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Büyük Millet Meclisi dün üçüncü devrenin ikinci içtima s~nesine nihayet 

.Meclis reisimizle ö;Ş~~llftmız birer nutuk irat 
ettiler. Hükumete ~ij.tt~likan itimat beyan edildi 

verdi 

Meclis"' Meclis reisimizin nutku İtalyanların 35 d-en_i_z--t--a-y-ya_r_e-si--

i? .. ~~i!.~ Bir ~~!~el~~~.f.a~Er~~ 1 · . ... Perşembeye 
yük Millet Meclisi bugün 

aktedilen itilafnamelerle devletimizin hartcı , ~ehrimize 
ılyaseti easlaıtırılmıt ve takviye edilıniıtır , ı 

saat on dörtte reis Kazım 

Paşa hazretlerinin riyase· 

tinde toplanmıştır. Birinci 

celsede yabani ve ehli a· 

ğaç'arın aşılanması hak· 

kındaki kanun layıhası ile 

Aydın ve lzmir • Kasaba 

demiryolları idaresile ak<lo· 

lunan mukavelenamelerin 
tasdikine dair kanun l~yı· 
hası \ müzakere ve kabul 
olunıhuştur. 

177 kanun, 78 tefsir geliyor 

ikinci celsede Başvekil 
ismet Paşa Hazretleri da· 

hili ve harici siyaset hak· 

kında bir nutuk irat etmiş 

ve müteakiben itimat talep 
eylemıştir. 

Mevcut 256 rey ile bü
kümete müttefikan itimat 

beyan olunmuştur. Reis 

Kazım Paşa hazretlerinin 
içtima devresinin nihayet 

bulduğuna dair irat buyur· 

dukları bir n11tuktan sonra 
Meclis 1 teşrinisani 929da 
içtima etmek üzere üçüncü 

devrenin ikinci içtima sene· 
sine nihayet vermiştir. 

• 
lzmirde 

Ziraat banlmıı tütün ve 
üzümcülere ikrazat yapıyor 

fzmir, 3 (A.A.) - lzmlr 
ziraat bankasının Qzümcülere 

yaptıA• ıkrazııt nihayet bulmut
ıur. lkrazalın miktarı 100,000 

liradır. Bankanın tüt!in menatı· 

landa yapacağı tetkıkaıtan sonra 

tütüncnler ıkrzalına batlanacak· 

tır. ikraz olunacak mılctar 

150,000 liraya balığ olacak ve 

ve t!itün menatıkında dolatacak 

banka memurları köylerde, köy· 

lüyO yormddan para ikrazatını 

temin eyliyecekı:r. 

Türkiye-Irak 
Uaimi Hudut Komiyonu 

içtimaaa başliyor 

Ankara, 3 (A.A) - B. :\1. 
l\leclisi reisi Kazım Paşa haz
retleri içtima devresinin hita· 
mı münasebetile atideki nut
ku irat buyurmuşlardır: 

"l\luhterem efendiler, ş:m-
di verdiğimiz 
karara göre 
fevkalade bir 
lüzum hasıl 

olmassa mec
lis tcşriııisa

ninin birinci 
glinüne kadar 
lçima etmiye

cektir.Bu suretle 

deniz ticareti kanunlan gibi 
çok ehmmiyetli kanunlar 
vardır ki mecliste müzake
releri esnasında bunlann fa
idcleri ve derecei ehmmiyet· 
ıtri tafsilcn zikir ve tadat olun-

muştur. 

Gene bu 
kanunlar me
yanında ev· 
velce kom
şumuz Rusya 
ile olduğu 
gibi İtalya 1 
Macaristan ve 
Bulgaristan hü
k!'ımetlerile ya
pılan bitaraflık., 
dostluk muahe-

deleri ve di
ğer devletler
le aktedllen 
lti!Afna meler
le devletimi· 
zin harici sl· 

meclisin ikin

ci sene! içtl
maiyesi hi
tam bulmuş 

oluyor. Bu 
sene meclisi 
Alinin intaç 
etmiş ol<luğtı 
yim :' 

Kdzım Paşa hazretleri yasetl esaslaş· 
işleri arzedc- nrılnıı'l ve takviye edilmiştir. 

"177 kamın ve 78 tefair 
müzakere edllmiş ve karar
ları verilmiştir. Bunların ara
sında yeni Türk harfleri, 
kuponlar, vilılyctlerin umu
mi idaresi, gümrük tarifesi, 
ceza muhakemeleri usulü, 
maaşların teadülü, IIJas ve 

Efendiler, l\Ieclisl aıt poli
tika cereyanlanna lıapılınıya
rak bütün mesaisi esnasında 
yalnız memleketin yiiksck 
menfcatlerini dü~ünmüş ve 
bunu temin için ihtisas er· 
babının fikir ve mütalaasına 
büyük kıymet ve ehemmiyet 
[ Alttaralı 2 inci sayılaıruzdadır J 

Başvekilimizin nutku 
Milli istikametimiz 

Kendimizi haksız olmaktan sakınmak, lca· 
hında hakemden adalet istemek, haksızlığı 
baskı ile yüklemek ialltlyecek olanı red için 

Yürekli ve eüçlü olmak 
Ankara, 3 (A.A) - Baş· 

vekil ismet Paşa hazretleri 
tarafından buıı:ün B.M. Mec· 
!isinde irat 
buyuru lan 
nutuk şudur:· 

"Çok say
gılı efendiler, 

Yüksek 

-
arttıracak mutlu bir hadi-
sedir. Lozan nizamına mev· 
zu meselelerin sonuncuları 

Ja bu suret
le düzelmiş o
luyor. Ancak 
5 sene içinde 
eski mirasla
rın makul bir 

Meclisin bu halle varması 
seneki top· mümkün ol-
lan ma sının muştur. Biz bu-
sonların<la da nu da Cüm· 
umumi siya- huriyetin müte-
settmize da· madiyen iler· 
ir ğörüşleri- leyip kuvvet· 
mızı söyle· lendiğine, bey-

Solda ıehrirnıze ı•lecek olaıt fllonua kumanclaıu S. Françeı1ka d5 Plııeclo, .a,ida fllo yolculan me7anmd• buJanu 
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Otoıtiobil grevi bitiyor. Şoför
'Hileli ler dün akşam işle
gazlar miye karar verdiler 

Ortada heuti:z tnüs
pet bir delil yok 

Dün bazı açık götlerin 
piyasadaki gazlara kolza 

yagı karıftırınak ~ 
ur ·ıc mühim 

bir sui istimal 
yolu bulduklan • 
ve bu yüzden 
hazinenin ayda 45 bin 
lira kadar zarar gördüğü 
yazılmıştı. 

Yaptığımız tahkikata gö· 
re, henüz meydana lböy\e . 
müspet ve sarih bir sui 
istimal çıkmamıştır ve bu 
ht1susta ortaya atılan ra· 
kamların da doğruluğun· 
dan şüphe olunmaktadır. 

Yalınız birkaç gün evvel 
belediye memurları Top· 
anede motorin denilen 
maddeden kalza yağı çıka· 
ran bir imalatane bulmuş
lar, bunu bir zabıt varakası 
ile alakadarlara haber ver· 
mişlerdir. Sui istimal riva
yetinin de bundan ileri 
geldiği söylenmektedir. 

Halbuki Petrol imtiyazı 
müdüdürü Hüsnü beyin 
ifadesine göre kolza yağı 
imal etmek takibata sebep 
olacak dir cürüm 'değildir, 
Çünkü bu madde inhisar -
dan hariç ve serbestir. Ya· 
sak olan ve bir cürüm teş· 
kil eden şey bu kolzaya 
gaza karıştırarak satmaktır 
ki henüz böyle bir hadise 
tesbit olunmamıştır. 

Bu karar diln akıam kıımen tatbika baılanmııta 

Şoförlerin grevi dlin akşam

dan itibaren bitmiş addedile 

bilir. AlakadRr makamla yapı· 

lan 'on te-
mas üzerine 
dı1n akşam geç 
vakit bir ict:-

Yapılan tahminler esasen şoför
lerin bu meselede hahsız çıka

cakları merke1ir ıe olduğu için 
bunu anlamış· 
lar ve işi emiye 
başlamışlardı. 

Bunun lçin 
ma akteden gerek polis ge-
şoförlerden n: Q. grclı beledi za· 
lıim bir kısmı iş-
lemiye karar bita çalışmalı 

lstiycnlere kat· 
vermişler ve ~ 

şı yardım ted-
taksilerini (20) birleri almış. 
kuruşa indir- f -- · .' !ardır. Bunurı-
miş olanlar tu la beraber iş-
kararı tatbik lsh/?Jd/ catlutnJo .,~ sı.\: g6rillmtyen !emek kararı 
başlamışlardır. btr manzara umumi olma• 
Son itilA! mucibince, taksi· dı,i!ı için tek tük otomobile 
!erini (20) kuruşa indirmemiş mukabil tek atlı talika ve ara· 
olanlar da bu sabahdan itibaren balara daha sık tesadif edili· 
işlemiye başhyacakiardır. An- yordu. 
c:ık taksilerini tashih ettirinciye Dün otomobil sahipierin
kadar (40) kuruş yazm taksi· den bir gurup C. H. F. ında 

!er (20) kuruş yazmış itibar müfettiş Hakkı Şınasi paşayı 
edileceklerdir. Esasen dün sa- ziyaret ec'rrek Emanet nezjin· 
bahtaıı itibaren bir kısım oto
mobiller emanet kararı mucibin

ce işlediklerinden sokaklar evelki 
günkü manzarayı göstermiyordu 

de tavaısutta bulunmasını rica 
etmişlerdi . 

Hakkı Şinasi paşa şoförlere 

[ Alttarah 2 inci aayıfamızdadır J 

Yatla dünyayı devir 

,. 

Buradan Köstenceye 
gidecek ve tekrar İs
f anbultı dönecekler 

İtalya lıara 11ıüste
şarı da ;·olcı~lar 

araguıda 

35 İtalyan tayyaresi per• 
şembe günü saat 10 da 
şehrimize gelecek ve Bü
yükderede denize inecek· 
!erdir. Üçü Büyükderede 
dördü Umuryerinde olmak 
üzere 7 tane tayyare bağ
lama yeri ihzar edilmiştir. 

1 Gelecek tayyarelerden 
· (32) si ( S 55 ) , (2) si ( S 

59) , (1) i de ( Cant 22 ) 
sisteminde deniz tayyare· 
!eridir. Hepsinin de motÖr· 
!eri ASSO sisteminde ve 
500 beygir kuvvetindedir. 

Hava filosu S. Françesko 
dö Pinedonun idaresinde· 
dir. yrıca ltalyan hava 
müsteşarı S. ltalo, Balyo, 
beraber bulunmaktedır. 

!tayan hava filosu lstan· 
bwldan Köstenceye ve Ode
s:ıya gidecek ve 15 • 17 
haziranda tekrar şehrimize 
döneceklerdir. 

Hava filosuna bahren 
2050 tonluk Riboti gemi· 
sili Palestro, Kastel Fidar
do, Santa Martina torpido 
muhribi refakat edecektir. 

ltanlyan tayyarelerini Is· 
tanbulda karşılamak üzre 
dün şehrimize ( Angusto
rilcoty ) torpidosile diğer 

bir torı:~do gelmiştir. 
Bahriye kumandanlığı ve 

Tayyare cemiyeti, ltalyan 
bahri ve havai filolarını 
karşılamak üzere tertibat 
almışlardır. 

Huruoo nnlo~mosı 
Türk· Fransız münaaebatı 

hakkında Fransız gaze
telerinin mütalaası 

Paris, 3 ( A.A ) - Volonte 
jlazetesi Fransa ile Türkiyenin 
birlikte çalışmaj!a yeniııdeu 
amade olduklarını bunun en 
iyi Lokarno siyaseti teşkil etti
ğini, her tarafta rnmiml dirlo
mas\ usullerinin tatbik edildi
ğini ve sulh esrinin kuvvet 

l\Iartlin, 27 (ı\.A) - Bu

glin :ılınnıı~tır: Tlirklye - Irak 

d~iml bu,!ut kom!syonu bu 
defaki içtimaını i\Iardinde 
nkded~ccktir. Diin geç vakit 

Ir:ık hey'eti murahhasası 

!\!usuldan şehrimize gelmiş, 

erkAnı mülkiye ve askeriye 
tarafından kartılanmıştır , 
Hey'et Musul nıutasarnh 

Abdülhak Beyin ryasetinde 
müşaviri askeri l\Iecar Vil
soıı ile Musul tahrirat mit· 
dürü .Salim zade kazası kay
makamı Mustafa Bey ve iki 
kAtlpten mürekkepdir. 

ıneyi vazife nelmilel sulh 
d D.. İsmet Paşa hazretleri 

Bununlaberaber inhisar 
idaresi bu hususta tahk~at 
yapmıyiı başlamış ve dün 
bazı kimselerden izahat 
almıştır. 

~;.~:ıô\,'.;J \ıulduğunu yazıııaktadır. 
Ôvr gazetesi de Tfirkiyenin 

hasseten ııençlqmiş Türkiyenin 
say ım. un ve emniyet 
Hariciye vekili aziz arka· amili olduğunun anlaşılmak· 
daşımın tafsılat verdiği ta olmasına yeni bir delil Meclis reisimiz 
gibi elde olan meselelerimiz sayabiliriz. 
bitiriliyor.Senelerdenberi or· y · Perıembe günü ıehrimlze aptığımız anlaşmalann geliyor 
tada bulunan, vakıt · vakıt hakiki kıymetleri tabii em· Ankara, 3 (Yakıt) _ Meclis 
havamızı bulutlandıran mese- niyet ve münasebatta hali• reisi KAzıın Paşa ile Paris se
lelerin bitmesi hem mcm- sane dürüsti noktai naza· Jirimiz. Fethi B. çarşamba gü

Alman zenginlarindnn Blange isminde bir sporcu, 10 ıııetro 

•. uyunda 4 metre genişliğinde ufak bir tenezzüh yatile limanımıza 
gelmiştir. 

Seyyah lstaııbuldan evvel Hollande, belçika Fransa, ltalya, 
Mısır, Trabulusgarp, berut ve lzmire uğramıştır. Elyevm 
Galatasaray küiübu denizcilerinin misafiri olan M. Blane-e, Oa-

nü lstanbuia hareket edecek-
nuniyet ile kaydolunacak, nndan elde edilecek ameli !erdir. latasaray denizcileriie Marmarada kuçük bir seyahati müteakıp 

hem beynelmilel havamızda neticelerle ölçülebilir. Ko- Bugün birçok meb'uslar ha· Hindistan ve Amerikaya gidecek, oradan Aimanyaya dörıtcektir. 
emniyet ve huzur imkanını •Alt tarah 2 1nc1 .. pE.mad•d•d reket ettiler. . Bu suretle M. Blan.ıre bir devri ~lem seyyahti yadmış olacaktır. 
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· daima bir Avrupalı devlet ola
rak kaldı,i!ını ve belki de bir 
giln garbi Avrupa ile halen 
Moskova etrafında dönen esrarlı 
Avrupamn arasında bir tredün
yon vazifesi görecegini y:ızarak 
diyor ki: 

Ankara hükfimeti ile niha-
yetüi'enıir mahlli olan bir davayı 
halletmek Avrupa anlaşma!ına 

duğru büyük bir tarakki adı
mı atmış olmak demektir. 

"I · 
' 1 

REŞA. NURjNiN ~1'Jl . 1lµzel roınanı Yaprak 
·oökiiınü ,, 8 . hdzitanda YA·ı(·IT ta başlıyor · _ 
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İngilter de • 
yenı 

P şa · 

Yauın 

AYHAN -
.. 

Mahmut B. Rauf paşanın 
huzuruna çıkarılınca 

Siiley11ıa n Paşanın uir /!evlet ve puditrllı 
•u:ini bir adanı old11ğu1111 bilıniyor nıustl!ı? 

d i r e lı ş l a 1/l ı ş t l 

-7()-
Kanunlar elini kolunu oldu~unu biliyor musuıı ?ha .. 

salliyaraktan Höseyin pa$J- bir Padi)ah l1Jinif .. 
nın evine gelen sivil deli- - İ>aşa lfazretlcrl bende-
kaıılı cbn şüphefenmeyi akıl- tiiz bir, mu . ziın parç~'fyım. 
!arına bile getirmemişlerdi. O zat ~ bir fut:işlt ... 
Şüphe yok, ;\fahmut bey de - Y ıfm onimİi na 1 te-
şu işin farkına varmıştı. trıa ederım de .e~ imyotSUn 
Tabii içeriye girdi. 6y1e mi? 

