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Yunanlılar hH . se~r d~e~şLu~~ça_r_eLy_e_b_a~ş~v_u_rd_u_l_ar~:d ışı bozmak ıçın 

lB~~i~aı meselesi 
Bir kaç gün evvel Türk 

ocağında bazı Darülfünun 
gençleri tarafından yapılan 
toplanışın ve burada cere
yan eden münakaşa!ann 
maksat ve manası muhte
lif taraflarda, muhtelif şe
killerde anlaşılmıştır. Ga
liba bunun içindir ki Türk 
Ocağı heyeti bu toplanışın 
kendi taraflarından tertip 
edilmemiş oldoğunu ilana 
liizum görmüştür. 

Türk Ocakında bir kısım 
Dariilf ünun gençleri niçin 
toplanmıştır? niçin bazı 
Hukuk fakültesi gençleri ile 
tıp faki.ilt<;sİ talebeleri ara· 
sında ilıtilMı andırır sözler 
geçmiştir? Niçin orada ha
zır olan Yakup Kadri beye 
k~r~ı itirazlar yapılmıştır? 
Nıçın bu toplanış üzerine 
Darülfünun muhitinde bir 
takım dedikodular hissedil
meğe başlanmıştır.? 

Bu cihetleri izah edebil
mek için son zamanlarda 
vuku bulan bazı hadiseleri 
ayrı ayn hahrlaınak lazımdır. 

1 - Bir müddettenberi 
Abdülhak Hamit ve Meh
fet ~min beyler gibi mil-
ıyetçı Türk şair ve edip-
~eri~fn kıymetlerini hiçe 
ındı~mek ~ayretile yapılan 
tenkıt neşrıyatı başlamıştır. 

2 - Sonra Yakup Kad
ri beyin gençlikten babse
~erc.k yazCJığı bir makale 
uzerme kendine tnuarız 0 _ 

lan bazı gençler tarafından 
şiddetli cevaplar verilmiş 

ve zahiren edebi bir mü
nabşa şeklinde ka!em mü
cadelesi araya kanşınışlır. 

Eğer gerek Abdülhak 
~amit ve Mehmet Emin 
. eyler, gerek Yakup Kad-

h tkyin eserleri ve fikirleri 
8 ır..c!a sırf san'at nokta

sın ' oan tenkit yapmak mev-
zuu bahsolursa edebiyat 
ile l"k a a ası bulunan herkes 
~~~(.Ier bulup söyJiyebilir. 

ı c ıyat ve san' at saha· 
j sında bütün dünyaca dahi 
tanınmış şairlerin ve edip
lerin eserlerinde bile birer 
cihetten noksanlar, hata-

~r . bulmak her vakit ' 
abıldir. Nihayet isimlerin

di :n bahsettiğimiz zevatın 
ııç b" . 1 
d v. ın ayuhti insanlar da 
egıldir. 

ı Biııaenaleyh edebi eser· 
~r ve simalar hakkında 

)l <ıpkılan tenkitler nekadar 
•21 ·sız ol ı · ursa o sun bunlara 
ıcap ederse kalem ile ce
vap verT d. 
d ~ ı ır ı, yahut cevaba 

e<rmez .. 1 
··•.,~ soz er karşısında 

suKut olunab·ı· d. 
3 _ ı ır. ı. 

. Halbukı milliyetçi 
şaır ve d" l . e 1P er aleyhine 
~~Ş'.ıyat yapılırken gene 
1c:.h~rcn. ed~bi, fakat haki(, ~,t~: sıyası mahiyette bir 
.aa:sc daha vuk b 1 t, . B u umuş-
ur · u hadise · K 

d 
ıse onya 

a r.ıkan ''H Ik ' a a doğ · rn: • k" . ru., ıs-t:.n?t• ~ hır mecmuada 
nlıtıkkar bir şiir g~ .. , oru me-r· müteakiben bu şirin 
stanbulda çıkan (Hareket) 

gaze lesine nakledilmiş ol
masıdır f rd k 
müteak·b p ıf a onyada, 

Ş . • 1 en stanbulda bu 
ırın inti b. 

telik . ~an. ır hadise 
. . ki edılmııtir. Çünk .. 

ş•rın T .. k. u . ur ıye cümbur· t• d . ıye ın-

h e bl ır komüniıt ihtilali 
azır amak makaad ·ı 

yn ı ı ı e 
ı1.mış oldux.u .. d . 

d 
ıs mun erı· 

catın an anlaşılmıch• 
ı Alt y •• 

Piyanko Veda müsameresi " Jff iral 

M Uiyamandopulo• 

Ne Istanbulda ne de 
izmirde yeniden hiç 
bir mal zaptedilmedi 
Papaya yeni talimat verdiler, fakat 

Yunanhlann maksadını artık iyice~e 
biliyoruz: 

Müzakeratı akim bırakmak 
A k d 

M. Papa 

Yunanlılarla n ara a · Dün bu hususta alaka- edilmediği temin eClilmek· 
devam eden müzakerat ye- d I d. d hki ar ar nez ın e ta 'kat tedir. Bu haberi Atinadaki 
niden hir takım müşküla- 1 1 
ta maruz kalmıştır. Anka- yaptık. Ne stanbuJ ne de fz. stanbul Rumlarının sırf 
radan ve Atinadan gelen E >w1 müzakeratı akim )>ırakmak 
haberler Yunanlıların mü- ger kastile çıkardıkları muhak-

zakeratı akim bırakmak için Bu defa da kabul kaktır. 
her türlü çareye baş vur- Atina,10 - istanbulda 
duklarım göstermektedir. e<Iilmezse... Yunanlılara ait emvali gay· 
Müsadere edilen kasalar Hükumetimiz baıka ted- ri menkuleye devam eden 
meselesi, firari İstanbul birlere tevessül edecektir. vazıyet muamelatı hakkında 
Rumlarının avdeti gibi ka- Ankar, ıı (Yakıt) - MüoW.bera· M. Papaya yeni. talimat 

b 1 
•• b. k,. b tıma nazaran Yunanlılar aene 1"1lfa }'&· u u ızce im ansız ir -'- gönderı'lmı"ştı·r. noı mam ..... ta, buı te'•ll. tadil ıılerl çıkar 

çok yeni metalipten başka makt•dırlar. Eter bu defada ltllafna- Bu ta1imat mucibince M. 
şimdi de müzakeratm de- aı• ka~ul edllmezıe hükumeumız dal· Papa, umumi bir itilaf için 

vamını imkansız kılmak mak- ma netlceıl "Ulftan lhtlllfa dönen bu Ankarada müzakerat cer!!- 1 

Dün bin numara 
çekildi 

54127 numaralı bilete 
50 bin lira isabet etti 

Altıncı tertip tayyare 
piyankosunun sonuncu ke

şidesi dün sabah Darülfü
nun konferans salonunda 
çekilmiştir. 

Bu keşidede ikramiyeler 
çok ve zengin olduğundan 

• 
salon tamamen dol -
muştur. Keşideye saat do-

kuzda başlanmış, on ikide 
bitmiştir. Dün 1000 numa
ra çekilmiştir. Bugün ve 

yarın sabah gene keşideye 
devam edirecek, her gün 
biner numara çekilecektir. 

Dün yalnız büyük ikra
miye olarak elli bin lira 

çıkmıştır. Elli bin lira ka
zanan biletin bir parçası

nın Balatta Yuda isminde 
bir terzide bulunduğu an
laşılmıştır. Dün çekilen nu
maralar sıraya konmuş bir 
halde iç sayfamızdadır. 

ı t nevi dolaplı müzakerelere artık ırtrml· 
sadile stanhul ve zmirde yecek. baıka tedbirler aJacalrtır. yan ettiği bir sırada bu '-· 
yeniden Yunan tebası em- ~Ull!'~d~-------;..· vazıyet muamela,.tından do-

mir e evelce vazıvct cdi-
Jakine vazıyet~·etmiye baş- laya Yunan hükumetinin 
1 d " · d k !enlerden başka hiç" bir fi r• a ıgımızı ışaa e ere yay- teessü erini jll)iJdirecektir. 
gara koparıyoriar. Yunanlının mali müsadere . Atina, 11 (Anc~ntitos) 

'• 11 •' u... M M 1 

Mecıı·s reı·sı*mız· - '"'wrv.JJf 1.!l•zırı • i- 1 
htilalfuı>t,ılo.ı: M. V enizelosla . 

Ve .tuz•• eJ s.san,af)ar mülakat ettikten sonra M. J ı 
5 ~ Papaya u~uh bir telgraf ı 

K A k d çekereK talimat 'YCrmiştir. 
. azım paşa .a a ft emiyi ziyaretle bütün şubelerı M. Papaya gönderilen ta-

bılhassa mımarı v~ heykeltraşı kısımlarını limatta yeni müsaadekar· 
tetkık ettiler lıklarda bulunmaması ve 

lstan bul ile lzmirdc bazı 
emlake vazıyet edilmesin- · 
den dolayı protestoda bu· llDa.ıı.-.. 

Meclis reisimiz güzel san'atlar ak,aclemfsinde 

B: M. M. reisi I<azm paşa takdir buyurmuşlardır. 
I Iz. dun saat 12 de Güzdl san'-

atlar akedemis~ni ziyaret etmiş
ler ve mektebrn bütün dersane 
ve atelyelerini . gezmişlerdir • 
Kazım paşa Jlz.ıne I<olordu ku-
manda~•. Ş~krü .Nai_Ii, Fırka 
müfeltışl 1 laKkı Şınası paşalar 
Aydın meb'usu Emin Fikri 
Hamdullah Suphi, Yakup I<ad;i 
Maarif emini Behçet Beyler de' 
rdakat etmişlerdir. Kazım paşa 
J iz. akedemide mü~ü~ !'lamık 
1smail Beyin verdıgı ızahatı 
büyük bir alaka ile dinlemişler 
talebe efendilerin meslekini 

Meclis reisimiz en çok mi
mari ve heykeltraşı kısmılarında 
fazla meşgul olmuşlar ve atelye
lerde talebelerin yaptıkları 
eserler hakkında kendilerinden 
izahat istemişlerdir. 

Mektep gezildikten sonra 
misafirlere büfeden izaz edilmiş
lerdir. 

Kazım Paşa Hz. müdür 
Namık lsmail Beye gördüğü 
intizam ve mükemmeliyetinden 
dolayı memnuniyetini izhar et· 
miş ve avdet buyurmuşlardır. 

Sürmene havalbindc büyük bir facia 
40 saat süren yağmurdan birçok, köyler •u altinda 
mahvoldu, bazı mıntıkalarda sular (30) metre yükseldi 

Trabzon, l l (Vakıt} Bir 
hafta evvel bu havalide kuv
vetli yağmurlar yağmıştı. Kırk 
saat sliren bu yağmur 11etice
sinde Of, Sürmene kazaları 

ile 20 kilometro kutrunda 
bir dairede büyük seyelAn ol
muştur. Sürmenenin Humer
han deresi ile Ofun Solaklı 

deresi şarkında ve garbında 

vukubulan heyelA.nlann zarar 
derecest lien«Z ın1aşı1ama
mışnr. 

Yollar SU- &Jund• 1 oldu
. ğundan muvasala kesilmiş, 

kayarak mecrasını kapatmıştır 
Bu yüzden suyun 30,40 
metre irtlfaa çıktığı ve civar 
köyleri mahvettğl anlaşıl
maktadır. Nufy5ça da büyük 
zayiat vardır. FelAket saha-
sına lmdat heyeti ile erzalC 
gönderilmiştir. 

Ilasarat tahminden 

Iunması emrolunuyor. 
Türkiye hükumeti M. Pa-

paya verilen ta~}m~tı .. gayri 
kabili kabul gorduğu tak-
dirde müzakeratın inkıtaa 
uğramaması için bitaraf 
azanın müzakerat~ teşrini 
evvele kadar talikipi temine 
çalışacakları zannolunmak-
tadır. . 

Bu talik salahiyettar ma
hafilin fikrine göre hem ef
karın teskioine, hem de 
meselelerin daha ziyade 
tamikine yarıyacaktır. 

Her halde bu tehire 
müzakeratın dtvamına im
kan kalmadı~• · takdirde 
tevessül olunacaktır. 

M. Venizelos yarın Tür-
kiye sefirini kabul edecektir. 

Kadriye H. 
Ankaraya nıçın ve 
nasıl gittiğini anlatıyor 

izmirde yapılan mu
hakemenin tafsll&i!nı 

dercediyoruz 

Sut kasta teşebbüs maznunla-
nnın lzmirdekl muhakemelerini 
telgraf haberi olarak yazmıştık. 

Dün gelen lzmlr gazetelerinde 
gördüğümüz tafsilatı ihtisar ede

rek bugün ( ) inci sayıf amızda 

netrediyoruz • 

Mülkiye mektebinde 1928-29 den devresi imtihanları dün 
bitmiş ve mektebin n sınıfındaki 13 genç muvaffakiyetJi bir 
imtihan vererek m+ ~mµşlardır. Oenç idareci . namzetlerinin 

isimleri şunlardır: -ki ; · _ · · 
. Cemal Baki, Nil}ı\t C.ınil, ~r!ev HiUJ, Tevfik, • Sa~i HaliJ, 
Gıyas Faik, Naauk Kesuaı. Ce:vdtt, lJaim Abdülkadir, _Me~t 
Rıfat, Emin"R~caia U4I ı Şafak ve İhsan Sabri Beyler. . . 

