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Türk liil Yunan müzakeresi başlamadan durdu 
~ . 'P'E a ; ı 1, 

Halis a:. Güzelsan'atlar birliğinde 

M. Dtyamadapuloe Attnadan son pflılnda 

Yunan hariciye encümeninde 
şiddetli münakaşalar oluyor 
V enizelos Papaya çektiği bir telgraf la 
müzakereye başlamamasını bildirdi 
Atlnada m/Jnteşlr nim resmi bir gazete Dlya

mandapulos ile Papa aleyhinde şiddetli 
neıriyatta bulunmaktadır 

AUna. 27 ( Apoya-ttıaı) 

M. VenizeJos diin hariciye encümeninde Ankara müzı
keratı ve Yunan murahhaslarına verilen direktifler hakkında 
izuhatta bulunmuştur. l\I. Venizelos mlizakerenin tevsii ve 
ictimada hazır bulunanların dermeyan edecekleri fikirlerle 
hiikumeti müspet bir surette tenvir etmeleri arzusunu izhar 
eylemiş, münakaşa geniş bir şekil almıştır. 

Bu münakaşa ve müzakere neticesinde tebellür edecek 
fikirler ve verilecek kararlar muaJlAk meselelerin kat'i tasfi-
ycsine esas olacaktır. 

Diinkü müzakerenin bitmemesi iizeri Yunan hiikılmed 
encümence verilecek karnra intizaren müzakereyi talik etme
sini Ankara sefirine bildirmiştir. Yunan hükumetinin bu 
kararına izhar edilen umumt endişe ve uğradığı muhalefet 
nmil olmuştur. 

Nim resmt Estiya gazetesinin Yunan sefiri M. Papa Ue 
M. Diyamandapulos aleyhindeki neşriyatı muhtelif surette 
tefsir ediliyor ve bunda ~abık hariciye nazırı l\IihalAkupo
losun pnrmağı bulunduğu söyleniyor. 

Kibrit 
Çakmak 

Atina sefirimi? 

AliyeH. 
Müstantikliğe geldi 

ifade verdi 
Tabanca ile ateş hadise· 

si tahkılcab mühim bir saf
ha daha geçinniftir, 

Asabi rahatsıılıpna dai·· 
maruf ha- ı 
zı doktor 
lar tara
fından ve· 
rilen bir 
rapor gön· 
dererek, 
istintak 
dairesine 
davet e· 
dildiği 
gün gel· Aliye H. 
miyen Şakir Pş. zade Aliye 
H., evve:ki akşam saat on 
yediden sonra, adliye da· 
iresinin tatil oldutu sırada 
ansızın bir otomobille ak-
raba ve ahbaplarından ba
zı H. lar, uşakı ve hizmet
çisi ile birlikte gelmiş •Ben 
Aliye H. lf ade vermeğe gel
dim!,. diye haber gönder· 
miş, henüz odasında tah
kikatla meşgul bulunaa 
müstantik Cemal B., ken
disini kabul etmiş, ondo
kuzbuçuğa kadar isticvap 
etmiştir. 

Aliye H. ın böyle va
kitsiz gelmekle gazetcilerc 
tesadüf etmemek isted~ 
anlqrlmıfbr. Gönderdiği 

raporda asabi rahasızlıtının 
kaç gün sürecetine dair 
bir kayt bulunmayan Aliye 
H., geleceği günü belli et
memek suretile, bu müb
h em vaziyetten istifade et

.iş, gazetecilere cevap ver
mek ve resmi alınmak teh
likeleriden kurtulmuştur! 

Aliye H., dönüşte oto
mobile binerken bundan 

rralimatname yapıldı dolayı sevincini saklayama-

Kaç türlü ol;cak, Kaç ku- ' mış, "Aman ne iyi oldu. 
ru§A satılacak, bey'iye Rahat rahat geldim, rahat 

hakkı nedir? rahat gidiyorum!,. dediti 
Ankara, 28 t Va kıt)- Kib- işitilmiştir. 

rit, çakmak inhisarı kununu- Aliye H. ve refalcatin-
nun 6ıncı maddesine mi.iste- deki H. lar fevkalade süslü 

Spor 
iOO atlet 

Butün Stcıdyomda 
m6him m&abaka.. 

lar var 
Evelce yazdıtımız gibi 

bugün Taksim stadyomunda 
atletizm,'teşvik miitabakaları 

yapılacak ve bu müsabaka
lara muhtelif lrulup lerden 
(400)e yakın atlet iştirak 

edecektir. Federe Rum ku
luplerint mensup atletlerle, 
Balikesir atletleri de bu me
yandadır. Haber aldıgımıza 
göre Galatasaray atletleri de 
iştirake karar vermişlerdir. 

Bu münasebeqe bu müsa
bakalar çok heyecanlı ve 
[Alt tarıtfı 3 üncü ıayıf~adır] 

Hapisane müdürü 
~kkında takibat 

yapılacak 
lstanbul atır c~za mah

kemesinde, hapisanede ka
tilden mahkum ik~n jan• 

darma re
fakatinde 
dışarı çı
kartılarak 
Rontken
le muaye· 
neye gi· 
deccli sı
rada dos· 
tu Atına-

nın evine 
uğrayıp 

Haplsane mlidilrU 
Halis B, kavga ne· 

ticesinde onu öldürmekle 
maznun Macidin muhake-
mesine dün devam olun

muştur. 

Dünkü celsed~, hapisane 

müdürü Halis, jandarma 

kumandam Salim B. ler 
dinlenilmişler, bu şekilde 

hapisaneden dört defa çı -

kan Mecidin dört defada 
da usulü dairesinde çıktı • 
fına dair vesika gösterile • 
memiş, üçünde usulsüz çık

tığı anlaşılmıştır. .., 
Bunun üzerine mahkeme, 

hapisane m_üdürü hakkında 
kanuni takibat icrası için 

müddei umumiliğe müzek-

kere tastirine karar ver· 

miştir. 

Sonra müddei 

esas hakkında 

alınmıştır. 

umuminin 

mütalaası 

Talep, Macidin katilden 

Mustafa çilvuşun vazifeyi 
sui istimalden mücrimiyet
leri, nefer Aptullahın ade
mi mes'uliyeti şeklindedir. 

Muhakeme, müdafaa ya-

pılması için başka güne 

bırakılmıştır. 

Edebiyat şubesinde istifadeler 
Heyeti umumiyenin içtimaa 

edilmesi istenildi 
davet 

Gazel san• atlar blrliti ede- K&m1 beyi ziyaret ederek bu 
blyıt pıbestnde geçende bir hususta malfunıt isteri if, mu• 
kongre iktedılmlf bet kıtıhk bir maileyb twılaiı töylemiftir. 

idare heyeti ' ' « - Şubenin 
memleket dahli hali hazır vazı. 
ve haridnde yetile azadan 
nCfrlyatta bu~ bir çok lan nı 
lunmak Ozere memnun ede-
tki encOmen ln- medıtt bu isU-

uhap olunmut falarla teeyyüt 
tu. 9u nqriyat etmektedir • 
encWnenlerl e- Edebiyat bir· 
velkt carpm~ llllnin eeki yeni 
günü de ılk d~ bütün edebiyat-
la olarak top. çılanihlivaeden 
lanmış, ça)lfm• toplayıcı ve blr· 
tekli ve yapı- lqtirld blr to-

lacak itler hak· tek kol ola ra k 
kında mnzake- kalması için der· 

ratta bulunul- Kemaletlln KAml B. hal umumi kon· 

mU§tu. Nncriyat heyetlerine sc- grenin içti maa daveti llzimgel· 
çilen zevattan bazıları bu lçtl- dtpe kantim • Ben de idare 
maa l§ttra etmek imkloını bul- heyeti reiı ve azalıpıdan ı.tifa 
mamıtlardı. Edebiyat ıuhesı ediyorum.> 
nqrlyat encUmC9lerine intihap Edebiyat b~llll idare heyeti 
edilmtı olan zevattan on bir mutaden her cumartesi günü sa-
kiıı ahiren encilmenlerden ı.tıfa hahleyin onbirdc içtima eder • 
etmlılerdtr. Bu zevat Ruten Yann da . mutaden toplanacak 
f.tref, Yukup Kadri, Orhan olan idare heyeti • kongrenin 
Seyfi, Hakkı Süha MeHmet toplanaca.fı ~nü tespit edecekti~ 
Nurettin, Yusuf Ziya, Etem tıımııııı11111uıt•ııı..............,11t11n1111&1Uı11ııf 

i \ izzet, Sellml izzet, Nihat Sırrı, s BdebiyatçıllJrın i 
Felek Burhancttin, Franaızca ) ~nda ( 
Milliyet yazı madara Reıat s ; 

j , _ 1 -
Nurı beylerwr. ı Ammenin \ 

Dnn «leblyat ıubest enen- \ E 

=~ hakkı ı menlerinden on bir zatın iıufa- s 
sıııı haber alınca bir muharriri- i i 
miz Güzel aan'atlar birlJll ede- ~ 3 üncü sayıfamızda j 
hlyat ıubcst reisi Kemalettin lııııııu111ııııııı11111ıııııııı1111ıııını11 111ııııını1111ıııı11.i 

Avukat Şaul Ef.den ce
vap bekliycn sualler 

Öteden beri Türk aleyh
tarlığı eden Yako Şaul 
kendisi midir? Yoksa arala-

. l J.l ctı' k'l t" r yeni Atina sefirimiz Enis ft"'lffl'""""""''IH"'"""111111ıııııu1"ııııtı1H"''ıııı1111"'ıııııı1111••ın•ııııtt"""'"ll"'ııı"•U1"'ııııı1uııııılft nıc en 1 cy ve ·ı c .. rn ın- niylnmiş olarak gelmişler- Mı"'' '"'"11111 pıı ııı 111ııı•lliiı11111ı •ıınıııı ıııuıı•• •11111111 """"" ıtııııııı ııumıı ıı 111111ııııııu 1f! d b h I 
dan kahul edilen rnlimatnn- B. dün sabah Stella Dital- •· - -

1 
Y -- rm a isim müşa e eti o an 

meye göre parafinlcnmiş emniyet ya vapuru ile Atinaya mü- dir. ;; ann başlıyoruz 1 ;; diğer birisi midir? 

alacaklılar §Jeyhinde son 
şekli ihdas ettiği noktasına 
dayanmakta isede hissi ha· 
reketin ne olduğu bir türlü 
anlaşılamamaktadır. 

etmiştir. 

Bu vcziyet karşısında tren-
de balunan halk imdat zille-

kibrili çöpli 2 para hcsabile teveccihen hareket etmiş- Tahkikatın muhtelif saf- = - == Dün şahsı maruf bir zat-
50, çöplii kutusu J oo. 40 tir. Ailesi de beraberinde- haları hakkında olduğu ii • Garp cephesinde I~ tan bir mektup aldık. Bu 
çöpliilii kiitusu 80 paraya dir . Resmimiz vapurun gibi Aliye H. ım ne söyle- -=------_ IUH kunA et =---=- . mektup. Avu .. nduk Za. deler 
satılacaktır. Yüzde 5 fazla ve hareketinden biraz evvel h k 

alınmıştır . diği a kanda da gerek g_ --= _ i:_§ meselesı munasebetıle ya-
cl. iğe n'üı:;amalıa edilecektir. h:f.1-!:f. f dı ! ~ Posct denik.o mukan •a kaplı ................................................ müstantiklik, gerek müd- -~;_ uaum erma r n =i hudi Avukat Yako Şaul 

resmidir. Bcy'iye toptancılara d · ·ı k k k • -
nX·aç Y. ı Jıut mukavva çöpHi <l k' ı ı k d eı umumı i ço etum ~~ s: efendi hakkında vaki olan 

'"' l · ı k'I · ı · .. ·· ay a · ı satı~ı O san< ığa a ar davranmaktadırlar. Mama- :: :: · - · l 
ya sı u 11. ~ ·ı mt erın çopu olanlara yiizde 4, yirmi olan- ~---=~ {_~ neşnyatımız uzenne yazı -
4 p:mıdan . atılnbiJecektir. )ara 3, daha fazla olaıılarn fih, Aliye H. mm hadiseyi mış olup mumaileyhin ha-
Bu paranın satış fiatınm üstü yiize 2 verilecektir. [ Alttarafı 2 inci ıayıfamızdadır) n (} raketlerine saik olan hissi-

Bir genç kız tren aliında kaldı, öldü ~_-_:_=--~ _ :_;~_:_=== ~~~:=~~:n e!~~!1~:~i~f~: 
Diin sabah Pcndikcc feci Tren durunca genç kız _ ~ _ lüzum göstermekte ve bil-

bir tren kazası olmuştur. Sn- tekerlekler altından çıkanlnuş, ~ğ ~~ hassa mütareke esnasında 
bahlcyin sanr 6,52 de Pen- zaman sağ bacağının kasıktan as 1 ~~ gayet açık surette Türk 
dikten J laydarpaşaya hareket oparak raylar iizcrindc knldığı ~ , ~~ düşmanlığı yapan avukat 
eden trene Fcyziati lisesi oriilmi.iştür. l\Ichlhnt hanım i! ~~ Yako Şaulün Avunduk Za-
talcbesinden l\kl<lhat hanım baygın bir halde trenin al- ~ ~~ deler işinde meşum bir rol 
ntlamıık istemiştir. Fakat tren tından alınmış, bir yüzh:tşı ~ ~j oynayan avukat Yako Şaul 
Ucrlcmiyc ba~lııdıx-. ir'in mu- doktor tarafından ilk mliJn- ;;, ' == ı ı d k 

b' T = = Düuya üzerinde pek az eser vardır ki Alh aydan kısa bir za. = = o up o ma ığını sorma ta-
vazenc~ini kaybetmiş, düşmüş vat yapılmış, bir müddet sen- iff arfı d b ani d ı h rd ij d 

Ye T~:~~: ~:ı~~a~ay;:;~ır. ve ::ıa:. ı~~e~c A~:~~:~: t:~~~= ::-__ :;_-~-=-~---=_ ~i.~::~:;:;~:ıE::d:• :: : :~ b~; ::==---~_:_~-=--~-: ~ry~~~~~~~::• 0;~~~~emçe~~ 
istasyondaki memurlar bu konularak Haydarpıışaya nak- hyac&Aı roman ıon dewin bu mazhariyete uğrıımıı yegane kita-

bıdır. rransız gazctelenni açııuz, bunun bahsine rastlayacaksınız. tubu aynen aşağıya nakledi-
vrıztycti göriincc bağırmıya, ledilmlştlr. Fakat .Meh\hat ha- n lngiliz, Amerika. Ruı gazetelerindeki münakaşa ve ıenkitlcrinde ~~ yoruz: 
<liidiik çalmıya başlamışlardır. nım tıp fakültesine nakledi =: bir ço.ğu hu eaere dat,dir. Bu eseri yazan muharrir, yeşil örtülü :: 
Fnknt makinist tren hareket lirken yolda ' d at etmi~Lir. ~ masa üzerinde sade hal'al ku\'\·etilc yıızmıımıştır. O, ıenelerce - - Muhterem efendim; 
ettiği için giirliltüden sesleri l\lelahat hanım ı laydarpa- = __ -=~=--;=- atq hattında d~t harbi görmüş, ve bu hüyük hailenin ... _=_:;_== Avunduk zade mesele -
duymamış, yoluna devam Mel&hat iL şa emrazı istilcl.iyc hastanesi nuıl fecaatlar doA1'rduiunu duymuttur. Onun için üılübu canh, ., _ sindeki yazıları pek dikkatle 

== vak'alar heyecanhdir. :: takip ettim. Bu yazılar gc-
gecikmiştir. memurlarından Osman beyin s: Harp cephelerinie duyulmut. görülmüs innbalan, ilk defa bü- fi lip, gelip .bir tarafın aw • 
Teren durm:ıdan evvel hadi- kızıdır, J 7 yaşındadır ve y yük bir kudretle ~ irdıharririn y11zdıaında bütün Avrupalı kalem Ü ı :-tı olan Yako Şaul Efendi 

seyi gören bir memur genç Feyzlatl Usesl son sınıf tale- r: · erbaba ittifak ediydrl•J ~ ~ 

Mütareke esnasında, iş -
gal kuvvetlerinin teşlcil et· 
tikleri kanunsuz mahkeme
lerde Türkler aleyhinde 
dava takip etmekle meşhur 
ve maruf olan Yako Ef. 
acaba bu Yaka Efendi mi
dit? Kezalik mütareke es • 
nasında Türk mahkemele -
rinden birinde ve esnayı 
muhakemede ( Türklerin 
uşak kullanma devri geç -
miştir, şimdi kendileri uşak 
olmuştur.) diyerek hamiyetl. 
bir Türk avukatı tarafından 
hücuma maruz olan Şaul 
Efendi acaba bu Şaul Efen
di midir? 