En tehlikeli birşeyi bu - EYet plŞiitrİ. 
kaJ.ır kob.ylılıla idııre edip - Ben seni sfhld. divanı 
bitirehildigine memnun ol- foırbe ev e eyiifi de gor. 
ıtiamak ne mümkündü? -lr. dC ~Ş3 Jiru tlermin-

Hcle bu noktada durulup dır. 
Sana bu dersleri kim biraz sabredilsin. ,Bakalım 

ncsclc l\Iahmut beyin tah
mini gibr geçiştirilip savuş
ttırulrnuş mıydı? Adamııı ya
it ,ı:ı: kolayca boşlarlar mıydı? 

Akş:un suları kararırken 
evin önu kanunlarla dolu ver
mişti: RJtlf p:ış:ının aradığını 
bulduramayınca evi yoklat
mak istediği anlaşılıyordu. 

Kanunlar kapıyı ça!Jılat. 
~Iahmut beyi sordular. 

Mahmut beyin şimdiden 
sonra bir korkusu yoktu. 
Ka~a geçidi çoktan atlamıştı. 

Kapıya kendisi ~ıkti: 
- Mahmut bey İŞte f>C. 

nim. e istiyorsunuz? 
Dedi: 
- Sizi devletliı seraslier 

paşa hazretleri istiyor. Bu
yurun seras!Cer kapısına ... 

Dediler. Mahmut heyi 
alıp Rauf paşanın huturun:ı 

ğôtürdüler. 
Seraskerlik ba~ ya"l'eri 

kavmakam fsmail !ley ora
da~dı. Süfeyttian pıtşayı 
Çanakkaleye götürdükleri za
man Mahmut beyi babası 
Hüseyin paşanın yanında 
görüp tanımıştı: 

- Paşa hazretleri. Bu 
zat Hüseyin paşa za:de 

alımut bey kiıtunuzdur. 
fttJeisultaniyeden ~eldiklcH 
işte tahakkuk etti. 

Deyip dışany:t çılciı. Ser
askerle Mahmut bey karşı 
karşıya yalnızca kalınışl:ırdi. 
İlauf paşa millayetiietle sor
du. Dedi ki: 

- Oğlum. Pederiniz sa. 
detlt'ı lli:ıseyin paşı liaırctleii 
şevketlt'ı Efendimizin §adilt 
bendelirinden bir hamiyetli 
zattır. Nasılsa şeytana uya
rak Ye anlaşılan cahalet 
saikasile pederinize malumat 
vermiyerek lstanbıda geldi
d!glniz anlıı~ılıyor. Gelin 
doğrusunu Söyleyiniz. Siz 
tcrfia müstahak fıir gehce 
benziyorsunuz. lstanfıula ni
çin geldiniz? 

- Paşa efendimiz. Ben-
deniz inczunen ailemiz ıiez
dine geldim. Pederimin ma
ltimatı ,·ardır. 

- pederiniz Süleyman 
paşadan giz1iee evrak t 
mektup alıp gttirdlgiliiZI de 
biliyor mu? 

Mahmut bey !l!rasker hu
liırunda bulunduğtınu tiifut
ffiUŞtu: Şiddetle reddetti: 

- Haşa.. . Efendim. Ben
denm iftira etmişler. 

- Siısl benim hepsinden 
liaberim var. Senin şimdi 
s:f:ıtı aslıcriyeni nez'edeceglm. 
Hapsedilcceksin_ 

Sen Süleyman JfaJıtnın 
Hr Devlet YC Padişah haini 

verdi ise o gelsin de seni 
Senim elimden kururs!fY 
b:rkalırn. 

Mahmut bey ce\·ap ver
miyordu. 

Rauf p:ışa dış:mya ses-
• 

lendi: 
- Gel! 
Diye li:ıyliırdt. Üç <lort 

emir ıa!iifi birden içeriye 
üşüşmüşlerdi. Rauf paşa: 

- Alın şu efendtyi -dedi
hapsediıı. 

Zabitler Mahmut beyin 
üzerine yürüdüler. Seraskerin 
maksadı da toy sandığı deli
kanlıya bukadarcık bir got 
dağı vermek idi. Birdenlilrt: 

- llişmeyiniz. Bizi y11lmı 
bırakınız! 

Emrini vereli i işidildi. 

Rauf paşa şu lfomedytdan 
sonra~1ahmut beyin korka
rak makara gibi JO:ffıl vere
ceğini zannediyordu: 

- Oğlum; sen hamiyetli 
bir askere benziyorsun. Ca
tialetle birşeydir ~yaptığın an
laşılıyor. Henüz zamanı geç
memişlıen itiraf et.. Sana 
şerefimle temin ediyorum. 
l>adişahıınız efendimizden fcv
kaJade ihsana mazlıa(o!ursun. 

Söyle oğlum söyle: kim
lere evrak getirdin? 

- Paşa hazretleri yalan 
söyleyip zatı devletinizi aldat
mamı istemezseniz validemi 
ziyarete geldim. 

- Demek itiraf etmiyor-
sun uz? 

- Efendimiz iftira etmiş
ler. Asla böyle &irşey yoktur. 

( ..... ) 
Yakind• tent idi.ya 

tap nacak 
Muli~sasati zatiye lmn

bul mestti muhasipliflniıt 
işgal ettlti binıl haiap ve 
pyri müsait diduiiı cihetle 
ililirenin difer bir Binaya 
ııaltli diltünnlü,ordu. Haber 
ıildıflmıza fBre mesul mu
haipttfijı jıllıiıidaki tasfiya 
lomlıtyönli lmiöinıl nakli 
talcarriir emiı gibidir. Tas
fiye komisyonu vazifesini 
ikmal etmek üzeredir. Yeni 
binada Modem t~vzi ma
halleri yapılacalctır. 

F.!Ylenn1e 
Mehet Rıdvan paşanıri 

lterlmllııi hıınım efendi ile 
MatUuet Umum ırıüdürü 
Rit:Uıiieiit ~ıli Bejelei1 -
dinin !1iltih ve IEdivaçları 
mei'ilsirill evvelki gün yapıl
mıştır. 

Kıymetli dl"kadaşımıza tü
~eıtıttei saadetler dileriz. 

VAKiT 4 Ha1jran :::pfa 2 
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• r s le : ldvinin' vaziy~fi· ne olOCak? 
• • 

iş gene 
-----~ 

Baldvinin nıevkii iktitlardan .çekilmesi için 
liberallerin amele fırkasile birleşnıesi 

111 i lazını ? 

Londta, 3 (A.A) - Üç ftrkanm reisleri el'an ferda
nın ihtimal ve imkanlarıı'lı tetkik ve tahmin ile meşgul 
oldukları için vaziyette hi~bir dellşiklik olmamıştır. M. 
Baldwin son kararını ancak arkadaşları ile istişareden 
sonra verecektir. Kendisi dün muhafazakar teşkilatı reisi 
M. Davitson ile göruşmuŞtür. 

Londra, J (A.A.) - Dün birkaç meb'ııs dalia intihap 
edilmi ·tır. llu yeni meb'u~lar liberal ve muhafazakar fırkn
larına mensuptur. i\Iaritclif siya 11 grıtpl.ıırm şimdiki vaziyeti 
~udur: 

.ı.fesa l fırka$! 287, muhafazakArl:ır 254, liberaller 57, 
m'' takiller 8. 

Ceriye kalan doknz meb'usluk liakkındaki indliap neti
celer! ronr.ıı ilAn edilecektir. 

Berlln, 2 (A.Aı - Lon· 
drat/(111 l1<1r olunuyor: Bugün 
bütıi stta ! atim al ve flr
zfYaı. • 1. Baklevinin mevkün! 
muhsl.ııza mt yoha terk iiii 
edece ı nokta,ını liıfl ve te! · 
titt için Pazarte>i giıriü top
lanacak meclisi vükel!riın 
vermesi muhtemil karar üze
rinde temerküz etmektedir. 
lccli , kabinenin mevkü ik

tidarda kalmasına karar ver
dilti takdirde ontın tavıt ve 
hareket!, avam kamarasında 
v kn bıı1:t<:ak ilk müzakere 
esn~ıncfıı hüktlmeti devirmek 
tehdidinde bulunan amele 
fırkasına hrşı bir meydan 
okuma mahiyetin! haiz ola
caktır. Ancak amele fırkası

nın reyleri parlamentonun 
sa~ ve sol cenahları arasın

daki mücadelede kat'i bir 
amil rolünü Ha edecek olan 
liberalların müzahereti ol
mııksızın li!ikômetl iskata 
ıtttıvaffali olması pek de k'a
bil deıfl!dir. 

Llberal ve amele fırkaları 

arasında bir ittihat tesisinin 
şer!ftlnl tetkik ve tefekkür 
1~111 daha şimdiden bu iki 
hrk:tya menstıp murahliasla-

tın toplandıklatı haber alın
mıştır. Maamafih, böyle bir 
lttifihti ftösulü uzun ve çe
tin müzakerata bağlıdır. V .ıı
zıyeti Dır kat d.ıılia müşkül
lcŞtiren iki şey tarsa, o da 

bir tarafta~ her kabine te· 
lieddülündc uhdesine teret-
tüp eden veıaifi ahvali sıh
hiyyesinden dolayı bu sefer 
yaprnaga kadir o!amıyacak 

olan kırahn hastalı~ ve 
dıger taraftan lngilterede ni
yabet tesis eden bir kanun 
IAyihasını saqık parlal'iıentoya 

tasvip ettirmemiş olan kabi
nenin bu lhtiıal ve tcseyyü
büdür. 

Blnaenaleh pek muhtemel
dir ki 'i! 5 h~ı:iranda açıla dk 
olan parlAmetonun küşadını 

müteakip derhal i\[ Baldvin 
Avam kamarasına böyle bir 
kanun IAJihasını ta dim ede
cektir. Bu !Ayl!ia kal1iil edilir 
edilriieıt fil. Bıdvin galiba 
istifasını vetecek ve naibi 
saltanata yeni kabineyi intl· 
hap vazifesin terkeyliyecek
tir. Niyabete prens dö Galin 
tayini pek muhtemel addo
lunuyor. 

Ceki Kogana amelıyat yapıldı 
Los Angeles , 3 ( A.A ) - Genç ve meşhur sinema 

artisti • Ceki Kogan • ansızın 13pıındisite tutulmuştur. 
Dün kendisine muvalfakiyetli bir ameliye yapılmıştır. 
Ahvali sıhhiyesi iyidir. 

Mecliı r eisimi
zin nntku 

!Csı taralı birinci Ufl•mızd•dır] 

vermiştir. !şte bu sayede 
Meclisin rtıüz:ılCerelerl müs
mir ve musip kararlarla bit
miştir. 

Meclisin, ittihaz etmiş ol
duğu kararları liülrometiml
zln de muvaffakiyetle ve 
hüsnü takdir ilt intaç ve tat
bilc etmekte olduğunu mem

nuniyet l'e iftlharlıı görmek
~Jli. 

Bu vesile ile de memletle
ttmlzln ve vatanımızın teııli 
ve tcraiklsl husıısııntfi her 
akıt eyi yol göstl!reıt t 

daima önUnde btilunan Biıylik 

Relslriıiz Gazi Mustafa Kemal 

Hıtretlcrlrie hUrmeilerlmi te
fit edtrim. 

Efendiler, beş ıy devam 
edecek olan tatil esnasında 

dairel lntihabiyelerlnizde yapa

cağınız yeni tetkikatın gele
cek seneki mesaimiz için çok 
faydııla olacağına şüphe yok
tllr. SeiAınetle azimet ve av
det temenni eder ve cümle
nizi hürmet ye muhabbetle 

selanilarım. (Şiddetli alkışlar) 

Adliye kadrosu 
AdliJ'I! kadrosu dün müd

dei umum!liğe teclig olun
muştur . Eski kadrodan 
farksızdır. 

ınımo~il ıırevı 
il S' t 11'7 1 

{Ost tatarı ı ınd ..ıy.ramııd:tdır 1 

verdiği cevapta, Enı!netin res
nif bir mnessese olmadığını, 

yaptığı liesabın her halde çolC 

uzun bir tetkik mahsulfl bulu
nacağını, ıoförlerin haklarının 

behemehal göretildiiini söyle· 
miı işlerine başlamalarını taı·

siye etmiıti. 
Şoförler dQn tekrar Ettıanete 

müracaat elıtıiıler, fakat vazi

yette bir tebeddOI olmadı~tlıı 

görmilşletdi. 

Şoförler arasında 

çıkan hadiseler 
Sefrisefcr merkezi evvel ki 

rece lathıye 7olunda bazı sarhoş 
fOl6rletin relen ıtı;en eıeıno
&Ulere taarruz ettltliı ı.1ıet 

almış, bunun üzerine !laf 
memur Ihsan B. yanına iki 

memur v~ iki Jandarma alarak 

ISfiiıytye gitmlı, fakat muta-

arrızlar bulunaınamıt, yalnız sar

hoşların başında şoför Burha
ndtln fsmindl biri bulundıt~ 
fesbit edllmiltlt. Dfln bu a
damlardan bazı'ıarı 7akala1tarak 

adliyeye teslim edilmltlerdir. 
Diferlert de atlllmaktldtr. 
Dün ö~le vakti 5o kadar 

etolhöblt j)lyül,. .-km~tı, 
Seyriseter merftal bu gtlli 

tecavflzlerı yaptbları adliyeye 
teslim etıııl!kY. 

Başveklltmt • 
utku • 

zın 

[C>! taralı birinci Wılfamııdadır] 

nan imzaların, söylenen 
sözlerin riayetsiz kalacak- ıı 
!arını tahmin etmeğe bir 1: 

sebep görmüyoruz. 
Hallolunan meselelerle 1 

hiç ilişiği olmaksızın size, ; 
gelecek beynelmilel mese
leler ve ihtilaflar hakkında 
düşündüğümüzü söyliyece
ğim: 

Kendimiz haksız olmak
tan S11kınmak, icabında 
kakemden adalet istemek, 
haksızlığı baskı ile yükle
mek istiyecek olanı red 
için yürekti ve güçlü ol
mak.. işte bizim zihniyeti· 
miz ve milli l!tikametimiz 
budur. 

Beynelmilel müıiasebetlerl

mizde emniyet verici bir tu
tum, dostluklarımıza vefa, her 
hrsatta ve elimizden geldiği 

kadar sulh ve huzura hizmet, 
dikkatle aiayet ettiğimiz esa>
lardır. 

Bu sene yeni ve biiyük 
ticaret muahedeleri müzalıie

resine gireceğiz. Bu mliza
kerelcde bazı devletlerle ilk 
defa olarak Jeni esaslar için
de göriişeceğimiz iyi, ~eniş 
ticaret münasebetlerinin S!ya
st ve iktisadi faydalarını bil
diğimiz kadar, ticarette hu
susi ibtiyaçalarımızı da göz 
önünde buludurmağa mec
bur olacağız, ancak menfaat
lerin uzlaştıri.lması ile netl
ceceye varmağa çalışaeagız. 

~~ 

..,__,. 
"'4:n;nıa:J(lr.LT.:::r::::u::::q,~_::u,:.-s::m:.-::• 

Kıt' olar ue ~f ~ayelen in 
- Muharriri : E~r4 -
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İznıirin lonınnıış kalenı erbafn11dadan 
Bıçalı·çı zade Ilakkı }). bir gün bir arzu
hal ya::,nıış, nıasasının üstii.nde bırakıp 
odasın<lan dişarıya çıkınıştı. Bu sıra
da odara giren Eşref, istidayı alıp • 
okunı!.ıştu, Ayni zama11<l memur olan 
Bıçakçı zade validPn bir tet:fi talebin
de bulunııoyordu.. b'şreJ: elindeki kur
şun lcaleınile arzuhalin altına şu 
kıt' ayı yazdı: 

Kıt'a 

İrade menlehülemlrin deyip et arzohalinde, 
Ne ciir'etle adalet istiyorsun, bin hicap eyle! 
Elı:Abirden ümidi l6tf ise kaedın müıavidir 
Mezarlıtatıa git, ahcarii emvata hitap eyle! 

