
BehçetB~L ~:'.::"·~ 
Tütün mGdirii 
izahat vdtor ---

Kadro ıneaeleı • Bu. 
~eneld tlitun m/lba

y1111a- Cıg"akJr 

Tütün inhisar faresi u
mum müdürü ~t B. ile 
idare meclisi artında kad
ro meselesi yütıden bir 

ihtilaf çıktığı iQ reis hacı 
Adil Beyin Maye Veki
letileı temas e:ıek üzere 
Ankaraya gittil yazılmıştı. 

Behçet B. lek bu me
sele ve gere~ idarenin B " 
muhtelif işler\akkında ıu ugun nizden Ankara ile onuşabilirsiniz ! 

abonc'feri Ankara ile konu
pbileceklerdir • 

beyanatta bu\oıuıtur. lstanhul _ AJMılSQl 1 lstanbul ile Anbra ara· ı açılma\tadır. 
- Meclisi 1art ile mü- amda telis edilen telefon C için"'almz 

düriyeti umu'l1e arasında telefonu a~ştır bugünden itibaren umuma etinifa nbul 
mucibi ihtilif~ir ıey yok- ~~~~~~ ... ~~==-=~====~~--=--.~-----.. .... ~..-~,...._.-
tur. Adil B.!Vrakınaktiye Afr'na elçımı'z 

KODUflll& .eıcll 
lıtanbul abonelerinden 

Ankara ile konuşmaya ih
tiyaç görenler telefonlanm 
·~tak, ve Ankarada tel~ 
fon ıirketinin l>u hatta 
tahsiı ettifi santral Anı 
karada konutmak istediti 
zabn iımini verecektir. Me
mure el* bat boşsa iste· 
nilen zab derhal takdim 
edecek ve yahut kendisin
den bir müddet bekleme
sini rica edecektir. 

komisyonu \tibidir. Bu i\ 
vazife için ~raya gitmiş 
ve avdet Cbiştir, Ayni 
mesele için tekrar gide
cektir. Ka~tarda bütçe 
dahilinde te\ddülAt yok
tur. Eski b\e dahilinde 
olmak üzere ınüstak» bir 
levazım mü4Iüğii bir de 
mübayaat k<\isyonu t~şlciI 
olunmuştur. 

Bu seneki 'ütün mübk
Yaatınuz bi~k üz~redir. 
Bu sene Sa~n, Düz~, 
Tazova, ~· Trab7+n 
lıavalisind 'bayaa e~ .. 
ğimiz tü · miktan 2 
milyon kilo)'Ubulmuştur. 

Y~da, ı.. mani ~~ 
ıııazsll Şaıt "liyiıtlôıi ~ 

bazı ş yetlerc 111 

tali o idam. ~ abrikalara ~-
dikkatltpılmua ij;ıı 
ir verdi 

O fahtka sah i 

'l\ttn ahllk için -.... 
tadan ~ya sebf~ 
A:ınaııyan' en muteber ,tü 

fabrikatör V1tacirlerindentr 
Şin or tüt\ mubayaa 
bulunmak i\re bu gQnl e 
wehrİlllize f'İ,cektir. 

Her Şfuor~ AJIRIJl)'ld~ 
1C yakıı m~zaoı tOtOrı fa\i
kası va~r. 

Bu senede i ı 
tttiği tü iktan 25 mi~ n 
kiloyu viıdir ki b 
jnhfs&r i sindeD 3 i 
~adar fuladı 

Y ~an Hariciye nazın 
ile ılihim bir mülakatta 

bulundu 

mOzakcre ve imzası için .. 

hiyet almıı olduğwıu ı 

etmiftlr. 
M. Argiropuloe Enis 

fadeJ ziyaret etrniftir. B İstanbul ağır ceza mahke
ziyarette itimatoamcnin tak- meslnde dün on Uç buçukta 
< l ni tarihide tayin edllmJştir. nı1a H. ın ölümü davası-

Atina, 29 (Apo.)- M. Papa
ya buradan kendisine veriDrıfr 

olaa talimat dairesinde mQza
... başlamak için tmir veril
mt,tl. Talimat tağyir edilmt. 
miştir. Fakat Hari i;e encOmc
ninde cereyan etmiş olan mQ.. 
zakerat neticesinde mfitcmmim 
fakat pek sathi fafsil!t verilmft
tir. Huktımet Türkiye ile ml
ıakere edilen meseleler hakkın
daki noktai nazannı tadil etme
miştir. 

Buradaki kanaate e-öre An
kara mOıakcratı 8-JO ifİD sQ-
rccektir. 

Suriyede 
Bitip tükenmiyen 

buhran 

lntiut- m'lfddetl 
Hat dolu ise intizar 

müddeti taliplerin adedine 
ve sırasına tabi olacakbr. 
BunuQ ~fn Qı'dc AJtkara 
ıepk fanbulda tto_,..... 
ya ulip olanlann munta
~ bir defteri tWlacak 
ve bu aayede taliplere ne 
bdar beld«;meleri lazım 
ıeleceli tahminen anlaşıl
'811 bulunacaktır. 
ltonıqnuı nrlftlcletl 

ve dt:retl 
KonuŞma müddeti 3 da

kikadır. (11 S) lrun11 ücreti 
vardır. Bundan bqb her 
talep için hattı iliiar .ücreti 
olarak ela (tS) kurut ahna· 
caldlr. Bu. takllirde on -S 
dakikalık bir ionu~130) 
kunifa inal o~. f.ter 
ko....- fl} ._byı teca
Wz edene ıotıraki (3) da
ki~ ıçin (100} kuruş veri
lecektir. Ancak mükileme
nin (6) dakikadan fazla 
d'vamı mümkün defildir. 
Bu takdirde müqleme re'· 
ten verilece~ ve d~ 
etmek isteyenler yeniden 
kayclolan&rak ....ıannı hek
lemiye mecbur o~ldardır. 
[Alt taraıT a hcit" ıaXfl'I'".,.._. 

G:cçen~ ..... 
Naime ilanım Po,'lld(pJ 

f'lrlcı1'1-.:...nl4__;..rt~~ 
1 

• - Naime ~mm c..vı 
- Evet, efendim .•• 
Ve• merdivenlerde _k:nui•~ 

)'-laim• abll 
sesıerr ... 





• 

Yuaaı bayrqı 

Jl
ir Rum mektebinde 
bir Yunan bayrağı 
btilunmuş. Gazeteler 

günde 12000 
Yirıni alh milyar 

Türk lirası 
Bu cinayetlerin 

mal olduğu 
bir senede 

servettir 

" ..... 
adam öldürülen memle 
Saf onun genç kızlar akademisi 

$airenin lekelenıneıindeki sebep nedir ? 
Ay battı,, ~ece ya
rılandı ve ben ya
ta~ımda yalnız 

yahyorum ! 

na.has A
~ 

kelime.Iİ8İ 
şeklinde yaznııı; aca 
bir tertip hatas mı ki 

Diye sordular. 

- z.naetnıem• 
Refikimiz ae za-:n 

ha, bir sinirlilikle bu mevzu 
etJında dönüp dolaşıyorlar 
f3P ı;özlere göre de gene bu 

1 

aı'tteptc ınutareke dedrindcn 
ıftta hiyanet vesikaları yakılıp 
ftC,_edilmiş imiş. 
Vatan ve millet i~inde dille- f flllüı~ 

Tarih, bir çok büyük ve te
miz şöhretlerle istihza etmiş 

,_. I ve onları lekelem1ştir. 
ne zaman balva de ~ 
pek iyi bilir. 

ı kılıç kalemlerin. mızrak ol
nasını istey"11er için bu ateşli 
)'azılar bir ıesellidir. Bu tesel-
i?~e· uyanı~lığın yüreklere ver
dıgı emııiy\; görmek te kabil-
dir. Bir Rum ektebinde Yu
nan bayrağı çıkınca ortalığın 
karışması iyi fakat acaba sade ; 
gfifültü yapmakla iş biter, 
memleketi arkasmdan vurmak 1 
istiyen gizli hançerler kırılmış, 

olur mu? ' 
Biz, davanın yüzünde kaldık

ça bu acı vak'alarla sık sık 
karşılaşacağız. Bu tarihi bir 
zaruret olacaJctır. Yunanlıları 
döğüş meydanlarında mühim
sememek kabildir. Maziyi kanlı 
meş'alelerilc aydınlatan büyük 
zaferlerimiz tiıze bu yüksekten 
b~kış hakkılll vermiştir. Evet 
rurk ruhu, tinamit gibi üstü
ne ~üşen tq.ik çoğaldık~a şid
detı artan '°rkunç bir varlık
tır· fakat bqı bunu bir mazha
r~yyetteı~ Z!Ytde bir kusur şelc
lınde goru}brum. Düşününüz 

bir kere... lfudretini göstermek 
i~n başında yabancı bir yum
ruğun toknağını eksik bulma-
mak... Bu felaket değilde 
nedir?. 

13aşım1Zl~kl bela biraz uzak
lııştı .011 • dıymuş aslanlar gibi 
r,evşıyor v. artık kımıldamak 

iistemiyorm . Affımız.ın hududu 
çok ıeeni~, kinimizin hafızası 
pek dar. brın bize dişlerini 
,g?5teren,_ lp.tta ısıran köpeği 
bıle bugul)kapımızda besli}·ecek 
kadar cöııert vicdanlıyız. in
sanlığın fet için kemal merte
besi olara} gC:sterdiği bu va
sı~lar ŞÜJ>bi:r. kıymetli şeylcr
dır. Am~ cemaat ve ınillet da
\'aları:ıd, bundan daha fena, 

da~;. ~~likel i kusur olamaz. 
ıllı terbiyemiz, kökünden 

bu~annııva, yeni aşılarla başka 
akıde Qizıerine muhtaçtır. Acı 
bir şey ama ~aklamak daha 
!elıirli neticeler vereceğini 
~ildiği~iz için aÇ1kça söyliye-
ım: ltımıarıo milli terbiyesi 

bizden yüksektir. Ferdi ahlakı 
o .kadat düşkün olmasına rağ
men, hıemleket mes'elelcr.inde 
imrenilecek bir ınük~mrnelliğ~ 
m::7.lıardırlar. Bereket bu ırı..,n 
cevheri çürümüştür. Yoksa, bu 
mcfk\ırtcifitde onlar dünyaya 
lı5kinı olurlıırdı. Her türlii 
tehlike altında bile kiliseleri, 
meldepleri. milli propaganda 
yuvası oıınaıctan bir sanhc 
ayrılm:ımışjır. Yunanlılık . aşkı 
onların ta iliklerine yayılmış, 

viicııilarınırı bütiın 7.errelerini 
doldurıııuştur. Anadolu rum
tarının ırkan Türk olduklarını 

sö>iiren bir tarih muallimi 
Rum 1mdarının höngür höngür 
ağlaclığım bana imrenerek 
anlatmış.tır. Hulasa demek 
;istiyorum ki barrak çıktı diye 

öfkelenmek herşeyi halletmez. 
Müspet çalışmalı , hıısım

larunızın ::>ilahlarını kullanma-
lıyız y . . : unaıı ordosu bır garson 
•lirusü ol b" .. d 1 rnr, Averofun bir 
cnız ka 1 

farkı b ı P u~.bağasıııdan :ız 
u unabılır Fak t ·ı 

hiç gelıniyen • a ı ımale 
bir teY y 

lılardaki yuııaııııı ' uııan-
Ut •1kıd1r fi 

karış t::ıprağıAda binbir T. er 
« ruva» 

ııın d:ıı.t:uıı y:ışıyan T· Urk 
\•ataıııııı ı nesi noksa .. ? Cocuk-
Jarı.nı an:ı bin caııla ~r 

kere kurban ettirecek aşkı 

yaratmak zor mu? Niçin h~p 

brr3!>er bıı mübarek yolda 
ıde \ erınış değiliz? •. 