Gene mütareke esnasın
da mensup .olduğu beyncl· 
milel bir mahfe de, ( Bu 
mahfeli Türklerin yüıüne 

kapamalıdır. ) diye Arditi 
ve M. Kohen ile bir zümre 
teşkil eden ve az çok da 
filiyatma geçen Yako Şaul 
Efendi bu Yako Şaul Efen· 
di midir? Gene, Polis mü .. 
düriyetinde siyonist rüesa· 
sından olmakla maruf ol· 
duğu mervi olan Yako 
Şaul .Efendi bu Yako Şaul _ _ ______ ._ ............ -.,_._.-.....1.._.:__~------c:.:__:_.w1--...ı--ıı-...u. ______ ....:.ıi=.a= _ _au....tı~&...hk~"Dit:L.ELunından itibaren "Yakıt,. okuyu- (j hissi hareket ederek hem 

~---ı--~...ı.,_.a_lj~-"~~..IO.t:..-~ 



M·areşal Pilsudski Leh meclisini · ahlaksızlık ve hiyanetle itham ediyor 

~ir münakaşa 
V arşovada çok şayanı dikkat 

bir muhakeme 

Akbaba sahibi Yu- Sabık Maliye nazın adalet huzurunda 
suf Ziya Beye iken neler oldu ? 
lı dnınJahi - &ıiya - bana ce

vap olan fıhranızı gördüm. Ben 
seciyeden, ahlaktan bah~ettim. 
Aptr.saneden, Miçodan cem 
\itıru:ı orsımuz. Buna J..arşı Ede
bı"yat oe terbiye huzurunda Y usu( 
Zıya Bey diye küçük bir esu
cik hazırladım. O yazıları ga -
zete sütu ·larında bırakmamak 
için bir Broşür şekline koymak 
üzre matbaaya vereceğim. Bek
leyiniz. 

§ Evvelki günkü ikdamda 
Celal Nuri Bey de Eşekistanının 
haricinde- Az, Ôz diye yazmakta 
oldu~u !.uru sözler arasında 
Rusların sarf kaidelerini kaldı· 
rıp attıklarını söylerken - çetre
fil bir ifadeye sahip olduğumu, 
bunun bizde de tatbiki halinde 
benim de memnun olacağımı 
ileri sürüyorlar. 

Hazretim, 
Süleyman Nazif merhum siz 

fistadı tasvir için bizzat nakl • 
etmişti. Bunun bir gün Raşit 
Ruaııın Bizim lol~anla sında fzmir 
meb'usu Osmen zade Hamdi 
Beyin yanında siz de tekrarla
mıştıııız. Binaenaleyh bir kıt'a 
haline koymuş olduğum, mer
hum, o te~bih ve zarafetini 
şuraya kaydetmemde artık bir 
ma!1zur görmezsiniz, sanırım. 
Ôy!e bir lllmlmh:dır ki Celal Nwi Be7, 

KQf k11dar hafa." &lmüfüolln encümeni. 

Top-. ta)')'&reel, torplllerl bol bol mucut 

Bir dretnot albldir:; ektlll varaa dümenll 

Hüseyin Rif aJ ........... -................ __.._ ___ _ 
yi,çilere ve Türkleri tahkir 
edenlere ön ay~k olduğun
dan dolayı polisçe nezaret 
altına alınan ve hayirhah, 
temiz yürkeli bir Türk 
avukatının lutuf ve sahabe
tiJe kurtulan Yaka Efendi 
bu Y ako Efendi mirdir ? 
hususlarmda tereddüt ct
mektcyiın. 

Eğer saydıtım hareket
leri yapan Yako Şaul Ef. 
hu Yako Şaul Ef. ise hissi 
hareketin ne oldu~nu ben 
kendimce anlamış olacağım. 
bilmem bunu kimden öğre· 
ne bilirim? ... 

(imza mahfuzdur) 
Vakıa bu mektup doğru

dan doğruya bi:z:e hitaben 
yazılmıştır. Fakat hakikatte 
ihtiva ettiği mühim sualler 
itibarile avukat Yako Şaul 
efendiye hitap ebnektedir. 
Onun için herkesten ewel 
muhterem kariimiz tarafın
dan irat olunan suallere 
Yako Şaul efendinin cevap 
vermesi lazımgelir, zanne .. 
diyoruz. 

Varşova, 28 (A.A) - Devlet mahkemesinde sabık maliye 
nazırı l\l. Gzchowicz in muhakemsinc başlanmıştır. İddiana
menin kıraatini müteteakip l\1. Gzcchowicz Fransız - İngiliz 
ve Alman parlamentoları tarihinden misallar getirerek orada 
da mal1 kanun hilaf ınila hareket ettiği halde bir nazırın 
mııhkemeye sevkedilmedi~inl ve bu itibarla mücrimiyetini 
tanımadığını beyan etmi~tir. Dahiliye nazırı, 1\1. Sahaladko
wski hiluumum nazırların M. pilsudeskfnin talimatı dahilinde 
çalıştıklarını söylemiştir. 

Ticaret nazırının şehadetini müteakip şahit olarak mare
şal Pilsudeski dinlenmi~ ve mareşal uzun bir nutuk !'öyliyerek 
bir çok noktaları arasında tenakusu bulunan devlet mahke
mesi kanununu tenkit etmiş M. Gzechhowicz in kendi verdiği 
talimat dahilinde hareket ettiği için diyet meclisi tarafından 

1\11. Gzechowicz c kaı:şı vaki ittibamm gayri ahlaki olduğunu 
söylemlştJr. Mareşal pil?udsk.i Gzccpowlcz in ittiham edilme
sini ahrnkl bir cinayet olarak ravsH etmiş ve aazırın mun
zam krediler hususunda diyet meclisine bir !Ayiha hazırlamiş 
olduğunu ilAve etmi~tir. 

Mareşal kendi talebi üzerine l\l Czechowicz in kendisi-
ne 8 milyon zlotilik bir husust hesap açtığını, es.'.lsen bütün 
n:ı..zırlann kendi şahsına karşı emniyet beslediklerini ve ken
disinin hiç bir zaman bu emniyeti sul istimal etmediğini 
beyan ile demiştir ki; Benim ellerim diyet meclisnde olan-
larınki gibi değil, temizdir. 

Bu beyanatından sonra mareşal Pilsudskl mahkemece 
hiç blr suale maruz kalmaksızın salonu terketmiştir- Mareşal 
çıktıktan sonra müddei umuml meh'uslardan Liebman mare
şalin diyet meclisi hakkındaki beyanatını mahkeme meclisi 
",~~dinde pmtesto etmiştir. 

ınfiltere- susuz kalmak tehli-
kesine maruz! 

Lodra, 26 (A.A) -- lngUtere<le yağmurların az yağmış 
olması memleketin bazı noktalatında endişe tevlit 
etmektedir. Oralarda menbalann sularının tükenmesinden 
korkuluyor. Çünkü bu takdirde nehirler kuruyacak ve 
neticede mahsulat tamamen değilse bile kısmen mahvo
Jııcaktir. 

Londrada tuhaf ve dedikodulu 
bir hadise oldu 

Londra, 27 (A.A) - Müstemlikat nazırının zevcesi 
lVlrs :Webb in kocasının baron sınıfına terfü neticesi olarak 
hak kazanmış olduğu lady Pa::;selield unvanını kabulden 
imtina etmiş, burada tuhd.f bir vaziyet hasıl olmuŞtur. 

Amerika hükümeti endişe içinde 
Nev-York. 26 (A.A..)- Yeni gümrük tarifeleri aleyhinde 

bir çok devletlerin protestoda bulunması, hatta bunlardan 
bazılannın mukabele bilmisil tctblrleri almağı düşünmesi 
mes'ul mahafill endişeye düşürmektedir. 

Amerikalılar Rusyayı tanımıyacaklar 
Washington, 26 (A.A.)- Royter ajnnsınm muhabiri Amerika 

bait6metinln M. Makdonaldın tqebbüsüne lmtlsal ctmlyeceğ!nl ve 
Sovyet bnkeımellnl tanımamak siyasetinde devam cdece~ioi zan· 
nettlren bazı emareler mevcut oldu~unu bildirmektedir. 

Yunanistanda komünist beyannameleri 
Se!Anik, 27 (A.A)- Hükamet memurları komünist teşki.lahnı 

1 almtOltA kargaşalıklar çıkarma~ davet maksadile üçüncü enter
nasyonal taraf111dan gönderilmiş bir kaç tamim ele geçirmi~tir. 

Prusya diyet meclisine yıldırım düştü 
Bcrlın, 26 (A.A.)- Şiddeth bir fırhna esnasında Prusya diyet 

medisl btnıısına yıldınm düımüı , meb 'uslar arasında büyük bir 
korku ve tellf uya!ldırmııl maddt hasarat ıka etmiştir. · 

. ,.. ~ 

AliYe' H. Viyana melduplllrl 

[Üst m<afJ linci .. y.r.m.yda ı Konsulor H~a~enıi 
B-;dkanİarda yeni 

·· hadiseler • 

Kari mektubu 

Otomobiller 
müteakıp söyledikleri mü
lahaza edilerek, her liangi 

bir kastın mevcudiyeti 

iddiasını reddettiği, hele 
katil kastını kat'iyen 

kabul etmediği istidlal 

olunabilir. Mm. mannik
le münakaşasının ha
raretlendiği bir lahzada 
cebinde bulunan elinin, ru
hi teheyyücünün tesirile 
şiddetlice hareket ettiği ve 
parmaklar1rpn tesadüfen 
tetiğe dokunmasile taban
canın kendiliğinden ateş 

alıve-rdiği tarzında müdafa
ada bulunduğu tahmin o-

lunmaktadır. Hatta istic
vap neticesinde tevkifine 
lüzurn görülmemesine naza
ran, katil kastını reddet

tiği muhakkak gibidir. 

Aliye H. ımın, M. Bergerle 
tanışmasının sevgi mahi
yetini aldığı ve Mm. Man· 

nikle karşılaşmasında kıs
kançlığin te~iri olduğunu 
da esassız olarak tavsif 
ettiği anlaşılmaktadır. Yal-

ı I 

nız Mm. Manniki ziyaretine 
ve onunla kızışan bir mü
nakaşaya girişme!ine se
bep olarak neyi gösterdi

ği, meçhul kalmıştı. Kendi

sinin ziyaretin sebebini, bir 
ders alma teşebbüsü şeKlin-
de gösfermekte israr etmiş 
olması mühtemeldir. 

Müstaptiklik, dün Mm. 
Manniken ~n oturan zevci 
Kigork B. i ve Sinem Ef. 
isminde birisile başka bazı 
şahitleri dinlemiştir. 

Kigork B. den zevcesile 
mütekabil vaziyetleri etra-

fmda malumat alındığı ne
ticesine varılmıştır. Muma

ileyh, zevcesinin namuslu 
bir kadın olduğunu söyle
mektedir. 

Tahkikat, bir hafta, on· 
güne kadar bitirilecektir. 

Yeni nıuallimlerimiz 
Ankara, 28 ( Vakıt ) -

Muallim mekteplerinin son 
sınıflarında 970 talebe var
dır. 1 temmuzda imtihalara 
başlanacaktır. 

Sel!nik,26 (Apo) - Be· İ 

Hammerin Türkçe öğ· K dk" ll h Bulgar komitesi M. Makdo-
Jgrattan gelen malrımata göre 1 

d d..... kt bı' . t a ı oy yo arını arp naldm son beyanatından cnr'et • 
r n ıgı me e zıyare h k d hf·k 1. k • Sa ası a ar te 1 e 1 alarak Sırp ve Yunan rna· e-

\ 7 iyan ada evvelce bü"·ük b 1 1 ; d donyasında faaliyette u un· 
Avustur,1anın şchbcnderlcrini bir hale koy U l r li ; ma~a karar vermiş çete e H 
yetiştirmeğe mahsus [Konsu- Son günlerde Kadıköy \'e Kı- Sırp ve Yunan hududun.u lb 
lar .akademi J denilen muh- zıltoprak civarında sayısız oto-- geçmıılerdir • 4 ki~ilik bir 
tc~em bir mektep vardır. Bu mobil kazaları olmaktadır. Her Bulgar çetesi bir Yunan ıniif· 
konsular akadmi hu rnemlc- türlü kayıttan ai-i olan şoförler rezcslne hücum ederek bir 
kette ı 70 seneden beri mev- arabalarını alabildiğine sürmek- :nefer yaraladıktan sonra ortnaPI 1 

cuttu~- Şimdi burada daha te ve birbirlerite yarış etmek- ft kaçmıfhr. 1 
birçok şeylerle beraber bir tedirler. Gece fenersiz dolaşarr 1 Belgrat, 26 ( AA ) -

!arın, ruhsatnamesiz şoförlük I Poltika gazetesl 20/21 gece-
de ayrıca rnevcut alan bina edenlerin taksisi bozuk olanla- ılnde Bulgar • Y oğuslaVJI 
lisan şubesinde şark ve garp rın hadd' h b kt B" b' L._ ı esa ı yo ur. ır ı- hududunda vuku bulan ı.....-
lisanlanndan 18 i tedris olun- rioe rakip iki otobiis şirketinin diseler hakkında tcfsilat ve-
maktadır. mevcudiyeti yollardaki tehlike- rerek hududu geçmeğe teıeb-

Mektebin müdürii vaktile yi büsbütün artırmıştır. Rakip hüs eden 3 firarinin hudut 
1 Türk.iyede uzun müddet şeh· af ralbada,_n t ileri giderek daha muhafızlan tarafından ulaf !: 

benderlik etmiş güzel Türk- otobüs şoförleri arabalarını ce- edildiğini yazarak deyor ki: : 
aza muş eri alal:ıilmek lıırsile 1 

çe bilir bir zattır. hennerni bir süratle sevketmek- Son zamanlarda Y oğoslav 
Bir gün göstermek, gez- tedirler. · arazisinde vaki olan mütead· 

dirmek için beni mektebe Esasen yollan dar olan dit sui kastlardan sonra hil· 1 
davet etti. Kadıköyünün biçare halkı her kornet memurları hudut rnın- ft 
-Size şayanı dikkat bir ta- gün ezilmek ve parçalanmak takalarında emniyet ve asa· fl 

ı b b 
tehlikesine maruzdur. Son gQn- yişin muhafazası için şiddetfl e e göstereceğim, diye eni 
!erdeki müteaddit kazalar ve tedbirler almıştır. Diğer ta· 

Macarca [okunan dersaneye otomobiller tarafından çiğne- taraftan hudut yakınında Yu· 
götürdü. Ve orada talebe nerek yollarda bırakılan insan ğoslav _ Bulgar topraklarına ! 
olarak Macarca tahsil eden cesetleri bu civar halkını tetlıiş halkı teth~ etmeğe amade ~ 
bir mütekait avusturya bi- etmiş ve sokağa çıkmak harp bir kaç silahlı eşhasın mevcut • 
rinci ferik.ine takdim etti ki cephesinde siper haricinde do- ld b d 1 !aşmak kadar tehlikeli bir hal 0 uğu eyan e imiştir. . H 
müşar[inileyh geçenld muha
rebede iyi hizmet eden ce
nerallerden biridir . 