4Hazir:Jn 
Salı 

• 
VAKiT 

' '! 

E 

~ 
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Trakyada umumi ihsa Fazla mahsul Ye reb- ~ 
ameliyesine başlanmıştır. betler Amerikada l:ri.ıftday ff 
Şimdiye kadar ı 410 buga fiatfarını frna halde düşiir- ~ 
ve aygır enenmiştir. müştür. Hükumet bulmma € 

• Çatalu Ye Silivriıle mani olmak için tedbirler ~ 
çekirge mfıcadelesi bitmek almaktadır· l 
üzeredir. Toplanılan miktar + Vilayet daireleri kad- j 
2400 kiloyu bulmuştur. rolarının bugün gelmesi ~ + Metruk mallat mü- muhtemeldir. t 
dürlüğündc 34 memur açı- -Ot Casusluk maznunu ~ 

DahlU siyasette size bil
hassa bııhsedecek bir şeyim 
yokfıır. Memleket inkişafını 

hıttur ve emniyet içinde ta
kip etmektedir. CUmhOrlye
tln serbest ve kudretli nizamı 
vatandaşın yaşayışını emniyet 
ve adıılet içinde her engel
den korumaktadır. Ve daima
koruyacak kudrettedir. 

ğa çıkarılmıştır. Kasım Tcvfikin mulıake- ~ 
! + Çenberlitaşta yeni bir mcsiııde bazı karaolar ve- ~ 
l menlH·en bulunmuşıur. rilmıştir. ~ 

Maliyemiz yeni b\itçe se
nesine kendine duha ziyade 
güvenerek giriyor. son sene
lerin her biri mail bakımdan 
yeni bir iyileşme ile müm
taz olmuştur. Bu toplanışta 
aldığınız tedbirlerin faydala
rı az zamamla belirecektir. 
Muhtelif k<ıı1unların kendi 
kendine i!jl!yen masraiları 

bütçede ğösterilmek, dalgalı 
b6rçları belli bir nizama bag
larıtak gibi usiıller l:iütçemlzi 
bir kat daha sağlamlaştırrnış

ur. Maliyemizin inkişafında her 
vesilede söyleyişimi gereksiz 
bulmazsınız. !\lali yemizin 
düzgün olması yalnız idare 
ve siyaset düzgünlügünün de-

ğil iktisatça açılıp genişlemenin! 
de ilk temel taşıdır. Mallyeifıl
zin dtizıtünlüğüildı!i1 ve açıl
masından bekledlglrtılz ati 

liusust bir cazibeyi hGlzdlr. 
ÇOk artacak bir bütçenin 

ilk devirlerinde idare ırtas· 

rafiGrmıız oldukça durgulan

nıışur. O halde artacak ge
lirlerin nafia, il«l!at ve sıh
hat lşlerlıt~ hsrcanma!ll şiıtı

dldtn hazırlanmış ve lcol.ııy
laştırtlmış oluyor. 

Sular, limanlar ve yenl 
demir yoll:ttı için kabul bu
yurduğunuz tahsisatları ltükıl
ıttete f>i.raktiğınıt müllletler
d~n dalla az zamanda sat
lilmak göz dlktl~ıtılz bir 
hedeftir. 

Maliyede anlayışı ve ya
rına l>Wşı böyle olan bir 
hükOmetin nalla ve iktisat 
lflerl lçltl. Mrtd sermayeden 
ıstltadeyt ıhı:nal etınem.elde 
hraber • aibarlt milledel'l.n 
usulü va mutedil fMt Jlarl. 
ctft\te kayıtlarlıı. eera cazibe
iılM ti(Mk&l zlıniyet 'tt 

,5ııttllfftımırttfllllıtsttttf'H1tıı1tll'"'"nuıt1ını1ttted•ttnıuftınuıı111ıtOllltt111u11ınııı11111ııını111111ıııutı111 · 11•!1!"'7: 

ihtiyaç iı;inde bulunmııdığını r!: 
da söylemiş oluyorum. akt ın. ---· 

Devlet bankası teşkili hak: hekimi 
kındaki terkikııtımız henliz 
bitmedi. Gelecek toplanma
nızın başlıca i~lerindcn birini 
teşkil edecek olan projemizi 
tatilde hazırlıyucnğı7_ 

iktisadi vaziyetimiz ümit!e 
dolu yeni bir devirdedir. Ye
ni seneden beri bazı vi!Ayet
lerimizde azçok devanı eden 

te bilhassa son üç senede 
ziyade darlaşan ziraat ahvali 
daha müsnit bir devre giri
yor. Geçml, dar senelerin 
itir!bahıtrtı:!ı rtçıın devrelerir.i 
önümüzdeki senlerde tatbik 

etmek başlıca emclimizdlr. 
Fmin olabilirsniz ki halk ida-

resinin ıtıes·u1 adamı sayıl
mali dtğerini güçlük ve sı-

kınu zamAnlarında yıpran

nııyan cesaret ve gayretle 

oldutıı kadar genış 7.ıımandıı 

atiyi ltazırlıyan tedbirl11ikte 
anyoru~ 

Şanlı Elendilr, şimdi siz
den icra vekillerinize itimadı-
nıırn'i derec~lnl reylerinizle 
ğö&termenlzl ietyecğim. lcra 
üzerinde Büyük Meclisin iti
mııdıııın jlülgell olıtıııktan 

tızd bulu!llllSI hem ntlllet 
h•ltlmiyetlnln en güıel bir 
tecellisl,hem icrada mlıvaf• 
kıyetlttı. tek çaraldlr. 

Ilıca tedavisi 
-$-

Sıcak su lıaliııde bulun1n 
maden suları memleketiın:zJe 
p,k çoktur. fı' at büyük şehir
lere yakın olan ve vcnti 
nis~eten çok olan yerler • Çeş
me• ılıc! lari'.e •Yalova • i Bur
su kii pltcalarıdır. Bu •uların 
hepsi ınadcni az, sıcak ~u l;. rdır. 
Bunun için dahili tedavi len 
ziyade haricen kulianı:ınaktadır. 

«Bursa» sulr. rıııda son ya
pılan tetkikat \·e teaübe • Dr. 
Nüzhet Ş1kir B. bralıııdJn- ııt-s· 
b!rıniştir ki bu sular mcşl-ıır 
« Yitel » suyu kadar mü-.irir.iir. 
Binaenaleyh içme sıırttile E Ô:r 
rckltrdl! taş ve kum c,laııl~rda 
mükemmel suret~ ~ullanıiabil;r. 
Diğer sıcak ~ular G"ri rde 
tienOı içnıt! suretile tesirlrri 
hakkında tetkikat yapılmanııı !ır. 

Burs1 kaplıcalarına gidip i$tibde 
~decek h:ıslalar bıtılıca mcznıiıı 
romatiJ'.malı, siyatikli. ma:s1l
larıııda iltisak bıılunanlarl rt ra· 
him hastalıkları olan kadın!c.rdır. 
Bunlara böbreklerinde kam, 
taı olanlatı da ilAVe etmcfüıtr. 
Bötrnlctlnde kuın olanlar hem 
içine llem de banyodan pek çok 
istifade ederler. 

Bil !siınlcrml yudı>hmız h~, s· 
taıkların hemen l·epsinde bizim 
Türk hamamlarının şeldi ç• k 
iyi gelir. Bu hal bütün uünyaca 
tahakkuk etmiı olduitundan lıu 
kabl! hutahklan tedavi ed~n 
bütün Avrupa kplıcalarında 
Türk hamamı mevcuttur. E~er 
Bursamızdakl bu mu~teşem 
fabl cslli mOes~seler lir aı: 
tıldll ectnır, lsl!h edilirse Av
ruı>« kaplıcasını aramayacak, 
hatta rakabet e ·e ·klerdir. 
Vctıl yapılan otellerııı maalesef 

Nlluık şlddet1i alkıflarla 
mecllilll müttefikan izhar 
ettiği itimat ile tevlp olun· 
muttur. bil ıelıilde ttSisat }'apmadı'.:-

1.;;,;.;;.;,;.:;.;, _____ ----'1 !arını haber aldık. H~ll uki 
vanııı - ewfld romatizmalılar için tc.rlcıııek 

VA Kır
. şarttır. Btindan başka t:rıyı' ti, 

'it ta:ey,bll d\&pr ve m11$ıjtar 

4 "-"" 187:} llııaıdır. Bursa kaplıcalarıaa gel n 
l(an dit•· Jlldı. romatizmalılar bilhassa iki şcy-

1 .. 
'qflıa altalll ,a.a,. efen müst~ otaca1ıfardıT. &ri 

- cradyoa~ deditlftıi:i SU· 
suı• entt dı ıı• 111ra A"lfıd tlvlteleı'lımı tenef· '*" •kle Aıı:.ro- ""4 • vlleada girmesi, dltttt-
lllllt ~-et ...-L._... 4ki ,_. 'ibritina neşreden 

•Jıw- .._....._, sıııana _. tend!Os etmek 
Rusya f14Uleferln.. ite. Bil ·lkf tın romatizmllllll 

de me~ e98lt -=:·Hekimi 



" 
lstanbul harabeleri Hoca gibi! 

Topkapıda hir do:mımu j)u bollu.ii:u ortadan kald11·a1·ak fiat; 
görmej:!'c gidiyordum. ....... 
C.:azetem yoktu, kitap dt'ist"irmenwk icin lıiikt11net bir kıs1111 bufi;dav·ı Muhakemesinde dün 

bazı kararlar verildi 

Amerika eazetesi bir 
makaleyi fena 

tevil ediyor. 
B elki bilirsiniı, meşhur 

hikayedir: N~srettin Ho
ca ev yaptırırmak isle· 

mit ve kalfayı çağırıp demiş ki: ' ~ 
almayı da unucmu~tum. Sir- , I ç· d 1 • l " d 1 ;)atin a ın 111 eıcı aı~ arn aon ereceıı" . keci ile Çapa arasındaki r :ı ._, Altır ceza mahkcıne,.,inde 

casusluk maznunu Ka ... ım 
Te, Tikin muhakeme ine de
vam oluııınu::-, Edirne poli.; 

miıdııni Feyzi beyin istinabe 
suretilc alınan ifnde:ıi okun
nrn~tur. Bu il'ııdedt! Kasımın 

na.,ıl tcYkif edildiği anlatılı

yordıı. Kasım, ~ene Htirndan 
hıısumencn bahsetti. 

j O~lum b~na bir ev 
uzun ~olu bir lİu:;-ünümiz ... 
ln,ıın ctter ynlnızsa traırıyay

da sıkıntıdan çatlar. 
Bl'Yazır, hatta .\ k::arnya 

kadar ŞÖ) le biiyle r etraf ta 

gozlcriıı dinlenip avunaca~ı 

manzııralar yok dcJtil, fakat 
oradan, !'On~a ram mana::;ile 
bir ,imal çölii, ıl:ırgrn bir 
i'tcp ba'°lıyor. 

Kararını\' ta:;-lar. yer ) er 
fı_.kırmış ~im ... iynh çalılar go,ı: 

alabildiğine uz:mıyordu. ~u

rada burada kar"ıdan bo::; 
siperleri andıran temeller de 
olma.;a, in;,an hu hoşluğun 

göklerinde akbaba ,.c kartal 
sürıilcri aramıık ihtiyacını 

dıı) acak. Daha uzaklarda kli
ltıhı. peteği devrilmiş mina
reler sönmu:;- birer mum gihi 
yuk ... cli) or ve hatıra fena, 
matemli şeyler gl!tiriyor. Bir 
aralık makasta mmn uzadıya 

k:ır::ılık bekledik. Fatih sırtla
rma kadar pyılan bu hara-
beye bakarak ŞÔ) le dti,ün
dtim. 

.A,a~·ı yol,nrı iste ') irmi 
scn .... knbcri buraları, böyle 
çul halındetlir. Bir bina 
mczarlılığınn pek lıcnziycn 

bu meydan, "rhrin hemen 
l1crncn en lıanıdur yerıııi 

k:ıp!ı) or. Ohnldc niçin bo~
tur? ncdcn ar::ıa .::ıhiplcri, 

ynnı..ınlarm yala) ıp sup•ırdı.i
' u ' U\ alarmı tckr:ır 1 ... urmak 
b -
pc .. indc deg'illcrdir? 

, lemle ketin h:ılini bilme
senlim; lbclki bu sualler~ 
biribirini tal.ip cdccı:kti. rn-
1.nt daha ilk hamlede acı 

Jıakik:u ininin çıplaklı~ı ile 
i)ntımdc canlandı. Ar:-alur 
lıo;-tur ve sade ferdin him
metine dny:mdıgı mliddetçc 
l>c ho)' kalacaktır. Yanmış 
dr adam uğradı~ı fcl:\kcti 
:ıncnk miHe~na tesadi.ı[lcr 
sa"e .. indc tamir edebilir. De
mch. mesele ferdin kudreti 
:mdudundan çıkım~tır. Şu 
h:ıidc i:;o ~irkc.:tlcrc kalıyor. 

l:ıtanbuldn ev ihtiy::ıcı elle 
rıını'~ıcıık bir haldedır. Tica
rP.. pu ... lu ı nasıl huııu gfü
miıyor oilmcm? Bir şirket, 

hatta bir banka neden tc;-ck· 
:.til etmiyor? o mliessescnin 
çıkardığı his:ıc senetleri halk 
ur ~ında kapı~ıhıcnğı muhak
hıkken nasıl oluyor ela hiç 
bir teşebbüse yol açmıror? 

fid) le bir tcsb için bugün~ 
dl ·1 dnha uygun .zaman bu
hı.ır.bilir mi? Hem şirket, 

hu:ıka kazanacak, hem mem
leket harnbel~·rden kurtula-

Ticaret ftlemi, 

ba • b·ı OcJalanndan biri Amerikanın servet men ı mun ı 

L ııdra, 2 (A.A) _ Oeyliıııeyelin Ncvyork muhabiri biluıı .

yor : cı: Buşel :ıı denilen ölçek başıııa bört şilindcn aşağı bi~ 
kıymete düşmüş olan buğday fıyatının on allı seneden h:rı 
göriilmiyen bu sukutu, Mütlelıidei Amerikanın efsanevi refah ve 
servetinde ilk rahııeyi açmıştır. Amerika zürraı hı yüzden 
daha şimdiden bir kaç yiiz milyon liralık bir zarara uğramıştır 
ki bıı hal, binlerce çiftçinin mahiv ve lıarap olmasını mucip 
olacaktır. Buhran dalıa şimdiden korkunç gülğesini bu senenin 

ticaret ufku üzerinde aksetmektedir· 
ihtimaldir ki sene.i hazıra Müttehidei Ameri'\aıun şinıdıki ııes

liııin görmüş olduğ.u en büyiik kesadı gösterecektir. \'üz üç ıııil

yoıı buşel yani geçen !1.'ll<'ki miktarın hemen iki misli kendi 
kendileriııi bir türlü arzt:'miyen kftrlı fiatları beyhude yere bek
ieıııektedir. Bu fel:lketin ınes'ulıycli, mahsullerini ınüttelıidei Aıne-

rikadan d:ıha ucuz fiatlarla sahlığa çıkardıklan için şu son zR
manlnra kadar Aıııerikahf:mn adeta inhisarı altında bıılıınan ecne
bi pazarlara hfıkinı kesilen Arjantin ve kaııadalıların bu sene ha
riktılfıde biiyiık miktarda zahire yetiştirnıeleriıı<lcn nıaltunattar 

olmadıkları için yakında vııkuumı zannettikleri tercfüıüıı husulün
cleıı evci mevcut istoklan elleriııdeıı çıkarmağa zürraı teşvik eden 
•>0letikacılara raci lm!unuyor. • 

\'azireriıı vehamcfiııi tamamile müdrik ol:ııı reis 1 ioover büyük 
bir felaketin önüne geçmek için olanca gayretini sarfetmektedir. 

iş adamları nmlıitinde ve resmi ıııahafilde o kadar büyük bir telaş 
hüküm sürmekledır ki ayandan Nyc 40 milyon isterlin kıymetinde 
hububatın derlı:ıl mubay ı:ısı için reisi cumhura mezuniyet ve salJl

hiyet veren bır kanun l:iyihasırıı hemen meclisi ayana takdime 
karar vermiştir. Bu zahire clycvm ınfıthiş bir kıtlığın Jıükiim 

sürdüğü Çiııdeki feliı.kczedelere meccanen tevzi edilmek üzre mez

kür memlekete sevkolunacaktır. 

