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Bol~onlor~o ne uor1 Sırp -Bulgar 
Dünkü " Yakıt .ta mü

him bir telgraf vardı; Lond
radan çekilmiş olan bu 

telgrafta Bulgar hududund~ 
Sırplar tarafından asken 
tahşidat yapılmakta olduğu 
( 600 ) den fazla Bulgarın 

tevkif edildiği bildirili· 
yordu. 

Bu haberi okur okumaz 
derhal hatıra bir takım 
süaller geliyor: Balkanlar· 
da bir harp tehlikesi mi 
var, diye insan endişeye 

düşüyor. 
Zihinleri endişeye sev· 

keden bu süale cevap ve
rebilmek ıçın bir kere 
vaziyeti göz önüne getire· 
lim: ( Nöyi ) müahedesile 
çizilen Balkan hududu B~l
garları tazyik etmektedır. 

Makedonyadaki Bulgar 
çeteleri gittikçe faaliyetle
rini artırmaktadır. Fakat 
bilmükabele Sırp memur· 
lan da bu faaliyetlere şid
detle cevap vermektedir. 
Son telgraflardan anlaşıl
dığına göre Sırp • Bul.gar 
hududundaki bu vazıyet 
beynelmilel bir hadise ma· 
hiyetini alacak kada~. e
hemmiyet kesbetmek uze
redir. Bulgar gazetelerinin 
bu mesele hakkında Cemi
yeti akvam tahkikatı talep 

etmelerine bakamk bu ha
kikati tastik etmiye kafi 
gelir. 
Yalnız Bulgar gazetelerinin 

iddia ettikleri gibi Sırp hü
kumeti her hangi bir vesile 
icat ederek Balkanlarda 
Bulgaristan aleyhine bir 
harp çıkarabilir mi ? .. Bu~a 
kolayca inanmak mumkun 
degildir. 

Filhakika bir taraftan 
sırpların Bulgarlar, diğer 
taraftan Bulgarların da sırp
lar hakkında şikayetleri va~
dır. Bulgar efkarı umumı: 
yesi mütekabil şikayetlerı 
tetkik için Cemiyeti Akva
mın hakemliğine müracaat 
ederken sırpların silaha el 
uzatması ma!Cul görünmez. 

Kaldı ki Sırplar tarafın: 
dan vuku bulacak herhangı 
bir taaruz harşısında 
Bulgaristan bütün bütün 
yalnız değildir. Yugoslav 
yanın büyük rakibi ltalya 
ile Bulgaristan arasında 
sı1<ı bir dostluk vardır. 

Demek istiyoruz ki Bulgarlarla 
Sırplar arasında zuhur ede
cek bir hadisede ltalyanın 
alacağı vaziyet meşkük ol
makla beraber her halde 
Yugoslavya lehine olamaz. 
Tabii ltalya Balkanlarda 
çıkacak bir hadiseden Yu
goslavya aleyhine olarak 
istifade etmek istiyecel:tir. 

Buna mukabil sırpların 
Fransa tarafından himaye 
görmesi hatıra gelir. Fakat 
bu himaye !Talya ile kar· 
şılaşacak kadar ileri gide

bilecek midir? Bu nokta 
ıneçhuldur. 

Sonra Yugoslavyanın kil· 
çük itilaf devletlerinden 
yardım görmeleri ihtimali 
düşünülebilir: Ancak bu 
cihetten de Yugoslavyanın 
vaziyeti o kadar kuvvetli 

olamaz; çünkü Triyanon 
muahedesinin tatbikinde 
birleşen küçük itilaf dev· 
!etlerinin Nöyi muahedesi
nin tatbikinde ittifak ede
bilmelerine kolay kolay 

ihtimal verilemez. ı 
Mehmet Asım 

Hududundaki hadise etrafında 
T~idah bir inkı .. 
taı münaıebot mı 

takip edecek? 
Bulgar başvekili mec
liste ihtilAf a Sırpların 

meydan verdi(llnl 
söylüyor 

Sırplar tarafından Bulgar 
hududunda yapılan tab~idar 
hakkında dtin şehrimiz ma· 
haliline resmi bir malômat 
gelmiştir. Sırp ve Bulgar ma
hafilinde yaptığımız tahkikat· 
ta bu mesele hakkında ade· 
mi ma10mat beyan ediliyor. 
fakat alakadarlar ve bazı mah
fil vaziyeti ciddi addetmek
tedirler. 

Ilatta bazı muhafilce Sırp· 
!arın Bulgar hududunda yap· 
tıklan tabşidat umumiyetle 
bir inkitaı mlinasebeta kadar 
gitmek istidadında görülmek
tedir. 

Dün hadıse hakkında ha
riçten yalnız şu telgraf gel
miştir. 

Sofya, 23 (Las) - Bulgar 
baş vekili l\l. Liyapçef Sırp -
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Bulgar batvekill 
h. Llyapçef 

Bulgar hududunda vuku bulan 
kanlı hadiselerden Sobranya 
meclisinde bahsederken pirot 
konferansında yalnız küçlik 
meselelerde itilAf hasıl oldu
ğunu söylemiş ve i!Aveten 
demiştir ki : 

Yunanistan ile Bulgaristan 
a:a~ında aktedilmiş olduğu 
gıbı Sırbistan ile de hudut 
hadist'lerinin tarzı tesviyesi 
hakkında bir ltilılf tanzim 
edildi. Fakat hAI!\ Sırbistan 
tarn[ından tasdik edilmedi. 

Cumartesi 
günü 

, 

Yeni tefrikamız 
başlıyor 

"Garp cephesinde 
sükunet 

hüküınfermadır!,, 
Son senelerin şaheseri. 

Almanya, Fransa ve lngil
terede bir milyon nüsha 
satılmış olan yegane kitap. 

Harbin bütün hakikat 
sahnelerini en hissi 
bir !urette gösteren 

vakayi mecmuası 

"Garp cephesinde sü· 
kunet berdevamdır.,. 
Acıklı bir istihzayı ihtiva 
eden bu serlavha altında 

kaleme alınmış olan 

"Erlh Marya Renıark" 
ın kitabının tercemesilıi 
cumartesiden itibaren seı
" nıcı\anmızda okuyunuz. 

Ferdi B. 

Trakyada nafi 
yağmurlar 

t'.dirne, 23 ( A.A ) 

T rakyanın mühim bir kıs· 
mında nafi yüğmurlar yağ
mıştır. ------
güç bisikletçileri 

Karahisar. 23 (A.A) -
Muhafız gücü bisikletçileri 

bugün şehrimize gelmiş· 
!erdir. 

FerdiB. 
Mahfuzen Bulgaris
tandon fchrimizc 

~etirildi 

izınire ~ön~erile&et mi 1 
Kadriye Hanım tabkikatile 

henüz şehrimizde nğtaşıldığı 

sıralarda Ferdi Tayfur ismin
de bir gencln de bu mese
lede a!Akıısı bulunduğu tesbit 
edilmiş, fakat bu genç o sı

ralarda Romanyaya gittiğin

den isticvap olunmamıştı. 

Haber aldığımıza göre hü
kômet tarafından yapılan te
şebbüsler üzerine Ferdi bey 

Romanyda takip • olunmµş, 

oradan Bulgarlstana kaçtığı 

anlaşılmış ve nihayet Bulga

ristanda yakalanarak şehrimize 

getirilmiştir. 

Kadriye H mesc1csi lzmir 

müddei umumiliğine intikal 
ettiği için Ferdi beyin 

lzmire gönderilip gönderil
miyerceği lzmir müddei umu
miliğlnden sorulmuştur. Ferdi 
B. hakkında bu meseleden 
dolayı kesilmiş bir tevkif 
müzekkeresi varsa derhal 
lzmlre günderilece~ olmadığı 
takdirde serbest bırakılacak

tır. 

Kimin malıdır? 
Malul gazilerp z rının ta ffyesi 

mevzuubahs olabilir mi? 
Hisse senetlerinin isimlendirilmesi ve anonim 

şirketin devamı isteniliyor 

Malnlinl askeriyeye muave
net heyetine ve müesseselerine 
ait hesapların tasfiyesi hakkında 
B. M. Meclisinin son celsele
rinde kabul elliği kanun resmi 
gazetede intişarından sonra Ma· 
lnlgaziler pazarı Türk anonim 
tirketi meclisi idaresi toplanmıı, 

kanunun pazara da ıümulU olup 
olmadığı noktasını tespit etmek 
üzere 5 temmuzda heyeti umu-

mektedir· Main! gaziler pazarı

nın da tasfiyeye tabi tutulup 
tutulmıyacağını teıbit ~debilmek 

için bir noktanın hallı lazım 
gelmektedir: Main! gazllerpazarı, 
muavenet heyeLnin müeuesesl 
midir, değil midir } 

Malnl gaziler pazarı bidayette 
Enver p11fanın tqebbnsii ile 
main! gaziler menfaatine topla
nan iane ıle teıkıl edılmııu . 

Mala/ gaziler pazarının BaAçe}eapıdal(i hinaJı 

mlyenln tçtlmaa çaArılmasına BilAhare mağazanın bu senııayesl 

karar vermiş, ayni zamanda yirmi iki , yirmi Oç hın liraya 

meclisi idare azasından main! kadar inmiş , bu para kifayet 

binbaşı lbrahlm Sami bey An- edemiyeceği için yeniden serma 
karaya gönderilmlıti. lbrahim 
Sami B. Mıllı müdafaa ve ma-
lıye vekaletlerlle temas elmiş, 
ahiren de şehrimize dönmütür. 

Millet meclisinde kabul edil
mlı olan kanunun tatbikine 
memur olanlardan Milli müda
faa vekaleti, malnlınl askeriyeye 
muavenet heyeti hesaplarını 

tasfiye etmek Ozere mlrllıva 

Şaban paıa riyıuetinde bir 
heyet tqlcıl etmektedir. Bu heyet 
temmuz içinde ıehrimizde faa· 
liyette bulunacaktır. 

Kanun , malülınl a•kerlyeye 
muavenet heyetlle mllcuesele
rinln tasfiye edıleceAlnl bıldır-

ye aranmıştı. 

[Alt tara fi 4 Uncu sayıf.a.rnııdadı.] 

Estonya konsolosu 
Estonya baş konsolosu 

Esnestre Veberman şehri

mize gelmiş ve dün vali ile 

ticaret müdürünü 

etmiştir. ----
ziyaret 

Enis B. yarın gidiyor 
Yeni Atina sefiri~z Enis 

B. Yarın saat· 4 Je Ste!JA 

ditalya vapuru ile Atinana 
haraket edecektlt. 

Çor çil 
Yarından 
itibaren 

Hatıratında 

~illi mücadele 

Tarihimize alt mühim 
noktalardan bahsediyor 

Umumi harp esnasında 

lngiltere bahriye nazırlığı 
vedaha sonra mühimmat, 
müstemleHt, hava ve har
biye nazırlıklarını, Umu

mi harpten sonra maliye 

nazırlığını deruhte eden 
meşhur cÇorçil», hatıra

tının Türk istiklal harbini 

tetkik eden son cildini 
ahiren neşretmiştir. işgal 
ettiği resmi ve mühim 
mevkiler itibarile hadisatı 
yakından takip eden ve bu 
hadisat hakkındaki telakki· 
!eri iyi bilen M. Çorçilin 

OJU eseri bizi çok aUkadar 
eden bahislerle doludur. 

Çorçilin,milli tarihimize 
ait noktalan izah ve ten· 

Gençlik 
·sayılası 

r.annkı sayımızda 

L-~- ... --~-·m-

, !aklarda d. inlediainiz · 

San'atkarlar ----11111(· '·' ~ 
---~ 

tô yaşında san1atkar 
Nezihe Sedat H. bu sene UJ parça daha söy -
lemek {iz.ere Kolumbiya ile bir mukavele yaptı 

Bugün kendisile tanışacağınız san'atkıl.r, henüz çocuk 
denilebilecek bi~ yaştadır. Nazmiye Sedat 1:-L bu sene 16 
yaşına basmış
tır. Fakat sesi
nin güzelliği ve 
teganniye olan 
kabiliyeti, onu 
erkence musiki 
ile iştigale sev· 
ketmiştir. Naz. 
miye Sedat H. 
çok beğenilen 
ve istikbalinden 
ümitvar bulu
nulan genç bir 
san'atk~dir. 

13ir odada , 
Nazmiye Hanı
mın babası mo· 
siklşinas Sedat 
B., ben, ve Naz
miye H. konu
şuyoruz. 

Sedat B. kı
zına: Nezihe Sedat H. 

- Bak, kı
zım, ağabeyiniz plaklar hak
kında birkaç sual soracaklar .. 

Ve sonra bana dönerek: 
- Sorunuz efendim, ce-

vabını versin. 

- Ne zaman plağa söy-

lemi ye başladınız '1 
- Geçen sene- ilk söy· 

!ediğim plak, Serlin nazlı ha

yalin. Aşk nedir sevda nedir? 

şarkılarıdır. 
[Alı taralı 3 üncü ıayılıımızdadır] 

vir eden bu eserini yarın- D M B d' ı ·ıd· 
dan itibaren neşre başlı- ün . erger ın enı ı 

1 
}'Oruz. 

--== •• • 1 Aliye H., asabi rahatsızlı-
K om unıstl er ğınadair raporgöndermiştir 

• Izmirde M. Berger, nıulıarririrnize ha-
muhakemeye d . p 

dise hakkında ne ıyor · 

başlandı Tabanca ile ateş hadisesi tahkikatına 
du··n devam Üsküdar müstantikliğince 

Kadriye hanıma gelince olunmuştur. 
lzmir, 25 ( A. A. ) - ;\f, l\lanniği yaralayan Şakir Pş .. za~e 

Komünistlerin muhakemesine Aliye IJ. ın tebligat yapıldığı halde ıstın· 
bugün ağır cezada başlan • tak dairesine gelmediğini . ve bu vaı:lye~e 
mıştır. Ögleden evvel ve güre kanunen lazım geldiği veç~ile ~oiıs 
sonra iki celse aktedilmiş 35 m lizekkere yazılarak ihzarene getırıle-
komünist maznunu usulen ceğini yazmıştık. 

yapılan isticvaptan sonra , Aliye n, dün bir rapor g?nderm~ş, oon mü•tantikllt• 1•1.~ 
müstantiklik kararnamesi o · evvelki gün ralıatsıztıg1 dolayısılc gelıp M. Berger 

kunmuş ve maznunların 147- ifade vermdiğini bildirerek itizar etmi~tir. Aliy~ l.J~ bu 
171 inci maddelerle icrayı sabt bir rahamı:lıktan muztarıptır Ye 
muhakemeleri talep olunmuş- rapora nazaran a ' 

bu sebeple bir müddet daha gilp ifade verecek va.ziyctt._e tur. Müteakiben makamı id • ı b · 
de"ildir. Haber aldığımıza göre, rapor maru ır mu-diayı işgal eden muavin Ali ı; 

b l derrı'< dol<tor tarafından \Crilmiştir. Rı~ B., it am esas arını • . 

ı d d 1 Bu emare, sonradan Ali,·e il. ın hadise esnasında irade-[Alttarafı 3 • cü sayı amız a ır ' 
~~:;,;;,;;,,;;~~~~==~~===========ı sine sahip olmadığı 'ıususuıı-

yazm~ 

İki defa tekrar un mcvzuubahsolacağını istid
lı\le mlisaittir ki lııı takdir.le 

N•y• acaha VUMdar listede ged;zım tahaAı 
} .. 
Mazur görünüz <fendim .•• Kekemedir tk -

kendisinin Tıbbıadlicc m ii~a
bede aluna alınması, muaye
ne neticesinde vaziyeti lıal:

kında oradan rapor alınması 
icap edecektir. 13u hususta 
Tıbbıadlinin vereceıti rapor, 
ehemmiyeti haizdir Asabi bir 

[ Alttaralı 3 üncü ıayılanuzdadır J --A. 

