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- ~ Sayıta 

fJ'fPlm1 Askeri ce~ k~nunu 
Kurşuna dizilmeyi mu

cip .olan cürümler 

Bui!ünkü maç·-. Kİİ. ~as:"".:a:'":p7"la~r,.,.,,,,,ın~t;=:'a~h~di~d~i-ı:t?al:.::=~~em==-:"":ı 
''! ne taraftafJffi fakat... Berberlırin şali 

Kim,' kazanacak? Açıkf a kalacak/ara iş biılm~k A c~~~. tık:~ı;ıa~~ 
Yeni bir (Makedonya) mı? 

k ar, fırtına, meğer, en 
kuvvetli bir jandarma 
imiş. Baksanıza, onlar 

ortadan kalkar kalkmaz, 

cenup hudutlarından da 

rahat ve huzur kalktı. 
Son halta içinde kalaba

lık çetelerın " Kilis " sınır· 
!arından aştıkları, köylere 

baskın yaptıklarına dair 

telgraflar geliyor. 

Suriye ile Türk hudut -

!arının cıgara kağıtlarından 

farksız oluıu, o~adan mal 

ve can emniyetini kaldır -

mıştır. Her fursatta aramız

da tam ve karşılıklı bir 
dostluğun, en geniş müsa • 

mahalı havayı teneffüs etti· 

ğini tekrardan çekinmiyen 

F ransada bu hadiselerden 

hiç şüphesiz bizim kadar 

mustariptir. 

Şekavet, haydutluk öyle 

kirli bir şeydir ki araların

da dostluk olmıyan devlet· 

ler bile kehdi ülkelerinde 

bu canavarın hortlamasına 

müsaade edemezler. 

Kaç senedir İranın Gar· 

binden Kilis kapılarına 

kadar uzanan derin çizgi 

üstünde gözlerim endişeli 

bakışlarla dalıp kalıyor. 

Rumelimizde de ufukla

rından manliher dumanı 

ve bomba şimşekleri eksik 

olmıyan bir kit' a vardı. 
Onun da toprakları ikide 

birde ihtilal zelzeleleri ile 

sarsılır, kan ve 

izleri arasında 

yanğın 

Anadulu 

çocuklarının mezarları yük

selirdi. 

Rodop balkan kanların· 

dan ta "Prespe,. gölü ke· 

narına kadar yayılan sarp 

yerlerde kaç takip müfre· 

zesi gelip geçti, kaç aydın 

yavrusu o keskin kayalık· 
!ar arasında arkadan vuru· 

!arak can verdi!.. O dağ· 
!arın, dumanlı tepeleri, u· 

zaklardan eflatun bir sisle 

duvaklanmış görünen sık 

ormanlaı korkunç birer 

pusu idi. Bulgar, Rum 

İsyan - yağ~a - İtaatsizlik 
u girdiğim küçük 

Dünkü nıı,hamızda da pz· mümkün denf/dfr bir berber dükkanında 
dığımız gihi lıugtin lJ2Q fut- _ ~ genç bir berber, baktım ki, 

Yeni askeri ceza kanunu 
layiha"ııın umumi e;;aslarını 
ye ceza nevilerini dün yaz

mı~tık. 

cürmün derecesine ıı;örc, mu· 
vakkat, müebbet hapis Yeya 
idam cC7.ı.N \'erilir. 

bol ~ampiyoıı:Nnın en bü- Kasaplar şirketinden Nuri Ef. nin fikirleri Nazım hikmetin (835) satı-
yük maçı yapılacak Ye C:a· - rını okuyor. Sonradan bu-

Kcndhini \'cya ha~kuınr 

kasten sakatlıyarak arkerlik 
kabiliyetini mahvedenler a~ır 

hapse mahkum olunurlar. 

lat · ı· k l ı Kasap du""kka"nlarının ec- •atması ve f zla k• t k a,aray- ·ener ta ım an ~ar- • a ar e me nu Sadri Eteme anlatıyor-
~ıla~acaklardır. Fener hu maçı zaneler gibi tahdidini istemesi.. dum, "Çıkrıklar. muharriri: 

Layihanın di)ter maddeleri 
~u hükümleri ihtiva etmekte

dir: 

ka7.anır~a Calatasarayın ~am- istiyenler ve buna aleyh- Bu üç mahzurdan bir _ Demek ki, çocuk ber-
. ı k h ı • ı dar olanlar vardır. Bı"z t k t" k P h 1 1 k b pıyon ıı · i timali yüze c .a t- e ne ıce çı ar: a a ı ı . erlerin şairi olmuş, dedi, 

!'c!crberlikte düşman kuv· 
ntlcriııe yardım ve Tlirkiye 
ycya mLittcliklerinc fenalık 

etmek niyetilc si1~11 çagrncla
ki kimseleri du~ınan tara!ıııa 

kaçıranlar, a'kerleri kıyama 

tC~\ ik edenler, dü~mana kıla· 

Askeri ıtaatı boı.ıı ıılar, · k b · alakadarlala dün de gö- ç·· k"" f 1 d""kk" k" f nıışa ınecc . ve u maçı mıı- un u az a u an ırası, mama i berberlerin şaın 
tcakı·ı) ·1.· • · ı·~ rüştük. fazla mu""stahdem ücretı" ve 1 k ı amirlerine hürmette kusur, 

ba~kalarını itaat,izli~c, \'C 

asker! ~ahıslHrı isyana sevk· 
l'dcnlcr, cürmiin yapılıp ya
pılmadıJtıııa giirc 5 seneden 
az olmamak lizcre agır ha1ıi . 

ye >dcrbcrlikte idam ccZ<N 
\Crilir. 

ı•ı ta~ım u,,cr maç- o ma , şair erin berberi 
!arı da kazandıkları takdir- Kasaplar şirketi mensup- fazla kar hep ete zamme- olmaktan çok iyidir. 
de ~apiyonluk kar~ısıııda !arından Aksaraylı kasap dilmektedir. Mesela Gedik- + 

·· · 1 k l ki Nuri Ef. demiştir ki: paşaya 4 k d""kk. nıusavı PU\ an a ·a aca · ar asap u anı Nezi~ane küfür 
\e o vakit üçuncü bir maç - Esas itibarile tahdide kafidir, 13ü fazladır. 

'w.luk yakanlar, verilen vazi· 
kyi yapmıyan ve yarıda bı· 
rakanlar, parolaları iha eden
ler hiyaneti rntaniye curmılc 
idam olunurlar. Bunları yap n
ları bilip de yaktinde haber 
Yermiyenler de aynı suretle 

idam olunurlar. 
l\lüstahkcm bir mevkii, 

eldeki müdafaa yasıtalarını 
bitirmeden dii'jmana teslim 
eden kumandan da idam 

olunur. 
Seferberlikte daYcte mu· 

ayyen r.amanlarda icabet et
miyenlcrlc gecikenler bir 
haftadan on >eneye kadar 
hııpis ye mazcrct>iz üç ay 
icabet etıniyenkr idam olu

mır. 

Tayin olunan yere vaktin· 
de gitmiycn ıabit ve ihtiyat 
zabitleri bir seneye kadar 
hapsolunur. 

Oti~man kar:.ısından ycya 

muha>.wı altından kaçanlar 

Askeri is •an duşman kar-
şısında olursa faillerin hepsi 
kur~una dizilir. 

A•kcri makam ve memu
riyetinin n[ı!uwnu suı t>t\· 

mal edenkr muhtelif suret
lerle tecziye olnur. l\ladıı

nunu kasten itip kakan, 'cya 
di~cr surctlcle cismen CY.ıt 

Yeren amirler iki seneye ka
dar hapse konur. 

Ya~ınacılık t'<.len her askeri 
şahı,; S seneye kadar hapse 
mahkum edilir. 

t larp zarureti olmak. ızm 
bir kimsenin mallarını tahrip 
edenler, 2 Ye muharebe mey. 

danlarında, hastanelerde ölü
lerin, yaralıların, harp esir
lerinin öttbcrbini aşıranlar da 
l O seneye kadar hapse konur. 

L:lyihanın bir maddc>inde, 
bu kanunun nc~rindcn 4 ay 
sonra mer'i olııcajtı kayde· 
dil nı ektedir. 

r. 
L. 

Adliyede J 
"Cem ,,in karikatürleri 

--~~~-··~~~----

)Jiistt·lıc.:cn k:.wikatür idıliasıııdaıı lıcl'af'l tas<lik, 
\ergilcr :.ılc~ lıiııc te~Yik ııı:.ılıiyeıiııtle güriilen 

kari katül'«lt• n malı kt'ı mi~ rt ııakzohı ııdu 

yapılnıa'ı lazım p;clecektir. taraftarım. lstanbulda deni!- Yalnız düşünülecek bir 
Calatasaray kaı.andıgı tak- diği gibi 1000 kasap yoktur. nokta vardır, tahdit neti-
dirde ~mpiyonluğu da yüzde Sekiz dokuz yüz kasap cesinde açıkta kalacak olan 
90 bir kat"iyetlc Kaı.anmış dükkanı olduğunu tahmin esnaf ne yapacaktır?. Mem-
olacaktır. Bunun için maçın ediyorum. Mahaza bu ka- leketimizde işsizlik vardır. 
fe, ka!Ade heyecanlı olac.11ğı dar da olsa fazladır. lstan- Açıkta kalacak olanlara iş 
muhakkaktır. bula bu günkü mevcudun bulmak kabil ıleğildir. Bu 

Bu hU>ll'•taki mutnlaam 11~ üçte biri nisbetinde kasap itibarla tahdit bir kısım es-
dün yazmıştık. Bakalım kim dükkanı kafidir. Mesela, nafın açıkta kalmasını intaç 
kazanacak? size birkaç misal vereyim: edeceğinden şimdilik tat-- ----

;..sovyet Rusya 

Terlri teslihat 
Konferansınınl bir 
an evvel içtimaını 

iı~yecek 
Moskova, 9 (AA) - Tas 

ajansı bildiriyor: M. Litvinol 
terki teslihat ihzari komisyonu
nun son içtimaında beyanatta 
bulunarak grç~n konferansların 
hiç bir netice vermemesine 
mukabil bu seferki konferansın 

menli bir neti~e vtrdi~ini, sov
yet teklifinin bütün muaddel 
şekillerile beraber reddedildi

gini, bu gidişle belki asıl kon· 
leransın da başka bir netice 

vcrmiyecegi~ 1 fabı sovyet Rusya 
halk kitlelerinin hükOmellcrl üzerın· 

de bir nüfuz icra edebileceklerini 

ümit ettiği için asıl konferansın 

bir an evvel inikat etmesini 
talep edec~ğini söylemiş ve 
sovyet Rusyasının yaptığı tck
liller dchep ekalliyette ve hatta 

Gedikpaşada bu gün (17) biki doğru değildir. 
kasap dükkanı vardır, Tahdidin koyunculuğa 
Heğbeliadada ise 7 tane.. zarar verip vermiyeceğini 

Düşünün bir defa, Gedik soruyorsunuz. Kat'iyen za-
paşa veya Heybeli ada bu rar vermez • Kasapların 
kadar kasabı nasıl kaldırır?. aralarında anlaşarak sürü

Kasap dükkanlarının çok- !eri mal sahibinden yok 

luğundan, ilkönce akla üç babasına olmaları ve bu 
mahzur gelir. yüzden koyunculuğnn mah-

1 - Fazla dükkan kira- volması mevzu bahs olmaz. 
sı vermek. 

2 - Fazla müstahdem 
kullanmak. 

