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• Vakıt • karilerinc tenzilat yapan yerler: 
Karaköyde Ccnyo lokantası 

Ga:ete111i::,i11 ilk sayzfasının başuıda 
&ir krı11011 f{Örziyorszaıuz; bu kupon 
ıırı ::J le uuisabrtkanızzın bonosıulur. 
( r11;;luk bonosunu kesiniz; satın ala
r'ff!f:ını::, eşı·a için " l'A.b...11'" karilerine 
t en::il dt yapacaklarını ildn ettiğinıi:z 
dı/ kkdn l'e nıağa::a Zarı tercih ediniz; 
ı:((:::arlığ1111::.ı yapını::,:. eğqr fiat nıaktu 
·ıs(• lıesabuız;:,ı ona gore yapınız· nilıa
) ·et p;a::,el ede ilt1n edilen nisbeu: tenzi
lcit yapılnıası için para ile beraber 
kuponu ''eriniz. Karilerimize tenzilat 
J:apa~ak .. o~~n .. dükkan ve nıağazaların 
llstest durduncu. sayıfamı:zdadır. 
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kabul edilecek 

[ Alttaralı 3 üncü sayııam .. dadır] 

Radosu ziya=-et 
edecek 

!:ethiye 16 ( A. A ) -
ltalya kralı ayın 19 unda 
Rados adasına gelecektir . 

Kral Rodosta on gün kadar 
kalacak, lstanköy ve Teryes 
adalarını ziyaret ed'ecektir. 

Ankarada mah
kumlar bırakıldı 

Ankara, 17 ( Vakıt ) -
Bugün hapisancde aftan 
istifade eden mahkumların 
sebilleri tahliye edildi. 

T. 

Dünkü müsamereden bir ıntiba 

Dün Heybeli ada, Deniz 
lisesinde senelik müsamere 
verilmi~ ve çok muvaffaki
yetli olmuştur. Bir çok at
letik numaralarla çok zen
gin bir kıymet taşıyan mü
samere yağmur münıısebe- · 

. tile yalnız iki numara ya
pılamamış, diğerleri munta
zaman icra edilmiş ve genç 
çevik denizcilerimiz hararet
le alkışlanmışlardır. 

Müsamereye saat 14,30 
da istiklal marşı ile baş· 
lanmıştır. 

Bunu müteakıp terbiyei 
bedeniye harekatı yapılmış 
piramit ve atlamalara baş
lanmıştır. Kırka yakın ta
lebenin iştirakini toplıyan 
bu hareketkr çok güzel 
olmuştur. Bundan sonra 

sırasıyla (100) metre sür'a 
sırıkla irtifa atlama, yüksek 
atlall\11, sathi mail atlama, 
gülle atma, 200 metre sür
at, 3 adım uzun atlama, 
boks ve güreş, manialı ko· 
şu, halat çekme, 400 met· 
re koşu, denizde 100 met· 
re yüzme yarışı, denize 

. atlamalar, tek adım atlama. 
4 + 100 metre bayralı 
yarışı , kürek yarışı , 
sandalye kapama müsaba
kaları yapılmış, mükafatlaı 
tevzi edilmiş ve çok mü· 
kemmel olan geçit resmile 
bu güzel müsamereye nİ· 
hayet verilmiştir. Müsame· 
rede talebe velileri ve şeh
rin bir çok mümtaz sima
ları hazır bulunmuşlardır. 
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BL şoı, :ıJt en·el kcnclılc. 
rinı lıı.;ztırund.ın l.o~ır bpı 
dış.ırı , t •tıı iD.cti :ıJsiııc 
d ,iln udJııı c''Lrilc :ölim 
::lıp , ıiyc kapıpcaI.:.,rJı. 

'·ıd~c. f,u ıLrbc Slıl. \ maıı 
paş:ıy:ı yctıp artacak kıcLır 

a~ır idi. işte, dlınyad.ıki 
bun .'~-tJn guçük!üğü .. 

G,lcle < n şimdi k~ı 'ir c 
gm .n !. Bö)le ciyei iki pul 
etıfr)-n i;ç yal.incı gölge 
b r gı.n adamı alıp böykce 
br::nlıkl ra daldınvcnrdi işte ... 
. . . . . . . . . . . . . 

Y.ırıııı saat sonra Mukad
dcınci H.ıyır zırhlısı Siılcy -
m.ın paşa ntlı, her yana ün 
5•lıp nanı nrnıiş bir adamı 
Gcliboludan alını~ Çamkka
k) ~ doğru götürüyordu . 
Süleyman paşanın en scHiigi 
dostları Gelibolu sahilkrindc 
blmışlardı . 

Onun için birşcy yapabil
mcğe birinin de eli erip gücü 
yetmiyordu. Daha sonr;ı, on
lar gerid~ zırhlı i'cri denizde 
ofalıp giıçülerck görunnıez 
oldular. 

Y a\'erkr Süleyma'n paşayı 
Çanakkaleyc bırak tık tan sonra 
tekrıır geriye dönüp paşanın 
euakile adamlnrını lstanbula 
aşırncnklnrdı . 

-4-
(1293 senesi Şubatının beşin

ci Pazar günü (14 sefer 1295 
ve 17 şuha! ı878) yani Süley
vıan Paşanın Çanakkaleye tes
lim edildiği ı;ündü .. 

Süleyman Paşa Çanakkalcd~ 
muhafız 1 lüseı-in Paşaya teslim 
edilmiştir. Bir odaya hapsolu
narak ihtilattan men olunmuş
tur. Yaverler gehboluya dönüp. 
Paşa lngiliz gemisine gönder
meğe lüzum görmediği eYrakı 
ile maiyetindeki zabit ve nefer 
kaç kişi varsa hepsini toparla
yıp zırhlıya bindirmişler ve 
lstaııbula hareket etmişlerdir. 
Rauf Paşaya da bir telğraf 
çekmişlerdir:] 

. . . Serasker Rauf paşa 
ötkye dogru Çanııkkaleden 
bir telgraf almıştı. Telgraf 
Slılt:yman paşanın tııYkiıine 
nıu:~.ur edilmiş olan yaver 
hmail Beyden geliyordu. 
Çckikligi yer Çanakkale idJ . 
!sınai! Bey: 

Sülcynıtın paşanın iki sa -
atlik bir dniz yolculuğundan 
sonra Kalei sultaniye ınuba
fo:ı ferik hüscyin paşaya 
tc:.lim edildiğini bildiriyordu. 

Ferik Hüseyin paşada Sü
leyman p.ışayı kumandanlık 

d.ıir~sir;,ıc bir odaya lıapsct

nıışt . 
!\ıınsc ile görüşüp konıış

ın.ıs:ııa ıııüsa.ıdc cdilmiyc -
( \,;ı\ ti • 

Y .:Yer İsmail Bey bu de
ğerli ın"jde,i nrdiktcn sonra 
y:ırım S.ıata ka,iar Gc:ıboluva 
dcı:'.'(•u açılıp. tılc)1ıııın pasııya 
ait ,·rakı alarJk lsıanbııtı 
lı.ırd.ct edccq~;ni de ith·e 
cd'ycrdu. 

A 1 
, nrıık R3llf p<ışaııın 

endi c cdc<ck birşeyi ka:ma
ını,t,. 

SalıalıtJn beri Gelibolu 
nıuta>;arnfı ile diğer p:ışalar
dan Süleyman paşanın tc,·J;i. 
f uıc dair dört beş telgraf 
nlmı,sa da bunların birine de 
İtibar edip en~niyct gö~tcre
nıcnıi :ti : • 

Hatta bazılarından şüphe 
bile ctqıişti. Olurdu ya, Sü
leyn ı;ın paşa ya\'crleri hap. 
scdip lstanbulu oyalamak 
için ,afıtc telgraf da uydur -
muş olabilirdi . 

Ya,·er !sınai! Beyin tel -
grafı gdince Rauf paşa bu -
mm da bir hile olmasına 
ihtimal vermişti . 

L3kin telgralin Gelibolu -
dan çekilmeyip Çnnakkaledcn 
çekilmesi korkak seraskere 
tam emniyet veriyordu. 

Serasker emniyet içinde 
mırıldandı : 
< - Ey... Süleyman paşa 
meydanı boş buidum sanı -
yordun. Seninle asıl bundan 
sonra kozumuzu pay edece
ğiz .. 

Dedi . Evet, Allah vücut 
saglıgı ,·erirseydi kozlarını 

şimdiden sonra paylaşacak -
!ardı. 

Hem bakalım şimdi Ça
nakkalede mahpus bulumııı 
korkunç Süleyman paşa da 
böyle düşünıniyor muydu ? 

Sulcyman paşa bir defa 
yakayı kurtaracak olursa 
iıııünc gcçilcmcyccck fcl:i . 
ketler hazırlayacağına R.ıuf 
paşa da inanıyordu. 
Herşeydcn ev\•el Sü!eym.:.ı 

paşa)1 adam akıllı mulıafaz~ 
altına aldırmak lazımdı . 

lstanbuldan müstakil bir 
muhafız tayin edilmeli idi. 
Rauf pa~anın kendine men -
sup birkaç adamları \·ardı . 
Bunlardan Sükyman pa5<ıya 
en düşman olanını seçerek 
Çanakkaleye yollayacal..tı ? 

(Bı-•) 
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anı uslu 
o kotlar .. ~~ .... ,,. · ..... " ,_ . 

.flulıar·r1ri: Hüseyin Ralıuıi 
cıktıııı. Suratında ne-• 
.,rye Jelalet eder şem-
ıne vok .. Yall~hi bil-• 
nı<'ııı rıeden vücudum-
dan ürpermeler geçi
yor.. bu uğursuzluk 
b:ze nereden erdolaş 
olu or bilmem .•• 

-Deminden iyi keşf
eıtiııiz ~·a .. PPrranın 

rıılın aramızda dola!\ı-
• 

yor. Bizi kıskanıyor. 
Bu giinkü eğlencemizi 
çekemiyor. 

- Dünyada iken 
aramızda İıükiinı süren 
büyük rekabet ahreuen 
elan gayretini güdü
yor. , 

- Ah ah bu kıskanç-

1 Memleket haberlerıl 

Adana da 
İki ayhk bir çocuğu 

öldüren adam 

Beı sene hapse 
mahkO.m oldu 

Adanada bir veraset 1ıı cs'
elcslndcn dola) ı hcm~i

rc i Fatma ile aralarında 

çıkan kavgada Fatmanm ku
cnğında bulunan iki aylık 

çocuğu öldüren Fircngüllislü 
:'.Iu>tafa ağa hakkında agır 
ceza mahkcnıc,incc icra kılı

nan muhakeme neticesinde 
merkumun hq sene miid
detle hapsine karar vcril
mi ,tir. 

lzmirde Gazi abidesi 
Rti!icunıhur Oazi Hz. nin 

lzmirde Buyiik Gazi Bulvarı 
meydanında rckzec.Jilecek olan 
heykeli için Meclisi umumi 
tarafından vi15.yct bütçesinde 
100000 iirahk tahsisat kabul 
cdi:miştir. 

Belediye bütçesine de Gazi 
Abidesi için 50000 lira tahsisat 
vaz edilmiştir. 

Abide bu sene vücuda geti
rilecektir. 

Afyonda çekirge 
Kara ağaç Do;ıanhlar kari

yeleri arasın,1.ı mahdut bir Sl· 

hada çekirge mevcut olduğu 
ziraat memurla rı tarafından 

görülmüş ve bir hafta devanı 
edecek bir mücadele ile imha 
edilebilece~i anlaşılmıştır. 

İzmir bataklıkları için 
lzınird e şehir cıvarında ki 

bataklıklatın kurutulması için 
Belediyenin yeni bütçesine 
500000 liralık bhsisat konul
muştur. 

tlalka pıııar, Mersinli, J(o
karyalı, Eşrelpaşada bulunan 
batakhklard=n bir hısmının bu 
para ile kurutulması temin 
edilecehtir. 

Urla faciası 
L' r!a hakimi Ihsan Ziya 

beyin kutili hakkındaki tah
kikata ne derece ehemmiyet 
verildiği malumdur. Şimdi de 
L'rlada yapılan tahkikatın 
daha esaslı olması için lzmir 
baş miiddei umumi muavini 
He jandarma bölük kuman
danı yüzbaşı Nazmi beyin 
Grlaya gönderilmelerine ka
rar vcrilnıl~tir. 

Yarım asır ev el ki 

VAKiT 
16 Ma:111 187:) 

- I,ondra, t6 Mayıs.. 
Rumelii şarki me
selesiçıln Rusya ile 
ingiltere meyane
sinde faali olunan 
muhaberai neşro
lunmuştur. 1 şbu 
muhabereye naza
ran lngiliere dev
leti Rumelii şarki 

imiiyazat ve huku- 1 
kuna riayet ede-
ceğini Babıaliye 

tavsiye efmeği ta- ı 
ahhfit efmifiir. _ 

lık aleşini ölüm bile 
sön<lürmiyor.. Fakat 
çok şükür bugiın ya
nımızda hep bu derl
leriıı ilacı var? 

- Nedir? 
- Bak şampanya .. 
- Amma da yaptın, 

SeyffeUin.. senin na
zannda icki her derde 

• 
devadır .. 

- Ona şüphe mi var? 
şampanya şişelerinin 

patladığı yerde gam, 
keder durahilir ıııi? 

Gazete ve parşömen 
kağıdile yere bir kır 

sofrası kurdular. Yi
yecekleri dizdiler. 
Şoför cebinden çıkar-

VAKiT 18 l\I~ps __ ~ 

Mekteplerde imtihan 
Maarif müdüriyeti, mek

teplerin imtihan tarihlerini 
tespit etmiş ve keyfiyeti 
mektep idarelerine bildir
miştir. 

Beş sınıflı şehir mektep
leri 7, deha yüksek sınıflı 
olanlar da 15 haziranda 
imtihanlarını yapacaklar ve 
imtihan karnelerini talebeye 
tevzi edeceklerdir. 

Seyyah geliyor 
Bugün "Otrant. vapuru 

ile (300) kadar ecnebi sey
yah gelecektir. --Rıhbm şırketinin 

kazancı 
Rıhtım şirketi, her ay 

için hükı1mete bir planço 
vermektedir. Son verdiği 
plançonun varidat faslı 85 
bin 554 lira 13 kuruş 25 
santimdir. 

Emanette tasfiye 
Mütehassıslar müstesna 

olarak, Şehremanetinde in
hilal eden ve edecek olan 
memuriyetlere hariçten kim
senin tayin edilmemesi ta
karrür etmtştir. Bu suretle 
Emanet memurlan arasında 
tedrici bir tasfiye tatbik 
edilmiş olacaktır. 