• 

Darülfünun ve yüksek mektep 
mezunları Darülfünunda 

toplandılar 
--~~~~ 

Veda müsameresinden çıkan yeni mezunlar 

1 

M.. ye nihayet ve· 
Bu sene darülfünun ve usamere O B 

yüksek mekteplerden me- rilirken Neşet ~er 1• 
b. bırer c -

zun olan gençler müderris· mezunların ırer . . 
lerile birlikte Darülfünun lerini sıkmış ve kendilerıııı 
konferans salonunda top- tebrik etmiştir· 
lanmışlar ve bir veda mü
sameresi tertip etmişlerdir. 

Müsamereyi Darülfünun 
emini Neşet Ömer B. bir 
nutuk irat ederek açmış 
ve nutkunda demiştir ki: 

- Talebe birliğinin bü
yük bir isabetle Darülfü
nundan ve Ali mektepler
den bu sene mezun olan 

arkadaşlarına hazırladığı şu 
veda merasimini açmakla 
duyduğum derin zevk si
zin yetişmenize çalışan ho

calarınızın hissettiği neş' e 
ve süruru kuvvetle. teyit 

eder.,, 
Birlik reisi Ferruh B. ce· 

vap vererek teşekkür et· 
miştir . 

Bundan sonra hukuk fa-

San'atkar Fehimin 
san'atkar oğlu... ls • 
mail Safa merhumun 
takındığı "şairi ma

derzatn ünvanı gibi, 
Münifin de yukariki 
unvanı yerleşip ka
lacağa benziyor ..• 

Vaktin, tabi-
at itibarile hiç 
te mütelevvin 



c &ı maı..remti&. --. r 
işte siyasi bi1' il •• W 

&lef rittihaz eder görünen 
t>u· ti* ItillfUt .. •W. 
ftft ~ tıewllit .. ...... 
•llNMpı f!-lllulad• .... 
çarpan diicr hıdijeler bir· 
d~Abirc -•al••tttlr· 

Bunun mcı.inc Tür~ ~ 
•kları merkez heyeti reisi 
"• .... S.flı!, ~ bif ... fiil .- ......... .. 
bahaettitimiz '8J8ftl dtkbt 
• 'Mailli ... "'91ifis; ,_.. 
hrada saydıfımız Laöıse-' 
leri JU ,.. ........ 
kirı umumiyenin ve T•k 
gençljinin komüni.t ~lıriY· 
ta albncla bataaddlliD .., 
.,. dikkati ~. .............. ,.. ............... .,.. 
........ •slııi••·~ ...... . ..... ... 

nlı#IDI c ........... ... ;E Et' Jh SJ ....... .,. .. 
lı11tlın aııı.,.._M 

Tlrls G = .t:;mı r:......., ... __ .. 
•'-t Wr mhıkrıı ile
rine bir tarafın zaferini te-
min etmek ..,,_ti ile bJr 
1epı..a J•pallalf&lr, O.un 
iein bu tanda Wr ...._. 
Ü mana11z ve habıı bulu-
7orl~ 

Dlftt baztlan UDftedl. 
yorlar ki Türk oeaft ~ 
ıırf Abdllllaak Hlmlt ve 
Meluaet Lala l>eJldrin 
aleyhine (Realali ay) mec-
nıuasın da ~lcan bazı yazı
lan protuto ~n ohsniftur. 
Onun itin bu laanketi bir 
u müballta)ı ınllllyetçilik 
b.luyorlar. 

Halbuki kanda decli
fimiz fibi 1\r1c ocatı lçtima
ınm .silki edebi tar.ftarhlc, 
Jalıut aleyhtarhlc, edebi 
pan' atte ISlll!lptpe"ertilı 
sibl ıe,lerden daha fazla 
... mbetliclir. 

Memfelcette lısomüm.t bir 
illtilil lluarlaİuk içia ya
Pllmat twebbüaler lail
a..kteclir. Konyada Halka 
clptru mecmU11nda cıbn 
ve komünist ihtililciliji 
tedda eda fiir ile lataa
bulda mimJetçl Tllrk ... ,. 
ltrinid ....... ~ 

M'UttKla .......... obiwı 
lhtimaHni ileri ........., -.. 
.tar. Nilla,.t Tlrk ocafıada 
toplaun taletaelerla bir 
takımı Darülfüa.a feb9letl 
arasında da kötlllnltt talı
rikib yapddttuu .,....... 
lerdlr. 

işte bizim anladıtamıza 
göre udleO fU vali>"'* lı:I 

1 2 

. ·Anka~ U · (Yakıt)-
Muatftni niıstltrlertwae a~a
cai iorslflrın mınnlcafan 
şunlarcllr: 

lstarfbtd ...aası: klanbııl, 
f<ocaelt, lfnıts~ Bolt4 Qmık
W.. ~ 

Trabzon mıltıkası: Ait-
•la, Ord11t Hli' T.abaon, 
G8mff'9f1e, OfMM. 

Adana mmtıkasc Adana, 
i.Jdı, ipi. S.k ~ 
MardI~ Mersin~ .Antalya, 

1\1 ... - .. 
Konya mıntıkası: Af yon 

~Aksaray, 1.sparra,Es
kJşeh1r, Bordur, Jlilecik, Kon
,., ırorahya. 

llvu rnıntalwı: &lvıs, 
Aa•Ja, toka&. Şebin im
.....,,. ... Mllacy& 

Aattra _..._. Allbra. 
İallr, .,.._ Dlr, 

,,... DtıH Hıf• ,,.,_ -ı•• r.dlıne T.......,..._. 
... _ --- F.nu
~ ..... ..,..,. Lrs, 
111111. .. fflüd, 1'.Jlprı
blldr. v lft. 

... .., ..... B.ıate-
*• Mamsa. 

Kastamonu mınnkası: Kı1s-
tamonu. Çaıılan, Sinop. 
kayseri aııntıkası: Kayieri, 
ftrtehlt, Yoıgıt 

Bv •ltlyetJtırdetd muıllflll 
münlnltrl ~r mınıa
Ulllll moalllm 11ttktcblne 
d9vam cclc«klırdir. Tcdd· 
satı yapacak muallimlerin 
ilcretlırl kurs mıntıkasına 
dahil .UAyetlertn biltçeterfn
den r.mln cdllecftdr. 

" Aim:IUrlah ~Pili C:Yf sem 
makalesini yamata se'fbt· 
miillr w ba netriJll ile 
buaun etrafında huule ge
l• fikir hareketleridir ki 
Ttırkocitında vuku bulan· 
i~ı intaç etmlftit. 

8u hareketler Mtieai.S. 
abita •hkiklil 

tükibbn 
h l1 ~Dariilfanun 
taldeleri arU1nda komi· 
n1lt "=-- yapan. im mel_Clana çıkarmak oJa. 
Wbr. Esasen haber aldı
ğınuza göre iptida Konya
dalci Halka doğru mecinu
llinda, aonta lttanh.lda· 
{Har.ut) p1etllinde~ıkm 
tabrikkir ıiir meselesi da. 
ha evvel adli7eye intikal 
etmlı oldupndın bu nok· 
fadan de tahkikat bqla• 
ftHf d.m.ktlr. fhdmal iti Mr 
iki --- ,.... talald. kat Mıb._.,. birieteeekair. 
Ve muhakeme neticeainde 
bir~ pnduberi alika 
ile efkin iıgal eden tab -
rikit meselesi vuzuh ve 
sarah~t lcespededecektir. 

Mehmet Asım 
3 

~ Pı. :lıadıt Velik B.i 
11 'g Mle .,,,,_ kOlllJW 

muavlnl Ahmet B.ln nMiie-

-- • .aw. t.;.;l;al • 
ceza malılemesıde deftm ofwı-

-ueıur. 

Mahl:e.. •fonu, dalıa 
evvelki celleterefe aldup gihl 

aamilerle tamarnile dolu W.. Sa..a 
sıfatıfe baza poltt memurlan da 
~ dııılhy.d.da. 

Evvell Y ant ilminde on iki 
YatıHa bir çd phlt ınev· 
\ıtne gefnılt. dtafenmlfl!r. 

Y ant, maa•MIB dılrt el iltlla 
ıftlllllt, Velik B.tn y«e d
QilnO, daha evvel V• B. la. 
elMd. lıiçtk, JltldllGon ...... 

ş.hit ....... El. it .... 
-·tııııl ... d lulla ... dart, 
IMt IDllrO kaa. oldutınu, 
- .... '/flk ıbtalkll 
....... ~. 167"& 

- tdaaTlD. n..ı ..ıaJı alta? 
- Blıtblrl ........ d6rt. 

.,.. el •. 
Reli Nu.cıt B., muavin AJı. 

mel B. e, &We için fıayaya 
önce ılı el .ıı.Jı attıpı p
fııdın s3ylemedılfıal µyde&telt 
ne ~ecetmı IOf'du. Muattn, 
l:endıalDbi ael.mı madafu 
vazlyeUade '-elet eftlllode war 
eUI. 

Riyuet , yalan oehadetten 
maznun Vahide H.ı lıügl 
lf..ıe.de w• eWi1Dl aordu • 
Vahide H. , Vtllk 8. la aha, 
yedi .dua ........... ..... 
dır ................... . ..... ... .......... .................... 
kllrfll ...... .eylly•ek,'clenm 
etti : 

- 1,.. .......... il.dem 
gibi oldu • c.. ... apr.a 
tçmemlellm. T111*111idk ..,._ 
clecıe O c..,. iç•• "o" 
..... , ..... claada. e.p. 
tGrll l6Jledıra • lrlll' 'fi ,... 
cltttm .,.. ifade dolrudar. 

- KUl'fUD, ıte kadir fuala 
ile alllck~ 

- Bır ~ıra '1 nefes 
çekecek bd.t bir fasıla lle ...... 

-: Stolo ıaman hakkmdakt 
hesabın hep çıaara lçfıt mlk
yllile mW8' ~ 

- T_,.yı.tle ... ) 
2 

s.iif• tilflt6r . Maua 
v~killerl H. ın eakı if ademıe 
a~deUnıa ~vzuu bahaederek : 
«,İfadiıll fll!lllleldir 1 • d~, 
bazı pı.. isimleri verdiler '8 

müelllılllertnin mevkuf buluil-
1 M ~duriyellnl mudp 

ıl ' 1 ... aürdül._ tahliye-

11111 w Als .~
..... Velik &ıa 11hhı ahvaline 
m ........... te~v• 
dalıa ... ._sta ttlfader edt--

cdlll• *"" etlle. 
· Mı 'ıh' •uıılll C... B. , 
mücWııa ..... erinin celbini is-

tedi, ....... husuauıda da fU 

molılw* • hulundu : 
- T..ti k-. ~·,. 

ma.hbmıt Tennitur . Eter ka
rann -"dit& zamana nazaran 
bugüa •Hreaıenla ,kanaab te

beUOr -'ile. ~ _.. U.. 
bilir .. 

Mıhh'ıae. ..... ....._, 
.....,. ..,..,... ,.ı ... , ....... 
linlen W ._ eelbeıMamtt 
olaıt+ IMl:A• .....a-. ... ..... .dip-··· .... 
olunacak k~arla belli olı•· 
et.., ~· lloktaya lıilklıinın 
,~ ....... ~ 
ıs.. ı n -. ,.,...ne 
bırabldl. 

Komt.er · tnaa.ınt Aleet 8., 
düıa tik, ~a olank mehtemeye 
ıtYll gelmltu Arkumda llyab 
bir elbı. ,U..de kor- rcakla 
f(Slr ~. nrdı. 

I<ofakos 
t.mı•a ~il'bl yeni 
müstecirini öldnren 

mahküm oldu -Mallla, 011 dd buçuk 1ene 
· hapeedlleeek 
· • Loa\dra • Otebntn iabtk 

ma.t.clrt mbfftt Kofaios FJ. 
nm bul " Ut1I Ustıfe cerh 
ımddelerlocleD muMkemea , 
don sabah. l.tubul • ceza 
mabk--..de bitirilm'911r. 

M.Llteme, munuaulJ, otelin 

keadWaim IODflkl mo.teclrle
rbıd. ~ B. ı aldonne
•de .,., Coo Duderya El. 
)'I J•alamı•nda; YUanln lf. 
l&stan dJ;rt ., 10nra ol1D111 ve 

"MmUD"8 .. klcMM tM•cıtJı 
hu maksatla tatıdıaı anı...m. 
==- ........ IMDllllt ilk-

Müzakereler dUrr ~bitti 
->••><•~"it.,,,. 

Tesbit editen mttkattamt nelerdir? 
Diin gece Marnıa,ra~ gezinti yan.111. ... . ....... 

