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Büyük bir mabet mey- Adliye vekili \ J VRKllj M A H A L L E 
d k 

dd Dünkü celsede mahke- 1 \... J 
ana çı ar ı meye üçşahz'tı·smiverdi ~ M ( 

"--· ~ta/ıattiu &tıs ] uazi Hz. nin emirleri mucibince tetkikata Ankara, 2 (Telefon) - Mah- -
ehemmiyetle devam (llunuyo1' mut Esat - Haydar Rifat bey· A ~----------~

Re&lclfmhar Hı.. tarihi eser•erl tetkik şevahatinde 
Ankara, 2 (Telefon) - Gazi resimler bulunmaictadır. Tahmin 

liazretlerinin emri Ozerine alb edildiğine göre, rahipler bu nok· 
IGndenberi ( GAvurkalesi ) n - tala- durarak, kayanın albndaki 
de deYam eden sondaj parlak setlerde bulunan balkı ibadet 
L • ettirirlerdi. Onlar bu yerin ih
uır netice •ermia ve bir mabet tiıamından istifade ederek, ma· 
llleydana çıkanlmıtbr. Bu mabe- but için semapaye bir vaziyet 
din büytlk keame taflardan mü- tamin etmek iıtemektedir. 
rekkcp fimale bak•n kapJal da BugOn bulunan eaerler yanın· 
baıunmuftur· da Frijyahlan sonradan ya_ebp 

Ba kapıdan doğruca bOyOk · kalenin bakiyesi mevcuttur. Tah· 
kame tqlann llsttlste konma- min edildiğine g6re, Hititler 
..ıan yapılmıt bir odaya ve Milittan 16-18 aaır evvel bu 

d d b
. k mabedi yapmışlardır.I 

~·::3 a ır aç avaklık mP.r· Haber. aıtt ör ~ 
av en p ma çı"dmallta- ı iki~ kadar ~· ·..ıı 

dır. Bu nokta btıtnn muhite na- cektir. GAvurkaleainCle ·1ıafil'9ata 
llrdır ve onun albndada kabartma gelecek sene devam edilecetti:. 

Jeneral Guro geldi 
Fransız kumandanı merasimle karıı· 

landı, Ankaraya gidiyor 

lerin mubakemeaine bug&n de 
devam olundu. Mtlddei yekille· 
ri hazırdılar. Haydar Rifat bey -
yoktu. Mahkeme iki karar itti- e 
haz etti. Birisi Haydar Rifat 8.in 
evelki iatidua mucibince kendisi 
mahkemede hazır bulanmadan 
muhakemesinin devamına aitti. 
lkinciai, Mahmut E.at beyin ver
diii yeni iatidaaı mucibince Ke
nan, Nhlm ve avukat Hikmet 
beylerin tahit olarak ifadelerinin 
ahnmaaına dairdi. 

Hikmet beyin Bahketirden 
iatinabeaimn tekidi de bu me
yanda idi. 

Muhakeme cumarte.1 qleden 
sonraya kaldı. .. 

Haydar Rifat Bey dtın 'bir · 
istida ftl'erek hakkıadaki mah· f 
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• V AKIT ,, gazetesi S haziran nüs
hasından itibaren bu meraklı 10. 

mana baılıyor. 

Kıymet'I reıll•t romınoımız SelAhattln Enis 
"VAKiT,, i9in h.ayeoınh, hlııl, cızlp bir ro· 
man yazmıttar. " Zınlyeler ,, , " Orta mıh 
" Batakhk 9l9eOI ,, müellifinin yeni .~~İ 
"MAHALLE,, iımlni tıtımaktadır. Son seneler 
zarfındı bu kıdar güzel bir rom•n neıre
dilmemlttlr, denlleblllr. 

S Hazirandan itibaren "V AKIT,,ta 
okuyunuz. 

ktmlyet kararının tashihini •e 
k 
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enumuuu emen tabliye edil- • 

Şükrü Kaya Bey mealni iatemittir. Bu huauataki 
ta&ilAt 40ncl aayıfamııdachr • 

En seri, ve en doQru 
yazan daktilografı 
seçmek için gazete-

miz:in sçtıQı müsabaka 
Bu milMbaluıva •r~e 
va..,.,_.cla,Pransıaca • ... 
uual4ar dit ııtıralc edebilır 

lttlrak l9in müraoaat eden
lerin lıimlerlnl IJ•tr• de· 

vım ediyoruz : 
21 - Çamlıca Namazgthta 46 No.da 

Sabri kaptan kerimesi lff et Sabri H. 
~2 - Aksarayda Sofularda Bozaa Kl· 

mil sokağl 38 No. da Mahmure· 
Halil H. 

Matbuat cemiyetini ziyaret ettikte 
sonra ~k ava döndü 

23 - Gedikpaşa Hamam caddesi 
No. 26 da Ne,·nihal Remzi H. 

24 
_ Aksaray Horhor Ragıp bey Dallllive vekili lstanbal gazetecileri arasında 
sokak No. 7 de Mediha Hamdi H. Dahiliye Tekili Şnkrll Kaya huaiı etmiıtir. Vekil Beyle ga· 

25 - Fatih Çarşamba Hatip Musli· Bey, dOn saat 17 de Matbuat zeteciler, matbuat cemiyetinin 

Jeneral askerıenmlz. tarafından sel.tmlanıvor hiddin mahallesi lsmail ağa sokak cemiyetini ziyaret etmif, cemi- b ü k !'-~"'! F...-z jeneralı Guro dllıı Avrupa elupreai ile ,elırimize No. 26 da Mukadder ıı yette idare heyeti azalan ve ::·: ! ~aziyeti ve ihtiyaç· ıe.ııııştır. pzeteciler tuafından kUfllaıı- a ın a glirütmllflerdir. 

1

,_ Jenera"I mınkan ile beraber bir askeri m&freze oelimlallllf.., po- mlldafaa vekillerini ziyaret ede- llllfbr· Esuen Avrupada tahıi· Dahiliye vekili Şükrll Kaya 
,. mlldtlrll k...,tamlflır. cek, diier vekillere kart hıra· tini ikmal ettikten aonra ııiyul Bey dlln akşamki ekıpreale An-

ı. J~al Garo dlln vali Yekilile kolordu kumandanım ziyaret etmif, kacaktır. hayatına gazetecilikle baflıyan karaya dönmüş, Haydarp.fada 
-.lıaıne bir mihmandar zabit tayin edilmiftir. O gtııı M&d.ıaa vekili tara· ŞOkrll Kaya Beyin bu ziyareti viliyet, emanet, polis eı klaı ta· 
~~fu~ff~~~~~jen~~~~~~~~~~~ •• ~l-m~a~tb=u~aat=m~~-s=u~~~a=n=n=ıp=e~k~m=il=~=-==r~==m~d=a=n=t~e~t~Yi~ed:i:~:i:~:·:·---

kya gidecek ve Haydarpaıaya kadar bir mot6rle g6t8rtllerek, mer- verilecek, jenaral sonra meclis lzmı·rde bı·r ı·dam Mu·· du·· r kı·m olacak 
tı kumandanı ve polis müdürü tarafından teıyi edilecektir. k 
J 

reisimizi, bqve ilimizi ziyaret 
eneral Ankarada da ayni tekilde istikbal edildikten sonra hükA- b İzmir, 2 (A.A) - Menemende Ankara, 2 ( Telfon) - Devlet 

lll u 1 edecek ve u ziyaretler iade 
et ricalimizle temaı edec•k, Gazi Hı:. tarafından kabul edilecektir. edilecektir. aucu Ömer isminde birini çoluk banka11 umum mOdürlUğll nam-

edJeneral Guro d6niifte Çanakkale Franaız mezarhldarım ziyaret 

1 

Ak H . . k'. fı ve çocuğile beraber bıçakla ıetleri arasında sabık lkbaat vekili 
ecel.tir. pm ancıye "" ili tara 8 Rahmi Beyin de iami söylenmek· 
Ankara, 2 ( Telefon ) - Paria mevki kumandanı Jeneral Guro dan da bir ziyafet verilecektir. kesmek auretile beı kiıiyi öldü· tedir. 

~•plan çarpmba gllnll maiyyetile beraber buraya gelecek Jeneral cenaplan çal'fllmbaya, ren Kurt Hüaeyin hakkında 
lltaayonda mevki kumandanılDIZ Sıtkı Pata ve protokol umum olmadığı takdirde pertembe gD- tasdika iktiran eden idam bnk
~Qdortı Fuat Bey tarafından kartJaaacak, bir müfreze uker ntl reiaicllmbur hauetleri tara· mil hu sabah izmirde merkum 

endiaini ae1'mlayacakbr. fından kabul olunacak sonra aalbedimek auretile infaz edıl-
CAU& mİftİr • Jeneral Ankarapalha inecek mftteakıben hariciye ft milli avdet edec-•...:-. ' 

Tütün kanunu 
Ankara, 2 ( Telefon ) Ttl-

tün kanun layihasının Adliye 
encümeninde yar• tetkikine 
baflanacakbr. 
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"Askerlikvazifesi,, LYAKIT111 TIL&a~•i!~~=r:~~ 
~:k~~k t~d~r~::1:~~h=~ :id~i Tren kazası M. M~isinde Belediye kanunu 

Zabıtlar s1enografi usu- 1 - --
Kitabın ihtiva. ettiği bahisler ve fikirler Bir marşandiz 

Ankara musiki muallim mek
tebi tarih ve yurt bilgisi mual
limi Afet Hanımın " Askerlik 
vazifesi » ismile bir eser neşr
ettiğinde evvele bahsedilmişti. 
Afet Hanımın yurt bilgisi hak
kında talebesine takrir ettiği 
notlardan ibaret olan bu 
kitap askerlik vazifesinin ma· 
hiyetini güzel bir lisanla anlat
maktadır. 