1 

Arjantin de zelzele ve kar tipisi 

Hareketi arz bir çok insanları öldürmüştür· 
Bocnes-Ayrcs, 2 (A.A) - Mcndoza eyaletinde yeniden hareketi 

, :ırzlar vukıı tulrmış \'C bir çok insanlar ölmüştür. Binlerce halk 

i meskeusizdir. Burılarııı \·,ıziyeti kar tipileri yüziıııdcn bir kat daha 
1 valıimleşmiştır. 

r
; Atinada T ahidromosun mürettipanesi yandı 

1 

Atiırn, 2 (A.A) - Talıidromoz gazetesinin mürettiplik dairesi 

bir y:ıngııı neticesinde lıaı ap olmuştur. Zarar ve hasar 2 milyon 
1 dralınıi tahmin olunuyor. 

DLin Kılıç oğlu Hakkı 

\'C Cavnt Alibaş Beylerin 
şahit . ıfatıla dinlenilmesine, 
do~yedeki mcktı ,lların el ya· 
zısınm maznuna ait nlup 
olınadıP;ının ehi~ \ ukuf a so
rulma:-ınrı, phln ve diğer 
C\ rnkın da haki kilerinin kop

yasi olup olmadığının alilka
dar makamdan 'i tihlınına 
karar verildi, muhakeme 23 
hazirana kaldı. 

nn ifün ıridivol"lar 
"-' :"") . 

Kadriye 1 1. la dıJ:tcr me\ -
kuflann bu gıin h~mirc gün
dcrilmclcri muhtemeldir. E' • 
rıık, gönderilmi~ bulunmaktadır. 

rne~iYHl H~esio~e 

• 
Bundan bir miiddet e\ 'el 1 

kıymetli edibimi1. Y:ıkup Kad-- . 
ri Bey yeni harflerin nc~ri-

yat hayatımıza ne suretle 
tc .. ir icra ettiğinden bah ... eden 
bir mııkalc ne~retmi~ti. Yakup 
Kadri Beyin hu makale ... i yeni 

Tiirk hadlerinin kabul 'c 
tatbik tarihinden heniiı 7 ay .. 
geçeli~ Tiirkçe gazeteler satış-
larını oldu~u gibi ınuhafaw 
c<lh•orlar. Cazetelcrın yazi-. ~ 

yeti harf inkılabı dolayı-.ilc 

ihtiyar ettikleri yeni fcdak•\r-

ı 
yapacaksın fakat ~:alla 'aşa~da, 
temeli. yukarıda olacak! 

Bu teklifi işitenler hayretle 
Hocaya sormuşlar: 

- Ayol, böyle tepesi aşağı 
ev olur mu? 

Hoca gülmüı ve cevap 
vermiş: 

h:ırflerle çıkan .gazetelerin satı~- lıklara maruz bulunmaların.- B k d - en ya ın a evlenıyo-
larınd a mm akkat tc oJ ... a bir dan, ve inkıhibın ga-_\·e..,ini _ı_ \ 1 rum, kaaın girnce, rıası o sa, 
deği::-iklik olma.ına kar"ı alı- bir yıl C\ \el husule g·etir-

evimi, barkımı ba~ aşağı ede-
nabileı.:ek bazı orijinal ted· mek azmindedir. Eski lıart-

celc d..r.i) mi, o zaman duz.elir. • birler Ye ta ... an urları ihti\·a Jeri bırakmaktan dolayı ku- ... 15 

ediyordu. Aradan bir müddet çuk bir zayiat olsa bile, yeni Dün Hqim bey üstadımız 
geçtikten sonra bu makalenin harflere geçmekten dolayı «Kadır.a dair > scriavhasını ta~:-
"'finıe~ .. ~azetc~inin bir bu~- kazanç okadar büyükdi.ir yan bir fıkrasının nizamiye batlığı 
makak .. indc tohafça bir li- 1\i bunun bir Ameriklı ga- olan • Bize göre > baş aşağı 

~anla me\ Zltu hah olduğunu zcte tarafındau takdir olunma konulmuştu . 
v;ünıli~tlik. Son posta ile nl- ma~ı nihayt:t hususi maksat- Bir çoklara bunu bir müre tip 
(lığımız "~u' york Tiıncs.. larn hami ile bir mana ifade ı veyahut makineci yanlsıı zan· 
gaznte..si de bu makaleden edebilir. nettiler . Ben de yukariki hika-
bah-.ctmektedir -~----..... -----'!!"._.~l yeyi hatırlıyarak hükmettim ki 

Bu A mcrika . gazcıc,i, y akup y SZt>..t u.blNtu~J 1 üstat bunu bililtizam yaptırmıştır. 
Kadri Beyin makalesinden ~_Şli _ + 
Bazı ğarip neticeler çıkar- Yaşasm grev ! 
makta, ezdimlc ~ll yolda 16 aşında 1 d Y Bir arkadaşıma ras a .'m . 
bazı yumurtalar yumurtla- Gayet neşeli<li. B~ adamda 

maktadır. İki• katil neşe , bazı şirketlerdi! 
~Yeni Tiirkiyc dimağı bir insaf gibi nadiren görülür. Onun 

haıımsızlığa uğramı~tır. Bu -·- için sebebini sordum. 

d d Diin iki fe<·i einayet yeni i are heyeti ün memleket yeni alfabe içkı- .. -İki gündür parnın cebi:ndc 

ilk içtimaım akdetti sini bir ~ uduında içmeyi 1 oldu kalıyor. Ben inirli bir adam 
ceçriibe etmi~ Ye neticede 1 Ve dört genç kanlı bir oldu~um için fazla tahammi.ıhirn 

Güzel san'atler bir\i1w-i 1')ı·ırı·1·11 n1ı'llct bı'r zihni sui k.b t• k b -"- ı b l 5 
l. a ı e ın ur anı olamaz, sl.JI:, 5'" otomo · e 

edebiyat şubesinin birkaç hazına uğr:ımı:;-tır.,, oldular bınerim. Şimdi şoförler grev 
gun evvelki kongresinde Diınymun en me:;-hur hir Son yirmi dört saat içinde ılün ettikleri içm, ister istcmC?., 
intihap ettigw i yeni idare az,.ce ı·n· l)o"\·]c l1ı·r frnflet d ı 

g, ·~ ı • 0 ' eimmizde yeniden iki kanlı tramvayla gi ip ge iyorum; 
heyeti dün öğle~e,n evvel içinde yuzuyor görmek elim cinayet olmu_ştur. Bunlardan ma.rafım az oluyor. 
ilk içtimaını akdetmiş, ida- uluyor. b ı ı B 

b bırı çok ""'ır bir dikkatsizlik ne- Yaşasın otomo i gre' i l! re heyetini teşkil eden eş \ nkup Kadri Be~ in rr. - ""ti 

Za.._n beşı· de 1·ç.t·ıınada ha- ilkesinde vuku bulmuıtur. Hadise iş uzunca sürecek oiursa pı ı.ı kale ... i ne ruh 'c ne mak 
Zir bulunmuştur. 1 l .ı l .1. 1 •u suretele tesbit edilmektedir. para biriktireceğim. . 

. ata yazı ul H ıyoruz \'C )U y . ~ l. 
Edebiyat şubesi reisliği- p:azetclerin hu 01\irll!rlİcn Samatyada Hacı Hamza 1 -:f t>Ja.W"/J. 

ne Kemalettin Karni, umu- ne mana \'Ikarchkları da mahallesinde Dama :ıokağında I 1 ~ 
mi katipliğe Peyami Safa mc\ danda. oturan Celal Reşat i imli 

beyler intihap olunmuştur. '':\c\ york Time-:,, in ilk 16 yaşlarında ıki genç, 
Güzel san' atlar bjrJiği umu- sa) ıfa rnda ç1knıı bu hubcrı: yanlarında bulunan nişan 
mi idare heyeti, resim, ho) du~u serhh hayı gurunce ıabancaSJle talım yapmak 

musiki, tiyatro, mimari ve in ... an hu :ıtırların ne J,ad ır için cndahıa başlamışlar, bu 
edebiyat şubeler.i idare hl!dhah bir diı-:uncc il \'ll· sırada Reşat ismindt>ki genç, 

heyetlerinden müntehip ze- .zıldığııu anlıyor. hedefim ivice layin edemi}erek 
vattan teşekkül ~\ektedir. Yeni Alfabemiz bizim ne arkcıda§t Celal efendiyi ka1..ne11 

Bu itibarla edebii'.flt şubesi kadar amimi bir hisle garp gobegirıden a~ır surette yarala· 
idare heyetinden de Refik mı.:deni~ etini J,ahul ctmi':' ol- mıştır. Genç yaralı biıaz sonra 

Ahmet, Halit F ~hri, Peya- clu~umuza en 1.'.Cli bir i~arct- ölmüştür. Reşat efendi ynkala-
mi Safa beyler gü~el san' tir. Bir makale~ i sui tl:\ il !anarak karakola götiirülınit~tiır. 
atlar birliği umumi idare ederek hundan garip p,arip işin içinde başka ebE"pler olııp 

Yaprak 
dökümü 

8 hazranda (Yakıt) 

sütunlarında 

Jteşat 'lluri 
Be\ in ~ cnı re manı 

Bekleyiniz 

Hamdı ı ıninde hır genç atmıştır. 
heyetine seçilmişlerdir. nc~rİ) ntta buluırnn bu ga.1.t.:tc, olmadığı ıahkık edılmektediı. 

Tamirat itinde Yugoslavya Edebiyat şubesinin yeni hu Latırları ba madnn \:\\CI, Oigerine gelince vt.">ıiien ma· 

itilÖfı fam sefiri deQİfti idare heyeti dünkü ilk iç- Turkiycdc ".\lnarifi 'e ilmi lomata göre, öteki cinnyeı çok 

Halbuki bu genç, Sacit Ef n 
dının en samimi arkada~ıd1r. 

Hatta Hamdı Efondı kı-nd. ıne . 
d enkl. kon d nc~rc ' lıcutlarını ha retmb.. · k' b· b ten d ğ t timaın a geç gre c · ... çır ın ır se ep o muş ur. 

,i alnız bir mes' ele yeni sefir, Atina hami azalığa ve neşriyat olduklarını sö\ lİ) en .ll ma- Bu kanlı hadise şu uretle tes-

elçisi M. Popoviçtir heyetlerine intihap olunan lum muessesclerdl!n b.ıri i~i pil edilmiştir: 
müstesna b kt .. tahkik edebilirdi. 

Belgrat, 2 ( A.A ) - Yu- zevata irer mc up gon- ................................................ Vefa ortamektebi talebe-
Paris, 2 ( A.A) -- Müte- 'h l~ k 

goslavyanın Atina sefiri M. derilerek intı aparının en- ikmal edecektir. Gelecek sinden 16 yaşında Saclt ef ndı 
hassıslar komllesi sıras1 gelince Popo\•iç Ankara sefirliğine, dilerine bildirilmesini, yardım içtimada bir mesai proğ- isminde bir genç, son 1.anıan· 

ara sıra para vcnn k sur ti! 
yardımda etmrktedır. 

Nıiıım.:t c\clkı gün b,.. 

c:ık. 

bunu müzakere edilecek olan Belçika Brüksel orta elçisi M. Vuç- ve hizmet rica edilmesini ramı hazırlanacak, edebi- !arda namusunn alakadar ed,.n 
görmiyor '? t "ıi b d 

hkoviç Atina orta elçiliğine, kararlaştırmış ır. yat.ı şu esin e mütesanit bir takım çirkin iftiralara uğr, ~-markları mcs'elesi hariç olmak h 

raberce Edırnckapı dış:m:.ı d 1 

gez rlrrkeıı Hamdı efrndi ::-: ı
clde • c\71 çirkin teca\ uzla i 
bulıınmuş, Sadt de bu teca.ü:
den hıddcte geltrck su ta ı 

çakı ıle 1-lam<li} i '.ır.nu ııt. 

1 ~amdı dt ı hal olınü~. g ıç k ı
tı1 clr l ;~ıf e<l lmı~tir. 

Salanikteki nıümesil M. Natas- Yeni idare eyeti evvela bir cemiyet ve faaliyet mıştır. K ndı tahkikaıma gore, 
üzre tamirat hakkında tam bir T h.. · t k 1 1 l ,r ] 11 iyeviç, iran orta elçiliğine azanın uvıye vara a arı- rnyatı temin o unmasına hu iıtra arı ortaya :za ı · i 