Bir milyoner geldi 
Amerika milyonerlerin

den M. Astor hususi yatı 

olan • Dramabal " ile şeh
rimize gelmiştir. ---

Marmara köşkü 
Ankaradan bildirildiğine 

göre C.zi çifliğinde inşaatı 
biten Marmara köşkünde 
1 Haziranda bütün sefirle
re bir ziyafet verilecektir. 
Ziyafet ıçın hazırlıklara 
başlanmıştır. Marmara ha
vuzu etrafında yapılan asri 
park dans ve eğlence yer
leri Ankara halkının ihti
yaçlarına tahsis edilmiştir. 

İnhisar idareleri 
Şeker ve petrol inhisar

ları müdürü Hüsnü B. Ma
liye vekaletinin daveti üze
rine Ankaraya hareket et
miştir. 
Hüşnü B. Ankarada bir

kaç gün kalacaktır. Aynı 
zamanda Tütün inhisarı 
müdürü Behçet ·B. Kibrit 
inhisarı müdürü Tahir 
Kevkep B. de Ankarada 
bulunmalctadır. 

Maliye vekili Bey inhisar 
müdürlerile birkaç içtima 
aktedecektir. Bu içtimalar
da idarelerin müstakbel 
vaziyeti görüşülecektir. 

dığı kocaman çakıııııı 

tirbuşoııile rakı şişesini 

açtı. .\Ik.ol itiyadile 
karışan sevda heyeca
nından zayallının o 
yaşla {)ileri titreyorchı. 
Şehuaz, şoförün ha

zırkıdığı şeylere isliğnalı 

göz gezdirerek: 
- Bugün içimdeki 

sıkıııtı , lıeni boğacak .. 
Canın1 bir şey yemek 
istemiyor. Dedi. 

• 
Bir kadeh aı>eıilif 

alınız ' iştihanız derhal 
açılır. 

Şelına~ tik.siııtilc yü
zünü buruşı.urarak: 

- Aperetif de ne o-
' 

' l 
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DAHiLDE 
Sebze fiatlan Kaç bakkal var? 

· bo Bakkallar cemiyeti, 

Bu sene ~eçen seneden ucuz olacakhr 

Sebzeciler verilen haberi tekzip 
ediyorlar 

sene lstanbulda mevcut o
"ktarını lan bakkalların mı 

gösteren bir istatistik yap-
. . t"k naza• m ıştır. Bu 1statıa ı e 

h · · d "168 ta· ran şe rımıı: c " 
k üıere nesi kadın olma 

Bundan bir mnddet evci j llllfbr. Yerlisi çıkmadan evci 
gazetelerde bu sen< sebze kıtlı~, lskenderiyeden gelen balda ıeh
olacağı hakkında bazı haberlere' rlm!zde ilk zamanlarda 65 · 70 

' ':uruşa saıılmışlır. Son zaman· 

"4280 bakkal vardır. 
• " "4 d"" kadın 

Bunlardan " " u T'" k 
"1-52 i ur olmak üzere ı • .. ere 

"85 ., i kadın olmak ~;9 • "2110.,u gayri Türk, •
48
3 

11 kadın olmak ü:::~r~ B~ 
tanesi de ecnebıdır. • 

...... 
İatanbul Halindan bir manzara 1 

tesadüf edılmiıti . Bizim yaptı 
ğımız tetkılr.ata göre bu sene 
sebze kıtlı~ı olmıyacaktır. Daha 
henüz bir çok yeri! sebzeler 
çıkmamıştır . 

Piyasada •tılan kabalı:, do-
mates, hıyar, asma yaprağı ha
riçten gelmektedir. Yalnız bir 
kaç gün evci yerli balda çık-

Kurbanlık koyunlar 
Kurbanlık koyunların yal

nız Hayvan borsasında sa
tılacağına dair bir şayia 
devran etmiştir. Bu haber 
halckında Ticaret müdürü 
Muhsin B. şu malumatı 
vermiştir. 

·"- Kurbalık hayvanla
nn yalnız borsada satılaca
ğı doğru değildir, her se
ne olduğu gibi sokaklarda 
kurbanlık hayvan satıla· 
caktır. 

Bu satış keyfiyeti Hay
van borsası talimatname
sine mugayir değildir. Çün
kü perakende satıştır. 

Sokaklarda toptan satış 
memnudur. Borsa bu işi 
mürakabe edecektir. 

Dünden itibaren şehre 
kurbanlık koyunlar gelme
ğe başlamıştır. ---

Mektepler tatil 
Kurban bayramı milna

sebetile pazar gününden 
itibaren mektepler bir haf
ta müddetle tatil edile
cektir. 

Meclis tatil yapmıyacak 
Ankara, 17 - Büyük 

millet meclisi bayram tatili 
yapmıyacaktır. Meclis bay
ramda iki gün içtima et
miyecck, ondan sonra mü
zakeratına devam edecektir. 

luyoı· caınııı.. llakı 
< 

diye şu nıenhıısuıı 
adım d<'ğrudaıı doğruya 
sövlesc11 olmaz ıın~ 

• 
Mcıılıııs nıu? oh 

lıu mübar<>k şeye 
onaıııı nasıl 'eriyorsu
nuz? 

- ~lubarek ıııi? <lili
nnzın bu en temiz 
kelimesini de l.ıu · isti
nıal ile kirletmeyin. 
Bunun adı t\lcm naza
rında ürıınıüllıab::Ustir. 

Her cinavet, her felaket 
• 

bundan cıkar .. 
• 

Şoför ağ'Mnıtı tavanını 
yakar;,k iki tane biri
biri arkasına cektikten • 

!arda ise 30 kuruıa kadar 
düşmüştür. 

Üç, dört gün eve! yerli bakla
nın çıkması ve aynı zamanda 
lzmir , Bursa baklalarının gel
mlye başlaması Hatları birden 
bire düıürmüıtür . 

Dün olr.k1181 sekiz kuruıtan 
balda satılmıştır . 

~ sebzelerinden !Bpanak 
2 • 3 kuruıa prasa 3-4 kuruı3 , 
pancar 8-9 kuruıa düşmüıtür. 

d"kkan· 
rakkamlar bakkal . .u ade· 
!arının ve sahiplerının diik· 
dini gösteriyor. Bakkal n 
kanlarında ücrl'tlc plış8si 
müstahdemler de "267 ğ6 kadın olmak üzere "21.; 
kişidir . Bunlarda~ "~2 

3
6 . 

Türktür ve erkektır. l 
3
; u 

sı kadın olmak üzere "1 1.
1 
• ri 

de Rumdur. Mütebakı be. 
ı· 

Ermeni, Musevi ve ecnc 
dir. 

l.kenderyeden gelen kabak 
okkası 30 , domates 100, Bam
ye 110 salaıalılr. 16-20 dolmalık l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;l<;o'~t) 
yapralc 30-35 kuruştur. M em ı ek ette (va 

Bu sene bu sebzelerin fiyatları 
geçen senenin ayni zamanına 

nispet edilirse daha ucuzdur. 
Yerli sebzelerin çıkması üze-

rine fiatlar birdendire clüıe-
cektir. 

Sebze tücc;ırlarına nazaran 
bu sene sebze geçen ıeneye 
nazaran daha ucuzlıyacakıır. 

Kaçakçılar 
iki gece evci Karadeniz 

boğazında fenersiz bir mo· 
tör, Rüsumat muhafaza me
murları ve sahil jandarma 
müfrezeleri tarafından tev
kif edilmiş, bunun ispirto 
kaçakçılarından Şevki ile 
llyas namır.dıi iki kişiye ait 
olduğu anlaşılmıştır. 

Yakalanan motörü müte
akip yelkenli bir sandalın 
Rumeli Kavağı sahiline 
doğru kaçtığı görülerek ta
kip edilmiş, sandaldaki ka
çakçılar derhal silaha dav· 
ranarak eteş etmiye başla
mışlardır. 

Rüsumat motörü ile ka
çakçı sandalı arasında uzun 
bir takip ve ateş faaliyeti 
devam etmiş kaçakçılar 
sandaldaki 8 sandık ispir
toyu sahile yakın bir yer
de denize atmışlar sandalı 

da karaya bıraktıktan son· 
ra, Kavak civarındaki eski 
( Telli tabya ) ya çıkarak 
kaçmışlardır. 

Halk konseri 
Halk bilgisi derneği ta

rafından bayramdan sonra 
Taksim bahçesinde bir 
konser verilecektir. Bu kon
serde yalnız halk türküleri 
çalınacaktır. 

sonra; 
- .\Ieın dediğiniz de 

kim oluyor?.. Halk .. 
• 

bu da ııe Jeıııekıir't iste 
• 

nıanafarıııı bilıı:edcn 

çok kullaııdığınıız keli
ıneler .. RakıJı zrnııııe-

Taşköprüde t 
faali Ye 

rof. 
Huıusi muhabirimiz yaıı 

· 1 ş· . kasa-lki sene evvc ; ırın 
ao· 

bamızın mühim bir kı.ııı 1 Y 
. . . ~u 1ıar~? 

mıı ve servclımrıın ço0 
ı ar~ 

ol muşlu. Bu f•ci felakel •O) 
31 şısıııda, yeniden kurtulan l ·k· 

en üstüsie ba•ını so!<an harı . 
' iti" zeddcr bilyük sıkınhlar g"$ ·I 

k bı. 
yorlar, tekrar baılarıııı JO• 

3 ıJ: 
mek için bir yuva kurP1 

pıu· 
lmklnını verecek, kadastro 

. ıar· amclatının ikmalın! beklıyot 
1edıy• dı. LAkin her nedense be I 
h r bu hususıaki mesaisinde i ı1l 

klr davranıyordu. 
!"''"'' Nihayet Sino? yolu ılevi •ı · 
har•? giderken kasabamızın 

Jl,tural 
manzarasını gören valimiz 

1 1 .. ,ııo beyin al!kada~lığı aa ıy ,e 
rehberi oldu . Harıtalar 

B . rada 
planları tanzim cdtldi . u•ı 

b•fl"' kazanın idare makinesi 
ro•· geçen genç ve çalışkan k•Y . 

'siflifl kamla , yeni belediye reı k•' 
hummalı faaliyeti sayesinde . 

bili' dasıro iı! bet ay zaahnda 
d k kaou· rilivndi . Bu ara a öy 

nunun bütün köylere ıaıbikın• 
1 hP1eı devam edilıyordu . Hila ia 

ve himaye! eılal cemiyetleri ye-

niden ihya ve lcsis edildi · 
23 nisan çocuk b•Y1"rıı1 

dildi· fevkallde merasimle tet'lt e ·! 
d'tl' Çocuklar otomobillerle geı 1 

j.ıO 
dikten sonra belediye ıarafı.1 

büyük bir ziyafet verildi. 
vt' 

Şımdı de Türk ocağının · , 
nlden ihya ve tcslıl ıçin çalı 
ıılıyor. 

.. ıı~Iıi 
Tqköprü: Seın ~ 

daha <lold urarak: 
• Jı·ıfll - O ıdmaıısız • 

llılı nıi<lderc göre .. 
Jıcııiın taııı gu.J:ııııdır" 
bu c<•phllııe 0Jııı:ı:0:ı 

r·· ı·liİ~ lıen ııasıl şo o 
ederim?. 

de ede icPnler coklıır. - Korkutma ııcrıı • • 
Bu insanların hangi Se,·reuin.. 

11 • lıl' 
işleri vardır ki i<:iııe __ Koı·kıııayıııız .. 

. 't B • tı;ıı-nıiirailik girıııesııı cıı ayıkken aral>:ııııa 
k . ıı.ı l .. . Jc.ık:ıl ra · ıyı seYcrıııı. ıı e - me1re koJ'kuııuz. · ., 

k . • j ;, 'I' ,, .. edere ıçerını. şle sarhoşken korkııı:ı.. · . 
mertlik. budur. j Ct.inkü ııic:ıı Lıilı~'.~ 1

1 .. • • ... · ıı 11 
- Canını bu kosko-

1 
mısıı.ız? kafanı ııı~~ .

1
, 

· d · Q b ı Ir rı ' caman şışe ııe ıı·s u iken nı:ılı:ı.;ıırlln ı · 
sekiz k:şiyi kütük gilıi . , 1,.ir ııısaıı J.;ıhıl>:t: 

mı ıı«l sarhoş eder.. I: ;ııııu kiıukıı ı..aı ıı 
Seyffetl.iıı lıit· kad<-lı S · ( Dl'"'"'" J 
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.. Jngiltere ve Amerika mutlak boğazlaşacaklardır 
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Millt f eIAket 

Çok umumi ve belki 
bin türlü cevabı 

iz ı f f k ı d rol yuzunden vuku w" ,;,.,, hi<iod '""m'<d'd"J ep in muva a o ama 1 bul .....:1Ahr Vazizetleri koşınıya en 
ACOA fazla müsait olan muhacim-

~ . birden verilmesi 
bil olan bir terkibi ya

btıa başlsk yaptım. 

Motörlerine arız olan sakat
lık yüzünden Qeri dündü 

1. ! ~fsir hududunun geniş
~' gördükten sonrada 
"""!lştirmed· Çü. k.. b .. -.. ım. n u u 

~. genişliğiyle beraber 
• kilcaten milli sayılması 
~'"' gelen yalnız bir fe

ket vardır. O da vatan 
tehlikede iken düşman 
lif• b ' a ları, hudut boylannda 
Yanup sönerken, vatan 
balkınan biri birine düş
lalesi, tarihin tarifile da-
~t· ' . 1 1 muharebelerdir. 

Kendimizden misal geti

~: Memleketimizde üm
lbct imanım milliyet heye-

canına çeviren Ziya Göltalp 
topraklarımız üsi.ünde şuur 
~c vicdan yaşadıkça, onu 
fiikranla anacağız . ôldü , 
hern -.akitsiz, sırasız öldü. 
~~p ağladık, hali da acısı 
";tınizden çıkmıyor. Bu me
zar, şüphesiz çok elim bir 

Şeydir. Bir felaket olduğu
lla hepsimiz ~inamnz. f-akat 

duyduğumuz acının, tees
sÜrün derecesi ne olursa 

olsun felaketi, mill'i merte

besine yükseltmek haksıı
lık olur. 

Milli felaket, bütün ma

nasile şimdi Efganda ya
şıyor. Gelen telgraflarda o 

beldedeki genç istiklalin 

mezar taşını okur gibi o

luyorum: Topraklan üstün
de Rus ve lngiliz ihtirası
nın en açık yüzle, maske

lerini atarak çarpıştıkları 
bir devirde, Efganlılarm 
kabile, mezhep kavgalarına 
girişmesi tam bir intihardır. 

Lavrens gibi bir casusun 
üç aylık gayreti, hanedan
ları deviren ülkel~rdc mez-

hebin mana ve kuvvetini 
anlamak zaten baylı zordur. 

