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Garbi Trakya Ucuzlukıııüsabaka11111z Operatör! 
··---- -·-----· 1 

Garbi T rakyadan aldı~ı
ınız son ve hususi haberler 
bu zavallı talisiz memle
ketteki Türklerin tasavvur 
edilemez ıztıraplar içinde 
olduğunu gösteriyor. 

kuponlanmız ... 

dan is fade 

Davayı kazanamadı ı i 

Bu ıztırapların sebepleri 
Ve şekilleri esasen bizce 
!1Jeçhul değildir • Ancak 
otedenberi devam edip ge
len ıztıraplar son zamanlar
da etten ve kemikten de
ğil, taştan ve demirden 
olan insanlar için bile ta
hammül edilmez bir hale 
gelmiştir. 

Fazla olarak 31 marttan· 
beri Garbi Trakya Türkle
ri umumi bir surette mu
kavele aktetmekten, alım 
sahm işlerine girişmekten 

resmen menedilmiştir; bu 
tarihe kadar lafzi bir şekil
de mevcut olan medeni 
haklar da ilga edilmiştir. 

Her tarafı zencirlerle ge
rilmiş büyük bir esaretha
ne tasavvur edilsin; bu 
zencirler arasına erkek, ka
dın, çoluk, çocuktan mü
mürekkep yüz binlerce bi
çare insanın tedrici bir 
ölüm cezasına mahkum 
edilmiş bulunduğunu farz. 
ediniz; işte Garbi Trakya 
Türklerinin bugünkü hali 
tamamen bunun aynıdır. 

Malumdur ki bir münd
det evvel Yunanlıların mü
zakeratlB aldıkları tavur ve 
hareketten dolayı mukabe
le bilmisil zarureti hasıl ol
muş idi; hükumet bir kısım 
Yunan emlakine vaziyet 
elmiş idi. Yunanlılar Garbi 
Trakya Türkleri hakkında 
(31) marttan sonra tatbike 
başla Jıkları tazyikler için 
buna vesile yapmışlar, fakat 
hükumetimiz vaziyet mua
melesini tevkif ettikten 
sonra da bu tazyiklere ni· 
hayet vermemişlerdir. 

Şayanı dikkat olan onkta 
şudur: Yunanlıların işkence

leri altında yavaş yavaş 
ölmek tehlikesini gören bir 
takım Türkler Meriçten ge
çerek Türk topraklarına 

iltica etmek istedikleri halde 
buna da muvaffak olama • 
maktadır. 

Zira zavallılar bilhassa 
son zamanlarda güya Meriç 
nehri üzerinde kayıkçılık 

yapmak, hakikatte fırsat 

buldukları yerde Türkleri 
öldürmek maksadı ile te -
şekkül etmiş Yunan çeteci
leri tarafından suyu geçer
ken katil ve imha edilmek
tedir. 

Garbi Trakya Türkleri
nin yürekler paçalıyan ha
lini burada mevzuu bahse
dişimizin sebebi iki mem
leket arasındaki mübade
le ihtil.1fları müzakere edi
lirkerı oradaki yüz binlerce 
Türk akalliyetinin hakkı 
ba;·atını temin meselesinin 
de ihmal edilmemesidir. 

Çünkü İstanbulda bulu
nan Rum!ar Yunanıstana 
gitmiş, olanlardan kat kat 
refah içinde yaşarken ls
tanbul Rumlarına mukabil 
Yuııanistanda mübadeleden 
İ5tisna edilmiş olan Garbi 
Trakya Türklerinin kat'i 
bir ölüme mahkum bir hal
de kalmasına tahammül 

tmek mümkün değildir. 
,lf elırnet Asını 

ediyor usu .. 
nuz? 

Karikatür hakaret ma
hiyetinde değildir 
Bir müddet C\'\'cl sabık 

~chrcmini opcratiir 
tarafından 

bir karika
tlirlı ile 
kcndbinc 

Emin R. 

"Vakıt,, karilerine ait bir 

• 

" V akıt • karilerinin tenzilatla alııverit edecekleri 
mağazalardan: Malül Gaziler Pazarı 

tenzilat yapmayı 

kabul eden dük~ 

kanlar hangileridir? 
;tııu1111ıı ııı11111ıı111ıı1111ıııı11ıı111111ıı111111111ıııı ııııurıı!Ş Gazetemiz ucuzluk mü- hafifletebileceklerini göster· 

haberin ne~
rimlen do-

layı, kari· 
katürlc ya· 
zı hakaret 
talakki cdi· 

!erek gaze
temiz aley· § . Ga ::;ete ın i :::;i rı ~ sa bakası açtı; bu müsaba· mektir. t ilk sa.yrfasuıuı / kadan maksat aralarında Hakikati halde kazançlı hine açılan 

= b i b. k l = anlaşma imkanı olan mu- mal satmak alelumum iş da\'a be· 
~ (l Ş ili(. a ır 1 

- g ayyen sınıf vatandaşların raetle neti· Emin beyi kız,· 
~ po11 gört'iyorsu- ~ iş için şirketler aktetmek- adamları için nasıl bir san' dıran karikatür-
~ nu;::;· bıı kupon ~ te nasıl menfaatları varsa at ise müstehlikler için cclcnmiş,mu- !erden biri 
~ llCll;luk llllLSa- ~ sırf istihlak eşyası saıın ucuz mal almak da öyle mailey bu kararı temyi~ et· 
= b = almakta da ittifaklar bir san' attır. mişti. 
§ bakanıı;::;ııı O- % yaparak hayat pahalılığını [ Alttaralı 3üncü ıaıı!amızua<lırl [Alttıralı 3 uncü '3y•famız<la<lır] 

1 ~~f;:.".f~;~;;:~'. l Güzel san'atlar birliğindeki müsamere 
- !§ GLizcl san'atlar birlig;inde dem 
~ l aıaji1111;::, eşya g akşam bir müsamere \'erilmiş· 
~-=_ ı'çin -- T lKJT» =~ tir. \·edat nedim 13. ~ekspir 

~ kari /erine ten- ~ hadisesi dolayısile bir kon· 

~ ::;il dt yapacak- f fcrans vermiş ve Şckspirin 
~ lannt ildn etti- ~ e~crlcrinc antika diyenlerin 

ff ğinıi;::, dı'iklClln ~ bu hareketine irtica ile taYsif 

l ~ r [( rı {- ctmıştır. , "izamcttin • ·azil, I'<' 1111 t"'ll- ı l 

tercih ediniz; g Kecip fazıl, . ·azım llikmet 
pa;::; ar f ığı 11 ı.:; ı % Beyler cscrlcriııdcn parçalar 

v - okumuşlar, sonra bir konser 
>·oou11;::,, e!!er ğ_-

1 '--' verilmiştir. 
fiat nıoktu ise ~ Yedat .·edim Beyin kon· 
lıesa b11u:::,ı ona ~ feransını yarınki nushamızda 
gore rapını;::,; = l 

~i!~J.!:i~ ı:?:i~~ J B ekS.rlı k vergi si m üsabakam ı='~;=·~=a~=~==t·i c=e=ı e=r=i' 
yaptlnıası için j 
para ile beraber ~ Cekilen kur' ada kimler ne kazandılar? 

~ kzıpo1zıı ('erini::. ~ 

~5··az·ı··rı··ı·rı··,··1·e·ş·rıt ı 
Hazırlıklara başlandı 

Reisi cumhur Cazi Haz
retlerinin lstanbulu şeref· 
lendirecekleri mes'ut tari· 
hin çok yakınlaştığı tah· 
min edilmektedir. Bu mü
nasebetle hazırlıklara baş· 
lanmıştır. Bu meyanda Bü
yük Gazimizin emirlerine 
ve mayetlerine tahsis edi
len otomobiller için hususi 
pil:ıkalar hazırlanmıştır . 
Bunlar beyaz zemın uzerine 
kırmızı numara ve yazılan 
ihtiva etmektedir. 

' Bekarlık vergisi müsabaka-
mıza gelen cevapları tasnif et
tik. Bugün neticeyi bildiriıo· 

ruz. 
Karilerimizin ekseriyeti tara

fından beğenilen likir müsaba
kaya başladığımız gün dercet
tiğinıiz Kadri Raşit Paşanın 
!il.ridir. 

Beğenilen fikir 
Kadri Raşit Paşa şunları söy

lenıe>te idi: 
•Dekarlık vergisinin eden

miye tesir edeceğini zannet
miyorum. Bir adam bekar kal
maya niyet ederse vergi tesiri 
ile e\'lennıez. fazh miktarda 
vergi l.o:ısa bile tesiri ıo:.:tur. 
Mahsat memlekette nüfusu ziya
deleştirmek ise daha eve! do-

Ankara resim sergisi 

.Anknradakl resim sergisinin küşat rasimeslni diinkii sayı 
mızd:ı yazmıştık. Bu küşat resmlne ait Ankaradaki fotograf
çımızın gönderdiği resmi dercediyoruz. 

Küşat raslmeslnde bulunan sefirler ve vekillerimizle meb'u
sumuz Abdülhak Hamit B. görülmektedir. 

Kadri Raşii paşa 
ğan çoctıl J~rı i}.:r..den vikaye 
etmek ldzırıc '· ,\emlekette 
kafi miktarda \Ocuh. doğuyor. 
halbuki gerek köylerde, gerekse 
şehirlerde bunhrın çoJ;'U ölüyor.:. 

Hediyelerimiz 
[n fazla beğenilen fikre rey 

1 
vermiş olanlar ara~ında çekile
cek kur'ayı kazananlara muh
telif hediyeler takdim edeceği
mizi bildirmiştik. Bunları şu 
suretle tesbit ettik: 

1 - Bir kol saatı. 
2 - Bir ıı:şan yüzüğü. 
3 - Bir mürekkepli kalem. 
4 - Bir cüzdan. 
5 - Bir fotoğraf mahfazası. 
6 - I;ir );itap; çocukluk 

hıfzıssıhhası. 

7 - Bir roman; Bir kadın 

Düşmanı. 

g- Bir roman; Fahişe. 
9 - Bir kitap; Kadm Hıfzııı

sıhhası. 

JO - Bir rcıuaıı; Yurd ve 
dünya. 

Kimler kazandı 
Kur'a neticesinde hediyele

rimizi kazanan karilerimizln 
isimlerini sırasıyla neşrediyoruzı 

1 - Kadıköyünde Dr. İffet 

Naim B. (saat) 
2 - Seyrisefain levazım mü

\lürü muavini Şerefrttin bey 
(nişan yüzüğü) 

3 - Bayazıtta Hayrettin 
bey (mürekkepli kalem) 

4 - Sütlücede Kırkmerdi

vende Mehmet Lfıtfü bey (cüz
dan) 

5 - Cağaloğlunda Nazan 
Nafiz hanım (fotoğraf mahfazası 

6- Tokatta Dr. Naili bey re
fikası 1 likmet !:anım (kitap) 

7 - Esbak mutasarrıflardan 
Memet Raif bey (kitap). 

8 - Serrısefaiıı kömür ve 
su şefi Hamza bey (kibp). 

9 - İzmirde karşıyakada UI· 
viyc Hasan hanım (kitap). 

10 Saraçınc başında lio~-

lıor caddesinde Necmi)'~ hanım. 

* Karilerimizin hediyeleri Pazar 
gününden itibaren matbaamız

da teni edilecektir. 

Türk-Alman 
---·-

Hakem 'c uzlasnıa • 
ıııuahedt'si imzalandı 

Ankara, 16 ( A.A. ) -
Türkiye cumhuriyetiyle Alma

nya devleti arasında akdo
lunan hakem ve uzlşma 
muahedesi bugün saat 17 
/30 da hariciye vekaletin· 
de hariciye vekili doktor 
Tevfik Rüştü beyefendi ile 
Almanya büyük elçisi Hern 
Rudolf Nadolni tarafından 
imza edilmiştir. 

VE 
MÜSTEHCEN 

'NEDİR?·-· ............... _ 
~ lt1stafa Şek:iı) Beyiı1 fikri 

Tesettür hıristiyanlıgın eseridir 
Çıplaklık korkusu günden güne keıbi zaaf etmektedir. Ladini 

medeniyetle açL!mak temayülü inkişaf ediyor 

Birçok münevver gençle
rimizin hocası olan kıymet· 
li Ruhiyat müderrisi Mus
tafa Şekip 
beyi Edebiyat 

fakültesinin 
mesai oda
sında meşgul 
buldum. 

Muhterem 
müderris,ders· 

!erini vermiş, 
şimdi bazı 

notlar hazır· 
lıyordu. 

Çünkü açık ve müstehcen 
şeyler muhtelif zaman ve 

mekanlarda muhtelif kıymet-
ler iktisap 
etmiştir. 

Tesettür ve 
haya mesele
lerini ifrata 
vardıran :bil-

hassa hıristi· 

yanlık olmuş· 
tur. Hırısti • 

yan lıktan eve! 
bilhassa şimal 

akvamında a· 
Mustafa Şe-

kip B. an- çıklık, hırıs· 
ketimizin su- tiyanlıkta ol-
allerini oku· duğu gibi , 
du , sonra tevahhuş edi-
gözlerini kal- Ruhiyat müdmı.1 Mu•tafa Şelrip B. lecek bir halde 

dırdı, ve: "kendi şübeme değildi, ve genç, güzel 
teallük eden kısımlar üze- vücutlar senenin muayyen 
rinde fikirlerimi söyliyebili- günlerinde dini ve bedii 
rim. diyerek çok kıymetli bir heyecanla taktis edilirdi. 

