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i Bekarlık müsabakası 
1 Cevaplan tasnif ediyoruz 

L. ....... :::'..:;~~-~~;~~!~.:::__ 
-

Yunanlılarla itiliıf temmuz 
Ankarada imzalanıyor 

koryera Dellasera ea-1 

zetesi Tevfik Rüştü 
Beyin Roma seyahati-~ 

ayı i~inde] 
mu. 

• VE 

nin meseleyi teshil 
ettiöini yazıyor 

-
Misakı imzalamak için M. V enizelos 

Ankaraya gelecek 

Roma 12, (Aneksartitos)- da iken Türk- Yunan itila· 
Korye:-a Dellasera gazete- fatmm pek yakında husnü 
siııin mevsuk bir mcnbadan suretle halledileceğini temin 
vuku bulan etmiştir. 
istihbaratına ' Misakı im-
göre, Tevfik zalamak için 
Rüştü B. in M. Venizelos 
Romaya se- Ankaraya gi-
y h · T k decektir. a atı ür -
Yunan ihti- Koryera 
lafa~mm hal- Dellasera ga-
lini fevkalade zetisi Tür-
teshil etmiş- kiye • Yuna-
lir. Hatta nistan ara-
Türk - Yunan M. Venizelos sanda itilaf 
misakının temmuz da An· temininde ltalya diplomasi-
karada imzalanacağı şim- sinin muvaffakiyetinden do-
diden beyan o:unabilir. layı beyanı memnuniyet 

T evlik Rüştü B. Roma· ediyor. 

Boteziçinin Ana do. Yeni 
lu qhiline rağbet.. me 
Sirketilı1J.yriyenln taıı
dığı yolcu adedi se
r.eden seneye artıyor 

Boğaziçinin Anadolu sahi
lir.iıı günden güne boşaldığı, 
raAbetten dü§tüğü yazılmı~ı. 

Gazetemiz lstanbulun en 

eüzel bir kSşcsi olan bu sahi. 

Boiazlçl 
lıni, iddia edıle-n elim akibeti 
üzerinde tevkkuf etmiı, tet
kikat yapmıı ''e bu iddianın 
doğru olmadığını tesbit etmiştir. 

Filhakika Boğaziçinin Anado
lu sahiline iki üç senedenberl 
artan rağbet, bu senede, yaz 
mevsiminin yakl~ması Uzerine 
kendini göstermiştir. Boğaziçine 
Yapılmakla olan akının mühim 
bir kısmı Anadolu sahıllerine 
"uku bulmaktadır:. o derece ki, 
bu sahilde sayfiye tutmak isli-
.Yenler bir türlü yer bulama· 
rn:ıktadırlar. Çünkü her taraf 
daha mevsimin hulCılünden evvel 
kiralanmı~lır. 

Şirkelı hayriyenin yolcuları 

h r sene bir miktar artmhlctadir. 
Bu da Bo~aziçine karıı artan 
ra~be:i ispat eden bir delildir. 
Şırkcti hayriyenin tanzim ehiQl 
Ltalisliklere göre, (1927) sene· 
•inde Anadolu sahilinde bu
lunan (1 O) iskeleden (151 1383) 
Yolcu nM.lolunmuş, buna mü· 
bbıl (928) seneside (1555659) 
Yolcu taşınm11tır. 

Bu da gösteriyor ki Bo~azın 
Anadolu sahilleri rağbetten 
düşlllet:1i~. bilabs son senelerde 
gorükn rağb t :ırtmışhr. 

Bir giln gel~ek "biitfln 
dünya açlıktan birbir

ne mi gireck? 
Son zamanlarda Varşo

va da beynelmilel bir zira-

at kongresi toplanmıştı; bu 
kongrede lngiliz murahhası 
mühim bir rapor okumuş
tur ve dünya yüzünde git-

tikçe insan miktarının art
tığını, fakat buua mukabil 

hububat istihsalatının tevak

kuf ettiğini, hatta bir çok 
yerlerde köylülerin köy 

hayatından memnun olmı
yarak şehirlere hicret etme
leri yüzenden buğday zira
at sahalarının daraldığını 
ispat etmiştir. 

O halde dGnya yüzünde 
nüfus miktarı mütemadiyen 
artar, bil'akis zahire ve 
buğday istihsalatı o nispet-

te artmak lazım gelirken 
eksilirse netice ne olacak? 
her sene biraz daha yiye
ceklerinin azaldığını gören 
insanlar yaşamak için ne 
yapacak? zannediyoruz ki 
bunun cevabı açıktır: bazı
ları yiyecek, diğer bazıları 

yiyenlere uzaktan bakacak; 

fakat bazıları yer, bazıları 

bakarken de bir gün kı
yamet kopacak! 

Yunanistan ~urcunu ~~üyur 
Amerikaya senede 15 
milyon dolar verecek 

Vaşington, J 2 (A.A.) -
Matbuat haıp borçlar mese
lesi hakkında Yunanitan ile 

aktolunan son itiiafm ihtiva 
ctmc.-ktc olduğu şartları neş

retme1m;dir, \ unanistan Amc

rik:aya 26 sen mcıddetle se
neyi l 5 milyon dolar -cediye 
cdeccktfr. 

... ı 

Beden terbiyesi şenliklerine hazırlık 
,.akıimde dün de kız mektepleri tal('besi prova yaph 

Beden terbiyesi şenlik}~ bulunacak da~ililere ma-
ri önümüzdeki Cuma günü arif idaresi tarafından tez-
yapılacaktı B h t k. kereler gönderilmiştir. ha-r. u usus a ı k'"t b d . . d 
h . ra a ı e enıye ıcra e e-
azırlıklara devam edıl- cek olan erkek mektepleri 

mektedir. Şenlikte hazır talebesi geçenlerde bir 

prova yapmışlardır. Dün 
de kız mektepleri talebesi 

böyle bir prova yapmış-

lardır. Resmimiz bunu gös
termektedir. 

Kabahatlılar affedildiler 
[
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Hanki cezalar te1 cil ediliyor? 

Bu ıqiihim kapıuıu 

• • MÖSTEHCE 

NEDiR?~~ 
l\ Iı1allin1 ,r el1l)i J3e)riı1 fil~ 

Bediiyatta açıklık mevzuba 
olamaz 

ibda ismeti umumiyeyl rencide etmedikten 
k.! içtimai zevki selimi yakseltlr. İçlimai zeı 

selimi ~IJ.riı asllsini dlrmiyete ifriJ.ğ etme 
değru değildir 

Darülfunun Hukuk fakül- ı Bu tarifteki " halk. ,. 
tesi Hukuku Ceza muallımi limesi neyi ifade e 
Vehbi Bey, sakin bir yer Halk demek ammenin 
bulsak ta ko
nuşsak, diye 
beni müder
rislerin oda .. 
sına götürdü. 
Yanyana ge
niş koltuk
lara oturduk. 
Vehbi B. 

eti um 
yesi mi, 
sa onlarc 
bir kısmı, 
hiz1bi mi 

Evvela 
nu tayin 
mek la2 
gelir. Bu 
susta ali 

anketi mi zin müttefik 
suallerine göz ğillerdir. 
gezdirdi ve hassa bu 
sonra dedi sele bi 
~: bn~um 

- Kanu- fiilin cür 
numuz bunu yetini Y? 
müstehçen ve neşre 1 

hayasızca ke- etmekte 
limelerile tes- Ceza muallimi Vehbi Bey masına 

pit etmiştir • Müstehçen re, halkın, yani kesif 
ve hayasızca nedir? Bunu kütlenin ıttılama arzey 

Ankara, 13 (A.A) - B. kal>ahat ef' alinden maznun 
veyahut gıyabında veya vi· 
cahında mahtrum olanlar 
affedilmiştir. 

tl · 1 h" · .. .. .. bizim ceza kanunumuz ta- mek veya bunu mÜmK ve en a ey me ve uçuncu 
babının beşinci faslında rif etmediği gibi, tarifine kılmakla husul bulmak M~ Meclisinin bugünkü iç

timaında kabul edilen ve 
kabahatların affı ve bazı 
cürümlerin takibat ve ceza
larının tecili ~hakkındaki 
kanun bervcçhi zirdir: 

Madde 1- Umumi ve 
hususi kanunlarda yazılı 

2-Türk ceıa kanununun 
ikinci kitabının birinci ha -
hının birinci faşlında yazıla 
vatan aleyhine ve ikinci 
faslında yazılı deyJet kuv • 

Tekrar mı karşılaşacaklar?! 
futbol heyetinin dünkü içtimaı 

llAI\. E1f RJPORlJ 'DA TJİY ll Kİ: 
11 Sakatlığı intaç eden hadi elerde 

bir kasıt yoktur ,, ~ 

Bir tecziye talebi de olmadığı için azai bir karar 

yazılı ~marnlar, hatipler va- hiç bir kanunda tesadüf tiza eder. 
. ,. . . .. etmedim. Maamafih biz ilmi Eter kütleden mak 
ızlerle ruhanı reıslere mu • b" tt t "f t k · t k muayyen eşhastan teşek . . . ır sure e arı e me ıs erse 
taallık ve beşıncı babının d.. .. .. .. k l b. h"tte etmeiş bir kemmiyetse, 
b. . . fa l 

312
. . d uşunuruz, apa ı ır mu ı 

ırıncı s mm ıncı ma • .ka d"l k b" f··ı · .. nu da Alman müellifleri 
ı e ı ece ır ıı ın cu-

desinde yazılı suçlar ve rüm addedilmesinde isabet den Fon Liç, böyle 
ikinci faslında yazılı, cürüm hizbe vaki olacak ibla 
[ Alttaralı 4 Uncu sarıfamızdadır ] 

Komünistler 
İzmirde toplanan mev
kufların adedi 50 yl 

buldu -T ahkikabn son safhası 

!~ 
~ .. 

görülem;;z. 
Bunda isabet olmadığına bu mefhuma dahil olamı 

göre, tarif şu suretle yapıla- cağı kanaatini dermey 
bilir: ediyor. 

Halkın hissiyatını renci- Fakat bu mütalaayı m 
de ve tahris eylemek veya tak bırakmayı lüzumund 
bunun için ihtiraskar bir ziyade şiddetli gördüğün 
hissiyatı izhar eylemektir. [ Alttarafı 3 üncü sa)ıfomızdadır 

Barem ingiltere kra 
.. alınmasına lüzum görülmüyor 1 

Galatasara yla 11enerin rakuıda bir. doslluk ı 
11ıaçı yapnıalan <·e bu 111aç hasılatı1111ı 

y·araltlara tahsisi 111uhte111eldir 

.. 11etkikatı11 bugiin 
bitnıesi belcleniJ or 

Meclis ( barem) in 
kabulünden sonra 

bayram tatili 

Korf o adasına 
~eliyor 

Atına, 12 (Aneksarlilos) 
lngiltere kralının refakatın 
kraliçe bulunduğıı halde Kor 
adasını ı.lyaret edceği şayıdir. 

Avusturya takımı da yarın geliyor 

istanbul futbol heyeti dünkü içtimaında 
Galata nr.ay · Fener bahçe etice , e knrar buğiın bir 

ara mdaki maı;ın mliessif ne- tebliğ şeklinde matbuat:ı re' -
ticcsini tetkik etmek 'c ha- di olunacaktır. ;\fohaza içti-
kem raporunu oku) up ~ha- maın nih ı)Ccine kadar bek-
dişcnin mc::.'ullcrini tcsbit c- liyen mnharririmız gerek ha-
derek bir karara raptetmek kem raporu gçrck he) etin 
için dün akşam futbol heye· noktai nazarı hakkında ki\fı 
tinin bir içtima aktedece~i ilcrccedc marnm. t nlmı~ tır. 
:yazılmıştL Hakemin raporu 

Pün akşam içtima l J lakcm Necmi Bc~in bir 
yapıimı~ hakem nıpo_ı:u buçuk ka~l' uzunluğnda olan 
okunmuş fa1':at netice bugtinç .r;·p~un m.aç kurb~'lnlıırından 
talik edilmiştir. {Alt tarafı 4 ilncıı s.t"-ızdadırl 

fzmlr Polla müdiirli fzmtr mliddeiumu
Ömer B. mhl Haaan B. 

1 mayısta şehrimizde ko
münistliğe dair beyanname 
dağıtan Eftim, Troçki, M~h
met, Koço, lsak, Sıtkı fz. 
mire gönderilmişlerdi. Mev
kuflar lzmire vasıl olmuş
lardır. 

Bunlarla beraber şimdiye 
kadar lzmirde haklarında 
komünistlik maddesinden 
tahkikat yapılanların adedi, 
elliyi geçmiştir. 

lstanbulda zabıtaca yapı
lan tahJ...;katı idare eden • 
ler.den Ziya B. de İzmire 
muvasalaHe lzmir müddei 
umumisi Hasan B. yi ziya-
ret etmiş, Adliye dairesinde 
polis müdürü Ömer, kısmı 
idare reisi Sait B. lerin 
iştirakile bir toplanma ol • 
muştur. 

Ziya B. den lstanbuldaki 
tahkikat hakkında malumat 
alınmış, bilmukabele İzmir
deki vaziyet izah edilmiş, 
bu mevzu etrafında ~öru-
ıülmü~tür. 

yapacak 
Ankara, 13 (Yakıt) Büt· 

çe encümeninin •Barem» tet· 
kikalını yarın bitirmesi bek
leniyor. Eğer layıha perşenbe 
içtimama yetişe bılirsc meclis 
perşenbe gün~. yetişmezse cu· 
marlesi günü bayram tatili 
yapacaktır. Bayram tatili her 
halde «Barem liiyılıasmın ka
bulünden sonra olacak, cncü
m.!u tatil müddetinde bütçeyi 
Bareme göre tadıl ederek 
bayram nt,.~ : c ycli~Greccktir. -H. vekilimiz __ .. 
Paris elçimiz ıcre
fine ziyafet verdi 

Ankara, 13 (AA) Bu 
ak§am hariciye konab11nd:ı Hn
riciyc vekili T evfık Rüştü Bey 
tarafından Paı is büyük elçimiz 
Fethi Bey ıer<>!inc bir ziyafet 
verilecektir. Ziyafette Dahiliye 
Maliye, Maarif vekilleri ile 
fırlCa katibi umumi t Safvet, 
hariciye müstcsari Enis Beyler 
ve Fransız !l f;ri ıle sefaret 
erkanı b"1uMca~ !:udır. 

-·-
Bulgar kabinc:;i yerin 

~ofya, 11 - Başvekil, k 
biııede tebeddülat yapılacağı 
dair olan rivayetleri tekz 
etmiştir. . ........................................... . 

- Neden iki tane b:rJ 
ananas aldım? 

KaynlllUltr.ıJ... B ir ana 

nas için ömnirttiin yarumı 

r.ı.:rf,;m, demi · J~ .. 



Paşa 

(A~N) 
.... 

VAKiT 14 Mayıs 

Defolson misyonerler! 
Bu isimle bir cemiyet teşkil edilmiş, mücssisler dün toplana

rak nizamr.amelerini ikmal etmişler, cemiyetin teşekkülüıın bir 1000 kutUf 10 p • 
istida ile vililyete bildirmişlerdir. 