3 - Kasapların az et 

Zira kasapların miktarları 

ne kadar az olursa olsun, 
biribirlerile anlaşmaları müm

kün değildir.,, 

\""'""'•ıu11ıımıı11uııı111 ıı1111ıı•••ııı111ııııııı11111ıııııııı1111ıııııı1111•ll"''"ıııııııııı111 11 ııııııııı 1111 ııııııı.,, 111•( 

ı ........ t!2.x..~.!,, .. ,,.1?..~b.~!.!I!.e.~.,., .... 1 
• 

iktisat siyasetimizin ilk 
hedefleri neler olmalı? 

r ('!'~ilerin lalı fi fi, rüsumun itidal lıa<l<liııe 
indirilmesi, ol-.trl"aııın nıükf'l'l'C 

Geçen sene "Cem,, mec· Temyiz, müddei umumili- bazen yapyalnız kaldığını gör-
muasında çıkan iki karika- ğin mecmuada karikatürün mekle müteessir değil bil"akis 

ahıınıaıııası i<'ap eder 

d d 1 1 d b 1 müftehir old""unu ve t•rkı" tes· Umumi iktisat siyasetinin ilk 7 - sanayi prnurarnımızı 
tür en o ayı mecmua sa- a tın a u unan yazının mün- "" ' ·o· 
hibi ve mes'ul müdürü hasıran askeri ve fenni lihalı tahakuk ettiqııek için hedefleri: tanzim ederken bunun ıktısadi 
karikatürist Cemil B. aley- noktadan tetkiki caiz olma- $-Ortuna kadar çalışacağını ilave l · T aabii servet menba· şartlarımıza ve istidatlarımıza 

·· t h h k !arımızı hakkiyle istismar ede- muvafık olmasını d ·· - k 
hine mus e çen ve ü Ü· yıp bunun mecazi manada etmiştir. uşunme ; 

• h · · - bilmek için modern iktısadi b d b·lh 
metin manevı şa sıyetıni ve cinasta istimali takdirin- 1·rtihal u meyan a ı assa 

hk
. h" t" d k k prensipe müstenit istihsal me- 9 M 1 k · · d 

ta ır ma ıye ın e ari a- de ınüst hçen ve hayasızca em e etımız en gayri 
· davaları aç 1 h" 1 Tu·· ccardan n1erhum ha- !otlarına geçmek ve ı·kıı•adı ma 1 1 k k · d tür neşrı ı ınış, ma ıyette 0 acatına dair • mu o ara çı an ıpti al 

muhakemP. muhtelif safha-· vaki itirazlarını ret, beraet cı ~ükrü efendinin haremi, faaliyetlerimizi rasyonalize ede- madenlerin mamul veya nim 
!ar geçirdikten sonra, Tem- kararını tasdik etmiştir. hariciye memurlarından rek mesarili istihsaliyemrLin ci- mamul hale i!rağile ihraç 
yizden nakzen müstehçcn Hükumetin manevi şahsi- Cemal, Düyunu umumiye- han mcsarili istih.aliyesine yak- edilebilmesine matuf çareler 

karikatür davasında berat yetini tahkir maksadile den Ihsan, maliye ınület- !aşabilmesini temin etmek; aramak; 
kararı verilmiş, diğer fiil tersim edilmediği mahke- tişlerinden Mahmut Nedim 

1 
2 - İhracat emtiamızın cihan 9 Memleket dahilinde en 

de hükumeti tahkir mahi- mece kabnl olunan karika- Beylerin valdeleri H. irti- pyasasında sürümünü teshil ede- fazla miktarda istihlak olunan 

A
kşamın anketine 
cevap veren lb
nürrefik Ahmet 

Nuri Bey, soz arasında 
demiş ki: 

- Şuna kadim ki tiyat
roda küfür bile nezahetle 
söylenir .• 

Yarabbi, ne olur, birisi 
çıksa da ayni kaideyi her 
tarafa ve bu arada eli ka
lem tutanlara da teşmil 
etsel 

·--·-······ .. ······-··············-········ 
getirmek ve yeni yollar siya · 

setinde vatanşumul bir muvasala 

proğramı ile mütaharrik olmak; 

1 2 - Bahri nakliyatta mem

leketimizle mücavir memleketler 

arasında ıilep<;iliğin inkişafına 

yardım edecek teşviklerde bu. 

lunmak; 

1 - Fıatları takrir etmek için 

paranın kıymetini takrir etmek; 

2 - Vergilere istikrar ver

melc \'e istihsali tensik ve tek.il 

ederek ver~i yükünün daha 

geniş e.aslar dahilinde tevzii 

suretile tahliline çalıımak; 

3 - lktısacli zaruretler amir 
ve hakim olmadıkça, gümrük 
rusumunu tezyitten imtina et· 

mek; 

4 - Belediyelerin ve diğer 

devlet leşl<ilatıııın istifa etmekte 

oldukları rüsumu haddı itidal 
dairsinde t .... bit etmek; 

5 Oktruı·anın mükerrer 

cibayeline cevaz 

vermemek; 

ve mesağ 

6 T ahmilü tahliye şera· 

itinin isliihı ve şikayetlere 

mevzu olan tariflerin azami 
derecede tehvini zımnında inhi 

sarlar idarelerini ve teşlcilatını 

tensik ve zait idari masraflar-

yetinde değil, ancak halki türün ise, makale addi hal eylemiştir. Cenazesi cek tedbirler ittihaı. etmek. ve mevadı iptidaiye>i dahilde dan tamamen iclioap elmek; 

Vergı. kanunlarına karşı ge_l- mümkün olmadığına göre, bugün ög" le vakti koskada- 3 Kuraklığa ve tabii alet- · dl bil 1 - akliyat müessesele-
1 d k k 

temın e i e · en mamııliit sanayini 
yası, sene er en sonra O· k ı k t anuni şartlarını haiz olup 1 k d ı d dd 1 ilik meğe tcşvi ve mem e e ın ki hanelerinden kaldırıla- ere arşı müca e eyi müssir bchmehal inki~al ettirmek; rinio gı al ma e ere mütaa · · 

köylerinde konaklıyan, as

ker geçitlerini gözliyen 

haydutlar tuzaklarını kurar· 

lardı. Bir sivilce şeklinde 

başlıy;w Rumeli Makedon· 

ca ülkeyi parçaliyan bir emniyetine tahkike iras ey- olmadığı tetkik ve teem- caktır. Mevla gariki rah- kılacal< tedbirler almak; 1 O M le tarifelerini imkin dahilinde ten-

k 1 An d 
··ı d"I d - em kette alelitlak 

anser o muştu. a oluda ı·ıyecek mahiyette görül- mu e ı me en , bundan met eylesin. 4 - Ziraatle beraber yeti« k ed zil etmek; 
155 d 1 

' r i tevziini ve faiz meı;elesini 
kök salmıya başlıyan bu müş, ceza kanunu?b~n .k. o ayı 155 inci maddeye ............ h ....... :-········d··················· tirmeyi de ihmal etmemek; nizam altına almak; 8 - Kooparalifçilik zihniye· 

Yen
·, Makedonyadan aman inci maddesi mucı ınce ı ı göre ceza laayini muvaffık za ma a emesin e yeniden 5 - Zirai kredı·IAr mese- t· . 1 k l h k b ' l 1 Şimendifer •iyasetine de- ının meme ete ma edılmesini 

gözlerimizi ayırınıyalım!.. ay hapis,25 lira ağır !para görülmemiş ' mahkumiyet mu a eme aşlamış, Cemil lesinde kat'ı hali çareleri düşün- vam etmekle beraber istihsal ve ve bahalılılda mücadele için 
cezası alınması !{arar aştı- kararı da Cemil B.in Iehı·- B. vekil tutmak için müh- mek ,· istıhlak arasındakı· mu··n·•cbcti filhal ı"ttihaz ed·l k ıedb' 1 

- -.

. _l rılmış, geçen mayısta v~- ne müttefikan nakzolun- let istemiş, muhakeme 6 _ Zırai kooperatiflerin de k- ı ece ır e· 
rilen kararlar gene temız muştur. h tanzim ve teni e ce olan rin en müessirlerinden biri 

aziranın •on altıncı g nu teesüsünü her ıuretle teohil il ld ki h 1 
1 D 

·· j t b 1 ·· ·· yo arı - e e · vesaiti mi an ikiye o an lstihlar kooperatiflerinin 
o unmuştu. un s an u uçuncü ce- on b ·· • b k 1 k ı 'j"";:~~~:;;:::--::~;"":;'-;t:-"·~·~:::~u~5~u:ç~u=g~a~~ır=a~ı~m:;ış~tı~r~.~~e~tm:e~:-;---:~-;";"--;--~-:---;-~:i1e~-~k:a~b~il:i~se2yr~u~··se~le~r~b~rr~h~a~le~_:vii~c~u~t~b~u~lm~ası~n~ı~t~e>~h~il~e~ım~e~k~.~ 

ya pıçalc altına yatırır. ya dar · 1 k d B b da d b d k ki 1 k mm e ar a aşlı. cra er ğ a ir an a ür e e~ir er, p:ça gun adamlar , yahut lcoşud~ ---
değiılirdi. 

ÇIKRIKLAR. 
DURUNCR 

;..+--------
'eı · r lr ı n ı:ı ::.or!ıısu cu/111111 ,·rı bıf"uk altına 

' ' 
)·atrrır, ı·a dar "~acına çıkarır 

- ()() Yazan: Sadri Et•m 

- Evet insanların gi'.ğsünil 

ıMron, dud.klarını emen Allah! 

- Peki ya Hüseyin zaval· 
lı•ına ne dersin? 

- Hiç değil Şal.iri öl .lürı:ı İl§. 

- Belkili bu toy oğlan kavalı: 

ağaçıada sallanırken bile birisini' 

arıyor gibiydi. 

Sevdanıo zorlusu adamı 

~aCJna çıkarır. gezdik, birlil,te tutulduk, hapı- altındaki koyon misali alıkla· 1 l yara anan ar gibi hemen bir 
Pazvant oğlu maksadını açık sanede yan yana vatlık bera- •ırlar. k ' ' enara çekilmek isti orlarcL . 

söylemiyordu. Fakat herkes onun ber çıktık. İ,ıt.. bügüne kadar B J ırbir erinin bakışlarında hile Bunca senedir azraille beraber 
kimden bahsettiğini anlıyordu. hep böyle. >anırımki bundan 1 R 1 sezer er. üzgar ardan hile se· dolaştığı halde mütemadiyen 

Araçlı Kazım: sonra sırsa benim. zerler. Dağladan derelerden 
- Ya.ık oldu oğlana. Bekir: h 1 i e sezerler. Hileyi sezdikçe 
Bekir bıyığının ucunu geve- - BıJiıuw. sırası yok, Allah 1 ti 1 • can ın la ı aşır, tetlıla,ır.. Bu 

liyerek: gecinden ver.iıı. Pazvant oğlu dağ çocuklarını ölüm düşünce-

- Gözümüzü açalım. Bu gün derin bir göğüs geçirdi. ine daldıkları zamanlarda öyle 

onun başına gelen yarın da bizim - Huıır... Dedi.. Su.ıu.. çıt kırıldım kararlar vutrler, 

bafımıza gAhr. Dağların Ali kıran baş ke•eni ayle korkakça işler yapertırr lıl 

Onun bizden eksiği neydi~ olan adamlaı çin ölüm tehlikesi insan hayretten hayrete düşer. 

- A:ıkıı.. çnk dela hatırlanmaz. P" Vi>'1< oıılu ve arkadaşları brraı 

Bu ;öz Pazvant oğlunun kafasına Fakat bir kerede hatırladı, daha kon~lardı herkesin için-

sipslvri bir demir parçası gibi başını sanki hemen Azrail en- deki dert meydana çıkacaktı. 
saf>landı. sesinden bastırmış gibi olurlar. Çünkü sonsuz macetanın bit 

- Ş.kir, dedi, en çok be- O heybeıli kurumlu insanlar çıkar yoluııu anyanlar yor· 

ona: 

- Geç yiğitim.. Geç .. 

Diyebilenlerin bu günkü k:or

lı:oklıklan bir iki sllz dalia t rar 

edils 

Şehri talan edip başımızın 

çare ine bakalım . Zaptiye ilr 

u ı.ılur Bu karıların 

elinden el.iman .. Diye Züllllcar 

ordusu dıırT1111 dağın olaca ıı. 

fakat birden bire kapı amma 

kadar açıldı. Ve Dudunun 

1-1..-..: lafı 

Deli bckir .ordu. 