Ali Divan 
--

Dün ikinci defa toplandı 
Eskişehir, 25 ( ı\.A. ) -'" 

Ali divan, ikinci içtimaını 
aktetmiştir. :\lahkenıe, Lozan
da bulunan l\lahmut Muhtar 
paşa ve Seyrisdain müdiir· 
lüğüne ı 8. 7 929 da mahke
mede bulunmaları için teb
ligatta bulunulmasına karar 

vemiştir, 



Cenubi Af-rikada portakal büyüklüğünde dolu ya~dı 
. . 

Bir tayfun Kanadada 1milyon4cO,OOO lira 
dolar1ıl{ tal1rib.at yapti Bir teşebbüs 1~~~;_~i~:]~V~A""""". K.,,,,,,,,I~T.......,::;;;;;@~~;;;,;;;~~~;;;;;;;·~~~~~ 
6 kişi öldürdü 

0urban, "Cenubi Afrikan 25 ( A.A ) - Şehi~ ve 
civarında bir dolu fırbnası olmuş ve birkaç dakika 
zarfında 500 bin lngiliz lirası miktarıııda tahmin edilen 
hasarata sebebiyet vermiştir. Yer 8 inç kalınlığında bir 
dolu tabakası ile örtülmüştür. · Dolu tanelerinin bazısı 
pcrtakal büyüklüğünde idi. 

Montreal, 25 ( A.A ) - Bir tayfun Montreal ve 
bavalisinde tahribat yapmış, altı kişinin ölümüne ve bir 
milyon dolar miktarında hasarata sebep olmuştur. 

Tunus, 25 (A.A) - Ceril havalisinde şiddetli bir 
kum fırtınası olmuş, iki gün devam etmiştir. 

Araştırmalar neticesiz kaldı 
Numancia tayyaresinin bir lca
zaya kurban flttiai anlaşılıyor •• 

Madrit, 24 (A.A) - Numancia tayyaresi hakkında 
bili bir haber alınamamıştır. Askeri bir telsiz telgraf 

istasyonuna bir İspanyol gemisinden gelen bir telgrafta 

lngiliı bayrağını taşıyan bit vapurun Asor adalarından 
120 mil uzakta mürettebatı ortada olmayan bir tayyare 
enkazına rasgeldiği söylenilditini bildirmektedir, 

Madrit, 25 (AA) - Numancia tayyaresini bulmak 

için yapılan taharriyata birçok gemi ve tayyare de iştirak 
ettirilmiştir, Bu araşbnlmalann hepsi neticesiz· kalmıştır. 

Amerika ve dünya piyasası 
Amerikalı seyyahlar son sene hariçte 110 

milyon ingiliz lirası sarfetmişler 

Nuvyork, 24 (A,A) - Amerikanın 1928 sensl tlcaretlnt 
alt olan bir istetistlke nazaran, medyun devletler Amerikaya 

bugüne kadıır 287 ml!yon lngiliz lirası tedlye etmişler, Ame

rika tarahndan ecnebi piyasalarına 3 ınllyar lngllz lirası ya
tırılarak işletilmş, buna mukbil ecnebi müesseseleri tarafından 

Amerika piyasasına 824 milyon yatırlmış, ve Amerikalı sey
yahlar ecnebi memleketlerde icra eylemiş oldukları seyahat
lerde takriben 110 milyon lngiliz lirası sıırfetınişlerdir. 

C. Courtelin öldü 
Peris, 24 <A.A.>- Dün ikinci ayağı da kesllmlş olan ma

ruf ediplerden •courtellne,,nin sıhhi vaziyeti pek vahimdir. 
Ptris, 25 ı AA. l- Mizahçı muharrirlerden C. Courtellne 6!i 

yaşında oldugu halde vefat etmiştir. 

Tamirat iti için yeni bir konferans mı? 
Ptris, 25 (A.A.} Pöti Parlzyen gazetesi, Fransa bükOme

tinln tamirat mes'elesl hakkında bir konferansın içtimını te
min maksadlle baş vekAletler anısında müzakerat icrasına 

dair bir teşebbüse girişmek üııere bulunduğunu yazmaktadır. 

Fadaki kıyam hadisesi yahşıyor 
Rabat, 24' (A.A.) - Alt • Yakupta vaziyet çok iyidir. 

l:ıyam erbabı geldiklctl yerlere çdcilmtşlerdlr. 

Hakimzadenin katilleri mahkum oldu 
Moolı:on,24 (A.A.)- Ôzlıel:!st&n alı mab~emesl, Özbek!91an 

Tayyare cemiyeti 
tazminat 

almak istiyor 

Bir sene bedavadan 
yiyip içtikten sonra ... 

Tayyare c~mlyeti, Y eıilköy
deki Tayyare makinist mektc• 
binin ilk sene mezunlanndan35 
kadar genç hakkında kamın! 
takibat yapm:ya karar vermiıttr. 

Bunlar mektebe yazılırken 
cemiyete verdikleri teahhüt se

netlerinde, şehadetname albıkıan 
sonra askeri tayyare merkeıle

rinde sivil ve aylıklı olarak üç 
""ne mUddetle hizmet görmeyi 
kabul etmiılerdlr. 

Bu geçltrden bir kıfmı ce

mıyel ta.ıafınd,n gö•terilcn yer· 

la~ gıderek ·~~ b"'ilamış, fakat 
mühim bir hmı, aradl n iki 
ıcne geçtiği hal<le el' an tcah· 
hütlerinl ycriae ı;ctlrmlye ya
naımamııtır. Hatta bunlardan 
birkaçı iki ilç ay kadar İf 

gördükten sonra izin almadan 
vazifelerini terkeımi;ler ve ya· 
pılaıı resmi ihıarlara ela kulak 
vermiyerelı: evlerinde oturmut
lardır. 

Soıı günlerde c~miyet bu 3 5 
gence hır..r prot~•to mektubu 
göndcrer it herbtrınden, mektep 
masrafı karşıl ığı olara 1140 
!ıra istem iştit. Bu paralar en !usa 
müddet içinde ödcnmecli~I tak
dirde cenıiyd dcı hal icra dal· 
resine miiracao.I ederek gerek 
l:endller1, ııerckıe kefil leri hak• 
!tında ııklbıı.t yapılacaktır. Şu 

hesaba gııre cemiyetin bu ço
cuklardan llt dt~l tazminatın 

yeknnu 40 bin lirayı bulmak
ladır. :. 

Foks .şirketi büyük Gazinin) 2Jalülde: :llac4te: t 
$9Sli filmini çevirmek ) Kadriye H. meselesile ı0t Amerikanın neşr· ( 

• • t d k ~ alakadar olduğu zannedi- olunan 928 ticaret istatis- ~ 
İÇİO mUracaa e ece ilen ve Bulg~ristanda_y~- 1 tikine göre geçen sene~ 
Amıµ-iloalılar ıehrlmbde bir sesli sinema açacak ve ze getirilmiştir. kaya (287) milyon !sterlin ~ 

;

!i kalanan F erdı B. şehrımı- borçlu devletler Ameri- ~ 

mcmleke dahilinde sesli filimler çevirecekler + Memleketimize pos- ödemişlerdir. ~ 
Amerikanın tııaruf lilm hususta esas itibarile anlıışbk . \ ta ve telgraf . tetkikabna c0o Cenaral Pangalosun f 

künıpan yalarwdan • F oks film Bu netaylcl Amerikaya bıldıre- t gelen Alman miitahassıs- muhakemesi için Yunanis- ~ 
lcorporey,in.~rkı karip müdüril c~ım. Gelecelc cevaba göre ~ lar Ankaradan avdet et· tanda hazırlıklara başlan- ~ 
Mi•ter Harleyln ıehrlınlze, gel· lstanbulda btr scslı sinema lesi· ~ mi$ierdir. mıştır. ~ 
di!llnl yazıtıış ve mumaıleyhln ı!ııo teşebbuo edeceğiz· T eslsat ~ + Büyük liman vapuru + Paristıı bazı amele ~ 

:~~~b~~::ı.•i:i::d~a ~~~:~m jı~ec=lc~~B~o!:eı1~d:t::;:b i ~~~~~~oda karaya otur· grAl~sva•yta~u:m~:u:mıri. bhirükaufmiçeitin. ;_:_~_:. 
bulunaı:a~ı,,dan karilerimizl ha- vo Avrupada günden gfine daha ~ + Japon segisi 1 tem· ~ .. 
berdar etmiştik. bnvul< bir rağbet hzanan seslı ~ muzda açılacaktır. meclise bir layiha ver- ~ 

Mister Harley iki günden beri fılmlerl lstanbul hall<ı da seyre- ~- .A.. Küsuratın tevhidi · · 3 

d T 
.,,. ınıştır. ~ 

i:ı~:~~u: b::~;~a:ın::a:;~~: ı:~ :r~~y~{:~ire~leh~~:~'. ( ;;~~~~:e v::~~~~i ve b:~~ :;ıM;•::.:;P·ı~J~U::=::G;;~;zı.ı:::k~o ... ~p~r~iı.7s.;iı;.'::=_-==~~::~-'-
temasla bulunmuıftır . Mister Türkiye deki teteb boslerlm ~ miktar artmıştır. a :: 

Harley bllhas.a tehrımizde bir yalnız bundan ibaret değildir. ~ + Tabanca ile ateş projelerini tanzime başla-
sesh ' sinema tesl!ıl ımk!rılarını F oh filim dünyanın eıı maruf 2 h d" · h d d E ~ a ısesı ta kikatın a ün dığını ıııanete bildir- ,,_-_ 
tetk:ilı: etmiştir. adamlıırını göitereo ve aöyleteo "j M. Berger dinlenilmiştir. 

Dnn öğren diğlmlze göre filimler vücuda getiriyor. Bunlar ~ Aliye H., asabi rahatsız- mi~r.Ekmek fiyatı ipka, E 
Amerikalı o!nemacmın telkıhatı büyük devlet adamlarını ve me- - = 
neticesinde bir sesli sinema. tesisi 
mUmknıı olacağı anla;ılmış ve 
M. Harley ile slneınacılanmız 

bu ij için - rnbarile· miitabık 

kalmıt'fir . ' 
Mister Hraley .düıı kendisini 

..ı.iyaret eden bir muharririmize 
ıu ızıılıaµ ı\'ermiştir ; 

- lsıanbulda alelO.mum sine· 
macılık fa~lıyeti ve filimlerin 
ıürümü hakkında tetkikat yapı
yorum . Biliyorsunuz ki " F oks 
film _ ilk defa se•ll filmleri 

.. 1 ,. 
\amini ve tekilmül ettiren bir 
müessesedir. Bu itibarfa lstanhul-
da bir sesli sinema tesisi imk!n

. t 
lan hakkında da tetkikat yapbm. 

Buradaki sinemacılarla temas 
ettim. T etkıkatımın neticesi çok 
ı•ya~ı memnuniyettir. Hatta hu 

' 

g lıg" ına dair rapor gönder francıla fiyatı 20 para ~ 
ıahirl hall<a tanıtm:Jc itibarile " • 

~ miştir. artırılmıştır. _ 

g~~:~ M:"iüiftü~ôöüfüS]OEihffi'Y';·ve·k'i'ii 
Bütün dünyada derin bir alkka Dün Ankaraya Erzincandan 

ve takdir uyandıran büyük Gazinin Erzuruma gitti 
vedevlet tlcalinizln de filmlerini giff( 
almak istiyoruz. Bu hususta mü-
saade lstlhı.alı için hüknmet nez· 
dlnde tahriren \ettbbusatta bu
lunacağım. Seslı fılm almak için 
tcı.babmu:Paristedir. Cihazlarını 

Ankaraya kadar nakli bizemilhlm 
mesarile mal olacakbr . Fakat 
Gazlnin filmini almak için bu 
hususta fedakirlılı:ıan çelı:lnmiye· 
ceğlz • • 

Yarım asır evelki 

Estiya gazetesi Yunan 
seflrile murahha"nın 

kıya/ eisizliğinden 
bahsebiyor 

Yunan müb?dele murah. 
hası M. Diyamaııdopulos 
dün saat 1 3 te posla tren ile 
Ankaraya hareket etmiştir. 

ikinci Yunan murahhası 
M Fokas ~chrmizde kalacak-

Erzincan, 24 ( A.A ) -

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

bey dün belediye reısı ve 
kumandanlığa cümhuriyet 

halk fırkasına iadei ziyaret 

ettikten sonra, hükumet 

dairelerini teftiş etmiş ve 

mahkemeyi dinlemiş tir. Ak-

şanı uzerı 

gezmiştir. 

un fabrikasını 

VAKlT 
26 Haziran !811 

muharrirlerinden Hal<imzadeyl kaıletmiı olanların rnohkem.;.inı tır. Erzincan, 24 ( A.A) -
Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
bey ve ordu müfettişi izzet

tin paşa, saat yedide Erzu· 
ruma hareket etmişlerdir. 

bitlrıniştit. . 
Hal<imzade clinl taassup aleyhine çalı§mıı ve kendini köylüye 

•evdlrmlf bit muharrir tdi. _ 
Mo~ova, 24 (A.A.) - Muharrirlerdeh Hakimzadenin katline 

i1t1rak etmekle maznun bulunanlardan yedisi idama, diğer yedisi 
muhtelif derecelerde hapis ceiasına mahlı:nm edılmlşllr. 

PanQolosu muhakeme için hazıhk 
Atına, 25 (A.A) - Ayan meclisi, Pangalos davasını 

ruyet edecek olan fevkalil.de divana aza olmak Uzerc bugün 
al.asından 30 kişiyi intihap edecek'ti.r. 

Pariste amele gene nümayif yoph.. 
Parls, 24 (A.A.) - inşa edilmekte olan yeraltı şimen

düferinde çııl!~an yüzlerce kazmacı, kürekçi ve sıvacı aldık
ları grev emri üzerine işlerini bırakmışlardır. Bunlardan ha- I 
zısı nümayiş yapmak istemiş, dagılıruıtan imtina etmiş ve 
zabıtaya taş, şişe gibi şeyler atmış~ır. 20 kadar poliş yara· 
lanmış. birçok nümayiş~ tevkil olumuşt,ıır, 

Alsw Lorn de umumi af ilen edileccK 
Paris, 25 (A.A) - HükCımet Alsas Lorcnde umumi af 

ilanı hakkında meclise bir liyıha vermiştir. 

Usküdnrda asakiri 
şahane utbitanuı -
dan bir Uliın kuzu
su sirknt olunur. iki 
gfin kuzu taharri 
olunur ise de bulu
nnmaz, ikinci günd 
kuzuyu bilen bir 
zat Karcnhmetten 
geçer iken bir ada
mın kuzuyu yatırıp 
kesmek azere bıça
ğı boğazına gotur
ddği1nf1 gordilğilnde 

seğirtip herifin bi
leğini tutnrak kuzu
yu alıp sahibine 
teslim eyler, 

Atina, 25 ( Aneksatitos)
Taşrada bulunan fırka reis

lerile encümen azasının gcl
mesıne fırsat Yermek için 
lıari ciyc encümeninin içti
timaı çarşambaya tehir edil
miştir. M. Veııizclos bu iç
timada Ankara müzakcratı 
ve Yunan siyaseti hakkında 
izahat verecektir. 

