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19erkek 
Valayetlerin umumi ida- Sıhhat lşlari vekili An-y 7 ~ ld. Bul aıı• 

tesj hakkında tanzim olu- karad1Jn~n geldi ene ıge ge 1 gar mu ıınleri 
nup ahiren büyük millet • Amerikaya gidiyor Cumadan son- dün 
ıtıeclisinde tastik edilen şehrimize geldi 
~anunun müzakeresi esna- -~ -~_,..:--,. rada şehrimize -
s~~da Mazhar Müfit bey avdef edecekfiı· ~-~......-7""----;--~~~ ..... .-...,.._ ........ _ 
soz almış ve bazı mütalaa-
lar dermeyan etmi~ti; bu Roma, 30 (A.A)- Tevfik 
nıüta!aalar arasında bir Rüştü bey bu akşam V enedt-
nokta var ki bunun üzerin.. ge hare

1

.•et etmiş, istasyonda 
tind b' kk f k müst ... ı:ar M. Grandi, Roma · e ıraz teva u etme -s 
istiyoruz. valısi, ıefirimlz, hariciye ve se-

Bahsetmck i~tediğimiz faret erkanı memurini tarafından 
nokta vakia esasen herke· tefyi edilmiştir. 
sin meçhulü o!an bir ~ey Vcnedik 1 (A.A.)-T eufılc 
de~ildir; fakat malum ol- Refik B. Rüıtü beyle refikası ve kerime-
duğu nisbette tatbikatına Roı..feller miics!=cscsi t:.ıra- si bur:ıya muvasalat etmi§ler, 
ehcm:niyct verilmediği de fından v~ıki olan da\'ct iizc- ve rüesayı memurin tarafından 

rine bu m licssisenin muhte-
gene bir hakikattır,· onun içı'n l karıılanmı§lardır. Cumaya kadar lif ycrledcki sıhhi tcşki atını 
Zaten malumu ilam demek [ Alttara!ı 4 üncü sarıramızdadır J burada kalacaklardır. 
o!sa da bu hakikati sıksık .B ----------:..._ Dün lıtanbula gelen Bulıar muallimler iıtaıyonda 

tekrar etmek laidelidir. A vrupadaki ereket 
Mazhar Müfit bey kanun Şehremaneti h~ycti 

Dün şebrimtze Bulgaris- gün kalacaklar ve buradan 
tanın Filbe şeb ine mensup Bursaya gideceklerdir. 

ıtıucibince vilayetlerde vali- dün avdet etti 
lcrin dahiliye vekaletini Scvildckl beynelmilel şe-

4 müfettif, 18 erkek, 28 Kendisile goruşen bir 
kadın muallim gelmiştir. muharririmize kafile reisi ~f uğl~da ziraat g:.\Iet iyi 

kınsil eden bir memur ol- hirler kongre~ine iştirak et-
Jn_adığına, ayn ayrı her ve- mek üzere iki ay evvel şeh-

Muğl3, 30 ( A.A )- Ar~sıra 
yağan nafi yatmurlar dolayisile 

Bulgaristanda pedcgoji M. lvantomof demiştir ki: 

k-1 rimizden hareket eden Em:ı-
.a etin mümessili vaziyetin- net heyeti diinkü ekspresle bu sene \'İlayet dahitinc!eki fe -

yiz ve berketin 1914 senesine 
muadil olacağı tahmin edilmek
tedir. 

neşriyatile tan nmış M. -Memleketinizdeki yük-
1 t f . sek inkilabınızı yakından 
van ao un nyaseti altında 

de bulunduğuna İşaret ede- Tiryesccden şehrimize gcl-
tek merkez ile vilayetler 
arasında yapılan anuhabere
lerde bu cihetin daima 
&özönünde tutulması lazım 
geldiğini söyledi : filhakika 
birçok valiler vardır ki mese

la maarife ait olan bir mesele : 

görmek ve tetlcik etmek 
seyahata ç!kan Bulgar mu- istiyorduk. 

İçin merkezle muhabere 
etmek icaı; edince buna 
doğrudan doğruya Maarif 
Vekaletine yazmak mümkün 
·ı 
ı.{en Dahiliye vekaletini va-
sıta yaparlar; hiçbir lüzum 
Ve faide yok iken bu tarz
Ca hareket edilmesinden 
dolayı işler kırtasiyeciliğe 
boğulmakta, zaruri olarak 
İşlerin lüzumsuz yere uza
Yıp gitmesini de mucip ol
rnaktadır. Sonra valilerin 
vekaletlerle olan muhabe
relerinde Dahiliye vekale· 
tini vasıta yapmaları bu 
neticeyi verdiği gibi 
aksine olarak merkezdeki 
"~~aletlerden herhangisinin 
vılayetlerden birine yapa-
cakları tebliğleri doğrudan 
?oğruya göndermek kabil 
ıken gene Dahiliye Veka
letinin vesatetine müracaat ı 
etmeleri ayni :mahzurları 
tevlit eylemektedir. Binaen
aleyh gerek merkezde ve
! ı! "tlerin ve vekaletler na
. ı~ iş gören hususi ida
t • ..;rin, gerek vilayetlerde 
v~Jilcrin bu mühim noktaya 
hıllıassa dikkat etmeleri !a-
lım gelir. Ma:ımafih şu yo-1 
da bir ihtimal de hatıra 
~~lebilir: bilfarz herhangi 
0ır vali mesela Nafia ve-
kaletine taallük eden bir 
~eselc hakkında yazacağı 
hır tahrirattan dahiliye ve-
kaletinin de haberdar ol
~a.sını lüzumlu telakki ede
oılır; ancak böyle bir ihti-
llıalde bile dahiliye veka
letinin mutlaka tavassutuna 
~Gra.:aat etmek icap etmez 
ır taraftan asıl tahrirat ve 

eYrak ait olduğu vekalete 
&Önderilir, diğer taraftan 
0Yrıca dahiliye vekaletine 
tnaluıııat verilir. 

Hu!asa valileri 

allimleri lstanbulda dört ( ~ıt tırafı 21 · r d d ~ .n ncı ~ayı amız ı ırl 

Bir mevkuf intihar etti 

Heyet AZaları Sirkeci 
iıtaıyonunda 

Scyahatt hakkında kcndi
sile .görüşen bir rnuharrimizc 
hey'ct reisi Osman il demiş· 
tir ki: 

_ Bu kongre ilmi bir kon-
gre idi orada hulun.duktan 
sonra Almanyay:ı geçtik. 

Raporumuzu Emanet ma
kamına vt rereıtiz. ~ 

Maçka da 

Tevkifhanenin üst 
katından kendisini 
aşağı att ve öldü 

"btm ~abah do:.uzda fevkifanede mevkuflardan biri -intihar et
mi~tir. Müntehir celep Faik Ef. dir. halıkpazarında bir kasap 
dükkiııı:-ıda bir sözüne karşı ihtarda bulunan Cemal Ef. İsminde 
birisine kızar~k tabancasını çekip öldürmekle mazrtunçn a~ır ce
zada muh~keıne ediliyordu. Muhakemesi, Cemal Ef. tıenuz mec
r.uh ike~ ikinci _c~z:ıda başlam;ş, mecruh hastanede >'iP\lan ame
hyah muteakıp olunce, dava agır cezaya intikal ctmişij. Mahkeme 
şahitleri dini İl ordu. ' 

Dün sabah mevkuflar tevkifanenin C.st katınJa teneffüse çıka
' rıldıkları sırada, Faik Ef., on metro yükseldikten kendisini :?.şağı 

atmış ve ölmüştür. Bu neticeye göre, :ığır ce1~ !:ı'd d:w:uıın su
lüılu•ıa karar veril eccktir. 

bir kaza 

Dün ~leden evci saat 1 1 ,30 da Maçka caddesinde Akif B. 
Apartumanı önündeki dönemeçten geçmekte olan bir Maçlc.a 
0 t b - - 113 numaralı otomobil çıkmı~, :vatman 
'Deyazı ara asının onune 1 f k t b 
fren yapmı• ıoför istikametini tebdil etmeye çabışmışd, ara ~a 

•• H di · t s lt e n ıotogrıuL ra~en müsademe vukubulmuitur. a seyı e 
mızd:ı da görüldüğü yeçhile otomobilin çamurluğu ve yan tarafı 
çarpılm~tır, tramvay arabasıda hafif surette hasara uğramııtır. 

diarelerde birer dahiliye teşkilatları mümkün olduğu 
memuru zannedenlerin bu kadar biribirlerine yaklaş· 
garip zihniyetlerin tamamen tırılmalıdır. 
ber~raf edilmel~, v!Iaret· ıllehmet 
lerle merkezdekı ıhtısas 

idare ·11ıeınurlarunız 

Hazırlanan 
kanun 

Evsafı tespit, terfi 
keyf iyctinin de kı
dem ve ehliyete 

ba~hyor 

SON SAAT 
kadın, telsiz telefon 

ır 1&111 b L & •• 1 

ı Haziranda 
Eski harflere verilen istisnai mü- 1 

saade tamamen kalkacak ! 
"---............. ._.. J .:,b ..... - ... --.. ...... ________ ... _ .... ____________ .. 

o • 

. -

iş hayatı da 
adı 

-*-
Kadın evveli annedir 

• 
ite Qiden ltadının kimsesiz çocu{!una 

münevver kadın ne yapıyor ? 

Azizim ŞükUfe Hf. "Va
kt" ın anketinde söyledi -
ğiniz sözlere itiraz edişime 
cevabınızı memnuniyetle 
karşıladım ; 

sizin gibi ince ve hass:ıs 
bir kadın taraf andan serdo
lunan bu makaleyi hayretle 
karşıladığımdan ileri gel • 

miştir 1 
bu suretle 
bana fikirle
rini alen~n 

serdede bilmek 
fırsatını ver
miş bulunu-

Sara Cen1il 1-J ~ 
Şükufe Nihal ha
nzn1a noktai na -
zarznz izah ediyor 

Ankete ver· 
diğim cevap
lar sizin gi • 
b i birçok 
hemcinsleri -
me de hiç 

yorıunuz. .. -.---------• şüphesiz hid
det ve isyan uyandırmıştır; Buyurmuştunuz_ ki, "kadı

nın erkeğe muhtaç olarak 
yaşaması yanlışbr, çalışma
lıdır, hatta en az işlerde 
bile, hatta vatman bile ol
malıdır." 

Bu söze itiraz edişim, 

çalışan kadını takdir etmek
le beraber kendisine acı • 
yorum diyorum, çünkü tek
rar edeyim, kadın mademki 
tabiaten kadın o'.arak yara-
( Alttııra!ı 4 üncü &ayıfamıı.da.:lir } 

Avrupada 1 .Mayıs 
Paris ve Berlinde bir çok ke

münis.t tevkif edildi 

Emanullah ve Nadir hanlar iki koldan 
ilerliyerek memleketi asilerden 

tathir ediyprlar, 



ti •ı•r • 1'. ~...., 
l11 1 ., l: ~ ~ , ..... 

R•tcl•• WWililircir ı il .............. ~ 
da ulatelioe al~ i.rumı 
ittihaz a;tiııeli a.rme mu
...,. ı& ısiıWtlan 

'lıt •de ~ ol• 
... .-retlerinin miktarı ••••• 

·~ hlDlaEm•••h .... 
ihiff ......... illkiı" 
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Aftr .... 

ınutde.a.-. 
• edilen celep Faik 

tiralc 
diin re~. 
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tuit m Fllil>e wli,&ti......... ,. ...... 
.. .... 



TrOVa -harabelerinden _,hırsiZiık yapılı-Yor 
lifi,1fQI Sahi e ya~laşan ka-

Söğüı d~ kıraı ı yıklarda kımler var? 
l iselerin birinde lngiliz- • J b' 

ce muallimi olan bir ç k kıymetlı eser er ırer 
dostum anlattı: • b 1 

l' 'Çocuklara lngiliz şairi ' bırer kay o uyor 
Cnisonun hayatını anlatı- _ _ - -----

~Ordum. Bir edebiyat kita
bı, şairin çocukluğundan 
f ahsederken diyor ki:" AI
erd çocukken arkadaşları 

Ve karde~leri ile şövalyelik 
~Yunu oynardı. Uzun birer 
tğnekten mızrak, taş yı

~ınlarından şato, bir söğüt 
alından da kıra! yaparlar

dı .... v.s ... 
Bahsi burada kesip ço

cuklara bir sual sordum: 

Siz bir söğüt dalını 

ıru, yoksa hakiki bir kıra! 
llıı tercih edrsiniz? 

Talebeden birisi ayağa 
kalktı: 

- Söğüt dalını, de<li, 
hiç olmazsa ondan düdük 
l'llpılır ... 