Bunu görünce düşündüm • 
Avrupalıların sa'yü gayretle
rine hiç haddü nihayet yok
tur . Bu insanlar temamile 
( utlübül ilme minel mehdi 
ilel Jahd ) hadisinin ahk~mını 
tatbik ediyorlar. Beşikten me
zara kadar çalışıyorlar. mek
tebi mezkurda nsıl şayanı 

dikkat gördüğüm şeyler içinde 
bir de şu vardır : 
. Bu mektep esasen bundan 170 

sene en·el impar?toriça r-ıiaria 
Teresa devrinde burada mahza 
Türkçe okudulmakiçin alıçılmş 
bir mekteptir. Türkçede A
rapça ve Acemce lisanların

dan kelimeler bulunduğundan 
bu dillerde programa il~vc 

edilmştir. Mektep müdürü
nün kapısının üstünde ~ayet 
güzel süslü bir yazı ile (Bis
millahir rabmanir ·rahim ) 
yazılmışlevha bulunuyor. 

Sonra mektep devairlndcn 

birinde büti.in bizim eski 
osmanlı padi~hlarile eski 
sadrazamların resimleriasılmış 

bulunuyor ki bu sa~on TLirk 
salonudur . Ilul)dan sonra da 
diğer bir salonda Avusturya 

. 

1 Mezkür gazete hadiseoı.n İl 
kepetmiştir. k :; 

Bu cümleden olmalC üzere :1 Yu~oslav arazisinde vu u ~ 
pazar günü akşamı Jsveç grupu I! buldu~unun, binaenaleyh ha· ~ 
mühendislerinde M. Holberğe ğ diseyi yalnız y oğoslavya ına· 1 
ait otomobil Selami çeşmesi g kamabnın _t~tkika ~ahiyettar ;ı 
mevk:iinde biçare bir çobana ·ı olduğunu ılave edıyor. n 
çarpmış ve belini kırarak ağır Belgrat,26 (A.A)- Bul· ft 
surette yaralamıştır. Meselenin R gar - Yugoslav hududu clva· ı 
asıl feci _noktası şoför ~a:aladığı H rında bir Sırp hudut m~ha· 
adamı bır hastaneye goturccck i! fızı kur~unla öldürülmü~tur. • 

d · a d k · b · b t ::. ............. , ................... ·-··=~•="' yer e o cıv r a ı ır os ana ................ n ........................ . 
sürüklemiş ve eline bir lira Yarını asır evd d 
sıkıştırarak oradan sıvışmıştır. VA KIT 

Otomobillerin Kadıköyün bir 
harp sahasına girdiği bir za
manda acaba seyrüsefer me
murları ne işle meşguldürler ? 
işte biz Kadıköy h:ı l kınm öğ

renmek istc!diği budur. 
Memur beyefendiler bir Cu

ma veya Pazar günü tir sa.:ıtçik 

olsun sokaklarda dolaşmak ıah· 
metini ihtiyar edecek olsalar 
seyrüsefer nizamnamesine mu
halif binlerce harekete tesa
düf edcekleri şüphesidir. 

······-····· .. ··--···--··-····· .. ··•········ 
meşahirinin resimleri a51lıdır. 

Bu salonda mükemmel bir 
osmanlı tarihi yazmış olan ve 
memleketimizde ismi pek 
meşhur olan Hammerin resmi 
asılıdır ki Hammcr Ti.irkccyi 
esasen bu mektepte tah~il 

eyle miştlr . Bu konslilar 
akademide bugün dahi Türk
çe okudulmakrndır. 

Raşit Galip 

28 Haziran ;87> 

Dttlleri Yemen vi
layeti celilesi diva
nı temyizi riyaseti
le San, a vllayefi 
~er,lye$inden bilis"' 
lif a Der saadete ge· 
lfp deavi vek8leii 
silkine dahil oldu
ğundan goriJ.şmek 
ve işini tevdi eyle
mek murat edenle
rin tramvay yolun· 
da ve Çarşı kapısı 
civarında Sinekli 
medresesi ifffsalin" 
de 103 'ifncıi numa· 
ralı haneyi feşı·if e 
rağbet bUJ'Urnıala
rı ilan olunur-

Aiı Rıza 

"Vakt,,ın 28 Haziran 1929 
tefrikası : 19 Yaprak DökUmU Yazan: Reşat Nuri 

Leyli ile Necla açılırlar ve 

serbest kalırlarsa çehre zü

ğürdü olan zavallı büyük 
ablanın kıymetini hiçe in • 

dirirlerdi. 

Ali Rıza Beydeki •Fikreti 

yanlış terbiye ettim. ,. fikri 

de artık değişmişti. 

Herşey gibi çocuklann 

terbiyesine verilen emek de 

boş bir gayretti. Kanların 

mayasında doğuşta ne 

varsa vakti saati geldiği 

gibi meydana çıkıyor, hiç 

bir şey onu değiştiremİ· 

yordu. 

İhtiyar baba bu kanaati
ne rağmen bazı sükun ve 

ümit saatlerinde Necla ile 

Lelyiyı karşılarına alır, 

bütün yüreğini yakan 

şeyleri onlara anlatmıya 

b"şlardı. Ah. bu çoaılrlara 

' bir parça kendisini anlat· 
mak mümkün olsaydı 1 Ya. 

zık ki buna hiç çare yok

tur. Nckadar bağırsa sesini 

onlara işittirmiye muvaffak 

olamıyacaktır. El ile doku
nulacak kadar yakın görü· 

nen bu başlar en uzak yıl· 

dızlardan yabancı dünya· 

lardır. 

Ali Rıza bey bu saatler

de kızlarını kurbanlık ko

yunlar gibi gönlü, içi kan
ağlardı. 

14 
Cehennem 1.. ilk defa 

Leyla ile Neclanın kullan
dığı bu· kelime tutmuştu. 

Küçük Ayşeye vanncıya 

kadar bütün aile şimdi e

ve •cehennem,. diyordu. 

Maam.afih bu cehenne· 

min her gün yanm saatlik 

bir mütarekesi vardı : ak· 

şam yemekleri... Yarım sa· 

at esnasında boğu~malar, 

göz yaşları durur, yemek 

odasında eski zamanlari 

hatırlatan bir sükUn ve 

muhabbet havası eserdi. 

Bu mucizenin sebebi Şev

ketti. Nedense bütün aile 
onu sevmekte vt saymakta 
devam etmişti. Bu belki 

kavgalara karışmadığı için
di. Yahut da kendileri için 

sabahtan akşama kadar di-

dinip harap olmasına acı
yorlardı. 

O sofraya oturduğu za
man bütün çehreler deği· 

şir, yemek devam ettiği 

müddetçe h~rkes birbirile 

güzel güzel lconu~urdu. Ma

aınafih bir zamandanberi 

Şeykette de bir değişiklik 

vardı. Eski neşesini, can

lılığını kaybetmiş gibi idi. 

Sofrada 
1 
pkisi gibi gülüp 

söylemiyor, ara sıra çene

sini eline dayıy.arak ağır 

düşüncelere dahyordu. 
( ' 

Ali Rıza Bey onun ren-

gindeki uçukluğu, gözleri

nin altındaki gölgeyi evvela 

geceden ve petrol lamba

sının fena ışığından ileri 
geliyor sandı. 

Fakat çocuğun konuşma 

tarzı da değişmişti. Her 

zrımaki ateşli, heyecanlı 

sesile ümit verici şeyler 

söylerken birdenbire yorul

muş gibi duruyor, hiç se -

bepsiz bedbinleşiyordu • 

Acaba oğlu çok fazla mı 

yoruluyordu. Bir kaç defa 

bu korkusunu karısına aç -

mak istedi. Fakat ceıaret 

edemedi. Hayriye hanım 

yanma yaklaşılmaz bir ka -
dın olmuştu. 

Kocasının endişesini his

sederse inadına aksi bir 

ıeyler söyler, onu büsbütün 

telaşa düşürürdü. Maamafih 
Hayriye hanım daha evvel 

açıldı. 

§ 

Bir kış gecesi Ali Rıza 

Bey elinde bir kitapla 

mangal başında uyukluyor

du. Hayriye Hanım kapıyı 

aralı yarak: 

- Daha yatmadın mı ? 
diye sordu; sonra içeri 

girdi. 

Riyakar bir çehre ile : 

- Oda çok soğuk ... 
Üşürniyor musun? dedi. 

Mangalı eşeledi, rüzgar 

giren bir pencere arahğmı 

kağıtla tıkadı. Sonra Ali 

Rıza Beyin entarisindeki 

sökükleri gördü: 

- Onu biraz çıkar da 

ver dikeyim... dedi: 

Fakat kocasının entariyi 

verıp fanile ile kaldığını 

görünce üşümesinden kork

tu, minderin üstündeki bat

taniyeyi çekerek omuzları

na attı. 

Ali Rıza bey bu iltifat
ları hayra yormadı. Karısı-

nın bu gece sinsi sinsi et

rafında dolaşması, her han· 

gi sertliğe, aksiliğe muka

bil yaltaklanırcasına bir tat
lılık göstermesi beyhude 

olmıyacaktı. Aklına vaktile 
ıyı zamanlarda kullandık-

ları hizmetçiler geliy:ordu. 

Hayriye hanım bu kadınla

n mütemadiyen azarlar, hır-

palardı. Derken bir gect 
birdenbire muamele dcği· 
şirdi: bir yumuşaklık, bir 

iltifat, bir nezaket... ı-uı:· 
metçi o gece adeta hatırlı 
bir misafir muamelesi ger 
rürdü. Hakikaten de öyley
di... Çünkü ertesi sabah 

1• e 
mutlaka bohçasını e ııı 

verip evden kovmağa 1ca
rar verilmiş bulunurdu. 

Ali Rıza bey öyle ani~· 
dı· 

yordu ki bu gece kerı .. 

d b.. ··k k biiyuk sin en uyu , ço 
bir fedakarlık istenecektir· 

ihtiyar kadın iki dakik' 

kadar dikişle uğraştıkt.ıırı 
sonra: 

1 ·ıı e 
- Ali Rıza Bey sen• 

1
. 

· eti 
konuşacak çok eheınP11>' 

. 1c1ıııı 
bir şeyim var, dedı, B "-

başımda yok... Şimdi Şt 
. uJ11·• 

ketin odasından gehyor 
Uzun uzun konuştuk··· J 

(en-~ 



; Sa ıla 

r1~~lt1m 
Yasak edelim 

''Son saat. in dediği
ne bakılırsa, Ame
rikalı bir patroıı 

Lizd cıı "" ve çeıı g i toplamak 

için İ<tanhıl :ı biriııi i:Öndmni~. 

Para kazaıııııa k bte y enlc riıı i? ı li

r .ısl arı ıı a l ııd ut olın.ız . 

O ı l :ı r t): t tı~u rd:ı. l ı rr yC"re 

h15 vurur Jı c r ta rafı k :ı r ı~ tırır

!aı. \'ıcdaııla rınııı sai rala rı ku,·

vetlidir. J( ol.ı y kolay bu l.111-

ına" nöyı e tliı ıiınd üğünı ı ç in 

/\nterık.ılı pa1 roııu r.1 t v:ztı un ı

tlan cıkilrtynru nL F:ı k :ıl O ll tlT J 

h rsa lı ıııı ç~Jıı~ "· lıtırada 

ıı ıı d :a ve ! e l c rl e "ıııu ı, bunu :tV:l 

llı '> ba~ Jonıı ı·a \·alı;:ı ı: Tiiriı 

İç111 o6 vl e <l t.'j iinn1 t1\°0r tıı ıı . Ka-

7anç, b ,:. ) a rına zo:·ar verıııe-

dm eltk rdı lınez bir şry değ il

dir. ı\1. si ıı i kab:d eders'k, na

ıııus'u b;r iş .ada mı ile bir hır

sız arasınd a Tark kalnıaz 

Anıcrik;ı, t.n az ınlaşıldti!"ı

mız en çok ifliraya uğradığı

mız bit yerdır. Bö:tJe bir nıeııı

kkelte ilk adnııınıızı bir kol 

çengiı le almak, kcndiıııizi tefe 
koynddan başka nedir" 

Cski bir nargi le yi • lskeııder• 

in ihli k aıı aleti diye kabul eden 

sıp;İ\•ri Ameri'<an zevki, çengi 

çalkaıınıasıııa bayılacak. Ve bel

ki de zıllı maşa cazbantlarda 

theııınıiyetli roller alacaktır. Ama 

umıtn , ıyalım ki bu şerefsiz ka

zancııııt!a bedel çıplak göbek

len içerdcn toslanır gibi hop 

lıoı> kayıııymı çingene karıları 

Tiırk kızlan diye pazara dökü

leceklerdir. Onların etraf ıııda 

koıı•cak rezaletler Türk seciye

si1Jı~Jne delil tutulacak, huli\sa 

kepaze olacağız. Ermeni ):atili 

diye za len pala bıyıklı, eli ka

ınalı bir timsaliıniz yıll:trdır 

devanı eden gayret imiz e ral(

•nen h{tl;i Nev)ork sokakl:ırınııı 

ilan tahhla rın::l a asılı duruyor. 
Bu reni hareket, bf.sbfıtiın 

nlçak ve kötü bir sima ile 

ırkırııııı leşhir edecek. Yüreği 

eıı yüksek duygulara nıi!ırap 

olan bir millete hı: kadar 

çirkiı: iftiraları davet edecek 

bir teşebbüsün cinayetten, 

farkı nedir ve buna bir Türk 

vataııd~<ı nasıl alet olur? .. 

Asnıı hav:sı, gerçi ihtimal 

ufııklmııı adaınakı l lı g-enişlctti 

fakat ne de oba ben gene bu 

leııalıi,! ı bir Türkiııı bilerek 

!ıletlii,!ine inanmak istemiyorum. 