Kitap iki kısım üzerine tertip 
olunmuştur. Birinci kısımda 
askerliğin esaı hatları izah edil
mekte, ikinci kısımda askerlik 
mtikellefiyetinin kanuni huküm
leri anlatılmaktadır. Başvekil 
ve Büytık erkanı harp reisimizle 
Maarif vekılimizin takdirine 
mazhar olan bu eserin « Ordu 
hyah,, serlavhab parçasının bir 
kısmını naklediyoruz : 

«Ordunun hususi hayati 
vardır. Orada tamamen belli 
olmuş esaslar ve şartlar içinde 
yaşamr. Bu şartlardan mUbim 
Ierini sayalım : 

A - Askerlik vazifesini yap
makla, istekle ölüme hazır 
bulunmak askerliğin en ciddi 
alametidir. Umumi olarak hayat 
fedakarlığı her insana terettüp 
edebilir. Fakat bu nihayet 
manevi bir vazife olarak düşll
nülür. Askerlikten başka hiç 
bir iş yoktur ki öldürmek ve 
dolayıaile de ölmeğe razi ve hazır 
bulunmak ıvazifenin aslını ve 

mevzuunu teşkil etsin. Hakiki 
harp san'atı hasmı yoketmek 
gayesi.A takip eder. Bu b6yle 
olunca harp san'atı sahipleri, 
kendilerinin yokedilmesini göze 
almış olmak lazımdır. Bu telak
kidir ki askerlere bir husuıilik, 
ciddilik , yükseklik, kudsilik 
verir. • 

B. - Ordu ayni maksada 
çalışan bir çok insanların birli
ğidir. Bu insanlaran birbirine 
karşı bağlan "fardır. Bu bağa 
arkadaılık denir . Büyük, küçük 
madun, mafevk, her askerin 
birbirine kal'§ı arkadaıhk vazi
feleri vardır. Meıela : 

Mafevkler madunlara bakar
lar ; onlan yetittirirler. Madun
lar dahi mafevklere bilerek ve 

istiyerek itaat ,derler. Umumi
yetle biribirlerine muhabbet ve 
itimat, arkadaşlığın en büyük 
iki icabıdır .11 

Eserin ihtiva ettiği bahisler 
arasında " harp idaresi ve si
yaset,, mevzuu etraflı bir şekil
de tetkik ve tahlil olunmuştur. 
Bu bahsin mukaddimesini nak
lediyoruz : 

' ' Harp idaresile siyaset ve 
siyaset ile harp idaresi, bunla
nn ikisi birdir. 

Siyaset dediğimiz zaman, yalmz 
t1arici siyaseti murat etmiyoruz. 

Bundan başka dahili siyaseti 
ve ıktısadi siyaseti de düşünü
voruz. Her nevi siyaset sahnesi 
MiUet meclisidir. Her türlü siyase
tin tatbik ve icra yeri hükümettir. 

Harp idaresilc siyasetin faali
yet sahaları arasında bir hudut 
çizmek istenirse, denilebilir ki 
harici siyaset harbin idartsine 
tekaddüm eder. Dahili siyaset 
ile· iktısadi siyaset harbin idare-

sine tabidir. Bu fikri iyice kav
rıyabilmek için harbin tabiati 
hakkında, hiç olmazsa kısa bir 
tetkike lüzum vardır. Harp, 
düşmanı müdafaasız, iciz bırak
maktır. Bu da düşmanın bütün 
maddi ve manevi kuvvetlerini 
kırarak, ezerek onu yere $er
mekle mümkün olur ... ,>> 
----- - - ---
Tınıarhanede yangın 
Genprarislip " Nevyork ,, 2 

(A.A) - Bugün 6000 delinin 
tedavi edilmekte olduğu bmar· 
hanenin gardıyanlara mahsus 
yatakhanesinde bir yangın çık
mıştır. Yatakhaneye yakın bir 
dairede muhafaza altında bulun• 
makta olan en tehlikeli deliler
den bir çoğu büyük bir korku
ya ve telişa düşmüşlerdir. Dok
torlar ile hasta bakıcılar bunları 
güç beli teskin edebilmişlerdir. 

İtfaiye efradından onu yaralan
mışbr. Yangın basbrılmışbr. 
Maddi zarar ve ziyan 250 bin 
dolar tahmin olunmaktadır. 

Abdülvehap B. 
Ankara, 2 (Telefon) - Sevri 

sefain idare meclisi azalığma 
Abdülvehap B. tayin olunmuştur. 

Kibrit inhisarı 
Ankara, 2 (Telefon) - Kibrit 

inbisarının İsveç grupuna veril· 
mesi hakkındaki itilifnamenin 
hafta içinde imzalanması bekie-
myor. 

yoldan çıktı 
Ankara, 2 ( Telefon ) - Dün 

gece bir marşandiz (Yayla ) ile 
Karaköy arasında yoldan çıkmıf 
vagonlar devrilmiş, bir gardöfren 
yaralanmıştır. Yol uzun miid
det kapalı kaldığından İstanbul 
poıtası 5 saat geç kalmıştır. 

TaQşiş 
Layiha adliye encüme

ninde kabul edildi 
Ankara, 2 (Telefon) - Tağşiş 

kanun layihası Adliye encümenin
de kabul edildi. İktısat vekaleti 
bu yıldan itibaren hububatta, 
afyonda, gülyağ'ında tatbikatına 
baılıyacaktır. 

Hindistanda 
Bombay, 2 (A.A)- Dün kala

balık bir halk kütlesi Waldala'da
tuz deposuna hücum etmiştir. 
Zabıta ile vuku bulan çarpıtma 

esnasında bir çok kimseler ya
ralanm1şhr. Bu taarruz bu mev
simde Valdala tuz deposuna 
karşı yapılma11 muhtemel hilcuin
ların sonuncusudur. Dharasana 
tuzlanna karşı vukuuna ihtimal 
verilen taarruzların da bu ayın 
ortasına doğru nihayet bulacağı 
zannedilmektedir. Çünkü, yak
laşmakta olan meltem rüzgar
ları mevsimi içinde bu tuzlalara 
akın v~a imkan vnktur. 

maarif la.afiyeti 

Maarif vekili Cemal Hüsnü 
Bey izahat veriyor 

Talebesini zayıf yetiıtiren müdür 
ve muallimler mes'ul edilecekler 
Maarit vekili Cemal Hüsnü B. 

önümüzdeki senenin maarif faali
yeti hakkında şu izahab vermiş
tir: 

-••Bu senenin maarif itlerini 
iki kısma ayırabiliriz: 

1 - Sırf idari faaliyet. 
2 - İdari faaliyet. 
İdari cihette itina edeceğimiz 

noktalar şunlardır : 
Çahşan ve talebesini iyi yetit· 

tiren muallimi, mektep müdürünü 
onları bu yola yetiıtiren milfet
tit. emin, maarif mUdürünü taltif 
etmek ... 

Biliyorsunuz ki maarif teıkilib 
kanununa nazaran her muallimin 
öç senede bir maaşına yüzde 15 
zammedilir. Bazı arkadaılar va
zifelerini şöyle orta derecede de 
yapsalar bu müddeti doldurduk
tan sonra terfi edeceklerine ka
naat getirmişlerdir. 

Bu yanlıı kanaati zihinlerden 
silmek lazımdır. Bir muallimin, 
bir mektebin faaliyeti, talebesinin 
müktesebatı ile ölçülür. Talebe
sini zayıf yefa,tiren mekteplerin 
muallim ve müdürlerini, tabi 
olduğu maarif idaresini bundan 
şiddetle mes'ul tutacağız. 

Bu sene ilk mektepler için 
maarif eminliklerine bir .tamim 
gönderdim ve imtihanlara çok 
itina edilmesini bildirdim Gele-

cek sene de orta mektep imti
hanlarına fazla itina edeceğir ve 
talebesini iyi yetiştiren muallimi 
mUkifa tlandıracağız. 

Sonra muallimlerin mesleki 
malumatlarını arttırmak için ki
taplar tercüme ettireceğiz. Mu
allimlerin vazifelerini kolaylaş
tırmak için iki vasıta mevcuttur. 
Program ve kitap.. ilk mektep 
programları tatbik edilirse çok 
iyi netice alınır. Orta· mektep 
programlarında bazı tadilata lü
zum vardır. Ancak bu husus· 
taki tadilat, esaslan tedrici o
larak tatbik edilecektir. Orta 
mektep programlarında tadile 
muhtaç cihetlerden biri de fen 
tedrisatıdır. Bu tedrisatm nasıl 
olması lazım geldiğini gösteren 
kitaplar tercüme ettiriyoruz. 

Milli lisanımıun çok kuvvetli 
bir surdte tedrisine ehemmiyet 
vereceğiz. Bu husustaki eksik
lerden biri gramerdir. 

Dil encümeninde gramer la
yihasını hazırlanmıştır. 

Mekteplerin çok ehemmiyet 
vereceği bir şey de gençlerde 
içtimai tesanüdün kuvvetlenme
si ve milli idealin zayıflanmasına 
çalışmasıdır. 

Bu bütün muallimlerin vazi
fesidir. Bu noktalarda çok has· 

, aas olmak en esaslı vazifemizdir. 

lile tutuluvor Yeniden bazı fıkra ar 
Ankara, 2 (Telefon) - Türk ilave edildi .ı:tıet 

harflerinin kabul ve tasdiki ka- Ankua, 2 (Telefen) - mı;,. 
nununun 6 ıncı maddesi muci- Meclisi hergün toplan~~· ad• 
hince meclisin zab1tları Arap rar verdi. BugünkU ıçti~·oc:i 
harflerile tutulmıyarak ıstenoğ· Belediye kanununun 18 .ı:,ııt 
rafi usulile yazılmıya ba,landı. maddesine " lstanbul t11 .,e· 
Bugünkü zabıt muvaffakiyetJe idaresi memurlan devl~t ff 
neticelendi. ı h kk d k" hükUıtı mur arı a ın a ı 

6 0
cı 

şartlara tibidirler,, ve 15 1 
ft 

maddesine de " lstan~ul bit" 
Ankara valilerine belcdıye ·neti 
çesinden miktarı icra Veki I' 

heyetince tayin olunaca~ -;~. 
lik temsil tahıisah veriJır,, -
ralarmın ilavesine dair kaJI 
llyihası kabul edil niıtir. 

Boğa güreşinin kalk -
n1asını istenıiyenler 

Melun, 1 ( A.A) - Tacirler 
boğa gtireşinin memnuiyeti aley
hinde protesto makamında olmak 
üzere bir miting tertip etmit· 
lerdir . Mitinı;· sükün içinde 
cereyan etmittir. 