B 1 Dünyada, lngiltere, Danimar• cevaplarını lütfetti. un arı 
ka, Hollanda gibi şimal 

hem Ruhiyat müderrisimi- memleketlerine tesettür en 
zin ağzından lezzetle din- geç ve pek güç dahil 0 J. 
!edim, Ve şimdi de size H ı· ·ı· J muştur. atta ngı ız er 
naklediyorum. 17 inçi asra kadar don 

Müstafa Şekip B. • açık giymezlerdi. İngiltercde n 
ve müstehcenin tarifi yapı- giymek ayıptı. 
lamaz. diye söze başladı, J Altma!ı 2 inci •ayı!anuzdadır 

Hegbelideki susuzluk 
Tevekkeli babalarımız • At bulunur 

meydan bulunmaz, meydan bulunur at 
bulunmaz 1 • demişler; Heybeli adalıların 
su derdi de tıpkı ona benziyor; su· 
suzlukıan yaoan Heybeliler de su bulu· 
yorlar, koyacak yer bulamıyorlar. 

Çünkü Seyriselain müdürü Sa
dullah bey adanın iskelesine kadır 
vapurları ile haftada iki defa meccanen 
içecek su getirmeğ~ söz vermiş. Fak.at 

----,,..---

iş bununla bitmıyormuş, geçen 

gün yazdığımız gibi, gelirilen 

suları koyarak tezelden ahaliye 

dağılacak bir sarıçlı çeşme ya

pmak lazııngelıyormuş. Bonu 

da şeremanelinden başka yapa

cak yoknıuş. Acaba şehremini• 

miz Heybelilerin susuzluk der· 

dine ne vakit bir çare bulacak? 

lstanbulun Marmara içind • 

bu güzel tenezzüh bahçe 

......................................... 

yazın 

kuru 

cald 

boğan sıcakları 

maktan nuıl 

ile yanıp 

kurtara• 

- Oihıml bir dJıçl o{mlya çalıı! 

- Fakat ben aöz doktoru olmıUc ı..-

Uyorum. 
-Sen deliml•ln? DüıünmiyM mu•un 

ld ln•anlarda söz iki, f .. kat dlf ( 32 ) 
tanedl.rl 

l 



Çıplak ve müstehcen nedir? 
:m:llBllCflllm:lllZ:ll .................. ~---
1 Üıtt:ıra!ı 1 ıncı rayılıınıızdadır [ kesbi zafetmektedir. Ladini 

Fakat sonra doktorlar medeniyette çıplaklıktan 
tıbbi zarureti ileri sürerek korkmamak temayülü inkişaf 
kac!ınlara don giydirdiler, ediyor. 
fakat bu donlar hariçten Hıristiyanlıkta ahlakı ve 
görülmiyecek kadar kısa sıhhati muhafaza için kor· 
ve inceydi. kudan istifade ediliyordu. 

Çıp1aklık ve tesettürü Fakat bugün biz korku ih· 
kurunu ula, kurunu vusta tiyacında değiliz. 
ve kurunu ahire diye Üç Çünkü sıhhat ve ahlakı· 
devrede tetkik etmek icap mızı muhafaza için hıristi· 
eder. yan medenıyetinin malik 

1 - Kurunu ulada tabi- olmadığı kuvvet ve vasıta· 
ate yakınlık ve çıplaklık ]ara malik bulunuyc.ruz. 
vardı. Kadın ve erkekler Muasır tıp kapalılığı sıh-
kırda çırılçıplak otururlar hale münafi buluyor. Hı-
ve derelerde beraber yıka- ristiyanlığın en az tesiri al· 
nırlardı. Şehirlerde de ayni tında kalan fslav ırkında 
hal göze çarpar: Romada bu nokta bariz bir surette 
da kadın ve erkek hamam- göze çarpar. Size bir halı-
ları ayrılmamıştı. ramdan bahsedeyim. Sof-

2- Kurunu vustada hı- yada bulunduğum esnada 
ristiyanlık çıplaklığı ment • hamama gitmiştim. 
miştir. O derecede ki azayı Hamamda herkesin çıp • 
tenaoüliyei asliyeden başka lak olduğunu görerek bir 
meme, göğüs, kol, bilek, peştemal istedim. Bana 
bacak gibi azayı tenasüliyei peştemal vermediler ve 
tabi iyeyi d • teşekküre dahil gizliy~cek bir hastalığım mı 
etmiştir. Hatta bugün bile olduğunu sordular. Anla • 
papaslar ve sörler tırnak- dım ki kapalılığı hastalıkla 
larına kadar tesettürü mu- bir tutuyorlar. 
hafaza etmektedirler. Fakat biz bu kadarını 

Hıristiyanlık çıplaklık kor- kabul edemeyiz. lslamiyette 
kusi!e hamamları bile ih- müstehcenlik, ar ve teset-
mal etmiş, Romanın meş

hur hamamları kapatılmıştı. 
Hıristiyanlıkla İslamlık 

arasında mühim bir fark 
vardır; İslamlık temizliği 

terviç, tesettürü menet· 
miştir. 

Hıristiyanlık niçin çıplak
lığı müstehcen addetmiştir? 
diye bir sual varidi hatır 

olur. Kurunu vusta zihni· 
yeti azayı tenasüliyeyi çir
kin bulmuştur. Bunun sebe
bi ise, o azalardan pisliğin 
çıkmasıdır. Ve azayı tena
süliyenin çıplaklığı daima 
bunu hatırlatacağı içindir 
ki mayup ne müstehcen 
addedilmiştir. 

Hıristiyanlık çıplaklığı 
hayaya mugayeret addile onu 
örfü adet haline koymuş ve 
bunu kanunlara kabul ettir-
miş, hatta bugünün kanun
larına bile kemali ihtimam 
ve itina ile dercettirmek 
muvaffakıyetini göstermiştir. 

3 - Tan modernde, 
hıristiyanlık dininin ve 
korkusunun sarsılmaaı Üze· 

tür bir tarih yaşamıştır. 

Bunu ceffelkalem ihmal 
etmek ve bunun bakiyele
rini hiçe saymak, yaşanılan 
cemiyetin tarihini unutmak 
demektir. Tesettür ve müs
tehcenlik korkusu terbiye 
ve tadil edildiği nisbette 
labiılik yol almalıdır. 

Resme, heykele ve yazı
ya gelince, san' atkarın is
tiklali tanının~ olan mem
leketlerde san' at eserleri 
hiç bir kayt ile mukayyet 
değildirler, yani san'atkii
rın istiklali hazmedilmiş 
memleketlerde onların eser
leri de hazmedilir. 

Hakimlerin san'at eser· 
\eri hakkında hüküm ve
rebilmek için san'atkirlar
dan mürekkep bir ıurı 
heyetinin reyini alıp alma
ması meselesinde ise fik
rim şudur: 

Bugün ihtısas haysiyeti 
denilen bir ~ey vardır. Bu· 
na binaen hakim san'at 
eserlerini tefrik etmeğe 
müktedir olsa bila jüri hey-

rine, korkuya ve hıristiyan- etinin reyini almalıdır. 

lığa istinat eden tesettür Çünkü aksi takdirde, ih-
de kuvvetini kaybetmiş, tısası inkir etmek gibi ga-
tırna.klarına kadar kapanan rip bir netice hasıl olur. 
insanlar ya va~ yavış açı 1- Mesela herkes roman okur 
mağa başlamışlardır. Devir ve fikrini söyler, fakat 
devir, yüz, ense, el, kol bunlara hiç bir zaman mü-
ve göğüsler açılmıştır. nakkit denilemez. Münak-

Bu açılma keyfiyeti bu kitlik bir ihtısas meselesi-
gün bacaklara intikal et- dir. · 

miştir. San' at eserlerinin tefri-
Almanyada çıplaklar mek- kinde bir jüri heyetinin 

tehi bile açılmıştır. Çıplak- reyine müracaat edilmesi 
lık korkusu günden güne kanaatindeyim, ve halk is-

- - - ----
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Namuslu 
o"otlar ' . -. ' 

.. ' " • " I ' ' • ~ • 

Mulıa1'l·n·i: 11:.iseıJin Raloni 
Oııun arka ından bed

halıt, bunak kocasın
dan başka bir ağlıyan 
bulunmadığına emi -
nim .. Buralarda Ye il-
aynakları başka sulu 

,.e tenha bir yer bil
mediğim için oraya 
<;t>l..iyorunı. f lemiyor-
• ıırz enıir clainıa sizin 

kulluk benimdir. 
Otomobil homur ho

nıur yokuşları tırman

dı. Düzlüklerden su 
gibi aktı .. Nihayet Ha
nım, şoför, gene kol
kola kaynağın çuku
runa endiler. Durası 
hala eski eğlentilerin 

döküntülerile dolu idi. 

VAKiT l Ma ıs { ........................ , ............. AB·······[············~···~ 
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- Muharriri : Eyef -

Yarın mecliste ~üzakere edilecek 
Şiddetli bir zelzele 

oldu 1 
.,,.:n:ıamr.mı::::.,.. * o4:r.ıaı::ı:umııııııtl 

lif cşruti'yetin ilanını 1nii.teak1p p;örü • 
len p;azete bolluğu ile o zanıanki ga.~ 
zetelerde çıkan tahkiksiz haberler ınıt• 
11asebetile Eşref, şu latifeyi yazmıştı. 

Asgari nırıaş ['10) a~aını' [6CO J liradır 
Yarın bütçe müzakeresine de Bit· 
batlanacaktır. Bu münasebetle veki· 
limizin beyanatta bulunacakları Tah 

min ddiliyor 
Ankara, 16 (Yakıt) - Barem 

layihası, bütçe er.cümcııi telki· 
kat ;nı bit irdiğ i cıhetlc, basılını

ya b3şJam1ştır. Uyiha yrn'dın 

bir çok tadilat gf.rnıüştfir. 

Bu hususta gösterilen kütu-
miyete rağmen, söylendiğine 

(40) n.1111i maaş (600) liradır. 

Lfiyiha ynr. n s1balı cels sinde 
mecliste n i.zakerc edi lecek öğ· 

leden sonrada bOtç~ müzakera
tma başlanacaktır. Bütçe, Barem 
Jayilıasına göre hazırl~nmıştır. 

Bütçe müz keresi müııasebetile 

göre memurin dereceleri (20)ye Başvekilimlıin mühim beyanatta 
iblağ edilmiştir. Asgari maaş bulunacağı t~hıııin ediliyor. • ---

Mecli~te ~o~uı e~ilen ~onunlar 
MeclisPazar günü bayram tatili yapa• 
cak ve Perşembe günü içtimalarına 

devam edecektir 
Ankara, 16 (A.A)- B. M. 

Adana, 16 ( A.A. ) -
Sabaha karşı saat üçte şid
detli bir zelzele olmuştur. 

Hasar yoktur, - ---- --
llkbrtlıar koşuları 

Ankara. 16 (Yakıt) -
Yarın Jlkbnhar nt koşuları

mız ba, lı ror. :\kktcpler de 
yarın spor bayramı yapa
cakalardır. 

JJcden terbi;·rsi 
Ankara, 10 (Vakıt) -

l\Iaarlf Yckıllctl, beden tcrbi
·i kursunun temmuzun birin· 
den yirmi. ine kadar devamı
nı kararla, tırmıştır. 

Anadoluda nafi ya!murıar 
Denizli, 15(A.A)-Akşamdaıı 

beri faydalı yağmurlar yağmak· 
tadır. Kuraklık endişesi zail 
olmaktadır. 

Fethiye, 15 ( A.A ) - BQtün 
vilayete nafi yağmurlar yağmış

tır. ttcr tarafta feyiz ve bereket 
fevkal!ide eyidir. Tütün mı '.ısulü 

de son derece feyizlidir. 

Kıt'a 

Şifre bizde gazete, tecr{lbedir miftahı, 
1 

Dikkat el slJzlerime, cümle mebahiste oku · 
, Bilmek istersem eğer sıhhatini bir şey'in 

Vak' anın aksini evrakı havadisle oku I 

l 2JaJdtde: + Operatör Emin 13. ( 
~ tarafından gazctçmiz ;tkl' · ~ 
§ Adliye vekili Mahmut hine açılan \'C bçr;tdk ne· ~ 
~ Esat B., yarın şehrimizde ticclcncn d.ında \·crikll ~ 
ğ bulunacaktır. kararı daYacı temyiz ctnıi'ti. ) 
~ + Maç hadisesi CHakı, istidası rcddolunınu~tllr. ~ 
!f.= dördüncü istintak dairesine · · ' 
" · · · +Tanassur ye A'P ııı ~ 
§ \"erilmıştır. Bu hadıse de af _ . . . rı. ~ 

Meclııl bugün reis vekili Hasan 
Beyin riyasetinde toplanmıştır. 

Ordu ikramiyesi, J 930 sene.! 
nulus tahriri hakkındaki lcanun 
layihalari ait oldukları encümen
lere tevdi edilmiştir. Kibrit lab
rılıa.sı inıası için teahhüt icraJ11ba 
mezuniyet itası hakkındaki ka
nun layıhası kabul edilmişlir. 

Buna nazaran malıye vekili se
nelik ıed iye miktarı 300 bin 

lirayı geçmemek ve 1929, 30, 
31 bütçelerine konulacak tah
sisatla tediye edilmek üzere 
lcıbrit labrika.ı inşası için 8 
bin lıra kadar teahhütte bulu· 
nacaktır. Bazı devairin 1 928 
senesi buıçeleri~ln yeniden açı
lan fasıllarına 200 hin 7 44 lira 
fevlcalAde tahsisat ve bazı de
vairln ayni buıçel~rini ayni fuıl 

ve maddelerine 294 bin 500 lira 
munzam tahsisat itası ve 342 
bin 950 lira munalcale ictuı 

hakkındaki kanun llyıhw ka
bul olunmuştur. 

si ve merbutu imza protoko
lunün tuhihi hakkındaki tez· 
kere müzakere ve kabul olun
muştur. Müteakiben tapu ida
relerine ait muamelat harçları 
esham \'e tahvilat ve kambiyo 
ve nukut borsalrı kanun la
yihaları müzakere edilerek ka· 
bul edilmiılir. Meclis cumar· 
lesi günü öğleden eve!J saat 
1 O da toplanmak üzere içti
maa nihayet verilmiştir. 