Bir torba altın karşısında 

vicdanı sarılık illetine uğrı
yan evlitlra vatanlarının 

lıcın yüz karası, hem me-

Zı:\rcısıdır. Asıl bunl&rın 1ü
rediği yerler milli felakete 
uğramışlardır. 

Hint ve lran sınırların

dan iki korkunç boğa yılanı 
mağara gibi açık ağızlarile 
sarkarken, zavallı Efga•, 
kabile şehlerinin, mezhep 
müçtehitlerinin kanla sarık

larile boğuluyor. Bu, her 
inkiraz hailesinin, değişmez 
perdesi, son kahramanların 
devrildiA'i son meclisi, son 
nefesidir •• 

F 

Friedrkhc:hrfcn, 17 ( A.A.)
S:-ıa r 1,30 da (;raf Zeplin 

b ılommdan ~öyle bir telsiz 

ahndmı-;-tır: 

"Buuchc • du - Rhönc,, mm 
cenubunda '(' oraya sekst.:n 

mil mcs:ıfcdcyb~. ,\!istimi riiz-
garı dolayısilc ~ayet yavaş 

ilcrliyonız. 

Bcrlin, 1? (A.A) - Ga-
zctte de Yo:;un Grnff Zi!p· 

lin balonu yolcuları ara
)IDda bulunan muh.abiri ba· 

londakiler arasında fütur hü
kiim sürmekte olduğunu bil
diriyor. 

Bcrlin, ı f) - A merikaya 
hareket eden Zeplin balonu 
yolda fena havaya tesadüf 

Muhafuakarlar iktidar 
mevkiiacle blırlana-

Birmingham, 16 (A.ı\) -
Burada bir nutuk irat "etmiş 

olan Sör Austcnı Chamber
lain muhafazaki\rla:: intihabat 
neticesinde rekrar iktidar 
mcvkiine gelirlerse )"t'llİ par
lamentonun dc\'Utnl mucide-
tince hariciye rnızırlığmı mu
hafaza ermesini mö:ıyö Bal
dvinin kendisinden talep 
ctn:iş olduguna beyan vt bu 
rnkbi kabul ettiğini ilave 

ctmi:;-tir. 
Londra, 16 (A .• \.) - Daily 

:\fail gazetesi l\1. llaW\\ in 
muhafazak!lrlar iktidar mev
kiirn.lc ka1dıkları takdirde teş

kil e<.kcc~ kabinede kendile
rine nazırlık teklif etmiş ol

du~u zerntın cevaplarını aldı

ğ'ını ya7.ı yor. Ticaret neza
retinin 1\1. Walten Guincsse 
ziraat nc7..aretinin ~1 E.yres 
:.\Ionrcllc teklif cdilmi~ oldu

zanncdiliyor. M. Churchillin 
m:ılij'C nsz:ıretindc kabcağı 

~öylcniyor. !.\l. Ne\ ille Cham
bcrlainin müstemlckıh Ye do-

minyolar nazırı, Sör Philip 
Cunliffe Listcrin harbi ye ve
ya bahriye naztrı, Sör Sa
mucl ı lorcun l lindistan ve 
Sör Laming W.orchingcon 
EYan sın dahiliye nazın Glla
cakları riYtıYı:t olunuyor. Sör 
Willam Jo)'11son 1 Jicks ile 
M. Amerinin vaziyetleri mcş

kOktur. 

ÇIKRIKLAR 
DURUNCfl 

Delışetli 
Ile11ı nasıl 11wy·dana çıkarsın katil di)re .. 

Adanıı as1verirler ! 
- 64- Yazan: Sadri Etem 

- Buywrl diye uzatft .. 

Çubuk aizım<la kakla yaka -

ınaclım durakaldım ~ • 
Bu adam burada ne arıyor

Ju. Ev benim evimdi. Kız 
benim kıawh. ellerin ne iti 
'!ll'dı bir tOrlu aklnn ennec:l 

- Sen, dedim, Eminenin 

nifanba mlSllU herif yüzünü 

buruşturdu 

Allah etmesini 

Yam 

Şey canım sen!n gi'bt 1 

Benim atbl ae demek. 

ettiğinden yolunu tebdil ct
mi~tir. Balon ~·ransız hudu· 
dunu geçtikten sonra ,imale 

dönmii:;-tü. 
Viıkat havanın fena olması 

üzerine tekrar cenuba dön
mtiş Liyon iizerinden geçe
rek Ren v-adbini takip ct
meğc ba:;-lamıştır. Rulonun 

Barselon ~ e Cchc!Hittari k 
tarikile yoluna devam ede
ceği tahmin olunuyor. 

I>aris, 16 (A.A.) - Grnff 
zeppelin balonu saat 14,30 
da Barselon Ye saat J 7 de 
Saragos iizcrinde uçmuşmr. 

friedrichshaf en, l 6 (A.A.) 
" Saat ı 8"35,, (;mrr .Zcppelin 
motörlerl iyi i~kmcdiğinden 
dolayı geri dönmtiştiir. 

M&tahcusular 
Yeniden tetkikata 

başladılar 
Alman fimendiferleri ibe

rindeki haciz 

Paris, 16 (A.A.)-Alacaklı 
devletler .mülah8M1.1ları bugün 
öğleden sonra M . Schachtın 

ileri üdüp alideki ihtirad 
byitler hialdı:ıaıh eetktkatta b~ 
lunmuşlardar : 

1 - Şarta mualllk borçların 
2 sene müddetle tecili imkanı , 

2 - Aynen teslttnat kabi
liyetinin azalması takdirinde 
Almanyanın beynelmilel tediyat 

banka.. ınedkıne murac:aabna 
müııaadebaht olacak olan sıy~ 
net maddesi , 

3 - Malı ve iktisadı Dawes 
kontrollarının ilgası , 

Bilhassa Alman şömendö
ferleri taahhüdatına ait temina
tın ref'i meselesinin müzakere 
edileceği zannolunmaktadır.Ala

caklılar yarın bütün ihtirazı 
kavıtları tetkik edeceklerdir . 
tier bir itilaf imk~nı bulunursa 

mütehassıslar umumi raporun 
rakamlarını müzakere edecek
lerdir . Ancak ondan sonra 
taksitlerin ve beynelmilel bankaya 
ait temettülerin tevztt hususile 
iştigal edilecekth" . 

Paris, 16 (A.A) - Tempo 

gazetesi miltehassıslar konferansı 

münasebeüle diyor ki : « Mü
tehassısların işlerinin esas itiba-

rile teknik olan cihetini sükQn 
içinde tama.;;lamalan ve her 

türlü hüsnüniyeti felce u~ata-
, cak olan münakll§alarla saylc-

rinin bozulmaması son derece 
arzuya şayandır . Siyaset, dev
letler mesuliyetleri üzerlerine 

aldıktan zaman , hukukuna te
sahup edeceklerdir . 

Paris, 17 (A. A.) - Maten 
-------

- Sen uzaktan geliyorsun 

galiba. Ben nöbet bekliyorum. 
Şaşırdım. 

- Ne nöbeti bu .. 

- Emineye kaVU§ma nöbeti .. 

Beynimden vurulmuıa d~n
düm. 

- Daha nöbet bekliynler 

varını dersın ... 

- .Varya.. Şu gördüğün 

kağnıların sahipleri.. Şimdi de 
biri muhakkak nöbet savuyor. 

Tepem attı .. 

-· Nerede? 
_ Şurada ıu oturduğun 

odanın albndaki ahırda. 

Merdivenleri hoplıya hoplıyı 

iadmı. 

Ahırda dehtedl b1r mı&i 

• • ler, kendilerini her yere 
lndiliz amele fırkası reislerinden yetiştiren suratlerile beş 

" Snovden » böyle diyor yerine sekiz kişi gibi .. Hele 
lngiltrrcnin amele fırka ı me clc;;i lizcrinde kavga et- açıklar, ya hele sağ açık. 

rcblcrinden, ve • lakdonalt mh•tcr, diinyadaki lll ·cik malı- Bu takım futbolu kaşar 
h:ıbinc~inde maliye nazırı o- sulünii elde etme@ ha · gibi oynuyor. 

Jan t\1. SnO\·- ~ --:aı- rckctlcrinc he- işte dün Galatasarayı 
den lngiltcrc dd yaptığı za- mağ1iip eden bu surat 
ile Amerika a- man rıyni ınli- ve nefes kabiliyeti ol · 
ra:;mdaki ra- cadelc tekcrr~ir muştu . Takımtmız bir bu-
kabct hakkın- eylemiştir. çuk saat bu oyunu çok 
da mühim be- Amerika ile seri ve seyyal takımla- oğ-
yanatca bulun- ".\laksika kav- raştı, güzel kafa vuruşlarına, 
mu~tur. '"Sno· gası ~ene pet- top sürüşlerine hatta çok 

rol iizcrinde ta at lar na m k vdcn,,e göre uzun ç ış ı a a-
Amcrika ile ln· dön mektc dir · bele ederken bu çabukluğa 
gilterc arasın· 

da vukuu mu- ~lfiltl. 
htemcl harp 

petrol yiiziindcn 
ncş·cc edecek
tir. Cihan pct
r(ıHinii kontrol 
etmek için hu 
iki devlet ara-
sında hat Ye M. Snovclen.ia 

son der.ece kıskanç 9ir reka
bet v:ardır. 

Diğer rnrf can ve nefese malik olmadığı 
Amerika, ln~l- için neticede (l)e karşı (3) 
terenin l\olom- sayıla mağlup düştü. 
hya ve \'en- Oyunun cereyamna hi-
zııclla petrol- kim olan bu esası çizdikten 
larile a!Mrndar sonra maçın sureti cereya· 
olmasınfüm en- nanı anlatmak kolay olacak. 
<.li~eyc düşmek- Fener ve Vefalı küçük-
te, hu endişe ltt arasındaki ilk maç bıre 

bir karikatürü ~im geçtikçe karşı iki ile Fenerbahçe 

artmaktadır. tarafmdan kazanıldıktan son-
Jngiltcrc ile Amerika ara- ra, takımların sahaya çık-

"Snovden ,,e göre sulh kon- sında vuvuu muhtemel harbe ması onyedi buçuga kadar 
fcrıın ı esna ında petrol ve kar~ı gelmek için bütün mil- gecikti. Nihayet Ostunya-

1 . h.\ lt:tlet" petrol gibi en lüzum- lılar tn"bu""nlen· ve sahayı kömür mcsc csı her şeye i,l- d d · ·ra 
hı iptidat me deler en ıstı · dolduran halkın alkışları 

kim olmuş, İngiltere ile Amc- de etmeli ve bu kapı açık 
"k 1 ·· ·· d l\I 1 l>ııltıı1malıdır. arasında sahaya geldiler, rı ·a petro yuzun en usu 

arkasından kıpkırmızı ve 
gazetesi M. Schachlın bazı 
borçların bir kısmının iki sene 

müddetle teciline dair olan ilk 

ihtirazi kaydı haklc:uıda dtyor ki: 

Ala~ılar Almanyada haz.ine 

meselesi mevcut olmadı~ ve 
dahilde tediyatın tadili sadet 

haricinde 'olduğu S\frettnde ce

vap vereceklerdir . Siyanet 

maddesi haltkında da sözün 

Amerikaya ait olduğu şeklinde 

cevap verilecektir. Alman şö

mcndüferlerl üzerindeki haczin 

kaldırılmasına ge1ince dainler 

bu rehinenin tamamen ortadan 

kalkmasına razı o\ahıazlar. An

cak bazı uzlqmalar olabilir. 

Amerika H. D4Zln 

ne diyor 1 
Washington ı 16 (A.A.)

Hariciye nazın M . Stimson şu 

beyanatta buluonuJtlur: « Ame

rika , tamirat meselesinin halli 

için halt hazırda sarfolunan 

mesaiyi her ne kadar hıısnüna

zarla görmekte ise de federal 

Reser ve bank mümessilinin 

tefkili teklif olunan beynelmilel 

bankaya ~dınrdoiruya veya 

bilvasıta iştirak ~tmesini arzu 

eylemektecHr . 
- - ~ ---.---

Ceneral ~ngalos 
tevkif edildi 

Atina, 17 ( A.A ) - Jeııer-al 

Paııgalos ve Jeneral 
tevkif edilmişlerdir. 

Nider 

düşünmedim 

martinımi kaptıih, kapıya da

yandım, bir 'ıkuwıında ikisi de 

~ğlada. 

Eve, lıui yıllarca özlediğim 

eve de samanlığna yanar odun 

sokuverdim tutuşturdum. 

Ben ayağımla ( babalık ede

ceğim diye pezevenkliğe, ev 

diye bir kerhaneye gelmişim. 

O itibarlaf, o e~nçe divan 

durmaı. hep ker-nin peze

venkliii babrı içiı;ı~ 
Bea bu halle ele güne ~ 

':nasıl -dun') 
Ham nasal '•I 1 il"• Çlkarsın 

katil diye adamı am4"irler. 
Sultan Arlz devri bu. 

Hemea S., yolUau tuttum. 

.Müthiş! 
Amerikaaa zehirli ve 

meçhul bir gaz 
Ölüm saçıyor 

Clcweland, ( \.A.) - Diin 
ha tanede birçok hastalarm, 
doktorların hastahakıcıların 
ölümiinc sebebiyet vermiş 

olan kiil rengindeki zehirli 
. gaz bugün de ölüm saçmak

ta devam etmektedir. Kur
banları miktarı hali hmmda 
125 e balijt olmuştur. ~Hih
lik intişar dc\·am ediyor. 

• 
idman bayramı 
Ankara 17 ( A. A ) -

Bugün saat 15 te idman 
sahasında Maarif ve Adliye 
vekillerile binlerce kadın 

erkek muvacehesinde kız ve 
erkek mektepleri talebesi 
tarafından jimnastik talimleri 
yapılmıştır. ---- -
Avusturya sabık Baş--
vekili memleketimize 

geliyor 
Viyana 16 ( A. A > -

sabık başvekil ve bıristiyan 
sosyalist fırkasınm reisi Sa
ipel deniz tarikile Türkiye
ye müteveccihen hareket 
etmiştir. 

irtihal 
Esbak esvapcı Safvet B. dün 

leyazıtta ı\\ulıassasatı zatiye 
idaresi ittisalinde Sait efendi 
apartımaııında müptela olduğu 
:.ıstalıktaıı vefat etmiştiı;. Cena-
zesi bugün saat on ikide kal
drılacak ve Üsküdarda Karaca 
Ahmet aiı.e kabristamna defn 
edilecektir. A1f~ine beyaıı ta-

ı ziyet ederiz. 

Pdct ama bunlarla Ei
manın münasebeti ne ? 

- Dinle ... 