İngiliz gazeteciJeri Bartında backa , 
Londra, 2 (A.A) - İngiltere Bartm, 2 (Vakıt) - A~ 

imperatorluğu dahilinde çıkan zan Türk ticaret bank . r 
gazetelerin dördüncü konferan· Bartın fubesi bugiln , 
smın ilk içtimai bu sabah Lond- merasimle açıldı . 
rada yapılmıştır.- İmperatorluk Güreş m üsa ha kaJ3(l _, 
camiasında dahil 13 memleket Bozüyük, 2 (Yakıt)- fdt'~ 
DJatbuatını temsil eden 100 mu- yurdn güreş müsabakal~ 
rah"aa bu içtimada hazır bulun- Aziziyeli Mehmet Macar r:Ji. 
muşlardır. Bu konferans 30 ha- van Kuleşi 12 dakikada Y~ 
tirana kadar devam edecektir. Kızılcıklı Mahmut ta Salllfl"'" 
Konferans Edimboug darülfiinu· Namık pehlivanı yatırdı. 
nunda da içtima edecektir. Mu· D 1 b k 
rabhaslar konferansın devam ev et an ası ""-

Ankara, 2 (Telefon) - .~ 
ettiği müddet zarfında bir çok y 
şehirleri de ziyaret edecekler, telit enclimen devlet batı Af 

layihasını bugün tetkike de" .. 
kıral ve kıraliçe tarafından ka-
bul olunacaklardır. etti 

T l b Ankarada yağmur 
ahran - stan ul yolu Ankara, 2 (Telefon)_ AOly 

Tahran- ? I A.A) - Yatakh 
vagonlar şirketi namına bır mu - - - , ·~-.... ,_!-1.: ---~-

mcssil Hanekin, Nusiybin, Halep vyaağrd:ovada Bu·· yu·· kel~. 
tarikile Tahran - İstanbul ara- Y OP'' .. 
sında doğrudan doğruya otomo- Ankara, 2 (A.A) - T .ı· 
bil seferleri · yapmak mümkün cümhuriyetinin Varıova ort• tr.l' 
olup olmadığını tetkik etmek çiliği bu ayın iptidaıınd• V 
üzere Tahrana gelmittir. Buna yük elçiliğe terfi ed.il~iş '~ 
imkin görüldüğü takdirde bu histanın Ankara elçısı M. .1'tJ 
otomobil servisi Semplon ıark fiıkinin Türkiye Cümhurı i~ 
sürat katarına raptedilecektir. nezdinde bllyiik elçiliğe t•Y et 
Bu takdirde Tahran ile Londra hakkında müşarünileyh .b~~ 
arasında yapılacak seyahat tarafından vaki olan usti 
mliddetinin takriben 10 günden muvafakat cevabı verilmiftİ'• 
ibaret olacağı tahmin olunuyor. Sicilyalı komünistle'..., 

Yeni bir hıva rekoru Roma. 2 (A.A)- Sicily~~;t 
Roma, 2 ( A.A) - Monte- . -...! .. 

celio • Ostic - Ladiapoli - Anzie münistlerin muhakemesı ~ 
hattı üzerinde kapab daire için- bulmuştur. Mahkeme maıJI ı.d' 
de müddet ve mesafe rekorunu dan birini gıyaben 14 ıe~~ ,,-e 
kırmağa teşebbüs için saat se, diğer ikisini bir ve ı~, 

kalebentliğe mahkum e :;- _ _.,t 
5,31 de Monteceliodan hareket Mazııunlardan dokuzu .,..-
etmiş olan binbaıı Maddalena ~ 

kazanmıştır. 
ile mülizim Gecconi gece yarısı f fJ 
Montecelioda yere inmişlerdir. Kazanınak iÇ 
67 saat 15 dakika havada 

kalmış olan bu tayyareciler ~ ilk şart ilandı!, 
şimdiye kadar Alman tayyare- 1 ,,.,,, 
cilerden Risticz ile Zimmer- il8.nsız kazancı artır ta" 

savaşmak, havada 
man ve Fransız tayyarecilerden • • rmıa ral•I' 
C .1 K . b yvaresız u"' .. 

ostes ı e odosa aıt ulunan mak gibidir ııd• 
mUddet ve mesafe rekorlarım T" f . d san'stıtı ı 
İtalyan tayyareciliği lehine ola- ıcffarekımzl e 'k ı·stiyors.ıt• 

muva a o ma .,e-
rak kırmışlardır. !I! t ·t· he'"ıniyet .. ... . . · ı· gaze e ı anına e .... . .. lat'"' 
Resmı daıre oton1obıllerı 1 riniz: Gazete ilanı ıliO te• 
nasıl tedarik edilecek? . en ko'ayı, en ucuzu, eli 

Ankara, 2 (Telefon) - Oto· 1 sirlisidir. . . 
mobil kanunu mucibince resmi •ı İşte ilin tarifeııııı' 1Z; 
dairelere otomobil tedariki için İ Sonuncu uyıfıı.dı Satırı ı<urıJI 2' 

yeni bir layiha hazırlanmıştır, U 5 inci .. " '' ~ 
Bu layihaya göre resmi oto- ı 4 " " :: 1()() 

b·ıı . . f" d t d 2 " " " 2 mo ı eran aynı ırma an e a· 1 .. ,. 
0 

J(r· 

riki için vekiller heyetine sala- ğ R 
1 
... 14 1" 

0 
uncu 13yıfad• 1 y· 

eam l .. n ar, ı n fa 
hiyct verilmektedir. 1.1• uınuz siıe :•c• 

B 1 v 1 d k 1 an memur e .,. 
u suret e sag am ve ye e .. d l b' ·ı· şeki l ~ b•' . • a ı ır ı anın ., 

1
•
1
• 

aksamı kolayca bulunabılecek 1 . . . h. et etırıeie 
1 b·ı d "k" ü k•· :a retı ıçm ızm •. o an otomo ı te arı ı m m un :1 d :; zır ır. s= 

olacaktır. Layiha bütçe encüme- i: -~ 
nince tetkik edilmiştir. Hı::r.mucm r,....~ 



Türk - Yunan anlafması 1 

Şehrimize gelen Yunan 1 
lyan azası neler söylüyor? 
• Ecnebi amillerin teıiri alttnda vücut bul \O 

bu manasız ve lilzumıuz ihtilaf eğer 
bir halledilebilirse ··· ,, 

Yunan .tvtınına rraz.aren vaiyet bu mu l 
8eyn• lmllel Turing kulOpleri M. Karapanoı bundan sonra 

Jre; · · tirak etmek Ozere Türk - Yunan münaaebahndan 
rreııne lf . . k. 

ltr memleketten muhtelif mli- bahsederek demıştır ı: . 

l'thlıular geldiği mal6mdur. - Öyle ümit ve anu edıyo-
8u meyanda lıtanbula gelen rum ki pek yakında ecnebi 

\'ıınan Turing kulüb1i ve Yunan amillerin tca'ri altında vncut 

lyan mecli•İ azHından M. Ka· bulan bu mana11z ve ~Oz~~-
'• dn k d. ·ı k suz - Türk Yunan ıhblafı )>a809 un en ıaı e onutan . . A 
bir muharririmize fU beya-tta balledılecektu. Bu huauata n-
bulunmuttur: karayı bilmiyorum fakat Atine 

_ TGrkiy•yi •alridenberl ta- allkadar mahafili çok nikbin ve 

• Bir maddet evvel l8 tan- çok ümit vardır. Eaaıen TOrk 
ırı•· b b" 

L. 1 Lf kerre daha ıırelml-+im. Yunan anlatması uglln ır za-
oa 8 D r 6 Y.. h r 1 . . 
BugOn bu veaile ıle tekrar ın- ruret a ıne ge mıştır. 
zel şehr inizi f{)rmekle babtıya- Dıı. bırbırıne enyakın komşu 
rım. olabilecek iki nıemleketiz. 

T uring lculftpler kongresinin Türk· Yunan birletmesi Bal-
bu ıene fstanhulda toplanması kalllarcla çok bOyük tesirler 
lilin için mühim bir fırsatlı ve yapacaktır. ÇOnkü bugftn Bal-
. kanlaran en mfihim ve en kuvetli 

111 l:u fırsattan llnm geldiii 11\i iki hiikiımetiyiz. Eğer bız ban-
-" istifade ettiniz. Çünkn ec- tırsak·ki barıf8cağız. diğer Eal-
11~ lllurabhaslara güzel ıehri- kın hfiki'ımetleri bizim tesirimiz 

Z. ltlıeJ 1erlerini gösterdiler. altında kalacaklardar. 

111 ~n1111a göre blUün ecnebi Ben, geçen seneye kadar 
111 ura haaJar bunlarclan fevkalade Hariciye nazın olan kardqim 
lli:~b.UJıdurlar. Bu memleketi- ile çok evveldenberi bu gaye 
b· IÇln ınükemmel ve yerinde ujrunda çahfmaktayım." 

Su hale bakın? 
İhtiyar bir Hacı bir çocııd• 

itıarrıız etti 

Üstelik üzerine gelenlere de 
tu;2k çaKti 

Evvelki ıece Alr11rayda yan• 
gın yerlerinde çirkin, çirkin 
olduğu kadar şayani dikkat bir 
hadiıe olmuştur. 

Akaarayda oturan Hacımaksut 
isminde bir ihtiyar .aaat on iki-
de evine giderken Şehremininde 
oturan on üç yaıında Yakup 
iaminde bır çocuğa rast ıeJmif 
ve beraber gezmek teklifinde 
bulunmuıtur. 

Çocuk ihtiyarın ısrara netic
ıinde gezmek teklifini kabul et
miş ve Hacı (l) bir meyhanede 
çocui• rakı içirmiıtir. Biraz ıonra 
Yakup iyice sarhoş olmuş ve Hacı 
çocuğu da sürükliyerek bir oto-
mobile binmek üzere meyhane· 
den çıklJllflar. Hacı Mabut Ef. 
kendisini bilmiyen çocuğu Ak
saray yangın yerine ı3tUnnilt ve 
orada taarruz etmiştir. 

Bu hali civardan yolcular, ıör
mllşler, ihtiyarın yanına giderek 
yaptığı hareketi takbih eder yollu 
sözler söylemişlerdir. Bu sözler 
Hacı Maksut Efendiyi asabiyete 
ietirmiı, kendisinin hareketini 
takbih edenlere bıçak çekerek 
il:zerlerine atılmııtır. Çocuğu 
kurtarm;1ğa gidenler kendi11ini 

bilmiy~n ihtiyar sarhoıun elJe
rini tutmuşlar o esnada ma· 
halli vak' aya g~len polise teıliın 
etmitlerdir. Müteeaviz Hacı 
müddei umumiliie teslim edil
mittir. 

" Propaganda olacakbr.,. ....... -
D~to~i;rımız 

Q .. le ee 
ru ıel tıp lcongreıine 

çafnldıtar 
Şehrimizdeki bazı doktorlara 

!elen da•etiyelerden anlapldı· 
~~ha göre, bu ayın 28, 29 ve 
~ Uncu günleri Brükıelde Belçi-
d~nı~ iatiklAlinin yüzüncil yal-

Onümü müoasebetile büyük 
t~ıahnrat yapılacak, bu meyan-

~· bir de beyaelmild b .~ içti
•• ak tedılecektir. 

k Bu içtimada muhtelif memle-
~Uere mensup murahhaslar 

~b\t mevzular hakkında hazır
dalderı raporlara okuyacaklar 

~· t,u raporlar üzerinde mOna• 
~lar cereyan edecektir. Ay· 

:• IUnler zarfında bhbi ıergiler 
ti~ •Çllacakbr. Kendilerine dave

Ye itlen doktorlar bu beynel
:ilel içtimaa ittirak edecekler-

'· 
Kulak doktorları 

cemiyeti 
ı. Şehrimiadeki kulak hHtahk· ,t'1 . doktorlan bir cemiyet teıkil 
-:•erdir. Cemiyetia hlkıl-

ea ldqadesi ahnmlfbl 

Cuma günlerini nasıl geçirmeli:B 

Paçası ve kalkanı ile meşhur 
Beykozda eğlence yerleri 

Bir parça yorulmayı göze aldıranlar için Bey
kozda ucuı ve güzel bir tekilde eğlenmek 

imkanı fazlası ile vardır 

Bevlcoza denizden bir naMJr 
Anadolu laiaanndan sonra Bo- ( 15,5 ) mil mesafededir. Şfrket 

ğazın bu sahilinde en filıel mev- vapurları buraya bir saattt gi
ki (Beykoı)dur. Paçası ve kalka- derler ve ~gidip gelme birinci 
na ile mOıtebir Beykoz K6prtıden mevki (46,5), ikinci (41,S) ku-

Köylünün pulluğunu Avrupadan mı sahn atma11) 

yoksa bir fabrika, mı kurm ==t 
Ankara, 2 (Telefon) - Millet 

Mccliainde burf.!n pulluk kanu
nunun müzakeresi yapıldı. Bu 
•ırada İktııat vekiline hazı •ual
ler soruldu. Vekil Beyin verdiği 
cevaplardan anlatıldığına r6re, 
memleketimizdeki 1,700,000 ~
çiden ancak 500000 çiftçi pulluk 
kullanmakta, mütebakisi hAlA 
karasabanla İf görmektedir. 