{ kanunu~un şümul dairesine da.\·a~arı, dun tetkık (( 1 
( 

________ ....., j girccektır. mışıır. ~""' 

yeni pullar ~ 1111lllllll1111UllllllU11111Ull1111111ıı11ı1111u•lllllU111ılllllll1f111ılllll1J11111!1Ull111111flllltf111Ul1llll11ttr.U 

Aynı kanun llyıha iyle aynı 

bütçelerden 113 bin 7 44 lira 
imh~ olunmaktadır. Ttirkiye 
Camhllrlyetile lnLçre hillı.omc
tl arasında imza edilen uzl"f" 
ma ve adli tesviye Ye tahkim 
mukavelenameatnln tasdiki hak
kındaki kanun llyihası ıle Tür
kiye ve Almanya arasında 
münult ikame: mukavelename 

························---········-·· tikbalde hukukçuyu, hakimi 
sevdiği kadar ıan'atkarı 

* Ankara,110 (Vakıt)-B.M. 
mcclbi p·ızar günü bayram 

tatili yapacak ve pcrşmbc gü
nli içtimalanna devam ede
cektir. Ml\tcakıp içtimalar 
sabah ve öjtlcden onra 
olmak üzere iki ccl li ola
caktır. 

teouo ~u~u~un~a 
Bir ••ki çetesiyle 
beraber yakalandı 

Mardin, 16 ( A. A. ) -

Bir müddetten beri cenup

ta bulunmakta iken üçgün 

eve\ Resullah mevkiinde 

posu burarak bir kervana 
taarruz eden taşlı qiretin

den şaki Sidko ve üç ar

kadaşı jandarmamızın ta

kibatı neticesinde Sidko 

ağır yeralı· olmak üzre der-

dest edilmiştir. 

Franu Posta • Telgrat 
rdaresi '2,3,5 ve 10 santim
lik yeni pullar tabetmek
tedir. Bu beş pul Fransa
nın muhtelif mevkilerinden 
beşini iÖstermektedir. Pul
ların üzerindeki resimler 
a-ayet sanatkarane tersim 
edilmiştir. 

lngiltere hükumeti de 
Beynelmilel posta ittihadı 
kongresinin akti dolayısi 
ile bir pul bastırmıştı. 

Resmimiz de yukarıdaki 
beş pul Fransız pulları, 
aşağıdaki pul da yeni f ngiliz 
puludur. 

sevdiği, ve san' atkarın reyi itizar 1 
dinlenmediği takdirde ken- " Süleyman paşa " ve 
dini mağdur hissediyorum " Çıkrıklar durunca • ı 
dediği gün, jüri teessüs "Skapaflovada Alman dona 
edecektir.. ması kendini nasıl batırdı. 

Kıymetli müderris son isimli tefrikalarımız bugün 
sözlerini söylemiştir. Ken· ,.. ;; ,,,, ;;,,/ ;; .. derec edilememiştir. lti-
dilerine hararetle teşekkür 

1
._ ____ 'l"'ff ___ ~ ___ , ._.za ... r...,e•d•e~ri.;;;z·------

ettim ve ayrıldım. 

Gene 1001 
---

İngiliz lirası yükseliyor 
iki gündenberi düşmekte 

olan fngiliz lirası dün gene 

yükselmiştir. Dün sabah 

borsada 999 kuruşta açılan 
lngiliz lirası öğleye doğru 

yükselmiş, akşam 1001 
kuruşta kapanmıştır. 

Türk ocağından : Bayramın 

ikinci solı gönü ıaat 1 5-1 7 ye 

kadar Türk ocağında bayram· 

laşma merasimi yapılaca~ından 

bütün ocaklı arkadaşların ıeşril

leri rka olunur. 

Varım asır evelki 

VAKiT 
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İ!.velki perşembe 
guna akşam aıeri 
Köprüden Boğazi;. 
çine hareket eden 
vapurlardan yirmi 
numaralı vapur ni
hayet iskelesi olan 
Yenimahalleye ka
dar iskelelere uğ

rayıp ehli merak 
tarafından deru · 
nande bulunan maş
feriler tadat olu
rak K6prdden hini 
harekette sekiz yüz 
elli yolcu olduğu 
anlaşılmıştır. 

Padorevskiye F ransan 
verdiği nişan 

Parderevsk_ı 

Lehistan cumhuriyetin• 
sabık cumhur reisi ve z~· 
manımızın en meşhur piY: 
anis'i olan Padoreveskı 
geçenlerde F ra nsada iiç 
konser vermişti . Cih2n 
şumul şöhreti olan büyük 
san' atkar verdiği kou!erlef 
rin hasilatını harpte tele 
olanların ailelerine t :rket· 
mişti. Fransa hükumeti Pa· 
dorevskinin bu hareketine 
karşı bir nişanı şükraıı 
olarak ken- disin~ (Lejyon 
donör) nişanının büyü" 
rütbesini vermiştir. - ....... - -

Asfalat yollar 
Mecidiye ile Zencirliköi 

arasında 1,50 kilomeırolık bir 
yolun asfalat olarak inşasın• 

baılanmı~tır. Bu yoldan sonr• 
asfalt o1arak inşaata lsıinY0 

abyırında başlanacakıır. 

Şehnaz, oraya Lıuraya 
saçılmış kon erve ku
tularına, boş şişelere 
bakarak: 

lünıdeıı ııkadar kor
kar mı ıııız? 

yar .. Ölünıdeıı korkan- ' bil'iııizle-hiç dost de- şiddetle sarsmakta ol· 
duğuııa dikkat e<lcıı 
soför kıskaııc daıııar' 

ı;ı·ıııı kopaı·a~ak gilı~ 
geı·di. Fakat <:ckt:rdig• 
bu sc' da ıztıraplarıııll 1 

hcsabıııı o giiıı birl..:ı~ 

- Buraya geldiği

mize şinıdi pişman ol
dum doğrusu .. 

·için efendim? 
- Perrnın bu ku

tulardan yediğini, bu 
şişelerden içtiğini dü
şüniiyorun1 da yüreği
n1e hüzün çöküyor .. 
Zavallı kadın genç

liğine doymadı. Oh bu 
dünya nekadar asılsız 
şey.. Şimdi varken 
şimdi yok oluveriyor
sun .. 

- Hanımefendi ö-

- Ammada sual ha. 
ondan k~l'kmıyan kim 
vaı·? 

- Ondan korknu -
yaıılar da ,·ardır .. 

- Belki yalınız de
liler .. 

- Ondan her kork
ınıyana deli demek ele 
pek akıllıca bir düşli
nüş değildir sanırım. 

-Scyfeuiu sen kork
maz mısın ölümden~ 

- Ölümden korkan
lar şoför, kaplan, tay
yareci, kayıkcı, cam
baz olan1azlar .. Daha da 
çok tehlikeli san'atlar 

lar korknııyanlarııı 
sayesinde yaşal'lar .. 
Hem korkup koı·kıııa
nıak ne para eder. Ge
leceği Yarsa ölüm sor
nıadaıı geliverir. 

- Ay artık kapa bu 
bahsi .. iki gencin ara
sında ınulıiş sözün 
ne n1anası var? 

- Bilmem nasıl o
luyor da h\kırdı dönüp 
dolaşıp hep oraya ge
liyor .. 

- Perranın ruhu 
şimdi burada, aramız
da dolaşıyor da onun 
icin .. • 

- ll:cyatında biri-

ğildiııiz .. 
-Dost df'ğildik anıa 

ölüm her husumeti 
aradan kaldırır ... Pcr
ranın ölümüne If ul'
reın LutCi sebep oldu. 
Kendisi de kör oldu 
ama insaallalı öbür • 
gözü de çıkarda siirü-
ııür .• 

llurren1 J,ııtfi namını 
anarken Şehnaz Ilaııı
mın yiizü kızarıyor 

gözlerinden ateşler sa
çılıyordu. Bu delikan
lının aşkı llanınım gön
lünde lıal:i söıııııiye -
rek onu lııııc surctile • 

• 
saat soııra ilanıma ö • 
tlef{'C{'ğ°İllİ bildiği ir:İfl 
lıerşcyi lıazıııetlrrek 
sustu .. 

Dir erk{'ğ:ıı kalhİll' 

den sinıas:ııa ak:'NI•'" 
hissiyat dal~af:ırıııı 
serıı;ekte pek ıııatıir 
ol~ıı Sehııaz ll:ııııııı: 

- , ~,·feıti:ı göya bli' 
. ·re 

giııı st>ııiııle e~leıııtıt>f.l 
Bitoıecll 
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""Otoıııobilci kadınlar yarışı Yeni Arsen Lüpenler 
wr11rT, Müsa~akalar ( DAHİLDE ] [ADLİYEDE] F ransada M®JJ 

En iyi otomobil kulla- A_d_I_' --v--k-· ı·· __ E_l __ k ___ k_ .. , M h d · ' Senelerden beri mey -

J)ün~~tr:!~t;;~rin birinde nan kadı~_kimdir? ıye e 11 e tiri aç a ısesı dana çıkarılamıyan çete 

bir genç kız resmi gör· Meydana c:ıkacok y h · · d Kartala kadar temdit Bugünkü vaziyete göre Nihavet vakalandı 
dum . İngiliz aristok-

1 

ann şe rımız e 
1~isın ld ' Adliye Vekı li lllalınıut Esat edı·lı.yor af kanunu teblig" edi- ı ··--- - ~ J tab.. e mensup olduğu ha ~ l \1 

~tin asalet armasını taşırmı· l Beyin yarınki ekspresle şehri- Elektrik cereyanının Kartala lince takibat duracakı-..r i
1 

: 
Yordu C 1 Fak mıze geleceğine dair alakadar- k d d d k .. · üze değildi . at a ar tem i i ta arrür etmiştir. Maç hadisesi hakkına ~ l 
Oflünde süslü bir şatranç masası lara nıalfnııat gelmiştir. Elektrik şirketi Kadıköyünde evrak, zabıtadan dün müd _' 
•e b d - k b aşın a şampiyonluk tacını S d ff • 8 }d • ayrıca bır şube tesis edece ve umuıııiliğe gönderilmiş ve 
'kler gibi mağrur bir hal a e ın • ge ı inşaata mümkün olduğu kadar altıncı istintak d3iresine havale 

'ardı . h çabuk başlanacakıır. olunmuştur. Sürey"a B. tafıki-
B Bankaya müte a8811 ' 

ir Şatranç muadelesi , biı ıetiriliyor B ._ l kat yapacaktır. 
~ k d ~~ar dur" .. Yüz adar alımlı, üşür· 1 Bir haftadan beri Ankarada Maanıafilı, hadisenin bu gün· 

ucu bir varlıktır . Hatu Baytarlar dün akşam Türk kü vaziyetine göre, af kanu-
• L •. t il fi bulunmakta olan sanayi ve oc•g"ında toplanarak ,·enı· idare 

<'I; un güze erin a arını rica • " ' · ııunun tebliğinden sonra takibat 
td.rım · bazen bu masa ü•tü" maadin bankası müdürü Sadet- heyetini intihap edeceklerdi. duracaktır. Bu kabil hadiseler, 
d.• · d E: seri yet temin rdılemediği 

-ll ı..J b· ·b· · ·· 1 franıanın geçen ve evvelki tin bey dün av et etmiştir . -. ar ırı ırıne oy e çap- için içtima başka bir güne bı-
1~k 1 al ki J nelerdeki otomobil şampiyonları Sadettı'n b A '- d k' b ••ziyet er ır · , on an ey nKara a ı rakılnıı~tır. 

"" kuvvet gibi idare eden F ransada kadınlar ara- tcşebbüsatı hakkında şünları - -
lna sında otomobil müsabakası n • duyduğu heyecanla her 
l Yi h lı: d k il yapılmaktadır. "Jurnal. ga-' atta en isini o arı 
";ık b u 1 b 1 zetesi tarafından tertip e-

eıueven sevği isini i e 
Unutur . · dilmi) olan bu müsabaka-

ş h nın son günü haziranın ı-antraç maaası, gerçi ni a-''1 bir tahta parçasıdır; ama kinci günüdür. 
~inde ordular oevkedilir.' kale- Şapiyonluğu kazanan o 
•r kutatılır atlar tııhlanır ve gün taayyün edecektir. Ge· 

fiil · çen sene şampiyonluğunu •ruı cenk meydanını susan 
dö ı Madam Konstan kazanmış-rtna lan duyulur. 

Carpte ~asil oyun• diye 
lôlıret bulan şatranç. çok bü
Yük hatta en büyük başların 
jn Yorucu meşgalesi olmuştur: 
_ııe Katerina, iıte Napolyon 
1lte Dara, işte Spenser. 

Bu oyun, tarih kadar ve 

~l~i onadan da eskidir. Asır
_,ın gittikçe esmerleşen döne

~rç]j dehlizleri İçinde beşiği 
aybolmuştur. Bu kadar eskili

Qine rağmen büyuk bir takım 
ladiller, f(iyle bır tarafa bıra
kılacak olursa onda her zeka 

kendini doyuracak gıdayı bul

tnui dehalar bile dokunma~a 
kıyamamıfbr. 

Zamanımızın en yüksek oyun· 
CUsu Kıızablanka , meşhur Al

ınan hasmını yere vurduktan 
~0nra c yenilmez » unvanını 
•lrnıştı . 

Şimdi Londra gazeıelerinin 
Yazdıklarına bakılırsa , yukarda 

baJısi geçen genç kız ona mey· 
dan okuyormuş' • En büyük 
tnuharebelerde tedbir çenberinin 
Üstünden aştığı farzolunan bir 

lal; meselesi vardır ki şatranç 
meydanında döğüşenler bunu 

bekliyenıezler . Bakalım maçın 
neticesi ne olacak ~-. 