Nim resmi ( Estiya ) 
gazetesi Yunan sefiri M. 
Papa ile M. Diyamandopu
los ale yhindeki neşriyatına 
devam ediyor. Estiy:ı bugün
kü makalesinde M. Papa ile 
M. Diyamandopulosun kifa
yetsizliğini ıspat ve bu ki
fayetsizlik yüzünden muta-

Erzurum, 24 ( A.A ) -

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

Bey ve ordu müfettişi iz

zettin Paşa, saat 9 da 
Drzusuma gelmiştir. Mülki 

ve askeri rical ve kıtaat 

tarafından merasımı mah
susa ile karşılanmışlardır. 

savver iti l lıfta Yunan meııa

tiinin feda cdikli~ini iddia 
etmekte \"e iti lat müzakere
sinin tarzı icrasını tetkik eyle

maktedir. 

"Vakt,,ın 26 Haziran 1929 
tefrikası : 18 Yaprak . Dökümü Yazan: Reşat Nuri 

Peki ya biz? Biz kö· 

pek yavruları mıyız anne ? 
Haydi ben kendimi hesaba 

katmayayım... Ayşeye gü
nah de~! mi? 

Diye isyan etti. Ozama· 

na kadar surat asmalar, 

gizli ayılıp bayılmalar ses
siz göz yaşlarile devam 

eden kavga böylece açığa 

vurmuştu. Partiler ayrıldı, 

karşılıklı abşmalar başladı. 

Bir yanda Leyla, Necla, 

Hayriye hanım, öbür yanda 

Fikret ile Ayşe vardı, 

Yalnız iki tarafın kuv

vetleri müsavi değildi. Ay

~e pek küçük olduku için 

Fikret yalnız sayılırdı. Genç 

kız Şevket ile Ali Rıza be

yi kendi tarafına çekmeyi 

düşündü. Şevket kardeşini 

uzun uzadıya dinledikten 

sonra: 

- Bu işlere heni kanş
brmak doğru olmaz Fihet, 

dedi, eve lcüç!ik bir hizme

tim oluyor diye kafa tutmı

ya kalkıyorum zannederler, 

kalpleri kırılır.. Maamafih 

ilerimiz için bir tehlike 

görürsen elbet ben de boş 

durmam .• 

Ali Rıza Beye gelince 

o artık evinde bir bostan 

kurkuluğu mevkiine düşmi· 

ye başladığını gayet iyi 

görüyordu. Bu kavgaya ka

rışmak çocuklarla beyhude 

yere yüzgöz olmaktan baş• 

ka bir netice vermiyecekti. 

Şimdi baba diye • bir 

dereceye kadar • hahrını 

sayıyorlardı. O vakit ona 

da lüzum SfÔrıniyecekler, 

zavallı kc '!'...ul!1- büsbütiltı 

yıkılmış, ayak· ııltında kal

mış olacaktı. 

Onun için Ali Rıza bey 

evde seslerin titizleşmiye, 

yükselmiye ba~ladığmı işit
tiği zaınan ya odasına ka

panıyor, yahut mutbak ka

pısından sokağa kaçıyordu. 

-14-
lhtiyar baba hiç bir ıe· 

yin farkında dekil sayılırdı. 

Fakat çocuklarını eskisin

den çolc daha İyi görüyor 

ve anlıyordu. 

Hastalık nasıl bir vücut

taki gizli illetleri açığa vur

durursa bu buhran da on

ların çürük ve sakat taraf

larını öyle meydana çıkar

mıoh. 

Fikret de, öteki kızları da 

bildiğinden ne kadar başka 

insanlarmış 1 Kavga yavaş 

yavaş şeklini değiştiriyordu. 

Leyla ile Necla asıl istedik· 

lcrini ~Vtık açık açık söylü

yorlardı : ne hakla kendile

rini eve kapatmıştardı ? 

herkezin k~ları istedikleri 
' 

yerde, istedikleri insanlarla 

g~p eğlenirken kendileri 

nıye bu cehennemde çile 

dolduruyorlardı? 

Evin adı arbk ( cehen

nem ) olmuştu. Onlarda 

genç değil midiler? insan 

iç.ine çıkmak, sosyetelere 

girmek, dansetmek istcme:ı:

ler midi ? gençlikleri · ge

çiyor sayılırdı. Bu gidişle 

sonu ne olacaktı? Babaları 

kendileri için bir şey ha· 

zırlamış rnıdı? Ev, delik 

bir gemi gibi, günden güne 

batıyordu. 

Böyle zamanda herkese 

başının çaresine bakmak 

hakkı neden verilmiyordu? 

Üstler.indeki baskıyı kal

dırmak zamanı gelmiş de 

geçiyordu. Kendi başlarına 

bırakılırlarsa belki birer 

hayırlı koca bulur, canla-

rını kurtarırlardı. Böyle 

zamanda kimin kapısını 

çalıp • Evlenecek kızınız 

var mı? • diye soruyor

lardı. 

ilk bahardı. Cuma pazar 

günleri evlerinin önünden 

kadın, erkek alay alay in

san geçiyor; karşı ağaçlık· 

!arda danslı kır ziyafetleri 

oluyordu. Kızlar gramofon 

sesını işittikçe kuduruyor· 

lar, evin içi biribirine giri

yordu. 

Fikret cılız vücudundan, 

ağır tabiatindeıı hücuma 

başlamıştı; ailenin şerefi 

vardı. Ali Rıza beyin evi

ne dans, sosyete, daha 

bilmem neler giremezdi? 

babası ve kardeşi buna 

göz yumsa bile kendi hiç 

bir zaman razı olamıya •· 

caktı. 

Hayriye haıum bu nok

tada Leyli ile Neclayı mü

dafaa edemezdi. Fakat hu· 

na mukabil babalarına hü

cum ediyor: " Kızlarımın 
açılıp saçılmasına ben de 
razı değilim ama ne yapa· 

lım babaları sebep oldu. 

Bir doğruluktur tutturdu. 

E!de yok, avuçta yok, ço

cuklar bu gidişle koca bu

lamamaktan korkuyorlar, 

hakları vıır.n diyordu. 

Ali Rıza Bey büyük kı -

zın ın bu mücadelesinden 

tabii memnundu. Fakat 
Fikretin, sırf ailenin şere • 

fini korumak için uğraşma

dığını gayet iyi anlıyordu. 

Artık onu da öğrenmişti 

Büyük kızının bu hırçınlık

ları sadece kıskançlıktan, 

kardeşlerinin güzelliğini çe

kememekten ileri geliyordu. 

Hem de bu şimdi değil, en 

eski zamanlardan beri böy

le idi. Fikret eskiden ağır· 
lığı, usluluğu ve malümatile 

kardeşlerini altetmişti. Ley

la ile Neclaya karşı bir 

anne tavrı takınması onları 

nüfu:ı:u altında tutmak için· 

di. Fakat şimdi yaşlar ile· 

rlemişti. Fazla olarak gün

den güne artan ihtiyaç ve 

fıkaralık sebebile evde 

ağırlığın, uslulıığun, mala • 

matın piyasası düşmüştü. 

Ailenin elinde şimdilik on· 

)arın güzelliğinden başkı 

geçer akçe kalmamıştı 
( BltıneJi} 



'il"""" -- -

Dün M. Berger dinlenildi 
(Üs taralı 1 inci sayıfamızdadır) 

teşevvlişiin mevcudiyeti gü

rüllirse, bunun mahiyet ve de
recesine göre, hareketinde 
cazayı ar.altacak bir tesırm 

amil olduğu kalıul edilebilir. 
Tahkikacın dlinkii ,;afhasııı

daki en mühim cihet, hadi
seye ismi karı~aıı, o k:ıdnr 
israrla aranµiğı halde nerede 
olduğu anla~ılamıyan Ye hat
ta Avrupaya gittiği bile riva
yet edilen 1\1. Bergerin ş:ıhit 

sıfatile isticvabına im kan 
hasıl olmasıdır. :\!. llerger, 
diiıı sabah onbirde nılıstantık 
Cemal Il. tarafından isticvap 
olunmuş, bir buçuk saat sü

ren isticvabu esnasında ifade
si tesbit edilmiştir. 

Otuz, otuz be~ yaşında 
kadar tahmin olunan l\I. 
Berger oldukca yakışıklı, 
kibar tavurlu, temiz ve sade 
giyinmiş bir zacır. 

Mumaileyh, htic,·abından 
sonra kendisile görlişen mu
harrirlmizi, nezaketle kar~ı
lamış \re sorulaıı suallere 

karşı ~unları söylemiştir: 
_ Benim bu hadiseye 

ismimin niçin kaııştırıldığını 
anlamıyorum. Mm. Mannikle 
Aliye B. arasında müessif bir 

hadise olduğu söyleniyor. J!'n
kat, bu hadise ile benim 
uzaktan, yakından hiç bir 

a\Akam yok ki ! 

Bu hadiseye ismimin ka

rıştırılmasınn mliteessirim . 

Benim vaziyetim sadece 
bir musiki muallimi olmak
tan ibarettir. Şimdiye kadar 
kadın, erkek yüzlerce tale
beye ders: yermiş, yetiştiril
miştir. Bu iki isim muva
cehesindeki vaziyetim de 
bundan ibarettir. Hiç birisi
nin husus1 hayatlarında her-

hangi bir rol oynamış deği
lim. Sllılh atışının nasıl vu
kun geldiği hakkında da 
mal~matıın yoktur. Sonra 
benim lstaubıllda bulunma-

dı!(ım, J\ nupnya gittiğim 

hakkındaki rivayetler de, f;Ö

rliYorsunuz ki yalnı~tır. !-lana 
lıt; takikat bitinceye kadar 
seyahatimi tehir edecc!(lm. 
Bu hadise kar~ı;ında benim 
vaziyetim dedikoduyu mu
cip o!ımıması hızım !(Clceek 

~ek ildedir. 
l\]. Berger, Tlirkçcyi iyi 

konuşabilmektedir. Czun mü
ddet 1stııııbuldıı kalmış, maruf 
bfr çok aileye mıı~iki dersi 
vermiştir. Şimdiye kadar bu
lunamaması da, son zamanlarda 
>cyahata çıkmak iizere oldu· 
ıs;undan, apartmanını boşalta

rak b:~zı a rkadaşlarınııı evine 
m lisalir ol masmdandır. 

Talıkikat devam etmekte
dir. Bundan sonra bazı şahit· 
ler dada diıılenilecektir. Bu 
şahitler arasıııda :\im. l\1an
nikten ayn oturan zevci eski 
maliye mü[ettişlerinden, şimdi 
bir borsacının ~eriki Ki!\'ork 
beyin de bulunaca~ı zanne
dilmektedir. 

l\1uharririmiz dün mumal-
leyhle de görli~mliş, pek na
zik bir zat olan Kigork B., 
şu izahatta bulunmuştur: 

- Silah hadisesinin cere
yanına alt şahsi mall\matım 
yoktur. 

Okudum işttim. i\lm. l\Ian
nikle ayrı bulunmamızın se
bebi, ailevldir . Temiz bir 
maziye malik, namuslu bir 
zat olan kayın pcdcrim,biraz 
miitehakklm tabiatlı bulun
duğundan, anıda anlaşma

mazlık hasıl oldu. Ehli iffet 
bir kadın olan kızı da bu 
tahııkkiim tabintinl teı·arlis 

etm~tlr. ilen ise lıtraten hür
tabiatliylrn. Bu sebepten ay
rılmak iktiza etmiştir. llaşka 

bir sebep yoktur. 
l\lütemmln malümatımıza 

göre, Tabibiadli Mm. Man
nlk hakkındaki kar'! raporu
nu vermiştir . Kuruşunun 

koltuğu altında bıraktıjı;ı sıy· 
rtı, blr haftnda tcmamilc iyi
leşmiştir. 

Posta, Telgraf 
Alman mütehassıslar 
tetkiklerini bitirdiler 

Hangi nokliı.lar ıslah 
edilecek? 

Posta, telgraf ve telefon 
idaresinin ıslahı için lıükl\ -
metimizin Almanyadan cel · 

bettiği mütehassıslar diin A
ııadoludaki tetkiklerini biti -
rerek Karadenizden şehrimize 

dönınü~lerdir. Bu miitehassıs

lar Almanya posta Ye telp;ra[ 
nezareti erkanından l\ !. Or -
tun riyasetinde i\I. Baldo ve 
l\laycr ü<minde liç zattır. 

i\ liitehassıslar seyahatlerine 
geçen nisanda Ankaradan baş
lamışlar ve }~ski~ehir, Kütahya, 
AJ'yon, Adana, Tarsus, i\lersin, 

Antalya, lzmir, l'~ak, Kayseri, 
Sivas, A masye, Tokat Sam -

sun vilayetlerini gezmişler, 

oralarda posta ve telgraf 
teşkil~tımızın [en ye idare 
faaliyetlerini tetkik etmişler

dir. 

Alman telgra[çılar dlindeıı

beri de şehrimizdeki teşkih\tı 

tetkike başlamışlardır. Burada 

idarenin fabrikalarını gezec~k
ler, memurlarııı muamelatını 

tefriş edecekler ve 1 5 tem -
ınm;da da Almanyaya döne
ceklerdir. 

l\lütehassıslar Almnnyada 
Türkiye posta idaresinin ek
öik ve ıslaha mühtaç kısım -
lan, ıslahatın ne suretle ya -
pılabi!eceği hakkıııda mufas
sal birlrapor hazırlıyarak hli
kl\nıetinıize göndereceklerdir. 

Ticaret odasında 
Ticaret odası meclisi 

bugün bir içtima aktederek 
bazı müzakeratta buluna· 

caktır. Ayrıca merhum 

~ın~ıar~o ~inle~iüimiz san, at~nrlar 
Haydar Muhittin Beyle 

Reşit Beyden inhilal eden 
azalıkların intihap zemanı 
tesbit edilecektir. 

dı. 
Evet; scslnizi hangi 

fabrikaya vermi~tiniz? 
- Sahibinin Sesine .. 
_ Kaç para mukabilin.deY 
- Bu plılk bir tecrube 

eseri olduğu için, fabrikadan 

hiç para almnınıştık. 
Sedat B. dedi ki: 
- Kızınım sesi bu pla

ğın neşri üzerine tutıı.Jdu. 
Hatta radyodan da istedıler, 
orada da birkaç parça söy

ledi. 
- Simdi? 
Naz,;,lye H. cevap verdi: 
- Şimdi Kolumbiya ile bir 

ımıkaYele yaptık. Bu sene 
ı .t parça şarkı, .J. par~a da 
halk tiirklisii söyliyeceğim. 

Söyliycceklcrlm arasında Lc

m'i bcy,in .. 
_ Bu nızig;\n bimedcdin 

bestckc\rının mı'? · 
ı-:,·et, onun .. 

- Dcvnm ediniz ei'eııdiın. 
- Lcm'i beyin tıe,tcJedi~i 
Gene bir aşk; emel, Refik 

beyin Sanma beni korkulur, 

Bir daha o fırsat geçmez mil 

, \ li Rıza beyin Hasretle 

g~çtn günler, Gonca, Çapk,111 
l(ız, Gizli bir hicranla, Gözle

rimden nur alır ~arkı !arıdır. 
lltınlarııı hepsi de şar

kı ıııı? 

- l !ayır Çapl~ın kız tan
ı;odur. Gözlerimden nur alır da 
alafrnngaya benzer. 

- Peki, en çok hangisini 
se,·iyorsnnuz:l 

En çok hepsini sevi-. 

yonım, hiç birini öbüriinden 

fazla değil .. Hiç birini diğe
r ın e tercih edem em. 