Vekil Bey, bu ciheti ifa· 
ret ettikten ıonra , çiftçiye 
pulluk dağıtalmaıı zaruretinin 
pek tabii oldujunu aöyledi. 
Bundan ıora Beıim Atalay Bey 
16z alarak tunları t6yledi : 

- Kiiıt mueleai için A•
napaya bir heyet yolladık. D6n· 
dü, dolaıtı, bir ıilril muraf 
yaptı. Gene bir heyet, pulluk 
mubayaa edeceiiz diye Avrupa
ya gider ve bir aDril masraf 
daha !... Memlekette bunu ya
panlar var. Bunlara yardım e-
dilsin... Geçen sene lımire g6n
derilen kara boyalar denize d&
kUlmiltUlr. Anupadan getirtilen 
pulluklar kınlıyor, kullalulamı
yor. Pulluk ıetirtilecejine un'at 
erbabana yardım edilsin. Heyet 
heyeti takip ettikçe paralan
mız da boyuna Avrupaya 
gidiyor. 

Rasih B. ( Antalya ) - Ziraat 
bankaıını kunetlendirelim. Pul
luktan evvel bu liıımdır. ( 2·3 ) 
kazaya bir nndık düşüyor. Bu• 
ların da ıermayesi 20-~ bin lira-
dır. Buüunla ne olur'? .•• 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) -
Acaba bu iki milyon lira ile 

1 bir pulluk fabrikaaı yapamaz mı
yız? İzmirde Yunan pullutu 
aabhyor. 

ismet Bey (Çonım) - Maliyet 
fiatile piyasadaki ıatıf fiab ara· 
ıında husule geleceiini muhak
kak ıördilğOm farktan çiftçi 
zarar görmez mi? 

Bu ifadelerden ıonra .ekil 
Şakir Bey, tahıis edilecek para
nın mütedavil bir sermaye ha
linde kalacağını, hunun lilzumlu 
oldupnu iuh etti. 

Maılıar Müfit Bey (Denizli) - : 
Bu suretle on Hilede k6yltlye 
polluk temin edileceği ı6yleai· 
yor. Bu uman içıade bir fabri
kaya sahip olunur ve bu neti
ce gene elde edilir. 

Vekil bey, izahatında bazı ar· 

rutlur. Vapurlar atideki tarife 
mucibince hareket ederler: 
l\oprüden Bcykoza Jk) kozdan kopniyc 

8 7 
9,S 7.38 
ıo.s a.so 
12 12,40 
13,tS 14,30 
14.5 16.30 
15,5 J :-• .o 
18 20,40 
18.30 

Beykorun eğlence yerleri di
ier mesire mahallerine nazaran 
miltenevvi fakat iskeleden uzak
tır. Evveli (Beykoı çayırı) b·I· 
hassa bu civar halkının toplan· 
dığı ve akşamları içinde türlü 
türlü eğlencelerin tertip edildiği 
bir yerdir. 

(Çayır) dahn ziyade Beykoz. 
lulann mesire yeridir. Burada 
gazino yoktur. Gelenler ağaç
lıklar yeşillikler arasında oturur· 
lar. Sahilde nihayet l;ulan (Bey
koz korusu) Beykoıun belki en 
gOzel noktasıdır. Fakat aık Ye 

Ak~arıy mcb·ıı-· Denizli mcb·u ı.u 
Btslm Atalay H. Ma~ha, Müfit B . 

kadaılar karaaabanın faidelerin
den bahsettiler. Bug8n attık bu
nun mDnakqaaı yapılamaz. Çift
çilerimize bir an evvel pulluk 
temin edilmeli, demiıti. 

Ruih B. ( Antalya) - Arka
daflar, ben, pulluk fenadır, kara 
saban iyidir, demedim. Vekil B. 
ıaliba bir mecliı manevrua yap
mak iatediler. Ben böyle birfey 
li\ylemedim. Tohumluk meaeleıi 
meydandadır. Okkası 30 kunıta 
tohumluk buidayı çiftçiye ıatmak 
istedik. Donyanın n~resinde ok
kası 30 kurup buğday var? Ne
rede, efendiler? 

Bir aa - Adana piyası11nda! 
Ratib 8. - Arkadaılar, sonra 

•ekil bey, f&yet piyasadaki pul
luklarla Ziraat bankasının getir-
teceği pulluklann fiatları ara· 
sında çiftçi aleyhine bir faık 
oluna bunu bir kanunla hüku
mete malederek çiftçiyi zarardan 
Yikaye ederiz, tohumluk bufday
larda oldutu g~i, diyorlar. 

Çok rica ederim arkadaşlar 
bizim ilin bir çareye baı wra
rak ikt11at blltçeaine a)'lrdığımız. 
paralar ev qyası aatbrılarak 
topluan ver,Uerle halktan çakı
yor. Dlltünerek sarfetmek mec
buriyetindeyiz. 

Bana mukabil Vekil Bey tek
rar kürailye gelerek, meclis ma
nevrası yapılmadığını ve bu ka
nunun kabulllnde muhassenat ol
dupnu, çiftçiyi biran evvel fen
ni vasıtalarla techiz etmek llzım 
olduğunu a&yledi ve kanunun 
kabulllnll rica etti. 

Rasih Bey, llyihanın ildısat 
encBmenine iadesi için bir takrir 
verdi. Reye kondu ve reddolun
du. Layiha kabul edildi. 

uırdide ağaçlarla kaplı olan ko
ruda eskiden gOzel bir gazino 
varken sonra bu kaldınlmıt ve 
konı balomıııbktan aönmüıtnr. 

Buraya tek ttlk inziva merak
lalan gelirler. 

Beykoza gelenlerin kısmı aza
mı daha ziyade (Yuşa)a ve (Kay-

mak donduran) a giderler. Yuşa 
tepesı iskeleden 45 dakika bir 

saat kadar sürer. Yol sarp ve 
dardır. Tepede yeni yapılan kU
çftk bir kır kahvesi büt n Bo· 
ğaıa hakimdir. Burada kahve 10 
kuruttur. 

(Kaymak donduran)a hayvanla 
çıkmak ve oranın buz gibi su
yundan içmek te Bcykoza iiden
lerio en fazla zevk buldui u v~ 
raibet ettiği eğlencelerden biri
dir. Fakat buraya fidenlerin yol 
yorpnluf uou, bilhassa yolların 
bozukluğunu uoutm&ıoaları li
ıımdır. 
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Haydar Rif at B., kararın tashihini ı~ıt:~ f ~:.~~~i,, 
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SÜTUNLARDA 
JSEYAHAT 
Pelerinli Çocuklar 

Onları siz de görmüşsünüz
dür. Omuzlarından uzun 

pelerinler yumuşak katmerlerle 
ta dizlerine kadar dökülür. Yeşil 
şeritli yenleri, mütavazi zaviye· 
lerle sallanır. Bu çocuklar "Da
rüşşafaka,, nın yavrularıdır. Tenha 
sokaklarda, kalabalık caddeler
de, seyir meydanlannda, stad· 
yomda hUlisa her yerde onları 
gördüm. Bu toprağı seven bir 
adam, yarınm saadetini çocuk-
lardan uman bir hoca gözü ile 
tetkik ettim. Müıahadem sade 
manzarayla kalmadı. Gazetelerin 
hazırladığı fırsattan da kaçırma· 
dım. Gençlik sayfalannda soru-
lan meseleleri, en iyi değilse 
bile, en büyük dikkatlarla hal
ledenlerin onlar olduğunu gör· 
düm. Gençlikte en çok beğen
diğim ve ne yazık ki sık sık 
özlediğim ıey heyecan temizliği
dir. 

Bu asil duyguyu gene o pele
rinli çocuklar.da bol bol buldum. 
Sonra, biraz dikkatle bu yavru
lardaki hasbiliği görmek ve bu 
nadir hissin cömert kiynağı 
önilnde sevinmemek kabil olmı-
yor. Memleket kıskançhğı, ırk 
gururu, duygu temizliği onların 

yazılannda bütlln berrakbğı ile 
görülüyor. Bu neticelere göre 
hükmetmek lizımgelir ki « Da
riiHafakaı. memlekete canlı, ça
lışkan unsurlar yetiştirmenin sır
nna ermiş, mes'ut bir mekteptir. 
Bu hükmü verdikten sonra, zi
hin gene başka bir noktaya ta
kıJıp kalıyor. Müessese, hangi 
terbiye sistemlerini benimaemi9-

...._~ ı 
ur. 

Nasıl tatbik ediyor? Okutma 
işindeki usulleri nelerdir? Eğer 
bu hayırlı netice, o usullerden 
doğuyorsa, bunu tek bir saha
da bırakmamak iyi olur. Mem-
lekette niçin her ıene bir mu
allimer kongresi yapılmıyor? 

Terbiye ve okutmada birliğin 
ne tesirli bir varlık olduğunu 

kim inkar edebilır. 
işte pelerinli çocuklar, gözU

müzün önünde. Her vesilede 
onların, mukaddes ateş denilen 
kıymetli şeyden nasiplerini al· 
dıklarını görüyoruz. 

Mektepçilerimiz bunun sırrına 
ermeli ve bu kıratta çocuklar 
çoğalmalıdır. 

Köprüler müdürünün 
yeni vazifesi 

Emanet ihsaiyat müdürü Suat 
Bey Esnaf bankası mürakipliğine 
ve köprüler müdürü Cabir Bey 
ihsaiyat .m'i:iürlüğüne tayin edil
mişlerd .r. 