--tMeınlekette (~akıt) 1 
Karanıiirsel 

Yeniden h~rat- buldu 
1<,..aba yapılan inıaatla eski 

şirin manzarasına yeniden 
bürünmüttim-. 

Karamürselden yazılıyor: 
Yunanlılar tarafından yanık 
bir harabe haline getirilen 

Karamürsel son zamanlar

da yeni yeni inşaatla eski 
Şirin manzarasına bürün
llıüştür. 

Karamürsel ile Ereğli 
tihtım inşaatı son günlerde 
oldukça ilerilemiştir. Kara

tııürselde umuru muamelat 
Yeni hükumet binasında 

tedvir edilmektedir. Deniz 
kenarında iki katlı olarak 

Yapılan hükumet binası 

llıiistesna bir ınanzara teş

kil etmektedir. Schriıı bir 

başından diğer başına ka

dar 1 O metro genişliğinde 
Rüzel bir cadde açılmış ve 
iki taı afına ağaçlar dikil
tııiştir. Hülasa şehir baştan 
aşa bır yenilik arzetıııek
tdir. 

Kazanın ahvali zıraıyesi 
ıucibi memnuniyet bir 

aldedir. Bilhassa meyva· 

tı. 

Otomobil müsabakasının 
ilk numarası olarak 150 
kilometrelik bir sür' at ya

rışı vardır. Daha sonra 
otomobillerin zerafet yarı
şı yapılır. Halk en güzel 

otomobillerin yekdiğeri pe

şinden resmigeçit yapması
na şahit olur. 

Bu sene bunlardan baş
ka bir yarış daha ilave 
olunmuştur. Bu yarışa şam
piyonluğa namzet beş oto

mobilci kadın gireceklerdir. 

Yarışa İştirak edenlerin 
kaffesine kazandıkları de-
receye göre birer mükafat 
verilecektir. 

Matbuat ailesi 
Güzel bir ter.ezzüh 

tertip ettiler 
ı\ırk matbuat cemiyeti 

tarafından geçen bayramlar: 

da olduj(u g-ihi bu bayram 
için de giizcl bir tcnzzlih 

tertip edilmiştir. Tcnezziıh 
hayrnmııı ikinci >alı giinu 

ve 'apurla yapılacak, mat
buat ailesini kopriidcn s:ıat 

yarımda :ılacak olan yapur 

Kadıköylinc, Beşikra~:ı, Cskll· 
dara ugrndıktan sonra Kilyo· 

sa kadar gidecektir. 
\'apur akşaın saat 7,30 da 

tekrar köprüye gelecek ve ınulı

te 1 sebeplerle gündüz gelenıi

yeııleri alarak Marrnaraya doğ· 
ru hareket edecektir. ı\\arnıa

rada bir mehtap tenezzühüııü 

miıteakıp yukarda zikri geçen 
isLclelere uğranılarak gece ya

rısı avcfct e,likcel:tir. TerezzGh 

için mükemmel bir cazbant ve 
ucıız bıl" büfe temin edilmiştir. -

Operatör 
[ l .:)ttJr.uf t itıd 5J.y1fanıı1:Ja) 

Cçüncu ceza mahkemesi

nin Ycrdij\'i bu karar hakkın
daki rcmyi1. btida>ı, temyiz 

nıahkcmc.,ince reddcdilmi~tir. 

C:cne ayni ceza ~ıııhkcmesin

dc hcractlc neticelenen Ce

mil azmi il.in aleyhimizdeki 
tahkir mahiyetinde nc·rh·at . ' . 
da rn,:ında du, temyiz isrid,,sı 

rcddrıluıır:ıu~tur. 400 kuru~ tcm

yi1. hamnın da kendilerinden 

a 1ı nması kararla~tırılnıışcır. 
-'"'••••••••••••u••••••••~••••••••••••••••••••• 

!ardan erik, kiraz ile elma 
pek mtbziildür. 

Yunımlılann harap bir 
halde bıraktıkları bu şirin 
kaza merkezimiz arlık ye

niden hayat bulmuş adde-

dilebilir, it Jf-

söylemiştir . 

Baolı:a tarafından idare 

edilen fabrikaların istihsalatını 

artırmak için bazı tedbirler 

ittihaz edilmiştir . 

Bu meyanda yeniden maki-

neler getirilecektir. Bankanın 

ıslahı için getirilecek olan bir 

mütehaa.ı için muhtelif miltahu

slarla muhabere edilmelttedir. 

Yakın bir zamanda banka ve 

ayrıca mensucat mutalıası111 

getirilecektir. - -----
Liman Şirketinde 
Liman şirketi heyeti u· 

mumiyesi 20 mayısta fev

kalade bir içtima yapacaktı 
Bu içtima bayram münasi· 
betile 2 hazirana bırakıl-

mıştır. 

Vali vekili Ankarada 
Vali vekili ve şehremini 

Muhittin B. Aankaraya git
miştir. Bayramın ikinci gü
nü avdet edecektir. Mu
hittin B. Ankarada, Anka

ranın imarı planını tetkik 

ıçın toplanan komisiyona 
iştirak edecek ve bu arada 

ağlebi ihtimal hayat paha
lılığı etrafında D. Vekale

tile temasta bulunacaktır. 

Sokaklar sulanacak 
Sokakları sulaın"ak için 

Emanetle terkos şirketinin 
uyuşamadığı yazılmıştı. 

Dün haber aldığımıza göre 
yeniden yapılan müzakere 

müspet bir netice vermiştir. 
Emanet arazozları T erkos
tan su alacaklardır. 

Polis atış şampiyonu 
Polis memurları arasında bir 

aydan beri yapılmakta c:an 

endaht müsabakaları dün bit-
nıiş , merkez birincileri ile 
şampiyonu belli olmuştur . 

İstanbul polis t~kilatı atıı 

§ampiyonu üçüncu şube memur
larından Hı imi beydir . Yarın 
SultanAhmet meydanında şsm

piyona ve 3 7 merkez birinci
lerine madalyeler verilecektir. 

Ne zaman açılacak ? 
Dün , tesis edilecek inkılap 

müze•i ile me§gul olan komis
yon içtima etmiı ve müzenin 
gelecek ayın nihayetine doğru 
kıişadı takarrür etmişlir. 

Maarif müdürü 
Maarif müdürü Haydar 

B. refakatinde lstanbul 
Haliç muntakası müfettişi 
Tevfik B. olduğu halde 
Rami ve Validesuyundaki 
mekteplerle Kağıthane de 

Eyüp ve Halıcıoğlu mek. 

teplerinin muallim ve tıı· 
lebesile temas ederek bay

ramlarına iştirak etmiştir. 

O. Müsteşarı ve Ber· 
lin sefirimiz 

İki ır:'.n enel ital;·adan av let 

eden D. l\\i'.steşı>rı llilmi B. il•, 

Beriin sefirin•iz Kemalettin 

Paş1 dün Aııkaraya hareket 

etmi§lerdir, 

Ucuzluk 
müsabak4mız 

ll\t tarafı birinci ~ayfamı~dadır] 

Fakat fiTiyatta ucuz sa

tın almak san'atının sımnı 
binde bir kişi bile araştı

ramamaktadır. Şüphe yok 
ki hayat pahalılığının ha
fifletilmesi meselesinde hü
kumetlere terettüp eden 
vazifeler vardır, yalnız bu 

vazifelerden daha fazla 
bizzat halkın da kendi 
kindilerine yapmaları icap 
eden şeyler vardır. 

iktisadi işlerde nazarı 
dikkate alınacak ikinci mü-

him nokta tasavvur edile • 
cak kıymetlerin azlığı veya 

çokluğu mevzubahs olma -

ma!ndır. iş adamları satış • 
larında on para ile on ku· 

ruş kazancı bir tuttukları 
gibi sarfiyatlarında on ku -
ruş ile on para tasarrufu 
bir addederler. 

işte gazetemiz ucuzluk 

müsabakasını açarken bu 

hakikatleri göz önünde tu

tarak hareket etmiştir ve 
memnuniyetle görüyoruz ki 

karilerimiz tarafından bu 
hareketimiz takdir edilmek
tedir. 

VAKiT karilerine tenzi
lat yapacak olan dükkan
lar şunlardır: 

1- Bahçekapıda, Malul 

gaziler pa~arı ( tuhafiye, 
ayakkabı, terzililik ) . 

2 - Bcy.:ığlunda, istik

lal caddesinde Nihat Spor 

mağazası ( spor levazımatı ) 
( Bu mağazalar karileri

mize, pazarlığı müteakıp 
",, ( 5 ) tenzilat yapacak

lardır ) 

3 - Postane civarında 

Hamidiye caddesinde, Mili 
spor Ze '.-i Riza m ~ğzası 

(spor levazımatı) 
("" 10 tenzil yapacaktır) 
4 - Ankara caddesinde 

muallimler kütüpanesi 

(• " 1 O - 25 tenzilat ya

pacaktır) 
5 - Galatada topcular 

caddesinde kapiçf tramvayı 
tevekkuf mahalli karşısında 
(yeni dünya) şarap imal'.i

tanesi 
(" 0 25 tenzilat yapacak

tır) 
6 - Ankara caddesinde 

muallim Amet Halit kütü

panesı 

(" '• 10 tenzilat yapacak-
• 

tır) 

7 
önü 

ta fa 

(16) 
kanı 

- Yenicanıide tahmis 
caddesinde kara ınus

zade ve şürekasının 
num<1rıılı ka3ap dük-

8 - Beyoğhında Balık
pr.zarında ( 29 ) numaralı 
kasap dükkanı . 

9 - Kadıköy.ünde Eski

iskele caddesinde (27) nu
maralı kasap dükkanı 

10 - Üsküdarda iskele 

af kanununun 

giıemktedir. 

şum ul dairesine 

Attan istifade 
700 kadar mevkuf ve 

mahbus serbest 
bırakılacaktır 

Af kaıııınu, dün akşama kadar 
müddei umumiliae teblig 
olumamıştı. 

Bundan İstanbul hapisane ve 
tevkifanesinde kaç mahkum ve 

maznun istifade edceği hakkında 
diın yaptığımımız rtahkikat 
neticesinde, simdi lstanbul ha

pisanesinde 700 küsur mahkum, 
tevkifaııesinde 300 küsur maz
nun, Üsküdar tevkifanesinde 
de 60 kadar maznun bulundu
ğunu mevsuk olarak tcsbit 
ettik. 

Üsküdar teukifane!indekl 
maınunların hepsi, lstanbul tev
kifane ve hapisanesindeki maz
nıın nıahkümların yarısından 

fazlası aftan müstefit olacaktır. 

Şu hesaba göre, kanunun teb
liğinden sonra lstanbulda 700 
kadar mevkuf ve nıahbus ser
best bırakıl~caktır. 

Diğer taraftan mevkuf bulun
mi)'an maznun ve mahkiımlar 

dan kaç kiıinin istifade edeceği 
henüz belli değildir. Bunların 

dalıa fazla ve mühim. bir yekuıı 
tutacağı anlaşılmaktadır. Müd
dei umumilik tetkikat icra et· 
ınektedir. Talı/iye için de hazır
lıklar yapılmaktadır. --

Tanassur davası 
Pakize İzzet li. isıııiııde tir 

mektepli tarafından tanassur 

ettii(iııe dair neşriyattan dolayı 

Cumhuriyet refikimiz aleı Jı.ııde 

açılaıı ııakaret davası beraetle 

bitmiş, müddei umumilik ve 
ra:dze li. tarafından karar 
temyiz olunrııuı. temyiz ııakz

ed il nıiştir. 
Dün üçiıncü cezada muha

keme görülecekti. Gazetenin 

mes'ul müdürüne tebligat ya-

pılnıak üzere muhakeme kalmış

tır. 

Bu ~aramı nakız ilamında 

neşriyatın yalııız Bursa Ame
rikan koleji hakkında maarif 

idaresince yapıl.ın tahkikat 

nıünasebetile vukubulup da din 

değiştirme ve vicdani tel.1kkiyat 

dolayısile halkın husumetine ve 

hakaretine maruz kılacak ma
hiyette bulunmadığının dehi ve 

sebepleri iztılı edilmediğine • 
i~ret edilımktcdir. 

··············~································· 
caddı-sinde tcaramustafaza-

de şürakasına ait kasap 

dükkanı 

( Bu dükkanların sahip

leri karilerimize "" (5) ten
zilat yapacaklardır. Maa
mafih bu dükkanlar esasen 

diğer kasap . dükkanlarına 
nazaran "u ( 1 O) tenzilatla 

sattıkları için ("" 15) ten
zilatla dem;)klir. ) 

11 Galatada (Cenyo) 
lokant~sı ( yemek lis!esi ) 
üzerinden " " (1 O) tenzilat 
yapmağı dl'ruhte etmiştir.) 

12 - pangaltıda tram
vay caddesinde yeni kasap 

namile maruf (136) numara
lı Rıdvan beyin dükkanı 

•, 5 tenzilat a acalctır. 

Fransız zabıtası seneler 
denberi aradığı bir hır, 11. 

çetesini meydana çıkarmıya 
,.e yakalamağa mm·,ıffak 

olmuştur. Resimleri nıbrıda 
gösterilen bu hırsızlar Arscn 

Lüpcııı geri bırakacak kadar 
maharet gösteren tehlikeli 

karıııanyolacılamıış . Birçok 

kimseleri soymakta, ıııüta · 
addit otellere girmekle, apart
manlar boşaltmakla iktifa 

etmemişler, aynı zamanda 

en bı'ıyiik Paris otomobil 
fabrikasından bir ıııilvon 
franklık otomobil şasisi de 
çalmışlardır. 

işin asıl garip nobası üç 
kafadarın bu sirkati güp.:. 
gündüz herkesin gözü onün
de yapmış olmalarıdır- Filha
kika günün birinde bu şasiler 

sc,·kcdilıııck üzre hazırlan . 

mış, kamvonlara yüklcdilmiş, 

şoförleri hareket emrini bek
lemek için fabrikadan içeri 

girmişler, bu sırada hırsızlar
dan her biri bir otomobılc 
atlamı}, arabahırı süratle 
tahrik etmişlerdir. 

lçlcrindcki ylık alındıktan 
sonra gece vaktı fabrilrnııııı 

önüne bırakılmıştır. 