llaıkıtt1 takfJal lmrıgrc!I o1'*ıarak Balkan ia&nasilllği 
._. saat 1 da birülillünda b~l Balkan vlllldcrinln 
toplanmış ve raporunu hazır- tcsbltine geçiloıi'f, ... 
ladık~ sonra 51at ı O da larda bcynclpıilel ~ ltlto> 
heyeö '*-ilife iıBIHl1t Jçtl. hldı )f;;aı:m... t;eynel 
ma etmiştir. Birinci komis- Balkan poropa .... linn bu 
yo1* ~onın& nuar~ dtümessilllk taraf.dan cedYlrl 
ldtap nftl'btdtltsl, taleW • ... bW ve iM bapta bir 
yak:ıtlan, talebe yardım teş- nizamname ta.... lelkan 
tflAa. DarUlllınulnla Dallan mUmesdft ll>rahm ..,. ... 
lisanlannın tedrisi meseleleri Yale edilmiştir. 
tetkik ve halledilmiştir. Amelt sabadekl bütün mcs-

8ftha!Sa fstantmtda bir efelh tetl:ik ve .. taÇ edil-
lefRhat bütô&ü tnb ye bu mekJe beraber ...,..._.Jel 
seyahat bürosunu Türk talc- tetkik eden mesaltha r.de 
be birfiğt tararaftndan tedviri toplanacak olan kongnıe t.lsıl 
kabul eaılinJş ve aynca bir olacak vaziyete göre Bilkan 
lfOPlgafla bürolumt tesisi kongtdlnlll Peşted beynelmilel 
esas itibaril kabul edilmekle kongre esasında da içtima 
beqber mevkinin tayini Bal- etmesi kararlıttınlmtşttt. 
kan mGmessitili Ue doğriidaa Neticede sitayla söz atan 
doıf.raya •l•kadar mriindil- heyeti murarhhasalar Balkan 

• •- taJebetl uasmdald mutabaka· 
~ Tlrk ı.kiill .. dblnc:a tı efkAn ve blolun bllbı591 
evvelA mfinNs!tllin Balkanla- konp mUnasebatile kazşn-
ra ait vazifelrifttn ıaylni için dı&ı lwvvıt ve sallbiveti ha-
ikliıd kondtyOft l)IUUt· J k 1 

raratın nedcetine üllk edil- raret e aydetmtller ve kon
greyi topiamat suretlle Ti.irk 

miş, dtter taraftan beynelml- tal b b. J · 
tel talebe ittihadı kadrom e e ır llf nin g05tcrdl&l 

muvaffaklyetl tebrik: ,.e te-
dahilinde bu g6nkU Balkan şckkür etmişler, ve Bılkaıı 

Parts sefirimiı 
Mirsıtya&ı\ hWet 

--~r 
Şebrimlze aelen mal6ma?a •e Pn ...... 1'cN B. 

9 'W J ı ıjdt ..., 8 ıl,'a.. .. 
vapura blaa ek buraya lıa

rtl4!t etlbfltlr. 
F dlıl B. 16 temmuz iıiJı 

gilslQ buıaya muvualet ede
cektir. 

Berlin eeHrimiz gitti 
8erhn ~ Kemalettm 

Sami pllf6 dan liıteHa Dttalya 
npur1i• Te Venedlk tankıle 

tt:llrlmkdea be.ime Mıeket 

~· 
Dün ayn\ ~ Aaina~ 

... ÜJs Be,ia teE*-9 da 

AllMJ•" ·r ... 
M08kova sefirimiz 
M«>llto•• .dlrlmtz flo.eylll 

Rl&IP B. .,_.ütka tkp;.,.ı. 

Aakar.,. "~· 
Bu günkü maç 

Bu seneki futbol li~ 
nada faranbuJ taQtpYQD~UDd 
UzanlD CU.tuaray .bu sWı 
her MMkl aabt diief J.taahul 
........ tqldl eckleeek 
........ .,1r ... ,.,.. 
caktır. ,, blokunun bir Balkın talebe milletleri Dırülftinun ve Ali 

konfcderayonu cqkiU bak· 1.-.=====::::::::=:;;.. .. 
~·ndakl teklif fikir tttberlle taball gençliğinin &elAm 
Al ve muhabbetlerini Türk 
muvafık görülmüştür. Darülfünuna ali '8hsil 

Varım asar evei'd 

VAKiT -_ lkinc:i komisyon beynelml-
ltl caıtbe ildbadında talebe gençli~ne lbl~nı Türk mu-

U T~ 161> 
stfueti ınnumiynUe beraber rahhııslırındın rica etmişler· ,. _ _....._.,._.....-.--__ ..__..._....._,... 
bWlassa ktiha& nlzamnaınesl dtr. Türk murahhası da bil- Dan ,.,,.,. a.ı. .. 
blldsmct.kl le4i1 tckllfi. tetkik Dftlbbele • kongteye lfdrak 1-"t ~ e•babt 
memlf, teh«!ttttlell tllllden, 
adlyen cerhten milerlmiyet kae 
ran verm""". Ancak .diyen 
cerh, tedle tabi kalmııhr. 

Mıabil ve meauhun, Kofa
ltos Ef. Dla ~ls davasında 
konkordato akletmeslfte mut 
olmaları, mütktıllt çıkar...a.n 

CIUJI aul&Kak ..hep mahıye
tiade Ubul eclilmlt. aet&c.de 
llllZDU8 ceaa bnun .. 448 
laCI .Udıll .... 15 ... 
............. 2 ... . ., ....... ~
- ltmd'ırldr a>w 
mll*• - .......... .. k....r•":%:. ... ... 
kdr•l8 -~- ....... . 
~ ... ...,. B. .. 
v.W.-. 1000 lira ........ 
, .... , ... 

1 1 

sutectı. IWbn ı.tebe itlftlt· ,._,,,..,. .;~1 
lerlnin göstere.ligi alakayı yAt belediye '4V~~. ~-
ve THrk DarlHfünun ve Ali ,.1,.,,.,, biri K•r• • 
tahsil rençliğinin bilmukabc- ,,..,, bil dlerd.Yi 
1e seJArn ve muhabbetinin ,_'idi ile 'luırtJICOI'. 
O.ikan Ulebe pnÇlettne lb· uneye gelirfrlcen 
liğlnı rlca ttnalıtir. Bundan .. ..,.,, t:lfJtjrd fi;-. 
sonra, Bulgar ve Romen he- *111 hlaralc bell11 -
yeti murahhasalannın teklifi de'/ıl bıçalc ile Ça ,. 
ile Gril 1fuı'ttlcrlle ı... vuıun 6afına vıırııp 
,. Hurederfne tar.Jmat ı 1 dlll 
lllsrıftın çekilmesi ve Türk te e/ ey e ,,ini n.. 
murif vckAlıtlle Romen, '"" 9.-tesl J'llD • 
BuJgar murlf uzarltlcrinı )'or. 
relgraftar ftkllmltl müttcft. ....d .. ün•ırı•ü•.,ı•c•rd-ir•. _ _ .._ _ _._ 

kan kabul edlltnk Pqtedct 
c.ekru soplaNlmak öure 
kongrıye ldhaJe& verUm~r. 

llomcft "' kalrın murı· 
balan ddn meftllfkederlM 

Dün gece Marmaradı bir 
deniz tenezzühü- yarılmı~tıt. 

Butıar ve Macar murahhas
lar da bu gijn gitleccklentir. , 

''Vakt..ın 12Temmuz 
tefrikası : 31 1929 Yaprak DôkümU Yazan: Reşat Nuri 

Bunlann bazdan terw,.&i, 
kibar layaletll imanlanla. 

AU Kaza iter Mr ...,._ 
11nda biyllt ümitle. ..... 

Jayot. onlann ıiiıW poe
lerde kıılanısı kolmma ta. 

lap pürmeleri•e, Pi • 

lat Otküdardan otome>bille 
ew ptirmıletm• tahammül 

ediyordu. 

llrda \'ilayetmecltsl idare- ne çÖkeD vücudu, bozulan g6rlnen in-1*' arasında bir ot minderin Üstüne le.iV· ' taze kahve fetirmif de... yorgana ilave ctm~k teklifi.. 

Serine giren biİJiik memur kıyafetile aiasi sinai dola- tiirlt tiirlü eatriblar nltp yatardL Fincanı Ali Rıza beyin Bunlar ne f evkalide lütüf!cr 
4arlıtile _,..,. ıirdill oarak damat aratkra ...., vt ~lir ,,k,._...,. Ali Rıza bey ayaklannın yanıaa baraktıktan sonra ve iltifat1arat. Fakat 1111nkör 

t•• ortal&k Wtdabire görüyordu. ~· Clzll glıll yahut '-nuna buarak çocutun odaya tefilf e bqladı : Ali Rıza bey artık hatırla-
d....... O varken ka- Görlnlfte dellOllint 4· ).._. Wr aç~ •vişen- başı ucuna gelip çlSmellr, - Yatak ~,.af• kirden namıyıcak kadar eıki bit 

d• tazı. hoppalık etin.- IH.,.,, lilr ........ ..,.. a., biiWriil , ow uJUJUp büaüllince mupmbaya dönmüı Ali zamana alt o,an hu ikram-

19, .tr.lder fasla ...,.. wlle ...,.... h4ı tf*• ...... ~ bGabüttlD k~iilen cılız vQ- Rtza bey... Yana ubab lara tetf'kkür edeceği yerde 

.. ....,...ele __. ect.- • JSW .... _..dl- ıd ıa•r .... • ıece .ima. iwôk lJo,nuna, ver de yıllayayı111.. Hem bil'üia çehraini elqitiyor, 

•--eli. Fabt timdi her- ıe•ıhıW .... •11.t• Mr lrad- Wf._Wre t. renksiz yGıGne uzun uzun sen pe öbürüyorsun... kendisini okfuy'n elden ke• Jiizıöı olmuttu. dnzu•'*• Alt ..,.. lıNııUt 1 (ali. Jaio OIPaazsa Yal'lll a-türdiyot alalım şilphelenrnlı bir hayvan 
Ki•M ..ıak ....... çekia- .... Oj fm OfAMyor, §UDU kurtarabilsem) diye da arbna sftre1im... Bir gözilo yan yan, ters teri Fabt hu ......... şGp

l·eli plgeler ra1M bir ıaaaa 

çocukların etrafmda dolaf
taktan sonra teldliJorlar, 
ammanlann ortamılı b
uya uframaş bir ~ 

ealctan fÖ'Ünen ve •• 

lq Mr üaıitle u,lmrbp 
aflatblctan sonra ..ıulcta 

ailiıaoa dwaanlar ilk p 
r1n ... oluforlardL. 

mı,. ilam tlrMiJ'oNL -'8 +• Kmb ..,. •lfiinWü. ,orıanla Üşümiyor muaun? -...na bakayordu. 

Ewelee ou (Bey .efeacli baz. dalJclıll tin ıs•• .... Bir ıeee OM 1eyrecl.r· ~ük hırlı.mı vereyim. de Kadın odanın teftişini 
retleri} diye laitap ....., .... lllJ•llr, kea kendini tata•traralc iiltÜne at... bitirdikten ve kocattnao 

timdi yananda aç~k uç.k a.t aiLmaş, ıideriDden dam· Hayriye hanımın yüıü inirahat ve aadeti içiJt 

hikayeler söylemekt• .-. byiri yqtarla ~eeufa eyan- bu 1._ saeleldar gibt tatlı lhım .ret~n tcdbir1eri ka• 

•·ar'fo..ı.ıw. 8ezı f.ıa danwşb.. idi. Koca11• elilc taze rarl~şbrdılctan şonra yanın• 

Jlı ı• ledıs!mm {Bey._ lar aruanda qek taklidi 23 ~ve pifirmek. YAla1' çar- olelr4ita : 

eli ile '' le ci•·tdetim) )'9f>ı,.._, avaz avaz ••· haktan bçaJor, yubiı .to- Gene bir gece Hayriye pi.-. kirden ~ba· - Ali Rıza hey. senin 

tlfre üs- • ......._ ettik· •lfOllla& F.at M Raza fa ~d una elinde bi6 kalavc kesRdltlni farketmet. Mftra bir patça dertleşmek i . 
J9 .. yorum •.. Halimiz ne olaca\; 

ı-. •"'6 llllamı ttüp tar- bey bu alabilditine etlen· En küçük kttı Ayşe yor- tepsisi He Ali Rısa beyla öksürüjünü merak ~derek ÔJ)tlmliz kış... Evde bl 

u'•tMıhn l>i1• o1uyorcla. mele ve detilik itmekten pnlulcfan bibp dü~tüjü odasına geldl: sırtını tentürdiyotlam~ •· dirhem odun kömür yo~ 
Ali Rıza bey pnden ıü· başk bir ~J U.mİ)w Pi J8IDAll orada İfİ detilııaif - Şevket l.tanbuldan zusw,a. nftıayet ktf'ık llirkayı t•~·:ııJ 

• 
Ali Rıza bey ille zaman-



le~e ne ~uret l e cevap ver ) 
• ~lar ~•ı-u an 

11!11 
..._. a-..w.&.il •• -·-· t itrine kılru Y«itdi~i lıalde 
._. Ai-r eaa _., sme.ı.ce • • . • • • • 
.• h 1 ........ ,, ,., n• 1 lld biLihaı o buıncı ıtemyıı daire-
• •n•I ewru .__... ..-..& sinr.e lfanırın 11a'kı1 &Rrine 

...._ '......':.' ,.. .. ıa......- .. tekrar; 1ab~kat r~ldıfı bildi

aete!c-i ~-- .-ett ce:e .. rHhneld.e ve bu &uikatl !qeb
r.,._, " ,...,J_ t."t~..... ıbüsatının anukaddfina nki suJ 
,.,.._ı.,~ ... M ~ ....... wtlardan ıveait "'tibarife fark-

ı 1 b .... tlıhllMıa• 
AM.ı. ,,. Hbmet rırftklerl..... I İl .Ofdtf A'U \il fiailtnju Jnırbnine 
....._~ ~......- ı kadar girifdiğl, Kadriye lıım-

.bal'iverr ~lbi e .:lyah ~P· ııım mizaç, istidat, ıhlAk itiba-
kl. ~k sırt e!dhren ve ayni 1 ile öteden beri emsal ve ~k-

-:lıaak.tc tsbrpin ,;iyen Kadtiye ;anı araımda yükselmek, yük-

Mutmtn yiizü biraz sararmış sek hayat Yli•mak Jçin ller fe-..._lda iiıerabcr oldukça"tae· iliUrhiı Japliıl:>ilectk vazhette, 
tin &ittimiiyordu. magrar, •sabi, utt veıtecavüz-

.lu krL ·ldıde ~ Hami- l lere silihla nwlm~le edecek 
de 1 lammlardı "Ok bariz " . kadar atılpn eldtıtiu illve edil-
~r a !l1'İyct Yardı. Geçkin ı ıanektedlr. 