VAKiT 
3 Haziran, 1880 

._ ................................................... . 
Bostanoıbatı cıvarında 

Batıbüyük nam mahalde 
lnta olunmut olan cebhe
ne ebniyesin; muayene 
eylemek üzere bugün 
Tophanei amire mü,iri 
devletlCl Ali Şaip Pata 
Hazretleriie ser mimarı 
hazreti !ehriyarl atufetlCl 
Serkiz beyfendi Hazret
leri oloanibe azimet bu· 
buyuracaklardır. 

ve hemen tahliyesini istedi az 

Muharriri: Ömer Rıa"J8 

istida , Temyiz başmüddei 
gönderilmiştir umum iliğine 

Evvelki gün hapisaneye gelen 
ve hastane kısmına yabrılan 
Haydar Rifat B.i dün ailesi zi
yaret etmiştir. 

Haydar Rifat B., dün sabah 
İstanbul müddei umumiliğine 
yeni bir istida verdirmiştir. isti
dasında Temyiz üçüncü ceza 
mahkemesince hakkında tatbik 
edilen 262 inci maddeyi kal
dırıp 428 inci maddeye göre 
ceza tayin eltiğine, müddeti 
üç aydan yirmi güne indir-
diğine işaret etmekte bu 
vaziyete nazaran müstantik 
Nazım B. in şahsi şikayetna

meyi hakaret mahiyetinde gö
rülen kendi istidasının verilme· 
sinden dört ay bir gün sonra 
verdiğini, halbuki nihayet ilç 

üzere hemen tahliye edilmem 
esbabının teminini talep ederim. 

· H4vdar Rif at 
Haydar Rifat Bey üçtlncil ce• 

za mahkemesine de bir istida 
vererek aynı noktadan dolayı 
usulün 402 inci maddesi mucibin-
ce bir taraftan tashih muamele
sinin yapılmasını, diğer taraftan 
hemen tahliyesini istemiştir. 

Müddei umumilik, Haydar Ri
fat B. in istid~sım, talebine na
zaran vaziyet tetkik edilmek 
6zere, Temyiz baımUddei umu
miliğine göndermiştir. 

~emleket haberle~) 

Bir canavarlık 
ay zarfında vermesi icap etti- ~(ii) 
ğint ileri sürmekte, arada mu- Giresunda Bulancak civarında 
ruru zaman olduğundan bahisle çok feci bir cinayet yapılmıtbr. 
kararın tashihini ve hemen tah- Öldürülen Rabia isminde genç 
liyesini istemektedir. Haydar ve masum bir kızdır. 
Rifat B. in istidasının sureti Her tarafı param parça edi-
şudur: )erek öldürülmüttilr. Cinayetin 

"Nazım Beye bir arzuhalde bir kadın parmağı ile yapıldığı, 
hakaret etmek suçundan hukul:cu kızcağazm kardeşi tarafından 
imme namına takip olunmak tatlik edilen bir kadının teıviki 
neticesinde İstanbul iiçiindl ceza- ve intikam kasti ile yapıldığı 
sınca üç ay hapse mahkum ol- zannedilmektedır. 
muş iken Temyiz dördiincn ceza Yetimlerin paralarını 
o mahkemenin tatbik ettiği 262 çaldılar ı 
inci maddeyi kaldırmış ve 482 İzmir. Emlak ve Eitan banka· 
inci maade.ye t~vfilCan "'""'~ sınCla yettm~ubesinow sahte 
yirmi gün malıKumiyetime karar 

enak tanzimi suretile çok mü
vermiştir. 

Ne çare ki bu maddeye miis- him miktarda para çalınmıştır. 
teniden mahkumiyet hakaret vu- Tahkikata devam olunmaktadır. 
kuundan i~ibaren nihayet üç Suiistimal bankayı alikadar et
ayda şahsi şikayetname verilme- memektedir. 
sine vabeste olup halbuki mev- Beı /f i~l varalı 
zuubahs arzuhalin tarihi 28 9-929 İzmirde geçen cuma giinU 
buna karşı arzuhal tarihi ise kanlı bir milsademe olmuıtur. 
29-1-930dur. Yani ikisi arasında Hadise Y ık1kminare mevkiinde 
dört ay bir gün geçmiştir. Çeşmeli Hasanın kahvesinde ce-

Meydanda olan hataya binaen reyan etmiştir. Çarpıtanlar bir 
aleyhimde T emyizen verilen yirmi takım kumarbazlardır. Hadise 
gün hapis cezası ve müteferria- bir para taksimi yilzünden kah· 
bnın infazı için kanuna uyabilir veci Çeımeli Hasanla Arsalı 
biç bir yol yoktur. Yirmi gün Ahmet arasında çıkrnıı, diğer 
mahkiimiyetime dair temyizden kafadarlar işe karışmıı ve neti
ahnan ilam miinasebetile mua- cede beş kişi mecruh dütmil.ftür. 
mele Eskişehirde temyiz dördilncil 1 Naki B. Adanada 
cezada ayın 25 inde başlayarak Umum ziraat müdürü Naki B. 
karar itası ilim tanzim ve tebyiz Adanaya gitmit ve çekirge 
ve ıstarı, baş müddei umumiliğe h t tk'k tm• ti Naki B sa asanı e ı e ış r. • 
sevk, baş müddei umumilikten bu çekirgelerin mezruata zarar 
resmi _taahhütlü olarak postaya, vermeden imha edileceğini beyan 
oradan İstanbul postası, oradan 
İstanbul müddei umumiliği, oradan _e_tm_iı_t_ir_. - ---------

VUKUAT 
sureti almmış, tenfiz, ilamata sevk ( ) 
ve bana hasta yatağımda tebliğ ..,__ __________ _,. 

gibi muamelatın cümlesi yalnız 
dört gün içine sığıvermistir ki 
elhanıt şayanı şükrandır. 

Hastalığım dolayısile tarabmdan 
bir suretıoin tebliğine imkan kal
madan dünden itibaren · haps· 
olunmuş bulunuyorum Usulün 
400 üncü maddesine tevfikan 
tenfizin derakap tevkifi ile muk
tezeyatı kanuniyenin ifasına teves
süle delalet olunmasını talep 
ve bir sureti tenfizi ilamat da
iresinde bulunan ilama veya 
üçüncü ce2ada bulunan asıl dos
yaya müracaatla bu basit haki
katler görülüp tamamen haksız 
olarak hapsedildiğim vehleten 
anlaşılacağından sıhhat ve hür· 
riyetime bir kaat teşkil etmemek 

7 y~rinden yaralı 
Çatalcanını Elbasan köyünden 

Ahmetle Ali, bir çayır mesele
sinden kavga etmişler, Ahmet 
Aliyi yedi muhtelif yerinden 
yaralamış, yarala lstanbula nak· 
ledilmış, yaralıyan tutulmuştur. 

Otomobil ücretleri 
Otomobil taksi Ucyrtlerine 

zam hakkında emanetin tetkikatı 
devam etmektedir. ilk tetkikata 
nazaran bu zammın on kuruşu 
tecavüz etmiyeceği anlaşılmak
tadır. Otomobillerin evvelce 
verdikle"ri yedi buçuk lira bele
dıye zammı köprü parası kalk
taktan .sonra on bir liraya çaka
nlmışbr. 

F edayiler bir kafileyi 
esir etmişlerdi 

Bunların içinde uzun boylu, 
kapalı bir kadın vardı. 

•' •• ,,Ü yu6' 
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Zeydun ile Haldun biribirleri- mek istediği bu kudıJi ;d~ 
ne baktılar. Böyle bir teklif onun ' göğsünün üzerinde 

11
11 

karşısında kalacaklarına biç de Bir aralık Haldun, ıeybiıı ı.:8" 
tahmin etmemişlerdi. Selihattini görür gibi olduğunu tefe'J" . 
öldürmek ve kellesini getirmek etmiye başladı. Şeyh bUOd ; 

ne demekti ?.. lıyacak olursa kim bilit ~~ 
lki kardeş put gibi duruyor yapmazdı. Zeydun dutfP':~t• 

ve ne diyeceklerini bilmiyorlar- tan 0 kadar bık~ııtıkı, ,d~ ~ 
dı. Her halde buradan çıkıp b w k b ölUOS JaİI" 

•tm k d .. h k . İk' agırma ve u ~ gı e en ogru are ettı. 1- k . . . 
• • d dü .. d .... fi b d .b veren ahır snkCuıetını slbJn e şun ug un an ı a- · t' d . ıs ıyor u. ...,.. 

retlı. . 11 .. -

0 1 b.. 1 d" u .. Nıhayet ild karde•İll .. _..... n ar oy e uı nuyor ve ne d • ,.. .,.,,,.._ 
yapacaklannı bilmiyorken kapı sın . a bı.r ~arek~t olu. . ~ 
açıldı ve kendisini hemen yere renın hır. ı~are~l lizerİ" ~ 
atarak secde eden bir adam kardeş bırbırlennden ~ 
girdi. Onların ayrılması ile p r/ 

Bu yere kapanan adam bir- açılmış, içeriye bir sedye~ 
kaç kere yeri öptüpten sonra yan dört adam girmişti. , ; 
dizüstü geriledi ve durdu. nin üzerinde, hareketsiz b:,t ~ 
Şeyh ona baktı ve: cut vardı. Sedye, Sinamıı J.' 
- Söyle! dedi. ne götürülmlif, yere b ( 
Yeni gelen adam söyledi: mış, onu getiren adamlar 
- Gemiye miiteaJllk bütün dönmiiflerdi. '/. 

emirleriniz harfi harfine icra o· Ortalığı tek.ıar stik8net I 
lundu, Efendimiz. ladı. Zeydun ile Haldun b' 1. 

-: Pekala, vazi!edar fedayi sedin kime ait olacağuıı ~ 
gelsm , , ne yapbganı anlatsın nilyorken etraftakilerdell 
- ---··•"-•• a~ .... b.llM~"' .1 - ır--u ry .,. 

Yeni gelen adam yerleri öpe· mağa lüzum görmiyordu.. tİ 
rek geriledi ve çıkb. Çok geçmeden perdeler~ 

Şeyhin etrafına sıralanan da· rar açılmıı, bem beyaz ~ 
ilerden biri ayağa kalkarak, giyen ve belinden kan /,. 
parmağile iki kardeşe işaret et- hançer sarkan bir fedayı f 
ti ve: mişti. Onun arkasından ~ 

- Bu~1ar hakkında iradeniz 1 örtülü ve uzun boylu birt ~..J 
dedi. ilerledi. Daha sonra ~ 

iki kaideşin sanki ruhlarını miğfer, yamnda kılıç ~ 
arıyarak onu okumıya çalışıyor· biri girdi. Nihayet dört 111- ~ıl 
mut gibi Üzerlerinde dolaşan ilerlemiş ve perdeler kap~ 
gözler, bir saniye kadar dik dik Zeydun ile Haldunun 'l"'f 
baktı. Şeyhin bir karar vermek bu yüzü kapalı u:ıun boylu 
tizere olduğu anlaşılıyordu. O 

dınm ü~erinde idi. ,J 
nun ağzından çıkacak bir keli· .,,,..~ 
meye bir çok şey bağlı idi Bel- Gelnlerin batında olaD i 
ki bu gençlerin hayatı onun du- elbiseli ve kırmızı heoçerl~ 
daklarından dökülecek bu keli- şeyhin karıısında yere 1', 
meye asıh idi. mış, sonra ayağa kalkarak~ 

Şeyh düşündü. nihayeb m_uş onun arkasından te;' 
- Dursunlar ! belki onlara kadın onunla beraber f" 

bir ıey sorarım! dedi. kuf etmiş, ve siyah yığın• 
iki genç. dimdik duruyorlardı. rek titremiıti. S~ 

Ortalığı sükut kaplamışb. Sinan Bir lihıe geçmeden 
diişüncye dalmış gibi idi. İki sesi duyuldu: 
sıra dailer, sakallannı göğüslerine - Kadın yüzünll aç! J1( 

(Bilffll dayamış oturuyorlardı. Muhafız-

lar, gene birer heykel gibi idi- I•--------~ aJi 
ler. Mesrüra, uzun kirpiklerinin AKIT iN TA1'\fjl'• 
albndan iki kardeşi süzüyordu. V " 
t 

• ====oos:z===--: .. ::-- ;-ı' 
ki kardeşin göıleri taraçanın Salı 

mermerden kenarına ilişmişti. 
lkisilde lakayt gibi duruyor,fakat IJ 
kalpleri onlara mühim bir şey
ler vuku bulacağını ihsas eder 
gibi şiddetle zaraban ediyordu. 