Fransız zabıtası ~imdi bu 
mahir hırsızların şeriki cü -
rümlcri olup olmadıgını araş
tırmaktadır. 

1 Karı Mektupları 1 
Beylerbeyi iskele

sindeki tahta p~rde 
Şirketi hayriyenin nazarı 

dikkatine! 

Scııclerdcnlıcri c<a lı hir 
tamir p;iirmcycıı Bejlcrlıcy 

bkdcsiııi Şirketi 1 layriye bu 

defa hakkile tamir ile asri 
bir iskele h;\Jinc ifraıtına 

karar ,·crıııi~ l Bu kararını 

mevkii tatlıika koymuş YC 

bir hafta en-el de ncticelen

dirmi~ci. .\srl kelimesinden: 
iskelenin muntazam methali, 
mıııırazam salonu, k<ılıiııc 

dö ıurnlcri ,·c s:ıireyi ımıh 

tni oldııı';u aııla~ılmasııı. 

Be,, ıııccro arzında oııhe~ 

metro tulliııdc s:ıthı çimen
tolu duz hir odadan ibaret

tir. l,,tc bu odanın taksı

mata uj(ranıaınası, yani ha-

remi, sdnmlıp;ı olması, blitün 

yeni iskelelerde oldujl;u gibi, 
ası ili j(i p;iisteri yordu. 

( :eçcn !(Ün lıu odanın or
tasında hir metro uwıılujtuıı
da iki metro J(cni;lijtindc bir 
b,\lme ;.o;iizıınıuzc Ç•lrpcı. Bi
daycuc ~irkccin il:\ıı tahtası 
zaııııcttikiıni1. bu lıolnıc, lıi

Jıilıarc anladık ki, hanımlar 
nıalıallini tefrik için imi~! .. 

Dlln ek- giinlLik ki kuııali 

itiın ile boyanıyor. \apurlar
dil, traııı\ aylarda harta ea

ıııilerdc lıilc lıaıııııılar mahal
linin tefrikine m:ılbus biiiıııc
lcr, pcrıldcr, kaldırıldıj!,ı lı:ıl

dc \ıizinı lkylcrhcyi İ>keJc,i
nin konulan ı c 

Aıran knanozu 

Türkiyede temiz ve 
güzel basılan haf
talık var: Halk! İyi 

bir kağıt üzerine basılan 
bu mecmua resimlidir ve 
halka hitap etmektedir. 

Geçen pazartesi çıkan 
(Halk) da bir resim gozu

me ilişti. Sıcağın şiddet· 
lendiğini tasvir için konul

muş olan bir resimde üstü 
başı düzgün bir gencin bir 

dükkan önünde koca bir 

ayran kavanozunu diktiğini 
gösteriyordu. 

Bu işte bir yanlışlık ola
cak. lstanbulda sıcak hiç 

bir zaman genç ve ıyı 
kıyafetli bir adamı kendin- · 

den geçirip sokakta kava
nozu diktirecek raddeyi 
bulmadı. 

ô 

Bk iRk&t ! 

B ir taraftan lapa la
pa kar yağarken 
bir taraftan kutup 

manzaralarını seyretmek is
temem. Karnımın pek aç 

olduğu zaman ziyafet hika
yesi dinlemekten hoşlan

mam. Buna birÇok misaller 
bulmak mümkündür. 

Akşamın açtığı bir an
keti gördüm, aklıma bu 

fıkrayı yazmak geldi. Re
fikimiz okuyucularına soru
yor: 

1000 lirayı bir günde 

yiyebilir misiniz? 

Hayat pahalılığı bu hızla 

giderken bin lirayı bir gün

de yemek müşkül olmak
tan cıkıyor. 

ô 

Con C lbert 
"Con cilbert" isminde

ki meşhur sinema 
artisti, • Keler • is-

minde güzel bir kadına 
gönül vermiş; onunla kaç

mış, evlenecekmiş. Gaze
teler, bu vak' adan adeta 

ağızları hayretten açık bir 
surette bahsediyorlar. 

Neye hayret ediliyor, 
bilmem ki 1 Bu adamcağ·z 

şimdiye kadar yüzlerce 

defa aşık rolü yaptı. Bir 

defa da sahiden aşık ol

muş, kendisine çok mu 

görelim? 

Doğum 
M~.1rif müdür ııımı·lni ve 

Galatasaray lisesi ıı11ıalliııılr

rin-.1en Sait beı·in bir oğlu dün

yaya gelmiş, Ö1çelık adı :·o
nıılmuştıır. Uzun ömürler diler ,z, 

·····························•·················· 
den bu biilıncııin sak:ıkrini 

acaba ~irket ıııııhcndislcri ı c 

ya erkanı >aire'i glırnıiyor

lar mı? Şayet tdriklc [ı:I\·· 

salamızın h:ıbul ctmiyecl'l);i

bir byd.ı göriil,iyursa bir 

metro u7.uıılup;uııdaki lıu tahta 

p:ırçı ae:ıha faydayı ccnıin 

ediyor mı.-? \rzcttip;iıııiz .~ihi 

pek .,:irkin bir nı:ııı7.ara l(• "· 

teren iııı Lalıta perdenin, yerli 

halkın, nıus:ıfirlcrin Ye ceııe· 

lıilcriıı lİZcrindc ~ ;ıpcıgı ı c 

en nnıhim k1~1nı111 i~gal edl·n 

hu ~(ilL.llÇ nrızamın bir an 

C\ \'el kaJdırıJnı;ı,111111 ŞirJ..c·ti 

l layrıyctkıı, yıılcıılilrın scLt· 
nu:;i Yl: ,-c i:-;tir~ıhati naınına 

rh.:~l t!d1.:rin1. 
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Fenerbahçe 
Bazı gazetelerin 
neşriyatına cevap 

ye::-iyor 
Crçen cuma günü tak~inl 

sıadyomunda Galata<aray birinci 

{"tbol takımı ile yaplığım11. lik 

nıaçı esnasında vukua g•len 

m-ıliım ve müe'8if kazalar üze· 

rıne Galatasaray kulübü ta·a

fından bir kaç günden beri bazı 

gautelerde beyanname ve tah

kikat şeklinde yaptırılmakta olan 

ve efkarı umumiyede Galata

saray müdafii Mehmet Nazil 

b• vin •yağının • kı;,;mız kap- ı 
tanı Zeki bey tarafından kasten 

brıHığı zihabını uyandırmalc 1 
rr,abadına matuf bulunan siste· i 

matik neşriyat üzerine bu elim ı 
bahis üzerinde ilk ve son söz 

olarak berveçhiati beyannamenin! 

neırı F enerbahçeliler için bir lı 
tnel ve haysiyet vazifesi olll'uş

tur : 

Galatasaray birinci futbol 

ıaj...mı ile yaphğırnız maçların 

daimi bir •ertlik ve huşunet 

h>vası içinde cercyhn etmes! 

geçen cuma günii.nc mat.su!! 

y~ni bir had•sc değildir . Yirmi 

beş seneden beri bu takımla yap· 

tığımız maçların hepsi G•bta

•aray kulübünü;ı kerıdlsi için 

mukaddes an· ane haline kcyduğu 

~ert ve k'rıcı oyun sistemi yü

zünden ayni h"'in eşkal ve 

ıerait dairesinde cereyan et

miştir . Ve bblerce seyircinin 

F enırb,hçe takımına karşı hiç 

bir suce:lc samln.ıy•n muhab

bd ve teveccühünün doğması 

ve artmnsı ve bugünkü azim 

vus ati alınası da bu kırıcı 

oyuna daim• teknik oyunu ter

cih etrııekh~inıizden ve m~lu

biyct!cri sportmence ve efendice 

kabul etmeyi bilmcklığimizdcn 

ileri gelmiştir . 

i~i takım arasında yirmi beş 

ıencdcnberi bizim göı düğümüz 

yegii.ıc ayrılık noktası fenni o

yunumuza onların daima bu 

seri ve muvaffakıyet addettikleri 

yıldırıcı oyun sistemile mukabele 

etmeleridir, Ancak bu ayrılık
tır ki maçları seyreden halk 

üzerinde iki kulüp arasında tid

deıli bir husumet olduğu kana

atini hasıl etmiş ve görünen 

köy kılavuz istemediği için ec

nebi takımlara karşı yapmadık

ları sertliği bize karşı yapmak

tan kaçın:nadıkl:ırını gören halk 

arasında bu telakki kolaylıkla 

yer almı,ıır. 

Tavzih etm~k istediğimiz 
nokta hülasa!en şudur ki: 

Bizim oyunumuza bakanlar 

onlara karşı husumet görmemiş, 

fakat bize karşı onların oyna

dıkları oyun~ görenler bu 

husumeıin varlığına daima ve 

bıhakkin hükmetmiştir. Mı.amafih 

bu noktayı tavzih etmekle se

nede bir kaç kerre ve binlerce 

insanın gözü önünde cereyan 

eden Galatasaray - F encrbahçe 

maçlarından doğan hadiselere 

ait manevi mcsuliyetin hangi 

tarafta olduğuna dair kimseye 

yeni dir şey öğretmiyoruz. 
Fakat belki o an' anevl sisteminin 

tabii bir neticesi olarak kazaen 

kırılan bir ayağın üzerimize 

yüklenmek istenen lekesinin 

asıl kimlere ait olduğun tesblt 

ediyoruz on beş senedenberi 

futlbol O}-nıyan ve temiz bir 

ovuncumuz olduğu kadar civan

ın •rt ve hal Cık bir genç olan 

Zekinin M•hmct Nazifin aya

ğını ka.ten kırdığı yollu şayıatı 

hu suretle ve ndrctle rededer

ken Golatasaray kulübü tara

fından neşredilen ve Mehmet 

Na1.ifin aya~ının kırılması iddi

a.•ını Cumhuriyet adliyesine 

havale edilec"#ini bildiren teblı
jtına karşı alenen heyanı teessüf 

ctm~mek kabil değildir. Bin

lerce •eyircinin gözü önünde 

cereyan cimi~ ve hiç bir kastc 

"Osturya,, takımı şehrimizde 
İlk maçını bu giin saat ( 14 ) te 
Galatasaray takımıyla yapacak 

\'iyanan:n pro!csyond ta-

1

; 
kımlarından <Hıırya bugiiıı 

saaı dukuzda şehrimize geliyor 

v~ ak~am saat on yedide ele 
Gdlaca;ıırayl:ı ilk maçını ya

pıyor. 

O>curya bundan başka 

bayramın birind günü Fe

nerlıahçc, uçuncli wınu de 

Fener - Galatasaray muhccli·· 

tile oynıya<.:aktır. 

Busurccle 1 tanbulun [ut

ıol meraklılar< bu g-ün ve 

!ki b.ıyram güm; aı rı ayrı 

hususiyetleri haiz [;ç futbol 

miisııbııkası seyretmek imka

nına kavuşacaklardır. 

Osturpnın kuvetli oyun

cu!ardan mürekkep bir takım 

oldugu haber verilmektedir. 

Bizim bildip;imiz tıu takım 

pek yakım!:. eski \ nıatör 

tak:mının bir kı>ım oyuncu

larla bazı Viyana takımla
rımlaıı alınan hıtlıokularclan 

murckkeptir. 

\"e eğer söylenen kadro

sile geliyorsa, şüphe yok ki 
gençlerimizi için gııyri ka

bili ihmal bir hasımdır. 

Takımın oyun kıymetini 

buv;ünkli maçta göreceğiz 

Calacasaray takımımız, pro

fesyonellerin kıır~1'ına kuv

ntli bir heyet halinde çık

mak için çalı~makcadır. 

Adanacla bulunan miidafi 

\li Bey tdgarafla da\;tt edil

:ni~tir. 

.\ii Bey !\elirse rnhatsız 
bulunan :\ lchmcc '.\afiz Be

y in yerine oynayac~k ve bu 

takdirde takımın ımıa\'İn ve 

muhacim hatları dep;işmiye

cck yalnız gene hıısta bulu

nan Kemal Şeligin yerinde 

Rebii oymıyacaktır. E.ğcr . \li 

gelmez ·c ı\ihat miıdafaa hac

cında çalı~acak oyun yerinde 

de \'ahi oynuy;ıcakcır. 

1 la!;"m l farr.di E.min Bey

dir. 

Galata<araya mu,·affakiyet 
terrıcnııi ederi/_ 

* 
"Osturya,, maçları hey'eti. 

tcrtibiye,inden: ................................................. 
makrun olmadığı hakem raporu 

ve tedkik eden scli.hi

yettar heyetlerin kararile tebey

yün eden bir kaza hadisesini 

heme suretle olursa olsun bir 

zabıta vak' ası haline sokmaya 

çalışan ve senelerce karşılarında 

ve ecnebi takımlarına karşı 

yanlarında oynamış ve bütün 

memleketçe tanınmış temiz bir 

genci fırsat bu fırsattır diye 

hukuku umumiye maznunu sırasına 

koymak gayretkeşliğini her hi•sin 

fevkinde tutmak keliyetinin o 

beyannamede tefahür edilen 

ilim ve faziletletle ne derece 

uygun düftüğü de ayrıca şayanı 
teemmül bir keyfiyettir. 

Sporcu ıcrel ve haysiyetini 
korumayı bilen, rakiplerine karşı 

hiç bir zaman kasten lenalıl< 

yapacak tıynette olmıyan, hatta 

oyuncularından birinin ayni maçta 

kolu kırıldığı halde bunun için 

rakibine kast atfederek adliyeye 

müracaatı aklından bile geçir· 

miycn kulübümüz alelade bir spor 

kazasının bir hukuku umumiye 

vak' ası haline sokmak isteyen 

bu çirkin temayül karşısında 

kendisine mensup gençleri isna

datı vakıadan tenzih -eyler ve 

cumhuriyet adliyeşinin adil ka. 
rarına hürmetle intizar eder. 