- llerileyin.. Burada 

duk kaldık böyle olmaz. 

lardan haber yo~ mu? 

dur· 

Bacı-

- Sanırım yakında hepimize 

yol görünüyor. Öbür ~ıy~lar 

kırık bir neşe ile: 

- Ha.. İnşallah .. Maşallah .. 

Diye Ômere renk vermemege 

çalııtılar • Cubuklarını ya· 

kip hoş beşe başladılar. 

Pazvant oğlu söz d~ 

ri biliyor lakat hakı.bııe 

köyden gelecek adanıını 

yordu. 

Ôme

Ada· 

bekli· 

(Bitmedi) 
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Ma~~o tronıuuyı 
V aldeçeşmesi tarikile 

Beşiktaşa temdit 
ediliyor 

L ; 

c '/'1'11clerin rırksasuulruı E11ule11 krıı\·a::,ı) -
n/111/11 !!..,.a11di direifi lf''j1<'Sİtzde da/r,.alruuın .. '- ,. r 

A11ıirallık ba11dtras1111 p;r)rıl.rordu111., 

Su menfezleri ve torpil eıı

dahr tüplerinin yan kapıları 

açıldı. c"tı içeri hücum eni. 
lnµ;iliz µ;emilcriııdcn biri ,\i
man krurnzüriı r:ırııfından cli
bc >liniklcnmck hav fi ile slır'
ark uzaklaşrıı :\luamafih "l~m
den .. in bütün murctrebarı içi
ne hininciyc kadar gemiyi a
lakoymaı;a mm af!ak oldum. 
lngilizlcrin atc~i beyaz bayrak
forın her tarafta sallanmasına 
rnj!;mcn tcnaku, etmcdij!;inden 
l araya giderek karadaki lnı;i
liz amiralından ate~i kc,rirmc
si için ricada bulunmağa ka
rar ,·erdim. 

• 'crede bulunduıı;umun ve 
sahilin hangi tarafına çık

m:ık ltlzım geldip;ini bilme
<lil!;inı cihetle erkanı harbi
yemle gemileri dola~nıak için 
emrime ,·erilmiş olan diğer 

lngiliz rnpumna bindim. Bizi 
ka) alık bir koya gütürdLi. 
lzaktan bir otomobilin >lır'

arle ,rakla~tıj?;ını gürmli~tük. 

Bu otomobilde temiz elbiseli 
oldukça genç bir mösyö var
dı. (zerinde bulunduğum ge
minin k.ıpranı bu zatın kara 
konıandanı olduğunu cöylcdi. 
Bu zat bana pek !(Cnç gü
zukrli :\tc~i hemen kc,;tirme>i 
için temennide bulundum. 

!)öz anlıyacak halde dcj?;il
di; sözlerimi dinlemiyordu• 
belki de hiç biri>ini anlamı

yordu. Ko~arak gitti, az son
ra bir foto~rnf aleti ile av
det ctrL J l:ızır duran bir 
filikaya :ıtladı ve sür·atlc 
kı>r[ezdcn çıku. ,\te~i kes
tirccc:p;ini zamınediyordıım.Fa
kat bu limidim bo~a çıku. 
Bindi.~im mu~ bizi tekrar 
•l·:nıdcıl' e gürurecckti. Kiir· 
fezclen çıkarken, heniiz sular 
cezir halinde bulundup;undan 
lıir kum tabakası iizcrinc 
oturduk, Bıitiın mesaiye 
r:ıp;ınen, ve binlcn uğra~rı

ıı;ımız halde hu sakil yapılı 
gemi) i tahrik edemedik. 

Körfezin tepeleri genıilcri

nıizı görmemize mani oluyor
du. Yalnız bu tepe kümesi 
ark:ı,ınclan "Em den .• in dire~ 

p;indeki amır:ıl bandıramı miı
~ahede ediyordum. l\riıvaı:ü

rum bır tiirlü bat:ııak ısremi

yordu. Hir saat kadar :\lemi 

hariciden uz:ıl: olarak ya~
ınıyıı mecbur olduk . .'\ihayet 
dalga ıckr:ır ba~ladı. O Yakıt 
yüksdcrek ı;ürl'ezden çıktık. 

• ·c manzara yarabbi! OnLi
muzde "C:roscr Kürfllrst_ su
yu haricinde dikilnıi~ duruyor 
dun. iki zinciri taraka ile p:ır
çalrndı. Şiddetle sa~a iğildi ve 
denildi. Kırmızı kariııcsi u
zakta ma\İ denizi yılpırdattı. 
Rir çok gemiler o ana kadar 
dibe dop;ru olan selcrlcrini 

icra evlcmi~lerdı. 

lnı;iliz nıtılıripıeri clalı;:ılan
mı~ deniz uzcrinde kür -
fezi ~lol:ı~ıyordıt Hunlardan 
biri -F:mden .. c yııJ;la,;tı , e 
ç:~p:ı ;.c~driı>i koparıırnk ge
miyi en deriPliklcrc güriir
ıııcl';c re~cbht.s cm. • l·:mdcıl' 
;ıııcak biraz l armııtı. l lrn ya 
µ;itmekten Y:ız l(eçrim , c 

dradı t:ılıli,iyc !.uşakları bel
lcriııdc olduğu halde deni;: 
. arlıında yıızen adamları 

kıırrnrınak için "Bayern" ta
rnfına gitmesini muş kuman
danına emrettim. Unları ge
miye aldık. O sırnd.ı •·na
yern,, yam 'e 'U sel bilinde 
dahile huı.:ııın cttL llı.icum 

eden sular açık bırakılmı~ 

lumbaz kapaklarından giri
yorlardL 

Birkaç dakikada arka kum
rnl doldu. ;\luauam sefine 
irhrildi \ e sancaj?;ı yukarda 
oldıı!!;u halde battı. ;\lliretre
hatı uç hurra ile onu son 
") alıarindc re.~yi ettiler. l !a
fif rü1.ı;ür muhriplcrin torpi
rul:ırımız ıızcrinc attıl!;ı arc~in 

gııriiltüsünlı getiriyordu. Ora
da ~edir bir mllı:adde olu
yordu. Bir defa haha kıymet
tar zabitlcrimiz Ye nılircttc

barımız ·bir fikri rakibi tam 
ile bu cklali idare ettiler; bu 
serer sil:\h,;ız idiler, yegane 
müda!aa aletleri vazifelerine 
olan rabıtaları idi. 

Bu irtibata tebaiyetle tah
rip rnzifclcrini <edit atcıe 

raı;men ifa ettiler. lngiliz 
muhafız gemileri ve muhrip
ler durmadan ateş ediyorlar
du. En şedit mücadele aluncı 
filotil:lda oldu. \' aziyetin 
ademi müsaadesinden dolayı 

bu filotila pek geç yani ln
gilizlcr kendilerini toparla
dıktan sonra b·.ıtmak emrini 
aldı. [ili rorpitodan kırk 

alrısı batırıldı. 

Huda fnkaladc bir mu
vaffakiyetti. Otarfa do~ru 
l'itmek istedim. Bu "ırada 

körfezin ağzından lngiliz zırh
lıları güzü k tll. 

Sür'atle ve h:ırlıc müheyya 
bir halde geliyorlardı; otuz 
<ekizlik toplarım filonun en
kazına kar~ı çe\irmi~lerdi. 
.\luhaseıııatın tevkifi için a
mirala kadar varmak lazımdı 

(Bitmedi) 

Hlnıunlunn ~urcu 
[ Baş makalemiıden mabat J 
Eğer maazallah Türk iye 

eski saltanat idaresinin 
elinde kalsaydı, ve eğer 

( Sevr) muahedesi memle
ketimizde tatbik edilmiş 
bulunsaydı biz yalnız milli 
varlığımızı kaybetmekle kal
mıyacaktık, ayni zamanda 
Almanların bugün ödemek 
ıztmmnda bulundukları ta· 
mirat borcl~rı gibi büyük 
külfetler altında inleyip du
racaktık. ihtimal ki her sene 
hükumetin butçesini teşkil 

eden (200) küsur milyon 
liranın en aşağı bir kaç 
mislini ödemek yükü al
tında bulunacaktık. O nun 
için umumi sıkıntıları tet
kik ederken maziyi unut
mıyalım; ve harbı umumi

de gerek isteyerek, gerek 
istemiycrek aralrında bu
lunduğumuz milletlerin ha
line bakarak bugünkü ha
linıize şük redelim. 

1ll pfuneı .Asını 

IKIYOR 

B itmemiş 
Şiirler 
'1hap 

1929 

\laçka mımvayınııı llcşik
ta~ ve ya Dolmabahçeyc 
tcmdiri için J·:ımınetle rram-
1:ıy şirketi ara,;ında mıızake

rata ba~lanmı~ 'e ~irket bu 
hususta tetkikata başlamı~tı. 

1 lalıer aldıp;ımıza güre ~irket 
tetkikatını birirmi~ YC hattın 

Dolmabahçeyc temditli tak
dirinde ne halkın, ne şirketin 
lıir~ey İ:<tifadc edebileceği, 
Bc~ikraşa indiği takdirde 
gerek ~irkcr gerek halk 
için daha ziyade i,ti[ade 
cdilccq':i neticesine varmıştır. 

Emanet bu nctice\'i kabul 
ertijtİnden ;\laçka hanının 
\':ıldeçe~mesi tarikilc Beşik

taşa indirilmesi kararlaşdırıl

mı~tır. Bu hususta yakında 

in~aata geçilecektir. lşaar bit
tiği zaman Beyazıt - :\lcçka 
arabaları, Beyazıt - Be~ikra~ -
~laçka rarikini takip edecek 
ve bu yeni hac Beyo!!;luna 
gitmek için yegane vasıta 

olan Fatih-1 larbiye arabala
rındaki kalabahgı tadil ede
cektir. 

Diger rar.ıfcan Beyoğlun

dan Beşiktaş ve civarına, 

bu taraftan da Beyoı;tuna 

gitmek briyenlerin Karaköy
de tramYa)" deği~tirnıek za
rureti de ortadan kalkmış 

olacaktır. - --
ZKai B. 

Dainler vekili 
Mevsuk bir menbadan aldı -

ğımız malumata göre , Dainler 
vekilliğine milskürat inhisarı 

müdürü ZekiiB. !ayin edilmiflir. 
Bu busustaki kararnaıııenin ııa.-
kında çıkması beklenmektJ!dir . 
Bunu müteakıp Zeki\ B. vazi
fesine başlamak üzre Parise
gideceklir. 

Sisli de , , 
Konyak mahzenleri 

yapılacak 
Müskürat inhisarı Şişlide 

arazi sabn almıştır. Burada son 
sistem konyak kavları (mahzen
leri ) yapılacaktır. iyi vasfı haiz 
konyağın asgari yedi senelik 
olması !Azım geldiğinden kon
yaklar burada muhafaza edile -
cektir. idare şimdiden konyak 
stokuna başlamıştır. 

idarenin Şarap müt~hassısı 
olarak getirteceği zatla da mu -
kavelename yayılmııtır, yakında 

gelecek bu mütehassıs Bordo 
·ziraat enstitüsü müessislerinden· 
dir. ... __ 
Buz fabrikası bitiyor 
Emanet !aralın dan Karaağaçla 

yaptırılan buz fabrikası inşaatı 

15 haziranda bitecek, ve fab
rika faaliyete geçecektir. Yeni 
fabrika günde ( 1 5) ıon buz 
çıkaracaktır. 

