
Cumhuriyet hükfımetinin namus ve haysiyetini lekelemek isti .. 
yenler adalet huzurunda 

Tahkikat 
ilerledikçe 

pek yakında hesap vereceklerdir 
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Şehremini 
İstifa etmemiştir 

şeni faaliyetin yeni yeni İstifa şayıaların.ı tekzip 
safhaları meydana çıktı ediyor 

Mcvku er e en ıs- gazetelerde bir fabkika mt: 
fifedeteıebbüsünd~ selesinde ,..-...,.....__.-. 

fi fi • l Bugün intişar eden bazı 

Mı ı. l 8 E~ buluudulor u noktai naza-evttu/ ardan ]ak asal r1. mevkııflardan Nesim Maz [ h EJ. 
Dan 11ralarındaki ihtilafla h1Jkemlik yapan heyet dinleniıdle ya • nmın . ka • 

Baro bu heyet hakkında aynca tahkikat yapmaktadır 

Hadisenin yeni safhalarını bü-
tün teferrüatı ile neşrediyoruz 

Barut işinde irtişa mese· 
lesi tahkikatına dün Adli
yece sabahtan gece geç 
vakta kadar devam olun
muştur. 

Yedinci müstantik Na
zım B., bütün maznunları 
tekrar isticvap ettiği gibi 
diğer bazı zevatın da ma
lumatına ml.. 
ra ca at eyle• 
miştir. 

Dün akşama 
kadar bu me· 
seleden dolayı 
mevkuf bulu
nanlar , kat'; 
olarak şunlar· 
dır : Aslan 
Frcsko mahı 
dumla rın dan 
Jül ve Leon 
bi ra d er ler • 
Bosnalı İbra, 
him B. zade 
Lutfi B. , Jak 
Basat Ef., Sa
lo mon Nasi 

Ef. , sabık meb'us lardan 
avukat Nesim Mazilyah Ef. 

Ankarada bulunan Nesim 

Mazilyah Ef. evvelki akşam 

lstanbula getirilmiş, geç 
vakıt Adliyeye verilmiş ve 
gece ona kadar isticvap 
olunmuştur. 

Tahkikatın süratle ikma-

geç vakta kadar çalışmak
tadır. Müddei umumi Ke
nan B.de tahkikatla ehem
miyetle alakadar olmakta· 
dır. Diğer taraf tan mua
vinlerden Necmettin ve 
Hikmet B.ler de tahkikatın 
çabuk bitmesi için yardım 
etmektedirler. 

sim etmeğe başlamışlar, fa
kat bunu kolaylıkla yapa
mamışlardır. Zira şerikler
den bazıları diğerlerinden 
fazla hisse almak için erkana 
hükumetten bazılarına he
diyeler ve ziyafetler verdik
lerini iddia etmişler, tabii 
bu iddiaları kabul ettire· 

bul edılmc-
miş olrna
sınJ,m do. 
layı Şchr • 
eminliğin -
den istifa 
eylediğim 
bildirilmek • 

Dün i\ioskova sefirimiz 
I Iiiseyin Rogıp B. ile Nan
king [milli Çin hükumeti] 

maslahatgli • 
zarımız Fuat 
Hullısi B. diin 
l3atum tariki 
ile mezuncn 

Serseriler 
Kralı 

ruz. 
Mehmet Emin beyden 

evvel gene ayni mecmuada 

Abdülhak Hamit beyi kıy· 

metten düşürmeğe çalışan 

bir yazı çıkmıştı. Bu ya· 

zıya lbrahim Alaeddin B. 
"Yakıt,. ta Süleyman Nazif 

B. lisanı ile çok güzel bir 

Jcasını almak ve son teşcb

hiislcrin ncticc!iini öğrenmek 
miifit olacaktı. 

Romonımızdold mlıabaka 
Romanımızdaki müsabakaya iştirak eden karU~rl· 

mlzln gönderdikleri cevapları tısnif ettik, nence 
yarınki nüshamızda blldirilecektlr. 
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SabJlk 

Birinci bap 
Ren sahilinde bir gece 

Bon §ehrinde oiduğum ve 
6mrümün en gilzel günlerini ge· 
çlrdiğirtı devirde aqam üstleri 
Ren nehri .kenarına inerdim • 
Şedit cereyan ulvi .bir satvetle 
gümü~ dalgalan Kolonyaya d~ru 
sevkederdi : mu'kabtl Wıildc 
Böel in ilk ıııldan glSrniürdü ; 

uzaklarda, zaif hattı ~adın ırıe· 
mesinl andıran Sıhe~bergıe 
dağının cazip çevresi teresslim 
ederdi. 

Gtdip gelen bir çol aclaml• 
bana tecesafisf e bakarlardı 'Ye 

çoğunun benJ lanıdıtını hbee
dedim. O vakit birdenbire bu 
adamlann neye benlınle alAka
dar olduldannı ·kendi kendime 
soru§tururdum. 

Acaba ne için yilzüıne dik 
dik babrlardU Acaba neye 
her gün gazeteler bahsederdi~ 
Y okı.a burjuvaların ıebevt teca

.usn mü galeyane gdıyon:W 
Bu muhit, zamanı aükan 

Jçinde geçirerek sergüzettten 
mahrum kaim f olan küçük 
blll'JUY& tabakasının arad!fi 
skandalll muhit mi .adı'? Bu 
tabaka halk, benim hayatımda, 
kendime nasip olmamıı olan 
ihtiras1 hayvaniyl mi anyorchW 
Beni tecessilskar nazarlarla ta

kip eden şu adamlardan 
bir çoğu çocul:Ju~mda bır 
prensesle evlenmek hayabnl 
beslemiıt1. 

Genç bilar, güzel ve ya.kı
ııklı ve zengin bir lwnscnln 

- masallardakı gibi - kendl
lcı-ine talip çıkmasına tntizar 

etmez1er mi? 
Yoksa bu adamlar beni hay

retle seyrederken, hayallerindeki 
vehimleri canlandıran bir kimse 

gördüklerinden dolayı mı taac
cüp besliyorlardı ~ 

Birdenbire önümde halkın 
iki kısma ayrıldığını gördüm. 

Bir tarafta emin bir hayat geçirmek 
kaydile sergüzeıten "kaçınan bur
juvalar, diğer tarafta be bayatı 
hakikiycnin garibelerine sevda 
-.ııererdc burjuva lann emin 1 

aüsterih ve mahdut hayatım 

""keden serseriler. Gözlerimin 
önünde mazinin bir çok sahneleri 
canlandı. Gene kokainin tesirine 
kendimi kaptırmışım farzettım ; 

llltııııınıııııınııınııııııınıııııııııuıınıııı1111111ıınıııtftll 

yetini sormuştur. 
Fuat I Iulusi D. beş aln 

senden beri memleket hari

cinde bulunduğu cihetle me
zunen geldiğini söylemiş ve 
demi~ tir ki: 

- Çf n büyük bir inkılAp 
geçiriyor. Pek yakında istik
r<ır rnuhakkakur . 

Asi marnşalJardan Fenk 
Honana çekilmiş bulunmak
t~ıdir .\Jin reisi hükumed Çen 
K.ını.:n cenaplarıdır. 

\'inle siya i mtiaasebatımız 
çok iyidir. lknsadl müna
st:bcte gelince bu henüz 
o kadr bariz değildir. Tür
ki) e -Çin muhadenct muahe· 
de~inin akti için sabık Çin 
hariciye nazın l\f. Seslva Ue 
,~ aşington sefirimiz Mubtıır 

B. nrasında Vaşingtonda mü
zakerat cereyan etmektedir. 
Bunun yakında imza.lanaC<'t· 
tını tahmin ediyorum. 

Fuııt Hulusi B. Çinden 
Slbirya tariki ile ve (18) 
gunde geltmştir. Bu uzun 
yol dolayısile yorgun bulu
nan Fuat B. lki üç gün istira
hati müteakip Anka.raya il· 
<lccektir. 

VAKiT R Temmuz 

Efğan Kıralı 

AleJ,sandr Zuhkofuıı lıatıratı 

ranki yumt11ak bir Jcanapc üze
rinde , ateşln afkların hayalile 
mest oJmUJtu; sanki siyah saçlı 
gizel Natap üzerime i~ilml§ 
ateşli gözlerinin garip bakı§ı ile 
beni &eyrediyordu. O .kıt.~
züme bir yastık kapatarak bir 
müessesenin penceresinden so
bp atlıyordum. ıKaçıyônlum: 
canavarlar benl talqp edWordıı. 

Daha sonra kendimi Çeka 
ızlndanlarında görüyordum. Me

murlar bet arkadqımw tdama 
götürüyorlardı. 

Yanımda benim tıhı elem 
çeken bir kadın ço~ llıerlne 
ly1.lerek •aıı evladım! evlAdımI • 
diye hiliyordu. :Sonra saht bir 
kim takınarak Rua çöllerini 
btedtyorduın • Bu maınaralar 
dımafunda birdenbire soldu • 
Kendıml dört arkadatla bir 
8Jman pzlnOSUDBa gördüm, 

Halb ana ~atanın yaslı 
.-bl.rmı 86yloyordum. Daha 
.,.. dekor 1$bddol dtL 

Kadmı oyun alonanda iken 
g&-düm. Masamın yqil çuhası 
yanmda tdtm, elim titriyordu; 
birdenbire iç.im sevinçle kabar
dı. Kaıen~bm. Kazandım .• 

Kazandım ... Durmadan kazandım. 
Arkada;lanmın gazlertnde ha

set görülüyordu. F ~at blrden
!bire tekrar cebimden para çıkar
mıya ve bütün mevcudumu sarf. 
-etmlye mecbur oldum. 

Gece geç Takit klnbnn 
önünde duruyordum. Benden 
daha bahtiyar olup bq 
mark u\ıttt -veren blr aaama 
tqellar ettim. 

S. hayal de .ılındı. Ken· 
dimi bir lokanta mutbağında 

küçük kümeler halinde 

tababaklan yıkarken gördüm. 
Bu da çabucak geçti. Şık 
elbiselerle bir sarayın süslü 
salonunda ıdım. Ohl Bu türlü 
harikullde manzaralarla dolu 
hayahm ne zegin bir filim 
te~kıl edtyordul 

Eter insanların burjuva ve 
ııenert olarak ikiye taksimi ka
bul edilse , benim hangi sınıfa 
ait olduğum pek bariz bir su· 
rette görülüyordu. Bununla be
raber ••• Acaba bu sırf tabiatımın 
icabı mı tdı ? Nihayet zamanın 
girdabı beni sürükledi . Milfon
l:ırca insanlar bu fırbna içinde 

mahvolup gitti : mllyonlarcası 

ö!dtlrilldn ; bana ~lince lail! 
yapyordum. . 

Arkamdan btn filimden daha 
taaccOp vcrld. hadisat noktal
nazarından Kari Mayın roman
larından daha ~engin, Şarlok 
Holmes tn hikayelerinden daha 
garip bir bayata malıktim. 

Etrafımda ışıklar pırıldarken 
ve, geçen bir vapurdan alınan 

tarkılarımın ahengi dağılarak 
bana do~u gelirken, hayatımın 
romanını kayda icarar verdim. 

Bir tek düflhıce beai ıu ande 
bu karardan menediyordu. 
Acaba perensesle olan mü4 

nasebatımı mevzuu bahsede
cek mıdim ~ Şavın 1bir sözü 
hahnma geldi. Derki: Bir adam 
zevcesi sa~ oldukça tzdivaa 

baklanda btr s6z yazmamalıdır.Eğer 
bu izdivaçtan cihana bahsetmek 
tıte.ıem diitecetim tehlikeyi 
hiNCtlm. Bu lzdtvaç dünyanuı 
bütiln memleketlerinde bir çok 
kıla kah mucip olmuttu. Ni
hayet kaba hakikatt ka1p bet,. 

sasiyetl ile mezce lüzum a&'
düm. Hakikati artık ktmseyt 
rencide etmlyecegl zaman söy-
lemek lazımdı. 

Bu izdivaç, bende, tnkAr ediJ. 
meı bir hı. hasıl elmlftir. UZUD 

l!Cnelcr sflren ı1ersCf'ilik haya
ıtınıda, feı-darıın b'\na ne na4ip 
ıede.:c~lni bilmiyerek yaşamıştım. 
Ömrümde ilk defa bir emnü 
sükOn hissediyordum. 

Fakat burjuva tıynetlt olma-
dığımdan, hayahmı b~r tarzda 
l:.ttireIDe-Ldim. Hentlz genç idim. 
Yeni hissiyat aramağa meCbur 
olduğumu anlıyordum. 

Şurasını da söy1iyeyim ki,kol
llarımız arasına alarak lcalbımı-
2in üzerinde ınktığımız , onunla 
en mes'ut, en mestedicl dakika
lar geçlrd!iimlz en güzel kadı

nını, bizi reddeden kadın kadar 
cazip olmadjını öğrenmi§tim. 

Muhayyele ourmadaıı,hayatın 
~er cazip levhalannı yaratır • 
liman ·daima bu büyük zevki 
daha buyuk bir zevkle B§m~a 
çalı§mahdD". 

