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ltaly4n tayyareleri geldi 
~enizelosun oyunu Hava filosu 55 parçadan Yarın 

Yunanlstanda garip bir vaziyet 

hadis oldu , aylardan beri ara· 

mızda müzakere zetJOinl olan 

mübadele işleri üzerinde nihayet 

tam bir itilAI vukua gelm!§ti • 

Bundan dolayı hariciye vekili

miz T evlik Rüıtil B. de B. M. 
M. tatil karan vermezden evvel 

bu hususta resmen beyanatta 

bulunmuıtu . Halbuki bir ılr.ı 

gündür Atinadan emri vaki 

ıeklindekl ltil!lı suya di!ıilren 

yeni haberler geliyor: • Yunan 

sefiri M. Papa ltilAI mnzakere

lerinde salahiyetini tecavüz elmlf, 

onun için geri çağrddı > deni· 
liyor . 

mürekkeptir Yaprak dökümü 1 

Eğer hakikaten M. Papanın 

müzakeratta sal!hiyetinl tecavüz 

ederek lı.endi kendine hoktı

metl namına bazı teahhüdata 

girmiş olması valcı ise geri 

ça~ılmasını, kendisinden izahat 

alınmasını, hatta icap ederse 

azlolunmasını tabii görmek lA· 
zım gelir. 

1...5.kın vakayün ceryanına 

nazaran bu ihtimal çok zaıftır. 

Çünku Anlı:arada tarfeyn mu

rahhas~ arasında ltill.f esas

lan takıırritr etikten sonra 
üç dört gün gcçmlı ve hariciye 

vekilimiz Tevfik Rüıtil B. ancak 

ondan sonra mecliste beyanatta 

bulunmuştur. Binaenaleyh bu 

beyanat vuku bulmazdan evvel 

Yunan huktımetlnln takarrilr 

elmiş olan ltll!f esaslarına le· 
mamen vukuf peyda elmlı 

olması muhakkakhr. 

Esasen M. Papa hiikümetl 
namına vediği ıözlcr arasında 

sclAhlyetl haricinde bazı noktalar 

bulunsaydı bu ciheti sarih ola· 
rak hariciye vek!letine bildirırdı. 

Şimdi ise Yunanlılar bu açık 

manzaranın hilAlını iddia edi
yorlar. 

Anlı:arada vuku bıdan ltllfilııı 

M. Papa tarafından keyfi bb" 
karar ve teahhnı ile nelcelemlı 

olduğunu, binaenaleyh emri 
vaki addedilen itilafın hakilcatta 
hükümsüz bulunduğuııu ileriye 
sürüyorlar. 

Bizim için böyle bir vaziyet 

karıısında hayret etmekten baıka .• 
bir şey yoktur. 

Demek oluyor ki Y unanlılann 

Türkiye ile anlaıma siyaseti 

hakikatte siyasi bir oyundan 

ibaret tir . M . Ve nl zc los 
ılııimalkı ıulhpcrverlik maskceı 

altında bir takım maceralara , 

lntirikalara hazırlanmaktadır , 

Hahrlarda olduğu lizre M. 
Venizeloı iktidar mevkilne avdcı 
ettiği zaman Türklere dostluktan 

bahsettikçe ciddt ıüphelcr gıı ... 

termiıtik • 

Şimdi ıuna kanaat ediyoruz ki 

bu tüphclcrde çok haklı imişiz. 

Mehmet Asun 

MaBt veriliyor 
Dü İstanbul Maliye me· 

murlarının haziran maaşları 
tesviye edilmiştir. 

Başlıyor 
Yarından itibaren. V AKIT sütun· 1 kitleri b11 suretle imtihan 

lannda kari1~r!_miziı. l:'r'--""::~~,......"'"':---- olacaktır. On 
edilmiş 
beş gü· 

' 

• t· 

Tayyareler Büyükdere ve Umuryeri sahillerine indile; 
ltalyan hava kumandanları Tarabyade:ı · 
Şükrü Naili Paşa tarafından karşılandı 

35 ltalyan deniz tayyaresi dün şehrimize gelmiş ve 
Büyükdere ile Umuryerinde denize inmişlerdir. 

Tayyarelerin saat 10 ile 11 arasında gelmeleri tekar
rür etmişti. Bu itibarla, ltalya hava filosu kuman
danlarını istikbal etmek fizere, askeri ve mülki erkanı· 
mız Tarabyada Tokatliyan rıhtımı önünde saat Qnd8.ıı 
itibaren mevki almışlardı. Fakat ltalyan hava filosu. 
nun muvasaleti bir müddet gecikmiş ve bu, h.ıtva lstas· 
yonu vasıtasile saat 10,30 da müstakbeline bildirilmiştlı-. 

Nihayet saat 12 ye doğnı ltalyan tayyareleri lstan
bul afakında görünmüşler dir. ltalyan filosunu S avcı 
ve keşif tayyaremiz Y eşilköyden karşılamışlar ve 

lezzet ve alaka ile 

c;ıkuyacaklan YAPRAK 
DôKOMO, vesllesile 

aynı zamanda bir mü

sabaka açtyoruz. 8u 

müsabaka nasıl oİa· 
caktır? 

V AKIT, karilerine 

yeni bir eklence teşkil 
etmek üzere bu müsa· 

bakayı tertip etmekte
dir. Romanımızın intl· 

şanndan itibaren on 
beş gün zarfında, tef. 

rikamızın bu on beş 

günlük kısmına iltlza. 

mi üç yanlış koyac· 

ağız. Romanımızı takip 

eden karilerimizin dik· REŞAT N_URİ 

• 

nün sonunda karil.:ri· 
mize soracağız. Bu üç 

yanlış hangileridir? 

Bu üç yanlışı bulup 
bize doğru olarak bil

diren karilerimiz ara

sında bir kur'a çeki· 

lecek; sıra ile bir ka

riimize REŞAT NURi 

beyin elyazısını ve im

zasını muhtevi bir 

ÇALIKUŞU, bir ka
riimize gazetemizin se 

nelik abonesi, bir ka

riimize altı aylık, bir 

kariimize üç aylık, 

abonemiz, altı kariimi

ze de birer kitap he· 

diye edilecektir. 
misafir tayyarelere rehbe e ek üzere en one geçmiş.:"'" .._-..:---=·-~,__--
lerdir.Bu suretle iki dost memleketin 40 tayyaresi lstanhı ftalyan lıua müoteearı Cener

4 

üstünden geçerek Boğaza teveccüh etmişlerdir. Balllı ltalyan ıefaret kona . 
MüsBhBkBmıza iştirak ediniz! 

r Alttarah 3 üncü &ayıfanuzdadır 1 tından çıkarken 

B.M.M. reisi şehriıılizde Yunanlılar 
K'&zım Pşr "ffz. nin "'V AKT,, e beyBnafı Adalar denizinde bahri ha· 

klmiyeU temin edeceklennif! Geçen ıene ne yapıld•. -
iktisadi ve zırai vaziyeti· 
mlz • Kadınlara intihap 
hakkı ne tartla verilebilir? 

B. M. M. Reisi Kazım 
Paşa Hz. dün beraberle
rinde refikaları ve çocuk· 
lan olduğu halde Ankara· 
dan şehrimize gelmişlerdir. 
Haydarpaşa istasyonunda 
Kazım Paşa Hz. leri çok 
samimi bir surette istikbal 
edilmiştir. 

istikbal merasimiı:ıde şeh
rimizde bulunan bilumum 
meb'uslar, C. H. F. müfettişi 
Hakkı Şinasi paşa, Vali 
Mnhittin B. , şehrimizdeki 
devair müdürleri ve rüesası 
bulunmuşlardır. Ayrıca bir 
askeri kıt'a, polis ve zabıtai 
l;elediye memurları, bili" 

Berluı ••flrlmlz Kemale111n Samı 
P"IO Ha11ıiarpa14da medis reiJ/-

m/re veda ediyor 

mull) erkek vo kız lisesi 
talebe ve l:ıcilerl muallim 
mektepleri, kalabalık halk 
kütlesi tarafından selamlan· 
mıştır. 

Londra, 5 (A.A.} Deyll 

telgraf gazetesinin istihbarına 

nazaran Yunan hükumeti A· 

dalar denizinde bahri hftkiınl· 

yeti muhafaza etmek için as

ri hatU harp gemilerile mii

ceddeden tamir edilmiş harp 

gemileri satın almaktadır • 

Matbuat ccmiycö 
kongresi 

lstanbul Türk matbuat cemi
yetinden: lstanbul Türk matbu
at cemiyetı lıeyeti umümiyesi 
9 haziran 1929 p:ızar günü sa
at (13) te Türk ocağı salonun
da içtima edecektir. Yeni hey
eti idare iııtihal"ı yaııılaca-

ğmdan azayı asliyenin behemehal 
~ım Pı Hz. Haydarpa~a i•Hkbalciler arasınc/a teşrifleri rica olunur. 

Balıkesir meb'usu fsmail --------~._....;....:-------.:...-
Hakkı B. de Paşa hazret· M p 'tt' kt ı:~d~~.Pendikte karşılamış· , apa gı 1 en sonra 
Kazım paşa hazretlerile 

Paris sefirimiz F ethiB. müs· 
tiıkbilinin hatırlarını sor· 
muştur. Askeri kıt'a ile 
polis• ve belediye müfreze
lerini teftiş etmişler ve her 
birerlerine: 

- Zahmet etmişsiniz , 
nasılsınız? 

Diyerek iltifatta bulun· 
muşlardır. 

İstasyondan çıkılınca hu
susi bir vapurla Dolma 
bahçe sarayına geçmişler
dir. 

Ki:ıım Paşa Hz. kendi
lerini Pendikte karşılayan 
bir muharrimizi trende ka. 
bul buyurarak şu beyanatta 
bulunmu,lardır: 

- Oazi Hazretleri ne zaman 
teşrif buyuracaklar ? 

[Alt taralı 2 locl .. yılamu:dadır 1 

• 
izahat alıp ona eöre 
karar verceklermiş .• -- _,.._.. --

Eski maslahatgüzar M, Politisin sefir 
olması muhtemel .. 

Atina 6 .(Anetsartitos) - Salal:iyettar yunan mahafili M. 
Papanın Atmaya davetinden sonra tahaddüs eden vaziyet hakkın
da malumat vermekte pek mümsik davranıyorlar. Maamafih şu 
malumatı vermişlerdir: 

- • Hükumet Ankaradaki sefirini bazı harekatı hakkında 
izahat vermeğe davet etti M. Papadan izahat alındıktan sonra 
Uzım gelen kararlar verilecektir.• M. Papanın halefi hen!b: 
taayyün etmemiştir. fakat tebdili muhakkaktır. 

Atina 6 ( Apoya matini ) - Ankara Yunan sefaretine v~tile 
Ankara Yunan maslıhatıı:üzarhenda bulunmuş olan umu~u. sıya
siye müdürü M. jon Politisin tayini ihtimali pek kuvvetlıdır. 

M. V enizelos usulen istifa etti 
Atina 6 (Avoy4ınatinl) - M. Venizelos reisicumhur intihabı 

münasebetile kabinenin istifasını verdi yeni kabinede hariciye 
nezaretini Atos Romanos deruhte edecektir. 

lPLAK 
• VE l • MÜSTEHCEN • 1 

NEDiR?~- -·-
seıahattin Neşet Beyin fil{ri 

-----
Kastın tahakkuku aranır 

Hakimlerin sırf tahıl takdlrlerile iti halletmek, pek 
muvafık değildir . Yeni ceza uıulü muhakemeleri ka • 

nununda ehli vukuftan pek çok bahsedilmesi, bu 
lüzumu teyit eden hallerdendir 

Kocaelı meb'usu SallhatUn bu da muhite ve zamana göree 
Neşet B. tanınmı~ hukukçula- her an deği§Cn hallerdendir. 
rımızdandır. Uzun müddet avu· BugOn için müstehcen deni-
katlık mesle- lebılecek bir 
ğindc çalıımıt
tir. Şimdi de 
B. M. M. ad
liye encüme
ninin mazbata 
muharriridir. 

yazı veya re ... 
im, başka bir 
zamanda müs
tehcen addolu· 
nmıyabilir. 

ikinci dere
cede yazı ve 
reslııı sahibinin 
maksadı aranır. 

Bilhassa kasıt 

keyfıyeti, o ya
ıı ve ya resme 
cezayı mucip 
bir suç den· 
mcsinde daha 

Bu itibarla 
Sallhattin Ne
ıct B. in fik
rinin çok ehe
mmiyeti vardır. 
Ricamızı ne
zaketle kartı· 
)ayan muma· 
iltyh, mevzua 
ait ima, falı: at 
esaslı cevapla· 
nnı verdi. 

8. M M atllige encllmenl 
mazbala muharriri 

Stıl&hattln Ne~et B. 

fazla müessirdir. 
Kastın tahak· 
kukunda .-.. 

Adliye encümeni mazbata 
muharririnin bu mevzu etralın
dalcı fikri, fil cümlelerle hülba 
ediliyor: 

- Bir yazı veya karikatür ve 
rcemin açık ve mnstclıcen add
eılmeşinde, hlrlncı derecede 
ammenin telakkisi mfiesslr olup 

ndacak fCY , resim ve YUllllD 
istihdaf cttlAI maksadın 
rında görülflr. 

Bılha.a roç cnvaından cılaıı 

cürümlerde kasııa mevcut olmuı, 
eldeki ceu hnununumuzuo 
pek aarıh lı!bın ıkttzuındandır . 

[Alt tarah 3 a... ..y.ı ... ...ı.d. l 



Paşa 

.... 

Hüdavendigar zırhlısının 
kamarasında 

Sı"ileynıan Paşa :35 gün mahpus kaldığı 
Çarıakkalerlcn ayrılıyoı·du. t cafıQ. hangi 

akibete Joğru seı:kedil iyorrlu? 
-79-

Şu manzara ne acı idi ya- Anlaşılan Rıfat paşa evine 
rnbbi? kapıda bckliyen yanık gitmiş ol:ıcaktı. Böyle olma-
yurekli nöbetçiler bile daya- sa sabah sabah yedi sekiz 
nan yar.ık aglamı ar . defa S~l ynıan paşayı gör-

:\Tahpus müşiri oi!leden meğe gelip giJeceğine şüp-
cıYe! Hüdal'endlğ.ir zırhlısına he edilemezdi. 
bindirip süvari kamarasına Alatmka saat bir sularında 
yerle,tirdiler. s" leyman paşanın yanma 

Zırhlı durmadan açıldı. bir kaymakam geldi: 
. i!leyman Paşanın tam yirmi - Efendim bendeniz hu. 

kiz gün mahpus kaldığı su 1 muhafizhğııuza tayın 
Çıııuk Kale kasabasile istih- buyru!Jum. 
kamlar gittikçe arkada kahp Dedi. Çok şey?.. Ya Rı-
bircr bırcr dumanlaşarak göz- fat paşa ne olmuştu? erc-
den iliniyorlarJı. Kim bilir ye gitmişti? 
"ıleyman paşayı ne akibct- ülcyman paşa bll kay-

kr bekliyordu. makamı tanımıyordu. Yeni 
Hüda\·endiglr zırhlısı gece muhafızın adına Nuri bey 

y.ımmdan sonıd lstanbula derlcrJi. •Kı 'uri• şöh-
vanbilmişti. li id. J 

Paşayı muhafaza altında ret ı. u yman paşayı 
sirked iskelesine çıkardılar. sevmiycnl rJm Ahmet E-
Ha"a )'aıı-1,lı idi. İskel~ •

1
·a- yup paşanın batanaaı idi. 

' 5'f 112' ·1 
nında bir bıpalı kira arabası 
bekliyordu. 

Arabacır:ın yanında bir 
lıanun zabiti \'ardı. Az ötede 
atlara binmiş sekiz kanun 
çavuşu görünüyordu. 

Bu araba böyie gece ya
nsı kimi belıffyorduT Ham
lıklar kimin lçiııdiT 

Süleyman paşa iskeleden 
çıkarken Rifat paşa ile iki 
yüzbaşı yanı başınJa ylırü
yorlardı. 

V c sonra karanlıkta atlan 
tj)neyüp sinen lılra arabasına 
yürüdt\ler. 