' itilafa vacııl olmuştur. tayip edilmiştir. nın tevzii mupmelesini çalışılacaktır. Omcr efendinin oğlu 22ya~tndd ı 
~~~~~~-~~==-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

nı aldı. Zaptiyenin yüzünü yıka- Şevket le Sıddık zade- Boğuk buğuk sesler oğuldu- ' önüne gelmek içın guçluk c;:ek-

ÇIKRIKLAR 
DUJlUNCfl

1 

ller sesi 11 7/st ı'lıule kur.şun sesi ısb k 
çalarak dağılıyordu 

7 4 - Yazan: Sadri Etem 
burada ne ifin var~ 

- Gönderdiler. 
- Ne dıye? 

- Mengenin sihirbazlar hap 

dı. Mehınedin yüzünü yıkarken lerin Mengendeki dükkanında 

eli kan pıhtılarını kaldırdıkca çalı~ıyor: Ortak oldu1ar, onların 
Mehmedin yüzündeki senelerin tarlalarına bakıyor,tiltik topluyor. 

nikabını çıkanyordu. nihayet Şimdi megenedeki gönüllu-

teni esmer, kıpışık yüzlü çerkez lerin başında. 
zaptiye çavuşunun oğlunun yü· - Desene ki gene kuman-

zünü buldu. Bu çocuk Mengen

de vaktile çocuklara askerlik 

oyunlarında onbaşılık eden ço

cuktu. Bu manzara Eminin Li-

raz evvel Pazvant anlattığı ço
cukluk habralanna tekmeledi • 

Emin sordu : 
- Şevket J ne oldu ~ 

dan? 
ı 

Emin biraz çe~l<I; bir silah 

patladı. 

- Allah taksirrtım aff elsin. 

Kurtuldu.. D~ bir fısıltı 
old:ı., Bu yaralı adamın kılığından 

zaoli; e olduğu anlaşılıyordu . 
Yalnız göz çukurlaı ı:ı:ı kan dol
mamıştı . Emin matarasını uzattı. 
adanı avurtlarını fitire tlıire 
içti . Emin bu adamın .su içi-

çalc~ıı -0nlara karşı gönderdiler. - Katibin kızını aldı. Ba· - Kaçıyorl"r•f 

- . Kaçıyorlar:. 

ıinden tanıdı • · 
,.... Olan Mf!hmet senin 

Bir dakika içlode darına da-! · bası tekaüt oldu • Şimdi mül-
Aın olduk. tezimlik ediyor . 

Emin biı ~ının matrasa· - Şevket ~ •• 
Dört nal. 

- Rahvan da aitsek yeutiriz. 

yor. 

Her sesin ostünde kurşun 

sesi ıslık çalarak dimdik ma· 

deni odunlarla yuruyordu. Bu 

adamlar kah yavaşlıyor tak ... 

Tak... İlerliyor ... 

Kah koşuyor: 

Ta kırrrrrrr ... 

Cirrm. 

Diye uzaklara atılıyordu. 

T crs yüıüne mektep kapısından 

içeri girenlerin arkasından atlı

lar kasabaya girdiler.~ 

Emin en ondeydi: 
Kendi kendine: 
« - Giderim .. 
On alırım diyordu Abnı 

sürdü • Nahiye katibinin evi 

mccli . Ka aba başlım J; '"a 

ürpermiş tuyleri dıken dıken 

olmuş bir beden gibi idi . 

Herkes neye uğradığım nnlı

ynmamıştı. Her evden heyecanlı 

heyecanlı se ler işidiliyor sürat!~ 

dükkan kepenkleri bir birıne 
çarpa çarpa çarşı kap .. nıyordu . 

Eminin atı bu hcngamed • 

katıbin evinin tam önünde durdu. 

Eminin 'aktile kızı kaçırmnk 

için atını durdurduğu yerde 

yaşlı ve sarkık bıyıklı ad .. m :ı.yni 
saffetle bağırdı • 

Düriye .. 
Dürriye .. Kız Dürriye •. 
lçerde ses yok, seda yok ... 

cevap yok ••• 

Tekr. 1 br. <l!. Sankı 

el mirci çı• ~rı b ,. bti} ük d n 

he)k lmm İç n len sc l n·y rd:.ı. 

Haydı haydı eni <ı1 ını:a 

geldıın? 

Bır ayak pıhrdı ı o\lu, ince 

karim s•si: 

.: - sen kimsin? 

« - Ben Em·n ... 

Emin ... 

Pcnccrcnın tahta kapa ı :ıç!lc!ı. 

olg n bir kadın bcd_ııi bır 

hny 1 g.bi geçti.. 
Bir t.ıb nca bo~andı. bir ses 

ıııdildi •. 

Ay 1 ..• 
Emin dut agcı1.:ının dibine 

dUttü at gemini takurdatarak • 
(Bltmeci! ) 



~ ...... _.. .... ..,.. ................ ~~"!"""----~--....... 
.1 Büyük Fredrih 

IAvru~~ tenis 
Muharriri : .lutfi Simavi :ljfransadaki beynelmilel mü-

lıııı;;aımwımmıc:ıoıı;:ııı"' - 3 - "' .,. sabaka nihayetleniyo.-

Kral istese değirmenİnİ Bedava alır P.ıri,, ı (A.,\J - Rerneııııı-
ıeı rransa tuıis şaııırııroıılnğu -

Frederihin adaletine emin olan değirmenci cevap 

• Berlinde mahkeme yok mu dur ? • 

vcrdiı 

Fran a da Anısturyaya olan 

c•kı husumetini unutarak ( Man 
T ercz ) e iltihak etti. Diğer 
cıhetten ( ikinci F ridrih ) le 
lngilıere arasında akıedilen 

ıliliifname bilahere bir ittifak 

ıcklini aldı. Prusya kıralı Sak 
~unya hariciyt nrı.areti memur-

larından birisinin hiyaneıile 

aleyhinde çevrilen inlrikaları 

haber alınaca ağustos 17 56 da 
nagiha•,i bir hücumla Saksonya 

lıüdudıınıı geçli ve muavenete 
gel< n A\U,lııryalıları ınaglup 

elt•kt n sonra Saksunya ordu·· 
•ur.t rki sılaha mecbur etti. 
Bu vak'a tarihte meşhur olan 

yedi >ene muharebesinin mebdei 
oldu, lngilterenin muavenetile 

( ikinci Fritrih ) Avu•turya 
Fran•a, R~sya, Saksunya ve 
bcç ile 1 arbe tutuştu. Bir kaç 
•ene cn·d kimsenin ehemmiyet 
'crmedi~i küçük bir dedete kaı şı 
bütün AHupa <ilaha rnıılmııtı . 

Uıkin bu küçük dc;·letin ordu

ouna bir dahi bn:ancb ediyordu. 
Tabıi harbin bir hayli c;lvele

rinden wnra (.kinci Fridrih) in j 
m•ğlubiyetinc lanaat ~etirildiği ı 

zevat muvacehcsin<lc l:lrenken
hoffun dünyaya gelişi zamanı 

saltanatımın en mes'ut bir hadi

"cıidir, demıştir. 

Maahaza daha sonraları 

nrgilerin tezyidine mecburiyet 

görülmesi ademi hoşnudiyi 
mucip olmuştu. İkinci Fridrih 
bir gün Berlinde hayvanla 

gezerken bir caddede bir 
kalabalik nazarı dikkatini celbct

liğinden sebebini anlamak özere 
vavet"ini izdihamın merkezine 
gönderdi. Mumaileyh: Haş

metmaabınızın re5mini dıvara 

talik etmişler > haberini gelir

cliğindenı kral hayvanını oürerek 
oraya ğitti. Resim bir karikatür 
olup ( ikinci Fridrih ) in bir 
iskemlede oturarak dizlerinirı 

üstünde bulunan kahve değir 

menini bir clilc çevirmekte ve 

diğer ehle yere düşen taneleri 
toplamakta oldugunu gösteriyor
du. Müşarünileyh yavcrir.e yük· 
sek sesle:« iyi görebilmeleri için 

onu biraz daha aşagı astır! • 

emrini •erdi. 
Bu dımlcyi telaffu?. 

zatın krıal olduğu d~rhal 

şıldıgından ahali karib::ırn 

nıüsabakasıııda l'orotro Cuclıctı 
6-3, 5•7, 7-5, ö-7, 9-4 ile mağ

lup etmiştir. Eorotro fiııalde 

La Cost ile karışılaş~caklır. Val

niz, kadınlar arasıııd:ı yapılan 

iıııaldc Amerikalı mis vvills ıırn

dam ıııallıieııye 6-.3, ve 6-~ 

ile galebe çalmıştır. 

Pariste bir futbol maçı 
Paris, 3 (,\,A) - Paris- Gıı

ipıızcoa takımları arasıııda ya
rılan fııtb»I maçında Paris ta
kımı sıfıra karşı ·1 ile galip gel
miştir. 

Sör Segrav Alman~ 
yada da galip 

Lomlr;ı, 2 ~ '. \ 'ı - Flo
.-ida motorbot musabaka>ın

da birinci çıkan ln~iliz Siir 
1 lcmı Segra\- lıu 'der Al
man •tala l'ot~daııı civarında 

kain Tcmplincr .~iiliindc ya
pılan müsabakada da birin
dliı;i kazannıı~tır. Kendisi 50 
bin scyird tarafından büyük 

bir heyecanla alkı~lanmı~ \C 

muzıka lngiliz m. r ,ını çal

ını~cır. 

Galatasaray 
i ··~ımaya Harbiye 

!carşılaşıyor 
ile 

Futbol 1 leyetin-l:ir mada müşarünileyh (Rosbah)ta 

F ranoızlan ve birnı. •onra da 1 
( Sayten)d~ Avm luryalıları tarü ' 
mar etti . F akaı 17 59 da ( ku

ııerdırf )ta Prusy~ ve A yusturya 
ordulan (ikinci Fridrih)in a<ker
leri üzerine mü!ıım bir muza(
fcrıyet kazandılm . Son derece 
meyusiyete uğrıyan müşarünileyh 

La<nkiline gönderdiği bir mek

tupta : < Her şeyi kaybettim . 
Bu muharebenin neticeleri fev-

1;alade vahimdir • Vatanımııı 

!elaketınden sonra yaşamaklıgım 

kabil değildir. Devletin varida· 

iını milletmıin tealisi ve relahü 
rnadeti için •ar!ettim . Bir hab
be•ini •ahsıma lıaHeylemedim . 

parça ederek yavaş yavaşyoluna l 
devam eden hükümdarı takiple: 
• Ebediyen na F ridrihimiz 

<t!ı.:11: 

7 !ıaziran t>29 cunıa p,-linli 
~ apıl: cık Re,mi Futhul mii

'ahakal:m ~unlardır: 

Binaenaleyh hükümdarlık vazife•ini 
bihakkın ila ettiğime eminim. Fakir 

ve müsterih ol.arak öleceğim. 

Elveda! demişti. Ço'.. geçme

den kıra! ycsine galebe ede

rek 1 7 60 ta Liğ.ıiz ve Torgav 
muharebeler;nde düşmanlanna 

m~•thiş c'arbe!er \"Urdu. 

1762 de Rusya imparato

riça ı Elizabet vefat ctıiğınden 

tahta çıkan ve ikinci Fridrih in 

takdirkiiarı olan yeni çar üçüncü 
P:ver Rusya ordularını derhal 
gc;·i çekti. Yedi sene devam 

eden bir harpten Avrupa bık
ınıştı. 15 şubat 1763 le Paris

te J 1 I aktolunan ve yedi sene 
muharebesine hitam veren sulh 

nıuahcdesonden bir kaç gün sonra 

Avusturya imzalanan Hubertus
burg r..u,olehanamesile Avustu

rya Sileziyada Prusyanın hu
kuku la•arrufiyesıni tasdik etti. 

* ( ikinci F ridrih ) uzun harp-
lerde tahribata ugrıyan memle
ketini imara başladı. Parasızlığa 

kısmen çaresaz olmak üzre 

saraylarında bulunan ahın ve 

gümüş takımlarını izabe Pderek 

nakte tahvil ettirmiş ve en ziya

de hasarzede olan eyaletleri 

muayyen bir müddet için ver
giden muaf tutmuştu. Zürraa 
tohumlar tevzi ve 'üvari hay
vanlarını bile çift surmek üzre 
aylarca köylülerin hizmetine 
tahsis ettirmiştir Harp munase
betile kunei işliraiı c,ini kaybe

den para tedricen kıymeti sabı

kasını 6ulmuş ve Berlinde ıe'
•i< eylediği banka, ticareti in

kışaf ettirmiştir. Maliye nezare
tme gctirdıği ( Brenkcnhoff ) 

cano zatın bu ı9lerde kendisine 
ı uyuk yurdımı olmuştur. 

; :atta kıra! bir gün bir çok 

diye bağırarak şiddetle alkışla

dılar. ( ikinci Fridrih ) takiıten 
ve hic:vden asla çekinmezdi. 
Bu baptaki noktai nazarı şu idi: 

< hakkımızda söylenen sözler 
doğru ıse islahı hal etmeliyiz, 

yalan i•e aldırmayıp gülmeliyi'l: 
( ikinci Fridrih ) tenii adalete 
çok ihtimam ederdi. Kendisini 
( Fukaranın avukatı ) tesmiye 

etmişti. Vükela.sına daima : 
zenginlerin bir çok avukatları 

vardır. Fukaranın ise bir avukatı 

var, o da benim derdi. De

ğirmenci ( Arnold ) vak' ası pe1c 

meşhurdur. Merkumun ( San 

Suzi) şatosunun bahçesine mut
tasıl olan yel değirmeninin 

istimlakine lüzum görıılmüş, fakat 

herif salmağı sureli kat'iyedc 

reddetmişti. Bu i~c.; mt.mur 

olen zat : • azlanına , kıra! 

istese değirmenini bedava 

alabilir > demesi üzerine değir

menci : « Berlinde mahkeme 
yok mudur? cevabını vermişti. 

Değirmencinin bu sözü kır< lın 

çok hoşuna gitmişti. 
)Bllmedıl 

[1] 1750 dan 1753 aenedne kad•r 
devam eden yedi tenr.: muharedc~lnde 

Franaada Ktr.ıl (on beılnc:I l.uvl) idi. 
Karada ve dentz.d«:- matlup olao Frftnaa 
(Kanada) yı ve Hlııdialandakl mü1 • 

temlekelerini kaybetti. 

il KR,\ \TORlYS nıiislıp isi- :: 

!i illeri pirasada ıne\·cut s~kız j:':~ jj ıııacıııııı pastillerıııiıı en iyi-

1!. olup gayet ıııiıes<ir ve altı:- !i 
:: 

·ıl. n1a51 çok ko'aydır. =: 
K :c !! RA \TORD'S ıııfü,hil pa~- !: 

j! tillerinde bır veya iki taııtsini!: 
:i sırf çiğnemek surctil "ocıık- !! 

' :,.ı !! larııı ve halla blıyiıklerin !,!, 
ii istil rahıııı ı:ıucip olaıı lıiııt n ;: i: yağından 60 grrıın •. \n:ış ai 
!! gibi aynı tesir gorüliir. ~i 
li KRA \TOR[) 'S übü<lık •• 
~~ sa~. ızı ö~ sürük ve boğaz ağ-

1
il 

•• J 1 
•1: rılarıııa karşı cıı mııkemnıe :: . -fi devadır. !i 
ı· •• 
:! l loş bir lezzeti olan bu i! 
jj sakız'ar bilhassa sıgara içen- ij 
:: !ere ş.ayaııı tavsiyedir. n 
:: Billıınunı tl.:1~r.elcrle ceza i! 
!! depolarında <atılır. g 
:1: Unıuıni ac~ııtJ: Galatada ii . .. .. 1 •• !! Vopoda ıaııında 7-10 ııu- !! 
ii ınarada RİŞAR VOLF, Galat .. !i 
H posl.t kutusu 447 !i 
ii;u:::uı::c::::::::::::::ı:::::::::::::::::::i 

Kadıköy >aha,ııllla: Fatih -

Kuııkapı, Eyup - Darus~afaka. 

T;ıksiın Stadyonıuntla: 

J.),.+5 tc L\kiidar - lk~ lcr

beyi. hakem İzzet Be\ . 
J .ı •. ıo da .\ltınordu- İ>tan

bubpor, hakem Ba'!·i Bey. 
1 ~; J .'i tc 1 larlıiyc - ( ;altıta

saray, h·akcm Abdullah l\ey. 

btaıı hu I :;ia mpi yon Iuıı;uıı u 
teslıit l'dccek uhn iki k(iıııe 

lıirincikri ( C:alatasmay- l lar

hiye ) nıii,alıtıkası iki defa 

yapılacaktır. lkind ımısalıak:ı 

15 haziran lJ2<J cunıa ~Linli 

gene Taksim >tadyomunda 

y•ıpılacaktır. 

Boks birinciliği 
lstanbul mıııtakası 

1ıeyctiııdcıı: 

!.+ h 

lkyo~lu 

'12~ cuma 
Cu ın huri yet 

Boks 

l!;tiııü 

1 lalk 
fırka~ı ~alonunda ..;aat tam 
onda lıoks lıirincilikleri su
reti kat'iycdc itmam cdilc
ccjl;indcn nıll,alııklarııı lc\a

zımlarilc birlikte isbati ı ı -

clıt cylcnıckri beyan olunur. 

Trakyada 
Aygır ve buğaları 

ihsa için 
Yapılan talimatname

lerin tatbikine başlanc ı 
lktısat nldleti hu 'tllC 

ı·:dirnc, Tekirdağı. l\ırklar

cli, Çataka. Kars, Balıkesir 

YC llur"ı Yil;\yetleriııc :;amil 

olmak uzrc bir ih'a "eneme., 

t :ıliırnıtnanıc,i y:ıpnıı~tır. bu 
Yihh'etlerdc baytarlar mari-

fctilc ameliyata da lıa~lan-

1111~c~r. 

'CnC lıu 

lhsa ameliyesi bu 
Yil;\yetknlc k;\ınilcn 

hitnıi~ olacaktır. 

Tr:ıh ~ r.tla, Catakanın illi
) lık \·ekmece nahiyesi mıt>

tcsna olm"k llzrc I .+!O hıı)ta 

, c a\"'ır cncıımi>tir. Bur:ıda -~ . 
f2 baytar \'alı~ıııaktadır. Bu 

i~lcr için J;\zım olup ta 

,\ ırup:ıy:ı sipari~ edilen bir 
takını aletler ~chriınİt.c jı;cl

mi~ ve dun baytar mudur

lliğii tarafından viUyctlcrc 
µ;ünd c ril ııı i, tir. 

Kadroların bugün 
tebligine intizar 

ediliyor 
i\ giındur beklcııiltli~i 

halde tab·ı ikmal cdilmcdi~i 

i;in tdıli~ ol ıııan ı ·an de
mir kadrolarının bu!(lin \ıı

kanıdan tclgnıfla bildirileceği 

haber alıııım~tır. 

1 O senelik maaşlar 
Maaşları (100) kuruşa kadar 

olanların 1 O •eneliklerinin birden 
varilerek hazine ile alakale· 

rinin kesildiği malomdur. Ge
çen sene bu şerait altında(400) 
kişiye ıpara verilmişti. Bu 
sen de (100) kuru~a kadar maaş 
tahsis edilenlere ayni muamele 

yapılacakhr. 

İş çok, memur az 
:\letnık mallar nılidiirlllğii 

kadrosundan lıu ;ene J.J. me
mur açığa çıkarılıııı~ lıu .-u

rctlc ~imdiye kadar meYcut 
h~ memurdan ancak JO u 
kalmıştır. Bu memurlar ida

renin ınuha>cbc 'e muamc
h\t kalcınlerile, cnıh\ki mil

liycdc çalı,an memurlardan 
bir kt>nııdır. 

~lctruk mallar 
\li Riza B. bu 

mtitlürü 
katlar dar 

bir kadro ile i~ yapılamıya

cağını, bir az daha tah>i>at 
Yerilınesiııi :\!aliye 'ek;\lctine 

lıildirınHir. 

Çekirge mücadelesi 
.%irant dairc~i ç~atalca \"C 

:mnide çckirµ;c nıücadelc

sinc dcrnnı etmektedir. Ci
yardaki biitlın köyler mli

cadcle ile mükellef nıtulmu~
lardır. (,'atalcada lıu sur tlc 
imha edilen çckiq~c ıııikturı 

.+200) !.ilorn bulmu~tur. 

Bakırköyiinlin ,\ınbarlı 

meı kiiııde de ~O düıııimlük 

arnzi tcıniz1cnnıi~tir. 

'Kartal htn albintleki çekir-

.. ·elcr de " CJO nislıetinde 
:-. it 

iınlıa edilmi~tir. 

En kc,if olan anızi Siliı ri 
ve C::talcadır. l\iı\ lüler ziraat . . 

;ıcmurlarının nczar~ti al-

tında muntazam bir sekildc 
çalı~nıaktadırlar. Bu lıanıli

nin çekirge nıiicadeleöi ya
l ında hitama erecek tir. 

Muhtelit mahkemelerde 
Türk - Roıııcıı, Turk- r U

nan muhtelit nıahkcmc'i rc
i>liğiııe .\1. Bcyk tayiıı cdil

nıi~tir. 

Taksim abidesi 
Şimdiye kad,ır lıa\ahmn 

yağmurlu \C kııa l!;itme~i 

yuzıindcn tamir edilmeyen 

t:ıksim abidc>inde faaliyete 
bir kaç l\lllle kadar btı 11ana
caktır. 

Üç a:ylık maaşlar 
Tek ve üçer aylık mütekaidin 

eytam ve eramil maaşlarının 

tediyesi hakkında dün de emir 
gelmemİ§llr. Her türlü hazır

lıklar bitmiş ~lduj!u cihetle 
beklenen emir gelir gelmez 
tediyata başlanılacaktır. 

Ett>ııı Jleı·ıc' ihtifali 
Türkiye Eczacıları cemiyeti 

riyasetinden: 12 haziran 929 
çarşamba günü merhum eczacı 

Etem Pertev beyin vefatı yıl 

dönümüne mtisadi! olduğundan 

l::.yipteki ke\>Tinde icra edilecek 
ihtifal~ iştirak etmek üzere mes

lektaşların o gün sabah saat 
onda köprünün Eyip iskelesinde 

hazır bulunmaları rica olunur. 

Haydarpaşa tramvayı 
Hadarpaşaye kadar uzatılması 

~vvelce kararlaştırılan Ü küdar 
tramvayının toprak tesviye.ine 

başlanmıştır. Avrupaya sipariş 
edilen malzeme de ağusto.s ayı 

iclnde gelecektir. 

Ekmek 
Bir haftaya kadar 

ucuzlıyacak 
Zahire borsa<t cetvellerinde 

un hatları düşmeğe başlamıştır. 

Bu yüzden bir haftaya kadar 

ekmeğin ucuzlamasına muhakkak 