Hayatım hadisat ttthartle hır 
romand&ıı zengtndı. Bö}'le kal
ması kap ederdi. Çünkü hayat 
plı1.n müheyyelesınden daha 
daha garip ve daha az man
tıktdir. 

Şairin dcdiJderl arasında 
lnanılmıyanları vardır; btr ada
mın emsalı arasında bayle 
ıeylere ehemmiyet verebilmeit 
için bunların yapmı~ olmalan 
icap eder. 

(Bitmedi) 

Edebiyat münakaşası 
( Ôıttarafı birinci sayıfamızda ] 

Türk ocakları merkez he· 
yeti reisi Hamdullah Suphi 
B. de bir re{!ki,,qıiz:dç.~mqim 
bir yazı ~~if · I Ha'Dı~ul-
lah Supbi B. vaziyeti daha 
umumi bir çerçive dahilin
den mütalaa ederek son 
günlerde bazı milli şairle
rimize edebiyat maskesi 
altında yapılan hücumlara 
bir lisan ve edebiyat hadi
sesi nazarile bakmak doğ· 
ru olmadığını ileriye sürü
yor, Konyada (Halka Doğru) 
ismi altında çıkan bir mec
mua da köylüyü Türk mille· 
tinin halaskar ve rehberine 
karşı bueketc teşvik ve tah-

rik eder yollu bir şiir inti· 
şar etmesini ve sair buna 
benzer dahili ve harici bir 
a._'L. 1 " 
:ul)C.l"l"Q ho"'.'.~•l .. r'i. Y<>:- lh• 
metleri tophyarak mil iyct
perver Türkiyenin müteyak
kız bulunması lüzumuna 
işaret ediyor. 

Biz bugün için bu neş
riyatı sırf bir hadise olarak 
kaydediyoruz. Hamdullah 
Suphi beyin çok haklı bir 
hassasiyet ve gene çok hak
lı bir lisan ile bahsettiği 
mevzular üzerine "Vakıt,, 
ta fırsat ve imknn bulduk
ça avdet edecektir. Bunu 
da bir vazife olarak ilave 
ediyoruz. 

Plô~lnr~n ~inle~iiimiz sao · otkôrlar 
(. Üıtarafı birinci aayıfamızdadır) 

Elbette... Mesela Yana
ğ~nJa (!iller var alafrangadır 
Uzme ~nl haşm için de tan-
go ..• 

Diğer alaturka parçalara 
da alafranga miizik enstrü
manı girecek .. 

- Bugün piyasada mev
cut eserlerinizden en çok 
hangisini beğenirsiniz? 

- Hepsini beğenirim, 
mesela şimdi lıatırıma ge· 
lenleri söyleyeyim: 

Kazan oğlu, akşine Jön3ü. 
felek., sesinde hicmnından .. 
ilali.. 

. - Eserlerinizden kaç li· 
ra alırsınız? 

- Gayet az. Size bunua 
miktarını söylemek istemem. 
Hiç pahasına sattıtım eser· 
ler olmuştur. 

- Çok yazık., 
- Ne yaparsınız, öyle 

icap etti. 
- Plak san' atürlanndan 

en çok kimleri biyenirsiniz? 
- Supbiye hanımı .. Hik

met H. da güzel söyler. 
K1zımın (mülakatını ge

çenlerde neşretti§imiz 16 
yaşında san'atkir Nazmiye 
Sedat H.) da istikbalinden 
ıPek eminim. Hani babası 
olduğum içia söylemiyo
rum. F alcat kmnun •esi gü-

-ı:el, söyleyişi gü:ıeldir. Doğ-
rusunu söylemek lazım ge
lirse lstanbul içinde bir ta· 
nedir. 
. - Mülakatı tamamlamak 
ıçın bir azda tercemei 
halinizden bahsetseniz. 

- Konya istinaf ceza 
reisi Şakir beyin oA-luyum. 
Simdi ( 38 ) yaşındayıın. 
Konya idadisinden mezu-
num. Sonra musikiye inti
sap ettim. 20 nene evvel de 
lstambula gddim, ve bura
da yerleştim. ,, 

Y ~ Ankaramn pla.nlanru yapan şehir mütehassısı 
Yımsenın Ankarada llaş vekilimiz tarafından kabul edildiğini 
ve ı:nar muduriyeti ile temaslara başladığını yazmıştık. 
Resmımfz müteha!Sısı Ankara lstaslyonunda kendilerini karşı-
lıyan dostları ile birllkte göstermektedir. 

Anlrar, 7 - Mimar 1.1 Y ansen bu sabah otomobllle 
Ankarayı gezdi plAnın tadil edilecek bsınllmnı tetkik etti. 

fapfı 2 

Yung palnı için toplanacak konferansı 
Paris, 6 (A.A) - lngiltere sefiri Voung p!Anmın icrası me

selesini tetkjk etmek iizere içtima edecek olan kor.feransın topla· 
rıaca~ı rcr ve tarih ile takip edeceği usul hakkında M. Briana 
şifaht bfr takrir vermiştir. 
lngiltere fıükQmeti konferansın Londrada toplanrnHında isr:ı.r et· 

mektc, içtimaın ağustosun Uk glioleri ıaı fı d:ı vukuu hususunda 
Fransa hükümcti ile ayni fikirde görünmektedir. Takip edılecek 
usule gelince lngiltere konferansta müzakere edilecek nu:s'elelerin 
bir çok safhalara ayrılarak tetkiki hususunda Fransa tarnfmdan 
vaki telkini kabul dmemektedir • 

Bulgar Başvekiline taarruz 
Sofya, 6 (A·A)- Bir haydut geceleyin Başvekile taarruz et

miştir. Baş\•ekile bir zarar 1:'elmemiştir. 

Müddet rekorunu kırmak için 
CJcveland: 6 (A.A.) - 'Mi:iddet rekorunu kırınıya teşcbtıtb 

eden tek satıhh « City of Oevcland , tayyaresi . 163 sa:ıt uç. 
wuştur-

Yalnız30dolar! rı·soN 'I 
Sabık Efgan kırah bü-HASe;R.ı."eR 
tün servetinin bundan 

1 M y 
ibaret bulunduğunu • ansen 

söylüyor Ankaranın. ımarı için 
Marsilyadan dün gelen yHpıfan İçt maa 

bir telgraf i1·inci sayıfamı~ iştirak etti 
da harici Ankara, 7 (Vakıt. Telc-
h a be rl er fonla) - D:ıhiliyc müstrşan 
kısmında Hilmi Bey, imar müdiıı\i ve 
okuyacagı. yeni meclisi idare azalu rı 11_ 

nız veçhile dan bnzılarilc Proh~::-ör Yan. 
sabık Ef. sen, bugün ·Öğleden akşama 
gan kıralı kadar fırka salonunda rop-
Amanullah lıınarak meşğul oldular. 
Hanın ora· lmıır mlidiirluğii Profc.;ör 

Yatısenin serbesçc çalışmusını 
yamuvasa· 
lat ettiğini 

bildirmek - · 
tedir.Ama- Amanullah lıan 

nullah Han Port Saitte bu

bulunduğu müddet zarfında 
kendisine Avrupaya büyük 
bir servetle gittiği hakkın
da intişar eden şayialar 
haber verilmiş. O da bil
mukabele cebinde yalnız 
30 dolar bulunduğunu söy· 
lem iştir. 

Y enlden bazı tevkif at yapıl

ması muhtemeldir • Bu tahkllta

tın cerynına ve tnkışahna 

tabidir. 
MevkuRarın Jhtılattan m~ 

nwyetl devam etmektedir. 

Ne y'/Jzle1 

~vtulhann af kanunundan 

btif ade edebtlecel:lerinl ve bat
kaca hadisede mOrüru zaman 

tddıa ettikleri pyi olmuşsa da, 

alakadarlarca bunlar varit gö

riilmcmektedir. 

Esasen meselede irtişa iddia 

edı1me): suretile hükOmettn 

·~file oyaamak mevıuubahistir. 

temin jçin bir bina '<lrnmıı'k
tadır. Bina bulunduktan soıı r:ı 

im:.ır mi.idürlüğii tc~kihitı ya
pıl:lcak, bu meyanda b·ı l kın 

m[iracaatı için bir nı li rn~aat 
bürosu tesis olunac,ıktır. 

Dil heyeti 
İsmet Paşa Hz. n n 
riyasetir. de toplanacak 

Ankanı, 7 (\'akıt. Tele
fonla) - Dil cndiınenin ya-
kında lsmet P:.ış 1 iz. nin riya
setinde bir içtim:t ak tetm~si 
muhtemeldir. Bu içtim:ıda 
İstanbuldan gelen ilmi i .;; tı· 
JAblarm fişleri tctkık oluıı .. ı
caktır. 

Ticaret mukaveleleri 
dairesine yen· b r bina 

Anknr:ı, 7 (Vakıt. telefonlu) 
- lhtisat vekaleti tiı.:nrct 
mukayclelcri dairesinin de\'
letlerlc ticaret aktine mcnıur 
heyeti murahhasa ile bir bina 
dahilinde çalışmasını temin 
için Bclvii p.ılasın alt katın

da bir daire kiraladı. l\lurnh
haslar bürosile ticaret miikn
velcleri dairesi buraya taşı

nacaktır. 

Yunanhlarla muzakere 
Ankara, 7 ( Vakıt) -

Yunanlılarla mu1.akerata de
vam edilmiştir. Tarafcyiıı 

mubadele reisleri bitaraf aza· 
!arda müzakerata iştirak et· 
mişlerdir. 



Küçük Haberler Kadınlar Mi hal&kopolo 

RüşYBt va sui istimal 

M emleketin kök -
ten kazınmıya 
muhtaç bir has-

Üçstıfhd 
Zeki pafa 

T~ı ~eyah4tfrıe plttln 
1 

umum jandtsma lw
nuanunı beyanatta 

bulunuyor 

(Şahıs) mı dırlar? ı 

Kanadada çıkan 
\1esele Londray~ 

intikal etti 

ı 

Yeni Y~ U..idJ'e 
nazırı bldmle anlllt

mak lilzumurttl•n 
bahsediyor 

Atina, 7 (Ap<>) - Yeni - -----··------
talığı da işte bu rüşvet 
ve ımi istimal belasıdır. 
Zaman zaman vatanın şura
~unda burasında patlıyan 
bu manevi lağ ımların sonu 

Devlet matbaasındaki suiistimal me-
selesine maliye müfettişleri vaz'ıyet 

ettiler 
geJmiyecck, kuruduğu gö - Maarif heyeti teftişiye 
rülmiyecek midir? reisi Rıdvan Nafiz bey ta-

fşte gene yeni baştan rafmdan Devlet nıatbaasın· 
iki chemmiytli vak' dan hah- da yapılmakta olan sui is· 

sı-diliyor. Dün Havuz, Yavuz timal tahkikatı devaın et· 
sui istimali, evvelki gun mektedir. Tahkikatın bida-
şimeııdifer dalaveresi ile yetinde zannedildiği gihi 
kulaklarımız dolmuştu. sui i~timalin yalınız kağıt 

münakasalanna münhasır 
Takvimin her yaprag~ ı olmayıp tahkikat iltriledik· 

çevrildikçe bıtşka bir mem· ı k çc diter bmı safhalara da 
e et derdile mi karşılap· .1 b. . .. ··td" rM ? şamı ır vazıyet gonı u· 
--5 ız. Ve bu ne vakta ka· 1 ~• -y1 ·ı kt--'' H 1 

ar boyle surup gıdecek? 1 l'' ·· · · l d 
.. .. .. . 

1 

15"' so mı me eutr. ası 
o an uzum uzerme mese e· 

Bu fenalıklar, sade mem- ye maliye müfettişleri de 
leketin blitçesini, falanın I vazıyet ederek matbaa 

1 anın a ı a ını sarsmıyor. muhasebesinde tetkikata rr ı l"k 

Yeni yetişen nesilleri de başlanmıştır. 
korkunç misaller karşısın~a Söylenildiğine göre Dev. 
bırakarak çürütüyor. iki lcl matbaası bir kaç ay 
sene evvel bayrağı dalga· evvel bir müesseseden 1000 
!anan " fazilet mücadelesi ,, top kağıt sntın almıştır. Bu 
çok hayırlı bir başlangıçtı. kağıtlar piyasada diğer ti-

En yüksek makamlardakile- carethanelerde numunesi 
rin boynuna yapışmaktan hulunmıyan bir nevidendir. 
çekinmiyen o adalet pen· Kağıtların Matbaa mu-

çesini hep beraber öpmüş bayaat komisyonu ile bu ti· 
selamlamıştık. Eğer o bay· c~rethane arasında hususi 
rak, birinci zaferden sonra bır anlaşma ve kırışma ne-
çıkarıldığı şeref tepesinden ticesinde yüksek fiatla sa· 
indirilmese idi hiç şüphesiz tın alındığı iddia olunmak-
. . ' tadır Sui · t" l 'dd. 

z .... rı mühim bir yekuna 
baliğ olduğu söylenmekte· 
dir. Rıd•an Nafiz heyin bu 
hustıstaki tahkikatı bir kaç 
giinl! kaday inkişaf ede
celdir. 