Yalnız biz bunu vicdanlarııı 

tcınizlikine havale ile iktifa 

cln:iıeliır; l u gibi fana ve 
kirli işleri kökiiııdcn kazıyacak 

bır yasakla pasaport kapılarını 
buıılarııı sııratlarıııa kapıyalım. 

~ 
Şehrimizdeki 

inekler 
Vereme karşı 
aşılanacaklar 

Ankara, 27 ( A.A. )- Beş 

temmuzda lstanbuldaki bütün 

siit ineklerine tebcrkülin tat

biki sçrctilc insanlar arasında 

hithassa ço cuklar ara,ında 

tahribat yapan inek Ycrcınilc 

mücadele için iktisat Yekı\le

tincc tedabir alınmıştır. Ttı

berl:ulin tatbik edilecek inek 
adeti dört bindir. ·----
Hayvanların ulahı 
Ankara, ~7 (A.A)- Mem

leketimizde bu sene hayva

natın esaslı surette islahı 

için evci emirde damızlığa

yaramıyan hayvanların ihsa 

edilmeşine başlanmıştır. 
T:,akya vilayetlerinde on 

beş baytardan mürekkep 

bir hey' et bütün göylerdeki 

hayvanları birer muayene 

edcrek,damız!ığa yaramıyan 
fo.rı iğdiç etmiştir. 

• 
VAtCtT 2 llaıimı 

• 

lzmirde komünistlerin muhakemesi 
llk celsede isticvap edilen 16 maznun, ilk ifadelerini 

atfederek inkar etmişlerdir 
polis tazyikine 

.ı ;r ır. l r o.K ı r c~• J: ::ı ma.."j e l':'\EcJl n da 1-o 

ınünitl n\-. :r.nuntarı hakk ındaki n•uh•· j) 
kem,.yc ba tladı!i:ı ı. ı CV" Yclkl i''.i ı ı telgraf 

hnberl ol ııtrak ,.41:-ın ı"t lı' ·. 

Dün!<ü po~ta il e aelf"ıı :ı.u,ır 1: 11.zutc • ~ 

Müddei umumi 
diyoıı:- ki: 

dan beyanname ve talimatna

meler alıp lzmire getirdiğ ve 

izıııirde bunları dağıttığı ko-

münistlik için çalıştığı haber 
ler !:ıin h~men ik!9er •ahlfc al bu m u - \ 

iıalc-em ~·1 t n taf•ll i t:le .-loludt», l 
rr1ubakcme n ln tereli \'.t'F••yan:n J aa '\ 

k :-. il erimi.ı:I hl'lbcrdar ~lm c- 1< Ü;t<~r(' iL· 

ır Da•.-anız komü
nıst;ik meselesi de
ğildir. Her fikir ser
besttir. İcra vekille-

veriliyordu. 

Ahmet !(aya evvelce poliste 

ve ıniistantiklikte söylediği bu 

sözlerin dayak ve işkence ile 

keııJisine kabul ettirildiğini, bu 

mirll arkadatl ı- rın:;;od,kl '•ft i l itı n f il • 

ya nı di '·. ka.~ huall ıı rnu bcrvı.-c;hi nt! 

ıı: : ı nı u h1' :! ı ne l t'r i i:;in ırı. :t h:ı:o

. solo: ıı :ıd a fe \·k.ı lfıJ e tc dl ir
: .. ·r a 1 ınlnı ~tı r. 

S1at O, 15 te ııııı lı k c ıw lı eıe· 

ti ıııakan11 n ı i şga l elti. nıa1nunw 

Jar da iU kafi le halimle gelı

ri k rck yerler ı ıı e olurdul .. r. 

f'l raf jJııd c. rııı .1 nıJerlcrlııiıı 

ııı:ı 1 ıa faz :ı~ıııda idi. Oııdaıı son· 

r.1 >arııiiıı içeri bıra~ıLiı . K~dııı 

c·rkek gençler.len ıniırrkkep ka

labalık bir halk kütlesi !çeri 

doldıı. Bunların ,.rasında mu

sevi kadııı ve erkekleri de vardı. 

Maz:ııınlarııı elbiseleri prk 

şık!ı, aralarıııda kravatsız kim

se yoktıı. 

Dr. Hikme t bey yakasına 

kırıııııı renkte bir karanfil 

takmıştı. Elinde gazeteler ve 

bir de kitap tutuyordu. Gayet 

sakin görünüyordu . Diğu maz
nunlardan bazılarında cüz'i 

l:eyccaıı görünüyordu. 

iddia ın.akaınıııda Müddei 

umumi ıruavini Ali Rıza bey 

bulunıııaktı idi. 

isficve1.p 
Mahi<eme reisi Vakuk Rasim 

bey ınaznunları i~ticvaba baş~ 

!adı. Evvela Jıiıviyetieri birer 

birer tcsbit edildi. 
ı\ laznıın Dr . Hikmet Bey 

muhtelif ?.amaıılarda kaç defa 

mahkfıın olduğunu şu suretle 

anl.ıltı: 

- Bir defa Ankara lstikliıl 

mahkemesi tarafından nıalıküın 

editıııiştim. 341 senesinde idi, 
1 10 seııe hapse ıııahkfım edildim 

Türk ceza 

hu eczanın 

·a:ıunu ıTJ·ıcibince 

müddeti 24 saata 

indirildi, serbest bıra~ıldını. 

927 Senesinde İstanbul Ağır 

ceza mahkemesinde 1 ay hapse 

' 928 de de iki ay hapse mah

kfını olmuştuııı. Şimdi de huzu

nıııuzda bulunuyorum. 

1 !iiviyetlcrinin tesbiti esnasın

da i.omiınistltrin çuğunun tah

silleri noksan, tii!ün amelesi ol

dukları anlaşılmıştı. 

Müteakiben karaname okundu. 

'Kararname 
Kararnamede maznunların 

Tiirk ceza kanununun 141 ve 

171 inci maddeleri mucibince 

muhakemeleri ve tecziyeleri 

isleııiyordu. 

iddianame 
Kararname okunduktan sonra 

Miıddeiumumi Ali Rıza bey 

davay: teşrih etmiştir. 

Müddeiumumi çalınan bir 

keçi yü,ünden d~nize atılan be· 

yannanıelerden ip ucunu elde 

eden polisin tahkikatı neticesin

de delil meydana çıkardiğıııı 

ve bu davanın meydana gel

diğini söylemiştir. Sözüne de

vanı ederek demiştir ki: 

- Davanın mahiyeti ve 

esası nedir? Bir noktayı 

kemali ehemmiyetle arzet

mek isterim. Herhangi bir 

vatandaş içtihadından ve 

mesleğinden dolayı mes'ul 

tutulamaz. Türk camiasında 
böyl vatandaşlara hürmet 

edilir. Bu kanaat ve efkarı 
siyasiyenin vücudunu temi

ne çalışmakta da herkes 

scrbestir. 

Yalnız bu gaye ıçın kul

lanılacak vesait niz.tm içti

maiyi bozacak şeyler olma

malıdır. Olursa cürüm teş-

~ rini gayrı meşru meselel erde lıiç allikası bıılun-
vesaitle iskata teşeb- madığını söylemiştir. 
bi.isten dava ediyo- Şükrü ne diyor)' 

( ruz. » DJlıa soııra Nazillili Şükrü-

C''C>:::::::ı-:::::::=:::::=::::::::c:::::::O nün isticvabına başlandı. Şükrü 

1 

, gözleri hasta olduğundan gözlük 
kil eder. Tekrar ediyorum. 

kullanan kısa boylu bir çocuk
Bu gaye için meşru vesait-i tur. Kendisi demirci çırağıdır. 

1 le çalışmak lazımdır. Hal-
Diyor ki: 

buki maznunlar esrarengiz _ Polisler beni tevkif ettık-
bir vaziyette çalışmışlardır. !eri zaman Alınıet Kaya ~len-
Kaııunu ceza tehdidi ile diyi karşıma çıkardılar, baktım, 
menettiği işi irtikap etmiş- yüzü gözü kan içinde, ayakları 
!erdir. 

Biz Komünizimi, komü-
şişnıi,ti. Koltuk değneği ile 

yöriiıebiliyordu. Saçlan perişan 
rıistleri dava etmiyoruz, bu bir halde idi. Çok dayak yemiş 
mahkeme onun için değil- olduğunu anladım. Beni tanı-
dir, ortada yapılan cürüm-

ınadığı halde dayak zoru ile 
den dolayıdır. 

taıııdığını söylüyordu. Doktor 
Dava Dosyası içinde 

liiknıet beyi tanırınış. Bir ra-
öyle beyannameler vardır 

mazanda ustam Rağıp elendi 
ki muhteviyatı memlekette 

ile lslanbula gitmiştim. Rağıp 
dini taassubu, yobaz zih-

efendi; beni kendisile tanıştırdı, 
niyetini körüklemektedir. 

rahatsızdım muayene ettirdi, 
Şapka ve yeni harfler gibi 

tedavisinden faide gördüm. 
teceddütkar hareketlere 

Mahkeme reisi kömunistlik 
karşı dar düşünceli bir 

hakkındaki düşüncelerıni sor
kısım halkın dar fikirlerin-

du, Şükrü dedi ki: 
den istifade ederek bazı 

- Amele sınıfının menfaat
hareketler tevlit etmek dü-

leriııi müdafaa eden bir ilinı
şünülnıüştür. 

dir, iktısadi bir felsefedir. 
Gene (Kıvılcım) isminde 

Reis - tahsilin az ... Bunu 
bir gazete vardır ki muh-

saııa kim öğretti? 
teviyatını fevkalade ehemmi-

yetle nazan dikkate almak 
- Yavuz kütüp1nesinden 

( İktısadl Kanunlar ) diye bir 
icap eder. kitap alınıştım. Orada okudum 

Maznunlar İcra vekilleri Öksüzlere, hastalara işçilere 
heyetini iskat için ittifak yardım etmek, Mektepler aç-
etmişler, fakat hareketleri mak, onlara bakmak, sindika-
iskat derecesine kadar iler- lar tesis etmek ... Komünizm 
liyememiş, meydana çıka- budur. 

rılmıştır. Maznunların 171 ikinci celse 
inci madde mucibince mu-

hakemeleri ile cezalarının 
Ôğleden sonraki celsede Na-

zillili Şükrünün polisteki iiade-
tayinini isterim· si okundu. Reis sordu: 

Bundan sonra maznunlar bi-

rer birer isticvaba başlanmıştır. 

ö.ırleye kadar Ahmet !(aya ve 

Nazillili Şükrü elendiler istic-

vap edilmiş, öğleden sonraki

lerle beraber yalııız 16 kişinin 

ifadeleri &lınabilmiştir. 

- Şükrü efendi bunlara ne 

dersiniz? 

- Beyefyndi ben poliste 17 

gün kaldım, üzerimde tatbik 

edilmedik işkence kalmadı, buı:

ları ben söylemedim, 

Reis - Sen Ahmet Kayadan 
Ahmet Kaya ne di-11or" " • bazı evrak tesellüm etmişsin? 

Ahmet Kaya elendi; Reisin 

sorduğu sualler üzerine demiş

tir ki: 

- Bana isnadatta bulunul

ınuşlur. Ramazanda Is lan bula 

gitmiştim. Ben konduracıyıın. 

Kondura diknıeğe mahsus 

makinem vardır, makineye zım

ba alacaktım, ayni zamanda 

bende sinir haslalığı vardı, onu 

tedavi etlirmek istiyordum. Na

zillili Şükrü istanbulda Haydar 

paşa hastanesinde doktor Hik

met beyi tanıyormuş, ona git

memi söyledi. Ben de lstanbu

Ja gidince kendisini gördüm. 

Tedavi için bana yardım etme

sini rica ettim. Yardımda bu

lundu. Tedavi edildim, avdet 

ettim. r<onıiınist teşkilatı ile 

alakam yoktur. 

Bundan sonra Ahmet kaya

nın l\lüstantiklikte ve Polis 

m üdiriyeliııden nıüddeiuıııum i 

J-Jasan Safiyettin Bey huzurunda 

vermiş olduğu ifadeleri okuıı

du. Bu ifadelerde Ahmet Kaya 

nııı; koyu bir ~omünlst olduğu 

izıııir (Vilô.yet ko:nünis teşki

la t ı) nı:ı başıııda bulunduğu, 

beyanaıııeler tabettikleri, şehrin 

ıııııhtelif yerlerinde attıkları, k

tanbula giJip Dr. l liknıet ber

le giiriıştiiğii ve onun ta,·sıye

sil~ saatçı Nikoya gittiği, ora-

Maznun - Hayır kat'iyyen 

yalan. Dayaktan şuurum gıt

mişti. Bunlar esasen benim ha

fızamın almadığı şeyler ... 

Hilmi efendinin isticvabı 

Şükrü 

müteakıp 

efendinin istimaını 

Rıhtım şirketi k&tip-

!erinden Hilmi Elendi isticvap 

edildi. Mumaileyh beyanname

lerle alakası olmadığını Ahmet 

Kaya elendi ile müşterisi ol

mak sıfatile tanıştığını söyledi. 

Reis - Alakanız yok diyor

sünüz. Peki niçin sizi tevkif 
c!tiltr? 

Maznun - Polisten sormalı .. 

Hılmi Efendi mütaakiben 

ilk ifadesini tamamen inkar 

etmiştir. 