~ 

~ 1 Şüphe yok ki, tarihin bu acı 
• istihzasına burhan olan «en ıne{-
~ hur siına :ı> diınya11111 eıı bürfık 
-~ şairesi, safoUur f 

Hudutları dahilinde 30000 cani yaııyan Nlvyork ıehri 

Nivyorktao Londra gazetelerine, Amerika da irtikap olunan 
cinayetlerin miktarı ve bunların neye mal oldu~u hatckında çok 

oayanı dikkat malnmat verilmektedir. 
Bu ınalnmata göre Amerikanın müttehit hükOmetleri dahilinde 

her sene irtikap olunan cinayetler 2 milyar altı yüz mllyon 
fngiliz lirasına malolmaktadır. Her sene b~ı memlekette öldürülen 
adamların yek.Onu 12000 dir. Yalnız Nivyorkto. 3'),000 cani 
bulunduğu gibi Şikagoda l 0,000 katil yatamaktadır. Bunların 
ekserisi hariçten gelen ve Amerikada tevattun edenlerlerle 

zencilerdir. 
Medeniyet tarihinde misli görülmiyen cinayetlerin bu kadar 

vasi mikyuta irtiklp olunmasının sebepler\ nelerdir) Bir raporun 
ifadesine göre bunun sebebi Amerikada servetin artmasıdır. 

Servetle beraber israfane sefahat te artmıf, herkeste kolaylıkla 
para edinmek hevesi uyanmıştır. 

(Üst tarafı birinci sayıf amıı.dadır] 

Ben de haham gibi kanun 
çalıyordum. Fakat hep ev 
içinde, Kendi kendime ... Gü
nfın birindt.: kanuni Ferit B. 
Daruttalimi mu~ikideki ye
rini bırakarak musiki tcıhsili 
için Viyanayn gidinl.'.e, am
cam Neyzen Ihsan beyin 
dd:tlctilc, Daruttaliındc Fc-

rit beyden ıtçılan yen: gir
dim, Ye orada kanun çal
mağa başladım. 

Kaime H. hayatını apay
dınlık: purü7.sfız, tertemiz 
bir lisanla Ye biiyük bir sü

huletle anlatı yordu. 
- Çok güzel anlatıyor

stınuı, de Yam ediniz efen
dim. 

- E,·ct, ne diyordum, 
Danıttalinıe de\'am ederken, 
ôğrendim ki, Polidor Alman 
plak fabrikasilc yapılmış bir 
ınuka,·elemiz ,·annış. Arka· 
da~larım benim de pliğa 
ş.ırkı söylemem için ısrar 

ettiler, peki dedim, kabul 
dtim, ve Polidor fabrikasilc 
yaµılan ınukavelc\'i imzala-
~lıın. . 

-Ne şeraitle. Phiklar size 
kaç lira temin edecekti? 

- Onu hiç bilmiyorum, 
hatta şimdi bil..: . .. Babam 
öldükten sonra idaremize 
aını:aın bakmağa başlamıştı. 
l\lukavcleyi o yaptı. Ben 
yalnız imzatadım. 

- ilk defa plağa ne za. 
man ve nasıl söylediniz? 

- ilk defa plağa geçen 
sene Bcriinde söyledim. 

- Berlindc mi? 
F n!t.. Potidorun bu

rada fabrikası Yoktu. Onun 
• • J 

ı~ın geçen sene ilkbaharda . ' 
galıba 6 mayısta, buradan 
h~reket ettik. Berlinde (20) 

plak kadar söyledim. 
- Kimjn eseslerini '/ 

. - Muh]is Sabahattin be
yın · 1ibavcntten birkaç eseri 
NeJIT bilmem 6.ı ipllltl, ,,., 

zc'*'m var, l(Q/"""'1 -. 
m 

beyin eserlerr, birkaç tane de 
~1ısırlı İbrahim heyin, iki üç 
tane de babamın şark,sı ... 

- Bu öyledikleriniz ara
sında alafıranga parçalar da 
Yar mı? 

-: Hayır. Söylediklerimin 

hepsi de alaturkadır. Esas1.:n 
ben alaturkacıyım, her mem

leketin kendine mahsus bir 

musikisi oMuğu gibi, bizim 

de musil<imizin alaturka ol
duğuna kaniiın. Alafıranga da 
giizd.. Fakat kulağımız daha 
ç~k <loldugu için mi, yoksa 
bızimdir diye mi bilmem 

b~n alaturkayı daha zi vaJ; 
:-;l!vİ yorum. Moda haİindc 
her kes alafırangadan bah-
s~diyor, fakat anlıy.ırak mi, 
lııc zannetmem!.. 

- Plakta şarkı söyleycn
le.rd~ı~ en çok kimleri bc~e
nırsınız? 

. - En çok i\lfınir Nuret
tın beyi, Tanburi Refik be
vj M ' c - , es ut emil, Nayzen 
lhsan, Ce\'dct, Fahri, Ferit 

beyleri... Hanımlardan da 
N ·ı , 

czı 1c Hanımını R uhumda 

ölen nağmede şaılısın i· J \ - l .10 O-

layı pek beğendim. 
- l\lülfıkatımızı tamamla

mak için son bir sual daha 
Hf. Tahsilinizi nerede yap
tınız? 

- Selçuk Hatun kız c;a • 
n:ıyi mektebinde okudu;n, 
\'C konsen'atuvarda da (J) 
sene musikiye çalıştım. 

- Şimdi ne işle meşoul-
sünUz? 

0 

- Daruttalimde aza ol

duğumu söylemiştim. Şimdi 

Çubukluda cuma ve pazar 
günleri :çalıyoruz. 

Mülakat bitmişti. Naime 
J Ianıma tc:şekkür ettim ve 
ayrıldım. 

Aksarayda tramvaya bin-
diğim zaman saat altıya ge
liyordu. fakat pneş halA sı
caktı. sunsı.caktı, ateş kadar 
sacaku. 

«Safoııun:ı> dokuz mecmua 
tC'şki! eden şiirleri kilsclerin 
emrile bir kere 380, bir k€
re de 1073 senelerinde yaklı

dığından onun yalnız bir man-
·ımesile bir kaç parçası kal-
mış, onun yazı!arınden karek
teri hakkında bir fikir edinmek 
imkanı munselip olmuştur. 

Muhakkak <;>lan nokta onun 
yaşadığı devirde son derece 
dürüst olmakla tanındığı ve an
cak ölümünden iki asır sonra 
şöhretini telvise teşebbüs edil
diğidir. 

Saf onun namına ve içinde 
yaşadığı Lezboy adasına sürü -
len lekenin izahı çok basitti. 
MilAttan evvel yedinci asrın 

başlangıçlarında Sofonun mua
sırı olan kadınlar, o pcrece ser
best, ayni zamanda o kadar 
yüksek bir kanunn alılakiye 

tabidirler ki, 200 sene sonraki 
Atinalılar bunu havsalalarına 

sığdıraınamıılardır. 

Bu devirde Atinada yetişen 
ve Sofa ile ef lenen komedi 
muharrirleri : safo »YU zaman
larında şayi otan alılaksızlıklrala 
muhakeme etmışler, şiirlerinde 
aşkı hararetle' terennüm eden, 
asil ailelere mensup genç ka
dmlann terbiyesile meşğul bir 
akademiye riyaset eden bir 
kadının mutlaka ahlaksız olaca-
gına hükmetmiılerdi. 

Halbuki şairenin arkadaşı 

Alkayos onun temiz ve afif. bir 
kadın olduğunu söylüyor, onun 
yazılarından elde kalan parçalar 
da 0:1un ıthlak esaslarına 

şiddetle riayet ettiğini ifade 
ediyor, Afl!ton, ondan bahs-
ederken onun güzel ve dilfün
celi olduğunu söylerken Aristo 
onu Homerle bir .seviyed<' 
saymakta ve ltrobonun harikulıl-
de bir insan olduğunu itiraf 
etmektedir. 

Saf onun genç ~ızlar a/eademisinde rabı 
Rivayete göre Safo orta yaşlı duğu için kapılarımı kapama-

bir kadınken genç bir balıkçıyı dıın. 
scvıni~, fa1<at bu halin yaşile _ Safo, genç kıılan ttrbı-
mütenasip olmadığına bakarak, ye eden bir alcdeminin başı -

aşıkların intihar edegeldikleri da 4di, böyle yapmağa nıc -
bir !.:ayadan kendini denize burdu. fakat onun şiirlerı, 
atmıştır. sıcak oldueuııu 

Demek ki bu kadının hassas kalbinin çok 

kalhi, erkek Sı!Vgisile çarptığı 

halde sonuna kadar iffetini 
muhafaza etmiş, bununla bera
ber müstakbel nesiller onun 
namını lekelemişlerdir. Aceba 
bunun sebebi nedir? Bu hAI! 
bir sırdır. Kim bilir belki 
Mısırın kumlara, yahut Herku-
13numun !Avları bir gün onun 
birkaç eserini ifşa eder de bu 
sırlar meydana çıkar. 

Safo ile kardeıi Çıraksosun 
ölümlerinden sonra Rodopis 
zamaııının en meşhur ve en 
zengin alüftelerinden olmuş 

ve devrinin en azemetli ricalini 
evinde misafir etmiştir. 
Rodopis, zamanının maruf ma-
cerapere~tlerinden Aminyasi bir 

zevii meşncri ve sefahet mah-
şeri olan muhteşem evine ka -

bul ettiği zaman ona şu sözleri 

söylemişti: . 
a: Ben bütün servetimi kendi 

sayimle kazandım. Çaraksos 
beni alarak azat etmiş, benimle 
evlenmiş, fakat ben onu mem
leketine döııdürdükten sonra 
kazancımı yoluna koymuştum. 
Çaraksos, meşhur Safonun kar

deşi idi. 
- Sahi mi? O ne büyük bir 

şaire idi! 
- Öyle diyorlar, fal<at ben 

onun şiirlerini okumu ve ken-

disini sevmezdim. 
- Niçin? 
- Safo beni beğenmez heni 

asil kardeşine IAyık gönneıdi 
Çaraicsosun anlattığma göre Sa-

gösteriyor. 
- Bununla beraber an'ane 

onun ölümüne saik oldu. Çün
lni bir ba!rkçı ile sev}fmdi 

kendine yediremedi. 
- Buna ihtiyarlamak hissini 

de illye ediniz. Herkesin de
diğine göre Safa şu mısraları-

nı sevdiği balıkçı için yaımış-

mıttar. . 
« Dostum kalbim seni tazız 

ediyor. fakat sen git, kendıne 
daha genç bir gelin bul, çün· 
kü ben ihtiyarladım, ben de 
seni bana bağlıyacak k:ılp kal-

madı:ıı 
_ Siz şaireyi bizzat gördiı-

nüz mu? 
_ Hayır. fakat onun arka-

daşı Alkayosun biraderi ile bir
lik1e Buhttunasrın ordııstında 
idik. O da b:ına ondan bahs
ederdi. l~bosl gittiğim aman 
Safonun kızı Kf ayısi 2ördünı. 
Halinden fakir olduğu anlaşı-

lıyordu. 
- Ne yauk, onlara yardam 

edebilsen memnun olurdum. 