NldWe l lammm pörsi.imüş ;Nallr beyi• ae he~rtsine 
yüzünde ~kalın rarahndan 1i* düflcln cıldQu, lmıclidne 
feltkete ürükler.cn1tre ~as -etedenberl mlhendls ..-. ver
'blr teessür okumıyn.hı. diği ve ıhllla ~~ra mazbUt 

lıkeklcrdcn en ziyade te- ~ju, Ahınet VeHk lıleyin 
lAf eseri ,g9stcrcmer :iMl#ye ileı •ci:lJet psde&i altlllda bi 
Hanımın kardeşi Na~ır ve cak ifier '*tlıfdc kotkıl r 
~ ·~ Beyler idi Nasır 1 pı01<err, 4e.bdebt'ye menraı oı::.. 
ltey kendı kendine konuşan· ~. Jıarbı tımımii:le .... l'kt 
lır ,...bl .ı d k H!l .. r ı en 

a• uu a lanni kıpırda- kurtulmak jçin ~us bbii ,.,. d 
Jtyor r ~k u_ b .. ü- f yy.llKm e • ... ıı ıxy a, mı on ltulurıduiunu Jid-'l:· ttif' c ne e»n . l d .. .. .. ~ e '·" ;ranaı 

& .. ıı~ muttası uşunu- aıulıipler cemiveti tıe kil l•AIM yordu. . ., ı ey ._.,,. .. 

~er-&.ycanh avukaE Ah
.. et Vefik Bey çok sarannış 
v9 pc..,.n bJr h:ll almıştı. 
Ookıor Arabyan ciddi n 

Yaltur l>lr va1Jyet takınmak 
lator gibi dimdik durmuş 
~raftakileri tetkik ediyordu. 

M ••l.-nn ~ 
eyett hlkhne mı Y akup 

-..ılrn Beyin riyasetinde ,şa. 
~ ııraı. M•kamı, iddiayı 
bizzat mUddel umumt He
san Sdistlo Bey ifgal edi
yordu. 

Evvelıl aJel'usul m~unlı
nn hüviyeti ~espit olW1du. 

Kadtl ye Hanım,36 yaşında, 
~m Ali Rıza Beyin kerl
.-eddir. lstanbulludur. 

Mukaddema Mısırlı doktor 
Malaaaaıt Zeki beyle evlen
lntlş, ayrılmış ve Üatüdar 
~ediye muhasebecisi Faik 

..,,.e tzdiv:ıç etmiştir. Zeki 
~den bir çocu~ olmuş "°e 
_.Üftür. Mahktımiyeti ubı· 

l kısı yoktur. 1ptldai ve husu-
ct tahstll vardır. Fransızcayı 
ı-yet ı;ı; bilir. Mısırda bet 
lene oturduğu için bir az 
ırapça da blllr.f 

Hamide Hanım, mumıl· 

lertıJn hemşlresldir. 35 yaşın
cladu. &ınayii nefise mektebi 
albinden mezundur. Pederi
nin ne1.dinde mukim ve he. 
nüz evlenmemiştlr. Üslcüdar 
kır. S2nnyl mektcbJnde resim 
muallimidir. 

Va!idcJeri Nadire hanını 5ô 
Y!i•nda<hr. Okuyup yazma bil· 
lftektcdir. 

. ~tUdcşi Nasır bey, .uuyii 
ncfıse · tntrnarı ~besinde son 
SllUfa tacı :ar okumuştur, fran-

=11zca b·ı · ı ır • Alnıancaya biraz 
vıkıftv. 34 YlfUldadır. 
Kadriye Jıammın zevci f ıikB. 

23 Ylflnda, Oıküdır bcJedive 
lllUhasib. d' J 

Ü t
• ı ır ıwtani tahaiH gör-

rn ş ur. fıransızca 
ı..:ı · -ve arıpca 
vuır. • 

Ahmet Tefik bey •- b , 1Utt ay-
'Canlı, hukuk mezunudur. Avu-
katlıkla i~ligal etmektedir. Gayet 
•ı Fransızca bilir. Nasır be · 
1erikid' YUI ır. 

d Doktor Arabran· lstanbullu
ur, mütekait binbaşıdır. 

Karanıame 
H '" i . . uv ~etlerin bu şeki!de tes-

pıtmdeıı soor 
ramaınesi oku a müstantik ka· 
çwmhur h ndu. Bunda rciıf-

ızretıerine .... :ı.ast 
tea..bb. • •u.aa ..,.. usunde buJun. .... ıa. 
k dd -...-ın ıau-
a ema lstanbul ilduoi istin-

ıllvc edüdfkten 90nra 'Faik 
'beyin ahMline<W temas edilciek 
mumıtl~ı bıtbı umum\de 
loiilizlerc esir d(ijt(fiu, bilahare 
Ada beJedlfesinde ve Oslcüdar 
belediyeUade ıvaıife ;aldığa, 

:Eer.ıceıini 4avait suretile 11thnaa; 
Jsteyecek ka~Hyttte ıolduğu, 

ıevceainin dılnehrşı mutava
atkir kaldıjı göaterilmektedir. 

Nadide JıarmılJnrda tahall -gör
ı .. ınif, luma lliWfUn bir hal 
lfÖlterdfiJ .bil .. ffllütctedfr. 

O."a 1011ra dller mftnunlı
. nn da alrtall ıtilbJt edtldilrten 

sonra ar-alarınlald .ınünaaebe.tıa 
ne şekilde ~~ı , Vefik 

1 beyin Lıondra •ı.-ııatı ve ora
öa muhalif zeva\la temasından 
aonra Nas1r beyle müşterek 

yazahıne açtaldarı l(adriye ha
aunın Vefik beyle taruıtaiı ve 
niha~·et mumaileyJlanın, fcda
klr vaziyette köcasma ~I bul
tnak, sabıJC..t~smdan dava için 

yardım istemek vesilesile Oazi
yc suikast için Ankaraya gitü

ii. lakat muvafiak olmadıiı 

2&teriliy0rdu. Bu artık Kadri
ye hanıtt1111. · Gazi Hazretlerinin 
huzunını kabulü için Yıldız 
namı naGatearı üe mü11rünilcyh 
hazretleliae mektup göaderıne
&iniıı manidar oldu" _.._ . aU, _...pısa-

ıtede itlttllttau memnu oldukları 
sırada Hamide hanımın Kadri

ye hanuna 14led.vdJ~i bir mek
.tuptı bazı ta vaiyelerdc bulun
maaımn da caHbi ııızan dikkat 
bulunduğu iltve ediliyor we 

karnımı cezanın öl ve 64 üncü 
maddeleri deHletiyle 156 ncı 
maddenin son fı.kalanua r6re 
lüzumu muhakemelerine karar 
'9erildiğf ..,osterfllyordu. 

ldc:Uaname 
Müteakiben makamı iddia

da buhmarı mfiddei umumi Ha

san Sıffiettin bey ayağa kalkarak 
esas iddiasını serd etti ve da-

vanın, sui kast icrasına nakıs 
bir surette tc~bbiil davası ol
du211au söyledikten sonra maı
nuıılarm ahval v~ hususiyetle
rini izah ile .Kadriye hanıınıo 

§ekli müraccatwın usullere ve 
mevzuata muvahk olmadılı, sa
bık kocasıa.dan ala.cakları için 
:mahkemeye müracaat etmesi 
lrocasmın tufffrrin de kanune 
Ubf olması Uzım e-cldfğinl 
bHdlfl balde bu rnQracaat şek
linin 'bfr ·maksada matuf oldu· 
tunu ve esasen keıadJsinln Ja· 
banca kuHandıgmı bildirdi, bü
tlin vazfyetJerin sui kasU iırap 

na sil Anlunıya n~in 
~~-----'! ...... r-----...-.. .... ------..~~ ..... ----~------------_..;~-----------------~..:.::.-=-~--..;...~--------------

or 
m ...... meterini iltt1Riştir · hibi kldın olduğu111u aöylentm. .siniz .. Ankarada ls°'8feler ol- iiıcrine yemin ederinı. ~alruı ~ ile lııll' w..ıe oldult 

ltatlrtı-H. ıa 'iitlc•abı Ertesi günd~ 'Çanıcutaa bbul muş ne dersiniz? kiiçiıktiim, Çıtmlı('ada hıhanı 8'hi bar.en a.nlctıim• 'e ::' 
R"5 « adriye hanını, siz olundum. Tefik bey a>ana bir · tA'ı iri• ..la •lrit K. H. - Reıs mty. ben- bana kıpsol tııbancıı~ı "1111 ne ) . .:, . .Mın ifade eylemiflir· 

OaEi luzr.etlerine karıı suikastla yer gösterdi. denJz hakikati oldngu glhi idi küçlik bir silah atcınnışu. :v;ik... · ~·._,.. 
maZllUMtlllUI. « iBuyrun 1Vlld11• siz misiniz söyledim. Bunun neresinde . - ltitilatıan nwfte<.iiMi· İl Müt.kibee ~ Vel' 

Deyince Kadriye f\anım: dedi Ben ıfivd• ~iyince: sul kast bulunuyor? ğlnfz sırı!dR hem~ni'1. l la· t.eylo ~ W,.,,,...· 
- Makadam Mınra 'gitn1ek - « Sebebi morecaıttnız ne- il - N~in namı mi.ıste- mide Bll1llm .e :gihl bir dli· V eNt W- bar ~;e' Z 

içildi. oaı lıazrttlerinin nıua· :cfir?ıt diye IOl'dular. ar kullandınız? fünce ile sbc ııUUrMtl ha,·t it itin L ... ., ...... L--1.. 

\'tnetini rica edemtim. - « iOa!iiin 1Mfunli belrliyo- K. H. - f.(endlm, bu. mektubu gönderm\.ltir? t he,itti ~ .-~. k-:; 
Dedi. Silılltr de.vıın 'etti ve rum, ıaanutnn wr dedim. namı müo;tear degtldir. Qyle - T.alima.t değil. l leq1~i- ~ ~ -~ _.,._ 

Kadriye ha11m: Mektubun btnde....,UP olmadı- olsaydı evlmtz numara - rem: b11k. senin ıncoaiii i'fh· ~!~' ;&"'"'rde iılr 
- 6 sene evvel Mtsır4a: dok- ğmı 'Sordu. Çıkardım verdim.• mna kadar idr~lmi ııS&ra1•tle siyene aic bir iş yiiziindcn ';;' ~: C.. J.set-

tor kici l>eyle evlen11iftim. Evet söyleyjniı. Dedi. Ben J.ızmaıd1m. Kadriye .ismimle bfz heJ>inriz böyle ,.i1.iycEe lsiae ~ ... ...,.,.W: .. 
Nikllı bedeli kaldı. de l'v\ıttrffakı kocan1dall şl~. çok elem çekmi~tlm. girdik, nedt:n c.lokroStın söy- ..,.., ilJI ·p. 
Cevabım verwkten .sonra :aczimi !Ve gördüiiim imklnsız- Reis - Ueçen ene '\ c 1emlyorsun, demde istedi. O, Aa9pf• flcJll•h .1ıı1._".i}_..,.,. .... 

diğer- sualltrc cevaeen 111ukıd· lı~ı söyledkn. külıibüne giderek baloda Cıı i löyle-lilü~iinmiiş reis BfoTelcn· 9wWlu ~ Ar.,-~17 
deru nuütl-rdan J(eltın beye «Valnı~ bunun kin nıi?!» Hazretlerile konu~mak i ... tc- dL 'Wtfe '--' 1'e ~ 
b D*tliler. -a...n dıt.· Nesele de- u·-·· LI ın ...... ~bı ~ .. - 'ıs, ......... u i1 itin 1nüra.caat ttifini ıY" ftllşsinlz. l'{için kıttmcdiyor- .... __ - ~ ~ .-.uı:- - a...L 

aldığı cc~pta, muHakı altme- cijm. \'alnız <Para mcsıelesi 4elil sunuz '? t.:adriyc tııımnmn ıWic\tabı ı.6attle " r-" .. ~= ICll stnı'ı . ld .. ın• mni- bmı sev.kedtıa ıNr intikam Ol b d b 1 J Jlk .LJ .. . ~ ~ -ol 1 nrurı o ._ .. nu ölren- K.ll.-1\etmemiyorum. - ura a itti. Müreı~ibln :ı- ~----r~ ...,.., .. 
di"i • 'lk l . arzutUı 'Yardır. 1 t \ "d u b ~...--" nı ı -.zevc ıun ç~un mıyan bir şeyi ndı o ( u 011 e ıuamraın lsticva ıınn F- ~*· 
kendisine lait pln1'<Jwı iidiMile Oıdan sonra muutaıuan an- derim ? Hakikattan başka bir çildi. ~-L..16"- .dla)llttr' M 

retm· -:-a::.a- littun. ~-şe rrf'..._ etijiini vekend- ,şey süly~medlm. ..Mwnaiieyha hemtire•lft Mununlann ~ 1 

di~ intikam Qtlması jbtiya- Allah ıAHah.. ..ıı husustan Reis - eki biraderin o kendisine müzayeb.lD<leD iJlıılyet .... elle bltUkteL tODfA tf& .,. 
cıru duydJ~tnu anlattı. maksadınız bu mu -idi?» Dedi mektubu sana niçin yazdı ) ettllfnl ve pıl hürctlettne ıanbaldan celboL-• "'1* 
-J(uv~cl rnaliyem müsait Evet tıususatı ~Jısifem. > K. H - Arzedeyim, böyle mOracuttan ı.hserlMlittnı ve clialeDdi. PerteY "'Pt-mB\lr'adlrl 

değildi. mukaddema bir~v sat- Dedim. Sustu: ant şeklide kılk1p gidt~im eıuonrı haı'eir~ -..ıaM.una· ı Muhtar Cell)e"ttia "_...,d 
mıftak. BU ey, ilk zevcimin bir " Başka istiyeccğinJz '/ ve son söılerln üzerine batı- ıe..at1ı dd.1-u sul a.. varit Fahri beyler mektup _.-.. 
hediyesi tdt, parılarını llarda- " ı·allahi, istediıtim şeyler nna tlirlii türHi se,,.Jer .ırelmls.. ohnıy-.a. .. , --ledlMen Mnra _ • .....L.- L...L. ı.. '01t,..,.... 
