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Fransa, borcunu isti r d ya 
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,.:ı::wu e :ıs:z ## ı .. 41& lüaumundan bah1ediyor 
Londt' ı (.A. ) - Paristen Roytere bildiriliyor. Ağus

tosun bidnde Mennıesi lazım gelen 80 milyon lngil~ tirw;ı 
miktltutdaki taksltin tehiri için Frwısa tarafından va\l ol'1'l 
talel>ln Amerika h~~'1CC. ı-eclde~hueti l".._asıa cfkArı 
UID\lmiJcslnia bir kısmmda fena bir acıısir hasıl etmiştir. &

Rom1nycı hükilmeUnin 
lağvettiQi. sefaretler Açık var mı, yok mQ? 
Romanya '6t•tinin tasar--

ruf maksadiJe AQlra sefareta-

nesini üt• ile JetlM. bir mas

l-1ha_tl(lıtafWc Yiic\Kla ıotir~~i 
ya .. ~ TtibQa C.
te._ verdtll ~ta ~ 
R~ya bl~-'6 at JM~tla 
Br~ t<tlUfe.. UM Madrıt,· 
Liz~ Rica. RlJ4t~ro. 

Alakadarlar M. Jakann fikirlerini 
şayanı hürmet bub,yorlar 

,.,. ... , -.ven. Baaetesi "her türlü milll menfaatler@ istihkar g<wi 
tle baba ft u.al ınUtalealara brşı yabancı kalan ve 
~ dolaJI Fm\s&ya tıdi bir malt mtMasese muamelesi

ga.cereçek olan bir taluıa -~ cümlt fm\111"'1 
istikbalinin o~~nç_ak olmasını Fransızlar hiç bir zaman kabul 
edemezler,, diyor. Oevre gazetesi, Avrup:ınm ya esaret b:ığ

lan alandı 9Uuqe 111ah~m veya A~ct"il\anıtt \l)J1.)11duruğu 
altında Yaf&mata umetmlş ke bu memleketi bqı birlcş
•e&e Qıec;bur olduğ\lnu söylijyor. 

Pf ES ı .. :;;: t g t& i "' 

Stek,._m. Tifaa, Tobo, sefa~ 

retler~ ilgaya karu vermitUr. 

Au titısat mediş,t ~fın
dan neş~1\ rapora gört 
memk~edmw~ ttcart mı.ıva
zeneşinde 44 milyon küs\!f 
lir4 a~ıl~ görülmektedir. Gü~ 
r~ "-tat\st\klerine lsdn•t 9' 

den ve '1akliyat, Uıun r~ 
mi\ seyyahların bıraknk.hm 

para g\bl bu cetvellere dahil 

Amele başvekili iş başında. 1:
0

:.·::~d:~ ::;~~~·::İf :·:·: .. ~::.-:·y:~~.:! 
edecekler, o~ticedc 2 miijır tey 4a mucibi end~ g<>rülmek· 

lngilterede maden sahipleri 8 Saatten 8'1 tasarrut ~l~lc ve yeaiden tedip, 
alvl kabul etmiyorlar vergi tarhıoa lüzum gıörmiye- HalbulU istatistik müdUrU 

'I• eekür. umumisi M. KıunU )akar 
Landr•~ 1 (A.A)- 11'1 vekil M. M~ Dunal~ köwür •-==:==ıı=..-=ı=========-==--=111lllF'lfl=fıı;~·ı.wı.,1'ft;ı:::11•=w~i;:;::w:z= 

ocaklaft Mb!fleti Uatfta IMJıün kendisini ~yatete; ıc:len JllJ>OQ kabinesi ~ifffıQ effi -
bir muttbhu heyednl kabul etmiş. sckiı saat ç.alJŞma qn~· 
naua tldUI ve daha başka tokliftor hakkında nıezkOr hey 
td• ~"'t\ir. Kömür ocaklan sahiplerini\\ çal~a qıüıi
dcdpla dtha llyıde ua.ltıJmuına ştddcde ruq4ll"ı; t>ulun
cl\llU Mbe1 vcıribnlştlr. 

Kuvetler müsavi otursa 
Alllerllr8 De lnttUtere blribirlerine 

h çekaıealer, deniyor 
""""'~ 2 (A.A) - Hariciye aaıın, M. Stirnson kuvvct

'*"'llt •t.vl ohnaaı fıkrinJa Atnerikanın af lkadar 
•• •Wübel ~ mauktre ve miildlemeler içhı baılıca 

...._ cleVlllt ldeatlilli ~ etmJttif. Amerikanın siya
.etinde bir derlU\Jlk V\l1ruu )ıakınd.t Londradan relen haberlere 
s&ü nakleden M. Stinıson iki ıvillctin kuvvetleri a•asıqda m~ 
vilik bulunmasının bu milletlerin birbirine slllh çelunemek için 

itlllf dmeleripe bir çare iqldl etmek it~ile b8Jdk bil' ehen\t" 
ft'beti llatl QlcSuı-u spy~mişttr. 

Kazaya ulnyan L1tanyol tayyarecileri 
nıemlekdlerine döndüler 

Celtemttarik, 2 { A.A) - f Eagte ) tayyare ıemfsj Numancia 
tayyarecilerini- buraya getirmŞttr. 

CthelOttarik, 2 ( A.A ) - Nuınancia tayyarecilerhJ . aıti:-en 
lnıfUz tayyare gemfaf Bagle bu sabah saat teldzl -f5 geçe limanan 

T~'9, t {A.A) - Tınakn kabinesi istifa cttlğtnden 

imMra~~ ~~ da\ııny~ nazın l\L l famaguicl\l yi kabine 

teşkiline memur ettiği rivayet ohmuyQr. s._bık V ashington 
1 

sefiri M. Shldehara nın d_a hariciye uezaretlne gelece~ söy-

leniyor. 

Bir Almuı (!AIUIU mahktim old-o 
Prağ, ı (A.A.)- Almanya btşabına casusluk yapınakla zan 

naltında bulunan yftzbaşı Palout l V sene ha~se mahkCım 

edilmiştir. 

Münihtc bir ktJllyon halin ~fnedi 
Münih, 1 ( A, A. ) - Bir kaayot ahali arJ•ıot Sfrmi•· ık\ ld~inia 

telef 'le Mkiai &IW suretle obilk ÜZC\l'e l~ kt;nin <le JA{~maaqıa ıe -
hep elmuttur. 

&em Murat PAtAmft kemikleri 
l.ohistall,4a QlUamm meraşi- cWnedidi 

V •rtov• ~ ı (~A) Rugü1\ Uid~~~11aliledilen Uh ve 

l\\ı~r mllll .kahraman\ ceneml nemin tozlari doğduğu şehir' 

yıml Tarna W.d4 mern~n:ıle İstikbal edilmiş ve hazırlanan 

muazzam me~arma ddnohmtıuştur. 

Mera.ı;imba Tiirk ve Macar sefaretleri erklnı ve mıuşal 

pilsudski ile Polonya ord\ISunu temsil eden jeneral Romer 

hukftmet mümesslllcri hv.ır bulunmuştur. 

CllJSUP methalint relmjştir. Ruıyodo l>Oyük bir fırtınanın yaphklan 
Tayyareci Stultz düttü ve parçalandı Moskov~ 2 (/o..A.)- Nilmlskta şiddetli bir fırtına olmuş 

Nev-York, J (A.A.} Atlı\ntık OkJanuaunu geçmeğe mu- büyük zarar ve hasa_r ika etmi~tir. Sular bir çok köpriileri 
111Uak olan tayyarecilerden Stultı, Lo"g bl~tta 300 metre alıp götiirmüştür. Dcmiryolile mütaaddit maden kuyuları su 
irtifaından düşerek parçalanmıştır . .fımerikan tayyareclljği bu altında kalmıştır 
m hlik kaz.ı ile birkaç &Un içinde Long lzlAntla 4 hava 
Jaırb1'nı vermiş Qloyor. Milthit bir çekirge ıürüıü .• 

deki fnQHla ordusu yerinde duruyor faris.ı ~ (A.A.) - Pöti Parizyen g~zeteslnin .Ajaksiyodan 

Londra, ı (A.A.} Royıer ajansı Rendeki lngUl.ı işgal aldığı bir habere nazarcn Korsikanın ccnul>unda~i vadiyi 
ordusu umum! brırglhına tahliye bakl(ında henüz hiç bir .i&\il4 eden bir çekirge sürUsü meraları, mczruatı, zeytinlik-
ı.limat gönderllnıemJş oldutunu bildirmektedir. lerı. bağları ve bahçeleri çqk büyük hasara uğratmıştır. 

-- -:--_--~ -- -=--- -

böyle bir açığm kat'iyet\ va
rit olmadığqıı ve neşredilen 
rakamların yanlış esasata is
tinat ettiğini beyan etmek
tedir. 

·M. ]akar diyor ki s 
~ Ticaret muvuenes.inde 

mevcudiyeti iddia olunan açık 
bir elsanoden lbarenir. istatis

tikler tutarak bunlar üzerin

de mütabassılların fikrini 
almadan neticeler 9ıkarmıya 

çalışmak insanı büyük ha

talara. dü~ürür. Memleketin 
vaziyeti iktısa.diye~nl fena 

göateten QU h•p ~3tlyen 
yanlışbr~ 

M. Jakar bq lddiasında 

kendi yapt'ğı teddkata istinat 

ederek ihracat mıülanmt.Jın 

gümrüklerde pek dun fiatla 

gösterildlğlnl beyan .;tme~te

dir. 

All iktısat meclisinin vasıl 
olduıtu netice ile 1\1. ]akarın 
tctklkan arasındaki bu mü

him farkın nereden tevellüt 
ettiği hakkında dün allkadar
lar nezdinde tahkikat yapnk

AldılJnuı. netlce l\l jakartJ\ 

nikblnane b~yanatına blr çok 
cihetlerden hak vermekle be
raber iktısat meclisinin rapo
runda görülen büyük açığı 

11.ah edecek mahiyette değil
dir. 

Rüsuıpat umum müdürü 
Ihsan Bey, gÜmrük lstatistlk

lcrlne esqş olan fiatların ha
kikate çok yakm olduğunu 
beyan etmekle berııber M. 
Jakar tarafından serdedilen 

iddlamn şayanı hürmet ve 
tahakkuku arzu olunan blr

şey olduğunu söylemektedir. 
M. jakar piyasa fiatlan 

ile ihracat beyannamelerinde 
ki fi;ıtlar arasında çok mü
him farklar olduğunu söy
lemektedir. Halbuki gümrük 

ihracat müdirlyeti, muamele 
Yergisinin vaz'mdan beri 
bu fiatları Zahire borsasının 

' 1 ( + ij\istyiq ~t Ve- • lkv~n W1~•'1et.\n-I 
~ file IU öldi.iren komiser de Fral\M ~--QQıeı;tın ~e-l ~\MVW Ahıaeı B.in ll\Ufta.. liste ekseriyet kazanması = 
- ~gıin olunmuştut. ~ 

5_= keme9'.}e ~ır ceza ınahke- + .(\qıer-ika harict~e "a- ('i J mesi dün sabahtan akşama 
- Zlfl müstakbel \}lüıakcrcler 
~ kadar l\\tşgul olm~ birçok ve fngiliz- A~etjka ~üna- :; 

l şahlı dlnlenmişdr. ~l.\fder- sebatt hakkındaki fikrini \ 
~ deq \lU ~ifade v~rmiş izah etmektedir. f 
~ lerdlı • Tuafe~ ır~nda + Rendeki İngiliz fşgal ) 
~ hararetll müı\tkqa}ar olmuş- ordmu karargAhı tlenüz \ 
\ tur. Vahide H isminde bir tahliyo edilmemiştir. İ 
f şahidin maznuqlyctl kafar- + Efganistan~ N~ir \ 
.§ laşunlmışrır. hanın kararğAhının düşma.n _\i 
\ + Kadriye R davqnın kııbileler tardı\ldan zapt~- = 
'J şahitlerine tehUgal yapıl- dildiği rivayet olurım{lktaclır. ! 
- aı -••••J1•111••n 1 ~ mışur. 
- 6 Viliyet umuroı mec- İ 

i_- + Trakyad• tefti~tta = 
; .. r- lW dünkü içtim;~m~ic\ JJAa~ = 
i ~ul~~an Halk ~-rka~ < l 3) rif bütçe~ inş4'at f'\Sl\nı kıı- \ 
~ Uncu mıntıka mufettışt Hak- bul etmistir. Bu hafta (23) i 

( kl Şinasi Paşa dün avdet ilk oıektep binası ihale \ 
1 etşqtlr. edllecktlr. ~· .. ·~ 1 ........................... , .... ,- .............. ......., .. ,,._..,.-.,,.,._. ..... , ........ ,,~ 
resmt cetnlleri ile Ticaret ist\ltistlklct"de b\l ına~r l~i .. 
odası tarafından tapıim olu- llU derecede bertuat edil 
nan ayhk- piyasa bültenlerine 
istinaden tesbit etmektedir. 
Tüccann dun fiatladoldurdu-

miştir. Ticaret o_dıtsının ver .. 

diği piyasa cetvelleri say~ 

ğu beyannameler hu esasa sinde yeni istatistiktlcrde 
göre tashih olunmaktadır. 

Diğer taraftan Ticaret o

da~ ne~dindo yapUl'tmıı1 
tahkikat, bu cetvellerin ha-

klkat, bu ~tv~Utrin haki
kate çok kafill Qlduğunu 
gösttrmektedir, 

Oda hergüft tanzim olunan 

piyasa cetvellerini tophya
rak aylık vasatiler vücuda 
getirmektedir ki bunlar top
tan satış fiatlannın en bakJkt 

bir neticesidir. 

Bu itibarla M. }akarın 

kabul ettlll flatlann pera
kende eşya fiadarı olduğu 

zannolunmaktad11. 
MaselA zeytin yağı fiatlan 

vasatisi plYJH cetvellerinde 
86, ? 5 kuruş gösterlldigt 

gibi ihracat gümrüğü de mu
amele resminl 85 kuruş ü~e .. 
rinden almaktac4r. 