Çü11kü Safonun da bütün me
ziyetlerine rağmeu ,ıuğürt ıq&-

dığını biliyorum. 
- fvet Safonun en pzel 

pirld'indea biri ıu söelerle 
bqlar. « faziletsiz serv~. tıd1-
likeli bir komj11dur » 

- f azil el mi, bu ne demek? 
- Onu Safonun şu sözü Safonun • pirler yurdu ,. 

genç kızların 1huizik, şiir di i 

rıtkıs ve mua"1'et usulü ögreL
dikleri bir akademi idi. Safo, 
bu müesseseden kazandıiım, fo ömrünü drmokratlarla dö-

izah eder. « Kamer battı, gece 
yarllandı ve bat yatafuRd& 
yaloız y~tıyorum! » f ~let Sa
foya, aşka yeni sıfat verdirdi. 

büyük ve mühim düğünlerde ğuşerek ve :Aristokratların an-
i~t olunmak üzere yazdığı nelerini muhıf azayı çalqarak 
neşidclerden para aldığını il ive geçirmiştir. Bense onun zıddma-

- Nedir? 
- Aa lıezztl A 

N.wa= u.R 
eder ve bunlarla geçinirdi. yım. Bir adama demokrat ol-________ ... ._.,._.,..9'-411 .. _..-------

telefonu Onun aşk rnanmmelerindtn 

bir ~ b•'. ~· yazılmıştı. lstanbul Ankara 
Mesut bir ızdivaç hayatı yaşa-

dığı anlaşılan· Safo dul kaldığı 
zaman kendinden daha genç 

bir erkeği sevmişti. 
Safonun şt;kli hakkında bü

tün b!ldiklerimiz onun k!sa ve 
kara saçlı olduğundan, bir de 
çok tatlı bir tebesSfimün do
daklannı sii~ediğinden ibaret-

tir. fakat onun talebelerinden 
birine yazdıAt bir cumle, pelc 

gfizel bir kadın olmadığını 
gösteriyor • Safo talebesine 

«Zekanı senin güzelliğine de
ğişmem» diyor, 

Safonun kıirdeşlerinden Çar-
aksos şarap ticaretile iştiğal ede
rek Mısıra gitmiş, orada Yu
nanlıların en meıhur fahişele
rinden Rodopise Aştlt olmuştu, 
nihayet bu kadınla evlenmi§ti 
Hiçbir hadise Safoyu, bu ka
dar müteessir etmedf Bu da 
Safonun ahllkt seciyesini gös
tcrmele JdflıJtt' eder. 

SdG ....... k .... 

hlcUte, ·~· Jd ~ ... 

[Üst tarafı linci sa) ıfamıyda ] 

Ankara kısmı 
Ankarada bu hat için 

bir " beyneşşehreyn " ma
sası tesis edilmiştir. Bura· 
daki memur da mükalemata 
idare edecektir. Bittabi 
Ankarada istenecek zatın 
veya müessesenin telefonu 
olması lizımdır. 

Mffhl m bir nalda 
Gerçi hat bugünden iti

baren açıktır. Fakat Anka
ra ile konuşacak zat veya 
müessesenin, kanuşabilmesi 
için evveli burada telefon 
şirketinin bu işle meşgul 
dairesine muayyen bir rnik
t.ar depozito yabnlması 
lizım gelmektedir. Bittabi 
depozito vermiyenlerin ta
lebi is'af edilemiyecektir. 

Ankara - Ealdıstw 
Ankara· lstanbul hattı· 

ma açı'=•• üzerine Anka
ra· Eeldıtlair •uiaaberatı 

muvakkaten tatil edilmiştir. 
BeJoilu aboaelert 

· Beyoğlu cihetindeki •be>: 
nelerle diğer k111.ıardaki 
aboneler Ankara i~ bir 
müddet sonra görü,d>ile • 
celderdir. 

Bid llllMl 
Telefon battı başlı ._.. 

na bir hatbr. Mevcut tel • 
graf direklerinin meriaden 
geçirilmiı ve o direklerden 
istifade olunmuştur. Bu bü 
yük bir tecrübe mahiyetin· 
dedir. Hat ileride tabiye 
ve en ıon sistem bir şekle 
kaJbedilecektir .. 

Difn /w_,tıılc 
Dün matbaada tehir te· 

lefonumuz çaldı. Açtık. aaa· 
tral memuresi : 

- Lôtfen biraz bekleyi-
niz, sizi iıti-yorlar, dedi. 

BU saaiye geçmişti, Aa· 
kara ile konllfllUJA batla· 
mlfbk: 

• 
YUllD blJf alı 

l~ak!:' 
Mqaol.-a 

H. N. ~alı _...,. 



en biiyiik düş1nanı 

1"-urkler en korkulacak düşmanın Rusya 
olduğunu zannederken büyük düşmanlarJ 

-.ı:ı:..~ İngiltere olmuştu 

-4-
harbe gtrmeslnl 

hadisatı burada 

~:flmılltbJ. Tilrk ordusunun asıl 

eti Çanakkaledc lngillzJerle 

a:Aırm&rıalyalalar tarafından kırıl

laatbzlertn lralr. lltilaaı, 

::.••da l'ürkler mühim za

WarlıMkla beraber lngt
hıçbb- teetsOre bpdmadu 

bir Fransız riyuet 

Wde _.eke ID1Ddla 

Lıgiltere tarafından 
;ıll!ııl- edildiklerine bat kblu. 

bapte ölen T1rklerln 

&llııııll&..""' ~ mulialc\ak ı..wz 

IJer.ı,. .... '-6-
bdretlnl auhamacLk

.. iyi bdtyorlarch. 

~lllclcı ..... :ı baleft ile her.her 

~İV& ,.kdchiı uman, blltün 

.... ,emetl de yıkıldı. 

TarldJe bipm bldanp 
....... ..ıtPlertn ..... ................ 

...,.. cll,orllrda kl : c Boyak 

lilat,ledlk· Ymabt...O. 
a..11-.: Bu yola bizi Enverle 

.ıe1111s. Bmdlr da timdi 
• 9ia wkubulan haclı-

ı ........... 

il 8' ay eoara Ttrk-

~--- • ...._.1& 

•. , .... -....... 
- .. ••katkli. 

.... A.pclBI ...... 

ı11alimlz alhnda bulunan sahalar 
yalnız mütareke teralUnl detil • 

bunlara ıllve etmete lüzum gö

recellmız maddelerin de tatblkına 

millalt idi. lngillzJerin Musul da 

dahli oldutu halde 
0

lralr.ta vazi

yetleri emin kk . lagllterenla 

lranda vaziy"tl • ettelc siyasi, 

gerek uker1 noktaı nazardan 

harikul&de bir surette kuvveti~ 
idi · Henüz Hazer denizinin 

roaveruıodı bulunuyor , fakat 

oruım hemer. tahliyeyi dilfü

nüyorduk . Hazer denizi eli

mizde leli . Bunu Bol,eYiklere 

kartı baht! bir Onülhareke ola
rak kullanıyorduk. lngtliz fırka-

ları Karadenlzden Hazer deni

zine kadar bütün Kafkasyayı 

itgal etmlı bulunuyor vebirblrlnc 

rakip olan Gürcüler, Ermenller, 

Tatarlar, Oapaanlılar ve Ruslar 

aruında sulhu müsalemeU temine 
hizmet ediyordu . Anadoluda 

( lngilizlerin twal sahası harl· 

dnde ) müttefiklerin hiç bir 

kuvveti görünmüyordu, Ermenis

tanm mukadderatı taayyün et· 

memifti, çünkü Ermenılttin 

ekserisi mem le ket le rln den 

hicret halinde idiler. Ermenis

tan tqkilinden ve Kilikyanın 

tefrikından batb Anadolunun 

tabiminl akla bile gelmemiıtl. 

Süriyede çok buhranlı bir va· 

zlyet hokomferma ıdt. Bunun 

eebebl F ranıızlann temennlyatı 

ile Arap vaziyetinin aert haki

katlerini telli edememekten, 

Fransızların pyanı teessüf Skyes

Plkot [2) ltilafnameslnln ahJcimı 

Oze rin de ısrar etmelerin den 

ileri geliyordu . Fı lıı tinde 

Arapların menafii ile Siyonist 

yehudl muhacirlerin menafii 

bbili telif görilnl\yor. her fCY 

hem Araplarm hem Slyonbtlerln 

rmade bir lagdız mandasının 

kabul edilecettnt ltrap ediyor

du. M.. heniz liikbettnl 

muhafaza etnıelde kil> 

(Blaa .. ) ------( l} lngilızlerin mqbur casusu. 
(2) Bu itilifoame 1916 "11e· 

sinin Mayısında lngiltere ile 

f ransa arasında ıkdolunmuştur 
Bu itilAfname mucibince f ransa 
Şuri~ sahilleri ilzerinde srblst 
hıraktıft gibi Suriyenin hhna
yesini de ona vermekte idi. ln
giltere f ransa ile bu hafi mu
ahedeyi akdettiği halde, diğer 

taraftan 1915 Mekkei şerifi Hü
seyine arapların isUklAJini va
ddmiş, Suriyenin içerilerint de 
ona vermeli kabul etmişti. 

Skye~Pikot itilAfnanıesi muci
bince Araplarm Suriye dahi
linde ihtiyaç eöstereceklsri mü
hasalllınn franm olmaları ka
bul olanclulu halde lngiJizler 
Şerif H6seyine bu hueli. için 
istediii laiffiı nnırahhastarı 
göndermeli ifthhüt etmitferdi. 
Jngilfz siyasetinin bu teııakuzlan 
onların kendı ~aatltri için 
mllletlt'i'M lflubd&tatun ayak 

ı~a aldtlllftlıln1 pek acık bir 
s•tTette t&tttıyor (.Mlterdln) 

Yarışlar 
Ayın 26 sından itiba

ren başlıyor 
Şehrimizde at koşularına 

26 Temmuzda başlanacak
tır. Baytar müdürlüğü bu 
husustaki hazırlıkları bir 
haftaya kadar bitirecektir. 
Yarışlar eskisi gibi Veli
efendi çayırında yapıla
caktır. 

Seyircilerin istirahatle -
rini temin için şimdiden 
tedbirler alınmıya başlan· 

mııtır. 

Rahmi B. tetkik se
yahatinde çıkıyor 
Sabık lktısat vekili Rah

mi B. bu Perşembe günü 
şark vilayetlerimizde bir 
tetkik seyahatine çıkacaktır. 

e 

Akhisar tütüncüleri 
Garip birvaziyetkar

şısında kaldılar 
Bir okka tütünü 50 ku;uşa satamazken bu bir 

okka tütünü hastalıktan kurtarmak için .50 
kuruş ilaç parası verecekler? 

ıimirin Akhisar ahalisin
den bazıları matbaamıza 
geldiler, kazalarının umumi 
bir derdini anlatıp şikayette 
bulundular. 

Bu kaza ahalisinin mü -
h1m bir kısmının maişetini 
tütüncülük teşkil eder. Bu 
havali tütüncülerine son 
zamanlarda bir hastalık 
arız olmuştur. Hükumet 
teşkilatı bu hastalıkla mü
cadele etmektedir. Akhisar
lılar bundan memnun ve 
müteşekkirdirler. Bu müca
dele tütün yapraklarına 

pülverizatörle nikotin hula
sası serpilmek ı'Uretile ya. 
pılmalctadır. Tecrübe bu 

tedir. Bu masraf şimdilik 
hükumetin mücadele teşki
latı tarafından yapılmakta· 
dır, fakat tü.tünler kaldırı
hrken bu masrafın zürra
dan alınacağı söylenilmek
tedir. 