ıımıkendiıih\iyacınısarfettl.Gazl için Gızl hv.rcd:;in ıasdl Reis- ıbnl 1 

olabulrdl. - ~ =:a...ıwt- ~: ... .,... .ı-. 
hazretlerinin J'Otüfklrhklannı işi- ~tmek istemem. ze,·cim az bir Peki, sizin başka bir karan· kut p,palır, olur mu '? .Qedf. Wy;.ite ..... ltli1'1riad ı: 
diyordum . Doktor Arı1pyan maaJa çalışıyor. Mümklinse niz var mı idi ki, bunu • bapaaauru ~ ~ye 
cfeediden Qızi hazretlerfain mu- biraz fazlaca maaşla çahş· yazm~Stnız'/ rJkinci .celse w...-ir. ,._.lıeyb kul• 
kıddema fıbamet haa11n na- rm1masmı iltlyecektlm.,. K. H - Hayır benim son c_ ____ ..ı._..._ •L•--• ı ... , ~en~ ~ _,__ .,...t -OllllWCUS ılMllU .oe r.ye Ln-..J- r--ı. L-.-etkria6a .anr 
mıada bir pııa ftr.Hncainl de sBedim söziim üzerine, olur ya inti· .L......ı. dı E _ı. v . ..1..ı t. uıımue ....,... ~ _ _J_ 
talAk . ~n · vv.- .,...ye m- .da o111rıaak ~il ,iııraı: eUAO 

1ıi ı'için kabul etlfklerfnl • PJdcl, ,. dedi " ~ka, har ederim, bir şey yaparım _ı...ı __ , ~ı_..ı...ı_ L .... im .aı .L .... --<IJ'llD W'allQCSI L'WQ&llll:' ..,... Ye yekta bevdeıa n-1~ ~. 
duyınµştum. O ""Vakitten beri dalı, daha iyi dilsniiniiz, başka diye dü~iinmüştiir. Çiinkü _.ı._ı dL J . .uu11en bir L--·-ı ~ 
iİ<tiP mlraoaatta b._mak söyliyecğinlz f ,. vak.tile bir intihar olmuştu ,,,_ı_~:..ı. L-·- _ ,,__. --Ll>en JlllDllll ~~ t .ı.wÜuc: JmlUIU ~ rıqiflir • Mileakilıcn. ~---
stlyordufll • bumMn tfmseye Ben 1liişünüyordum. Te'\'flk da .. ..ulan ~ cevap vererek ıu.~ ft:. y.. ~ din-

bahSetme111ijtim .. Bev şordu: - Ne intihan? r --· L _ ____.ı __ ,_ k ıuc 
1 .&n:uMıa ~ ~e me .. lendiler _._ 

Nihayet YJ)dız imzası ile Oa- • Canım ba.,l~ıJ istediğiniz. - Bir dedi kodu üzerine. •P , ... du ~u Naıır Şahitlerden bir Cfi'l ~·-
zl hazretlerine bir mektup ya- Jyı llüştiniitlüz, J IS111nbuldan, l\lütca ıp üir -Aile olmamak· ~in haberi dup ~m ml.lcrdi, Buluamt1• ~ 
zarak. bazı husuutı arz ~n ka- ~nclan ve ulreden ~- la beiaher .Paşab~sinde lızm laa,yle bir mdaup yazdı- bı...iyabe, bealar°'!,°~ = 
bul edlhn~jimi Jitedim. Bunu söyleyince unnettf m iken sabık zevclmle •ratn17.da ~a41ın .Msdı .ıhem M.ırclakt -1.ıka ~ ~ fflıteJi• 

Rea - ~n, başkalarından kl, benden lstanbul havadisi bir dedi kodu çıktı. Pederim· dansa : we hem de -.«acMntn tfadetıade ı.mi pçe• ....-
aizHyordunuı?. istiyorlar. Dedim ki : • lstan· den korktum ve bunu yap· .ıı~. lemt.tı JC.drt J;ıqtn ~ 

N 
ifl için ·~ .. Au t6y , .. r. L-ar ., __ .w. <lA re 17 

- eyapayım, kararıma mıını· bulda herkes yeni harflere um. Biraderim gene böyle R L L IL..k _L ---1. ....- ~ --it els - ...-.. i rnala<JI• rtN--..-n f/llA cıaa 
olurlar diye !korkuyordum. çalış~r. ~a bir şey yok"• bir şey yapmamdan ve kaç- nwn bir aul kast olduiu sdyle- ıımnuı YiiPJ-:- ~~ . .Mnua 
ihüyaamız ~ktıı. miizayaka Bunu gülerek söyledim . mamdan ko'rktu . nlyor, buna '11e dtyor.unuu JMldı. Bu ~---
iç~dflı:. Bu MHn devamı SoQra sordu: - Demek böyle blr mak· Nadide H.- l.tlrhmn ede· ayala bJklı. ,,dece-tıkdirin.w zevciml• -nımak • Bu mektubu slz mi '·az· :ddınız yoktu? - Bir FY Ulirham .. _, " ""I J lial ftll M,9'eatli, .,~ D ilk iye ...... 
zarureti brpsında kalacaktım ,dımz? - Hayır. kat'Jy.en hıki- pzeteleAie Mil*~ . Wlm ıell 111

·• ı#_, • ._ • 
- Sonra •. Bu sırada. ser •aver Rusu- :katı :ar1.ettim. da cıetirilte cli:lleıllt · J -Ne iffet kald&, Ae eeref. KOCMI 

:hl bey d<: .tçerl gitdl Takdim - Siz slllb kuMınır mısı· lwn heiUll-m 16 rı • ı .. c11.:; ~.,._ .,,ce-- Mtktupta yaldız imzası 
attım! Hmıfiremin .talebelerin
den birinin ismi böyleydi. 

Ben de ~adrife ilmi ile m~ 
şeldcat tekti.im için bu ismin 
tc~diHııi l&tıeyordum, Vddız is
mmf kullandım. nr; gfin sonra 
cevap aldım ve A'nkaraya 2ire
biiccek . elbisem olmadıtı için 

kocamı mae.leyt açaıadan man
to Jhttyacnndan balasettirn, para 

istedim. Hemoirem bir kaç 1'ün 
bana dikitfere yatdımetti. Ken
disine diqüncelemni Mdıttım. 

Ankarayı hareket .etmek üzre 
bawhıınu, el çantuıı ıldım. 

Bunlardı bazı maw1 v.ardı. 
Yolda gidttken hemıirem,-._oeı 
bir kere ,apbeylme ugrayahm 
darılır, dtfru ddll . 

Dedi. IBiradcıim mU1MDeat 
etmek .Jstldi :bunlar satmadır. 

dedJ. 9en Jvar ettim. 1J11•ar

r>a1rdan trene billdim. Atıkara
da ılstaabtll moo'.usu Tevfik 
~Amil be)lift -evinie zevcesi Hay
rı ye ilanım efeilcli)oe "'1İıfafir 
o1dam. 

-Ankarada trerıdflı çakbktan 
sonra do~u Kl~il bc)'f n ev.ine 
gitmemişsiniz, bir buçuk saat 
dadar bir vakıt g~ nereye 
gittiğinizi söyler miıiniı? 

- Hayır efendim bir otomo. 
bile bindim, Taşhan palas önün
de otobüse geçtim .ve doğruca 
Eskifehirde .KAmil beyin evine 

2ittim." 
- Saat fki raddelerinde Reisi 

cumhur hayretlerfnin kc5şldlne 

telefon ettim. KAdbi umunıl 

Tevfik bey telefonla karpına 
çıktı. KencllJerine ı.taobuldaa 

-ettilcr. Çocuk mes'clt"siııi nız'/.. IDlf iılir ıllfi 11*1tir· Bizim l.,lyle illin ~ ilr defa .... 
k:onulmağ ba)idık. Tevfik - 8lr defa intihar için mel'..-e tcfılıli ta tın..01 oldtıiU lflll ~anna .._. 
bey : kullanılım. etmelwn aıak oMatmıım 4'lzl kal....mtı Wfdirilcll· ..... 

Sıkılmayın, yaba_~~· d:ğil.. - SUAh kimindi? tanıyanlarca mal6Dldur. Sul kut. t&eyh_• :=.ıı ..ı __ ..ıs- 1 81111. 
Dediler ve sonraua: Bu - Pederimin. LI-- ..'1..1...-. " mim r.u ercaauu a _,.. •• · ......- .. Aefime _.Jı..I...• çakafke 

mektup üçilmiizil de işgıı 1 - On si yazdatı ımbıgıı , fliııDnimarm Sal...- , ı' 7 

eEtl. 1Cadın 'azısı mı, erkek - Bilmiyorum, büyü~k Gazi hazretlerine koe111 ye Cel.e kapaDcl· ~ ... .:. 
yazası nıı? tilye.,, bir ıŞeydJ. Mısıra gtderbn Ma.ırdakl dn• )çtn IDlfUZl&ta ne&Wethueye (16111 

DedL Dedimkl: "Kadın çantamda bir tabanca \"ardı. buluaınak l41L •ızıre+~ ~ a.;;::: ~ 
:yazısı olduğu ınlıışılnuyor- ltiradctrlmindL ,.. reis~ blı obdar n ıdaleliain _..,._ .. 
,.,ut - Mısmian son gelişinizi ill aH 1 ' ..,_ kl_Wlltln ede:ilk' ,,__ 

"Hayır! lşlek erkek ,-azı- - 'Yedi sene oluyor. birtıllile elrıda, .ullclin göz bebeji tulı.+l-nm 11Jllsllkr' 

glbL - Ondan sonra si1Ah kul- olan Gazı hazretlerine ıul bat 
'Si .,, 

Dediler. Sonra k!ribl umu· landınız mı'/ yapmaQ&blkıfllmı.a.lar r.8d:r. 
mt ıbey sordular: - Hayır~ enteki sllih Nuır 8. eliyor ki ·· 

- Gazi haireıtlerlle şimdi zevclmindtr.. Nadide hanımdan aoorı Kad-
koll\lŞmak arzitStıncla mısını?. ~ - Biraderlnizin tabancası .-tre h ım n 6LıJ l •••• 
•\?allani ne diyeyim, şimdi - Cemal bey , ermişti. yln lltlcvabıaa batJaadı.NuarB. 
bizzat .rahıts.z etmek iste- - Cemal bey de kim'/ Mm;rillnlD ~ 1 *1ae 
mem. SV.e arzetdm. Zahmet .....ı.. Sabık ze\•cimln ve ıbi- mektup yadpı blllhar•!b-1* 
ol1118ZS8 siz de kendllerlne raderimln arlcadaşıdır. 'Kendi- aldıpıı • mlnl olmak lllcdlltai 
arzedin..,, .slPl l\lısırdn unıdım. Bana ~-

Gevabıru ver41m. Onlar .lsranbulda ~aport işinde B••liuı .... N...r .t.e,ln 
çıktllar. Bir müddet odadu rardım da etlJ\lŞtlr. l<ıidrlf'!'1aaa- ... du-ınek· 
yalnız kaldım. Ktdbl umumi - FıkaE 5jzln tabanca .:aup.Gbndu. •Mııle.'*'t1iıliphelll 
bey avdet etfü kullandığınızı, cesur bir :bı· dlıllleler l 11..., N.a- _,... 

''Vallahi, -dedi- Bende bay- mm olduğLma?.u, lıacra bir makunal btendi. Nasır "11 .. 
ret etrlm. Relslciimhur haz- defa köpri.idıen geçttken slze zılan .Stubllft taJDllMft llllevl 
Ietleri bu ce:vabı nasıl U!r· ıa~alllıt eden adamı karakola mesaıWen WllaıtWdiıl-ıau,.....-
diler .. ,, Sonra ceVabı okudu· •ik:\yet ~derken eğer iizerlm- hiç .im maUaı .-.w.cut olmadı-
lar. Ben, huzuıa kabul olun· de silAh olsaydı onu öldürür- tını, 1Ul l:ıapt)thunuun bir tftJr•· 
1111kla müracaatımın kabul düm dediğİnlzl söyltyorlar. dan batk• bir teY olnıa4aiın1 
edilmiş olacağını 7.anneder- - Efetl~ bu yalanchr, a6y1edı. 
kcn aksini ög-rt:ndim, rnüte· 1alın .. Velev ki söylemiş ol- Faik beyin Jttkubı 
esslr oldusn le avdet ettim. Mtll bile vurdum mu •Jllhr f Nasar beyden sonra Kwlriye 

R - Hfüi~crlnizl niçin Bir insan bir tabancaya ma- hanımın zcwd Faik be)'!An ltllc-
..-17)' k bö le · tt :> Jik olursa sul 1·-rt mı olur? vabına bqlandı. Faik .bey r,ft. 
6 &LO ıyere • y :

1 
ımza a ınız. ~ 

K. ı t - Efedlm hemşire- Rica edt:'rim btr çek 'İl164D· kasının Anbraya gttmek Dlye-
mln talebeJeiind~ birinin lann .da !'aıunda tamnca. ıvar- WMle 1ml \ :J 1Fdıan ve lliektup 
ismi -.Yıldız,. ılfr. Esıısen bir dır. Benim be ne ubencarn yudlğından ~ ....... u 
kere daha df!JiŞtirdfm. O eö)'lemlf ve bu .eyahaUf! ken-
vakit Tlraje koydum. d*ri* W ' ıs ı ::11 .,,. ... 