• 
Cennettetı ~ıkma .. 
skiden: 

- Cennetten çık
ma 1 derlerdi. Çocuk

larını mektep hocasına tes
lim eden babalar: 

- Eti senin, kemiği be
ninıı tavsiyesinde bulunur

lardı. Bizim gazetenin dün
kü başmakalesi bana bu 
sıfatları hatırlattı. 

Zaman geçmi ve fikir-
lerimiz hayliden hayliye 

ilerlemi olduğu için artık 
bu nesneyi, bu cennetlik 

dayağı vaktile çıkmış oldu

ğu cennete gön<fermek la

zım geliyor. Zaten umumi 
harpten sonra, zannetmem 

ki insanlarda sopa ile eri

tilecek kadar mebzul et 
kalmış olsun . 

o 
ladın ve ili ç ! 

Her nedense ken
disine Mesih ün
vanı verilen bir 

Alman doktoru, hastalarını 

vi için ilaç yerine gü

z 1 kadın kullanıyormuş. 

Avrupa gazetelerinin pek 

Yeni ve orijinal bir şey 
şeklinde sayıfalarına geçir
dikleri bu" vaka hiç ta ye
ni değildir. 

Bunu vaktile Lokman 
hekim - ikdamın doktoru 

değil, eskisi - keşfetmişti. 
O sebeple değil midir ki 

hala şurada burada rast 
geldiğimiz yosmalar için: 

- Lokman hekiminin 

yel dediği •• 
Deriz. 

T rova harabeleri 

Eski Yunan medeniyetinin sayı 
harabelerinden birisi " T rova hara -
beleri" dir ve bu harabeler şimdi Türk 
toprağında, Biga vilayeti dahilindedir. 
Bu harabenin ihtiva ettiği en küçük 
bir taşının bile tarihi bir kıymeti ol -
duğunda şüphe yok. Halbuki, aldığı
mız haberler bu eserlerin pek iyi mu
hafaza edilmediğini gösteriyor. 

Bazen o sahillere ecnebi kayıklar 
yaklaşmakta ve bu harabelerden ba
zı taşlar aşırma ta imişler. 
Eğer bu haber doğru ise nazarı dik

katı celbederiz. 

Papa İnQiltere başpapasını Ku
dtııc gitmekten ıncnctff 

Angilikan kilisesinin sabık :reisi ingiltrr başpeskoposu 
Doktor ( Ramfal ) ın istifa ı üzerine onun yerine taYin 

olunan yeni J~ontcrburi b:ışpapsı scyalıata çıkmış, Atinayı de 

ziyaret ederek orada Ortodoks kilisesi reisleri tarnfııı,tın 
1ı,;rardli bir şekilde karşılanmıştı . 

Angilikan kilisc'i reisi Orto,loks kilise i tarafından ne 

kadar hüsnü bbul gördü ise Katolik kilisesince okadar 

barit bir ~d;i\c!c kar}ılanmıştı . 
tııgilterc :b•ıwarası bu seyahat esnasında Kudüsü de 

ziyaret etmek istemi~, fakat \'atikan bu ziyaretttn ademi 

m-cınnunı)ct izhar cttigi için rnz geçmiştir. 
Lıtolik nıchafiliı in gö:-.terdi i ım:~n~n.'.yc~sizlik şimdiye 

kadar lıiçhir :A,ngilibn ba}papa ıııın !Kutlusu ZI\ arcı etme -

rnış olma ıdır . 

Şekispir için 
5,000,000 

Lira murafla "doldulu yerd~ bir 
tiyatro yopdıyor 

D.. b ..... 1. ş·ıı"rı· Sek ispir namımı, doğduğu 
unvanın en uı u, . , ·, · 

1 
. . . 

• ) d · s· oluna.:a; tınıtro ıçııı verde, ( Stratfortona ,·on n ın ,.ı . : 
· . ( 1 ·ı· ı· · ,ı 'crnııskrdır. Aıncrıkalılar 165,750) ııgıız ı.ı . ' ... · ı · t ·t··11 11ıcsarifı <ooııoo lııgılız ln}a o uııacak tı\·atroııuıı ıu u J ' · 

Jira,ıııa baliı; ol.ıcaktır. • · l ·ı· !ıra'ı Ycrıncrnıiş Ye Küçük RoH lkr, r 00,000 ııg'._2z . • · 

ÇIKRIKLAR 
DURUNC.fl. .~ 

:& dedikleri için böyle 7apıyorum ya!. 

- Haydi sen de bu karı -

lara inanma, onların peyganber

liği havadır. Sen koca sancakı 

ş~rife karşı duruyorsun .. 

- Hah haaa .. Sancakı şerif? 

onun ne olduğunu bilirizr . 

R-allıııllıı· e.şh·ı) ·(ı ile 111ı'ica-
llele1/'e oiı·isrııisti 

J b J .ı -T 
Zı"ilfikar ordus1111dan ileri lıcırekeıinde bir-

lik bo::,ı./11ııış kanşıklık başlamıştı 

Çolu~unıı çocuğunu düşün!. 

Gel lıükflmete ı"lim ol 1. 
Pazvant oglu kardeşine 

~ek gibi bakıı. 
Kar 

yiye-

55 Yazan: Sadri Bem 

1 ~ Öyle dikdik bakma oihir· 

baz bir karı ile bir orospunun 

ardıadan nasıl gidersin. Sana 

Paz.-aın Oğlu derler ... 
- Evet bana Pazvant ojjlu 

Esma bacıda ondan iki tane 

var .. 
lstanbuldan gelenler birşey 

yapamazlar .. 

- Kardeşim .. Sana söyliye

yim 'bak .. Eğer gdmezı;en, teslim 

olmazsan Kasıamonudaki çoluğunu 

çocuğunu lstanbula götürecekler. 

Pazvant oğlu: 

- Hayır dedi , ne desen , 

hayır .. lıea bu itlen vaqeçmem. 

• 

infilak 
Beykoz fabrikasında 

bir amele öldü 
Beykoz deri 

dı lıir benzin bombası in· 

fiL\k ctmi~ 'c ameleden l la· 

ralanıbo bmindc bir Rum 

telci olnıu~tur. 

Ba~ka za\'iat olmamıştır. 

400 bin lira 
Dört kişiden tahsil 

edilecek 
Ddtcrdarlı k muhakcnrnt 

heyeti dun lbrahim Lütfi ve 
• 

şıirek:\,ıııa ait alon b:ılık in-
hi,ar ~irkctinin tesviye cdc
ccj('i .ıoo kiisur bin liralık 

borç hakkındki kararı itira 
zen tetkik etmiştir. 

:\lutcrizler, şirketin kollı:k· 

tif olduıtıınıı, hq)sinin ayrı 
ayrı mcs"ııl edilmiyerek şir

ketin şahsiyeti manniycsinin 
mcs"ııl addedlmesiiıi talep ct
mi~lcrdir. 

Endınıen bu itirazı kabul 
etmemiş 'c paranın dort 
ldşidcn tah~iline karar 'eril-
n1iştir. 

DAH 
• 

Vek'ller Heyeti 
\nkara, r ( \'akıt) J le-

\'divckile l-met Pa~anııı rİ· 
ya,;etindc t• pl•ın:ırak 'ckı\· 

lctkrc ait muhtelif i~lcri nıli-

zakcrc ttPıi,rir. 

Darülfünun heyeti 
Darlıliıınun heyeti \laarH 

nkilini makaııııııda zirnrct 
cdcrd, uwıı ınuddct gurıı;tli. 

Dayak atan polisler 
hakkında 

\"il;\yct idare hn·eti dun 
'ali mua' ini Fazlı Beyin ri
yastindc tnplanarak dayak 
acun polis memurları hakkın

daki enakı tetkik etmi~tir. 

ldarc heyeti neth:cdc bu 
tetkiki 
görerek 

salılhiycti haricinde 
cnakı Beyoğlu ka-

za~ına [C\ di etmi~tır. 

Zira 'ilayct idare heyetinin 
C\ rakını tetkik edecc~i me· 
murlar, merkez memurların-

dan yukarı dereceli mcmur
hıra ~amildir. 

• Beyoğlu kaza,1 idare heyeti 
bu mcmurl:ır hakkındaki ka
rarım btıglln 'erecek ı e eı -
rak cumartesi gıınü vilayete 
1!,'Ckccktir. 

Mayıs maaşı 
:\ la\:t' maa~ının ce\ ziine 

dundcıı itilıaren ha~laıımı~tır. 

Avrupada 1 mayıs 
1 Üst taralı bırınci sayıfamızdadır l 
Taksiler an· ane icabınca işle-

memekıedir. • 
• 

Berlın, 30 (A.A) - 1 

Şehrimizde 1 mayıs büyük 
bir sülı:Gn içinde gcçmiı, amele 
ıııguçu ile meşgul olmuştur. 
Yalnız üç gün evvel 1 mayıs 
tnünasebelile tehrimizde fllpirog-

Mayısta komünistlerin çıkarmak rafla ve e.lti Arap harflerile 
istiyecekleri karga§lllıkları he- yazılmıt bir lı:oınunist beyanna-

men tenkil etmek üzre tchrin meı;l ne rine teşebbüs edilıniş, 
muhtelif yerlerine 15 bin polis 

müleyekkiz bulunan zabıta bun
htit ediloıittir. Pcıüa müdürü 

lan derhal loplatmıttır. Ame-
gürülıü çılı:araıı her içtimaı da- le bayramı münaııcbetile ameleye 
Aıtmak için elindeki bütün ve-
saili kullanacağını aöflemiıtır. hitaben tahrik amiz ifadeleri mı.ılı-

Bcrlin, 1 (A.A) Aqam !evi bulunan bu beyannameyi 

üzeri komünistlerle zabıta arasında neşredenler hakkında ıahkikaı 
bir musademe olmuştur. İki polis yapılmış. bazı kimseler levkif 

yaralanmlJlır; bir çok tevkıfat edilmitlir. Bu husustaki ıah-
yapılmııtır. kikaıa de•·am edilmektedir. Ha-

İstanbulda 1 mayıs . dise elıemmiycn haiz göru1-

ı memekıedir. 1 mayıs soviycl erin resmi 
bayramı olduğu için vali s. Tahliye edilenler 
dün Rus konsoloshanesini ziya- Tehyiç edici !iliz söyle· 
ret ederek tcbrikatta bulunmuı- mekle maznun olarak IÜIÜn 
ıur. amelesinden iki kadınla dört 

Şehrimizdeki Rus teheası erkeğin Adliyeye verildiğini 

dün vapurla Büyükdereye gi- dün yazmıştık.Altıncı mU.tantık 
derek soviyet sefaret konağının Sureyya B., maznunları islicr-
bahçesinde toplu bir halde eA- vap elmıı, neticede kefalete 

i LDE 

Gülünç! 
Bir rüıvet hadi&eıi 

Oh •• yuttum! 
'\k, ,uk hir men hadan an -

latıldıjl:ıırn ~üre ahiren Yaka· 
cık ta feci \ e "'11l11n" bir rııv ...... ... ~ 

Yet t~ılı.:bl Ye turııı~ıınc;-hut 

hadi'C!'i ol tı';'ttır., nul,:--an 'c
\ a yanlı~ dhL"tlcri olabilir. 
v ıkan diıılctli~ioıiz i ı i nıık

leddinı: 

\ aka<.:ıkta di~ doktoru '\la-
L"lt il. kazan, 'cr!(ı,ıııc ait 
hcyannamL">ini (\kudur mal 
ın(ıdıirllıgunc \erir, bir kaç 
J!:lııı 'onra kuıdbine hir ih· 
barneınc giiııdcrilir; bumla 
,afi kazııcınııı ıiç mhli fazla
la~tırıldıp;ı bil diril ınektcdi r . 

.\ladt B. kazanç memuru 
Faik Ucndiyi g(irerck izahat 
bttr .. \lemur i>c bir kal!;ıt ti-

zerine • c\ rak memurunun 
günltinu yttpnııya çalı,malı! , 
diye yazar .. \lacit 5. hu tek
lir k:ır~ısıııda ~a,alar ı a ~in
;allah, der. Faik l-'.!cınli bu 
sefer: ~ in~allah ile olmaz! 
llcr .. "ilıayct .\lacit B. dcftcr
darlıi';a kcyfircti anlatır. Def
terdarlık polisi haberdar eder 
,.e bir banknotun ııuıııanN 

alınarak bir <:ıırm11 me, hut 
tertip edilir. 

\iade B. Fııik l~kmliye 

tekrar ~itler. Faik t·:kııdi bu 

işi ı ~ lira ile hallcJilcccğini 

bu defa arahatcn >üyler. ~i-

il bir memur bıı ccYabı 

tespit etnıi tir. \lacit 11 ha -

rl tc (ıo) irayı 'erir \C i· 
ul ·uç kı ı da odan 

~lar: Fıilk t:rendi 

oda,ına diiı <:rken tal · rri m -
ınııru ra ttin t:fcndilc kar· 

~ıla~ır . . lcmur Faik t:fcndiyc 
ü;ıerini resmen arayacaıs;ıııı 

siiylcr. Faik !~fendi ~~ırır Ye 

bir oda güstcrek ~ buraya 

ı;irclinı ,, der w içeri) c ~i -
riliııcc koynundan çıhırdıp,ı 

( 1 O ) liralık kı\l(ıdı agzıııa 

atar! :'>lcmur elini Faik ı•:fcn· 

dinin a. 1.ına sukaral· parayı 

almak ister. 