Cemiyetin maksadı memleketimizde ecnebi ve şüpheli kimse- rodo kopandı 

S l 
!erin din propıtğandası yapmalarına mani olmaktır. lngiliz lirası üııerinde 

ii (')'lllatı paşa.rı ) Yl ka ltyarak zırlılı;·a Bunu temin için umumiyetle misyonerlere kaşı şiddetli bir birkaç gündür b~lı,yan ha· 

Alalıı·e11ı telgraf 

hapsedin, denirordu aına ... mücadele açılacaktır. rdretli muamele dün de 
_ 61 _ Cemiyeti tesis edenler fikri lıayatımıta nıensu;J zevattır. Ce· devllm etmiıtir. Bu hararet 

\· ı · · S miyetin teşkkülünün lıükiımete haber vedldil!inl ıniibeyyin bl'-- ." a ya ıştc. , inıdi bu Açıkcası, başvekil Ahmet dig" er günlere nlsbetle, dün 
yannanıe vilayetren ah~dıktan sonra cemiyet )'enid~ı kaydedilecek 

zat nasıl ı~ı·kif \"C hapsedilir? Vefik paşadan geliyordu. aza ile umumi bir kongre aktedecek, maksadını htihsal için ne daha hafif geçmiştir. Btı • 
Bu scfor mutasarrıf Reşat Rauf paşa makirıe başınday- suretle çılışnmk lazım geleceğ;nı münakaşa ve t~s'.:ıit edecektir. nunla beraber !sterlin yük-

paşa söze kanştı: ken: « başvekil paşadan ay- sek fiatını muhafaza et • 
-Alı efendimiz, hakkı rıca emir verdireceğim.)) Balıkçılar Memnu 1 mi~tir. 

dev~~tİııiz rnr, çünkü malt\ - demişti ya .. İşte onun neti- !sterlin dün sabah Bor· 
matınız yok. cesi idi. B Tavuk, hindi gibt sada ıooo kuruş üzerinden 

İşte izzetlu ynn~r bey efen- Ahmet \" efik paşa sabah ir tayyare salın almış alıci bulmuş, öğle üteri 
di ıııahıuınunuz da hakikati verdiği emri tckrnr ediyordu: oluyorlar hayvanat nasıl 1001 kuruşa kadar yüksel-
hali arzctmcktc sıkılıyorlar. - « Zaptiyckrini topla, fstambul balıkçılarının nakledtlecek '? mittir. Öğleden sonra bir 

. \h paşa hazretleri alı .. Sli- Süleyman paşayı yakala \"C ötedenberi Tayyare cemi _ iavuk, lıiddl, piliç gibi hay- liralık 990,50 kuruşa kadar 
lcyman paşa ya,·cr beyleri 2ırhlıya hapset! ,, ld k vanlartıı ayaklarından asılarak düşmüş, fakat talep katşı· yetine vermekte o u lan 
kemali hakaretle konakların - Di}'ordu , Alı .. lstanbtılda • k b naklinin kat'i suretle men'i takar- liında gene yükseletek 

ıanenin mi tarı ir tayyare 
dan t:ırdcttirmişlcr. oturtluğu yerden ••·an et .. • b k k rür etıniı Ve lıu htt\usta icap 1000,25 kuruşta kapanmıştır. 

J r mu ayaasına afi gelece 
llakip:ıyımza gelen emir deyil·crmck pek kolay şeydi. eden yerlere emir veri1111iştir. lngiliz lirasının bu hara· 

b 1 d A dereceyi bulmuştur. Bu ha-
şu s~ cp c ir. lımet Vefik paşa Gcli - Bu karara ınuhalefet nakdi ceza- telli vaziyeti hakkında ala· 

N 1 f b 1 miyetli zümrenin yüksek - ası mutasıırrı Paşa~ o uda bulunsaydı da olaııı yı !11ü5telzitndir. kadarlar bir gayri tabiilik 
S·· ı ·b· b" b" · iki ·· ·ı · d ı fedakarlıg" mı takdiren bir u cyınan paşa gı ı ır zau ıtcnı ·· gotı e gör ü tttn görmemektedirler. 
bu yoldn harekete !le ·kedccck wnra yüksekten .atıp tut- tayyaremize ( İstambul ba- Sanayi aleminde .Eman"'t kı"ak 
kadar it' aç ettirdiniz mi ? saydı . Bakalım , tutmak ya- lıkçılıırı ) naı:tıı verilıİıeı;i " .,, 

.\ıutasarrırın ödü patlamıştı: 1caıamak. kolayca mıydı.? hakkında ıstambu1 vilayet Fabrikatörler yaptıracak 
- Aman paşa hazretleri, Koca Sabit paşa bile aşağı- şubesi idare heyeti tarafın- Dün birlikte içtim4 l(öprü dul:ı.1larının tamiratı 

kulunuz padi~ahimizin hakir dan alıp yan çiımcğe çalışı- dan umumi merkeze yapı - hususi kızaklarda yapılıyordu. 
ve alılar bir bendcsiyiın. yordu. lan teklif kabtıl edilmittir. C t t İ 1 C r Haber alciığımıza göre Emanet 

- Ona ne şüphe, cüm- Reşat paşa: 'fayyareye at takma mera'- Oün Sanayi birli(!;itıdc ba- l:u tamiratı bu seneden itibaren 
!eten sadık bcııdcleriyiz. Ben - Hususat aciziye ııit bir siminin glinü ayrıca l"esbit zı fabrikatörlerin i~tirakilc Emanet tarafından yaptırmayı 
onu sormuyorum. Sülc)nıan telgraf 1 Sizlete uzun ömürler edilecektir. bir iÇtiına ppılmışcır. i\lulum kararlaştırmıştır. Bu ınünase-
paşayı o gibi tnuamckde efendimiz, ihtiyar bir tı:yze oldu~tı lizctt! fabrikatörlere betle (200) bin lira tahsisat 
bulunmaya icbar eden sebebi cariyeniz ,·arı:lı, dün gece... BükreR seyahati yü'Zdc 5 prim yerilmişti. verilecektir. 
.. il k · ti y h ı ı H d 'Y llLı prim )'ilzdc 6 olan Ç k b h o5rcnıne ıs yorum. - a .. ,.~ \'a ı... ü a ocu a çesi 

v 1 ı J B" b 1 ·J k 1 1 · y 1 k -ı muamele verıı-isinln besine ı aver er susuyor ar ı. ır a il e ·a an ara uzun ömür- apı mıyaı.:::ı mır "' · Oülhane parkının muzika 
türlü: !er ih an e)~Cs:11 ı. tekabül etmi~ ve fabrikıılnl"· 

'l ' Himayei etfal cemiyetinin . köş'.tü civarının bir çocuk bah-
Ef" d" "ki d r · R b 1 "ld dan yli,..dc bir muamele yer-

- dl ım, ı eıa gıt - cşat paşa aşve ;ı en Gulcemal vapuru ile Romanyaya, ı;:eıi haline ilrağı karatlaştırıl-

t ·ı "k b" · k d ld il ] fi d ki g·fsl talc" c<liln1İstir. l\faliı•.c ı ;, ısrar cttı , ızı ·ov u . a 16 1 ta gra ı ne en sa· ıyor· K ha ha d 1' • mak üzeredir. E:~anet muavin· 
D ... a·ıı . .~ ~ y k ı· b 1 llr n yatamın a tertip ettijji tahsil ~nbııleri bunun haezen 

eme6 e ı erı varamı • uu. o ·sa mec ıstc u unan- .., ... hata henüz 70,80 kadar ı~rinden l laınlt B. bu hususta 
Yo l l ·· · ·f: ı ı ı ,- tahsiline knrar verdiğinden 

n u · arın uzcnne Şl a ar a' mı mfiracaaı va.ki olmuılur. tetkikaUa lıultmmuitur. Du bal:-
lşler gene karışıp gitmişti. oynatıp delirmiş miydi? Bunun hüyilk kısmı lotanbul dllnkli içtim11ın mevwunu çeye, 12 ya~ına kadar çocuklar 

Bu kadar ümitlendiklcri Sabit Yok efendim, mutasatrıfın bu mesele ı:ı:~kil etmiştir. 

... !:mır.:::ı:ı::::.-ııa:un:ımıınm:~1'a 

Kır aıur !~J!kB~j~ 1 
.... ••••ıı• ... n•••••ı:• ... * ı•ı•••ı•••:&ı• •••• • ... -...... '111"'" .... .:::::: ••••••• 

Aşağıdaki kıt'a Eşrefin edebiya8 
ve yazırılık san'atı hakkındaki telak
kisini veciz bir şekilde ıf ade etnıekte
dt'r: 

Kıt.•a. 

Kıt'ayı divana tercih eylerim, 
Bettce çolt yazmak u~ulıi batmalı. 
Daima birçok satırlık bir sôzü 
DIJrt 3aiırla, marifet, anlaimctlı! 

~1 
==-~ 

PM~lı·;;;:·lı:b·;r1 
: !erin hulasa.51J 

,,-:·"········.., • 14 Mayıs • . . VAKiT ~ ............ -;;;.-: 
(Dalıilde: 3laciÇe: ==- f 
i -"- Dr. Ha•....lar İbrahim s· it 1 etesil .,,. J'"' ır a yan gaz 1 
~ B. hakkındaki ölUme se • Türk _ Yunan itilafının j 
~ bebiyet davası, Temyizden · 
~ nakzen tetkik olunacaktır. temmuzda Ankarada iııı.~ l 

zalanacağını ve bunun içı Jl 
~ tltüstehçen hikaye - Venizelosun Ankaraya ge· g davasının nakzen tetkikine 

~ diln başlanmıştı r. ..~~-~-~~~~ •• !.~=~~~-~~~-~.11~:.:::.:::.1 
~ -0- Dün Taksimde be· ··········"···············-··· ... 
- mumiyet!e din propagaw ı 
§ den terbiyeli şenliklerine 

%: hazıtlık olmak üzere kız dasına mani olmak için 
j mektepleri talebesi tara- teşekkill eden " Defolsun ' 
\ fından bir prova yapılmış· misyonerleri" cemiyeti ıe· i 
g tıt. şekkülünü dün vilayete 1 
~ ıOo Opera sineması sa- bildirmiştir. 1 
~ hipletinden M, Ligorun ıOo İzmirde toplanan . 
~ oğlu sahte çek ile banka- komlinistlik maznunlarıoınj 
) dan 2000 !ıra alarak Ro· ade~i50ye baliğ ol~1uştu'. 
~ manya kaçıntştıt. tahkıkata devam edılnıek 
§ ı0o Metıılekctimizde u- tedir. , 
~1ıııııı111uıı111ıı111tUlllııı1111ıııııı111111ııııııı1u1ııı1111ı11111ıınııu11111ıııı11111ıutıııı11 1111 ıı11ıııınıııı•ıııı1111111•1ıı11 

..l,,. .. ~~: ... ..J 

mektedir. Emvali metnıkc •v k d 
müdlirli, Ali Rı.r.a B., dün 1 a t ili\. t 
bir muh:ıtrlrlmi~c bu had!- a vuka ı 

k 1.,.. f"I' kt l{ haricin eledir. Bu miktar makul Netı·cede fabrı"kato·· rlerı"n ebeveyn veya mürebbilerile ka• 
Paşadan bir hayrır gelını·,~. açıruı6ı ı an yo u. ur- ccııı"n k~ncıı· m 'mtırı"verı· es ProfcıoHrıu··k 

1 '" l ,.., d Jd lh · 1 haddi bulmaısi hu "''•el Sl'}'A· • llul edilecl!kler \'e bahçede ço- 0 

• c , • ce,,1!1 anla•ılıyordu . naz ı5 .n an a 16 , eınn sa' · 5~ mali ı alliyetlcn m\isait olıı\a- 1 1 1 l\I 
' 1 "' d·· t 1 hatio icrası ıu·phelı· bir •ekil d • , 1 cuk cğlerttie1erilıe ait tertibat ııasıııc a o mac ığıııı ve aliye Sabrı beye· 

Sabit poşa tereddüt için. aJ'p un yaya za en gc ıne - , <lığın an vcrginın te ci inin · lr 
deydi: nılş olan teyzesini öldtırü. alacaktır. Müracaat müddeti ve bu seneki prim mik<ları- a!ırta~aktır. \'ek~letiııln _işi mlifettiş vıısı- Bir çok memleketler pr0 J 

_ Vah vah.. Ben şimdi vermişti. (15) Ma}'lSla biteceği için se- nın ylizde yediye iblağıtıııı tasile t:ıhkik ı:ttirdiğiııl söy- sörlüğü ilml bir ilnvan ola! 
ne yaparım? ebebi de şu idi: Telgrafı yahatın icra edilip edilme)'eteğİ hükl)ıncttcn rica edilmesi ta· Kim yaph? !emiştir. kabu1 etmiı bulunmaktadırlal· 

Diyerekterı ayaklanmıştı. Sabit paşaya gösterse, poşa: o va.kıt belli olacaktır. karrJr etmiştir. nu takdirde B ' -d k ki T aCirler hakkında Bu takdirde lazım gelen kan~"1 

A u cüt ete iyece •10 • 
Bir kere Süleyman paşaya - la, mükeıııınd, hemen Başvekı"lı·n çeV·"'bı )rlizdc 7 primin birisi vergi J A k el lfllı' · b ı u l•'i rarilertlcn "Nazi \'ako- dliycde ·i ticaret sicil da· varılan haiz olan ilim a • 
gidC1:ek olursa vaziyet büs. ıcra uyurunuz, benuenize borcuna, altısı da gelec~k se- ·~ 
b k 1 d 

Başvekik İsmel paş Hr. fa,, "il alt lk.i annrtım:ına lrcsine sicillerini yaptırmıyan rma bu ilnvan, salahiyet •111
'
1 

ütün karışaca ·u • ki büyük nıüsaa e .. nenin yergi mikdarına teka- , " tı' 
D 

· 1 bhyramlart m"n~·ebe'i ile "a~ı"ct ~ıı·ıını·ş \•c ,. ızı"yntı"ıı tacı'rlerı'ıı isı"mlerı"ni Tı"carct bulunan makam tarafından kuınandıırt bir fltaya geldiler eyıp so ugu Sülcyn1an a " ... ' bül etmiş olıtc:ıktır. ' A ' ' ' t • ' ııı 
mi hemen inlaşıvereccklerdi. paşanın yanında alarak yükü tıbbıyeliler tarafından çe- ıncnedildlği t:ırihten sonrada odasına göndermiştir. Oda rilir. Bize gelince; Darülfiin 

Bunun böyle olacağına 'Omuzundan silkelivecck, ata- kilen tazimat telgratina şu Bu" tu" n esnaf aynı adama ait diğer bir emil· bunlar hakkında tetkikat nizamalt !timlerin profesör (lflU' 

k ı:evabı <ffindermişlerdir. kin hisselerini mcselcst tetkik d ) ı ih t
1
' asla şüphe edilmezdi. ca U. 0 - yapmakta ve ski! kayitlerini erris o abileccğini tasr , 

'1 f b" k I S b"t " ş " Haydarpaşada tıp ta- edilirken mesele mahkeıııcve Lst• "utasarrı ır ·o ayını a 1 ,,a a : H Ü d 1 k ' yaptırmıyan tacirler Jıakkİnda mehedir. Bizde bazı yü• 
bulup telgrafaneye can ata_ _ Mademki bize gelen lebe eemıyetine : varlığı ÜViyet c Z anı a aca intikal etrııiş ve mahkeme ek h I d oft;.ı 

k 
ı ' S ·· ı h çok kıymetli, hizmeti çok Bilumum tsııafın cemiyetlere vıızıvct tııri hlerini sornıu,<tur. kanuni takibat yapılaca~ını m tep oca an a pr 

ra · : te graıı U eyman paşa az - ' ünvanile anılmalı.tadır. 
«Sabit paşa emrinizi aldı. retleri görmüşler, ziyaretle_ -değerli olan tıbbiyemizini kaydi He hüviyet cüzdanları Bu esnada mahkemeye dl· kcnclilcriııe bildirmektedir. ______,, 

Süleyman paşaya müteına. rine gitmemek olma>':. Zaten gütide talebesinin bayram- tlmaları ı takarrür etmiştir. Bu Jter ikl evinde vn?.iret tarihi Yunan kabine5inde ).} 
yildir. Artık Bula}ir ve bu bu maksetle ~lmiştlk. !arını şevk ile kutlularını. karar bir ay zarfında riayet et- değiştirilerek tahrifat yapıl- fto}yo sefiri niden iebeddiilat ola'-~ 
harnll<fcki ordudan Allah et- Diye gitmeg-e hazırlanıyor- Raşoekil~ /sınet miyenler tecziye olunacaktır. mı.ş ve bu iki eve vaziyetin --- Atiııa, 11 - Kabin.el'., 
nıesin isyanı.lan başka birşey du . mutasarrıf Reşat paşa -;i~~~···· .. b;;;k;~;;~·· .. sÜk~·:· Sıhlıi ııınayeııelcr bu cüzJaııla· mcııııcdilği tariht~n sonra Ya- Bugün Arık.araya td>eddüW lıaltlr.ında henilZ ~~ 
beklenmez 1 » gene açık gözlülük etti ; ·ı l 1 ra iş .ırat edilecektir. zıyct cdilmi~ gibi gQsterilıni~ bir "'7 yoktur. Reisi cıııııh~ 

l l b" 1 maıı paşa ı e an aşma arına Francala fı·ah gı"diyor ıo ~ Y o unca ır te grnf çek - - tenezzül buyurulursa meydan \'ermemiş o(a(al•tt. ve bunun lizcriııe mahkeme run intihabından scnra, ale '~ 
meyi ~ldediyordu. içeriye bendenizde maiyeti scniye- 'rabit Sabit paşanın yüre- Şehrenıaııctinden: Ayın 14 kararı bittabi !irntinin lehine İtalya setiri cenapları dlin kabine i:stiBnl verecek ve ı':r 
emir zaptiyesi girdi : nizde buluna)ını. Hem mü- ginde kötülük bulunmadığı üncü salı gününden itibaren ç'lk-tıııştıt. !tornadan avdet etmiş ve tıe~lüııde M. Venizd<>' , 