Hikmet JJ. in isticvabı 
Bundan sonra Dr. 1 likıııet 

B. in htiçvabıııa j."eçildi. 

l Jiknıet B. ifadesinde iddia

namede zikredilen bazı nokta
ları ileri sürerek komunistliğin 

bir curuııı olmadığını bu • 
davan:ıı her bemokrat memle-

kette l-· ıı gibi ahvalin tabii bir 

hadbei içtiıııaire olduğunu 

ve polis taralıııqa n zaptedilen 

ifadelerin doğru olmadığını 
~ 

söyliyerek demiştir ki: 
- Bu ifadeleri poliste ve is

tintak ta ki şekillerdir. Bendeniz 

diyorum ki, millet namına ic-

~ı1111u1111'111111JlllfllttjtMPHtttt11t1tl"1tw1ttlttf-..., 

l &U:btpal.plar ' 
~ nıiinaluafasınch i 

( Ammenin hakkı } 
g B.bıllı caddesinin yeııl ! 
~ bir velveleye ahne oldu· l 
Ş Aunu görerek mlll-lr ~ 
~ olmuyor muıunuü Ş 
,Ş Bahsin, münakqanın ~ 

I
~ nerdeen fitillenip çıktı~ını ~ 
~ iyi bilmiyoruz? fakat dün ~ 
~ verd~ı netice gözümüzün I il önündedir, yarın neler ~ 

l
i ıılabıleceAini de bugünün Ş 
~ bu sıkınttlı, bulutlu hava- ~ 
·~ sından anlıyoruz. g 
g Münakaşada tecavüz gö- ~ 
~ ;·enlerin bqında Hamit [ 
fi gibi yeri bütün nefsani ~ 
W; düşüncelerin üstünde ve ~ 
! haricinde kalan bir milli ~ 
~ mefharet olduğu malom Ş 
g olunca, Y akup Kadri beyin ~ 
~ bu noktadaki feveranına g 
j~ hak vermiyen bulunmaya- ~ 
1 ~ caktır. Yer yüzü, yaşayan ~ 

f<acıaya sebep olan el/aiye kamyonu -;; ve ya tabii ömürlerinin ~ 
[~ oonuna gelmi~ olan kalem f 

Dün sabah Şişane yoku- fA!l, hamal l lasaıı, llüs~yin, ~ üstatlarının sayısı bizde ~ 
~unda çok feci bir otomob!l Abdtı!lah. oğlu :\Iustafaya ~ olduğu gibi bir kaç değil, g 
kaza<ı olmuştur. çarpmış sonra dcnilıni~tir. f birkaç bin de olsa gene W; 

Saat sekizde Tiiael başın- Kaıııyonun çarptığı altı a- ~ geniı kalır. g 
d ~ Edebiyat alemini siyaset ~-

da Karanfil >Oka"rndan gc•·- anıdan kömiircü A vram drr -
" T W§ sahasına çevirmek için Ş 

mekte olan J 6 numaralı hal ölmti~ diğerleri muhtelif g sebep ne ? bir bu alem· ~ 
ye rlerinden )' aralanmıslardır. : di k c h ı = 

ct!aiye su kamyonu birden· 

bire makinesine arız olan bir 

. = ·r i üın ur reis eri § 
Şoför Fahrl elendi de ehem- i merasimsiz bir intibah ile ~ 
mlyetli surette mecruh ol- W§ yerlerini alırlar. ş 

bozukluk üzerine sür"atlc ,Si- -
mıı~tur. g Hayaıları asırlardan be- ~ 

şane yokuşuna inen Şchsm ar '.\lecruhlar l:leyoğlu zükiır § rı süzülüp gelenler mü- g 
caddesine doğru a\abildiıtine hastanesine kaldırılmı~lardır. g essirler deyi! eserlerdir. ~ 
inmcğe lıa~lamı~. önüne çı- Şehremaneti heyeti [enııiyesl ~ Şekspiri müdafaa ed~n ff 
kan kömürcü Anam, Adapa- ve zabıta tahkikata ba~lamı~- ~ gençler HAmtdin aley- ~ 
zarlı hama\ i\lustafa, çüpcü !ardır. ~ hinde olmalı mı? ~ 
============::===~============= F Buna karşt, biz de varız i 
rayı kaza eden heyeti aliyenız iki yumrıık attığını, kısmı ~ diyen bir ses yeni ve g 
huzıırııdaki ifadelerimden son- adil reisinin bastonla, taharri g genç bir neslin sesi olduğu ~ 
ra vaziyetim tesbit edilsin. Bu konıi>ri Tcvllk beyin de saç ~ zaman . doğum taliinin g 
ifadelerde öyle edebiyat vardır !arından tutarak durnra , ur- ~ onlara ıakaddüm etdirdıgi ~ 

~ insanlardan göreceği kar-
ki, henüz iptidai m(zunıı bulu- ıııak surctilc düıtdtıkleriııi, hu § şılılc , hıç deyilse bir .,,. -

nan bu efendilerin bu mütescl- yü1.dcıı aklına ~clcııi >ô'i le- "§ vinçli gülümseme olur. 

sil ve dCzgiın ifadeyi \'ernıele- diı;ini. anlattı. Reb Bey sordu. § Daha geçen aylar bir 

rine imkan görmüyorum. - Fakııt, sen izahat \'er- ~ ankeıe verdi~imiz cevapda 
-Peki bu nasıl olmuş? f mi~>in ? g en 'lul'Vel\i Türk ı•iri ola-

- Beylendi, polisin bu _ _ Pardon reis Bey, ~en ~ rak ıki genç ismini ileriye 
~ sürmemiz de buna bir iyi 

husustaki faaliyeti bazan ol da p;ür, ben de seni iş- Fakat 

bu ~ekilde ne!ieelenmcktedir. kcn ce altına ala' mı da lı:ı - -

Derhatır bııyunılacağı vcçiıile, "tYlüanrak onukenbdiır ottodraitr: ~.=:~--~-~=-~=:·~···, 
bundan eve! lstaııbulda bir 

kalım söyler mi,in, >üylcmcz ~ , ; 

misin'? tknıi~ıir. etlikleri .:ıyıfayayazanlarla 
Mercan Altuııyan davası olmuı T k bunu takdirine ı·ıı·mad olun-et ilat olıa girecek mit 
ve hadise neticesinde nıüretkp masını isteyen bir adamda-

'lazmınlardan .\lasoıı Sar-
bir polis davası Jıaliııde tecelli vasile orıaya atanların bir- =~~-

nı1n d :ı komtiııbtliil"i Alımın b d ı h ı = etmiştir. Muhtemeldir ki benim " irine üşmemc eri , e e 

1 kk d b 1 ". 'az~telcriııi t:ıkip ctriıtini, 3 bunu n~•riyat sahasına oe- ~ 
scııc C\Vcl \"i}' nnn• .. ·a nidcrck tirrııeklen çekinmeleri la- _ ıa ını a takibatta u unan polis " ..., ft =~~:_===U='-=· elendi de nazarireler üzerinde " zımdır. 

• -t k b J 1ı· b" · t ornda komuııistlik hakkında yuru ere tın arı ır ırıne e- ~ Dün, iki tarafdan biri mat-
mas ettirmiş ve bürle ınütesel- tetk ikatuı buluntluğıımı YC ~--- buat hüriyetine, sôvmiye 
sil bir neticeye varıııı~tır. koııııinbtli~l i)'i bulduğumı bile müsaade edecek 

Dr. Hikmet B. bundan sonra taka! ce~kilatla ah\kası olma- =a=--==~-~=: derecelerde taraldar oldu· 
ortada bir teşekkül, bir cemiyet dığını anlatmış ,·e: = ~unu söylüyordü. 
olmadığını, koıııiiııizmin bir 'l· 1 l Biz böyle dütünmüyoruz. 

·- e~ .. ilattan habere ar Maıbuat meydanında de· 
akide, bir iciilıat oldu!i:unu ı "ı·ı ı·ı 11 b · 1 1 ld b b ' - t c~ t ııı. a cnııı o sayt ı nı i~i gi i ir ammenin 
söylemiş, ve komünizmin ne 

suretle doğduğunu anlatmış, 

Marksizmi, Realizmi izah etmiş 

velhasıl kendi 1ı,sabıııa bir hayli 

propaganda yapmıştır. lvfaznun 

reisin arada bir • Peki >İz ne 

istiyorsunz? •, « Hulasa gaye

niz? • gibi sua!lerine cevap 

verirken müdtleiuınumini ı ken

dilerine • sergüzeşçiler • deme

sinden dolayt pek müteessir 

olduğunu da sörlemiştir. 

Dtier iıticvaplar 
HikmetB. deıı sonra Kamber 

oğlu Ali isticvap edilmiştir. 

l\lawun l\\üstaııtiklikteki iti

rafatını tamamen inkar ederek 

hiç bir şeyden haberdar olma

dığını söylemiştir. 

Bunun arkasından marangoz 

Mustafa evinde bulunan beyan

nameyi yerde bulduğunu hiç 

bir şeyden haberdar olmadığını 

anlatmıştır. 

Sonra lbrahim oğlu Aiınıet, 

fı.larangoz Hılmi , Saloıııon, 

Nazif, Troçki Mehmet, Bulga

ristznlı l\luhittin, ı\ril oğlu 

Vusul hiç bir şeyle alakadar 

olmadıklarını kendilerine atfc

Junan cürmü kabul etmedik

lerini söylemişlerdir. 

Makint Tevfik ne diyor? 

11 l ütaa~iben dinlenen maki

nist Tevfik karakolda polis 

müdürü Ömer beyin gelerek 
kendisine: 

- tlaydi, Ranrnzan günü 

sana yalvaracak değilim anlat. 

Dedikten ~onra çenesine 

ı:irerdim. Ç'iinkii komünistim. vücudu kabul olununca, 
demi~tir. oraya çıkanların bir az, 

haııa ad•makıllı örtülü ol· 
Bundan >onra hereti ha-

maları icab eder sanırız. 
kime muhakemenin crtc,ıı.;lıne Bir münakaşada bir ta· 
talikine karar , ·erirken muz. rafın kaşı ile öbür tarafın 

nmı !ar Kendilerinin tecil lca- b111ından bahseımekle ne 

nuııuna te\• fikaıı tahliye edil- kazanılır? 
Lakin kaybedilen ıey bir iI 

nıelerini ,.e nıuhakcmlcriniıı ıürlü deyildir , bundJn ---~ 
gayri nıc\ kuf olarak deYa- . -eminız. 

;~:ı~:ınıı~\t:::~:;n r:~~i ::~':;;~'. :==;_-=~_=::=_=_ ~~:::il~;~_;ıü~~ğ:~; -=~===-_===_· 
da\;! talebi murnfık ı:öriilc- nasız yere yüzden, gözden ; 

rck ta lcplcri reddoluıııu~tor. bhsetmenin cez.ası da işte 
- - bugün verildi. Temenni e- ~ 

Spor ~ deriz, kt arhk iki taraf mü-

=---=--=-~ nakaşayı bu mecradan ayı
- rırlar da babıali caddesi-

Üst t rafı 1 inci sahifeıııizpe 

şimdiye kadar görülmemiş 

bir müsabaka olacaktır.Bu

gün müsabakalara öğleden 

eve! başlanacak sabahleyin 

tasfiy, öğleden sonrada final 

kısmı yapılacaktır . 

lstanbul spor- Sü\eymaniye 

lstanbul spor ile Süleyma

niye arasında yapılacak ter

fi müsabakası atletizm da

layısıyla tehir edilmişti Ha

ber aldığımıza göre İstan
bul spor takımınınbir mür:ı

caatı üzerine futbol heyeti 

bu maçın bugün yapılması

na karar vermiştir . Maç 

ağlebü ihtimal Kadıköyün

de yapılacaktır. 

-=::=====~==~=~§ ::~ııı~~.~:d: c:ı~~:·\y~t~; an 'anaye temel, nümune 
korlar. Bu e'er, muhakkak 
yazdtkları, yapdıkları eser
ı~rin en mcşkOru olacak .. . 

Bir taraf öbürünün refa-
hını ktskanmada nastl hak- =-~ 
lı deyilse, bu taraf da öbü
rünün açlığile istihZ3 el- :._) 
mek hakkına malik deyil-

<lir; korkanı ki bir de o 
aclıktan mes'ul g0rülerek 
münaka~a ve mücadele 

ı ~~:;~~.:~:~:'· ' 
:=~=.=~::=~~.· ~:;ı~~m~klanha~kiıten,·ar~ıı: -~ = i,İe ammeden bır söz : 

Sebebiyet verenleri nıazur = 
= 

görmediğimız kadar uyan-

~ lan da mazur güı;ü~ruz. ; 

i)ı111ıııu 11ınııu111111ııııııı111ıııınıı1 1111 ıııııııı1ııııııı1111;:-



Başvekilimiz 
Temmuz nihayet
lerindc 'tchrimizi 
şereflcndircceklcr 

Yakında teşrifleri bekle

nen Başvekilimiz ismet Pa

şa Hazretlerinin, seyahatle

rini bir ay kadar tehir et

tikleri haber alınmıştır. Baş
vekil Paşa Hazretlerinin 

temmuz nihayetlerine doğ

ru şehrimizi şereflendire

cekleri tahmin edilmektedir. 

KitaPÇııar 
A.nkaraya eidiyor 

Maarif vekaletinde bir 
içtima yapılacak 

Haber aldığımıza göre, Maarif 

ve!.tılcti mektep kitapçılığının 

inkişafını temin için lazım olan 

tedbirleri düşlinmek, kitap satışı 

iş:ni çocuk vclilerile kitap basan

ların mutazıırrır olınıyacakları 

bir ~elde bağlamak ve mektep 

lutapçılığına ait diğer meseleleri 

bizzat lobilerle görüşmek için 

bir içtima yapmıya karar ver

miştir • 

içtima ) temmuzda Ankarada 

Maarif vekAletinde yapılacaktır. 

flu iş için şehrimizdeki mektep 

~itabı tabilcrinden Semih Lütfü 
(Sühulet), lıyas (Kanaat), Hil

mi (Askeri). Amel Halit Bey
lerle T cfeyyiiz kü!iôpanesl 

Maail vekili taralınd•n gönde
rilen birer melc.ıupla Ankaraya 

çnğırılmı,l..,.dır. Davet mektubu 

•kn kitapçılar yarın akşam 

nkaraya gtdcceklerdir. 

lçlimada ucuz ve temiz 

kitap basmak ve zarar gören 

kitapçılara tazminat vermek 

hurnsları müzakere olunacak 

ve icap eden kararlar v.rile

cektir. 

Tahkıkatımıza göre, zarar 

ııören kitapçılara yapılacak yar

dım l 80 bin lira kadardır. 

V oka.lelin bıı kararı kitapçı

ları çok memnun etmiştir. Bun

bdan birisi davet mektubunu 

a1 ır almaz muhtelif muharrirlere 

bir kaç mektep kitabı ısmarla

ınıştır. 

Tabilerin söylediklerine gere 

muavenet haberi tahokkuk ettiği 

takdirde Babıali caddesinde 
<lalıa hararetli bir kitapçılık 

faaliyeti başlıyacaktır. 

Ceviz meselesinde 
Dukü nuslıamızda lskender

yeye günderilm~kıe olan 3Q 
çuval cevizin içinde afyon ve 

\'e esrar kaçırılmakta olduğunun 

\'C k0misyoncu Ali Haydar 

Efendini bu kaçakçılıği yaptı

ğ nı yaz'llıştık. Dün Alı Hay· 

dar Elendi maıbaamı2a gelmiş, 

bu cevizlerin kaçırılmakta ol

d"ğunu kendisi zabıtaya ih
bar elti~ini, kaçakçılıla alakası 

olmadığını söylemiştir. 

Tüccarları teftiş! 
'l'icarcr oda'1 piyasadaki 

tüccarları umumi bir tclti~t: 

:ıibi tutacak, ?imtliy~ kadar 

odaya hiç kaydolunnıamı~ 

tuccar olup olmadıp;ı anla~ıl

lacaktır. lliç kaydedilınemi~ 

ticarctanclcnkn tarihi tcsis

lcıinc ~iir~ ceza alınacaktır. 

Ol'J·:R.\ Ti'>R 

' ,. . TRA1'1\lAY 
5avıfa 

. 

a e IST ANBUL TRAMVAY 
1929 senesi lıaziranının 

ilam ahire 

ŞiRKETi 
ŞİRKETi EVJ<AT TARiFESi 
21 inci gününden itibaren 
kadar muteberdir 

Borsalar 27 Haziran 

Vergiler 
Yeni kazanç ve mü

sakkafat vergileri 

Hangi esas {iz.erinden 
verilecek '! 

Birkaç gün evvel klisuratın 

kaldırılması dolayısıyla ka

zanç ve mü>akkııfat vergileri 

hakkında aldığımı~ malumatı 

yazmıştık. Buglin de misal

lere mii>tenit malumatı kay

dediyoruz. 

Kazanç 
Birinci kmm beyanmame

ye dahil mükelldlerin ver-

ghi 0 •0 18 derecesinde 

mı~tır. 

art-

:\ lcselıl (5 l O) lira verği 

veren bir mlikellef bu yeni 

şekle nazaren 600 lira Ye

recektir. 