- Plakta ~arkı söyliyen
lerden en çok kimi beğenir
siniz? 

- Suphiye hanımı, Ilik
mct Rıza hanımı .. 

Sedat beye sordum: 

- Küçük hanım mektebe 
gidiyorlar mı? 

Bıı sualin cevabını Naz
miye H verdi. 

- Sekizinci ilk mektebi 
bitirdim. Şimdi Fransız mek
tebine gideceğim. 

- Ya musiki tdhsili? 

- Konservatuvar 17 yaşı-

Bir de geçenlerde B. 
M. M. inde Maliye vekili 
B. tarafından irat edilen 
nutukta lstanbul ticaret 
odasının çektiği teşekkür 
telgrafına Maliye vekaleti· 
nin verdiği cevabi telgraf 
okunacaktır. 

················································ 
na girmeden kabul etmiyor. 
Hu yaştan eYvel ses te~ekkül 
etmezmi(Konservatuvarn an
cak önlimüzddd sene girebi
leceğim. 

- Sahi, az daha untııyor

<lıım. Kolumbiya ile bir mu

kavele yaptığınızı söylemiş

tiniz. Bu mukaı·e!e size kaç 
lira temin edecek ? 

- Sastış üzerinden yüzde 
25 .. 

Müsabakamız bitti 

( Sekiz güne kadar 

Mektuplarınızı VAKiT müsabaka 
mucluğuna gönderiniz 

) 
me~ 

REŞAT NURi Beyin YAPRAK DÖKÜMÜ 
~.oma.nı?ın on beş günlük tefrikasında 
uç ıltızami yanlış bıraktık; bunlar 

hangileridir? Cevaplarınızı sekiz gün zarfında ga· 
zetemiz idarehanesinde müsabaka memurluğu 
adresine gönderiniz. Bu üç iltizami yanlışı doğru 
olarak tesbit eden karilerim iz ariısında kur'a 
çekilecek ve kazananlara evelce ilan edilmiş olan 
hediyeler verilecektir. 

Hazj «ll 

Dahilde 
Vergiler ne kadar arttı ? Hoca yakup 

M ,, kk f k Kimdir, ne yapmak usa a at ve azanç istiyo~du? .. 
---:-- Hocanın iddtuı üzerine 

Evler ,tıcarethaneler ,memurlar tevkif ediıenıer serbest 

ve müsdahdemlerin ver1tf bırakıldılar 
" Dünkü posta ile gelen 

miktarlıırı Türk Dili refikimiz o cı

tevkif edilerek hak-r ergi/erin teıılzidi 11ıü11ar;ebetile kazanç ('e 
nız'isakkafat ııergilerinin aldığı ye11i şekil 

Küsuratın tevhidi kanunu 
ahkamı muceblnci miktar· 
ları tezayüt eden vergiler 
hakkıııda tetkikat yaparak 
alakadar karilerimizi tenvir 
etmek istedik. Bu hususta 
verilen malümatı aynen 
yazıyoruz : 

Müsakkafat vergisi 
nekadar arttı ? 

Müsakkafat vergisi: Ah
şap ikametgahlar için, ge. 
çen sene [ kesri munzam • 
lar da dahil olduğu halde] 
verilen vergi 0

, 114 nisbe
tinde artmıştır. Buna naza· 
ran geçen sene ahşap evi 
için (100) lira müsaakkafat 
vergisi verenler bu seni! 
(214) lira vereceklerdir. 

Kagir ikametgahlarda ise 
0 

0109 nisbetinde artmış· 

tır ki geçen sene ( 100 ) 
lira vergi verenler bu sene 
(209) lira vereceklerdir. 

Vergiler tevhit edilmiş

tir. Bu adetlerin içinde 
kesri munzamelar da dahil
dir. 

ikametgah - ticaretgah 
Bu vergi ni~betleri ika· 

metgah addedilenler için
dir. Ticaretgahlar ayrı ah· 

kama tabidir. 
Akar ile mesken iıra· 

sında bir fark yoktur. İsti
mali şekline olursa olsun 
hane mesken itibar edilir. 
Apartımanlar da ikametgab
dır. Bekar odaları, pansi, 
yonlar, han ve oteller tica· 
retgah hükmündedirler. 

Ah§ap - kagir 
Alelümum kerpiç evler 

ile sathı arzdan iki metrelik 
kısmı kagir yukarısı ahşap 

olan evler ahşap addedilir
ler. iki metre tul, sathın 
en yüksek noktasından 
ölçülür. 

Kazanç vergisi 
Kazanç vergisi: safi ha· 

sılat üzerinden vergi ve
reıı ler de vergi geçen se
neye nispetle 0 o 18 art· 
mıştır. Gayri safi hasılat 
üzerinden verenlerde ıse 
artış nisbeti '!o 20 dir. 

Eshamlı tirketler 
Eshamlı şirketlerin hisse· 

darları geçe1 sene verdik
leri vergiyi bu selle •,. 7 ,84 
nisbetinde fazla verecek
lerdir. 
İkinci sınıf 'mükellefler 
Kazanç vergilerini dük

kan ve mağazalarının icarı 

üzerinden teo;ljye eden ikin
ci sınıf mükelleflerde bu 
nisbet 'J.3 ile 7 arasında 

mütemevviçen tezayüt et· 
miştir. 

Kayıkçı ve otomobllcüer 
Kayıkçı ve otomobilci· 

!erin vergil'eri •1010 nisbe· 
tinde artmış~ır. 

Memurlar 
Madde 25 fıkriı 1 muce· 

hince devlet, belediye ve 
nevahi bütçelerinden maaş, 
ücret ve yevmiye olanların 

vergileri " 0 43 nisbetinde 
tezayüt etmiştir. 

Hususi müesseselerde 
Hususi müesseselerde İs· 

tihdam edilenlerden (100) 
liraya kadar maaı veya 

ücret alanların 'vergileri • 1
0 

36,5 nisbetinde artmıştır. 
100 liradan fazla maaş 

alanların vergileri de [ 100 
liradan fazlası için]'!. 9,50 
tezayüt etmiştir. 

Dikkat edilecek nokta 
Bu tezayüt rakamlarını 

okurken dikkat edilecek 
nokta esasen verilen vergi· 
nin " " 43, 36,0 ve 9,0 
nisbetinde artmasıdır. Es
kiden mesela verilen ° , 4 
kazanç vergısı mektep 
belediye, vilayet maktu 
vergi gibi küsuratın zammı 
ile • .,6,50' kadar tutuyordu. 
Şimdi ise küsurat ilga 
edilmekte ve 0 

0 4 vergi 36 
nisbetine terfi edilmekte
dir ki bu miktar °lo 0,50 
gibi cüz'i bir fark göste· 
rir ki bu da 1-4 dün 
",36,5 fazlası demektir. 

Şu hesaba göre geçen 
sene mesela 6 lira vergi 
veren bu sene 7 lira ve· 
recek demektir. 

Emlak vergilerinde esas 
Malum olduğu üzere mü· 

sakkafat vergisi 328 sene· 
sinde yapılan tahrir esna
sında konulan kıymet üze· 
rinden alınmaktadır. Altın 

para farkı dolayısı ile bu 
nisbet ticarethanelerde 6 
evlerde 3 misli üzerinden 
hesap ediliyordu. Ahiren 
evlerdeki nisbet de 6 misle 
iblağ edilmiştir. 

Tatbikat başladı 
Yeni vergilerin tatbikına 

1 haziran 929 tarihinden 
itibaren başlanmıştır. 

Japon sergisi 
1 temmuzda açılıyor 

Sergi reisi izahat veriyor 
Bir müddet evvel şehrimfae 

gelen Japon ticaret heyeti tara
fından bir emtia sergisi hazır

landığını yazmıştık. 

Karaköyde eski Liman şirketi 
binasında iki aydanberi yapılan 
hazırlıklar bitmek fızeredir. 

Binanın bütün katları sergiye 
tahsis edilmiştir. 

sergide teşhir edllecek eşya 
şehrimize gelmiş ve serginin 
1 temmuzda açılması karar
laştırılmıştır, 

Bu seneki Japon sergisi ge • 
çen seneler zariında Perapa!asta 
açılan sergiler gibi mahdut ve 
muvakkat değildir. Sergi daimi 
olacak ve burada teşhir edilen 
emtia :niitemadiyen degiştirik

cektir. 
Japon ticaret heyeti reisi 

M. Yasoe heyetin faaliyeti ve 
sergi hakkıııda gazetemize şu 

tzahatı vermiştir: 

« - Türk- Japon ticaret ce
miyetinin teşebbüsile açtığımız 

be sergi, Japon emtiasını Türk 
tüccarına tanıtmak gayesine ma· 
tuftur. Sergiyi bt'iyyen ticaret 
maksadile açmıyoruz. 

Satış yapmıyacağız. Yalnız 

iki memleket tacirlerini tamştır
mıya dellilet edeceğiz. 

Teşhir edeceğimiz eşya en 
ziyade pamuklu ve ipekli 
mensucat, porsölen ve sellüit 
mamu!Attır. 

varda 

kında tahkikat yapılan 

Hoca yakup mes'elesi et
rafında şu malumatı ver· 
mektedir: 

"Hoca yakup hadisesi et• 
rafında Balya müddei umu· 
miliğinin idaresinde yapıl· 

makta olan tahkikatın bi • 

rinci safhasına nihayet bul

muş nazarile bakılmaktadır. 

alınan mevsuk malümata 
nazaran Hoca yakup Boya· 

hatlıdır. Sekiz ııene evvel 
memleketinden tagayyüp 
etmiştir. Köylerde hocalık 
ve vaizlik yapmakla temini 
maişet ettiği halen serseri 
bir vaziyette bulunduğu, 

ahlakan düşkünlüğü tesbit 

edilmiştir. Yirmi gün evvel 

Balye köylerinde kendine 

bir teşkilatın mümessili 
sıfatını vererek şeriatçilik 
propagandası yapmak is • 

temiş, bu meyanda yalan 

haberler işaa etmiş ve 

telovvühatta bulunmuş, şeh

rimizde esbak meb'us Ab
dülgafur, Melekıade hacı 
hafız Mehmet, Çantayzade 

kuyumcu ha·ız Ahmet, Te· 
pecikli Nuri efendilerle gö
rüştüğünü, onlar tarafından 
bu işe memur edildiğini 
muhtelif yerlerde söyle· 

miştir. 

Yakup isticvap esnasın

da bu noktayı tekrar etti· 
~inden Balya müddei u
mumiliği Abdülgafur efendi 
ile diğer efendilerin ihza· 

rına lüzum göstermiş ve 
dün bunların ifadelerini 
alarak müvaceheler yap· 

mıştır, Balyadan gelen son 
haberlere nazaran Yakubun 

iddiası teeyyüt etmemiş 
yalnız Balikesire geldiği za· 

man mevzubahis dört kişi 
ile sadece görüştükleri anla· 
şılmış Abdülgafur, Meh· 
met, Ahmet ve Nuri efen· 
dilerle Korucu nahiyesinde 
tevkif edilen üç şahsın ha· 

len tevkiflerini mucip bir 

delil bulunmadığından ser

best bırakılarak şehrimize 
getirilmişlerdir. Valimiz tah· 

kikatın her veçheden ta· 
mik edilmekte olduğunu 

beyan etmiştir." 

4 doktorumuz Avru
paya gidiyor 

Geçen sene yapılan mlisa

baka im'tihanlarıııı kazanarak 
ihtisas için A \'l'upaya gönde
rilmeleri tekurrlir eden 4 

doktorumuzun hareketleri 
için beklenen hayaJe gelmi~

tir. l\Jlisabakayı kazanını~ 

olan Bitlis hastanesi ,;abık 

sertabibl ve tıp fakültesi fiz
golojı asistanı Baha Nasıh B. 
Belçikaya, J.;ııtaniye hastane
si doktorlarından l\luhittin 
Ali B. Hamburga, Cerrahpa

şa hastanesi doktorlarından 

Şinasi B. ile Nurettin K~mil 

B. Fransaya gidecektir. Bu 

kıymetli gençlerimiz Anu

padan avdetlerinde tıp fakü

ltemizde müderris muavini o
larak tavzif edileceklerdir. 

. 

tı.anbul sokakları Ha.an pata 
fmnının tuila döıenmit içi 
de sanki biz de ODUD b 

rinde suböre~I, ramazan pidesi 
yahut ç•vdar somunu gibiyiz. 
Birkaç ay eve!, kardan bahseder
ken: 

. - Alla baba. artık yetifir 1 
dediğimizi unutuyoruz. 

Ucu mosmor olup ta bir ~
manlar zon~lamış olan parıpak· 
lanmız fimdi ter içinde. Yazı 
yezarkcn -sıkı tutmasak kalem 
kayacak. Yaz bir gelıı geldi lı.ı .. 

Dün bizim Seyyah, çalıresl 
terden lı.ıpkırmızı olaıııı, odaya 
girdi. Şapkasını çengel,, zor 
tak~ Biraz öne itılıo, bqının 
mücella tepesinden ter taneleri 
yuvarlanarak yere düşecekti. 

- Ofl dedi, ne sıcak bu
böyle! Bereket ki ben yazımt 
erkenden yazıp hazırladım. 

Elinde bir tomar k&Aıt vardı, 

birden onları buruşturdu ve 
alnımdaki ter tanelerini •ildi. 
Bir de farlr.ına vardı ki bu 
kilAıtlar, bizim kapı yoldaşıının 
üzenip beı.enerek yıutıAı maka
ledir. 

Seyyah11, bu Yahya Kemal 
Beye yak114n dalgınlıAını gör
dükten sonra: 

- Hakkı, dedim, alın terile 
yazdıAın bir makaleyi gene 
alın teri\e berbat ettln 1 

Dahası da vftl'dı. Sahrlar ters 
ters başına ç.ıkmıt ve kapı 
yoldaıımın alnında lctbıhlı, le· 

Hareli tirbir karar yazı kalmıştı. 
Hep yaz yüzündendi bu. 
insanın zihni geriliyor, sinir

leri gevıiyor, bunak gibi olu
yor; fakat hala kalem elimizde 
ve tahrir müdürü bqımız 
ucundadır. 

Yaz geliyorl Bu cümledeki 
firaklı manayı, meclisi tatil 
olan meb 'ustan mektebi kapanan 
talebe ve hocadan, barosu 
.kapısına kilit asan avukattan 
değil, sanr grat neyi bulursa 
bulsun, habire kalem çalmıya 

mecbur olan muharrirden so
runuz! Bunu o bilır. 

Ekmek işi 
Bir çuval undan kaç ek~ 

mek çıkar hik&yesi .. 
Anadoludan yeni buğday 

mahsulü gelıniyt ba~lamı~tır. 
Bu mahsul en ziyade t~mmu
zun (l 5) inden sonra piya
sada bollaşacaktır. 

Emanet tarafından ekmek 
meselesi iizerinde yapılan 

tetkikat yeni mahsule daha 
fazla su katmak imkanı ol -
duğıı Ye o takdirde bir çuval 
undan (98) kilo ekmek çı -
kabileceği noktasına mlinca 
olmuştıır. Yeni mahsul hol • 
lıışıııca bu husus nazarı dik
kate alınacaktır. Şimdiki hal· 
de bir çuvaldan (9-t) kilo -
dan fazla ekmek çıkıııa~ıııa 

imkan göriilcmemektcdedir. 