Belediye azası ça ğırılıyor 
C. H. F. Müfeıtifliğinden : 

Cemiyeti umumiyei belediye 
azayı muhteremesinin 11-5-929 
cumartesi günü saat on dörtte 
fırka merkezinde aktolunacak 
içtimada hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Bir nevi ekmek 
Bir nevi ekmek hakkında 

Zahire borsası tetkikatını bitir -
mtıtır. 16 maddeden ibaret olan 
bu layıha Ticaret odası tarafın
dan da tetkık ve müzakere 

1 edilecektir. 
Liman ıirketi heyeti ne zaman 

toplanacak? 
Liman şirketi heyeti umu

miyesi 20 mayısta fevkalade 
bir içtima aJ..tedecckti. Bu 
içtima günü bayrama te,;a
dıif ettifi için ba~a bir güne 
tehir edilm~tir. 

.. 
' 

VAKiT 10 '.\fayı~ 

Fen köşesi 

Dünkü kiisuf' 
Dfrn diinyanı:ı bir kısnııııda 

kürenin l.Mbu cenubi tarafın

da daima görülmiyen bir ha
disei cevviye serredildi. Bir 
külli küsuf, bari muhiti Hindi 
ile bahri muhiti kebir arasıııda 
Sumatra ~asından •Pıılo kor.-• 
dor• adalarına kadar olan me
safede vukua gcldı. 

Hadisatı tabiiyeninin hepsin
de bir haliivet bir ulviyet ol
duğu halde bir h üs•ıfu külliııin 

ilim alemindt fevkalade he
yecan hasıl etmesi bunun her 
zamın tesadüf edil ıniyen 
garibe olnıasın:landır. 

bir 

Yolisa güneşin lıer sabahki 
tuluu her akşamki gurubu 
eğer dikkatle temaşa edilecek 
olsa onda da harikalı, hayret 
verici, insaııı uzun uzun düşün
dilrücü bi~ kuvvet bir ulviyet 
olduğu anlaş ılır. 

Sabık lııgillz baş vekillerinden 
l,.ort Rozberi bir gün Oremiç 
restanesini ziyaret ederken, 
bütün siyasf ricalin rasataneler
de staj yapması münasip ola· 
cağını söylemişti. Filhakika in
san için kitabı kainattan büyük 
bir ibret ve tekbıül düsturu 
olabilir . mi? 

Fakat nasıl" bir değirmenci 

değirmenin tıkırdısını duymaz 
ve yalnız bu tıkırdı durunca 
muztarip olıtrsa insan oğlu da 
nihayetsiz fezanın bir çok hari· 
kalarıııı farketmez de nadiren 
gö ülen bir küsufu külli onun 
intibah nazarını açar. 

Küsuf ıninelkadim insanların 

üztrind~ mühim bir tesir g&
terıııiştir. Bazı külli küsufların 

muharebelerin durmasına sebep 
olduğu görülmüştür. 

Halbuki ecranıın seyri labii
siniıı temaşası hiç bir zaman 
böyle bir tesir gösterememiştir. 

İşle bundaı' dolayıdır ki, 
dünkü gün vukua gelen külli 
küsuf- bütün ·cihan lıalkıııı ala
kadar etti. Bir çok nı'mleket-

!erden rasaôat ıtıütahasısları 

~üsufun müşahede edileceği 

mıntakaya koştı.ılar. Maksatları 

küsuf olmadığı zaman kabili 
tetkik olnııyan gfuıeşin harici 
• atmosfer » ini tetkik eyle

mekti. 
Külli küsuf bahrı muhiti 

liindiden gelen ve Malaka şibih 
ceziresi ile Malezya adalarının 

bir kısmını geçen ve genişliği 

yüz kılometr~yi bulmıyan bir 
sahada görülmüştür. Fransadan 
hareket eden dört rasada! ıııi:

talıassısı •Po:o Kondor> adala
rındaki rasatanedeıı tetkiklerini 
yapmışlardır. liattı lstivanenin 
kurbünde bu mevsimde hava 
ekseriya açık olduğundan a-
!imlerin berrak bir 
tetkikatla buluna 

semada 
bildik-

!eri ümit olwnrr. Küsufun en 
tam zamanı beş dakika sür
müş ve bu müddetin iıntidadın-

ca güneş gözükmemiştir. 
Eğer kamerin suri kutru he

men hemen güneşiııkine ınuı

dil olmaşa kiişufİarın kıymeti 
kalmazdı. O takdirde küsufu 
külli olamazdı. Eğer kamerin 
kutru daha büııük olsaydı o 

vakıt da güııeşin •atmos fer•inin 
görülmesi nıiiınkün olmazdı. 

Şu halde biz dt kadim Pita
gorisyenler gibi , güneşe ve ka
me.re aynı ~uri kutnı bahşeden, 
ve rasadet ınütalıassıslarının a· 
ra sıra kü,ücülı scyyaremiz 
üzerinde seyahatlar yapmaları
n'a sebep olln ahengi kaiııa.tı 
hayret ve takdirle yadedelim. 

Jl. Gayur 

avıf• ... 
·= 

sın em 

Satılık kopye makinesi 

• 

lngilterenin meşhur 
penrose fabrikasının 30 24 
santim ebadında bütün 
teferruatı, lambaları ve 
objektiflerile son sistem 
bir fotograf kopye cihazı 
satılıktır. 

Tafsilat almak ve iştira 
etmek istiyenle O rozdi
bak karşısında Celal bey 
hanı altında 12 numaralı 
mağazaya müracaatları. 

Ahalii muhıeremeye ilin 

Türk elektirik anonim ıirke

linin lstanbul şubesi aklamının 

Ankara cadesinde Babiali ya

kintndeki ıimdiki binadan. 13 
mayıs 1929 da Bayezit ıe ls

tanbul lisesi karşısında elektirilc. 

evi tesmiye edilen yeni binaya 

nakledilecekleri muhterem lstan

bul ahalisine arzolunur. 

Bunun için lstanbul şubesi 

aklamı 13 mayıs 1929 pazartesi 

günü öğleden sonra kapalı bu

lunacakıır. Cereyan inkııaları ve 

saire gibi müstacel hususa! için 

ahalii muhtereme yevmi mez

korda öğleden sonra Beyoğlunda 

tünel meydanında Metro hanına 

telefon Beyoğlu 916, müracaat 

edebileceklerdir. 

/ 

Elhamrada: 
Küçük Prenses 

Operada: 
Amenka 
Ferahta 

Kiralık ev 
Şehremaneti civarında 

Dizdariye mahallesinin Şe• 
refiye sokağında 6 numa

ralı hane 2 oda, taşlık, 

mutbak ve kuyuyu havidir. 

lstiyenler içindekilere mü

racaat edebilirler. 

İstanbul icra dairesinden: Bir 
borcdan dolayı mahcoz '" 

1 
flirohto mukarrer Beyoğluııda 
Tünel civarında Or sokap;ın- 1 
da beş numaralı hanede tahtı 1 

l hacze alınan halı piyano 'e 
bufc ,-c sairenin mayısın on. 
beşinci çar~aınlıa günu <aat 
onda alenen müzayede sure
rile sa tılacağından talip olan
ların yevm ve <aarı mezkur
da hazır bul on malan ilan 
oloııur. 

···· ı· ........................... :·· ··ıı···· .. g 
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adık zade bır aderıe r yapurıarı 
Karadeniz 

\luncaznm ,.e Lüks poslas ı 

İnönü vapuru 
12 Mayıs 

Jl.\ZAR gün_ü akşamı Sir-
kecı rıhtımınclan 

hareketle Zonguldak , İnebolu, 
Sinop. Samsun, Ordu. Gireson, 
'frahıon, Sürmene "·e Rızeiskc· 
lelerine at.imet ve m·det edecek· 
tir. Tafsil:\t için Sirkecide.\ les'a

det hanı altında accntalıj!;ma 

müracaat Telefon; htanbul 2341 

Seyrisef ain 
M<rkez acentesi: Galata Köprü 
boıında. Bey~lu 2562 Şube 
acentesi: Mahmudiye Han~ alımda 

İstanbul 27 40 

Antalya Posta sı 
(A:\AF.\RTA) vapuru 12 Mayıs 
pazar 1 O da Galata nhtımından 

J 
' 

1-------------11 hareketle İzmir, Küllülc, Bodrum, 

1 K ari Mektupları 

Deri ve barsak 

Kurban bayramında Tay

yare cemiyeti Bandırma şu

besi tarafından toplanılacak 

deri ve barsaklar müzaye

deye konulmu~ olup mayı

sın on beşinci çar~anıba gü

nü ihale,;i icra edilecektir . 

Taliplerin mezkur şubeye 

mlirac:ıatları bildirilmektedir. 

1 Radoı, Fethiye, Finike, Anıalyaya 
gıdecek ve dönüşte meıknr iske
lelerle birhkıe Dalyan, ;\larmaris, 
Sakız, Çanakkale, Gehboluya 
uğrayaral: gelecektir. 

Trabzon birinci postası 
(CUMHURİYET}vapurul3 Mayıs 
Pazanesi 12 de Galata nhtımın

dan hareketle İnebolu, Saımun, 
Cireson, Trabzon, Rize, Hopaya 
g;decek ve dönüıte Pazar iskele
ıile .Rize, Sürmene. Trabzon, 
Tirebolu, Cireıon, Ordu, Ünye, 
Samıun, İnebolu, Zonguldaga 
uğrayarak gelecelctir. Hareket 

Bitaraf aza A nkaraya ı ... 8.ün_ü_y_ük_ka_b_uı_o_ıu_n_m·-·-· __ .. I 

gidiyorlar 

Yunanlılar yeni bir nota 

verdiler 

Yunanlılarla emlak meselesi 

hakkında Ankarada cereyan 

etmekte olan müzakerata iştirak 

etmek üue muhtelit mubadcle 

komisyonunda bitaraf aza, 

M. Rivas ile Holştal ve ebil 

B. bu gün, olmazsa yarın An

karaya hareket edeceklerdir. 

Ankara müzakeresin<0 bu gün

lerde hakim olan ili!Af arzusu 

··········ı·· ······· ···:ııı··················· ···· r:-······ ............ ·-···················· · Yelkenci r: 
VAPURLAR I 

İzm i r sür'at Posta~ ı 
ı.ü~~ı \C İsmetPaşa'·'P"'" 

12 p p;ünü ram •• 
.\ tarh azar saat, 15 te Ü 
Galata ;~~"~~;r~ İzmire ·ı 
hartket edecektir. 

Kamaralar ,.e Servi.s son dere· 
ce miikemmel, fiatlar mutedildir. 

Karadeniz Postası 

.~~'!.~r I, 
devam edecek olursa itilô.lname ünü •kşamı Sirkeci rıhtımındanİİ I 

hareketle dop;ru ( Zonguldak. d 
hafta içinde imza edilecektir. 1 lnebolu, Samsun, Ordu, (;;re- ;: 

Atina, 9 (Aneksartitos) - son, Trahzona gidectktir. 1 
Atına gazeterin<O göre Yunan · • Tıf>ildt için Sirkecide \"el- •• 

• kenci hanında ktin accnta<ın• 11• murahhasları etabli rumların !! " :ı 
• müracaat Tel. İ>tambııl 151 S 1 

izdivaçlarınız men'i ve emlake H .e C.alnıada \lurkez rıhtım !! 
vaz·iyet edilmesi münasebetile JI hat.unda Celipidi \C Stafiloputi ı 
Muhıeliı mübadele komıyonuna l accnralığına müracaat telefon 

ile\ oğlu 854 Ü 
bir muhtira vcrmiflerdir. nc=-uısar:ırm•n'·:rscıan•r::ınn 

Melekte: 
Al beni 

Majikte; 
l;urur 

Aıride: 

Ferah Siııeıııada 
2 filim birden 

l larp ve a'k ,·c Deniz 
. ' ' kaplanı :ıyrıca miikcmnıd 

,-a~yere matine. 15 tc 

Sahlık hane 
Boğa:ı:içinde Kanlıcad:ı i;

kelcye iki dakika mc,afcdc 
olup nim yalı l(İbi 'c nct.:ı· 
reri fcyk:ıJadcyi haiı gayet 
kullaııı~lı yeni boyalı hamam 
ve çifte tulumh:m terku; 
tc~kil:\tı ve mu~ambalı mıkc.ı· 
rı kafi çiçek bahçe,;ini han 
altı odalı hane sarılacaktır. 