İşte bü araba Süleyman 
paşayı a~p arka sobklardan 
çafalcamçı serasker bpıma 
çıkarauktı. 

Arabayı bir Jii'1 evvel se. 
farede Rusyap _fdcn R.aul 
paşanın tavsıycslfe gönder. 
rnişlerdi. ÇanakKaleden ge
tirilen büyilk riltbel! adamı 
tahkir için mahsus bazukdü
ıcn bir kira arabası seçtirt· 
mişti. 

Süleyman paşayı alıp dog
ru serasker lıapı'ilndaki •Taş. 
kışlaya• götürdüler. Bu kış
lacLı İstanbul merkez ku
mandanları oturuyorlardı. 

Paşayı kumandanlara mah
sus odanın yanı başındaki 
küçük odaya kapadılar. 

Süleyman paşa geceyi ıs
tıra plar İçinde gcçirdl. Böyle 
ıstırapla gecelerin sabahı ko
lay gelmiyeceğlne göre kim
lıilir zavallı adam ne üzün
tüle< geçirdi! 

S.ıbah olunca süleyman 
paşa kendini lstanbula geti
ren Rifat paşanın gelmesini 
be}hude bakleyip durmuştu. 

, 'e gelen Yardı ne de Jidcnf 

Müsabakalar 
Orta meka.p • elltmltll 
••A~..Wlflla 

Ankara, 6 (A.A) - Ya· 
kında ona muallim mtk· 
tebi için bir müsabaka 

açılacak ve bu müsabaka· 
ye ıainlaaıran ilk muallim 
mektebi mezunları alına· 

c:aktır. 
Ankara, 6 (A.A) - Av

rupeya \,ilumuaı vekaletler 
hesabına gönderilecek tale

belerin müsabakası için 
yakında Maarif vek.iletinde 

vekiltleer murahhaslarından 

mürekkep bir komisyon 
toplanacaktır. 

Divanı alide 
Mahkeme! temyiz azalan 

E.sklşeblr, 6 (A.A.} Tem
yiz mahkemesi divanı tılia -

ıalıjtına Ali Fehmi. Mecdi Sa
lt. lhsan Kiııı.U. Semih Niya
ıd, Abdullah Hikmet, Yusuf 
ve Tahir beyleri intihap et
m~t!r. 

Munafız s\kll bblkletcllerl 
Eskişehir, 6 (A.A) -

Muhafız gücü bısıklet ta
kımı bugün saat on albda 
gelmiş şehrimi:ı: ıporculan 
tarafından hararetlcı istikbal 

edilmiftir. 

Mühim bir teberru 
l:ı:mir, 6 (A.A) Menemen

li hacı Rüttü bey emlakinitı 
mühim bir kısmını Hilali 
ahmere teberrü etmiştir. 

VAKiT 7 Haziran s Sayıfa 2 

a~eles i me,W'W'tıı .... un · ede il ,e ~ m· ?. 
anu fardaki islahat şe rimizde • • re ıs 

Gazı Hazretlerinin şlm

Jılik. 6öyk bir kararları ve 
niyetim yolrfur. Fakat bel/J 
olmaz, belir! de teşrif ederler . 

- ismet Paşa ttızretleri ? 

- Zannederim lcendileri bir 
ay sonra 6eleceklerJir. Buraya 
geldı!,.ten sonra nerede ikamet 

edecek,lerini bilmiyorum. 

Ben, bq aylık yaz tatilini 

4'rrock üzre geliyorum. E11-
lüla doAru daire{ intihabiyeme 

seyahat edeuAlm. 

Bir müddet sonra refi/eamla 

çocuklanm tedavi ve amellyQ/ 

için Viyanaya gideceklerdir. 

-Meclisin geçen seneki mesr 
isi hakkında malumat lütfeder* 
misiniz? 

Hülıüni•lin dahiK o. hartd 
mıısollık/f:I. faa/iget oe muoaffalr.1-

geU ~ için ele mucibi memn,.. 
nlge/Jfr, 

-MtJ<llsln bu ıen• çıl(artltiı ı,Iriı 
hu biri gtnl 6ir Jeıırbı mebcloi 
aJJo/u~ ~ar ~llic/ir. 

~ Jaılti ~141ınuı, gero.\ 
malı muameldi oe ıorolı idari 

~ h.p geni •ihrıWelt!, gMl 

fl/rfrkre göre ihzar adilen ka,,... 
Tara LsNnct eitirllmi,t;r. &nlatwa 
faydalan neiialeri laihıl( edikll/rp 

gdrll/a:e~/Jr 1111 Nrl hır ndk;ı ab

cl/ına dtıı !J(tplıe .voıWur. 

-B. M. M. azası bu sene 
(tçen At oldu~ ıribi iltihap 
ıWrclerini dolaşacaklar mı? 

- BWUJ meclll nolr/xıt nazar• 

Jan lı" bir tüna mechııriget ıaJt. 
mil eJtlmıez. Geçen sene fır1ı<lfla 

tnM>up me6'wlarm tlairet tntı/ıo. 

lıigel<!rlrıe glfmeltrl gml T .. 
harf/erinin tamimi no/ılai nazarın

"- *-" pmaıta/r. Meb'u~ 
no/r.tai nazarından lıiç bir gılno 

tJJıııe haul 1ıo/maJan meb'""""" 
ı!aıret lnlfhahigelertnl Jolnşacak./arı 

,.-ıphesiM/ır. 

- MOnlıal ıntb'ııslukiar için 
ne zaman intihap yapılacaktır ? 

- Milnhal meb' u•lııkların aJedı 
Bolu, Sarı/um, Mart11 obna.t 
lizre üçtllr. ŞimJiJı:ı l.alJe .IM.nbul 

md'ıuu Fuat B. ~ -; 
rsisfllt -f..ım ~ma4 lizre 

meclisle kalaai/ı.iır. Mimha/ meb'u 
~/ar ln#lıabaıı lıoli~ mükaktp 
o/acd(lu. 

-Meclise gelip te müzakeresi 
yapılall'ıyan mühim kanun i!
yihaları var mı ır? 

-MühJm olarak be
lediye kanunu ile bir 
iki lulnwı ı.tyihası y.v .. 
dır. Belediye k•nun 
LAyihasında kadınlara 
intihap hakkı veren 
madde vardır. 

- Şahian buna taraftar mı-
51nız, Pa~ hazretleri? 

-JJe, ilıraf tarım,ya-
lmız rey vermek sure· 
tile intihaba l,tlrak 
etmelerile .•• 
Berlin sefirimiz Kemalettin 
Sami Paşa da Ankaradan 
şehrimize gelmişlerdir. 

Paşa hazretleri vagonla· 
rından çıkarak istikbale 
ıelenlerin her birinin ayrı 
ayrı ellerini sıkmış ve ha-

Kadınlar, cidden her 

gün, düne nisbetle terakki 
eseıri ıösteriyorlar. 

Kıyafetleri tam medeni 

kıyafettir. Fikirleri de, tar· 

:u tahsilleri de medenl bir 
iradına . )llllr.ışan bir tekil· 

dedir. 
- Beynebni!cl parl!mento

lar konıreresiııe lştlrak edecek 
miainlz? 

- lzmlr ,,,.b',..,, Viut/ &yin 
rı,,-llıHla ~il' Mgd lW/ınJe lop

lanact4 """' fcmtır•J1& ı,ıv .. 1ı .... 
K~ rııınamoi ınuagJIM'" 

Jtr. Muralı""""1 o ru..,,_ Oz~ 

,.....,,,, ~ •ı " \vdu •• -
featlanm ~ Hgo.w ınOlolto 
ederler. 

- An kar ada ytni h:ırfler 

faaliyeti nasıldır? 

- Artık hunJar yeni
lilcten çıkm~ ve hakiki 
Türk harfi olmuştur. Bütün 
Ankaralılar arap harflerini 
çoktan uıı•tnııqlaTdır. 

Ben yalnız zizkrl • Yani gaze

trdleri· Ar.,,. !ıarfknJ. ""' alır/ı:trt 
~ Biz lrmamJe ı.aJan 

~-

Ucuzluk müsabakamız 
Gerek karilerimiz, tıcrek mileaeadcr 
arafından büyük al&b ile kartdamyor 

Gazete1ni:zin ilk sayı/ asının başında 
bir kupon goruyorsunuı ; bu kupon 
uzucluk rnüsabakarnızın bonosudur . 

Muharri~ Kazım P• 
h_azret · . lf~Zetecil 

rin İ$tenografiyi öğreoıniye 
çalıştıklarını söylemiş ve 
Paşa hazrttleri de demiştir 

-· M.cliı ümil ederim t.,,.inısanı
Jen iiibaren geni istenegrafl ık 

.uılı.t luimll/a baş/.ıgacoktır. her~es 

ölrenme/J •• 

- Ankaranııı iıuari ne halde

dir? 

- Ankara çok az bir 
zamanda büyük ink~af gös
terdi. Gerek Şehremaneti
nin, gerek hükumetin yap· 

tırdığı hususi, resmi meba
ııiye iliveten iıhali de yeni 
birçok inpat, bilhassa a
partunanlar, mağazalar yap
maktadırlar. 

Ankaranın inıari hakkın· 
da tımzjpı edilen yeni plan 
ıimdiye • kadar yapılanı 
bozmaksızın tevsi esasına 
i.tinat etmektedir. Bu tarz 
tehrin iaıari için çok sühu
letbahş olacaktır. Plan he· 

yeti ekilede tasdik edil

dikten sonra nruteber ola
caktır. 

-Memlekettelı:i hayat pahalılığı 

hakkında ne düşünüyorsunuz? 

- f ktısadi noktai nazar

dan lehimize ınahsıls bir 

de~ede fark vardır. Ben 

böyle görüyorum. lktısat 

meelisi alisinin almakta ol

du~ yeni tedbirler saye • 

sinde iktısadi vaziyetimizin 

pek kısa bir zamanda çok 

salah güreceği kanaati var

chr. [ttihaz olunacak tebdir
lerler, tatbik olundukÇ9 

göriilecelttir. Bütün zimam

daranın en mühim mea' ele 

olarak telakki ettilcleri iş 

iktısadi vaziyettir. 

Ve bütün maddi ve ma
nevi kuvvetler iktisadi va• 

ziyetin üzerinde temerküz 
ettirilmiştir. 

Çok iyi neti ler alına

catı aıuhakkakbr. 

Paranın vaziyetini müs
takir bir bale getirmeğe 

devair aidesi çalışmakta. 

dırlar. Onların VC1'dikleri 

izahata nazaran muvaffak 

olacakJan görülüyor. Fakat 

bu, bir zaman meselesidir. 

Pahalılık mücadelesi, bü

tün balkın elbirliğile yapa

c:aldan hareketin bir neti • 
cesi olabilir. 

Hükumet, arazi mes' ele

sinde, daha münbit ve 

feyizdar bir hale getirmek 

için geçen seneden itibaren 

su işlerine başlamıştır. 

Bir zaman mes'elesi olan 

ıirai vaziyetimizi her halde 

düzelteceğiz. 

Bu sene ahvali zıraiye 

Ucuzluk bonosunu kesiniz; satın ala -
cağınız eşya için " VAKiT,, kari/erine 
tenzildt ;rapacaklarını ilan ettiğinıi:::, dük. 
kan (le 11ıağazaarı tercih edil:ıiz; pazarlığı
nızı yapınız, eğer fiat maktu ise hesabı -
nızı ona göro görünüz; nihayet gazetede 
ilan edilen nisbette tenzilat yapıl 1nası için 
para ile beraber kuponu veriniz. Karileri -
mize tenzilat ytıpacak oları dükkan ve nıa -

l · 4 " ·· geçen senelere nispeten 
gv azaların istesı uncu sayıfarnızdadır . 

memnuniyetbaş bir halde-
.. dir. 

Kabi e azasının listesi cumartesiye 
kırala verilecek 

Londar, 5 (A.A) - M. Makdona.lt ın bazı ncz::retlerl 
kabule dav~t etti~! amele fırkası azasının isimlerini bugün 
kırala bildirdiği istihbarata atfen beyan cuillyor. Ancak 
nazırların isimlerini gö "'er 1 e ağtebi ihtimale nazaran 
c mart · günü kırala takdim dilmeden evvel ncşrolunmı
yacaktır. 

İkinci derecede nezaretlere geçecek ze\'atın ge1ecdi; 
haJı:adan evvel tayin edilmemesi mubtemeklir. :\L Snovdcn in 
maliye nezaretini deruhte etmesi muhakkak rıcldedilivor. 

Hariciye nazırının kim olacağı hakkında bir çok fareziyat. ye 
tahnılnatta bulunulmaktadır. Bu nezaret için bilhassa i.\J. Art
ar Henderson ile l\1 Toınas ın lslmlcri zikredilmektedir. 

Londra, 5 (A.A.) - Yeni amele kabinesi erkAnının 8 
Haziranda Windasorda tahlif edilecekleri zannolunmaktadır. 
Kabine azasının isimlerini mübeyyin resmi liste talıfütcn 
sonra neşrcdilcccktir. Cınuıniyetle zannedildiğinc ı;öre amele 
~~nın lord Şanselyesl lord Ankey olacaktır. :\Iumaileyh, 
komur komisyonu reisi idi ve raporu seııe nib:ıyetinde miid
deti bitecek olan ve kömıir maden meselesine mütcaallik 
bulunan hali hazırdaki itililflara kömür made.ıılerinin milli
leştlrilnıesl maddesinin ithali tavsiyesini ihtiva etmekte idL 
Amele hükömetinin liberallerin yardımile kömür madenlerini 
rril ikştirecek bir kanun !Ayihası tevdi ye kabul cttirebilip 
cttiremiyecegi ve bu suretle ameleninin kömür nınden 
şubesini memnun edebilip edemiyeccğl cay! sual görülmek
tedir. l\la!Clmattar mchafilde 1\1. Y. H. Tomsin yeni ihdas 
edilecek işsizlik nezaretini deruhte edeceği zannedilnıektidir. 

Loııdra, 6 (A.A) 1\1. i.\lakdonalr, beraberinde M. Snov
den ve M Tom~ uldu~u halde bu sabah Dovning Stret
tcki ikametgahında 1\1. Balduvini ziyaret etmiştir. 

Londra, 6 (A.A) - Her ikiside muhafazakar olan lord 
Hug Cecil ile sir Çarlı> Oman Oks[ort darülfünunu ınra
iından tekrar parlemento azalığına intihap cdilmi~lcrdedir. 

Japon solannda ölen Tü. k1cr 
Tokyo, 5 ( A.A ) - Japonya fmparatoru, ahiren 

Japonyanın Garp tarafında yaptığı bir seyahat esnasında 
~Makayama. vilayetinden geçerken, hundan takriben 
37 sene evvel Ertuğrul sefinesinin kazazede olduau 
~ald~ ~ezkur gemi mürettebatının tezlciri namı i~n 
ınşa edılmış olan abideyi ziyaret etmiştir. 

Zelzele neticesinde 
Bueno5-Ayres, 5 (A.A)- El-Nevado dağı civarında 

vuku bulan zelzeleler neticesi olarak Huber-Piccardo 
lmflun madenleri dehlizleri yıkılmıştır. Bir çok maden 
amelesi enkaz altında kalmıştır. 

Bir infilik 
'uvel-Or!eans, 5 (A.A) - l\\is:;issipi üzerinde ve Nuvcl

Orleans nın yukarısında kiınyevt maddeler istibs:ll eden bir 
fabrikada bir inlilak vukua gelmi,tir. Bir tele[ l O mecruh 
vardır. infilak neticesinde bir baca 400 kadem irtifaa b
dar fırlamıştır. fabrika tamamen harap vlrouştur. 

Vezuüv indif ııı tehlikeli! 
Roma, 5 ( A.A) - Jurnale ditalya g•z ksinin Nap'lidcn 

aldı&• bir habere nazara:ı Vezüv volkanı dan çıkan ıa,·i:ır 
D;serzo bsabasının m s:rnda bulunan cv:erinl malıvrtti,fe~ 
soııra iltriye doj!ru iddetlı ve tahripkar bir surette · kın a 
devam etmıştir. 

Eeriin, 5 ( A.A ) - Napoliden alınan ı,aberl<'r ! ıı~z ı r:n 
lavlar daha şimdiden Ccnp;tei.e kasabwııı isti.! ı tmiştir. Veıüv 
nün indifaı y ııide:ı artmış ol futundan hükumet m:ııııırbrı trl:li
kelımıntakaya girilmesinı m!nelmişierdir. 