Tahkikat esnasmda mat
baa amelesinden ikinci bir 
sui istimal görüldüğü söy-

lenmektedir. Bü meselede 
de kağıtların tesellümünde 

400 kilo ka~ıt noksan it
hal edielerek faturalan ta· 

marn gösterilmiştir. Bu 400 
kilo ka~tt malı satan tica
retnane ile ambar memuru 
arasında kmşma suretile 
sui istimal edilmiştir deni
liyor. 

Matbaa müdürünün hu· 
zurile yapılan ikinci vezin
de bu fark bulunmuş ve 

sui istimal meydana çıka
rılmıştır. Ambar memuru 
Kenan bey yeniden istic
vap edilmiştir. 

Matbaa muhasebesinde 
bahsedilen sui istimalin 
verilen avanslar üzerinde 
yapıldığı iddia edilmek· 
tedir. 

* Kar:ıde11iz viJ ,lyet leriııdeki 
j ırndarına:ııızı 1eitiş i\in lııır~-
ket eden unmm jandarma J,u· Şimali Amerikanııı Kanada 
ınandanı Zt:ki paşa: . -· • . 

K rad 
. k ./ . .uı ıııııetıııde kadııılarnı şa.ııs 

a enıze ı;ı · ıyorum. ,o.-
giıldak, 5iilop, Saııısuıı, Ordu, 1 olup olmadıkları hakimıda bir 
Giresun. Tral:ıoııdaki jaııdarın t 1 i iıtilai hasıl olmu~tlı. l"aııııda 
kıtaatıııı Mti$ ctleceığım. Riıe- . . . 
de cpi bir mfıddet kalaC'a~ıın ı ı.aııunlarındakı er.şahı&., ke!ıme-
clycvın şarkta bulunan dalıilı- I sıııııı lrndııılara da şamil oltıp 
ye vekili Şfı k rii Kaya bey!c <>lınadı g ı ınesele~i Kaııadada 
bırleşmenı ınıılıte'. ııel Ji r. 

Türkiyc)ıin lıcr tarafında 
ı;swiş ~ok ınfıkcınnıcltlir .ıı de
mi~tır. 

i allcdilcıııedif!iııde:ı mesele ln
r,iıtcredcld malı'kemci ktrali) c-
ye verilmiştir. Bunun için 

• Diiyıınıı ıııııunıiyc ınurıılt-
~ıasları Aıkaı-u1.h ~\alire veldli ·nii l<leimııuıııiterden ınüt~şek-
ıl~ tcın.;slarıııa dcvaııJ ctıııeklc· i,il bir heyet ingilteırcye git-
<lırler. Suacoğlu Şiıl.tü tıey bu 
lıusuşta d"miştir ı.i: ntiştir. 

«Düyunu uınıımi;•e titilafııa- Bu ıneseleııiıı bÖ) le bir şel,lc 
girıııesiııin sebebi, Kanada ı,a· 

dııılannın Ayan meclisine inti-

rnesftfiıı tatbikatı tsnasıııd11. ta
raf eyni alması lazım gelen bazı 
tedbirler vardır. Onları rniııtc
reken aldık. Mukavelenin bazı lıap olunın .. '-"I i~ten1eleridır. 
maddelerinde anlayış fakı var- .. ., " 
dır, bunları da RÖriiştiık. t-ıal- Bunu:ı üzerine mesele Kaıı:ı.da 
letıne~ üzereyiz . .11 mahkemei aliyesi tarafından 

• Milli müdafaa vek~leti 30 rfı'yet e<lilıniş, mahkeme l<adm-
ağustosta kesbi kat'iyet edecek 
olan zabitanın terfi listesini ların ayan meclisine intihap 
lıanrlamaktadır. edilemiyeceklerine karar vermiş-

• Maarif ve1<ili Cemal J-lüs· tır. 
nü bey, Devlet ınatbaa~ında 
yapılan tahkikat hakkında: 

l(anadanın f emiııistleri bu 'a-

cı Bat.ı i!ıbarat fzerine Dev- ıiyet karşısıııda harekete geçıniş-
!er \'e davayi malıkemei kıra

liyeye sevke mııvarrak olnıu~· 
lardır. 

let mntbaasım teftiş ettiri;·orum 
net cede lıeııüı lıabtrim yoktur:» 
demiştir. 
* Bursa kaplıcalarını asrileştir
mek için teşekkül ed~n şirketin 
heyeti mnuıniyesi evvelki gfın 
fevkalade bir içtima aktetınıştir. 
Kaplıcalarda 50 odalı aHi bir 
otel yakılacaUır. 

• Konya , Sıvas , Yozgat , 

Heyeti Vekile 
Heyeti Vekile içtimaında 

vekaletlere mütaallik husu-

.' ltnan harici} ·12zırı M. 

:' fılıala~<ı,,u/o:, 

Mihalako· 
pulos ga· 
zetecilere 
şu beya
natta bu
lunmuştur: 

- K >-

yı! t'.'nciiıncni tarafından çi· 

zilmiş olan hatı harekete 

harfiyen tebaiyet edeceğini. 

Bu halh hreketten iki se

bepten dolayı inhiraf olu

nama'Z. Evvela hariciye en· 
dinıcni bu mesele hakkın· 
da kat'i bir karar vermiştir. 

Saniyen ayni baŞYekil mev

kii iktıdarda bulunuyor . 

Ôtedenberi hakemim, bita
raflık ve ademi tecavüz. 
misakı akti siyasetini terviç 

ettim. Kezalik ötedenbeti 

Türkiye ile anlaşmamıza 
hararetle taraftarım. Zira 

bö}'.le bir itilafın iki nıenı

leh~tin iktısadi menfaatınll 
hadım olduğuna ka11iini. 

Ankaranm da ayni arzuyu 
izhar edeceğini ümit edi-ırhşa canavarının yer yer · ıs ıına ı ıası 

hortl d 1. •• ··ı . k . Kohenka biraderler ve di· Muhasebenin defterlerı· 
a ı~ı goru mıyece tı. b . ,. 

Bizdeki bu derdi teşrih ve ~~r azı yahudı kağıt tetkik edilmiş ve dün mu-

Kayseri vilayetlerinde bn sene sat müıakere edilmiştir.He-
gcçen seneye nazaran z~riyat yeti Vekile bir tf'f kadar 
çok fazla yapılmıştır. ttcr se- k 
ne bire yedi mahsul alınırken içtima etmiyece tir. 

yorum.,. 

Türk • Yunan itilitf ı e-

tahlil ~derken kabahatin bir tuccarları tar~fından telg- hasebeci Mitat bey de is-
kısmını da k rafla baş vekalete ve Ma· ticvap edilmiştir. 

gelen habrele'rden anla$ıldığına 
güre bu sene bire yirmi nıal~
~uı alınacağı tahkkuk etmiştir. 6azimizin 

~esimleri 

suları aleyhindeki neşriy~ 
tile Mantf Esnya gM.ete!ii 

M. Mihalakopulosun harici· 

yeye ge)mesile taktp edild

cck siyasel hakkında Türk 

gazct~leri ta~ından izha~ 
edilen endişelerin varit o}· 

machtam yazınak:tadır. 

anun1anmıza r M f yüklemek 1: 1· ıye, nari vekaletlerine Maliye ıuüfettişJ..ırı·nı·n azım ge ıyor d d'l . c 
Bir kere şu k d k : ser e 1 mıştir. tahkikatı daha oir ka" gu··n 

• Emanet cenaze merasimle
rine iştirak edecekler için bir 
otobüs satın almıştır. 20 J<işi 
alan bn otobüse kırmızı taksi 
takılacaktır. 

anun a ı raşı B l v 
ile mürt · · . .. u mesc ede hazinenin ı sürecektir. 

_ . eımın ayna mucrim :====~=:::::::_,..~-.;__.:..:,::.=:.:._~:...!:!.::...:.:..~..::;,: 
huvıyctle görünüşünü kal- -dırmalayız. (Memleket haberıerıJ 

Gerçi, rüşvet verene de C 1';.. 

ceza kesilmesi, teklif cür'- eyuanda 
etini ortadan kaldnmıya 14 kifi tevkif edildi 
~~tuf bir tedbir gibi görü· 
nur. Fakat kitaptaki şekli 
n~ kadar muhterem görü
nurse görünsün, hayattaki 

siması tamamile lekeli du
ruyor. Açık söylemek la-

zım gelirse, kanun adeta 
vicdanı çürüklere yardım· 

cılık, hırsızlara yataklık e
diyor. 

Riiıvet veren, elbetteki 
gönül rızasiyle kazancından 

bir yabancıya hisse ayırmaz. 
Çok kere ıstırarla bu yola 

döküldügii ğörülmüştür. Ka
nun da: "ikinizi de cezalan· 
dmrıml" derse iş onların 
ittifakına varır. Öyle değil· 

mi ya? Raşi ile mürteşi ayni 
cezayı görür denııek, biri· 
birinizi ele vermeyin de
mekten başka nedir? Mes'

elenirı iç yüzü desilecek 
illet boğulacaksa, şimdiye 
kadar yürünen yollardan 
başkasını bulmak ve temiz-

l~k tepesine oradan çıkmak 
~azımdır. 

- --
Ga~i Hz. Amerlkaya 

gideceklermiş 

\1 nşingtondan Koticlycn 
gn?~<:te:>ine bildirili yor : 

Burada bulunan bir ajans 
muhabirinin 'erdiği malu
nıata g·· 'l' orc urk hukl'ımeti 
sıhhiye , k'J' s· c 1 ı Rcfih beyin 
\ımalt Amenkaya Ytıku bulan 
nim re mt seyahati, reJskUm
hur l\1uı;tılfa Kemal h . 
1 

r1 azret-
~ nln yttkın btr atide burayı 
zıyarct cdeccgl intibamı 
hasıl etmi, tir .• 

Ccylıandan yazılıyor: 

Sabık kaymnkam Ata Bey 
zamanında yanılan b~ızı sui isti-

mallerden dolayı Ceyhan tapu 
memuru S:ıbri, muavini Ömer 
ve vergi memurlarından Malı

mut efendilerle hazı köy hey-

ycli ihtiyariyeleri de dahil ol
duğu halde on dört kişi 

cebelibcrcket idare heyetince 
mevkufen lüzumu mulıakemc-

lerfoe karar verilmiş ve bu 

eşhas kamilen tevkif edilmişler
dir. 

Adana da 
Bir kadınla çocuğunu 

yaralıyan şerir 

Ad:ı.nada Taşçıkan mahalle
sinde 

1 

otu~aıı Tevfik oğlu köş· 
ker Necmı sarhoş olarak bir 
miras meselesinden, ayni evde 

oturan teyzesi Nefise lıanınıı 

yaııııı:ı çağırarak ani bir hare
ketle bıçakla yaralamış, bunun 
f z~rine Nefise hanım feryat 
ederek diğer obada bulıınaıı 

müsteciri Hatice hanımın Ya

nına kaçmış, fakat Necmi elin
de bıçak olduğu halde gene 

ark:ısından koşmuş, du defa I-la· 
tice haıııınııı b:ıldırınıı bir bı· 

çak atmış, sonra salıncakta 
yatan bir buçuk yaşında bir 

yavrunun üzerine hücum ede

rek kula~ından yaralamış, ço
cuğu kurtarmak için, yaralı 

annesi çığlık kopararak salın

cağın üzerine kapamış, yavruyu 
öldürmek kastile atılan ikinci 

bıçakla da elinden yaralanmış

tır. 

Kadınların feryadına gelenler 
tam zamanmda yetişenll' bu 
şeritl yakalanuşlar \le polise 
teslim etmişlerdir. 

Buhran • Paris sefirimiz Fethi He;'· Y oflı boya febedidı 
den gelen rnatUın~ta g?re Pariste T. Ta. c. tıttafmdHı sureti 

Antrepolarda h d devam edilen Turk-f·ransız uz· . . son a .. Jaşma hakem nıuaııed6i ınOza- mahsusada celbe<lılcn Berhn 
dini buldu keratı bitmek üz erdir. s.ıııayH nefise akademisi reisi 

Antrcno b 
1 

. . * Sarıyer yolunda kıc:ın bo- rcs "in profeso-r Artiir Kapt 
_ ,, ll ıranı son bır ıki zulan katranlı kısım tamir ediJ. s .. 

g tmde son haddini bulmu~tur. mektedir. taraftııdan yapılan Gazi Hz.nirı 
Haliçte Uman şirketinin ~ma- . o İzmirde ılıcaıa5rda feci bir yağlı bôya resiml3ri Vjy:uıada 
vunaları tamamen d 

1 
. cmayet olmuştl'r •. ırrı atlı tir re'{ nefis bir surette bastıril-

1 ıd b t 
o u hır sarhoş kızını keııdısmc verııı r 1 

rn e ıı unınaktadır. Bu rnav- Yln Avram ismili h.r yahudı}i mıştır. Bu resimler stanlfu 
nalardaki eşyalar anlrenolar taban.ca ile öldürıniıştür. vill\yet ve kaza şubelerile ına-

,, " k tı t rııf ticaretane ve kütüpanelcrde 
bo~altılanıadığı i in L. . * lstanbul avu a arı eı• - satışa çıkarılmıştır, k r ç ıman şır- muzun yi:n.hird! ı aj!ıyacak 

e 1 vapurları talıliy,e edecek olıııı tatil müddetinde yapı.ı.-
\'esait bulamamaktadır. Liman cak Avrupa seyahatı için ha-
şir keti dün iktı'"'t . kr.ı 

1
. zırlanmaktadırlar. Avultıttlar 

.... \e "e ıne · tekrar müra t . Jtalya, Avusturya, Almanya 

Mfışür etbiseH 120 70, 1000 

85 50, 500,14,. '6· 5, 104 81 
1000, 58 1 45, 5000, 14+9, 5 

Atina, 7 (Apo) ..._ Yeni 

Türk sefiri Enis 8. perşen'J. 
be günü Reisicümhura iti· 
matnamcsini verecektir. 