Okka başına elli kuruş 
oiarak düşen bu masraf, 
bir okka tütünün mustah-

sile getireceği rakama te
kabül etmekte, hatta bu 
rakamı tecavüz etmektedir. 
Yani zürra ektiği, yetiştir-

mek için bu kadar uğraş

tığı tütünü ilaç masrafına 

mukabil bedava verdikten 
başka üstelik borçlu da 
kalacak demektir! 

D 1 k 
tarz mücadele, anlatıldığına Bu sarih ziyana meydan 

eri er te rar tetkik göre müşkül ve pahalıya verilmiyeceğini ümit etmek 

Rahmi B. Ankara vapu
rile doğru Trabzona gide
cek, oradan Erzurum, Kars 
ve diğer civar vilayetleri 
dolaşacaktır. Kendisine ve
kalet komiserlerinden Emin 
B. de refakat edecektir. 

olunacak malolmakta~ır~ Pülveriza - istiyoruz. Akhisarlıların tü-
Birkaç gün evvel tehrimize törle serpilen ilaç tütün tünlerini hastalıktan kurtar· 

gelen iktısat vekAleti hancı ticaret yapraklarının üst taraflarm- mak için mücadele teşkilatı 
ıubesi müdürü Avni Bey dün de daki mikropları imha et - yapan hükumet, memleket 
Rus\adan mallan iade edilen ta- mekte ise de ekseriya aşa~ müstahsillerin: himayeye 
cirlerden hır kumam dinleout. tabakalardaki mikroplarla matuf olan bu mücadelenin 
bazı izahat almııtır. nüfuz edememekte ve bu masrafını da tekabbül et -

Bugün Ticaret oda
11

ndan intihap suretle hastalığa karıı tam meli, buna imkan görülmi· 
edılen bir mütahaaaıı heyet evvelce tesir icra edememektedir. yorsa bu nisbette azim 
mahkemece muayene edilen ve . Diğer taraftan külliyetli masrafı ve neticede zürra 

yerli mah -•Lu . . masrafı mucip olmakta, be- · · ti k ~ teabıt olunan ıçın mu a surette zararı 
derileri tekrar muayene edecektir. her okka ,tütün İçin 50 m~cip olan bu mücadele • 

Rua)aya deri ihracı için velilen kuruşluk il~asarlediJmek, de~ez gş:~elidir. 
mühlet perwembe günü bitmektedir. ;;::===:;======~-..::!~~~~~~_;_-~ 
Dun yeniden bir kıaım den Ru•- [ Adlivede J Bı'r ı' hiı'la/\S 
yaya aevkedilmittir. ._..._ _____ ., ___ ...... .,._. 

·-=•.a 
Himayei Etfalin kır 

balosu 
Türkiye Himayei Etfal cemi

yeti Kadıköy şubesi tarafından 

her sene tertip edilmekte olan 
kır balosunun bu sene de Ağus
tosun sekizinci perşembe günü 
akşamı Meclis r~isi K!zım paia 
hazretlerinin himayelerinde ola
rak fenerbahçcdeki Belvü bal:
çesinde verilmesi tekarrür et
miştir. 

Yeni bir tiyatro heyeti 
Bazı amatör gençledı! bir

ar > a gelerek (lstanbuJ salır.esi) 
isminde bir tiyatro heyeti 
teşkil ettikleri ve yakında yeni 
piyeslerle faaliyete başJıyacak

ları bildirilmektedir. ..... 
H~behde su bollaşb 

Geçenlerde Heybelideki 
su menba1pın yıkıldığını 
ve ada balkının susuz kal
ması muhtemel bulunduğu
nu yazmıştık. 

Haber aldıtJmıza göre, 
son günlerde Halk fırkası 
Adalar şubesi tarafından 
adaya Elmalı suyu getiril
miş, diter taraftan da Sey
risefainin su vapuru su 
taşımaya bqlamııtır. 

Bundan başka iskele ci
varmdaki çeşmenin üstüne 

. de Emanet tarahndan bü
yük bir depo inpıına baş
lamlmlfbr. 

Hakkı Şinasi Pş. 
Trakyada teftitte bulu • 

nan Hakkı Şinasi Paşa bir
kaç güne kadar avdet ede· 
-cektir. - .... 
lv1atbaacıbk kursunda 

Devlet matbauandaki 
matbaaalak kunumin imti
hanlara clüa bftıaiftir. 

Aslı yok 1 
Mm. Manniğe tehdit 
mektubu gönderildiği 

tahakkuk etmiyor 
Tabanca ile ateş hadise

si tahkikatımn dünkü saf-
hasında Üsküdar müstanti· 
ti Cemal B., Ziya B. İs· 
minde bir f&)ıit dinlemiftir. 
bu badiae etrafında beş, 
altı şahit dabaı dinlenile
cektir. Şimdiye lçadar do
kuz şahidin ifadesi alın
mıştır. 

Şahit ~'1lenilmesinin 
Perşembeye kadar bitmesi 
muhtemeldir. Bundan son
ra, evrak mütaleası alın
mak üzere ~iiddei umu
milik verilecek, tahkikatın 
tevsiine lüzum. görülmezse, 
kararname Yl\Zılacaktır. 

Bazı gazete,~r. Mm. Man-
nite Franstzca metinli bir 
tehdit mektubu gönderildiği 
zemininde büı neşriy~tta 
bulunmuşlarsa <la, bunun 
aslı. esası almadıtJ anlaşd
mıştır. Hatta ortada böyle 

bir şayia bile yoktur. Bu 
şekilde bir haberin gazete· 
lerde intişarı, alikadarlar 
tarafından hayretle kartı • 
lanmıştır. 

Diğer taraftan, bir gaze
tede müddei umumilik ma
kamına atfen çıkan beya
nat ta kat'i ~ette tekzip 
edilmektedir. Gerek müd
dei umumilik, ıerek müs
tantiklik, tahlcikttt saflıalan 
baklanda ıiyet ketum dav
rumaktadırlar. 

Adli tabkikitin etraflı 

1Urette . ve bir an evvel ik· 
mali içia itiaela çMl11luk· ..... 

Bir Rum tevkif edildi 
Haber aldığımıza göre 

memaliki şarkiye Fransı2: 
bankası memurlarından Ya
ni Nikolaki isminde bir 
Rum (2500) lira ihtilas et
miş ve dün tevkif olunmuştur. 

4000 İnPk 
Yakında tüberkülin 
tatbikatı başlıyacak 
iktisat Veki\letinin son teh

,ligatı üzerine vakmda -.eh-. . " 
nmfzdeki 4000 k:ıdıır ineğe 

tliberkulin tatbik olunncaktır. 
\'ilayet ha) tar mLidiirliiı-ii 

hu hususta icap eden terti
ban almı~tır. ı\li baytar mek· 
tehinden bu sene mezun 0 • 

lacak 25 genç baytar ile 
vilayette me\·cut 6 ha) car
dan ibaret bir heyet bu işle 

meşgul olaeaktır. Bu işin bir 
ay :t.arfında bitirilmesine c;a
lışılucaktır. 

Maat batladı 
Defterdarhk ve idarei 

hususiyede bugün Temmuz 
maaşlarımn tevziine baş
lanacaktır. 

Mektepler tatil 
Bilumum lise, muallim 

ve orta mekteplerinin sene 
sonu tatiline bugünden iti· 
haren başlanacaktır. 

Yalnız liselerin ıon ve 
sekizinci smıf talebeleri ile 
muallim mekteplerinin dör· 
düncü smıflan bugünden 
itibaren bakalore imtiban
lanna baılı~calclardır. 

imtihanlar t S Temmuza 
kadar devam edeeektir. 

ır• 

Kitapçılar gitıiler 
Murlf veklled tarafındın 

çaıntan kitapçılar dün- An
karayı ~tmlflerdlr. 

1 \:1011 uıuı IUU 

[ Üstarafı 1 nci sayıl.• uzdadır 

ya hastaneye gönderir, ya
hut ta ba,ka nıutahas::ı:ılarla 

mu~n\ ı:rc t:der. Kenan B., 
mm affakivcU7. miidah:ıleler

de ''ı ar etmi~tir. Yaziyctin 
ehcmiyetini zamanında tcyck
kun t:deıncmi~tir. nu, acemi
lik 'e ınU\ ııffakiyetsizliğini 

mlıcyyetti r .. , 

Rupor, okunduktan sonra, 
Belkis J 1. ıı. \'ekili, "Rapor, 
maruzatımı:ıı;ı teyıt ediyor,, 
dedi, Belkis H, Lamia il. ın 
ha hası Kon~ a poli:- mektebi 
mu<luni Xazif B. in mahke
me' c ınmldch atını tahriren . . 
l>il<lircccj~"ini soylcdi, muha-
hmcnin talikını btcdi. 

l\la.1.nun \'ekili, da\ anın 
daha fazla u;-.ayamıyacağını, 

rııporda binnctice " Olsa 
olsa hatayı fenni 'ardır,, 

'"lcnildiğini, kastı clirmi bu· 
lunmadı~ını, miiekkilinin para 

için :ıdam üldürecek tıynette 
olm:ıdıjtını, e-asen zengin 
lıulunduj~unu, bir doktorun 
cinayetle ithamı, etihhanın 

:;erefilc oynamak, dnayct 
i~lcmck olduJtıınu vüylemiş, 

fenni hatayı da kabul etme
mekle beraber d:n anın lcd
lini btcmi~tir. 

l\hiddd umumi Rıırhanec

tın B., rnpor. Krnan J hısım 
B. in kanunun tarHatı dain·
sinde dikkat ... izlik, tedbirsiz
lik mt::-lek 'c s.m'attc 

acemilik ıtih:ırik furtp-inin 
t:ıchiki c ııa-ınd:ı 'c ~amanın
daıı eni tatbiki ..;urctilc öliime 
St.'hcbi~ et \'Crildigini gö:,tcr
diğini, mücrimiyetini tnlep 

edcccftini, Or. Atıf B. in. 
ebe ,\luherra 1 t. m Lı\mia il. 
ın ZC\ ci Cemal B. in ı'c a~lun 

'c fer' an, manen 'c mad
deten, ufmam ve nıı tnt-Aııırı 
bir i~tirak ve taksirleri gii
nılmedi~indcn, bl!r.ıetlerini 

talep iktiza cdccğini zikret
ıni,, sfükrini ~öyle hağla

mı~tır. Am:ak, hadi,e . Ö) lc
digimiz µ,ibi tecil kanunu
mın şi.ııni.ı1u dairc:-indcdir. 

-"uznııııl:ır tcdl i~riyorlıır, 

katil knstı da tahakkuk et
mcmi~tir. \liiddeiumumllik 
takibatın durma~mı hukuku 
aınnıe namına talep eder. 

Miıddd vekili, ".\Iakamı 

iddia. ) oruldu, fazla mütalca 
bey:ın hu\ urdulıır demi ... .,,. ,, ,, 
arada bir miinakaşa olmu~ 
sonra Kenan l la:ıun B., "Ben 
bu ailenin beş senedir dok
toru idim. Bclkis ll. a dört, 
beş kadın amcliyan yapmı~

tım. 1 latta kendisi beni medh
etmişti. Bu doğum hadisc~in
dc Je kusurum yoktur. Tıbbı 
adlinin dinlediği üç zat, 
.. Bu mudııhaieyi biz de ya· 
pardık,, dcmi~ler. Tıbbıa<lli 

bu miıtaleanın haridnc çık~ 
mıştır,. demiştir. 