Ancak M. Jakann yaptılt 
tetkikat 926-927 senelerine 

aittir ki, o ~aman henüı mu
amele vergisi vaz'edllmemtş 
plduğundan ihracat beyanna

melerinde fiatlar dun gfüte· 
rilebiliyordu. 

928 senesi için hazırlanan 

ihracatımız hakikaktc en 

karip bir ~'~Uqe ~örülccck

tir. 

Geçen senelere ait güm

rük istatistiklerinde ihracat 

emtlasınm fiat farkı azam! 

% ı O derecesinde kabul e

dilmektedir. 

'ficad muvaıcnemiz<lekl 

&Çlk ~cr \Wde ~ p;ıi\yon 

gibi büyük bir rak~m41 baliğ 
olmuttur~ 

Yarım aşır evci \İ 

VAKiT 
- i ' .. 

D'lfnkü gun htırl .. 
'1iye n4ı.ırı devl~i -
hl Aleksandr P410ı 
Hazretlerilt: Rusya 
~iri Pr~ıış LAba -
•of ceıu:apları babı 
'leraskeriyc gelip 
ıatı ha~re-11 seFa5 • 
keri ile Anadolu 
hududuna dair bir 
haylı niiizak~re et
mişlerdir. 

~-~-..... --
''V akt,,m 3 Temmuz 1929 
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l,.cyll ile Necll taıa.in-
1erinde y4nılJOaJa1,ıvd-. 

y enreleri, açık fikirli oe
sur bU kadındı. 

Daha dütün günü onlar• 
la konuturken etrafı koklar 

Jibi bir haroket y•pmış : 

- 8'a •vde bir züppe 
Wusu vu.~ demiı~. benim 

81aimce penceııeleri, kapılan 

IOJ!lak, biraz havı d-tiftir· 
........,,. ·-·,·_.k liıım.. bilııaClll belki 

• ahıbğı~ için bir ~y 
hissetmiyorsunuz. 

Kıalar en yüksek linema 
,_ıcbzlannı laıbn<Jıraeak 

lldar ınabıun ve pıel 
'9vırlarla baflinn• gök yii

ıüne kaldırmıılarch. Bir 

.. , hiuctmiycırla,r mıdı 7 
Si• -Wr 4e onlann içifte 

run. 7.avallı ocuklar ha· 

v• .,.ltdmıt bir ~~ den de kendileriJ~ beraber deki yenilik fırkasının en 
lçindold kutlar ıibi adeta ağlamaktan baıka birşey kuvvetli azası ve teruel di,. 
nefeaaiıliktwı cap çekişi- gelmiyordu. reği kency&i olduğunu ga-

yorlardı. Fakat ellerinde Görümcelerlnfn daha ilk yet iyi anlanuştı. 
ne Vatclı? Babaları eıki (Ünde büyle bilyük bir Bu ge°' kadın zeki ol • 
kafalı bir ilıtifar, anaları duğu kadar da hilekar ve emniyetle açılıp aaçılmalan, 
aciz bir kadındı. fi~ret Yat~ ıöılorlo ideta kendi· cesurçlu. Fazla olarak evin 

ablfılan bir ağırbtŞhbktır sindon badat iltemeleri en mühim kuveti olan Şev• 
tutturmqtu. Yirmi yaşında 

bir gel'Ç kız olmaşına rağ

men eski bkld~ta baba .. 
ıma taş çıkartıyoıdu. Ş."" 

kete gelince.. ne dense 

şimdiye kadar o dl\ pek 
y~qilik vt tileıtM ttraftarı 
röriinmcmiıtl. 

lnşallaJ\ )'c;Qltlcri tayc;. 

si:ıde o da ~ir parça Açılır, 
kendi yaşında ki 11 Asıt 

gençler • e ben.nli. Dert .. 

Jeriıd 1-İ• dır~ Hdtf 
annelerine anlatabiliyorlah 

d'f. Fakat o biçarenin elin-

Ferhundenin kalbine do- ket artık avucunun içinde 

kunm~, Genç kadın Ley- demekti. Yeni fırka birkaç 

Ji ilo Neclinm sa9lannı 

olquyarak: 

- Vah zavallı masumlar! 

dedi; bu güzel gözleri böy-

le ağlatmıya nasıl dayanı• 

yor1'u-? Siz hi~ ıııw•~ ,ı. 
J"A.;yin... Şi~i ~k yç IMti 
olduk ... .Natıl oba clerdio. 
mizi asalatm•. 

Perhundenin Müç kişi ol
duk • demesi tevazudan 

başka birşey detffdi. Yok· 

sa bugünden itibaren ev-

gün içinde iktidar mevkiini 

de geçkdii evde büsbütün 

bqka bir hayat ~)adı. 

Eski fırkaya gelince, bu 

rnuvaffaldyet kawsında büs

bütün datılm... Evin için· 

de zaten bir rölge, ıülüçn 
bir korkUl\llt ,ıbi a:ezen 

AJi RIM Jlly b6'bq Of• 

t~u kaJboldu. Sa~tn 
e~tdl ~a _G!İ!yor, 

güuü kendi kendine kırlar

da gezmekle yahut kahve· 

lerde oturffiikla geçiriyordu. 

Fikretin babasilt arıttı 

açılmışb . . Genç kız bir türlü 

yengeşi ve kard~ılerile an

laşmak istemiyor, bütün 

gün vıhıi bir inatla odaaa• 

na kapanıyordu. 

Onun fikfince bütün hu 

olan ıeylerin mes'uliyeti 

Ali Rıza beye aitti. O, ai

le babası vaıif elerini ihmal 

etmeseydi, evini kuwetll 

bir erkete yakışacak bir 
metanetle idare . etseydi 

ıöı böyle ayap düter miy· 

di? 

Ge~ kız dütül\düklerini 
açık~ Ali Rıza Bey~ sö,rw 

le8'ektcn de ~nmiyordu. 

Ara ııra yalnız kaldıkl-." 
vakıt babasını acı acı it· 
neliyor: "Benioı içil\ ehem

miyeti yok... Ben nasıl 

olsa hayab k11ılınış bir 

lcızıpı.,. FC\kat Ay!ieye acı
yorum... Yavrucak bunla

rın arasında mutlaka ah

laksız olacak. " diye ihti
yar adamı büsbütün çıldır
tıyordu. 

Ali Rız~ Beye göre Fik
ret tamamile haksız de~ildi. 
Bu işlere biraz da kendisi 
sebep olmuftu. iki bDyük 
kabahatı vardı: Evvela za
rif bir adamdı. Sonra pa 
rasızdı ki her halde daha 
aff cdilmez bir cinayetti. 

lbtiya.- ad~m "Altın y:ıp
rak Wlçoti. ni hlfa1'tıkt ıa • 
mnn karısının söylam\t ol. 
d~ şaılero ti11tdi ~1' ve· 
riyordu: 

- Şirketi bıraktığıma 

iyi mi ettin? Başkalarının 

ahlfksızlıtmd~n banC\ ne 
idi? Hi~ olqJazsa yaln~ 
kendimi lekelenirdim, çoluk 

çocuğümu bu tehlikelerden 
kurtarmış olurdum, 

ihtiyar adam bir sabah 
karısına yalvararak elbise
lerini ütületti. Eskiden ol
duğu gibi bUyük bir dik
katle giyindi. Karısı bu 
şıklıtın sebebini öğrenmek 
istedi; o: 

- Hiç... Bir eslci arka· 
da~ı ziyaret <:deceği111i de .. , 
diye milph~m bir cevap 

verdi. 
Maksa,dı " Altı~ yaprak 

~rkeij 11 11\iidUrü "Muzaffer. 
beye batır ş.or~ behanc· 
sil•, f(iyle bir gi>rii.nmekti. 
~i taleQ'f'İ bçlki on• 
tekraı hit i~ verirdi. 

~erçi M\lzafterl~ bv d•" 
hl yü~ yibe ıtbnem~ğe 

ctbl\ v"ıdı. f-ltt b.._ eikt 
zamanlaı-11 v' ~ki Ali ~ı:ı~ 
"eye tit b" warc\-. 

l Bıtı-nedl J 



llml bir ınUna~asa 
.... 1 ............. . 

f Baş makalemiıden mabat 1 

Binaenaleyh dikkat edi
tirse M. Kamil ]akarın iti
razı iki cephelidir. istatis
tik mütahassısı bir taraftan 
bu itirazı ile Atı ikbsat 
meclisinin memleketimizin 
mali vaziyetini zaif göste
ren raporunu çürütüyor• 
diğer taraftan gümrük ista
tistilclerine esas olan be
yannamelerdeki kıymet ra
kamlarının -· memleketimiz 
zararına olarak -- hakikate 
muvafık olmadığını göste
riyor. 

M. K. ]akarın bu itirazı 
çok mühimdir ve denile
bijir ki bu itiraz üzerine 
meselenin tamikile ortaya 

çıkacak hakikat mali ve 
iktısadi dertleripıizin ruhu
nu gerek hükumet, gerek 
efkarı umumiyeye anlata

caktır. Onun için "Yakıt,. 
neşriyatında bu husustaki 
hakikatlerin bir gün evvel 
inkişafma hizmet etmeyi 
bir vazife bilecektir. 

A1 elunet As11n 

Nüellmer ~onireıi 
[Üst tar.ıfı 1 inci ~ayıfamı~ da 1 

l,1?g.iliz muharriri Gols
verziden sonra Fransız mu-
harriri Bendor riyasete 
geçmiş, ondan sonra Al
man muharriri Donbler ri
YA~ete davet olunmuşsa da 
[ehli muharrir Julyos Ban-
c!rovski lehine riyaseti ter
ketmiştir. Bu suretle ilk 
defa olarak Slav edebiya
tına mensup bir muharrir 
müellifler kongresine riya
set edecektir. 

Danonçiyo 
c'bııarafı birinci sayıfamıhla~ 

Oanonçiyonun kor:;:ınlık 

edip etmediğinin tesbici he
def itti haz edilmi ştir. l\Ifüa
dcrcsinin korsanlık neticesi 
olduğu tcsbit edildiği takdir

de sigorta !'irkctlcri gemi 
:sahiplerine ta;,minat yer~ıck-
ten kurtulacaklardı. Bilı\kis 
hu harakct me~ru harp ted
biri olarak tesbit cdilir:ıe, 
o zaman 12 milyon lireti 
Sig;ortadan almak m LimkLin 
olacaktır. 

Turcn mnlıkenıc~i, Danun
çiyoya kursan denıniyccc-

~inc ye Fiyumcdc 'uku bu

lnn hareketinin me~ru oldu

ğuna karar n!rmi~tir. ----
J\1üb~dele 

[ Üstarafı l inci eayıfamızc;ladır J 
- Birinci kurşun atıldık

tan sonr.ı \ · efik B. Yürüyor 

mu iJi, \'Okstt heın~n \~l.!rc - . 
dü.-;.tü mid 

- O sırada ben dükka
nının girıni~tim! 

Reis }\usrct B. , komiser 
muavini ı lc Y cfik B. ara
smda ~il;ih atıldıgı z:unan 
ne kadar mesafe bulunduğu
mı sonlu. )ahit, ~u cc,·abı 

'crdı: 
- Aradaki mesafe, \" efik 

13. in boyu kadardı. \ 'efik 
B., uzun boyludu. Yere 
dii~üncc komist.:r muavinine 
vakın oldu. Boyun un uzun
lugu llH.S ıfoyi kıs:ılttı! 

- iki ifaden ,·ar. Bunları 
telif c.:t. .Mesafe iki mi, yok
sa altı adım mı idi? 

Ş<thit, kıırarbmadan söy
lediğini kaydetti. 

i\1nı. Zafira geldi. ~lazırn
mın, cv\'clii ihafc kastile 
1:ıih\h (\ttı~ını söylüyordu. Re
is N usrct B. isti7.ah t.:tti: 

- ~\ lüstanıikl.! böyle söy
lememiştin. 

l\lüddciuımııni Cemil B.dc 
istizah ettirdi: 

- Ornda cc Maktul, polis 
gerilerken yere düşünce 
durdu, bekledi » de diyor. 
Bir de rnpor<la « Silfıh . ya
kından atılsaydı cildi y.ıkıırdrn 
ka)~dı Yar. Mm. ne diycı.:clc? 1 

Ifadı.:sinJcki mübayl:rn.:tin 
halli için Sotiri Ef. ile mfı
vacehc yapıldı. .\[aznunun 
cvYchl bo~a silah attığını 
Sotiri Ef. teyit etmedi. 
- Şalıit Nikoli EL, isticYap 

olunurken, :.\ 1 m. Zarifi arka
dan Rumca birşey fısıldadı, 

bunun farkma rnrıldı, riva~ct 
ihtarda bulundu. • 

Nikqli Ef., \'dik B. in 
muaYinc vuracağını tahmin 
ediyordu. Ve mlla\'İnin ha
vaya inm,rnn attıgı iddi:ı~ında 
idi. Rds N usrct B., <cSı:nin 
ifadene göre, on kur~un 

atılmış. Halbuki tabanca se
kiz kurşun alıyor \ 'C içinde 

atılmamış kurşun da nr? 
Ha~ aya da üç hır~un atıl
d1ğını söylediğine görl!, bu 
nasıl olur ? .Maktulün cc c
dindc de beş kurşun rarınış! 

.\lüddciumumi Cemil B., 
şahidin yalan şehadet mad
desinden hemen tevkifini 
istedi, şöyle dedi: 

- Di~er şahidin Rumca 
st:slenmcsi üzerine ifadesini 
değiştirdi. 

~ laznun Yek illeri, itinız 
cttıkr:. ınünakaşalar oldu, 
reis ~ı.kol~ EL ye çckilcbi
lcceğını bıldirdi. 

[ Üsttarafı birinci s avıfamızd:ı ] Şahit Ligor Ef., Vefik 
Yunan telgr~flarina göre B. in ınua vine bıçak dokun-

Atina, 2 (Aneksartitos)- durduğunu ta otu% adımdan 
Hariciye nezart::tine gelen gördüğünü, muavinin « tü-
telgraflara Ankarada itilaf kesip yere düşerek » ates 

- Joıef, yarnl:tnıp kaç
tıktan . onra Vctik B. le 
ınua\·iı1 arasında 111: oldu? 