Bir ın(icadclc ba-tıır. buna 
hariçten ~dcıılcr 'c i~in far
Joııda olmı) anbr da i~tirak 
eder! . "ilıayc•t Faik Efendi 
parıı\·ı yıırnr ve: 

- Oh yuttum der! 
\ hlkatlar de\ air bu me,c

lcyi takip etmektedir. i\lar.
nun da mevkuftur. 

=:=lc=n=m=ı,~le;:'r=;di=:r.==:===:=:==::~===r=a=p=l•=n;=se=rb=e3s=I =b=ır=a=kı=m=ı,;,şt=ır=. == Borsada kupon tediyatı 
bunu Şckispirin dchasilc epe\·\·ür cdrn nıilnın!ıırca in,aııın Düu estıam ve kambiyo bor-
borcuııu eda içfo ~·erdiğini sö •lemi~tir. - sasında istikraı.ı dahili lahvilleri-

Aıııcrilrndan para nrcnkriı1 isinıkriııi mulık\'İ hünık niıı 23 numaralı kupon faizlerinırı 
bir defter iıı~a olunacak binamn içine komıla.:aktır. tediyesine başlanmıştır. Altı ay 

Halihazırda her sene !;i !:ispirin clo;}lugu yeri Zİ\·arct sonra da 2-l ıııımaralı kupon 
edenlerin S<l\"l~I ~o,ooo )i geçnıd;tnlir. - faizi verilecektir. 

Kardeşinin sözleri Pazvant 

oğlunun üzerinde fazla tesir 

yapmadı, fakat lıer halde dü -

ündürdü. 

Kardeşinin kendisıle görüttü

ğünün dördüncü günü idi ki 

zülfikar ordusu kumandanlarından 

ve sayılı Eşkıyalardan Songurlulu 

Deli Bekir, Keskınli mustala, 

Araçlı Közım, 

geldiler. 

Musanın yanına 

Hep birden söylüyorlardı · 

- Sen bizim büyüğümüzsuo, 

dinle yahu !. Buraaa döğüşeıı, 

vuruşan biziz, bizim kanıaıız 

akıyor, bizim kellelerimiz ıd,:. 

likede .. Sonr da biz alıoluyorııı; 

.Hımlar _hep ~ • 

ricali gayıp yerlilerden, 

gayıp yerlilerden .. 

celladı 

Rençper istemezse bir şey 

olmuyor. Vergi isleyeceksen 

haddin varsa hızırlardan izin•iz 

birşey yap; emir edemedikten, 

sonra bu efelikten ne anlaşılır. 

Ha devlete zaptiye olmuıuz 

ha bunlara asker. Hep bir. 

Musa da dahil olduğu halde 

eşkıval:mn maksadı fınatlan 

istifade ederek, taban yapmak, 

bu vesile ile şanını biraz daha 

artırmaktı. 

Halbuki Esma bacı ve Dudu 

ve köylü heyetleri eıluyal.rı 

yalnız bir icra vasıtuı 

sokmalı: istiyorlardı. 

haline 

Zülfikar ordu.unun ileri ha 

rekelinde birlik bozulmuş köylü 

ve ~kıya tarafları birbirlerine 

yan gözle bakmağa başlamı !ardı. 

Bilha""" Pazvant oğlu halkın 

faz 1 a ver g i ,·erme ini 

gönüllülerine bolca maaş veril -

mesini isliyordu. Bund•n başka 

dağlarda birer küçük fmperat<>r 

olan adamlar nizamlı ve kaideli 

bir yerde sıkılıyorlardı. 

Musa sözleri kısa kesti : 

- Bunları sonra konuşuruz 

haklısınız .. Fakat ricali gayıp 

duyarsa hepimizi keserler, biçer

ler lime, lime ederler. 

Dedi ve nriinek91ayı kapattı. 

V ııkıı epeyi geçmi§li neredeyse 

Sigorta tarif csı 
Ankaraya giden heyet dün 

avdet etti 
CTeçeıı hafta lk!i. .ıt vekaleti 

t"r.ıfıııdan ı u~ıı bulan davet 
üzerine Ankaraı•a giden si. or
ta tarife komisyonu azı;arı di o 
a\'det dıni~lenlir. 11 )et aZ<

sı dan Ziil tü Bey Aı:kaead.1 hir 
kaç gün daha kalaca tır. V(; '

lct, heyet .1z sı.nıı siı;ıorıa fari-
frleri hakkımla arrı nyrı nıı.ta-

1.'ialarını almıştır. Sı ota tari
fe!erı yakıııda \ ekaletçe kati 
olarak !e$bit eJilecektir. 

Hamdi B. 
İktis.t Vek!ilatiniıı l-'l:p el 

tiği istati tikleri Ankaraya g[ı-

türen liman ıirketi müdürü 
tlaındi Bey dün al'det etmiştir. 

Liman ücretleri 
Vakıııda liman tahmil ,.e talı

Jiye ücretlerinde te.ılila! ı·apı-

lacaklır. 

Mütekaidin maaşları 
ı·:ytam, eramil ve ıniıteka

idinin ııç aylık maaşlarının 

H'rilmcsine bu ayın sonunda 
başlanacaktır. 

İran hacılan 
"lıiç. ismindeki Rus va-

purunda bulunan lranlı 
hacılar namına Tebrizli 
hacı Cavat imzasile aldı
ğımız bir mektupta beşinci 
şube komiser muavinlerin
den Fahri Efendiye ve 
bilumum zabita memurla
rına lran hacılarına göster
dikleri kolaylıktan dolayı 
teşekkür edilmekte ve rü
f&amtzdan IMPisinin ken
dileri hakkında yazdığı 
fllcradan aolayı da teessür 
beyan olunnıalctadır. 

Kaçakçılıkla mücadele 
Tütün inhisar idaresinde 

Mart ve Nisan ayları zar
fında beheri 120 ve 140 
varakalı olmak üzere ceman 
527 .277 defter sigara ka
ğıdı müsadere edilmiştir. 
Bu meyanda Adanada 
62,266, Antalyada 17.000, 
Aydında 10.980, lzmirde 
22.316. lstanbulda .30.941, 
Sıvuta 29.000, Gaziayın
tapta 140.190, K::ıcaelinde 
12.880, Mağnisada 170.556 
defter tutulmuştur. 
--- - ...,.__ 

Piyan~o Madürlügünden: Ta· 
bettir.lecek olan (.170,000) a.let 
evlenme evrakt.ıııı 4-5-929 l.uiiı 

cumartesi saat on be~tc ve 
(76,000) adet evleııme cüzdaııı 

ve defterleri de 6-5-929 tarı!ı 

paLart.,si günlı saat on be1tc 
müı.akaS3iarı icra olıınaca,:ııı

dıı.n talip olacakların pey akç -
Jeri ile birlikte m~zklır gün vr 

saatlerde piranko nıüdürliigii ı lc 
müteşekkil ıııühayaat komı;yo 

ııuna müracaat eı !eınel rı ilJP 
olunur. 

horozlar ölecek . .ahah olacakıı. 

Heybeıli hO} dutlar konuşduk· 

!arımızı acaha E ma ba'-"')"' 
kim haber verecek dive d'1süne

rek yerlerine çekildıler. Pazvant 

~lu \·a•ağına ~irdi. !- kat 1ı .r-

mak ne mümkün sa
0

a 

olmadı sola döndü 

dön<lü 

olnıdı. 

arkası fütü yallı, ı;:enc olı adı 

yuzu koyun yotıı lıiç rahat 

edemedi. 
Uyuyamadı ve.ssel~m! uyup· 

mavınca tuhaf, uıhal düşünceler 

sardı. fena fena ihtimalin, 
abi aksi düşünceler vıııldıyan 

konduğu yeri !<abartan bir •ivri 

sinek alayı gibi 

başına üşüştü. 

ıkmtı vererek 

( Bicme~I) 



İş havatıı ela kadı11 
~ 

[Üst tarah birincı ıayıfamızdadır] 

tılmıştır, onun harşeyden 

evvel vazifesi ana olmaktır! 

Şayet hayat denilen yük 

onu bu mukaddes vazife -
den ayırıyorsa bundan mu

tazarrır olacak (ana vatan) 

dır. 

Kadınları iki sınıfa ayı • 
rarak bir takım mütalaa 

!:.~yan ediyorsunuz, işte ben 

size bu hususta cevap ve • 

receğim. 

İnsanlar daima mes'ut 

olmazl:ır, hayat onları ekse· 

riy:ı Felakete, bed bah tiye 

sevkeder, şayet bir kadın 
beJbaht olursa ve hayatını 

kazanmak mecburiyetinde 

kalırsa, ve buna küçükten 

hazırlanmamış olursa ne 

yapar? .. 

Birçok hanımlarımız ça • 

!ışıyor ve maal' esef erkek· 

!erine karşı mütahakkim 

vaziyetinde bulunuyorlar, 

sorarım sıze bu suretle 

ocakta ahenk kalır mı? 

Ben kendi hesabıma söy
liyebilirim ki, en mes'ut 

zamanlarımı aile ocağında 
geçiririm: hiç bir gün evim

de can sıkıntısından patla
mamışımdır; bütün dünyayı 

felakete sürükliyen harp 

hepimizide sarstı. 

Bundan dolayı dışarda 

çalışmayı aklıma getirmi -

yerek evimde meşgul olmayı 

tercih ettim; çocuklarımı 

sıhhatte görmek, onlarla 

meşgul olmak bana saadet 

bahşetti. 

Bahsettiğiniz diğer sınıf 

hanımlara gelince: bunlar 

esasen hasta ve"hysterique. 
mahluklardır, dışarıda nasıl 

çalışabilirler?! ilk cevabı

nızda söylediğiniz sözlerle 

onları taltif ediyorsunuz ; 

çünkü açık söyliyeyim, ma

al' esef işte bu zümreye da

hil olanlardır ki sırf !iıf ol

sun diye mütemadiyen ça

lışmayı tecviz eder pek 

mahdut ve yaldızdan iba

ret olan bilgilerle kocala

rına kafa tutar, kendileri

nin de çalışabileceklerini 

one sürerek ve neticede 

hiç birşey yapmıyarak bu

yurduğunuz tarzda yaşarlar. 

Serdedilen misallerle gö

rüyoruz ki şimdiye kadar 

takip edilen yollar yanlış

tır. Bugün memlekette cid

di bir gaye için yetiştirilen 

kadın yoktur, bundan son· 
raki annelerdir ki evlatla

rını yarına hazırlıyacaklar
dır. 

Aile ocağı ilk vatandır, 

çocuk ilk sevgiyi orada 

öğrenir, orasını sever ve 

ilerisi için • ana vatan " a 

nafi bir uzuv olarak yetişir. 
Hiç bir kanun tabiatınki 

kadar kuvvetli değildir, bu

nun kar~ısında ne bekarlık 
vergileri ne dP başka bir 
tedbirin tesiri olmaz. Kü

çük yavru ocakta duyduğu 

ilk sevgile yarın • ana 

vatan,,a yapılacak fedakar

lığı hisseder. Yarının müş

fik ve fedakar babasını, 

müşfik ve kanaatkar anne

sini bugünkü anneler yara

tacaklardır. işte bundan 

dolayıdır ki bugünün kadı

nının çalışmasına taraftar 

ci~ğilim. 

Avrupada bu!undum,ora
da çalışan kadının vaziyeti 

başkadır. Onun çocuğuna 

bakacak müesseseler var, 
bizde henüz böyle şeyler 

yapılmadı. Şayet bizde fakir 
kadın çalışırsa onun çocu
ğu sokakta aç ve perişan 

kalır. 

O zaman münevver ve 
müreffeh hanımlar o yavru

caklara lazım geldiği şekil

de yardım elini uzatmazlar. 
Birlik ve derneklere devam 
edenler bu sahada müspet 

bir iş görseler daha iyi 
etmiş olmazlar mı? 

Şezlonglarda dedikodu 

yapan, masa başında ken
dinden geçen, can sıkıntı

sından sinire uğrayan ha

nımefendilermizde kendi 

semtlerindeki fakir çocukla

ra muhtacı muavenet ka

dınlara yardım etseler ol

maz mı? sedire uzanacak 
kadar müreffeh olan bir 

hanımdan başka şekilde 

çalışmak değil, böyle hayır 

ve şefkat isleyelim. Şayet 

Himayeyi etfal "cemiyeti 

onlara müşfik elini uzat
mazsa onların çocukları 

yarın, sefil hırsız ve katil 
olurlar. 

işte efendim bizdeki ça

lışan kadınla Avrupada ça

lışan kadınlar arasındaki 
fark. 