Eshamlı ~irketlcrde bu ınik-

tar •., 7 artmıştır. 

51 lira veren (55) 
verecektir. 

lira 

ikinci sını[ mükdkller: 

beyanname venniyen diik-

kancılar ve sair mukim es

naf, sana"atk~ların kazanç 

yergileri geçen seneye \'C 

nevi ticnrtlcrinc göre • 0 3-7 
ar;J>ında artmı~tır. ;\leselı\ 

(J2!'i) lira \Crg;i \eren (130) 

lira \ergi Ycrecctir. 

Cer etle m üstnhdem olanla-

rın "er~isi 0 
0 

6 lira \"eren 7 

tir. 

36 artmıştır. 

lira 'erecek-

:\lemurlar 

• • 43 dür. 

ıçın bu n isb~t 

3 lira Yeren 5 

lira' arl'ccktir. Fakat memur

lar için kazanç >erp,isi eyliile 

kndanlır. 

:\ razi 

Arazide 

vergbinde tezayüt 

çok dizidir. 9 lira veren 1 O 

lira 'cr!'ccktir. 

Fabrikalarda 

Tezayüt fabrikar için •·, 7 

ticratanekr için ° ıı .J.,9.1 nis

bctinlkdir. rı r 2 lira veren 

bir ticacran~ r 020 yerecektir. 

Müsaknfat 

.\h~ap edenle vcrp;i tez:ı

yıidll 0
0 l.J dür. Yu~iye 

csa:;: olan f;ayri safi Yaridat 

6 ile darp cdilC'Cck, çıkacak 

ndcdin "-., 13 ü Yergi mik

tarı olacaktır. 

:\ kscl;\ ı;ayri ,afi varid:nı 
40 lira olan bir ~,., 

4() (ı f.J 

1 \JO = 31.20 

l Jc,alıı uzcrinuen 3 ı lira 

20 ~um~ vcrp:i \erecektir. 

J\aı;ir lıinııları.la ise vcr~i 

nin tczııyıit miktarı •;, l .'i 

dır. ~u halde gene cskiııeıı 

( .J.O) lira gayiri '"fi nıridatt 
olan bir karp;ir e\ şimdi: 

40 (j '27 

roo 
lira vcrp,i Yerecektir. 

Ticartaııclerde nbhct 0 ,, r ~ 
dir. Ec,kiden 20 lira g-ayri 
,, r~ yariıhtı olan bir ticarc·

talll' ~imdi: 
20.(ı , 12 

100 
14.40 

nrp;i Ytrccck tir. 

Rusya)ra .. 
Gönderilen deriler 
geri gelen deriler 

değildir 

No Hutut 

10 Şişli - Tünel 

11 Kurtului-Tüııel 

12 J-larbiye-Fatih 

Birinci Son 
Hara kel fasıla Haraket Haraket 

Şişliden - Tünele 

Tünelden - Şişliye 

l(ıırtııluştan - Tünele 
Tünelden - Kurtuluşa 

J-tarbiyedeıı - Fatihe 
Fatihten - Harbiyeye 

6,00 3,6 

9 6,26 
23,00 

30 
23,30 

5,10 g.~ 
• 

24,12 

24,35 
23,30 

24,00 

1,10 
1,10 

Rusyaya ihracat için tiic- ·v 
carlara nrileıı mühlet .J. tem- ~ 
muzda bitecekdir. Yak tin J\. 
darlığını nazarı dikkate alan -;;;. 

ti> 
tlıccarlar Rusların yeni teklif 

14 Maçka - Tünel 

15 Taksim-Sirkeci 

Maçkadan - Tünele 30 Tünelden - Maçk,ıya 

Taksimden-Sirkeciye 5,8 

Sirkeciden - Taksime 10 
Maçkadaıı-Beyazıda 7,09 

Beyazıttaıı-Maçkaya 14 
Takbimden-Fatihe 

23,00 
23,30 

6,45 

7,09 
6,25 

7, 12 
7,35 

23,30 
24,00 

21,35 

22,00 
22,33 

23,20 
19,40 

20,26-
22,36 

23,26 

ettikleri ~erait dahilinde 

ambah\j yaparak mallarını 

gündermektedirlcr. 

Bu yeni şekil, her parça 

malın ayrı ayrı ambalaj ya
pılarak ayrı uyrı mlilılirlen

mesidir. 

Dlin bir refikimiz Rusya-

16 Maçka-Beyazıt 

18 Taksim-Falih 

19 J<urtuluş-Beyazıll 

22 Bebek -Eminönü 

15 
Fatihten - Taksime 8,21 
l(urtuluştaıı-Beyazıda 6 6, 15 

f!eyazıttan-Kıırtuluşa 13, 17 7,05 

Beşiktaştan -Bebeğe 5,31 

ya yeniden gönderilen deri

lerin e'•vclce iade edilen de- 'il -" 

Beşiktaştan-Eminöııüne 7 5,40 
Bebekten-Eminönüne 15 6,00 
Eıııiııönüııden- Bebeğe 22 6,00 
Em iııön üııdeıı-Beşiktaşa 

Ortaköydeıı-Emiııöııüııe 11 5,05 
Eıııinönünden-Orbköye 15 5,33 

Ortaköydeı:-Aksaraya 22 
Aksaraydan-Ortaköyc 
Beşiktaşta?ı-Eıııinöııüne 8 
Eıııinöııündeıı-Beşiktaşa 18 

24,30 
23,44 

l, 14 

riler olduğunu yazmı~sada ;i 
bu haber duğru değildir. .,. 

.:ı 
gönderilen deriler a:i 

5,40 22,50 
5,44 22,55 

7,00 19,45 
7,22 20,07 

Rm;yaya 

ihraç ınli>aade>i Yeriliptc _iın
diye kadar göndcıilmiycn 

ıııa\ladır. iddia cdılen deriler 

hakkında hcııliZ yeni bir ka

rnr yokt11r. Aldı~ımız malu

mata güre eyclki gün ~clıri

"'izc gelen lktısat vek;\leti 
32 Topkapı-Sirkeci 

Beşiktaştan-F at ihe 
Fa tilıten-Beşi ktaşa 

15 6,05 22,15 
6,51 23,00 

·ı;; 

ticareti hariciye miidiirli -~ v- ~ 

Aksaraydaıı-Topkapıya 6 5,13 
Topkapıdan-Sirkcciye 10, 13 5,34 

Sirkecicleıı-Topkapıya 20 6, 10 
To pkapıda ıı-Aksa raya 

5,10 
5,33 

6,13 

. Ahsıraydan-Yedihuleye 6 
Yedikuledeıı-Sirkeciye 10 

Sirkecideıı-Yedikuleye 13 
Yedikuleden-lüsaraya 20 
Ah~arnydaıı-Edirnekapıya 7 5,20 
Edirııekapıcian-Sirkeciye 11 5,50 

22,49 

23,25 
24,03 

ııi Bey iade ~dilen deriler ~ 
meselesi ile meş!!:ul olacaktır. 33 ·y cdikulc·Slrlccl 

22,55 

23,35 
24,20 ---·------

iki iflas daha 
Bu hafta zarfında yeniden 

iki tkarctmıe ifl:\< etnıi~tir. 

Bunlar ı;ar~ı içinde halıcı 

llaydar efendi ile Calatada 

l"oskolo \ıirahaııe,itlir. Bun

lardan ııımıda ba~ harfi Kile 

baıhyaıı ve bir zııınaıılar 

Bclgrat ormanlarını i~lctcn 

bir ticaret mtieS>c;esinin de 

hali acizdc olduğu 

mektcdir. 

söylen-

FARELER 

Vebayı tevlit ederler 
oııl<ırı hiç koku ııc~rct

ıııcdcn kurutıııı 

~osto~sin 
ile imha cdini/_ l'arb 

l'astür l;\boratuvarı mlİ•

tahzera tı ııda nd ı r. 

23,10 

Sirkecideıı-Edinıekapıya 1 1 6,23 23,44 
EdirnekapıJan-Sirkeciye ' - 24, 19 

nafia 

hendişliğinden: 

Canakkale 
' 

baş mü· 

;;:ı20;; lira bedeli kc~i!ii Kıılc, l':ziııc tarikinin 12+ 50 

ilıl 34+000 kilo metrosu ar:ısıııda muhtelif mahallerin tami

ratı csasiycsi 15 lrnzirnn 929 tarihinden itibaren 20 gün 

müddetle ve kapalı zarf usul ile mlinakasaya 'azedilıni~tir. 

l\lıinakasaya ticaret odasına ınukay~et bulunanlarla ehliyeti 

fcnniyesi nafia dairesince tasdik olunanlar kabul olunac:ıklır. 

:\llinaka~aya i~tirak edecek olanların muzaycdc ve mıiırnka· 

sa kanununu tedikan zarflarmı tanzim eylemeleri \e yliıdc 

yedi buçuk nisbeıinde clepozitolarıııı nakten ziraat bankasma 

tc\'(lilc makbuzlarını 'cya buna muadil htikt\nıctçe 

kabul cdilmi~ bankaların teminat mektuplarını tcklifnanıde

rinc rapten ye\ıııi ihale olan .J. temmuz 929 tarihine ınlisa 

di[ per~cmbc giinü saat on altıdan L\\ d Çaııaııkkale enc[i

ıncni vilayetine tcnlikri ve fazla tafsih\t almak i'tiycnlcriıı 

nafia ba~ mi ı hendi >li ~ine nıürarna tlan i J;\n ulun ur. 

8GEJC!ll!l88388888888888ı::J888B!!J 

8 -~~:~~:::~~~m:~rl:~ y;:~~~~~~1e:~ '~l:~sille : 

~ toptan ye perakende almak için Sultan 1 lamam Dik- • 

m rany;ı.~;~~ 1 si;:;~~le1;td;~hal eider : 
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Beykoz kundura ve dibagat fabrikasından: 

1 
1 

Nukut 
lnıtlllz Ilı•" 
Dolar 

20 Yunan dırahınt 

R11~·hP:mark 1 
1 .A vnEhırya şilini 

20 Ley Romanya 
20 Leva Bulgar 

r.ı.rueıık florini 1 
2() Fr;ınııı fr:1ng1 
20 Jtalyaıı lireti 
20 kuroıı Çeko - ~lunkya 
l ÇerYonetı c ~ov!yet • 
1 Zeloti « Lehistan , 
20 Dinar • Yogoslavya • 
~O Beltika frangı 
ı Poıeta Jıpanya 

20 hvlçre frangı 
1 Mecidiye 

Çek 
l.ondra üzerine bir lnglllı lirası 'kutl\$ 

NeTyork ı TUrk lirası dolar 
Parhı • frank 
Mflano • ıırel 

Berlin • rrıa'"k 
Sofya lev• 
BrUkriel • • bf'lk:ı. 

.Amieterdam. • florin 
Cinevro frank 
Prag • kuron 
Viyana • ıiltn 

M•drll • 

• 

pezeta 
1f'loti 

•dil'ahn1i 

1010 
207 
!4 

00 
0075 
0000 

49 00,25 
~9 00 50 
24 00 il~ 
29 00 50 
12 

168 
216 
n2 

0000 
22 
74 
il ıs 
29 

79) 

ıoı ı 

048 
12 

50 
00 50 

50 
&O 

50 
oo 

0000 
211 
00 

75 
·oooo 
2600 

9 16 5l> 

2 Ol ~O 

ES 00,26 
s 41100 

1
1925 

2 4900 
16 1500 
3 141,)0 

3 36 715 
4 l 21 25 

50 
0076 
0075 
oo,ıs 

ııo 

24 00,50 
29 00 50 

110 
OOBO 

00 
!!G 

P2 
ıes 

217 
122 

0000 
22 
14 

11 f> 
29 

79:> 

110 
00 
00 
211 
00 

1009 110 
048 CB,?S 

12 28 ,00 

8 ııa,oo 
0215 2 

66 
8 

37,llO 
4.r,,715 

1 1 18.~ll 
2 4925 

18 
3 
3 
4 

11,110 
41 .150 
37,110 
12100 

t1 

Vııırsova 

Ali na 
Bük re, 
Belgıı·aı 

20 ley 
Tbrk lirası 

kru~ 

dlnaı• ı 

!8 1 86 
5,00 

27 00.20 

87 
24 C0,15 
~, 00ı'l5 

'f alwiller 
Anadolu dcmlryolıı ı. tertip A. B. (".) ı· 

,. .. 2. ., E. D. ) 
• • (:ı, • F].) 

42 
42 
48 

1F1Jkra1 dalılli ıır ,·adeti• 
Dl1)·unu muı'ahirle 

lkramiJ eJi dcnliı·yvlu 

btrınbııl tı~nı,;ıy tirkcll 
Rıtıtını Dok ,.c Anttrepo 
lt1an1ul :ıtıo11iıu tu şirketi 

Hisse senetleı•i 
1ş lıaııkA ı 
Ca.:n auJı b.ınkaıı 

93 00 75 
1815 00 25 

:· 6 80 
~s 

1. 12 15 
128 00 

93 
1811 

6 

12 
00 

00 215 
00 00 

80 

IB 

00 

i 
'f itcıJ'et ve zahire Lorsası 

f j;ı tlll" 
-==~= 

Tic·~rcılJH~1·ııacı k.cıtlht1runm1lig.!_ t:ırafınılan vf'rl 1 nıl!'tl r. 
~ - _...,_~ = . .. 

Okko31 
Aı<lnıl 
K. P. 

Bıı,l:day % Çavdarlı 
Yuu~uuıl\ 00- 00 iiOOO 
h ızılca C0-00 00 oo 
:-:unter CiO-CO 00 00 

Sert t0-00 oo oo 
Dt;nnıc co.ocı 00 00 
Snt malılııt 0-00 00 00 

Aı:gart 
1(. p. 