• 
Ankara, 7 - Bu sal;ah 

Türk - Yunan mesa1tinin 

halli için bitaraffarın işti
rakile üçuncü bir içtinıa 

olmuştur. Yllnan murahh'Bs· 

ları müzakeratın neticesirf· 

d~ nikbindirler. 
57 F . caa etınış, bu ve fransayı gezecelClerdir. kuruştur. 

vazıyet devam ed~rse yapur

ları tahliye cdenıiyeC'ei:ini lıil Balkan. talebesi konferansı 
dirınişttr. -

Suat B. 
Tcda\'İ edildi~i Viyanad:ın 

birlcaç gün evci şehrimize ge-
len Hariciye vek!leti şifre mü
düru Suat B. hugOnkfı trenle 
Aııkaray:ı. avdet edecektir. 

• DO•Ct• -

Mektep defterleri 
Türk maarif cemiyeti bu 

sene piyasaya mektep def

terleri çıkarmıştır. Bu def

terler Türk maarif cemiyeti 

etiketini taşımaktadır. 

Dün bu defterlerin nü

munelerini gördük. Hakika

teo nefasetçe fevkalade 

olmakla beraber rekabet 

edilemiyecek kadar ehven 

ve ucuzdur. Maarif cemiyeti 

bu deflerlerin hasılatını 

Türk gençlerinin tahsil hu

susunda yardımlarına tahsis 

edeceği için tüccarlarımızın 
bu defterlerin sarfiyatına 
ehemmiyet vennelerini şid· 
detle arzu cderiL 

Yeni mektep defterleri
nin umumi deposu : ( latan· 
bulda l'iooancılar yokUfUJI· 
da $ark hanında 18 numa· 
rada) dır. 

Bugün Darülfünunda açılıyor 
HurahhaM~r perfem~e ~~ Boladçlııde yapacaNlan meRtep 

gezintisinden 50nra cumaya memleketlerine dön'eee'ltler 

Sehrimtzde bugün nçıhtc:ık 
• 

olan Balkan calebelcri kon-
fcran~ına i_.tir:rk etmek lizcı-e 
dünkii konvansironc1 treııi!e 
2 i.\lacar ve 2 Bulgar cnlclıe 
murahha. ı gelmiştir. ()Jt!cden 

sonra da ,·apurl:ı u Romen 
dariilfünunlu:-u gelm~ tir. 

Romen dariilfiinunlulan ıt· 

rasında Safaaitin Rıza B. i~ 
mindc bir Turk gencide ':ırdır. 

Bu murhha lardan bac;ka 

5 ltal ~an tıtlchc:-i aksam ustü 
vapurla gclmi~lcrdir. 

:ıııurahhaslar yiik ek tah::ıll 
gören gençler tarııfmdan kar· 

şılanmıslardır. 
Sırp darülfünunu, munta· 

zam talebe cc~kilAtt olmadı· 
ğından dayct edilmemiş, 
Yunan darlilfünunu, talebe 
ittihadın.1 dahil olmadığı 
halde, m(işahit sıfntllc davet 
edil mi~sc de, bu da' ete ica
bet ctmemi~lcrdir. 

Şehrimize gelen talebe 
murahhaslan Brlstol oteline 
inmişlerdir. 

ltonferans bugiin öğleden 
sonra saat 2 de Darülfünun 

Bal kan talebelerı DariJlfünunlılllrımızla birlikte 
bina ·ında merasim . :ılonunda :\lurııhhııı;lar şerefine bu 
DarlilfLinun emini ~c~ct (). gece Bcbrkrc Turku,·ar.dıı bir 

mcr 13. t:ıraf ından açıfo~ıl\, 7.iyafct 'crileccktir. 
murahhaslar sch\mlaııdıktan J>cr,cmbcyc kndar komı .... 
snnrıı dh cım riyaset intihnhı ) oıılıır mc atlcrinc <le' .ıın 
yapıl:ıc:ık, komi!'yônlıır tdrik edecek, bıı m . ... ai pcr_.emhc 
edilecektir. rrurıu bitecek, , c o gıın Ho· 

Bunun bu mc ... ai ile iktiııı " k ı d ~ Jtııziçinde 'c Bti\ ü ·fü :ı a 
edilecek , .e miizakcre } :ırına bir ınchtrıp g'"·zlntl i ~ .ıpıh· 
t,ılık Cılunacaktır. l\ Hıza kerelere c:ıl,, cuınıı sabahı mur ılılı·ı 
Tıırk Tal ehe biri i({i namımı 

Jar ıncmlctctlcriıı~ donc'--cl. 
r\ıı"it. Tahsin Rckir, J lalit Uc.·) • 

Jcr iştirak edecektir. JcrJir. 

Nişanlrsınchm aYnımca 
intihar etti 

Bcyazıtta Şekerci soka· 
H·ı • Bey 

ğında oturan "~ _ n 
isminde bir tacar dü 

b. kuqUR 
sabah ağzına ır 

stkar•k ~ iMİffıi'F etmiftlr · 
52 ya$ında olan Hit.nİ dey 
bir ay ewel ev1enme ttşeb
büsünde bulunmuş, Sarıyer· 

· lan· 
ti bir genç kızla ntP" 

f k t aradaa birkaç 
mış, a a 

. · d. ,.,. etra • gön geçınce ız ıv_. . 
fında. bazı dedi~ ıtit· 

H·ı . ~n bu 
miştir. ı mı . 
dedikodulardan müteeSSl'en 

intihar ettiği anlaşıltnakta. 
dır. Tahkikat yapılmaktadır. 
&şiarından yaralaıtdılar 

. . enııe oto-
Schremanetının c 
' k da 
b

T Oalatada Yanık ·apı 
ıııo ı ı . en f az!ıya 
tanzifat aınele~rınd 

b ından yaı :ı· 
ı;arpıııış, ı·azlı aş 

lanmıştır. bil 
§ 1267 numaralı o~o 

de Zetıra hanımın iiç 
Etyf.mez · .• 
~·aşındaki oğlu Salime çarpmıl 
tır, S:ıliın başından yaralanmı~ 
tır. Şoför ]<açmıştır. 

Kuyuya düşen çoc~k 
ctda oturan Hatıcc 

J(asımPar · 
l>' buçuk yaşındaki 

hanımın' ır ı d ki 
kızı Neriman dün ba ıçe e 

boğularak ol· 
kuyuya düşnıiiş, 

ıniiştür. 

Mekruk çocuk 
Evelki gece fındıklıda cihan· 

gır cıııniiııin avlusuna üç gü 1-

lük bir erkek çocuk bırakılmış-

çocuk zabıta tarafından 
tır. _ d 
alınarak Darnlacezere S?Oll c-

rilıniştir • 

Yapıdan düşen amele 
öldü 

On dokuz yatanda Nev· 

zat isminde bir amele dört 

gün evvel Aksarayda bir 

yapıdan düşmüf, ajır su· 

rette yaralandığı için Cer· 
rehpaşa hastanesine kaldı· 
nlmıştı. 

Nevzat ı;vvelki gece hM-

tanede ölmüştur. 
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Yunanlılar Bursa.da 
Loyit Corç sevinmişti. 1\1üttefik ceneraller 

gözlerini uğuşturuyorlardı 
--11-

Koca elinde bizim lı:ıtl:ıı mıı

za hücum edenler ınerınileri

miz onünde gerilemiş is icr de 

gene orada zayıf kuvvetlerle ve 
dü~maıı l;arşısında knlmı~l:ırdı · 
Ayni zamanda Enıir fa} s:ılı 

I 

Şamd n çıı rrm:ılnrını mfıteal ip 
Kilik}ad:ı şiddetli muharebe
lere duçar olan (bu mfısade
meler At inada Se\·r muahedesi 
şer, itiııiıı ilfınınn tesadüf edi
yordu.) Fr •Jl!.17.lar oradaki 
Tür!.krden bir mütareke akdini 
istcmi~lerdi. 

Veııizelos artık kendine bir 
melek şekli \ermişti. Çünl.ü 
'.'unarı ordusu ı:elerek vaziyeti 
kurtarncaldt. F.s1sen lzmirde 
bulunan beş fırkadan ikisi şi

male doğru ilerliyccek, ve (iyi 
~ildiklerini süyledil< !eri) arıza h 
}OJlardan geçerek Marmaranın 

şarkma varacak ve bu suretle 
İzmiti tehdit eden Türkleri 
atacaklardı. Mareşal foş, lngiliz 
Erkim Harbiye~nin de efkarma 
tercüman olarak bu harekltın 

tehlikeli olduğunu ve ağlebi ih

timal rnuvaffakiyctsizlikle neti
celeneceğini söylebi • 

fakat l.oyft Corç teklifi ka
bul etmiş, Yunan askerleri de 

ıııck tııbu n:ıkil ile }'ar..'.:cağım. 

Başvekile 
Mart, 24 1920 

Bu mektubu M, nş denizini 
r.eçt>rkcn Y·Zl}Or ve size ne 
dü:;.fırıdü0ümü anlatmak isti} o
rıım. Mütarekeden beri benim 
siyasetim « Almanlarla sulh , 
bolşeviklerele hup> idi. Siz ise, 
istiyerek ve istemiyerek bunun 
hemen hemen zıddını takip etti· 
niz. MüşküUitı takdir, bundan 

başka senin bamı faik olan 
meharet ve şahsi kudretini, si-

zin yerinizde olsam daha iyisini 

yapabilirdim zihniyetile sizi 

muhakeme ctmlyoı um. fakat 
biz neticelerle karşı k:ırşı}a-

)'IZ. Bunlar pek müthiştir. 

Bel ki halihazırda Avrupa 
ve Asya da umumi bir 
inhidam ve anarşiye pek yllk-

laşmış bulunuyoruz.Rusye harap 

olmuş bir haldedir. Bu mem-

leketin bakiyesi, bir takım 

zehirli yılanların elinde -
dir. 

Pıkat Almnnyayı kurtarmak 

henüz mümkündür. Almanya 

hakkında müttehiden hareket 

22 haziranda ilerlemiyc baş. edcbilecetimizi memnuniyetle 
lamıılardı. Ru hareket ant bir hissediyorum. 

muvaff akiyetle neticelendi. Yu- Bu böyle ise vaktm kısa ve 
nan kolları birçok arızalı yolla- hareketin basit olması lazım 

n emniyetle geçmis, çok kuv- geldiğini beyan e)·leriın. Fr:ııı-

vetli ve dirayetli bir kurnanda saya anlatmalısınız ki, İngiltere-
altında bulunan Turkler Ana- nin Almanyaya yardıın etmcsi-

dolunun lçerlerlne çeki lmi~lerdi. ni ve dostane harekette bulun-

Yuııanlılar • Temmuzun meba- masını kabul etti~i takdirde o-
disinde Bursaya girdiler. Ayni nunla tedafüi bir ittifak akdine 
ayda diğer bir Yunan ordusu 
Türl<lcr tarafından cösterllen amadeyiz. Sonra Berline büyük 

bir adam göndertrek Spartakis· 
zayıf bir mukavemeti bertaraf 

lerin ve LCıdendorfun 'aleydarederek Şarki Trakyaya girmiş 
tarını kuvvetli bir blok haline ve Edirneyi alınıştı. Yunan 

kvvetinin bu mühim ve beklenilmi 2etirmiyc yardım etmelisiniz. 

yen tczahfiratı müttefiklerin ricali Bunu yapabilmek için elde iki 

siyasiyesi tarafından alkışlanı- yasıta vardı. Biri gıdai mevat, 
yordu. Müttefik jeneraller göz- diğeri kredi. Bizim rnüşkülAt 

ferini uğuşturuyorlardı. Loyit içinde olnıakhğımıza rağmen 

Corcun, harareti, heyecanı katkat Almanlara semihane bir suret-
artmıştı. Loyit Corcun doğru te kredi açmahvız. 

düşündüğü ve askerlerin yanıl- Aksi takdirde bizim müşkü· 
dıkları zaı:nolunuyordu, zaten latımız dnha fena bir hale gi-
askerler bir çok defalar aldan- rer. Saniyen, yeni Almanya-