Ortalığı kaplıyan sükut o ka
dar ağır, bu simsiyah bir yılan 
gibi oturan vo insandan başka 
her ıeye benziyen adam o kadar 
korkunç, kenarı parmakhklıs 
taraçayi ihata eden uçuurum 
o kadar milthişti ki korku 

Haziran f(I 

1930 /.{o~ 
tatnpSI ,5 

Sıcak rüzgdrların bOŞ . f 9•"" 
ba/11' • (il 

Güneşin doğu~u; 4,33 - /Jttll~ :;. j, 

Ayın doau~u : 4,22 - ~ 

akftlerf ~k 
Namaz " f'•'"' ,_1, 

:)abah Öil• Ilı.indi Alı.,.,.. 2ı.J5 
ı 32 ıı.ıı ıe,ıı 19·
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iki gence bir kabus gibi musal- BugünkO haf~.,dc1S ~ 
lat olmuştu. Bugün rüzgb.r hafi 

Yllzüğü Haldun taşıyordu. Bu l\~iı~·i ~o~la:ca:k~tı~r•••"""""., .... 
adamın bir an evvel istirdat et- il 
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Parayı Patron verecek ! 

1 Meraklı şeyler J 

Canavar bir baba 
Kızının ırzına geçtikten 
sonra öldürmek istedi 

' Çocuk Sayı faları J 
Takdir varakası kazanan . 

oklıyucularımızın isiınlerı 
Banliyö 

185 - Bakırköy Niyazi sokak -:\o. 
de Şakir hcyıien Rrcep Turan. ~·i ~3nra 
227 - Posta kucu~u J 10 Fıı-r 

2:1 de Şücaaddin H. man B. \ır.rbr~ 

Fransızcadan nakleden : Ö. F. Son hafta içinde Fransa za
bıta:!n pek kerih bir ahlaksızlık 
ve feci bir cinayeti meydana 
çıkarmıştır. Hadiıe Ruan civa
rında bir katabada ıeçmiştir. 
Fransız gazeteleri ıu şekilde 
anlatıyorlar: Verniye isminde 
orta yaşlı bir adamın 5 tane 
çocuğu vardır. Sefil baba, bun
lardan 15 yaşında olan Fernant 

186 - Bakırköy ilk mektep talebe
sinden 3.33 R. R. 

228 - Kuru köprü civarın~aJ3. 
1 lacı u5ta 'a:masile Baki Tung~~d 1uı111 1 

229 - Telgraf muhasebc~ııı e Lokantanın üst kabnda dört 
kiti idik; bir onlar, birde ben. 
Tavanı tutan kalın mermer direk
lerden birinin arkasındaki ma
saya oturduğum için gözlerine 
ilişmemiştim. Kendilerini yalnız 
zan ediyorlardı. 

Garip şey; ilstleri baıları pek 
yolunda değildi ama aıağı katla 
yukarııı arasında mekik dukuyan 
garsona en pahalı yemekleri 
ısmarlıyorlar, gelsin bira, gelsin 
şarap, gelsin votka vire içiyor
lardı. 

İştihaları hayli yerinde idi. 
Yalnız bir tanesi dört kişi.ik 
yemek yiyor, diğerleri de ondan 
geri kalmıyorlardı. 

- Rosto birrrrl 

- Tavuk birerrl 

- Dana hatlaması birrr! 

- Beyinli pilav biri 
- Böbrek ıskarası birf 

- Yağsız tarafından döner birl 

Listede et yemeği namına bir 
şey kalmayınca sebzelere geçil

di. Yağlı müşteriler bu tarafta 
da eğlenmiyerek hamur işlerine 
ve tatlılara doğru yürüdüler. 

Garson memnundu. Bugün iş
ler pek kesat gitmiıti ama eh işte 

garip kuşun yuvasını Allah ya
pardı. Bu Uç kişi günlük nıüşterile
rin on tanesine ferah ferah mu
adildi. 

Yemek yemeyi falan unut· 
muş, onları seyrediyordum. Za-

ten bu temaşa az çok mecburi 

demekti de. Garson bana me
telik vermiyor, daha doğrusu 

üç miras yedinin biribiri ardı 

sıra sökün eden arzu ve emirle
rinden baş alamıyordu. 

Nihayet tıkandılar. Artık ağız
larına bir lokma atacak halleri 

. kalmamıştı. Kahveler içildi. Kür
danlar ağızlarda bir müddet hoş 
beş edildi. Piyasaya dair beyanı 
fikir ve mutalaa buyuruluyordu. 
Derken hükumetin siyasetine 
geçildi, biraz da kadınlık hare
ketleri mevzuu bahsoldu. 

Kimlerdi bunlar ? Meb-
us mu, tüccar mı? esnaf mı, 
simsar mı? Yoksa sahibi irat 
ve akar mı? 

Sıra para vermeye geldi. A
man efendim o ne tekellüf, o 

ne merasim! Hiç birisi diğerinin 
hesabı tesviye etmesine rıza 
göstermiyordu. 

- Olmaz efendim, olmaz. 
- Yok valleıhı razı değilim. 

- Sakın ha... Emin ol hatı-
nm kalır. 

Birincisi ikincisinin para ver· 
mesine muvafakat etmedi. İkin
cisi garsonu üçüncünün önünde 
bekletmedi. Üçüncüsü b'rinciıine 
laf söyletmedi. 

E ne olacaktı bu böyle? gar
son sabırsızlanmağa başlamııtı. 
Akşama kadar ayakta dikilecek 
·değildi ya. 

Neticede içlerinden biri en 
muvafık çareyi buldu. 

- Garsonun g6zlerini bağla
yalım. En evvel hanğimizi tu

tarsa parayı o verainl 

Sarhoş aklı bu! Adam birayı, 
votkayı, şarabı karıştırır da 
içerse elbet böyle olurdu. Ama 
canım hoş görmeli değil mi idi 
ya? bunda ne zarar vardı sanki. 
hem iş bir an evvel neticelenir, 
oda bu dertten kurtulurdu. 

Bir peçete ile garsonun göz
lerini bağladılar biçare sandal
yalara çarpmayım diye ellerini 
uzatmış, ilerlemeye çahşıyordu. 

İşte o dakıkada hiç bekleme
diği bir hadise oldu. Yağlı müş-
teriler ayaklarının ucuna basa
basa merdivenlere doğru yörü
düler ve ortadan kayp oldular. 

Vaziyet haylı komikti.Sinirli ol-
mamaklığıma rağmen benbile ağız 

dolusu güldUm. O benim sesimi 
aradığı müşterilerinkine benzetti 
~e bana doğru gelmeğe baş

ladı. Derken bir saodalyaya 
çarptı yuvarlandı. 

Gürültüye benden evvel aşa

ğı kattan lokantanın sahibi ye
titti. Fena halde öfke!enmışti. 
Burnundan soluyordu. Kolundan 
tutarak garsonu kaldırdı. Fakat 
beriki, ağzını açını) a vakit kal· 
madan, onun yakasına yapıştı, 
muzaffer bir eda ile haykırdı: 

- Yakaladım. uzun etme pa
rayı sen vereceksin! 

o Bulmaca o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ismindeki kıztnın bir gece ırzına 
geçmif, fakat kız babasından 
çok korktuğu ıçın kim1eye 
bir fey söyliyememiştir. Kızın 
bu hareketinden cür'et alan 
baba, bu çirkin hareketine her 
akşam muntazaman devam et
miye başlamış, lakin bir akşam 
kızının üstüne gene hücum ede
rek onu yatağa yatıran ve feci 
hareketine başhyan babanın bu 
halini küçük kııı nasılsa gör .. 
müştür. Hadisenin bir baıkası 
tarafmdan duyulması sefil babayı 
hay1i Urkütmüş ve ele geçeceği 
endişesile korkmıya başlamıştır. 

Buna bir çare lazım. Sefil 
herif, yakayı ele vermemek için 
ırzını berbat ettiği kızını yok 
etmeği kararlaştırmış ve bir gün 
zavallıyı boğmak istemiştir. Fa:. 
kat o sırada bu civarda gilrültü 
olduğu için herif buna muvaffak 
olamamıştır. Nihayet aradan az 
bir zaman geçince bu hareketini 
tekrar: etm~ v kı:ır.ın ~oğa&Un 

olanca kuvvetile sıkmışbr. 
Kızının boğulup öldüğünü zan

nedf"n baba, zavallıyı yatağına 

bırakarak kaçmış, fakat kız 

uzun bir baygınlık devres:nden 
sonra kendine gelmit ve derhal 
hadıseyi bütün tafsili.tile polise 
anlatmıştır. Sefil baba şimdi 
cinayet mahkemesinde sorguya 
çekilecek ve kerih hareketinin 
hesabını verecektir. 

- -----

187 - Bakırköy ilk mektep ta le he
sinden 2o4 Ahmet B. 

188 - Bııkırköy ce\'İzlik ~iyaıi 
sokak ~o. 22 de :\lünir bey ıt'lahdumu B. 

1 B9 - Bakırköy hat boyu cadde~i 
:\o. 1 O da Osman Şina:-i B. 

190 - Bakırköy Y enimahıı.lle üçün
cü sokak ~o. 33 te I !alide Sahur 13. 