D.p çıkhm , askerlikte iyi 

nişan alırdım bir elimle yumur

tayı havaya fırlatrr, bir elimle 

martinin tetiğini çekerdim vurur

dum, uçan kuş elimden lrurtu 
lamazdı. Az zamanda <lıalara 
ün verdik. . 

Fazla öşür alım mülteiimRr 

hakladık . Kervan vurup fu... 

karaya ~. Lptiye ,.Mı 

biz de adalan yollan 11..ta 
kestik .. fttm i,.idi ama insan 

bu . Bir brarda bir mevlA •. 

Etraftan biri bağında bizfere 
bir daftl yapb • bdirlhı yı 

bizlerin dİıicfa Rbat ~ ııe-

sapsarı renklerden yapılmış 

Maas ve derece 
( Üsttarafı 1 ınd sayıf amızdadır 1 
aşlalar 400 lira, 4üncü de

rece: 90 lira maaşlılar 'r70 
lira, 5 inci derece: 85 ve 
80 lir.a maa,lılar 240 lira 
6ıncı derece: 65 ve 60 lira 

maaşlılar 170 lira, Binci derece 
57 ,5 ve 50 lira ınaaşldar 

140 lira, 9 uncu derece: 48 
ve 45 lira maaşlılar 125 lira, 
1 O uncu derece: 44 ve 40 
lira maaşlılar 1 1 O lira, 11 ici 
derece: 37 ,5 ve 35 lira 
maaşlılar 98 lira, 12 İci 
derece: 32 ve 27 lira maaş-
lılar 89 lira, 13 ücü derece: ... 
25 ve 22,5 lira maaşlılar 
7 5 lira, 14 üncü derece: 22 
ve 21 lira maaşlılar 65 lira, 
15 inci derece: 19 ve 20 
lira maaşlılar 60 lira, 16ıncı 
derece: 18 ve 17 lira maaş
lılar 56 lira, 17 ici derece; 
15 ve t 6 lira maaşlılar 5~ 
lira, 18 inci derece: 14,5 
ve 12',5 lira maaşlılar 49 
Jirn, 19 uncu derece: l 2 ve 
1 l lira maaşlılar 45 lira 
20 inci derece: 1 O ve 6,5 
lU-w m~ı aslisi olan18r 40 
lira alacaktır. 

Gece çalışan telgraf ve 
polis memurlannın maaşi 
aslileri yüzde 15 fazla tutu
larak alacaktan ma-. tesbit 
olunmuştur. Maaş:lardan tev
kifat; tekaüdiye kesilmiye-
~r, tanT olarak veme-
celdir. Pahalılık :zammı 

yoktur. 

zcbilmemiz ıçın köylerde, kasa

balarda yataklarımız vardı . 
Bizim yatak bizim zıddımıza 

giden mühezimin düşmanı idi • 

Bizi bunun için davet etmişti . 

Hacı zade nahiye müdOrü

nün ve zaptiye ÇDU!Unun zorlu 

do.tuy<lt. • Oawı için rahat 

rahat ,.dik içtik eylendik her 

bl ifll' .enill' anlıyacağı~ perde 

lmnı~ • Her kes coştu ben 

caNIJI aldım ebme . 

~ ~ tf'Mllllya oynadı 
o,..m kıwıl<k dlküldü mec

liste hl- iÇi.lnı • olclı. her ke· 

sin gctttlte alb. lea biraz 
daha i~ a,. dünyayı batla 
türlü g&miye batladim. 

Hele bn ~lliıl arkaja 

yeni gömlekleriyle Galata, 
saraylılar. 

Viyanah oyuncular beyaz 
kollu mor fanileler giyiyor
lBTdr. Saha ortasında ken-
dilerine merasimle buket 
verildi ve maça başlandı. 

Galatasaray takımı 
Rulm 

Burha• Vahi 
5upl.ı Nlllat Mıta, 

Muallh Şadı Necdet Lltıf Rebli 

Ovusturya takımı 
Yolcı 

Repoht T antler 

Mot Graf Gol 
Snayder Ropan Slndtla, Çiıtt flrt1o 

ilk yirmi beş dakika 
mütekabil akınlarla netice
siz geçti. Nihayet top bi
zim bir müdafile onlar.ın 

koşan muhacimleri arasın
dan sıçrayıp içeri giriver
di. ilk golö bu suretle 
yaptılar. 

ikinci devrenin ondör
düncü dakikasında Musli
hin himınetile ve Şadinin 
ayagile bir golümüzü yap
tık. Bu ara Galatasaray 
çok muvaffakiyetli oymı
yordu. 

Devrenin sonlarına doğ
ru üçüncü golü de gene bir 
hücumla kazandılar. oyun 
bu netice ile bitti. 

Hakeme gelince: Hamdi 
Emin B. dün bize güzel bir 
hakem idaresinin nasıl ola
bilecegini gösterdi. 

At yarışı 
Dün Ankaradaki ya· 
nşlarda kimlerin atları 

kazandı? 
Ankara 17 ( A. A ) 

ilkbahar at yarışlarının bi
rincisi bugün icra edilmistir. 
Yarış mahalli kalabalıktı. 

B.M.M. reisi kazım, Baş 
vekil ismet Paşalar Haz· 
retlerile Adliye, iktisat, 
Maarif wkilleri de hazır 

bulun~tur. Birinçi koşu da 
Osman Efendiniıl ceylanı 
birinci, Ihsan Beyin mosudu 

ikinci, Hakkı beyin muhit
tini üçüncü geldi. ikinci ko
şu da ismet Paşa Hazretleri
nin Olgosu birinci, baban 

zade Fuat beyin ~ejanı 
ikinci Akif beyin Klas:kusu 
üçüncü geldi. 

Üçüncü koşuda lbrahim 
efendinin Şakbayışı birinci 

Cemal beyin Giridi ikinci, 
Mevlut efendinin Tayynı 
üçünçü geldi. Dördüncü 
koşuda iktisat vekili Rah
mi beyin Mistengeti birinci 
Akif beyin Primrolu ikinci 

Şakir beyin Filezofu üçün
cü geldi. Beşinci koşuda 
y v ·r Fikret Beyin Karaca-

beyi birinci Şükrü Ef Pndinin 

Kısmeti ikinc-= İhsanEfendinin 
mazlumu üç.üncü geldi . 

iyip kap kara saçlarını curanın 

telleri üstüne sah·erdiği zan•an 
dayanamadım alnından öptüm 
öpereken gözlerinin rengi l!ÖJ:

lerime ilişti. bunun gözleride 
kızımınki gibi idi. ilk bakışt! 
yüreğimi bir alev kapladı .. 

elimden cura düştü. 

Bir daha bakıım yüzü dt. 
kızımın yüzüydü. O dudaklar, 
o kaşlar kızım mezardan çıkmış 

sandım o kadar şüphelendim 

sordum: • 
- Kız senin adın n~ 

Cevap verdi : 
- E.ma.. 
Adını d~di aıdım. Fa· 

l.at. onun yüzünde benim k: ~ı· 

~ yiizüoddrıi ben- yoktu. () 
amaA inandım. 

' Hitncdi ' 
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! Ucuzluk müsabakamız ( Istanbul Lı·manı 
Yeni neırlyat 

Alman donanmaaı hen Jrendisini ı naAI bahrdı7 = • Vakıt,, lutrilerlne t~ndW J!apacak d:IJk· Jstaııbul liman şirketi umum 
~ Mil ve rrutğluaların listesi müdürü Ahmet Hamdi bey 

Muharriri· AmiralFon ~-39 - 4!!!!i!!!Mi!ü!!!ter!!!cl!!!mı:!!!!··!!!M!!!!. !!!!!Ga!ı!iy!!!ur!!llllJ \AKIT karilerine tenzi- nr) ) {lstanbul Limanı) namile mühim 

I k k l -1 h f ~ lAt yapacak olan dukkan- .7 - '\ enincamide tah- 6 bir eser neşretmiştir. Nefis bir 
lS OÇYB CJffl~ lJflnulJ lJya s.-_~ lar unlardır: mi onu cadde ·inde Kara 

5
J= tekilde papye kuşe üzerine re-

( 
1 - Bahçe kapıda, Ma- :\lw cafa zade , e ..,urekı\.,ı- simli olarak basılmış olan bu 

E"sas itibarile ilonun batrnası her kesi ~ ı/\ı ·1 C h r ( 6) k 1 eser, liman mes'elesinin bütün • =ğ u gazı er pazan tu a i- Nil J numaralı a .... ıp ' 
llll'lllllllll el/neli idi . İtildf hılkıiınetleri ;:l!( ye, ay.ıkkabı, terzilik). dukkanı il safahatını sade bir lisanla izah 
taksinı derdinden kurtuhıyorlardı .4buan - = 2 B j:tl ı ı 'k s B ı+J d B ık i# etmektedir. Muharririnin imza-~ - cyo unca, ... tı - - C) ob un a a ı - ! t 

ların da şenj'i baki kalıyordu § 1•11 caddesinde Xihac por pazarında (29) numarnh ~ sını aşıyan mukaddemede bizde 
1 mağazn ı (. por Jc\ azımatı) kasap dukkanı = liman işlerinin ne için bozuk 

Oç kişi bir ıarhotu demirle 
öldürdüler Bundan onra gemiden 

çıkarıldık. Bir otomobile bin
dim 'e fe, kalade guzel 1 -
koç man1..araları ara ından 
göturuldum. Yolun her iki 
tarnfında a~açJ:ır ,.c funda
Jıkl:ır \ardı. Runhınn hepsi 
yeşildi. Bu man1.ara, uzun 
muddcttenhcri malınım oldu
~muz latif bir manzara idi. 
Takriben yanın saat sonra 
•1\fay,., kampına vardık. 

Bir ,koçlu zabi~ emirber 
zahitimlc beni bir kı~la) a 
iad~r teŞ}i etti Oldukça vasi 
olan kamp bir körfez bo
~ on~ bir. tepenin hafif me) li 
uzerindc idi ~:trafımızda yuk
sck dağlar vardı. K~lamıl'!•Jan 
Sko~anın- ""llaylendtrs,, de
nilen yuksek ~razisini seyrc
di) orduk. Bu ar~inin lcJ,afet
te mi li yoktur, andal)emiz 
olmadığından barakamızın e
şiğine oturarak bir taraftan 
cıg:ıra içmi) ~ diğer taraf can 
intıi'..ara başladık. Sonradan 
ge~'lreceğimiz zamanlarda ,,İn· 
ti7.ar,, en ~edit bir mc~galc
miz olacakmı~ 

Azar al.ar 1.abitlcr \ c efrat 
geldiler. \ uifelerini ifada 
gösterdikleri muvaffak~ et \e 
ehli) etten dola) ı uzaktan ke
ndilerine teşekkur edebildim. 

Gece gavet fena geçti . 
Skoç kumandanı bin :t.ahmet
lc benim Jçm bir kamp ya
tağı bulmu~tu. Fakat bana 
'erdikleri dôrt batcani) c o 
kadar ince idi ki fevkalAde 
tlşudum. Nihayet ortalık a
ğardL Tulumbada yuztimuzu 
yıkadık., kuru ekmekle biraz 
sığır eti konservesi yedik, ve 
donarak intl7.ara devam ettik. 

Muhtelif gemilerin ne su
retle banrıldıRtnı bu kampta 
iken ogrendim. "Emden,., • 
"Bat en,, ve "\'tırcmbcrg,, 

baarma cmrrnin verilme i 
dakika ı ile lnı,rilizlfrin i~gali 
ara mdaki 1.amanın a7Jıgından 
jolı~ ı, batmamışlarJı. 

Bundan ba~ka "Emden,, de 
benim mu' afakutimlc ih1.a
ratı lılzime yapılmıımı~tı. Sa
bah akşam gemi~ e yııklaşan 

lngiliz sandallarının bir ~ey 
farketmclerinden ıhtiraz ede
rek bu hareketi tensip etmiş
tir. "Ka) zer,, in mtin.-tte
baa dcnizs hir sandal indir
mi) e bo~ yere uğra~nktan 

. onra, gemi batmadan ken
dilerini denize atmağa mec
bur olmu,larpı. imdatlarına 
koşan !\iman sand:ıllan lngi
Jizlt:r tarafından bir çok defa 
pu ... kurnıldu. ve hu efradın 

kurtarılma ı yanm sut sürdu. 
e i e neticede hepsinin 

tahli i mumkun olmu,tu. 
lngilizicrin delice ine ateşi 

atideki za) i:ıtı mudp olmu -
tu: Kon et :.aptanı .. "timan., 
dahıl olmak uzere J O telef 
ve takriben J 6 mecruh; mec
ruhlar ara mda •Ba) ern• zırh
hsından makine muhcndisi 
•Roce• de \ardı. 

Ve Heden istifade ederek, 
ban:ı bu kahraman adamla
rın aileleri namına muave
net gondercn ı::aha' etll kim
s.ıcrin kiHfe ine alenen teşk
k ur ederim. 

< >ğleden sonra erkanı har
hi} c reimm ite bir otomobi
le trkAp edilerek oldukça 
uzak olan ktasyona !leVkdU
d' • ah ttirnaAdim ha-

olan haıekcltından dolayı ken
disine t<:' eccuhum ,·ardı. 

aat takriben 17 raddele
rinde erkdnı harbiye rei imle 
beraber birind me\ ki bir 
'agona ) erleşert:k yeni bir 
veçhe) e azimet C) !edik. Bu 
seferimiz bizi " O 'cstiri ,, 
kampına gocudu. l leınen bu
tun gcc~ gıµıduz gibi aydın

lıktı . 'cyahatimiz mud -
detince Skoç)a yı.iksck ara
zisi "11 a ~ lenders,, ler arasın
da q geçtik. 

Bu fe, kalade sc1·ahatimız

den bol bol istifade ettik. 
Yavaş \ava~ 1ngili:ı g32ete
leri bulmiya mu\ allak olduk. 
Bunların ço~ gemilerin ba
tırıhşı hakkında bariz bir 
lit;an kuUını~orlardı. Bu, an
l~ılmt) acak bir şey değildl 
Bir kaçı mustesna olaruk 
bize hak veriyorlar ve l\are
keti~ tas~ip C)li)orlardı. 

gemilerin böylece baunlmıısı 
kim C) i zarara sokmuş mu 
idi? Bihlki:s; nadir görtılen 
bir te aduf e eri olarak bu 
hal herkesi memnun etmi~ti. 

ulh taraf trları bu kadar 
harp aletinin mah\ olma ın
dan dolayı şenlik yapmalı 

idiler. İngilizler gemileri ar
tık :;ilah arkadaşın ile pay
la~mala )uzum kalmadığın

dan se\ ineceklerdi. Diğer 

itlh\fçılar ise lngilterenin Al
mın gçınilerini sırf kendine 
maledeccği kanaatile mem
nun olacaklardı. AJmanyaya 
gelince bahriyesinin ve do-
1a)ı ı ile hükumetinin namu
sunu kurtardığından dolayı 

kendini bahtiyar addt.-debilirdi. 
~laamafih İngiliz bahriye 

nezareti oldukça hacil bir 
mc\ kide kaldL Alman filo u
mın bu son tcşebhıi .. u de 
harpte nice defalar oldujtu 
'eçhile ldgiliz tarassLlt kuv· 
'etlerinin gözü öniinde ta
sarlanm1ştt ,.e icra edilmişti. 