Galnca Karnköy poğaçacı 
fırını il ti. alindcki nıahullcbi

cinin iistundc 

Hanımef en dil ere 

Pardesüler < Ka~a) 
llcr renk ve -.on moda 

14 ı 2 ilradan itıbaren 
D ardesüler(trench·coat) 

Bej va ,lacivert renklerde 
22112 uradan itibaren 

Muşambalar(ipckli) 

aen~~~rde 13 1 2 i~r::r~~ 
Beyefendilere 
Meşhur !\l:mderhcrg ,marknlı 

(trcnch-co:ıt)tan bej ve l~ch en 

Pardesüler 
2 4 ı 2 liradan it ibaren 

Spor kostümleri 

12 ı 2 liradan ttibaren 
ıngmz K ost U .. m 1 e r biçiminde 

14 ı 2 liradan itibaren 
ÇocuJı: için İngiliz biçimi ve ıpor 

ostümleri ~:.ı~o:ı1ar 
6 ı 2 liradan itibaren 

antalonlar (Kaşa 

6ı 2 ~i~ndan 
ıtıharen 

Her 
renkte 

ek tl r 
Hlö l'tıj ve gri 

12ı12 liradan itibaren 

Ceketi r 
Siyah, l'ch·ert ve gri alpalctan 

61 2 liradan itibaren 

ısmarlama kostümler 

30112 liradan itibaren 
Taksitle de mua

mele yapılır 

Seyrisef ain mamışlar midi. nın, Avrupayı yeniden tesis 
Hadisat Sevr muahedesini için müsavi bir vaziyette davet ı1-M-er-~ez.-a_ce_n_ıe_.ı_: -G·-,-ala_t_a _K_öp_r_U 1 

mühürledi. Ferit, aldığı emre olunacağı hir konferansta sulh b.aıındL Beyoglu 2562 Şube 
imtfsalen, kuklalardan ınüte- muahedesi süratle tadil olun- acenteal: Mahmudiye Hanı altında 
şekkil bir kabine vücude ge- malıdır. Bu tedbirlere ieve~sül lıtanbul 2740 

tirdi ve 1920 senesinin 10 A- olunduğu takdird~, Avruparıın 
ğustosunda Sevr muahedesi haHlsü necatı için Atman nıil-
mühip n\erasim dairesinde im-

Jetinin iyi ve mustekir unmr
za edilmişti. 18 ay evvel ha

larını toplamak mümkün olur. 
zırlanan bu muahede, imza 

Çok gecikmemenizi temenni 
edilmeden evvel mefsuh bir 
hale girmişti. ediyorum. 

Memleketimiz dahilindeki fır
Bunün başlıca m:ıddeleri bir 

ka h.ı.yatı ne kadar haizi ehem
ııoktaya istinatediyordu: 

miyet olursa olsun bu mesele de 
Yunan ordusu, Ycnizelos ile 

lzmir - Mersin sürat postası 
(MAHMUT ŞE.VKETPAŞA) 
vapuru 9 tcmm~z salı 12 de Galata 
nhtımından • kallcaralc çarşamba 
ıabahı İı.mirc urac:alc \e o 
günün alıamı lzmirdcn lcal
lcaralc Antalya, AIAiyc Menine. 
gidecek \e Taıucu, A~amor, 
Alli)e, Antalya, Kuıadası b.ınire 

u~rayaralc gclecclıir . 
düşünmiye çok değer. Bu 

askcrıeri vaziyeti temizıer ve Trabzon bı'rı·ncı· po")tası mesele dünyanın bütün vaziye-
Mustafa Kemali bertaraf ederse tine l.ikimdi. Benim teklifim, REŞITPAŞA)vapunı 8 Temmuz 
lıerşey yoluna girerdi. Bunu lngilterenin, sizin idareniz al- Pazartesi 12 de Galata nhtımın· 
)ap:ımazsa, yeni bir hattı ha- tıııda açık ve azimkar, icap dan hareketle İnebolu, Samsun, 
reket ta\Sİ}esi gerekti. fakat edersse mütakil hareket etme- Gire.son, Trabzon, Rız.c, Hopaya 
nihayet Türkiye ile sulh akt~ sidir. Böyle bir hattı hareket gidccclc Ye dönUtte Pazar bkele-
lunnıuştu. Yalnız bu sullıüıı kabulü takdirinde, sizıııle yan dlc Rize, Siirmcno, Trabzon, 
tasdiki: Türkiye ile harpti. yana her siyasi fel:ıketi . karşı- Tirebolu, Circaon, Ordu, Ünye, 
Bununla beraber, müttefik de\'- Jıyabilirim. Samaun, İnr.h<>lu, ZonguldaRa 
Jetler, bilvasıta harbedecckler- uğrayaral gdec~tir. Hareket 

(Bıtmeıiı) 
di. Büyük milletler iı;in l;u 1;:::=::;:~=7=:=;:=;;:;::==:;;11 gunu yük kabul olunmaz. 

gibi muharebeıer, ekseriyetıe 1 Defterdarlık ılanatı 1 
ço:c tehlikelidir. - -

Satılık otlar - Eyiptc Ba
Biz bu balıi~tc yalınz Tiirk 

bariye fabrikası ile Mcvlc
işlerile meşgul olduj!uıııuz lıaJ-
de bu \'aıiyeti Auup:ınııı u- vihane karşısı:ıdaki adalar-
mumi vaziyetilc bir ar:t)'a ge- da mevcut otlar, muham-
tinnck icap ~diyor. Bunu, men bedeli 150 liradır; 
Fraı•sad:ı kısl bir tatil r.ec:ir- müzadeye pazarlık surelile 
ınek İİ7.t>l'e h:ırektt rlfiNııı zıı- 14 Temmuz 929 Pnzar günü 
man Lr rit C:rrc:ı y:ızdığım bir Defterdarlık~a yapılacaktır. 

lktısatçı 
lktısat mektepleri mezun

ları cemiyeti tarafından 

çıkanlan "lktısatçı" mcc -

muasının 3 üncü sayısı bir-

çok iktısadi yazılarla intişar 

etmiştir. 

450 8768 

l 10 10853 

70 l 1~62 

'50 ı 1392 

250 IJ377 

120 13383 

155 13886 

620 14068 

t 10 15228 

l 1 

74 15258 

180 15612 

J 15 16027 

Merhunatın cins \'e nev'i Borçlunwı ismi 
gedıkpatade Ciİrkem:ıl mahallesinde imam 
hamamı sok~nda ctfrı 12 ve yeni 16/1 
numaralı bahçeli 1 hanen\n tamamı. 

S.dettin, Cafer, Abdt1tsel1Rl beyler 

~al~ada Hoca hınmgünanl mahalle-

sinde çiiteearaylar caddeJinde eski 57 
mUkerru ve yeııi 35 numaralı bahçeli bir 
hanenin tamamı. ıbrahlm d.° 
bey~lunda yenitt~hir kMap soh~ında 
eski 20 mükerrer ve y~nl 26 numaralı 

bahçeli 1 hanenin tamamı. V asil cf. 
kartalda lsta~yon civarında 78/20 numaralı 
bir bahçeli hanenin tamamı. Übeyde H. 
kadiköyünde osmanağa mahallesinde ayrı· 
lık çqme soka~nda 4 mukerrer numaralı 

bahçch bir hanenin tamamı. emine h. 
hooide batçı mahnıut~a mahalleııiııde 

haseki caddesinde 6 , 60, mükerrer nu-
maralı maa dükkan bir hanenin tamamı 

halim lütfü ef. F alma h. 

aaınatyade koca mustafa paşa mahalle-
sinde me~tep sokağında 13 numaralı 
hanenin tamamı siranu~ h. artın mlhran el. \er 
kasımpaıada camii kebir mahallesinde 
eski nalbant yeni sel kuyusu soka~ında 
eslı:i 2,4 ve yeni 38, 38-1, 38-2, 38·3 
numaralı dört düklc.!nııı tamllmı ıentye lı. 

kadıköyünde o manaAa elyevm rasim pap 
mahalleıinde feridiye solca~nda eski 47 
ve yeni 22 numaralı bir hanenin tama· 
mı emine tkbal h. 
eyipte Ce:ıcri kasımpa14 mahallesinde otak-
cılar caddesinde c.ki 23 ve yc-ni 29 nu-
maralı bahçeli bir hanenin tamamı 

fatma dilfirlp h. 
ayvansarayda eaki mustafapap bostan soka-
ğında eııld 36 ve yen\ 52 numaralı ha-
nenin tamamı mu lafa d. 
tatavlada ycnlşehtr mahallesinde eski ec-

• 
zacl yeni eıki bilec::lk deresi aoka~ında 
eski 28 mülc.errer ve yeni 5 numaralı bir 
hanenin tamaını slaliyan agavnl h. 
sariyerde karakol ıoka~ında eski 4 mü-
kerr•r ve yeni 5 numaralı bir hanenin 
tamamı mehmel ah •f. 

Ti p ı iri 'e fı!llra -.w'1" .... l6 numarah 

100 17717 

187 18782 

125 19006 

bahçeli maa ahır bir hanenin tamamı ali va~ft b. 

kumkapıda tavaıl ıüleyman •a mahalle· 
ıinde çeıme sok~nda eski 22 ve yeni 
28 numaralı bir hanenin tamamı rlfat, mehmet ef.ler 
lıtiny~de mahmut çavuı sokağında e k192 
ve yeni IOO, 105 numaralı bir sahılane 

,.e karıısındaki bahçenin tamamı ali nuri b. 
pata bahçesinde ıuhanlyc sok-tında eııkl 
7 ve yeni 42 numaralı bir dükk!nın 

tamamı zekiye. ratibc h. lar 

~-.......... 

• · eyrisPfai 11, ( ~urc·hai ınl'ı. timin lıastanesr, 

Hil:Hirhnwr mektebi 'c sair ıniie~~"~all ~ıhfıiv~
t1e hwcihen isitıual cdilnwktc ohtıı FLİDA · ~·İ
nek, ~ivl'i~iııt'k tahıakm·u:su, pire, gih c 'e 
hiitiin lta~arntı ynmurrnlaı·ile kat 'i~ en iıııita 'e 
ifna t•dm·. Leke yapmaz, tesiı·i kat'i '·~ J\okosu 

• 
~ilıhi re Jatifıiı'. FLIDA hn .. aı·atı öldiirt1u bii'-
tiiu ma~·iat. al' ti ·ııula lıirincilifl;i kaıuuıınş 'o 
Fı·au~a harieiye ııczaı·eti ,.e Türkiye şoJıheudm·
liğincc r~. nwn 1a. dik cdilmi~tir. 
S:m'at Vf~ rt•kaheı tllmuiıule dnhi en 'iik.--ek . 
nw' kii sahad .. tuamclt'rle ihraz <1fmi~tir. Cünkii . ~ .. 
) arı ~·arJ)'U dalıa ucuz 'c te~iri yiizrle ~·iizdiir. 
Şişesi 50. tcuekesi 7 f> 'H pompa:-.ı 7 fJ km·uş -
( 11 l'. 

Flida i~lcttiğiuiz lıaltle ( l"Siri yokllıı' ) diye 
sizi aldatmak i~tiyt·rılt·ı·e inanma~ 1111z • Flida 
ha~aratı i\ltliil'c'u hiitün ınayiallün daha miies
s11· \'C vaı·ı vaı·ıva daha twuz<lur. . . . 

Filida yerli dimağı yerli 
amelesi yerli sermavesi ile 
yapılmıştır. 

Flida)'' hW<'ilı Pdiııiz. Flidamn miistaltz11') 
lla:"ntl E,·za tleposu sahihi me~lıur llasau ko -
louya~ı 'e lla!"au kuYvut şurubu nıii~ıafızıı·ı 
lla~aıı Beydir. Flida hir şalı c~erdir. )larkasına 
dikkat. lla~aıı eeza deposu. 

660 19365 beyotulunda hüseyinağa mahallesinde eski 
bülbülderesi ve yeni viıne soka~ında 
eski 6 mükerrer ve yeni 24,26 numarala 
maa dükkiin btr hanenin tamamı , 

lstanbu1 Şehremaneti ilanları 
~ = 

Şehrtnıantlitıden: A:;aspaşa ya~ın )·erinde 25, 4 ı metre 
ıııurabbaırıc.laJd 2 No. arsaııııı metre murabbaında 6 ıııe1 .. Hır 
ııı:ılıalds 38, 52 metro ııııırabbıııııdaki ı No. ar:ınnın metre
ııııırabbaırıa 14 lir kıyıııet takdir olunarak satılın:ık için aın 
:ı} rı 28 temmuz 929 tarihinde :ıçık ıııü7.ayedcyc honmu~tıır. 
Taliplerin şartnameyi aııl:ımak i~iıı her gün müı:ıredeyc gir-

Mehmet ve vey5el aAalar 
615 19808 bakuköyünde tcvketıye mahallesinde 

nlgir ve ikbal ıokağında 1 ,6 numaralı 
maa bahçe ~i hanenin tamamı vasıl ef. 