İkimizde anneyiz. Anne

liği takdis edelim, o gaye 

için çalışalım. 

Elimi samimiyetle uza
tıyor ve artık anlaştığımıza 
hükmediyorum. 

Setret Cemil 

l•vaktın--] • avukatı 
Müruru zaman 

Çorumda Takkeli 1 lacı 
oğlu Eşref efendiye: 

1 Jadisede, ihtiyar heyetinin 
dediği gibi mliruru zaman 

olup olmadıitJna iyice kanaat 
getirmeni;~ için kanunun bu 

hükmünü yazıyonız: •Tapu 
>idilinde maliki kim oldup;u 

anla~ılamıyan veya 20 sene 
evci ölmüş olan birinin üze

rine mukayyet bulunan bir 
µ;ari mcnkulli niza>ız ı·e fa. 

,ıJasız 20 sene müddetle ve 
malik sı!au ile yedinde 'bu

lunduran kimse onun kendi 
mülku olmak iizerc tesçilinl 
istiycbi\ir.• 

:.\lektubtınuz mula>sal ol
makla beraber malömat ek

siktir. Bununla beraber tarla
ların vaktile babanız tara

fından bu zata icar olundu
ğuna göre- fa,ıla,ı;ı Ye niza

sız bir i~gal göremiyoru,. 

Yalnız ic.ırın muddctiııe. şe

kil Ye şeraitine dair tam ma
llım~t ıcrmi~ olaydınıı size 

daha kati cevap yazabilirdik. 
Di~er tarnftan ihtiyar heyeti 

hiikum verecek mnkidc ol
madığı i<;in sizin intikal mu

amcleniziıı yapı!amaınasıııa 

yok yere sebep olacak ~ckil

de ilınihaber yazması doğnı

değildir ye bu cihetlerin hiç 

kıymeti yoktur. ihtiyar heye
tinin bu husustaki vazifesi 
çok mahduttur. 

1 ler halde sizin için en 
faideli şekil şudur: l lndiseyi 

açık ve ~traflı bir i'tida ile 

mahkemeye arzetmek ayrıca 

vesayet altında kaldığınız 

müddeti.de ileri sürebilirsiniz. 

rır· Z~bıt 
SlitUNU 

Otomobil kazaları 
Bir p;az kııııpaııya,ına ait 

406 numaralı otomobil ile 
1 SJ numaralı otoıııll \laç
kada çarpı ~nıııl;ınlır. l lcr iki 
otomobil hasara up;ranıı~tır. 

- Koskada Yakup ,\p;a 
mahallcsintlc oturan .\ h\cttin 
ismimle bir çocuk l lasaııpa~a 
caddesinde 1J21 numaralı 

otomobilin altında kalanık 

yaralannıı~tır. Söfiir :\lchmet 
Rem zi yakalaııını~t!r. 

Zavallı yavru 
Kızıltoprakta oturan al(ır 

caza mahkemesi reisi :\u;ret 
Beyin ahırında inek~· i Şükrü

nün 4 ya~ıııdaki op;lu Omer 
annesi ahırda >Üt sağarken 

bahçedeki hanıza diiınıüı, 

boğulmuıtıır. 

Kadın ve rakı .. 
Bcyop;luda istiklal cadde

sinde Glilbahçe lıir:ıhancsinde 
rakı içen Emrullah ile ı;ar

son :.\luharrem arasında kadın 
yüzünden kaı·ı;a çıkmış, !(ar
son kama ile müşteriyi iki 
yerinden prnlanııjnr. 

Gene ıarhoıluk! 
Samatyada oturan ~imendi

fer amclcsindcn l lidayct ile 

Çakır .\lehnıet 'arlı;ı~lukla 
ka ı ga ccmi~ler, J lidayet Çakır 
ile _\lehmedi ağır ;urette ya
ralamı~tır. 

Çocuk kavgaaı 

('ap;alop;!unda maran!(OZ 
kalf:ısı 15 yaşında .\sıın tut
kal çanağını deviren kardeşi 

lhrahinıi diip;ınii~, demirle 
ba~ıııdan yaralamıjtır. 

Refik B. 
f Üıttarafı ] ınci sayıfamız.dadır J 

tetkik etmek iizrc .hrııpa 

ve Amcrikaya µ;idccck olan 
Sıhhiye \"ekili Relik Bcr dıin 

• sabah \ nkaradan ~chriınize 

ı;elmi~tir. \ekil heye Yck;\let 
hifzıssılıha nılldtini \>ım Bey 
re':ıkat ttınekcedir. 

Refik Bey yarınki trenle 
\ ' iyanaya µ;idccck, Paristcıı 

ı;cçcrck ;\ıııerikaya ı;ideccktir 

Refik Ber ı;azctecilcrc ~un
ları >iiyemi~tir: 

lstanlıulda iki gün kaldık
tan sonra .\vrupa tarikile :\
merikaya gidccci(im. Tetkik 
seyahatımız [iç ay kadar >ii
recektir. 

1 Kari Mektupları 

Bekarhk vergisi koya- · 
cağımıza hayatı 

ucuzlatalım 
Bekarlık nrgbi hakkın

daki teklif, nufı"u arttırmak 

mak~adına n1atur i~c ınucssir 

bir tedbir değildir. '.\ufıı;u 

çoğaltmak, doğumu :ırtırmak

tan ziyade hayau ucuzlatma!\ 
ıc öliimti a7.altmakla m(im
klindiir. ,hrupalıların yaptık
ları istati,tiklcr de hayatın 

ucuz bulunduğu ~enclerdc 
izdh aç Ye doıı;umun arttıı;ını 

ıc vcfiyatııı azaldıi(ını, iktı
sadi buhran ve mai~ct darlı 
ğının hüktim sllrdiijl;ü sene
lerde be ak,inin husule gcl

di~ini i>pat YC irae etmekte
dir. J lulıba bizde doi(tım 

çoktur, fakat çocuk ı cfiyau 
da çoktur, bunun öniinc r;e
çcbilirsck mak,at temin cdil
mj~ ol r. 

Sımsun: Dr. Mustafa 

Adliyede memuriyet 
isti yenlere 

İ<tanlıul mahakinı ve de
rniri adliyesinde miinhal za
bıt kitabetilc miıbasirliklcrine 

' tayinleri talebile nıliracat ey-
lemiş olanların imtihanları 

icra edilmek üzere 30 nban 

929 tarihine miisadi! salı gü
nü saat on iiç buçukta lstan
bul encümeni adliyesine 
miiracaatları, imtihana dahil 
olmı) anların talepleri nazara 
alınmıyacakur. . 

VAKiT 2 'fovı~ 

: .Ç+Kl.YO·R ··. 

Bitmemiş 
Şiir 1 er 
'1lecip 1-aızd 

• .. 
İkbal 

Satılık hane 
Boğaziçinde Kanlıcada iske

leye ıki dakika mesafede olup 

nim yalı gibi ve nezareti fev
kaladeyi haiz gayet kullanışlı 

yeni ve boyalı çifte tulumbalı 

hamamı muşambalı tcrkos teş

kilatı ve hiçbir noktası bulun-. 
mayan miktarı kafi güzel bir 

çiçek bahçesini havi ahı odalı 

hane satılıktır. Taliplerin lstan

bul balıkpazan maksudiye ha
nında 35 numarada sahibi Der· 

1 1 viş beye müracaatleri. 
1929 

İstanbul icra dairesinden: Fııı

• • dıklıda Molla çelebi ıııulıallesi-
HiyciR8tİ değilı hizmeti varmış nin dereiçi cadde ve sokağıncta 

At; /ı.arar heyeti riyasetinden: kain olup Larendil li. la keri-

Yu ıı anlılar zamanında Balat na
hiyesi ııüdürlüğünü kabul er
lenıcsindcıı dolayı heyeti mah-

su~aca hideınalı devlette ademi 
istihdamına karar verilmiş olan 
Cemal Efendinin B;ılıkesirde 

polis nıenıııru iken kuvayı mil
liye taraftarı olması dolayısile 

bil'iltizam teşkilatı milliye tara
fından mezkCır nahiye ınüdür

lüğtine tayin ettirildiği \·e mü

dürlüğü esnasıııda tamamile 
aıııa li mıııilliyeye muvafık hide
ıııatta bulunduğu ve son zaman
larda Yurıanlılar tarafından 

hakarete~uğrayarak hapis edil

diği ve işten el çektirildiği res
mi vesaik mündericatile tahak· 

• kuk eyl~miş olduğundan heyeti 
mahsıısaca hakkıııda verilmiş 

olan kararın ref'ine müttefikan 
karar verilmiştir. 

ınesi Ayşe Zeynep H. uhdesin
de bulunan atik 12, 12 miil<er
rer cedit 10-12 numara tahın

da dükkanı nıüşteınil bir lıap 
hane Yorgaki ve l\\anolaki 
Efendilere olan borçlarınııı ve-

rilınenıtsinden dolayı indelıııüza

yede bin beş yüt lira bedelfe 
talibi uhdesine ilıalei evveliytsi 
bilicra ihalei kal'iyesi için on 
beş gün müddet ile müzayede

ye konulmuştur. Hududu: Ta
rik, Aiımet Ef. ve Cemil B. ve 

Emine hanımın emlaklariyle 
ınhdut yüz on altı arşın ter
biinde araziden yüz on bir ar

şın murabbaı bina mütebakisi 
arkada aydınlık mahallidir . 

Müştemilfılı: zemin katı ile be
raber dört katlı tahtında dük
kanı havi haricen Hrkir bina
da bir antirc bir taşlık iki 

1-:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;~~ 1 merdi ven altı odun ve köın ü r

fsANJ AT HA y A Tl lük maltız oc1kh ve ferıık tu
"":; _ lumbalı kuyulu bir mutfak üç 

Bu akşamki konser ham dört sofn birisi şahnişli 
Tepcbaşı kışlık tiyatrosunda yedi oda elektirik tertibatiyle 

bu akşam saat 21,30 da viya- mücehhez olup Şakir Ef. ve 

lonist kompozitör /\l. Ali feri- zenıiııi elvan çini ıstor kepenk
dun B. trrafıııdan bir konser li camakiinlı dükkanda Hakkı . . 
v~rilecektir. Maestro Lfıici Sca- Ef. mtlsttcirdir. Tamamı dört 

rselli piyanoda refakat edecek- bin lirn kıymeti IJlUhammiııeli 

tir. Bu müsamerede bulunan olup yüzde beş zamla talip 
karilerimiz saıı'at zevk ,.e heyeca- olanlar ve daha ziyade malı'.ı

nile do:u ~üze! bir gece geçir- mat almak isteyenler kıymeti 

ıııiş olacaklardır. 

Havada bir müsademe 

Reimiıı,(A.A.)- iki Fransız 

askeri tayy,aresi 300 metre ir
tifada müsademe etmiştir. iki 

kişi telef olmuş, diğer iki kişi 

• mulıamnıinesiniıı yüzde onu 
nisbelinde pey akçasını ve ı928 
3508 dosya mumarasını müs
tashiben müzayede şubesine 

müracaat etmeleri ve 27-5-929 
tarihinde saat on altıya kadar 
ihalei kat'iyesi icra kılınacağı 

de paraşüt oayesinde kurtulmuştur. ilan olunur. 

Elhamrada: 
Floransalı kemancı 

Operada: 
Serseri şaır 

Ferahta 
Ceıair ~ef.ıhctan elcrl . 

f ero~ sinenıo~o 
I lem 'iııcma hem tiyıııro 

Ko111ik C<'.1·det Hey 
Mevkıler 20 localar 100 kuruş 

Melekte: 
Güzel Helea 
Majikte: 

Asfalı 

Asri de: 

Nasil B. teııı~illl'l'1 

.. ıı•d• 
Ş.hxade batı Millet tiy•trot ·e 

B ' Bu akşam Hahz Burhan . ·Jı., 
rü(ekaıa ince saz. lakınurun ıtıır ' 

.ı .ıaı: 
ziyafetı muıikiye (Arşın m 1 ;.ı 

Kafkas opreti 4 perde Localar 
mevki 30 duhuliye 20 

11 
1 CEM 

Y ~gane mizah mecmuasıdır. 
~ ~ · in son çıkan nusha~1 

~ ~ giizel karikatii.rl eri ve et;·' 
lenceli ,.,-azıları ınulıtevidir 

--- - .. -------

;;;;;;;; Rumeli mubadillerine i!il~ = 1 !555 Naz.arı dikkatine :~ 

111~ Yedlerindeki istihkak mazbatalarına mukabil henüz ınal l~ 
:::: tefliz edememiş olan ve bizzat taşrada ''''raşmayı arıu ili ···s ~ ~ m: etmeyen mubadillere teshillitı mah•usa olmalc üzere müesse•C" ~~ -· ~ i::! mizce bu hususta tavassut ve her suretle muameleri deruhte ~ 
ı::: 1 r:.ı 
.::: o unur. ~ r·· ~ :fü l<tanbul Balıkpazarı Maitsudiyd han 3üncü N.35 MehmeıDer~il ~ 
•••• t:"'~ ................ •••••••ı••!f•ı:ı:•rı•1•11ını:ı·r .. ı·ı•·ıı!l!•••11•111·ı•:rc•ı••ı•ı--·•:ı•ı·•!li• ,~ 
::::::::::::::::::i5?.i:i!!:i::=i:5:5::::::.5:5ii:i:i5 •• : •• iii::i:::5:!:5:5:ii:i:!5E!!ı:!:!. •7 

Ertuğrul magazasında 
Ucuz eşya . ' 

sergısı 

Kütahya hukuk hakimliğlndtn: 

Etrafı şcher in kariyesinden 

molla \Ji karısı Cmah.1n ka

riycsinin bozyerinde 3 ve 

Karakaya altıuda 2,5 ve Ak

yar mevkılerinde 6 dö!,!Ünı 

tarlaları ceddi Ayyazoğlu 

l lii,eyinin veresesi namına 

te;cilini dava eylemekle ta

sarul iddiasında tescilini dava 

eylemekle tasarruf iddsmda 

bulunanların mahkemeye mli

racaatları ll~n olunur. 