R. - Diyorlar ki sJz An- ille \1lbdar öldutunu. 1Mıtb 

--_...., 1lcll'd ..... vaktf-
le uıun rtıflcltfef ince eleyip 
1rdllk ......... .!!_ 

:~ ............ 'ft~·m..,.-
'l"lpol' 'ft'l"I ..... 

:ti ~ Js,tınbUld& hayat pıha-

lrhft .:::ni >Oda -- aya 
~ netttUiii bir grafikte 

de : bulda ıarat ,.lılhllfı
nın ~ısa nazaran hı1illedift 
'QÖStedtf YOr •• 

n meYCllt olını>"ID bir 
şey ~=ıl hafifler ? pek ıkıl 
ermiyor... • 

lrf 1 

V
nksek ın&hendis ınek· 
tebftlin aJAıneti flrlkl-
51 bir arı retml imifı 

dün öireodim. Bu reınzla t .. 
ideye tiçektcn çiçeje JıonAI' 
l>l a&tennesl tehlikesi yok 

!udur~ Hem, bu ifaret, mfl.. 
heftdts neı.tebini ;&terine Zi
raat 9*!1debine ne kalacak? 



Yunan faciasının 
dlinüm noktası 

Kıral Aleksandrın Matmazel Manosa aşkı, 
facianın roman kısmı idi 

-14-
Pariste göründüğüne gÖ· 

re İngiltere, Fransa, ve 
Amerikanın siyaseti Yuna
nistan kuvvetini inkişaf et
tirmek ve arazisini tevsi 
etmek hedeflerini takip edi· 
yordu. 

Filhak•ka, bunlar Yunan
lıları kullanmağa amade 
idiler. Yunan askerlerinin 
Fransız askerlerile birlikte 
Okranyaya karşı yapılan 
çirkin tecavüze iştirak et
mek üzere davet olunduk
larmı görmüş, daha sonra 

YunanlıJiu·a Trakyayı işgal 

için salahiyet verilmiş ve 
bu işe teşvik edilmişti, her 
şeyden fazla Yunanlıların 
lzmire karşı vuku bulan 
meş'um hareketlerini gör-

dük. Venizelos, bütün bu 
evamiri aUyeyi yerine ge· 
tirecek kabiliyette olduğu

nu, hatta daha fazla kabi
liyeti olduğunu izhar etmişt. 

Yunan askerlerinin se-

ferberliği on seneden fazla 
devam ettiği halde ortada 
öteye beriye gönderilebile
cek askerler bunlardan iba
retti. 1919 senesinin yaz 
mevsiminde Yunan kuvvet
leri Türk arazisi üzerinde 
vasi mikyasta dağılmışlardı. 
Kanunuevelde Atinaya av
det eden Venizelos azim 
bir hareketle karşılanmıştı. 
Fakat içtimai, askeri ve ik
tisadi buhran izleri, apaçık 
görünüyordu. 

1920 de, Sevr muahe
desi dolayısile Ser Henry 
Vilsonla ikimiz, Yunan va
ziyeti hakkında fngilterenin 
noktai nazarmı izah ettiği
miz zaman baş vekil (yani 
Loit Corç) bize Venizelo
su görmeği ve vaziyeti ona 

izah etmeği tavsiye etti. 
Biz de bu tavsiyeye ittiha 

ederek ona bir takım su

aUer sorduk: Bir günde ne 

kadar para sarfediyor

sunuz? Askerleriniz ne 

kadar zamandan beri aile

lerinden uzakta bulunuyor? 
Türkiye ile hakjki bir sulh 
hakkında ne dü~ünilyorsu- \ 

nuz?... VenizClosa şayet j 

Yunan askerleri Türkleri l ! 
mağlup edece~ olsalarda 

1 I 
gene tehlikenin bertaraf 

olmıyacağını anlattık. Çün

kü Kemalist Türkler Yuna

nistam, daima harbe mü
heyya bir halde büyük kuv

veti hazır bulundurmağa 

mecbur edeceklerdi. Ve 
bu askerler bila müddet 

intizar vaziyetinde kalacak

tı. Venizelos, bize, Yunan 
askerlerinin, Loyit Corç 

Klem anso ve Reis Vil
son tarafından vuku bu
lan ricaya mebni orada 

bulunduklarını söyledi. Ve
nizelos harpteki müsavat

sızlığı kabul etmekle bera
ber üç muazzam devletin 
müzakeratile şayanı hoş
nudi ve kat'i bir neticeye 
varacağından emin oldu
~unu Havc etti. Bu mülaka
tı müteakip, Trakyayı iş

gal elmiş ve orada bulu
nan bir iki Türk fırkasını 
dağıtarak yahut yakalıya
rak Edirneye girmişti. 

Bu hadisat bizi, getçi 

hayrete düşürmüş, fakat u· 

mumi endişelerimizi izale 

etmemişti. Sevr muahedesi 
bunu takip etti. 

(Bitmedi) 

HHYftl MlCMUHSI 

~! so~if e - 1~ ~uru~ 
* * 

15 TEM.MUZ 
Günü en ytni ve mütek&mil bir 

şekilde çıkacak ve bütün fikir, 
ıan' at ihtiyaçhırıno. cevap 

verecektir 

Muhasebei hususiye n:ıü
dürlüğünden: 

Aksarayda kain Şeyhülislam Ebubekir Paşa mektebinin 
1 

ahşlf) uksamı bilmüzayed~ rr:nhallen satılacağından talip 
olnların temmuzun on beşıncı pazartesi günü saat on dört
ten on beşe kadar bu~unacak memurına müracaat eylemeleri 

' .. 
' . 

fAKIT 12 Temmz 
--== 

piyankosunda numaralar 
S.vıf.. 4 

Uyanış 
Uyanışın otuz ikinci nu

marası çıkmışbr: Ahmet 

Ihsan Beyin makalesi (Mat

buat hatırası) , Halit Fahri 

v~ Kenan Hulusi Beylerin 
son edebiyat münakaşala -

rına dair yazıları, şiirler. 

güzel bir hikaye ve Gazi 

Hazretlerinin çiftlik hayata 
resimleri ve yazısile, dansa 

vahşi hayvanlara dair resim
ler ve yazılar. Muhterem 
okuyuculara tavsiye ederiı. 

Satılık dükkan 
Çarıuyukebirde Ka1cılar ıso -

kaj~ı.nda 48 numaralı düklı:in 

satılıktır. Taliplerin Üıküdar ia

lcele caddesinde 27 numarah 

dük1'anda Ziya Beye müracaab. 

Dokumamlık 
Makineleri 

fstanbulda Sirkeci Nur Hanında 

HİLMi NAjLi 
Para veriliyor 
Emlak üzerine birinci ve 

ikinci derece ipotekle para ve

rilir. Şerefli mevkilerde emJSk 

alınır ve satılır. Galata Ada 

Han yardım sandığı telefon: 

Beyoğlu 3837 

Zayi - A. 25 T. 1 K. 3 
ten tarhi.s edilen T rabzunun 

Farusi mahallesinden Kalyoncu 

oğullanndan Osman oğlu F atk 

namına tarhis tezkiremle nüfus 

teıkiremi zayi ettim hükmü 
yoktur. Faik 

4RSENOFERATOS 
Zaftyetl umaml.yea! ')lan• 
lar va ha.D nek.alw~ ho.·, 

hın&.olartA PRAnO•t 

t" r a ~os) aayı11t1ndıl) 
~ogbl ~ı ve 

rAdı:.d trvvv"'
ıtdarw 



Emniyet sandığı emlakmA

za,y~de~i: 

·Katı karar itim 
~f üzayede ikraz 
hedeH numarası Merhunatm cini vo aevi 
ıo 6222 Sllivrikaµıda Ha.ncıkacagö~ ına

haUHinde Htlardibl Sllivribpa 
soku&ında etti 2, 2 ve !eni 2,. 
4, 6, numaralı yüz seksen dokuz 
arşın arsa Ozerlne iki dukkAnı 
haYl bir mağaıanın tam:ımt 

Borçlunun 
1m1 

Fatma. ve Atiye H. 
90 6717 Erenköyünde 1çerenköy mahal-

lesinde Kozyatağı caddesinde eski 
97, 9'S, 2, 98, 97, 98;2 ve yefti 77 
numaralı ahır ve mutfak eseri 
cbniyesi iki yüz yirmi yedi 
ar~ın arşşda mebni ve duvar tıı

şından ve kalmen mevo.ut olup 
seneden üç bin iki yüz dokuz 
arşın baftçenin tamamı, AJl Rıza B. 

500 8105 Kadıköyunde Osmanaga mahal?e-
slnde eski Söğütlüçcşme ve Yaz
maa oğlu yeni Çllck sokagında 
eski 23,120~122 \'e yeni 25,42.44 
numaralı 284 arşın arsa üzerinde 
kArglr bir kattan tbaret bir pra· 
jın tamamı. C.mll 8. 

105 8998 Y cnikapıda Kldpkuım mahalle· 
sinde Sandıkburunu ıob&ında eı· 
ki 38 ve yeni 40 nuıııaralı alc· 
mı.ş sekiz arşın ana Uıednde yı
kılmış ye temtllorl mevcut bir 
dükkAnın tamamı Firdevs ff. 

78 9963 Üsküdarda lcadtye mahaJlesinde 
eskJ Yagcı avadb ve yeni salkım 
sokağında eski 14 ve yeni 18 
numaralı seneden b~ yü~ doksan 
yedi arşından ibaret muhterik 
hane arsasının tamamı Madam Alcbf.ndra 

48 1024 ı Kadıköyde Sütlüeo mahtlleshıdt 
Demirciohanes sokıRtndı eski 
"411 6 ve yenl ·~u • 48 num•· 
rıh :yüz arşından ibaret gazlno 
ve hane arsasının tamamı Mm. 

Scrpuhl Dikran Ye Herant Efendiler 
235 J ı 319 Kasımp~ada H&cıhüsrev mıhal

Jealnde lmambıhçesl sokeğında 

eski 5 ve yeni 7 numaralı dok
san arşın arsa üzerlndc ahşap 

ikl kattan ibaret dört oda, bir 
ıofas bir mutfak blr sartucı vo 
yirmi dört •11Ul U&edndt bir 
dükklnı ve lkl yüz stben altı 
arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı · · Asiye ve Saniye 

Hanımlarla ffu411 Ef. 
ı r 8 ı r 458 Yeni kapıda Çakırağa mahalleslndı 

Langa caddesinde eski 40 ve yeni 
62 numaralı kırk 01ltı arşın arsı 
üzerinde k~rgir bir katta üstünde 
aharin mali bir odayı ve bir 
kuyuyu hvl blr dUkklnın tamamı 

H~ Şü1'ril B. 
( 80 r 41 ?O Eyi p sultanda Süleyman subqı 

mahallesinde Samancılar cadde· 
Sinde eSki fO Ye yeni ı 2 numa. 
ralı iki yüz seknscn üç arşın arsada 
kArglr bir kıttan ibaret bir ma· 
ğızarun tamamı Aliye H. 

100 f 4339 Anadolukavağında Mlhrtşahmeh
ruet Ef. maballeşinde Çeşnıe 

50
• 

knğrnda eski 8 ve yeni i numa. 
ralı yetmiş ar~ın arsa üzertnd~ 
ahşap lkl katti dört oda, bir san
dık odası, bir küçük soft. bir 
küçük mutfak v~ on altı &l'fUl 
ariada bir mutfak ve seksen ar. 
tın bahçeyi hav! bir hanenin ta. 

mamı. 8'h11e H. 
2 ı f O f S284 Hasekide Nevt>Ahtr mahalleilnde 

• l • 

Hek.Jmotlu Allpqa wkağındı ~s. 
ki ve yeni 6 numaralı sekiz yüz 
aııın ar&a U.erindt N~ •· 
haUinl ve ;yedi yaz arşın arsa 
üzerinde sofultluk mahallini ve 
dokuz yUz anın t.JıçeyS hıYl 
çifte hamamın tamamı. Emine Hacer H 
Mustafa NthatB. ve saglre Fatma Safine vı 

90- 11710 Hadce Piraye Harutıııar 
Ü.Skfıdarda Y mimahaJled• ~ra-
nıanh Eokagında tiki 17 ve yeal 
21 nunıaralı altmış dakuz ariLD 
arsa üzerinde kArgir bir bua bir 
dükkAnın tamamı Osoıan Ef. 

760 J 6880 Kad.tköyünde Tuıtaabaşı mahal-
teslndc Kaylfdağı caddesinde 66, 
88 numaralı yüz seksen arşın ar. 
• iizcrinde ve .UÇ d&nffm bir eT• 

lek Uç füz Je!Dllf .;..n bahçt71 
havi bir ahıne taaıaan N • ...._ H 

110 16984 s .. ..-.-.,.. 
aoyt:rdı YtnW;Jahellede ve ~· 

desinde eskJ ı 30,130 mükelJW 
132 mükerra •e cedit f,s.ş,ıo 

ı'i.E ONLARıÖl.D.ÜRÜNÜZ 1 

Eskişehir nalla mii• 
hendisliiiden: 

1 
Stwihlear. Sank{>y liri~ ı 2+450-ı 7 +92!Snd ktloaıetro-

llll llfumdtill n~ tamam '°"' lı:~ra ve menfnlerta ikmal ve 
islllu 10257 lira 34 kurnt bedeli ketlfle ve kapalı zarf usulüle 
m Ontkasaya vazedilmlf IMdt talip ıuhur eı+mest hleel>lle 
IJ\üd~ IJliJllQ~ \ 7-7 ·929 çarpmba 1"8U wt Oll bet& 
ihale olunmu ttz.ero temdit Qlunmupr. 