~lahkemc, yarım saatlik 

IHASl!,R.i,SI 
-· 

Kadriy et.t. 
Yeniden 27 üt 

dinlen ecel 
lzmir,30(A.A)-Kadriye ~m 

ve rüfeliasına ait~davamıı mz 
temmuzda rüyeti mukaıf 

bulunmaktadır. Kadriye !ıaı 

ve zevcinin vekaletini der'~ 
eden avokat evrakı tetki 
meşguldür. Davaya ait • 
şahidin celbi için çelpnamalt 
ihzar edilmiştir. • 

• 

İlk -· -· uzum 
lzmir, 30 ( A.A) - &kova 

bağlarında molla Salih efendi 
ilk üzümü kesmeğe muvaffak 
olmuttur. Mahs\ll bir sepet 
içinde Cüınhuriyet halk fırkasına 
hediye edilmiştir. 

Leh kahramanının 
kemikleri 

Varşova, 30 (A.A)-Lehistan 
kahramanı ]eneral Bem in 
kemikleri Cracovie ye getiril
miştır. Şehir Türk, Macar ve 
Leh bayrakları ile donadılmış
tır. Jenralin küllerini hamil olan 
tren Türk, Macar ve Leh 
hey'eti murahhasaları refakat 
etmektedir. Mera~nı doJayisile 
fevkal'ade tezahül)t yapdmıştır. 
Harbiye nazırı Tütk ve Macar 
hey'c:ti murahhasaarı terefine 
bir ziyafet vermiştir. __ __,_ ___ _ 

llazin bir irtilıal 
Üç gün evvel tramvay tara

fından çarpılarak başından agır 

surette yaralanan Saraçhane 
başıııda Horhor caddesinde 
( 164) numaralı hanede mukim 
ıtsker mOtekatdt 1rllmet B. 
başındakı yaranın ihtilatı neti
cesi hazin bir şeknde irtihal 
etmiştir. Cenazesi bu gün ha
nesinden kaldırılacaktır. 

f aciadaıı pek ınüteellirn kalan 
mahdumu Hamdi Beye ve 
ailesi efradına teesnrıerimizi 
beyan ederiz. 
----- - ------
Üs}eüdar ikinci sulh hu/rult 

mahlt,emesinJen : Sen·cr ha· 
nımın hemşiresi Yaşar hamm
la munasafaten 'e şayıan 

mutasarnf olup kabiliyeti 
tak:,imiresi olmadığından bil
mliıayede furuhtuna karar 
verilen l'sküdarda Selclmi 
.Ali efendi mahallesinin Tek

kekapstnıda tekkckapısı ha
mamı kar~ısında 21-23 No 
lu ve sağ tarafı ibrahim ağa 
hane ve sol tarafı Selclmi 

Ali dendi camişcrifine ait 
bahçe ilTSası ve kıs111en fab
rika arsası ve arkı tarıh 

keza camişerif arsa ı ve cep
he~i Paşa sokağı ile: mahdut 
alu yüz otuz be~ zira saha-

sında ve zemin katta malta 
miizakc~eyi mütcakıp, rapo- döşeli hlr taşlık iiıerine ·iki 
nın katıl kııstını teyit etme- odayı 'c harap 11e metruk 
dijti, acemilik ve dikkat ·izlikle bir hah\yı ve mcrdhenle Çt-

üliime sebebiyet te tecile kıldıkta bir sofa ile iki oda-
tAhl bulundu~u noktasından yı \ c bir halA) ı "e on heş 
tecile kınar vermiş, takibat yirmi kadar ~çarı miisme-
durmuştur. reli bahçesinde bir kiıçük 

i\lüddei Belkis H. la tecil bostan kuyusunu rnuhtevı 
kar11n afanlar, ayni geçitte hnricen ve dnhilen tamiri 
karşılaşmak tizere iken, Dr. muhtaç sekiz yüı lira ki~_ 
Kenan Hasan B. ve di#er metl mukadderdi müşaın 
zevat dönmü~ler, mukabil 
taraftaki kapıdan çıkmıslardı ı ihalei ev\ eli) esi 300 lira _ __ .....;;..... _ __ ~ ____ r, bedelle talibi uhtlc:'ine bil-

i-limit B. Ankarada icra ihalei kat'iyesinin icrası 
Emanet muavini Hamit 8. için tayin kılınan 20 tem-

dün Emanete ait bazı me- muz 929 cumanesi ~ünü 
sailin halli için Ankaraya uvali saat J 5 te fızlaslle 
gitmiştir. talip olanların kiymeti mu-

T efttş mi} kadderestnin yuzdc onu nis-
• betinde pey akçesini ve ic-

. Dtin adliye müfettişlerin- ranın 929-626 dosya numa-
den bir grup., IDll2Ul .latan- rusunn müstashiben i.."sküdar 
bula gelmiştir. Bunun, Trakya sulh mahkemesi icrasına 
ldllyeslnln tefdşl 1çln oldu- müracaat eylemeleri Jlln 
IO tahmin edllıntkıedlr. olunur. 



J.Memleket haberlerıl 

Niğdecle 
Kıçıkınk denilen hay· 
dut nasıl öldürüldü? 
Niğde ve Aksaray taraflarında 

uzun müddet eıkıyalık yapan 
Kıçıkmk namındaki azılı haydut 
geçenlerde bir köye lnmit , halla 

soyduktan sonra kaçacağı bir 
sırada köylülerin ansı:ııo taklhlne 

~amlf ve arbd.,Jarlle birlikte 

öldürillmüttür. 
Verilen aıalomata göre bu 

wlı haydut ılmdiye kadar hır 
çok köylünfuı kanını dökmüı , 
bu arada Yozeat l•yaoına da 
lfdrlk etmlı ve aQnfuı bırtndc 
haydutluk arkada,lanndan Gizir 
Aliyl de öldürmllttUr, 

Bir haydul daha 
Geçeaılerde Adana .ınnnda 

ölD olarak ele aeçirÜeD mqlaur 
takı Gi21k Duranın haydutluk 
arkadatlarındu Mehmet de dil· 
hile birlikte yablanmıtbr • 

Konyada elektrik 
Konyada elektrik test.atı ton 

gtınlerde bltmlf ve Dç pden 
beri de umum! tenvirat batla
m1t1ır. 

Bir çete tepelendr 
Geçenlerde cenup hududu

muzdan memleketimize geçen 
)'abancı bir hırsız çetesl olduk
ları yerde atkerlerlnfız tarafın· 
dan tamamen tepelenmlıtlr • 

inanalım mı'! 
Adana gazetelerinde okudu

Aumuza g6re Aluonya müba· 
dillerinden oldutunu ileri süren 

bir ıat 45 lira kıymetinde bu
lunan emllkt yerine 300JOO 
liralık araı.l almıthr. 

[ Davetler ] 

Eczacılann içtimaı 
TrırlrJye Eczaaları umigdf riya· 

seliTKkn: 26 temmuz cuına gilnQ 
saat ondörtte Beyoğlu halk 
fırk.aıı binasında umumi heyet 
içtimu yaptlacafından asil 
uanın son aidat makbuzJaruu 
h:ımilen teşrifleri rica olunur. 

Vazife batına davet 
Bilfl mezuniyet terki vazife 

He Jstanbulda buluan ve fakat 
:ıdrcsl meçhul olan lunit 
Müddeiumumi muavinlerinden 
tiimit beyin hemen vaıif ~ine 
avdet eylemesi lüzumu mQddei 
umuıniliJcten biJdiril01ektedir. 

lstanbul birinci Tlcarel mahleeme
ıindm; Tahtakalede Nalburlarda 
349 numarada nalburlukla müş
tcgil Kirope Dradoryan efen

dmin 27-6-29 tarihinden itiba
ren illm iflasına mahkeme aza 
mülazinıi Suat Beyin jOJ kum· 
ser ve avukat Şinasi beyin mu
vakkat sindik tayinlne, emvali 
tknriyesile deFatirine vaz'ıyet 

olunmasına ve kefalet irae 
edemediği taktirde haps ve 
te'f kiflne ve bu baptaki hükmün 
muvakkaten icrasına karar veril
miş oldu~undan esbabı matlu

bun 16-7-29 sah günü saat 
14 te csalet sindiği intihap et
mek üzere mahkemeye gelme

VAKiT Temma 

Emm dBht1tye 

Verem /stanbul emvali metrale madiriyeti ildnatı 
"e ~u. basialıklUl mwebusısı 

dGktor 

Şekip Habip 
Ayasofya Y crcbatan Hacı 

Snleyman -apartımanında cu
mmteli. ~ çarpmba ve 
perıembe· Tel lst. 3035 

Beyoflunda Hfiseyinata mahallesinde taksim sokafmda k!ia ve 4 kattan ibaret olup 6 oda 
1 mutfak \'C 2 hal!sı bulunu atik 31 cedit 89 No. lu klglr hancrıin S2!50 lira mefsuh bedelle 
lo-7-929 brihJne müsadif çarşamba rGnl şaat 15 de pazarlık surctile kra)1 mw)'Cdell an~ 
karrerdir. taliplttin teminat makbuıJarile emvali ntetruke Sahf komiayonuaa mÜl"MMt eylemeler 

Matbaamıaa ael•a Herler 

Ayın Tarihi ............. -........ . i _ V~lnıa yalnız : 'Matbuat ummum müdür-: K o o A K : lügü tarafından neşrolun:ın i i (Ayın Tarihi) mecmuasının 
@p • . : otofraf makina-: mart, msan, mayıs nüshaları 
: larile filmile • İ bir arada olarak zengin ve 
: rini kullanmak : dolgun mündericat çıkmıştır. . . -----------• f ti . • • : men aa nız ıca- : ım11:ımr.::ma:m::m:::::ur.ı:::::::ı:: 

ı bahndandır : lva~purlarJ S Allmlnüt fotoğnflar için ! L!n: 
ı Minoferos i =-========m::::::m:::::m:. Sin e_kler 
! K ı. il : Bartın lüks \"C sürat J>Ostası H astal 1 k 
• artlarını &U anınız . . · 
: d Sa lı 1 Elektırıkle mücehhez muma- ""' t• • l • 

Evinize sokulan her sinek bir hastalık 
mikrobu ile mülemmadır. Flit istimali surc
tile hanenizi bir im; dakika zarfında bu muıir 
sinek ve slvrl sineklerden temlılfvebilirsl· 
nlz • flit , pirelerin • karıncaların .nya ha. 
marn böceklerinin gizlendikleri yuvalan 
tahrip ve yumurtalarını ifna eder • Bütün 
ha~ratı öldürür. Ayni zamanda s1ıe ıaran 
dokunmaz ve l<at'iytn leke bırakmaz. 

: Her yer e tı r : """' e l r l r e r I~ 
•••••••• .... ••••••"" zam kamaraları \'O güvene 

1 o 8 f tar da r ilk il 1n1t1 1 yolcularına mahsus müf errah 

Satıh" odar - J(Aalaııedo mahalleri =~Ayd vapuru ıt havi J-\ IIlıTcmmuz 

Ça~hyan kl>tko bahçellndekı p t . günü sut 
otlar biçilip ı)ınrn.U ..,ule sa· azar eSJ ı 8de Sirkc-

tılıkbr. M.bammea bcdell 220 ciden hareketle ( E.re~U. Zongul-
llradır. Talipler 7 tenunuı 929 
tarihine mo.adif pazar pQ saat el.ık, Bartın, Amasra, Koricc ıile 

15 te DdterJ.rlaktakt lhalo komla- ve Cide) iskelelerine azimet ve 

yonuna müracaat cyleyeceklerdir. avdet edecektir. 
Fazla tafsilAt EminönU Rıhtım 

EKSELSiOR 
han 2 numaraya müracaat. Telefon 

lıt: 2684. 

oy o K EL B ıs Ell!•~mmllı:m:=ı::r.mı.~ı&m=::m::::::::m 
F A B R 1 K A s 1 yelkenci g 

Galata Karaköy poRaçacı 
fınnı lttlsalindekJ mahallebi

clnin üstünde 

Hanımefendilere 

Pardesüler (Kaşa) 
Her renk ve son moda 

14112 Hradın ttibarın 

VAPURLARI 
Karadeni% Lliks ve sürat po•taıı 

Vatan 
3 ;.~::uzCarşamba 
pü UflDU Sirkeci rıhtımından 
hareketle d<>Aru ( Zonguldak, 
lnebolu, Sanuun, Ordu, Gire
-. Trabzon, SUnnenc ve 
Rııc) ye gidecektir. 