MatbaamLZ• selen •~ 

Ayın tarihi . 
Matbuat Umum MüdOrlüğU 

tarafından neşredilen bu ki~' 
metli mecmuanın 57, 58, 59 uncU 
sayıları bir arada olarak intişar 
etmiştir. Tavsiye ederiz. 

Pake ve Mesajeri MaritiJ!I 

Kumpanyalarının vapuru ile 
Güzel seyahatler 

1-ler hafta (Marsilya) ya ııa· 
reket eden vapurlar Pire vı 
Napoli limanlarına dahi ujerar· 
!ar. Tafsilat almak üzere l<ara· 
köyde Loren Röbul ve şürek~· 
sıııa müraat olunması. lelefoP 
Beyğ. 203 • 204 - 1704. 

( Amerika iXTEll~ATİO.\' .\L JJAI\\'ESTER F.\BRIKASI mamulatından l 

(Farmall) Traktörü 

N "'.\ Z .<\ ll l DiKKATE! 

Motörin yakan yegne Traktör 
En ağır şeraitle eıı miikemmel Nadas 'e en az sarfiyat yapar. Şeker ııaııcarı, 

Patates, l\ınıuk, Tiitün, ~lıı;;ır, gib ııebati kendi eker kendi <;apalur 1ııgiliz 
R l "l'O:X YC JIORNSB\' fabrikası nıamııliitındun nlZFL )IOTÖRLEH 

Harman makinaları, Değirmenler, sabit ve seyyar motörlü tulumbalar, çeltik makineleri. 

Tediyatf ll suhulet yapılır 

Sait Arif ve Sait Ömer müessesutı 
Mersin, Şubeleri lsianbul Adana Tarsus 
No_ 27-29 Telefon: lstanbul 2126. Telgraf: 



- . 
TAKSiDE STADYdM KA~iNÖA 

Mehmet Ali Beyin 

illf ŞOFÔR ve Zirai MAKiNiS T 
MEKTEBİ 

VAKiT 2 Mayıs 

CAZMOTÖR 

OTOMOBiL, 
TRAKTÖR. 

ALA Ti .Z..aıye 

DERS( verilir 

VE TAIJM 

YAPTIRILJR spor ~~J~ı ~~~aı~~~I bw~~u~mkt~~I k!~: 
,
1
. lstınbulda güreşe çalışan Yarınki futbol aldı. Otomobil ve ka!!lyon ~i 

lı altmış genç arasından en .• b k l ile alakadar karilerimiz için 

Mckte~ garajında T AMIRCILIK tathikab gi1$terilir. 

12 MAYIS PAZAR ııibıii 

llıuvalfak simaları seçmek için musa a a arı 
y Mıntaka futbol Heyetinden: bır mes'efe çok mühimdir. 
apıfan şe hır bir :nciliği miisa-

Yt:NI DEVRE baı!ayacalbr. Tahsil müddeti dört aydır. 
Ders zamanlan işi OLANI.AA DA oygun gelir. 

b 3 mayıs 929 cuma günü icra Ford otomobili almış olanlar 
akara rını : ı neticesi evvelce ya- edilecek lik maçları lıerveçhi ve yeniden alacak olanlar 

!ı!ın!itı. Mıııtaka ı:ür... heyeti atı'dı"r ·. 

Ücret 1 O talimle 6-0 lira, 2~ talimle 60 tıradtr, taksit ile 
alınır tqralılar için çu>11ır yıkGIDUl ile yatak ayda 8 liradır. 

-· otomobilin haddi zatindcki 
dil ı bu netayicin resmi suretini Kadıköyüde: Topkapı- Kum ~ıymctinden başka diğer bir 
alilcactarrara bil.ürmiştir. kapı, fatih- Eyüp, Hilal - Bey- çok ın~nlaatler elde elmiş 

Trakya konservacılık Türk Anonim şirketi 
müessiselerinden : 

llu r.etaı ici berveçhi ati ya· lerbeyi, Üsküdar - Altuıordu. oluyurlar. Otumobilleria \'e 

ruz: Taksim stadyomıında: Kuleli- kamyonlann bir modeli elde 

54 kno B:rinci Meos'ut 1 Ü&- lfahc~lu saat 11 hakem Edfp edilebi~ı:ek, l.izım oldukça 

Şirketimiz müessislerinin 1929 maytsının 30 uncu per
şembe günü saat on dörtte Darülitam çarşısındaki id:u:lraneyi 
teşrifleri rica olunur. 

liıdar ) 2- Ali Rııa (I<umkapı) Bey. yedek parçaSt mflızul mevcut Ruznamei müzakerat : Meclisi idare intihabı. 
l. Yaş1r Beyler ( Kumkapı ). Vefa - Oatatasar:ıy saat 13 

hakem Sal •ııaddı'n B bulunacak, işinin ehli tecrübe l ss · kilo Birinci I<cmaı ~ • stanbul Şehremanetı' :ı, a·nıarı ( feıı.crbahçc - Süleymaniyc görmüş m3Jrnist ve şoförler il 
l<umkapı ) 2 - Cemal ( Orb- saat 14,45 hakem Mehmet Tev- daha kolaylıkla tedarik edile- fi"~~==~~==.:;..,~=~~=-===~==-
~ ) Kadıköyünde Hal önünde inşa edilecek parke kal-

Y 3 - Cafer Bey (Kumkapı). fik B. cek.. v. s. Fabrı"kanın bura- d · · 1 1 
ınm ıçın üzum11 o an 50,000 adet parke taşı ile 

58 tecrübeli 1-Alııııet (Haliç} Beşiktaş - Beykoz saat 16,30 da arılınası Türk i~risine mü- 200 t ·k- ku -b 4 9
29 2 • Bürhan (Üsküdar) 3. Taliı;r hakem Kemal Halim B. ' ·' me re mı ap mım mu ayaası mayıs ta-

him b:r salıa açhğl ı:;ibi rihinden itibaren kapalı zarf usulile vo 20 gün ıniid-
Y ( Üsküdar ). lllDBıo~ilcil~ atuınin~e forduo 1 ürkiye iktisadiyaiuıa detle münakasaya vazedilmiş olduğundan itasına talip 
62 tecrübesiz l - R~tü (Ha- olanfarın 25 mayıs 929 tarihine mu-sadif cumartesi 
l 2 F d f - 'L. k gö.terdiği elıtınmiyd ve eır.-

- Alattin ( Kumkapı} 3- or Q.Uri QS1 günü saat 15 te daire encümenine ve şeraiti anlamak 
~ver Beı· ( Süleymarııy· c ). for ·' fabrı"kasının l ... ,•nbulda niyet dolayısile de çok mil- - t. • r 

u .,.. uzere neyetı ıenniyeye müracaatları ilan olunur. 
26 tecrübeli 1 - Velik (Kum- açılması artık kal'i bir şekil himdir. 

kapı ) 2 _ Ragıp (Üsküdar) ::ı::ı: .... ı .. ::r. .. -::=:::::.o;ı:=:::::: Fatih dairesinden: Unkapanında Elvan zade mahalle-

3. Bekir Kemal Bey (Ortaköy). D ı·h sın Kiralik apartıman sinin Yeşil Tulunba sokağında 22- 23 emlak numaralı 
r. san ami . s b ve iki satıhlı ahşap hane enlı:azının mayısın 25 inci 

67 5 t "b · 1 T vfik <ıA: ı.. Bcşı"ktaşata e ze paza· 
• ecru esız - e 1 cumartesi günü .saat 15 te furuhtu mukerrer bulundu-

( •·u 1·- ) 2 Neb 'I · (H l" ı ...._,..,.~~ n.a ii rındaki "eni apartımanda 
" "'=Pt - 1 ıı a ıç -r ' ğundan talip olanların yevm ve saatı ınezlWrde daire 3 - Yusuf Kenan ( Kıımkapı ). sab~kat~":;f~~~r.~~ne d·~~. 1b.~~ H üç odalı dire vardır. Ta- Encümec.ine müracaatları lazımdır. 
67,5 tecriibeli Birici: Saim Saıul S. ıaralınd:uı lsılhıar olun· il lipleriı:ı kapıcıya müraca-

muş ve bük.O.met tarafından da -- c:,..hreman il. _J __ • Me•-o mu abb 10 li kı t 
ı...Y ( Kwn'··ııı) 2 - Yusuf Bey i atlan ve e naar. u r aına ra yme ut ..., t oncrot edilmişti r . llelsoğoklu;tu :1 kd J Ş hr 
(Askeri sanayL). ıhcilkın~ ._ ıeslrli. vo = a . waı .... =-- __ ta ir o unan e emininde ereyli mahallesinin Top-

şıdır. Deposu Dinnyo!unda Sul · Avu:tat Aı•ıtkat , kapı caddesinde 177-179 numaralı evin istimlakine 
75 tecrübesiz blriııci: Hiı5e- ... Ma~l!'lllt tıl<be; ka~ıoııida Ebul' ula YC 'eeati mütebaki mahafden müfrez 201, 88 metro murabbaı 
~ Bey (Beş t ~ 1 2 - Keııaıı Beyler yazıhanelerinini, Oala- mahal satılmak için her giin levazım müdürlüğüne 
Ş.:;lıip Bey ( tfa.liç ), tad:ı .sigorta ti.lm• ııda 4 ilen gelmeleri ve teklif mektupların da ihale günü olan 

75 tecrilbeli birinci: ffalit ECHl.ZEJ: katta 1-2 numaraya nakletmiştir. 28 Mayıs 929 Salı günü saat on beşe kadar me:ıkür 
Telefon; Beyoğlu 1810 d ı ı 

!ley ( !-lali<; ) 2 _ f!aydar Bey mü Ür üğe verme eri. 
TENEffÖSİYENizt ı Üı;küdar >· Seyrisef ain Üsküdar dairesinden: osküdarda Şemsi paşa sahilinde 

Ai:ır sıklet birinci: Alımet VA L DA erkek ve kadınlara mahsus olmak ve 15 hazirana ka-
lley (asker ) ikinci: Osman Merkez acelllesi: Galata Köpcü dar inşa ve ikmal edilmek üzere yapılacak deniz ha-
li .P•stfl!ERl

0 

l•l E. d B ..ııı 2562 <:...ı._ ey ( Beşiktaş~ • " - başın a. <Y"ll'" ~ mamlarının icarı kapalı zarf usulile müzayedeye vaze-
Yibye n kDTitl!~ acentesi: Mahmudiye Ham alımda d"I · .... ., _rfl · · ı...~· · 3 - 5 - 929 t:arilıiııe müsadif ı mı.,,..~r. ,... ar mayısın yımn ~ıncı cumartesi günü 

tstanbul 27 40 dö I le 
tcına i\inü Beyoğlu Cumhu- ııiitü• erua: ·~ uu saat on · rtte açı aca tır. Bir ila üç sene müddetle 
tiyet !ia4' Fırkasında miik~- ••poıan• . .<.. Trabzon İkİllSİ posla>I talip olanların mezlcür günde daire encümenine ve 

:uııı:, 2 M ~eraiti anlamak için de fen memuluğuna müracaatlan. laııar tevzi edileceğinden ma- . VALOA -~ (ANKARA) vapuru _L_::" 
GaJya.ya hsııi istihkak eden ltmfıır t•!lfl• •:t::b:o Per"'mlıe akşamı Galata w.wun· 

d :L daıı. hareketle Zo--.ıdak, lnebolu, 
tiireşçileriıı saat 15 de hazır erçud• ~- edfııb ''!Sw 

op, Samsun, Ünye, Fatsa.Ordu, 
~utunmaları 11zımdır. Du mi:- Giresun ,Trabıon, Rizeye gidecek 
ıab:ı.ka için verilmesi mukarrer 1----==~---=:.....--ır ve Of, Trabzon, Polaıhane ,Gire· 

Edremit asliye mahkeme1ıinden: 

Edirne konservacıhk 
Kooperatifinden : 

OLın lcupa enfazla derece alan oun, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop 
t• Edremidin Gazi Uyas mahal- , 1 alı: __ , t 

Şirketimizin 1929 may1:"1ıun 30 -0ncu perşembe günü 
sureti acliyedc hayeti umumrye içti.nı;ıı aktedileceğinden bil
ı'lrnum hissedaranın O gün Sa1!t f 4 te darüleytam çıı.rşısındakl 
idarehanesini rı:şrifleri rica olunur. Ruzname! müzakerat : 

ı\ ı •·nı.apı 1.-ulübünc verilecektir. mebo uya uAtayar ~ecedir. 
lesinden Nuri kerimesi ı· e ---ıı 

A •rupa birincitıkleri tzırur· sür1at postası Hasan zevcesi Z~kiye tara· 
A :nanyada yapı?aıı Avrupa tından Edremit hazine! ma

lıiriıı: "i. ııı.j!sıhalralan."Jlb fa. 
(GOLCEMAL) vapuru 3 Mayıs 
Cwna 14,30 da Galata nhbmın
dan hareketle Cumartesi sabahı 

ı - Meclisi itlııre raporu. 2 - l\1urakıp raporu. 

r it e '. ilen netayici bir Alman 
llıecınu:ısından naklen berveçhi 
<ti yazıyoruz : 

En hafif sıklet: 1- Martinsen 
(Norveç), Nilsen ( Oaofmarka). 
Nik (Çek). 