Umumi ki.tip 
Hayri l;elAlettia 

Vi yananın proksyuncl 

"üscur}·a,, rnJ..ımı bu. gün 

sabah saat dokuz Luçukrn 

Sirkeci isrnsyonııııa mu rn· 
sclcc edecektir. Sporcu mis·1.

firkrinıizc layık bir istikbal 

merasimi yapılma. ını temi

neıı ku!Lip mensuplarının 

srnsyonda nazır bulunmaları 

rica olunur. 

\'iyanalı misafirler bu v;un 

işehrimizde ilk maçlarını ya

pacaklardır, Ilu münasebetle 

Tııksim sta<lyoınu kapıları 

cam saat on dörtte açıla

caktır. 

Bu glin Osturyanın ya· 
p~cHğı mlisabakadan evvel 

w .aat on dört buçukta 
Fenerlıahçc küç[ıkleri \"cfa 
küçüklcrile bir maç yapa
caklardır. 

Usttırya-Galatıısaray maçı 

saat on yedidedir. B:ı mü
him maçın hakemi Ilamit 
Cınin Beydir. 

Satadyoma düht:l liatları 
ben·cçhi alidir. 

Balkon: .:\umaralı sıra beş

yliz kuruş, Diğer sıralar 

üçyuz kuruş, Tribün: Sivil

lere ikiyLiz kuruş, KulLip 
mcnsuplarilc zabitana yüz 

kuruş, Duhuliye: Sivillere 

yüz kuruş kulüp mensupla

rına elli kuruş. 

Jimnastik 
bayramı 

Bu sabah stadyomda 
yapılıyor 

l S mektebe mensup 3000 

talebenin i~cirakile geçen 
sene ilk olarak yapılan jim

nastik bayramı bu .•abah 
dokuzda Taksim Staclyomtııı

cla ikici defa olarak yapıla
caktır. 

Bayramda hazır bulunmak 

üzere hlikumet erkanı, bir 
çok muallimler da·vet edil

mi~lcr ayrıca bir çok kim
selere de binlerce davetiye 
gönderilmiştir. 

iLAN 
Niksarda Bazli zade Hadi 

l laındi beye kesbi katiyet et
miş ilam mucibince ezgari 
mesarif borçlu olduğu 557 lira 
50 kuruşu vermeyen bengiler 
.nah;ıllesinden küpeli oğlu Ka· 
sımııı namıııa mukayyet mahal· 
Jei mezkurda vaki' Şerkan hat
tat bahçesi garben ve şinıalen 
hark ve crnuben körükçü bah
çesile mahdut ve hazıran 334 
ve 2 ve 3 numarada mükayyet 
bulunan ve 150 dönümden iba
r ·t bir kıt'a bal;çeııin 360 se
h nden 105 sehiminin h?ciz ve 
t.ırulıtuna karar verilerek tarihi 
iJfı,ıtlan bilitibar 30 gün sonra 
nıurakkaten ve badelilan 15 
gün sonra katiyyen İhalesi icra 
kılınmak üzere mevkii müzaye
deye vaz' olunmuş olduğundan 
talip olanların ve daha zi1ade 
malumat almak i5teyenlerin 
Niksar icra dairesine müracaat 
ları lüzumu iian olunur. 

~········································-, 

: DAVETLER il 
................................................. 

1 limayci ctfal cemiyeti 

anneler hirligindcn: Birlik 

azayi muhtereme,indcn bu

lunan hanım efendilerin 
mayısın ondokuzuncu pazar 
gulllı saat on dürctc Bcyazıt

taki 'üt damlasını te~riflcri riı:a 
olunur. 
~ Kurban Bayramının bi

rinci giintı Dariiwıfaka na
mına rozet tavzi olunaca

ğından mua,·cnct arzusunda 

bulunan mektepli l lanım 'e 
ı-:renclilerin kutu almak iizre 

arife gimii ve bayrnm sabahı 
ı uruosınaniye camii avlu

sundaki daird mahsu"3ya 

müracaatarı rica olunur. 

.At.eudekec- Pıa6edeıi 
~--------~~,.._---J 
Komünistlerin 

muhakemesi 
Izı11irdc ])avraı11 ertesi 

~ 

])aşlı )TO r 
Komünistler hakkındaki tahkikat lzmirde gittikçe 

inkişaf etmektedir. Komünistlerin memleket dahilindeki 

vııziyetleri son tahkikat ve isticvabatla tamamen meydana 

çıkmış demektir. Son yapılan isticvabat, muzlim kalmış 
noktaların tenviri içindir. Hergün maznunlardan birer, 

ikişer kişi Adliyeye getirilerek kendilerinden izahat alın
maktadır. Takikatın bayrama kadar ikmali ile bayramdan 

sonra muhakemeye başlanması için çalışılmaktadır. 

Hna ~atlli 
lzmirde Uzunderede va

lidesi Ayşeyi gayri meşru 

münasebatta bulunduğun

dan dolayı tehevvüren öl

düren Mahmut hakkındaki 

karar tefhim edilmiştir. 

Merkumun 327 tevellütlü 

olması ve filinde hafifletici 

sebeplerin kabulüne mebni 

altı sene sekiz ay ağır hap· 

la~olonan ~ete 
Kanan ile Keskin arasmda 

icrayı şekavet ve habaset eden 

üç kişilik. katil ilyas çetesi Kır

şehri havalisinde derdest olun

muştur. jandarmalarla çete a

rasıııda vuku bulan ehemmiyetli 

müsademede katil Jiyas ağır 

surette mecruh düştüğünden 

Kırşehir memleket hastanesine 

naklolunıııuştur. Merkum İlrsın 

(kolu kısa) hadisei cınaıyesi 

faili olması ve Sillenin Başara 

se konulmasına karar ve- kavak köyü ahalisinden bulun-

rilmiştir. ması muhtemel görünmektedir. 

[ HARİÇTE ] 
Müt~i~ ~ir infiln~ Zeplin 

Yola çıktı Amerikada bir hastane 
berhava oldu Cumartesi ak~aiıııııa ka-

100 kiti öldü,, bir 1 <lar .\.mel'ika.ya yarnıa
çokdo yaralı var sına intizar edilivor 

Kleveland ~Amerika~, 15 

( A . .\ ) - :\Hıthiş bir iıı!i

l;\k bJr. ha,taneyi temamen 

harap etıni~tir. 100 kişi kııdıır 

ıeld olnıu\'> bir çok kimse

ler yaralanmıştır. Kaza kur

banlarından bir çokları bo

ğucu gazkrın te>irile bir 
dakikadan az bir zaman zar

fında ıscırap içinde ölmüş

lerdir. Bunlarıı\ gözlerinden, 
hurunlanmlan ve ağazların

dan kan gelmi;tir. Kazanın 
~ebebi hcnüL. belli değildir. 

M. Kunduriotis 
Namzetliğinin 

masına razı 

kon
oldu 

Atina, 15 (A.A) - :\1. Ve
zielos ile med"usan Ye ayan 
meclislerinin teşebbLis ve is

rarı üzerine, :\L Kunduriotis 
rcisiciimhurluğa namzetliğini 
koymaP;t kabul etmiştir. 

Pangaloıun arkadaıları da 

Ati na, 16, (A .• \) - :\lcb'
man mcdisi tahkikat komis

yonu Pangalos ile riyaset 
Cttijtİ hukL)nı~C ı\zasından ikİ 
nazır hakkında tevkif mü
zekkeresi çıkarmıotır. 

Almanyada zelzele oluyor 
Plauen, c Saksonya > 15(A.A}-

Bu sabah yer altından gelen 
gürültülerle karışık müteaddit 
zelzeleler olmuştur. 
İspanyol takımı İngilizleri 

yendi 
Madrit, 16 ( A.A) - futbol 

maçında lspanyol takımı İngiliz 
takımına üçe karşı, dört gol 

ile galip gelmiştir. 

Venezüellada ihtilal çıktı 

. 'eyyork, 15 (A. ~-) Kar-

kastan alnan bir habere göre 

,. enezUcllanın petrol mıııta

kasında bir ihtilal hareketi 

ba~giistermiş ve :'llarakaiboya 

dol!;rıı tevcssu eylcmi~tir. is

yanın tenkili için ınuhim 

kll\ vctler >eYkcdilmi;tir 

Bombayda gene hadise .. 

Bom hay, 15 (AA) -
Creyciler, iplikhancleri i~gal 

' ederek çerçivelcri kırmışlar 

'e pofüi taşıı tutnıu~lardır. 

Polis, sopa istimaline mec

bur olmuş, lngiliz askerleri 

de Tilimayişçilcri korkutmak 

için ha aya ı;ililh atmı~ur. 

• 
fridrilıshafen, J 5 ( A.A ) -

Muhalefeti ha va dan dolayı Zep
lin yarın saat altıda hareket 
edecektir. Zeplin Bal üzeriıı-

den uçacak ve sonra Liyo ı ta
rikile ya Luvar nehri man~abı
na ve yahut finistere burnuna 
doğru yol alacaktır. Cenup yo
lunda ahvali havaiye müsaittir. 
Kumandan Ek'ller balonun 
Cumartesi öğleden sonra veya 
akşamı yere iniceğini zannet
mektedir. 

Fridrihshalen, 16(A.A)

Graf .Zeplin balonu saat 

5,58 de Bale müteveccihen 

hareket etmiştir. 

Bal, 16 ( A.A) - ~Graf 
Zeplin balonu saat 7,30 da 

şehir Üzerinde uçmuştur. 

Fridrihshafen, 15(A.A)

F ransız hükumetinin, hare

ket saati evvelce bildiri! -

mek şartile, "Kont Zeplin., 

balonunun kendi arazısı 
üzerinden uçmasına müsaa

de etmesi burada büyük 

bir memnuniyet tevlit et
miştir. Balonun köşelerinde 

Amerika seyahatini beda

va icra etmek üzere gizlen· 

miş altı kişi bulunmuştur. 

Paris, 16 (A.A) - Graf 

Zeplin balonu 12 ye çeyrek 

kala Nim şehri üzerinde 

uçmuştur. 

Burgenbres, 16 (A.A) -

Graf Zeplin balonu saat 

dokuzu elli geçe şehir ü
zerinden ve gayet aşağıdan 
geçmiş, büyük bir sür'atle 
cenubu garbi istikametinde 

gitmiştir. Zeplinde herşeyin 
tabii surette cereyan ettiği 

zannolunuyor. Balon saat 
onu çeyrek geçe' Liyon Ü· 

zerinde uçmuştur. ---
Mısır Kredi F onıiyesinde 

kazanan numaralar 

Kahire, ı 5 (A.A.) - YtıL.

de üç faizli \'C ikranıi yeli mı

sır Kr~di Fonsiye tahYılatının 

bugünku keşidcsinde: 

1886 senesinde çıkııkarıl
nuş olan 7 .5.1 ı ~. 1903 se-

nesinde çıkarılmış olan49 i.976, 

19 11 sentsinde çıkarılmış 

olan 76.562 numaralı ıah -

viller 50.000 frank ikramiye 

kıızanmı~lardır. 

Elhamrada: 
Çiftler ccnneli 

Operada: 
Bakirenin kalbi "·e \ ·' ah~i 

Ferahta 
adalet 

İstanbul icra dairesirıden: 

:\c>tur ..eledi ı::rrim :\Jadam 

Katiııa binci 1 locc,;:ır Gıil

ınczyandan istikraz eylediP;i 

LİÇ bin yiiz linıy:ı mukabil 

vcfaPn fcrag eylediği Beyoğ

hıııdıı Kurculu~ta Dereboyu 

Akarca rnkağında Kain cedit 

10.5, 1 OJ, 9 numaralı tahtııı

da iki bap dükki\ııı mlı~te

mil bir bap hanenin ımı f 
hbscsile ve yine aynı mııhal

de Dcreboyu cadde,;indc 

cedit 1O1 numaralı t~vsii 

intiKalli r.ıaa arsa fırJnın nı
sıf hissesi borcun verilme

mesinden clokyı ihalci evve

lisinin icrnsı için otuz giin 

mlıddccle müzayedeye kon

mu~tur. 

iki bap dükkani müştemil 
hanenin hududu. Cephc,;i de

relıoyu cadd~si sağ tarafı 

Kadriye ll. sol tarnfı sahil)i 

senedin hissedar bulunduğu 

furun, ahır maa arsa diğer 

taralı Akarca sokağınu ıned

hali bulunan hanenin arsası 

mezkur arsanın bir tarafı Hi

ristonun cedit 7 numaralı 

dükkanı ve diğer taralı Pı

rakyanın arsasile mahdut ylız 

yetmiş yedi metro yetmiş beş 

santimetro terdiinde araziden 

yüz on dokuz metro mu(ab

baında tahtında iki bap dük

kanı muhtevi hane ve elli 

sekiz metro ycimiş beş san

timetro terbiiııcle derununda 

bit kuyu ve bir dut ağacı 

bulunan Akarca sokağına çı

kılır arsadır. 

l~Jıu cmlAkin enaf ve nniş

tenıilatı:· Zemin katile bern

bcr iiç kaclı nim kargir bi

nada bir taşlık bir muc!ak 

iiç dolap biri bıiyiik dört 

:,ofa alu oda bir taras Ye 

saire mevcut olııp bir kıs

mında hissedar .\ larko diğe

rinde \" erka kiracıdır. Tah

tındaki a~tor kepenkli bodu

rıınıla asma odalı kah\•e diik

Ünıııda Kosti dip;erinde hel

vacı Q,man ,\ğa kiracıdır, 

işbu eml:\kin her tarafında 

elektirik Yardır, ve tamamı 

(iç bin sekiz yüz yirmi liradır. 