- \'dik il, bı'Ya~ı aşa
ğıdan tutuyor, komİ~l:l\: 

<loğtu geliyordu. Koınisl' r, 
bir kur~Lın attı. Y dik B. in 
eline is,1bet etti, biç.1k elin
den dü~tl"ı. Komi er, birlrnç 
kurşun daha sıkınca da n :re 
yuvarlandı, öldü. -

- \ Tcfik B. in elinden 
bıçak düştükten sonra ımı· 
<Win lrnç el kurşun attı ? 

- Üç, dört tane attı. 
- 1 liç havaya kurşun 

attı mı? 

- farkında Llegilim. 
Dikkati calip olan hu ifade 

etrafında iki taraf Yekillcri 
aragınd ~ı hararetli münakaş,1-
lar oldu. A hrnct B., mal, tu
lun \'arislcrinin bazı şahitler 
üzerinde mües .. ir olduklarını 

iddia etti. M ü<ldci n~killerin
den Ekrem R., « Ayni şey, 
kendileri tam fııHlan vaki ol
muştur, tarafımızdan değil! » 

dedi. 
Saat yannıdı, öglc tatili 

Yapıldı, muhakeme di<rcr - . rı 
şahıtlcrin dinlenilmesi için 
ondôrt buçuğa bırnkı ldı. 

ikinci celse 
On dört buçukta açılan ikinci 

celsede Sabriye H. ııı şehadeti 

nıülıimdir. Sabriye H. ın miis
tantike verdiğ i . ifade şu meal. 
dedir: ( Civardaki ka pı cılar, 

Vefik B. için öfkeciliğinden 
ötüı-Li a: delidir, tutarız. l(ork
mayrn, t elfiş etmeyin! > diye 
bağırdılar. Komiser Beyfeııdi, 

tabanca sıktı. Vefik B. bir elin
den vunıklu. Ellerini yukarıya 

kaldırdı: Muavin Reyfcndi, Ve
fik B. yere dü~tii kteıı sonra da 
ü ~erine silah endalıt etti. ) 

Sabriye H., mahkeme huzu
runda bu ifadesini teyit, müte
addit istizahlara r:ı$iınen bunda 
israr etti : 

- Evet, böyle oldu. I !atta 
son kurşunları çömeldi nişan 
aldı, öyle atlı. ' 

- I<aç dafa attı? 
- Beş dafa. 
Maznun vekilleri, yere yiizü 

koyun düşeıı Vefik B. in yara
ları. göğs[indcn olduğunu, bu 
vazıyettc yatan bir adamın bu 
şekilde vunılanııyacağıııı söyle
dıler. l\\fıddci vekillerinden 
Sadi Riza B., şöyle mukabele 
etti: 

- Viiz:ü koyun yere düşen 
ıııaktuliin, iztirap içinde can 
~erirken, kıvranırken bir an 
ıçiıı ol ~un yana dönmeci iği 
nasıl ıdda edilebilir? yere 
ınılılaıımadı ya: Bunlar miil:\lıa

zaya değer ve takdire tabi 
şeylerdir. 

Tekrar hararetli nıünak;ı.~lar 
oldu, Bakkal Yorgi, l\\ın. 

Zoiçe, Vahide H., kapıcı 

Olıane5 Ef. dinleııildiler. 

Bunların ifadeleri arasındaki 
Vefik B. in ellerini yukarıya 
kaldrımış olması etrafıııda 

tarafeyn vekilleri münaka~ada 
bulundular. Bu el kaldırnıaıım 

kurşunun tesirile yere düşerken 
bir hareket olup teslim olmak müzakeratma bugün filen ettiğini söylüyordu. l lalbuki 

tekrar haşlanıyor, Salahi- bizzat maznun, maktulun hareketine i~aret olmadığı 
yet ve son talimat ile mü· kendh,ine biçak dokundur- zemininde müdafaaya karşı, 
cehhez olan M. Papa bir madıgını ifade ediyordu. müddei vekili lt kollarım kal-
muhtıra ve şifahi izahat Reis Nusret B., şahitten dırmış, gene kurşunu yemiş. 
verecektir. b l l «t " l Vaziyet ve netice budur ic:te! » istizahlarda u unur ~en, u {- dedi. " 

Bugün Ankarada aktedi- · ı d 1 ı semek » tabirı c ne eme\ Vahide H. ın ifadesi de mu" . 
ece~ olan büyük içtimada B b · 1 Tevfık Rüştü B., Tevfik istediğini sordu. u ta ır e, nakaşayı mucip oldu. l\lüstan-

Kamil B. bitaraf mübabele muavinin ayağı taşa çarptı- tikta a: Vefik B. in elinden 
azası, M. Rivas ve M. ğını, sürçtüğünü anlatmak silah düştü. Elinden kan akı-
Holştat, M. Papa ve Di- i stiyormuş. yordu. Silah elinden düştükten 
yamandopulos iştirak ede- Vefik B. den şikayet ede· sonra da kurşun yedi. Bir cı-
ceklerdir. garayı iki nefes çekecek kadar 

B 
rek komiser muavinini ça- fasıla ile silah atıldı » dı'ı.·eı1 

u aralık Tevfik Rüştü J fi "" 
B 

ğıran Rus marangoz oze m Vahide Ji.. mahkemede biraz 

ıyarı 

Türkocşkla;~piyanko
sunda kazanan numa-

raların listesi 
Türkocakları piyankosu 

evveJki gün çekilmiş ve 
ıl>üyük · ikramiye kazanan 

nwııarafarı yazmıştık Bu
gün de kazanan bütün 
numaraların mul)tazam cet
velini neşre başlıyoruz: 

( .. . 
n .•ı 

. 1'a1..ın .ın 1 
Kıyıııct i 11111111 r.ı 1 

İzmirde muhakemeye 
devam olunuyor 

Beyannameleri 
kim yazdı ? 

lzmir, 2 (A.A.) - Bugün 

öğleden evel saat on otuzda ağır 
ı ceza mahkemesinde komünistle

rin muhakemesine devam e<lll-

Buik otomobil 

Ş cnnl e • 
:>oou Lira l ı k 2.ıoıı .JI 

2500 '..'otıll 

Pı rlanta panda ıt lf 2.wo ~ ı•ıouö s 
.. 

K iınc 

J3 Li > ıi l. ~alon halılar ı l)CJ<ı 

~O~lllı!l 

10.1;1;-3 

l'.Wı 

cmo .. '.?Ol.J..'i-1 1 
Yüıiik fıOO t l~~ıı .... ~ 

~ 

5110 '.?.2' 1 ;"<)~ 

.. 
500 . lll\llıOCJ 

Pır lama Pıı ıı danıir 400 l-!t\060 

Platin erkek saatleri 
( 650 ) şer liralık : 

34209 190482 145026 
108287 212006 200356 
228703 168469 ~58186 
99661 

Platin kol saati kadın için 
( 500 ) zer liralık 1 

134458 156270 43122 
171625 227256 94459 
21233 141010 227388 

244000 
Salon takımı (lOOO) ( 83337 

liralık et ( 83575 
İpek Seccade 

( 250 ) şer liralık : 
120233 11329 33251 
80883 152780 80208 

231621 154544 141836 
119749 82981 104926 
66963 145610 56656 
98002 113853 18953 
39206 

Halı Secade 
( 100 ) liralık: 

194528 132479 60960 
19090 210230 77237 
49603 148473 219976 
60756 31141 147040 
23578 117930 159984 

131970 31413 4422 
214384 59495 92955 
36726 151005 244701 

105916 48679 214030 
187594 245511 186169 
70927 233333 75181 

211123 212048 130613 
163439 158966 146944 
185415 49048 29547 
200629 79504 71926 
242695 100372 104197 
36398 229322 156847 

154052 176205 81767 
207022 127179 191801 
114586 209604 5275 
112039 106474 132205 

23088 120713 533777 
26683 9ı201 122540 
8253 153400 251036 

194531 133431 20321 
108675 264291 126371 
51818 208253 203855 

ijereke battaniyesi 
( 10 ) ner liralık: 

97838 201871 194278 
60248 177362 142858 
47597 139460 235463 
40980 137662 114823 

183171 108836 200362 
112235 116710 1 173597 
77301 146896 53570 
38137 233163 55069 
6259 166428 209878 

206265 163753. 231810 
245580 121996 241740 
162181 65408 194435 
238679 37187 148860 
111616 245632 26417 

51122 81440 20851 
199222 134750 7773g 
84962 63260 

Yat kulüpte 

Maarif balosu 

1 
1 

1 

miştir. 

Firart Mehmet ile Hamdinin 

celpleri hakkındaki tebligatın 
ilmühaberleri gelmittit . Koço~ 
rıun sicilli nüfusa kadyinin istl

IAmı hakkında1ci tezkereye ademl 
malomatı mutazammın cevap ile 

T evfitin farik ve mümeyyiz 
olduğuna dair rapor okunmuştur . 

Şukrüye verilen şifredeki rakam· 

ların yazısı Nikoya ve Şükrüye 

gösterilmiştir. 

Bunlar bu yazının kendi yazı· 
lan olmadığını iddia etmişlerdir. 
Doktor Hikmetin Ödemişteki 
bir arlcadaşına yazdığı mektup 

gösterilmiş ve doktor yazı 

benim değildir, ehli hlbreye 

müracaat edilsin cevabında bu

lunmu~tur. Marangoz Hilminin 

yazdığı bir mektupla yaptığı 

bil'. resmi Hilmi tarafından 
kabul edilmiştir. 

Badehu Ahmet kay~nın 

evinin tabrrisine dair ve Kam· 
beroğlu Alinin keçi hırsızlığı 
mes'lesinden yakalandığı zaman 
denize atılan beyannameler 
hakkındaki zabıt varakaları 
okunmuş, lbrahim Ağayef, Sıt
kı ve doktor Hikmetin beyan· 

name ve mektuptaki yazılan 

· inkar etmeleri üzerine gerek 

maznunların talepleri ve gerek 
müddeiumuminin gösterdiği lü· 
zum üzerine yazıların ehli hib

rcye gösterilmesine karar veril· 

miştir. Muhakemeye yarın öğ· 

leden sonra devam edilecektir. --.----. - - -
Ş. Kaya B. 

Karsa vardı 
Köylüler vekili "Ya .. 
şasın cümhuriyel,, 
diye karşılıyorlar 

Kar;-;, r (.\ .• \.) - 1 >ahili ye 
\'ekili Şiikr ti Ka ya Bey, ordu 
miifctti ~i lzzettin, kolordu 

kumandanı Sl!dat Pa~ahırla 
birlikte saat J + re ~ehrimi zc 

µ:clmHir. ı\Jbafirlerimi z, mii~

tahkcm mc\· ki kumandam 
vihlyct crkant ye halk mli
mes~ill cri tarafından Selim 

nahiye~indc b tikbal edilıni~
lcr ve :şehrin methalinde a~

kcri mektepler, c:-naf ccmi
) Ctleri Ye kc::ıif bir hulk tara
fından karşılanım"lurdır. Y ekil 
Bey Sarıkamı~tan gelirken 
Selim ve Banli kariyelcrinc 

uğrnoıı~ YC halkın snmimi 
te7.ahlirleri ile ve "'Ya~a :-;ın 
cumhuriyet,, scdalarilc kıır

~ılunmı~tır. i\Wşarünilcyh köy· 
!erde bir mliddet tC\'akkuf 
ederek ahali ile hasbıhnldc 

bulunmu~lardır. - - -
Sivas yolunda yağmu

run yaptıklan 
Yozgat, 1 (A.A.)-Akd~ğ

madeni kazasındaki seylap, Sivas 
şosası üzerinde de biri ahşap 
diğeri iki gözlü kargir köprüyü 

yıkmış, 200 den fazla telgraf 

direğini götürmüş ve kasabanın 
çeşmelerini harap etmiştir. 

· ile M. Papa arasında , çırağı OI}altı yaşında Kema- başka türlü söyledi, iki ifadesi 
VUK~. bulan müzakerelerde me 

1 
!ettin Ef., şunları so)·lcdi: arasında mübayenet görüldü ve • l ::;~ıe erin vukuuna temas J . edilm . . H _ Vefik B., ustama bir müddei umuminin talebi veçhile Zllll re e 

. er.ııştır. ariciye ne-
1 

yalan şehıı.dette ı maznun mev-~a~etıne Türk mahafilinin rnç yüz lir .. lık kıymettar bir kiine geçirildi. Belediye dolgun hir 
rntıbaatı hakkında henüz bn:asa ı:-maıfamıştı. Galiba fı.'\uhakeıne, onaltı buçukta mün eri pro.ı·e ile j~e ba~lıvor 
malOm:t gelmemiştir. Fa- ır mektebe hediye edecek- gelmiyeıı şahitler için talik ~ ~ ., 
kat sefır Enis beyı'n t . ı111·.: O gı··ın eld' << N' . rinci perşembe günü sabahı ı· · 2 ( AA ) Bele 

d 
- emı- y · g ı, ıçın oluııdu. Maznun vekilleri, zmır, · • r.atın an son 'l"h k muhakemeye devam edilmesini l k 

• ra S<.• a iyettar va tinde bitirmedin ? » dire « Mliekkilimizin ınevktıfiyeti diye ş bankasından isti raz 
mah f

'l A k J kararlaştırdı. 
a 1 n aranın h " ·· k · (' .. ·ı J "' t ·~ "k' · ı ı· . . usnu- çı ı~tı \a,·ga l ettı er. ozef uzamasın », müddei vekilleri Davada nıüdıei vekilleri e tılS. ı ı mı yon ıranın 

nıy~l1 ~1 den ve nıüzaK1 era ı J~ D h h f b. k t'J ci J k l b' · ı 
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a h ilde 
Hn~~ı ~inasi PiSi 23 mektep 

Kapab zarflar bu· 
taün açdıror 

Umumi vıIAyel mecliJI 
ddn maarif inşaat bfJt

çesini kabul etti 
Dün wnuali v~lyd -cliıl 

T rakyadan avdet etti 
Edlrnede bir mutemet

lik ihdas edilmiştir 
Bir müddet enci ·rrıık

ya ya tcfti~t.: giJl!n, 1 lalk lir
ka~ı ( ı 3 ) üncü nunt.ıka 
r14üfettişi Hakkı ~inasi P~. 
dün deniz tarikile Tekin' .1-

~11Hfan :wJct etmiştir. f l,ıl,kı 
~inası Pş. bir muh.ırririnıize 
.scyabat ı lıakkınch . şu bcya
natta bulunmuştur. 