Hafif sıklet: 1 - Hem Ştam 
( lsveç ), 2 - Türkenseıı ( Daııi
lııa<a ), Flayşman ( Çek ). 

Yarı orta sıklet: l- Şperl.iııg 

(Alman), 2- &ri'itorııı (lsvtç), 
3. Tı:zzi ( ltalya.R ). 

Orta s-Jılct : 1- Tonlıo:ci 

(1-t>cnr), 2- Yulı:ıma:ı fls.veç). 
a_ Kotincıı ( Filılarıd ). 

Yarı ağır siklet : 1- Pelinen 
( F'inland ), '.2 - Rot fAlmaıı), 3-
Zodcrküpst ( lsı-eç ). 

Ağır Stklet: l - l'<«miıııı' 

( Nm:ın), 2 - Sv:ı:scn ( IS'.l!ç), 
3. Urbm (Çel). 

:••••• Dr. Operatör ••-•• 

i R1ZA ENVER ! 
l tlar.<ır r.ı~:ntleri, fistül v. s. : 
l rnrkat lı.lstıJı;.Lırıle bilu- • ' . ' 111t!m k~dın rabatsızlıklan : 
l ıe losıriık en ycnf ıısuT!erle t 
~ tedavi o:untıT. Ofafoihr • 
: tm :iyd sandı~ı karşısınd~ : 
'••••c•• No. 37 •••• 

!iyesi aleyhine ikame olunan 3 - ;\Iart 929 tarihine kadar hesabatın tetkik ve tasdiki. 
tescili tapo da~·asının icra 

kılınan muhakemesinde müd

dd. büyük pederi lbrahim 

bmııe gidecek Ye ~ 14..30 Kütahya hukuk hakfm/l~n 
dıı. lzıuirden harelcetle Pazartesi 
sabahı gelecektir. den: Etrafışehir fn karyesinden 

Vapurda mükemmel bır Or- molla Alı oğlu karısı Umahan 
Ağadan pederi Noriye inti- keıtra ve Cazbant mevcuttur. karyenin köy önünde 4 ve 
kalile temellük ve tasarru· 11----.,...-:--;;-~~-- kapalı altında 5 ve kara laı-
hnda iken vefatile zevcesi Antalya Postası yada 3 ve alıçkırı mevlJle-

'··-ı (INf.BOLU) vapıırıı 5 Maya 
Emin.e ve .;.ıı; arı Hadiceduclu pazar IO da Galata .. nhınmndu rinde 6 dönüm tarlaların 
Şerife Münevvere ile kendi- ıı.eketl• lırııir. Küllük, Bodn.ıın, ceddi Ayvaz oğlu Hüse?n 
sine irsen intikal eden Edre- Rados. Fethiye, Finike, Antalyaya 

·decek ve dönüıte mezkOr ı.ke- veresesi namına tescilini takp 
midin biller kariycsl cıvarın- f.ı.rte birlikte Andilli, Kallcım, etmekle tasarruf iddiasında 
da Hundi Karaman naıu dijter s.m, ç.ma.ıe. Gelıboluya bulunanların mahkeme müra-
Kabristaıı Cİ\'arınclı:kl zeytin· upyauk ııdecelıılr. caadarı filn ofunur. 
lige kttk seneyi mütecaviz l~~-::80:...zc~a:..:...ada-:--p-os-:ta_s_ı --ı ---------ı 
bir zemandıın beri bil.1 niza &yo~lıı dürdüncü •ulh lıa-
tasarruf ve temcllültlerinde (ANT AL YA) vapuru 4 Mayıt k.ult ma/tkeımsinden: Beşikta~ta 

cuınarteti 17 de ıJare nhtımın- kılıç !Ji. mahallesinde yıldl7. 
balunduğu halde tapaya karı dan hattietle Gehlı<ılo, Lapseki, caddesinde 15 n~maralı ha-
ettirrnemiş oldU:ğundan tıpu- ç.,,.l:ble, İmroz, Boznadaya 

r---aldıale u lıJ nede sakın iken teşrinbani 
yıı müteYelfa pederleri Nuri gjdecek ~ .....,.. ' P"' ' "f 

Gdıboluya. !$•yaralı: gelecekıiı. 1927 tarihinde. veJ.at ctmc:;i 
Ağanın varlslerl namına tesci- 11----:_---~~---ll üzerine terekesini mahkeme-
lini talep eylemiş otduı>nn- Tersane fabrilcasında 1 ısu ce vazıyet o unan saniye 
dan Işbıı zcytinlik:de tas:ır- mevcut takriben yüz adet hanımın mezkur hanede mev-
ruf iddiasın& bufunanL1rın kapaklı ~pabız boş ma· cut eşyayi metruke.si. 9 mayıs 
muhakeme günü o!ıın 30-5- kine yağı ve saire fıçılan 1929 perşenbe günü saat 

929 perşembe gününden mu- 4 Mayış 929 tarihinde ' 9 bu~ııkta. bilmüzaycde fU.. 
k:ıddem tdremit lıukulc mah- ıııiizayede ile satılacaktır. ruht edilecejtinden talip oian-

Taliplerin o gün saat on Jıırın yevm \•e vakti mez.. kemeslne müracaat 

ka.rm:ı malm:.aıeye 

'n olunur. 

eylemesi 

tevfikan altı<fa leYUJm miidiriye- kiıtda h:ı.zır bubınmaları lü-tine müracaatları. .. , 
z~mu ilAn Ôlunur 

Edremit mllye mahkemesinden: 
Edreınidin Avunya nahiye
sinin Çavuş zir :kariyesinden 
hacı hüscyin tarafından Edre
mit hazinei maliyesi aleyhine 
ikame olunan tescili tapu 
davasının vecahen cari mah· 
kemesinde müddei vekili 
Ulvi Bey müvekkilinin yinni 
beş seneden beri bilıı niza 
tahtı tasarrüfuııda bulunan 
ve tapuca wukayyed olmi
yan Edremidin &baylar mev
kıinde şarkan kör Mehmet 
kerimesi Behiye garben ÇCŞ· 

meci vakfı cenuben papuşcu 
hııcı Hüseyin oğlu Mehmet 
şimalen hacı Halil efendi 
olğlu Ahmet bey veresesi 
zeytinlikleri ile mahdud bir 
buçuk dönüm zeytinfiğin ta
puca müvekkili namına res
cilini talt'p eylem~ bulundt}
ğından işbu zeytinlik lıakkın
d& rniilkiyyer Ye tasarruf 
iddİ3Slltda bulunanlann yev
ı:nü mıılWı:eme olan 2.5 mayıs 
929 cumartesi gününden 
evel Edremit hukuk mahke
mesine resmen müracaat ey
lemesi ilanen tebliğ olunur. 

• 

Haydarpaşa demiryollar 
mübayaat komisyonundan: 

Aıaı!ıda yazılı malzeme pazarlıkla alınacağından taliplerin 6 
mayıs pazartesi saat ond. komiıyonda ispatı vücut etmeleri il~ 
olunur. 

l adet 
450 > 

100 lolo 
50 > 

30 adet 
100 top 

201) deste 
100 • 

1000 tabaka 
16'.) metro 

150 • 
15 adet 
15 kilo 
1 adet 

ı . 
9 • 
ı • 

24 • 
166 • 

500'.) • 
1 • 

150 lilo 

5 adet 
100 kilo 

1 • 
5 metro 

650 adet 
3400 kdÖ 
25CO • 

27 > 

150 adet 

4CO melre 

300 • 
9CO adet 

7 kilo 
1 adet 

1 • 
3 ,. 

20 kilo 

750 kilo 
49 adet 

52 • 
150 ,. 
30'.) melT<t 
100 • 

50 adıet 

12 ,. 
20 lıılo 

~ız.gın buhar için dökme çelikten T parçası krokisi veçlıile 
zımpara kiğıdı bezli (muhtelif N.) 
amonyak 
demirtel l1/2 ra/ m 
çelik bilya 6 m/m 

birinci hamur ~ıt 63X 95 14-15 kılo 
esericedit kağıdı (200 tabakalı) 
mustatil çizgili k~ıt (200 tabakalı) 
iace sünger köğıdı 

Unoleım 2 ve 3 m/ m 1O/12 telli 

bez hortum 80 m/m 
tek lıokka. hunili, küçük 
çubıdı: kalay 
Alııııaıı len eleltrilc meclisi mukarrerıb 

kurfllll pensi loLnası 
Türk ve cloıı.ıınma bayr~ 
pirinç mühür 

abanoız lumarlı ressam gönyesi 

pirinç ve lasıilc damga (muhıelıf tdilde) 

dizel motörü için kav k~dı 

111anyatolu ma51 telefonu Sımem 
Kesme teker 

emaye ve saplı kaçarula 
raupmba cilası 

adı sünger 
hortum (aspiratar için 11 Om/m) 
adi meme karpit l 4 liralık için 
madeni kolza yağı 
anp sabunu (nrupa kristal) 
yuv•lak yassı bqlı demir perçın çivisi (muhtelif m/m} 
aıııpul &lisan ve bayanct 

kordon tel 2'/., 1 '/ı 2Mm) 

bcrgman borusu 9 mim 
• borıı dirseği ve krOfCSI 11 m/m 

yuvarlak bııJlı pirinç madeni vida (ınuhtdil m/ml 

dlirt köie üst basb 
yuvarlak kösele taşı 900 m/m 
yangın baltası 

diz lerez.e başlı dcmir:ığaç vidası (20X2,7) 
gres yağı 

~ tampon buvar 

mavi kırmızı l.Jeın 

bllJOn fiiziple 20 amper 
bergman borusu 11 m/ m 
kalbur tel! muhtelif eb'at 

kinley lambası vaparizatörü 

küçük ıst.anpa 1110r renkte 
harita verni~ (ispirtolu) 

AL TINCı BÜ\'ÜK 

Tayyare piyangosu 
4. CÜ KEŞ:DE: ıı MAVISTADIR 

İKRAllİYE = 45,000 

AYRfCA· 20,000, 15,000. J2,000, 10,000 LIRALIK 

İKRAMİYELER VI': ıo,oro LİRALIK BİR MÜKAFAT 

Bııa lı:.,Wedo cem'an 3;900 numara lı:azanaeaktır. 

DÜZCE ll[Kt:K IIAKi~ILiOl~DEN: 
Köyü l\Ievkii Iluduclu 
Darcı l\Ieşe dibi Şarkı Hacı Nallxıntoğlu lsmail ve ibrahim 

garbı Göstcri~li Ali Eleneli, şimali 1 lacı 
Nalbantoglu fsmail, cenubu Karayakalı 
Zekiye ve rüfekası ile mahdut on clÔnüm 
tarla. 

• l\J~elik Şarkı K:ırayakah Zekiye, garbı Otlu ojtlıı 
Hüseyin kamı Sabi re, şimali Gösteri~li Mi 
Ek-nd~ cenubu Otlu oğlu Hüseyin ile mah
dut ild dönüm ta:rla. 

" Şarkı H~cı • 'alh:ıntoğlu l:ınıail ars:ısı, g-arbı 
tarik, şimali dere, cenubu Durmu1 hanesi 
ile mahdut bir bap han ve arı;3. 