- Telgraf paşam! şür paşa hazretlerine taziQ}a- için: fıracalayn 22 kuruş otuz flu sLıtctle hazine bir hıe- hııriciye memuru Hakkı 8. biueye ayandan iki l<lıi alo''~ 
Dedi . Odadakiler suspus ta vesile olurdu. _ hay hay, buyurun. Pek para azami fiat vazedildiği murıııı stıi istimali ylizlindeıı tarafından ka~ılanmışnr. l tır. Fakat· kabiııeden 9k~;,1 

olmuşlarLlı. Bu gelen telgraf Dedi. mutasarrıfın ınaksa- muvaflk olur, ve Ekmek fiatmd! tebcddlil miilıirl\ bit zarara uğnımışnr. Sefir c<:lıap1.an bugün ı\n- '"' bbitteye girecoılt ldıns< , 
mula;arrıfa ait idi. dı başkaydı. Sabit paşayı !Bthnedtl olmadı~ ildn olunur. Şimdi keyfiyet tahkik edil- karayıı harek.:t edecektir. isimleri henüz ınalilm değildi' 
ı;;.,.~~~~~~~~~;;;;2;;~;;;;ı;;;;;!!!!!!i!!!~~~~ ..... ~,.,,.,~;;;;;;;;;;j~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~-~~~~~~~~s.iii~~.....,;;;;;;.,; ..... ;;,;;;;;ı;;e;;;;~,.,...~,.,,.,~,.,,.,~~~Jl'lll 

( Vakt }_in_l~- Mayıs 1929 tefrih.ası : 156 Dedi. ko~ ak lahzede ltact ne kadar ki.içütUü. dir. N~eleııdir. kenctlenıui aguşuıı · 

N 1 
Ve sonra n1eflunane Osman ba~1rı, Büyük Türkler ic.in bu bir llauımıu bu teslimi :ıyır:ınnyacaktı 

amus U 
".: -. ' tı•P 

bir giilümsetneyle ına- dere.. Sonra nereye'? k:'ır mı1 ziyan nn lıihni- Seytettinin ıihniıule Genclıg•ını tebalı eı 
• ır şukasından sordu: bozı.k bayırlardan tir- yornın.. kurmuş olduğu phina bu zaliıu aşk 111uıı1 

- Ilu sualimle ikide nıanarak Kilyosa kadar Ilir az dnha diişün- çok uyğun geliyordu. mu.sının a"ahtarını <1r.
1
'1 

k " t 1
. birde sizi taciz ediyo- koş ... Önüne kopkoyu düler. Nihayet Hat 1111: Sevda oyuolaruun kü- bulmuştu. lıısaniYe.1 ''1ı 

O . o :rum Emir buyurunuz. kara deniz çıkar •• bari - Seyfettin bugün çiik. lıicranlan arasında en mlihim keşifJ~ı· 1;,
1

~ 
Ne ttı.rafa gidelim? u mubarck deryanın )·er intihabnn bana kendini eBtendiııııek muvaffak olan J.ıu~ t" 

Şelıaz bir dakıkalık adını değiştirseler... bırakn~a .. bu~u dlişiin- için Seyfeltinin otom - kaşifler gibi scrirı~-~;;,, 
bir tefekkürden soıwa: nıalihücyah gününde bu ın.ek bıle ~enı Y?ruyor. 'bilinde neşe arnıağa du. Şclınaz artık b•'J'"ı' Nulıat't'ıri: llıiseyin Ralnni 

) '3 düzdüler. Rakı, - Bn ne! diiğün nıü 
şmııpaııya ~ n1ezelcr·, var! iki kişiye bu ka
ıııeyvalar tavuk sö- dar yiyecek •.• 
•üşltri, höre ler, tat- Seyfettin cevap ver-
lılar.. nıedi. Yalnız nıağnıom 

Hep bunlar otonun bir tebessüıul~ içinden 
hoş kö esinde epice kendi kendine: 

h:ı~ yiğinti teşkil edince - Evet düğün var. 
~dıııaz glilerek: Öliiınünıüzün ziyafeti. 

~Evet bu da ınescle. isinı insana 'Sıklet \-eri- lstıyorunı ln bngun be- çıkan llanıuu o, bugün onundu. Araların~. 'ti' 

Al d b
. • b 1 k tt nim icin bir başkaSl ölünle ..mtürecek. i.. 1 __ 1 kipler girebilınesı ılı., 

tınuz a ızı uçura~ yor.. tl ıneru e e e d- _ ·.. 1 -o- m ,et t 
cak bir otnıuobil var. öküz arabası seyran ~u}?rndsu~~1 ~o~'Ub:Sun:: dünya hay~ında ya1nıı ıııali yoktu.. Bu ~ ·ıı·· 

_ . f k k -010 ef,'li n1ısın ugun . 
1 

artık onun iftir:ıl- 1 ~ 
F~kat nereye? yüreğin1 ıçın en mtn·a ı na - i inıizin ze-vkına, rohi onun o ınasına imkan - cl'ı'' 

• d "' b 1 iştiyaldle iu1eııııY liİ' 
öyle büyük bir sıkıntı lıye vasıtası ır .. uitgit ihtiyacına tevafuk ede- u unamıyan nıaşu a- öHimün ıuüebtıet t ı" 
ile dohı ki İstanbulun gene oradasın. Ozaman cek. en nıi.inasip kırlii!i suu kolları arasında · ırcı' ..., şeğind Uesa.bsız " ~ 
biitün ufukları b:ına hal-ar adama nekad r ıerkesıen iyi ilirsin.. ebediyete UÇW'acak ve lerle koyun koytıJI' 
dar .geliyor. Şin?di şu geniş göriiniir .. O - lşte kendin1i ·sana i\11.t'k kimse b~ bir yatacaklardı.: ,, 
nıaslak şosesi uzerinde .toıuo'biller , İstanbulu enıanet ediy.orum. Gez- kuvvet sevği6sin1 onun < a••'"' 
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__ n dokuz asırda anlaşılmıyan sır 
fJm:lk1 Nemi gölünde. ce~e- ı- Ç~plak ve müstehçen nedier ~ &«ff"JI 

Gikkıriı düşmanlığı! yan eden f acıcııı n [o.. w.ı. bmnc. .. yıı .... ..ı..ı.. J lir. Fakat bu haddi zatinde şartı aslidir. 

Birçok düşmanlarla sobebı• nedir? den olacak ki, Lozan hukuk çok mü.ş~ül bi~ m~se~edi.~. Açık yazmm açık resım 
kuşatılmış bir mil- ~ _ fakültesi hukuku ceza mü- Bu tefrıkı zevkı selımı mu- ve heykele nazaran daha 
letiz. Bunu biliyo- İtalyanlar iıtc bunu öirenın~k icin derrisi M. Mersle, eğer o sellem olan hakimin yap- çok takibata maruz kaldı-

~ Avuçlarımızda ağır kı- iölün ıulannı boşalttılar kütlede bulunanlar arasında ması daha muvafıktır. ğını, bunun sebeplerinin ~e 
ıç kabzalarının nasırı hiç rizası munzam olmayanlar Çünkü hamim dünün olacağını soruyorsunuz. u 

feçrniyor. Hudut içinde ve mevcut olursa cürmiyetin fikirlerini değil, bu güniin hususta hakim olan kanaat 

d~dut dışında bin türlü 1 husul bulacağı şekilde bu düşüncelerini ve bu günün şunlar olmak lazımdır: 
lafın l k kanaati teyit ediyor. telakkilerini nazarı dikkata Evvela, resim ve beykel-b an a çarpışma tan 1 
aşka yaptığımız bir şey maaınafih Fransa rnah- alarak halkın hissiyatını ta- leri tedarik etm k her kes 
~ Her gün başka bir 1 kemelerinden birinin Madam yiu etmek zaruretindedir. için kabil değildir. Binaen-

Jiya muharebe açıyor, Buvarinin romanı dolayisile Binaenaleyh teJikkiyatm aleyh bu ammenin ittilaına 
Ytl\i b' f hl hayasız ruhlardaki hissi daimi ve mütevali tekamü- da vasıl olmaz. Bu suret-ır i ritin şa anan 
\'Ucuduna hücum ediyoruz. ihtirası tatmin eylemek lü hakimin nazarı dikkatin- le de çürmiyette şart olan 
d Birini yere serer sermez suretinde tarif ettiği iffete de olacağı için bu hususa- aleniyet tehakkuk etmez. 
tha alnımızdaki teri sil • muğayeretin takdiri ,kime ta vaki olacak tebeddülleı Saniyen, bir tablo ve 

ltıeden öteden bir başkaı;ı • ait olacağı meselesi de ittihaz edilecek hükme mü- heykeldeki manayı keşfet-
1\ın üstümuze atıldığım gö- "Nemi,. gôlü bot•hıldı~tan sonra meydana çıkarılı\- ayrıca tetkik edilmeJc la- essir olmak lazım gelir. mek ve onu tamamen an-

Oarer beyce bir nükt~! 

Cuma günü stadyo
ma gidenler orada 
maç değil ne yazık 

ki döğüş seyrettiler. 

Eskiden kurban bayra
mına yakın olan bu gün· 
lerde koç döğüşü yapılmaz 

değildi. Lakin onlar bile 
işi kafa kırmak, göz çıkar
makla neticelenmezdi. f n-

şallah yaralılar çabucak 
iyileşir ve bir daha stad
yom arena kaline gelmez. 

Hadise hakkında yazılan 
haberleri okudum. Eksik 

kalan bir haberi de ben 
ttiyor ve tekrar boğuşmagv a ~ayiklardan biri zımdır. Pu hususta gene Hakkı takdirin hakime lamak her zaire nasip vl-
l ıfoma imperatorlarmdım • Kalıgola nın saltanat kayı"' ıarını F L. d ' k' L dd" . l l . d yazayım da tamam olsun: 
~b· şlayoruz. Cihan sirkinde on ıç ıyor ı, na ı aıt o ması mese esın e ısrar maz. 

d meydana çıkarmak ıçin İtalyada Nemi gölünün suları aktarılmak- t' d halk t lAkk' d' ç·· k .. (Art) a ı.u ı'ti'barla ,:azı, resı·m Mezkur kazada bir tekme ır ev gibiyiz. Ayakları • . za ın e ın e a ı ve e ıyorum. un u r- u " 
lllız altında pençeleri kop- tadır. lmperator Kaligolanın iki büyuk kayı~ı için bu kJldıtr kanaatlerinin bir r~mzi o- tistlerin telakkileri değil, ve heykel arasında fark de Abidin Daver beyin 
111111, dişleri sökülmüş cana- muazzam teşebbüslere girişilmesi herkesi hayrete düçar lan iffeti umumiyeye taar- içtimai zevki selimin bir mevcuttur. Curmiyette asas adına rasgelmiş, ve bir 
'b•r leşleri var. Fakat kavğa etmektedir. Fakat bu tqebuş\erin hedefi, 1900 sene evvel batan ruz teşkil edecek fiilin bir remzidir. Hakim ise cemi- ammeye arzedilmiş olmak- harfini kırmışlar. Bunun 

iki gemiyi bulmaktan ibaret değildir. Maksat, dah! ziyade, İmperator h' t' .. · . , h lk t' k' . · · t · tır. Bundan dolayıdır ki, üzerine arkadaşımızın mcc-L~~rniyor, haketttitimiz ra _ k b d ma ıye ı curmıyesı ,o a - ye ın zev mı en ıyı ayın ve 
~ kavuşamıyoruz. Kaligolirun feci akibctini tetkik ve t'8 ı ir me ~niyetin tan muayyen bir hizbin takdir edecek şahsiyettir. fiatlarının yüksekliği itiba- ruh adı bir sedyeyle Milli-
! Şımdi de yeni bir hasım- izlerini keşfetmektir. ve ya bir meslek erbabının Yoksa filan zehrin adam rile tehlikelri daha az ad- yet idarehanesine nakledil-
~ karşı karşıyayız: gökle- Kaligolanın gemilerine aıt tarihi hikaye şudur: şahsi telakkilerine bırak- öldürmesi veya öldürme- dedilen kitapları , Fran- miş ve orada karılan " v " 
tın düşmanlığı ile... Kaç lmperator zevk ve safa ıurmek için iki büyük kayık yaptırm\f, maktansa bunu daha ziya- mesi, falan makasın kasayı sızlar Hürriyeti matbuat harfinin yerine bir " d ,. 
' nedir toprak, eski cö- bunları adeta sabih birer şaray gibi te~yin etmişti. Her gece bu de ammeyi temsil etmekte kesip kesmemesi gibi mu- kanununa tabi tutmuş· harfi takılmıştır. Dünkü 
mertliğini unuttu. bir za- gemilerin ou-v .. rteleri üzerinde Romanın en oüzcl kızwı raksediyor, b l k • b b k 1 d kad d ın ı k " "' " olan hakime bırakmak musip ayyen ir mes e ve san a· yani ser es ıra mış ar ır. Milliyette ar aşımızın a ı 

an ar bire otuz, kır ve- ·ımnl'rator 1·ıe maiyeti en neftı ıııaraplarla sarhnıı oluyprlardı. Bu olur. r 1 r- r- .... tın veya mahdut bir telak- Şarki ve bestanlara gelin- " Abidin Dader • şeklinde 
. n tarlalarımız tohum arı gemilerin üzerinde en rayihalı çiçeklerle sijslenmif bah~ler, içinde >'•Yen nankör çöllere dön- de Halbuki bu iffete taar- kinin mevzuubahs olundu- ce: Bunların ferden teğan· çıkmıştır. 

d · Es l l muattar a~açlarelan yapılmıt yatakhaneler :ve en pabah ipekler n ruz ve müstehçen hadise- ku bir yerde hakimin er- nilerini Fransız hükumeti 
ku, kiden içinde at 1 arın intihap olunmu• perdeler vardı. Rakku•ler oynarken esirler -·1ğı dd • 
aybolduğu zengin, yüksek :J ...... ~ leri tetkik ederken bedii babı ihtisasa müracaata cürüm a etmemekte dir. 

başaklar, yanık, kavnık cü- çalar, mehtaplı gecelerde bu gemiler, gölün suları üz.eriı\de birer mahiyeti haiz eserleri zarureti yoktur. Bunların cürmiyeti sahneye 
tclere benziyor. Tabiatin alev parçası gibi yanardı. tefrik etmek icap eder. Anketin asıl ruhu olmak intikali halindedir. 
duşmanlığı bütün öteki Btr gece, lmperator Ka\ıgola büyük bir ıiyftfet vermif, her Çünkü iffeti wnumiyeyi lizun gelen nokUıya cevap Darülfünunda öğle tatili 
korkuları gölgede bıraka- zamandan fazla misafirler çağırmış, gece yarısına kadar ~lentl- iblil etmek, OJ!'l ria· vermek isterim: Bediiyatta zili çalıyordu. Vehpi beyi 
)'or. En fenası, o silahları- mişti. Gece yarısı kan gihi ~ırmızı bir ay ortalı~ı aydınlatır~en yet etmemek, vakıa bir cü- açıklık mevzuubahis değil- suallerimle daha ziyade 
rııızın menzilinden uzakta ziyafete nihayet verilerek ahil~ d()ğru gidilirken, iki gemi bir tat rümdür, fakat iffeti umu- dir. Demin de ~öylediğiın yormak istemedim, teşekkür 
bulut burçlerine yerleşmiş, parçası gibi birdenbire gölün dibine yuvarlanmıştı. miyenin mahfuziyeti renci- gibi bedeiilik içtimai zevki ettim ve müsaadelerini is -
bizi vuruyor, biz ona kar- 1900 sene evvel vuku bulan bu hadisenin niçin vuku de edilebilmelidir ki bıı şelimin yükselmesi açın tedim. 
gınuzm ucunu bile dokan· bulduğunu bllf'n yoktur. Bütiııı söylenen ıey, Kaligolanın 
d (iil tehakkulc edebilsin. Bir ( ; •ramıyoruz. delicesine bir hıraı için gemlleritii batırduj ~. ibda iae bu yolda Jileti 