J lalhukt lngiliz1er hunu keş
fe muvaffak olamamışlardı. 
24 haziran t:ırihinde •osves

tri,, kampına geldik. Bir oto-
mobil beni istasyondan alarak 
kamp kumandanına götlirdu. 
Kumandan beni nezaketle ka
bul ederek yanındaki Alman 
parasını değiştirdi. , .. ·~ 
----------·----~~--Sahbk hane 

Sultanabmette Kapu a
sında fenerli sokakta beş 
odalı denize nazır bir bab 
kirkir hane sablıktır. Gör· 
mek için ayni mahlede 
furuncu Ali Riza Efendiye. 

&dar AM;ge Malıltemuin<laı: 
Bordorun Mahak kanyesi dahj. 
linde olup elyevm kariyei mrz
ktirtden Aflasonlu Hasan keri
mesı Hadıçenin tahtı tasarrufun
da ve zılyedinde bulwıan !iğ 
tarafı Tnkir oğlu HOseyin on, 
sol ve arka tarafı yol ile mah
dut bir bap hane)e istihkak 
iddıasında bulunanlarm bir ay 
zarfında tapu kayıtleri k!milen 
Bordur Mahkemef Asliyesi HL .. 
kuk dairesine müracaat et
meleri lüzumu ıllıı. olu nar. 

~ (Bu mağazalar karileri- 9 - Kadıkö) tinde Es- f gittiği selalıiyetdar bir lisanla 
j mize, pazarlığı miıceakıp kii·kclc cadde inde ( 27) İ anlatılınaktadır. Vapurların na-

=-~-~E 0 (5) tenzilat yapacak- numaralı kasap dukkı\nı ' sıl doldurulup boşaJhldığı, bu Evvelki gece saat ikide Ka- • lidın kardeti Şokrt. ..-
1 d ) 1 • I günkü liman tesisat ve vesaiti- gümrükte bir cinayet olmuttur. Klmil işiterek onlar da ~ ar ır . 10 - l "'küdarda "kele demlde ~ 

3 _ Poı-ıtane civannda caddesinda Karamu tafai'.a- nın nelerden ibaret oldu~ ve- Manaıhrlı 27 yacında İrfan lnmlfler, sivri bir '1'• 
- - saire hakkında kıymetli malu- körkütük olduğu halde Kara- tat b6tründen ys.lı 
~ Hamidiyc cadde inde, MIU de şureka ına ait kasap i .L ~ 
İ por .Zeki Riza mağaza 

1 
dukkanı. \ mat mevcut olan bu eserde gümrükteki evine giderken Cam- kapuyu bpıyara eve r_.., 

l (spor ıe,·azımaa). (Bu diikkılnların sahip- l cYeni liman»ın nerede yapılma- baz sok~ında arabacı Halidin )erdir. J/111' 
: ( sı ve limanlarımızın nasıl idare evine taanuz etmiı, baiırıp Ebemmiyetll IUl'ette Y" 
~ on 10 tenzilat yapacaknr) leri karilerimize o o 5 ten- i. ıwk 

' 

• edilmesi icap ettiği mes'eltleri çatırmıya hqlamlfhr. O esnada İrfan biraz IODl'a 61m..,.-· _.. 
de birer bahis olarak tetkik evde uykuda bulunan arabacı Ku....W- vak'..-. __..w 

'-

4 - Ankara caddesinde zilat yapacaklardır. \laa- I _..1.-.. P"° 

l\IualJimler klJtupanesL mafıh bu diıkkanlar e~asen ~ 
5 ( _ edilmiştir. Halit uyanmıı. gürnlto Ozerlne mcrkezloi haberdir J; 

(
= •o 10-25 tenzil:lt yapa- diğer kasap dliick:\nlanna =) Estrin sonunda liman işile aptıya lnmif, aokak kapuanı Arabacı Halit, brdetl '9 

caknr). nazaran ° n (10) tenziIAtla -'-- ı h ı L __ _ı_ 1 meşgul olan rqml ve hususi l.,.;rr,e iyen sar ot a uvpya tu- 1D1101 yUalanm•fh'. ___.. 

(
= 5 - G:ılatada topçular • sattıktan için (•o 15) ten- 1 müesseselerle alınan rusum ve IUfmUfhlr. E.ki bir kin dolayı- Zabıta ve miicldel ~ 

caddesinde kapıiçi tram- zilat demektir. 1 ücretler ve liman tarifeleri ve aile gece yana kapı telunellyen tabkıkata devam ebD..tmm_ekfrdr~ ._-....,. 

i vayı tevakkuf mahalli ~ar- 11 - Galatad:ı (Cenyo) limanımızın faaliyetine ait en sarıw.ta arabacı Halit gırtlak Bir çoc:ıılr y~ 

(
-= ~ısmda (Yeni dunya) şarap lokantası (yemt:k listesi) dofru yeni istatistikler mev- tvdata ~nıutlardır. Ka~ Kwltoprakta ZObaG dır 

inıalatane:;i. u7.erindcn n 0 (IO) tenzilat = cuUur. önOndekı kavgayı arabacı Ha- mahalletinde oturan Hallet W 
i (0 .2s tcnzilAt yapacak- )apmağı deruhte ecmi~tir.) \ M •• 

1 
k Qtlnlll hqyapndaki laza .J _,, 

( ur.~ - ~nkara caddesin- .. ;2cadd~:~:~~:i~::~ ,, ustame 3 amyon :.::~!..:pıııM.:ııı-.J: 
' d~ Muallım Ahmet Halıı namile marul (IS6) numa- •• d • taneye kalcLnt..,.... ~ 
~ kutupanesı rah Rıd' an bey in dukkılnı _ m u z a ye es 1 ldare eden çocuk ar ';;,,t 

1 (• 0 10 tenzilAt yapacak- (• ıt 5> tenzildt yapacaktır. ( Yakaya otom 
"Rllttmlllftllllllllll~•ıı"""'"""11nıı1111111ıııııı11111tıuııııı"'"'"ıı1111111111ıııı1111fii Tı· ·ru· . h . . 'd . . 1 .. "' .. d çlfnedl IJJj · l u n ın ısan umwn mu ur u~ un en: Hask6yde otUran vak;... 

[ a .. 'at La~atı idareye ~İt .kullanılmış 3 adet BERLIYE kamyonu ı::atl- Ştpne yokUfUnda tofar itil' 
& JL 11 ~ lacaktır. Talıp olanların her- g\in görmek üzere mi.iracaat tdare ettttt otomobtlin ~ 

ı lan \'e 25 - 5 - 929 cumartesi günü saat on otui'.d.ı Galıttada kal..-.lt yaralanmlfbr • .,..---Kon ervatuvar miıha)aac komlS)Onund:ı bulunmaları. yakalan11Pfbr. 

(~A AKKALE JA DAl\MA YENi EFRAT Şchr~~~:e~:ra':"°_... 
Bina nasıl 

lstanbul gazete1erinde ls
tanbul konscrvatU\ arı bina-
sının inşasına kat't :;ur.ette 
karar verildiğini, icap eden 
tahsisatın Şehremanetince ay
nldığını okuduk. Bu havadis 
bütün san'at muhiplerini se-

"'indirdi Binanın şekil ve 
husu iyetleri hakkında mese
la sahnenin kabında amfite
atr halini alabilmesi gibi 

hu uslan hakkında "iıphe
si.z mütahassı mimarların 

reyleri kafi gelecekse de bi-
nanın ihtiva edeceği sahne ve 

teferruat, meseli salonu kaç 
kişiyi alabileceği mesele i 
hakkında aynca duşunmemiz 
lazımdır. Çunkü. Vakıt sü-

tunlarında vaktile de yazdı1tım•z 
gibi, bu binanın temin edeceği 
esas himetlerde konser haya-

nnı ve operayı uyandırmak 

olacaknr : Musikişinaslar 

konser sa]oRu kiralamak yü
zünden katlandıklan zarar
lardan kurtulacaklardır . Bu 
münasebetle bu salondan bek
lenilen diğer bir hizmeti de 
işaret edelim: ~lemleketimiz
de org musikisi konserlerini 
tamim etmek. 

Bu itibarla salon sahnesi-
nin dip veya u t tar:ıfma 

yapılmalı ? 
esru h bir org ) crleşdrmck 
hususunda icap eden feda
kArlıktın çekinmemeli 

ŞlmdH1k mükemmel bir 
org iştirasını temin edecek 
para bulunamazsa hiç olmaz
sa hu aletin çok külfetli olan 
teferruatına mah us temellerin 
hazırlanma ı, salonun ona gö
re yapılması na7.arı dikkate 
alınmalıdır. 

Org birçok A' rupa sahne
lerinde olduğu gibi ) ukarı 
kısma ~erlcştirilirsc salon 
tiyatro temı;illerine 8e mu-
kemmelen yarar. 

iyi bir org i~tirası mühim 
bir paraya tevakkuf ettiği için 
buna tahsisatından buna pa
ra aynlmağ be1ki de pek 

doğru olmıyacaktır. 

Bu itibarla şimdilik sahne 
tertibatını icap ettiği şeklide 
hazırlamak kAfi<lir. 

(iyi bir büyük org 50000 
liraya alinabilmektedir.) 

Akustik konser sıılonu yap
makta mahir mimarladan 
her memlekette ancak iki üç 
kişi bulunabileceğini de ha
tırlatalım. Bu nevi binalarda 
en modtrn ü:slı.\plar kaim 
olduğu da unutulmamalıdır. 

Köı;e :\lihal Zade 
Mahmut Ragıp 

Bursa merkez umumi hap~hanesinin 1 Haziran 929 tarihin
den 30 Mayıs 930 tarihine ka1ar bir serı,eliJ< ~mek ıhüyacı ka
palı zarf ile münakasaya konulmu~tur. Yevmi beııeri 960 gram 
olmak üzre 550 - 650 adet safi buğday unundan mamul ikinci 
nevi ekmek itasına talip olanların şeraiti anlımu fizere hapis
hane müdürlüğüne ve münakasaya iştirak etmek isteyenlerin 
yevmi ihale olan 25 Mayıs 929 cumartesi günü saat 15 de kota 
hanında Bursa ikt.sat müdüriyeti daıresmde müteşekkil komisyona 
müracaatlan lüzumu il!ıı olunur. 

FUAT 

SAÇ 

SUYU 
Saçların 

dökülmesini 
men'eder. 

)IEKTEBL DE.·: sinde oturan kahveci -~ 
Kilo Kilo tf endıuin zevcesi 35 Y~ 

5200 Sade yağ 5000 lspanak Ayşe hamnı zecinin ~ 
1300 Zeytin yağ 7 !'J()() Lahna kadınla evlenecegini ~ 
3000 Sabun 7 :fOO Prasa bundan m6ttt1Siren i 
2000 Be~ aı peynir 1000 Patlıcan teşebbtis etmifti~. 

2000 .Zeytin tanesi 1000 Kabak Ayşe hanım tahtı tedıtb'C 
6000 Gıız 3000 Taze bamye alınmıştır. 
4000 Şeker 500 • Domatez Rakı içerken arı;dl 
1000 irmik 1000 Kereviz Üsküdarda Atpaı 
JOOO lJn 7500 Taze fasulya Osman hanında oturan ::: 
1000 Konserve 10000 • Rakla arnelesinden Ahmet arka 

4000 • Üziim rı Ferit ve Vıcitle rakı içer'cll 

Çanakkale Jandarma yeni efrat mektebinin haziran 929 
kavga etmif, rakı titeıi ile .,.. 
tından yaralanmıtbr. 

tarihinden mayıs 930 gayesine kadar bir senelik ihtiyal.'l ffll'llZ ahça 
olan yukarda cins ve miktan yazılı erzak aleni mtizayede Şişlide Şişli Palas apartıtnr 
ile 7 mayıs 929 tarihinden itibaren yirmi gün muddede nında hizmetçi Ap-avninia yr 
münakasaya vazolunmuştur. 27 i\layıs 929 pazarte i günü tak odısma aynı apartımıııd' 
saat on alada taliplerin \'Creceği Hadar komiı::yonca haddi ahçı olan Ali Omıan gir•nilr 

yatak altında bulunan 30 br•fl itidalde görlıkHiğü taktirde ihale i icra kılınacaktır. Taliple-
. b ı.._ k. k h 1 k çalmqfır. • . . ~ nn u uapta 1 şannamc)j görme ve i7.a At ama iizcre _ . ~ 

Çanak kalede hükumet daire inde m{ıte,ekkil komis~ onu mah- DIDIZll IDC0181 dıtllislldd 
susuna muracaatlan il!n olunur Dtnizli Memleket hastalJloe" 

sinde yapılacak:- 8760, do&al' 
Rize ' rilayeti encüın ni da- bedeli 1tqiflt kalöriter tesiS': . . . d atideki ~rait dairesinde 111

• 

1m1s1 n n : haziran 929 cumartui :::. 
. . . , saat 16 ya kadar bir ay 

Halı hazınna ( 30 ) metro ıl!veten temdit ve bozuk mahallerı _ r 
tamir edilecek olan Rize gümrük binası karıısıııdaki i~kelenin be- detle munakaaaya konmutbl 
deli keşfi ( 9484) lira stksen yedi kuruştan ibaret olan ve teslim 1 - Denizli. is_!UJ~nuııc: 
edilmek üzere mezkur inşaat ve taınirat bugünden itibaren yirmi hastaneye naklıye ucreti ve 
gün müddetle münakasa)a konulmuıtur. mirden Denizliye nakli ~ 

Muvafık ve mutedil ıerait dermeyan edildiği takdirde mayısın fından gayri bilumum masrafı 
27 nci pazartesi günü saat on beşte ihale muamelesi yapdacaktır. ve malzemesile tesis ve iflcl' 
Teminat ve hususatı saire için JdhalAt ~unu mevadı mahsusa- bir halde teslimine kadar rriO-
sında münderiç ahkım ve şeraite ria)"et edilmek şartile talip olan- telı4ssıs bulundurulması ve bllll" 
!arın encümtni vilAyete mitracaatlan ilan oluntır. ıann kaffei ücret ve masrafı 

Molülini askeriyeye muavenet 
hey' etinden: 

Heyeti umumiye azalığına meHsup altı harp mıılulü azadan 
dördüncü derece m:ılfıliytti haiz azalık inhılal ettiği cih,tle yerıne 
diğer birinin intihabı için mezkOr dereceden harp malüllerinin 
18 Mayıs 920 Cumartesi günü saat 12 de \eznecil,rdeki mua 
venet hey' eti dairesinde bulunmaları lüzumu il!n olunur. 