Nap0lı, 5 (A·A.)- V z:ıv ün baliyeti tu..:ün l;ir~z yav1ş!a 
mışhr. Terzıkno narr.ıııdaki ufak ve şirin k ısaba ilç tar:ft n 
tehdıde maruz bulundıığıınJan tahliyesine mocbııriyet ı.asıi 
olmuştur. 

Ferdinand Bulgorishma dönemez 
Londrıı, 6 (A.A.) - Röyter ııjıınsı Kofy:ıdan istihbar 

ediyor; Sabık Bulgar kıralı Ferdinandın Bulgnristana avde
tine mlisaade edilmi~ olduğu tekzip olunmaktadır. 

Musolini ile papa orasında 
Roma , 5 (A.A.) - Ouervatore Romaııo gazelcsi Papanın 

bıdınal Gaaparriye yazd$ bir mektubu neşrelmittir. M. Mu<o
lınin ahiren söylediği nutuklara cevap t~kıl eden bu mektubunda 

Papa M. Musolıninin bazı sözlerini kaydederek bunları delaleıkl
rane addetmekte , kilise hukukunu ileri sürerelı: terbiye vazifesinin 
devlete ali olmasına itiraz eylemektedir . 

Pa~a M. Musolininn faşi•t devlet ve katolik devlet mellıum
annı birblrin" hr,ı tutacağına inanmak istememekle beraber, 
muahede ıle kongordatonun biribirlnl tamamladığını, infikiik veyı 
tecezziye müsait olmadığmı, ya bir arada payıdar yahut ~}1ll 

!zamanda hükümden sakıt olıcaklarını hatırlatmaktadır. 

VAKiT 
malettin Sami Paşalarl.ı, f 
Paris sefiri Fethi B. dun ~ 

VAK T ın (8 haziran 1929 j tefrikası: 1 '1----1 + 3 5 tayyareden mli· Ank.ıradan şehrimize gd- ~ 
mişlenlir. § 

rekkep olan İtalyan hal'a -Yarım uır evclkl 

rakdôkümü 
filosu dün }ehriınize gelnıiş ıOı iflasının hileli olduğu % 
ve Büyükdcr~ ile Umur- mevzuubahis komisvonca ~ 

11 
______ 6_H._a_,,,_,on_ı_8l_J_111 yeri sahillerine ınuıişler<lir. Nuri B. İn darnsı. tecil % 

Altın ile sikkei ni- Filoya kumanda eden Ce- edilmiştir. ~ 
hasiye beyninde o- ral Bolbo ile Ceneral Dö- ıOı Bcşiktaşta Nubar Ef. } 

VAKiT 

REŞAT NURi 

Yarın burada okuyacaksınız 

lan farkın bu gibt- pinedo Şüluii Naili Paşa isminde bir genci öldur- % 
lerde terakki etme- E tarafından Tarabyada kar- mekle maznun Rahmi Ef, I 
sinden dolayı file- i şılanmışnr. Filo bu sabah düıı mahkcm.:dc tcd:if o- ~ 
mekfiatınmplytu41- j Karade~ize doğru hareket lunmuştur. ~ 
ya gilre .uıınmı eı.. • edccektır. ıOı Emanet, h.:ntlcriıı ~ 
mftıpJer t..P• } + B. M. Meclisi Reisi mi için '.ıfia n:kaletiıı- ~ 
dan IMida. cdtlml~tlr. ı K~zım ve Berlin sefiri Ke- den yardım istemiştir. J 

ımuı1111111t'ııı1111111111ı11ıı11uııııııı11ıııı111ııııouıııııı1n 11 ırııııuı 1111 ıımırıııuııııııııuuıın11111 11 ııttııuıu, ~ 