Yukarda köy ve hududu pzıh tarlalar ve hanenin te~
çili Duzccnin Darcı köyLinden J tacı Xalbnntoıtlıı Ilakkı tara
fından talep edilmektedir. lrira7.ı olanların bir buçuk ay 
içinde mahkemeye hiklirmcleri IUzım<lır. l\lclıakeme günli 12 
haziran çar;;amba saat lO dıır. 11.ım olunur. 

Tüccar ve Banka ,memuru olmak için 
Çaqanbıı \'C cumartesi gunleri saat 16 daıı ıs e ve 19 

dan 21 e kadar iki sınıf açılmıştır. )J.:ılumau rüccııriye, İlmi 
hesap ye usulü defteri: Basit:ı, muzaal, paliradomar, Amcri· 
kan ı.:sulü ve baoka muamc:Iatı .ı, ay ı~ırl.ında klmilcn tt:dris 
olmıı.ır. Son imtihanda. muvaffak olanlara muha>cbcci ~ha
detname:;i verilir. \" c iş tcdatikinde mwıı·cnet edilir. D.:r;ler 
11 mayıs cumartesi günü ba~lıyor. I'rojtramı meccanen almak 
,~e kaydolmak için lsriıbulda. Ça~ıkapı tramvay istasyo!lunc..la 
Amerikan liSan ve ticaret dershanesioc: ınür:u::ıat Ilu>11>i tkrs-
lcr dahi kabul oTunur. l\Iudürü: .\gop Pakraduni 

ve 

.) -., 

·in fi 

lede 

r· ,c lı 

lrul 
r. 

rretıe 

icarı,. 
·etli 

ok 

c 
Jmayi 
n mik 
300 

Dİ•tl~r 

nko 
lar 
ve 

ili 

u 



T r Cazet~mlzcle çıkan yası ve j I [ l ~ll\IllRI: reaımlerin bıuan baklan mahfuzdur 
Tiirt lveJe Jlarlçte 

l~uruş Kuruş 

r A ı Iıtı 150 ooo 

Gazeteye ıönderUecek mektupların üzerine 
idare içinse ( idare\ yaııyı aitse ( Yazı ) 

ı~art.U L.onulmalıdır 

e .. Jnnyan. mcktuplarm f•d••lnden , kıymntl-

2 Mayıs 
1929 

= HER 'GÜN CllAP. n)RK GAZETESi 

! Türk m~'.Plertle faydalı eM:rlın 
' tlAıılannda of o 20 tenzlllt yapılır 

Büyük ve ya bir çok defa lçla verlleo illolarla 
hususi mahiyetteki ilAnların ücreti 

iLAM TARf FES!: 
Satırı 

6-8 !ocl sayla~• 
ş • • 

goıuı 

ı2.50 
2.1 
40 4 

• • lOO 
3 • 400 f.00 

16 
i 

• 1450 
2;00 

mukadde.reıls mektuplara lı:onulmut pualarm , 
k•1bolmanndan .,. Ulnlarm nıliadericatm.dan 

id:ıre ile k.ırarlaştırılır. 2 • • 200 
1 • • 

1·8 inci sayıfılı . }ıo 
resmi !11nlır 

• J400 

• 

~?rsalar 
' l 

:'\ ııktıt 
Jr ç-i1ıı :iı;ı~ ı 

r1ul:ı r 

~O YuJ'an •lır11htnl 
l n; ylııı:m a ı k 

1 A' uFt urya ıı;:lin l 
!"<' J.f)}· Ro ıniinya 
:o Lna Ru l>ar 
l Fdm;eı. k fl ori ni 
~ O Frsnf ı ı fra ngı 
~O lla Jynn li r C' ti 
~ O kın on Çe ko - ~loYiky a 

{ en o ıı<'ts • ~o,·i y c t > 
Zt lot i ı Lrlıi~ tan , 

~n J 'i r.ar c '\'of:oşl avya • 
:o r el<ika fra ı ı gı 

1 r ... ı. l•pa uya 
20 lı' içre f r;ı n ~ı 
l Mc<idiye 

Çek 
Lonc!'ra üzerine bJr lng11Iz lirası kunış 

NeTyork t Tiırk lirası dolar 
f'ıris • • frank 
]\flJano • • liret 
Brriio 
SOfya 
Rı ·liktel 

• 
• 
• 

.Aın i~terda.m. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

~o ley 

• mark 
leva 

btlk• 
• florin 
• frank 
• .kuron 
• ıilin 

pezetı 

• zelotl 
• dirahmi 

Cine,·ra 
Prog 
Ylyana 
Madrll 
, - arıova 

Atina 
l'~krrı 
J;elgırat TUrk liraıl 

krus 
dinar 

Tahviller 
lrlikı·az dıhJU • ,·adeli • 
JHlyunu mu,·alı ido 

11. rımlyel! demlryolu 

İ t tanbul tram,·ay Eirke tl 
fü~lım Dok n Anıtrero 

Jı ıoııhul atonim ru ılrkeli 

Hisse senetleri 
J~ l 2 r.ka "' ı 
Oeırau lı b:ı.ı. ka s ! 

klue ıneıul detUdir. 

tel1970 f idare i<ı;leri 1971 a7.ı tslerl ) • ıe g-raf: A 

iaıeteml•• haau11 d&.s ka'>;at ed.>:1 yar 
tL s. H. lllıı'lt M:!"3~'?ll. "'-- -· 

1 mayıs 
11 :••-••••••••••••-•••••: Eııılak ve Eytaın baıı 

11-=c=;\ ;ıct=~· ~1~~~ :'",dl l 1~~e:ı~e:~~~:-i kası müdürlüğünden: 
1 Birisi ?ift battal v? _çift kazanlı diğ.eri ~ift ı~.t~- i Sa ./.ılık iJt n ~ riıman 50 

00 75 
6l 50 
7500 

" 6000 
24 12 50 
2"1 • o 6'> 

80 00 
158 
212 

ı'O 
0000 

22 

75 00 
75 
00 

50 
" ~o 

112 50 00 

782 
50 
00 

eo ı 50 
049 r.ooo 

12 52,00 
9 340) 
2 CGOO 

E7 &2SO 
3 52.GO 

1 " 50 
2 •3 75 

16 so.oo 
3 49(0 
S ~8 "'O 

4 9! 7; 
82 87 

24 
27 

87,50 
7 250 

91 00 00 
191 715 00 

!" 7 !O 

• 14 20 
13" 

:s 

r89 25 
202 GO 75 

52 16l s ' 
(8 75,00 

so 
1250 

28 co 50 
10 00 
168 
212 
120 

0000 
21 
1ı 

112 
29 

782 

99ı 

049 
12 
9 

l50~ 

75 
DO 

go 
50 
15l> 
60 
00 

211 
co,co 
S! ,00 
34.no 
0600 2 

67 62 o 
3 152,CO 

ı 121,so 

2 154,00 
16 50,00 
3 410) 
3 

91 
198 

7 

3&.oo 
357' 

il • 

3; so 
12 50 

co 00 
00 00 

65 

14 20 
00 00 

8 bul . ve çııt kazanlı ıkı ~atbaa. '."akin~sı musaıt • ı j ,,_,.,,, &,,4ı lf- ı . ·<I 

e ~eraıtle ~c~l~ s~tılıktı~. Gormek ıstıyenlerın Sonsaat 1 ı _ lstanbulda Beyoğulunda Meırutiyet mahallesinde Mehtap soka~ında MeırubY, 
• ıdare mudırıyetıne muracaatları. apartımanı namiyle merul oluf bankamızın ba tapu mutasarrıl olduğu apartımanın S3bl· 
•••••••••••••••••••••••• müzayedeye konmuıtur. 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 

Satılık hırdavat eşyası 
Kazanç vergisinden dcynine mukabil tahtıhacze alınan 

külliyetli miktarda hırdavat eşyasının 4-5-1929 Cuma~ 

günü saat lO da bilmüzayede furuhtuna başlanacağından 

talip olanların Tahta kalede telefon şirketi ittisalinde 31 
numaralı mağazaya müracaatları. 

ıOo Satılık ev ve hahçe - Feriköyünnde Sakızağacında 
Sakızagacı sokağında bir tarafı Sakızağacı caddesi ve bir 

taralı Eftiıniça sokağı diğer tarafı Şevket Paşa arsası ve 

tarafı rabii Girifor arsası ile mahdut No. 6 • 6, 18, Hl • l 
muhammen bedeli 1200 liradır, bedeli <lefaten alınacaktır, 

müzayed.! pazarlık suretile 14 mayıs J 929 da Defterdarlıkta 

yapılacaktır. 

ıOo Satılık odalı dükkan - Fatihte dülger zade mahallesi

nin karaman caddesinde No. 34-11 bir oda bir sora bir 

halayı müştemi!,lir. üçte bir hissesi satılacaktır muhammen 
bedeli 400 i.ra müzayede 7 mayıs ı 929 da Defterdarlıkta 
yapılacaktır. 

ı0o Satılık dükkan - Çakmakçılarda küçük yeni han alt 

katında nı~ıf hisse :-J'o. 13, muhammen bedeli 225 lira; 
müzayede 7 mayıs 929 da Defterdarlıkta yapılacaktır. 

2 - Müzayede kapalı zari usulü iledir. ihale 13 mayıs 1929 pazartesi günü Ankarada 

adire medisi huzurunda icra olunacaktır. 
3 - Satın almak isteyenler (8400) liralık teminat vermeye mecburdurlar. 

mektubu teklif mektuplarile beraber ihale gününe yetiımek üzere bizzat Umum 
verilir. Ve yahut taahhütlü olarak postayla gönderilir. 

Bu temin81 

müdürlüğe 

4 - ihale bedeli ihaleyi müteakip peşindir. 
5 - Talip olanların lstanbul veya lzmir ıubelerimize ve yahut umum müdürlü~e müracaat!• 

mufassal ıartnamemizi mütal&a etmeleri ve müzayedeye iıtirak halinde bir lira mukabilinde 
bir nushasını alıp teklif mektubuna rapteylemeleri icap eder. 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Mahallesi Sokağı Numarası Nev'i icarı lira 

Boğaziçi Veniköy Ayanikola Köybaşı 195 o~z:no 20 Şehri 
Beyoğlu Hüseyi11 ağıt Bülbüldere 7-72 Mağaza lO • 
Bostancı Bağdat caddesi 498 Dükkan 96 Senevi 
Balat Karabaş Vapur iskelesi 41 Hane 72 > 

fener Oülcami fener 278-240 Dükkan 150 > 
Kadıköy Rasinıpaşa Oton efendi Z7 Hare 240 > 

> > » 29 Dükkan 60 > 

Unkapanı Haraççı Kara Mehmet fener caddesi 7-19 Dükkan 270 » 
Bal~da evsafı muharrer emlakin 6-5·929 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te teındiden 

müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin Emvali metruke kcmisroııuna ınürac~ atıarı. - --
Semti Mahallesi Sokağt Ne marosı 
Kadıköy Caferağa lzınir atik 15 

cedit 33 
Müştemilatı: altı o:la bir mutbak bir halft 

Nevi 
maa bahçe 
kagir h~ne 

temaııııııın kı)'nıeti 

muhamnıinsi 

4500 lira sekiz taksitte 

Y eşilköy Şevketire İStanbul caddesi 66 maa bahçe hane 4000 < « < 

Müştemilatı: Büyük ve hüçük on bir oda bir mutb.~ k ve iki hala 

1 ~ Ticaret ve :ı:ahire borsası 
-Ot Satılık depo - l\lercanda Çakmakçılarda Dayahatun 

malı.ıllesinin Küçük Yenihan alt katında No. 11 muhammen 

bedeli 100 liradır nısıf hissesi satılacaktır. :\Iüzaycdc 7 ma
yıs 1929 da Defterdarlıkta yapılacaktır. 

Ballıda evsafı muharrer emlakin bedelleri sekiz taksitte tediye edilmek iizere tı:zJ larında 
muharrer kıymeti malıamm21ıe ile 25- 5 - 929 farihine musadif cumartesi saat 15 de alrııi 
muzayide usuliyle sctılacaktır. Taliplerin bedeli mulıammeniıı yüzde yedi ruçu~u hc~abiyle 
teminat akçeleri r le emvali metruke salış komusyonuııa müracaatları. 

jı-~fi-•1-la=r~T-i-<a=r-•l_ı_,o~~~:~:~·.~~-•U_b_u_mru=m-J=li~gl_;;t•~r~ar~ın~d~~;nN~'~·o~rl~l m;l;•;li~r.~~I 
Azami Mgarl 
K. I'. K. P. 