Balıkesir enciJ.meni daimisin
den: 

'B:tlya - Bayr:ımiç yolu iı;in atid'k ievsafı haiz bir traktör ile 
bir )ol kazma ve tesviye makinas1 kapalı zarf usulile ınübayaa 
eddeceğıo den talip ojanların mayısuı J9 ııncu .pazar günü s.ıat 
15 ıe kadar Bah1fesır vıtAyet tııcümeııine rnüracaatl:ırı Hau 
olunr. 

ı Tr:ıktör 50 für 60 b ygir kuvvetinde eıtoşeııi tertibatırJJ 
haiz ve benzjnle Jnfit,•lıarri~ otac. ktır. 

2 - Tesviye ve kazmak ll)akınesi 12 kalemlik kürek tertibatale 
möcebhu ve ~uma tertibatı 1 dişli ola~akhr. 

talibe aıttir. 
2 - J('şfi ve şenit ve de

rece bilumum evsafını gösteril' 
projesi encümen -kalanı11ıde 
mafuıdur; görmek istiyealerİd 
kaleme mOracaatı. 

3 - Vü1.de yedi bUçuk df. 
pozita için milli bir 1>1nk~ 
mekt!:pla t~lifnaıneyi bir zjr 
içiııe koyup 15, haziran ıünu 
saat J5 den evvel Deniıli vı -
yeteni tevdii lazımdır. 

4 - Taliplerin tu iıi yapl"' 
bilmeye iktidarı fenni ve ser· 
vervetlerin k!f i oldufuna nt • 
teber vesika ibraz etmesi ıatttr· 

5 - Keşif \e protesi korüll& 
fabrikast mühendisten t.1r t 
dan tanzi nı olunan İfbll. t 
bedelini mevcut- J 3000 lir 
tabsisah kifaJet etmeg • .. 
kiyc.-si J 930 bütçesibdtn -vtn 
cektir. 

kleri iıale ve dökülen sa lann nqvünümuuı tf'.min eder. Her tcı .ı 
6 - Ttlisat tarihi ~rtdel! 

idbaMI ita'/ arftncll tMll 
3 - T < S\'iye ve hafir malrinası l< krı lr ki~ t) ıleb,lir tertibath 

ı}" •• zamanda headtk laafrı i ·u 1 amı ~eleit teriıbatı 
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Emı1iyet sandığı 

__ Sey"risef ain 
M,,.k·z . G 

Kat'i karar ilanı 
1 Mflıayed~ mubam- ikraz l\lerhuoaun cins ve nev'ilı 

Bedeli m!ıı kıyıneti r. .. mevki ve müşceınll.1u 
Borçlunun 

lsmı 

~-- aceıııeaı: alata l<..öpril 
~ıııd•. lleyo~lu 2562 Şube 
~t:Si: M

1
ahmudiye Hanı altında 

~ •tanbul 27-IO 

izm.r - ~ersin sürat postası 
l KONYA ) vapuru 21 ma)'11 

lah 12 <l Gal h 0 at• nhtınundan 
,:'ek .le lı.rnir, Antalya, AIAiye, 
"ICrıuı d A ." gi ecek ve T aşoz , 

llaaı ır, Al.Uye Antalya, lzmire 
ll4r•yar.U ııelcccktir. 

Satılık hur_d--a-d-em-irl-ar-
Tersane F abrikasile ha

vuzlardn birikmiş ( 250 ) 
ton kadar hurda demir 
satılacaktır. Kat'i ihalesi 
1 haziran 929 tarihinde ' 
Yapılacağından müzaye· 
deye g· k · 1 · ırme ısteyen erın 
o .. 

&un saat 16 da Levazım 
~rlüğüne gelmeleri. 

Şarb;"amesinde yazılı 
evsaf mucibince otuz bir 
kalem Malzemei kırtasi
yenin kat'i ihalesi 3 ha
ziran 1929 tarihinde icra 
kılınacağından taliplerin 
0 gün saat 16 da leva • 
zım müdürlüğüne müra-

• caatları. 
,___ ---~----· -

Bozcaada postası 
(GELİBOLU) vapuru 18 Mayıs 
<Uınartcsl 17 de idare nhnının-t hareketle Gelibolu l...Apselct 
. d n.U.aJe, lmroz, ıkc.aday~ 
~ etek ve Çanakkale, Upselct, 

chboluya uğrayarak gelecektir. 

Antalya Postası 
( l.'IE.llOLU ) vapuru 19 Ma yıt 
Pllar 10 da Galata nhtımından 
hardcetle 1z· m' K"'D"'- Bod R ır, u uııı;, rum, 
adoı, Fethiye, Finike, Antalyaya 

gidecek ve dönUııe me~kilr ı.ie· 
lelerle birhkıe Andifll, Kalkın, 
Sakız, Çanakkale, Gelıboluya 
UQl'ayarak p,elecektir. 

-----11 

Trabzon birinci postası 
l~EŞITP AŞA) vapuru 20 Mayıs 

OZarte•i l 2. de Ga!Aıa nhtımın· 
dan hareketle lnebolu. Samtun, 
Cire•on, Trabzon, Rize, Hopaya 
gidecek ve dönüııe Paz.; ıskel&o 
aıle Rize, Sürmene, T rııbıon, 
Gürele, Gireıon, Ordu, Ünye, 
Samsun, İnebolu, Zonguld~a 

, , ugrayarak gelecektir. Hareket 
RÜnü ylik kabul olunmaz. 

Pake ve Mesajeri Maritim 

Kumpanyalarının vapuru ile 
Güzel seyahatler 

Her hafta (Marsilya) ya ha
reket eden vapurlar Pire ve 
Napoli limanlarına dahl uj!rar
iar. TafsiJit almak üzere l(ara
kOyde Loren RObul ve şürek!
sına ınüraat olunması. Telefon , 
!ley~. 203- 204~ 1704. 

Sadık zade biraderler vapurlar 
Karadeniz 

:\lunıazam , .• Lüks postası 
Sakarya ••puru 

l9Mıyıı 

PAZ.\R günü akş•mı Sir· 
kec! rıhumınd•n 

hnrckttle Zonguldak , lnebolu, 
Sinop, Samsun, Ordu, Gireson, 
'fr•bzon, Sürmene ,.e Rizeiske
lc!erine a1jmeı ve avdet edecek
tir. TafsilAt için Sirkecide l\leş'a
deı hanı alunda ncentalıj!;ına 

müracaat Telefon: lswıbul 2341 

5~~16: 
FM!y~ 
/ Zilhicce 8 Burç : Sevir f 1 

ı . Ayrn bauıı f"il"il Ayın dofuıu, 
. 13,0'2 L!J~ 4, 14 . 

i 1 Cumartesi : 
I · - Na~z .,~ııa-;;- - i 
: ,.w.a.\ Ôlle bu..Jı A4a• Y~at t..a'lt i 

4.-10 !2,10 16,07 !9,22 21,13 2.34 , ,___ . 
1. . 

1 
Buıün doAıınlara itim: 

· f.rlıı;ek ı Ket~ 
1 

' · Dehzal Gü~in r' --ciünün naıilıatıı 
' Kasaba r•İ kıy(uıu, Keçiye can 
' hyfusu ı 

181 640 6338 Kadıköyünde Rasimpaşa 
mahallesir.de yeldeğirmeni 

camii karşısında rıhtım is· 
kelesi caddesinde eski 53 
ve yeni 93 No. lı dükkan 
sekiz arşın arsa üzerinde 
E.hşap iki kattan ... ibaret üç 
oda, bir sofa altında bod-
rum, bir mutfak, bir kuyu 
ve otuz arşın bahçeyi havi 
bir hanenin · tamamı. M.m Haydı 

5505 10982 9886 Kadıköyünde Zühtüpaşa 
mahallesinde Kalamış soka· 
ğında eski 13 ve yeni 28 
No. 1ı iki yüz on arşın arsa 
üzt>rinde bodrum katı kargir 
diğerleri ahşap olmak üzere 
iki buçuk kattan ibaret on 
iki : oda, iki sofa ve yüz 
yil'mİ arşın üzerinde bir 
mutfak bir ahır ve dokuz 
yüz seksen üç arşın bahçeyi 
havi bir köşkün tamamı Fatma 

Süreyya ve Server Hanımlar 

5020 11205 10939 Erenköyünde Sahrayıcedit 
mahallesinde istasyon soka
ğında yeni 30, 30, 30-1, 30-2, 
30-3, 30-4 No.lı biri iki yüz 
yetmiş yedi arşın arsa üze-

394 

• 

• 

rinde bir kat kargir diğer· 
!eri ahşap olmak üzre üç 
buçuk kattan ibaret on altı 

• oda, iki sofa, bir mutfak 
diğeri yüz elli beş arşın 
arsa üzerinde ahşap bir kat
tan ibaret dört oda, bir 
sofa, bir kuyu ve iki yüz 
arşın arsa üzerinde kargir 
bir katlı üç dükkanı ve ye· 
di dönüm yüz altmış sekiz 
arşın bahçeyi havi ik.i hane· 
nin tamamı 

774 11185 Üsküdarda Arakiyeci Hacı· 
cafer mahallesinde Nuh ku-
yusunda eski 71 No. lı ve 

,yeni 93 No. 1ı yüz altmış 

İsmet H. 

fi iki arşın arsa üzerinde ah- 1 ·~ 
şap iki kattan ibaret beş 
oda iki sofa, taş döşeli bir 
avlı yedi arşın arsada bir 
mutfak ve otuz bir arşın 
bahçeyi havi muhtacıtamir 
bir hanenin tamamı Bekir Sıtkı, 

Mehmet Tahir Beyler 

245 759 13300 Bakrıköyünde Cevizlik ma
hallesinde yorgancı sokağın· 
da 12 No. lı yüz kırk arşın 
arsa üzerinde ahşap iki kat· 
tan ibaret altı oda, bir so· 
fa bir mutfak bir kuyu ve 
yüz doksan dokuz arşın 
bahçeyi havi harapça bir 
hanenin tamamı Agavni H. 

85 176 13643 Üsküdarda Kepçedede ma
hallesinde Karacaahmet cad
desinde eski 65 ve yeni 
337 No. lı yirmi iki arşın 
arsa üzerinde kirgir iki kat
tan ibaret üstünde bir oda
yı havi bir dükkanın tama-
mı Süreyya H. 

300 530 13830 Vefada Mollahüsrev ma-
hallesinde acıçeşme soka
ğında eski ve yeni 19No.lı 
yüz yetmiş arşın arsa üze
rinde haricen iki dahilen 
asma kat ve çatı katı ile 
ahşap üç kattan ibaret "ye
di oda bir sandık odası 
iki sofa, bir mutfak ·ve yir-
mi arşın kadar aralık ma
hallini havi bir hanenin ta-

1 

mamı Emine Gülzar ve Fatma 
Sabiha Hanımlar 

145 280 14669 Balatta Hocaali mahallesinde 
tınd• Demirci sokağında eski 
26 ve yenı 30 No.lı altmıt arsa 
!gerinde mabodrum klglr ılı.ı 
buçuk kattan ibaret dört oda , 
bir sofa , bir mutfak , bir kuyu 
ve kırk arım bahçeyi havi bir 

hanenin tam11111 Hayrettin Ef. ve SUınaz H. 

1

. Buriinlril ha.. .1
• 

Rüıglr mutedil kaV>etle miit<ıhıvvll 

360 900 14930 Kandilli Ayazma sokağında etki 
ve yeni 7 No.lı yOz altmıt arıın 
ana ilzcclnde ahp.p iki kattaıı. 
ibaret bet oda , bir oola bir 
muıialı , bir kıiyu ve .-ıs yoz 
hl arfıu bahçeyi lıavt bir hanc-i htik:ımctte C!ecek havı -.ı bulutlu 

· olac3ttır 

Mee'lll müdür' Refik Alunet 
ı ~ ~?il Seliıu,Bogos yaldızaylD El. 

lcrle A.ııiıe H. 

_.- YAKIT ] Ş -Mavu 
' 1 • 1 

emlA~ : müzayedesi 

•· 

85 1068 1 5020 Bnynkdcrede Camıışcrif mahal
lesin~ eski ve yeni doğramacı 
sokft#ında eslr.ı 1 3 , 8 ve yeni 
11 , 13-2 No. lı yetrnlı oekiz 
11t1ın anada ahşap ılı.ı kattan 
ibaret üç oda , bir sofa , bir 
mutfak ve yüz on dört arıın bah
çeyi havi muhtacı tamir bir hane 
ile yüz dört arşın arsada ahşap 
ıltı buçuk !tattan ibaret dört oda, 
bir ıofa , bir mutfak ve yüz cilt 

ı' 

11t1m bahçeyi havi diğer bir ha-
nenin tamaıı\ı Y akup Cemli B. 

895 1895 15587 Kabataşta Ömer Avni mahalle
sinden müfrez Fatma hatun ma
hallesinde beytülmalcl sokağında 
eski 2 ve yeni 28,30 No.lı iki 
yüz on beş arşın arsada ma çalı 
ahşap üç buçuk kattan ibaret 
birinci katta iki mutfak, bir kuyu 
iki kömürlüğü vebu katın üstünde 
bulunan asma katta üç odayı , 
biri ufak olmalı: üzere ilti sofayı 
ve ikinci katta darı oda , biri 
küçük olmak üzere iki sofayı 

ve ,üçüncü katta dert oda , iki 
sofayı ve en üstte bir çatı arasını 
ve kırk arşın üzerinde iki kurnalı 
bir hamam ve tahminen ve

0

yirmi 
arşın Qzerinde bir sarnıcı ve 
yctmit bet artın bahçeyi havi ve 
derununa cari nınf mama mal 
lezizin Qç rubu hissesi iki bö-

' u lüklü konağın tamamı Mehmet Saltın B • 
ve Behiye hanımlar 

610 il 70 17076 Y eclikulede İmrahur llyubey 
mahallesinde eski istasyon cad-

• • 

. . 
• 

-

• 
desi ve bakkal Filip ve Yeni 
istasyon caddesinde 5 7, 57, 5 7 
ınııkcrrer ve yeni 67 • 1 metre 
altmış arım arsa Üzerinde klr. 
gir iki kattan ibaret iki oda, 

i" J • bir ·)ıilar, bit oofa · ve on iki 
arıın arsa üzerinde ahpp bir 
mutfak ve altmıt dıırt arpn 

1 t bahçeyi han mukaddema dük· 
kln elyevm bir hanenin tamamı 

2695 6900 17787 Buyokada mukaddema Balıft. 