Komünistler 
1 Ust larafı birinci sayfamızda] 

serdederek, maznunların kra 
vekilleri heyetini iskat için 
cemiyeti hafiye yaptıklarından 
dirlimleriııi, taklibi hüklınıct 

olarak taysi[ etnıi~ Ye o ,u
retle muhakeme edilmelerini 
talep ctmi~tir. 

l lcr iki cel;ede 16 ııı ı·'· 

nun istic\·ap cdilmi~tir. Bun
lar ııılittefikun gerek pt>li<te 
gerek mustaııtiklikrc \ L ·~e

rek müddei umum ilikte ahı:ın 
ifadeyi e\'\-diyc!criııi tııın:ı· 

men ink:\r cyleıni~lcrdir. \ltı
lı:ıkcm.:re yarın dcrnnı o'u 
nacaktır. 

Kadriye hanını YC rül'da
sı da,-asına ait cnak, u ır· 
ceıaya Yerilıııl:;tir. :\Jııha\;c

menin bu hafta i,·inclc 1 a~· 
laması mıılıt.:mddir. 



Galatasaray Karşıya
kayı nasıl maalôp etti? 
Takımımız baştanbaşa hakim bir oyun oynamış 
ilk devrede ( 1 ) , ikinci devrede ( 4 ) sayı 

kaydetmiştir 

lzmirde bulunan Galata
sarayın ikinci maçında Kar· 
şıyakayı (O) a karşı (5) sa
yile mağlup ettiğini telgraf 
havadisi olarak yazmı~tık. 

Oünkti posta ile gelen 
lzmirli arkadaşlarımız bize bu 
maçın tafsildtını getirdi. ;\lü

şabakanın sureti cereyanını 

Yeni Asır refikjmizden alı· 

yonı7. 

lstanbul şampiyonu Gala
tasaray takımı dün Karşıya

ka spor kulübii birinci takı

mı ile mukarrer müsabakayı 

yapmıştır. Bu mlinasebetle 
sahada cuma günkii kadar ol

mamakla beraber, oldukça ka
labalık rnrdı. Saat beşi clllde 
evvela Galatasaray ve bir az 
sonra Kar~ıyaka alkışlar ara

sında saliaya çıktılat Bayrak 
teatisinden ,;oııra takımlar Al
tınordudan Salın beyin ida

r•:sinde olarak maça başlamak 
üzere şu tertipte kar~ı karşı

ya geçtiler; 
K. s. K. 

Sahahaııin 
Raıip İımail 

H. T urguı Halil Hamdi 
Melımel Şehap Sedat Muammer 

Hayali 
Galatasaray 

Rebii Laıif Kemal Şadi Enver 
Şakir Mııhat Suphi 

Burhan A11m 
Raaun 

Galatasaraylılar Y 11hi ve 
L Mehmet beylerden mah
rum buhınuyorlardı. Oyunun 
bidayetinde top bir müddet 

ortada 
sonra 

dolaştı ve 
Calata,;:ırayın 

bir az 
ağır 

ba~ması üzerine oyun Karw 

yaka nısıf sabasına intikal 
etti. 

Bu sıralarda Karşıyakalı

ların ara sıra yapmak iste
dikleri akınlar muhacimleri
nin mütereddit hareketleri 
yiiziinden akim kalıyordu. 

On doku71ınc11 dakikada 
Galatasaray mubaciınlerinin 

toplu bir akını esnasında Ld
tif bey miidalilerdcn sıyrıla

rak ilk golü yaptı. 

Kar~ıyaka muhacim hattın
daki oyuncular Gatasarayın 

emin müdafaası karşısında 

ekseriya kendilerine verilen 
topu rakiplerine kapurıyor

lardı. 

Bir aralık Kemal Faruki bey 
Kar~ıyaka müdafileri ile çar
pı~ma neticesinde sakatlana
rak oyundan çıkmı~ ve ye
rine Necdet bey girmiştir. 

Devre nihayetine doğru Ha
yati bey de güzel bir akın 
esnasında ayağı burkularak 

oyundan çıktı. Bir az sora 
ilk devre bitti. 

Birinci devrede Galarasa
raytn kuvvetli h!icumlarına 

kar~ı muva[faklyetle ve fakat 
fazla gayret ve enerji mu
kabilinde karşı koyan Karşı

yaka müdafaasının lk;nci dev
rede daha çok sıkışacağı 

tahmin ediliyordu. Galatasa
raylıların bu denede L Meh

met beyi de oynatmaları bu 
tahminleri takviye ediyordu. 
Bıına rağmen Karşıyakalılar 

yirminci dakikaya kadar te
dafüi olmakla beraber fedakAr 
bir oyunla Galatasarayın teh
llkell akınlarını tevkil ede
bildiler. 

Yirminci dakikada Şadi 
bey ikinci golii yspmıya 

muvaffak oldu. Bu sayı üze
rine Galatassrayın tazyikini 
arttırdığı görlllüyordu. Bu 
tazyik esnasında kale önün

deki bir karşıklıktan istiCade 
ederek Util bey akından 

sıkı bir şutla üçüncü sayıyı 

yaptı. Vaziyet Karşıyakalılar 

için iyi görün mil yordu. Ce· 
nah muavlnlerlnde yorgun
luk bariz bir şekil aldığı için 
Galatasaray sağdan soldan 
s(irekli akınlar yapmıya 

devam etmekte idi. Otuz 
beşinci dakikaya kadar mu· 
hacimler arasında en iyi oynı
yan Mehmet beyin gayreti ile 
Galatasaray kalecisi büyük 
bir tehlike atlata. .Muammer 
bey Rasim beyin kaçırdığı 

topu boş kaleye atamadı. 

Bu muhakkak golün kaçması 
oyunun )'İne Kakşıyaka nısıf 
sahasına intikal etmesine amil 
oldu. Galatasaraylılar son 
dakikalarda Necdet ve L. 
Mehmet beylerin ayaklarından 
iki sayı daha yaparak 5-0 ile 
müsabakayı kazandılar. 

Galatasaray müdafaası , 
muhacimlerl zayıf ve mütere
ddit rakip kar~ısında serbest 
bir oyun oynadı. Burhan, 
Asım beylerin uzun vuruşları 
muavinlerin kesişleri güzeldi, 
ınuhaciınler ıyı anln~tılar. 

Bilhas'a LAtif, Rebii ve l\lh
met iyi idiler. 

Karşıyakadan kaleci aba
hattin bey mü~kil dakikalarda 
mükemmel kurtarışlar yaptı 

hmail Ratip, Halil beyler 
azami µ;ayretle çalı~tılar ve 
mm·a[fak oldular '.\lühacim

lcrdcn \Iehmct ve Muammer 
çok çalı~tılar. Kar~ıyaka mer

kez muavini Halil bey yalnız 
k~ndi takımı arasında değil 

yirmi iki ki~i arasında en 
fazla temayiiz eden oyuncu
hırdan biri olmuştur. 

Tevziat listesi 
İkmal edildi 
Gayrı mübadillerden 
45i iki gün zarfında İl· 
tihkaklarını alacaklar 

Gayrı mubadillere tevziat 
i~in hazırlanan !isle lir.mal 
edilmiıtir. Bu liste mucibince 
tcvziallan istifade edecek 45 zat 
bugün mektuplarla davet edi
leceklerdir. Gayrı mubadiller 
iki gün zarfında lıllkaklarrını 

alacaklardır. 

Komisyonun tetkikatı llerle
miıtır. Eldeki dosyalar yakında 

ikmal edılecelr. ve badema 
eshabı istihkaka aylılr. suretinde 
para levıı edecelr.Ur. 

Acel" satılık hane 
Üsküdar tramvay garajına 

beı dakika meselede iki icat 
üzerine dört oda maa ıola iki 
hail zemin kab vasi bahçeyi 
havi ahpp hane ehven fiyatla 
aablıktır. Taliplerin Bctıkıaı 
vahde çeımeıl armagan soka· 
Qında 1 3 numaralı haneye 
müracaatları. 

Z.7l - A.11.kerllk \'C~lkemı kaybet· 

tint. Yenı~tnl çıı.aracağımdan tıükmil 

yoktur. 
KadtldSy ••lıerllk: ıuh••lnd•a 

122 fftualu Kodılıö7ll Ömer 
Fe•al ollu H\iteJ1u CtmaleUla 

• 
intihar 

Sefalet yazanden bir 
kadın kendini ölddrda 

Dün Bakırköyünde bir inti
har vak' ası olmuı , 38 yaşında 
bir kadın kendisini denize al· 
mıştır. 

T ahkikatımıza göre hadise ıu 
tekilde geçmltlir : 

Bakır köyündeki zeytinlikte 
oturan Atiye hanım ıımdiye 

kadar çektl~i sefalete bir nihayet 
vermek iıtemlı ve kendisini 
denize atarak öldürmiiştür. Atiye 
hanımın cesedi dün denizden 
çıkarılınııtır. 

Bir tane daha .. 
Vefada Molla Hüsrev m•· 

he.ilesinde mektep sokağında 
oturan Mükerrem hanım koca
sından yok yere iflltiği tekdir• 
!erden canı 11kılm11 ve tentür· 
diyot içerek lntih&r etmek lste
mlftlr. Mükerrem hanım Ha
ıelci haataneslne yatırılmııtır. 

Çocuğnu öldürdü 
Çamlıcade bir aile yanında 

hizmetçilik eden Emine isminde 
bir kadın, geçen sene Pendikte 
bir bahçıvanla görüştüğü es
nada hamile kalm!§lır. 

Emine geçen gün ansızın 

doğurmuş ve kabahatını sak
lamak için çoçu~ öldürüp 
bir boetana gömmüı, yapılan 

ihbar üzerine de yakalanmııtır. 

Kimin nıalı~ır1 
l Üıttaralı 1 inci ıayıfamızda J 
Bu sırada hükOmet 1340 

ıeneıinde tütün bayiliği elmiyen 
melOller için inhisar kanunları 

mucebince ayrılıp ziraat ban· 
kasında biriken 70 küsur bin 
!ıra munzam sermaye olarak 
vermltlir. Bu suretle mağazaya 
100,000 lıralık bir sermaye 
temin olunmuıtur. Ayni zaman· 
da bu 340 senesinde bayilik 
elmiyen malollere izafeten ma
lıye vekaleti 70 lr.üsur bin lira 
için bıl 'umum maloller namına 

da 23,000 lira için malolini 
askeriyeye muavenet heyeti 
hissedar ııayılarak bir anonim 
ılrket teşkil olunınuıtur. Bu 
vaziyete göre Malol gaziler 

pazarının sermayeıi doğrudan doğ~ 
ruya malollere aittir. Anonim ıirket 
teıkil olunacağına göre hisse 
senetlerinin de ısimlendirilip 
malollere tevzi olunması l&zım 

gelmektedir. Mıllı müdafda ve
kAleti yedi bine yakın malolün 
künyesini mağaza mecli•i ida
resine bildirmiş, fakat ılmdiye 

kadar hisse senetlerinin isim· 
lendirilmesi mümkün olmamııtı. 

Son günlerde Malolıni aske
riyeye muavenet heyetinin lağvi 

kanunu çıkınca bu mesele yeni· 
den mevzuubahs olmıya başla

mııtır. 

Malol gaziler pazarı anonim 
tirketinln ıeıekkül sureli ve ser
mayesinin aidiyet ciheti nazarı 

dikkate alınınca mağazanın Ma· 
lolinl askeriyeye muavenet heye

tinin müessesesi olmadığı anlaşılır, 
binaenaleyh mağaza tasfiyeye 
tabı tutulamu denilmektedir • 
Bu takdirde malolınl askeriyeye 
muavenet heyeti IAğvedilcğlne 

göre mağazanın sermaysl üzc
rindelr.t heyetin vesayetinin de 
kalkacağı, binaenaleyh bir ano· 
nim tlrkeı olan pazarın hisse 
senetlerinin iıimlendirilmetl ve 
bu suretle mağuanın hakiki 
ıahiplerlne intikali lüzumu iddia 
olunmalr.ıadır. 

Pazarın heyeti umumiye lçtl
maınında maliye vekaletini tem· 
sil etınelr.te olan lstanbul def· 
terdarı Şefık B. veklleıten tali
mat lıtemtıtir. 

Şirketin 5 temmuzdaki kon
gresinde maj!azaoıo vaziyeti 
halledılecelctir. 

VAKll 

Emniyet sandığı miidlirla .. 
fründen: 

Mücevherat satış 

lkraz No 
148719 
153637 
160582 
161208 

163164 
164099 
165893 

167089 
170623 
171256 

173217 

174235 
176114 
179159 

180025 
180962 
181374 

ilan atı 
l\lerhunatın cins ve nev'i 

Bir roza margiz }' iizük 
400 dirhem glimıi~ 

l\Icdyumuı ismi 
Hafize H. 
M. Viıali 

bir roza kuş iğne bir roza dal iğne Ahmet B. 
bir pırlantalı pandantif bir altın kor-
don 1 l dirhem Şeref il. 
bir gümüş kemer maa hançer Ali Riıa Ef. 
bir elmaslı saat, bir taş nok>an Hatiçe Ömriye il. 
iki roza bir pırlantalı yüzük bir roz;ı 

iıtne 
200 dirhem gumüş 
bir altın hurda saat 

Noren Ef. 
1\Ichmet Atıf B. 

bir pırlanta iğne hir 

yon bir pırlanta ağraf 

Naime Leman H. 
pırlant~ madal-

Ali D. 
985 dirhem bir gümliş tuvalet takımı 

gümüş Ahmet Ziya B. 
bir çift roza tektaş klipe Sara l l. 
bir Felemenk tektaş yüzlik Kemalettin B. 
bir ru;r,a marka ylizük bir gumuş ta. 
baka bir gümüş baston sapı 

bir çift roza kiipe 
bir pırlanta tektaş yiizük 

Fııtma 

Bir pırlanta pantantif dört pırlantlı 

yüzük bir pırlantalı madalyon iki el-
maslı saııt lıir pırlantalı bilezik saat 
bir pırlantalı agraf bir çift roza giipc 
bir altın kordon (liç parça) 16 dir-

\ ' ahan Ef. 

Zehra 1 1. 
Aliye l 1. 

hem. Ahmet l\lukbil B. 
181422 Bir altın saat bir altın köstek 8 dir-

183175 
183306 
184043 
184268 

184442 

hem. Sııide 11. 
Bir roza yürek iğne 
Bir zümrüt yüzük kolu elmaslı 

Bir çift roza tektaş kiipe 

Saide Nuriyc fJ. 

Mustafa Nuri B. 
Sabri B. 

~ pırlantalı kol düğmesi takımı diirt 
parça Anc Yegane Jl 
Bir altın saat iki altın yiiziik bir mik-
tar inci Bedia H. 

184760 Yirmi iki adet roza çıplak taş beş 
adet inci bir incili altın bilezik bir 
elmaslı cıgaralık l l 7:i dirhem güm(iş Etem B. 

185 f 44 Bir pırlanta bilezik bir taş noksan iç
'Icl-i sırça dört pırlanta yüzlik bir 
çiti pırlanta gül klipe bir pırlanta 

agraf bir elmaslı saat 5 dirhem inci 
i\lııstafa Nuri B. 

185378 
185631 

bir roza pantantil 
iki alım saat bir altın 
.kordon 

l\lııstafa B 
kö~tek bir altın 

Adile rı. 