Ama felaket çok yukar· «Nemi gölünıin 19 asırdan ber! sakladığı bu sırrı meydana 
d k umumiycyi rencide etme-
an geliyor diye baş iğme ,'.ıkarmak için vuku bulan tçıebbusler bir faide vermediği için 

~ dikten başka belki içtimai 
~e miskince el bağlayıp mhavct .uların ı,ıktarılmasına karar verilnıif bu çok kulfetli iı l 
ohimü beklemek mi lazım. " 1 b 1 B 1 ,ze~ki selimi yükse tir, ten- J3 d 1 } 
Ç yapılm1ttır. Hali hazırda gemi er görünmüş u UOU)'Or. un arın miye ve takviye eder,. Ve artı 11 a ( a ll 1 

oban lbir millet değiliz, iızerinde yapılacak tetkikat neticesinde belki bu asırdide sır 
sanayi beldesi olmağa ise, bu içtimai %evki selimin 
tıe yurdumuzun tcşekkülatı, anlaşılacaktır. tekamiilünün bir şarbnı 
il halkımızın vaziyeti uyar. ciirmiy~te ifrat etmek 
lrki:ırın geniş taksimi içinde z~ bı t· ~ dotru değildir. 
hız ancak ziraatçi o!abiliriı. ~ ~ Bunun içindir ki adaba 
Kendimize bundan başka •• taarruz cürmünün zecri hak-
Yol aramak çıkmazlarda va- 1 SU f UN U kında bir >tetebbu yapan 
kıt kaybetmekten başka 1 ve bunu 3-4 sene evvel 
netice vermez. Ziraatçiliğe 
k d b O • neşretmiş olan Fr•nsız hu-
cırar ver ikten sonra, u pera sınemasın mesleğin bütün şartlarım, · ,_ kukçularından Pol Norison, 

kanunlarını benimsemek, bedii bir mahiyeti haiz ol-

as rlar içindeki tekamülünü dan çalın an çek mıyan şuh şahneleri ıcünne 
takip etmek, bir lahza göz- esas tutuyor. 

Bir köy halkı biribir
lerine girdiler 

22 ni an p:omrteJ gunü 
Bartın da Cun) e 1 la ankach 
köyünde kanlı bir kın ga ol
mu, nır. 

Jlasankadı oğlu 1 mail ·c 
kardeşleri Ahmet O man Ye 

Ha anın muta arrıf olduklım 

tarlayı stircn, ayni kö~ den 
Yumuk oğlu HiLeyin, ZC\ cc l 
lJaticc ve )' umuk oğlu l la-

9 eylül serfisi 
lr.mir 9 C) liıl ~ergi i hak

kında lktı at \ ekıllctinden 
lzmir ticııret 'e sana) i oda· 
~ına bir emir gcJmi~tir. Bunda 
uçuncu 9 C) hıl scrgİ:.inin 1931 
ene inde itçılma ı 'c fi ma-

bat scrı,riııin her uç senede 
hir ku,adı karargir oldup;u 
bildirılmı~tir. 

Mimar Sinan köyü 
Kın ıcride " Pınarba~ı ,, 

kari) ~~inin hmi dcği,tiril
mi tir. Bu kari\ C\ c b ıdcmn 
" Mimar Sinan ,, ~ koyu de· 
neccktir. 

YtRİ bir dükka~! 

Eski matbuat münte -
siplerinden birisi kü
çük bir dükkarı açtı-

ğını bize gönderdiği bir 
mektupla bildiriyor. Bu 
dükkanda şu mallar sahlı-

yormuş: Son saat refikimi
zin sayıfalarını kesmek için 

zarif ve keskin çakılar, 
ikdamın erkek, Cumhuri
yetin güzellerinde güzellik 

bulabilmek için kullanıla
cak ıSihirli gözlükler. 

Milliyeti okuyanların ba
ıan eline çıkan mürekkep 
izlerini çıkaracak kokulu 
sabunlar. 

Bunlardan maada gelişi 
güzel okuyucularına, bizim 
nükteleri şirin ve sıcak gös
terecek nevicat bir cihazın 
da o dükkanda satıldığı 
bildiriliyor. 

den ayrılmıyacak kat'i za- Jir I Bu suretle bediilikle 
ruretleridir. Ligor cf en dinin ~lu 2.000 AYJ 4 ınca açJkl~ ve müsteh~nlik 

Çifçilik toprağı eşelemek Romanyaya mı SAVUfiu? mes~lesioin tefriki iizımge-
tohumu serpmek ve sonra h' l · ·· fakat madam da üç - ........... _._ .... _._ ....... - •••••••••••• 
d Opera sinema~ı ~a ıp crın- mu" alıpazarında dcniıc girmi~, 

anla zeYcc.i Zebra araların· 

ela çıkan miinazua üzerine i
ki taraf birbirine girmi:;- ve [ Adliyede ] .__ ______ _ 

a çubuk yakıp beklemek den Liğor E.fendi geçenlerde ) erinden yannu~ur. bir aralık akmnya kapıltırak 
değildir. Yağmurdan me- · · 1 1 Ald t Atinıt) a gitmış Ye p;u. er {en a mış ve... açıklara dlı*miiş, boğulmak 
det ummak, herşey' i gök-

de sinemadaki oda ında iki Cnkapanında oturan 23 üzere iken ~andalcılar tara-
l n akacak birkaç damla 

tane boş çek bırakmı\tar. pı~ında .Ahmet j~minde bir fmdan kurtarılmıştır. 
suya bağlamak bugünkü ırcııç, ı 7 yıışında Emine ha. . o'o" ı•t"ı va ... afo.mıs İnsan kafasının kabul ede- Liğor Efendinin t~piro ~s- 0 - • 11 J ~ • • • 

nll' 11dck1' ()11-)U bu cekJcrdcn nımı CY)cnmck 'adile kandır- u· k-d d Q •)J 'l OCU 1 1:-rniyeceği bir acizdir. Biz 0 ,. s 4 ar a amı t-«1-

Z° raat itibarrle hala yelken 15 77 numaralıs.ını ı,rizlice mı~ H kızcagızın bikrini iza- Osman ile şoför Nlyazj evvelki 
1 l k · · le ctmi:;-tir. k - ünden ka devrinde yaşıyoruz. Pala- doldurnra ~ >an ·aya gıtmış gece bir alaca yuz v-

h. ı · d Ahmet ·vakalannu ur. t ı ı Osman bira-ınar çözmek için rüzgar 'e ıncma a ıp crın en "' gaya tu uşınuş ar,J "' 
b kliyenle tarlasını sürmeği Rauf bey namına han- Çiğnenen ateşçi ğım çekerek Ni}•aziyi iki yerin-
Yagmurun lutfuna bırakan kadan 2000 lira :ılnrnk orta- Kadıköyundc Ycldeğirll)e- den yaralamı~r-
a.asmda ne fark var? Alem dan .. anı~mu.,tur. ninde oturan ,imendifer ateş- Boyacıya çar,Jlll 
tr:>nsatlannliklerle denizlere Poli 1 piro) u aramaktadır. çisi Ü<:man Efendi 6223 o. 1357 nıımarah otomobil ev· 
hakim oldu. \' crih:n Jnaltımata göre lspi- otomobilin :ıltmdtt kaJll)IŞ, vclki gece Sirkecide boyacı 

Rüzgar ona o-eliyor .. Ka- k ağır urette yaralanm~tır. Oto- Sabrı·ye çarpmıc:, boyacı hafifçe 0 ro Roman) a) a açmı~ur. ~ 
dırgaiarın burunları bugün- mobilin ,oförü tutulmuştur. YArnlanmıştır. Şoför aranılmak· 
ku deniz e1· derhalan gözü- 1 hn:ardan dii..,tü Sarı lb~an ııe '· aunu 'f ır tadır, 

ınuzün önünde dururken i\lchmct i mimle bir amele Sabıkalı an Ihsan ile bir Polise karşı gelmişler 
başka misal aramak lazım Ortakö):de yahudi mektebinin arkada~ı f Ta) darp~ada Osman ..,.....,1·kası·ı. ? k yf Kapalı çar"ıda ...... ,. 
ını Biz yağmurun e ine <lıYarında ' ı·~lı .... ırkcn mm aze· i minde birinin 300 lirasinı f N · 
d h r arzuhalcilik yapan acı ve 
eğil, tarlalarımızın mu taç nesini ka)·bedcrck '.·ere d~- dolandırmı lardrr. lh an va-
1 J Hamdi efehdiler polislere 

lhısankadı oğlu l mail, Yu· 
muk oğlu Ha. an tarafından 

bıçakla cerh ve kadedilmiş
tir. 

Katil IJa :ınm zc' cesi .Zeh· 
·a da l la an .kadı oğlu Ah
mcdi balca ile yaralamı .... bu 
sırada ara)a giren ayni köy
de 1\lchınct oğlu Ali Yumuk 
o~lu ı lti~eyinin bıs;ak darbe
sine hedef olmuştur. 

Katil ve carihlcr yal\;:ı1anıp 

adlireyc tc Jim cdilmi~; ya
ralılar da ha:>tane) c yatır.ıl
mı) nr. 

Feci bir kaza 
lzmirde sarhoşluk ytizün

den feci bir kaza olmuştur. 

l\letruk mallar müdiirhiğü 
memurlarmdan ) JasanJ Fehmi 
efendi E refpaşadan dal yolu 
ile J\arantinaya gitmekte iken 
san'atlar mcktcbinın arka ın-
daki Asma köprü kenarından o duğu su, bizim emrimize muş \C birkaç yerinden ağır kalanmı,ur. 

b 5 .karşı gddi~rind;m htkla-
aş iğmelidir. u siyaseti urettc yaralanmı!?tır. Dolandırırken "'akalaudı a~ağı uçmuştur. 

rnemleketimizin şahdamarı, J rında kanuot tllki~t:a baş- ı l ı, h f d' · .. leş sıçrayıuca ~ldardaa maos.cı lanılnııştıc. a~an •c mi e en mı.n 
candarmasıdır. Herşeyden ~ .... .:ı: uçurumdan duşmesine scbqp 
evel ona dört değil, on dört Kurtulu~ta larokati apar- Bayr.aqı te\'Velkf gU(ı &ıinö- ....-::'UCJ.I heatr~ sarhoşluğudur. 'Sanana sallana 
ınilyon elle santmalıyız. tımanında oturan madam ni,ınde ..Uod~ \saıin~ç b'" Bıtllsll :Mehiılet sminde geçerken nıuvazene~nl kay. 

Mari dun çocuk bezi yık4f; yağcıyı dolandırırken yakalan- 'bir ham .. ıı.evelkr gece Un- betmiş, sukut nedcesinde y\j-
ken üzerine ateş sıçramış Te ımşttr. Jcapanmda Hllil eferMliyi zünBen ve vücudunun nwb-
et~klili tutuimuştur. ~ulu~ F11kal. •• hedef yapa• iç .ıel stlAh telif yerlerinden atır surette 

Neticede .c.f iôhdWil- Masan lWlnde Wriıammtl atmış ırc -•.-. ,..ıanrrup. 

Hikôye 
Neden miJstehçendlr! -·--"Fadime kız,, davasın-
daki karar nakzedildi 

lstanl>ul üçüncü ceza 
mahkemesinde dün bir hi~ 
kiyeden dolay1 açılan müs
tehçen neşriyat davasının 
Temyizden nakzen rüyetine 
batlanmıştar. 

Dava, .. Akşam,, refiki • 
mizde intişar eden "F ~di -
me kız" isimli bir hikaye -
den dolayı mes'ul müdür 
Senih Muammer ve mu .. 
harrir Vala Nurettin B. ler 
aleyhindedir.. Muhakeme 
neticesinde verilen ka -
rarı Temyiz mahkemesi 
iki noktadan nekzetmiştir. 
Mes'ul müdür hakkında 
takibat icra11na imkan bu
Jundıakça yazının muharriri 
Jı.kkında takibat ve muha
kemat icrasına matbuat 
kanununun onbmnei ıMd· 
dcaj mwcibince lcAıwni ce-
~- bulunaaclıtırua ditü· 
:a.iil.,.di;t" n hikayenin 
•·~~wastı 

istidlal edildiğinin etrafilc 
izah olunmadığına işaret 

edilmektedir. 
Dün muhakeme Senih 

Muammer B. e tebligat ya
pılması için mayısın yir
minci günü öğlenden 
sonraya bırakılmıştır. 

Casusluk 
Bu ısabah ağır cezada ca us· 

luk maznunu Kasım T.evfık n 
muhakemesine devam olunacak
tır. Bugün bir çok plııt dinle· 
nileuktir. 
Ameliyat esnasında .. 

Bir mnddet evvel mütekait 
bınbatı Ahmet B.in ~!u, Etfal 
h.-nesinde Dr. H~ydat İb· 
rahim B. tarafından kulagından 
amdiyat edilirken olnı iş, tah
kikat yapılmış, neticede mcs'ele 
ölüme sebeiyet maddesinden 
lltanbul birinci ceza mahkeme
sine intikal etmifUr. 

Mahkeme beraet kararı ,·er· 

mw, karar temyiz edilmif, ev
rak temyiz rnıtblumıesine gön

~· Dava, temyizd n 
;,.&mi'"'. 

Diıı biriPCi cezada 
lMmiayaa •uhü*'9 
~-- kıhwp. 

yeniden 
te'>ligaa 



~ 

.\H knrar heyeti 
Yeniden üç kişi hakkın

daki kararları reffetti 
Alı ka Jr heyeti riya.'<Ctinden: 

Gazi \yııımlıın fraıı>ızlar ta

rnfından i~ı;ali c'n:ı;ınd:ı , 
Fra·m.~:ıra j:ındarnı:ılık etnıe

>inden dolayı heyeti mah;u

s:ıca lıidenıatı de' lcttc ademi 
iscihd:ımına karar \ erilnıi; 
,ıl:ın ( ;azi 1 yıntap Yii;hcti 

,-:ılıık kondoktiir namzedi 

\lıhtafa J'e,zi efendinin Fran

>1z i~ .ı;alinden enel jandarma
ya d;.hil ııldugu ve ddali milli 

ba~ladıp.ı rnkıt bilfiil istirak 

nkrd; harbi•ı ;onuna kadar 
hi1.·ııcti nıtaniye>ini ifa cy

lc:digi ve ~ı.;hrin ~ut~tu üze
rine mud:ıfaai hukuk cemi

) etinin ten;ibile ~eh inle ka

larak tekrar .\andarm;ılı~a 

ı:;inliıı;i ,.e hu yazilcyc tayin 

olunın:ıdııı;ı \e ;\mali milli~-cıe 

ml!halif hiç bır hareketi p;o
rlilnıcdit';i giinıilliı olarak [c
dak.lrane hizmeti me,hl!k 

ı1ldu:tu rcsn1i ve gayrı rc=-nıi 

t<ılıkikat , .e 'e>aiki mutdıerc 

ile cebeyyun cemi~ okllı~un

dan mumaileyh hakkında 

\ erilmh olan kararın rclliııc 

mıitıdikan karar vcrilmi~tir. 