1 J • • 

• ı 

paıarı e\yem nhtım caddesinde 
eski 11 uOkerrer ve yeni 17, 
19, 28 30. 32. 34,'~5 No. lı 
ıkı yilr otuı arıın arsa Uzerinde 
hrgir ile! kattan ibarcl altında 

iki dııl:lcaiıı ve üıtOndc ru•umat 
ve dilyünl umumiye idaresinin 
tah!ii1111lmde bulunan altı odalı 

• 

Saliha H. 

ilı:i kapılı bir hanenin tamamı Vasfiye H. 
625 1260 17952 Kasımpaşada Camiikebir ma· 

-· 1 • 

hallcstnde T abalı:hanc cadde-
sinde eski 8, 8 mülı:errer 8 
mükerrer ve yeni 14, 16, 18, 
°t'!o lı ıltt yüz on 111ın araa 
üzerinde klrgir iki kattan ibaret 
altında bir koridoru bir hane-

' nln tamamı Ahmet Sakip B 
238 q71 18j)33 Rumclıhısarında Arpacmini ma· 

lıallesinde Kuyu sokağında eski 

4 ve yeni 2 No lı yüz elli üç 
arf!n ana üzerinde afıtap ilci 
kattan ibaret biri sandık oda. 
olmak il:tcrc beş oda, iki sofı 
hır- mutfak dört bin yilz aeltiz 
atın bahçeyi havi bir hanenin 
temamı Muhsine Vasfiye Hanımlar 

l 940 4440 18112 Kapalıfınnda Servi mahalle-

, 1 

( 

sinde Şeref sokagıoda eski 17 
mükerrer ve yeni 5 No lı alı

m11 be§ arşın arsa üzerinde 
k!rgir dör buçuk kattan ibaret 
biri yemek odası ve QçQ küçüle 
altısı büyük olmak üzre on <>

dayı, hir mutfağı ve ellı dokuz 
. ani~ bahçeyi ve altında yirmi 

aeltiz N~ İı dakk&nın havasını 
havı bir hanenin temamı Fatma McvhıbeH. 

170 13 l 3 18252 Boğazlçlnde Emtrganda Emir-
• " caddesinde eslci 30 veyenl 36 

1 
, ı No lı yüz clh ar§ın arsa üze-

l rinde iıJııap dört kattan lbıırcl 

ı 

·-· -

· olup birtııci katta bir oda. bir 
mutfak, ıkınci Oçilncü dördüncll 
katlarda k111ılılı:lı ılc:ttcr oda, bt

- r~( sofayı terkos ve elektirık 
tesisatım yüz on arşın bahçeyi 

i havi bir ha~enln tamlll'ti Ihsan, Sıddık, H. 
ı ve Mehmet Klnıırıııı El 

ro11() .8-4815 1W'l8etikt&fta Cibannull\& mahalle- • 
.' _ j C 'tinde Yalı sokağında eekı 4 mİ). 

T '"f:' . 1 

bırrer 39.; 41 , 43 " yeni 8-1 .J 

J -· ... _ 

.,' 17, tt, 21 No. lı bıa,.. ... ~ 
~ ·~ 1Wt .1rp1 .. ıı.ıadc 
_,. bei bit.en ıh.ret " her 
--btüıdıı 'bb'er aalOll ve Q. 

i . '8d. ! dı!rdııııdı Uıı.r.a bınr 
ı.. ~I ~ I' • 

' 

LEIPzlGTE 
Dr. GASPARV 
ve Co. Fabrlkaıı 
her cinı çimento. 
fayans, tuğla ve 
kiremit makine-
leri , hidrolik 
presoeler. Boru 
kalıplar V. S. 
umumt vekili : 

F. Hauıler 
Agopyan han 

G·• • ~ 

ERTUÔ:RUL 
MAGAZASINDA 

Ucuz 

HUMMAYI MURZAGİ - ISITMA 
ltANSIZLIK -Zafiyet ve Kuvvetsizlik hatat1nda 

KINYUM LABARAK 
Nanı tıazım, defli humma re ~unet ••rabını ttltınıl adlııtı. 

Yemekten evvel ve ya sonra bir likör kadehi: 

lcnn.ı.:.ıa-.. ıAlr ı MaflOll L. FRERI! ıE Ya~nl 4 Ctat 
ıa. - .lııc:ob. PAllll 

Şeker ve Petrol inhisarları 
müdüriye~nden: 

!ctare için tozumu olan bazı evrak .,e defatir tahettirilecektiı 
Talıp olanların numuneleri görmek ve ~raiti anlamak üzre 19 
mayıs 929 pazar günü zeval! saat oııda levazım şubesine 
müracaatları. 

odayı ve üç yüz üç ar91n arsa 
üxerinde ahşap bir katlı salq 
depoyu •ve yüz altmış Oç arşın 

rıhtım mahallini havi lclrgir be
ton ırme mOkemmel bir antre-
ponun tamamı Evdeklmos Ef. 

345 659 18437T oplcapıda T akyccl mahallesinde 
eski Fazlıpıışa ve y'111 Mithat 
paşa sokağinda eski 7 mükerrer 
ve yeni 16-1 No. lı doksan 
arşın arsa Uıcrtnde bir buçuk 
.kat klrglr diğeri ahıap olmak 
üzre iki buçuk kattıİ biri yemrk 
odaaı olmak üzre bet "da, iki 
sofa, bir mutfak ve bin dokuz 
yüz altmıı beı arıın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı Fatma Meliha H. 

195 3980 J 8455Kadılcöy0nde Caferağa mihalle
ıindc Bahariye elyevm Salouığacı 
ıokağında eski 25 mükerrer 've 
27 No. lı yllz elli üç arşın arsa 
üzerinde yarım katı klrg:r üç 
katı aJııap olmak üzere üç buçuk 
kattan ibaret sekiz oda, üç sofa, 
bir mutfak ve ile! yüz yedi arım 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı Emin B. 

2595 5025 19050Kasımpaşada Emin camii namıdi
~er Sqhasan dendi mahallesinde 
lblar ve yeni Samancı sokııgtnda 
25. 25 mükerrer ve yeni 1, 3 
No. ralı altmış yedi arşın arsa 
üzerinde karglr beş buçul katton 
ibaret 1 No. ralı daire üç buçuk 
odayı, bir antreyi ve hir küçulc 
mutfağı 2. 3, 4 No. lı daire 
ikişer büyük ve birer küçük oda
yı ve birer küçiık m~tfak ve birer 
küçOlc sofayı ve No. lı daire 
ıltı oda, bir oda, bir mı.ifa~ 
havi olmak Ozere 1'"1 da!reyi, 
bir dülllnı mU..-tcn:.11 bir apart-

•• manm tamamı lclaJ, Mihriban, Samiye H.lar 
· , Y ı.ıkanda cins ve nevi le mevki ve ın.iftemill ı yazılı emlak 
hııalarıt)da göstertlen bedellerle talipleri üzerinde olup mayıs 929 
tarı.hine müsadif S:ar§aıllba gilnü saat on buçuktan itibaren miUa
y~•Y~. mühater~t olunarak saat on altıda kıymeti ınuhamınene· 
ledal gec;IW ~difde icat 'ı hrarlarının çekilmesi mukarrer bulun
~dan '. lalıp: fılaııl11r111 mezkOr gilnde saat on alhva lr.adar sandık 
~il ;i\ıııricaat eylemeleri ve saat oo altıdan so:ra vuku bulacak 
mllraea4tlina '· ltıblll cclilmly~i ve eın!Akı m~Qrcye cvelce 
Wlp ~' kat•ı hr• C1M1111cla hazır bulunmadılı:lan Te 

~ bıİip ~~ eyledıtı ı.lı:dırclC evnlki talipltt!n lı:eliyet dmİf 
~'tlio olunur. · 

1' ' ..,.rr, 



:;::;: Ht:R GÜN ÇIF'~~ TüRK GAZETESi -- - ----

AC~f~ ~ARTlARI: 
Gazetemb:de çıbn :ıı;azı ve 

-esimlerin bGtün h~lan mahfuzdur 

18 Ma~s 
1929 Tarlı: m~tcpler~ faydalı eserljp 

llanlannd~ 9/o 20 ıenzilat yapıİır 
iLAN YARI FESİ: 

r~~i ı 1 

_!ürk iyede Hariçte 

Kuruş Kuruş 

Gazetere gönderilecek mektupların iizerint 
idare içinse (idare), yazıya aitse ( Yazı ) 

i~aretf konulmalıdır 

1 
1 Ayhf. ı 150 000 

ı, 3 • 400 800 
! , 6 • ;.;o 1450 

12 • ı400 2~00 

Suılmıyan mektupların lad•ıl.raden, k~ntS. 

mukaddereıtz mektuplara konuhnuı patal~ 
lıaybolma.ı:nıdan Ye illnlarm mUndertcatmdan 

idare meaul deilldir. 

• 

ııan 
Cinsi erzak 

Un 

Sıgır eti 

ade yağ 

Arpa 

Teminatı muvakkate 

lira kuruş 

3,000 

1.0J:) 

6'.lO 
ı .2o::ı 

Azami 

kilo 

190.000 

45.000 

6,0JO 
220'0'.)0 

·asgari 

kilo 

125,000 

25,000 

4.000 
130.000 

Kilis hudut taburunun haziran 929 iptidasından 930 gayesine 

kadar bir senelik ihtiyaci olan yukarda cinsi ve miktari ve temi

natı muvakkatesi yazılı dört kalem erzak 1 mayıs 929 dan itibaren 

20 gün müddetle münakasaya vazolunmuştur ihalesi 21 mayıs 
929 salı günü saat 9 da kapalı zarf usulile icra kılınacağından 

~artnameyi görmek isteyenlerin tabura müracaatları ilan olunur. 

Devlet demir yolıa
rıve limanları idarei 
umumiyesinden 

15. 5. 929 tarihine müsadif çarşamba gününden itiba

ren :\laltcpe ile Bostancı arasında (kliçükyalı) namile bir 
durak açılacaktır. 

Banliyö tarifesindeki katarlardan I 7-2 l 37-4 l-45-vc22-
26- Sll-40 Y~ 44 l'io. kutarların mezkur durakta birer da

lüka ccrnkkulla yolcu alacağı muhterem hillka ilan olunur 

ÇANAKKALE JANDARlIA. YENİ EFRAT 
~IEKTEBİ~DEN: 

Kilo 
13500 Pirinç 
13500 Bulgur 
13500 Kuru fasulya 
13500 Nuhut 
6750 Mercimek 

ı 8000 Patates 
600 Kurubakla 

13000 Sovan 
6000 Börülce 
6000 Makarna 
2000 Kuru bezelye 
rno » bamya 

7200 Tuz 
2000 Şehriye 

1000 Salça 

Kilo 
IOOO Kuru üzüm 
1200 Reçel 
200 Kuru kaysı 
100 Çay 
50 Kahve 
1 O Limon toz:.ı 

2000 -süt 
1000 Yoğurt 

100 Sirke 
100 Kırmızı biber 
50 Sarmısak 

2000 adet Limon 
J OOOJ » Yumurta 

Çanakkale jandarma yeni efrat mektebinin haziran 929 tari -

hinden mayis 930 gayesine kadar bir senelik ihtiyacı olan yukarda 
-cinsi ve miktarı yazılı erzak aleni müzayede suretile 5 mayis 929 

tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya vaz olunmuş· 
tur . 25 mayis 929 cumartesi günü saat on altıda taliplerin vere
ceği fiatlar komisyonca haddi itidalde görüldüğü takdirde ihalesi 
icra kılınmak üzre taliplerin bubaptaki şartnameyi g-örmek ve 
izahat almak üzre Çanakkıılede hükOmet daireainde müteşekkil 
koınisyo~ mahsusuna müracaatları ilan olunur 

Kirahk apartıman 
Moda burnunda kain ve büyi!k bir sofa üzerinde 4 büyük 

odayı, hizmetçi odasını, banyo dairesini, mutbak, elektrik tenvi· 
rntı, ve terkos suyunu ve diğer bilcılmle konforu havi mobilyalı 
mükemmel ve nezareti !evkaladeyi ha;z bir ikametgah haziran 
an nihayetinden eylGI ayı nihayetine kadar kiraya verilecektir 
Görmek için her gün öğleden sonra saat dörtten altıya kada; 
Modada /\loda Palas oteli yanında Devriye sokağında 12 numaralı 
apartımaııın birinci kat ın1 müracaat olunabilir. 

(( r a kt ,, 1ll 15 Jlayıs 1929 l'Jfrikası: 51 

• 
oıun için had kadınını 

"Roçestcr" e karşı büyük 
l:ıir muhabbeti vardı. 

O derece de seviyordu I 
ki,onu validesine ve hemşire-

sine karşı müdafaa ediyordu. 
O derece seviyordu ki bir 
çok hakarete maruz ·olduk· 

tan sonra onun yanına av· 

det ediyordu. 

İLAN 
Osmanlı bankasından: 

Evvelce neşredilen ilaıı hila
fına olarak Osmanlı bankasının 
Galata, İstanbul ve Beyoğlu 

şubeleri Kurban Bayramı mü
nasebetile yalnız Mayısın 20, 

21 ve 22 inci Pazartesi, Salı 

Çarşamba günleri kapalı bulu
nacaktır. 

Kırmızı kordonlu 

Ankara 
Rakısını 
Her yerde arayınız · 

Çanakkak jandarma yeni efrat 

mektebinden : 

14000 

15000 

28oOOO 

kilo Arpa 

~ Saman 

c Odun 

M üz'ic öksürükleri en 
(abuk iyi eden ilaç 

Krezivaı 
dir. TAA{ri binler<'9 defa tec• 
' . 
rube ediJmis olan bı.ı ilAc kO• 

1 

laylıkl~ vo kaı'i bır ~urette 

tekmil balgamıa.rı ı;öktiirür ve 

erilir~ 

"~~" hususf ambalajını 
dikkat 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::·::::55::c::ı:::;:::a5::::3:-.:::::~;::::;::::::::c 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!=:....::::::::::::::.=.:::::.::::::::::::::.:::::::-

ım Bayramlık elbiseleriniz için il!! 
!$!! Beyotlunda lıtikl&I caddealnde Luvr karıısında 148 numaralı iE!! 