nazarile bakılmaktadır. 

1 
1 

j 
J 

lngiliz lirası ·vakıf paralar müdürlüğünden 
Yeni gümrük tarifesi 

yüzünden yükseli-
yormuş 

lngiliz lirası dün de 1023 
kurusla 1025 kuruş arasında 

temevvüç etmiş ve 1025 kuruş 
1 O parada kapanmı§lır. 

!sterlinin daha ziyade yüksel

miyeceği ve bir müddet bu 
rakamlar üzerinde kalacağı tah

min edilmektedir. 

lngiliz lirasının yükselmesine 
ithalat mevsiminin sebep oldu

ğu söylenilmektedir. Bilhassa 

ithalAt son günlerde pek ziyade 

artmıştır. Tücccar, yeni gümrük 

tarifesinin tatbıkından evci, kül

liyetli mal celbetmek i•lemekte

dir. Bu itibarla kambiyo talebi 

artmakta, talep nispetinde de 

liatlar yükselmektedir. 

!sterlinin tere!!üüne kar~ı te

dabir alınması mevzuu bahis 

de~ildir. Esasen sun ·ı tedabirin 

hiç bir fayda hasıl elmiyecegi 

söylenilmektedir. 
-·---

Etfaiye mütahassısı 
geliyor 

l•:nıaııct, ctfniycnln ı ... t\h1 

için \"iyana Şclırcm<ıncti ~t

faiyc mlldllr mum inini nılı

tah:ı;sı> olarak lstanbula ça

P;ı rnı ı~tı. 

~iımlirc katlar hazı hththt 

i~lcri için p;clınc:--i p;C\:ikc.•n 

nıiit:ıhnssı~ on glinc kadar 

gdcccp;ini l·:maııctc hildir

ıni~tir. 

Matbaamıza gelen eserler: 

Yeni adım 
Bu namla edebi, içtimai, 

fenni, haftalık bir mecmua 

n~rinc başlanılmıştır. ilk sayıda 

bir edebi musahabe, garp ede

biyatından tercüme edilmiş bazı 

parçalar, sinama ve spor haber

leri, Salih Murat beyin ilim ve 

ümit asrı isimli bir makalesi, 

Selhhattin Enis beyın bir hika

yesi, Necip Fazıl beyin bir 

şiri ve genç muharrirlerm zden 

Bekir Sıtkı beyin güzel bir 
mensuresi vardır. Mecmua bir 
Türk ve bir Ecnebi ressamının 

tablolarını da muhtevidir. Bu 
dolgun mündericata rağmen fiati 
yedi buçuk kuruştur. Yeni 

arkadaşımızı tebrik ve muvaffa
kıyctini temenni ederiz. 

MUSTAFA rlEZİti 

CAYI 
~·---... 

(222J1') ·o. 1ı uıetlı· medyun Fatma ·ucda llanımm 
• 'i~aııta,ıııda Te~\ ikiye ııı:ıhalle;indc J laınaıııcı Emin U. 
-okal(ımLı atik (-1) ınukerıu cedit ( r <J; • ·o. h 'c lıodunını 
katında; çanıa~ırhk, üç oda, hal;\. kiiınürlukkr zeııım. lıir;nci 

ikinci \ c üçüncü katlarda; iki~cr daire.'i \ e 1ıcr daire>İ be~cr 
oda, koridor, hal;\ haııyo, mut!al(ı \ c tizcri danu;ayı mulı

tC\ i 'c (~6~) zir;\ arsaııııı ( .+20) zin\ ırnıhalliııdc mebni 
bulunan (175~0) lira kıymeti muhamnıcııli bir lıap ],,\rgir - , 
aprtımanın tamamı (dürt bin) lira bedel ile talibi ulıdc,inde 

takarrür ederek ilıalci C\ ıeliyc'i icra kılınnıı~ oldu~ud'!,n 
yıızdc bc~ten a~al(ı olmamak tizre zamma talip ulaıılarıh 
bıı ili\n tarihiden itibaren (.1 l ) !!;llll zarfında ) iizde O'ı pey 
akçelerilc her ~iııı >:tat ondan oı' bc~c kadnr ])ürdünciı 
\ akıf hanının ikinci katında (r .ı) _'o. lı \"akıf Parlar .\lti

diirlti!!;uııc müracaat evlenıelcri ih\ olunltl'. 

Beyaz ve sıhhi 

DİşLER 
ile muattar bir ağıza malik olmak 
ancak oksijen sayesinde istihzar olunan 

BİOKS 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Gubta 
baıında. Beyoglu 2562 
acentesi: Mahmudıye Hanı 

lııanbul 27 40 

Köpr" 
Şube 

altında 

Ayvalık sür'at postası 
( MERSİN ) vapuru 4 Haziran 

Salı 17 de Sırkecl rıhtımından 

hareketle Gelıbolu, Çanakkale 
Küçülckuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalıga gidecek ve dönüşle 

mezkür iskeleler!" birLkte Ahın· 
oluğa ugrayarak gelecektir. 

Gelibolu ıçin yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

Trabzon ikinci posta5ı 
(KARADENIZ)vapuru 6 Hazıraıı 
Pcr~cmbc akşamı Galata nhlırr:ın
dan hareketle Zonguldak. lne
bolu, Sinop. Samsun, Ü m c, 
Fat"a, Ordu, Gire&un1 T rabz~n. 
Rizeyc g-idecek \'C or. Trabzon 
Pohtthane, Girc~on. ()rdu, J-'at 
~a. Saın~un, Sinop, İnt'.boln\·a. 
u~rayarak gelecektir. 

8· 9 Haziran 929 Kadınlara 
10 ,, ,, Erkeklere 

Türkiye seyrisefain ida· 

resi mütekaidin, itam ve 
eramilin Mayıs 192C) ma

aşları balada muharrer 
günlerde verilecektir. 

istaııbızl lin1anz • 
Limana bütü ın.ıl üıııah' linıaıı 

luifeleriııi ve bütün liman 
rusuntuıııı, i~ a :stikleri, her 
tiir!iı nafı ıııalüıııatı ınııhtel'İ 

bir eserdir. 
1 ler tiıcc;r ı \·c liınan'.a 

alakac'a · her kese lfızııııdır. 

Gayet nefis basılımştır. • 1 • ı 
lira mukabilinde l:itapçılarda 
ve liman şirketinde satılır. 

Aden1i iktidar 
YC hclgeYsekliğine . ~ ._ 
En ınüees:r dcYa Semin harı

l:ırıdır. DepObıı İstanbul Sirke
ciı!e lskcııderiye oteli ittisalinde 

Al R11.~ c .. zalıaııcs d r. Taşraya 

150 kuruş rıoşta ile ı::üııdcri!ir. 

İzıııirde ecza depolarıııd~ \'e 
1 

Jrgat pazaıııdaki eczanede bıı· 

lunur. 

lstanbul birinci ticaret mahlf.eme

sinden: lstanbıılda sabrıı sefa ha

nında mukim iken 2 nisan JQ29 

tarihinde il:iııı ifliısına karar \'C· 

rilıııiş olan S~lıa Se'iııı şirketi 

ziı:ııııetiııde alacağ;.;ı ıııııvakkate~ 

kaydettirmiş ol>nların 2~ hazi
ran ıcı2<ı tarihiııe ıııüsadif rı~

zartesi günü saat 14 de mahk.::
me iflas oc'a ·1111 gelerek ah
cak11rıııı kayt \'c ta,dık ettır

ın..lcri ilan o'ııııur. 



Savıfıı 

Emniyet sandığı 
müdürlüğunden 

l\!ü~cde mcrhımaan Cins ve ncv'f 
bedeli ikraz. Xo 
~ 2462 (".,küdarda i\hırat reis mahalle,;in

de Çırvuşdercsi soka~ında eski 
121, yeni 153, 153, 1 numaralı 
bahçeli: bir h.1nenin tamamı. 

341 13168 Heybeli adada Cak sokağında es-
ki 2 ve )'t"tıİ 32 numaralı maa 
nıü~temiUt bir han ve arsanın 

Raşlt B. 

tamamı. l !adice H. 
383 l 3l>l 5 llcyoğlunda küpliccdı.ı 48 numa· 

ralı bir hane i\Ielahat Pakize, Besi· 
me, Ilidayet Hlar 

t 5tı 15296 Şehzadeba~ında kalender hane 
mahallesinde Şchzadebaşı cadde· 
sinde eski ve yeni 77 numaralı 

bir dükkıl.nın tamamı. Mehmet Aziz B. 
ve İsmail Saadettin B. 

38 15317 Csküdarda Pazar başı mahalle· 
sinde Nnhkuynsu C::ddesinde eski 
26 ve yeni 24 numaralı bir ha· 
nenin tamamı. Ali Şefik, Mahmut Tarık 

Beylerle Hadice Ferah fJ. 
100 15578 Avrat pazarında H'obyar mahal

lesinde çıkmaztulum sokağında 
eski 8 ve yeni 12 mum aralı 
bahçeli bir hanenin tamamı. 
Eda, Lutfiye, Emine, Ayşe ve Belkis R !ar. 

695 16274 Atpazarında Mağnlsalı Mehmet 

paşa mahallesinde Sarraf baka! 
sokal(ında eski 2, 4, 6, ve yeni 
2 numaralı bir sahllhanenin 
tcmamı. l\Justafa ve Hayrullah Ef. diler. 

320 16280 Hasköyde Siitlice mahallesinde 
Karaağaç sokağında eski 19 ve 
yeni 23 numaralı bir hanenin 
temamı Hasan Muammer B. 

220 16319 Samatyada Hacihüseyyin ağa 

mahallesinde N"arlıkapı şümendüfer 
yolu caddesinde 79 numaralı bir 
hanenin tamamL Mustafa Sami Ef. 

2295 18045 Bakırgöyünde Yeni posta mahal
lesinde l\1aslaküstü, Istanbul yo
lu, Kuleli camiişerif kurbü, Sa· 
rayala, Tifos kariyesi l\rezıırlık

altı, Yolontepe Bosıı.:ıi cedit ve 
karye derunu mevkilerin.de 33 
ila 40, 43 lla 48, 5, 6, 7, 31 

numaralı maa tarla hane, anbar, 
ôkıi:ı ahın, mutfak, de&irmcn, 
ahır, samanlık, kar)!ir fabrika de· 
ğirmen ile 12 kira tarla, bir kıt'a 

harman ve bir kıt'a bağın taına
mL Nazlı R 

J 53 18214 Edirnekapıda Cakırağa mahalle· ' 
sinde Hançerli kilisa sokağında 

eski 22 ve yeni 28 numaralı bir 
hanenin tamamı. Nesim Ef. 

247 -18~ Balmköyünde Maltepe mahalle
sinde Bayrampaşa caddesinde 2, 
4, 2 numaralı bah~eli maa dük
kAn hanenin tamamı. 

Ömer Lütfü EL ve Sabiha H. 
954.'5 111757 Fatihte f>iilıı;er.zarle mahallesinde 

Ç&maşırcı sc.ılı:alJnda 9, 11 numa-

870 20012 

1705 20014 

59.7 18740 

ralı üç düWn ile bir otelin ta
mamı. 

Fatihte Di.ilgrrzade mahalesinde 
Nartıaı: sok«ğmda eski 16 ve yeni 
6 numıırıılı ibir diikk!mn tamamı. 
Fatihte Dülgerzade mahallesinde 
Nalbant ve Çamaşırcı sokagında 
eı;ki 1 4, 2~ 5 ve yeni 4, 4, 1 
numaralı bir düillnın tamamı. 
Üsküdarda Osmaniye ınaballeS!n
de Seyidahıttetdereşl sokağında 
seki 30 mükerrer ve yeni 12 • 2, 
12 • 2, 12 - 3 numaralı maa nhır 
bahçeli bir hane. 

180 19060 MirgAnda Muvakkathane cadde
sinde eski 46 mükerrer 'Ve yeııl 
4 2 numaralı bahçeli bir dükkA· 

Nazım B. 

Nazım B. 

• 

Nazım B. 

Selim B. 

nın tamamı: l\Iustafa Refik B. 
855 19986 .Sanyrada Caınilşerlf sokağında 

eski 99 mükerrer ve yeni 1 S, 
17 numaralı bir hanenln tama· 

mı. Ali B. Emine Sabiha R 
240 20008 Avraqı;ızannda Cenbaziye ma-

hallesinde Karaballal sokağında 
16 numaralı bir hanenin tamamı. 

Ayşe Sıdıka li 
662 20009 Çakm.ıctlarda Tayahatun mahal· 

lesinde Çakmactlır yokuşunda 
51 numaralı dükkılnın tamamı. Didar R 

365 20-017 .Beşiktaşta Abbasaga mahaleı;inde 
F.sklyıldız caddesi ve yeni Veli 

efendi solcagtnda eski 82 ve yeni 
12 5 numaralı bir haaenln tema-

rnL Osman B. ve Hasna, Hailde H. !ar. 
» 1 O !00'18 Kırkçe~nıede {Seibanbaşı İbrahlm 
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Pompey!l · 
Ftoı:aml 
Vlvlts · ı 
Fetiş l 

RevdoP· , 
Sipr ! 

FtJeP: t 
K7nln '. 1 

J 

Dinar belediye riya• 
setinden: 

1 - Dinıır kasabasının tam ortasında belediyenin mu· 
tasarrıf olduğu 78 beygir kuvvetindeki su ile müteharrik 
değirmen kuvvei clektirikiye istihsal edilerek şehri tenvir 
etmek ve bu kuvvetten istifade ederek her türlü tcsisaa 
sanaiyedc bulunmak arzusuunda bulunan ve musair şerait 
dermeyan eden taliplere uzun müddetle icar edilecektir. 

2 - Bu maksatla gcılrilnıiş olan (Türbin) makinesi ve 
tefcrrüatı haımdır. Türbin projesi mucibince binayı talipler 
inşa edeceklerdir. 

3 - Bu su kuvvetinden lştilade ederek tesisat yapmak 
isteyen taliplerin tarihi ilAndan itbaren 20 yirmi giln zar
fında şeraittlerlni ' belediyeye bildirmeleri ildn ohınur. 

Yol münakasası 
Vilayet dcıfmi encümeninden: 

'8.vılt ct mTryollan e liman-; 
Jarı U--mumi mübürlüğünden= ·. 

1 Haziran 929 tarihiııden itibaren Banliyö ' . ' .... , ....... ,_ .. 
•tl~ki şekil.de ttbdil edilmiltlı:-

~ .. 
50 N. Katar Haydarp:ışadan hareket S. 
12 N. 
14 

16 N. 
18 1• 

20 N. 
22 N. 
24 N. 
26 N. 
28 N. 

80 N. 
32 N. 

84 N. 
36 N. 
38 N. 
40 N. 
42 N. 
44 N. 
46 N. 
48 N. 

• 
11 N. . ~ 

13 N. 
15 N. 
17 ~-
19 N. 

21 N. 
23 N. 
!5 N. 

27 N. 
29 N. 
31 N. 
33 N. 
35 N. 
37 N. 
39 N. 
41 ,N. 

!041 N. 
43 N. 
115 N. 
47 N. 
49 N. 
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hattı katarlarına alt seyrüsefec tarifesi 

1.25 Pendile muvasalat S. 
6.40 

• ,, 
7.35 

" 8.op B~~tatı'1Ja 
S.30 Pendlğe -9.111 ,, 

10.24 " 
- ~ 

12.06 ,, 
ıs.ııô ,, 
14.SO 

15.40 
~ 

16.40 

" 
,, 
,, 

17. IO Bostancıya 

ı 7.45 Pendiğe 
J 8.20 ,, 
19.07 ,, 
19.35 Bostancıya 
20.15 Peİidiğc 
20.şs ,, 
22.30 ,, 
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!1.16 

t'.30 
8.27 
8.31 
9.26 

10.08 

q,16 
13.-
14.22 
l 5.42 

16.34 
17.32 

17.38 
18.37 
19.12 

ı~,5~ 
20.03 -21.07 
21.47 -· 23.20 

6.1 7 Haydarpaşaya mU\·asalat 9. (.08 
7.3.J, 
8.19 
8.45 

6.52 
7.!8 
7.54 
9.05 

9.3.J, 
10.13 
12.IO 

13.02 
14.05 
15.09 
16.41 

17.15 
J8.05 
18.15 

19.29 
20.32 
20.18 
20.42 
jl.ŞO 

22.12 

.. 
ti 

,, 

" .. 
,. 

" 
" ,, 
" .. .. 
" 
" 
I! 
,, 
,, 
,, 
,, 

.. 
,, 
,, 

" ,, 

" ,, 

" 
" ,, 
.. 
" 

" ,, 
,, 

" ,, 
,, 

" ,, 
,, 
" 9.30 

" 10.25 
,, 1 1.08 
') 13.02 

,, 13.53 
,, ıs.

,, 16.
,, 17.32 

,, 18.09 
,, 18.30 
I' 19.06 
.. 20.20 
n 20.57 
., 21.09 
,, 21.33 
,, 22.20 

" 28.02 
Bakırköy ile Yedikule ara mdaki yolun inşa>ı kapalı zarf 

usulile 23-6-929 tarihine müsadlf pazar günü saat on bire 

kadar münaka~aya konulmuşur. tnliplcrln teminat ve teklif Not: 49 N. Katar perşembe, cuma ve pazar ve 50 N. Katar yalnız cuma, cumartesi 

mektuplarını tayin olunan saatte daimi encümene tevdi ve pazartesi günleri seyrüsefer eder. 

eylemi' bL1lunmaları me~ruttur ~frıame~inl &ör k ve 47 f 48 N. Katarlar l nisan tarihinden 31 birinci teşrin tarihine kadar seyrüsefer eder. 
şrr.ıiti öğrenmek htcyenlerin encümen kalemine müracaat· !---------------------------,.-----------..,. 
lıın ililn olunur. 

Kütahya vilayeti daimi encü
meninden 

6600 Lira bedeli keşif! Uış1k hastanesi ilave.i inşaatı 30-5. 929 
tarihinden itıbareıı 20 giin mfıddetle tekrar temdit ve kapalı zarf 
l!sulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin yüzde 7,5 depozito 
akçesile 20-6-929 perşeml:e gün(i saat on~şe kadar ihale komis
yonuna tevfikan tanLim edecekleri ttk!if zatflarile mfir~aatıarı, 

7566 Lira be4eli lıeşilli uşşafıcaymaham kon<ığl in~atı 30-Ş. 
929 tarihindesı jtıbartn 20 gün mliddetle tekrar temdit ve kapalı 
uı'f usulilc münakasaya konulmuştur. Taliplerin yüıde 7,5 depo
zito akçesilc 20-6-929 perşembe günü saat 15 şe l<adll!' ihale ko
misyonuna tevfik2n tanzim edecekleri teklif zarflarile müracaatları. 

lspirto ve lspirtolu U;kileı inhisarı 
umwni mlidürlii(1ünden: 

Evsafı ıartııametlndc yazılı biri 300,COO dıterı 450,000 
kilo ulmak üzere 750,000 kılo ılıı nevi ispirto pazarlık ıuretile 
almacckbr. Talipler mubayaa ıartaııııı"lnl öğreanıck iizere nıuba
yaat komisyonu kitahet!ne müraca111 edecektir. Tektıfler 1 Tem· 
muz Pazutesl gOnü saat 12 ye lt11dar kabul olunacaktır. 

İstanbul san't mektebi mli
dtirlüğilnden: 

Sultanahınette Hanımlara tıııılısut .q.m terıqtf ınelcteLt 
!llptcdilmlltlr . .Pazar pazartesi ıalı giiılied ıedrısata 4,30 dört 
buçuktan 7 ,30 yedi buçuğa kadar devııııı edilecekur. Kaydı 
k.I>ul edilen talebenin mezlr.Qr gllnlercfc "mektebe devamları ılan 
ulunur. 

Devlet Matbaası idare komisyonundan: 
450 top iltnill 17 / 18 kiloluk battıl 

50 ,, .. 2ıı / 24 ,, • ,, 
10-0 ,.. .. 20 / 21 " • 
150 ,, ,, "2 / 23 .. çııt 1'canbuı 
300 ,, " i4- / 25 .. ' " 
150 .. .. 28 / 29 .. " 
100 • tııustras!on 4'2 .. ,, 
120 ,, ,, 29 .. battııl 
Mektep kltııplan için yukarda nevi, clns ve mıktan 

yazılı kA!ttt nümunesine muv•fik olmak şartlle pazarlık su
retile satın alınacaktır. Bu kdğttlıın vermeye talip olanların 
~ait ve tekliflerini Haziranın sekizinci ~~ne kadar ınaz.. 
nıfen bildirmeleri. 

numar~ bir hanenin teınaını. Hayriye H'. 
_ Ahmet Naci B. 

Yukarcı,. ikraz numaralı yazılı emlak vııdesi hitamında 
tediyei dcyn edilmemesi baseblle (altmış bir) gün müddetle 
satılıga çıkarıldığwdan talip olanların ve fazLı tafsilat almak 

Devlet demir yolları ve liman
ları umumi müdürlüğünden: 

l H.ı.iran 929 tuılıindea itibaren bilumum 10yriiıefer Attckkı tehJde tebdil ..dilecektir. 

( Haydarpaıa • Adana • ,liaydıırp&fa ) 

Haydaqıafa 

~ 
Afyon 

Konya 

y eııı.;e 

Yenice 
Konya 

AL,oıı 

Eokıtehir 

Haydarpap 

Haydaıpaıa 

Eskıtehi.r 

Anhra 

Aabr• 
E.kitelıır 

Haydarpa,a 

Haydorpaıa 

Eskıtdılr 

~· 
Aııkar,a 

EKıt"hır 

H.~ 

~ 
Adap ur 

Adopazar 

HaydarJ>at& 

Muvuıılat 

19,S& 

1,02 
8,% 

18,20 

17,J.4 

1.22 

~.oı 

17,05 

• 
~ 
9,40 

20,40 

1,24 
9,06 

7,35 
18,04 

1,42 

1,42 

( Haydarpqa • Anhora • Haydaıpaıa ) 

23,07 

7,25 

4,17 

14,28 

2,20 

9,0Ş 

l,l<t 

11,00 

( Sampion ıilrat katan ) 

Aıı.oclolu ~ 

13,01 

23,29 

20.20 

4,37 

19,00 

2,33 

19,00 

J.28 

( Haydaıııaıa • AdıpvN •• fU~ ) 
20.oı 

15,H 

19,53 

2,50 

( fôldıebfr • Aıılaı:a • EAtıebır } 
7,00 

ağa mahanesinde Sekbanbaşı so-
kağında eski 14 ve yeni "30, 32 

.isteyenlerin Sandık satış Amirliğine müracaat yl..-mderi 

Mdküt ıadlıı. tıılıma Ya.kir• V"Q<llt ve Yeınetlı • Fu~aaıı Haydarp.att Ai:!ana • Halep frabıa
lıı•tom • Hayfa • Kalıire arasında ve aıütel.abılen ıey.o.eler etili! pıılenle lılç bir tadıllt icra .dınnemı. 

o'.dı.~ ve daha fazla ma!Gmatın letwyoııların bekleme aalonlıınna t.ıık edılmlf olan tlrifclerde mevcut bulun-
lOzumu ilan olunur. • d~u ilin olunıır. 



lEClt ~: 
~~~ 