-4- 1 !er ı:;.ı.;ne mut:.ıt oldu-
gu gibi mıntakaın dahilinde 
teftişat yapmaktayım. Bu 
itibarla Trakyayı dola~tıııı. 
En son Tckird~ına gittim . 
Bu sabah oradan npurla 
döndüm. se,·ahJtınıın neti
cesinden ım:ıiınunum . Fı rka 
tcşkiları Edirneden maada 
hcrrcrdc Yili\;:-ct \'C\'a kaza 
ida;t.: heyeti -n:isleri- tır.tl'ın
dan idare cJilmtktı.!dir. 1\11-
cak l~dimı:dc miıstcsna ola
rak bir ımıtl'mdlik illLlas 
olunmu~ ,·e ımıtemctliğe 
miralav mütekaidi 0:;.111.111 

B. intihap c.:dilm i ştir. 
1 Iakkı Sin,ısi P). bir ınf111-

tlet istiral{at ı müteakip 'il.i
\'Ctiınizdc tefti~c başlıyaı.:ak 
~· c bu teftişin o::.ıklara k.ıdar 
tc~ınil 1.:decckti r. 

~-~----~--~~-
Ocak süpürü€üleri 
Hakkında Emanet ne diyor? 

Ocak süpürücüleri hak -
kmdaki bazı neşriyat dola
yısile tahkikatta bulunduk. 
Emanet pıahafilinde buna 
şu suretle cevap verilmek -

tedir: 
_ Süpürtmek mecburi 

değildir. Herkes bunları 
kabul edip etmemekte muh-. 
tardır. Sahibinin muvafakatı 
harici bir eve girmek istı • 
yenler polise tevdi olunur· 
lar ve böyle yapılmaktadır. 

Tasfiye edilenlerin 
itirazı 

T asfiyekomisyonu tarafın· 
dan tasfiyeye tabi tutulan me

murlardan ekserisi hakla
rındal<i karara itiraz ve 

müracaat Devlet şurastna 

etmişlerdir. 
~-

İzmir polis rnüdürü 
Şehrimize mezunen ge· 

len İzmir polis müdürü 
Ömer B. dün Vali beyi 
ziyaret etmiştir. ·············· · ~t·~·i;~·····k~;;;;ii""""{~aliyetle 
çalışmaktadır. 

Belediye, her şeyden evel 
hayat bahalılığı ilemücadele 
için et hali, bir sebze ve 
muazzam bir ekmek fabri
kası inşa ve tesis edecek-

tir. 
Bir marangozun mü-

him bir ihtiraı 
lzmir, 2 (A.A.) - Aydın 

şimendifer kumpanyasında 
marangoz Mustafa efendi 
namında bir zat , bir tahta 
makine ile evinin önünde 
açtığı çukurdan günde2000 
teneke su çıkarmaıya muvaf • 
fak olmuştur . Mumaileyh, 
keşfinin beratını talepetmek 
üzre resmen vilayete müra
caatta bulunmuştur. Makine 
6 lira ile imal edilebilmek-
tedir. 

lncir, üzüm, tütün 
lzmir, 2 (A.A.) - Ber· 

gama, Ödemiş, Aydın, Na
zilli ve havalilerinden alı
nan habere göre,bu .seneki 
üzüm ve incir mahsulünün 
diğer senelere nisbetle 
mebzul ve mükemmel ol
duğu anlaşılmıştır. Tütün 
mahsulü ise hem cins iti
h rile j hem de mi1'tar 

ikinci içtiınaını akde~bilt t-
Bu toplanbda maaru ç 

sinin (850) ~n ~ahl&:: 
kı.şnıı kabul edılmitü'· 3 
lag iki Jenede yapıloılll ve .. 

1 . tebrrtll' 
senede parası veri metil • 
eden ıtk mekteplerin il\ takııtitri 
teşkil edecektir. nıebcbl 

Evvela (11) koy . de 
ihale edilınit~·. Bu ~ 1~e 
de şehir clahılınde o edil 
(23) mektep blnllll ;hale • 

Jniştir. . 
Bu mektebkriP ~ 

İÇİP ( 1 1 ) talip JllÜraca~t :;l 
tir. Bunlerın verdtklerı ee 
zarflar bugün açılacak •e~ 
müsait ~ ~~ tlll 
edilecektir. Meclis UJl 

günü toplanacaktır. -

Plajla;;··7enzilat .. 
· - .J'ferleri Pliı· 

~ark ş~ıuııı • . (15) 
]ara gidecekler ıçan d 

" l"k abone usulü ib ~s 
gun u . . (1 2.5 teDJl>' 
ve bunlar :ıçuı Iİ 
tat yapmıJtır. _ 

Matbuat cemiyetinda 
· aaerkd 

Matbuat ce(lliyeti yC'lll 
1 

• 

} •eti dün ilk içtimaını yapın 1 
ıey ·k· i reıs· 

D .. kü içtimada ı ınc 
tır. un r ğe Salpı 
liğe Ali ~:ıci, muhasip J tji fa8' 
idare müdürlüğüne de • ayrıca 
beyler intihap olunmUfd• bazı· 

ı k' 9eleler en 
ruzııameoe 1 me b' lu911lt da 
lan ıntaç olunmu~ ır . 
gelecek haf ta yapılacak içtbnd 
tehir edilmiştir._ 

Emanetin borçlan ilk 
r borc:Jarının 

Şe lıtcnı:uıe ı ı-..ı ve etnu} e 
taksitini bu lıaTt:ı. 1.o.uı . 
baslıyacakllr. 

~ - . 
Adano-MerllD 

llaflın ,;-ıiJrn ,,.,.. 
melesine başlandı . 

·' . r:ı rrorc 
\. , · ı .11 malunı.ı r 

ı.:rı ı.: rc.~cl· 
l\dana-,\lcrsin lırırtının .ıti-
l tım muamelesine dıınden 
baren ba~lcınılmı~tır. 

Adliyede 
Tabanca ile afet 

hadisesi tah
T abanca ile ath~ d' 1-ilıneli h .. f8 ıt ın-

kikatı, enuı .. 
0 

deşahıt dln-
safhasındadadır. Du 
leilmlştir · k ı... ıstlC\'IP" 

kdına aa• 
Yarın a : üddei uınuıniliğe 

b·ı se evrak ın il'k ' ı eı ' . uddei uınuın ı ~ 
verilecektır. M ·h 1 ..J>rulıne· ilhtac cı et er ıs~ 
tamike ın lecek haha 
djği takdirde ge lacaktır. 
batında kararnaıne yazı d 

Tebligat yapıl 1
. • 

. 11 mc-scle:-ındc 
l\adrı)'.~ ~\inlediği J 00 

mlistııntlkın . . hkcıncdc 
. 'l.7 sının ınıı . 

sııhıttcn . k·ırar vcrıl· ' ·ı ·~ıne ' l diıılenı 11.1.t:. . dllcrinC cc l 
ıni~ti. 1 )un kt:n 
. ·apılmı ... ur. -
lıgııt ) • 

- :::::::~r--r:bl~~~J 
-ttNU] 

Sebebi ne? 
Cinayef nıi,inff· 

bar nıı 1 
t A pı·c-.nıt:dC 

l3c)· o~luıll a yna T ' 1 -. k . buro~u ıa 
C ·nıiyctı 1\ ''1111 ı· 

t: • hl· dem ı . l ·n \ c )J 
tknıc:;ınt c ı ohnık 
ı . . dııhilindc 0 11 ' 
lın.ı Poli'•ın ycıptı~ı 
bulunmu~nır. . c \\ Jıbi c-
'lk rahkikntıı gor 
ı . . 'h ettilti k.ın.ı· 
f •nd·nin ıntı ar t-• f h 

c:: • \hama ı 
ati h11sıl olmu~tur. . . 
d' er hııdeınc \ i!Adinıırıo 
.ı l lı tı ·ırı.:kı\u goı ı l 

bazı ~ııp ıc , 'k e 
dıığunden ra1ıkıkııc mmı 
dilmekccdir. d 
Ramide 6 ev :yan ,• r 

Remıcfc , 
Evvelki gun 6 e' > ın• 

yan~~n çıkmış ve 



t 

u 

İzmir Yunanlılara nasıl ve 
tarafından verildi 

-(}-

kimle1 

T ahkık komisyonunun tayl

nlndenberl bütün Orta Şarkın 

lflerl nihayetsiz bir teahhüre 

ulfadı. Her gün herkesin bir· 

birini öldilrmesl ıeklinde teza-

hür eden beıon mahalli mesele 

tehaddüs ederek evrakı alakadar 

olan lngiliz dairesine geldiği 
zaman, alAkadar memurun bu 

evraka yazdı~ dergenar ıu idi: 

c Bu mesail, beynelmilel komts. 

yonun tahkıkıbnı ılcmal etmesini 

beklıyecektir. Bir taraftan d0tt 

olan anasır bekliyor ve sual 

aormakla vaktt geçiriyorken dost 

ol mı yan anasır, ılllhlannı dol-

duruyor ve pllnlar hu.ırlıyor~ 
lardı. 

Bütan bu hareketleri yahf • 

tırmak ve hepsini ele avuca sı~-

dırmak mümkündü. Fakat bir 

hareket, müspet olduğu derece-

de mütecavizane ve • siyasetin 

her umdesi noktal nazarından 

yanlış bir hareket buna mani 

oldu. ltalyanın Osmanlı lmpa· 

ratorluAuna vazıyet etmelc yo• 

lundakı tcldialan ve hırslan, en 

cüretkir muhayyeleyi bile geride 

bırakıyordu. İtalya, ahvalini e-

fal ile teyide muktedir oldutunu 

ishal hususunda geclkmiyerek 

Parı.ı altüst etmifti. Şarka ltal

yanın lşUraktle bir komisyon 

göndermek kararı henüz veril

mit iken ltalyanlu mahalli bir 

IA\iıaşı vesile ittihaz ederek 

Antalyayı zaptetmiıler ayni 

zamanda Yunalınn lzmire 

çıkmak için yaptıktan hanrhk

lardan sureti r('ıımiyede şik!yet 

ctmiılerdı. Diğer tarıtftan Yu

nanlılar, Antalyanın ltalyanlar 

tarafından !~galinin Yunalılar 

tarafından istenilen mıntakaya 

taarruz mukaddemesi olduğunu 

9öyliyerek bağırıyorlardı. Nisa-

nın sonlarına doğru lıa!yanların 

Buduruma, Makriye, Ahyeye 

küçük asken kıtat çıkardıkları 

haber verildi. Ayni zamanda 

Venizelosun nüfu-ı ve şahsiye

tir.e mUncezip olan Üçler, iz. 

mir ve Aydını Yunanlılara 

vermeğe doğru gidiyorlardı. iz. 

mir ile onun havalisinden bazı 

aksam, binlerce senelerden be-

ri, vasi mikyasta rumlarla 

mesknndu. l ı J izminn rerahı 
vasi mikyas~ onların zeka, 

ııan'a. ve zira:ıtine atfolunabilir, 

1915 sencsiude M. A&kais 

(Asquıth)in hükiımcti, Türkiye

nin talcsimi takdirinde, taret 

Yur.an1'tan harbe lft:rak ede-

cek olursa, İzmirin ona verllme-
aine karar verilmişti. Sulh 

lconfcransinda arazı komisyonu, 
lngiltere, Fransa ve Amerika 
mümessillerini ihtiva eden bir 

ekseriyetle yunanbtan lehinde 

yeniden karar vermlıti. Reis 

Vilson, bu karan sureti kat-

iyede kabul elmifti. 

pyi olma11 lzmirdeki 
Bunun 

Avru-

İstanbuldakl İng:ilız fevkalade 

komiserine derhal müracaat 

ederek böyle bir hattı hareke-

tin tehltlcelerine karıı ihtaratta 

bulunmuflardı. 

Bu sırada Reis Vtlıon ile 

italyan heyeti murahhasası ara· 

sında münasebetlerin inkıtaı , 

ttalyanın muvakkat bir surette 

konferanstan çekilmesini intaç 

etmitti . Vilsonun , ltalyan b~ 

murahhası Orconde ile müca-

delesi esnasında yunanlılara le· 

mayol göstermesi gayet tahü idi • 

Vilson , lngiltere bq vekilinin 

bu hususta kendisine hahiıle 

taraftu olduğunu gördü . Ren 

mcaelesi ve F ranıanın atisile 

mqhu bir halde olan Klemanso, 

Vilson ve l.oylt Corç ile dostane 

hareket elti. Arbk. hadisat ha-

rdı:eU icap ediyordu. ıtalyanların 

izmirl kuvvetle zaptedecelderine 

dair verilen raporlar, Türklerin 

rumlara fena muamele ettiklerine 

dair lnttıar eden masallarla bir· 

leıerek, son derece vahim bir 

hattı harekete salk oldu. 

Mayısın beşinci günü üçler 

meclisi yunanlıların vatandatla

rını himaye maksadı ile iı.mirt 

lıga1 etmelerine ait P.rojeyl 

tetkik etti. Loylt Corç, icabında 

lcaraya çıkarılmak. üzre, Venize· 

losun iımir sularında , gemiler 

içinde asker bulun dur muına 
salahiyet itasını istedi. 

Vılson, ukerlc;in gemi içinde 

iyi bir vaziyette olmıyacaklarım 

töyllyerek bu askerlerin niçin 

hemen karaya çıkarılmıyacakla· 

rını sordu. l .oyil Corc 

etmedi. 

itiraz 

Mesele tekrar mevzuu bahs 

oldu. Karaya asker çıkarmak 

me8elesi hali edilmit sayılarak 

bazı ameli teferruat ile iştiğal 

edildi. Sır Henri Vilson iki 

.celsede Je bulunmuf, fakat me

selenin yalnız teknik safhalarile 

meığul olmuştu. 

Mayısın 12 inci güuü üçün

cü celıe akdolundu. italyan baş 

murahhası Sinyor Orlando av

det etmiıti. Kendisine lzmir 

mukadderatının yunan işgalile 

haleldar olmıyacaAı tekit olundu. 