TafsllAt için Sirkecide Yel· 
kenef. hanında kün acenta~na 
müracaat Tel. lstambul 1515 

ardesüler(trench-coat) 
Be) ta lleitert r1t1klerdı 
22112 Uradan ttilıren Seyrisefain 

t_ _ 1 _ _ ~ ,. Merk. ACIDlell: Galata Köprü 
llŞaIDDaJar\.ipekll) bapda. Bey<>Qlıı 2562 Şube 

fflr 13 lirldu ' acateai: Mahmudiye Ham altında 
aenklerde 112 itıbaren ıır:---1...;;at·~0bu1;;..2;;.H;...,0 

_ _.1 

lzm~ -Mirsin sürat postası 
Beyefendilere < CUMHURiYET ) vapuru 

2 temmuz ıalı 12 de Galata 

Meşhur Manderberg markalı 
(trendı-coat)wı be) ve llcivert 

Pardesüler 
24112 llradan Hibaran 

Spor kostümleri 

12112 liradan itibarın 

~~:~~nde K ost 8 m 1 e r 
14ı 2 liradan itibaren 

r,.,.nk için t__, ı, L•~t • .....,...., augwz oı:w-mı ve 11>9r 

OSİÜmlerı" ve Kısa pantalonlar 

6112 Urıdu ltibaraa 

antalonlar (Kaşa 

nhtumndan kalkarak çartamba 
...baha lun1re varacak ve o 
aüniln akıamı İzmirden kal-
karak Antalya, Alllye Mersine 
gidecek \'e T aşucu, Anamor, 
AWye, Antalya. lzmJre uAra
yaıak plecektir • 

Aytakk sür'at postası 
( MERSiN) vapuru 2 Temmuz 

Sab 17 de Sirkeci nhbmından 
harekede Cehbolu, Çanakkale 
KUçükkuyu, Edremit. Burhaniye, 
AyvaJıta akiccek ve d&ıilfte 
mezkOr bkcJelerle birlikte Altın
oiuta uğrayarak gelecelctir. 

Cclibolu lçlll yalnız yolcu 
alınır yük ahnmaz. 

Trabzon ikinci postası · 
( IZMIR ) vapuru 4 Temmuz 

Perşembe akşamı Galata nhtımın
dan hareketle Zonguldak. ine. 
bolu. Sinop. Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Cireaun, Trabzon. 

( f 1 t ı ) ı uir adi batara• 61dürucil ma· 
yilerlt karı,tırmımahdır . f 11 t in daha 
büyük ve kat'I tesir> size memnuniyetbahf 
bir rıetlce temin edecektir , 

Tulun1basıyla Sıkınız 

lstanbul 
günden: 

ithalat •• •• gumru-

Cinsi CŞY" Koltuk Sandalye Kanepe Kısa arkah 
sandalye 

adet adet 
Damasko yüzlü oda takı011 2 .. " " 

<ı 

Hazaran örme tak\m 4 .,, __ 
2 

" " -,. 
Üstü tahta rakım 2 

" " " 2 
Örme takım i 
Döner kolruk 24 

adet adet 
14 ı 00 

14 ı 12 

o~., 2 
02 ı 

o~ ı 

02 ı 

02 ı 

fu~ M 
~h~ 09 
Havluluk 10 
Şezlong 06 

Ba14da muharrer 7 sandık mobilya talamlan çırşanba 
cumartesi pazartesi günleri saat ondan on iki ve on dörtten 
on yeaıye kadar fstanbul lthalAt gümrüğü sanş komisyonun
ca bilmlizayede füruht edileceği il~n olunur. 

&rafından 

çıkarılan haftalık resimli 
mecmua 

Bugün çıkan 
21 in~i nüshasını 

gördünüz mü? 
Nüshası : 3 Kuruş 

Seneliği: 150 • 
u 

Altı ayhfı : 80 • 

1'1üracaat ınahalli : 

Eyap sullı malılf.ane• icra tlal-
rulntlen: Serldı efendi ve Mara~ 

Hasep hanımların pyian muta
sarıf oldukları Kadıkc1Syde Osman 

ala mahallesinde Hfıdıverdi 

oglu sokağında atik 9-29 cedft 
9-1 O numaralı maa bahçe bir 
b:ıp haneyi kabili taksim olma-

dığından 45 gün müddetle 
ihalei evveliyesi icra J.;ılınmak 

üzere müzayedeye konulmuştur. 
mahalli mnkflr iki kattan 
ibaret olup sokak kapısından 

girildikde çiçckU çini fle bir 
miktnr taşlık ve tahta bir ufak sofa 
ve taşllkt:ı bir oda heli bir mutfak 
tahta merdiven }'Ukarı çıkıldıkta 
bir sofa ve sokak Olerine 

leri il!n olunur. Her 6 ı 2 liradan Rize, Hopayı gidecek ve dönüıte Devlet matbaası 
/stanbul Maarif emandinderı: renkte itibaren Pazar laelesile Rize Of, Sürme- .ı ııaıır bir oda ve bahçe tarafına 

M h lif C k ı ne. Trab&on, Polathane, Gı:.--I- , ı ::ızır iki odadan ibaret olduğu 
u te •ıllyetlerdekı orta e r et el' \il~ nr.tro Ye ........ k Giresun, Ordu, Fatsa. Samsun. - •<liliiiiii ve mezkur hanenin derununda 

me teplcrde mOnbal bulunan Sinop, lncboluya uıwayarak CH>- • B. Ada Belediye gazlnosun-
Diklf-Biçkl ve ev idaresi mu- Blö ruj· ye gri lece1tır. &' ~- • ' bulunan oda kaplları tanfam Ilı ilki da Şevki bey tems1llerl bu ve c3m ve çerçeve mükemmel 
a m erine tayin edilmek O.Ue 121/2 lif8d80 itibaren akşam (Arşın mal alan) Ope· ma badana tamire ihtiyaç 

::~~~ab~P ;~~~:n -=~ n lf8a'l1üı~log '.k"lhs::a:.n·s:ij ret 4 perde kanto, dans, yar- olmadığı ve hanenin arkasında 
1 ılı 15/ temmuz/ 929 tarı- Ceketler yete. bulunan bahçede iki adet ayva 
laine kadar Çapadaki kız mu- ' Baktcrıyolojı laburatuvarı •• Tayyare cemiyetındm: Nü- ve bir aedet erik bir adet 
allım mektebi modor lotn ne Siyah, licivcrt ve gri alpaktaa 11 ( Pek dakik kan tabliltu. munesi veçhile (S0,000) adet \ işne ağaçlan mevcut olup 
müracaatlen lazımdır. 1-uı.__ _ 6 ''aserm~n teamiı1n) kürcyvat • 

... QilJl 1/2 liradan itibaren t::dadı, nfo ve ısıtma hasta - evlenme sıhhat mporunu 11len1 l.1~·meti muhamrneoenın iki bin 
lara 27 /7 /929 da bqlan~. f: Jıl1an tefhisl, i~ar. balgam. p:ızarhk suretlle Münakası liradan oldujufaJjp olanlıno 

1- Taliplerin y11ları 20den f; cerahat tahlilAa, Ultra mikros- \•e daha fazla malQmat almak 
•tetı 40 dan yukarı olmıya- Ismarlama koslümler 5 kobl ile frengi taharrisi, kan icrn edllece~nd~ taba talip isteyenlerin kıymeti muhamme-
caktır • 30 / fi .., f 'b i çıb:ınları ve ergenlik için ol:ıcaklınn pey akçelerlle nenin yüzde onu nisbctinde 

2 - Orta meltteplerden nya 1 2 r aulD tı aran : hususi aşılar. sütnine muaye- birlikte t temniuz 929 pazar ilıalci evveliyesi 15 ıguatos 
bu dereıeedekı tan·.a mekteple- T k ·tJ d nesi yapılır. tcs1 saat t~fc piyango 920 tarihinde perşembe ailnfl 

Pendik baJdriyol~ 
jihanesi ve scruın da• 
rülistihzanndan : 

Kilo Nevi 

0 koyun derill 
Adet 
19 

ı so koyun yapallll 
~6 o danı dcrisl 

6 öküz derisi da~ 
Pendik bakterlyolojihanei baytar! ~-~.ıC:: surcdlı f _.. 

nnı alt bcrveçhi ball dört kalem ~ya ı-- aJaıdllllldl~~1 
f ·· u sut J4 te • 

muz t.arlhlne mfısadi paıar gun d. 1 tüat •illl 
talip olanların müessesel rnezkOre mil ur u 

eylemclerl. l 
Emniyet sandık' mi1d1Jr 1 

ğünden: Nesi"' 
S blha, ı ladce 

lbrahim Ziyaettin B. Fattna 8 ıaudbtnce 811111 
17903 Jkraz numaralı deyn senedi kabilinde sa-
sandığından istıkraz eyledikleri meblll ~u k maballı_.-..;-.:ı 
namına mcrhun bulunan ÜskUdarda enl cı ı 1 nUJlllllk 
Arka sokağındı eski S mükerrer ve y k uan ibaret 9 ~-... 
2 ı o arşın arS21 üzerine mebni ahşap Uç 

1 UşttlDnaa lllletlı~ 
2 sofa, blr mudak, 425 arşın bahçe ve m ~ vf!l'llıMMI 

d i hltaJIUDd& ._ ~ 
havi sahilhanenln tamamı va es 930 litl ~ 
memesinden dolayı satılığa çıkarılarak 1 

buketi yfllde 
mil$terisl namını kat'I kararı çekllmlt lke~ btdeHftİ !I 
zam Ue başka bir mUşterf çıkıırat miJ1.IY;Or sıhllblı•~ 
liraya ibll~ eylemiş olması dhetile msal gUnU tekf'.lt .. 
2-7-929 tarihine mUsadif önümüzdelcl 

1 ı. .. rrer ~ 
1 ı . ikmali nıu ... 

müzayedesinin icrası ve muame t'I nın günde nihaftl saat o• 
lundugundan talip olanlınn meıltOr bulunmaJarl ıuı..
alnya kadar sandık idaresinde hazır 
llln olunur . 