7 45 19881 fenerde tevkiicafer mahalleşinde firenk<>Qlu mek için ııırzkfır tarihte lrvawn ıniidiriyctinc grlııwl.-ri. 

sokağında etki 3 ve yeni 5 numaralı bir 
hanenin tamamı. dimitri ef. ~e=> .. \N.\BOLr ile 'l'lt\KY.\ ve .\Ylll P.\~r:J 

605 20187 küçük ayasofyada toprak sokağında eski ~i BEYS)~l>E N .. \I\ LIYAT Jın 
5 ve yeni g numaralı bir hanenin tamamı L.:ii Anadohmun her tarafındı\ YC mcınlcketinıiıin bli- ~ili 

af f h ·:· •••• must a e · emine · iid tiin ~ahillcrinde muntaznın tc~kilı\ta malik olan miıcs- !!ft 
Yukarda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi hitamında tediyel jiQ sc~cmizin bu kere yeni in:;;ıı cttirdi~i , irkcd ~imı:ndircr H?; 

deyin edilmemesi hasebile (altrnıı bir) gün müddetle satılıQa çıka- Üii i:'ta-:yonu kurbiindcki depolarından TR.\K\'A , c .\ r- iib 
rıldıatndan talip olanların \'e fazla tafıilll almak isteyenlc-rln sandık j!ii RUPA 'ya nakliyarn b:ı,lııdığını muhterem mli~tcrilcriııc iı:l·Jı 

·=·· · ·t· ı r ı ı · satıt arnirl~lne müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. :m...... ılin eder. c c o? "tıın rnl 14tJ() ve .12~4 ·····iEJ:r. 
•~--------.... • r:1::::::~ Antalya neklıyatı umumiye tirketi ~:·:::· • Türk ocafı balosu 1,;,1 ...... ~ ~-=···· 

Davfttlftr lıtanhul icra dalreılndea: tlıri I· 
Büyu'"k millet meclisi Reisi ~ ~ • 

'! gAr l lıınımın J\llo:ıs Efendi 'tledi l\lr· 
Kazım Paşa Hazretlerinin hi- ı.:ordan borç ıılllı~ı nn:bla~ı ııııılrını:ı mu· •• 

mayderinde 18 temmuz 929 htiyat zabiti nam· tabii birinci derecede ipotek lrae c, le- DiKKAT ! .i 
1 dlti l~ \;\ıdıınln Uaccha :ın m halle inde 

perşembe giinii ak,amı Tara- zet erine <,'cşnıenıeyd:ın soı.a~ınd.~ ccdıt 34, J6 

hyada Tokacli"·an otelinde Fatih aıkerllk ıubeıln- nunııır:ıtı ıııuk:ıdJcnıa Kırırcıtın vah 
J \:ah\ c•I namllc liııçu\: iki duk\:ıin hor· 

verilecek balonun mükemme- den: 1076 No. kanunun cun , erllmcnıc•lndcn dol, yı 1:ırk b~• 
liyetinl temin için he"'Ctiter- muvakkat maddesinin "Cn ııun nıudJcılc icra kılın.ın nı!ıı.ı) ede· 

J ~inde bin dort 'uz lira bedelle talibi 
tibiyc büy(ik bir faaliyetle fıkrasına tabi İhtiyat zabit ulıtc•inde i•c de bedeli mezkur haddi 

l namzetlerinden şimdiye ka- layı\:ında gorülmcdl~lndcn rnul.ıı)cdc 
ça ışmakradır. 1 ler sene ol- bir ay temdit cdllıııl,tlr. 
düğü gibi bu sene de Türk dar stajlarını yapmamış o- ı ıududu: Sağ tarafı kebapçı Te' ilk 

)anlar 4 _ 8. 929 tarihinde ı:ı.ndinln, arka ı Behiç Be) in cıııhll•· 
ocağı balusu mcYsimin en ıerl. ~:ığ malı nıiiza,·cdc,·e L:onul.:m 

sevk edileceklerdir. ı •·ı 3 • • iyi Vt! nezih balosu olacağı em :ı .. n O buçak ar~ın ttrblinde 
15 f d muhat olan 40 arşın tcrbllodc muhtacı 

ıınla~ılmaktadır. gün zar ın a mensup tamir taş rıhtım ile mahdut tahminen 
oldukları askerlik şubele- 104 arşın murabbaında eslı:f Yallı ho· 

lctihat. .. 
Bu ~ki ve muteber ede

biyat mecmmuası pek yakın
da yeni \'e mukcmmcl bir 
.,t>kilde çıkacaku. 

11 temımızdan 
itibaren lçtihatt:ı biitiin me
..,alelilerfn, Kcmn1ettin Karni
nin, ~ahit Sırrının, Kenan 

rine müracaatla kayıtlarını yalı :ıbşap 'e gayrı mcnı.uı iki bap 
duli:Un J.:epcnUcrl canıl.:ırı kırık bü· 

tesbit ettirmeleri ve 3 - 8 - yuı.: taralı ahşap pt}'\:ell altı bin beş 
929da da sevk edilmek Ü· yüz. lira kıymeti muham~entlidlr. 

Dahıı fazla malfımat 929 • 285 numn· 
zere isbatı vücut etmeleri ralı do~yasındadıt. lmyeolcr t~c-nJbul 
aksi takdirde • haklarında ım daire ine müzayede şube ine nııı-
cezai muamele tatbik edi- racaat e~lemelerl, ışurasıl)a talip olan· 

Jar kıymeti muhımıtıcne~lnln 1üıdt 
leceği tebliğ olunur. oau nispetinde pt)' akçeııaı ıesllml .. _ .................................... ....._ 
Huh)slnin, Sabri Esadın nefis 
şiir ve nesirlerini okuyacak
sınız. 

wınc ctmtlerl 1 • 8 • 929 tarlhlııde 
saat on altıya kadar ttmdldln S<lD mli· 
aaytdesı yıpılıı:.aıadan mllşcertltrfn 

b.iP-•t ''U., ~Uvtk&le nıııu,·e• f•bc· 
•lılM blll lllllh f16 OltHl. 

En büyük ikramiyeleri 
kazanan 

İTİMADI MİLLİ 
Piyango Fatih ıubeainin 

Yedinci tertibin birinci 
keşide biletlerimiz gelmiş
tir. luhtcrem mü~tcri ve 
bayilerimizi dıwct ederim. 
Altıncı kc~ide) c aic bir 
keşidelik 1-10, 1-5, 1-2 
crilerinln her numaradan 
sanlık biletlerimiz bulu· 
nur. 1'1unmelılcım doğru

dan doğruya piyanko mii
dürlyetiledlr. $ubemize bir 
satış memuresi tayin edlle· 
ceğinden müracaat eyle· 
meltrl rica olunur. 

Telefon lst. 4002 
MOdOrü mee'ul Burhanettln 
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ORGA 
En mükemmel yazı ffiJl· 
kincs: olduğu bftlde fi. 
atı yalınız ı 2 5 liradır. 

Vekili Umumisi 
Taksimde sabık Eldo
radoda « Mersedes-Benz

Krayslcr » otomobil 
acantalıtı 

Milli inşaat 
Tilrk anonim ılrketl tas

fiye memurluğundan: 
l - Halı tasfiyede bulu

nan Millt ir\l.aal bahriye Tnrk. 
anonim ıirietloin 30 haziran 
I 929 tarlh.lndeti lçtlmaa hisse
daran gelmediklerinden btzu
rure lçtlmaın son olmü tizcre 
21 temanız 1929 pazar günü 
uat <lft &rtte tekrar ln 'ıiht 
edeceği. 

2 - H~bat ve muamel!t 
intaç edilec~i için ıimdiyc \adar 
müracaatla tevzt olunan yilıde 

otuz sekizi almaya ve adres 
ve ikametg!htarı meçhul bulnan 
btsscdaran 30/7/29 tarihine 
miracwla btsselerlnl almadıktan 
taklide namlarına Emllk TO 

cyt&m bakasını devrolunaoatı 
llln oluaur. 

Ruznamel müzakerat: 

A - Tailiye memurları 
rapor ve btllnçosunun braatıle 
tasdik ve ibrası. 

B - Müddetleri httam bu
lan murakıp ve tasfiye memur-
1annın muame1Atı intaç için 

yeniden 1ntlhap ve ilcrctleri~tn 
'tayini. 

ıımıLml lıapisane 

mildürüi.f;ünden: 
Münakasa müddeti: 22/6/29 : l2J7/929 
fhalel katiyC3i; ) 0/7/929 çarıanha gGnü saat on Oçtcdır. 

Bir ayh~ Bır acncbit 
Asgart lzaml Aegeı1 lumt 
kilo kilo ktlo lcılo 

Kapalı zarf uıullle 5000 15000 60000 18000:) ekmek Uç 
yı1dız 

Alcnt münakas 400 500 4800 600) gaz halk 
Batum 

1 - Münahsa Aadana müddei umumilik dalrcslnde tcşelkiil 
edecek hey' et tarafındın \Cra edilecektir. 

2 - Adanada merkez hapiaaneel için l 0-7-929 dan 930 
· mayn nihayetine kadar yirm\ gün mtddd\e mün~ya konulan 
etmek ve gaz ya~nın ı o~ 7-929 tP.rihtode ıhalei kat' iyesi icra 
edıle«ğinden tartnaoıede yanlı b.ed~i muhuainlnnen\n yüıdc yedl 
buçutu rusbctinde olmak 'üzere ekmek lç1n ilç yoz dh gaz Y~l 
için doksan lira dep<>zit alcçesl- makbuzu. Badelihale tcaıinat 
kat'tye yüzde oobco nlibcılne illve edeceklif. · 

3 - llinat ücretile mukavelcıramc ve masarifi $lire muteahbide 
ait ol&cakar. 

4 - Şartnameyi görmek ve daha ziyade rnalQmat almak 
isteyenler hapis.ıne müdürlü~üoe milracaat edeceklerdir. 

istanbul vılayeti yollar baş 
mühendisliğinden: 

:m Muhtelif nevide 

il~ Vantilatörleri !l!i DAKİK ZİYA 
n~ Si~e YCl'.cjve takdiın eder ~ Mütahassıs doktorlar ;muhte-

Marusa vil~~·eti dallfünde Salihli tivannda Karayahşi "1Jrbinde 
Gediz ı;ıehri üzeripdc 155 mdro tulünde bdonarme olarak Srışası 
müteahJıidiııe verilmiş müteahhidinin taahhüdünü ikmalden imti
na etmeşi üzerine mevıuubahs köprünün mütekabil aksamı 

~m Metro Han, Tü;el meydanı Beyoklu i~jj rem ailelerce scnlerden berı tcc-
Efü............ .. Elektrik evi - Beya:zıt, fstanbul !fi! rilhe ve mükeınmeltyett tll!di'-
:::::::::·:::::: :: •• :.-:;ı:::::::::::::::·-... - ...... ~ •• -........ • !:n .,, ... ·- ••.••••• c.::ı:: •• :.:-·•·····:··=::;:;::•ıuc: ........... :e:n:ma:s.-ı:::::::· .. ···:: dil ~-~··ı ......... ·····-=: ..... ı:::::::::::::::::::::::-.::::::::::!5ii::: e en yeglne gıdasıdır. 

kRAYSLER OTOMOBİLİ 

·20 - 6 - 29 tarihinden 23- 7 - 929 tarihine kadar 25 gün rnuddetle 
vt kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. • 

Taliplerin şeraıti öğrenmek ve 1 nurlanan evrakı almak fizre 
Aııkarıda yollar umum müdürlüğüne 1''\aııisa ve lstanbulda vill
yet baş rnüt·endıslıkleri ııe miirac:ı::t eylem<"leri il~n olunur. 

mükemmel yaı:ı makinesi oldu~ halde nab yalnız 
125 liradır. 

Veldli Umumisi.: Taksimde sabık Eldoradoda 
ili Meraedes - Bem: - Krayıler " 

Otomobil acantalığı 

Posta ve telgraf leva• 
"' dürlü~ünden: zım mu " r Fb-ı - AMarada umum müdürlük bınaslle Istattbul . a k 

'-•- ı_ ,_ l ı ... ı.. mübayaa o\unanaC8 
rlhsı ve Ank•a I.lanbul lea.a :uıua arı ~ Kok kömürü 
tkt yih otuı lll ıkl yüı clll Kadıköy guhane~ kapall 
28 temmuz 929 pazar gilnU ihalesi lcr• kılınm Qzero 

zarf usulile münakasaya lconulmuıtur. d d t minat ve 
1 -'· \ ın şlın 1 en, c 2 - T ahplerln ıartnaınc a IDIP' ç d ~ 

,_ ı. " zarf) n ıc,·dı tçln e m 
tddilnamelerini ihtiva cdecex a:apaıı 8 k mist•onuııa 

d POI
• _Lan .ıe nıiibayaat o • 

örtte yen\ ıan eo 

Yeni 
icra ve iflas kanunu 

Şerhi -
R t"k Beyin bu mu • 

lstanbul 1cra reisi Ahmet M 1 
•1 hin bu hu • 

kemmel eseri neşrolunmuştur. u~at ey fi tinden 
k. .b . .. serin nıukemme ye 

susta t ı tisasına g-ore ~ .. tavsiye ile 
bahsetmeksizin karilerimıze mutalcasını 
iktifa ederiz. k z1 • lstanbul-

fiah yüz elli kuruştur. Sabş mer .e. en 
da Yakıt, Cihan ve ikbal kütüpanelendır. 