Ha,ra.tı 
.. ı 

kola ylaştırrnak ve • • • 

ıçın yenı icatlar 
Avrupalılar 

Amerikalılar 

her gün 

~~~!ttl B~ll 
Kadın sevınca 

Elbette halırl:mımtz, kış 
sonlarına doğru Kara
köy bnlozlarınd:ııı birin-

de katmerli bir cinayet olmuştu. 

Çocuk d~nccck kadar genç bir 
miirc'lip, sevgilisi, Viktoryayı 

onun hemşiresini \'C nnnesiııi 

öfkeli bir ağız patırlısından par
lıy:ırak \'urmuştur. Birer kur
şunda ölen iki kadına mukabil 
Viktorya aldığı dört yaraya 
rağmen sağ kalmış ve kısa bir 
tedaviden sonra şifaya kavuş

muş. 

Bu neticeyi, dünkü gazellerin 
adliye haberlerinden öğreniya. 

ruz. Katil mahkemede cürmünü, 
bütün kanlı sahnelerini anlatarak 
itiraf elmiş. 

Vıtk 'anın buraya kadarki kıs
mında hayrete sebep olacak bir 
ıey yok • Can denilen şey , 
vücudun her tarnf ına dağılmıt 

zerrelerden ibaret bir varlık 

J,.ğildir • Beden , o cevheri 
bymeline yakışan en muhafazalı 
noktalarında saklar . Bunun için 
Virjinin Lir kurşunda ölüşüyle, 
Viktoryanın dört yarayı savdır
ma~ nıilnalcaşaya değmez. Ha
di~<: yalnız bir cepheden üstünde 
dı.:rulmil~a layık bir heybetle 
görünmektedir • 

Dünkü muhakemede Vikto· 
rya da bulunmuı ve şahsan hiç 
hir tikayell, davı\Sl olmadığım 
söylcmiıtır. Vücudunda dört 

kur§unun kanlı izleri derinle.len 
bu kadın, halli yerleri sızlıyan 
yaralarından sonra da cnasile 
kardc%inkı katili h.kkında:•Onu 
hala seviyorum, cinayette kaba
halı yoktur. Annem onu deli 
ermişti. Asıl mücr;m odur 1 • 
diyordu. 

yeni bir alet, yeni 

bir va§ıia 

•~< ,f ediyorlar 

Aıneril~a ·;c .\ vnıp:ıda hı:men her giin el altında bulun
durduğuınuı aletlerin yeni ve pek kullanışiı şekilleri ortaya 
konuyor. Bugün bunl:ırdan üçiinli karilcrimiıe takdim cdi-

Sütü nasıl tevzi etmeli 

yonıı: 

Yüzükten podralık 
Amerikalı bir kuyumcu yeni bir yLiziik ke~fccmi:;-tir. Yli

ziığiin ka~ı ııltında minimini bir ayna, YC a) nanın altında 
kiiçiik bir kum ve kutunun içinde bir miktar podra \'C nıj 
bulunuyor. Amcrikulı ı~adınlar arnsında bu yeni ke~if unın 

Amerikalı bir siitçii, siit tevziatı için hem temiz, hem 
kolay bir yol bulınu:;ıtur. Bunun için kuğıttan yapılan mııh
rud kaplar ::.ütlc doldunılmaktn Ye bir aram sıralanarak 
yerli yerine gönderilmektedir. K:\~ıtlar temiz ve nğızları 
miihlirHi oldu*undan her mii..;tcri slitlinii cmni\·ctlc nlmakta b ) • 
ve kullanmaktadır. 

Yemek ma·asının bir kenarında durncak derecede 
kiiçiik Ye elektrik ile ısınan bir fırın saye::.inde Amerika 
kadınları masn buşında yoğurdukları çörekleri pişirebil-

lıir revaca mazhar olmu:;-nır. mekte ve bunlarla aylnrını içmektedirler. 

• 

ltalyan tayyareleri geldi 

--
Beşiktaştaki bir katilden maznun Rahmi Ef., 
mevkufen muhakeme edil~cek. Nuri B. ın 

hileli iflas davası dün tecil olundu 
--·--- -

[l st t:ırafı blrlnd ahtıJını7.dndır} 

lstanbul üstünden Boğaz 
içine doğru uçulurken, 5 
tayyaremizi takiben, önde 
Italyan hava müsleşan Ce
neral Balbonun ve filo ku
mandanı Ceneral Döpine
donun rakip olduğu tayyare 

fstanbul ağtrceza mahkeme- yarak öldürmekle maznun Me- olmak üzere, ltalyan tayya-
siııde dün bir kaç mühim da;r3 cidin muhakemesine devam o- releri beşer beşer kıt'alar 
rü'yct edilmiştir . . lunmuştur. halinde bulunuyorlardı. 

Hileli olarak iflas ettlği mcv- Bazı mektupların tercümesi Hava filosu Tarabya ve 
z.uub1his evvelce En.urum ha- okunmuş, muhakeme şahit cel- Büyükdere üstünden geçe· 
nında ikraz tılerile meşgul olan bine bırakılmıştır. rek karadenize doğru bir 
Nuri B.in da\'ası, af ve tecil .\dliyc<leki komi~yon tur yapmışlar, sonra av-
dolayısile mileccel kalmışlır • l fapısanc ve tcvkifanenin det ederek saat 12,30 da 

Betiktaıtaki katil ndliyc\'e de\'ri dola\ ı:-ik ne denize inmişlerdir. Tayya
~ckiİd~ idare cdile~eklcrini Be}iktaıtakl bir katıl davası- relerden 25 i Büyiikdere, 
trtkik eden kombyon, adliye 10 d U h'I nın rü'yetine başlanmıştır . · nu a muryeri sa ı • 

Bu katil hadisesi, ~öyle ol- dairesinde toplanarnk mü- lerindeki şamandıralara 
zakercde bulunm<ıktadır. b 1 ı d muştur: Nuhar isiminde bir ağ amış ar ır. 

!\1evkuflara ekmekten ba~-
makinistle kanleşl, gece BP"ik- k Tayyareler şamandıralara ...., ·a yemek tc verilmesi me\ -
taştaki evlerine dönüyorlarmış. zuu bahsolınnktadır. Tctki- bağlandıktan sonra )talya 
Karanlıkta karşılarına birisi çık- kat: netice ·inde rapor tnn- sefiri Sir Orsini Barone, 
mış, üzerlerlne hücum etmif, ziın edilecektir. Tarabyadan Ankara motö-
Nuban öldürmü~. Kardeşi kaça- • ....._ -... rüne binerek kumandan 

bilmı~. ltalya kıralı tayyaresine gitmiş ve Ce-
Tahkikat neticesinde Rahmi neral Balbo ile Döpinedoyu 

Ef. isminde bir genç mahke- Rados seyahati maiyeti ile birlikte alarak 
mt•yc veriliyor. Anc.1k mevkuf Tarabyaya getirmiştir. İtal-

keti hayriyenin 71 numa
ralı vapurundan da alkışları 
horra sesleri yükselmiştir. 

istikbal merasimi bittik
teıı sonra, İtalyan ceneral 
ve kumandanlan Tarabya
da T okatlıyan oteline mi
safir edilmişlerdir. Misafir
ler burada yemek yedikten 
ve bir müddet istirahat 
ettikten sonra Italyan sefa
ret konağında sefir Sinyör 
Orsini Baroneyi ziyaret 
etmişlerdir. 

halyan hava hey' eti 2 
ceneraldan başka 50 zabitle 
100 küçük zabitten mürek-
keptir. Kumandanlarla za -
bitlerden bir kısmı Tokat-
lıyanda, diğerleri Büyükde
renin muhtelif otellerinde 
misafir edilmişlerdir. 

Dün gece İtalyan sefareti 
tarafından tayyareci kuman
danlar şen;{ine sefaret ko -
nağında, küçük zabitler şe
refine de Türkuvazda 80 
kişilik bir ziyafet verilmiştir. 

İtalyan hava filosunu 

KöH~ HÜZID~H j 
B~zru~,0iı~!, ~:~~~~ ! 

1 

minde iiç genç dün Ak~a- · 

ray polis merkezine miiraca

:ıt ederek, Laleli yangın ye

rinde köpeklerin ağzından 

ufak bir çocuğa ait iki ba

cağı nlarnk yangın yerine 

gümdliklcrini söylemişlerdir. 

!\lcrkczce derhal ynngın ye

rine bridilmi~, gömtilli kemik

ler çıkarılarak karakola gö-

tı.irülmü~tiir • 

Çocuk cc:;cdini bırakanlar 
hakkında tahkikat yapılmak-
tndır. 

Gene <,:iğnediler! 
1 lnrbiyc mektebi cojtrafyn 

ınunllimi Kaymakam Nuri 

Beyin oğlu 13 ya~ında Ziya 

cliin akşam Pmıgaltıda 523 

mımarnlı otomobilin altında 

kalmı,, ağır surette yaralan

mış, hastaneye kaldmlm,ınr. 

ŞQför I·açmı~ur. 

Diyecek yok! 
Fatihte Çörekçi kapısında 

kömlircü Demir ile akra

basından bekçi I las:ın ve 

bekçi J la::-anın hız kardeşi 

Cmmi bir alacak yiiziinden 

kavga etmişler, bekçi TTasnn 

tabanc,1 ile Demiri sol ba

cağından Cmmi h:ınıını to

puğundan yaralanu~nr. l\Icc

ruhlnr ha ... tancye kaldırılmış 

carlh yakal:ınmı:;-tır. 

Çıplak 
ve 

Fark! 

Bir refikimizde bir 
sütun ve bu sütu
mın üzerinde şöyle 

bjr umumi başlık var: "Ka
dın Gözile!,, 

Bir arkadaşıma sordum: 
- Kuzum, dedim, er

kekle kadın arasında he
men hemen bir frl kal· 
madığı iddia edildiği bir 
sırada böyle bir başlık 
komak garip değil mi? Er
kek gözilc kadın gözü ara
sınd ne fark var? Arka
daşım güldü ve: 

- Vardır! dedi. 
Ne gibi? 
Kadın gözü sürme

lidir. 
-o-

Bir nükle ! 

B undan iki sene ka
dar evvel, daha 
Vartan Efendi bi-

zim " Vakit,. te de çalı -
şırken bir nükte savumıuş 
ve bu nükte bizim sütuna 
konulmuştu • Bu nükte 
şuydu: 

Ona Vartan be, hiç ihti-
yarlamamışsın! demişler. 
O da cevap vermiş : 

- Niye ihtiyarlıyayım; 

yaşamıyorum kil 
Bu nükte, dünkü Cum -

huriyet rcfikimizdc Abidin 
Daver Bey tarafından tek
rar ediliyordu. 

Ne bereketli mazmun 
imiş, bununla üç defa olu
yor ki gazete satırlarında 
tekrar ediliyor. 

-o-
Bir tavla oyunum 

Evelki gün Galatnda 
bir tav}a oyunu oy
nanmış. Neticede 

oyunculardan birisi tavlayı 
kaldırdığı gibi arkadaşının 

kafasına indirmiş adamı 

öldürmüş. 

Sonra maktulün kardeşi 
de katili bıçaklamış. 

Bugün lıa!dmler huzurunda 
müdafaa e\ti~I genç 1 dün ona 
kıymış , kanını dökmüş\ü .A~kın 
yeni \'e çok kuvvetli bir abidesi 
karşısındayız • Bu abide , belki 
bir cinayetin kanlı kaidesi üstünde! 
yükseliyor . F abt asıl bu kı

zıllık değil midir, kı ona hey· 
betli bir büyüklük veriyor. Ben 
hunu , tutuşmuş al:şamlann kızıl 
aydınlığında alevden dokunmuş, 
kırmızı dekorlar içinde geçen 
bir haile gibi seyrettim. Mesele 
belki bedii olmaktan uzaktır 1 

bdki dava sinir , akıl hekimle
rinin saliı.hiyetleri hududuna gir· 
miş bir gayrı tabiiliktir . Fakat 
ona ben bu cepheden bakma· 
dım ve f edakarhk yolunda seven 
kadınm çıktığı şahikayı hayretle , 
hünnetle seyri lerclh eltim • 

olarak muhakemesine lüzum Dö511 oldu? yan Ceneralleri burada 
görülmemi' . I ltalya kıralı geçenlerde Ak- kolordu kumandanı Şükrii 

Nubarın bu genç tarafından denizde bir seyahat yamış, Naili Paşa ile birinci fırka 

denizden İtalyan torpido
larilc Rihati gemisi istikbal 
etmiştir. Ribati gemisi, 
bilahare, Büyükderede de
mirlemiştir. 

ita lyae hava filosu bu 
sabah saat 7 de şehrimiz
den Karadenize uçacaklar 
ve Varnayı, Köstenceyi, 
Odesayı ziyaret ettikten 

Müste~cen ne~ir 1 
il ~t t:ır:ıfı birinci S3,'fJı ıızdııcırJ 

Kanunda kastı cürmi olmac'ık-

Böylece küçük bir eğ·

. lence büyük facia olmuş. 

ça, her hangi bir fiil ve hare-

ketten dolayı ceza verilmiye -

öldürüldüğü şüphesini uyandıran bu arada ( Rados ) adasıııa da kumandanı, merkez kuman-
şey, vak'adan bir müddet evvel uğramıştı. Muğlada çıkını (t-lalk) danı, Liman kumandnnı, Fırka 
Rahmi EL bir tiyatroda boks gazetesinin ( Rados ) muhabiri müfettişi Hakkı Şinasi Paşa, 

sora, ayın 12 sinde şehri

mize avdet edeceklerdir. 

müsabakaSl yaparken, seyirciler kıralın bıı seyalıatı hakkında Hava hey' eti Tayyare cc -
gazetesine gönderdiği uzun . . ~ 

1 I l ccğine dair sarahat olmasa 
arasında bulunan Nubann kendi- bir mektupta bilhassa şunları mıyetı erkanı, ta yan kolo-
sile alay etmesidir . Rahmi Ef. kaydetmctedir. nisine mensup birçok zevat, bile, hikmeti cezaiye noktasından 
nin bunu farkederek mu~ber a:: İtalya kır:ıh buraya gelir faşist kıyafetindeki şehri - ._ umumi bir kaide olan bu halin 
oldu~u ve bu sebepten öcalmak gcl~ıcz ilk işi ~larak Adada miz ltalyan mektepleri tale- Esııaf hank:.ltillllll her halde tahakkuku aranır. 
htediği zannı husule gelmiştir . yen~ 1Y~kpıl.tan. t~maEları gezmiş heleri ve halk tarafından Seı·mayc~İ Bir yaz.ı veya resmin ınüs-

ve let o - c mış ır. rtesi günü ka l Ş"k ti NaT p Maznun kat'iyen inkar etmekte, , . , . . . rşı anmış, u r ı 1 ş. E_n;ıf hanJ..a ı ıniidıirii tehcen olup olmadığını tayinde 
•Benim hiç bir alakam yoktur:ı> dled; c:_v'ebl~ı seR)alıatınde .nııs.ı~ır misafir kumandanlara beya- F:tik hey hu.gün Ankaraya hakimleriu sırf şahsi takdirlerilc 

o ugu ır umum evmc gıt- . t · · · 
demektedir • miştir. Buııdaıı sonra bazı köy- nı hşoamedı c mıştır. gidecektir. Faik bey Anl,ara- iıi halletmek, pek muvafık 

Kendisi, mahkemede mevkuf ıeri gezdikten sonra bir hama- İtalyan Ceneralleri gös- dn bnnkanın sermayeı;inin değildir. Neıekim, yakın bir 
,. ·· · . ~,: olmıyarak hazır bulunuyordu. ma gide;ek yıkanmıştır. terilen hüsnü kabulden do- tezyidi ınc clcsi hakkında atide mevkii meriyete geçecek 

Mahkem-:,, katilden maznun ol- J(ıral hamamda yıkanırken layı teşekkür etmi§l~rdir. 'eJ..alctlc tC'ınas edecektir. olan yeni ceza usulu muhake-

duğunu nazarı dikkate alarak, ev\'elki seyahatinde gene l u Bu esnada bando istiklal --- · ıneleri kanununda subüt vası-
Altın madaiya dün Rahmi Ef. yl tevkif etmiştir. hamamda ; kendisini yıkıyaıı ve İtalyan marşlarıhı çal- İtizar taları meyanında ehli vukuftan 

9 Eylül 929 İzmir ikinci ser- Şahitler çaArılacak, muhakemeye tellakı aramıştır. mış, müsafirler güzergahta Dtinkü mı:.hanuz<la ~cnçlik pek çok bahsedimesi de bu 
gisindc Çamlı kömürü ocaklan devam olunacaktır. ı-ıamamcı, teli akın öldüğünü bir askeri kıt'a ve bir polis snpfoınızdaki iki y:ıwnn lüzumu teyit eden hallerdendir. 
için Yerilen elıın madalya ile Atineyi vuran Mecit bjldirdiği zaman kıral müteessir müfrezesi tarafındaıı\Selam- btı~lıkları miir\!ttipancınizdc Ehli vukufun, manasından da 
berntını maden memuru Ali Rıza Bundan sonra tanıştı8ı madam olarak ,·en~sesini sormuş ve }anmışlardır. İstinyede is- yanlı~lıkla birbirilc <lcği-;.lk anlaşılaca~ı üzere , takdir c<le· 
bey Çamlı ocakları mes'ul mü- Atinayı. haplsaneden bir yere onlara ihsanda bulunacağım kelede bekliyen İtalyan konnlmu~LUr. Karilcriıniıe .iti- ceği iJin mahiyetini bilenlerden 

Bizim bildiğimiz tavlada 
pul kırılır, knfa değil 1 o 
da mı değişti? 

~ 

Halepte kar 

H alebe kat yağmış! ma
yısın son haHasında 

lialep gibj bir meın-
ickete kar yağması öyle kolay 
kolay iırnıııfır haberlerJrn de
ğildir. 

l iele bu habere in~ıımnmak 

için baş~a sebepler de v:ır. . 
Çfınklı uydurulan yala:ılard:ın 

çoğu için ı l:ıleı> şelıri yer ola
rak ı;österilir. Bılmez misiniz, 
tam :ıllmış metro atladıgmı fÖy

Ji)•en meşhur yalancı da bu işi 

ı -talepte )'aptığını söylememiş 

ıniydif 

dürü Kenan beye teslim etmiştir. göJürüldü~ü sırada evine uğra· söyle mi~tir. ~ Kolonisinin kiraladığı şir- zar ederir. olması , bir emri tabiidir . 
EE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

diye tanılan Paıvant oğlunun bu kötü hadiselere sebep olan lı Kazım, Paz.v;;= oğlunun zadeyi sağ bırakarak bu harekeli 

ÇIKRIKLAR. 
DURUNCR . ,.. 

Ümitlen dehşete 
Kasabaya akşanıa doi!:ru bir suvari böh/O-ı'i 
'·~ . . '-" ö 

to:,u dınnana. kat.arak p:irince herkes sasır<lı 
',; J J r:,..... y - I - azan: Sadri Etem 

Yaşa .. Yaşa ! .. Var ol !.. Süvari kollan kasabanın so-
Var ol ... 

Ak§nma doğru Mengene bir 

süvari bölüğü tozu dumana ka

tarak girince herkes şa~ırdı • 

Hıılk birdenbire ümitten deh

ıeıe düştü. 

kaklarında dolaşıp gezerken : 

- Kendisi gelip teshm oldu .• 

- Pazvant o~lu kurnazmıv ı 

- Affe uğradı.. Diye söy· 

leniyorlardı. 

Daha sabahleyin kahraman 

görünüşü derhal değisti. ancak bir kişiydi, herkes artık izine uydular. Esma ile Du- nkim bırakmak, onun için en büyük 

O artık bir kahraman. onun adını bir hain diye anı- duyu yalınız bıraktılar. Orada cinayetti. Sırf bu maksadını temin 

Bir büyük münci değil. yordu. 

Bir münafık. - Alçak Pazvant oğlu. 
Bir serseri, · - Namussuz herif, Dünya-

Bir casus. nın kanına girdi . 

Bir bozguncu idi. - Münafık.. 
Siivarilerdcn sonra kasabaya - Pazvaa oğlu d~I kafir 

giren işgal kuvetleri kasaba ye1jt oğlu imiş! 

halkına adeta esir muamelesi - Yılanı göğ ümüzdc bes-

ediyorlardı. liyormuşuzda haberimiz yok! 

Zülfikar muhipl!!rinin bir gece Pazvant oğluna duyulan kin 

içinde tevkif edilerek ve 7.indana- genişledikçe genişledi. 

atıldılar. Ertesi gün :r.encire vuru- Zülfikar ordusunun d~ılması 

larak yaya vilayet merkezine haberi Geredcde de bir top gibi 

gönderdiler. akis yaptı. 

Halka göre bütün Bunlara, Çetelerden deli Bekir, Araç-

yalınız peyganber kadınlar ve 

kız.lar hey' eti kaldı. Bir de 

kodınlnra inanan yetmiş sek en 
köylü Adaköy yolunu tullu. 

. 
Pazvant oğlu teslim olduktan 

sonra vaziyet tamamile değiş

mlşti. Dudu ve Esma için 
mücadele gittikçe müşkülleşiyor 

ve cidal taraf tarlan günden 

güne hararetlerini kaybediyor

lardı. 

Bunların içinde yalınız Ha an 

hararetli mücadele taraftarı kal

mıştı. 

O ne olursa olsun , Sıddık 

için uyuşuk bir ceset halinde 

Adaköye çekilen Zülfikarordusu 

kınnhlarına can v..:ren Ha an 

onu yeniden harekete getirmek 

istiyen Hasandı .• Hasan Ada

köye dönüldüğü günden itibaren 

köyün idare:.inl eline aldı. 

Köylüler yer yer Devlet 

ku vvetlerile karşılaşıx_or , zap

tiyeler kah dostça yiyorlar içi· 

yorlar ve mürtetliğe dair bir 

şey bulamadıkları için kendi 

kendilerine çekilip gidiyorlardı . 

Fakat bu vaziyet müfreze 

kumandanlarının görüşiine, zih-

niyetine göredeğişi}'ordu. Me;ı la 

san Hasan köyunc giden kol , 

akılhcn bir çavuşun emıinde idi 

bu dnmla kan bile dökülmedi • 

Fakat ötekiler .. Ah ötekiler 

Her yer muh:ırebe meydanı 

haline girdi , nice kö_ ·lerdc taş 
taş üstüne kalmadı. evlerin olduğu 