Taliplerin 
:\laksudiye 

Balıkpazarınd:ı 
han :\o 35 tc ,ahi· 

bi Den iş beve mımı~aarları. 

Belediye Doktoru 
aranıyor 

Cünan Belediye riyasetin
den: ı oo lira ücreti şehri veli 
Belediye Tababeti münhaldir. 
Dahili mütahassısı olm:ı-t 
matluptur. ıı.ı,- eccn fenni 
kıbalede de ihtisası bulumlu
ğu takdirde ~yanı tercihtir. 
Taliplerin wsaiki lazime a-ıl
larını v~ya suretlerini daire
mize g;ündermeleri. 

Bcyoglunda lstikl:\l eadde
sıııde .\lelck >incması kar~ı

sında Ruf pensiyonda ikamet 
etmekte iken el ye\ m ikamcr
g:lhi meçhul bulunan Emil 
Fuat ve lskender Tevfik ;\la· 
tar Elendilcrc. 

İstanbul icra dairesinden: ili
as Ressam Efendiden bt;k
raz eyledij!;ini/. meblağ ınallı

mcye mukabil ,·cfaen icra!); 
ettiğiniz Ayvansarayda ,\b
duln.'llad mahallesinde l la· 
mamarkası sokağında gayri 
meııkulatdaki -WOOO hb;.: 
itibarile .J.32.5 lıis>csi bilmll
zayede sekiz yliz elli lira be
delle mll~rerisi uhtcsinc iha
leyi kar'iyesi icra kılınarak 

ikametgahmızııı mechuluycıi 

hasebilc son ihbarname teb
liğ edilemcdip;inden tarihi ihin· 
dan itibaren üç gün zarfında 

926 - 7292 dosya numa
rasilc lsraııbul icra dairesine 

ederek temamen 
verıncniı 

müracaat 
burcunu1.u 
kanuni bir 
dermeyan 
dink riza 

itirazınız var:-;a 
etmediğiniz tak

ve takririnize ha-
kılmaksızın müşterisi ulıte

sine muameleyi fenıgiyesi icra 
kılıııacağı sön ihbarname ma
kamına kaim olmak üzr.: 
il:\n olunur . 

fstanbul Sulan Ahmet Beşin
cı sulh hukuk mahkemesinden: 

SLileynıaniye ser mücı:zini 

iken Yunanlıların .\dapazarı

nı işgalleri esna~ıııda t~ga\ -
yüp eden Şerarenin efendi
nin :\lchmccpa~a yoku~uııda 

eınlitkine bakmak iiıcre Fa
tih dairci belediyesi muh:ı

sebc memuru Kenan bnin 
kamın medeninin 377 ind 
maddesinin birinci bendine 
tedikan ka)')'im tayinin.: 
karar ,·crilıııi~ olmakla ke' 
!iyet ilan olunur. 

Muhtelit hakem mahktmeferi 
Tür/ı.iye umumi Ajanlığından: Türi.
İngiliz ve Türk- İtdlyan J\\ulı-

teli! hakem ma hkcmelerinın • 

usulü muhakeme nizamname
leri mucibince 6 temnl'IZ 1929 

daıı 31 ağustos 929 tarilıiııc 

kadar yaz tatiline müteallik 
müddetlerin ceryan etıııiy<·ceği 
mezkur mahkemeler riyasetin· 
den vaki olan iş'ara atfen aıi
badaraııa ilftn olunur. 



.,, fi Sanfa 

Eytam Emlak ve 
Bankası İstanbul 
şubesinden -

Sat1hk çayır otu 
ri . \'eli den dide Ko~u mahallinde çayır otu 15 - S -9~9 ta
k~ndc bil mlizayede satılacağından taliplerin ycvmı mez
~da s.1at on altıdada Bankamıza müracaat etmeleri. 

Bursa vilayetinden: 
d Bursa nıerk~z umumi hapislıaııesinin ı Haziran 929 tarihin
p ~ 30 Mayıs 930 tarihine ka~ar bir senelik ekmek ihtiyacı ka
oı' ı ta _ı ile ıuüııak;saya konulmuştur. Yevmi beheri 960 gram 
n lltak uzre 550 - 650 adet sa..ü buğday unundan mamul ikinci 
lıevı. ekmek itasına talip ,olanların şeraiti anlama< üzere hapis-

y•ne lnüdürlüği:ne ve münakasaya i•tirak etmek isteyenlerin 
evnı · · • h 1 thaJe olan 25 Mayıs 929 cumartesi günü saat 15 de koza 

ına:ı•nua Bursa i•t:sat müdüriyeti da.ireı>inde müteşekkil komisyona 
...'.'.:acaatıarı lüzumu ilan olunur. 

Düzce hukuk hakimliğinden ilan 
t; l\öyü 
zuıı J\Iwtafa 

Mevkii 
Köy arkası 

• Çayırlık 

• 
~ ' ·.t. • 

~o. 452 

hududu 
Hafız Hüseyin. Rasih, Hacı 
Yahya vereseled Iladikoğlı:ı 
l\Iühya tarlalarile mahdut 9 
dönüm tarla 
Hafız lbrahim tarik. Ahmet 
oğlu ishak hane ve bahçesi 
ile mahdut iki odalı bir bap 

':hane 
Ramazan ve lbrabim, Yusuf 
Bey vereseleri İbrahim ve 
k!mil bahçesi ile mahdut 2 

dönüm · tarla • - -
Haver Ahmet, Ahmet. ve 
Yakup, Süleyman ve Şükrü 
ile mahdut 4 dönüm ~arla. 

;•" ' 1 • 

. Yukarda köy ve hudutları yazılı tarlalar ve haner.ln tcs
Çıh Düzcenin l.'zun Mustafa köyünden Pişmaloğlu İsmail 
Cfoncti tarafından talep edilmiştir. llir itirazı olanlann bir 
buçuk ay içlnde mahkemeye bildirmeleri hlzımdır. Muhake
~ güniı 26 haziran 929 çarşamba saat 10 dur ilan olunur. 

Çorlu belediyesinden: 
l 1-4-929 tarihinde ihale edilmek ilzere münakasada bulunan 

SU Yol!an inşaatı 2!> mayıs 929 cu~tcsi günü şaat tın beşte . 
~' 1 ~i kal'yesi icra edllcceğinden 4 mayıs. 929 tarihinden itibartn 

~ün müdddle temdit cd!ldiğinin proje ve şeraiti anlamak 
~t<re taliplerin Şehremanetine miiracut eylemeleri illn olunur. 

-
Emniyet Sandığı Müdür-

lüğünden: , 
Rukiye Hanımın f9S83 ikraz numaralı deyn senedi ve 

neyoğlunda Fcriköyünde Ta tavla caddesinde 23 , numaralı 
~ııkknn ile bir apanmanı terhin suretile Emniyet sa:TdıJtından 

h Stikraz eylediği meblağın vadesi hitamında verilmemesi 
as~tıile istıkraz esnasında tayin olunan ikametgı\hına tebligat 
tısı için gönderilen 91 günlük ihb~rname znhrına mahallesi 
11'\'et! ihtiyariyeslnce yazılan meşruhattan Rukiye Hanımın 
··~ıu t ~yledlğl ve mlrascıları Rebia, l\leli~ ve Seniye Jla-
111nlart11 &dil ·Beyden ibaret bulunduğu ve bunlardan Bedii 
t ile Seniye hanımın mııhalli ikameti meçhul buluııdıığu 
ınıaşılmış ve diğerlerine tebligatı azıma icra ediltniş oldu
~ıından ilin tarihinden itibaren 91 gün zarfında tesvlyei 
\ eyıı veya tecdidi muamele edilmediği takdirde mezkl\r 
~llılak müzayede ile satılaca~ llfo oıuııur. 

vwr JO .Maru 

Kuma r 
Beyoğlunda isti es 

KARLMAN mağazalarının 
İpekliler dairesinde 

tCaruı 

T ı d- f aınamen ipekli, ç~r Jçia R"10l 3 2 5 
ua 0 sua iyi cins metroou 35() Te 

- .-. ~ 

.. ı ~ - • 

" 
PERTEV SURUBU 

· 'NEnLtxETJiıiziN iNl'/N{lJF DDKTORLIJ/iİNİN 
. . -- .... ~, .. ıır.ı.<-.o. "' ......... 

Tlf KDIRll TINll' ffli ZtflfR Oll"fUŞ TiR 

•ı--:--:----~------~-~~~---~~~------------~...;._~~~ 

Ç• -ı· t { d- Tamamea ipekli mp- 4 2 5 Beşiktaş sulh icrasından: 
lZgI 1 Ua O SUa Wı: kumaş, meı.osu Avni beyin lstanbJl evkaf Kağıthane seferleri 

Haliç vapurları şirketinden : T l d · Son moda desen 2 7 5 müdüriyeti le şayıan muta-
ua ö sua empnme1crde metrO&U - sarrıf olduğu Boğaz içinde, 

F l d 
• Yaılılı: roplar için oon 

5 
o Boyaciköyünde koru cadde-

0 ar empnme moda ve mün•-L- L .. __ 3 ~.l' ...,..,., sinde dördüncü sokakta 15-lerde metrosu 425, 400, 375 ve 
17 N. ile mürakkam hane-

Hıdırellezin iş gününe tesadif etmesine rağmen l(!~ıt:ıane 

mesiresine gösterilen rağbetin Cu:na gönü daha fazla olacağı anla
~lmı~ olduğnndan bütün vapurların 1(5ğıthaııeye uğrama! rı 

tmin ve seferlerin tezyit edilnıi; olduğu ilan olııwr. K d- . . Eıı - mod. 
rep oşın emonme ve en müntahap 

dC$Cll1erde metrosu 625. 5 50 ve 

J . t • Raplı&, tamamen tabii ipekli 
or:ıe empnme ı:azip desenlerde metrosu 

400 
600 

Musölin dö SU«:t enprime ihl v;,,p~~ 4 5 o 
ıçm soa moda kumas metrosu 

Kr t • Tamamen ipeklı, ep sa en empnme zengin çeşitler 
ıon moda desenler metrusu 1150 

K P dra 
T aınaınen ipekli. rop ve ınant<>lar için 

re metrosu 

S it f t 
• Tersi llalen, zengin . manlolar 

u an an azı için gilzd ve muhtelif renklerde 
metrosu 

~rep • - Tamamen' tabii ipekli pek çok v7 . ] un on ııüıel ıeııklerde metrosu 

900 
750 
925 
675 

Yünlü ve PaıµUldular dairesinde 

Kazaklar için fantazi kumaşlaıı 15 O 
Son moda deaeıılerde metrosu 375, 300, 27', 200 ve 

Musölin dö len 
. 

empnme 
Ropluk, muhtelıf desenlerde çok enli metrow 

Y aılık roplar için 
aıiistcsna fiat metrosu Krep jorjet len 

Krep len 
Yazlık roplulı: için 

ıon moda kumaş mdroso 

150 
390 
475 
450 

F &ntazi kumaşlar ~~~~y~:;rıı:;e~s:" 4 7 5 
tt' no ı 1 

"'' 

Nate len ~·~;:,o~ 4 2 5 
Krepon emprimeY~=:tdc;n·,:~..:.od· 55 

125 
75 

V 1 Yazlık roplar için gayet 
ua emprime ıııükeııımd desenlerde. 

metrosu 150, 140 ve 

Kreton 
• T ~at için en son 

empnme moda metrosu 

Mayıı ayı zarfında. 
Yazlık mantolar, roplar ve fapka -modelleri için 
ikinci katta cazip ve tık bir lllether açilımıtır. · 