Emniyet sandıfı · miJdlJrllJ 

ğiinden: senedi 
.Makbule lL mın 17036 ikraz numal~Jd~ebJAI m 

ctblnce Emniyet sandığından lsdkraz eyl~~gıundı t'atıllli.ll 
bllJnde sandık namına merhun bulun•;i,34,86 ve yeni 
mahallesinde Bekd sokıgında eski U7.erlne mebni 
s~,32,34 numaralı ve ıco 1~1~:;aat, bir ıaıyo, 40 ı 
kattan ibaret 5 oda. 2 ~fa bı:vı hanenin ranıırnı -~·~ 
bahçe ve müştemcJAn sa1reyl h dola ı satılıl' ...tıtttll•~ 
hitamında borcun verilmemesinden /,1 kal'lfl 
ı 300 Ura bedel ile müşterisi nar:;. a ir roHşreri 
iken bukere yüzde on ıam llt·bJ! eylemiş olması dbc 
müzayede bedelini 1430 liraya 

1 ~dlf ~ 
mezkOr hanenin 2-7-929 tarihine m ınuamelsln n 

d · ·n terası ~e ._ 
günü tekrar son müzaye esını mtzkOr pn"'" 
mukarrer bulundugundın rallp olanlannl .... lıaJlr htılUlll,_"IJ! 

d ndık idarcs o"" 
yet saat on llltıyı ka ar sa 
liizmu ilAn olunur· 

rindcn DıeEUll olmak. a Si e . e mua- - Çh·anyolunda SultanMahmut müdürlüğünde "f' üt ekkil 
3- Mualilmlıte IDaol J Jır l türbeSikarşısında telefon Is. 981 1ft eş sa.ıt o.ıbefte Eyjlp J,Ulb mahke-

Te sıhht anzalln bulunmam~ me e yapJ :mama• • ttıyyaı:e mub~yeat JromliyQ· nıtsiı:fn icra dairesine muracaat e e 
- • e - • • • - - - - 0 DUila mürfça&tlar,J. CJJtmeJetİ U&a oJUa Ufo - e e • e • e e e • 

İstanbuıd. Fln::n~~;..---A·S-·R-~ - • M-- _O_B __ l_L_Y_ -E- - -~.·;w..-:ı:~~::z :-;.::.-,d.~; ... ıa:y:,;:: • -A· ·H-.MET F 
yokufanda 27 namcrolu 1 larımız • her lreefe UYJ'UI! r bet. kabul ebnez derecede ehvend"rr. 

bir myaret lddramıa aapata k.ifidir. Telefon: l.tanbul 3407. 



c HER GQN ÇlY.AR TÜRK GAZElY..St -
/ lfnn (IRTL•ııı• , Gazetemizde çıkan yazı ve 
, fi! • l! r.ı; \il lln • ;reılmlerin bütün haklan mahfuzdur 
"' : 1 : ~ Ttrkivtde Hariçte; , Gazeteye cöndcrilccek met.tuplann tiz.erine 

t Temmuz 
1929 

ı~ tabı 
8 Sayıta Türle mekteplerile faydah eeorlln 

t!Anlannda o/o 20 tenzillt yapılır 
iLAN TARiFESi: 

Satın 
6-.!I lııcf sayfada 

Kuruı 
11,50 
25 

KL."1"0' J\uMş idare için~c (idare), yazıya aitse (Yazı) 
l,•arett k.onulnıalıdır 

! ' ı Aylı[ı 150 000 
3 • 400 F{(1 Buılmıyan mektupların fa.de•lndm, ln7mntt

mukaddereıfz. mektuplara konalmut puaJarm 

Büyük ve Ya bir ÇOl ~ içi.o verilen IJ4,ıılarla 
hususi mahiyetteki Utıılann ücreti 

5 • • 4 • • "° ! 5 • ;50 1450 JOO 
200 

idare Ue k~vı~ıırı!ır. il • 
1 • • 1 ~ L 1400 2;00 , kaybolınaımdan •e dlnlum mUnderfcatmd&n 1 , 

.i idare meıuJ deilldlr. .ı:;.etemb.e hUJml Ub küı.ıl eclaa. J'ın": 1 ·8 inci uyıfa1ı 
resmi llAolar }ıo H. S. H. dbat aceote,ı, 

--"' 
tell970 idare işleri 19 ı f yar.ı iş eri) • te graf: 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

8 Haziran 1929 da münakasası icra olunup ta verilen fiat 
yüksek görülen font boru ve teferruatı münakasası tekrar 10 

Tü~ustos 1929 cumartesi günü saat 19 da Ankarada Devlet demir
'aki; yolları umumi i~a:esi malzeme .dairesinde. i~ra edilecektir. 

rrRAMV AY ŞİRKETİ 
ISTANBUL TRAMVAY 

1929 senesi haziranının 
ilanı ahire 

ŞİRKETİ EVKAT TARİFESi 
21 in'i:i gününden itibaren 

Istanbul ithalat güm
rüğünden: 

B.,;ktaı Sulh mahfı.emuinden: 
Mahiser hanımın Nişan taşında 
teşvikiye mahallesinde ikinci 
Nüzlıetiye caddesinde 2-8 num:;
ralı hanede mukim iken ika
metg~hları meçhul bulunan 
Mehmet Şikili ve oğlu Kahtan 
bey ve kerimeleri Fatma Vaat 
ve Cehniye Samiye hanı m lar 
ile şayian mutasarrıf oldukları 

Nişanta~ında meşrutiyet mahal
lesinde harbiye caddesinde 9 

mükerrer atik ve 121 cedit nu
maralı arsanın şuyuu izalesi 
hakkında ikame eylediği dava
dan dolayı gıyaplarında cari 
muhakemede usulen icra etti
rilen keşifte kabili taksim ol
madığından mezkür arslnın 

beher arşını on lira be
deli misle mütehammil ol
duğu beyan edilmiş ve iki 
ay müddetle ilanen tebligat 
ifasıııa karar verilerek icrayl 
muhakeme 14-9-929 cumartesi 
günü saat ona talik kılınmış 

olduğundan giyap mesrafını 

müstıuhiben hazır bulunmaları 

bir itirazları var ise tarihi 
il&ııdan itibııren (bir ay) içinde 
beyan etmeleri aksi takdirde 
mahkmeye kabul olunınayacak
ları gibi gayri menkulün bil
miizayede satılacagı tebliğ nıa

kaınıııa kaim olmak üzere tebliğ 
olunr. 

Münakasaya ıştırak edeceklcrın teklıflerını garantı mektuplarile 
tekraı fr:ikte mezkur günde saat 15,30 :ı kadar umumi müdürlük 

Dtalemlne teslim etmeleri lazımdır. 

Münakasa şartn .. melcri Ankarada Devlet demiryolları malzeme 
dairesinden, Istanbul lfaydarpaşada Haydarpaşa mağazasmdan 
beş lira mukabilinde tedarik edilebilir. 

AL TiNCi BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
6 iNCi KEŞiDE: 11 TEMMUZDADIR 

RCYCK fKRA~llYE: 
200,000 LİRADIR 

AYRJCA: 50,000. 40,000, 30,000, 20,000 15,000, 
10,000 LiRALIK 1KRAMIYELER VE 100,000 

LiRALIK MÜKAFAT 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 'fj 

.>: 
1l 
ıJ5. 

kadar muteberdir marka Kilo l\l. cinsi eşya 

No Hu tut 
Birinci Son sandık l c f 239 pamuk mensucat 

Haraket Fasıla Haraket Harai'et Fıçı 12 e d k 545 kimyevi boya 

' 

Şişliden. Tünele 3,6 6,00 24, 12 kangal 5 sth 208 galvenizli tel 
10 Şişli - Tünel ş· 9 26 24 35 kap 1 bilA 86 kirli yapağ -;.....----1 Tünelden - ışliye 6, , 

1 
Kurtuluştan - Tünele 23,00 23,30 sandık32 ma O demir ve pirinç çakmak 

11 Kurtuluş-Tünel 30 37 h " ki · 
---:......-- Tüne/den - Kurtuluşa 23,30 24,00 " 1 s f g 1 amur yo"'urma ma .nesı 

12 Harbiye-Fatih Harbiyeden. fatihe 5 10 6,09 1,10 parça 73 o O muhteli! cins ipekli mensucat 
Fatihten- Harbiyeye ' 6,08 1,10 sandık 2 d c 229foıogralalatıve hıkuıetltiabüye alalı 

14 Maçka - Tünel Maçkadan - Tünele :ll 23,00 23,30 
Tünelden - Maçkaya 23,30 24,00 

,, l eme 125 kesilmi~ yazı kil.adı 
" l ı f f 30 perdelik tül 

15 Taksim-Sirkeci Ta~simden-Sirkeciye 5,8 6,45 21,35 bağ 8 t m m 784 demir kanepe yayı 

16 Maçka-Beyazıt ' 

18 Taksim-Fatih ı 

19 Kurtuluş-Beyazıt' 

Sirkeciden - Taksime 10 7,09 22,00 demet 7 j p g 390 " araba ., 
Maçkadan-Beyazıda 7,09 6,25 22,33 sandık ı hsnsc 141 boyalı düğme 
Beyazıttan-Maçkaya 14 7, 12 23,20 balya 5 r b 638 pamuk 
Taksimden-Fatihe 15 7,35 19,40 sandık 4 k z 277 muhtelif şapka 
Fatihten - Taksime 8,21 20,26 " ı p d 21 O pamuk meusucat 
Kurtuluştan-Beyazıda 6 6,15 22,36 " 4 v 

0 
pirinç alektirik aksamı 

Beyazıttan-Kurtuluşa 13,17 7,05 23,26 " 3 " 
jm " ,, 

22 Bebek -Eminönü 

Beşiktaştan -Bebeğe 5,31 
Beşiktaştan-Eminönüne 7 5,40 
Bebekteıı-Eminönüııe 15 6,00 
Eminönüııdeıı- Bebeğe 22 6,00 
Emin ön ünden-Beşi ktaşa. 

Ortaköydeıı-Eminönüne 11 
Eminönünden-Ortaköye 15 

24,30 
23,44 
1,14 

9 3 h s 264 pamuk mensucat 
• 12 j o Omuhtelif demir makine aksamı 
• l v l 60 galalit tarak 

balva 2 W 123 pamuk mensucat 
,, l philip 136 kaput bez~ 

Balade muharrer eşya 29 '6f 929 tarihinden itibaren 
cumartesi pazartesi ve çarşamba günleri 10 ile 14 ten 17 

İstanbul 
ğünden: 

Tapu E' 
müdürlü- ai 

23 Ortaköy-Aksaray 
Ortaköydeıı-Aksaraya 
Aksaraydan-Ortaköye 
Beşiktaştan-Eminön üne 
Eminönünden-Beşiktaşa 

22 

5,05 
5,33 
5,40 
5,44 

22,50 ye kadar lstanbu! ithaldt gümrüğü satış anbarında bilmü-

22,55 1 _z_a.:..y_ed_e_s_at_ıı_a...-cağ;..ı_i_ıa_n_o_ıu_n_u...;r'------------

Mevcut defatirdcn muhtacı tamir ve teclit olanlar için yirmi 
gün müddetle münakasa açılmıştır. Taliplerin Tapu dairesindeki 
nıübayaa komisyonuna müracaatları. 