'°" Fransızlarn kar~ı açılan ci-

dali milli lİzerine heyeti hu
hı)ınctle birlikte llııhçc bza
<ına µ:cldiRi halde bih\harc 

hukCııneti ınilliycdcn ayrıla

rak O;maniycye a\ detle 

Fran.·'1Z i.,ı.;ali altında ıncmu

riyet kabul emıe>imlc dolayı 
- heyeti nıa} ı ~ıı=--~H,;a ., hidcnıa

tı de\·ktte ademi btilıdamı

na karar ,·crilmh olan Cc
lıelilıcreket maliye tahsildarı 

:\lchnıct Efendinin cidali mil
liden eı vcl ın;ılire tah>ildarı 

odup;Lı ve cidali milliye işti

rak ve rnzifci vataniyesini 

~ ifa cvlcdi~ ve f:ıkat lıüyük 

Fraıı,ız taarruzunda harice 

çık:ıınıyar;ık ailc<ile >ahai i~
p:altlc e>ir k;ılma<tııda lıil

ınechııriyc c;ki rnzifc;indc 

de\ am cyledigi Bahçe bza
~ıııa e..;a~t:n g-itmcdip;i cihetle 
firarcn avdeti vaki olmadığı 

amali milliycye muhalif bir 

hareketi giirulıncdiktcıı ba~ka 

du~ı.ıanın va/.iyeti hakkında 

kuva~·i milliycye ihlıaratta 

lıuluııııı:tk surctile hi1.mct cy

dip,i l'nııHzl:mlaıı yeni me
muriyet olmad.p;ı re$nıİ ,.e 

t?;ayrı rc,mi vesaik ile tchak

kl!k C) lenıekte oldui!;ıınd; n 

mumaileyh hakkında wrilmi~ 
olan kararın ref'inc m uttcfi

kan karar verilmi~tir. 

'°" CL!ınltlciııcli lsmail beyin 
maiyetinde Bur>ııya l(clcrck 

ı<ındarnıa büllik kunıandanlı

p;ma ta) in olunmasından ve 
llurs:ıda yuz dlilikkrdeıı ta

tar İ>ınail 1 Jakkı ile sıkı 

sıkı temasta bulunarak hiir
riyet ı e i'tih\f kululni tc'>is 
Ye amali mill:yc ınuhalıf 

olan hiirriycr ve i'tihlf hesa
bına bilfiil ç:ılı~tı!(ı rnhJkkuk 
etnıc,iııden dolayı hey'-ti 
mah;usa tarafından ni:hc.i 
a;kcriyc,i kııt eılilıni. olan . ' 
pi; ad~ yıızlxı~ısı Eı lıaalt lk-
kir ~;cı:ati Efendinin mülga 

harbi ye nezaretinden tayi;ı 

olunan zdıitan mq:ınında 

l!ı:r :mı !!,ddiJti ve rntar Is
mail 1 lakkı ile aralarında 

'amirnivet olm~dıı>ı ,·e Bur-. ,, 
sada hizzat ftihif kulubü 

tl'~kil etr.ıedi~i \C amali rnil
lin alcvlıd~rl:~ına delalet 
edecek lıir hareketi p;iirül

mediı;i 'c _\ırndoluya ı;eç

nıek i\·in nıckttıpla bazı zc

' ata mJr:ıcaat etrigi YC nıem

fel;ctıııi 'e\er, Yarnnperver 

hir zahit oldııı'(ıı ve amali 

milliye aleyhinde ~uursuzluk 

l\ihte~ccck •c\ iyede hır za
bit olmadıgı fa'.;,\nı a,keriye 

'" ~ayanı itimat saır zeva-

Futbol heyetinin 
dünkü içtimaı 

il st tarah b.rind 'ay: oımızliadır] 

mchmct • -azif ve Kadri Bey

lerin mccrulıiyetini mucip 
hadiselerin gayri ka;dİ oldu

ğu kanaatini ta~ımaktadır. 

Rapor Kemal Şefik beyden 

bahsetıııcnıekce, umumi da
yak hacli,csini "topu takip 

cttijtim c>nada ;eyircilcrin 
hal(rı~cıc;ını gördiim, kavga 
çıkujfını anladım \!açı tadil 

edeceğimi >iiylcdim. Tarafeyn 
maçın hüsnli suretle devam 
edcccğeni temin ettiler 

iki takımın her müsabaka

sında olduıı;u p;ibi ha<füenin 

nıeVzıı oldu~Llnu sôy kdilcr. 

Bunun üzerine maça dernm 
kararını vcnlim.. maalinde 

anlatmakta, • ·ccrlet beyi 

çelme YC tekme attıjtı için 
maçtan çıkardıjtıııı işaret 

ederek kin1'enin tecziy-'!>i 

hakkında lıir talepte bulun

nıaınaktaclır. 

Raporda salıık futbol cr
k;\nıııdan Burhancttin beyin 

sahaya çıkarak nıudahalc et

tiği de iıarec olunmaktadır. Söy
Jcndijtine giirc sahaya hakemden 
ba~ka hiç kiımcnin çıkmaması 

hızını ı;diyordu. Futbol heyeti 
reisi bile ancak hakemin ta

lclıi lizcrine sahaya çıkabilirdi 
Heyetin mütalaası 

Dünkü içtinıaa i)tirak edenler 

O ·han, Şeref, Zek', Saim Bey
lerdi. Diğer iki aza gclnıe

ıni~ti. 1 !eyerin umumi nıiita

ı,\a;ı da hadisenin izam eclil

mi~ olclu~u .. ıckline yakındır. 

1 lakcmin r:ıpor,ı kafi oldu

!';tına, bu rapor hadisede 
hast J!;Örmcdigine, kimsenin 

tecziyesini talep etmcdiğ!ne 

\ e bu htbusta iki kulıibun de 
bir talcpde bulunma<;ığ.na 

ı;-üre bu htı>Usta bir tecziye 

kararına ne imkı\n nede lli
zunı görlilmektedir. 

I la kemin bu maç için p:e

li~i p;üzcl >cçilmiş olmadığı 

n: bl! zatın TL!rkiye ~ampi-

yonluğu maçlarını ela idare et
miş tecrübeli bi" hakem ol
duğu bu mütah\alar nıeyanın

d.ıclır. Yalnız luchol mıntıkası 

reisi Orhan B. heyetin son 

zamanlarda naho~ bir şekil 

alan futbol oyunu tıırzı ve o

yllnculara te>ir etlen seyirciler 
mcsclesilc '."lkı surette mc~gul 
olunacagnıı söylcmi~tir. 

l lcyet aza>ından ve fener 

bahçe kaptanı Zeki bey ele 

bu gibi hadisdcr<:e seyircile

rin de büyük bir amil ol

dl!ğU kanaatindedir. "Ben o
yııneııların halka spor terbi

yesi vermelerine ıara[tarım 

ve badema lıütun kuvvetimi 

lıu cihete hasred cccgim" de-
n1i~tir. 

1 kyet lıukiinkü tebliginde 
tenvir edilmemi~ bir ci'ıet 

bırak:nıyacaktır. 

Ycnı ınaç! 
Dün haber a:.Jıg-ım11.•. göre 

iki t~kım arasında yeni bir 

maç icrası d;i~llnlilmektedir 

llu maçın ismi "do•tluk 

mHçt., olacak ve has.lan p;e
çen maçın meı:ruhlarına tah
sb ('<lilccehtir. 

Avusturya geliyor 
:\lanı[ ant>turyn takımının 

yarın ~ehrimize p;deceği ta
hakkuk etmiş ve maç tarih
leri tle te;bit olunmuştur. 

ilk maç Cuma geinu Galata

'arayla, ikinci n;ıaç Pazar gü
nü Fenerle liçüncü maçda 

bayramın iiçtine tesaduf eden 

Ç'ar~amba gıinü Fener - Ga
lata>aray muhtelitil~ yapıla-

caktır. · 
................................ _. ..... ··--····-
tın ~ahadctilc tehakkuk ey
lediğine binaen mumaileyh 
hakkında hey'eti n13hsusaca 

verilmiş olnı kurann ref'ine 

miilte!ikan brar Hrilmiştir. 

VAKiT 14 '.\1aıı! 

(··"·····--o ... ······9&~Eın2·········· ···········-; 
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B:·M~·Meciisiii<ie··anil.kaiJili .. e<iii~n 
kanunlar ve bütçeler 

Elharnrada: Melekte: 

Sulama işleri ve Seyrisefain hakkında Nafia ve İktisat 
Vekilleri bazı suallere cevap: verdiler 

Küçüle Prenses 
Operada: 

Amerika 
Ferahta 

Al beni 
Majikte: 

(~urur 

Ankara, 13 (A. A) - Bü· 

yük Millet meclisi bu gün 
reis vekili Refet Beyin riyase
tinde toplanmıştır. Zirai itibar 

ve alım kooperatifleri hakkındaki 
kanun · layihasının bu devrei 

içtimaiyenin hitamından eve! 

inlacını lemin için İktisat, Ad

lıye, Maliye, Dahiliye ve Büt

çe encümenlerinin her birinden 

intihap edilecek üçer azadan 
mürekkep bir muhtelit encümen 

tarafından tetkiki hakkındaki 

teklif kabul edilmiştir. Mütea· 

kiben Konya ovası sulama ida
resi bütçesinin müzakeresine 

geçilmit ve 
Nafia vekili 

sorulan 

Recep 
deki cevabı vemiştir: 

bir suale 
Bey ati· 

• Efendim Musa Kazım be
yefendinin talepleri is' af edilmek 

lazım gelirse başlıca arzuları 

iki noktada toplanır. Birisi 
mevcut tesisatın hüsnü halde 

bulundurulmasını temin, diğerir de 
esas planı yarım milyon dönüm 

eraziden daha fazla sulamaya 
müsait olarak yapılan ve bu 

gün ancak 150 bin küsOr dönüm 
sulayabilen bu tesisatın esas 

projede derpiş edilen dereceye 
iblağı, 

--Bunun birincisi hakkındaki 

trmenniyal miızakere edilmekte 
olan bütçenin masarif · kısmında 
temin edilmitlir. Diğerine geline 
bunun da bütçenin müsaaılesiz

liği dolayısile bugün için temi
ne imkan yoktur, 

Y tkil Bey müteakiben hü
kametin umum nalia işleri et
raf mda teklif ettiği kanun layi
hasında derpiş edilmekte olan 

su siyasetinin tatbikinde bilhassa 
bu ikinci cihetinin temini ve 

bu tesisatın bir staj yeri haline 
getirilmesine çalışacagını ilave 

etmiş ve büiçenim kabulünü 

rica eylemiştir. 

Müteakiben mezkfır idarenin 

929 mali senesi masarifi ikiyüz 
otu?. bir bin 3 S O ve varidab 
231,350 lira olarak kabul e

dilmiştir. Bundan sanra tahlisiye 
idaresinin teşkilatına ait kanun 

layihası 've 1929 senesi bütçesi 
müzakere edilerek kabul edil

miştir. MezkOr idarenin t 929 
senesi masarifi 267,461 lira 

varidatı , 272,480 lira kabul 
edilmiştir, Seyrisefain idaresi 
bütçesi müzakeresine geçilmiş 

olması dolayısile serılolunan 
bazı mütalaaıa cevaben iktisat 

vekili Rahmi bey demiştirki: 

Ssyriselain idaresinin bu güne 
kada ıslah ve takviyesile meş

gul olundu. Bundan sonraki 

mesaimiz, programımız ihracat 
emtaamızm kendi vapularımızla 

harice gönderilmesi,ııi temin 
etmektir. Buna çalışılacaktır. 

Hedefimiz budur. Seyrisefain 
idaresinin milli vapurlara re

kabet etıi~i hakkındaki beyana
ta gelince, böyle bir rehbette 
bulunulmamaktadır. Milli va
pur tirketlerile idare arasında 

tarife kabul edilmiştir. Bazı 
vapur idareleri bunu bil' ahere 
ihlal ettiler. Şeyriselain idare· 
sinin tarifesine gelince bu ta
rife hepsinin levkinıle bulun

duğu cihetle rakabet mevzuu 
bahs olamaz. Müteakiben Sey· 
risclain idaresinin 1929 büt

cesi 4 milyon 859 bin 104 
lira, varidatı 4 milyon 859 
bin 1 04 lira olarak kabul edil
miştir. Deniz ticareti hakkındaki 
kanun layıhası müzakere edi
lerek Adliye encümeninin tek
lifi vechile bir gül halinde 
kabul edilmiştir. Bundan sonra 
kabahatların affı ve bazi 
cürümlerin takibat cezalarının 
tecili hakkındaki kanun kabul 
edilmiştir. Meclis perşenbe günü 
toplanacaktırr 

F eratı Si nenıa<la 
2 filim birden 

1 larp ve a~k, 'e Deniz 
kaplanı ayrıca mukemmcl 

Aaride: 

Naşil it ~Iillel ıiyatro~ıı 
. ·ı 

Bu akşam Biiyıik lkranıı) 

1 ' tenl"il, 
dram 3 perde 2 ncı 

~~v~'~ır~iı~·e_r_e_n_ı_at~iı_ıe~'.~1~5-t~e~~:....C:':ez:.a:....:.ın~a:h~k~-n~ı:e'~·i.:....-:--:;--,_.,... 

Devlet demir yolla .. 
rı ve limanları idarei 
umumiyesinden 

15. 5. 929 tarihine nılisadil çar~anıba gliııumkn itilı.1· 
ren :\laltepe ile Bostancı arasında (küçükplı) nıınıilc v·r 
durak açılacaktır. a·"-

Banliyö tarifesindeki katarlardan 17-21-3:'-·H-45-,c-· 
26- 38-40 ve 44 Xo. katarların mezkur durakta birer dl' 
kika tevakkufla alacajtı muhterem halka ih\n olıuıo 

lCRA VE lFLAS KANUNU 
Tatbiki ve cslıabı ınucibc;ile beraber resmi ceride· 

den iktibas ve Cihan kitaphane;i mari!etile ba'1lrnı~tır. 
Eczası 50 zari! ciltlisiı 7 5 kuru< ta'1·aı·a ı 5 kunı; . ' 
taahhütllı posta ücreti zamnıolunl!r. 

VlLAYET lDARESl J(ANUNV 
Bu dahi Cihan kitaphancsi marifctilc tab'cdilnıi~tir. 

Fiatı l 5 kuru~lur. Cihan kitaphııııesi rab'ıııa dikkat 

Kabahatlılar affediliyor 
edilmesini bilhassa caniye ederiz. 

Kirahk apartıman 
r o.ııarah l inci ıayıfamızdadır ] 
ikaı ıçın cemiyet teşkil 

edenlere ve 8 inci babının 

birinci faslında yazılı ceb -

ren ırza geçen ve küçük -
\eri baştan çıkaran ve iffete 
tecavüz edenlere ve ikinci 

faslında yazılı kız ve kadın 
ve erkek kaçıranlara ve 
beşinci fasılda yazılı zinaya 
ve dokuzuncu babının 455 
inci maddesindeki suç hariç 

olmak üzere adam öldür -

meğ" ve onuncu babının 

ikinci faslında yazılı yağma 
ve yol kesmek ve adam 

kaldırmağa mütedair cürüm

lerle eski ceza kanununun 
yukarda yazılı fasıllar ve 

maddelere uyan cürümler 
müstesna olmak üzere diğer 
cürümlerden maznun veya 

gıyabında yahut vicahında 
mahkum olanların hakların
daki takibatın ıcrası ve 

hükümlerinin infazı tecil 
edilmiştir, 

3- Memurların memu • 
riyet vaı:ifelerine mütaallik 

işledikleri cürümlerle efradı 
askeriyenin askerlik vazife 

veya sıfatlarından mütevellit 
cürümleri tecile tabi değil
dir_ 

4- Irza, mala ve cana 
karşı vuku bulan tasaddi 
ve taarruz üzerine adam 

öldürüpte kanuni esbabı 
muhaffefe ile veya ırza, .................. .,.. ........................... . 

1DAVETLER1 
Sanayi Birliğinden: Se

nelik kangra 26 mayıs pa1.ar 

gümi saat 3,JO da Birlik 

mcrııeziııdc iıı'ikat ede1.:ektir. 
Birlik a:ıasının yevmi mcz

kılrda te~ri!leri rica olunur. 