yerler sapanla sürülmüş bir 
tarla halini aldı • 

Gene kumaş satmak i liyen
lerin kimi bir çok kö} leri Ani

balin karıacası haline koydu • 

İşgal kuvvetleri d"rgaln birden 

bire bastırmadılar . Kumandan 

etraftan tarayarak ilerliyor \ "e 

Alevi mabedini islinalsız. bırnk

mak istiyordu . 
(Bllmeıll) 



-

e = ··.· _ VAKiT 7 J1azirn11 .. · · ~ ~gvıiğ t!~ 

[ 

~~ !ilJ • ' ~ J@ııı111111ııııııııııııııı11111ııt11ııııııı111ınıııııııııı111ın111ııııııııtt1 ... '""""""""""''""'"'"""""' •v k 1 • J.• ( ' .. ,. u _: __ ,,_-/1.. _ ... ~-il~--"--~~: J' ' 
~ t, J t\_ ~fi ~ı _ l Ucuzluk m~sabakamız \ 1 a t ·~ekimi ...tr~ ruwecua. 

_ ~ ~ Vakıf .. ~arilerine _ fenzilai y_apac'!'k dük- ~ • 15 e 
Yeni Alman edebiyatı~-~ ' - kan ve mag~zaların lisiesı l ıııc~ •,~davisi 

, Sirkecide ıramvay ("',. I0-25 crnzih\c yapa- u J 5 Lir d V d EV l. • 
Al.!Jka tİe tetkik edH;;ek .. bfr m;v;; _ 50 ! cadde.~ınde Kılıççı zade Bedri caktır). ( Radyogkchite romatizma- 'J'" J 

, 

senedenberi ::.. r:nuhielif mektepler !~ Beyin İnci gramofon ma&azası 11 - Galatada topçular ~ !arın a~rıl:ırını dindirir, maf. 
s ( Pi ki d O/O 5 cadcle,inde kapıiçi tram- fi sallarda coplanan mar:ızt lıa- ı 

-- - • ~ a ar an ' gra- rnv ternkkuf mahalli kar- ~-
Edebiyauınız senelcrclenlıe- ı glizel eserler l~ribirlcrile re- = nıoloıı m· • · ı 1 d O/O 10) ' kiyeleri eritir. Siyatiklcrdc de 

· · b d'l · .. k"' b' k0 bet eclcn bı' .r tek·'mlı'l ve ~- 2 E ~une er n e ı ı· ',ısıııda (\"eni düll)'a) sanıp =_--= e a ·ıı t · · 1.• .ı 
s.1dakatk, bilmiyorum niçin, kudrette, birilıirlerini takip ~ Vehbi • tulıafi)'e mağazası. ima(lathaııesi )JJ hastalıklarında da rahmin et-
rı ı~I)_ e ı mesı mıı~ ·ıı. ır 

1 

u _ " - ınınöııüd~ • Seliı ıat ııı . gen ' ı ı emı yapar. nauııı 

g (Kravat, oöınlek, Çanta ve 0 
025tenzilat yapacaktır. ~ I 

dikkatini yalnız ve yalnız etmişlerdir ve Alman ede- §: " 12 _ Ankara caddesin- ~ rafındaki itti ~abau çabuk ge-
Fransız edebiyatına çevirmi~- biyatı lınrikulade bir devir ~ fanila üıerinden •ı.5 çorap de '.\luallim Ahmet ITalit lJ çirir ve ağrıl:ırıııı azaltır. Si-
. b'I . ı § ve yak:t iızerindcn •103 k.. .. . =-- 'ki d ·'ı. -1 b b tır ve gene ı mıyorum ni- yaşamıştır. ,,,, utupanesı yatı· er e u '' ı c era er : tenzilat yapacaktır.) 'g; 

Çin edebi)·atla ı'<tı'gal eden N• .. om•"!1•!"• = (_ 0
0 l O tenzih\t "apaeak- a masııı· ve elektrik teda' hi de 

• T ı•ak•t natüra!isrlı devn·";" "i 3 - Eminöıılinde, Bah· cır.) ' fi! ın(ineYYer!erimiz nıhi ve file- " ...... - = yapılmalıdır. Kadın ha,t:ılık-
k .. 1 1 1 d ~ çekapı pazarı uıhafiye eş- ı 3 - Y'enı· camı'dc talı- ~ ıl gıdalarını münhasıran bu ço guze 0 mnsı, a ıpan c e- = _ larında da yalnız lıaııyo ka-

edeb1'·attan,· bize miitcredd! biyatının o devirde haddı İ yas(ı. mis önü caddesinde Kata ~ fi de"ildir. l'z·ın ta.lyık~;z 
' k ı k =. ''0 1 O tenzilat yapacak- 'l f -= 5 

ve yıpranmış bir Bourg<oisie ema e ermesi bir a ·sLil'amel ;;; ,, ustıı a zade ve şiirek:lsı- = h\vaj şeklinde duşlar yapmak 
rııhunun ye adetleriııin naza- üicuda getirdL I tır) nın (16) numaralı kasap ) lazımdır. 

d Her gu"zcl •ev'ı'ıı bı'r nı'ha- ~ 4 - Sirkecide Hami- dükkanı -= C' k b d · · k rl akislerini ta~ıyan bu e e- ' , = B k .ere - u tc avıyı yıtpma 
yeti olmak tabiidir. Bu pırr- i diye caddesinde 6 num:ı- ı 4- Beyoğlunda alı - g ve gerekşe hnstıı)·ı taki[J et-

lıiyattan almışlardır. Eii pazarında (29) numaralı ~-
Bu bu"cı·ı·n dı·ı·n,·anııı bugün lak devri Alman edebiyatın- ralı lsmail Asaf Beyin ma- mek için bir takım v:mta-' iE kasap dükkAnı ff€ 

kalıul ettiği bir hakikattir ki; da bir dekndans takip etti. 'li, ğazasL 5 K d k" .. 1 E ~ hırla bir hekime ihtiyaç ol-
Almnn edebiyatına yeni .§ (Gramofon, pl"k ı·ı·zerı·n- 1 

- a ı oyum e s- ~ t k l" I I • mun<ır Fransız edebiyatı ar- ğf ~ kiiskele caddesinde (27) jijj < uğu açı ·ca görü uyor. angı 
uk Fran»z ııılinen-erlerini 

lıile tatmin edememektedir. 
13izinı gibi şian terakki ve 

tckamiil oian ı;enç bir mille
tin de bu cendereden sıyrıl

ması ve daha geniş uluklar 
:ıraması doğru olma?. mı ? .. 

Halbuki yeni ~eyler araş

tırınRk, bulmak ve hissetmek 
hteyenlerin her ufak bir ham
lesi Fran,ız edebiyatına ebedi 
sadakat vııadedenlerin tenkit-
kri ve btihzalarile kaı ~ılaşı

yor. 
l~te ben kendi hesabıma 

lıugiiıı nıııasır Alınan ede
biyatı hnk.kındı: nıııhrnsar ve 
ı:nıunıl bir likir verelıilmek 

için ~u gayet nıütevnzı 

makaleyi yazarken en fazla 
bıınclan korkuyo:um. 

Çiinkü Fransız edehiy:ttı

nın en kıymetli hir muharri-
rinin hayntının ve asarının 

rn in~c tekı·nıatıııtfan bahse
derken herkes listül!de pek 
munis bir ce,iri olan lisanı-

nıız edebiyatta Fransız hu· 
dııdunu a~tı mı galiba garip 
n ac::yip bir :ijıcnk alıyor. 

ronıantism drvri dogmuştu. = deıı c;o5, tuhafiye eşyası k d kk = hastalıkta kaç derecede, kaç 
Bu dekadaııs iddia ederler ı lizerinden ''/, ıo tenzilat nu7:ralı Ü~~~an~a ·;~~~le ( dakika ve kaç defa ve nasıl 

ki Avustur,•alı muha~rirler = k ) !1i b ıJ l·ı~ nıırele , = yapaea ·tır caddesinda Karamustııfaza- = anyo yap nıa>ı .. zı ,, -
arasında daha barı·z bir su- i!E. fi ceıı-ı · .. ı k ı ,.,. de"ı'l 

1 ==--~ 5 - Bahçekapıda Glil- de şlirek;\sına ait ka~ııp ~-----= ı:,•nı soy eme · c Oı;· n " -
rette görünmüştür. cemal tuhafiye pazarı. diikkanı. dir. Uer hastalığa göre ayrı 

1 

Hu devrin en karakteristik - ('' - bir b ki' J J " 'bı' ~ , ı o tenzilat yapacak- (Bıı dtikk~nların sahip- g anyo şe ı o t ubu gı 
şahsiyeti bence ( Sehııitjler ) ~ ur.) !eri karilerimize 010 5 ten- ~ bir hastalığın muhtelif şekil-

! dir. llu devri anlamak için iff 6 s· k · ı ka :VI lif !erine göre de ayn, ayrı ban-
bu muharriri okumak kifayet =-=~-- - ,ır ecK e peru . r zih\t ya\l'!Cakl:ırdır. ' aa- -==_§ yo ile tcd:ıYi s,ckilleri nıev-

l\.Imtafa, Recep biraderler. ma!ih bu dükkanlar e,asen 
eder. = (Ab 0 = cuttur. Bütün 'bııııları bu = onelcrine • ı O ten- diğer kasap cllikkanlarına = 

Neoromantism denini Al- = 5 hususta ihtisas sahibi olmtı< 
i!!i zilı\t yapacaktır.) nazaran ' '• (10) tenzilatla = ' 

nıan edebiyatında susturan = ~ kaplıca doktorlarının tayin 

Neoklaool•m --=--==""=--~ ili! 
7 gazil!;~~~:r~ıd~u~~~~ ~~~~~klc~;~~~~~r.(•ı, 15

) ten- ~=;; _____ -=; YC tedaYinin de onların kon-devir: 

17 Gal•t•tla (Ceıı)'O) trolu altında cere,·an etnıe·ı· 
Devridir. l\lenıleketiınlzde ye, ayakkabı, terzilik). - .. " " 

8 1 
lokanta" ( yemek listesi lt\zımdır. 

en glnç ve en kıymetli şair- = - Beyo~lunda, stik- 2 "" üzerinden • 10 ( l O) tenzilat = Bursı kapht:aları klikiirtlü 
Jerimizin cdebh:att:ı en son E };\) caddesinde Nihat Spor h = ' = yapmağı deru te etmi<tir) = olmakla meşhıır eılttukları 

mrrlrnle olarak gördükleri bu ·='e~---E_=~ mağazası (spor levazımatı) ' 18 _ Panv;altıd:ı t;a~- -==_=_-_=_-== halde Bur,;ada kiikürtlii te-
ctreyan işte Alman edebiya- (Bıı ma"azalar karileri- ,·,·ıy caddesinde 1·cni kasap d 1 k .. 1 " aYi yapı aca • nıucs>ese er 

1 
tına bu kadar eski bir mazi- ··- mize, pazarJıKı nıüteakıp ııaıııile maruf (136) ıııınıa- = b t - 11 pek azdır. Su\'\tn men aınc :ı 

1
, de girmi~tir. • ~ 0

10 (5) tenzilat yapacak- ralı Rıdvan beyin dükkanı § çıkan klikürt oazı (ham?zı 
Bu 1·eni çı"ırın üst&dı ve -=H !ardır). (•10 5) tenzilat yapacaktır. ~= " 6 _ kibritima) havaya uçarak 

mümessili (Stcphan Geor,,ore) - 19 - Borsa karşısında = 9 - Po;tane civarında .§ kaybolmakta ve bu suretle 
Jdi denile bilir. Natüralismin 'E?. Giilnihal tuhafiye ,.e göm- ff€ 

en lıiiyü!; dü~maııı olan bu ,~_==-~---_=_=--, :P1::i~::i c;~;,~esi:~cğ, ::~~: :~~ Y~;,~~:~~~.f '• ı o tenzi - .§-~=----==:::.=-§ ~~~i:~t~:ı~~~:~ı;,:a~~: 
5

~::
1

;~ 
edilıin eserleri yeni mektelıi (spor Jc,·azımatı). 20 ı- Orozdibak kar- ftıdc edememektedirler. Su-
yapmıştır. ~ı;ında ve malıil gaziler yıııı ıııenlıaıııda~ uçan h:ımızı 

§ ( •ı, 1 O tenzilat yapacaktır) pazarı yanında (Ali Enis) = ~Edebiyat bir 
ınakine;i deği 1 dir. 

lotogrnf 
!Ukbiya-

cm vazifesi hayatın örneğini 

vermek, onu teıkik ttmck 
,kğiltlir. 

= kibritiına gazı bir yerde top-
~ ı O - Ankara caddesinde ipekli ve yiinlü ma~azası. g !anıp da ayrıca koklanmak Y<: 

~ :\luallimler kiitiipancsi 0 
0 5 tenzi!Ut yapacaktır. % teneHiis etmek i\'i?ı istimal 

.?iiııı:ıııııııuııııııııııııııııın 111111 ıııııııııııı 11111 ıııııııııııııı 111 ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;;; "" • olunacak tertibat yapılırsa 

Türkiye 1 ş •U•••r·····'"'"''""""'l'"l'l"""""""l'""""I""""" ozaman !Jurs:ı sularında bu-
Almnn edelıiyı.tı ~iiphe>iz 

ki lıizim ona knr~ı g<htcrdi
i',iıııiz naz Ye i<til(n:ıdan lıir

~ey k:ı dıetmi \'Or. \i:ıniıı olma-. . ' 

San'at llir tc;~i ıniidarı.ın et

mek YC her h:ıngi bir neti
ceye iri~nıck için yapılmaz. 

San'at, :-;an'nt için ye!pılır.,, 

8 an kasından· 1"""" ··veikerl"cf ..... ul.: ~:~~·d~Ll~;:~~vi kı~;~~u::a,:u!ıı~ 
• i= VA p UR l A RJ zaman h:ıkikl kiikiirt ted:ı,·i,i 

lıyız ki bu i~tc k:1'lıeden lıiziz.I 

Diyordu. 

l 'çlincii ı'lıraç senedatı mu- :i •• I 1 yapılmış olur. 
vakacemiz sen edatı astiycsite !! zmir sür at Postası ~ <:'e~mc ye \' aı°'·a ırn111ıc:ı-

Dikilde şayanı dikkat bir sui 
istimal meydana çıkarıldı 
Alakadarlar hakkında ~ahkikat yapılıyor~ 
Manşeti okuyan karilerimiz, ilk anda yukarıdaki ... 

rakamın bir mürettip sehvi neticesi 
şeklinde çıktığına ihtimal vermişlerdir. 

olarak böyle 35 

Fakat serlavhanın kelimelerini takip eden gözlet 

bunun içimizden hala silinmiyen sui istimal hastalığın,ın 

gene memleketin bir köşesinde ufunetli bir çiban gibJ 
• 

patlak verdiğini anlamakta gecikmemiştir. Hadiseyi biz• 

de İzmirde çıkan Hizmet gazetesinde gördük. 
Refikımizin verdiği mıılumatı aynen ıılıyoru~: 

• Dikili kazasına ait kabakkum çiftliği mükaddema vekiljef 
heyetinin kararile iskan harici bırakılmıştı. Bu defa Dikili Jıtı. 

" kuıneli ır:ezkur çiftliğe ait evleri 35 liradan 70 liraya kadar bazı 
zevat arasıııd:ı taksim etmiştir. Vali paşa son teftişleri esnasın.da 

' ' 
bunu haber alıyorlar, derhal ihalelerin feshini emrettikten başk,a 

miıtecasirler lıakkıııda da tahldkata başlatıyorlar. iş şimdi tahlıi• 
~ ı 

kat safhasındadır. 35 liraya satılan evlerin yalnız kiremitleri bile 
100 lira edermiş. Ne a11l mesele deiiil mi? - -

Balık yağıyor 
Adanada yağmur ve 

berdevam yıldırımlar 
Adana ve havaliıinde yağmur 

devam elmektedir . Ora gaze
telerinde okuduğumuza göre , 
Adana ve civarında Yağmur 

ve saikadan telgraf muhaberalı da 
lnlizamını kaybelmlşllr . 

Adana ile Konya, Ankara ''e 
İstanbul arasında şiddetli yağ
murlar olması do!ayısile saika 
tehlikesin den korkulduğundan 
mulıaberat temamen temin edil
meyip yirmi dört saat zarfında 

ancak iki , üç sas~ muhabere 
yı.pılabilmektedir • 

Hava yağmur vcrmekb iktifa 
etmemiş ondan husule gele~ek 
gölleri ıp ıssız bırakmamak ir.in 

<balığını da beraber göndermiştir. 

Eski istasyon ıora!larında çukur
l•rı dolduran yağmur suları ve 
onunla berober düşen 2-3 san-

1 timetre ıulünde ufal: balıkları 

,Alçaklı~ .. 
Kemalpaşada genç hi,r 
çubanı nasıl öldürdü~? 

Kemalpaşa ıaza51~ Çam 

bel köyünde bir cin~Yft )'ap'iı
nııştır. 

Genç bir çobanın namusuna 
taarruz etmek için cinayeti 
yapanlar kahveci J lacı Hüıeyin 

oğlu Riza ile Hamit oğlu Hakkı 
ve ~mele Süleyman oğlu 

Murattır. 

Başı kesilerek \'Ücudundan 
ayrılan, Torbalııı:n fetrek kö
yünden sığır çobanı Ali oğlu 

18 y2şıııda Mehmettir. 
Bıı 3 n:ımu• hırsızı gece ç::

J ba .ı Melımcdi kayışla sımsıkı 

l bağlamışlar ve namusuna taarruı 
j etmişler, sonra da ~ikfıyet ede-

ı. ceğini düşünerek bıçakla öldür• 
, rnüşlerrlir. Katiller cürümlerini 
1 itiraf etmişlerdir. Üçü de 
' Adliyeye verilmi~lir. 
r ••••••••• ~····································" 

küçük çocuklar sepetle diri ola-
\ : 

tak tutarak meraklılara tut-

kerli camii minaresine isabetle 
minarenin şerilesini ve orta duv3 

lurn bildiklerine satmalcıadırlnr. 
füıı;iin kii :\Jr~:ı:ı edebiyatı- 1 

nı tetkik etmek istersek na
zarl:ırııııızı lıirnz daha geriye 1 

\evirmek Ye Alınanyadıı kırk \ 
sencdenhcri y:ızılmış olan lıü- , 
w:ı edelı! eserleri giiztlen ge
ı·irnıek icap eder. 

llu dLi~iincc hemen p,ayet 
çabuk taraflar k:ızand:. Ne
okJa,irnı de Alman edebiya
l'fnda kunı li ve zengin bir 
dnir olnn:şnır. 

cebdil edilecektir. :\Juhterem !jr.uk> ,. İsmetPaşaı·apuruft lan d:ı anıi terkipte sular 
hi"edarhırımızın Şua\ıatımıza " mı R olduğund;n hemen ayni tcsi
müracaatları rica oıunur. li 9 Pazar günü ıam ft ri 1ıaizt1irlcr. raıo,a kaplıca<ı 
-------------ıı:ııaziran saat l5te u· t 1 :ı milli miicadclct en evvel Tiir- ; 

Pazar gu .. nlerı' borsa iı!. Galata ,,r.ıhnııd11101~r-u İzmı· re 1 , kiychin en a'rl kaplıcası idi. 

Maraşta şiddetli bir yağmur 

fırlınası esnasında birbirini mii
teakıp üç yıldırım düşmüş 

S•ikaııın ikisi ıehir dahiline, 
biri>i de şehre bir çeyrek 
mesafede Şah Adıl namındaki 

metruk bir türbeye isabet et• 

rı epeyce zcdelıyerek o esnada 
·. caınii teınizlemelc.te olan hade .. 

i meye çarparak bayıltmış, diğeri dı 
fi d , kışla civarında bir bahçeye ü• 
' j 

j şerek dut ağaçları ahına sığın•, 

Çiinkii :ı~:ıj';ı yıık:ırı kırk 

srncdcnbcri yazılr:ııs olan e-. . 
tlc\ıi e>crlerin vücuda getir
diği kiil Motkm Alman ede
biyatı dır. Bcı: lıu,:(iitı şu nıa

kalenıdc bu cdcbiyatm yalnız 
ş~klinden lıah~ctleeeğim. 

:ilodern Alman edcl-iyacı 

lııı~lıaı şu dcddere ayrılır. 

i'\aturalismc 
:'\ Coronınn tisr ne= Dek tlC:. us 
Neoclassisme 
ı\ctivismc 

F.rnprc:-:sionisıne 

Alman nır,dern edebiyatı

nın en velut devrinin natıı

ı alismc dcHi old11ğ11ndıı bii
tiin mliackkitler hemen, Jıe

men mlittcfikürler. 

! Iatta mub;;iAğas:z denile
bilir ki Alman mo,tıcn ede-

lıiyatının en büyiik edipleri bu 
devirde yetişmiştir. Btı devir 
ı\lmnn carıhi edebiy;ıtıııı sfü· 
lcy'=n en kıymetli imzalarla 
zenginleşmiş bir devirdir. 

Aiman rnhne edebiyatı da 
lıu dcdr,lc en parlnk zanıa

ııını ya~amı~tır. 

(Gelıardt ll11uptmann) bu 
çııtırııı rn başında bulunmak
tadır. 

(Gth:m!t llauµtmann) ın 

takdirkftr!arı lıala bu devrin 
hakiki müm-.s>ilinin o oldıı
g,ıııu süy !erler. 

XHtLırniisin-: cereyanı csna
l>liotİa Alınan edcl.ıiyııtında 

l~tc bu zam3nda Alman 
edebiyatınııı lıüyük bir ~ah

siyeti dc,ğdu. 
(Wcdekiı;cl) o Alman ede- ! 

biyatımla kendi~ başınn bir 

1

, 
merhaledir ve Alman edebi-
yntınıı: 

AcUvl•mil!I 

Onunla girmiştir. l lakkın
cla ciltlerle kitap y:ızıltıiıile

~ek olan bu biiyiık muharriri 
bumda lıir iki sözle anlatmak 
imkanı y0ktıır. 

1 

O neok!ııssism certynrıın

dan bir çok şeyler tevarüs 
etmişti, bu mbısa kendinden 
de bir çok ~eyler kauı. 

A ktivism or.un verdiği 

dirı;ktille meydana çıktı. 

ı\ktivistler ortaya koskoca 
bir sual atmı~lardır: 

"San'at hayatı kcessiis ve 
tetkik ederek ve onun gayet 

! sadık bir örne~ini vererek 
ona ne kazandırıyor? .. , on
larca edebiyat hnyntı idare 
etmeli, yani istikbale yeni 
bir şekil ve bir akış vermeli, 
hayata hliknıctmeli idi. 

Empreaaloalan:ıı 

AktiYizmin harpten son
raki ismidir. Aktivizmle o
mm arnsındaki fark belki 
\lfak bir ~ekil farkıdır, hepsi 
bu kadar. 

Empressionisme kendisinden 
son rıı dah:! birçok yeni cere
yunlara yol açmış olmak iti
lıarile Alm~n edebiyatında 

Borsa ve Osmanlı bankası !! hareket edecektir. Yunanlılar her, yerde yaptık- ı
. mıı olan iki kifiye çarpara

1
k 

birisini yakmış , diğerini bayı t• 

J mııtır • Bayılan adam ancak dört 
1 saal sonra ayılabllmiştir . 

" komiserliğinden: \"az miina"e- j: Tafsilılc için Sirkeci<le Yel- hırını burada da yaparak u 
betile 9 hazir:ın 1929 cari. !i kenci hanında ~Ain acenta>ma ı· v,iizel nı[ie>se:;eyi tahrip rtti-
hintlen 31 agu,;tos 1929 ta- fi müracaat Tel. lsıambul 1515 ler. l\iıçlik lıir himmet ile lıu 

11 \'e Galatada Merkez rıhtmı • mişlir. ilk düşen yıldırım Şe- . 
~~~~~~~~~-~.~ 