!!U BAZAR CEKOSLOV AK ili! :::; ' :::: 
ifü Ticaretanesini ziyaret ediniz. Mezkur mağazada gerek !!!! 
•Ulll •••• füj kendiniz ve gerek ~'Ocuklarınız için gayet güzel kumaşlar- ifü 
!fü dan ve ısmarlamadan farksız im 
Ilı! Kostümler .. Pardesülei .. Paltolar fiil 
illi Her yer~en ucuz fiBtlBrlB te~Brit e~ecetsiniz mı 
iiii:::::::::::::::·:::::::::·::::::::::•::=:·:::::::::::::::::::::·:···:··::::::::::::::::::::·:::: 
:::::::::::.::::::::::::::::::!::::::::::!ı:::E::::::::::s::::::::::!:!!!::S::::::::::::::::::::!:::: 

Kastamoni \Jilayeti hapi
srırte mı'ldiirliiğiindeıı: 

·~ 

Saurı 

Büyük ve ya bir çok defa iç~ verilen ilanlarla 
hususi mahiy~ttekl Uıln1ann ücreti 

6-8 incl sayfada 
$ • • • • • 

40 
ıoo 
200 

'' idare ile kara. rl aş tlnlLr. ! 2 • • 
j • • 

~a~etemi:ze husulİ ilim kabul ecl?:a y1r 
H. S. H. Uinat ac~nteat. 

ı-s inci sayılaJl 
rei mi ilinlar 

}ıo 

" 

ÇOCUKLARINIZIN 

ELBİSELERİNİ 
ay er 

MAdAZASINDAN 

ALiNiZ 
rfRANIVAY SİRKETf ~ 

iST AN BUL TRAMVAV 
1929 senesi mayısın 

ilılnı ahire 

ŞiRKETi EVJ<ı\T TAR;f[SI 
23 üncü güı.ündeıı itibaren 
kadar mıı 'cb.rdir 

No J-lutut Harakc( 
Biı iııci H;ıo~ 

)-~sıla liara l : eı ,:_.-. 
6 00 _4,13 

1 
Şişliden - Tünele 3,6 , ,-

10 Şişli - Tünel 
9 

~4,J' 
-------ı Tünelden - Şişliye 6,2ıı 30 

T 1 23.00 23. ' 

l l(urtuluştan - üne e 
1 ı Kurtııluş-T_ünel 

1 1 
K t 1 30 23,30 24,o-O 

Tüne c en - ur u uşa 

F t 'h 6,C9 ı,JO Harbiyeden - a ı e 4 9 ıO 
12 Harbiye-Fatih Fatihten_ l larbiyeye • 6, 11 1, 

Çanakkale jandarma yeni efrat 
mektebinin haziran 929 tarihin
den mayıs 930 gayesine kadar 

bir senelik hayvanatının ihtiyacı 

olan yukarda mıktan yazılı ar

pa, saman ve odun müzayedei 
aleniye ile 9 mayıs 929 tarihin
den itibaren yirmi gün müddet
le münakasaya vazolunmuştur. 

29 mayıs 929 çarŞamba günii 

saat 16 da taliplerin vereceği 

fiyatlar komisyonca haddi iti
dalde görüldüğü takdirde ihalesi 

icra ,kılınacaktır. Taliplerin bu 
baptaki şartnameyi görmek ve 

izahat almak üzre Çanakkalede 
hükumet dairesinde müteşekkil 

komisyonu mahsusuna müracaat

ları ilan olunur. 

929 senesi haziran iptidasından 930 senesi mayıs gayesiııe ka- 1j 
dar mevkuf ve malıkumine verilmesi lazım 216000 kilü ekmek c7> 
kapalı zarf usulile 11-5-929 tarihinden itibaren aşadaki şart dalıi- -
!inde yirmi gün müdddle mevkii münaka.saya konulmuştur: 

14 ı\I k r ı lvıaç.a an - une e 30 00 
1 

' ' d r· l 23,00 3'.ı,<O 
· aç a - ııııe Tünelden - Ma,kaya 23,30 2J, 

15 Taksim-Sirkeci 
Taksinıden-Sir~eciye 5,8 

Sirkeciden - Taksime 10 

1 
Maçkadan-Bcyazıta 7,09 

. Beynıttan-Maçkaya 14 

6,45 

7,09 
6,25 

7,12 
7,35 

21,55 
9 ı oJ 
~-· 
22,JJ 

1 - Talip olanların bedeli mulıammenin yüzde 7,5 nispetinde 
pey akçesini teslimi sandık ettiğin~ dair mal sandığı makbuzu 
veyahut olmıktarı havi banka mektubunu yevmi ihale olan 1-6-929 
cumartesi günü saat 16,30 dan mukaddem komisyo~a verilmiş 

bulunmak. 
2 - Mevcut nümuuesi gibi verilecek ekmekler yerli ununun 

alasmdaıı içinde mevadı ecnebi bulunmamak ve elenmiş olmak. 
3 - Bu hususta fazla malumat almak istiyenler hapisane ko

misyonuna müracaatları ilan olunur. 

16 Maçka-Beyazıt 

18 Taksim-Fatih 1 
Taksiınden-Fati!ıe 

15 
Fatihten - Taksime 
l(urtul uştan-Bcyazıda 6 

8,21 
6, 15 

19 Kurtuluş-Beyazıt 
- Beyazıttan-i<urlulıışa 13, 17 7,05 

Beşiktaşta n -Bebeğe 5,31 

"20 2J, 
·O JO 
1 ' 

O ''0 2 .... _ 
zz,Jo 
23ı~0 

..... 
tS=> Şapkaların en ucuz, en sağlam ve en zarifi ~riJ. 

ı Kumaşlarile meşhur Karamürsel fabrikası mamul<ltı = · ~ 
Şapkaıardır Bilhassa 1 l 

22 Bebek -Eminönü 

Beşiktaştan-Emiııö:ıüııe 5,40 
Bebekten-Eminönüııe 7, 15 6,00 
Emiııünöndeı :- Bebeğe 22 ö,00 
Eminön ünden-Beşi · . ıa~a 

?J '.)0 
23:J4 

1. tJ 

Bu kere imal etmekte olduı;tımuz en son moda yaz- lil _g 
lık gayet lıaüf Ye zari! taYşan tüyü şapkalarımız şayanı ~ a:i 
tavsiyedir. lstanbul Sultan hamam ikinçi vakıf hanı altında ili 

Or-ta!.öytle :-Eıııinönüııe 11 5,05 
Eminönünden-Ort~köye 15 5,33 

Ortaköyden-Aksaraya 2'.! 5,40 
Aksaraydan-Ortaköye 5,44 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Mahallesi Sokagı 

Kadiköy Cafer ağa Blhriye caddesi 

No 

87 

Nevi 

maa bahçe 
kagir apartman 

kıymeti ınuhanımeııesi 

lira 
10,000 sekiz taksitte 

Müştemilatı: zemin katiyle dört kat ve üç daireden ibarett:r. Zemiı kat iki büyük oda bir 
mutbak ve bir hala ve çamaşırlık, birinci dairesi üç oda bir .mutbak bir kiler ve bir hala 2 
ve 3 üncü daireleri dörder oda birer kiler birer mutbak ve bırer hala her dairenin oduıı'uk 

ve kömüriügü bahçededir hava gazi ve kumpanya suyutertibatı vardır. 
Balada evsafı muharrer apartmanın bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzere 10,000 lira 

bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 29-5-929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 
de müzayedesi mukarrerdir. Talipluin bedeli muhammenin yüzde yedi buçugıı loesabile teminat 
akçeleri ve ya muteber banka mektuplariyle Emvali metruke satış komisyonuna miirncatla rı. 

Tam bu neticeye vardığı 
sırada kapı açıldı. 

Bir uşak gözüktü ve ye
meğin hazır olduğunu ha
ber verdi. "Cones,, yemek 

çanının çaldığını unutmuş· 

tu bile. Ayağa kalkarak 

"hol. a gitti. Kararsızlıkla 
duralamış, düşündüğü sırada 

yukardan bir kahkaha 
duydu. "Tereza. gecelikle

rini giymiş birinci katın 

yakta kalakalmıştı. "Tere

za,,, "Conesni hırçın bir 
tavurla yukardan aşağıya 
süzerek ve gülü elinden 
alarak dedi ki: 

- Adeta aybediyorsu
nuz. Artık esvap değiştire· 
celc zamanımız yok ... Vak
tile bu kadar lakayt değil
diniz!.. 

yemiş olduğu salona doğ
ru yürüdü. 

Kapının önüne gelince 
ilerledi "Cones. onu takip 
etti. Masa iki kişilik olarak 
tanzim olunmuştu. Karşılık· 
1ı oturdular ve yemeğe ko

yuldular. Aralarında gül 
dolu bir çieeklik vardı. 

24 Beş iktaş-Fatih Beşiktaştan-Fatıhe 9 6,05 

-·-----ı Fatihteıı-Beşiktaşa 18 6.51 

32 ·ropkapı-Sirkccl -
33 Yedikulc-Sirkecı 

35 Şehrcnüni-Beyazıt 

36 ~anıatya-Bcyazıt 

1 

Aksaraydaıı-Topkapı/a 6 5, 13 
Topkapıdan-Sirkeciye 10,13 5,31 

Sirkeciden-Topkapıya 20 6, 10 
Topkapıdan-Ahsaraya 

Aksaraydan-Yedikuleye 6 5, 10 
Yedikuleden-Sirkeciyc 10 5,33 

Sirkecidcn-Yedikuleye 13 6, 13 
Yedikııleden-Ahsaraya 

Şehireminindeıı-Beyazıda24 7,00 
Beyazıttan-Şchireıııinine 7,23 

Samatyadan-Beyazıda 
Beyazıtta n-Sama ty aya 

26 7,00 
7,'.!5 

22,JQ 
23,25 
74,o3 

Muharriri: Vere :it rı kpu l 

tanımadığı bir çok şahıs
lardan bir çok hadiselerden 

bir çok mevzulardan dem 
vuruyordu, Şüphesiz bu 

mevzular "Roçester" aile· 
sini alakadar edecek şeyler 
olacaktı. 

"Cones. o kadar muzta

ripti ki; en hoş şeyler, en 

cazip mevzular onu alaka

dar edemiyordu. 

Yemek nihayet bulduk· 

tan sonra "Tereza .. kahve· 
nin musiki salonunda ve· 

rilmesi:ıi emretti. "Cooes~ 
yemek salonunda geciker~ 
bir sigara içti. Hola gır· 
diği zaman anlından ter 
daneleri pırıldıyordu. , oı 

Piyanonun çalındıgı 

Şu saatte kadını bıraka· 
tak çıkıp gitmek tasavvur 

olunabilecek hareketlerin 
en gaddarcası olurdu. Hem 

NTereza" hem de "Cones.e 
karşı insafsız bir hareket... 

Çünkü delikanlı "Tereza" 
ya karşı lakayet olmadığını 
hissediyordu. Halbuki baş· 
ka bir tesviye sureti yoktu. 

yegane çare olan biteni ta

mamilc ikrar etmekti. iz 

brakmadan sıvışıp gitmek 

alçakçasına bir hareket O· 

hırdu. "Roçester,, olduğunu 

"Tereza" ya kabul ettire· 
rek beraberce yaşamak an· 
cak' bir sefilin kan idi. Bir 
erkeğe yakışabilecek bir 

tek hareket vardı; o da ha· 
kikatı söylemekti. Netice 
müthiş olacaktı, fakat an· 

cak bu neticeye göğüs ge

rerek bu İşin içinden na

musu ile çıkabilecekti. 

trabzonundan "zevcini" sey· · 
rediyordu. Genç kadın de
di ki: 

Bu gözleri söylerken gü· 

lü "Cones,,in göğsüne tak· 

tı. "Cones. dedi ki: 
- Ne yapayım bir müd· 

det "Venezya,, ile yaşamak 

beni böyle lakayt etti. 

"Cones. sekiz ·on keli· 
meden fazla söylemedi. 
"Tereza,, bunun farkına 
varmapı bi k: o durmadan 
söz söyliyor bin tür! Ü ha

diseden bahseyliyordu. 

Onun bir tek düşüncesi 
vardı. Yemek bitince müt· 

hi$ hakikatı ikrara mecbur 
olacaktı. Sanki kader ona, 
şu yemek biter bitmez 

" Tereza " yı öldürmesini 
emrediyordu. Bu tatlı soh· 

pet ne feci ne sert ne 

haşin bir surette kesile· 

cekti. "Tereza "nın kederi, 

şahsı mechula karşı husu

meti teessürü, dehşetini 
bu güzel mükaleme yerme 

kaim ol.-ıcaktı. 

duydu. "Tereza,, "Şopen.· 
in bir mazurkasını çalıY0~~ 
du. Calışı parlak, şen, şa. 
raktı. Halbuki nağnıelerı.11 

h I"' . · bır 
er biri ".._,ones., ıçın d' 

mateınmarşı mahiyetinde i ı. 
C b

. .. , .. karar 

Bunların hepsini düfünil· 
yor, ve dimağına yerleştir· 
miye uğraşıyordu. Halbuki 

şunu da kaviyen biliyordu· 
ki namuslu bir adam içH. 

Yarım saat kadar oldu

ğu yerde oturdu kaldı. 
Seciyesi ile adeta cidale 
girişmişti, Fakat bir türlü 

ona galebe çalamıyordu. 
Ahlaksız bir adam ıçın 
me~ele gayet kolaydı. O, 
henüz namusunu kaybet• 

mediği cihetle bu türlii 

kendini kurtaramıyordu • 

- Elbise değiştirmedi· 
niz öyle mi? 

"Cones. kekeledi: 

- Şu •• Umuttun. 

Önüne bir şey düştü. 
"Tereza. kendisinie bir gül 

atmıştı. "Cones. gülü aldı. 
"Tereza. merdiveni indi: 
Delikanlı, çiçek parmakları 

arasında olduğu halde, a· 

- Ya benim gibi onun· 
la aylarca yaşamış olaydı
nız ne yapacaktınız? 

Avucunu delikanlının ca· 

keline dayamış gülü yaka 
hizasından tutuyordu. Son· 

ra parmaklarını "Cones.in 
koluna geçirdi ve onunla 

beraber, delikanlının yemek 

Hizmetçilerin oı ada hu· 

lunmasını asla mühimsemi· 

yordu. Aile efradını bile 
patavatsızca mevzuu hah· 

sediyordu. "Ah! şu valde· 

niz yok mu? hele Blünder

sin yaptıkları!... Fakat 
"Venesya,,dan bahsederken 

yalnız "V. demekle iktifa 

ediyordu. NConesn in asla 

" ones ır turıu 
" · te .. 

veremiyordu. Yapmak 15 de 
diği şeyi hemen şu aıı 1 . • d Nası 
yapması ımkansız ı. _ 
"Roçester in ecdadına a 

" 1 kı· 
it olup duvarlarda ası 1 k 

b. . . kapara 
lıçlardan ırını ıa 

. . d hiicıııı1 · 
ınusıkı o asına .. el l:ıı· 

1 
pipno çalan şu gııı . den 

.i
l dıııı ö!dünivermck elııı dl! 
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