İstanbul asliye mahkemesi 

üçüncü hukuktan: :\lıgırclıçın 

ze\CC>i ikameti meçhul Ra
bcka aleyhine ikame eylediği 

boşanma davasının gıyaben 

cari tahkikatında mezburenin 

haneyi zevdyctc avdeti lü

zumunun yirmi gün miiddet
le- ilanına ve tahkikatın 30 
mayıs perşembe giiııünii tali

kına karar verilmiş olmağla 

i!An olunur • 

mala ve cana karşı işlenen 

cürümlerde eski ceza ka -
nununa göre fer' an zimet -
hal ve Türk ceza kanununa 

göre ~et'iki cürüm sayılarak 
asıl faillerden daha hafif 
bir ceza ile mahkum olmuş 

veya ayni sebep ve suret -

ferle mahkum olacaklardan 

cezalarının üçte birini bi -
tirenlerin geri kalan ceza -

lan tecil olunur. B - Şap -
kayı vesile ederek devletin 

emniyeti dahiliyesini ihlal -
den dolayı ~ski ve yeni 
ceza kanunlarının birinci 

baplarının ikinci fasıllarında 
yazılı hükümlere göre mah

kum olanların bakiyei ce • 
zaları tecil olunmuştur. 

5 - Hususi kanunlarda 

yazılı tıızminat kabilinden 
olan para cezaları tecile 

tabi değildir. 

6 - Evvelce neşredil
miş olan tecil kanunların
dan istifade edenlerden, 
tecil müddeti içinde ikinci 

bir cürüm işliyen ve mez

kur kanunlar hükümlerine 

göre her iki cürümden do

layı takibat veya muhake

meleri icra kılınmakta o

lanlar ve yahut mahkum e
dilenler tecilden istifade 
edemezler. 

7 - Tecilden istifade 
edenler haklarındaki taki
bat ve muhakematın icra
sını talep ederlerse mevkuf 
olmıyarak tahkikat ve mu

hakemat icra olunur, Mah

kum olurlarsa cezaları te

hir edilir. Bu maddenin 

hükmü 1239 ve 1316 nu

maralı tecil kanunlarına da 
şamildir. 

8 - Mevkuf olmıyan maz

nunlar bu kanunun neşri 

tarihinden ve mevkuf maz

nunlarla mahkumlar tahli
yeleri tarihinden itibaren 

yapbklaı:ı cürmün veya hak
larındaki hükmün tabi ol

duğu müruru zaman müd
detinin yarısı içinde aynı 

neviden veya daha ağır ce
zayı müstelzim bir curum 

i~ledikleıi takdirde hakla-

• 
rmda Türk ceza kanu
nunun memnu fiiller ile 

cezaların içtimaı hakkın-
daki hükümleri tatbik 
olunur. Yukardaki müd-

detler içinde diğer bir cü

rüm işlemiyenler evvelki 

cürümleri işlememiş sayılır. 

Kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 

Okranyada ihtilal mi? 

Bükreş, 11 - iki günden

beri Rus-Romen hududundan 

top sesleri ltidilmektedir. Ro
men mehafili Okranyada yeni 
bir ihtilal vukuu ihtimalinden 

bahsetmetedir. 

Sofyada tevkilat yaılıyor 

Sof ya, 11 - Yeniden esbabı 

meçhul, birçok tevkilat yapıl· 

mıştır. 

Fransadaki belediye 
intihabatı 

Paris, f 3 (A.:\)- Gazeteler, 

intihabatın belediyelerin si

masını pek aç de!'htirmiş 

olduğunu yazmaktadır. Fırka 

gazeteleri, 1 intahabat netice
lerinin keneli fırkalarına mü

sait olduğu müutalcasında 

bulunmaktadır. 

Moda burnunda kain ve biıyük bir sofa üzerinde 4 büY" 
odayı, hizmetçi odasını, banyo dairesini, mutbak, elektrik teU'j; 
ratı, ve terkos suyunu ve diğer bilcümle konforu havi nıobılıa 
mükemmel ve nezareti fevkalAdeyi haiz bir ikametgah 1taıir3~ 
ayı nihayetinden eylül ayı nihayetine kadar kiraya verilecek11 '' 
Görmek için her gün öğleden sonra saat dörtten altıya kad:,r 
Modada Moda Palas oteli yanında Devriye sokağında 12 nunıaralt 
apartıınanın birinci katına müracaat olunabilir. .;,ı 

::::::::::::::::::::::::==e=:~========:::===mik·····:ı:.c···z:·····--............ :::==ii!~ 
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!!H Bayramlık elbiseleriniz için !11! 
ii!! Beyoflaada f.uld&I cadde.ınde Luvr lrarıuında 148 numarah !:ii 
-·ı ~ 

l!li BAZAR ÇEKOSLOV AK lf~ 
ğjj T.icaretanesini ziyaret ediniz. Mezkur mağazada g<'rek ili! 
fü! kendınız ve gerek ı,;ocuklannız i~in ı:ayet güzel kuıııaşıar- !!?, 
fi!i dan ve ısmarlan1adan farksız :ıı: 

ml Kostiimler-Pardesiiler-Paltolar lli! 

!!il Her yerden ucuz fiatıarıa tedarit edecetsiniz J~ 
~!i!iiC:ij!iiiiiiiiiiii!iEiliii!!iiiii55i!!ifiiiF==::::ı:r:::ec::::1:::5::::::::::::::::;H::::: • . ........ •• .. .. • •••• .. •• ........... •••• •••• . ••. ::::c::::: ::::::::::: :::. ;:::::::::::: :: • • •• ı 1 

........................ r. .. •• .. •::ı:•••••••••••• İstanbul /cro Dairesinden: ı\\iil 
r,:,.::••""""y"""e""lk"' e""'n'"'c" '~ı""""'"·,ı,'ı1• z,1de hac! JiÜSeyİl1 LfcndinitJ ıı•• 

giliz devleti fabaşımfan ı\I. ı\ -

'j! VAPUR l AR 1 İl del ton Çarlısteııden istikr3ı r ' 
: 1· d . IC .• :i \ara enız Lüka 'e sür"at Postası ı: el ı . 1 !ediği on iki bin beşyüı ii Samsun ı liraya mukabil ikinci derece·ı 

I• upuru Ç b : tcmıııat irae eylediği Teşvikİ>.eli ı 5maı ıs arşam a ! de atik 24 mükerrer cedit ,J 
i:,günü akşamı Sirkeci rıhtımındanlı ri• ı !! numara maa bahçe nıuııte · 
!j hareketle doğru ( Zonguldak, ff konak arsası borcun verilnıeJ11'. 

1
: lnebolu, Samsun, Ordu, Gire- ıi'• . d reJt 
! son, Trabzon, Sürmene \C sın en dolayı iııdeltnüza. • 
İ Rize\c gidecektir. 

11 
onbin lira bedelle talibi uı·J· 

ı: ·ı· -f ·ı· . . s· k ·.• " 1 ı. . ·ı 1 . ı· bı·ıric' :ı a sı •ıC ıçın , ır ecıuc 1 c - •• sıne ı ıa eı evve ıyesi 
jİ kenci hanında ~;\in accntasına q iltalei kat' iyesi için oıı beŞ gli '. 
ıl müracaat Tel. lstanılıul 15 l ~ !l müddetle müzayedeye J:oı•:ı· .. .. •••••••••••l ············ı··········-··ı····················· rı·. ............. ··-··• ....... ·················~··· n1uştur. Hududu: iki tarafı t3 ·~ 

sağ tarafı /\hmet Celtılet!İ'l r"
ÇIKlYOR 

Bitmemiş 
Şiirler 
'lkcip 

ikbal 

1929 

Bir katip hanım aranıyor 
Kırkağaçtaki han ve kahve-

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galaıa 

baıında. Beyoglu 2562 
acentesi: f\.1ahmudıye Hanı 

l•tanbul 27 40 

Köprü 
Şube 

alımda 

İzmir - Mersin sürat postası 
M. Ş. paıa) vapuru 14 mayi• 

salı 12 de c.ıata nhtımından 
hareketle lzmir, Antalya. Alaiye, 
Merıine gidecek ve T aşucu 1 

Anamur, Aliiye. Antalya, Kuş
ad»ı, İzmire uQrayarak gelecektir. 

Trabzon ikinci posta >ı 
(ANK,\RA) \apuru 16 Mayı• 

Pcrıcmbc ak~amı Galaıa nhıımın

dan hareketle Zonguldak_ İne
bolu, Sinop, Samsun, Ünye, 

hanem iç.in bir kitip lıaıuına Far~a. Ordu, Giresun, Trabzon, 
liizuın vardır. Talip olanlar Ri:ıeye gidecek ,.e Of, Trahl.on 

l'olathane, Circ;on, Ordu, Faı-
adresine müracaat etmelidirler. · sa, Samı-un, Sinop, lncholuy:ı 

Kırkağaç merhum Şair Eşref u~ayarak gelecektir. 
Beyin oğlu Mustafa IL._..;. ________ ..:..11 

d ·.:şanın 22 No. Elycvnı nıe ) ri 
n•tıı uhdesinde bulunan J!aY 

~w 
müfrez arsası sol tarafı )ak 

t kc'nıt 
nanenin arsasile maJıdu bi 
küllisi teısii intikalli berıııuc' •. 

·ş "' senet üçbin dokuzyüz yctmı 
. -ınıt 

arşın terbiindc aradakı bO 
. 1r· 

dıvarh üç taş dıvarlt bcJıeı · 
ırı:ırı 

şın murabbaı üç liradan ce ı 
on bir bin dokuz yüz on dokll 

Jidlf. 
lira kıymeti nıuhamnıeııe 

. olanlar 
Yüzde beş zamla tahP k . ı aıırı:ı 
ve daha ziyade nıaluına 
. . . . ,1n1er:e~ 
ıstıye11ler kıymetı ınuı.aı '\' 

. t' de J"' sinin yüzde onu msbe ,n . 
"19 d.J>)' 

akçesini ve 9~8-1 !J- • _ 
. nu:ı·ı 

ııun1ar:ısı111 nıüstas!ııbcn 
- ot elı~e· 

yede şubesine muraca. 1t ' ·ı · de ~:ı· 
!eri ve 3-6-929 tar. 1111 ... 3 . ı'· ·esı ıı.r 
16 ya kadar ilıaleı ka I) · . . c~ - ı ı·iJerın bıhııacaiıtt1dan ıncş e ·ili' 

1 ır btı· zat veya bılvekiıle ıaz , 

111 aiarı ilan olunur· 



Fl Sa ı VAKiT 

v al(ıf paralar mü- pıx•sı:o.:.•·l~· 
r 

diirliiğündeı1: r 

il~natı 
Semti 

~tuhammcn liı.raz ııcrhunatın ~ cn1tl meşhuru ite Borçhıaun 
kırmeu 1 ·o. tlns l'"e mtiştcmilıu Jsm1 

Ura 

880 20980 Hırkaişerifte Akşeınseltin '. ma
hallesinde Aks ki camii soka
ğında cedit No. 9, 11 ve zemin 
katında: methal iki oda sofa 
hala mutfak kileri birinci katta 
üç oda iki sofa iki hala ikinci 
katta dört oda sofa ve halayı 
muhtevi ve ( 800) zira arsanın 
( 160 ) zira mahallinde mebni 
bulunan ahşap hanenin tamamı 

13622 21562 

Müteveffa Fatma Şerife Remize H. veresesi 

Hocapaşada ve mahallesinde 
yeni Postahane sokağında cedit 

-.. --

- E.S Afi Ş . ' 
'"' l08YON_· 

. 
' ; 1 . . ( . .. 
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· Porfuınllrl L. T. P 1 V E R A • Ş., lstanbı.ıl Şubasl - . ., 
• · sı,ıı Ahmet Bey &okık No. 56 • T eı. Beyogıu Ş04• 

.! 
~,. . ···~· ; ··.:. ·~: :. ' ~· ~,-~·, ... 

Sokagı No Nevi kıymeti mulıammenesi 

lira 
Kadiköy Cafer ağa Blhriye caddesi 87 maa bahçe 10,000 sekiz tat.sitte 

kagir apartman 
Müştemilatı: zemin katiyle dört kat ve üç daireden ibarettir. Zemin kat iki büyük oda bir 

mutbak ve bir hala ve çamaşırlık, birinci dairesi üç oda bir mutbak bir kiler ve bir hala 2 
ve 3 üncü daireleri dörder oda birer kiler birer mutbak ve birer hala her dairenin oduıı!u'.< 
ve kömürlügü bahçededir hava ga.zi ve kumpanya suyutertibatı vardır. 

B~ada evsafı muharrer apartmanın beJeli sekiz taksitte tediye edilmek üzere 10,000 lira 
bedelı muhammen ile ve kapalı zarf usulile 29-5-929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 
de müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçugu hesabile teminat 
akçeleri ve ya muteber banka mektuplariyle Emvali metruke satış komisyonuna müracatları . 

Semti Mahallesi Sokağı No Nevi Kıymeti muhammenesi 
lira 

Kadıköy Caferaga Badem altı 4 maa dükkan 12,500 sekiz taksitte 
klgir Panayırcıyan 
Apartmanı 

Muştememilatı: zmiıı katile altı kattan ibaret ve dört daireyi havi ve taraça kısmilc beraber 
tahtında bir b~p dükkanı miiftemildir. Birinci dairesi üç oda bir mutbak bir hali 2,3,4 üncü 
daireleri dörder oda birer mutbak ve birer ha11 altınoı kat taraça kısmı olup burada i:<i oda 
ınutbak ve çamaşırlığı ve çmaşır asmaga mahsus taraçası vardır. Odunluk \'e kömürlüğü 
zemjıı kattadır kmpan;-a suyu tertibatı vardır. ( 2,4,8, 145 ) No. ve dört katta 

on iki oda üç hala üç merdi- Erkek ve kadınlara mahsus en mükemmel ve Balada ev fı muharrer ıııaa dükkan apartmanın bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzere 
12500 lira dcJeli muhammen ile \'e kap,_Jı zarf usulile 30-5-92\! tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 de müzaredesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenCıi yüıde yedi buçugu 
ljesabile tcmiqat akçdrri \'e ya muteber banka nıekhıblarile Emvali metruke satış komisyonuna 
miıracaatları. 

404 21902 

298 22029 

. 1745 22071 

~ · . 

782 22095 

418 22022 

7608 22106 

!.35Ci 22136 

11~0 22153 

8975 22170 

ven b~mahaııi bir methal ma- Son moda ingiliz kumaşları 
hallinin ve tahtında dört bap Galatadıt Topçular caddesinde 53 numerolu 
dükkanı muhtevi ve (128) zira T A y H M A N 
arsa üzerinde mebni bulunan 
kargir hanın dört hissede üç f 

Semti 
I<ıdıkiiy 

M~ıallesi 
O.ferağı 

Sokağı 

iz mir 
Nonıarası 

atik 15 
cedit 33 

Nevi 
maa bahçe 
kagir hane 

temaınının kıymeti 

ınuhamminsi 
hissesi Mustafa Feridun B. ve Fatma nglliz kumaş Ticarethanesine 4500 lira sekiz taksitte 

Nüzhet H. j!!!!!!!!!!_v~u~r~u~t~e=t~m~i~şt~ir'..:.. _!F~ia~tl:a~r~m~a~k~t~ud'.!~ur'..:. . ..!!!!!!!!!!!!!! M~temilatı: altı ola bir mutbak bir hali 
eşilköy Şevketi ye lStanbul cad ~esi 66 maa bahçe hane 4000 c c c 

Ortaköyde ve mahallesinde 
i<aldırım sokağında cedit 14 
numaralı ve üç katta dört oda 
bir mutfak iki sofa bir methal 
ve bir halayı muhtevi ve 79 
zira arsanın 65zira mahallinde 
mebni bulunan ahşap hanenin 
tamamı Hasan Hüseyin ve Recep 

efendilerle Ane hanım 

Sütlücede Kırkağaç sokağında 
cedit numara 9 ve iki hatta üç 
oda bir sofa bir mutfak bir 
halayı ve bir methali muhtevi 
ve 500 zira arsanın 66 zira 
mahallinde mebni bulunan ah-
şap hanenin tamamı. Kaniye Emine Hm. 