Talip oı-lana hedelt le~ 0/, 7.!5~ nlsbetlndo ...lJt veya 
btnb Mtvbu voyıhu istlkf gı dahili tahvllltı vermeleri, lnfUbn 
dofamı mOddfltl'ce bir ftn IQellUl'U lstihdPı tdcceilne dair 
unda voçiU.k llar olunacak ttkllfnameye ldft llzımdır. Y apJ~ 
tfler h.kk.nd. fula ma)QrJ\lt .Jmak Affeyenl~n NJıa 13. mllheıı· 
dıal'tlne IQnt&ÇQt etmelerl lGi\lmu tllı\ ohınur. 

Milli müdafaQ vek:\leti celilesi deniz fabrika
ları umunı nıüdürlüğünden : 

F abriblar ~ sobaçı , eanuççı , 11vacıyı lh~ oldutundan 
arzu edenlerin fabrikalar umuaı mcdorlqaae her g0n mDracaat· 
lan ılln olunlU', 

.. '~ ~ ~ . 
_;:__.:__;_ı • ..:;_:.~ı . .!.:. ' 

nqmarah yüz otuz iki arşın arsa
da bir pdayı havi kArglr Uç dUk· 
Jr;Apın ıamarııı Cemil B. RUklye 

ve Safiye ve Hallde Hanımlar 
1 il lfll9 Hıuköyde Hacışıban pıatiatlesln

de Çeşme soJc~da .,ıld ~• vı 
ftnl 7 npmaralı yüz kırk beş 
arşın arsa üzerinde ahşap lkl bu· 
çuk kattan ibaret alu oda, bir 
malta taşlık, bir sofa, bir mudık 

bir kuyu vı yüz altmış ilç arşın 
bab~yt havi harap bir Jııneııln 
tamamı. Ahmet Ef. 

•ıo 1'6 ıo Okçularb!fWJıı EtJJill ~J ına
halleslnde Okçubaşı sokağında 
tşkt ~o ve yeni !5! numaralı b~ 
lkJ, a111n arsa üzerinde k!rgtr lkl 
kattan ibaret üstünde bir odayı 
ve altında bodrumu havi bU 
dUJcktnm tamamı. Burhfpeddin a 

Yukarda cini vı llev"lle mc' ~fi ve mljfteıruJAg :yazılJ 
emlAk :bJulannaa glSltcrllen bedellerle talipleri Uzerlndt 
olup ~2 temmuz 9j9 tarıhJnc müsadif paz,-tesl ıuna saat 
oa buçuktan itibaren m~yedeyc mübaşeret olunrıtt ~at 
on aludA bı't bralannın $ekilmesi m~JTttr fbulondtl,.,_11 
talip olanlann meıkôr gilQ<lc saat on altıya ~ ~k 
idaıcJlne müracaat eylcmelc:rf ve on alonlJ} Wf)1A v~-u bula~ 
cak mUracaal1ann kabut cdilcmiycceıt ve mezktlr ~ıplAke 
evvelce UHp olanların kat't kanır esnasında hazır bufunma
dıldan .. baJb talip zuhur eyledi# takd!~ nTellf talfp. 
Jc.rin •lau•cleo ...... ,, ~o&.n.caJdarı ..... 4M11 
olunur. 

F.L,T()~ 

11Dir11 illil7Gllrı 111111 llldlrf Hl•. . 
Afalldt yaııh malz(mt pazarlıkla ahnacağm(Jan . tlliplc~ın 

15 temmuz pazartesi e-üniı saat onda mübayşa tıeyet& Nfresın
de ispatı vilcut eylemeleri. 

120 ~IQ .\Jtt k~ ·bMh cıvata ( l-2X35 )( 5-8X50) 

.. 1450 adot Adi ~ttH (muhtelif tb'att4) 

250 » Fomtl monkfe ( 90 nun. saj tfraf içtq 

1 ~O ._ Kıylf ru>tlnsl levhası ( 70 ve 80 mm. ) 
'8 » Çekme demir ~aı borulu dirseii (3 l/l ve 6pus) 
ıo • • > > devo boyrıu ( 3 uı ) 
43 > Oalvanizli gaı boruau Jçjn lilallf (muhtelif) 

600 kilQ Antimyvıın (fenni şartı vardır) 
00 « Beyaz emaye boua 
Jo bhp Stlbllmeli sabnn 

50 kilo don yatı 
1000 • Benıln 

30 t Cıplak bakır tel (JC) mrn.~ 

l adet manyetolu masa telefonu 
4 • tlôtiri)( ıili man1etolu (600anı.) 

250 metre iJ>tk ~ı kordon tel (1 mm.) 
300 • ıiJ kordunu iki nakilli 
so adet Ponclcn pip (f:O m-m.)" 

1200. metro bakır izole tel ( sly3h-kırmızı fıolclf ) 
ı~ .aet bant izole ( 10 nr.m ıenlflik ) -
as » flllibl ( tıjefo:ı ve telgraf paratoneri içfn 
60 > hareket makarA§ı ( telefog i~ ) 

600 » ~Grek aapı 
ı 00 • }'Oku vıgon petteere bez kolanı 

1 » resmi mühür Jmaliytsi 
ı adet bftyftk ş!Je ( 5 kllgl1&~ ' 

12 adat liltik damgi ( nOınmune gibi , 

l O • nHlMlllbt MPka 
10 kiJQ liJtclik pamuk 
2 adat bilet komp<)Stör moleti tamiri 

fQQ mdrc Bnlrlı acrit ' çat , .numune 
ıo adet m~ın-- fJrÇJtt 
1 &lllt Mf J~"1afeşf 

140 pus ucu sivri YllJm nvarlü bl111 4i~ •I• (14 pus) 
1 ai:let yazı tıkımı ( ~ırllt&J •i* ) 

1500 c mektep defteri (muhtelif) 
25 kllo ppirofrıf patı 

t5o top fropftrOsyşt klftdı (neıatif 1 metrellij 
40 ton çimento 

900 kilo yuvarllk isveç demiri (muhtcli~ 

" M:J.iii7Jt milcliJrlyetiiıd~ti:' • 
Kıyıneti mu~nntMcll 

Urı: JP 
Ü4İ'i1Jarda ~ Hana hıtun ~~Jlefln~ Mil dtr_..,. 

~ahırın M1kuınıı mQmdefina. taJHt N' ~WeP 
pazarlık f'lrdiyJ~ »tıl~ li.4flr v~llmJ;;r. rtzlasUe WJp 
olmak fşteyeııltr Jcıymeüt muham111eoJn yQP.:le ~di .IJuÇJJf'1 
nis~tindç pe)' akçeJeril' bçr:ı.t>er temmuzun on yedfncf çafJ18~ 
gQnft sıat onbeşe kadar Çemberlitaşta lst111buJ Evkaf mikfOrlyeti 
bfnasında tnahMl!t lftftdftrtftfüae mOracaaUan JJ1n o!J,1nur • 

ı•• b\rd8fir 
/(aradenlz 

ı .:~ ı. o n.nmsı 
Munuı1m V4 l4U&.1I f-'11" 

v~ıa 

Sakarya 1'41••' 
pnt ~-

Poıor ~ s1r· 
\od ~ hareketı. z~ 
&'Al~ lncboly. 5mop, SlllliUf, 
Ordu, Çiresoo. Trabzon. sur-

vc nıwA Jsk:clelerinc q. mene n,u.<; 

d d.aa\.-tif, Tıfsillt met ve • .,. et e ~ 
için Sirkoddo Mes'ıdet haaı 
aluncf\ acentabjına müracaat 

Telefon: lsun~ iMl 

· Seyrisef ain 

VelJ<encl 
'arUftL ARI 

lzmfr sarat Post ası 
" 1-metP•&a ":~:J· 

.,,t Jı> ,o-o tam 

.!..J>•&ar ~ 15 tc 

Gala~;r.lııntr 
herek•' ~· Y"· T fsiliı içip Sir'JcFcide 1 

L.R da ktln acensasına 
Jcencl ~·ın ı ırı 5 

'f ı lsrambul "' 
rnfiracıır 'M.,... nlıtna ba· 

:.;"'~ " St.filopati 
.Lllm.lı mür~· T clef oa 

acant-.--: 
Bey~ e,4 

ıA 
BAS\JR 

Mi~J;J..ERİNİ 
AMi&.İYAT~IZ 

KlJAllOl.JR 
KANI KESER 

•. u.siz OfiVAOIR 

HE::aZAHEOE eULUNUA 



• 
l(Ef.E ~lRlllRl: 

Gazetemizde çdıao yazı ft 

remnlerin bGtGn baklan mahfuzdur ·.. ' 
'ffüJ,;iycde 

K11nış 

r A)lıfı lSO 

Harlct~ 

Kurpş 

000 
eoo 

J4SO 

Gazeteye Ki>ndertlecck 111ektaplaruı üzerine 
idare içinse ( İdare ). yuıya aitse ( Yazı ) 

l~aretl konulmalıdır 

3 • 400 
e • ıso 

11 • 1400 '700 

eaeılaııym sıektwplarm ıad.-lea, ~· 
mdaddereıl& mektuplara k_.._., ......._ 
ka:rholmaımdan ,... lllnle.no m8nderlcatmdan 

idare meeul deftldir. 

' 

1 Borsalar .. Temmuz 1929 

NHkuı 
ı Jnriliz lirut 
1 Doi:ıT 
20 Yunan dırııhınl 
ı :RııyhFmıt.rk 
J Ana:tl!T; 11 ş\1\n\ 
:c J ey Roreıınya 
:o 1.<'va Bulgnr 
] Fı lcıuonlt florini 
~o Fı nı Ftz frııngı 
=o Iınlyan Jirctl 
=o l uron Çcko - Slovaltyi\ 
J Ç<'n·onctıı « ~ovfyct • 
l 7.elctl .. 1 ohlstan • 
lO DH.nr c Yogo~lavya • 
~O I clı;lkıı frnııgı 

r Pcret:ı Jı:paııya 
~c Jn içre 1rııngı 
l Mccllllyo 

Çek 
l.nr.drn fizcrloe bir lng11lz lirası kuru$ 

1 ny l• ı Türk llrasf dolar 
Paris • fronk 
Uil:ıno • • liret 
Beri in • • • mark 
Sofya • • • lcvıı 
DrLkf:Cl • • • belka 
Amistcı dam• • • Oorin 
l;llC,TU 

Pr~g 

'fynna 
Matlrit 
Yarşova 

A11na 
lllll\rc' 
Ec'ltlrat 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• 

• tr:ınl• 
• kuron 
• filin 
• pezctıı 

• zclotl 
•ıllrabml 

20 ley krııs 
Tilrltı llrul dmar 

Tahviller 

ılcl: Ka andı 

H 1005 50 
~ 2"6 00 50 

053 Ci(!o, 7!5 
49 0000 

029 00 tO 
oo: • e' !;O 

29 OOIO 
82 10 

183 0~2S 
217 00 

1 1'2 10 
0000 

22 so 
74 oo 

114 00 O:> 
:9 215 

790 00 

10.8 150 
048 Oc>,25 

12 0031 
9 00 21 
2 02 2~ 

(6 00 50 
8 4650 

19 75 

ıoos oo 
206 O:> SO 

0075 

100,0o 
50 

3750 
29 0050 
f 2 50 

183 2500 
217 00 
r22 IO 

0000 
22 10 
'74 00 

114 00 
29 2!5 

190 00 

• 
IQC6 CO 
048 28,12 

12 31 50 
~ 0025 
2 ()17~ 

68 6?.5J 
a 41 !\ 

' 0020 
2 50,~5 'l00/2 !5 ,!\O 

16 22.su 18 22~5 

3 42 2 • 42 5) 
s 31.0(1 
4 29 215 

87 12 
a 82,so 
~' ao,oo 

8 s ı ıso 
4 2985 

87 12 
:4 82~ 
27 82 50 

Anadolu dcnılryolo (1. tertip A. ~- C.) • 42 
42 

49 
• .. (2. • F- D. ) 

,. (3, • F. J. ) 
lff!Jmız dı:lılll • vadeli• 
Illlyunu nıuvalılde 

n.ram!~ dl demlryohı 

fElııııbul trarnny ~irken 
Rılıtım Dok ve .Antlrepo 
h lr ıılıul anonim ıu şirketi 

Hisse senetleri 
T~ l a.nkası 
{ rruanlı bıınkl!l 

9S 25,0 
ıa:? ~o.oo 

OC9 Si' 

04 42 

91 002!1 
112 50 00 

e as 

f2 tO f2 10 
128 00 00 00 

Ticnret Ye ıahire lJOrsası 
flıllar Tl<'ınet 1 orı:ıı.-ı klUhumumJllgt tara(Jnıl:ırı vc-rllm1~tlr. 