185667 bir roza pantan[if bir pırlanta yiizük 
bir rozu aıı;raf bir elmaslı şadlem bir 
altı saat iki altın köstek 17 dirhem 

1 lııtice Gülnaz l 1. 
185863 Bir çift pırlanta iki taşlı klipe Ahmet i\lukbil B. 
186130 Bir roza yüzük bir roza kıravat iğ-

nesi bir gümüş tabak Ha&ın B. 
184687 Bir pırlanta akar pantantif iki roıa 

186779 

186848 
186850 
186852 

176934 
187001 

187191 
187196 

187504 
189329 

yüzük bir altın saat bir altın kordon 
4-5 dirhem Mehmet Muhtar B. 
Bir pırlanta tek taş yiizıik bir çift 
pırlanta tektaş klipe :\1. Vitali 
bir çi[t roza el küpe Emine II. 
bir pırlantalı pandantif Sadrttin B. 
6- 1-2 miskul inci iki roza kolye to-
kası ortası zümriit 
bir çift pırlanta iğne i\Iehmet 
bir pırlanta pandantif iki pırlantalı yü
zük bir ta~ noksan üç zümrüt y(izük 
q~r taş noksan bir çift roza kllpe bir 

:\!. lren 
Tahir B. 

elmaslı çalar saat Fethiye H. 
bir altın çalar saat Melek ll. 
on yedi miskal inci bir 
parçası bir roza kmıvat 

roza ispati 
iğnesi bir 

yakut yüzlik 
bir gümüş yatak takımı üç parça 
iki alım saat 

Refia H. 
Ahmet Vefik B. 

l\llsal H. 

189665 ~ir altın saat bir altın köstek altın 

Kese 28 ctirhem bir çift pırlanta kol 
düğme~i bir pırlant<1 gümilş düp;me Osman B. 

189809 Bir çift roza kiipe bir roza yiizlik iki 
altın ylizlik Hayriye H. 

190 I 89 Bir pırlanta yiiziik dört buçuk mhkal 
inci Vasıf B. 

Yukarda isimleri yazılı zeyat gümiiş ve miicevherat 
mukabilinde Emniyet sandığından istikraz eylemiş oldukları 

mebaliği vade>inde tediye etmemelerine mebni kendilerine 
alelusııl ihbarname tebliğ edildil(i halde gene tesviyei deyn 
eylememiş olduklarından ecnası yukerdıı gösterilen ınerhu 

nattan deyne kifayet edecek miktarı Sandık satış :l.miri ile 
icar memuru huzurilc şehri temmuz 929 11 inci perşembe 
ve 13 iincii cumartesi gilnleri saat l O dan 16 ya kadar 
ve 14 iincü pazar günii saat 1 O dan 12 ye kadar Sandık 

satış amirliğindeki caınekftndu teşhir ve şehri mezktırun l 5 
inci pazartesi güaii ,aat J 4 te Şehremaneti sandal bedes
teninde müzayede lle ~atılacağından talip olanların te~hir 

günltri Sandık sat~ gmlrllğinc ve satış glinü mahalli miiza
yedeye ve tediyi deyn ve ~a tecdidi muamele etmek iste
yen medyıınlnrın hitamı nılizayededen eyvel Sandık idare
sine müracaat eylemeleri lüzumu illin olunur. 

• 

Yeni 
icra ve iflas kanunu 

Şerhi 
lstanhul icra reisi Ahmet Refik Beyin tı\I mü • 

kemmel eseri neşrolunmuştur. Mumalleyhin biı lıu • 
sustaki ihtisasına göre eserin mükemmeliyetlnden 
bahsetmeksizin karilerimize mütaleasını tavsiye ile 
iktifa ederiz. 

Fiatı yüz elli kuruştur. Satış merkezleri fstanbul· 
Vakıt, Cihan ve ikbal kütüpaneleridir. 

Mahlulô.t müdürlüğüden: 
Bahçekapısında hobyar mahallesinde yeni postane karıısında 

meydancıkta klln kazasker Abdülkadir efendi ıarfmdan barakamsı 

müteaddit ahşap binayi müıtcınıl arsanın tamamı ( yüz altımı yedi 

hın iki yllz on bir ) lira bedelle 26/6/929 tarihinden 24/7 /929 

müsadif çarıamba gününe kadar 4 hafta müddetle ve kapalı zarf 
usullile müyayedeye konulmuıtur. 

T alıp olanlar balldakı kıymetinin yüzde yedi buçuk nlsbetinde 

pey akçesi veya banlr.a lr.elaletnamesile teklif mektuplarını yevmi 

mezkOrda ıaal on bqe kadar lıtanbul Evkaf müdüriyeti binasında 

ınillttekkıl idare encümenine tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Çakmak ve çakmak taıı tacirlerine 
Kibrit 'e cakmuk iıılıisar idaresinden: 

• 
ıo haziran ı 929 tarihli resmi gazetede intişar eden 1503 

numaralı kanun mucibince mezkCır tarihten itibaren her yeni 

çakmak ve çakmak taşlaruıın imali, ithali ve satılma~• lıilkOmetio 

inhisarı altındadır. 

1 - lşbl' ınevadı inlıisarineyi ~ıakta bulunanlar bir ay 
zarfında yani 9 temmuz 1929 akşamına kadar yedlerinde buluıtal' 

çakmaklar ile çakmak taşlarını 

A - Adedini 

B - Ciııs ve nev'inl 

C - Satış fiatlarım 

O - Bıınlarııı bulundukları mahalli ayrı ayrı gösterir bir 
beyanname tanzimile zirine 15 kuruşluk bir pul yapıştırarak ve 
ticarethanelerinin isim ve adresini de ilave ederek Sirkecide 4 üncü 
Vakıf handa kibrit ve çalmıak inhisar idaresine vermekle 
mükelleftirler. 

2 - Mcbhus ınevadı inhisariyeden ıo haziran 1920 tarihin
den rvvel sipariş edilmiş bulunanlar 9 ağustos 1929 akıanıına 

kadar Türk limanlarına gelmek şartfle inhisar idaresince maliyet 
fiyatına satııı alınır. Bu nevi sipariş edilmiş malı bulunaıı 

tacirler bunların 

A - Adedini 

B - Cis, nevi ve nıarklsını 

C - Nereye hangi firmaya sipariş edildiğini 

O - Ne zaman ve hangi vasitayla geleceğini 

E - Maliyet fiatını 

Kezalik bir beyanname ile 9 temmuz akşanııııa kadar inhisar 
idaresiııe bifdirıııeğe mecburdurlar. Yukarıda sayılan heyannamc
Jeri vaktinde vermiyenler ve 1503 numaralı inhisar kanunuoıııı 

sair ahk!,ıııına muhalefet edenler yedlerinde bulunacak ınevaddı 
inhisariye müsadere oıılunarak beher çakmak için beş lira ve 
beher çakmak taşı için 25 kuruş para cezası alındıktan başka 

( kaçakçılığın men'i hakkındaki kanun) mucibince tecziye olunur. 
Mütemim mal\ııııat isteyenler her gün inhisar idaresi emtia şube
sine ıniiracaat edebilirler. 

Mahlulat müdüriyetinden : 
Kıymeti muhamminesi: 250 lira 

C-skiidarda lhsaniyedc Karaııtine hane Sokağında kılin 

29 ~o. lı muhterik sahilhanenin deniz cihetindeki bahçe 

dırnrı hariç olmak lizrc diğer dıvarlardaki taşlarla yanan 

ebniyedeıı baki kalan ankazı dört hafta mliddetle ınllzaye· 

deye konmuştur. Talip olanlar kıymetin yiizde yedi buçuğu 

nisbetinde pey akçelerile beraber temmuzun on yedinci 

çarşamba giin(ı saat onda mahallinde, on dörtte de Çemberli 

taşa lstanbul Evkaf mlldüriyeti binasında ~lahlı'ili\t müdüri· 

yetine müracaatları. 

, 

He,yoğlu •ulh icrasından : A b
dullalı Seyfi B. ile Fehimc 
hanımın şayi:m müştereken 
mutasarrıf oldukları Fıııd k
lıda Perizat hatun mahalle
sinde !Dolma bahçe cadde
sinde hanıma! sokağında 
k~in ı-4o numaralı bir bap 
dülıkanı şamil muhtacı tamir 
bir mutfak ve taşlık ve ikin
ci katı karşılıklı iki oda muh
tacı tamir bir sofa ve üçün
cü katı iki oda ve bir hala 
bir sofa ve beşinci katı ta
yan arası olup bir oda ve 
bir sofa ,.e iki tarahn<la 
deniz nezareti k:\nıileyi ha\'İ 
ı·e biri küçük diğeri büyü
cek etrafı demir parmakhkh 
iki tarasayı şamil olup dük
kanın ı şubat 929 tarihin
den itibaren l kanunusani 
!13o tarihine kadar bir sene 
müddetle Abdullah efendi 
tarafından müstecir izzet 
efendiye dükkan ve üzerin-

deki bir odanın icar edildi~ 
ve hanenin diller alısamın· 
dan bir odası hi«scdar A b
dullah beyin kirasız olarak 
yeddi işgalinde ve diger 
aksamda Feyzi bey namın
dald zatın tahtı işgalinde bu
lunan hanenin izalci şuyuu 
zımnında bilmü~aycde fü
ruhtu kararı mahkeme ilıti· 
zasındandır. .Mczklır hane 
ve altındaki dükk;iııın tarihi 
ilanından itibaren otuz gün 
müddetle müzayedeye y;ıze· 
dilmiş olmakla talip olanla
rın ve daha ziyade mallıımıt 
almak isteyenİerin kıymeti 
muhammcnesi ohm üç bın 
beş yüz liranın yüzde onıt 
nisbetinde pey akçasını miiS· 
tacelen ihalei evveliyesi ıcr.a 
kılınacak olan 28-j-29 tarih•· 
ne müsadif pazar günü S•1'1t 

üçte 929-2.p o mı marn ile Be)" 
oğlu icra kalemine müracaat· 

lan i!An olunur. 



i1ayet umumimec isi 
azasını davet: 

· • ilzMIR, 'P ARI. dYEJ SERGiLERiNDE fAL'TIN MADALYAtAR ~~ 

·Baküs Rakısı Makamı Vilayetten: 
Vilayet umumi meclislnln fevkalade olaralc toplanması IAz.ım geldi~inden Azayl 'laramm ~ma 

gfinii olarak tayin edilen 29 kaıiran 929 cumartesi günü saat on dörtte teşrifleri rica olunur. 
Y:eni etiketlerle piyasaya çıktı: ~~~~~ !nn:e':~~s~~~~ 

Beykoz kundura ve dibagat fabrikasından: Ademi iktidar 
l&ylwz .ıı.lırikasmda bir ıscne zatfm&l :llusüle gelecek ıanntı 

\'e kazı.~tılar Temmuzun on beşinci Pazartesi günü talibine ihale ve belgevşekliğine . ıstanbul Vilayeti De1terdarbğı ilanatı 
edileceğinden isteyenlerin şartnameyi görmek üzere her gün ve En müeesir deva Seroiıı hap-
Jiat ektuplanıu ·er.mck · iıı ifemmuzun OıD beşbcl .Paza~si ıandtr. De-posu lstanbul Sirke-

Kiralık lkköılnr ıe JDZ~~uneler ~nü saat -011 fil.,yc h3ar "lrürı iye 'SariaYI ıve maafiln banlcasuıCla :-cide ~s'kcnderiye oteli ittisalinde 
itkard m üdürzyetinc müracaat ııetmeleri. 

Yalnız 

Fliioks 
Hem biliimam hafarıalı ôl
dBrü.r.. Hem de gilzel bir 

koku neşrede~. 
ay1 1ıa1mac ruroxs 

'haıarata karıı icat olu
nan ea 'lllüıı:s*' 'Ve ıea 

fenııt ~dtr. 

Flitoks 
Ka. 9iyen lif yıgmaz 

Umum acentaları : .EHRENŞT A1N ve TOLEDO 
Jttanbnl .Mtıpamıa'k ban hirind kat.' 

<eaabanesidir. ifaşraya 

J50 i.-ur.qş ıposta ile ııgönderilir. 

lzmlrde ıecza. depolarında ve 

lrgat pazaıni!aki eczanede bu-

unur. ......................... 

Galatada yeuı danil mlihaılcmıin Kar:a.köy caddes1nde 'Mehmet 
Alı paıa hanındaki ıdükkln :ve ~ann ıktraaı ımüza,yedeye !Çikard
DU§br. Talipler kapı numaralanna göre •aiıda tayin edilen .milza• 

yede günlerinde fstanbul delterdarlı~ ihale komisyonuna müracaat 
eyleyecelderdir. • 

: V•lm11 yAlnız ı !K-apı No. t1nsl 
·senelik muhammen 

klrası mOzaye<Je ıgünll 
l.ıra 

İ KOOAK i 26-1 
146·1 
aı4 
122 

m~aza 720 ıOj'Temmuz/929çaqanha 
dokk"n 360 

iFotofraf makina-j 
: wilc filnlile - • • • 
ı rini kuDanmak i 
1 menfaatiniz ica- j 
: hahndandır : 
ı • • lıUm1nüt lfotoğraTiar içın ,.. • • 
: Ninofecos ! 
• • : Karılarını kullanınız: 
! Her yerde tılır ! ........................ 

32·2 
26-.1 
1 JO 
U4 
U2 
u&~ıs 

•' ı34-t35 
140-1~2 

> 480 
> 350 
• 30J 

,\ 24G 
odalı dükkan 300 

daı..ttn 720 
• 21-20 
• ~(t 

... :g50 
• 12(1}() 

. ı 

.12tı35 . • 750 
26 (ceyno)gcİitno Ye mutpaiıllJ2()0 
28 sof alı oda 15~0 
30:-1 Ödk\AA i20 

• 
• 

> , 
• 

• , 

• • 
• 

• • 
> r::ıumı:n:u:ıumm:ı::::ı:nım:r.mr. 

lvapurlarl 128-126-32 depo,d~ltk&a,odal 968 .i 'J !/temmuz/ 92Q çarpnbı 

aamu::s:ıs:::::::1::1:::::::2:::::c:-:s:-.m 

Seyrisef ain 
Merkez ac:eııtetl: G.lata Köeril 
bqmdL Bey<>1\u ?%? Şuba 
acuteli: Mahauadiye Hem .J&ıada 

,at.nhUI 2740 

izm~ sürat puslast 
{ ftzMtR ' vap~ 28 'H~an 

Cuma 14,30 da Galata nhb~
da lmd:ede 'Gum.wtc.! sabahı 

.İımlre gideoek - Pcar 14,30 
da İmılrden hareketle P azarteal 

.abalıa gelecektir. 

V,~da mı.ı.kemm.el hır Or
\eıtra ve Caibant mevcuttur. 

27 Haziran tarihinden 
itibaren i~'arı ahara kadar 
Karabig-a .ttmuı Pcr,cm
.be postası if&pılmıya
ak.br. 

r.:maıı:a:m2anH&mam::u:m:ıınm 

Ye1kenci ~ 
,i,Uftt i1tl 

26 düklcln ı 80 
25 > 48() 
27 maAaza 7~0 
34 depo 18) 
24 dullın ı 80 
30 ma~aıa 420 

28·29 ~ '420 
42 • 18{) 
52 iki oda 240 

42 müterrer,. ~dı 36() . 
43 m aza 350 
38 oda1ı dültllan 800 
30· 1 mataza 42() 
37 depo 216 

138 bodrumla <kıkkln 480 
3(} ôük~&n 4 ... 0 
21 ., 840 

. 60 ~l ~· t80 
50 > 50@ 
40 mü. ıbtr Oda 1 ~m 
47 • 36~ 

~o ~ 120 
53 ~ 00~ 
:S5 w ~ 3G3 
132-31 
36 
'58 
41 
59 
33 

odalı dokkln 
yazıhane 

lkı ôda 
m~aza 
ıkı <& 

Samsun 49 

J320 
216 
369 
24() 
OOG 
18~ 
500 
500 npwıı Ç b 48 

26 'Haziran arşam a 54 oda 6\X); 
pi -.q.mı Sl~i rıhtımından 32 :kahvcclliı mahallı 120 
~e d<Jl'f'U ı( Zonguldak, 
~lu. SlmiUn, Ordn, Gine- 39 depo 500 

• son. Tırabzon, Sürmene \'c 45 üç oda 3GG 
! lRizc)ye gidecektir. 44 mağaza 509 
~ı 'Tafsil!t !için Sirkecide Yel- 40 mQ. -Odt l 20 

I
; bmc:i hanına. bin ıcenta.sına 

7 
,_, •- :ı_ 6rn. 