rihine kadar pazar günleri ıı G r 'd' s n ti ıı kaplıca gene eski ~öhrct ve 
!i hanında c ıpı 1 ve · ıa 1 opa 1 tek:imiihinii kazanabilir. Bii

Bor'a muamelat salonunun lj acentalığın• müracaat telefon J Emlak Evtam1 
kapalı bulunacağı meclis ka- !ı Beyoğlu 854 I! 
rarilc ilan o) un ur. ii::ı:::::::ııs:;:::ı:::m::::::::ıw:ır:::::nı 

tiin ihmale rağmen birer ki
~ilik lıanyoları, geniş havuz
ları, giizel manzarnları asırlık 

ap;açlarilc e~yaşıF. IakAt mun
tazam binası, bir i~ adamı 

beklemektedir. 

ol 

·······················-······················· mühim lıir merhale addolu
nabilir. 

Emprcssiyonismden sonra 
ortaya çıkan edebi cereyanların 
Alman edebiyat tarihinde pek 
parlak bir mevkii olmadığı 

pek çok ,;öylenmckle beraber 
buglin tenıaşa ,.e ronıan sa
hasında bir çok ckspresiyoııist 
muharrirlerin ismi en ha~ta 

buluıımalmıdır. 
Filhakika eski edebiyat 

miintesiplerinin iddialarını 
dinliyecek olursak bu edebi
yatın yeniden hakikate rücu 
ettiğine inanmamız lazım ge
liyor. 

Belki bu son senelerde 
fütürism, sürrealisim ve ilh .. 
l\lekteplerinin lıiraz fazla 
ifratperverliği lıöylc bir re
aksiyon vücuda getirml~tir. 

Faknt lıen kendi hesabıma 
bu asrın en km·vetli bir e
debi yatının kendi adımlan 

üzerinde döneceğini tasav
vur lıile edemem. Eğer lıu 

dönüş doğm ise bile o gene 
ileriye doğru atılacaktır ve 
şupbesiz ki kuvvetli hamle
lerle; hem de pek yakında ... 

Suat Dervlı 

Seyrisef ain 
Merkez acenteli: Galaıa Köprii 
baıında. Bey~lu 2562 Şube Çc~ıne ılıcası digcr arka-
ıcenteıi: Mahmudiye Hanı alhndo da~larındaıı haha muntazam 

·bankası Istanbul şu- ·· 
besinden: 

1. b ı o Ye daha miikemmcl lıir teda-•lıın u 274 
ır------------11 ü yeridir. Saydığımız ha>tahk Esas No· Mevkii Bedeli icar 

senevisi f Trabzon birinci postası 
RE.ŞİTP AŞA)vapuru 10 Haziran 
Pazartesi 12 de Galata nhhmın· 
dan horekeıle İnebolu, Samsun, 
Gire.on, Trabzon, Rize, Hopaya 
gidecek ve dönüt!• Pazar iılı:ele
ıi1e Rize, Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu, Gircson, Ordu, Ünye, 
Sıınaun, lnebolu, Zonguldağa 
uğrayarak gelecektir. Hareket 
günü yUlr. kabul olunmaz. 

Antalya Postası 
(ANAl'ARTA) vapuru 9 Haziran 
pazar IO da Galata nhıınundan 

harclr.etle lzmir, Külllik, Bodrum, 
Radoı, Fethiye, Finike, Anıalyaya 
gtdecek ,.. dönüjle mezkOr lıke· 

lelerle birfikte Dalyan, Marmaris, 
Sakız, Çanakkale, Gehboluya 
uQraY"rak gelecekıır. 

·--------
Karabiga hattına lstan-

Jar \ııırnda miikemnıelcn te
davi olunurlar. 

Temenni cdcriı ki soğuk 

'e sıcak maden şularınıız iize
rinde ıı[ak fakat i~e yaraya
cak miie"esclcr yapıbın. :\lc
sclc ıııiicssesenin lıııylikluğlııı
dc değil ufak fakat kaplıca 

tedaYisiııe yaray;ıcak fenni 
~ehilde olırnı,ındat!ır. 

Vakfın Hekimi ' 

Sanık zade biraderler vapurları 
Karadeniz 

Kiralık apartıman~~ 
157 Bcyo~lıında ~i~lide 

,, .. 
,, .. 
,, .. 
,, ,, 
,, .. 
,, .. 
,, 

" 

;\Je~rutiyet Apartımanının 
ikinci dairesi 
üçüncü 
dördüncü 
besinci • 
altıncı 

sekizinci 

,, 
,, 

" 
" ., 

dokuzuncu,, 
onuncu ,, 

Lir:ı 

780 
s;-5 , 

900 
8.J.0 
840 
850 
780 
840 Muntazam ,c Lüks postası 

F 
ıapuru ,, ,, onbirinci ,, 000 

ıruz an 9 haziran Eml;\k ve Eytam bankasına ait balada muharrer eım·a!iıı 
p t\.Z \R günü akşamı !'ir- \ birer senelik bccleli.icarı şeraiti atiye ile nıiizaycdeye çıka• 
. .. :..ı.ı. kcci rıhtımından 1 ·rıln11ştır. 

hareketle Zonguldak , lncbolu. ·
1 

1 - ;\hiınycde nıiitldcti 1 G-6-29 tarihine nılisatül paınr 
Sinop. Samsun, Ordu, (;ircson. 

buldan Pazartesi akşam
ları kalkan postalar 9 
Hazirandan itibaren Pazar \1 
günleri kalkacaktır. ~ 

Trabwn, Sürmene ,. Rize skc- gününe kadar olup ihale muamelesi yemi mrzkôrda .'a:ıt 
lelerine nzimct ,. a\det edecek- onda icra oluıı:ıcaktır. 
tir. Tafsil~< için Sirkecide '.\les·a- 2 - l\hızayedeyc iştiılk etmek arwsuntla bulunaııl:ır 
det hanı alunda acentalıP;ına Bahçekapıda EmlAk ve l~ytam lıaııkası lstanbul şubesınc 
müracaat Telrfon: f,taııbul 2341 miiracaat etmelidirler. 

. 
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lstanbul Paris ve Berlin sefirlerimiz 

VAKiT 7 Haziran 
3 z 

TAKSİTL 
6 ay vade 

ve 

Peşin para fiatile 
;6~ • 

--. -

Susuz mu kalacak? Dön Ankaradan ıehrimize geldiler o dört ay zar
fında arttı Bentlerin bir- an eVYel 

tamiri lazım 

Karaköypalasın şerefiye 

resminin şurayı dev !ette mü
rufaasında bulunmak üzere 

Ankaraya giden emanet fen
ni heyeti müdürü Zi,ya B. 
dlin avdet etmiştir. 

Ziya B. Ankarada fstanbu
lun su bentleri meselesile de 

meşgul olmuş ve Nafia ve
Uletinden yardım talep et

ml~tir. 

Tahkikatımtza göre bentle
rin mühim bir kısmı bilhassa 
büyük bent çok barap bir 
haldedir. AlAkadarların nokta! 
nazarları bu bentlerin bir 
an evvel tamiri lüzumudur. 
Aksi takditde lstanbulun 5,6 
sene sonra susuz kalması 
tehlikesi vardır. Halbuki su· 
!arın devrinden sonra evkaf 
tarafından verllen 8- 1 O bin 
lira, ile emanet tarafındatı 

tahsis edilen ( 100) bin lira
nın mecmuu olan ( 11 O) bin 
lira ile bentlerin tamiri lmkAn 
haricindedir . Bu hususta 
bir !taç yili: biıt lira !Azım 
gelmektedir. 

• iki banka 
Açılması için tqeb

büslcr vor-
Yııkında şehrimizde iki ec· 

nebi baııkası açılması için te

şebbüsatta bulunulmaktadır. 

Biri "Kredito İtalyana, ban

kasının, di~ri "Ban Franko 
Aıyatik, bankasının şubesi

dir. lralyan b9nkasının mü
düriyetine l\L Rus! Fransız 

bankası müdüriyetin~ ~ı Pel
legrino tayin edilmişlerdir. 

Hayvan borsası idare 
azalığı 

lüııhal bulunan hayvan 

borsası meclisi idare azalığı

na iktisat vekA!etl tarafından 

Cafer Fahri ve İdris beyler 
intihap edilmişlerdir. 

Yablr 

Dok sa 
almalı y;ı hiç 
s:ıat kullanma
malı. Zira 
DOKSA kat'i
yen bozulmaz, 
Dakika şaşmaz 

ve teminatlı 
saattır. Flatıar 
ehvendir. 
8-şlıca saat 

dükktıılarından 
arayınız.Toptan 

satışı 

Rikardo Levhe biraderi 
lstıınbul Havuzlu han 9-J4 

Her cins saat deposu 

Brillol 

' 
Mutfak edevatıııııuı bir ay-

ııa ıibi parlamas1111 iı;terseniz 
B R 1 L L O yu istimal ediniz. 
hi bir ev kabM!ı evinde dalma 
bir kutu B R 1 L L O bıı!uıdur
mahdır. fi R f L l O elleri kat'!· 
l'ııtı lrirletın~ tıncctelft'i ve 
bQlün ma<tıııl meYll4f ~rlafır. 

l)muınl eı:enta : O.ılat.ıda 
Voyv<><la liMUqda 7-to l/l!\ijl
rada RIŞA,R VOLP. Ôalatı.da 
posta l;tıtuSıı No. 447 

Fethi B. 
FransuJarla yapılan. 

itildi hakkında 
beyana/ta bulundu 

B. !\1 M. reisi KAzım pall\ 

haır~tlerile birlikte seldiğini 

yazdığımız Paris sefi~iı;ııiz 

fethi B. d , Pendikte trc~ 

binen bir mıılıarrimJze Fran
sa ile milnasebatımız hakkın· 

da şu şayanı dikkat beya

natta bulunmuştur. 

- Parise pazartesi günü 

hareket edebileceğimi tahmin 

ediyorum. 
An.karada bulunduğum 

müddetçe Gazi hazretlerinde 

misafir kaldım. 

Fransa ile aranıızdıı mev

cut nıesail tamamen hallo

lunm~tur. Gerek Suriye ve 

hududu gerekse Adana -

Mersin şlmendiferled mese· 
leleri Umilen intaç edil

ml~tir. 

Hudut meselesi iki ta-, 

rafın gösterdiği hüsnil niyet 

sayesinde bit taraltın komis

yon kararı esas ittihaz olun

makla beraber diğer taraftan 

'fürkiyenln hudut üzerinde 

emniyet için muhtaç olduğu 
esaslar nazrı itibara alınarak 
halledilmiştir. 

Hudut i.,'>inin birkaç gün 

zarhnda imzasına intizar olu

nuyor. 

Hal;, muahedenin imzasın

dan sonra bize teslim n 
iade olunacaktır. Bu zaman 
evvelce tesblt etlilmiştlr. 

Kadastro 
Yeni enetlerin ver~ 

meğe başlıyor 
H.b aldıimlıza aöre lıada ... 

lfo tahririni bitirdiği Babıali 
aemUne ail yeni tasarruf seneı
lerlnl hazırlaml§tır. Önnmıızdekı 
llaza{ KiJnll s.lıiplertııe dağlı
mı.ya bqlıyacaktır. 

lstcrlin 
Dün bir kuruı daha 

diiftü 
İngiliz lirası dUn borsada 

1015 kuruşta açılmış, 10 l 4 
kuraşta kapanmıştL Bir aralık 

1 O J 7 kuruşa lı:ııdar çıkmış 

ise do akşama doğru dü~mUş· 
tür. Altın 87 5 kuruşta açılmış, 
873 kuruşta kııpanınıştır. fs
tlkrazı dahilt üzerinde mua
mele olmamıştır. 

Silihtar köprüsü 
Silihtanğa köprüsünün mü· 

kemmel bir surette ve beton 
ıırme olarak inşası tekarrür 
etmiştir. Bu hususta tanzim 

edilen proje tasdik edilince 
inşaata başlanacaktır. 

Borsa rehberi 
&lııım ve k&1J1biyo bor 

sası neşrettiği rebcrden bir 
adedin!. maruken kap içinde 

teıhi~ ederek Çazl hazret• 
!erine takdim edecektir. Baş· 
vekil ve heyetl vekile aza
ları ve mebııslara da birer 
adet verilecei{tlr. 

liman şirketince yapılaıı ista
tistiklere nazaran kfuıuns:ıııiden Kemalettin Pş. 

.Şehrbnb.de ZO gün kal .. 
dıkfan .sonra mahalli 
nemuriyetine gidecek 

nisan nih!!Yetine !Qdar olan dört 1-...--..,,.,.-~-----
ay ~ııı:;fmda ecnebi limanların- Fatih dördüncü sulh hukuk 
d~n liıııanımı;ıa >57428 ron hak,im/jAitıden: l\lüteveffa hacı 
e~ya gı:lmiWf. Oeçen sen{niıı Mehmet Ali bey vereselerile 
ayni müddetine nispet edildiği müsyo Salamona ait olup I)üe şı:lıri;nıi7,e gelen Ber

lin sefirimiz Kemalettin Sami 
paşa kendisilc görü~en bir 
muharirimiıe scyyahatt hak
kında şu beyıuıatta bulun

\llUŞtur: 

takdirde bu sene muv:u-idat şayian tasarrufları hasebile 
yiizde on ~ nisbetiııde f;gla- bilmü7.a yede şuyuun izale-
l~ınl§tır. sine karar verilen l\Ialımut 

Oeçen sene Liman şirketi pa,.:rıda lıamam sokağında 
aktarma etijği eşyanın yekunu 20 atl,lt ve 14, 16 cedit 
•th. bin tondu. Bu senenin No. lu büyük kısmı en üst --. Dü!} ge ecektim. Eskl

şehre uğfadım. Oradan Do
m.ani.ce gittim, bit gece kala
rak biraderim! ziyaret ettim. 