' Eui;day % Çavdarlı 
Yuır ura k CO 00 00 00 
Kmka co.n 00,00 

00,00 
co.oo 
0000 
0000 
(1(1,00 
0000 

Çuvalı kilosu 
Ek!stra eklslra oo 
Ek ta ıra • 
Birinci rumusak OQ 

Birinci ıcı·t • 

1315 
1265 
ı3611 

128'5 

1318 
12 
12150 
1150 
0000 

ıOo Satılık dükhan - BeyoğJunda Şahkuli mahallesinin 
istiklal caddesinde No. 595-589. muhammen bedeli 4000 

liraılır, müzayede 7 mayıs 1929 Salı günü Defterdarlıkta 

yapılaca kur. 

' .Kütahya jandarma yeni ef
rat mektebi müdürlüğünden: 

Kütalıyada 6 numaralı ]a'ldarm:ı mektebinin bir senelik 
ekmek ve eti kapalı z~rf usulile diğ~r kuru ve yaş sebzelerle 
mahrukat ve tenviratı ki cem'an ( 36 ) otuz altı kalem erzakın 

aleni münakasa ile (20) yirmi nisan 929 tarihinden (11) on bir 
mayıs 929 tarihine kadar (21) gün müddüt!e münakasaya vaze
dildiğiııden yevmi mezkur cumartesi gDnü saat 15 te erzakın 
ilıalei kat'iyesi icra kılınacağından talip bulu:ıanlar yüz:le 7,5 

yüzde yedi buçu< teminatı nıuvakkate makbuzları ve sair ica· 
eden evraklarile Kütahya Belediye dairesinde müteşkkil münap 

kasa t.omisyonuna ve şartnamesini almak ,.e öğrenmek arzu 

t'2i;~~~,r,ı 
~~~ ı- ;-•Mayıs 

>tinler 03-C 4 C O 00 
<trt 32-23 00 00 
ll<rnıe cc.oo cooo 
·•ı ı malı l ut O-C3 00 00 

1 
-ZAHlRELER-

Çndar 16,00 1532 
Arpa 1430 1430 
\lım 1600 1410 
Yulaf 00,00 00.00 
t"anılye 00.00 00 00 

-HUBUBAT-
sur ::n1 
l\ u:ı:. ~ rm i 

0000 
01 00 

00,00 
00,00 

fıdnci • CO:>o 

TifTIK -
At•kara 14?,00 140.00 

Akşehir 000,00 000,00 
Yorası Guz yuna OGO,Oa coo. 

-AV DERJS!-
Zerde'" 
Sansar 
Tilki 
Kunduz 

ç fınd ı k 

Badem 

ııtıı 0000,00 0000.00, 
cooo,oo 0000,001 

• ouoo,oo 0000,00 
• scoo,ooo soo.oG 

-f!NDIK- f 

106 00 ı0600 
00000 ooo,vo 

Kütahya hukuk hafı.imbifinden : Eıralı şehir in kariyenslndeo Molla 

Alı oglu kansı Umahao karye içinde bir ev ile bir ahınn ceddı Molla 

Alı oğlu Mıstan:n veresesi namına tescilini dava etmekte :asarruf iddia. 
unda olanlarla malıkemeyıe müracaatları il~n olunur. 

~ Satılık ev - l \ küdarda Çifte bakbllarda lcadiycde 
Aranik sokağında, iki katta 2 oda bir hala bir sofa bir mutbak 

bir bodrumu müştcmildir, muhammen bedeli 300 lira müzayede 
7 mayıs 1929 salı günü defterdarlıkta yapılacaktır. 

ı0o Salı/ık odalı düki(dn - Beyazıtta veznecilerde cami 
Ali mahallesinin vezneciler caddesinde No. 67-65 bir katta 

bir odası vardır muhammen bedeli 908 liradır dört senede 
dört taksitte tahsil olunacaktır. müzayede 11 mayıs 1929 
cumartesi günü Defterdarlıkta yapılacaktır. 

ı0o Satılık Hamam - l\Iukaddema müzayedeye vazedilen 
Şehzadebaşında ~Iolla husrev mahallesinde 7-9 No. Ayşe 

kadın ham~mına talip zuhur etmemesine mebni tarihi ilan
dan itibaren on gün müddetle devam etmek şartile son 
müzayedesinin icrasına- karar verilmiş olduğundan talip olan
ların İstanbul vilayeti idare hey"etine müracaatları. 

" Vala,, zn 2 Jfayıs 1929 tefrikası: 39 Acdlllll\\ll 

Söylediğim şaka değil
dir. Bunu bir erkeğe söy
lemek biraz ağırsa da ara· 
mızda gizli birşey olmadı
ğına istinat ile söyliyece· 
ğim. Zaten daima biri bi
rımıze doğruyu söyledik. 
Azizim "Roşi. şunu bili· 

niz ki ortada firar teşeb
büsü var. işte size bildir
mek istediğim bu idi. • Ma

nilof ze~enize göz koy
muştur. HeriM tanıyorsunuz 

ya 1 Rus sefaretinde ateşe
dir, sakallı bir dev, ağzın
dan hiç bir vakit cıgara 

düşmez. Bir adı da • Boris" 
lir. Bir meteliği bile yok
tur. Ona eminim, çün!Cü 
"Levis. vasıtasile gizlice 
bir tahkika~ yaptırdım. "Ma

nilof • beygirlerinden biri!ıi 
satın alarak "Rusye. ye 
gi.ndermek istiyordu. 

Yediyüz lirasını peşin ve 
bakiyesini altı ayda vermek 
teklifinde bulunuyordu. Fa
kat "Lcvis. bana malumat 
>"erdi. Manilof borç içine 

batmış karısını boşamış bir 
adamdır. Monte Karloda 
kumar oyna<. Asıl mesleği 
de budur yal Kaba bir 
Slavdan başka birşey değil; 

ona: "Evin yanıyor 1 " de
seler "Ne umurum 1 • diye 

cevap verir. Yani evi sigor
talı olduğuna güvenerek 
o felaketi bile mühimsemez. 
Maamafih her şeyden eve] 
sigorta edecek bir evi ol
malı ya 1 O da yok 1 

işte bu "Manilof" kadın
ların hoşuna gidiyor. Oh 1 
burası muhakkak. Maama
fih hangi kadın ona varırsa 
o kadına acırım. 

Onu "Monte Karlo. ya 

götürür, hayatını harap et
tikten ve kadının nesi 
va~sa kumar başında ye· 
dikten sonra onu ortada 
bırakıvererek ya Japonyaya, 
yahut başka bir memleke
te ateşe olarak gider. O
nu ıyı tanırım. Azizim 

"Ro§İn zevcenizin onunla 
gitmesine müsaade etme-

yiniz. Aman " Roşi " bunu 
yapmayınız. 

" Cones • sör Patrokin 
ve güzel kontesin nasihat· 
lan arasındaki müşabeheti 
görünce müteessir bir hal
de mırıldandı, 

- Fakat aramızdaki va
ziyetle bunu yapmağa im
kan varmı ? 

Esası düşünülecek olur· 

sa müddeti ömründe ilk 
defa gördüğü bir kadının 
bir Rusla kaçarak Monte 
Karloda :mahvü harap ol
ması umurunda bile değil
di. Fakat yaşadığımız şu 
cihanda bir çok tezatlar 
vardır. 

(Cones) biraz evvel ken
disi ile konuşan genç kadı
nın (Spençe) tarafında tas
vir edilen adamla kaçması 
ihtimalini düşündükçe garip 
bir rahatsılık hissediyordu. 

Her nekadar avukat (Kol 
lins ) in kont hakkındaki 
beyanatı bulunduğu mevkii 
terketmeğe (Cones)i hemen 

• 

hemen sevketmiş ise de, 
bunun böyle olması ledi 
(Roçester) in delikanlının 
planına engel olmasından 

dolayı idi. Kontes ortadan 
çekilecek olursa ( Cones ), 
( Roçester ) rolünde ısrar 

·edebilir. (Roçester) in nasi
hatlerini tutabilir, ( Roçes • 

ter) in kaybettiği noktada 
muvaffak olabilir, (Roçester) 
hesabına mücadelelere giri

şebilir, sureti daimede kont 

dö ( Roçester ) olabilirdi. 

Eğer mağlup dahi olsa 

deniz sisleri arasında Ame· 
rikaya karışarak oldukça 
mühim bir para ile eski 
şekline avdet edebilirdi. 
Onsuz herşey mümkündü; 
onunla ise birşey olamazdı. 

Kontes dö "Roçester. ile 
karşılaşmaları herşeyi altüst 
etmişti. Bu hadise şevki 
"Viktor Cones • in ruhunu 
okşamıştı. • Saçma bir ha

rekette bulunuyorsunuz • " 
Her hangi bir hayali zirü
ziber edecek, her hangi bir 

edenlerin vakıt ve zamanı 

Asgari 

100000 
8000 

7000 

500 

ile mektep müdüriyetine müracaatları. 

Azam! Erzakın cinsi 

135000 

10000 
9000 

1000 

Ekmek 
Sığır eti 
Er~ cç eti 

Korun etı 

Zilkad~22 Bü-ç : ~vir l 1 

Ayın dofuştı 00 Ayın hıtııı ' 1 
1,33 11,56 

Perşembe 
1 Namaz vakıtları 
Sab.h Ôil• l:lıd..Ji Ak.1•111 Y•hı lmu't 

4.57 ı2.ı ı ı6,o3 ı9,os 20.so 3,02 

Bqlin doitanlara isim: 
&kek: Ku: 

Fevzi Lem'an 

Günün na•ihatı: il 
Yar ansın da yıırım elma ile olsun 

Buııünkü hav .. 
Rüzglr hali! ve mütcha.v\·ll , 

hava açıktır. 

-
' - -Meı ul mudur . Refik Ahm el 

Muharriri: Vere Stalcpul 

ümidi tebah eyliyecek ma· 
hiyette olan bu sözler 
"Cones.in üzerinde muaz· 
zam bir şiir gibi tesir 
göstermişti. 

Tıynetinde hem hıddet 
ve hüsran hem itimat ve 
halecan hissolunan bu sa· 
dayı tekrar duyar gibi olu
yordu. Bu tatlı, cazip, 

sıcak hıtapta öyle bir şah
sıyet vardı ki ruhun ama· 
kına kadar tesir ediyordu. 

"Spençe. dedi ki : 

- Onu nasıl mı menet
meli? Bundan kolay ne 
var? Gidip onu gorunuz 
ve barışınız. • Niçevo. has
tası moskofun beline bir 
tekme indiri veriniz. Ka
dınlar kadrini yükseltenler
den hoşlanırlar. Bunu her 
nckadar ıkrar etmezlerse 
de mahzı hakikattir. Dedi
ğim gibi yapınız. Yapamaz
sanız bir tabanca alarak 
onu öldürünüz. 

Çü~kü ölmesi "Manilof"un 
eline geçmesinden eftaldir. 

• Spençe.cıgarasını yaktı. 
Karr külübün vestyerin var
dılar, Orada • Roçester. in 
refiki saatine baktı ve bir 
randevuye yetişmesi icap 
ettiğini söyledi. Sokağa çı· 
kınca vedalaştılar. Ve "Co
nes,,, "Karlton Havz Ter
eys. yolunu tuttu. 

Başı, sarsılan bir çuval 
ceviz gibi uğulduyordu. Ce
vap bekliyen mektuplar 
fümvarın masası üzerinde 
yığılmış duruyordu. Bunları 
görünce hatırına geldi. işin 
en lazımım unutmuş. Bir 
daktilo tutmamıştı. (Roçes
ter) in imzasını taklit ede
rek bir mektup imzalıya
bilirdi. Fakat koca bir mek

tubu kaleme almıya kalkış· 
mak büyük bir ihtiyatsızlık 
olurdu. Birdenbire hatırına 
birşey geldi. Ne için mek

tuplara telgrafla cevap ver
mesin ve bu telgrafları biz

zat postaneye götürmesin? 
( Roçester ) in bürosunda 

formüller buldu. Mektuplara 

birer birer kabil olduğu 

kadar meharetle cevap ver· 
di. Bunu yapması az çok 
eğlenceli oluyordu. Hepsi 
bitince ( Cones ) kendine 
karşı bir memnuniyet duy· 
du. Ziyafet davetiyelerine 
kısaca: ( Gelemiyeceğinden 
meyusum.) diyordu. ( Çil • 
ders) yazılı mektup onu 
biraz düşündürdü. ismi bir 
müddet adresler arasında 
aradı. Nihayet bu isimde 
bir lort buldu. Lordun ad· 
resi kağıdın üzerinde hakk· 
olunmuş bulunan adrese 
tevafuk ediyordu. 

Tabi kendisine mütemcd· 
din adamların en ziyade 
azap çektikleri şeyi, mektup 
yazmasını savuşturmak içiıı 
bir çare keşffetmişti · 
( Coııes ) bu keşfinden ~ 
derece memnun oldu kı 
icadının imtiyazını almak 
teşebbüsiinde bulunmak bile 

hatırına geldi. . 
En yakın postaneye gittı. 

(Bitmedi) 