3 müracaat i'~L lstnıbul 151 S 56-5 ~ eaa .JV 

> 

> 

• 

• 
1 

18/temıııU7ş/929 pcqctıbe 
> 

> 

• 

• 
• • 
• • 
• 
• .. 

• 
• 

. ,. • 
1 &/temrmrıJ929 ıperıenbe 

• 
• » 

> • > 

2 l J temmuz/ 929 pazar 

• » 

> , 

• ii::muan:n:ımm:r.amm:ma• · 39 · ı.Odah dnlrk•o '6?() 
------------------- 7..,.t clbdan - Batır köyllndc Ta,ş 51 lk1 cWJ. 500 

A J _ .A h • iskelesinde çlr<>z scrıtslndc 10 mayıs 
46 

o<JAH 
720 

" 
" 

400 500 

wuna amunu aıpısane m tarihinde ditdmmıı kaybettim • • ,, 
' · tçindıt mtUui ve ifffer 'ı!\nbmı adre - + Sahlıt ;eo ve tiltçe - Ren öyOnle &ibz anda Sakız ... d ... l .. \ol' •• de sım.e eııreae ımlil."tf:!omı ~:_~ım · ~Aacı ıokatınaa b1r tarafı Sahz ~cı caaaesı ve bir tarafı n lU · Urı ugun n,: XtsJri - O.JriW.r t.keteamde ı Eftımiçe ıok~ dı~er tarafı Şevket .P.1§1 wo taralı r~i Gırlfoı 

""'-,.... 6Z 1 h.k~ maddttr. 4.1./6'/29 : 12n'/9Z9 ı11swm ll J • men:u::::::::r.n 1 arşası ile ınahoot N. 6,6-18, 18, 1 muhammen bedclı 1200 
.fhtLı !btlyeıaI; 12/'1 /929 çufanba ;arına ısaat 00 ~e&r. Ba'kteriyOIQI OD. Ihsan "SaııiJ iİ · lıradır. Beac'lı -der atan &lınacakhr. Müzayede 2 temmuz 929 

Bir .,.&ıRı Bır 1CDe1ft\ Baictcriyolojl labunnuvart d wı gUnQ <Mterdarlı'kta. 
A.prı 'bamt A.-. Aanf! ı 1>ek c'.hkik hn tal:itilAtı. ·~ ı O Sahlık pflt~ . hf~sl - B~·koı.da Şahin laya kır 
ktlo kilo kılo ktJo • (vaserman tcamulii) 'kürcyvat J mevklinde dk1 ~ yeni 1 ,2,3 numaralı bir tarafı göller ve !kerh 

f:ça• mf maltlo 5000 15000 60000 180003 ekmek Oç :l 'll:ihöı, rtıfo ve ısıtma hasta - İ/ tepe ve bır taralı Toygar çqmcsile Dalluk ve blr tarafı Ayıde-
.,00~ ~dıd. !~i ::t :~!a, {f~.::C~: . j CJereil ve ı1r tarafı tar~t am ile mahdut (Elmalı çıflil mamile 

&tu ~ Jcobi ile fr~ tahirrJsi,, k:ın ı maruftur) lcareteytnh mahalden 21 hlltcde 3 hısscai muhtaal& 
ı - MlaM.a A.da.na 1li0dde1 mau.ıkk ~ae ~ . .çıbanları ve er,gullk Jçin 35640 hısscae 6840 iii~i catılacakbr. :Mm!lr hisselerin 

edecek hey.et tarafından icra cchlteekur. n 1husust aşılar. sütrılne ·muayc- ·I ir.tihammen ı:tymeti 100 1tra clup he<Mi def'aten alınacaktır. 
'2 - Aöanıda merkez hapbanell ıçtn ı12.;7.929 !(fan 930 İl nesi yapdır. Mil2!8)-edo 29 1lmran 1929 tarihinde Cfefterdarhkta yapılacaktır. 

if 'Çivanyolunda Sulttiı!\tahmut • T L : '!":·;;; r;;,: :!~:-::=7::ı,...~ V.::'i~::.::.:~;,:ı;,:!., ~ Q ~ enezzün için ~·~~· 
cdl~n<len prtııımede yuıb bedelimuhammliıaeabı yaz.de yedi Satılık klJşk ~~ f f b ] L..ı ş•...1- find 
bu~~ niİhotiDde olmak Qz:cre ekme\ ıt.ç1n dlç lfİlZ elb ıgaz.,. Göztepeden Ereol:öyüne al· ~ 5 an ~ ;ıman lı·ae en: 
lçln doltnn llra <lepozlt ak:çeaı makbuzu. &delihalq ~Dlkıaı ben cadde ltlatOn8e \et dönüm - ; 'Mevsim fUbariyle tenezzüh yapma'k arzu edenlere mu_ş, 
bıt'zye yüzde 4>nbeı nıtbcUne lllve ~kttr. bahçıelJ roıı oc1ah Dlauı -Eaıcm ' mdför, romorkör kiraya ver..ilmekledir. Arzu edenlerin ~r-

3 - 116nat oaeule mUkıvelename :ve mtarilı -.. atea1datb. P,~ köfkll mıl.ıktır. Garmek ~' WimJıin l::niinonunde 'l..!"marı 1'anında umumt kAtipli~ine 
alt olacakhr. istiyenkr ~~kolye ıfiyaıı (li \'cyhut Oalatada Haydar lfıanında blilunan vesait ve hareket 

4 - .ŞUtnameyl aörmelc ve de.ha ızjyade malama almak lçm ıaülbane hatatıesintle Dr. @I fŞUbe:ı! ıınüdürlyctine lllliiri1.caa.föıı r.ica olunur. 
lst~ycn!cr haplsane müdOrlOAüne müracaat edeceklerdir. Ahmet Hamide mürnuat1an. (i}®~~t>fll@filt}j~='.i~{i"""lr::@:"Vl@=-r=l®,,...~~-"'"'""'[(!j"""(•.,,,..,l....,8....:-l@J7; 

Evkaf müdürlüğünden: 
Mıktan 

1300 
6000 
500 

30 
~50 

.2()() 

150 
'300 

1600 
25()() 

200 
5()() 

150 

(]insi 

Tuz 
Lımon 

Kayısı 

Çay 

"Peynir 
Kaşar eyniri 
Nişasta 

Reçel 
Soda 
Kibnt 
Nestele süd il şek eril 
Hasır süpürge 
Calı > 

.200 Elc'lctrik ampülü 
()uraba ıtıa!itanesine rnzuınu olan bervcçhi bal! ou dört kale 

-erzak ve sair levazım ımünakasaya vuedilcrek tcmmuıu·ı altın 

~umartesi ı?Ünü :saat on b~c ihalesi icra edileceğinden tali 
olanların şeraiti anlamak üzre her gün levazım .idar.esine ve ıih:ı! 
ıgünü de iaare ıencflmeniııe miiracaatları . 

lstanbuJ Şehremaneti . anları 

'Şe/ıremandin&:n: Cihangir yan_.;ın }erinde Sormagır mah:ı.I~ 
lesinde 584-594 ıharita numaralı :arsalar ar~sındA 6,8o metro 
murabbaı sahasındaki em:ınet mıiii arsanın metrosuna lJ2 lira 

kıymet takdir olunarak a akadular arasında müzayedeye 
konmuştur. 16 temmuz 929 brıhinde ihalesi olacaktır. At§ka
darlnrın prtnameyi ı?"Örmek için her gün miizayedeye girmek 
için mez1Cır tarihte levazım müdürlüğüne ~lmeleri. 

Evkaf müdürlüğünden: 
Şelızade anbnnnda mevcut ~.ırk b~ kalem eıya haziranın 

~irmi dokuzunau cumartesi günü saat on beşte pazarlıkla ihales 
"cr.a ~.dilecc~fndcn talip Ôlanların şeraiti anlamak üzre Jıer gün 

levaıım idaresine ve ihale ıgünü de idare eitclimenipe mürac.a:rtları , 

Hıtaro (Babıali) 'ı~~eı'ı~e 
Kiralık daireler 
AnaC:lolu ajansının bulunduğu binanın iki 'kah 

ayn ayn ve ya birlikte lciraya :verilecektir • 
fsteycnleriıı (Vakıt) idare Müdürlüğüne müra

caatları. 

.Azmi kilo Esğarl kilo 

\LAN 
Bedeli 

rmihammem 
12420 

:)638 

~104 

halci btiye \tarih saat 

103500 
416800 
168~ 

T7.SSO 
'95280 

'51120 

1 »"ıaziran 929 J5 :ırp.ı 

l .. '> 6 samını 
1 H .kuru ot 

Çanakkale jandarma suvara böl~ii ha)wanatının bir n 

ihtiyacı olan sukarda yaz.ıh üç kalem erzaktan arpa kapalı "L:n1 

we .umanJ.a lruru ot aleni ımünakasa 111sulile 118 haziran 929 
ar.itimden tı'baren yirmi gün mü&k'tle 111ün:ıkasaya \'aze il
miştir. Mahalli teslim Çanakkalede suvnrı "t:avlasıdır. Talip 

ıolanl.uılann :e fazla tafs:iffit almak iste)·enlcrin ş.1rtnamelerhi 

görnıe1c üzere Çanakkale -cıe "ilayd 3ındarrna kuına"!darilıg;ı 

diresindeki komisyonu mahsusuna müracaatları itan olunur. 

-- --
Türkiye 1Ş bankası 

Serma~ tediye edilmiş 14000000 
wadrr Umumi müdür.lük 

Ankara 
Şubeleri~ 
A~K RA .\01\ JA 
tST Ar\Blı"L IBABZON 
tzMIR GıRESO l 

A Y\7t\fJ1K 
KA"\~ EUt 

llER lN 
SA'1SU EDRE flT lllJRS .. \ 8' ~ 

BAL1KES1R ZO~G[LDAK ~ 

~._.. \'Jlsanıı m~aıaı, ==~ 
.Ankara nıer.kez mekıe~ıJeııi 

uiisyonn Teis1iğinden : 
nülıa~'aal ko-.. 

Aııkara ımrkez meldeplerinfn Jiaz.ir.an 929 dan J.'ia}'JS 9l0 
gayesine kadar ihtiyacı olan Et, Ekmek, Sdlz<q mahr.ukat, lc\•ıı

zııııı motenevvia, mevadı müşteile, Ar~, Saman, Süt, roğurt 

\·~ saire kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konmll§t..ır.. 

Şartnameleri görmek ve almak isteyenlerin de }'Üzde yedi bu~k 

ienıinatı muvakkate akçesini Ankara mektepler rnuhasebecil~foe 
ksiim ederelc alacakları ma'kbuzlarla yevmi ihale .olan 29 Jıf azi
r,ın '92Q Cumartes1 gunü saat on dörtte Maarif emanetinde mü· 
teşekkil mübayaat komisyonunda hazır buluıımafan . .. 



l.lOKl ŞARTLARI: 
Ttirllyede ~· 

Ktlruş Kuruş 

ı Aylı~ı ı~o ooo 
a • 400 roo 
6 • 750 1450 t 

rı.. • f400 tıoo 

Gazetemizde çıkan yazı Te 
re.imlerin b<ltün ~aklan mahfuzdur 

Ga.z:eteye ıönderilecek mettuplann Uzertne 
idare içinse (İdare), yaııya aitse ( Yazı ) 

işareti tonulmalıdtt 

! J! ... ıhnıta.ı.t 111.e~ ladeılnden, laJmott. 
1 ınulraddueetı: mektupla.ta konu.brıut ~ 

1 

kaybolmaımcLuı Te Ulnb.rm mUnderlcataıdan 

idare me•ul dQUd.ir. 

2i Haziran 
1929 

HE,R GQti Cll'.M TORK GAZETESi ~ '~tabı 
8 Sa~fa 

lu ıecetl •-'"'-----8 ..... -b-~-1,---k-----------------. Sayısı stanbul, a ıılıi, An ara caddesinde "V akıt" yurdu 
tell970 idare işleri um (yuı işleri * tdgraL 

T6rk mekteplertle faydah eeerlln 
llAnlannda o/o 20 tenzlllt yapılır 

81lylU: ve ya blr çok de!a lçla .erilen lllııılarla 
busust matııyettotl tl.t.rıların ilcrtU 

idare Ue kararlaştırılır. 

Gu-etem .. • huaa.ı d&Q kal:t11l edee ar. 
H. 9. H. dlnat acenteıl. 

ILA! TAR( FESf: 
Saılll ıt~ruı 

6·8 inci aay!Ad• tl,90 

5 • ı :g 
4 • "" 
t • • ~ 
1 • ' 

ı.a locl u~ } 0 
ruml il&ıılu 1 

DOLCA nedir? DOLCA, NESTLE Şirketinin TÜRKİYE Fabrikasında imal ettiği yeni SÜTLÜ çikolatadır. DOLCA nın iki cinsi vardır. 

Biri yalnız sütlü ( Turuncu etiketli ) diğeri de slitlii ve fıııdıklı olup ( Mor etiketli ) dir. Fevkalade lezzetli ve ucuz olan bu çikolata 

ile NESTLE şirketinin BÜTÜN zengin l\fÜSADAKALARINA iştirak edilir. 

·-·-······----------------····--------------------------------------------------------·· 
25 Haziran IBorsalar 

1 

Jt=~~~-=~~~~~~~-=;r==--ıAi":";'ıld~ı~'""'l~"'V:~=,=~, 

1 Nukut 
1 ın,ı!iz liraıt 
ı Dolar 
20 Yun.n dlrahml 
l Rnyh•ınork 
l A,-u,ıurya filini 
W 1 oy Romanya 
;o Leva Bulgar 
ı Frlenıenk florini 
20 Fransız frangı 
20 llalyan llrnll 
!O kuron Çeko - Slov•kya 
1 Çervonetı • sovlyel • 
ı ZPloti c Lelıtst.an • 
20 Dınar c Yogo!lla~yu. • 
20 Eelçika trangt 
ı Fr<eta 1Fpanya 

20 ı.v!çre rr.ngt 
ı Mecidiye 

Çek 
Londra ilıerlne blr Tnglllz lirası kuru$ 

l\evyork ı TUrk l!rası dolar 
Parf~ • • frank 
Mllano • • liret 
Berl1n ,. • mark 
Sofy.ı • lt"va 
Brük~el , ~ • belk:ı. 
Amlsterd•m• , tlortn 
Cfnevro • ;,: • frank 
Prag • • koron 
Vtyana • • • tiltn 
Madrit • • pezeta 
VarşJva • • • zelotl 
AUna • • •dlrahml 
Bnkreı 10 ley kru• 
Eelgırat TUrk Uraıi d!İıar 

Tahviller 
ı.tlkraı dahili • vadeli• 
Dtyunu muvahtde 
ikramiyeli demlryolo 
!Etanbul tramvay drkotl 
Rılıtım Dok ve Anllreııo 
htanbul anontm ıu fltketi 

Ilisse senetleri 
Tı bankası 
Osmanlı banlıaoı 

IOG7 r O 
2C6 00 75 

59 00 75 
49 0025 
~9 00 50 
24 oo n:ı 
29 co 50 
82 50 
ıs2 o:ı ııo 

216 50 
ın 50 

0000 
22 50 
74 00 

115 00 oc 
29 25 

79() 00 

1008 00 
048 12 50 

12 29 00 
• 1900 
2 012!'1 

E8 37 50 
8 480(' 
1 1950 
2 4950 

16 17 !>I\ 
8 4175 
8 3775 
4 28.50 

s~ 12 
24 500 
27 27,50 

99 0000 
188 00 00 

r 6 ao 
25 

• t2 05 
128 00 

1009 25 
2(7 00 oo 
fS 00 75 
49 oo,2s 
~9 50 
24 oo Ol 
29 oo ı.o 
ı 2 50 
(82 00 50 
216 50 
122 50 

0000 
22 so 
74 00 

115 00 
29 2S 

790 00 

1009 211 
0,48 G8,25 

12 28 00 

8 ıa.oo 

ı 0150 
66 37,50 

8 45,75 
1950 
49 25 

17 50 
1 

16 
8 41 ,50 

8 
4 

87 

87,50 
2800 

12 
24 00,'75 
27 OCl,21! 