"VJJi it • 
J Aylıft JSO ~ 

8 • 400 röQ 
o • rro t4!0 
it • 1400 !700 

1929 TOıtJ .-ıeld•~·re fayd,p ••ta 
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' Borsalar 3 Haziran 

.. 
~ Edirne Belediye Riyasetinden: 

r929 Edirne şehrinin tesisatı elektrikiyesi 20·5-929 tarihinden ttibaren 
45 kırk beş gün müddetle ve kapah zarf usulile mooıkas:ya ko
nulmuştur. Talip olanlar proje ve şartnameyi 10 on lira bedel 
mukabilinde istanbul . şehremaneti ile Edirne Belediyesinden teda· 
rik edebilirler. Talipler Hk teklif edecekleri bedelin yüzde yedi 
buçuk nisbctinde teminat akçfsini veya l:tanka mektubunu ve ttk
lifatmı havi puJiu v~rakayı bir zarf derununa koyup üzerine ı;,Jek
trlk işine ait oldu~nu yazarak 6 temmuz 929 tarihine kadar 
Belediye meclisine tevdi eylemeleri fl1n olunur. 

Nukut 
ı gUlz lirası 
J Dolar 
20 Yunan dıralımt 
l Rlyh,mark 
ı J.. vuıturya ,uınl 
20 Ley Romanya 
~O Leva Bulgar 
ı Felemenk florini 
~o Frannz frangı 
ıo JlaJyan llrct~ 
;() kur~ çe~o - Slovakya 
1 Cu:voneı. c s9vtyc~ • 
ı ZeloU c LcJWtAI! :t 

20 Dinar • Jogif.lavya • 
~o Bef stt? · rrarii\' 
ı Pcıe1' Jıpanya 
20 laTiçre .frangı 
l Mecidiye 

Çek 
NeryorlC 1 Ttıyc U * 
P•rit • • a 

ıldı 

1018 00 
209 5000 
,. aöq9 
ıo· oo~ 

~· 211 00 

}~ o:>'; 
84 21 

t68 751 
trt 

''! OOC}9 
,, 2Ş 

,, 00 

"' 00 ® .!: n 
10~2 oo· 
0A7 7509 •ea 

a andı 

00 

21 
tO 
00 

'" ôÔ 

75,0~ 
Londra tiıcrlnç blr İngllJıfr ı u 

MUano • • • ltıı 
o'H t1 •4.00 

' ~ıa • 08()0 
Berlln • , • ali 1 9878 

·j ::~ Sof)'a • • • ! 
• Br\ıkıeJ ~ • 4 l>4 

.Aıniııtflrdame • • t J) 

A oa.ao 
• 4, ,, 41,:'3 

' .l'J,71· ' 
17,75 

Cfnevro • • ~ ilk 
~ 4821 i 41,25 

Prar • • • roıı 
VJ1111J • • T ıUID 
Madrlt • • • p.ezeta 
Vır,ova , • • ıetotl 
.Atına , ı • dlrabm.l 
Bllkre, 20 Jey lf.rü• 
llelgırat TUrk llraal &ü 

Tahviller 
JEtlkraı dalılU • vadell • 
Dtiyun.ıı mO\'alılde 
lkramlyeli demlryolu 
lıtanlıul tramvay ılrketl 
Rılıtım Dok ye -\Jltfre})9 
lftaı:ıbul anonfı'h •u ıtrkeU 

Hisse senetleri 
lf l;ankası 
Omıanlı bankası 

•• oo.oo 
• 87..SO 
8 sıoO 
4 22,IO 

87 00 
14 75.00 
21 80,00 

83 8750 

.. r 0000 
80 
21 

• 12 ıs 

'" 00 

ıe 00.0Q 
a 17.IO 
8 as.oo 

·* 
2t.U 

oo 
t• 78,00 
28 90,00 

93 ~gg 200 

' 80 

ıı 55 
00 00 

Ticaret ve ıabire borsası 
fJatlar Ticaret borsası kltJlıumumUfil µrafından vf!rllmlıtır. 

Okkall 
Aumı Aıgar1 
K. P. X. P, 

Buğday %Çavdarlı 

Yumuuk 00.00 OOC»q 00'°9 
KlZJlca 00-00 00.00 00,09 
SUnter 00-00 00.00 00,ôO 
Sert C0-00 00'00 00 00 

1 Dtınnıo oo.oo 00,00 C0,00 

I
Sert mahlut ()-()() 00.0C> 00.00 

-ZAHlREl.f.R-
Çavdıır 00,00 OMtO 
Arpa 00,00 00 00 
Mmr ıı.oo 14 35 
Yular oo,oo co,oo 
Fuulye 00.00 00 00 

-HUBUBAT-
f surıım ' 00,00 co 00 
,l\usyeml 00 00 00,00 

-UN
Çuvah kilosu 
Ekfetra ckfstra oo 
Ekiatra • 

1340 
124~ 
1380 
1210 
'uso 

BJrJncJ yumuıak oo 
llh1nci ıcrt • 
ı1dncl • 

TJFTlK -
AııJı:al'& 192,20 170,00 

.u~elılr 000,00 000,00 
Yapııgı Guz yun o 000 00 000.00 

-AV DERJSl-
.Zerdc,·a 
Sansar 
Tll\l 
Kunduı 

ç fındık 
Badem 

fitti 0000,00 0000, 

0000,00 0000.3 
• 0000,00 OllOOı 

.. c: 0001000 eoo, 
-flNDIK-
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Erzak münakasası 
Ali orman mektebi rektor
luğundan: 

Mektebimizin dört aylık erzak ve levazımı kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. iştirak için yevmi ihale olan 20 hazıran 
929 tarihine musadif çarşanba günü saat on dört buçukta deftar

darhk bidası danilinde müessesatı ticariye ve ziraiye komisyonuna 
gelmeleri. 