0',00 
00,00 

00.00 
000.'.l 
~0.00 
0000 

-ZAHiRELER-

Ç:n .. dar 
Arpa 
~f ıfır 

'uınr 

l~UF<lnl 

t'\ ut~ <'mi 

oo.oo 
09 30 
ıs oo 

0000 
0000 

-HUBUBAT-

~000 

00 00 

00.f)I) 

09.30 
1500 
cooo 
oo.oo 

rooo 
0000 

-UN-
1 

Çn"\·aJı kiloı:-u 
Eki~tra ekiıtra 00 
Eki~tl'a 

ocıoo 

1185 
1935 

00001 

ı e~ı 
Birin<'! lUmn!ıık ()() 
Tlirhı<"I t(.'ı·t f280 

124 
117 
0000 fı<inci 

Auknra 

Akşf'lılr 

• 0000 

TifTiJ< -
192,20 

000.00 

165,00 

000,00 

Y:ıpagı Gnz ynnu 101 00 092100 

Tilki 
Kuııduz 

-AV DERiSi-
1 lftl 0000,00 0000,00 

C000,00 OC00,00 1 
• ooco,oo oı.ıoo,oo 
• tcoo,ooo eoo,oo 

-FINDIK--
ic f11>ılık '. ı 3 20 ı ı a 20

1

1 
n,dem 000 00 Cl!)0,00 
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C:ılata \ 'o)'\'oda so

ka~ıııda Yoy,-oda 1 la

nmda 'fo. 1 

Sadık zatla uıraderıer vapuriar 
Karadeniz 

Beykoz labrika~ıııda bir sene zarfında husule gelecek arıntı :::: 

,.e kazı:ıtılar Temmuzun on beşinci Pazartesi günü talibine ihale :::: 
edilcceğintlfn isteyenlerin şartname; i gôrıııek üz, re lier gün ve .... 
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mütevellıl. fakrüddeme 1 mı 
1< t - · dir 1 Cuma : .. F.;!~.· 

Zevkli ve şayanı hayret dakikalar 

geçireceksisinlz 

l~tc bu samimi ep;lecııcclcriniz Ye ııc~'cli zamanla-

rınızı do>tlarnıza ve scnliklerinizc p;ibtcrmck için 

Koda 
Fotoğraf makinenizle 

tespit ediniz 
Ah\ıninlit Fotoı<,ralar i~iıı 

Minuteros kartları kullanınız 
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Zayi -' J,tanbul Sultan 
~diııı Tabak yunu> ıııalıallc
ı-irıdc 8 numaralı hanenin 
t;ıpu scnı:r.li ile kuııturato 

ı..agılhnı \ c ıat muhrlinı u 
k:ıyıbcttim 1 bunlarla kimseye 
borcum olmadıP;ı gibi yeni 
birini çıkll{acagımdan zayi
lerinin hıı~ll yoktur. 
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/stanbul posta ve telgraf baş 
Yekla Dere/şan d •• • • J 

1 G\inün naıthatı: fflÜ Urtyeftnuen: .... . ... 
Fisli'ıl 'e sıı·aeaları :::: :\li Rc~at Pey ıııcrhuımııı flab:\ilde Re,it efendi ha- :::: .... 

aıneh)atlı amdi,·ac.11.elcktriklc !fü ııında tesis cttiı'i (Yeni matbaa) rakımilc satılıJ..rır .. ıo :m J •••• o •••• 

ttdavi ve bilcumle ameliyatı ı mı haziran ugkden •onra ıııuzaycdcsi yapılarnktır. Kurulu 111! 
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Ortakii~ karadaıı; Şıracı 

sokağı l\o 8 Şükriye 

'"'"R'"' köriikle ~!dilmez Hük memuru ydiştirilmek üzere otuz lira iıcretli şehriye ile 

1 Buıünkü hava- ! 

1 Rü1.g,\r nliıteh:ı.\ \ ll, h.t\ J. ~\ıktır 

- - -

Hl nıilazinı alınacaktır. Yaşı on s~kizdeıı aşağı yirmi beşteıı yıı· 

karı olınıyan taliplerin şeraiti anlamak üzere nihayet teııınıuzuıı 

yedinci giinüne kadar baş müdüriyet tahrirat kalemine müracaat 

Meı'u\ müdür: Refik Ahmet etmeleri ilfuı olunur. 

• 



KRA YSLER OTOMoB.iti 

11

Ekmek münakasası 
' Gire un jandarma n1ektebi nıüdürlüğünden: 

J.M. 1559 No. Giresun jandarma mektebi için 929 senesine 
mahsus olmak üzere yfiz otuz beı bin kilo ekmek kapalı zarf 
usuliJe münakasaya çıkarıldı~ı il!n olW1ur. 

Müsabaka imtihanına 
girenlere 

Türkiye iş Bnnkasmdan ı 

f 6 !Inziran 929 tarlhinde icra edilmiş olan müsa· 
baka imtihanında muvaffak olanlara keyfiyet:, temmuz 
929 zarfında doğrudan doğruya adreslerine yazılacak 

olan mektuplarla bildirilecegtnden bankamızı,ı müracaat 
edilmemesi lüzumu ilan olunur. 

İstanbul Tapu müdürlü
ğünden: 

1 
Mevcut dcfatlrden muhtacı tamir ve teclit olanlar için yirmi 

dün müddetle münakasa açılmıştır. Taliplerin Tapu dairesindeki 
rpübayaa komisyonuna müracaatları. 

KRAYSLER 

Beyaz ve ahh1 

DİŞLER 
ile muattar bir $& melik olmak 
ancalc oksijen aayctinde iıtihur olunan 

BİOKS 

OTOMOBİLİ 

Manisa vilayetinden: 
Bedeli keşfi münakasama müddeti münakasa 

K Lira Nevi 

78 2575 Alaşehir mektebi aleni O temmı:z cumartesi 

ilivel inşaatı saat (10) 

36 26530 Manisada natamam kapalı zarf 6 temmuz cumartesi 

mektebin bir kısım saat ( 1 t ) 

fnşutı 

Bedeli keşif, sureti münakasa ve müddeti mfinahsaları balada 

muharrer iki mektep inşaatı münakasaya konulmu~lur Bu !msusla 

tafsilat almak lsteyenlerJn maarif müdürlüküne ve ihale gütiü 

vaktı muayyenindc vfl!yetin daimi encümenine müracaatları 
ııSn olunur. 

KRAYSLER OTOMOBiLi 
en mükemmel yazı 
makinası olduğu 

halde fiah yalnız 
125 liradır.· 

Vekili umumisi:Tak
simde sabık eldo
radoda Merscbes, 

Benz - Kraysler, 
atomobil acantalığı 

Çanakkale vilayeti nafia 
baş mühendisliğinden! 

f 6240 lirn 42 kuruş bedeli keşifli Gclibolu-Qolaycr ta
rlkının ı l6+ooo kilometrosundan ı ı9+s35,5 kilomctro

suna kadar olan kısmın tamiratı esasiyesi 15 h.a.ziran 929 
tarihinden itibaren 25 gün müddetle ve kapa! -zarf usulilc 

münakasaya çıkarılmıştır. Münakasaya ticaret odaStnn mukay
yet bulunanlarla ehliyeti fenniyesi nafia dairesince tasdik O· 

lunanlıır kabul edilecektir. Münaka~ya iştirak edecek olan· 
tarın müzayede ve münakasa kanununa tevfikan :zarflarını 
tanzim eylemelerl ve yüzde yedi buçuk hesabtlc depozito
Iarını naktcn ziraat bankasına tevdilt: makbuzl:ınnı veya bq. 
na muadil hiık1)metçe kabul edilmiş Bankaların teminat mek. 

tuplarını teklifnamelerine rapten yevmi ihale ola!,!_9 temmur. 
929 tarihine müsadif salı günü saat 16 dan evvel Çanak

kalede encümeni vilA;:ete tevdileri ve fazla tafsilılt almak fs. 
tiyeolcrln nafia baş mühendisliğine müracaatları ilan olunur. 

lstanbul Şehremaneti ilanları 
Fatilı daiminJen: Başı boş olarak bulunup daireye teslim e

dilen bir reis ~.uzunun 8 gün zarfında sahibi zuhur etmediği 
takdırde alelusul satılacağı ilan olunur. 

130 takım elbise imali 
Tütiin inhisarı umum müdürliiğünden: 

Mf.staldemir.e lmmaş1 idare tarafından verilmek üzere ve 
mevcut nnmuunesi veçhile 130 taktın elbise imal etlirilecektir. 

iillip olanların :ıuınuneyl görme'< üzere her gnn müracaatlan ve l-

7.929 pazartesi günü saat 10,30 da Oalatada mubayaa ıwmisya. 
nunda °!o 7,5 teminatı ınuvakkatelerile buluumaları. 

~~nnnnnnnnnnnn~ 

HEH S ~t Ui. U:Kllt y ~ u.ar ~ 
~tdasızlıktan ve barsak ihtilata- ) 
tından ölüyorlar. Vitamini bol ) 
\'e ter türlü mikroplardan mu· ) 
arra "°lan (OLAKSO) unsuru gı- ~ 
daisi, gürbüz yavruların sıhha- ) 
ti olmakla sizde yavnınuzu ) 
(OLAKSO) ile besleyiniz. Taf- ) 
sildt için to;Jtan satış acentel~ri ~ 
bulunan (J.V. VHal ve kompa- ) 

~C ni Li:nitet) e müracaat ediniz.. ) 
~~ Posla kutusu lstanbul 62.J:uuS 

tcbinden: 
Eczacı Şe' ket Bey tara· 

fındnn mektebinıize teslim 

edilen ı 00 kilo Hint yap;t 

ile 25 kilo vazelin yağı için 

kendisine teslim edilen 24 

nisan 929 tarih I • 20 nu· 

maralı makbuz ile l · 45 

numarlı muayene raporunu 
bu kerre zayi eylemiştir. 

Mezkôr cı.'Takı bulan varsa 

lstanbulda nskerl san'adar 

mektebi müdürlüğüne gön

dermesi rica olunur. Aksl 

takdirde askeri fabrikalar 

umumi müdürlüğı.inden nlı· 

nan emre tevfikan tarihi ilAn· 

dan 15 gün sonra .nüshııi sa· 

niye i tanzim kılmacn~ndan 

cvclkinin hükmü olmıyacıığı 

ilan olunur. 

KRAYSLER OTOMOBİLİ 

En mükemmel yazı makinası olduiu halde 
ftatı yalnız ıis· liradır. 

1 
Vekili umumisi : T akslmde ıabık Eldoradoda 

" Menedes • Benı J K.raysler ,, 
otomobil ace11tah1t. 1 

Manisa vilayetinden: ~~!~~bul ithalat Qüm-
Akhisar kasabasında bir kütfiphane inşası 9063 lira 90 kuruş rugunden : 

bedeli keşf fizerinden 20 temmuz 929 cumartesi günü saat on 

bire kadar müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş~ 

tur. Tafsilat almak isteyen taliplerin müddeti muayyene zarfında 

Maarif müdüriyetine mfiracaatları. 

AL TiNCi BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
6 iNCi KEŞiDE: 11 TEMMUZDADIR 

BÜYÜK İKRA~IİYE: 
200,000 LiRADIR 

AYRICA~ 50,000, 4-0,000, 30,000, 20,000 15,000, 
10,000 LlRAIJK İKRAMlYELER VE 100,000 

ılRAUK MÜKAFAT 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

Devlet demir yolları ve li
manları umumi idaresinden: 

ı 2 km yol malzemesi münakasası 20 Temmuz Cu· 
maretsl günü saat ı 5,30 da umumt müdürlük binasında icra 

edilecektir. 1\Iünakasaya iştirak edeceklerin teklif ve teml· 

natı muvakkate mektuplarını mezkOr günde saat 5 e kadar 

umumi idare kalemine vermeleri lAzımclır. Tallpler mUna

knsa şartnamesini 20 Bra mukabllinde Ankarada malzeme 
dairesinden ve Haydarpaşa mağnz:ısı müdürlüğiinden tedarik 
edebilirler. 

marka kilo M. clnsl eşya 

sandık 1 c f 239 pamuk mensucat 
Ftçı 12 e d k 545 kimyevi boya 
kangal S s t h 208 galvenizli tel 
kap l bıla 86 kırlı yapa# 
sandık 32 m a O demir ve pirinç çakmak 

• l s f g 137 hamvr yu~urma maklncsl 

par~ 73 o O muhtelif clns ipekli mensucat 
sandık 2 d c 229 fot*af al!tı vehikmeti tiabllyc alatı 

ha~ 
demet 
tandık 
balya 
sandık 

, 
» 

1 c m c 125 kesilmiş yazı kaadı 
1 1 f f 30 perdelik tül 
8 t m m 784 demir kanapc yayı 

7 j p g 390 » araba • 
l hs/nsc 141 boyalı düAme 
5 r b 638 pamuk 
4 k z 277 muhtelif ıapka 

1 p d 21 O pamuk mensucat 
4 v c pirinç alelı:ttrtk aksamı 

3 jm " " " 
3 h s 264 pamuk mensucat 

» 12 j o -0 muhtelif demir makine aksamı 
1 v l 60 galalit tarak 

balya 2 W 123 pamuk mensucat 
1 phılıp 136 lcapul bezi 

Ballda muharrer CfYI 29/6/929 tarihinden itibaren cumartesi 
pazarteel ve çarfADb& günleri saat 1 O ıle J 4 ten 1 7 ye kadar 
lstanbul lthallt gümrO~ü satıı anbannda bllmüzaycde satı1ac.aAt 
ilan olunur. 

Vilayet daimi encümenin
den: 

Zeytin bururundan Yeşil köy fenerine kadar olan sahilden 
şartnamesine tevfikan kum ve çakıl ihracı resmi nlsbisi 17 
temmuz 929 tarihine mfisadif çar~nba günü saat on bire kadar 
müzayedeye konulmuştur. Taliplerin cncfimene müracaatlan. 

Seyrisef ain 
Merkez nocn•e l: Galata Köprü 
bqmdL Bey~lu 2562 Şube 
ac;entesl: Mahmudiye Hanı albnda 

lııanbul 2740 

Antalya Posta>ı 
(KONYA) vapuru 30 Haziran 

pazar 1 O da Galata nhtımındnn 
lıarcietle luntr, Küllük, Bodrum. 
Radoa, Fçılııye, Finike, Antalyaya 
atdecck ve dönUıtc mczkQr lue
lelerle bırlll1e Anclifli, Kalka..,, 
Sakız. Çanakkale, Geliboluya 
uArayarak gelcoCkur. 

Bozcaada postası 
{ NİMET ) vapuru 29 Haziran 

Cumartca J 7 de idare nhbmın· 
dan harelcıle Gehbolu, l...Ap&ckl, 
Çanalc:ka1e, İmroz, Bozcaadaya 
gidecek ve Çanakkale, Upscki, 
Gelıboluya ~ayarak gelecektir. 

1 Temmuz tarihine mü
sadif Pazartesi Trabzon 
birinci postası yapılma· 
yacaktır. 

Accl(' sahlık hane 
Üsküdar tramvay garajına 

bet dakika mcscf cde iki kat 
üzerine dört oda roaa t:ofa ilci 
hall umln kab vasi bahçeyi 

havı qap hane ehven fiyatla" 

satılıkbr. Taliplerin Bctihat 
valide çeşmesi annagan soka. 

~oda 13 numar~lı haneye 

müracaattan. 

Kraysler otomobili 

En mükemmel yazı makinaıı oJduğu halde 
ftab yalnız 125 liradır 

Vekili umumi•l I Tabimde Ahde Eldoradoda 
" Menede. • Benı .ı Kra,.Jer ,, 

otomobil acaiitahfı • 



f ECKE ~lRlllRI: 
Tl!rtlyede 

Kuruş 

T Aylılt tso 
3 • 400 
6 • 750 
il • MOO 

Kuruş 

000 
(!()() 

t450 
2700 

Guetemtzde çmkan ,... .. 
eatmlerln b6«ın haklan mahfuzdur 
Guete)'e ~nderUecet mektuplarm berine 

idare iÇtnse ( idare ), yazıya aitse ( Yazı ) 
işareti konulmalıdır 

a ...... .,.. melrt.pJann lade.Wea. •1J111nt1· 
malr..W-.ı. 111ektaplua koaalmQf ...,.ı
ıra,llolmaamdaa ..,. ll&alann mhdericatmdaa 

....... -- defddlr. 

1929 

Bıl ıecekl a Sayua 

Tlrk mektepl.ile faydalı ...tin l 1 TARr F sr: 
dlnJannda o/o 20 tenztllt yapılır Sallll ~anı 

6-8 inci sayfada tl,90 
Biytt ve ya bir çok defa için Yerilen llAnlarla 5 • • e 

hususi mahiyetteki lllnların ucreU ' . • 40 
idare ile kararlaştırılır. 1 • • 100 

1 toO • • 
Gueteml:le ...... ... bhıal """ ,. 