Erkek ve kadın'anı mahsus en mükemmel ve 

Son moda ingiliz kumaşları 
Galatada Topçular caddesinde 53 numerolu 

TAYHMAN 
lngiliz kumaş Tıcarethanesine 

!!!!!!!!!!!!..:vu~r~ut~etır· i ·tir. Fi atlar maktıı<iur. 

nin sağ tarafı Boyacıköy 

mektebi akan, sol tarafı 

Eleni Y uvanidis hanesi, 
arkası beşin.ci sokak tariki 
cephesi dördüncü ı;okak 
tarihi ile mahdut olup ha
nenin caddeye nazır olan 
bağdadi kısım \arının sıva
larının dökük ve heyeti u
mnmiyesi itibarile iskana 
salih kabili istimal isede 
muhtaci tamir olduğu ve 
kapıdan girildikte zemini 
mermer döşeli tahminen 
üçbuçuk metro arzında 
ve dört metro tulunde 
taşlık mermer yalak taşı 
ile musluk. Mezkur taşlık
tan girildikte zemini beş 
buçuk metro arzında adi 
taşlık mefruş diğer l?ir taş-
lık ve mezkur taşliğin sağ Memleketimı~o~ vcsaiti nakli renin sür'atli bit su-
tarafında zemini adi taşla rette kesret peyda ettiği şu zamanda, bu vt,;ait'in Türk 
mefruş mutbak mutbakta serınaycsim • heder etrncmcı;i için, evsaf ve metaneti 
mermer yalaklı musluk ve matlubeyi h:ıiz olma ı, Türk \'atanına ve Türklüğlı 
firenk ocağı ve çamaşırlık daha nafi ola- H } D 1•t O moto

ca"'ını düsüne ar ey AV S D siklet 
ve mutbakın zemininde b • 

saharnıç ve iki t~lıkta acenteliği geçen sene ilin ettiği gihi bu sene de :ıtiddi 
sabit bir küp- mutbakın müsabakayı tertip ve ilan eder. 
mukabili.ude bir gusulhane, • 1 - lst:ınbul piya,;a ında elyevm acentalığı tesis 
ittisalinde hala anın ittisa- eden motosikletleri Haydarpa~adan, lzmit, Adapazarı 
linde bağçeye çıkar bir Hendek, Düzçe, Bolu, Gerede, Çerkeş, Kastamoni, An-
kapı ve ikinci taşlıkta kara, Ayaş, Beypazarı, Göynük, Geyve, İzmit ve llay-
tahta merdivenle odun darpa~ay,1 kndar bir müsabakaya davet eder. 
kömür koymağa mahsus 2 - l~hu müsabakıı~·a iştirak edecek: firmıların mii· 
bodrum mahalli ve mezkur 
taşlıkta tahta merdivenle sabakada kazanan firmaya ait olmak .üzere 500 Türk 
çıkıldılcta, .solunda caddeye lirasını bir bankaya depo etmesi meşruttur. 
nazır bir oda ve derunin- 3 - Müsabaka ! S TE\E\ll'Z 1929 pazartesi ı;li-
de yüklük. İkinci kata çı- nü başlıyacaktır. 
kıldıkta, büyük 9!r sofa ve 4 - :\lüsabakanın şekli tertfül, i~tirak edecek mar-
üç oda, bir hela ve came- kalar ac:cntelerile bilmü/.ııkere takarrür ettirilecektir. 
kan ve mezkilr kattan tah- GALA.TADA VOYYODA HA..\'I~DA 20 numarada llAR-
ta merdivenle üçüncü kata - LEY DAVITSON :\lOTOSIKLE.'l' ACE.ITEL1Cl 
çıkıldıkta, keza büyük bir 
sofa ve üç oda, bir hela . ISTANBUL 
ve odanın birisinde yüldük Umum Sidorfa şı·rketı· 
dolabı ve tahtadan kerevet ti 
ve tavanları dahi yağlı bo- lstanbul Umum Sigorta Şirketinin, merkezi idaresi LuluJan 

• yayı havi hanenin izaleyi Oalatada idin •Sigorta Hant• binasın:la 29 Nis111 1229 t:ırilıiııde 

r .. ---1--------------1!!~~.--•'.. şuyuu zımnında icra kılı- sureli adiyede toplanan lıisseıfaraıı !ıey'eti u:nunıiyesi;ıde, aşad 1ki 
Vakıf paralar ıniidürıu·· a-iil)den .· nan ihaleyi kat'iye müza- kararlar alımmştır: 

v • yedesinde beş yüz on lira Hcs1bat tasdik edilmiş ve hissedarana c!ılsse başı~ 125 kuruş 

b d tevzii» müddeti intihabiyelerl hitam bul3n A. Panciri efer.di, 
Ahmet Şükrü Bey ile zevcesi Fatma Sür,.vva Ha- e elle talibi uhtesinde ..., , 1 · b b d 1 k Mösyö A. O. Andri'f ve M~yö E. Eliyas~onun te rar intilıapiarı 

nımlar tarafından (20,890) numaralı deyin senedi nluci- 0 up ış u e e ıymeti Ticaret fanununun 323 üncü maddesine tevfikan şir; elle icrn>I 
bince istikraz olunan mebaliğ mukabilinde idaremize muhammeneye nazaran muamelat eylemeleri içi"ı idare meclisi azalarıiıa' m tnıniyct \'eril· 
vefaen mefruğ olup borcun verilmemesi hasebile mukad- haddi layık:Uıda görüfmi- mesi, Niyni Asım ve Cemal Zühtü beylerle, Mös;ö E. lloJJer:n 
dema müzayedeye çıkarılmış olan Veznecilerde Camcıa\i yerek temdiden on beş 1929 senesi mürakıpliğine tekrar iııti'.ıapları kararııir olmuştur. 

gün müddetle müzayedaye Istanbul Umum Si:; orta Şir~eti his~cdaranı he; 'eti umıımirc-
mahallesinde Pepemehmetpaşa sokağında atik (1) mü- vazedilmiş ve 26 mayıs rin verdiği karar mucibince, kazanç vergisi tt;:zil cdildihten 

İstanbul ithalat gümrüg~ Ü 1 kerrer cedit <20•22> numaralı ve sağ taFafı Cemal Bey pazar günü saat onbeşte sonra, ;:ukarıda,ki temettüleri tahsil eylemek üzere 14 Mayıs tar.-
arsası, sol tarafı Rauf B. arsası, arkası medrese bahçesi ihalei kat'iyesinin icrası hinden itibaren Gala tadaki Osmanlı Bankı:sı kiş~lerine <l :>. \ d. 

flıüdüriyetinden: ı· ve ön tarafı cadde ile mahdut ve ' yenl yüzü (14,27) mukarrer bulunmuş olmağla olunur. 
metre olmak üzere (280) metre terbiinde bulunan (1461) yüzde beş zammilc talip lstanbul Umum Sigorta ŞİI keti 

1 Sandık Z K E ! 9S Kilo Pamuk mensucat Iudralık ! l b 1 I f 1 l" lira kıymeti muhammene i ir kıt'a arsası (112!)_ ıı fira be- o an arın ve aza ma umat ••••••••••••••••••••••••• 
ı _,, _ A U 3006 153 ,. Demir kıskaç f al k · t• nl · k · d b b d del ile talibi uhtesinde takarrüt etmiş vo 27 mayıs 929 ma ıs ıye enn ıymetı • c· . v • • • • • 
3 . • - C :\l 911 • Yünlü pamuklu mensucat ' d f k muhammenesi olan bin ye- • Ittigınız yer e era erınız e • 
4 Balya D A 900 • l\lüstamel elbise : tarihine! müsa i pazartesi gününe adar tekrar müzaye- di yüz liranın yüzde !onu Jf4 d . 
1 Sandık V K 390 • Araşı pa'muk yün telA desi icra olunarak takarrür edecek bed~li muvafık görü- nisbetinde pey akçesini •••• · o ak ·. 
2 ,, V S 346 • Pamuk kadıfe lürse O gün saat on beşte kat'iyen ihalesi (Ilukarşer müstashiben yevm ve saati 

,, c o 23 ,, Gramofon bulunmuştur. , ıc h mezkurde Beşiktaş icrasına 
1 l · ·· d k · müracaatlan ilan olunur. • • 

1 

ı 

ı 

l 
1 

4 

Balya ı E :\1 H 306 • Pamuk mensucat Ta ip erın yuz e on pey a çesı vermeleri vcy.a iı:en- • 
Sandık B T 20 ,, Pamuk ipliği yumak halinde dilerinin ve yahut musaddak vekaletnı1me . ile .vekilleri· -=-------- : Fotoğraf makinesi ile kodak filim~ • 

,, Bila 16 • ,, " / .. "nin müracaat etmeleri müzayede ~tları.ndandır.ı Müzay6- .. •• lerini almag" ı unutmayınız. Kodak •• 
• '~ 8 ıs ,. Kokulu sabun de Bahçekapuda Dördüncü Vakıf han ikinci ii:atta No 

,, D T ıo ,. Sardalya balığı (17-18) Vakıf paralar Müdürlüğünde icra olunacaktır. .•fötoğraf makin~leri ye fük~ ~ağıtları f> 
• $ I t ı 19 ,, Boyalı miihcndis masası Taliplerin vaktinde mpracaat etmeleri ve' evvelce • A la minüt fotoğraflar ıçın • 
• SB-:1316 3SO ,, Karamela şeker pey vazedipte ihale zamanında bıılunmayanlıiiı::lan son k ti • 

2 " JBCO 345 · " Çizğili defter . talipten tnadasının vazgeçmiş addolunııcakları ' ilan olunur; ı Ninoteros ar arı • 
IJ Balya RL-3014 61l'2 • Müceddet tehi kanaviçe çuva 1 ff d hl • 

k f 1 ·· d ·· I ·· " ·· d \ • -: er yer e sa ır • Sandık F vv S5 ,, Örme sun·i ipek kmıvvt 'Va l para ar mu ur pgµ'fj. ~n: . : ......... ••.-••··········· tj· J .. lade muharrer eşyalann 13 mayıs 929 tarihine müsa: ı 
ı[ [l.:ızartesl gününden itibaren İstanbul itha!At gömrüğü 6 20 mayıs 929 tarihin~ müsadif pazartesi günü saat /.uınbul cu/iye mahkemesi eshabı matludun alacakla-

~-~arah ambarında bilınüzaycde sa!Aacaıı. llan oluiıur. on beşte ihalei kat'iyesinin icra olunağı (Vakıt) gaı:ete • Kokulan izale eden birlncl tibarel Jairesindaı: Mah- rını tastik ettirilmek üzere ----= 6 ' 9 .ı En mükemmel muzadı iiiiiiiiiiiiiif sinin 19 nisan 29 tarih ve <t053 numaralı • ve · ~Akşam) taaffiindür kemece ilinı iflasına karar 27 mayıs 929 tarihine mü-

lsta nbul . Vilayeti Deftertl. arltğı ilanatı gazelesinin 2 nisan 929 tarihi ve 3180 numaralı ııüsha- Sıhhatine itinaklr kadınla- verilmiş . olan Sultanhaıııa-. sadif pa~rtesi günü saat 
larile ilı1n olunan muhtelif emlakin, o giiniin.:chayrama · nn M111imi doo&udur. mında .. çorapcı haninda • 14 den 16 ya kadar mah. 