:\ [aa ar:;a fırın \"e sairenin 

hududu. Cephesi Dereboyu 

caddesi arkası Rızapaşa so

kağı sağ tarafı nıcdyunun 

hissedar buhındup;u emlak ,.e 
bazen Anikanın ve Dimitri

nin sol tarafı Hasan ağanın 

emlaki ile mahdut iki yliz 

elli be~ ınetm terbiinde ara

ziden doksan bir metro mu

rabbai fırın kırk beş metro 

terbiinde ahır ve saire mlitc

bak1>1 arsadır. l~naf ve mli~

teınilatı: Keza caddeye nazır 

kılı;ir fırın bir ap;ızda iki 

yü1. seksen kilo ekmek 

çıkarmap;a mıısait demir ke
penp;li canı çerçeveli tahta 

tezkılhlı kı\ğir fırında zemini 

toprak mahalde bir hala bo

zuk firenk nılumbalı ve 

yalak arsada harap iki oda 

asarı tahtında zemini toprak 

tahta yemlikli yedi hayvan 

istiabıııda bir ahur olup 

dip;er kapısından odunluğa 

medhah \ardır. 

Zemini malta iki tekneli 

hamurluk ikinci katta bir 

sofa ve müfrez oda üçüncü katta 

bir sola üzerinde üç orta bir 

unluk mahal ve itti~alindeki 

haneye medhal vardır. Terkos 

suyu ile mücehhez muhtacı 

tamiı ye gayrı meşb'lılcltır, 

Melekte: 
K.ı:;kan~lık 

Majikte: 
Renkli ve s ıkıt 

Ferah Siııeıııada 
2 filim birde:ı . 

. ocnıl 
Harp Ye a~k, 'e d 

kaphıııı arrıca nıukerıırıı 
. . . ı • te 

rnrıyetc nıatıne. ·' /ı 

Seyrisef ai11 1 
ıl------~ 

Merkez cc•nleıi: Galaıa bt 
baıında. Beyoğlu 2562 Ş<ı,,O. 
acentesı: Mahmudiye Hanı ;ılb 

İıtanbul 27 40 

Bozcaada postası 
. 8 r.N" (CELlBOLU) vapuru 1 ' . 

cumartesi 17 de idare rıhb~. 
dan hareketle Gelibolu, u17 1 
Çanakkale, İmroz, !Joıca• '~ 
g;dccck ve Çanakkale, UP" 
~elib_'.'.~a u~rayaralc gel~ 

Antalya Posta ıı 
( ll\EBOLU ) lapuru 19 Mj~ 
pazar 10 da Galata rıhuını• 
hareketle İzmir, Kutluk, f3odt11~ 
Radoı, Fethiye, Finike, AoıalıJ, 
g;dccck ve dönüşte mezkur ı 
lelerle birlıkte .\ndifli, ((al~;. 
Sakız, Çanakkale, Gelıbo · 
u~rayaralc gelecektir. -Trabzon birinci postası 

· o Maı" (REŞITPAŞA) vapuru 2 .,n· 
Pazartesi 12 de Galata rıhtı' 

. c. ••'' dan horckeıle lnebolu, ,,.ın· 
1 ' Gireıon, Trabzon, Rize, H<>P'l 

gidecek ve dönüşte Pazar i.ke' 
ı~e Rize, Sürmene, T ra_bı<"' 

ünı" Gürele, Gireaon, Ordu, '~J 
Samıun, lnebolu, Zonguld:~ 
uArayarak gelecektir. Hıır' 
günü yük kabul olunmaz. ./ 

Dekovıı ray ferşednecek 
Malzemesi idare tara· 

f d - e~ ın an verilmek uı 

T ekirdağı iskelesi dek0
" 

• f 
vil rayı ferş ameliyesın. 
talıp olaıılarıu 19 MaY'' 
929 tarihine kadar idarı 
levazım şubesine müraca· 

atları. 

İııelıolu lüks "•'"r'ııpost:1 " 1 

Elektirikle mücchheı rnunı 
.. ,rı· 

zam kamaraları ye gı" 

yolcularına mahsus mükrrıl' 
mahalleri A d ,ap~.r:,. 

havi y ın 1sJ\1j. 

Cumartesi ff;~i Si::: 
ciden hareketle ( Cide. lncb<~ıı. 
I.:\'reniyc, Abana) iskelelcfln 

- iıll 
aziml!C ve ba\Tatnın beşinci ~ . t 

. a' ve 
ayni iskelelere ograyarak 
edecektir. 

Fazla tafsilat için 
Rıhum han\! unmaraya 

Telefon: 2o84 
.,•:~! 

················ı······C1""'1········.:::::··· ~ ················ ...... . .. ······· ~ 1 Yelkenci ~ 
VAPURLAR! ~ 

İzmir sür1at Postası ~ 
. ı· p . pur~ 

f.uks \C smet aşa'' ~ 
~en __ ~·· 

: 19 p ~uni.i ~ .. ~ 

l 
l\la\b azar ,.at p . ~ 

G-alata rıhıınıın - lzrnire ~ 
dan do~ru :! 

!ı harckcı edecektir. . 1• H 

l·ı Tnf>il~t için Sirkecide \ e !İ ! qllj :-
1" kenci hanında k~in acent•· , ~ı 
l·=ı .. ·ı· ı ı b ı ısı~ ·c muracaat e . stam !J f'fJ i 
fi ,.e (~alatada .\ lcrkc~ !1 htı:ıti :' 
il hanında Celipidi '" StafıloP ı! 
:: t"Jefon il :· acentalığına müraca.ac ... a 
.ı . 
:i Beyoğlu 8S4 ••• 1 ::ı(C 
il •• ••••• ıı··· ···ı··ı····:r.· ·ı···: ::::::=··. ••••• •••••• •• •••• ••• ... 1 "ı" 

1
.. t 1 ,. 

i~bıı kısmın cama mı tor .,. 
kLir h•· 

liç yllz on liradır, met. ı-ır 
· ol·ıO' 

selerin i~tinısına ııılıp ' al· 
ve daha ziyııdc nıaltlnıat ·p 

k · · 1 h" ·eı·e nnı,ı ma ıstı yen er "' _ ..• .
0 1-ııt kımeti mulıammendert · .· i 
ı.çc,ın 

de on nisbctindc pey " ıu-
ve 926 - 5075 do>y:t oı.ın ıc 

1/,8\·Ct 
ra>ını müsteshibcn JTIL • ·, 0• 

. c 2~-
>ube>inc gelmelerı v -ıı 
' wrtt< 
929 tarihinde saat on t . li· 

1 . C\ \ e 
on altı}a kadar iha cı ı.ı~ 

·ı·' oJıırı yeleri yapılacağı ı ~n 
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il(, ·y ..\. ·ı~ E\ S.\ÜLA~I R(S 
OTOJIOOİL J,.\STlKLEHl 

Ot"mo ilcılmıı fanfiyete geçnıcsile her ot·ınıobil sılıibi 
li 1 ilık:erın metanetini düşüıımeğe b şlaıııışhr 
albukı REZlı 'OTROST hükumet kauçuk 

~nayı tröstü ve bu hususu evvelce düşündü
gunden her eb' atta her keseye elverişli ve 
d" unyanın her tarafında tanınmış gayet metin 
otomobil lastıkleri imal ederek bu cihetten 

tereddüde mahal bırakmamıştır 

llEH YEHl>E Y.\L~IZ RUS B.EZi-
1\0THo!ST :\1.\. ll'L.\ Ti OTOJIOBİL 

L.\.'Tl!\LEHİ ISTEYL İZ 
Merkezi İstanbulda dördüncü Vakıf Hanında 

No. 23, 24, 25 

REZİNOTROST 
'l'dı-foıı İ~taııhul 1OJ8 telgraf adresi 
l\pziııotı·o~t. Tiirkhcrıin biitiin ·rhirle-

• 
riııue :atı~ ıııahalleri Yanlır. 

• 

lstanbul Barosu riyasetinden: 
Bu sene icra edilecek müsamere hakkında mürnkeratta bulunulmak üzere heyeti 

~~umiyenin fevkalad~ . içtimaa .. da~etine lüzum görüldüğünden Baroya mukayyet rü
kanın 25-5·626 tarıhınde musadıf cumartesi günü saat on beşte Baroda hazır bu

lunmaları rica olunur. 

lstarıbul uçunQI Hukuk 
Tnah!(cmesinden: Fatma Ilüsni· 

Ye 1 l:ı:ııın tarafından 7.e\'ci 
clıcırn ikamctgAhı meçhul 

ült!uı;u ınuk:ıddema irsal kı
lınan dav .ı arzuhali ilrnüha· 
lıcriııc muhallcsi muhtatan 

' 
,.c m~lıaşiri tarafından ,·eri-
len mcşruhattan anlaşılan ye 

il ulen ilan olunan Kenan 
lıcy Jle} tıinc ikame eyled ği 
lıo~aııma (larnsıııın icrayi 

lalıkiknci 9 haziran 929 
P~zar güıüi •aat on lıirde 

l.trin kılınmış olduğundan 
Yevmi mczkörda i. patı vü· 
Ct.t etmediği ye tnrafınLlan 

bir \ekil l ~ıındcrmediğı tak· 
dirdc gıyaben tahkikatı icra 

Cdilc~cğı tclılig: mnkaınıııa 
kaim olmak uzrc il:in olıı;ıur. 

. 'uri Be ·in 20180 ikraz 
numaralı deyn ~encdi muci
bince •ve Aksa rayda katip 
nıu,Jihiıtin nuhalle ve ~oka· 

!ıında 9 numaralı haneyi ter
hin şuretile Eınr.iyct sandı· 
tlııdan istikraz eyicdiği ıneh
lAj!;ın vadesi hlramında veril
memesi hasebil~ istikraz c -
nasında tayin olun:ın ikamcıg-l

hıııa tebligat ifası için gönde
rilı·n doksan bir gi.inlük ikrar1L1-
~c za"rına mahallesinde heyeti 
lhtiyariyeslnce ya:ulan mcşru

hatrnn Nuri Bezin vefat ey
lediği ve mirasçıl~rı zevce, 1 
Zekiye, Kcrjmclcri Safiye, 
l'atma ye Kev. er ve Fatma 
• ·imet l lar:ımfarla oğlu Hü
seyin Sukrü Beyden ibaret 
olup bunlardıın Ilüseyin Şük
ru Heyin mahalli ikameli meç
hul oldup;u ve diğer mirasçı· 
!ara tebligatı IAz~c icra kı· 
lındığı anla~ılmı~ old;ığundan 
ilan tarihinden itibaren dok· 
san bir gün zarfında tcdiyei 
dcyn veya tecdidi muamele 
edilmediği takdirde mezkur 
hanenin bilmllzayedc satılaca
ğı ilan olunur. 

UFl'K 
BiÇ!<! DiKiŞ MEKTEBi 

Dikiş bilen hanımlara 
ÜÇ VE AŞTI AYDA 

Makcstar, hiç dikiş bilmeyen
l~re bir ve iki senede terzi 
di.,ı!oması verir, dip1oma1ar 
1'1aril miıdiİrlü~!lnden tasdik 
edilır. Usulü tedris csrın en 
ton metodu fuerlnedir. Taşradan 
laf ebe kabul edilir: Kayıt ve 
Şerait için mektebe müracat. 
beı-azıt Sabuncu Han sokak:No 7 

' Tayyare 'IJlaııiı.o mafiür/ajMrı· 
: Tayyare ~e;niycti ş~k miı

ürJüğü küçük Kınaciyan- hanın
aıı Sanasaryan hanının birinci 
at:~ _nah1etmiştir. 

Emniyet sandığı müdürlü-

ğünden: 
.\Iüzaycde ikraz merhunatın cins borçlunun 

bedeli numarası ,=e nev'i i>mi 
199 10260 Tophançdc K~zancılıa,ı mahalle-

sinde Scyitahmet çıkmaz: soka· 
gınd.: bahçeli lıır hane l lilmi Bcy-

795 14575 l\,ısımpa 1~ı.la sururi mahallcşimle 

m.:vlc\'ilıanc gizlke evliya soka
ğında eski 36 \'c yeni 42 nuına-

rnlı bir h0 1cl'in tamamı Didar llnim 
r 20 16989 Il.ıiaıta Karabaş mahallesinde Di-

bek sokajtında .33 mükerrer bir 
ap:ırrımanın tamamı llii<cyin lJtıSnıi El. 

420 1709 l Tophanede Karabaş mahallesinde 

565 

1010 

ıoıo 

848 

2837 

2327 

189 

2215 

2525 

270 

Bu~:ızkcscn sokağında eski 56, 
58. yeni :'i4, 56 l'io tahtında 

dôikk:inı ınü;tcmı! bir apartıma-

nın n;sıf hi> e~i Mustafa Sami 
ı 73 ı 1 K»ımpa~"d:ı Ka7~ısker civ:ırında ,ı, 

G:ız!1 las~np:ışll nı:ıhalltsindc r~r

sanckapısı sokağında e'ki 1 7, 9 
ve yeni 3:", 39 nııınaralı ınaa

diikkan bir h:ıncnin t<ııııanıı 

Ilehmet llasan Ef. ter 
17336 Kadıköyiinde Osmanaga :l!ahal!c

sir.de Rızap~ çeşmesi :\fuhtar 
sokağında eski 60 mlikercr ve 
yeni 11 numaralı bahçeli bir ha. 
nenin ramamı. Bedrettin, Ahmet ~ihat Beyler 

17337 Kadıköyündc Osm:ınnğıı mahalle· 
sinde Rı7.apa a çeşmesi i\ luhtar 
sokaJ:ında eski 60 mükerrer ve 
yeni 13 numaralı bir hanenin 
ta:namı. B~drettin Ahmet i\ihat Beyler 

17 509 Galatada Kemankeşkarnmusıafa. 

paşa ınahallcslnde J lalilpaşa so
ka&ında 60 numaralı maaoda bir 
dlıkkAnııı ikiyüz on altı sehmi iti· 
barilc yiiz altmış yedi sehim. l\lelımet B. 