Süleymaniyede Hoca Hamza 
mahallesinde izzet bey soka· 
ğında cedit ( 9) No - ve üç 
katta sekiz oda bir sandık 
odası iki ~şlık iki sofa bir 
methal bir mutfak bir haın.a.m 
ve iki haUyı muhte'Yi ve (345) 
ziri arsanın (200) zira mahal-
linde mebni bulunan 4hşap 
hanenin temamı. Kastcetçi Hıa Hasan Ef. 

Üsküdarda Sel.imiali efendi ma-
hallesinde Hamam sokağında 
cedıt No - (12) üç katta yedi 
oda ilci sofa bir taşlık bir met-
hal bir mutfak bir hala ve 
bir kiları muhtevi ve (SBO) ziri 
arsanın (123) ı.ira mahallinde 

zaDyet yı 1 Ballda evsn fı muharrer enıJakın bedel Itri sekiz taksitte tediye edilmek · üzere hizalarında KAN S 1 Z LI K Nlrast..ı, Müştepıilatı: Büyük ve küçük on bir opa bir mutb1k ve iki hail 

. C~ltro1t' muharrer kıy:ııeti ımhamm:ne ik 25 - $ - 929 tarihine ınusıdil cumartesi saat 15 de aleni 
muzayide usu yle s. tılacaktır. Taliplerin bed li muhamme.~in yüzde yedi lıuçuğu hesabiyle 

iı<wulzlil: iciD T•tln• deva kani ihp ..ıeo SIROP DESCHIENS pARJS' tenıin.1t akçderiyle emvali metruke sııtış komusyonuııa mürncaat'arı. 

bK:;;a:::07zi'::ltiyeti lıc~i- l~:------~---------,- Ptyanko müdüriyetinden: 

Mevcut numuneleri veçhile 
tabettirilecek olan (250,000) sane 1n1'idüı·lii~·1'i11clen: 

929 senesi haziran lplidasmd•n 930 senesi mayıs gıaytshıe ka
dar mevkuf ı·e malı!ıOmiııe verilmesi J§zıın 216000 kil.:ı ekmek 
kapalı zarf usulil• 11-5-929 13rihinden itibaren aşadaki şart dahi
linde yirmi glln ınüdjdle mevkii milnakasaya konulmoştur: 

1 - Talip olanların bedeli ıııulpmm nin yüzde 7,5 n$petind 
pey akçesini teslimi sandık ettiğine dair mal sandığı m:ıl<buzu 

veyahut olmıktarı havi banka mektubunu yevmi ihale ola!\ 1-6-929 
cumartesi günü saat 16,30 dan ınul<addeın komisyona vttilmjş 
bulunmak. 

2 - Mevcut niiınuuesi gibi verilecek ekmekler yerli ununun 
i.llsından içinde mevadı ecnebi bulunmamak ve elenmiş olmak, 

3 - Bıı hususta fazla mal~mıı.t almak istiyenJer lıapisan~ j<()o 
misyonuna rniiracaat1arı il~n olunur. 

d t N.· (0,5,1 ,5} ııwı bahçe· nim 
' .,ı:,"' l<krglr ko;k il~ bir lı:ıp dükklnm 

tamamı. ( .'i) X- köşk: Çan btı 

dııtıil olmak lizcre iiç satıhta on 

iki oda iki sofa iki hali methal 

ve bahçesinde '8rnpça çama~ırl,ık 

mutfflk ahır ve ôdati nı~i
dir (S-ı ı , '.- dükkan köşe başı

na miisadif olup bilıl mü7teme

lııttır. (8000) zira arsanın kö~k 
(200) dukkıln (75l zira mahal.
lint1e mebnidicler. -~ir H. 

Ölüm müvezzii ı 

adet Tchakkut cedvelile (50,00Q) 

adet talepname ve ( 1 O ) adet 
defterin 14 Mayıs 929 Salı 

günü -1 14 le aleni surette 

münal.uası icra olunacağından 

taba talip olacalı:l1nn pey akçe

lm ilt birükıe piyanko müdür

lüğünde müteşekkil mubayaat ko

ml•yonuııa müracaat eylemeleri 

P ili. olwııır. _is. vt muzirrussıhha menfezJerde yaşayan vt ,
1
..,......,..,...,... ______ _ 

rnuhhl< humma mikroplariylemüiemma olan sivri Ahalü muhteremeye ilan 
sinekler tviniz.I ~lil~ ve sıh/ıatinizi ıelıdit edeneı. 

Sinek1 sivri sindi ve sair bu gibi tıaşaratı bit Türk uıoıllm elektrik ·rl:e -
ç dakı~a zarfında mahvetmek için Flit m . tiniıı lstanbul §Ubesi aklAmıoın 

fiini kefl4i tulumbaslyle sıkmalı kafidir . Fi it· 
pireleriıı, hm•calarm veya hamam böceklerini~ Ankara caddesinde Babıali 
gizlendikleri yuvaları tahrip, yumurtata.rın ifna yak.iniodclti şiındıli binada3 , 

vo llülün haşaratı itlAf eder. Ayni zamand• 
iiz.e zara~ı dolcunmu ve kat'iyen lel(t b11akmaz. 13 Mayu 929 da Eeyazitte 

( Flit)I sair adı ha}aral öldürücü mayllerle lstaııbul lisesı lı.ar~ısını!a Elektrik 
karıştırmamalıdır. Flit in daha büyük ve kat'i 
lesjri siz.t meınnunıydbahş bir ..emere lcmiıı evi IC$ııılye edıleıı yeni binaya 
edecektir nalqccj;lcceklcrı muhterem lstan· 

Tulumbasıyla Sıkınız bul ahalisine arıolunur. 

mebni bulunan ahşap haneni 
tamamı. Feride ve F eh . H. 1 12352 re ar 

22186 Okçularda Emin bey mahallesin
de karakol sokağında cedit (2) 

No- kftrgir bir bap bancile tah
tında gene aynı sokakta .('2-1) 
No ve Bayazıt caddesinde .(127, 

1!9) ·e (131, 133) .·o.- beş 
bap dü kanın n ~ sıf hissesi uıcz 
lur h zemin katı. da: ıncthal 
üç oda iki halip ve birifici ve 
ikinci 'katlarında dokuzar odi ve 
ikişer ·ılayı muhteü \C öşe

başına mıisadif olup (386) zira 

Bııowı için lsıanbul tubesi 

aklamı J 3 mayıs 9 29 pazartesi 
41ünü ptleden sonra kapalı bu
lunacaktır . ~ryan inloıalan 

vesaite ,gibi müstacd hususat 
Jçin ~ muhtereme yevmi 
mezlcorda öğleden sonra Beyoğ
~nda 'fii!lel meydaııında Meıro 
hanına, telefon Beyoğlu 916 , 
müracaat edcbilecelı.lerdir. 

Boğaziçinde Mirgönde Mirgiin 
maha1lesi nde Mı.ıva\ckitha.ıı e 
eaddesinde No (44) ve fevkinde 
oda ve haliyı mı1~eaıil e (106) 
zira ~ (52) zira mahallin· 
de ai bulunan kar-gir dük-
kanın taıııa.mı. ahim TeWilc 8. 

Hocapaşada Karakihüseyinçele-
bi maha lesinde Bahçe sokağın-
da ce · o ~12) ve altı bodu-
rum olıııak üzı:re zemin katın· 
da: methal taşltlc ilci oda heU 
haricen müsakkaf 9lutfak bir 
oda birinci , ikinci , uçuncü 
katlarında üçer oda birer sofa 
birer hela ve çatı katında iki 
oda daraça ve helayı muhtevi 
ve (152) zira arsanın (14()) zi-
ra mahallinde mebni bulunan 
kari[ir otelin nısıf hissesi. Hasan Lutfi 

B. Saadet Hm. 

Kadıköyünde Rıısimpaşa mahalle· 
binde Rıhtı.m iskelesi sokağında 
cedit (71, 73, 75) No. bir sakıf 

altı.nda üç bap diikkArım nısıf 

hissesi, l\Iahmut :\Iustafa B. Sadberk H 

Bayazıı:ta araclsak mahallesinde 
Iııbeyinci çeşmesi ı;okağında ce

dit (9) No. Ye bo<lurum .katında 
bit oda mutlak köınütfük zemin 
katında methal iki oda hnJ.i bi
rincl kıttta; iki oda ~ hal~ 
muhtevi ~·e (68) 'ziTA :ırsan;,(5!) 
' ' . zir~ malıtıllinde mebni bıJ!unıuı, • 

1 . • 

kfu:gir hıtnenin tamamı. Süreyya B. 

Erenköyilndü Schrayıvefüt mabul
lc~in<.le Etemefcndi saı..aııınlla ce-

10125 22227 

309 22280 

arsa üz rine mebnidir. ;\Jehmet 

Galatada nacıama mahallesinde 
lahvıut bey ciıddesindc•l!edit 

(298, 27, JI. 1) ı'o- ve bod
ı-um katında: bir ma~iıza bir 
mahzen :ı:cmin kntı.ndn: bir dük
kAn methal kapıcı odası iki oda 
kiler halA birinci ikinci \C ~ün

cü katlarında beşer o<la birer 
mutfak birer haları mii~tcınll ve 
(225) zira arsa üzerine ırıebnl 

bir bap kılrgir Apartımanın ta· 
mıımı. 

Anadoluhisarında Cöiı:sli yenjma
hallede ikincibayır soka!~ında 
cedit ( ı) ·o ve umin a-a~nda. , 
1ıu.-thal, iki oda hl\l.a ~ e tfa~ 
muhtevi \'e (4 49) zjra ·anın • (110) ziril mahaJHnde mebni ali-

bri B. 

~re! n. 

nenin tamamı ':! ' 
1

• Ahmet ağa 

1 

1 
' 
1 
• 
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Türl<lye için umumi depotıu ı ::,:::. . ...-·· 
loıan~uW. ı:.&otada v.,.,.ıo Han tıo. 1 .,t 

J. BERT ve şOREKAsı - · 

AL TINC1 BÜYÜK 

T ayyarepiy ankosu 
s. el 

J 

EŞ:DE: u HAZ1RAlf)l1' 

fKR ılİYE: ~O 000 tJHADJU 

AYRICA: 25,000, 15,000, 12.000, I µJ"J LİR Ll 

İKRA\Iİ\l!.LER YE 10,000 rJRAU.K JlİR MÜMFAT 

Bu ketlıfede cem'an 3,1JOO nume.ra kazanacaktır. 

Tüccar ve Banka, memuru olmak için 

' 
ı . 

. -:-

:·•, 

: . Çaı"anbıı ~·e c martesi gu leri · at Hi dan 1 e Ye ı 
dan i 1 e adar iki sınıf açılmı>tır. !\lalum:ıtı tüçç;ıriyc, :ilıni 
hesap ve usulü defteri: Ba iita, muzıı.af. pııkra om:rr, Amerı· 
k:ın usulü ve banka muamelatı. 4 ay zarfında kı\nl(l)!ll tedrb 
olunur. Son imtihanda murnfSak olaniAEa muh:o.'Cb~'Ci ş~ha
detnamesi verilir. ,.e iş tedariki.ede ıuuııvcnct ed.ıt.ir. Deıslcr 

11 mayıs cumartesi günü başladı . Proğramı mccçancn almak 
ve kaydolmak için İstabulda Çar*k;ıpı tramn.y istasyonunda 
Amerikan lisan ,.e ticaret der>haı;ıesinc ıı;ıüraca;ıt Ilu u:;l ders-

V. f :ııaralıır müdürlüğüne vefaen. ine!cu~ !blup sahiple. let dabi kabal olunur. , Müdürü: 9P Pakra<.l11ni 
tiısa boı:.çl erınemelrin~a 2ft alması icap. cdeıı t:::::::::::;::;:--"V:-::-3L.::"i:' ..... ---:::::::::::=:::f 
yuk a ınuharııcf eın!Ak kanllllu ına'lısusdıııl• an (61) -~ Kunduralıırımzı ~ 
g\in üddelle müzayedeye- çıltanhnış. 'O n 'p dlan-. Am• .,..i,I 
lamı yüzde ® nlı;betinde ey. ·çelel'ilc hQekçtdl doc- ılTA1İS ten a1İntz 
düiıcü <\'.'akıl baDda ikinci kitte ı '• (.ı! 7.~ 8j N'4llaf talar UHTeLlf MODEl.l.ER ÜZERİ 8ÔY0J< 

lOILidi.irlüjtüne omüracut ctqıı.'lı:fi ilQ ohmııc f @ B.f:YOÖLU İSfiKLAL ÇADDESI . il07 M[jJ 
"' '1! ~ 

Çana~~a!e janearma yeni 
efrat m~tebinden: 

Kilo 
55000 Sığır eti 
12000 Konıu 

12000 Kun 

•ı • ; 

~ıul<kır'e jacdarma )'tni ef
r:ıt mekteplermin Iwzir n 9:9 
taı"ilUmitıı .ırıa;·· 93@ gayesine 
hdar b;r senelik i ! ti r~cı oJ ,n 
e\li beş bin kılo Sığ:r, on iki 
· tilo koıu.ıı,oo iiJ bin kılo ı u· 
ıru eti kapalı zarf usulile l O 
ruaris 929 tarihinden ıtilıare'ı 

yirmi gün nıülid tle müı~akasr
ya \-ı:;IL1nıı uştıır. 30 Maıis 

929 perşembe ,ı:füıü s:at tın al
tı a talipl i~ 'rrecrği fintlar 
J<Qır.isyon :• 1ddı itici.ıJde gö
n iiğii ~a ird i.rat~ i ra 
J,,ılııuı:aktır. Tali, lcriıı b . ı bap-
t~ki şartn~rneyi ~ 0rn:et. \ 'C zl-
at '· Ü re Oıtıl\k' .aıeJe 

hükumet dair~inJe m~tejek. ıl 
komisron ı ah rusu•;,a ınüra:aat
ları ilin uaur. 

lun 
Se,·11 aş şenli· &de mı

hııilc:.iııd I 6 ·umaralı hanc
d~ :;akine mütc'\' Ha Tim·ır 
ilioiR kızı snimc lıanıma 
yaJdesi madam Anastasy;ınır 

ı·n.~ Laym kılındığı. alakada
ranca mal\1111. olmak uzere 
bfıuıı lllllnKI 37 l ci 
ınııd~ne tevti.kao i!aa olu. 
ınur. 
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I C lt.1: ŞiRllll: 
Tfrklycde ™9 

IC•nış Xanış 
r Ayllfı llO 000 

13. 400 800 

6 ' :'50 1450 
it • 1400 2700 

Borsalar t3 mayıs . ıo29 
~ukut 

J Jr.,tlıı. lıraıı 

:1 Dolar 
20 \'ıaııın dırahrnl 

l R:ıyJ Fmark 
l ATueturya ıilln\ 
~O Ley Romanya 

ıldı a an ı 

"' ou 2(1 0000 
H 121~ 

41 7100 

~· 0000 
t4 21~ 

••• 
20• 
ıa .. 
2• 
24 

21 
0000 
12111 
'11,00 

Çorlu be 
yesindenı 

11 -4-929 tarihinde 
•• 

"' 
Terk meldepleide faydalı e..flD 
dlalUmCJa O/o 20 tfmzdlt ,.pıhr 

Bilyllk w 'f• bir çolı: defa için ''erilen ıtAnlarla 
husul mahiyetteki ll!nlarııı iicreti 

idare Ue tararlaştırılır. 

Gantembı ..... ı dl" kab;at edn 1• 

tL S. tL lllıııt aeent11ı. 