93 JO 00 
184 711 00 

6 '° 

12 05 
00 00 

Ticaret ve zahire borsası 
flatlar Ticaret boro.,ı tatıbumumııtgl tarafından .. -.ıımtıtır. 

Okkası 

Aıaml Asgari 
K. P. it. p, 

-UN- 1 
Çuvalı kilosu 

. Rul'day % Çavdarlı 
Ekistra eklılra oo 122S ., 75 
Ekhtra • 179,, 1 7~ 
Birinci yumusak OCJ IS60 1200 lvnmu•ak 00.00 OOOD Ol,00 

Kızılca 00..00 00 00 00.00 
sunıer 00-00 oo 00 0000 
Sert 00-00 17 00 ı 4 'o 
DUnme 00-00 oo 00 00,00 
Sert mahlul 0-00 00 00 00 00 

-ZAHiRELER-

a'Vdar 
Arpa 
Mı~ır 

Yulaf 
:FııuJye 

14,10 14,10 
10 20 10,00 
1500 1500 
09 , ın 08 ıo 
00,!>0 oo.oo 

-HUBUBAT-
suııı.m 

:.n f-)"tmi 
0000 cooo 
0000 Oıı.oo 

!Jlrfacl ıerl • ıaoo 124 
ikinci • 1200 0980 

TiFTiK -
Ankara ı 9~ ,00 

Atşeblr 000,00 ooo,Oo 
Yapagı Guz yunu 110,00 069 Oo 

-AV DERJSl
zerden (irtl 0000,00 0000,00 
San•ar C000,00 0000,00 
Tilki • OU00,00 0000, 
Kunduı ,. C0001000 600 

-FINDIK-
ıc rındıt 11 a oo 

Badem 00000 

Francala fiatı 
Ş.hremanetinden : Haziranın yirmi beılncl Salı gününden itibaren 

lrancolanın azami fiaıı yirmi ıki kuruı olarak tespit edildiQi ve ekmek 

liahnda tebeddül olmadığ~ il!n olunur. 

"Vakt ,,zn 26 Jlaziran 1929 tefrikasz: 81 
· , · ı; ' '<r . ,.• ' t- ' '"' 

tımaraneye kapattı!tımızı 
ispata muvaffak olursa ge
rek sizler ve gerekse Trap
sonla ben pek müşkül bir 
vaziyette kalırız. Binaena -

ley bu vaziyetin islahı için 
bir çare tasavvur etmemiz 
lazımdır. 

Dük dö Melfort dedi ki: 
- Kendisi "Hover" in 

tımaranesinde bulundukça 
korkacak neniz vardır? 

- Affedersiniz, şurası 

malumu alileri olsun ki. 
bu gibi hususi sanatoryom
lar hükumetin müfettişleri 

tarafından sık sık kontrol 
edilir. Bu müfettişin gidip 

• Hover" müessesesını bu 

günlerde teftiş ederek ve 

(Cones)in iddiası hakkında 
tahkikatta bulunması foya
mın tamamen meydana 
çıkması ve bizim mes'ul 
edilmekliğimiz için kafidir. 

Dük dö Melfort köpürdü: 

- Bundan ne çıkarmış 
ki.. Bu serserinin bizi al -
datmasını ileri sürerek hak
kından öyle bir gelirim ki.. 

(V enesya) mukabele etti: 

- Bir şey yapamıyaca -
ğımızı anlamıyor musunuz? 
Uşakların önünde aile es

rarımızı teşhir mi edeceğiz? 
Bütün Londraya karşı re -
zil mi olalım? Bırakınız 

size anlatayım. Bu hadisatın 

hepsinden bir mes'ul varsa 
o da Terezadır. Yalnız o 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Mahallesi Sokağı No Nevi hazineye ait nısıf hissesi 

kıymeti muhammenesi 
Lira 

Beyoğlu Hüseyinağa Caddei kebir 79 maadük!napartman 60000 sekiz taksitte 
Müştemilat!: tahtında bakkal dükkanı ile bodurumü müştemll mezkur apartman 8 kattan 

ibaret ve 7 daireyi muhtevi olup antiresi uzun ve mermer taşlık ve kapucu odası, oduııluk 
ve kömürlük, birinci ve ikinci daireleri onar oda blrer mutfak 2 şer hala, 3-4-5-6 ve 7nci 
daireleri 5 şer oda birer mutfak ve birer hala iki taraçası olup her dairenin birer sandık 
odası ve umum! çamşurlığı buradadır. Alektirik ve terkos suyu tesisat ve teribatı vardır. 

Ba!Ada evsafı muharrer aprtımanın hazineye ait nısıf hissesinin bedeli sekiz taksitte ödenme 
üzere 60000 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile l-7-929 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 de lcrayi müzayedeü mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yed! 
buçuğu nisbetinde 4500 lira teminat akçesi veya muteber banka mektubile Emvali metruke 
satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde taksim sokağında k!in ve 4 kattan ibaret olup 6 oda 
1 mutfak ve 2 halası bulunan atik 31 cedit 89 No. Iu kftgir hanenin 8250 lira mefsuh bedelle 
lQ-7-929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de pazarlık suretile icrayı müzayedesi mu
karrerdir. taliplerin teminat makbuzlarile emvali metruke Satış komisyonuna müracaat eylemeler 

lnılôk ue f ytonı ~onkosı istan~uı ~u~esin~en: 
pazarhkla satıhk depo 

Esan No sı Mevkii Numara Nevi Teminat miktarı 

Balalatta Karabaş ma- 38 Denizden dolma mahallini 
Lira 
1810 

hallesinde vapur iske- 40 müştemil dükkan depo ve 
lesi caddesi 42 kalafat mahalli 

Bal5.da mevkii ve evsafı muharrer emlak bedeli peşin veya mukassetan tesviye edilmek şartile 
pazarlıkla satılacağından taliplerin 11-7-29 tarihine müsadif perşembe günü saat on altıya kadar 
şubemize müracaat eylemeleri. 

DAKiK ZİYA 
Mütahuııe doktorlar ; muhte

rem ailelerce senlerden bert tec-

rübe ve mülcemmeliyeU tasdik 

edilen yeglne çocuk gıdasıdır. 

FARELER 

Vebayı tevlit ederler 
onları hiç koku neşret

meden kurutan 

Pnsto~sin 
ile imha ediniz. Paris 

Pastör !Aboratuvarı müs· 

tahzera tındandır. 

Deposu: J. Bert ve şürekası 

Galata Voyvoda so· 

ka!(tnda Voyvoda 
nında No. 1 

ı 
kabahatlidir. Eğer (Artür)ü ' 
idare etmesini bilseydi ol

duğumuz vaziyete düşmez
dik. O, hiddetleneceğine 
güler, işi alaya boğardı. 

Üste pazarlık bir de mü
dafaaya kalkışırdı. Fena 
olmadığını iddia ederdi. 
Yetişmemiş gibi .. 

- Pekala. Fakat müsaa

denizle size şunu hatırlata

yım ki bir lahza kaybet • 
meksizin (Cones) le meşgul 
olmalıdır. 

Şurasını da unutmayınız 
ki bu adam pervasız ol -
makla beraber oldukça na

muskardır. Mülhavzenin elin

den mahut ( Glanavfayn ) 
arazisini kurtarmadı mı? Ba-

• 
lstanbul mıntakası maden 
mühendisliğinden: 

Balıkesir Vilayetinin Taş kariyeşinde k!in olup Hük!lmet 

mali bulunan Kükürt madeni, 
( 1 -imtiyaz kararnamesi tarihinden itibaren bir sene zarfında 

(125,000) lira sermaye ile teşkil olunacak Türk şirketine hukuku 
devredilmek ve şirketin teşekkül ünden itibaren bir sene zarfında 
maden sahasının 1 - 5000 mikyasında Topoğrafik ve jeolojik 

haritası yapılarak neticesi bir raporla bildirilmek ve bu tetkikat 
neticesine nazaran imalat projeleri yapılıp vekalete verilmek, 

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

(3 - Üçüncü srneden itibaren senevı asğar! (2000) ton mu
salla kükürt çıkarılmak ve işbu taehhüdatı teminen Milli banka
lardan birinin ( 5000 ) liralık teminat mektubu verilmek şartilc 
taliplerine ihale edileceğinden taliplerin temmuzun 15 iııci pa
zartesi günü saat 15 şe kadar azami tekliflerini kapalı zarfla 
iktisat vekaleti maadin işleri uınum müdürlüğüne vermeleri. 

Edirne belediyesinden: 
13907 lira 77 kurıış bedeli keşifli yeniden inşa edilecek 

fenni mezbaha binası yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Talipler proje ve şartnameyi belediye 
muhasebe dairesinde görebilirler. Talipler ilk teklif edecekleri 
bedelin yfızde yedi buçuğu nisptinde teminat akçesine veya 
banka mektubunu ve teklifatıııı havi pullu varakayı hir znr! 
derunioe koyup üzerine mezbaha inşası diye yazarak belcdıye 

meclisine tevdi eylemeleri ilan oluaur. ihale 9 Temmuz 929 

tarihinin müsadif salı günü saat 16 dadır. 

na kalırsa onu yarın serbest 
bıraktırmalı lkendisine mü
nasip bir hediye mesela 
bin lngiliz lirası vermeli ve 

mukabilinde ilk vapurla 

Cemahiri Müttefikaya git

mesini şart sürmelidir. Da
ha sonra kont dö Roçes

terin vefatını izah için bir 
çare ararız. Yahut eğer 

münasip görülsek kaybol
duğu rivayetini ileri sür
mekle iktifa eyleriz. 

Bu muhavere daha uzun 
müddet sürdü. Neticede 

nekarar verildiğini bilmi

yoruz. Yalnız müzakereden 
sonra güzeran eden hadise 
şudur: 

• Simis " naktai nazarının 

galebe çalması üzerine er

tesi sabah " Santburn sür 
mere hareket etti. 

Öğleden sonra geç vakit 
oraya vardı. Otomobili Ho
vek müessesesi hizasına 
gelince müessese parmaklı
ğını apaçık buldu, Parmak
lık önünde duran bir hasta 
bakıcı yolu teftiş edermiş 
gibi duruyor, bir adam 
arıyormuş ve ya geciken 
bir misafir bekliyormuş 
gibi sağa sola bakıyordu. 

10 
Şmiters 

Merdivenden indiler. Ho
ver birinci kattaki bilardo 
salonunu, yemek salonunu, 
fümvarı • Cones • e gez-

AL TiNCi BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
6 iNCI KEŞiDE: 11 TEMMUZDADIR 

BÜYÜK iKRAMİYE.; 
200,000 LIHADIR 

AYRICA: 60,000 , 40,000 , 30,000 , 20,000 15,000 , 

10,000 URALIK iKRAMiYELER \'E 100,000 

LiRALIK MÜKAFAT 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

Emniyet Sandığı müdürlü-. 
ğünden: 

Emniyet Sandığı Anadolu demir yollan eaharn •c tahvtl!tı 

terhin ederek para istikraz eden medyunların rehin ilmühaberi 

ve mnhürlerile blrlıkte 30 eyini 1929 tarihine kadar T ahmln 

serviaine müracaatları li!zumu il!n olunur. 

lstanbul icrasından: Beyoj!lun· 
da lstikl&I caddesinde melek si
neması karşısında Ruf pansiyo
nunda mukim iken elyem ika
metglht meçhul Emil Fuat 
dendi ye: 

Muharrem: 18 Burç: Seretan 1 
yın dofuıu "21'61 Ayın batııı 

22,44 ı=..ı~ 8,57 

llıas Ressam efendiye olan 
borcunuzdan dolayı mahcuz 
Büyük adada Nızam da Aziziye 
sokağında beş ve yedi numara-
larla murakkam iki bap hanenin Çar.şamba 
kırk sekizde on dört htsse-

d 1 k 1 
Yaprak •şısı zama_n ı __ 

sinin furuhtu talep e i ere ,,_ __ _ 
Namaz vakıtları 

tebliği muktazi ihbarnamenin "' Otı. ıı.ı..ıı At.t•~ y.1., ı...,., 
ıkametgahln!zin meçhuliyeti ha- 4.30 12.11> 16,17 19,45 ~ı.~ 2.09 

sebile ilanen tebligat ifasına Buııün do~anlara lalm: 
Erk•k: Kıc 

karar verilmiş olmağla tarihi 
ilandan itibaren üç gün zarfında 
928/5799 numara ile bilmu· 
racaa defaten lesviyei deyn veya 
kanuni bir itiraz elmediğiniz 
takdirde mezkör hissenin bil
müzayede sahlacagı ikinci tebliğ 
makamına kaim olmak üzre 
ilan olunur. 

Semuh Sa'da 

Günün naıihatl: 
Eski re r;ı~b et olsaydı bltpazarın:ı 

ya\?'ınur ya~ardı. 

--~Buııünkü -hava 
Rlizg~r ıniiteha\"vll, ha\·a açılri.tır 

Mea'ul müdür: Refik Ahmet 

Muharriri: Vere Stakpul 

dirdi. Bütün salonlarda 
ayni cazibe, ayni şenlik 

hüküm sürüyordu. Her 
tarafta pencereler bahçeye 
nazırdı. 

"H "C . over " ' ones n ı 

M misafir .. )erden bazısına 

prezante etti. Bunlar "Kro

ket " partisini bitirmiş olan 
miralay Havker, oyun mua
rızı binbaşı " Barstov " ve 
" Şmiters " tesmiye olunan 
çenesiz bir delikanlı idi. 

" Cones " daha bir çok 
kimseler gördü. Cümlesi 
gayet sakin duruyorlardı. 
Yalnız miralay "Havker.ile 
binbaşı " Barstov " biraz 
asabiyetle münakaşa ediyor
lardı. -Barstov. diyordu ki: 

Size inanmadığımı 

söylemedim. Yalnız bunun 
çok garip bir şey olduğunu 
söyledim. 

Miralay karşılık veriyor
du: 

- Garip mi? garip de
mekten maksadınız ne ? 
Filhakika kelime o kadar 
beni iğzap etmez; fakat 
söylerken takındığınız şu 
tavır yok mu 1 

"Hover" müdahale etti: 
- Neden bahsediyor

sunuz? 
"Barstov" dedi ki: 
- Neden olacak... Mi

ralayın iddiasına göre "Bur

mah" ta beş metre seksen 
santim boyunda domuzlar, 
ve altı metre kutrunda çi· 
çekler görmüş. 

(Bitmedi) 