İ7.mirin yunanlılar tarafından it
gali Rumların himayesi için it· 

tihaz olunan zaruri bir tedbirdi. 

Mütareke teraltine tevfikan Tür

kiyenin izmir kalelerini ingillz

lere, Fransızlara ve italy<uılara 

teslim etmesi istenecelı.ti. Sinyor 

Orlando, vaziyeH tccmmalden 

sonra esaıı itibarile karaya 

uker ihrac edilmesine itiraz et-

medi, yalnız, lngiliz, Fransız, 

ltalyan askerlerinin kat 't bir tei

viyeye kadar lzmiri tahliye el· 

memesi üzerinde ısrar etti. 

dörtler meclisinin kararı, italyan 

askerlerinin müttefik kuvvetlerle 

harekete müheyya olduğu zaman. 
yunanlıların, Kavaladan harekete 

Balya müddeiumumiliği 

Iloca Yakup hakkındaki tah
kikatını bitiımiştir. Serseri 

Hocanın muhakemesine ya
kında ba~lıyacaktır. 

70 lik bir kadın 
kocasını mı boğmuş/ 

1 la tice isminde 70 ya~m

da bir kadın 80 yaşında ko

ca,;;ı l Hiseyin ağayı öldürmek

le maznun olarak İzmir ağır 

cezasına verilmiştir. 

Muğlada mahsul 

Muğla vilayetinde bu sene 

hububat mahsulü çok bere

ketlidir. Bugday 26 mJlyon, 

arpa 2 I, mısır 1 .ı milyon 

kilodan fazladır. Geçen sene 

ise ancak 9 milyon kilo bup;

daıt alınmıştı. 

Çorumda dolu afeti 

Geçen haf ta içinde Ço

rumda ya~an şiddetli yağmur 

ve dolu yiiziindcn sokaklar 

dere halini almış, bliylik şo

sa iıarnp olmuş, o sırada ha

mamda bulunan kadınlar ev

lerine .zabıtanın yardımlle gi

debilmişlerdir. İnsan zayıatı 

yoktur. 

Kastamonuda elektrik 

Kastomonuda bir elektrik 

fabrikası inşasma ba~lanılmak 

iizeredir. Fabrikayı bir lral

yan grupu yapmaktadır. 

Bir lokomotif devrildi 
Mersinle Tars~ arasında 

J facı Talip mcvkiinde gece ar

kasında bir batöz olduğu halde 

şos~den gitmekte olan bir lo -

komotif, makinistin uyuması 

yüzünden hendeğe düşerek dev

rilmiş, makinist ve ateşçiden 

birisinin ayağı hurdehaş olmuş 

diğeri ağır surette yaralanmıştır. 

-···········································-· 
devletin mandasını haiz oldu

ğunu söylemiye salahiyaltardı. 

Halbuki Vinuelos, kendi na

mın& hareket etmişti. Müttefik

ler, daha d~usu devletler 

Üçler meçhsinin, V enizelosu 

sevkeden kuvvet olmak itibarile 

mesuliyetleri ne merkezde olur

sa olsun, Venezllosun mesuJiye

tl silinmez mahiyette idi. İngiliz, 
Fransız veya Amerikalı asker· 

!erin böyle bir harekete it· 
tiraki ancak remzt bir mahiyette 

olabtllrdi. Yunan Fırkaları ise, 

sürat ve kolaylıkla hareket ede

bilecek bir yerde idiler. lngtl· 

tere hariciyesinin ve lngtltere 

harbiyesinin ciddi ihtarlarına 

rağmen 15 mayısta 20,0CO 
yunan askeri harp gemilerinin 

ateşleri himayesinde lzmire çık

mıı, bir çok Türkleri öldürmüı, 

ıehri işgal etmiı, süratle izmir, 

Aydın demir yoluna ilerlemiı, 

Tlirk askerlerile, b11ıbozuk

larile ve Aydın ahalisile kanlı 

bir mücadeleye 

istila bayraklarını 

dik mitti. 

girifmiı ve 

Anadolu ya 

(Bitmedi) 

[1] Çorçilin bu beyanatı son 
derece mubale~alıdır . Yunan
lıların lzmire nisbeti binlerce 
sene ile ölçülebilecek bir mahi· 
yette değildir. Çorçilin bu söz
leri onun lzmir tarihine aşina 
olmuş olsa rumların lehinde bu 
kadar mubalağa etmezdi. lngi
lizlerin en mutemet menabii 
Türklerin 1000 seneden fazla bir 

ad l ·-

den mi dediniz? 

- Evet, merhum çalgı 
çalmazdı. Fakat musikinin 

usulüne çok iyi vakıftı. 

Ben de zaten kendilerin-

den, nazari olarak, musiki 

usullerini öğrendim, malum 

ya.. dki usuller .. 

- Plağa ne zaman söy

lediniz?· 

- iki sene evvel.. O 
İsmail Hakkı B. zaman 

henüz hayattaydı. O beni 

Polidora ve Homokora 

götürdü. Bu iki fabrikaya 

şarkı söyledim. Fakat se

simi plağa radyo ile çek

mediler de eski usulle çek

tiler; boru ile.. Tabii plak

lar bozuk çıktı. Bunların 

piyasaya çıkmasını iste-

medik. Fakat bir aralık 

çıkarıldı ve satıldı. Sonra 

ne oldu bilmem, şimdi, o 

plakları hiç işitmiyorum. 

- Bunlardan başka söy

lediniz ini? 

- Söyledim; Sahibinin 

Sesine ... 

- · Kaç plaktı efendim? 

- Üç pJak.. Ruhumda 

bu ~p. Durmadan aylar geçer, 

Bmt bii.r. ~de Jn'amın /tıldı 

ihya şarlCılarmı bu plaklar
da süylemiştim. 

- Şimdi söyliyecek yeni 

şarkılarınız var mıdır ? 
- Hayır. Hiç bir fabri

ka ile mukavele yapmadım. 

Onun için bu sene plağa 

söylemiyeceğim. Şimdi Kon

servatuvarda icra heyetin

deki vaıifemle meşgulüm. 

- Plağa söyliyen san'. 

atkarlardan en çok kimleri 

beğenirsiniz? 

- Supbiye hanım.. Bu. 

nunla beraber hepsi güzel. 

Nebile ve Fikriye hanımları 
da beğenirim. 

Tahsilinizi 

yapmıştınız? 
ıerede 

- Musiki derslerimi Ah

ın et Mitat efendiden aldı -
ğımı söy)etpiştim, öbür tah

silimi de Balizade mektebi 

vardı, orada yaptım. 

Bş_banız kimdi efen • 

dim? 

Defterhanede mu. 

hasebe memuru Aşki efendi. 

Hadiye hanımı icra he -

yeti içtimaından çağırıyor -
)ardı. Zaten mü!akatımız da 

bitmiıti. Hadiye H. içtimaa 

gitti , ben de, matbaaya 

döndüm. 

irtihal 
Edirne valii esbakı merham 

Reşat bexin kerimesi ve şeker 
şirketi . ve~nedarı Behaettin 
beyin haremi Didar hanım 

irtihal eylediğinden bu gün 
öyle namazında Ct'nazesi Kuz
guncukta nakkaşta kain hane
lerinden kaldırılmak nakkaş 

kabristanında vedfai hak edile
ce~inden bilcümle akraba \'e 
eviddanın iştirak eylemek üzere 
vakti mezkurde Beylerbeyi 

Matbaamıza ıelen eıerler 

Ayın Tarihi 
Matbuat ummum müdür

lüğü tarafından neşrolunan 

(Ayın Tarihi ) mecmuasının 

mart, nisan, mayıs nüshaları 
bir arada olarak zengin ve 
'dolgun miindericat ile 
çıkmıştır. 

Ameli ve Tatbiki 
Kambiyo 

Riya~i ve ticari kütüpane· 
mize 30 cilt kitap kazandı

ran müderris Kirkor Kömlir
clyan Bey bi.iyük bir kıy
meti haiz küçlik bir kitap 
neşretti. 

"Ameli ve Tatbiki Kambi
yo,, ismini verdiği bu kitap
la ticaret ve banka riya.ziya
tındaki ihtisasından tüccarlar
la orta ticaret mektebi tale
besinin jstifadelerine yardım 
etmi~ oluyur. 

Bu kiiçük kitap kambiyo
mm esasını, nevilerini, muh
telif hesaplarını ve kambiyo 
kftrcılığını açık ve etraBı bir 
surette hülasa etmektedir. 

Ticaret <llemini sıkı bir 
şekilde alakadar eden kam
biyo meselesinin müphem 
hiçbir noktası kalmamış sa
yılabilir. 

Bize zaman zaman kıy

metli eserler veren müellifi 
tebirk bir borçtur. Alakadar
lara bu eseri tavsiyeyi zait 
görüriiz. 

YEŞiL HİLAL 
••y e~il I lilal,, cemiyeti ta

rafından çıkarılan bu mec
muanın 4 iindi cildinin 4 

üncü haziran nüshası muhte
lif yazı tarla çıkmı~tır. 

U mdetülha kayık 
i\lerhum ~Hi~ür Süleyman 

paşanın bu mühim ve tarihi 
eserinin 3 ve 4 üncü ciltleri 
de ErkAnı 1 Jarbiyemiz tara
fından neşredilmiştir. i\Hira
lcasını tavsiye ederiz 

tQtlrak Seferi- J findbtan 
hiikômetinin talebi uzerinc 
İngiltere hükL!mctine yazdı
rılmı~ (Irak Seferi) eseri bin
haşı Cemal. Bey tarafından 

tercüme, Erk~nı l larbiycı.:c 
neşredilmişcir. 

Papuliım Habratı -

1 Kari mektubu 1 
Elektlrlk telleri 

Beyoğlu dördüncü sulh 

kukuk mahkemealnden: 

Müteveffiye madam Mehrube 

gümüıgerdanın müstakilen ühdel 

tasarrufunda olup Buyükadada 

Nizam caddesinde klin 35 nu· 

mara ile mürakltam ve 150 

metro mürabbaı saha üzerine 

mebni hane zemin katı k!rgir 

olmak üzere ılcı kat ve bir ta

van arasından mürelı.keplir. Ze
min katında hır çamaıırlık bir 

oda ve bir odunluk bir merdi

ven arası ve tahtinde kebir sah· 
nncı ve birinci katta üç oda 

iki kıl~r ve bir sofa ve maa 

teferruat çini döoeli hem ala

franga · ve hem de alaturuka 

istimale salıh gayet kıymetli bir 

hamam sofanın zemini mermer 

dateli ve odaların zemini tahta 

ve önünde mermer zeminli bir 

taruayı ve ık.inci kat ise dört 

oda hır hela ve bir sofayı ve 

binanın cephesini ve ikl tarafını 

muhit balkonu ve tavan arasın

da bir aralık ve fiç oda v~ hlr 
tara.sayı havidir. ııbu binanın 

iç ve ditl kamilen yaJı boyalı 

ve mupmma ll~ dötclı ve bah· 

çede kaın ve hır helayı müt
temil bir mutbak ve bir bahçe-

-Kac volta tahammül • 
edebilir! 

Şehir dahilinde elektrik 
cereyanları (f 10) vole üzerine 
olduğu malômdur. Telinden 
IAmbasına kadar bütiin elek
trik eçhtzesi de bu volt üze
rine yapılmıştır. Şirketin bu 
11 O voltu ahiren 220 volta 
çıkarmakta olduğunu ve hatta 
bu hmmsun yakında Ortaköy· 
de tatbik edeceğini şirketin 

llılnlarından anladık. Bu me:
ele alelAde bir iş değildir. 

1 latta iddia edilebilir ki pek 
tehlikeli bir meseledir. Çün
kü mevcut teller 1 ı O volt 
üzerine imal es.iildlğine göre 
v.oltun fazlalığına tellerin 
muka,·emeti meşkuk değil, 

muluı.kaknr. Sonra voltun 
fazlalığı atlama tehlikesi de 
hasıl eyledi~ne göre ölüm 
tehlikesi de artmış olacaktır. 

Binaenaleyh nıercü aldinin 
bu iş üzerinde çok derin bir 
surette düşı..inmesi !Azım gel
mektedir. Şirket sarfiyattan 
iktısat edecek diye bir şehrin 
bugünkli tesl"at ile yangın 
tehlikesine maruz bırakılma

sı elbette tecviz edilmez. 

Susuzluktan fikiyet 
ediliyor 

Jı:tyemezde Sultan çeşmesi 
mahallesinde Terkos suyu 
almadığından halk su ihtiya
cını çeşmeden temin eder. 
Halbuki çeşme suyu ikide 
birde kesilir. Diğer taraftan 
umuma ait suyun mahalleye 
civar bostanlara satıldığı, 

Şehremaneti sular miidüriye
tine müracaat edildiği halde 
suyun bir iki glin akarak son
ra tekrar kesildiği ve bu ha
yati meselede su yolcularının 
methAldar olduğu anlaşılmak
tadır. 

Ebniyc~i tamamen ahşap 

ayni zamanda terkos tesisa
tı mevcut olmıyan böyle 
bir mahallenin susuzluğa 

maruz kalması ve halkın bazı 
giinlerde içecek su bulama
mas1 çok feci bir hadisedir. 

Şehremanetinin nazarı dilc-
katini cclbetmenizi rica 
ederiz. MuaUim: S. 

Nakliye vasıtası 
Şehremanetinin nazan dikkatine 

Emanetin imar faaliyeti ıayanı 
ıükrandır. Yalnız Ha.seki, Ali 
Paıa, Altı mermer, Siltvrtkapı ve 
Cerrah Pata. Koca Mustafa Pqa 
caddelerile bu caddelerin muhit 
ve çevresinde oturan ve ç~u 
orta hallı binlerce halkın en mü
him ihtiyacı olan nakliye vasıta
sını ve buraların imar ve ıhyaıımı 
ıhmal etmektedir. 