Buz.ildnl 

Satan ld 
6-8 inci sayfada '"" s • • : .. . . -
1. • -1 • • 

ı-s lnd sayıldı }ı• 
resmi UAııtır 

Karaağaç müessesatı katibi umumiliğin 
d 1 S k&nunevelden mayaa nihayetine kadar olan müddet zarfında mevkii tatbik• k:": en . bf tarifesi mucibince buzun beher okkası bq kuruşa satılmak llzım geliyorsa ilet 

• 1e11e aıcaklarin erken gelmesi halkın buza olan ihtiyaanı artınnıı olduğundan 08 

mayıs 929 tarihınden lllbaren yaz tarifesinin tatbik olunacata ve bu tarife mucibince tarihi mezktrdd 
lttbaren buzun okkası her yerde üç kurup sablacalı ilin olunur . .-

~O Lna Balf;ır 
1 F~Jeme'lk florlnl 
~ Fran.ız franıı 
20 Jtalyan lireti 

~· 0000 
•• 00 
tlO 7100 
211 00 

29 

•• ••> 
211 

00 
cn21 
0000 

00 
7100 

00 
00 

UZ ere Mek8tibi 81i-ye mübayaat komisyonunda 
m • • k d b ı Nev'i Ne suretle münakssaya ihaleniıl ari.ld 

ihale edilmek 
~o kuron Çeko - sıov~kya 
ı ÇuTonetı • sovtyet ,. 
ı Z.lotl • Leblıtaft , 
20 Dintt • YoplaTJ• • 
~o BeJçJka traDıt 

122 Ol 
0000 

122 
0000 

22 
'r2 

114 
21 

una asa a U Ü - konulacağı Müddeti T _., 
Ekmek Kapalı zarf lir sene 21·'!>-'IP" 

ı ı>.ıeta J1panya 
20 lnkre frangı 
l Mecldl7• 

Çek 
l.ondra lıcrlıae bir ı.,u.. Jlraa bnf 

J:evyork ı Ttirk llnal clolar 
Parti • • • traü 
llflano • • • l1nt 
BerJlıl • • • mark 
SofJa • • • len 
Brtlbel • • • ..ika 
Amlıterdl... • • norlD 
Cine"f'N • • • traıak 
~ • • • lUOD 
,Viyana • • • .UID 
lf aclrl& • • • »Ue&I 
Varpva • • • Alo&l 
AUJaa • ı •fll'aDl 
IHlkl'ff • .., -.... 
!leJıınt nrtt llnlt •lnar 

22 71 
72 10 

114 00 

" il "'° 00 

1001 oo 
0.41 1:>00 

12 40,IO 
•um 
s 0480 

17 0000 .... ,. 
1 ,. .. 
• 1171 ..... 
• 44.71 
• nu 

4 ··-11 .. 

790 

•000 
G,41 

12 

• 2 .. 
• 1 

• ,. 
• • 4 

,, 
a:> 
00 
H 
00 

21 ..... 
1 IO 
100 

0480 
00.00 
48,00 
20,IO •.. , . .... 
... oo 
•.oo ... 
• .... 

nan su yollan inşaatı 
25 Mayıs929 Cumar-
tesi günü saa 1 e 
ihalei kat'i e · · cra e .. 
dileceğinden 4- Ma

Et (koyun, kuzu, sağar) c c c • 
Sade yaft c c c c 
Zeytin yıf1, sabun, zeytfq alent münakasa « c 
Kok ft macteii kömQrQ c c c 
Odım Ye maneıl kömürG c c c 
Arpa, samaa, kepek · c c c 

Makarna, priye, un, nipsta, pirinç unu, irmik c « c 
Pirinç, tuz, faulye, uobut, soda, karmızı mercimek, c c c 

siyah mercimek, çay 
Pltatil; JIDnurfa, kuru tofan c c • 
Beyu • ~ peynir, Gzüm, erik, kayısı c c c 
Vq sebze « c Altı ayhlc • 

Mülkiye ve Vü:Csck muıJJim mektepleri için haziran 929 iptidasından mayıs 930 nibayttf 
kadar lüzumu olan baltda müfredab muharrer trzak ve saire hizalarında gösterilen ean 
Fındıklıda VQksek mektepler muhasibi mes'uJUlğünde ihale edilecektir. Talipltrin şeraiti ınlı_., 
here MüJldye mektebi mQdürlfifüne mfiracaat eylemeleri Ye iştirak edeceklerin iharc gQ::ündtl 
evvel teminatı muvakkateyi muhasibi mes'ultiik vtmesinc teslim ile makbuz almaları ıüı1Jlllll 
illn olunur • 

Tah,iller 
JıUknıı tülll • ndell • 
nurünu mal'ahide 

.. -
" 7 IO 

14 7100 
.. 2100 

.1 u 

i 11,00 

"' 7500 207 ,. 00 

yıs-929 tarihinden i- Trabzon,, Maçkada ı No.Ja. mele 
ikramiyeli 4emlryola 
Jıtul>Ql traava7 dl'ketl 
JhJıtm Dok ,., AnUNJIO 
lıtınbol uoal• • flrkeU 

• ' 41 tibaren 20 gün müd- tehi müdürlüiündce;ı Azami 

cir.si kilo kilo 
Hisse senetleri 

Jt bankalı 
Onıaalı lılnkalı 

• 14 

•• 
detle temdit edildi- fstanbul Ayvansaray 2inci unundan ~:e~U = ı:kapa~ za~lamü 

14 00 
• 00 

Ticaret ve llhire ho'8881 
llatJar ticaret ~111 UU1Mam•..Wı1 tarafından Terllmlıtlr. 

Okbaı 

Aliimt MCaf' 
JC. P. L P. 

l!uldlJ % Çavdarlı 
0000 00.00 

ao.oo 00.00 00.00 
00.00 00 00 00.00 
00-00 '... • • '° 

Dt ııae CO.OO 0U0 OOılO 
ert mablot CMIO 00.00 oooe 

-ZAHIRELER-
ıt. ıo ıua 
14.10 14 10 
..... 14 •• 

00.00 00.00 
OMO 0000 

-HUBUBAT-
oo.oo 00.00 
HOO HOO 

-UNT 
Çıivab Jdloıa 
Ellıtra etlatra oo ı:OQ 
lk.lstra • 0000 
Birinci 1amullk 00 tl7S 
Birinci ıert • 0000 
ı'klncl • 0000 

Aba. ... 
.Aqehlr 

- 11fTll< -

Yapaıı Gaz 711na 000,00 000 

-AV DfRJSI-
.Zerden 
s-.ar 
Tilki 
Kaadıa 

c fındık 
Badm 

Bursa vilayetinden: 
Bursa meı:kez umumi hapilhaııesiain ı Haziran 020 tarihin

den 30 Mayu 030 tarihine bdar bir senelik ekm. ihtiyacı Jca
pah zarf ile mGaıbıaya kcıaulmuştur. Yemi beheri O(jo gram 
olmak üzre 550 • 650 adet llfi buğday unundan mamul iklnd 
nevi tkmek itasına talip olanların şeraiti anlamak üzere hapis
hane mfidürlüğüne ve m0qakasaya iftirak etmek isteyenlerin 
yevmi ihale olan 25 Mayıs 920 cumartesi atsıtl •t 15 de -oza 
hanında BuP..a iktisat müdüriyeti dairesinde mfitqeklil komisyona 
mürıcutlan lüzumu illn olunur. 

Karacabey Harası Mü
dürlüğünden: 

Karacabey Haruı bayvaatından 5 bq kısrak, 30 baş 1 ve 2 
>'ll!~da tay iJa ~ bq ~r inek \'e dfifesi 100 baş manda 
hıtgı ve düfrsı ve bufm 26 Mayıs 929 tarihinde açılacak 
l(ara5abey P~YJnnda biludllayede satılacakbr. 

Gayet eyı ve m6ntahap damızlık edinmek isteyenlerin mOza
ycje günlerinde Karacabey panayır mahallinde bulunmaları il!iı 
olunur. 

Hara hayvanahnda!1 1500 '*i baı J1fak ve bOJOk .,.-çalar 
halinde pazarlık suretıle aahJıcafından talip olanların her gün 
Hara merkezine müracaat etmeleri Ha olunur. 

'"" . . . . . 
gının pro1e ve şeraıtı 

! 

aH}amak üzere talip-
lerin Şehremanetine 
müracaat eylemele
ri ilan olunur. 

YE Tj Ef."RAT 
• • 

Kilo 
Sade yağ 5000 İspanak 
Zeytin yağ 7500 Lahna 

3000 Sabun 7500 Prasa 
2000 Beyaz peynir 1000 Patlıcan 

2000 Zeytin tanc.51 1000 Kabak 
6000 .Gaz 3000 Taze bamye 
4000 Şeker 500 • Domatez 

1000 irmik 1000 ~ereviz 

1000 Un 7500 Taze fasulya 
1000 Konserve 10000 • Balda 

4000 • Üzüm 

Çanakkale Jandarma yeni efrat mektebinin haziran 929 
tarihinden mayıs ~30 gayesine kadar bir senelik ihtiyacı 

olan yukarda cins ve miktan yazılı -erzak aleni müzayede 
ile 7 mayıs 929 tarihlllden itibaren yirmi gün müddetle 
münakasaya vazolunm8ftur. 27 Mayıs 929 pazartesi günü 

saat on aloda taliplerin vereceği fiatlar komisyonca haddi 

.itidalde 'görüldüğü taktirde ~alesi icra kılınacaktır. Taliple

rin bu baptaki şartnar.-yi görmek ve lzahtt almak üzere 

Çanatrblede llüttmet cWresinde müteşekkil komisyonu mah

susuna müracaatları ilAn olunur 

Koyun eti 10000 l 1000 c • c • 
Vukarda cins ve mıktarı yazılı erzakı mütenevvia l mayıs 929 tarihinden itibaren komisY~ 

dan alacakları müsaddak şartnamelere nazaran bedeli muhammininin yüzde 7,5 nispetinde 
teminatı muvakkate akçesini ve yahut kıymeti muharriresi Ozerioden 1ırtifcrazı dahilt tahvil!tlllf 
veya Borsa fiyatından yüzde on noksanlle difer milli esham ve tahvtl5tm ınal sandıklarına ter 
Iİt!ÜIV ha.)1 l"~~llZ senedini veya banka Jcefaletnamesini 20 ır.a.y.ss 929 r;ırşamba gunD Cleddl 
~'1--4 Sa.at 91dan il ye kadar Maçkada Jandarma Mektebi Müdürlüğündeki komis~·oı:u mattsusuas' 
mfiracaat eylemeleri IAzımdır. Bu hususta izahat almak isti yenlerin ihalei kat'iye gl.nü olan 20 
mayıs 929 tarihine ka~ar her gün öiledeo sonra komisyona müracaatları il!n olunur. 

Yozgat Nafir baımD.hendis-
l •., • .J ( 43896 ) lira 39 kul'Uf bedeli keşifli ve 
ıgınaen: kapah zarf usulile münakasaya konulup 29 

nisan 929 tarihinde ihalesi takarrür eden Yozgat- Yerköy tariki 
üzerinde 5 = 805 den 9 = 75 kilometroya k4:iar olan kısım tari-

kin imal!tı sunaiye ve fOSI tamirah esasiyesi iç'" yevmi mezk&rda 

talipler tarafından yapılan tenzilat haddı layık görültmedi~nden 

kısmi mezkiır 18 mayıs 929 cümartesi günü ihalesi icra olunmak 
üzre teJrrar mfinakasaya konmuştur. Taliplerin tcminltı kanuniye-

lerile encümeni vilayete ve fenni hususatta malutnat almak iste -
yenlerin Yozgat nafia dairesine müracaatlan tekrar illn olunur. 

ı·········· .. •••• .. ••• 1 Jlcele sahlık mat-
ı baa makineleri 
: Birisi ~ift battal ve çift kazanlı diferi çift lstan .. 
• bul ve çnt kazanlı iki matbaa makinesi müsait 

ATILIK Kö .. K 
Su ve havasının guzclJill 

le meşhur Yakacıkta ToP' 
çcşmcmede nezareti fe~ ~ 
deyi haiz bir köşk eşcad 
ınüsmire~ i havi ala dönüdl'" 
lük bahçesile birlikte acelt 
satılıktır. Fazla tafsilAt içi' 
Babı&ll caddesinde Kahamatl' 
zade hanında IIAnat acentr 
sinde Mecdi Beye müracd' 
edilmelidir. 

Mayıs 
21llıtcce 4 Burç : Se"'1 
yın dofu'u f'ilfi1 Ayın b.ıtıP. 

9,23 L!J~ 00,00 

Salı 1 oeraitle acele satılıktır. Görpıek istiyenlerin Sonsa•t 1 
idare müdiriyetine müracaatlan. 

........................ 111--=-~~~~1~ 

Devlet demiryolları ve liman-•11•~,,.;.;=.-~~ 
ları umumi idaresinden: 

Geçen Ramazan bayramında olduğu misiJlu Kurban bayramın
da da seyahat edecek yolc1ı1lara J6-J7 mayıs 929 gec',I yaraaındlh 
26-27 rırn} ıs gece yarısına kadar tenzilatla bayram tarifesi tatbik 
olunacaktır. 

f ula malOmat almak arzusunda bulu·~ulduğu takdirde ista· 
siy<ınlanmıza nıür;>c.ıat olunması ilan olunur. 

- ilıa naılhatı: 
Yeaile:ı güreşe do} m.ız 

B111ilnkil ba•a 
tUizgAr Jıailf \e mlltehanll cscc:ılk 
ha\:ı buJutlll ylfmu: mubtcıneldW 

" Yakt,, ın 14 Mayıs 1929 tefrikası: 48 Adını kaybeden adam 
2 

Muharriri: Vere Stakpul 

wardı. O kendial biraz 
toplamır, ~"Mm d~ 
tekrar ele geçlnnipi. •Ro
çester.. ailesini lekeden 
kurtarmış, • R*ater • in 
emlikini iade ettinnİfti. 
Eter arazi hakikaten bir 
milyon lira ediyorsa bir 
milyon sekiz bin lira istir• 
dat etmit demelcti. Ban~ 
bqka ~evi aihbltl taa 
men yeriftle idi. Rnclili6I 

kuttardıfını .muhafazl ede- •RbÇester.. ailesinin takdis 
bilecek kadar kudret besi icap eden bir gün 
gösteriyordu, efer • Ro- delil miydi? 
çester • ailesi günün bi • •Conea. bunlann bepsi-
rindo hakikate vakıf olursa ni düşünürken, bir defa 
•eoDel .. i tahtie edebilecek daha başına gelen garip 
mi7ch? •Roçeater.in kalua halin dimajma kapladıtuu 
Jeliae-- llllam " ~ bir ._.tti. !Wat bu sefer 
bfanın kaia olmasmil iti- hiwttiti feY• phliyetini 
ıu hıtlcuaa <a.lik ml1d gibi müthif bir 

•Conu.ın •RoçAer., yt> JUt:nsed~l. ha farWI ~ 
H61 blaa oldtilti po. liyet ~ tıenidiit 

eder aibi oluyOrdu. Acaba 
•Roçetter. mifdi? Yöba 
•Cona,. mi? Arbk &mu 
fark edemiyordu. 

8h-bç saniye müddetle 
bu rahatmbpı ı.ail olmı -
JaCllluaı .. \treddüjünün 
deva edeceliai :-c1ı. 
Falmt:-........... lir-
medi.. • Conea • kendini 
~ ;elaa ciewm 
etti ....... biraz 

sonra •KarJton Hauz Te -
teys,.e vardı. 

Kapıyı açan U§&ğa şap
kasını, bastununu, eldiven
lerini teslim etti. Her ne 
kadar • Çörç • daha o 
sabah kendisine konttın 
l>ir analttannı wrmiP.ede 
bllanaıai haıbl'IM gelme
mifti. Tam .. Hol .ü geç-
titi ıırada bir miilw sesi 
duydu. Sat taraftaki bpı
lam .......... pi)tano 

çalındığını duruyordu. 
Birili • Şdıinat • an 

• Samimi Vals ,. ini gayet 
maharetle çalmakta idi. 
• Conıes • uzaklaşan hiz
metçiye sordu : 

- Kim. var? 
- Mayledi var ~ylortl 

Yarım uat evvel 2U4i
Eşyasını yukan çıbrdal 

Mayledi mi? Acaba bu 
ne demekti? •<:ona. i~ 
clali Al'llW.. Wd6 .-ea' • 

eleyi anlamıya çaht~~ 
Acaba liangİ miJACU~~ 
bahsolunuyordu? ·R~ 
ter,. in valdesinin ~ 
olması imkinsızdı. Y. . ~ 

Çalğı sesinin geldıli ~ 
rafa yürü~C. ~~ıya __ 1_,. 

Burası bır musıki .... 
idi~ genç bir adın --~ 
n~ . oturmut çalır'•-te 
•Cones Bont strit• 
kendisi "iie kon::: _.. 
kadml o ••• ( ~11!1.'l' 