Türkiye İŞ 
Sermayesi tediye edilmiş 4000000 

liradır Umumi müdürlük 
Ankara 

Şubeleri: 
A~KARA ADANA 
ıSTANBl'L TRABZON 
IZ~JİR G1RESON 

AYVALıK 
KAYSERİ 
~IERSfN 

SAMSUN EDREMiT DURSA 
BALİKESIR ZONGl'LDAK 
Müsadif muamelat, kumbaralar kasalar 

~~~~~~re;~ 
P.T.T levazım 

düriyetinden: 
ı - l lututu havaiyeye mahsus 

vanize demir cel kapalı zarf usulile 

tur. 

liç nevi "250" ton ga1-
mlinakasaya konulmuş-

2 - l\Jiinakasa 1 9 ·929 tarihine mlisadif pazar günü 
icra edileceğinden taliplerin şartname almak için şimdiden 
ccklifnamc ve teminatlarını muhtevi kapalı zarIJarı tevdi 
için de mczkör tnrihcc saac on dönce lstanbıılda yeni pos
tanede mubayaat komisyonuna müracaatları. 

32 Topkapı-Slrkecl 

53 Yedıkule-Sırkccl 

. ~ ... ..,, .... ~ ı 

Beşiktaştan-Fatihe 
Fatihten-Beşiktaşa 

8 7,00 
18 7,22 

15 6,05 
6,51 

Aksaraydan-Topkapıya 6 5, 13 
Topkapıdan-Sirkeciye 10, 13 5,34 
Sirkeciden-Topkapıya 20 6,10 
Topkapıdaıı-Aksaraya 

5,10 

19,45 
20,07 
22,15 
23,00 

22,49 
23,25 
24,03 

Aksaraydan-Yedikuleye 6 
Yedikııleden-Sirkeciye ıo 5,33 22,55 
Sirkeciden-Yedikııleye 13 6, 13 
Yedikuleden-Aksaraya 20 
Aksaraydan-Edirnekapıya 7 5,20 
Edirnekapıdan-Sirkeciye 11 5,50 

23,35 
24,20 

23,10 

Sirkeciden-Edirııekapıya 14 6,23 23,44 
Edirnekapıdan·Sirkeciye - 24, 19 

Hntara (Babıali) ~a~~esin~e 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı 

ayrı ayrı ve ya birlikte kiraya verilecektir. 
isteyenlerin (Yakıt) idare Müdürlüğüne müra

caatları. 

fstanbul posta ve telgraf baş 
müdüriyetinden: 

Hük memuru yetiştirilmek üzere otuz lira ücretli şehriye ile 
18 milazim alınacaktır. Yaşı on sekizden aşağı yirmi beşten yu
karı olmıyan taliplerin şeraiti anlamak üzere nihayet temmuzun 

yedinci gününe kadar baş müdüriyet tahrirat kalemine müracaat 
etmeleri il§n olunur. 

LÜLEBt:RGAZ İCRA DAİHESiNDEN: 
Muhamınlne 

Tütün 
Kilo 

4500 

3500 

450 

80 

Esami 
Bllmllz•yede beher ldlo

•unun arhrılan 
Miktarı Kuruı 

Lüleburgazdan Remziye hanım 

Şükrü ve abdiirrahlm efendiler 

30 

30 

35 

20 

Alaca ~Iescit mahallesinden Naim Ef. 

" " " 
Musa Ef. 

Balada isimleri yazılı kesan Lülebugaz ziraat bankasından 
ahzu i~tikraz eyledikleri mclHt.liga karşı her bireri hizalarında 

muharrer tütünlerini bankaya rehin eylemiş ve indclmüza

ycde hizalarında muharrer fiyat dairesinde talibi üzerinde 

bulunmuş ve fiyatı mezkur haddi itidalde görülemediğinden 

bizzarur müzayede 8-7-929 tarihine müsadif pazartesi saat 

l 4 de talik kılınmış olduğundan talip olanların yevm ve 

vakti mezkCırda icra idaresine gelmeleri ikinci def'a olarak 
ih\n olunur. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Selami ceşme-'.\laltepe asfaltlı şosenin yeni tanzim olunan 

şartnamesi mucibince pazarlık surctile ihale edilmesi takarrür 
eylediği cihetle müteahhitlerin (12880) liralık teminat mek

tuplarile beraber ihale günü olan 7 temmuz 929 pazar gü
nü atideki şeraiti ikmal ederek encümeni vilayete müracaat 
eylemeleri ilan olununr. 

1 - teklif mektuplanna ehliyed fenniye Vf'sikası leffi 
mutlaktır. 

2 - Mlinakasaya iştirak edecekler 4-7-29 perşembe 

glinii saat 14 te Şehremaneti fen ~üdüri!etl odasında içtima 
edecek olan komisyondan ehliyetı fennıye Vesikası almağa 
kat'iyen mecburdurlar. 

Bu hususta tafoilac almak isteyenler nafia baş mühen
disliğine ve encümeni vilılyete müracaat eylemelerJ. 

-~-

İstanbul İcra dairesinden: 
Bir deynin temini istifası 
zımnında mahcuz ve furuhtu 
mukarrer bir adec Ostin mar
kalı otomobilin 4 temmuz 
pcr~cmbe günü saat oııdan 

on ikiye kadar asmalı mes
cit minare sokagı 28 numa
ralı Anastaşın Carajınde furuht 
edileceğinden memuruna mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

Muharrem:23 Burç: Seretan 
yın doRus u r.;ı Ayın batışı 

0,22 ~ 13,18 

Pazartesi 
Namaz vakıtları 

a'N.\ Oıt• İlda.Jı Akt•'ll Y•ın tm..,·, 
4.32 12, l 7 16. 18 19,45 21,48 2.12 

Bll&'ün doiianlara lılm: 
Erlr:elc.t K.11: 

Şeyda Munise 

Günün naılbati; 
Kör ölür, badem güzlü olur. 

Buıünlcl ban 
Rü7.g4r poyr:ız hava bulutludur

1 
--~-- --. -_-. 

Mes'Jl müdür: Refik Ahmet 

"'Vakt,,111 1 1.'enınıuz 1929 tefrikası: 86 
Muharrirı: ırere Sta.kpııl 

Kaçan • misafir" inin eş
kalini her tarafa bildirecek
mi idi ? Bul11na bir müka
fat vadedecek mi idı ? Bu 
pek te muhtemel değildi. 
• Hover " müessesesine 
böyle fena bir reklam yap
masını istemiyecekti. Ağle
bi ihtimal polise müracaat 
ederek son derece basiretle 
taharriyatta bulunulmasını 
rica edecekti. Acaba • Sand-

' burn .. pansiyonlarında araş
tırmak hatırına gelecek mi 
idi? 

Bu sualin cevabı şüphe
li idi. • Cones • kendini 
• Hover n in yerinde far
zetmıye çalıştı. Böyle bir 
takdirde ne yapacaktı ? 
Ancak bu suretle düşün
mekten bir şey elde ede

medi. 
Her halde • Hover " in 

yapacağı bir şey vardı. 

• Sandburn sur Mer n den 
çıkan bütün yolları taras
sut edecekti. Bu gayet 
mantıki idi. • Hover " de 
mantıkçı bir adamdı. 

• Cones " in yegane ya
pacağı şey ilk taharriyiıtın 

hızını atlatmaktı. Uzun 
günler boş kalmak, şu kü
çük odada mahpus gibi 
oturmak işine gelmiyordu. 
Fakat aklına diğer bir şey 
geldi. Eğer uzun müddet 
kapanır kalırsa Madam 
• Henşav • şüphelenecekti. 
Şu takdirde her halde di
şarı çıkmak lazımdı. Bu 
düşünce kendisine biraz 
cesaret verdi.' 

Hava gayet güzeldi. Şö
minenin yanındaki igro
metre kurak havayı işaret 
ediyordu. Bütün gün oda
sında kapanan bu adam 
şüpheyi celbetmez mi idi? 

Her ne olursa olsun "Co
nes" hasta taklidi yapma
dıkça orada kapanıp kala
mazdı. Fakat hasta olmak 
ta dedi koduya yol açardı. 
Kendine haber verilmeden 
bir doktor celbedilmesi 
imkanı vardı. 

Feci vaziyetlerde en ma
nanasız şeyler garip bir 
mana alır. Eşya sanki size 
bir mana ifade etmezken 
birdenbire birçok şeyler 
ilham ederler. Mesela ke
çenin resmi canlanır; yedi 
çocuğu size bırakıp kaçan 
namussuz zevcenin hakkın

da artık ümit beslenmemesini 
ihtar eder. "Cones. şu sı

rada şöminenin üzerindeki 
bir tablonun tesiri tahtında 
idi. 

Kapıya üstüste vurulması 
delikanlıyı ikaz etti. Kulak 
verdi; kapının açıldığını ve 

t.vet arCIK. uuı.uu UUUL-l'-'' f 
_:_~~~...:.~~~~~~......ı--

dişarıdan bir sedanın "Mer
si. dediğini duydu. Sonra 
kapı kapandı. Anlaşılan 
Madam • Henşav n birşey 
sipariş etmişti. Kadın mut

bağa indi. "Conesn kütü -
paneyi açtı. Raflardaki ki !' 
tapları muayene etti ve 
içlerinden "Onidannıa "Ge 
ce kelebekleri" ni seçti. 

-12-
Gccc kelebekleri 

Hasta veya hali '1eka
hatte veya düşünce ile ze
bun olan insan, asabını 
dinlendirmek için ne "Mil
ton " un, ne de "Şekspir. 
in asarına müracaat etıtıez. 
Bir nezlenin elemini unut
turacak bir yesi azaltacak, 
meyus kalbe cesaret vere
cek klasik müellif azdır. 
Bunu ancak muhayyele ro
manları temin ederler. 

" Cones " okumıya pek 
düşkün değildi. Ucuz bir 
iki roman okumuştu. Fakat 
edebiyat sahasındaki ta
harriyatı en hafif noktalara 

inhisar etmişti. 
Edebi, lirik, ro-

man yazmak usulü, bu.nla
rın hiç birisinin kendıncc 
manası yoktu. Daha kita
bın ilk sayıfalarını okur 0 • 

kumaz kendini bir Fransız 
plajında "Truvil sür mer n 

de buldu. "Gece kelebek
leri ,. müellife bu sahilde 
ona Madam Dolli isminde 
bir kadın tanıttı. Madam 
Dolli "Cones. in önünde 
banyo etti, ve delikanlıyı 
alakadar eden daha birçok 

şeyler yaptı. 
Tam roman kahramanı

nın hangi Rus prensi ile 
izdivacı noktasına gelmişti 
ki odanın kapısı birdenbi-

re açıldı. Madam "Henşav. 
bir tepsi Üzerinde akşam 
yemeğini getiriyordu. 

Madam "Henşav .. yeme
ği İstediği gibi ihzarda 
serbest kalınca güzel bir 
istakoz, peynir ve reçelli 
çörekler getirdi. 

"Concs., çabucak yemek 
yedi. Kitabı okomıya de
vam etmek istiyordu. Ro
manın kahramanı Madam 
Dolli nazarında T ereza 
kontes dö Roçesterle bir
leşiyordu. Operadaki mu
ganni kendisi, Rus prensi 
ise Malin of idi. Fakat or
talık yavaş yavaş kararmı
ya başlamıştı. Bu sıra Co
nes artık okoyamamıya 
başladı. 

Artık harekete gelmek 
sırası idi. 

"Cones. zil çalarak ma
dam Henşavı çağırdı. lstas-

yo gidcceğıııi .;oy~cd i; ve 
kasketiııi al. k ..1 Şorı çıktı. 

Çok garip şey, artık için
de endişe yoktu. İlk endişe 
bertaraf olunca, yeni vazi
yetine alışmıya başlanmıştı. 

Etrafın gittikçe fazla karar
ması içindeki emniyet his

sini çoğaltıyordu. Neden, 

kim bilir, dükkanların ışığı 

kendine kuvvet veriyordu. 
Sola dönerek denize doğru 
yürüdü. . 

Sokakta elli metre kadar 
yol aldı; bir tuhafiye ma
ğazası nazarı dikkatini cel
bettiğinden öııüııde durdu. 
Koyu renkli elbiseler ara
sında alacalı kıravatlar gö
ze batıyordu. Yaz yelekleri 
arasında fantazi gömlekler 
ahenksizcesine kuruluyor
du. Camekanda panama 

(Btımado) 