Bura halkı sabah ve akşam 
vaktında ıılerlne gidebilmek için 
Şehremini , Samatya hatta Alc.. 
ııaraya inmelc mecburiyetindedir. 
Halbuki tramvay tirketinin üç, 

dört otobüsü bot denecek halde 
Beyazıt Kıı.raköy arasında l§le
mektedir. Muhterem Şehremi
nimiz bu otobüslerin vaıııtasız 
olan bu semtlere itlettlmesine 
delalet buyursalar hem ıirketin 
menfaati ve hem de halkın isti
fade ve istirııhatı cihetile daha 
muvafık de~il mi ? Yoksa bura
ları Şehremaneti hudutları hari
cinde mi ) 

°""'"cularınuıdan 

Kazım 

van odasını ve CfCarı müsmi~ 

yl mUıtemtl ve maa blna yedi 

yüz altınıı altı metro murabbaı 

bahçeyi havt ve on sekiz hln 

lira kıymeti muhamminelı h•oe1 

mezkar 30 Haziran 929 t11i· 

hJnde mahallinde Jcra kılınıp 

mUzayedel evveliyetinde on bir 

bin dört yüz lira bedel ile ta· 

hbi ühdeeinde kalmıı ve olvec• 

hıle lhalet evveliyetl l~a kılın. 

llUf ve 18 temmuz 929 tart· 
' hine mUsadıf Perıenbe gunO 

lhalei katlyeslnln icraıı tekarrür 

eylemi§ olmasına mebni talip 

olanların mezkör hane dcru• 

nundakl belcçiye müracaat ve 

haneyi görmeleri ve kıymeU 

muhamminesinln yüzde onu 

nispetinde pey akçealnl evvelce 

mahlcemel mezkOre veznesin~ 

tevdi ve makbuzunu mUstahsl· 

ben yevmi mezkorda ııaat on 

dört raddelerinde mahkeme sa

lonunda hazır bulunmaları lü

zumu tlln olunur. 

İalanbul birinci licarrl Jaireşin· 
elen: Çarşuyu kebirde sahaflar 
çarşısında 50 numaralı dükkan
da mukim hah ve aııtikacı 

Haydar Abdul eiendiniıı 26-6-
929 tarihinden itibaren ilanı 

. iflasına Suat Beyin Jüj komiser 
avukat Ihsan Mukbil beyin 
muvakkat sindik tayinine ve 
kefaleti mutebere irae edilme
diği takdirde hapis v~ tcv)d fine 
karar verilmiş olduğundan 

eshabı matlubun esalt't sendiği 
intihabı için 16-7-920 s:ılı günü 
14 de malıkem•!ye gelmeleri 
il~ıı olumır. 

ZA YI - Gelibolu kaza· 
sının Eneşe nahiy~ıinde un ve 
yağhane fabrikama ait Ankara 
iktisat vekaletinden almı~ oldu
ğum 26/8/928 tarihli ve 1053 
numaralı maafıyetnameml kay
bettim . Yenisini alacağımdan 

1 eskisinin hükmü yoktur . 
Fabrikanın ıahtbl 

Hatice Melek 

Yeni 
icra v·e iflas kanunu 

Şerhi 
lstanbul icra reisi Ahmet Refik Beyin bu mii -

kemmel eseri neşrolunmuştur. Mumailcyhin bu hu -
sustaki ihtisasına göre eserin mükemmeliyetindt-n 
bahsetmeksizin karilerimize mütaleasmı tavsiye ile 
iktifa ederiz. 