!91 - Bakırköy Yenimahalle üçüncü 
.sokak No. 59 da Ayşe hanım kerimesi 

bey mahdumu :\lüjgan B. i,.,rıııdJ 
2;l0 - Yanık Oruzdiba.k ' f.~ 

berber İbrahim Efendi mahduntll 
Ihsan B. dükk4n .\'o. 8-50. .1 •1 rıdJ 

231 - o~manh hanka~ı j,ar;· 

ti.itüncu Sabit B. } 
[ De,·amı ,·arın 

2 Haziran 930 
Rasime H. B l Buğaziçi ve .Adalar orsa ar 

19'.! - Çubul.:lu :17 inci ilk mektep 
Rahmi Salih R. ,.,. _________ --::~~ •"'~ 

1 ......... 1 
I 9J - Çubuklu 3:- inci ilk mektep 

Cahit Ali H. 
194 - Sanyer doktor ~ecdct bey 

kızı Selma r\aı:ime lI, 
195 - Sarıyer Ortaçeşmede Han· 

dan f J. 
196 - Büyükdere de Ali Bey keri-

mesi Adalet l l. 
197 - Sanyerde tütüncü Osman 

Efendi kı1.1 Bedia r f. 
198 Ortaköy iskele caddesi ~o. 

18 Va.sil Slavof B. 
! 99 - Arna\'Vtköyünde 

Emin 1 I. 
Hayriye 

~00 - Büyükada. Cami sokak müez
zin Ilasatı E.fendi mahdumu l\ leh met B. 

201 - Büyükada Cami sokak No. 
.5 te Kamil Efendi mahdumu ~luzaffer B. 

• 202 - Balat lhsaniye caddesi r\o. 
. 92 1\. lotörcü 1\ T. Ata B. 

203 - l Iekimoğlu Ali paşa Şüca 

çarnş sokak :\o 4 te Şahcndc H. 
204 - l<~renköy 38 inci ilk mektep 

sınıf 3 den 19 Nilüfer Rifat H. 

A~ka.r.a 
-~~,__,_,,~---..,.,....__ 

205 - lltekin ilk mektebi sınıf 3 ten 
88 r>ılehmet Fe,·zi B. 

'.206 - l~metpaşa mektebi 4 üncü 
~ınıfından 381 Emin Atıf B. 

20:- - Erkek li~e"i sınıf 3 ten 69 
0ecati B. 

~08 - Erkek fücsinden 62 Ferit 
Cuneri B. 

~09 - Defterdarlıkta müme~ yiz Ra· 
sim bey oğlu Ferit R. 

Kamnvo 

1 lngiliz lirası Kr. 103:1 ;;o 
" T.L. mu~abill Oo'.u 0,4: :- • 
" • ~rant 11 

Liret .. • Bel~a .. .. Drahmi .. • ls. Frank 

.. • 
• .. • . • . . .... 

Leva 
Florin 
ICuron 
Siline 
Pcıcta 

Mark 
Zlotl 
Pen~n 

'1n Ley Kuru, 
ı Türk lirası Olnar 
· Çen·oneç Kuruş 

Nukut 

1 lsterllo (fnJ,'tllı.) 
ı Dolar ( Amerika) 
Fr~nk [Fransız 

lO Liret [ ltılyı 
O Frank Belçlkl) 
O Drahmi [Yunan] 

Fraak [lsvlçre) 
60 Leva Bulgar] 

ı Florin [f'clemenk] ..ı 
O uron Ç'fiOSlovar:ı! 

ı Şilin~ Aı·usturyı] l 
ı P.zeta l lspıoyı] . 
ı Rayşmar~ (Almuya] 
ı 7.lotl Lehlstıft 

ı Pengö Macaristan 
f.ey [Roman>••) 

o nınar Yucoslovyıj 

ı Çevoneç Sevyet 

Altın 

Mecidiye 
f\anlı.ııo 

' Borsa 
harici 

l ı f 

2~ 

IH 

911 

50 ,, 

210 - \"asfi bey kerimesi Kazmiye H. 
211 - Ga1.i erkek mektebinden I I 5 ı .. --.. ------h~~ 

ıcaret ve za ırl _... 
1\ecdet B. tl•tlıu Ticaret borı•aı klttblu,.0 "°""' 

~ 1 ~ - - Ziraat bankasında Nuri bey tuahndan urtlmltUr 

Şikayetler, ten"lennıı ... r: 
kızı Saadet T1. ıı----"""'""i.iıiıiııiıl..__ ..... ~v'!":lr.k~••~'~ 

Dünkü bulmacamızın 213- Gazi ilk erkek mektebi 4- Jden ~~ 'K. f 

halledilmiş şekli Bir muallim yardım T25 Dündar H. Bu~dıy 13 ı' 
] 2 3 4 5 f\ 7 H 9 ) O 11 ~ 14 - Türk ~luşcvi mektebi ta le- Yumuşak ıo at 

Sünter il r - istiyor be$inden 32J Cemil Tevfik B. ~ert 10 1
2 
lir-il_,_~. __ jJ_~I 215 - Dahiliye yan:ri Arif bey kızı - Zahireler -

f I Çavdar '- 6 - - - - = - - 1- - -ı Şark vilayetlerinde muhtelif Leman Ari l · ArpA 5 ~o 
7
. ~ 

3 ıilj !iJ 1 [jjj • ı 1 k 1 d mu"ddet 216 - Yenişehir müdafaai milliye Mısır o 35 • ~- -__ - wı -_ _ - _- ;::;;.- _-=-- mem e et er e uzun fı~ulva 2-ı ~ l!!!J ı• ~- inşaatında elektrikçi Recep B. 1 
5 başmuallimlik ettiğini söyliyen 21 :- - Sıhhi\·e Vekaleti mütehassıs-

·~ • ı b J 

6 j fil - - - - - - - ,fi] İi Cemal Bey isim i ir genç !arından SeyH be) kerimesi Sacide H. 1 Ö I Ü m 
7 - - - -

1
{1]- 'ii - - - -ı matbaamıza geldi, dedi ki: 218 - Kız lisesi talebesinden 232 tf""' 

8 ~- -- 11,--- . - - -. - Sıhhi vaziyetimin müsaa- ~aıime II. fdtd•' 
l.!!l desiıliği yüzünden iatifa ettim, 2 ( 9 - Tabaka.ne N'o. 29 dı Kı~·a B. Kastamonu villyeti e,r• s•U"' 

{
0 
~ -ı_lll = ---j)ı= -- [i]l_-I~ buraya geldim, kimsesiz, muhtaç 220 - ~e~ı:s;;d: 137 Şükrü B. ve esbak meb'uslard•~ JıO p'' 

11 W __ - !ml ~ - ,.ı--fil-ı-Jımı· bir vaziyetteyim. Burada yolda 22 l - lstınbul umum gazeteciler efendi zade Şükrü bey düOlı• ef 
~!llJ 1•

1 
ll!!'' Muallimler Birliai levhesım gör- zartesi günü irtihali darıb• ~ııV 

e mü\'er.zii Reret B.. 1'0 ,... 
Bugankü buı macamız düm; içeriye girdim, halimi an- 2'22 - Cumhuri)ct Halk fırkası karşı - !emiştir. Cenazesi bugilll 1ı6f' 

Soldan sağa ve yukardan aşağı : lattım. Muallimler Birliğinin Şark ~ın<la tütüncü Lılrfi B. gllnll Bebekte İbrahim pıf8 Oı· 
1 - t\ota (~). köpek (2)- ~iliyetlerindeki şubelerinde aza 223 - l\.laliye sandık emini Kadri künden kaldınlarak naıP•: J'e~' 
:.! - Az (fi). dımğa (5). idim, gerçi lstanbul şubesinde he) den .\1. Kemal B. küdarda Yeni camide b~ teııt•"' 
.~ - Genç neslin harpte Yedi~i ~e)' {:i).I 224 - l ·mum ~azeteler müvezzii K h tt ·ı k J,rıs 
4 _ lıııı:ili 1. kızı ( .3 ), bir neyi gü1.el yazılı değilim; fakat sözlerimin Cehbar lJamdi B. aracaa me e aı e 8 

kokul:ır ağaç (:3). değnek (3). sıhhati elimdeki vesikalarla müs- '..?25 _ l\eçecileı karşısında tüccar defnedilecektir. t •f 
R - Davalı şey (4); httyat \ 4l- betir. Istanbul Muallimler cemi- Remzi be\' mahdumu Z i\'aertin B. Cenabıhak gariki rahat' 
<ı - Vaktın Yakında neşredeceği bir yeti, düşmüş bir arkadaşı, im· :.!:26 :_ Pofü. müdürf\ eti Lı ::-mı :\dli- le İll imin. 

roman(:-). kin nisbetinde elinden tutup ~~?A\~!i~~~~~~fl'.tlljaıfSiNfj 
7 - ı\lü~lümaıı papas ( 4 ), Odise ve ? B . 'Ik f ,~~~~~~M~~~ ~J ~L ~ ~ J~fl~ 

lhadanın kahramanı (4). kaldıramaz mı enım ı maara :- IJ Ü ( J k 
8 - Gec~ (J), diri değil (3), dü (3). larıma yardım edip beni bir ~ ~ Slll8fl 1 )8Il aSl 
9 - Patrik (5). ha1taneyc yatırmazlar mı? M, Sermayesz': 10,000,000 lnniliz lirası 

10 - Muallimin yeri ( 5 ), yerine koy- I~ · ~ 48 
~ak (5). u-r.m:ll:~ll il na m scs•m=::m:;:mmı:ıP.· ~FJ~ lst~ul.uıl acenteiıu. - TelefoB: İstaral.Jul 19 

...... Cilt, ıaç, frenai hastalıkları : ' ~ 
11 - ı\r (~). ııuıa (~). ı 1303 

!Fr~!!!i!!!!!~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~!!ii!!!!!!!!~ a miitah.auıaı • ~ Beyotlu dairesi - Teleton Beyoi u . 
Doğum ve Kadın hastalıkla~l 5 DOKTOR ; ~ Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadelı 

1 mütehassısı 
1 

b Ah t Ha •t : Gı sabı cari suretile avanslar, poUça ve iskontosu. rtı ecne· . 

H N · ~ ~ nıirn• 
Doktor 1 me amı 1 il Türkiye cümhuriyetinin ba-lıc" <ehirlerine ve meııı• 1 ıııeJerı 

ÜSeyİn aıit Galata, Voyvoda caddesi i .: biye senedıt, çek,itibbar mektupları ve telgraf e 

Türbe, eski Hililiahmer binası Atina bankaıı yanmda her gün· : ,, !$ irsal!tı ~~~ 
No. 10 Telefon: İst. 2622 ı ~ üçten 90nra. . : mlJDIJBIJDDIJBD~~~ 

------
~ ---- - - ------~- - Sm ,,.. m.~ 
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Gueteye rcıııderlJe"k ınettt'plırın ı.ızerine idare içinse ( idare) yaııya 
ıtt ac (Yazı ) l~arcti konulmalıdır. 

Kola mübayaası 
Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden 

Sığara makinalan için 10000, paket makinaları için 30,000 ku
tular için 3000 kilo kola ile 1300 libre kazain kolası pazarlıkla 
alınacaktır. 