Devlet demiryolları 
... ·..ı esinden: 

manları umumı _ ıuar ta verilen fjat 
8 Ha:ıiran 2929 da münakasası ıcra olunup k "Si tekrar 10 

1 t ınün:ı ·as .. 
yüksek görülen font boru ve tc rrrua 1 d Devlet demir· 
ağustos 1929 cumartesi gi!nfl saat ı9 da A~'kara e:ilecektir. . 
yolları umumi id:ırcsi mnlzenı~ dalr s1nde ıcra ti mektuplarıle 

Münakasaya iştirak edeceklerin tektıflenni garan 1 müdürlük 
• 5 30 kadar umum 

birlikte mez~ Qr €unde saat l , a 
kalemine teslim etmeleri lawndır. d · olları malzeme 

Milııakasa şartn:ımell'ri Ankarada Devlet emıry ınağaT.asından 
d da Ha)•darpAŞl ' 

dairesincıen, istınbul Hay :ırpA~ . . 
beş lirA nmk:ıtıili de tedarik edılebıhr · 

• 
KRAYSLER OTOMOBİLİ 

Veni çıkan 

Rnkara raklsını 
Molül raziler f>C!ZOn T~ anonim 

~irkeiintlen: l\Jalul gaziler p:ızan 

Türle anonim tirke\ipin 6 teınmll'ı 
929 tarihinde sureti fevhladede 

fn ~ihdı muhrrer hlssedaran heyet 
umwniyesiııde nisabı clcaeriyct f-ıalll 
olm~dan bennucchi lcamm 

içtimaın 25 ~mmur. 929 pcrtembe 

i\inü aaat on dörtte i,tanbulda 
Bahçekapıda birind ~·ahf han 
ı-10 numarada lcain tirlcet mer
kezinde icrası tekarrür ctt~i ilSn 

olunur, 

iki adet Deniz Dizel motörü mobayaası 

Bir kere cecrUbe ediniz çok memnu k ı · A k d d n 
1 

a acaksınız. Her gazıno Ye her bakkalda bulunur. 
r. ara a eposu • Bomonti bira deposudur. 

Vakıf Paralar 
nıüdürliiğiinden · 
(~2~8) No.lı senetle ?1edyun .Fatma Süeda Hanımın Nişantaşmda Te v· · • 

halıcsınde Hamamcı Emın efendı sokaktnda cedit (19) N 1 b d ~ ıkdyc ma
roaşırlık, üç oda liala kömürlükler, zemin, birinci iki 0 •• 

1 0 
_ ~m _ tın a: ça

ikişcr daireyi ve her d~lro beşer oda koridor, hali ban ncı vetf uçuncu .. lc.a~arında: 
ryı muhtc:vi ve (568) ziri arsanın (4JO~ zira mahallind;• ı~bn;~bul:n:~er(t ;;4Ô). 
ıra kıymeti muhammeneli bir bap kargır a~artımanın tatnamı tcdi · d 
hama~ı hı.sc-bile birinci ve ikinci müzayedelerı neticesinde (4200) lira heıdeJt~l~b~· 
u desmdc t~~rrür etmiş ve (23) ~ emmuz (929) tarihine nıüS3dif Per§:m~e e ~~ 
sa~. ondan ıtibarcn son milzayedcsme başlanarak kıymeti muhammenes·n· b ı~~ 
ta ırde saat onbette ihalel kat'iyesinİR icrası mukarrer bulunmuştur l 

1 
u u 

Mah&Ui mifaay~e dördüncfi vakıf lhanda ikinci icatta (14) numar~da va'-f 
lar m .. dü }fib .. d.. V d . b . KJ para-

u r 6u ur. azolunacak bcddin yüz e onu nıı ctınde pey akçcs·ı ·1 · 
ve mü t ·ı · b" ·ı .. verı mesı l ş dn erm ızzat veya musaddak vckiletname ı e muracaat eylemesi müzay d 
şa~ arın andır. Evvelce talip o1up ta mezkur günde bulunmıyanlardan son talip~e: 
mle ası el ç.ekmi~ addolunacaktır. Taliplerin vakbnda müracaat eylemeleri ilan 
o unur. 

KRAYSLER OTOMOBİLİ 

···········••J4••········ • 1)11lma ~alnız : 

! KOllAK ~ 
!Fotoiraf makina -~ 
• fil il • : larile m e • : 
: rinl kullanmak t 
: mcnf aatiniz ica- ! 
i bahndandır : 
: Al:\minUc foto~r:ıflnr için : 

i Minoferos ! 
: Kartlarını kullanınız ı 
• e 
: ller yerd~ Sanlır ~ 
eo•ıH•O•eoe oe•eoe•eeeooe 

Tütün inhisarı ızmıun nıiidüılüğiinden: u müteııarrik 
. , · d 'ki adet rnaıo a 1 

iki adet Takaya vazedılmek üttrc 20-30 Bey.gır ~u\ vctırı ~ e 1 
• mevcut olup itaya tal P 

n :2el denİZ motörü pazarlık suretilc alınacaktır .• Bu cıns ınot?rler~nD s:ıat ıo,30 da Oalatada 
~anların y'Uzdc 7,5 teminatı nıuvakkatelerile · 13-7-929 Cumartesı g _ 

mi:baya~ komis~·onunda lıulunmaları. ..., --üdür-
Emniyet sandıgı m 

Jlnr{IU Hib ve slirat p0Sf3SI 

Elcktirlkle mücehhez munta- lüğünden : . Jann 27 Haziran 
Emine Gfılizıır ve Fatma Sabıha }fanı~encdi ınuci~fncc 

zam k:ımaraları ve .güvene 

yolcularına mahsus müferrah 
340 tarih ve 138301~~ nunuı~lı ~e)clduklıın 265 !ıraya 
Emniyet Sandığından ısnkr~ı: c}Iemı~ bulunan Vefod~ 
mukabil Sandık namına ,·cfaen merı;~"'ında eski \'e yen~ 

m~~;,~:cri Aydına1~:~~~z Mollahüsrev mah.ıll~sinde acıçeşn~.:J:i ohitıımındal tctı)~l~ 
ı9 numaralı hanenın tamamı .. _ yedeye çı \an ar 

P t • günü saat azar eSl l 8de Sirke-
deyncdilmcmesi hasebile me\'kıı muza llbi naının:ı kat'l 
bin yüz on on lira bedel nıulcııbilind~ ta Grıtizar Hınıına 

cldcn hareketle ( fuRI~ Zongul- karan çekilmiş ,.e medyunln~dan E~ıne tebligıt ifası için 
t1 ıık, Bar1m, Amasrıı., Korice şile hini istikrazda tayin olunan ıkamct~~~ı';;:~nıe uhnna ~na-

göndcrilmiş .ol_ım. bi~ ha!tıltk , 5011
30

1 ~cŞruhatta Gemlıktc 
,e Cide) iskelelerine azimet ve hailesi heyetı ıhttyanyesınce ozıl I ce\·apta ]{aracn-

. G J'ktcn a ınan h b t olduğu gösterilmış \ 'C • cm ı da yapılan mu a eT3 
heye gittiği bildirilmlş ıse de oraca dığı anlaşılmış oima ına 

Fa7Ja t:ıfsilO.t Emınanti Rıhtım m:ticcsindc bu namda kimse bulun_n
1

14 
bir hafta z:ırfindJ 

. "b n nı 1ayet , ·d' 
han 2 numaraya nıüracaat. Te1efon mebni tarihi ılindan it1 are d" · deyn veya tccdı ı ~ıu: 

Sandık id2resine bilmüracaa ~~l !ycı mına muııınelci k.ıı'ıycı 
:ııncle olunmadık! takdirde,! ı ıı nfı:\n oh.1mı ı-. 
fcrngiyenin icra kılınac:ığı uzumu · -

n\ det edecektir. 

fst: 2684. 

KRA ~SŞER OTOMOBİLİ 

ORGA 
En mQkemrncl yazı makinesi olduğu halde ffat: ya!nız 

125 Ur~Çıır. 
Vekili UmumJıJ: Takıtmtle sabak EMOl'ada 

• Me.nedes - Bel\Z - Krayaler " 
Otomobil atafıll 



&EER llftllUI: Cazet~mlzde çıkan JUi " 
. ·

1 -r1a bOUln haklan mahhsdur 
Ttırkiycde~ 

Kuruş Kuruş 

Gazeteye göndcrltccet mektupların Uurlne 
idare içinse ( Jdare). ) ar.ıya aiue (Yazı) 

ıearetl konulmalıdır r Ay lıfı ı so ooo 
' • 400 @00 
~ • 7&» 1450 
il • 1400 2700 

eaıdnıwy• ...... 1ann ı.d......... ln,matt. 
mukaddereıla maktwplara ııı...ı... pualarm 

k97bobnaımdaa " dlnlana mlDCleıicatmclan 
idare ...... clattkllr. 

1 z 

Emniyet sandığı miidürlii.

ğünden: 
l\f üzayede ikra~ 
4bedell numarası Merhunatın cins ve nevi 

20 6783 Üsküdarda SelAml Ali efendi m:ı· 
hallesinde Keresteci manol soka· 
ğında eski 5 yeni 2 numaralı 
muhterik bir hanen. arsasının ta· 

Borçlunun 
ismi 

mamı Dikranuhi H. 

365 12884 Eyipte AJipaşayıccdit mahallesin
de Kuru kavak caddesinde eski 
i 5 ve yeni 7 I numaralı bahçeli 
bir hanenin tamamL Fatma Refika H. 

.SBO 14064 KandiJlide Kapamacımeydanı el
yevm iskele caddesinde eski 19 
ve yeni 5 ı, 53 numaralı iki ha-
nenin tamamı. Salih Ef. Fatma H. 

&oO 15654 Üskudarda Kısıklıda Istavruz cad
desinde eski 1 O ve yeni 24 nu· 
maralı bahçeli bir hanenin tama-
mı. Ahmet Daniş B. 

135 15731 Üsküdarda Bulgurlumeı::çit mahal
lesinde Çavuşdercsi sokağında 

eski 29 ve yeni 3 ı numaralı bir 
hanenin tamamı. Emine Hayriye H 

5000 J 5966 Galatada Kemankeş mahallesinde 
Helvacı sokağında eski ı 4, 16, 

28, 20 ve yeni 16, 18, 20, 22 
numaralı (Sahrmçlı han) namilo 
maruf bir hımın tamamL 

Zehra ve Şerire H. lar 

l ı 7 16 ı 78 Erenköyünde Emirağa sokağında 
8, l O numaralı bir hanenin 
tamamL Koharik 11. 

145 16919 Yenniköyde l\Jullaçelebi mahalle· 
sinde Tekke sokağınde eski ve 

yeni 1 O numaralı bahçeli bir ha· 
nenin tamamı 

59S 17466 Beşiktaşta Müradiye mahallesinde 
Kul han caddesinde ı 3 numaralı 

Allye H, 

hanenin tamamı. Osman Nuri B. 

1765 18006 Beyoğlunda Tumtum m:ıhallesinde 
Mimar sokağında eski J O ve ye
ni I 2 namaralı bir ban enin ta-

mamı Mustafa Ef. 

i055 202 l 6 Beyoğlunda Kamer hatan mahal· 

lesinde Dudu odaları soknğında 

eski 1 O, 1 O miıkerrer 12 ve yeni 
16, I 8, 20 numaralı iki dükkftııi 

mü~temil bir hanenin tamamL Dimltri Ef. 

BS5 20378 Kasımpaşada Küçükpiyale mahal

lesinde Zincirlikuyu caddesinde 

eski J 82, ı 82 mükerrer ve yeni 

268, 270 numaralı maa arsa bir 
hanenin tamamı. Firdevs H. 

45 2 atika Rumelikavağında Ham!lm soka-
ğında eski 4 ve yeni 2 11umaralı 
bir kıf a arsamn tamamı. Hatice Makbule H. 

ı 50 88 Beşiktaşta Şenlikdede mahallesin-
de Ada sokağında 9 numaralı 

bahçeli bir hanenin tamamı. Abdülkadir B. 

:?45 ı 75 Kasımpaşada kulaksız mahalle ve 
sokağında 93 numaralı hanenin 

tamamL lff et, Fitnat Cemile H. lar. 

620 279 Kasımpaşada Bedrettin mahalle-

"Vakt ,,ın 8 Tenunuz 1929 tefrikası: 92 

Başkasının malını 

çiğnediğin izin farkında de

lil misiniz? 
•Cones,, cevap verdi: 

- Doğrusu haberim 

yoktu! 

- Halbuki yaptığınız ... 

Size isminizi ve adresinizi 

10rmak mecburiyetindeyim. 

- Neye soracakmışsı

nızl Ben sizin malikineni

ze ne ziyan verdim? 