Okknsı 1 _ UN _ 
Jı.rur:t .Aııgart ÇııTnlı kilosu 
K. l'. ıc. p, 

1''.kl~trıı eklstra 00 ı t Gl 
'Buğday% Çavdarı. tı:kl~tra • 1210 

Yun UEak 00.00 cooo 0000 
l\ı:ulcn 11-10 0000 il ıo 
suntcr oo-co 00 00 00 00 

l ~rrt 11-5 ııo ooo o 012,20 
ı t nmı> C0-00 CO 00 CIO oo 
sert roulılut o..oc oo 00 oo 00 

ıcavdar 
1.Arpa 
!Mısır 
Yulaf 
1''a6uly11 

1 

-ZAHİRELER-

13.00 12,35 
IOOJ IO;JO 
1500 14,28 
ooon co.oo 
0000 00,00 

-liUBUBAT-
0000 

2l\ 20 
cooo 
20,ıo 

Hlrincl yumusak 00 136".> 
Birinci acrt 1265 
üçüncil • 1000 

TiJ:ı-iK -
~klşehlr 19~ DO 190 00 
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istanbu.1 ~ı!~yeti yollar baş 
mühendıslıgınden: 

Manisa vilayeti dahilinde Salihli civarında Karayahıi kurblnde 
Gediz nehri üzerinde l 55 metro tulünde betonarme olarak inşası 
mfiteahhidine verilmiş müteahhidinin taahhüdünü ikmalden imti
na etmesi l!zerine nıevzuubahs köprünün mütekabil aksamı 
20 - 6 - 29 tarihinde~ 23 ~ 7 • 929 tarihine kadar 25 gün müddetle 
vt kapalı zarf usulıle munakasaya konulmuştur. 

Taliplerin şer:ıiti öğrenn:,ek_ v~ ~l~azırJanan evrakı almak üzre 
A ıkarada yollar umuıı.1 mud_urlugune Manisa ve lstanbulda vil!
yet baş mühcndislılderıne muracaat eylcıneleri ilan olunur. 

ç: 

"Vakt ~,zn 12 'l.em1nuz 1929 tefrikası: 96 

varsada iki şehir arasında 

yekdiğerini ziyaret etmek 
adet hükmüne girmiştir. 

Bu tenezzühün te-rcih e· 

dilişi beygirlerin bu yolda 

fazla yorulmadıklarındandı. 

"Conesn arabacının sÖ· 
zünü tekrarladı : 

- "Santbum ·sür- mer"e 
mi dediniz? .• 

- Tabii 1 
*Cones. birdenbire ken

dini kaçtığı yerde tasavvur 

etti. Bu manzata onu adeta 

aldırttı. Yol arkadatlannın 

arasından sıyrılmak için 

çabalana çabalana arabacı
ya "Santburn" 8 gitmek 
istemediğini bağırdı. Araba 

durdu. Aarabacı seyahat 

bedeli olan iki şilini "'lep 
teti. 

"Cones. bi1 lira uzattı. 

Arabacıda ufaklık yoktu. 

Yolcularda ela bir liralık 

ufaklık çıkmadı. "Cones., 

dedi ki: 
- Araba 111erkezinden 

ı.eçerken borcunu tesviye e
derim. .. 

1f Tamı 
1929 

Devlet demiryolları 
ve limanlan malze
me dairesinden: 

Kayı:cri boz böliiği.inün altı aylık et ve ekmek müna
kasası 25 temmuz 929 perşenbe günü saat JO da malzeme 
dairesinde icra edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde 
saat 9,30 za kadar umumi müdürlük kalemine vermeleri 
lAzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilin
de Anknrada malzeme dairesinden, lstanbulda Haydar paşa 
mağazasından ve Kayseridc Kayseri- Sivas inşaat müfettiş

liğinden tedarik edebilirler. 

6 Temmuz 929 tarihinde ihale edilmek üzere 45 gün 
müddetle ve kapalı zatt usulile münakasaya konulan Edirne 
şehrjnin elektirik tesisatı münakasa müddetinin darlığı ha

sebile teklifatının ihzar ve tevdii imkanı olmadığından müd
detin temdidi hakkında şirketler tarafından vaki 
muracaatlar mecJ!siınilce nazarı dikkaie alınarak müddeti 
münakasa 6 temmuz 029 tarihinden itibaren 4o gün temdit 
edildiğinden alikadaranın malumu olmak üzre keyfiyet 
ıliıı olunur. İhale 16 ağustos 929 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 16 dadır. 

Nafia fen mektebi mübaia
at komisyonundan: 

Mektebin 929 senesi mayısı gayesine kadar bir senelik et, 
ekmek, ve erı.akı mülenevvia ve sebzesi evvelce teklif edilen 
fiyatlar haddi IAyik görülmemesine binaen 27 temmnz 929 cumar
tesi günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihaleleri icra kılınmak 

üzere ayrı arrı münakasaya konulmuştur. 
Şeraitini anlamak iizere her gün ve münakasaya iştirak 

etmek istiyenler müessesatı ticariye ve ziraiye muhasipliğine 

tevdi edecekleri °lo7.5 nispttinde teminatı muvakkate akçaları 

makbuzlarırıı müstashiben teklif mektuplarını saati ihaleden evvel 
Gümüş Suyunda mektepte koınisyonurıu.ıza te.vdi ~Jemt:lcı:i. 

Devlet derrıiı· yollarl \Jeli
ma,n.ları ıımıtrnl idaı~esinden 

Ankara istasyonundaki binalardan birisine il!ve olunacak 

kısmın ln§llSı kapalı zarf U6ulile münakasaya konulmuştur. Müna

kasa 30 temmuz salı günü saat 15,30 da Ankarada Devlet de
mir yollan binasında icra edilecektir. Münakasaya fttlrak edecek
lerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde 
saat 15 e kadar umumi mildür'ük kalemine vermeleri lhımdır. 

Talipler münakasa ıartnameslni 2 lira mukabilinde Ankarada 
Devlet, demir yolları maliye ve mllhas~be itleri reisliQincen teda
rik edebilirler. 

Erzak münakasası 
Baytar mektebi Rektorluğundan: 

Mevkii münakasada bulunup talibi zuhur etmemesine mebni 

ihale kılınamayan tkmek. et, erzak ve sebze meyva ve mekCıldtı 

hayvani yenin 31 temmuz 929 çarşamba günü ihalesi icra kılına~ 

cağından talip olanların şeraiti ve evsaf mı gönnek iizre hergün 

ve ihale günü Defterdarlık binasında müessesatı züraiye mübayaat 

G.etelllbıe laU11tf t!h lııalrıal ede11 ,..r. 

H. S. H. llbat acut••l • 

!S!S 

Istanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
5emti 

Büyükada 
Bahkpazan 
Kadıköy 
Küçük pazar 
Balat 

Mahallesi 
Karanfil 

Sokağı No Nev"i icarı 

Karakol 27 Hane 100 senevi 
Hacı Mustafa 
Rasim paşa 
Sarı demir 

CadJe 95 KA~ir dükUıı 180 > 
Sögütıüçeşmo 197 > • 72 > 
Karagolhane 11 Magaza ı 80 > 

Kar aba~ Balat caddesi 159 Dükk!n 120 > 

Kınalıada 

Büyükada 

Zeytinlik > 25-8 Hane 550 > 

Nizam Nizam 2o > 200 > 

> Yarıaros 3 Ahır 120 > 

> 
Bo2aziçl 
Bur gazada 
Beyoğlu 

Meşrutiyet 

Boyacıköy 

Cakomi 57 Hane 120 ll 

Koru caddesi 3 lratıı arsa 5 Şehri 
Karakol 11-17 Hane 50 Senevi 

Hüseyin ağa 
Kamer hatun. 

Arnavut 39 > 180 > 

> Bilezik 67 > 240 ll 

Narlıyan 31 ll 5 Şehir 

Bostanca Bağdat cadtlesi 496 Dükkan 4 > 

Balada evsafı muharrer eml~kip icara rabtedilmek üzre 16-7-929 tarihine müsadif Salı gü-
15 de müzayedeleri mukarrerdir taliplerin emvali metruke icra komi~yorıuna müra~-

~g~ 
Türkiye iş bankası ~ 

Sermayesi tediye edilmiş 4000000 
liradır Umumi müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 

ANKARA ADANA 
ıST-ANDUL TRABZON 
tz~ıJR GıHESON 

AYVALıK 
KAYSEHİ 
~IEHSIN 

SAMSUN EDRE~nrr nunsA 
B.ALIKESIR ZONGULDAK 
Müsadif muamelat, kumbara\ar kasalar 

-~~~~ 

Emlak ve Eytam bankası 
lstanbul şubesinden: 

Satllık hane 
Esas numarası mevkii No. cinsi teminatmiktan 

lira 

92 Büy ükadada Yalı mahallesinde 3 hane 1 25 
Topuz sokağında 

&lada evsafı muharrer hane bilmüıayede satılaca~ından talip
lerin ihale günü olan 5/8/29 tarihine müsadif paıarteıi günü saat 

on altıda tubemize müracaat eylemeleri. 

Numuneleri vcçlule 150,000 
adet evlenme evrakı tabettiri
lcceğinden tab'a talip olacak
ların 13 Temmuz cumartesi gü

nü saat on teşte pey ak

çelerile birlikte Piyanko Mü
durlüğünde müteşekkil Tayynre 
.Müb:ıyaat komisyonuna mü
racaatları. 

lstanbul mahkemei asli
ye birinci ticaret dairesin· 
den : 709 buçuk Türk 
lirasile 214,9 İngiliz lira
sının tcmını istifası zım· 
nında Mehmet Emin cf en· 
di tarafından Hirisoveloni 
bankasına terhin edilmiş 
olan 8/7 /929 uncu perşem
be günü saat 10,30 da 
tütün gümrüğünde cümhu· 
riyet deposunda ve kabil 
olamadığı takdirde anı veli 
eden günlerde mahalli mcz· 
kilrda bilmüzayede furuhtu 
mukarrer bulunduğundan 
talip olanların hazır buJun
malan ilan olunur. 

.DAKiKZiYA 
Mütahassıs doktorlar ; muhte~ 

rem ailelerce senlerden beri tec
rübe ve mükemmeliyeti tasdik 
cdi1en ye~Anc rocuk gıdasıdır. 

Sefer: 5 Burç: Screlan
1I! 

[I][!) 1 

Cuma 
\ ~ Namaz vakıtları 

alıa'ı Ötb llda!i Akıa:a YalN f,., ... 
1 4,39 12,19 16,19 19,41 21,40 2,24 

l Busün dojanlara lıl:u: ı 1 

ErkeD Kıaı 

komisyonuna :eımelcri. • A • --V--
1
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Mallı sa Vııayetlnden . d en- ı u.~~~~1~ ::~~~'.'.,,. . . cümenin en: l uydur söyle. 

Akhisar kasabasmda bir kütüplıar.e inşası 9063 lira 90 kuruş M d Buıünkü hava 
bedeli kcşf üzerinden 20 temmuz 929 cumartesi günü saat on Şehzadebaşında kain Ebulf~zım ehmet efendi. ~e • Rüzgi\r poyraz, ha\•a açıktır. 

rese arsasının icara verilmek uzeı e 28 -7 - 929 tarı hm de bire kadar müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş-
tur. Tafsilat almak isteyen taliplerin müddeti muayyene zarf111da Pazar günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. 
Maarif müdüriyetine müracaatları. Taliplerin encümene müracaatları. 

Muharriri: Vere Stakpul 

Arabacı yere 
cevap verdi: 

inmişti, 

- Fakat ..• •Nortborn,. . 
da nerede ikamet ettiğini-
zi bilmiyorum ki ... 

"Cones" bisikleti önün

de bıraktığı sayfiyenin is· 

mini zaptetmişti; onu söy
ledi: 

- •BeJinda. sayfiyesin
de oturuyorum. 

Arabacı sordu: 
- Madam •Kos.ın nez· 

dinde mi? 
- Evet •• madaa •ıco.,,. 

ın yanındayım. 

- İmkanı yok. •• Madam 

"Kos"ın sayfiyesinde pan· 

siyon yoktur. 

"Cones,. biJa perva ce

vap verdi: 

- Evet dün yoktu .. Fa

kat bugün ıöğlcden sonra 

bir salonu ile bir yemek 

odasını kiraladım. 

•Cones.,in ;O vakta ka
dar · görmemiş · ol~uğu bir 

ıişman kadın söze karıştı. 

- Çok doğru... Ben 

mösyönün bavulu ile oraya 
girdiğini gördüm. 

Her bir cemiyette böyle 

rol oynamak hevesile yalan 
söyliyenlere tesadüf edilir. 

Kadının bu sözleri üze -

rine "Cones" kahkaha ile 
gülecek oldu. Fakat yolcu
ler arasında türlülcri bulu

nur. O vakta kadar ağzı~ı 
açmamış olan korkuluk sı

fath bir adam dedi ki: 
. - Efendi lirayı size bı

raksm; yaran gelir ulaklığını 

ahr. 

"Conesn bu karikatür 
suratlı herife cıkıştı: 

- Sizin mütaleanız so -

ruhyor mu? Keni:li işinize 

baksanıza!.. 

Sonra ar-abacıya döndü : . 
- Adresim sizdedir ... 

Eğer emniyetiniz yoksa be
nimle geliniz .. 

Ve cevabı · beklemeden 

geri döndü;· seri adımlarla 

uzak ştı. Arabacı biraz 

düşündükten -söhra tekrar 
yerine atladı. 

Yolun bir dönümünde 

araba gözden nihan oldu. 

" Cones " o vakıt sola 
tarlalar arasına saptı. 

Bir kaç cıgarası vardı. 

Beş altı çit atladıktan son

ra bir çit kenarında oturdu 

ve cıgara içmiye koyuldu. 

Karnı acıkmağa başlamıştı. 

"Banbüri,. pastaları ile iki 

elmanm verdiği tokluk he· 

yecandan giderilmişti. 

-14-
Yeg&ne i1UUU1n adam 

Tütünün tadı iştihasmı 
(8ttmedt) 