Fiatı yüz elli kuruştur. s~tış merkezleri istanbul-
~~~----~------..-------~--........ --..· , •·~~~~~-
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1 
Biri yalnız sütlii ( Tu oocu etiketli ) dlAeri de ütlü ve fıudıklı olup ( Mor etike'li ) dir. Feykalade lezzetli ve ucuz olan bu çıko ata 

. , ile NESTLE şirketinin BÜTÜN zengin ıiOSABAKALARINA iştirak edilir. • •• 
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Toz, işte düşman 
Salgın hastalıkları neşreden odur 

onu koimayınız, çünkü tekrar gelir 

-· -..--· Lakin 
Elektrik 

süpürge sile 
on'!..Xakalayınız 

"SAıiE de 
MeccaneB tecrüh!leri yapılır 

Veresiye satıİır 
Metro Hanı, Tünel meydanı,Beyoğlu 

f:lektrik Evi Beyazıt, Istanbul 

Malı/ulat müdiirlüğiinden: ı•ı A 
ZIRAI URA an 
1672, 11 167211 

BahçWPlSlıtda tlcbyar mahallesinde ~ni postane karşısındt t>ohçesl! dahilinde inşa 
Ankarada Büyük :MUJet mecll 1 d 1\lcclı· Ri\ t maydancıkta kain kaıczkcr Abdülkadir Efendi vakfından barakamsı ı A knrıı a 1' ' 

olunacnk matbaa binası ile yen n 1 .... knr Tnllp1 r n 
müteaddit ahşap binayı müştcmil arsanın tamamı ( yfiı altmıı tli yııpnrı n.... · 
ycdj bin Ud yüz on bir ) Jira bcdtJfa 26-6-929 tarihinden 27~~920 koııagı ilAvei inşaatı pazarlı: su:e :n altıyı kadar Anknrada 
t lhin b - - t h ft üdd ti 6 temmuz cumartesi gan ~aa ... Isvonun:ı mur 
ar e müsadif çarşam a gunüne kadar dor a a m e e ve Maliye vekaletinde müteşekkıl inşaat ,.om ı 
ka~Jı zarf usulile müzayedeye konulmuştur. ı.~~~~~~---"'.-"'.~ ________ _,__ 

Talip olanlar bal!daki kıymetin yQıde ytdi buçuk nisbetlnde atları ilAn olunur. 
pey akçesi veya banka kefaletnamesiİc teklif mektuplarını yevmi 1LAN 
mezkilrda saat ot1 beşe kadar lstanbul Evkaf Müdüriyeti binasında 
müteşekkil idare encümenine tevdi eylemeleri ilin olunur. 

Kariyesi Mevki veyıa aoka~l Nev'i Numara" 
1\laltepe etti vapur i.1elesi n 26 

" .. .. .. .. .. .. 
.. 
.. .. 
.. 
.. .. .. 
,, 

Kartal 
.. .. 

U ). U U 

Zincirli kuyu 
• Dört yol 

" .. 
Hat boyu 

B~at caddesi 
Gülsuyu 
Kuyu 
Mekt~ 

.. 
Tabla köprü 
Kuru çeıme 
Mektep 

Feyzullah E.f • 
Kuru çeıme 

B~dat caddesi 
Mep ayaıına 

Safa 

ev, ahır 28 
fınn 1-4 H. 4 

ev 8 
" S..1-l 
k~k 1 
ev 13 

.ev, a!ur 14 
ev 14 

41lÜUirat fabrikası 1).1 
tv ls 

ev, a~ll 27 
ahıt, ana 4 

ev 3 
il 4 

tarla 4 
" 73-75 

kötlc 14 
ev S 

.. .. 7 
" Mubadil ,, 11 

Mılctan ıira 

45 
150 
90 

dönUm) 8 
1500 

(dönüm ) 23 

( dönüm ) 1 
.. 2,0 .. 42 

Ziraat bankasından : 

ıhaıel kıt'iyc t:ırlh s:ıat 
Azaml Esgarl Bedeli 

kil kU muhammenl· 5 pa o . o ı hazlran929 1 ar 
t03500 77580 12420 16 saman 
46800 35280 l 638 1 " " ı 7 kuru ot I . ,. 
48400 5 r 120 4 l ?; . . ü h: ,,'tlnaunın bir sene· 

Çanakkale jandarma sa...ıın bölilğ > ktan arp3 ka· 
ilk ihtiyacı olan yuknrıda yazılı üç kıılctn erza tile ı ha· 

1 t münakasa usu 
Palı zarf ve samanla kuru ot a en ··dd de mun:ıka· · ı ··n mu c 
ziran 929 tarihinden itibaren yırm gu 1 d su··, arl ( vJa· 

1 r .. nnkka e e 
saya razedllmiştir. i\Iahalli tcs im ..,.. 

1 
k Jsti\•enlcrin şarc-

f ı t fsilftt n ma ' sıdır. Talip olanlann ye az a a ı:ındarmn ku· 
. . .. .. Ç kknlede vUAyct J 

namelerııu gormek uzere ann pıuracn:ıtlan 
ı . u mahsusa 

mand,anlıjtı daireslndekl kom SJ on _ 
illn olunur. all 

Çanakkale ( 3) ~u~~ür
Jandarma mektebı mu 
lüğünden: 

~~g sade yağı bitan \'e 
kt pJeri fimera, za . ç. Kale Jandarma }'eni efrat me e ·ne kadar bır 

Balada yazılı emlAlc ve arazi btlmiizayede kiraya verilecelctir. Talip· efradının lıaziran 929 tarihinden m:ıyıs 930bga)~~: iki }ÜZ ki o 
lerln ihale gu'"n ve .aatı olan 21 tem'tluz 929 pazar gUnü ıaat yanma k rdo yıı:ıılı eş 17 

senelik ihtiyaçları olan yu a olurımu.tur. 
kadar bankamıza milracaatlan, - akasa)'ll v:ız kit i 

---------.------------~---------- -----..;;;,;:~~-----""'!'9~---------ı sade yağı kapalı zarf usulile muı fi lerln ,crjı r ~ A ;T / k •• k . fi t on altıda ta p , t r • n:ım:mım::a:ıı:ı:umım:ucnmr.:· • /1~a1 ıru at ın una asası temmuz 929 çArşamba gun saa . "h lesi icra kılınlca" 1 
• 

Fl 111~ ~
~~};' ıi,',· va p u r 1 a r flatlar haddi itidalde görkldüğü takdırde 

1 

!!~nameyi görnıek v~ Y. K B M kt TaliplerJn bu baptaki yağ ııfimuncsile. ş. d nıfiteşekkıl komıs-
• . . . re izahat almak üzere ç. kale hükQmct daırcsın e 

mmms:ma ::::::u:ıı:::: • Mektebi senelik mahrukatı kapalı ıarf usuUle münakasaya 
0 

ti 1·ı~n olunur. 
yonu mahsusuna m racııa arı · Sevrisef ain konulmuştur. Taliplerin şeraitlrıi ôkrenmek üıere her gün mil- du 

.., nakasaya iştirak için de 2+1-.29çnrşanba "1at 14 defterdarlık bin~ Emnı;vet sandığı mil r· 
ı-J\.-1er_,l:_ez-ac-en-te_aı_.: -c'-, .-ıa-ta_J<_ö-pr_ü_1 sında müessesatı zürail!ye mübayaa komisyonuna gelmeleri. '.T 

bapnda. BeyoQlu 2562 ~be M J } d d 
acentesi: Mahmudiye Hanı altında a U at ffiÜ Üriyetin en: [.l!ıg., ünden• 

•·-bul2740 U • ~ m.... Kıymeti rnuhanımcııcsi: 250 lira • 
Üsküdarda lhsaniycde ~r~nlinc hane sokağında kain 29 lkra:z. No. merhuoabn dns ye nev 

1
d Lebibe H. Trabzon lklnc~ postası 

( İZMİR) vapuru 4 Temmuz 

Perşembe akşamı ~lata nhtırnın
du hareketle Zonguldak, fne. 
bolu, Sinop, Samsun, Ünye. 
Fatş-, Ordu. Giresun. T rnbzon, 
Rize, Hopaya gidccolc ve dönUşte 
Pazar istelesile Rize Of, Sürme-

No. Iı mulıterik sahilhanenirı deniz cihetindeki bahçe dıvarı 874 l alhn kol saatı 1 altıo kor on Ahmet B. 
hariç olmak fiıere diğer dıvarlardakf taşlarla )·anan cbniyeden 889 15 miskal lnd 

1 1 
h küpe 

bakt kalan arı kazı dört hafta mfiddet!e müzayedeye konmuştur. 3141 t pırlanta pantantif 1 çift pır an a Melek H. 
Talip olanlar kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 1 roza marglz yüzük b"I ık f ahrOnnisa ' 
akçcltrilc beraber temmuzun on yedinci çarşamba eünü saat 4016 1 roza ma·d.ııJyon 1 çıh altın 1 ~ l elma lı 
onda mahallinde, on dörtte de Çenberli tıışa Jstanbul Evkaf 

6179 
ı pırlantalı gerdanlık (dısrt taıı yo Jdll H. 

müdüriyeti bin~sında MahJQIAt müdüri>·ctine müracaatları. saat ı altın saat ima 1ı 

1
. ne, Trabzon, Polathııne, Görele, 

Giresun, Ordu, Fatsa, Samıun 
Sinop, İneboluya uğrayarak ge: 

f !·~~~lr sDraı postası 
l{CULCEMAL)\-apuru 5 Temmuz 

~~!!~!!!~~~==~.;...;.;;...;;;::===:::::;:;;~~~--- CUDla 14,30 da Galata rıhtımın-
dan lıarolcetlc Cumartesi uhalu 
İımire gidecek \"c Pazar 14.30 
da İzmirdcn harclcetle Pazartesi 

Scyrisefain, Gu.rebai . müslimin lıastaucsi, 
Hil:!Iiahmcr mektebı ye s:ur miiesscsatı sıhhiye
('C tercihen isitmal edilmekte olan FLiDA si
ııek, si vrisiııek, tahtakurusu, pire, güre ve 
lıiitiin ha. aratı yumurtalaı·ilc kat'iyen imha ve 
ifua eder.~ teke yapmaz, tesiri kat'i ve kokosu 
sihhl ve latiftir. FLIDA ha~~r~tı öldüren hü -
liin ınayiat arasında birineıl.!ğı . kazanmış ve 
~~?usa hariciye nezareti ve ~u~kıye şclıbcnder .. 
hguıcc resmen tasdik edflmışıar. 
San'at ve rekabet Menıinde dahi en yüksek 
mevkii şahadetnanıelerJe ilırsz etmiştir. Çünkü 
yarı yarıya <laha ucuz ve tesiri yüzde yüzdür. 
Şişesi 50, tenekesi 75 ve pompası 75 kuruş -
tur. 

sabahı gelecelctir. 

Vapurda milkemmel bir Or
kestra ve Cazbant mevcuttur. 

:;::a:.u:z::uı:::w:::r.:::::::::::::::;::::::: 

Yelkenci g fsıanhul icra dairesinden: 

i VA P UR L AR 1 Ü Eleni Hanı nim borç aldığt 
i Karadeniz Lüks ve sürat postası R bin liraya ri\ükabil vefaen 

V af an mefruğ bulunan İstanbul Fener· 
vapuru Ç b de Abdi Subaşı mahallesinde 

3 T eınnıuz arşam a Ayazma sokağında 18 numa· 
:J günü nqamı Sirkeci nlıtımından ralı bir bap hane kırk beş 
H ~areketle d~ru (Zonguldak, gün müddetfe bilmüıayede 
J lılebolu, Samsun, Ordu, Cire- bin dokuz yüf altı ( l 906) 

sop, Tra~zon, Sürmene ve lira bedelle talibi uhdesinde 
.R&e) ye gidecektir. .. • 

Tııfsi!At için Sirkecide Yel· ise de bedeli muuyede bad~ı 
kcnci hanında kAUı l!lyıkında olıriadığuıd:m hır 

accntasına "'dd l d" ,. .. müracaat Tel. Jstambul 1515 ay mu te e tem ıaL muı.a· , .Flidft istediğiniz halde (tesiri yoktur ) d~ye 
IZJ aldatıual fstiyenlere iAanmayımz • Flida u e f tarda~ 1 l'k ilan atı 

·•a•'"IMWTmWJW yedeslne karar verilmiştir. 

haşa7atı öldilren b6tün rnayiattan daha nıiies- ~':'""':"-:-~-~..;.;:.;~ • .11 
llududu: l\1etrob1 kifücsirn: 

:ıit hane ve polibron efendi 
hanesi ve emvalı metrukeye 
ait l1ane aydınlık mahalli 
ve ayazma sôkağılc mchdut
t\\1'. 

i Ba}(ıt~'1!1 ~zası mal maJLırr. • 
S r ve yarı yarıya daha ucuzdur. grımlen: ~a k:anyeaınde y\t· 

Flida yerli dfma~, yerli ameleıi ve ~.;:Palas o~İ~~ur o~i 
Yer~ •enna~e He: r•pllnntftr. i~t \ariyei medtorda .Eleni vo Ya. 

Fltda~·ı ıercıh eflınız • Flidamn ınüstahzırı ra.<.:noıtan hazm_,e ıntikat eden ru n lwıeoin l:ıir ·~ müddetle karlan 
a..,an czn d~su sahibi n1eşhur Hasan ko - 30 ı 6 / 929 tanhmden 16/7/929 

. lonya.sı ve Hasan kuvvet '1~trubu nıüstalızırı tarılıine l:ade.r 20 aun oıiiddctlc 
ıl "ı milıqeckye nudılmlt ~ldutundan 
: an Befdir. Flida bir şah e~rdir. larkasına icara ta)tp olanlann Mal mlklti • 

• (.hkia_t. Ih Ul} ecza dAnosu. rlyetinde mütefellil koıniS)'OD& tılÜ• 
~, rııe:ıatlan IJh olunur, 

l\Iesahası: Kırk alu metro 
terbllnd'e arqfden kırk iiç 
mctrom bina üç metro Bf • 
dmlık mahal#.dlt. 

MüştemUAtı · haoc harken 
k~ğir dahllen ahşap dört 
kıımm ibaret ve bodrum 

7036 
l çlf t altın bilezik 2 altın kordon 1 e Husnü B. 

8259 

saat 1 miskal inci k rta taı yok) 
2 roza menekşe iğne ( 1 te I~ ~ne lsmaılHaUuB. 
1 roza tek taş yüzük 1 roza yıb 1 ı.Ik BeMre H 

uf J altın 1 e t pırlantalı panıan ta l altın 
l pırlanta tekta~ yüzük 1 ahın çan Lopelasl} on H. 

1'ordon 90 dirhem Saide • 

15111 
15551 

1 çıft roza gül küpe ı1ehmet Edip B. 

1 roza ku~ iğne Mazlume H 
15943 
17284 
17324 t roza yüzük F atına tellt " 

17 439 1 çift roza küpe 
Eda 

Tab.tl 
ı 739 J adet Rumeli cabvıll Yak p D. 

' 

18965 » " . tah' ıllıt mulıı· 
" t mücevherat 'e b 1 i 

katı da vardır zemin mcr· Yukarda isimleri muharrer zeva kraz etmlJ olduklan mt- a ı 
mcr bir mutfah altı oda bir bılınde Emniyet sandığından Is~ ı bini ısükrnıda ta)ln olunan 

vadesinde tediye etmemelerine mc n d bulunamadıklarından 
koridor, üç koridor sahanlık ·h gönderilmiş ise e 

0 
tah,ılat 

İki halA bir mutfah iki odun ilcameıga.hlarına 1 parnamc d larının 91 g ıı 
YC kömürlük bir çnmasırlık tarihi ıllııdan itibaren mDcevhcrat m >~n 0 ytn ve ya tecdidi 

• 1 arfında tedıyel e ed 
ikl aydınlık mahaUl Ikl kiler rocdyunlannın da hır ha ta z ezt.orenln bilmO e 

'-d d merhunıb m 
u{r t~raçap muhtevi OİUp muamele eylemccükJeri lllK lr e 

ikinci · ,.e üçüncü katlarda =~tıl~a~=~il:An::;ol;uıı:ur~.~~:11111~'.'.°::tl"ila~:-•ı 
caddeye nazır odaların önü ııı neti ilanları 
şahniş ve üzeri balkondur. 1 lstanbul Şefırema k 

Elektrik ve terkos vardır 2 ı 49 kuru~ ol:ın eçe 
~Aı.rtmanetintkrr. Beddl t 57 ıral-l inin l lnnt dU\ arıt 

k:ıpt ve tavanlar yağlı boya ~· ırk salrna su ga ''" ~ 
ile ve boyalar ıstampa nakış· suyu clvanoda k çe~ \derin kapalı rafla rnlin!l asa' . 
lıdır hanede yeni Papııdobu· fOA Ot.erinde takip edılen kün k ve kc ıf evrakını g rmek 
los efendi kiracıdır fazlı1 koomu~ır. Taliplerin şartname alına 1 leri teklif mektuplarını 
ınalumat 926-9146 T. dosya· için hor gün levazım rnüdürlnğüne ge ~: mba günO sa ı on 
dadır F:ızlıı bedelle taliplerin Ja ıhalc günü alan 24 ternınuı 929 ç f.tl 

da lüğe verrneleri. 
kıymeti muhammenesi olan beıe kadar mez.kOr mil r 

1 
kte ıkcn ıabıııl 

Jki bin beş yüz liranın yüzde Beyazı/ dalresind~n: Sokaklan l)gal ey e.;,~mlıı ve da re 
k k alannı tene 'f 

onu nisbetinde per a çesinl Lelcdıye memurlınnı gôrere etY 1 n (e1terazisi, dırh~ın 
r1.:slhn vezne etmeleri ve anbırında muluılnzıt edilmekte bulunmu~ 0 a b stıt gOYumu, 

eı domuz ara ası, 
10·8-929 tarihinde saat 14 küfe, arblılc, .tmltçf, cam Anı, O Temmuz 929 (lltfanıba gu-
tıı:n 16 ya kadar son mün· Crs, mangal, hçı) afbl qyanın l yıl rmı a~yiemedtklcrl 
ycdesl yapı.Uıca~ndıın mü tc· nQne kadar aahıplcrl müracaat ve ef a 
rllerin l>Jzzat ve ya hllvek4le ınlrdJrde bılmiluıyedc aauJacağı ilan olıın\İ'. 
fı3zır bOJunmalan UAn olunur. }im:zım~•• 



= HER GÜN ÇIKAR TÜRK GAZETE.51 --
f(rıll ~'Rll'RI' ~ Gazetemizde çıkan yazı ve ·ı 
" l! n; \il il ' l llreılmlerin bütün haklan mahfuzdur 

Türklyede HuJçtc1 j Gazeteye sönderllccek- mcktuplann tiz.erine 

3 Temmuz 
1929 Türk mekteplerfle faydalı eeerlln 

llaıılannda o/o 20 tenzilat yapıhr 
JLAM tiRf ,.:ısr: 

Satırı 
6-8 loci sayfada Koru• Kuruş ! idare lçln<e (idare). yaiıya alt.e ( tu.ı) 

A 1 
• ' 1 111:aretl konulmalıdır 

ı y ı,ı ıso ooo ·- - -
:J .COO BOO 1 B•ıılnnyan mektupların ıadeılnde-n, k11mntt · 
• • 1'50 , makadderıtılz mektuplara konulmot paralartn 

12 • 1400 2:"00 kaybolmaımdan " tll.nlarm mlndulcatmdan 
idare meıul dettldir. 

Büyük ve ya bir çolc defa lçıo verilen llinlarla 
busu.si mahiyetteki illnlarıo ücretl 

idare Ue karartaşunhr. 

Cuetemb:e bwu.ıl 11'11 lohı.J. edetı yar. 

5 • • • • • il • • 
1 • • .. • 7~0 • 1 

---· --- . Bu geceki a~·i·~ 

1
r---:--:-..,..----------:-":""-~:--~="""."''""."---::-ı Sayısa 

stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt,, yurdu 
H. S. H. Ulnat -.centet1. .. 

ı-s inci sayıla:!• }ıo 