Cibali fabrikasında mevcut numuneleri evsafında kola vermek 
istiyenlerin numuneleri ve evsafı görmek üzere her gün Cibali 
levazım ambarına müracaattan ve 23-6-930 pazartesi günii saat 
10,30 da yüzde yedi buçuk teminatı miivakkateleri ile bulunmalan. 

~ lf 

3100şişe mürekkep mübayaası 
Tütüninhisarı umumimüdürlügünden 

İdaremiz için yerli malı olarak 1600 şişe yarım kiloluk sabit ve 
ve 1500 ıişe çeyrek Kiloluk kırmızı mürekkep pazarlıkla mllbayaa 
edileceğinden taliplerin resmi vesaikle mUrekkeplerin burada imal 
edildiğini iıbat etmek ıartile pazarlığının icrası için yüzde yedi 
buçuk teminata muvakkatelerile 9-6-930 pazartesi günü saat 10,30 da 
Galatada mübayaat komisyonunda bulunmalan. 

Tahta mübayaası 
Tütün inhisarı umumi müdürlüiünden 

İdaremiz için muhtelif eb'alta 1150 yaprak ıhlamur tahtası pa
zarlıkla miibayaa edileceğinde taliplerin hergün eb'adı görmek 
üzere milracaatlan ve pazarlığı için yüzde yedi buçuk teminata 
muvakkateleri ile 9 haziran 930 pazartesi giloii saat 11 de Ga
la tada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

····~ ~I 
Tayyare Piyankosu 

8 inci tertip 5 inci ~eş_ide 

11 Haziran 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, lş, 

Ziraat ve Osmanlı bankaları mürakıplan ve halk 

huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 50,000 

HerDiliiiiiliiiliiüi•' 
Tahlisiye U. müdürlüğünden: 
Rumelı tahlisiye mmtakası merkezi olan Kumköy (Kilyos) mevki

indeki tahlisiye mebanisile iskeleye kadar olan yolun Arnavut kal· 
dırım ıeklinde yeniden inşası kapalı zarf u~ulile münakasaya vaze
dilm:ıtir. Bedeli keşfi 16848 liradan ibaret olan mezkür yolun iha
lesi 18 haziran 930 çarşamba günü tam saat 14 te icra kılınaca
ğınt!an taliplerin şartname ve keşifnameleri görmek üzere 17 ha
ziran 930 akşamına kadar Galatada rıhtım caddesindeki idarei 
mer 'eziycye müracaatları. 

200 çadır münakasası 
Ankara Nafia baş mühendisliğinden: 
10 adet iki direkli memurin ve 190 adet 21 dWmli mahruti 

çadır kapalı zarfla münakasaya konduğu halde talıp zuhur etme
iığinden müddeti münakasa ve ihale 15 haziran 930 tarihine mü
sad~f pazar gününe kadar temdit edilmiştir. Teminat mektubu veya 
c!crozito 1000 liradır. Talipler Ankara ve İstanbul baş mühendis 
l.klerindeki şartnameyi tetkik ederek teklif ve teminat mektup
larım ,,revmi ihalede saat on dörtte Ankara encümeni daimi riya
setine yetiştirmeleri ve zamanında yetişmiyen mektup kabul edil · 
miyeceği ilin olunur. 

Yol iıışaati ıniiı1akasası 
Artvin vilayetinden 

505289 lira olan :!S,840 kilometre tulindeki Hopa • BorçJ..a1 rnllannın t~~\'f\'ei 
rurabiye JmalAtı sınliye \e şo~e inşaatı kapalı zarf usulile münılı:~saya konulmuştur. 
Münaka~a 2~ Haziran 9~ Cumanesi gunü saat 15 de Amin ,iJAyetinde yapıla
cakur. Münakasaya iştirtk edenlerin teklif mektuplannı ve mU\ akkat teminatlannı 
valiliklere \'C'flneleri JAzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini Art\'İn, Rize, lstan
bul, Jzmlr başnıühendislikierinden ve Ankarada umum miıdürlüğünden istihsal ede
bilirler. Daha fazla malOmat istihsali ve mahalli tetkikat icrası için Amin başmü
bendsiligine miiracaat edilmesi ltzımchr. 

MATBAA VE İDAREHANE: tJ 
tST ANBUL. Babıali. Ankara caddeslnde • V AUl' !UJI> • 

tııt11S11 ı l/J 
ij yel. tC)70 (tdare) t971 tYazı)t202 (Kitap ı Telgraf : Vabt. posta 

Devlet Demiryolları ilanları 
Feyzipaşa hattanın 2s2+100 ile 258 kilometreleri arasında 15 

inci ve 268 ile 283+300 kilometreleri aruındaki 16 mci kısımlar 
inşaatı .kapalı zarfla mDnakaıaya konmuıtur. 

M6nakaaa 19.6.30 pertcmbe gtlntl ... t 15 te Ankara Devlet 
Demiryollan idaresinde yapılacaktır. Mnnakaaaya iştirak edecek
lerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlannı aynı g6nde 
saat 14,30 a kadar komisyon kitipliğine vermeleri li.zımdır. 

Taliplerin mOnakua fal'bıamelerini 40 lira mukabilinde idare
renin Ankara ve Haydarpafa vemelerinde tedarik edebilirler. 

.. .. lf 

Mtlnakaaa11 feabolunan iki ytlz ton rezidtl yağının kapalı zarfla 
tekrar mDnakasası 16 ha.ziran pazartesi gilnil saat 16 da Anka:-a
da Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. İştirak edeceklerin 
teklif mektuplarını ve muYakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a 
kadar mtınakasa kltipliğine vermeleri llzımdır. Münakasa 
ıartnameleri bet lira mukabilinde Ankarada, muhasebat dairesin
den lstanbulda Haydarpqa Yezneainden tedarik edilebilir. 

Satılık Han 
Istanbul Emvali Eytam 
idaresinden: 

Halice Aliye hamnun istikraz eylediği nıebaliğ 
mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan 
Şehzade ba~ında Molla Husrev mahallesinde Şehzade 
i\,.areti sokağında 1 numaralı, iki tarafı amalar tabha
nesi, bir tarafı Şehzade camii şerifi havlusu ve bir tarafı 
da yol ile ınahdut olan 1240 z~ra üzerinde 23 oda, 1 
havlu, 1 de dükkanı muhtevi, Tavuk hanı namile m«iruf 

rv"X.A K 1 T ıo 
~ç~~!!°ı~ 

•••••••••Tarife••••:" : • :it' , 
: J Def alık ıuıuş §O 

: 2 • • d§ 
: J • • f§ 
: 4 , , 
: ihtivaç kalmayın-) 
: caya kaddr ( tfZQfffr .1" 
: 10 defa) tl.tn edil-) : 
: mek flzere nuJAJıı rl': 
: Abonelerimizin her Uç _,lıf ! 
: bir delaa meccanen! _.s 
: 4 satın ıeçen tlblana fJJsJI ; 
: için S er kuruş ummolanar. •' ...................... 

Satım 
1 

Satılık - .. Everneır., _,,,..,. 1' 
sistem bir Amerikan bonlu ve bit~ 
haporlörü Btanpumet ehven fiıda ~ 
us. Bahçekapı Anadolu han~ 
müracaat ~ 

Ya_zı_m_a_ki-.n-es_i ____ ı.-! 

Remington markalı Türkçe, 
klAvyeli • İdarede I J numaraya 

MuhteJi 

Seyrisefai 
bir bap hamsı nısıf hisses· satılıktır. 

Tal p olanlar Ye fazla malumat almak istiyeuler lıer Merkez acentesi: Galata Köprü 

oün saat 16 ya kadar Adlive h nası dahilinde İstanbul Beyoğlu 2362· Şube acentesi: 
l' "' i e Hanı altında istanbul 
EıHY&U ayıam . at sTnTe • ~~~~__..·ta:=:;;~~~~~~ 

İstanbul P. T. T. B. müdür- ,J~~ks~~~ı ~~ 
Haziran Salı 17 de 

lüğünden: rıhtımından hareketle G 
Çanakkale, KOçükkuyu, 

1 - Y alovada mllceddeden inşa ettirilecek posta ve telgraf Burhaniye, Ayvabğa gi 
merkezi binası kapalı zarf uelile mOnakaaaya vazolunmuştur. ve c!önilıte mezkôr ilk~ 

2 - Mtınakasa 23 - Haziran - 930 tarihine müsadif pazartesi birlikte Altınoluğa u 
g6nil saat 1 S te yapılacağında iatiyenlerin kroki ve tamıameyi 

gelecektir. ~ 
görmek için timdiden ve milnakaaaya iıtirak için kapalı ve mem- Gelibolu için yalmı ,,,-
bur teklifname ile yukuıda yazılı günün muayyen olan saate ka- 'alınır, yük alınmaz. 
dar İstanbul Posta ve Telgraf baı mildilriyetinde milteıekkil ko
misyonuna mOracaat ve tevdi etmeleri Hin olunnur. 

Şehremaneti ilanları 
Şehreman tin len : Kadık6ytınde brabımağa mahallesinde Koşu 

yolu aokağında 8 numaralı dükkln kiraya verilmek için açık 
milzayedeye konmuftur. Taliplerin ıartoameyi g6rmek için her 
giln müzayedeye girmek için ihale günll olan 14 Hc:ziran 930 
Salı giioil saat on beıe kadar levazım müdürlüğnne gelmeleri. 

Marangoz tutkalı pirinç 
kapsül,· damga kurşunu 

ve kalay mübayaasi . 
Tütün inhisan umum müdür

lüğüraden: 
idaremiz ambarıocla muvcut nOmunelerine göre 400 kilo ma

rangoz tutkalı 2SO paket pirinç luıpatll, 5CO kilo damga kurşunu 
v.e 250 kilo kalay pazarlıkla mübayaa edileceğinden itaya talip 
olanların her gün ambara gidüp ncmuneleri görmeleri ve 11-6-930 • 
çarıamba gDnil saat 11 de Galatada mübayaat komiayonunda 
bulunmalan. 

* * 
10 Ton motorin mübaysası 

Tütün inhisarı umum müdül91ü
ğünden: 

Azapkapa ambanna tf'alim prtile on ton motorin pazarlıkla 
mllbay"' edilece;inden taliplerin yilzde yedi buçuk teminab muvak
kataleri ile 11-6-930 ~rtamba ,Onil saat 10,30da Galatada mübayaat 
komiayonuada bulunmalan. 

1 r~bzon ikinci postd ~ 
(ANKARA) ~ 

5 Haziran PerJembe ~ 
Galata nhbmmdan ~ 
Zongulda~, lnebolu, Ot'_ 
.Samsun, Ünye, Fatsa. of. 
Gireson, Trabzon, Riıe, ~ 
ya gidecek ve d6n8fte (J 
iskelesile Rize, snrmea~ 
Trabzon, Polatbane, iti_ 
Gireson, Ordu , F at88 • fi' 
sun , Sinop , lneboluy• 
yarak gelecekhr. 