Ilı. ~'.ralık l>ahçe - Beşiktaşta ·Çıra~an sarıtyıtlda ha''lli · ' t~üf etmesi hasebile 27 mayıs 929 Jll'Zartesi lfilnüne Zehirli J.iıldir. Ba,lıca maaifatura ticare91~ müşte- keme iflas odasında mü-
k~ı kıındeR itibaren tel örgü ile mııhıı.t I,5 dönüm, senelik mü~yed~lerinin tehiri ~ruri bulunduğundan talip alım· ecza depolarife eczaneler w gil f:nnenak Gbtdikyan E- tcJekkil iflas masa hey' eti· ·· 
{jırası 15 lira, iiç t'ene müddetle, müt;yede 16, maf'n 19~9. lann o gün saat on beşe kadar •miinacaat r etmeleri ıtrıyat mllğazaimnda !al)'lır. fendi %immetindeld alacak- ne müracaat eylen:eleri 
a llcftcrd"·'ıkm '··apılacaktır. . ·' ' J' ilan olunur. ' · '>'ı •• u • , : 'larınl kaydettin1ffiiş olan lüzumu ilan. olunur. 

llJ.lt .. 
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lfrfl ~ARRARI: Gazetepılzde çıkaa yazı ve 
resimlerin bGtün haklan mahfuzdur 

Tlr~ iı·•dc Hariçte Gazeteye gönd<ril«ek mektuplann 1lzerlne 
Kuru• Kuruş idare içinse (idare), yuıya aitse ( Yazt) 

v l~arctl konulmahC:tr 
ı A rlıtı J ro ooo 

3 400 eoo l!ullmıyan mt:lıtup1ann ladeılnden, luymntı. 
6 • :-!iO J450 mukaddereılz mektuplara konulm.uı p.....ı.m 

I '.!' 1400 ~;-()(} ] kaybcln:ıaımdan ve llinlazm rnündcrlcatmdaıı 

• y ____ lda_::~ -~c·~- defildir. -~ 

Borsalar 
l\"t: k nt 

J 'r ,:1liz. Hr •• ·ı 

1 f'cıl.:ı r 
20 '\·ur•:ın dn:ılııoi 

l l'' ı·h>ma•·k 
1 A ·~furya şilini 
:o l ty Romanya 
~o J.rı-a I~ııl~:ır 
1 fc!rn;cr.k norinl 
:o fr:ın~ız fı ar.gı 
~O Ilaly.ın Hrtti 
~O k,ırCln Çeko - sıov:tky:l 

{'rr,·or,rts 1 ro-viyct • 
l 7!'luti c Lc·histan • 
iO ı·ın:ır c '\·ogoslnYy:t • 
~O ı·cJcika fraııg1 • 
ı re zcta ı~ranya 

20 ltı-içre fr:ırı~ı 
1 ıırc!diyo 

Çek 
Lcndra üzerine bir lng1llz lirası knrnı 

l\nyork ı TUrk lirası dolar 
Parls • • frank 
1ı11lano • • liret 
ncırlin • • • mark 
Scfya 
11rUk•el 

• 
• 

Ami~terdam .. 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

loTa 
be ika 

• f}orln 
• frank. 
• kuron 
• ıilin 
• pezeta 
• zeloli 

Cinevre 
rrag 
Y!yana 
Madrit 
''ar,ova 
Atlna 
l:ükrrı 
felgırat 

• dlrahmi 
lmı.s :o ley 

Turk lirası dinar 

Tahviller 
Jttikraz dabili • vadeli • 
Dııı·unu munbldo 
ikramiyeli demiryolu 
Jı tanbul tramny rlrketl 
Rıhtım D<ık ve Antlrepo 
Iıtanbul ıınonim ru şirketi 

Hisse senetleri 
Jş 1ankası 
Oııx:::ınlı bankası 

9 mayıs 

A~ J Kaıand~ 

-9-9""3""'1 :- -93·3"'""ı50 . 

2c4 2500· 204 \1soo 
ss ioo oo s3 

1
00 o' 

(9 25 00 (9 25,00 
~9 0000 ~9 00 
:.+ 12!0 21) 1250 
:'1 7 500 

25 80 
160 
214 
120 

0000 

0) 00 
00 
25 

22 75 
72 50 
ıı3 25 00 
:9 115 

783 so 

996 25 
0.48 7500 

12 46 00 
9 29 il) 
J OS,25 

67 23,00 
3 50,~o 

1 2ı oo 
2 ~2 50 

16 37 '" 
3 4600 
8 3800 
4 3350 

37 83 
24 43,75 
27 8000 

94 15 co 
201 7500 

~ l 40 

2S 

28 0075 
80 25 

16) 00 00 
214 00 
120 25 

0000 
22 711 
'72 so 

113 25 
29 75 

783 50 

991 5 J 
048 62,50 

12 43 50 

9 27,!D 
ooos 
co.oo 

2 
67 

3 
1 
2 

so,so 
21 oo 
5115 

18 35.00 
3 45 50 

3800 
32 75 

83 

3 
4 

87 
24 87,50 
27 55.00 

94 75 00 
2'3 00 00 

7 40 

14 10 14 00 
136 00 00 00 

Ticaret ve 7abire borsası 
tfatlnr Tiraret bor1:aıı:ı kıtllıumamtliil tarafından vf'rflmJstJr. 

Okkuı 

Azami A•gırl 
K. P. K. P. 

Eu~day % Çavdarlı 
Yumu<ak 00 00 00 00 08,00 
!Kmlco C0-00 00,00 00,00 

1 sunıcr c0-oo co 00 oo.oo 
, fert oo ·oo oo· oo oo ao 
[,i rnıe CC-00 <ı0,00 00,00 
Sert n.alolut 0-00 0 000 00.00 

1 .Ç:ıvd.lr 

Arpa 
~f ınr 

\'ulo! 
Ftsuır~ 

-ZAHiRELER-
CO,?O 00,00 
1430 14 ıs 
ıs, o 11 ı o 

00,00 oo.oo 
00.00 0 000 

-HUBUBAT-
0000 cooo 

-UN
Çuvalı kiJo~u 

Ek!slra ekistra oo ı.120 ı ı 7~ 
Eki.ıra • ı~s:ı ı 11s 
Birinci yumusak 00 1363 ı 235 
lHrinci rert • 13'25 r 130 
fr.incl • 000 0 o ·o} 

- TiFTiK -
Aı,k.ra 160,00 18 :.OO 1 
Akşehir ooc.oo 000,00 

Yapagı Guz yunu 158 20 ı~ı.co1 

-AV DERİSİ- 1 
Zerdcu ılfli 0000,00 0000.00 
Sanı:a.r C000100 0000,001 
Tilki ouoo,oo 0000,00 

1 
Kunduz • C0001000 600,0G, 

-FJNDIK-
00000 000 00 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piyangosu 
4. CÜ KEŞ!OE: ıı MAVISTADIR 

B(Y(K İKRAlIİYE: 45,000 l.İl\.ADIH 

!\ YRJC\: \'.0,000, 15,000, 12,000, I0,000 LIRALIK 

İKRA\IİYl,LER YE 10,000 LiRALIK IlİR MÜKAFAT 

Bu keıidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 

" J akt _., ın 10 Jlayıs 1929 tefrikası: 45 

~ôsterdi. Sonra elindeki 
bir mektubu dikkatle oku
mıya devam etti . Mektup 
bitince <.ğır taştan " pres
pııpyc .. altına yerleştirdi, 

ve " Roçester .. zannettiği 
adama dönerek sordu. 

- Bir arzunuz mu var ? 
" Cones ., cevap verdi: 
- Birinci arzum sizin 

şu mektubu okumanızdır. 
" Voles " in mektubunu 

uzattı. 

" Mülhavzen " gözlükleri
ni taktı, mektubu açarak 
okudu. Sonra açık mektubu 
";:ırespapye. nin alttna ve 

diğer mektupların üstüne 
koydu. Zarfı yırtarak par
çalarını kağıt sepetine attı 
ve nihayet sordu: 

- Daha başka? 
- Daha başka mı? .• 

Daha birçok şeyler mevzuu 
bahistir •• Baştan başlıyalım. 
Benden bir milyon lngiliz 
lirası kıymetinde bir arazi 
satın aldınız. Bu araziye 
bedel beş bin lira verdiniz .• 

- Daha sonra?. 
- Daha sonra mı?: Onu 

bana iade etmeniz lazımdır. 
u Mülhavzen ,. söziinii 

kesti: 

10 Mayı> = HER GGN ÇiY.AR '1'0RR: GAZETESi --
• . 19 29 • 

Tüdt mekteplerile faydalı eaerlin 
ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır 

Büyük ve ya bir çok defa için verile'l Uinlarla 
hususi mahlretce~d ıtiol1nn ücreti 

idare ile k:ararhıştırıhr. 

Cuet"mU!! bus:ııl lllı k:ı'->•l e~~, 7Jr 

iLAN TARI FES i: 
Satırı Kuru; , ı 

6·8 inci sayladı 12·50 11 2s 
ş it .. 40 
t • !Ol 
i: • " nQ) 
ı • • -

ı-s inci sayıtılı \ıo 

·-"' 
;, resmi u:n· ır J 

11
• ge<ctı 'Yjıstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "Yakıt,, yurdu 

telt970 ı
1

tdare t.;tcrl 1971 vazı isleri ı • telıtr.:ıf: V TlK o~ta kutuiu: 4B-

.sarısı H. S.. H. illa'~ ac!!nt!!ıl. - ~ --- .ıııl ----· 
••••••••••••••••••••••••• , 
Acele satılık mat-i 
baa makineleri ı 
Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift !stan- • 

• bul ve çiıt kazanlı iki matbaa makinesi müsait : 
şeraitle acele satılıktır .. Görmek istiyenlerin Sonsaat • 

• idare müdiriyetine müracaatları. 8 

••••o•~•••.. ••••••••••• 
Ista111Jul itl1alat gliı11riiği.iı1den: 

Adedi mıktan 
1 sandık D C O 
1 • i\I \I E 
3 bağ ;\ B 

1 

1 
J 

2 
ı 

~andık 

• 
• 
• 

Ilalya 
Sandık 

• 
• 

2 Balya 
l • 
ı • 
1 • 

Bil<\ 

V F 
AB 

D C 1 F 
K Z SS 
AZF 
K O 

B ZF 
A l\T 
s J c 
AO 

Z KF 

kilo 
l 28 Y ernikli boya 
151 Crama[on makineli 
13 / ,\ğaç kaonak 
8 1 Çizgi! i pzı kağıdı 
23 Effap zatiye 
21 Şapka 
60 Demir makina aksamı 
80 kuru manda derisi 

328 Pamuk mensucat 
278 Eşyayı zatiye 
189 Yün mensucat 
554 Pamuk tela 

90 Demir anahtar zenciri 
35 Kundura boyası 

203 Pamuk mcımıcat 
1 • l\l V 169 • sofra iirtüsli 
l • Adres 6 1 Demir yaka diiğmc'l 
Balı\da muharrer eşya l 1-5 -929 Cumarte>i gün[inden 

itibaren lstanbul ithalı\t giimrciğli satı~ an barında bilmlizayecle 
lürııht edileceği ilan olunur . 

Kiital1ya ,-il<t;Teti ı11~1lıascbei 

l1ususİ)'C ı11ii<l iirliiği.indeı1: 
Kütahya vilayeti muhasebei hususiye mütlürüyeli merkez kad

rosunda şehri 90 lira utreti maktua ile 1 haziran 929 tarihinden 
itibaren bir daktıio hanım istilıdam edileceğinden talip olanların 

fotoğraflı muhtasar tertümci hal ve menşe evra'.<ı müspitesile 20 
mayıs 929 tarihine kad4r müdüri~eti mez~iırcye ıııüracaaları ve 
bu tarihten wnrakl nı\iracaatların n.azarı dikkate alınmıyacağı 

il.in olunur. 

Manisa vilayetinden: 
Nevi !\det Kilosu Evsafı 

Çadır direkle beraber :;5 10 kişilik yirmi sitilli 
Kazma 400 3~iloluk çeLk 
Kürek 1200 l • • 
El arabası 100 demir tek.rlckli 
Varyoz 6:10 4-lOkilo si<l~ti:ıJe 

Çekiç 300 !kilo sikletinde çelik . . ı& 
B11ada nev'i, mikJarı, evsafı muhırer yol alatt cJevtı(400:J) !ıra kıymeti muhamm.nc üzerıııJe.ı t·!· 
5-929 Cumartesi günü s1at on bire kadar müJJefü alcııe~ mfüıak1s1ya çı'<arıllıjrn Ja:ı fızl t ·· 
silat almak isteyenlerin ıııüJdeti m::ayye:ıe zarfıııfa ııafü ba:;:nüiıeııtlisliğinc müracaatları. 