Bilvesile Bozöyükteki kereste 
fabrilcQsını bilhassa bizim 

harı> sahalarını gezdim. Top
rakla temasın zevkin! ta 
billı. 

yalnız ilk dört ayında aktarma katta iki oda ve bir came-
eJi!en fi)'a sıwı toııA baJi,i kaıı bölme ve bir h:ılıl ı.ahta-
ohnuştur. bo orta katta bil' sofa üç 

Kömür tahmil ı ve tahliyesi oda bir hala alt kısımda 
de fazlal~ıştır. cüıı;ıle kN'usundan dahil ol-

Bu senenin gene ilk dört dukta mermer taşlık sol 

ayında vapurlardan 129581 ton ~ra,t ochmlıık orta yerde 

Tupelerin bile hatırası v~r
dır. .l. lar\) ettiğim sahalıM: 
benim annem, bahilın gibldir. 
Onları nasıl göreceğim ııe

lirse topralı;lar\ da öyle özliü

yorum. Ben bu Uı.tiyacı her 
zaman duyarım. 

kömür t~allılmış, 79483 kömür orta kata çıkmak için ark:ı
vapurlara verltmiştir. sın da bir malta dö:şemcll 

taşlık ve bir keb.ir mutbahı 
havi ikinci kısım: Üst kat~ 

bi{ µfak sola bir oda bir 
abdeshane orta katta k,za 

ufak \ılr abdeshane v.e bir 

oda zemin katta dahi malta 
döşenıeli bir ulak tıışhk bir 
mutbahı havi her iki lıane 

ahşap oll)p ağustos gayesine 

lı;ad r müşterilerin htı işga

linde ve üç bin lira kı yme
tinde bıılundujtu ve Cibalide 
Seferikoz mahallesinde Fener 

caddesinde 142 atik 112 

lstanbulda biraderimin te
ehhülü münasebctile 20 gün, 
kalacağım,b~ş]\a bir vıııi.feye 

tayinim hak.kındalct haberle 
doğru değildir. llutad~ bir~ 

derimin teehhülü sebebile 
kalacağım. 

Az bir m ilddet sonta 
bitiriliyor 

lstan\ıul haritasını )'apmayı 
lferuhte eden şirket vazife iııi 

ikmal etmek üzeredir. 

Bitirilmiyen kısımlar Kuzgun
cuk-Kavaklar kısmıdır ki ely vm 
bu kısım ü.ırinde çalışılmaktadır. 

Harita. bittikten sonra yeni 
harflere göre yazıları teb\iil 

edilecektir. 

Ilir tayin 
Hukuk f'lkültesi mezunların

Suat Harrı B. birinci ticaret 
mahkemesi aza mulhimlil!ine 
l11Yln edilm~itr. 

Taksiler 
Tedrici surette tahih 

ediliyor 
Gün geçti~çe, i~liyen otomo

billerin mii<tarı artmakta ve 
mevcuda yaklaşmaktadır. 

Taksilerini tadil ettirenler 
Taksimde seyrüsefer merkezi 
tarafından muayen~ ve taksilefl 
rnühürlenmektedir. 

Temlik işi 
Temmuza kad~r intacı 

i.çin ye,ni tedbirler ahnch 
Temlik ~lerbıin haziran 

nihayetine kadar ikmali için 
d ı..:. •I te a"" a!Anmıştı. Du yeni 

şekle raııı;ıen !~erin temmu
za kadar bitmesi gene kabil 

olmıyaca~ı anWjıldığı ci!ıetle 
yeniden bazı tedbirler daha 
alınmıştır. işlerin bu müddet 

:ı:arhnda intacı l{in çalışıla

' cıııktır. Kat"t pürüaleıi olnuyan 
temlik o;ıuamelatt 20 güne 
kııdar bitirilmiş bulunacaktır. 

Sahte taksici! 
Zabıta bazı o~omol>illerin 

tak ilerinde iazl licreı yaı

ması !çir. tahrifat yapan 
şofqr litat isminhe birisini 
ele geçirmiştir. 

Kum fabrikaşı 
açılacAk 

Yeni gümrük kanununda 
kumaş itha!At resminin ı.rtı

rılması üzerine bir ecnebi 
grup schrinıi{:~e bir kq_
maş fabrikası açmak te~el>

büsüBde bultrnmustur. Bu 
husustıı tic~rot ı üdüri yeti ve 
ticaret odası ile temas edil
miştir. 

Bu günkü maç kaldı 
Galatasaray ve l-brbiye ta, 

kımlan arasında bugün yapı. 

laca~ evvelce ilAn edilen maç 
lstanbul futbol lıey'eti tarafın· 

ıfan tehir edtlmiştir. 

Yeni neşrzaı 

İcra ve iflas 
Yeni ~ıkan ~ eylülden 

itibaren tatbikınıı bqşlıınacak 

Prensesler olan Jc1a ve iflAs kant1nunun 
icrıı l'Ci•imiz Ahmet Refik B. 

Evvelki gün şehrimize gelen 
tarnfından mükemmel bir •er· 

Bulgar kıralının büyük vQ ı.ı l 
•µ yazılarak bastınlmıya baş. 

k!!çilk hemşireleri Prensesler !andığı ilk formalarından aıı.· 
büyiik hemşiresinin zevci Dul( !aşılmıştır. L: • 

Arşilos dün Yil!yetl ziyaret Şimdiden mütaleas1111 tav-
etmişler ve lıart bır.ıkınışlardır, siye ederiz. 

İnkılap müzesi ı-.;.S_ıı_/lap-a-hm_tl_111_llı_lc_ra.:-d-al-re-. 
lnkılAP müzesl)şlerile rneşııul sınıkn: Salmana Efendiye 

olan komisyon dün Emanette ıııe4yun Bursadıı uııun çarşı· 
toplanmış ve bazı kararlar \•er- da tuhafiyeci un di Tursun 

miştir. efendiye tebll~ ~ıpelıı üze. 
Müze binaslnda hazırlılç rt trsal IQl.ınan Uıbarnaıı:ııt 

ikmal :edilmiştir. Şimdi eserler z~hnn• i~ı:~iıu meçhul 
ve eşyaların tasnilile meşgul o41µgu geyaa!W Bıırsa 

Q}Unmaktadır. MCızenin arın lcrasııu:lan 184 kılınmış 
1!5 veya 20lnde açılması ihtimali Qlmalda tadhl iltıdan ltiba. 

kuvvetlidir, ten tlç gün ziırhnda Yll hlz. 

Ziyaretler ı'' yahut m~addak bir ve· 
lstanbul ıııeb'usu Edip lı kil &öndermedlgt takd!rdıt 

40n V .U vekili Mulilttfn eşyal ı:ııakcuzenlı1 fifruht edl· 
Beyi ziyaret: etmiştir. lecegi llAn olunnlo 

cedit No. lu köşebaşında 
ah,ap

1 
ve mühtacı tamir 

bir : şekilde halen Ha

şim beyin ekmekcisi 600 
lira kıymetinde bir bap dük
kan ve yedi kule haricinde 

gazl(çeşmede 8, 1 O maklup 

12 cedit N. ah p hanenin 

cümle kapısından girildikte 
gayrı muntazam biF ta~ık 

bir ocak bir abdcsane rqı)F

divende çıkıldıkıa &"cniş bir 
sofa üzerine iki büyük bir 
uf;ık oda mevcut 500 lira 
kıymetinde bulundqkları ve 

otuz gün müddetle ihale! 
evvellyesi icra kılınmı olup 
tarihi ilAndan bUitibar ı 5 
glin müddetle ihalei kafiyesi 
icra kılınmak üzere m!iıaye

deye çıkarılmış olmakla ta
liplerin kıymeti rııuhamınine
lerinln y(iıde onu nispetinde 

pey akçalarının hamilen 25· 
6-929 salı günü saat 16 ya 
kadar Fatih dördüncü sulh 

hahimlltiae müracaatları ve 
müzayedeye iştirak edip de 
ytvml muayende gelmemiş 

olanların müstenkif addedile
ı;:eği il!n olunur. 

Sultan Ahmet sulh birinci 

hu/euk mahkemeslnckn : Memet 
Hilmi Beyin Yemişte 7.indan
kaı:ıısında Çobanç~me soka
ğında 79 No. dükkanda Pan
deli Efendi aleyhine ikame 
eylediği alacak davasından 

dulayı tastir kılman davetiye 
zahrına mumaileyhin mezkıi~ 
dükk~nı terkettiğl ve ikamet
gahının meçhul olduğu ~erh 
verilmiş olmakla yirmi giin 
mliddetle il~nen tebligat icra
sı kararglr olarak muhake

mesi 29 4azinın 929 camar· 
tesl günü saat on dörde talik 

kıhndıgınrjan yevm ve saat? 
mezkôda mumıtleyhln hhzat 

. gelıneol veya m uşııddak bir 
vekil göndermesi aksi tak
dirde muhakemenin gıyaben 
rliyet edileceği malıiıu olmak 
ve tebligat makamına kaim 
olmak Uzre ilan olunr. 

Bilcüıule mamulatırun nefasetile bütün dünyada 
pei büyük bir şöhret kazanmış olan 

Hacı Bekir zad~ 
Ali Hulıittin ~lüessesei Ticariycsi 
Bu kere fe\·kcllde meyyalı nuga ve cidden nefis 

çikolata imaline başlamıştır. 

Istanbulda Bahçekapısında 
merkez satış maeazasile 

Galatada Beyoğlunda ve Kadıköyünde şubelerinde ve 

Ankaradtıı Adliye sarayı 
karşısındaki mağazasında 

Satılmakta olduğu tepşir olunur. 

J)cvlct Natbaası idare komisyonundan: 

imili bııttal 17 / \8 kiloluk 250 top 

" • 20 / 2( » 250 
" 

" 
, 22 / 23 " 

100 • 
Simili çilt lstanbul 22' / 23 " 300 " 

• • 24. / 25 • 1!00 • .. • 28 / 29 » 50 
" 1\{ektep klr;ıpları Jçln yukarda nev'i cinsi ve mikdan 

yazılı kAğıt nümunesine muvafık olmak: ~artUe pazarlık su· 

retile satın alınacaktır. Bu kağıtları vermeye talip olanların 

şerait ve teldiUerini haziranın onuncu gününe kadar maı

rufel\ bildirmeleri. 

rası 

4 - Perlev 5arboııat 

komprimesi 

5 - ~rtev dit macur.u 
6 - Pertev kolonya suları 

7 - Pertev kinin kom -

Darüttalimi ınusiki 
lleycti şimdilik yalnız cuma giinlcrl 

cenrKLU DAIJCESİ1 DE T•nnnam ... 
• • olD\t.lrtadtt 

Osman Efendi idaresinde ~ 

"""""'~·-·-··-··-·-···-·=····'*· ..... a·· ı.-;;-.-. :ıH~•loHH!i!::-··r·:ı· ":· •• ••ti ·-·-········:ı:.-:··············ı H, GJ~~-·iii-ra::~ • .:::::.;:.::::...: •• ım:::nın:w:ı.:::ıın::::::: 

m Kler tiiorlü nıii1)şkil1l~tuıAk.iiÇıııkınİz···········ıııı 
3 ı:~ 

' 1 
~~i~ 

Am•6<üo : <!~::.İ~:~~'rı "'°'' · -"• .. i..l..1..1 

al!t ve tcferruaıı haiz yegAne ırıaklnalardır. T trzı i•limalini ':l:::i::·,.:.·:::.· 

cthl ve muvaffakiyet esbabını bu.bütün izale cdt·n 

litınflklıklardan kat'iyen mübmadır. mı 

Bir KODAK makinası ~ğ :::: 
lltimalinl ötrenmek ltill bir k1l9 clahl.ı. k&fidir. 

KODAK loıetr~ maki11alan ve IJimlert ve VELOX 
k~ılan alaminüt kartlar için' 

Min t ros kartları 

.... ··-·· :::: . ... 
;::; 
ı;:ı 

H~i .:r. 

fi!! 
Kullanınız.- her yerde ıablır. ım 
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H CKl ~ ARTlAP.t: CN.t~de çıbn )'Ul "' 
catnıferi1i batan baldan mahfuzdur· 

1 1 
: ı TCrkiyed: Hırlçte 

1 Y.<roş Kuruı 
Caıcteyc g~nd•rllcccl m~nıplanıı 11,ıerlne 

idare ıçı ... e (idare), yazıta aitse ( '!'w) 
ııaretl konulma.lı4tı: 

j 1 }.yJırı JSO 000 
J2'_,'400 800 

1

, 6 • 750 wıo 

l~~~=--=-

('.,dmryım mektuplarm ladoolndea, tn,ııı..S. 
mukadderıcda mektuplara lı:onulm'JI pwoalarm 
k•Jbolmaıl'lc!an " dlnlarm ınİııderlcahtıdaa 

idare meaul detudk. 

' Borsalar 6 uaziran 19,9 

Nukut 
1 Jr, O iz lir~r:ı 

J roıar 

!.:o Yunan 11 ır~hu::.1 

l Iıı;:-LFrr.ar!{ 

1 }, '11Eh:1 :.·a ş'.Lln\ 

!'f' !A•y Homanra 
:o Lrl·:ı Bııl~ar 

l rr len-enk florini 
~C frı:ııaır. frnngı 
~f· J!ııl,.:ın Hreli 
:~ kur~n Çeko - SJ0Y:'l'ky11 
1 {"ctı·c nrts c ~oviyf:!l • 
1 lf'lc;ti f: LcılıiEtAn • 
20 D!r.;ı:r ı 'Yo:osla"Tya • 
:o fdçlka frangı 

ı Prztta Jfranya 
20 lf\'içre frangı 

Çek 
l.ondra üzerine lı!r lnıfilr. lirası kuruş 

li•n·ork 1 Tl>rk lirası dolar 
Parİı • • trap.le. 
Mfüno • • , liret 
Eeı·Hn • • • mark 
!of ya • • .. levn 
F!'tk,el .. • • belka 
Amhterdam• • • ıı.orin 
Clnevre .. • • frank 
Pr11r .. • • kuron 
Viyıına • • ' tilin 
ıradrlt • • • pez.eta 
Varroı·a 

Atlna 
B~kref 
Delgırat 

• • • zololl 
• • •dlrahınl 

:.o ley 
, 'Urk llrul 

Tahviller 
ırtıkroz dalılll r va~ell • 
DHTul!u muvıbi,te 

kru• 
dinar 

ı:ı;Amlyell don:Jryolu 

htanbul lraınv•y •!:'kel! 
Rı~lım Dok ve Apllrcpo 
l<t•nbuı anonim ru flrkell 

Hisse senetleri 
lf 1anka;ı 
Oımı.tıh ba.nk••t 

"lJ 

0000 
0000 

1013 
2C9 

E4 
60 00,00 
3'.l oo 00 
24 sO:>J 
:ı' co:ıo 
E3 110 

t63 
: 19 ,,4 

0000 
23 
73 

t 111 
29 

1102 

ıoıs 

0 .47 
12 
8 
2 

5000 
50 
oo 

Q) 
OJ 

s:ı oo 
25 
00 

00 
8300 
22,0) 
1300 
21100 

65 87,50 
s 43,75 
1 18 15 
2 4800 

18 O'J,50 
9 38,110 

4200 3 
4 

S6 
25,75 

87 
~4 75.00 
ll7 10~'\0 

93 
197 

~ 7 

12 llO 
ooo:> 

28 

25 

1012 00 
209 oc o' 

54 25 oo 
so cıo,oo , 
:9 &O 
24 so,ol'I 
3~ 0000 
ıs 

163 
219 
124 

0000 
23 

ıso 

s:ıoo 

\SO 
co 

0'.) 

'73 00 
116 5) 
29 25 

802 00 

00 
87,50 1 

23 00 
8 13,50 
2 ooso 

&8 
1 
1 
~ 

18 
3 
ti 

00,00 
~73 
1875 
4800 
oo,to 
9925 
44,2!'1 

4 2800 
86 87 
:i'.4 75,00 
27 12.50 

93 
:96 

7 

12 50 
so ()() 

25 

• t2 5 12 55 
128 00 00 

Ticaret ve ıabire borsası 
flatlar Ticaret boı'tall Utlb11mumııı1ı tarafından TPrlimlıtlr. 