resmi llAnlar . -

l-J3orsalar 2 Temmuz 

Nukut 
1 ın,ıllz ııraıl 
1 Dolar 
20 Yunan dırahm\ 
l Rıyh,:mark 
ı Avuıturya ıillnl 
:o Ley Romanya 
;o tf'va Dulrar 
1 Frlcmenk florini 
20 Fraııoız frangı 
20 Jtılyın lireti 
20 kuron Çeko - ~ıovakya 
1 Çenonetı c şovlyct • 
l ZeJoti .. Lehi!dan • 
20 Pinar • Y'ogo~lavya 1 

~o !lr ltika frangı 

ı p, ıeta Jıııanya 

20 JıYiçre frangı 

1 Mectdiyo 

Çek 
Londra tizerıne bir ln~llJz llr"'ı turuı 
~rryork 1 TUrk Uraıı dolar 
Pari~ • • • frank 
MfJano • • • liret 
Berltn • • • mark 
Sof'ya • ı • leva 
Ilrtıksel • • • belka 
Amigtcrdam• • • fl orin 
Cinevre • • • frank 
Prıg • • • kuron 
V1yına • • • ıilin 
Madr!t • • peıelA 
Vırsova • • • ıe1oti 
Atına • • •dirahmi 
Btkrrı ~O ley kru• 
Belfırat TUrk Jtrul dinar 

Tahviller 

A ıldı 

1013 00 
2rB oo oo 
~4 00 00 
49 00 25 
rn oo 50 
24 00 11; 
29 00 50 
82 50 

163 :ı so 
217 00 
ın ıo 

0000 
22 50 
74 00 

116 00 00 
~9 25 

790 00 

10'4 00 

047 
12 
8 

81 51) 
72 50 
400 

2 r O 7; 
ı6 oo oı 
s 4425 
ı ıa ıs 

2 48 25 
ı6 ıo,oo 

8 40Uol 
8 33 K<I 
4 ~eco 

SB 95 

~· 00, 5 
2.'1 ıı,ıso 

apandı 

1012 50 
2oa o,,oo 
~4 0000 
49 oo 25 
28 50 
24 00,~0 
29 00 50 
ı 2 110 
163 00 110 
211 ocı 
122 50 

0000 
22 110 
14 00 
115 00 
29 211 

790 00 

1013 ftO 
047 90 llll 

12 23 00 

9 14.110 
:2 00 50 

68 oo.~o 
3 44 25 

1900 

2 
18 
8 

48 215 
10,1)0 
4000 

8 38150 
4 2600 

86 95 
24 C0,7S 
~7 12,SO 

Anadolu demlryolu (1. tertip A B. C.) • 42 
42 

49 
, • (2. , E. D. ) 
• • (3, • F. J. ) 

l•tlkraz dahili c vadeıt • 
Düyunu ruuvabido 
ikramiyeli demtryolu 

lıtanbtıl tram,·ay •trke tı 
llıJ.!ım nok ve Anttrepo 
htanLul anonim ıu şirketi 

Hisse senetleri 
Tı tanka. ı 
Osmanu bınkuı 

94 00 2Ş 
183 00 5J 
8 70 

25 

94 oo 25 
181 00100 

8 70 

12 ıo ı-.ı ıo 
128 00 00 00 

Ticaret ve r.ahire borsası 
fhıtJar T1raret lıor a ı klUbumum:ıtgt tararın.!:an vPrtlmtstlr. 

Okkaaı 
Azami A@garl 
K. P. K. p, 

Euf,day %Çavdarlı 
\"un.uuk 00-00 COOo 
Kızılca C0-00 0000 
sunıer 00-00 00 00 
<ert 00-00 00 oo 
ııcnnıe C0-00 00 oo 

'sert mıhlut o-oo 0000 

0000 
00,00 
0000 
00,00 
0000 
~000 

ı -ZAHlRELER-
1 
Çavdar 13.lS ıs.2s 
Arpa 09 3J Cg.30 

-UN-
Çuvalı klloıu 

Ekhtr• eklııra oo 
Ekietl'a • 

18 o 
1200 

116. 

1 

115~ 
Bi .. iııcl yumusak 00 1340 ı 160

1 

Ulrincı •eri 1190 ı ıoc · 

• 0000 oocol 
TlFTll( - · 

A••kara 1611.00 16500 ! 
Akşehir 000.00 000,00 1 

Yaparı Ouz yunu 10020 ıoo.oo , 

-AV DERiSi- 1 

M15ır 1500 t4.20 Z<rdcvt (itti 0000.00 000000 
i\"ula! 00.00 co oo San•.r cooo,oo oı:oo,~ 
faıulye oo.oo oo,oo Tılkl • ouoo,oo 0000,ool 

-HUBUBAT- Kunduz " CC00,000 600~ 
-FlNDIK-

u•om 00,00 CO 00 it fındık c oo 00 000 Oi> 
"Fy•ml 00 00 OO~--- B.adcm 000 00 000,00 

-- --

Memur aranıyor 
2000 kuruş maa~ı asli ile ls!Ahlye pasaport memurlu~J

nu ifa edebilecek derecede fransızeayP. vakıf talip var lsc 

1 tanbul polis müdtiriyeti üçüncü şube mildiiriyct1ne mura

caat etmesi lüzumu ilan olunur. 

"Vakt ,,ırı 3 Teınmu:: 1929 tefrikası: SS 

- Şöyle böyle.. Burada 

doğdum, şimdiye kadar 

buradan ayrılmadım. Ha

yatımı bu zavallı memle

ketin günden güne süku

tunu seyirle geçirdim. Ge

çer. sene belediye reisimiz 

Hover, isminde biri idi. 

Kendisi tımarane müdürü

dür. "Misafir• !erinden biri 

kaçmıştı. "Sutget. yolunda 

az kalsın bir adam öldü

rüyordu. Fakat ne olur

muş! Her;fi gene belediye 

reisi yaptılar. 

"Cones. sordu: 

Ne içersiniz? 

- Bence hepsi müsavi.. 

Bak! ne taliliyim bel.. Kö

pük böyle haç biçimi bir 

şekil alırsa kısmetin bol 

olduğuna delalet eder, 

- Delilerin tımaraneden 

kaçtığı oluyor mu? 

- Kaçmaktan kolay ne 

var ki.. Daha bir saat evvel 

bunlarda,.. bir tanesi cızna· 

mı çekmiş .. Fakat kendine 

iyi dikkat etsini "ğer bura-

lıların eline geçerse işi fena ... 

"Haver• de kendine dikkat 

etsin.. Benim kanaatimce 

böyle müesseselerin sutnine 

ve çocuk dolu bir memle -

kette tesis edilmeleri müna

sip değildir. Üste paıarlık 
~ura i~liminin iyiliğinden 
bahseden bir takım kitap
lar da çıkarıyorlar! 

- Çok doğru söyliyor -

sun uz. 

Herif bardağı boş.-lttı ve 

elinin tersi ile ağzını silerek 

dedi ki: 

tdl::t70 (idare i~leri) 1971 .Yazı IŞ'i.erlJ * telgraL Vı\ftK. 

İstanbul 
günden: 

ithalat gümrü-

Cinsi e~ya Koltuk Sandalye Kanepe Kısa arkalı 
sandalye 

adet 
Damasko yüzlü oda takımı 

" ,, 
" I-lazaran örme takım 

" ,, . 
Üstü tahtıı takım 

,, " " 
Örme takım 
Döner koltuk 
Etajer 
Sehpa 
Havluluk 
Şezlong 

adet 
2 
2 

4 
2 

~ 
2 
2 

24 

adet 
14 

14 

04 
02 
02 
02 
02 

adet 
1 
1 

2 
ı 

1 
ı 

" 

00 
12 

24 
09 
10 
06 

Bal~da muharrer 7 sandık mobilya takımları çarş:ınba 
cumartesi pazartesi glinleri saat ondan on iki ve on dörtten 

on yediye kadar lstanbul ithalAt gümrüğü satış komisyonun
ca bilmüzarcde füruht edileceği ilan olunur. 

4 AL TiNCi BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
6 iNCi KEŞiDE: ıı TEMMUZDADIR 

1 • 
-· -

BÜYÜK f KRAi\11 YE : 
200,000 LiRADIR 

1 

AYRICA: 50,000, 4-0,000, 30,000, 20,000 15,000, 
10,000 LiRALIK lKRAMIYELER VE 100,000 ' 

1 LiRALIK MÜKAFAT 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

1-

Devlet demir yolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Umumi idare namına derinceye gelecek her nevi malze

me ile kömürlerin bir sene miiddetle tahmil ve tahliyesi 

münakasası 14,7,29 pazar günii saat 16 da Ankarada devlet 

demir yolları umumi idare binasında yapılacak ur. Münaka

saya iştirak edeceklerin teklif mektuplarile birlikte ( ı 650) 

liralık teminatı muvakktclerini yevmi mezkurda saat 15,30 a 
kadar umumi idare kalemine vermeleri lazımdır. Talıpler 

münakasa şartnamelerini 250 kuru~ mukabilinde Ankarada 
malzeme dalreşJnden Haydar pa~ada Ilaydar paşa mağazasından 

tedarik edebilirler. 

BARİT.\. UMU~I ~IÜOÜRLÜGC~OEN: 
ı - An~; a ~ da Harita Umum Müdürlüğüre :merbut leyli ve 

meccani Harita mektebine (20) talebe alinacaktır. 

A ( Tam devreli Lise ve muadil mekteplerden mezun olmak, 
B ) Mezuniyetnamesi olmayanlar tam devreli lise derslerinden 

imtihanda muvaffak olmak. 
C ) Mukiezi vesikaların ibrazı, . 
2 - Müracaat zamanı 15 Temmuzdan 15 Ağustosa kadardır. 
3 - Mektebin hali hazirile alacağı şekli ve bu mektepden 

neşet edeceklerin memuriyetleri hakkında malumat almak isteyen
lerin Ankarada Cebecide Harita mektebi müdürlüğüne müracaat 

etmeleri. 

- Artık gitmeli... T e· 

şekkür ederim Mösyö ... Al
laha ısmarladık. .. 

Muhafazakar fırka taraf

tarı karanlık içine daldı. 
"Cones. düşünüyordu. 

Demek ki firarı haberi 

şehre yayılmıştı. Şu sırada 

herkes korku ile evine ka

panıyor, endişeli bir hayat 

geçiriyordu. 

•Haver. in müessesesin· 

den kaçan son "misafir. in 

salar deli olması çok elim 

bir tesadüftü. Ezhanı umu

miye heyecana gelecekti. 

Yeni firarın heyecanı birkaç 

saatte geçmiyecekti. 

Az sonra • Cones" bar

dan çıkarak pansiyonuna 

gitti. Madam " Henşav • , 

kapıyı bizzat açtı. "Cones. 

eşyasını ıstasyonda boş 

yere aradığını söyledi; nak

liyat şirketleri ve idareler

deki intizamsızlık hakkında 

uzunca muhakeme yürüttü. 

Madam " Henşav • bu fik

re tamamen iştirak ettiğini 

beyan eyledi. Sonra deli

kanlıya bir şamdan verdi; ,. 
o da odasına çıkıp yattı. 

- 13 
Bir kaç şahıs, hır !erıerl 

" Cones " ışığın tesirile 

uyandı. Pencerelerden bol 

bol ziya giriyordu. "Delikanlı. 

dışarı baktı; büyük bir fa

aliyet gördü. Beyaz fanilalı 

adamlar kumsala doğru 

gidiyorlardı. Çocuklar elle

rinde kovalar ve kürekler 

posta kutusu: 45· 

Kulak aenıan 
Aspirin 

komprimdcri 
istimali suretiylt faide sör(ir. 

\'olnız kırmazı bandırollu boldld .. ~· 
ombol&Jıno dlkkol ve bu morkoyı mıuırren 
tolcıı ediniz. 

Posta telgraf levazım mü
dürlüğünden: 

1 - Mübayaa olunacak • 80 » bin adet beş nevi porselen 
fincan kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - 18 ağustus 29 tarihinde münakasası icra kılınacağından 
taliplerin şartname almak için şimdiden kapalı teklifnamelerini 
tevdi için de mezkOr tarihe müsadif pazar günü saat 14 te 
lstanbulda yeni postanede nıübayaat komisı•onuna müracatıarı. 

Muhasebei hususiye 
müdüriyetinden : 

Çarşambada kAin papa• zade Ahmet paşa medresesinin ahşap 
ankazı temmuzun dördüne müsadif perıembe günü saat ikiden 
dörde kadar mahallen bilmUzayede satılacağından talip olanların 

orada bulunacak olan memuruna müracat eylemeleri. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

8 Haziran 1929 da münakasası icra olunup ta verilen liat 
yüksek görülen font boru ve teferruatı münakasası tekrar 10 
ağustos 1929 cumartesi günü saat 19 da Ankarada Devlet denıir
yolları umumi idaresi malzeme dairesinde icra edilecektir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklıflerini garanti mektuplarile 
birlikte mezkur günde saat 15,30 ıı kadar umumi müdürlük 
kalemine teslim etmeleri lazımdır. 

Münakasa şartnameleri Ankarada Devlet demiryolları malzeme 

Çatalca tahkikat hdktmltğfn· 
den: Istanbul tütün güınrü • 

günde ı I numerolu mağaza· 
da tüccardan Hüseyin Aav
nl bey vekili Reşat bey 
müddi aleyh Lüleburgazıtı 
mandirisa kariyesinden olup 
gôkçelide sakin Ali oğlu 
Hüseyin ağa aleyhine mü. 
vekkilinln müddei aleyh zim. 
metinde süt bedelinden mat. 
lubu olan ı 280 liranın te', 
mini tahsili zımmnda mukad. 
deına mevzu haczin tasdiki 
ile mcbliğı mezburun ma 
mesarif faiz ve ücreti veka. 
Jet tahsili hakkında ikame 
eylediği davanın esnayi tet. 
kikatında müddeialeyhaml} 
ikametgalunın meçhuliyeu 
anlaşılmağla bu baptaki isti· 
da ve senet suretinin il:inen 
tebliği karargir olmuş bulun. 
duğıı cihetle mezkôr istida 
ve senet suretleri mahkeme 
divanhanesine talik edildiğin. 
den tarihi ilandan itibaren 
on gün zarl:nda müddei a -
lcyh Hüseyin ağanın cevap
nanıesini tahkihat hakimliği. 
ne itası hukuk usulü muha
kemeleri kanununun me,·adı 
nıütcallikasma tevfikan teb
ligat nıekamına kaim olmak 
üzere ihin o'unur. 

Dr. İhsan Sami 

s.abık: mutahassısı doktor Jh5:ı.n 

Sami B, taralında.n l~tlhzar olun· 

muş ve hükOımet taralınd3.n d.ı 

kontrol 'dilmiştir • Belsofukluğu 

lhtll~una karş.ı tC<1lrlt ve tue a • 

şıdır. Ocpoıu Oivanyolunda Sul -

türbesi karşısında 

u arrem: urç: re an ı dairesinden, lstanbul Haydarpaşada Haydarpaşa mağazasından 11 Mı h 25 B Se ı 1 

.:.b.:.e:;::ş.:.l,;.;ir.:.a __ m_u_k_ah_i_li_ııd_e_te_d_a_r_ik_ed_i_le_b_il:'"ir_.__________ i.\yıo1 ~ı~uı u [!] Ay;ı;;,:~ıııı , I 

Kağıt ve karton \ Çarşamba 
s.ın1 rüzı:.\rl:ırının b:ı~l.c ması_ •• k s ı ı Namaz vakıtları m U na asa 1 ..... , Otı. lkı..J, ...... v .... im .... 

1 .' l,33 12.111 16,18 JQ,45 2t,4~' 

Buııiln doianlara lolm: 

Tütün inhisarı umum mü- E.k•k· Nı<u:~-ı 
Hafi ~ 

d •• [ •• ., '' d n • . Günün naıihati: ur ugu e • ;I ııır yutum l:ahrenin kırk yıl 
55 000 kilo karton ve 275 kilo Kağıt kapalı zarfla mübayaa · hakkı •ardır , 

edilec:ktir. itaya talip olanların ııümuneleri ve şartnamesini ı' ' Bu~ünl<l hav .. 
. . ı Rilz~1r povraz h3\'I bulutludur 

almak üzere her gün müracaatları ve yevmı ıhale ohn 22 t~mmuz • · · _ _ - - --
929 razartesi günü saat 10,30 a kadar teklif ve •,.7,5 dan teıni-

Mos'ul müdür: ReiLc Ahmet 
ı:atı muvakkate mektuplarını tevdi etmeleri. 

olduğu halde koşuşuyorlar
dı, velhasıl bir sahil şeh
rinin bütün faali) e'i müşa
hede ediliyordu. 

• Cones. giyindi. Sakalı 

uzamıya başilımıştı, halbuki 

usturası yoktu. Traş olma

dan dışarı çıkması imkan

sızdı. Bu adetine muhalifti. 

Bir sıra sakal brakmayı 

düşündü; böylece kılık de

ğiştirmiş olacaktı. Fakat bu 

fikirden vaz geçti. Bunun 

için zaman yoktu; uzun 

müddet saklanmıya parası 

yetişmezdi. Hem buna ha
ves te etmiyordu. 

B~ tütün balığı, tere 

yağlı ekmek ve reçelle kah

ve altı ettikten sonra, ken

di kendisile bir istişare 

etti. 

Tabiat her cins mahluka 

Muharriri: r ere Stakpııl 

tarzı hayatına en müsait 
gelecek surette taarruzi ve 
ya tedafii vasıtalar vermiş

tir. insanın en güzel silahı 
cür' ettir. Cür' etten başka 
bir de tehlikeye kaı şı so
ğuk kanlılık göstermek me
hareti mevcuttur ki, tehli
keye alışık olan kimseler
de bu görülür. 

•Cones. her şeyi göze 
aldırarak evden çıkmıya, bir 

istikşaf yapmıya, bir firar 
çaresi aramıya ve bulunca 

tetkik etmiye karar verdi. 
Bankadaki sekiz bin lira51 

nazarları önünde sekiz bin 

yıldız gibi parlıyordu. Bu 

servetin mevcut olduğundan 

kimsenin haberi yoktu. Bu 

parayı bir defa elde edince 
ne yapacaktı? Bunu henüz 
kararlaştırmamıştı. Mes' eleyi 

uzunca tetkike zamanı var-

dı. Ağlcbi ihtimal Londrayı 

ve lngiltereyi terkcdecckti. 

Arkasına bakmadan Ameri

kaya kadar kaçacaktı. 

Bütün bu hadisede en 

mühim nokta, mukaddema 

hissettiği ikilik rahatsızlı

ğından kurtulmuş olması 

idi. Asabi rahatsızlıklara 

karşı en iyi deva mücade· 
leye, ve mukavemete mec· 
bur kalınmasıdır. 

• Cones " , büyük bir 
cidale girişmiş olduğunu 

ve cidali kazanırsa tekrar 

hüniyetine sahip olacağını 
biliyordu. 

• Roçester. ler onu ister 
• Roçester • ister "Cones. 

tanısınlar, bir deli ye
rine koyarak mahpus tut• 

maya çalışacakları aşikardı. 
( Bitmedi) 