~ ~ ~ -~ 
(50)kilo tulündc Akhisar· Gürdös yolu güzergfilnııııı tıyin \'C evrakı keşliı·esiniıı i!:z·.rı JS·?· ;.e 

cumartesi günü saat on buçuğa kadar müddetle beher kilometrcs'..1 (175) lira l:ıymeti ıııulıanııııı 
üzerinden kapalt zarf usulile münakasaya çı'<arılını tır. Tafsil.it almak isteye:ı tal.pkri:ı ııafı~ 1

'
11 

mühendisliğine müracaatları. -İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
................... : ........... İimilill'!EJ:mııl!I ... ~ 

Semti Mahallesi Sokağı No Nev'i ıamaruını.n kıymeti muhammcn"'•i 

Kabı köy Caferagt Atik Ilahriye 
cedit Nisbiye 

12 
karı lira 

tahtında 14,16, 20,000 sıkiz taksitte 
19 numaralı üç 
dü~kani mfıştemil 

Kondopolu Apartmanı 

Mu~temilatı: üç daireden ibaret olup her dairesi üçü büı ü< diğerleri 1 üçü'< olmak iızere 
yedişer oda birer mutbak ve birer hala çamrşırlıgı iki oda ve i'zcriı:dc tar~çrsı \'ardır. 
Kumpanya suyu ve hava gazı tertıbatı mevcuttur. 

Balada evsafı muharrer apartmanın bedeli sekiz bksitte tediye edilmek üzere 20,COO lir~ 
bedeli muhammen ile vee kapalı zarf usulile 27-5-929 tarıhiı:c mf:sadif pazart<si günü saat l~ 
ae muzayedesi mHkarrerdir. Taliplerin bedeli mubmmenin yüzJe yedi bıı~uk he;abıle teıniı<at 
a\çeleri ve ya muteber banka mektuplariyle Emvali metruke s~tış konıisyor.una nıura:aat:ari. 

Galatada Kurşunlu hanm ikinci katını.la 16 NJ. lıı odada mevcut 6 kalem ınatb·ıa alat ve 
edevatı 16-5· 929 tarihine musadif perşenbe günü saat 10 da malıallen b.lıııuzareJ' 
satılacaktır. 

Semti 

Beyoglu 

t.hhallesi Sokar:ı No Nevi 

atik cedit 
Katip Mustafa Cıddeikebir ve 83-1 1-3-5 yıldız namile 
ç~lel'i küçük parmak 3-5 91-93 maruf sinema 

kapu 95 

hazıııeye a.t ııısıf l•i's nı 
kıymctı mul.ammcursı 

lira 
25000 sekiz taksit 

Müştemilatı: kagir ve iki katıdan ibaret olup cad-teye nazır olan ksmında bal::onu ı·e il'~ 
oJası vardır. On bir lo:ayı uzun ve geniş ve ıııüzeeyyeıı sinam salununun ve ayrica a:ıtrcyı 

havidir iki halası vardir. 
Balada evsafı ır.ul:arnr sinwıa mal alliniıı h~zineye ait r.ısıf hifsesiıiİn Ledcli ~ek'z foks:ıte 

tediye idilmek üzere 25000 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf csuiile 2-6-9:9 !Jrilıi ·c 
nıüsalif, p1z1r günü saat 15 de teklif zarllarınııı küşadi mukaarrerdir taıirlerin bedelı muhaııı
ıııenin yüz.le yedi buçugu hesabile 1875 lira teminat akçesi ve ya muteber ban·.a ıııe:;t.ıplerıle 
Emvali metruke s~tış kcmisyomıııa nıfıracaatl.ri. 

Dfvlet deınir;("ollaı·ı C'e li- İstanbul Ziraat Bankasındrn: ~lolı i lydi kira l ı'-. odal:tl' 
Panp;altıda Hilezikçi ~okl· 

ğında Eyami zade apanınıa· 

nının 2 numaralı dairesinde 
mobilycli ve banyolu 2 oda 
ehven Hatla kiraya yerile· 
ccktir. Talip olanların için· 
dekilcrc müracaatları. 

ıncıız lrırı u11ııtnıi idaı·esiııden 
F evzipaşa - Diyarıbekir ve Ankara • Er~li hatlarında yapılması 

icap eden binal2T.n inşaatı 5-5-929 tarihinden itibaren Fevzlpaşa 

hattına ait mebaninin 25-5-929 tarihine müsadil cumartesi gününe 

kadar; Ankara - Er~li hattının Irmak kısmına ait mebaninin 2 7 
5-929 tarihine müsadif pazartesi gününe lcadar ve Filyos kısmına 
ali mebaninin 29 - 5 - 929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
on dört buçuğa kadar kapalı zarf surelile mevkii münakasaya 
vazedilmiştir. 

• T eklifnamelerin vaktı mezküre kadar Ankarada Devlet demir
yolları ve limanları umumi idaresi tahrirat müdürlüğüne tevdii 
lazımdır. 

Talip olanların bir kısma ait mukavele, şartname vahidi kıyasii 
lial cedveli, münakasa ve ihale şartnamesi ve mütemmim mebanı 
şartnamesi ile teminatı muvakatte ve kat'iye mektuplan nümu
neleri ve projeleri otuz beş lira mukabilinde ve iki kısma ait 
C'Takı fenniyeyi otuz yedi buçuk lira mukabilinde ve üç kısma 
a:t evrakı fenniyeyi kırk lira mukabilinde almak üzre Ankarada 
Devlet demiryolları ve limanlan umumi idaresi maliye ve 
muhasebe işleri reisliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilAn olunur. 

Maarif emanetinden: 
Sultan Ahmettc Terzilik mektebi dahilinde hanımlar için 

terzilik, moda, çamaşır, şapka, ve saire der.;lcrini ihtiya 
eden bir ( Ak~am san'at mektebi ) açılmı~tır. Talip olan 
hanımların her gün (4,30) dan (6) ya kadar mektebi mcL.
ktir müdlirlü~ünc müracaat eylemeleri ilan olunur. 

- Affedersiniz "Glanav
fayn. arazisinden mi bahs
etmek istiyorsunuz? 

- Tamam anladınız, 
maksadım budur. 

"Mülhavzen" dedi ki: 
- Anlıyorum ; ve onu 

iade etmekliğimi istiyorsu
nuz öyle mi? pekala. Daha 
başka diyeceğiniz var mı? 

- Hayır. işte bu kadar. 
"Voles. kızınıza yazdığım 

mektuplan bana dün iabe 
etti. Doğrusunu isterseniz 
bana her şeyi ikrar etti. 
Elimde onun bir ikrarna
mesi vardır. Bütün çetenizi 

elime almış bulunuyorum. 
Siz, kızınız, oğlunuz, "Vo
les. velhasıl kaffeniz elim
desiniz. Beni bir hindi giçli 
soydunuz. Zaten mes'eleyi 
benim kadaı:. iyi. biliyorsu-. 
nuz. Eğer bugün akşamın 
beşinden eve! arazim bana 
iade edilmiyecek olursa bu 
akşam en yakın polis da
iresine gideceğim ve yemin 
tahhnda aleyhinize şikayet 
tevdi eyliyeceğim. 

"Mülhavzen. dedi ki: 
- Anlıyorum. Hepimizi 

hapse koyduracaksınız öyle 
mi? Maksadınız budur de-

40 adet Arap l:arfli tüyük ve küçiık ş1rı o:lıı ideal Erika ve 
Koııtinantal yazı makineleri s2tılıktır. Talip cl~ıı~arın Cağaloğlun· 
da Ziraat Ban~ası levazım deposuna müracaat eylemeleri. 

Emniyet Sandığı Müdür-
lüğünden: . 

Emine Kevser Hanımın l 9456 ikraz numatalı deyin senedi 
mucibince ve Beylerbeyinde istavroz mahallesinde Burhaniye 
Nuri B. soka~ında 11 numaralı haneyi terhin surelile Emniyet 
Sandığından istikraz eylediği meblağın vadesi hitamında tediye 
edilmemesi hascbile istıkraz esnasında tayin olunan tkametg&hına 
gönderilen (9 l) günlük ihbarname zahrına ma~allsi heyeti ihli· 
yariyesince yazılan meşrubattan Kevser Hanımın vefat eylediği, 
zevci yüzbaşt Cevat Beyden başka mirasçısı olup olmadığı 
meçhul bulunduğu anlaşılmış' ve mumaileyh yüzbaşı Cevat Beye 
tebligatı lazime icrası derdest bulunmuş olduğundan ilan tarihin· 
den itibaren (91) gün zarlıda tediyei deyn veya .tecdidi 
muamele edilmediği takdirde mezkOr hanenin bilmüzayede Balıklı panayırı 
satılacağı i!an olunur. 1 --Namaz valı:ıılan . 

~•1>•~ Ôil, bchlı Akıa-n Ya~ıı 1.-ııj 1 
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9 ' S :\ C L u8 • ndafa lııstırın çocuk a\_·akblıısı t! 11: ş -
- Günün nasihatı: 
2 • C :'il 538 • Yünlü pamuklu mensucat y, 

ı ı:\·vcl can, .sonra c:ınan. sanra cihar.. ı 
2 
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J P E S 226 • ipekli pamuklu mcıısuca~ 1. . Buaiinkiı hava~ 
. K 11 ki . ki' ransıt o 

» 47 • pamu u ıpc · ı mcnsuca Rüzgar halir ~imalden e~eı:cK 1 
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Ilal:ldc muharrer eşyanın 11 mayıs 929 cumartesi günü hav.1 açık olacaktır. . f 

lotan bul ithalı\t glınırü 6 numaralı satış an barında lıilmüza. •M;s'ul miidür: Refik Aha• t 
yede satılaca~ı ilan olunur. 

ğil mi? Hakikaten rıahoş, 
çok nahoş birşey olur. Evet, 
evet, hiç arzu edilmiyecek 
birşey ... 

Kalktı, arkasını döndü. 
Duvardaki rafların üzerinde
ki kutulardan birini aldı. 
Ve cebinden çıkardığı anah
tar destesinden ayırdığı bir 
anahtarla bu kutuyu açtı. 

"Cones., "Mülhavzon.in 
arazi senedini çıkaracağını 

zannetti. Boğazı meserretle 
sıkıştı . Acaba mücadeleye 
lüzum görmeksizin muhare
beyi kazanmış mı idi?F akat 
"Marküs Mülhavzen. kutu-

Muharriri: Vere Stakpul 
"' .. -- ~ -·-~-'.· ' .... 

dan hiç bir malikane tapu 
senedi çıkarmadı. Bir küçük 
çekmece alarak tekrar ye
rine oturdu. Kapalı çekme
ce elinde olduğu halde"Co
nes,.i dikkatle süzdü ve 
dedi ki: 

- Siz rezilin birisiniz. 
"Cones .. in hayatının en 

elim bir devresi geçiyordu. 
"Mülhavzen. cani mevkiini 

terketmiş ittiham eden bir 
adam halini almıştı. O ka

dar emniyetle, öyle kat'i

yetle s!iylüyor, tefevvukuna 
o derece güveniyor ve öyle 

bir hiddet izhar ediyordtl 
ki, elindeki hüccetin gayet 
sağlam olduğunu şüpheye 

imkarı yoktu. " Cones • 
bunu o ande anladı. " .. 

·"Mülhavzen,. çekmeceY1 
açarak içinden bir kağıt 
çıkardı, ve dedi ki : N 

- İşte bir poliçe... .e 
kadarlık old uğıı.u bi)irsinı~ 
d • ·ı ·7 'k" "z eilı egı mı tam ı ı yu 
bin liralıktır. Emrinize k;· 
şide edilmiş olup altın 11 

sör "Pleyel .. in imzası v~~
dır . Kimden olduğunu ı· 
liyor musunuz? Bitnıedl 