" Valct ,,zn 4 llaziran 1929 tefn'kası: 62 

- Benim param var .• 
Bundan başka bir de ara
bam var.. Yoksa korkuyor 
musunuz?. Yahut da olan 
hadise sizi alakadar etmi • 
yor mu? 

(Cones) krsaca mukabe • 
lede bulundu : 

- Haydi.. Çabuk gide· 
lim .• 

Hola koştu. Bir ~apka 
ve bir pardesü kaptı; az 

sonra dar ve havasız kupa 
arabasına sıkışmış bulunu
yordu. "Venesya" nın dir
seği kaburgasına batıyordu. 

"Cones,, hem hiddetlen· 
rnişti, hem de, tarzı seya
Jıatınd~n gayrl memnundu. 
Bazı kimseler vardır ki en 
Lüyük keyfleri hemcinsle-

rının sabrını tüketmiye ça
lışmaktır. "Venesya,, bu 
mah lii klardand ı.. "Con es,. 
"Voles,, ve "Mulhavzcn,. 
gibi adamlarla temas ettik
çen, "Roçester,, in borçla· 
rına valcıf olduktan, müte .. 
vffanın hayatındaki ittirat· 
sızlığı gördükten sonra, 
"Venesya,,ya temas edince 
bedbaht Lordu mecnunane 
hareketlere sevkeden ami· 
lin bu kadar olup olmadı
fını kendi kendine soruş· 
turmağa başlamışb. Başka
sının karısı peşinde Parisc 
kadar seyahat etmek haddi 
zatinda eğlenceli bir şey 
değildi; hele bu seyahati 
"Vencsya,, gibi bir kadının 
refakatinde icra mecburi yeli 

-

İstanbul kadastro hey'
etleri riyasetinden: 

lstanbulda ve Büyükadad,ıı kadastro muamelatı jkmal 
edilen mahallerden isimleri aşağıda gösterilen mahalleler
deki gayrı menkullerin tamamlarma veya hisselerine mu
tasarrıf olanlara 9 haziran 929 pazar gününden ltlbıı..çn 
yeni s~net ve plclnları bir tertip ile tevzi ve teslim olu
nacaktır. . 

Kadastro hey' eti 
ı 

2 
ş 

4 
Adalar 

Hoca paşa 
Şeyh Mehmet geyllnl 

~ 

I lobyar mahalleleri İstanbul 
Molla feneri 
Yalı 

Meşrutiyet 
mahalleleri Büyükada 

Bu mahalleler dahilinde gayri menkul malı bulunanla
rın yukarıda dercolunan tarihten itibaren pazar ve salı 
günlerinden birinde lstanbulda tapu dnirfsindc ve Büyilk
dada hükômet konağında ait okfujtu kadastro hey'etine 
müraccaat eylemeleri icap eder. 

Bizzat gelecekler nüfuz tezkerelerini ve ecnebi tabii· 
yetinde bulunanlar ikamet tezkerelerini ve bey'etten mu 
kaddemce almış oldukları makbuz varakalarını ve fotoğ
rafilerini henüz ita etmemiş iseler ikişer adet vesika fo
toğrafilcrini birlikte getirmeleri lılzımdır. 

Bu senedatın tevziatına temmuz nihayetine kadar de
vam olunacaktır. Bu mahalleler dahilinde elde atik hüccet 
ve temessük ve senet kalmış olsa bile. onlara isdnad'!n 
bir gt)na muamele icra olunacaknr. Muamel:\tı ikmal edi
len diğer mahallelere ait senet ve plAnlnrm itasına ne 
vakıt başlan'acaltt peyderpey ildn edile~ldr. 

Gazıayıntap Encümeni Dai -
• 

misinden! 
Oaziayıntap vil!yeti, vilayet muhasebei hususi}•esi için elli 

muhtelif cinsten ibaret ve 990 cilt tutan biliımum defatir ve ev
rakı matbuanın tap ve teclidi, levazım ve mesarifatı alana ait 
olmak üzere dairedeki nümunelerine tevfikan müzayedeye konul
muştur. 10 haziran 929 pazartesi günü ihalesi icra edilecektir. 

Semti Mahallesi Sokağı No Nev'i Kıymeti muhammenesi 
Boğaziçi Ortaköy Mütevelli atik 2 maa bahçe ahşap ha-:e 850 lira dört taksitte 

Müştemil!tı: Bodrum ve çatı arası ve iki kattan ibaret olmak üzre beş oda bir sofa ve 
hamsı vardır. Muhtacı tamirdir. 

Edirnekapı Emirbahari Kapıharici atik 2S.28m. Nalbant dfikk!nı 175 lira peşin para ile 
cedit 20-22 

Ş~da çvsafı muharrer emlAkio hizalarında gösterildiği veçhile ve tahmin edilen bedeller 
ile 8-6-92Q t~tihi11e mqsadif cumArtcsi günü .6aat 15 te müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin 
bedeti mubammeniıı yüzd~ yedi buçuğu hes:ıbilc pey akçelerile veya muteber banka mektup
tuplarfle Emvali Metruke satış komisyonuna müracaatıeri. 

Bakırköy maln1ü
dilrlügünden: 

Kalitaryada Yunan teba
sından Lambiro veledi Ma
nol Siti Leteusdan hazineye 
intikal eden ı 7 numaralı 
beş odadan ibaret olan hane 
bir sene nıüddetle icara ve
rileceği ve yine ittisalinde 
bulunan J 9 numaralı bir 
kat üç oda bir matbahdan 
ibaret olan hane dahi bir 
sene müddetle icara verile
ceğinden tnlip olanların 17 
numaralı hanenin bedeli mu
hammcni olan ı 20 ve ı 9 
numaralı hanenin bedeli 
icarı muhammcni olan 48' 
liranın yüzde yedi buçuk 
nisbetinde pey akcelerini 
mustashibcn 26-5-929 akşa
mına kadar Bakırköy mnl
müdüriyetinde" müteşekkil sa· 
tış komisyonuna müraca
adarL 

Keza: 
Kali~ryade Yunan teba

sından Niko zevcesi Sofiya 
hinci Y orgiden hazineye in
tikal eden Uç oda bir sofa
dan ibaret I I 6 numaralı 

hane bir sene müddetle 
icara verileceğinden talip 
olanların bedeli muh:ımmeni 

· olan I 20 Jiranin y(izde yedi 

buçuk nisbetinde pey akcc
sini mustashiben 26-5-929 
akşemına kadar Bakırköy 

mal müdüriyetinde müteşek

kil satış komisyonuna mü
racaatlarL 

Bakırköy mal 
i mudür/{igünden: 

Kalitarya kariyes.inde lpek
ci Y orgi ve ZC\'Cesi eleniden 
hazineye intikal , eden 3 nu
maralı gazinonun hir sene 

müddetle kara verileceğinden 

talip olanların bir senelik 
bedeli muhammeni olan alt
mış liranın yüzde yedi bu
çuk nispetinde pey akçesini 
mustashiben 25-5-929 akşa
m.ına kabar Bakırköy l\1al-
rnüdir iyctinde müteşekkil sa
tış komisyonuna müracaatları 

DERİ MÜZA YEDESI 
Ttlrk tagyare cemiJJetint!an 

fzmitte tuzlanmış \e J..ur 
tulmuş tüylü, tO}süz (600) koyu 
ve ke~i derileri müZ'eyede 
konulmuştur. Derilerin behe 
elli ve sığır derilerini bc:'.ıer o' 
kası kırk ilri kuauşta talibi uht 
sindedir. Müzayedeye İftira 
arzusunda bulunanların bı!ş r,ü 
zarfında tstaııb:ıl veya Jznı 
tayyare şubelerine müracaatlar __ ...,.._..._ ____ . 

lstanbul mınlaka maadin mühen- ğ r ıJttz!raıı geldi 9 Artık yalr.ız yeni y:ızı 
tlisliğlnden: :a koll:-nılacaktır. Onun iç:n 

Bilecik vilayetinin yeııişehir 

kazasının kirazlıyayla karyesinde 
kain olup halen hükumet mali 

bir an evvel 

ADLER 
bulunan simli l urşun ve çinko YAZI mkineleri 
madeninin bir sene zarfında • fredarik ediniz. 
tescil olunacak (250,000) lira • ADLER makineıi 

sermayeli şirkete hukuku devre- Avrupada ilk imal edilen 
dilmek ve teslim tarihinden iti- ı yazı makinesidir. Tarihi imıı.li 
haren bir sene zarfında eski 1898 dir. Bütün dünyada 

1 
şimdiye kadar 380000 

imalit açılarak ve maden ocak- ADLER makineai 
lan civarının 1-5()00 mikyasır.- Satılmıştır. liarflerin mu-
da muntazam topoğrafik haritası vazi vuru~u bu markaya malı-
yapılmak ve mümkün oldufu sus ve münhasırdır. Anadol.ı 
kadar jeolojik vaziyet irae edil- ii için seyyar memur arıyoruz. 
mek ve bunjan mada tetkikat Ü Türkiye için vekili umumi 
netayicine gore işletme proje-1 RIŞAR VOLF Galata Vcy-
Jeri tanzim edilmek ve dördün- voda Jıan 7-1 O. Galata p()sta 
cü seneden itibaren senevi as- kutusu 447 
gari (7500) ton cevher çıkarıl- ı Bilumum )'azı ve hesııp 
mak vey~ut hava kablosu inşa fi makirıal:ırı atelyesi: ınütahas
edilmiş bulunmak ve bu teah- U sıs bir Alman makinistiı 1.1 
lıütatı teminen milli bankalar- Ü tahtı idaresinfledir. 
dan birinin 125oo liralık temi- lha:u::mu.::::u:::m:ımn:m:::::::: 

Talip olanların Encümene müracaatları ilan olunur. Bakırk6y mal 
'mudur/ü(}iinden: 

nat mektubu verilmek §artile 
mezkur maden taliplerine ihale 
edileceğinden taliplerin 15 .. 7 • 
929 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 şe kadar teminat AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piy ankosu 
s. cı KEŞiDE: 11 HAZIRANDIR 

lKRA~llYE: 50,000 

AYRICA: 25,000' 15,000' 12,000, 10,000 LiRALIK 

İKRAMİYELER VE 10,000 LiRALIK nlR MÜKAFAT 

Bu keşldedo cem'an 3.900 numara kazanacaktır. 

karşısında bulunuh.~rsa ... 
" Venesya " nın insanın 

yanında olması bütün asa· 
bm gerilmesine kafi idi. 
insanı deli edecek tabiatte 
bir mahliiktu. Otomobil 
gara doğru giderken "Ve· 
nesya ,, bir söz söyleme· 
mesine rağmen ref ikinin bü
tün cemiyete karşı hüşüne
tini celbetmiye muvaffak 
olmuştu. "Cones" kendisini, 
tahammül edilmiyecek vazi· 
yetine için için küfrediyordu. 
Hiddeti son dereceyi bul
muştu. Bir müessif hadise
nin vukua geleceği muhak
kaktı. Nihayet Vik~orya 
istasyonuna varıldı. Kalaba
lık arasından süzüle~k uzun 
hatlar için bilet sahlan gi-

şeye vardılar. " Venesya " 
gişeye yaklaşarak iki bilet 
aldı. "Cones,, vaktile vali
desi refakatinde yaptığı bir 
seyahatı hatırlıyordu. O za
man çocuktu. Ohatıralar 
geçirdiği şu anı şenlendire
cek şeyler de değildi. 

Bir duvar saatinde saatin 
kaç olduğuna baktı. Tren 
yirmi dakika sonra hareket 
edecekti. "Venesya" elinde 
biletler olduğu halde "Co
nes,. in yanına geldi. Bu 
sırada delikanlı bir bagaj 
kamyonunun geçmesi için 
kenara çekilmişti. Ledi 
"Venesya Birdberk,, le Pa
rise müteveccihen harekete 
mecbur olması pek muhtc
mtldi, halbukı yanında bir 

Kalitaryrda ipekçi Yorgi 
ve zevcesi Eieniden hazineye 
intikal e<len 4 numaralı fev
kani üç oda bir sofa bir 

matbah ve balkonu ile mik.
darı kafi bahçe bir sene 
miiddetle icara verileceğinden 

icara talip olanların bir sene
lik bedeli muhammeni olan 
I 2.0 liranın )'Ü:t<lc ycdibuçuk 
nisbctind pey akçesini müs
tahsibcn 25-5-929 akşfı.mına 

kadar Bakırköy i\Iclmüdüri
yetindc miiteşckkil satış ko
misyonuna müracaatları. 

bavulu bile yoktu. 
" Filadelfiya " .da olsa 

kendisine gayet garip ge
lecek olan bir vaziyeti ya
dırgamıyor, tabii buluyordu. 
Fakat tüh af değil mi? onu 
asıl tazip eden şey yanın

da eşya bulunmaması idi .• 
söyleniyordu~ 

- Şimdi ne yapacağız? 
Yanımda bir pijama , bir 
diş fırçası bile yok. Dün
yada hiç bir otel bizi bu 
halde kabul etmezi.. 

"Venesya,, dedi ki: 
-Oteli ne yapacağız?.Eğer 

(f ereza) yı tevkife muvaffak 
olursak hemen avdet ederiz. 
Aksi takdirde, yani cinne -
tinde ısrar ederse en iyi 
yapacağımız şey hiç avdet 

- - ' 

mektuplarıle beraber kapal1 Haziran 
zarfla Jktısat vekaTeU maden ) I Zflhıcce 25 Burç Cevza 

', ~. yırı doıu~n (!] Ayın batı11 
işleri umum müdürlüğüne mü- ı • ı 5 35 • ~ 4 1 

_r_a_ca_a_ı _e_y_1e_m_eı_e_ri_iıarı __ o_ıu_n_ur_._ i Sa/ı 
ZAYİ . MÜJ iÜR - Çırşan

bada sebzehane katibi Mahmut 
efendi camii ima.metine mahsus 
maaş tatbik mührünü zayi 
ettim digtrini tatbik mühürü 
itihaz eyledim. Zayi olan müh
rüm ile bir muamelem yokdur. 
Binaenaleyh mezkur mühürün 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Ca mH mezkrır iınami 
lfacı Tevfik 

Slınal rUı.gArının esmesi 

Namaz vakıtları 
Ôll• lkı.cfı Al.fa 1 y .... ... .... 

4,ll9 12,12 16,11 19,36 21.~5 2,13 

Buıün olanlara ulın: 
Erkek: Kıı: 

Şükrü Nestren 

Günün nasihatı: 
Herkesin gönlünde bir aslan yatar 

Buıünkü han 
RilııAr ham poyraz h:l\'a bulutlu 

Mea'ul müdür: Refik Ahmet 

Muharriri: Vere Stakpul 
,,._ . . -: . ·: ... ·- . 

. . . ~ . . . - ... 

etmemektir. Haydi, trende 
yerlerimizi tutalım? •• 

Daha sözü bitmemişti. 
Azimet rıhtımına vardıkları 

d 'l" I . sıra a ı ave ettı: 

- Çünkü şurası muhak
kaktır ki eğer jsrar edecek 
olursa artık Londrada kim
senin .yüzüne bakaınıyacak 
bir hale geleceksiniz. Sizin 
ona karşİ nasıl hareket 
ettiğinizi duyup işitmiyet 
kalmadı. 

(Cones) hiddetle cevap 
verdi: 

- Beni tahat bırakınız 1 
Lüzumu miktar düŞüncem 
olduğunu ,anlamıyor musu
nuz? •.• 

"Venesya" ısrar etti. 
Kabahat hep sizin ... 

Böyle bir takdirde size te· 
rettüp edecek şey buradan 
hemen uzaklaşmaktır. 

Bu son sözler "Cones,,i 
köpürttü: 

- Vaziefem mi? dedi, 
ya sizin vazifenize ne diye· 
lim? daha "Tereza,, nın 
dün akşam bana sizin için 
ne söylemiş olduğunu bil· 
seniz .•. 

Benim hakkımda mı? 
- Size ne? .. 
- Ne demek!.. hakkım· 

da söylenileni elbet bil· 
mek isterim'. 

Durmuştu. " Cones " te 
durdu. " Venesya ,, devam 
etti: 

- Hem bu bana son 
(Bitmedi) 