1-8 lnd sayıldı }ıo 
H. s. H. Unat _. .... resmJ IJAnlsr 

ls1anbul icra Jaımıntlen : 

Istanbul mıntakası maadin mühcndisliaindcn: 
Kasap Nikoli Galiçi mah

dumu Yani Efendinin fngilll 
dövlctl tabasından Mösyö Sal· 
vator Koplodan borç aldlği 
beş bin liraya mukabil ve
faen ferak eylediği pindikte 
yel dermeni mevkiinde klin 
597-4 numaran ma bağÇO 
ihalei evveii icrası için otuZ 
giin mliddetle müzayedeye 
konmuştur hududu wken 
vakfa ait tarla Şlmalcn tarik 
ve kismen şahsi ahıra alt tarla 
garben yeldermeni dalf centı
ben Fransiz ve dövleti ta.,_ 
smdan Madam Yeninköşk 
bahçesile ırlahdud kaydea 
dört bin dört yüz yetmiş ald 
arşun mürabasinda kismen 
taş duvar kismen dikenli 
tel ile mahdud bahçe derunn· 
de tahminen iki yüz döl1 
arşoo terbiinde iki kattan 

ibaret köşkdür. Evsaf ve müş· 
temilAo. lkl cepheye demir 
kapılan bulunnn taş dıvarlı 

Alfı aylık rüsumu nisbiye cetveli 
Antimon : (SB) 
Eridilmiş madent Antimon için beher tonadan 

0/o5 hesablle 
1000 

'/03 hesabile 
600 

Kuruş resim alınacaktır. 
Antimon cevherinden alınacak resfm 

°lo SB 30 31 32 33 34 35 36 37 
Kuruş 235 245 254 263 273 282 299 301 
°1o SB 40 41 42 43 44 45 46 47 
Kuruş 330 339 348 358 367 377 386 396 
'/0 SB 50 51 52 53 54 55 56 57 
Kuruş 424 433 443 452 467 471 480 490 
010 SB 60 
Kuruş 518 

Anendc AS 
0

/ 0 AS 30 32 34 36 38 40 42 44 46 
Kuruş 174 189 204 219 234 249 263 278 293 
o/o AS 52 54 56 58 60 62 64 66 68 
Kuruş 337 352 367 382 397 412 426 441 450 

Borasit Bandermit: 

38 39 
311 320 
48 49 

405 414 
58 59 
4~ 509 

48 50 
308 323 
70 

471 

0
/ 0 AC 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Kuruş 1132 1159 1186 1186 1240 1240 1294 13Z! 1348 

Sultan çayırı-Lort Je.-en and melvil 
4();086 

Alınacak resim (1242) kuruş 
Çinko (Zu) 
&idilmiş çinkodan alınacak resim beher 2onan fçln: 

5 °1o 3 °lo 2 °/0 

586 352 234 ldıruş 
Çinko belendelerinden alınac-k resim: 

'/0 Nu 30 32 34l 36 38 
•10 kuruş 11 35 58 81 105 
3 ·ı. 7 a( 35 49 63 
9/ 0 Nu J>A 56 58 60 
'/0 kur~ ~62 316 339 363 

40 
128 
77 

42 
152 
91 

44 
175 
105 

46 48 50 52 
198 222 245 269 
119 133 147 161 

'/0 175 189 203 217 kuruş 
lJaJya çinko belendelerlnden alınacak resim (1J5) kuruştur. 
Cıva (Hl) 
Beher şişe cıvadan 11.5) Ura resin alınacaktır. 

Zampara 
Beher ton zımparadan (335) kuruş resmi nisbt alınacaktır. 
Kram (Cr) 

'/o C2 03 40 41 42 43 44 45 
°lo JO Ku. 250 258 266 274 281 313 
0

/ 0 20 = 503 516 532 548 562 626 
1/ 0 C2 03 50 51 52 53 54 5.5 
1/ 0 10 Kr. 360 368 376 383 391 399 

46 47 48 49 
321 336 344 352 
642 672 688 704 

1/ 0 20 = 720 736 75') 766 782 798 kuruş 
Çinko belendesinde: 

Cevherde mevcut glimüşten beher ton için O, ı 56 Kg tarh edilip kalan mikdar 
üzerinden beher kilo gümüş için °!o 5 hesabile 93 kuruş resmi nisbl alınacaktır • 

1
/ 0 3 .., 96 ,, ,. • .,., 

Kurtun: 
Beher ton külçe kurşundan: 

ı 35,7 8 lira üzerinden resJm alınacaktır. 

Buda: 
he sabile 
kuruş eder. 

Vilayet umumi meclisi 
~zasını davet: 

3alye kurşun 

372 kuruş resmi nisbt 
Kurşun cevherlerinden alınacak rüsumu nisbiye: 

°lo~ ~ ~ ~ ~ ~ M ~ ~ 
°lo 5 kuruş 15 38 61 85 108 131 154 177 
°lo 3 ,, 9 23 37 51 65 79 92 ı 06 
•10 Pb 46 48 50 52 54 56 58 60 
0

/ 0 5kuruş 270 293 316 339 363 385 409 432 

40 42 44 
200 223 247 
120 134 148 

1/ 0 3 ,, 162 176 190 204 218 231 245 259 kuruş 
LGle tqı: 
Beher sandık lüle taşından (375) kuruş alınacaknr. 
IJpit: 
Beher tondan (25) kuruş resmi nisbl alınacaktır. 
Havzai Fahmiye maden kömürü: 
Rokomposc 55 Çamlı, Kandili~ Süleyman Sırrı bey 
J.;avc Marine 48 diger Tout -Venant- lıır 

35 

O °lo lO 37 
Bakır: 

Eridilmlş bakırdan alınacak rüsum ı 

30 
kurut 

Pyrit bakın Fakir cevherlerden istihsal olunan bakır 
390,11 417,39 

vasat cevher bakın 
460,03 

Zengin cevherli bakırı 
487,59 lira üzerinden 

Cevherleden alınacak rüsum: 
' / 0 Cu 6 7 

5 °/0 kunış 53 74 
3 °lo = 31 44 

°in Cu 14 15 
3 °lo kuru~ 257 281 
3 °!o = 154 168 

°lo Cu 22 23 
5 °!o kuruş 467 492 
3 °/11 == 280 295 

Manfanez: (M) 

8 
95 
57 
16 

305 
183 
24 

516 
310 

9 
117 
70 
17 

329 
197 
25 

541 
325 

10 
138 
82 
18 

352 
212 

1 ı 
185 
1 ıı 
19 

392 
235 

12 
209 
125 
20 

417 
250 

0
/ 0 M 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

°!o 5 kuruş 80 83 86 89 97 100 104 117 121 124 128 132 136 
Klildırt (5) 
Musaffa !kükütten 27,27 lira üzerinden resim ahnacakiır. 

~~ A11) 

13 
233 
140 
21 

442 
265 

Pyirtlerde ve AJcun!u Kvarçlarda ve ıılelitJak Altın cevherlerinde x Ue beher 
tonda gram cinsinden Altın miktarı irae olunursa 
x == 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 
Kuruş 11 24 38 51 64 77 90 104 116 130 147 156 
x== 44 46 48 50 
Kuruş 169 182 195 208 

Bakır ve simli kurşun ve sair altın ihtiva eden ccvherlerde ı 
Bakırlarla tonda bir gramdan fazla olmak şartile 

Diğer cevherlerde tonda iki gramdan • • 
Beher gram için (6) kuruş resmi nisbi 
Kiikürt ve arsenikli cevherlerde beher gram Jçin 3,8 kuruş (üç adedi tam onda 

sekiz) 

Gümilı (Ai) 
Simli kurşunda beher kilogram gümüş için 
0 

0 5 hesabile 158 kuruş 
°lo3 • 111 • 

°lo 2 " 74 • 
Bakır cevherlerinde, tonda otuz gramdan eksik olmamak şarti!e •ı. Ç 176 kuruş 

0 
0 C 106 kuruş 0

/ 0 E 70 kuruş 

Jşhn cetlvelin hiikmii 30 eyllil 929 tarihine kadar nıuteberdır. 

Gübre 
Kar.aağaç m'ii.essesatı umu· 
mi katipliğinden: 

-sONNET-. .. ı 
Aemelivesi için 

Ur. M. Iolip Beye 
5-6 glin evet habeı· 

verilmesi 
Vilayet umumi meclisinin fevltalide olarak toplanması lizım geldiğinden lzayi kiramın içtima karışık gübreler ~ üfesiniıı 20 kuruşt:ın perakende olarak satılması 

fak:ırrür ettiğinden talip olanların Karaağaç mürssesatma mü-. 

Makamı Vilayetten: 
lrkeclde Nemli Zade hanında No. 1 

Telefon lıtrınbul 1486 

bahçenin münasip mevkiinde 
kAin zemin katı kAkir pen· 
çerelerl demir parmaklığı 
fevkanisl ahşap beyaz yagh 
boyalı dört ahşap kolonlu 
zemini elvnn çini düşeli bir 

sahanlık tahtında sahrıncı ve 
her iki bahçeye kaptlan 

bulunan zemini elvan çini 
döşeli biri büyük ikl uışlik 
bir hala bahçeye medhall 
bulunan müntezam mutbah 
merdiven ala kömürlük bal· 
konlu büvi.ık bir sofa biri 
bahçevan ~dası olmak üzert 
yedi oda çifte ~ kapWU 
sıvalan noksan büyük bir 
sahrınç bahçede frenk tulum· 
bnlı bir kuyu beton havuz 
ve yüz kadar mühtellf eşcarı 
mlismireli denize nezared 
fevkalAdell alcı bin beş yüz 
Ura kıymet muhanminell olup 
derunnda yanya mübadillrin· 
den irfan bey maaile ikamet 
etmektedir. lştirasına talip 
olanlar ve daha ziyade mald· 
mat almak isteyenler kıymed 
muhammincsinln yi.izde onu 
nispetinde pey akçesini ve 
929-2820 dosya numarasını 
mustahseben 1 c.ınbul ıcra 
dairesi müzayede şubesine 
miiracaat etmeleri ve ı-8-929 
tarihinde saat on dörtten on· 
altıya kadar ihalci evveli}esl 

yapılacağı il4n olunur. 

1 

Mezbaha ve pay mailinde me\'cut ve teraküm edecek gübre
lerden sığır gübresi küft:siJti 15, koyun gübresi küfesinin 25, ve 

günü '>larak tayin edilen 29 kaı.iran 929 cumarteai günl\ saat on dörtte teşrifleri rica olunur. racaat eylemeleri ilan olunur. 
---------------iiiii;;;ı;;;iiiiillili---------~---------i&iilliill~iiiiiiiiiii---------------iir.l&ii------------------iiiliiiii---iiiiiiiim __________________________________________ ~--------------------

M u har r iri: Vere Stakpol "Va kt ,,ın 2 Haziran 1929 tefrikası: b3 

.. Cones,, dikkat edince 
sol taraftaki duvarın aşıl· 
mağa müstait olduğu ka
rannı verdi. Duvarların Üs· 
tünde hiç bir tarafta Iİv· 
rili tel ve şişe kıntı olma
dıtını ayı:ıca teabit etti. 
Şüphesiz bu bmaranedeki 
deliler tehlikeli ve salar 
cinainden detildi. Sol ta
raftaki pannaldık önünden 
geçtikleri sırada • Conea • 
•Şmiters. e sordu: 

- Duvann öte tarafında 
ne var? •• 

• Şmitreı " göbek atmı· 
)'• başladı, ve sevinçle ce-

vap verdi. 
- Kızlar var .. Kızlar .•• 
- Kızlar mı ?. Nasıl 

kızlar? .. 
- Uzun saçla küçük kız

lar.. Daha büyükleri de 
var .. Orada ders okuyorlar .• 
Orası mektep... Bir gün 
bahçıvan merdiveni duvara 
dayalı bırakmış. Üstüne 
çıkbm. Birçok kızlar vardı. 
Onlara itaretler yapbm. 
Hepiai duvann yanına gel
di. On1an güldiirdüm. Du
varı aşmalarını ve gelip 
albn para ile yaza tura 
oynamalannı teklif ettim. 

Adıru kaybeden adam 
Tam o sırada bir madam 
geldi ve oradan çekilmek
liğimi söyledi. Tavrundan 
beni sevmediği anlaşılı· 
yordu. . . . . . . . . . 

Taam devam ettiği müd-
detçe •coneı,. öğrendikle· 
rini zihninden geçirdi. Dı· 
varı, parmaklığı, bahçedeki 
sıraları, "Şmiters,. i düşün
dü. Şmiterse bu birkaç 
liranm bırakılması şüphesiz 
altunla oynamak merakını 
tatmin etmek içindi. 

•Coneı,. bu parayı temin 
ederse memnun olacaktı. 

Fakat şurası da muhakkak
tı ki "Şmiters,. çenesi ol
mamakla beraber altınları 
bedelinde mukawa parça· 
ları kabul edecek kadar 
da aptal değildi. Altmlan 
alarak 1erine başka bir şey 
ikame etnek güç olacaktı. 

"Conea,.tımaraneye, Kör
zon Strite girdiği zaman 

arkasında bulunan elbise 
ile girmitti. Siyah redin· 

got, gri tpantalon, ıilendir 
ppkaıı fc2örzon Stritte kal· 

mışb. Y eanekten sonra bir 
kasket istecli. Giyerek bat· 

çeye indi. Bu kasket avcılara 
mahsus bir başlık olup 
Hovere aitti. 

Başında kasket olduğu 
halde bağçede müessese 

karşısında ki bir kameriye
ye oturdu. Hem cığara içi-

yor hem de projelerini ta· 
sarhyordu. Bütün ikindi za· 
manını kameriye albnda 
geçirdi. Saat beşte tevzi 

olunan çayı da orada içti. 
Çayı getiren hizmetçinin 
uzaklaştıtı sır.ada, "Cones .. 
miralay ile binbaşmm yeni 
bir kroket partisine giriş-

tiklerini gördü. Bir kaç da
kika sonra "Şimiters,,elinde 
bir kelebek ağı olduğu hal
de müesseseden bağçeye 

çıkb. "Cones,. kameriyeyi 
terkederek Şimitersin yana· 
na geldi ve dedi ki: 

- Liralarım geldi. 

- Altın çovah mı? 
- Evet... üstünde gön-

deren bankanın koca bir 
kırmızı mührü var. Size 
elli altın verecqim. 

• Şmiters • heytcan· 

landı: • 
- Aman yarabbi r fn· 

şallah Hovere birşey söy-

lememişsinizdir. .. 
_ Bir kelime bile say· 

lemedinı. Fakat bu iralar• 
size vermeden mukaddelJl 

A ıJP• 
bir ricamı yapmanız az 

dar. 
Ne yapacağım? 
Gidip miralay Hav~ 

kere bir köşeye çekere 

ona ..• 
- Ey? ..• 

ken• -Binbaşı Barstovun . 
disi için "yalancıdır" dedı• 
ğini s~lemelisini:ı. 

- Sonra?. 
(Blt.-dl> 