Okkası 

Aıaıııt Aıptl 
ıı. v. it. p, 

P.utdı;y %Çavdarlı 
Yun:urak 00-00 0000 
Kmlc• 00...oO 00,00 
Silr.ler 00-00 00.00 
Sert ()0-'JO 00'00 
Denme CC..00 C0,00 
~eri mahlut 0-00 00 00 

09,0Q 
oo,ol> 
00,00 
0000 

8gfil 
-ZAHIRn.ER-

l
·Ça"t"dar 
Arpa 

l
}fıı:ır 

Yıılnf 
Farulye 

1 
/su~am 
~~~r<'ml 

oo.oo 
H .00 
00,00 
oo,oıı 

00.00 

-HUBUBAT-
00,00 

22 00 

oo,oo 
12 00 

0003 
00,00 
0000 

-UN-
Çuvalı ki!oou 
Elı:foıra okl•tra oo 
Eltiotra • 
Ilirhıot yumusak oı.ı 
DirJnci rert • 

J260 
1110 
1348 
1150 

ıkinci • 1200 

TiFTiK -
.Ant.lra 170,00 

1250 
1150 
1225 
ı ıso 

0900 

.~qoblP 175,00 175,'JO 

Yapagı Ouz yunıı 000.00 00:>, 

-AV DERlSl-
Zerden 
Sın sar 
Tilki 
Kur.duıs 

ç fındık 
Badem 

ııru 0000,00 0000,00 

0000,00 0000,~ • ouoo,oo 0000,00 
• c 000,000 eoo, 

-FINDIK- ı 
00000 00000 

000.00 000, Ol) 

" Vakt ,,1n 7 Haziran 1929 tefrikası: 64 

Yumruğunun altında şu 
sakalın yastıklık etmesi, şu 
çenenin darbalara karşı 
bir mukavemet göstermesi 
için pek tatlı bir zevk hissi 
ile doldurmuştu. Eğer ken· 
disiııi w.btetmese şarkı söy· 
liyccekti 

Tam istasyondan çıktığı 
sırada arkasından koşan 
biri yanına vardı. Bu koşan 
"Venesya" idi. Heyecandan 
kekeliyordu. 

- T erez:i. arabadadır. 
Amma işler yaptınız ha 1 
Şimdi tamamen rezil ottluk. 
Hiç bütün alem karşısında 
bir hanıma) gibi diiviişülür 
mü ? Bizi rezil ettiniz 
rezil ... 

" Cones " clivap verdi : 
- Susunuz; saçmalamı· 

ya lüzum yok. Kupayı gö· 
rerek koştu. Kapısını açtı. 
Bir köşeye büzülmüş olan 
bir karııık §ekil söylenecek 
tekdirleri redde hazırlanı
yormuş ilbl ellerini uzah· 
yordu. Bu şekilden emirler, 
mınltılar yilkae.liyordu. 

"Cones., ellerden birini 
tuttu. Elleri arasında tuta· 
rak öptu. Sonra kendisine 
yetişmiş olan "Venesya., ya 

dönerek dedi ki: 
- Çıkınız .• 
" Veneı;ya • arabaya bi

nerek "Cones" in yanında 
oturdu. • Cones • kapıyı 
kapadı. "Vcnesya. başını 
pençereden çıkarıp araba
cıya: 

- Haydi, eve gidelim. 
Dedi. istasyondan çıkı

lıncıya kadar "Cones., bir 
şey söylemedi. Fakat araba 
daha az ışıklı sokaklara 

varınca, içindekini dökme· 
ye başladı. Hitap ettiği 
kimselerin simasını görmü· 
yordu. Tarzı ifadesi o ka
dar kat'i ve müessir idi ki 
sokağın gürültüsü sedasının 
tınnetini örtemiyordu. Di
yordu ki: 

- Olan bitenin hiç bir 
ehemmiyeti yoktur. Bunla
rın hepsini unuttunuz~ Za
ten yarın size söyliyecek
lerimi işittiğiniz zaman 
bunların hiç birısini düşü

necek haliniz kalmıyacak. 
Hem de hadiseyi kim 

gördü? orada trene yetiş· 
mek için tel~ eden yaban
cılardan başka kimse yok
tu. Polis memuruna bir lira 
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AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piy ankosu 
5 . CI KEŞiDE : 11 HAZIRANDIR 

BÜYÜK İKRA~IİYE : 50,000 

AYRICA: 25,000, 15,000, 12,000, lll,000 LIRAIJK 

IJOlAMIYELER VE 10,000 LiRALIK ıılR MÜKAFAT 

Bu keıldede cem'an 3,900 numara kazanacakbr. 

300,000 kilo birinci 
nevi has ekmek 

Çanakkale jandarn1a efrat n1ektebinden: 
Çanakkale jandanna yeni efrat mektebinin 1-6-929 tarihinden 

Mayıs 930 gayesine kadar bir senelik ihtiyaçları olan üç yüz bin 1 

kilo birinci nevi ekmı!lc kapalı zart ıısıılile Ja-6·929 ~rşembe 1 

günü saat on altıda taliplerin verdiği fiat komisyonca hddi itidalde j 
ıı-örüldiği takdirde ihalesi icra kılınacaktır. Taliplerin bu baptaki 

şartnameyi görmek üzre Çanakkale hilhfunet dairesinde müteşekkil 

komişyonu mahsı:sa müracaatları ilan olunur: 

ftntara (Babıali) ~a~~esin~e 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı 

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

caatları. 

verdim, bu mes' elenin uza
mıyacağına eminim. Bu ha· 
diseyi bir tarafa bırakalım. 
Başka birşey mevzuu ba • 
histir. Hem de o şey ya • 
nında bunların hiç birinin 
kıymeti yoktur. 

Yarın sabahleyin mu
hakak bütün aile efradı 

ile bir görüşmeliyim. Müs· 
terih olunuz, size söyliye· 
ceğim şeyler sırf kendi 
şahsıma taalluk ediyor. 
Şu halde sizin hiç bir 
ihtiraz edecek noktanız 
yoktur • Söyliyeceklerimi 
tahriren tesbite çalıştım, 
fakat muvaffak olamadım. 
Bir sebepten hepsini söyle· 
miye karar verdim. 

Hem söyliyeceğim şey 

sizi hayrete garkedecek 
bir şeydir ne olduğunu 
dünyada tasavvur edemez· 
siniz. 

Köşesinde yıkılmış kal· 
mış elbise kömesinden söz
ler inlemeler yükseliyordu 
"Tereza,. diyordu ki: 

- Ahi ben ne betbaht 
bir kadınım! Ne için git· 
mek istedim? Ahi şu anda 
o heriften öyle nefret edi
yorum ki. 

Oh 1 mutlaka aklımı ka
çırmıştım. Zaten daha dün 
böyle bir harekette bulun
mağı en fena birşey ola
rak biliyordum. Fakat ka
bahat te sizin ya ! Ve ya 
bana böyle muamele etti· 
niz? Eğer cüz'i ümidin 
olsaydı, Jböyle bir cinneti 
irtikap eder mi idim? 

" Conen " dedi ki: 
-Şüphesiz hakkınız var. 

Yalnız şurasını biliniz ki 
dün sizi yalnız bırakışım 

kendi kusurumdan değildir. 
Niçin olduğunu anlıyaçak
sınız. Beni dinliyecek olur
sanız tebdili lisan edecek

siniz. 

Masumiyetim nisbi oldu
ğundan belki de müsama· 
hanızı icap ettirmiyecektir. 
Şimdi tarziye ~eren siz bile 

belki o zaman bana hitap 
etmek istemiyeceksiniz. Fa
kat ne yapayım. Herçibat

abat hakikati söyliyeceğim. 
(V enesxa) müdahale etti: 
- Ne ol yeni birşey mi 

çıkıyor? lüzumu miktan 
rüsvay olduğumuz mütalea
sında değil misiniz? Gene 
ne gibi bir nıes' ele çıkarı· 

tllSUı lf .. 
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İatanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Mahallesi Sokagı No Nevi Kıym0ti muhammenesi 

atik cedit atik cedit 13850 lira 
Kadıköy Caferağa Lorando Şair Nel'i 1 mükerer 1,3 maabahçe köşk ~ekiz taksitte 

Balada evsafı muharrer maa bahçe köşkün 13850 lira be<!eli muhammen ile ve kap1lı 
zari usulile 10-6-929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de müzayedesi muk:.rredir. 
Taliplerin bedeli muhammenin 'f.7,50 hesabiyle 1038 lira 75 kuruş veya muteber Daııka 
ektubile fmvali meruke satı komisyonuna müracaatları. 

Bursa Hapishanesi 
müdiirlüğilnden 

A umu mı 

Iiapıshanei umumi için münakasaya konulan ekmağin lialı 

haddı layık11ıda görülmediğinden 1/6 929 tarihinden 30-5-930 ta-
"-i:· 

rihine kadar yeniden kapalı zarf u~ull!e münakasaya konulmuş-
tur, Vevmf, beheri 960 gram Qlmak üzre 450 - 600 adet safi 
yerli Buğday unundıın mamul ikinci nevi ekmek itasına talip 
olanların şeraiti münaka~ayı anlamak üzre hapıshane müdürlil· 
ğüne ".e m!lnaliasaya iştirak etır:ek lsteycrlcrin 20/0/029 tarihine 
müsadif pcrşenbe günü saat 15 te Bursa ziraat m!idürlü~ü da· 
ircsinde teşckkfil edecek kÔmisyona müracz.at eylemcieri ilan 
olunur. 

Piyanko müdürlüğünden: Ta
bettlrilecck olan (400) atlet 

varide sııdira, karar, ziınmct 

ve demir baş eşya defterle

rinin aleni pazarlık suretile 
münakasası icra edi:ecef,in

den tab'a talip olacaldarın 

pey akçclerile birlikte ( 6-6-

929) tarih Pcrşebe günü saat 

oııbeşte piyanko müdürlğün
de müteşekkil mübayıat k.:>
ınisyoıııına müracaatlarL ......................... 

• • • • 
memuriyeti 

müsabaka 
TÜRKİYE tŞ BANKASI 

• • .• . 
iFARİNALi ıcın , 

ANKARA • IST ANBUL • IZMIRDE icra edilecektir 
Teşkilatımızın daha ziyade tevsiini derpiş eden banka

mız bir müsabaka imtihanı icra ederek form~, amir ve 
memur alacaktır. 

Müracaat edccek:erin sinin •22.ile •40• arasında olmalı 
maliye ve bilhassa Bankalarda çalışmış ol-

Fransızca veya başka bir ecnebi lisanı bilmek medarı 
tercihdir. Milpledi alınmayacaktır. . 

imtihan neticesi bankaya kabul edilerek memurlar 
lstanbul • Ankara ve lzmirde dahil olduğu lıalde teşkilatı
mızın her kısmında müdüriyeti uınumiyenin münasip gör
düğü mahalde çalııtırılacaktır. 

Maaş: imtihnnda derecei muva.ffakiyete göre 
edecektir. 

Bankaya kabul olunabilmek için imtihanda muvaffak 
olmak ve bankaca sureti mahremancde yapılacak istihba· 
ratın da matluba muvaffak olması şarttır. 

lmtinana iştirak etmek isteyenler İstanbul ve izmirde 
Şube Müdüriyetlcri ve Ankara da ise memurin müdüriyetimize 
9 haziran 929 tarihinden itibaren nıürnc1at ederek imtihan 
duhuliyesi ve matbu bir tercümei hal varakası alabilecek
lerdir. imtihan ırüııü bu matbua duldurulmuş olarak 
imtihan evrakiyle birlikte bankaya tevdi edilecektir. 

Amir ve memur olarak ı:irmek isteyenler ayrı ayrı 
imtihana tabi bulunacakları cihetle imtihan sualler! d~, 2 
sınıf olarak tertip edilmiştir. 

imtihana 19 h~ziran pazar günü lstanbul • Ankara ve 
izmirde saat üçte mübaşeret edilecektir. 

imtihanlar mahrem olacak ve iştirak edenlerden arzu 
ednler yalnız olarak iıntilıan edilebilecekl~rdir. 

imtihanda muvaffak olanların adedi ihtiyaçta!! fazla 
olduğu takdirde de bunlar ati için kayt edileceklerdir. 
Şimdiye kadar bankamıza müracaat ederek memuriyet 
talebinde bulunanların imtihana iştirakları lazımdır. 

• 
( Çocuk gıdası ) • • • • Oıtlaforın rn nefüi v~ en 

• • • • • • • • • • • mü~.eınmelidir 

• • • • • • • • •11•••••• ••a••••• ,. ...... '.'111• 

Or. NÜZHET SAl\İil • 
Bursa Çekirgede ılıca 

ve elektrik tedavisi mü
tahassısı. 

[ l\1clrupla da izahat \'tri!ı:-. ~ 

Burç Cevza 
yın c\Oluıu l'j1 Aym batııı 

3.S9 l!.J 19,24 

Cuma. 
Ekin biçme mevslml 

Namaz vakıtluı 
Sabahı Ot?,, lld .. :11 Akt• lil v.~11 fm,,•c 
4,29 12,13 16,12 19,38 21.~9 2.12 

Buırün doianlara lsİ.!ll: 
Ku; Erk•kı 

Emin Müritovel 
Günün nasilıaıı: 

Sus küçiijtü.nsöl biıyü~ün lı:tkkıtlır 

Buıünkü ha·ıa -
ITav:ı. bulutlu, yağınıır ~htemel. 

müdar: Refik Ahmet 

Muharriri: Vere Stakpul 

yorsunuz? Hem de yarına 
talikte mana ne? Daha ne 
gibi bir delilik yaplınız? 

"Cones" cevap verır.iye 

vakit bulamadan arabanın 
bir köşesinde kalbi rikkatle 
çırpınarak duran "Venes· 
ya " inlemesini brakarak 
"zevc., ini müdafaaya baş
ladı. Dedi ki: 

- Her ne yapmış olur· 
sa olsun hemşiresisiniz; ve 
onu ittihama hakkınız 

yoktur. 

"Venesya" tahkiri hazm· 
edemiyerek bağırdı. 

- Onu ittiham mı? 

- Evet onu ittiham edi-
yorsunuz? Bunu açıkça 
söylemiyorsunuz, fakat böy
le düşündüğünüz haliniz· 
den keşfolunuyor. Eğer 
mühim bir kusur yapmış 

olsa büyük bir süriır du· 
yacağınız muhakkaktır. 

(V enesya) nın dudakları 
tavuk gıtlamasını andıran 
bir seda çıkardı. ( T ereza ) 
kadının en hassas teline 
basmıştı. 

(Ven es ya) hilkaten hain 
d~ği'di. Fakat daha hayırlı 
birşey de olmadığını söy • 

!ersek hata etmeyiz. Fazilet 
meraklısı ve haşin bir mah
luktıı. Hayatını diğerlerini 
tenkit ile geçirirdi. (T ereza) 
doğru söylüyordu. Başka 

birini kusurlu bulmak (Ve
nesya) yı adeta mahzuz 
ederdi. Kadın tavuk gıtla· 
masını andıran· homurtu • 
sundan geçmeden "Cones. 
müdahale etti. 

Fikrine bir tarzı tesviye gel· 
mişti. "Tereza. ya dediki: 

- Eşyamız ne oldu? 
- Bilmiyorum ... Bana 

ne ... Varsın kaybolsun git
sin.. Araba yavaşlıyordu, 
"Vencsya. baridane scrdu: 

- Zannedersem bu ıtk· 
şanı bizimle kalırsınız de· 
ğil mi? . 

"Tcreza. cevap verdı: 
- Pekala ... 
"Cotıes. yere indi De

diki: 
_ Yarın sabah burada 

bulunacağım. Saat dokuzda 
beni bekleyiniz. Bütün aile 
erkanının burada hazır bu
lunmasını istiyorum. 

Sonra "Tere:za.ya dön· 
dü: 

- Bu akşam olup biteni 
unutunuz. Görüyorsunuz ya, 

bunların hepsi benim işle

diğim hatadan dolayıdır. 

Yarın mcs' cleyi ben anla
tayım; o vakit hakkımda 
bam başka bir fikir be~ler· 

siniz. 
Mücrim kadın kapıya 

çıkan merdivenden " Ve
nezya "yı takip ederken 
içini çekti . 

"Cones., kapının kapan· 
masını bekledi. Evin nu
marasını aldı. Sokağın kö
şesine kadar gide:ck adını 
okudu. "Körzon S~rayt. , 
sonra "Roçestcr" ote!ine 
avdet etti. 

Şimdi arbk ne olursa 
olsun, kat'i bir yola girmiş· 
ti. Tuhaf değil mi? şu ka· 
dını kabahat işlemek üzere 
iken gördükten sorı~a adeta 
onun hakkında bir meyil 
duymuştu. Böyle bir mah· 
lılkun' ! kendini idare ede· 
bilecek bir şahaa karşı nl! 
samımı bir miıbabbetle 
bağlanacağını anlıyordu. 
içinden diyordu ki: 

- Ne hilriMWide mahluk! 
Maşiyen "Karlton Havz 

Tereys " e gittiği sırada 
"Roçeste. in he.kiki seciyesi 

(-.il) 