Duçar oldutu haksız mu
baceme karşısında .. Cones,, 

vaziyetini unutuyordu • 
Çiftçi dedi kf: 

- Başkasının malikine

ıini çikniyorsunuz, diyo-

rum ya 1 

Haydi bana isminizi ve 
adresinizi bildiriniz. 

"Cones,, yavaş yavaş 
hiddetleniyordu: 

- Ben kont dö •Roçes
ter ,,im. AdreMm Londrada 

Karlton Havz Tereystir; 
üzerimde kartım yoktur. 

O ande garip bir bal 

oldu. " Cones ,, karşısında

kinin kendisini tanıdığını 

farketti. Şüphesiz .. Roçes

ter ,, in siması lngilizler 

arasında Loyit Corcun 

ŞAbsı kadar tanılmış olmak 

icap ederdi. 

Çifçi dedi ki: 

8 TIMUZ 
1929 

AL TiNCi BÜYÜK 

ayyare piyankôsu 
6 iNCi KEŞiDE ~ 11 TEMMUZDADIR 

BÜYÜK 1KRA~I1 YE : 
200,000 LIHA DIR 

AYRICA.: 50,000 , 40,000, 30,000 , 20,000 15,000, 
10,000 LlRALlK lKRAMİYELER VE 100,000 

LiRALIK MÜKAFAT 

Bu keşidede cem'an: 33,00a 
numara kazanacaktır 

lstanbul Darülfünun mü
bayaat komisyonundan: 
Tıp fakültesile Darülfünün idarei merkeziye ve diğer şubatı

nın 929 senei maliyesine ait bir senelik kuru erzak, odun ve 
mangal kömürile süt ve yoğurt ve diğer şuabatının 929 senesi 
mali}·esine ait bir senelik kuru erzak, odun ve mangal kömürü-

yle süt ve yoğurt ve diğer mütefferrik levazımata ait teklif
lerin şeraite muvafık ve haddi layık görülmediğinden dolayı itı-

tiyacatı mezlıQre bu kerre 17 temmuz 929 çarşamba günü saat 
on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
vazedilmiştir. 

Talip olanlar her biri ayrı ayrı mevcut şartname ve Jisteleri

ne göre IJu bapta malumat olmak üzere her gün öyleden son

ra mübayaat komisyonu kitabetine müracaat etmtleri ve komis

yonca teminat akçesi alınamayacağına binaen teminatların behe
mal bir 2ün evvel muhasebe veznesine yatırılması ve alınacak 

makbuzun teklifrıemelerle birlikte ihale için tayin edilen müddet· 
ten bir saat evvel komisyonumuza müracaat etmeleri il!n 
olunur. 

gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulan Edirne 
şehrinin elektirik tesisatı münakasa müddetinin darlığı ha· 

~bile teklifatımn ihzar ve tevdii imklnı olmadığından müd
detin temdidi hakkında şirketler tarafından vaki 
müracaatlar meclisinıilce 1tazarı dikkaie alınarak müddeti 
münakasa 6 temmuz 929 tarihinden itibaren 40 gün temdit 
edildiğinden alakadaranın malumu olmak üzre keyfiyet 
illn olunur. lhale 16 ağustos 929 tarihine müsadif perşembe 

Viliyet daimi en
cümeninden : 

Kantarcılarda Kepenekci sinan medresesinin b~rmu

cibi şatrname ankazının satılması 24 Temmuz 929 Çar

şamba günü saat on bire kadar münakasaya konulmuş

tur taliplerin encümeni Vilayete müracaatları. 

sinde Yaşmaks.ıyıran soknğında bir 
hanenin tamamı. Mm. Rahel 

Yukarda ikraz numaraları yazılı cmlAk vadesi hitamında 
tediye! deyncdllmeme i hasebile ( altmış bir) gün müddetle 

saulığa çıkarıldığından talip olanların ve fazla tahilat almak 

isteyenlerin sandık satış amirliğine müracaat eylemleri lüzu
mu iU\n olunur. 

f!!! "" 6 Sayda 
~ 

?Irk ~lerll· faycWa ....tlo 
tl&nlanncla o/o~ tfn'tll&t 1apd1r 

Bilyü ve y, bir fok defı Açlıı verUtf IJ&Alarla 
hususi QWı.lyeuekt ~· icttc& 

ldMo Ue k&rarlqcınbr. 

~ ""'°' 6-8 lDol sayfacU lt,50 . . . ! • • • t • • 1 
ı • • 101 

GaelemiH ....... l&:ı Jııalt.S .... ~ 
H. Ş. H. l&aal .. •al•ıll. 

ı-e intl ...,.rda }IO 
rt1ml lllnlat 

Evkaf umum mü
dürlüğünden : 

ı - ( 60) Altmış lira maaşı asil ve tahsisatı fevkallde 
ve babalılık zamlı ve (2 ı 5) iki yüz on beş lira ihtisas üc
retli betonarme ile müteveggil bir mühendis mimar. 

2 - (50) Elli lira maaşı asli ve tahsisatı fevkalAde ve 
babalılık zamlı ve (90) dok~an lira ihtisas ücretli betonarmr 
lle müteveggil ve merkezi Ankara olmak üzere iki seyyar 
Mühendis 1\limar. 

3 - (120) Yüz yirmi lira ücreti şebrlyeU bjr ressam 
(Kondoktör ve Sanayi mektepleri mezunlarından ve Mimarı 
resimlarinln tebylzine vakıf bulunan) 

4 - (25) Yirmi beş lira maaşı asli ve tahşisatı ftvkali

de · ve babalılık zamlı merkezi Ankara olmak üzere iki 

seyyar sürveyyan ( Kondoktör ve Sanayi mektepleri me
zunlarından ) 

Evkaf inşaat müdürlüğü kadrosunda münhal ve balAda 

muharrer memuriyetlere talip olanların 30, 7 ı 929 tarihine 
kadar memurin kanununun şerait hakkındaki ahkılmı daire
sinde vesaıkı h\zımelerile ve taşradan talip olanların adres
leri vazih olmak ve bulundukları memuriyetlerle yaptıkları 
işlere dair mufassal malOmat vermek ve bu baptaki vesaıkı 

da ibraz ve irsıll eylemek suretile Evkaf inşaat müdürlüğü
ne müracaatlan 

Türkiye iŞ 
Sermayesi tediye edilmiş 4000000 

liradır Umumi müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 

ANKAHA ADANA 
ıST.ANBUL TRABZON 
IZ~IIR GıRESON 

AYVALıK 
KAYSERi 

MERSiN 
SAMSUN EDRE~llT BUltSA 

B L lK.E IR ZO GULDAK 
Müsadif muamerat, kumbaralar kasalar 

Azami Esgad Bedeli lhalel kat'iye tarih saat 
kilo kilo muhammeni 

to3500 77 580 ı 2420 l haziran929 15 arpa 
46800 35280 1638 ı ,, " 16 saman 
48400 51120 4104 ı ,; ,. 17 kuru ot 

Çanakkale jandarma süvan bölüğii hayyanatının bir sene
lik ihtiyacı olan yukarıda yazılı üç kalem erzaktan arpa ka
palı zarf ve samanla kuru ot aleni münakasa usulile 18 ha-
ziran 929 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münaka
saya ~·azcdilmiştir. Mahalli teslim Çanakkale~e .siivari. tavla
sıdır. Talip olanların ve fazla tafsilat almak ısuyenlerın şart-
namelerini görmek üzere Çanakkıılcde vilAyet jandarma ku

mandanlı~ı dairesindeki komisyonu mahsusa miiracaatları 

lll\n olunur. 

Hnkara c Babıal i) C a~~esin~e 
Kir alık daireler 
Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı 

ayn ayn ve ya birlikte kiraya verilecektir. 
isteyenlerin (Yakıt) idare Müdürlüğ'üne müra· 

caatları. 

Kilo 
p 

1000 Süt 
500 Kile yoturt 

800 SiliVli .. 
400 Kuru zerdali 

3000 Şeker 

60000 Adet yumurta 
500 Salça 

2000 Tuz 
100 Sirke 

1000 Makama 
200 Şehriye 

300 irmik 
1000 Kapr 
2000 Beyaz peynir 

12000 Et 

6000 Soğan 
1000 Zeytin tanesi 
3000 Sabun 

2000 Zeytin yağı 
3000 Un 
3000 Sade yat 

5000 Fasülye 
1000 Nohut 

700 Börülce 
800 Mercimek 

6000 Pirinç • 
11000 Patates 

80000 Ekmek 
Muhtelif yaş sebze 

Vih\yet dainıi tmcü

n1eninden: 
lnönü ıehir yatı mekte· 

bine muktezi balada mu· 

harrcr erzak kapah zarf 

usulile münakasaya konul

muştur. Taliplerin 24-7-929 
tarihine müaadif çarşamba 

günü saat on bire kadar 

teklif ve teminat mektup

larını encümene tevdi ey

lemeleri. 

Temmuz 

Muharrem:30 Burç: ~el 
yın dOiUJU r;ı Ayın batışı 

5,53 ~ 21,08 

Pazartesi 
Çark donllmü fınınuı 

Namaz Yakıtları 

aı. Oıı. lı..ıdı ,.._..,. Yata l.aıall 

4,36 li,19 16,19 19,43 il,44 2,19 

Buıüıı dolanlara lelm: 
Eri&• kı ICı il 

Cezmi Re/han 

Günün nasihati: 
lnı:ınl:ı paranın kimde olduğu 

bilinmez. 

Buıibld bava 
Ruzglr poyraz ha\•a açıktır. 

müdür: Refik Ahmet 

Adıru kaybeden adam , . ;. ~· ~,: .. : . .. . :t ~ ",.,,-.;_ .. .. . 

Vere Stakpul 

- Affedersiniz... Fakat 

Santbum seyyahları bu 
tarlaları daima çiğnerler de ... 

.. Cones,, cevap verdi: 

- Ziyanı yok... Ben ge

çerim fakat tahribat yap· 

mam... Bonjur ... 

Ve uzaklaştı. Bin beş 

yüz metre kadar ileride es

kimiş ayakkaplı, elbisesi 

pejmürde, yüzü bira içmek

ten atmış bir adam gördü. 

Bu adam bir çite arkasını 

vermiş oturuyordu. Yanında 

bir paket ve bir yemek ka
bı vardı. ..Cones,, e usta 

diye hitap elti ve kendi

sinden bir cıgara istedi. 

Konuşmıya başladılar. 

Serseri diyordu ki : 

- "Notburn,, mu? Ben 

de o tarafa gidiyorum. 

Şöyle çubuğumu bir kaç 

kere çekeyim de sıze en 
kısa yolu.tarif ederim. 

- Ya sizi başkasına za
rar vermek cürmile tevkif 
ederlerse .. 

-Başkasının malına teca· 

vüz mü? Qyle şeyleri bana 

kim sorabilir ki... Ben hiç 

bir çiftlik sahibinden kork-

marn ... 

.. Cones ,,, son başına 

gelen hadiseyi anlattı; herif 

dedi ki: 

- Aldanayım demeyiniz 

ha ! Çiftçi tamamen haklı 
idi. Benim gibi kopukları 

bila itiraz geçirir. Nemi 

alabilir ki... olsa olsa yalan 

söyliyecek, maniayı kırdığı· 

mı iddia edecek. Halbuki 

sızın adresinizi sormuş. 

Şimdi hükumete müra· 

caat ederek size karşı da
va ikame edecektir. Bu da

vanın bütün masrafını da 

siz çekeceksiniz. Hem ba

kalım masraf kaça mal 

olacak! Orasını Allah bi

lir· Belki de yüz liraya ... 

Fakat eğer beni mahkeme· 

ye götürürse boş yere bir 

çok masraf eder. 
"Cones,, o vakıt karşısın

daki adamın bir akşam 
evet "Santbum,, meyhane

sinde görüşmüş olduğu sar

hoş olduğunu farketti. Ser
seri dedi ki : 

- isminiz ne? .. 

• Cones ,, bila perva 

cevap verdi: 

- Ben kont dö "Ro

çester ,,im .. 

- Lort dö • Roçester" 

mi? Öyle yal Aklım nere

deydi!. Ben Ketvut Park 

yarışlarında sizin beygirle

rinizden biri üzerinde oy· 

myarak yarım İngiliz lirası 

kaybetmiştim. Geçen ilk 

bahardı. "Dam Blanş,.a 

bahis tutuşmuştum. Birin· 

ciliği "Rölijyöz., aldı. Bey· 
giri tanımıyordum. Bir ar

kada~a dedim ki: "işte şu 
beygirler hoşuma gidiyor; 

evet beygiri tanımıyorum 

ama Lort "Roçestcr,, ın 

beygiri öyle bir koşmasını 

bilirler ki... Her ne ise ta· 
lisizlik bu!.. .. Rölijyöz,, 

"Dam Blanş,,ı geçti. Hoş 

eğer muvasalat direği ya· 

nmda mühtacı tamir bir kı

sım arazi olmasaydı "Dam 

Blanş., kazanacaktı yal •• 
Hakkınız var ... 

[BltaıacllJ 