17:556 Bcyop;lunda Asmalınıescit mahalle· 
sinde Devriş sofrn~uıdn eski 20 
yeni 26, 28 numaralı maadiikk~n 
bir hanenin tamamı. Koswntin Kapıs Ef. 

18548 Cıılatada ycnicami mahallesinde 
Ayazma \'e Çeşme sokağında es
ki 8, l O, 8 mükerrer 13 ve yeni 
ı O, 12, 13 numaralı tahtında 

dükkanı mü~tcmil bir hanın dört 
yüz hisse itibarile üç yüz elli do
kul.Jan ve üç schminin yedi 
hisse itibarile beş hi ·sesi 

:\Tazalto Ye:;udu ile Semuil Y csudo. 
19378 Calaıada llcrcketzade mahallesin

de Yüksek kaldırım ve zürela 
sokağında eski 57, 59, 22 ve 
yeni 57, 59, 26 numaralı mııa 

dükkan bir hanenin tamamı Hakkı Ef. 
19414' Kasımpa~ada Kul aksı.zahmet kap· 

t.ın mahallesinde mezarlık soka
ğında eski 1 1 ve yeni J 9 nu-
maralı bir hanenin tamamı lbrahim lhsan 

bey Zehra Hanım 
19799 Galaı:ada Bereketzade mahalle~in

dc Bank ve hczaran sokağında 
eski ıo, 14, 16, 12 ve yeni 16, 
18, 20 numaralı iki dükkanı mü~-
tcmil bir hanın nısıf hissesi l latice Müzey-

. yen H. 1\1 ustafa ikmal B. 
19831 Galatada ~emenkeş Kara Mustafa 

pa~a malıı!ll(.>inde Gümrük SOKZ!· 
ğİnda çskt 66 ve yeni 48 numa-
ra~ı bir dükk~nın tamamı Oycniyos Ef. 

19906 Ü,,küdarda l\lirahur mıhallcsio-
• • ;ı.• . 4 

ÇOCUKLARINIZIN 

ELBİSELERİNİ 

v 

MAG:AZASINDAN 

ALiNiZ 
BÖz)riil( Kereste fa})ril(asında11: 

Bözyük Kereste fabriksının Galatada Nazlı handa 
ikinci katta kain lstandul satış şubesi yazıhanesinde 
bulunan Emrullah zade Ali beyin bu defa Böyük Kereste 
fadrikaları merkez ve şuabatile olan alakasını kat' etmiş 
oldukunu ve müessesemizle bir gilna alakası ve münase
beti kalmadığını beyan ve ilan eyleriz. 

•••• • •••••••••••••••• : Gittiğiıniz yerde beraberinizde : 

i odak i • • : Fotoğraf makinesi ile kodak filfm~ • 
• lerini almağı unutmayınız. Kodak : 
: f ôtôğraf makineleri ve lüks kağıtları: 
• A la minüt fotoğraflar için • 

: ~~inoteros kartları : 
: Her yerde satılır : 
•••••••••••••••••••••••• Kadıköy sulh ic:J"ımndan: Fer

hal ve sucu Mehmet a~alarla 
peruklr lsmail ve Şeralettin 
efendiler ve Neblle ve Nefise 
haııımlatın ŞayJn mutasarrıf 
oldukları Kızıltoprakta Zühtü 
paşa mahallesinde1 Bagdat cad
desinde mükerrtı 14 cediı70. 72 
numaralı birnci katta bir oda 
ve bir sofa ikinci katta bir sofa 
ve karıılıklı iki o<la ve bir hala 
ile çalı arası ve bir bodrum 
lıaıtan ibaret ve bahçesinde bir 
kaç erik ağaçları ve asma ve 

baralaı teldinde bir T.emio odası 
ve ahır ve kömes ve zemini 
tahta ve küne muıamba döşeli' 

bir bap berber düllinıru müı
temil • bir bap hanenin izale! 
ıuyu için olan ıııiiracaat üzerine 
bilmUıayede furııhtu lcaragir 
olup 28 mart 19~9 tarihinde 
ihale! eveliyede IJ 050 lirada 
kalıp 2 haziran 1729pazar günü 
saat 15 ıe ihalei katiyeJI icra 

kJın~cağ,ı:ıdaıı lflip olanların 
meblAği mezlmr üzerinden yüZde 

on nispetinde pey al<çelertnl 
mOstashiben Kııdılr.6y ikinci 
sulh hukıık mahkemesine müra· 

caat etmeleri 

Çatolca talıkik<U lıalt,tmliğirı· 

den: Çatalcanın Terkos kar

yesinden Ethem kızı Ka
mile hanım müddea aleyh 

kocası karyei mezkilrden 
lbrahim oğlu Saim aleyhi

ne mumaileyhin evliliğin 

tahmil ettigi vezaifi ifa et

memek maksadile kendisi· 

ni terk ve tegayyüp eyledi

ğinden bilbahis boşanma· 

larına karar itası hakkında 

ikamei dava eylemekle 

müddeaaleyhin ikametgahı
nın meçhuliyetine mebni 
bu baptaki istida suretinin 

ilanen teblige karargir ol
muş olduğu cihetle tarihi 

ilandan itibaren on gün zar
fında mumaileyh Saimin bu 

baptaki cevapnamesini tah
kikat hakimliğine itası hu· 

kuk usulü muhakemeleri 

kanununun mevaddı müte
allikasına tevfıkan tebligat 

makamına kaim olmak üze
re ilan olunur. 

de Toğancilar sokağında eski 1-19 
mükerrer ve yeni 153, 155 nu-
maralı maa dükkan hane. Yusuf El 

995 19966 Ka;'lmpaşada tozkoparan mahalle-
' sinde eski• mezarlık yeni tozko

paran tepcbıışı sokal!;ında eski 
58 ve yeni 23 numaralı bir ha
nenin on iki hisse itibarile alu 

isscsi. , Kostantl Ef. 
Yukarda cıns ve nev'ile mevak.ll yazılı em!Ak ( altmış 

blr ) giin m·li~a11ıe,' icra kılınan al~ni ".1üzared.e netlccs~.c 
hizalarında gösterilen bedel ile talipler1 uhdesınde takarrur 
ederek birinci ihıi.lesi icra kılınmış olduğundan talip olan
ların i!An tarilİind~n itibaren ( otuz bir ) gün zarfında . . 
Sl\lldık. sa~ amirlfiİ;!le Bııirac;ıat eylemeleri ilan olunur. 

t. I 

Pazarlıkla kuş 
konmaz satışı 

Iralkalı ziraat ıncktedi alLi rt>ktorluğundan: 
Mektep bahçeleri mahsulatından her gün toplanım 

miktarı mektepten alınmak şartile tahminen 100 kilo 
kuş konmazla 50 kilo sirke pazarlıkla satılacaktır. Talip
lerin 18 mayıs 929 cumartesi günü saat on dörtte 
defterdarlık binasında ıııüessesatı ziraiye mübayaat 
komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

Çankkale nafia baş mü
hendisliğinden: 

Evelce münaka aya çıkarılmış olan Balikesir-Çankkalc tarikiııln 

Çandan !ibaren 15 kilometrosunu ihale gününde ispatı vücut 
eden talıplerin tevdi eyledikleri mektuplar münakasa ve ihale 
kanunu ahkamına tevfik eımediğinden biı.zarur ihale muamelesi 
yapılmamıı ve kanun mucibince münakasa keenlem yekün 
addedilerek 1 O mayıs 929 ıarihinden itibaren 20 gün müddetle 
ve kapalı zarf usulile yeniden münaka"8ya vazolunmuştur . 

Taliplerin yalnız teklıOerini havi kapalı zari depozito ehliyet 
ve hüsnü hal veııikaları ile birlikte diğer bir zarf derunine vazede
rek tevdi eylemeleri icap eder . 

Talipler mühendis iseler mektepten neı'et ıarihleriyle diploma 
numaralarını, Mühendis olmıyanlar ehliyet vesikalan var ioe on
ları ehliyet ,-e>ıkası olmıyan taliplerin isıihtam edecekleri Fen 
memurlarına ait ehliyet ve ikaiannı beh,mehal zarf derunune vaz
ctmelidirler . 

Taliplerin t.tihtam edecekler! mühendis ve Fen memurları in
ta•t meiuliyetine iştirak edecekler ve mukavelenamelerde lmzalırı. 

bulunarak iş bnımd1 blzzal işi idare edeceklerdir . 
Taliplerin ihale olan 29 Mayıs 929 Çarşamba günü saat 15 

ten cvel Çanakkale encümeni Vilayetine ve !azla talsilAt isteyen
lerin Nafia baş mühendisliğine müracaatları ilan olunur . , 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piy ankosu 
5 . Ci KEŞiDE : ıı HAZIRANDIR 

BfYCK İI\lt\)JİYE: 50,000 Lll\ADIH 

AYRJC.\: 25,llOO, 15,000, 12,000, 10,000 J.IRAUK 

IKRA~IİYEU::R YI~ 10,000 LİR.\LIK BiR :\IÜKA~· \ T 

Bu keşldede cem'an 3.900 numara kazllnacaktır. 

Köhne kaöıt, mu
kavva, ambalaj k4-
aıtlan ve cieara püs
külleri müzayedesi 
Tütün inhisarı umum müdürliiğiinden: 

Cibali fabrikasında bir sene z:ırfınba birikecek olan U
ğıt ve muknvYa kırpıntıları ile cigara k:lğ'tlarından çıkan 

pllskulkri ve hurda ambalaj kağıtlari bir ne müddi:t!e 
müzayedeye konu!mu~tur. Taliplerin 25~5·929 tarihinde saat 
10,30 Galatndrı miilıayaat komisyonunda bulunmaları. 

l:::ı::::mı:::ı Dı'k'ışçı· Hanımlara:::::::=:::===:: •u•••-•••••••• ••••-••U•••••• ·-············· ············:::ı im Vurdun dikiş atelyesindc çamaşır işleri yapılmJktadır. !Hi 
HÜ lstiyen Iıanınılarııı Saraçlı:uıe başında Münür Paşa konağında mı 
lfüj C. ıı. r kadınları çalıştırma yurdu müd-riy ti c müracMt lıi! 
····--··••••ın•··-··················· 1 1 -····-·················-·············· ı:::;:::::::s::;:::::::::::::::::::::::: ey eme eri ::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Vakıf paralr müdürlü
ğünden 

Hasan Besim B. tarafından 28 nisan 929 tarihli ve 
21603 numaralı deyin senedi mucibince istikraz o'unan 
mebaliğ mukabilinde idaremize vefaen mefruj olup bor· 
c"n verilmemesi hasebile mukaddema müzayedeye çık:ı
rılmış olan Kadıköyünde Hasanpaşa maballc.>inde Rasim 
paşa sokağında cedit 12 ila 14 numaralı ve budrumun
da: odunluk, kömürlük zemin katında: iki oda bir kapu 
altı mahalli bir mutfak bir hala bir gusülhane birinci 
katında: iki oda bir sofa bir sandık odası bir hala ikin
ci katında: bir oda bir merdiven başı mahallini muhte
vi ve 430 zira arasının 95 zira mahallinde mebni bulu
nan 1350 lira kiymeti muhammeneli maa arsa nimkagir 
bir bap hanenin tamamı 1000 lira bedel ile talibi uhde
sinde takarrür etmiş ve 3 haziran 929 tarihine müsadif 
pazartesi gününe kadar tekrar son müzayedesi icra olu
narak takarrür edecek bedeli muvafık görülürse o gün 
saat on beşte katiyyen ihalesi mukarrer bulunmuştur. 

Taliplerin yüzde on pey akçesi vermekleri veya ken
dilerinin ve yahut musaddak vekaletname ile vekillerinin 
müracaat etmeleri müzayede şartlarındandır. Müzayede 
Bahçek&puda . dördüncü Vakıf han ikinci katta No. 
(17-18) Vakıf paralar Nüdürlüğünde icra olunacaktır. 

· Taliplerin ~ak.tinde müracaat etmeleri ve evvelce 
pey vazedip de ihale zamanında bulunmayanlardan son 
talipten maduinın vaz geçmiş addolunacaklan ilan olu· 

. nar. 
• 'J 
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1 

1 [ llJ l ( lftllARI Gazetemizde çıkan yazı ve 
ıı ı: \il : I ; ıreılmlerln bütün haklan mahfuzdur 
_1 i.ırkJyede Ilırlçte I Gazetcy~ ıöndcrilecek mektupların ~zerine 

Kunı, Kuruş idare l\insc ( ldare ,2 ~·azıya aitse ()'azı) 
l{~r~ti k~ulmalıdır ıı 

17 Mayıs 
1929 

-- HER_ GÜN ÇIUR Tt:JRK GAZETESl --

ı Aılıtı ıso ooo 

! ~ ,. 400 EOO 

~ 750 1450 

Baulmtyan mektupların fadeılnden. kıymntl• 1 · 
mukaddereılz mektuplara konulmuı paraların 1 

1 
J..a:s-bolmaımdan •e illnlann. münderlcatmdan 1 111 I! : ı400 2700 

, idare meıul delildir. j 1 

llu tmkı ay İstanbul, Babıiilı, Ankara caddesinde "Vakıt., yurdu Sayısı -

·- ,---

l\'t.kut 
ı Jr~lliz lira ı 
1 fıcıJar 

~O 1'unan dır;ılıırıl 

1 RaylıFrrıatk 

1 A' tıı:I urra $iHnl 
!'O !.<')' Rc.ıruır.ya 
~o l.cYa Fulı;:ar 
1 fel<'n:eııl\ flrriııl 

:-o rı an"ıı fJ'ansı 
~O ıtal) an Jirf·h 

• 

:o J,uron Çı ko - ~tovokp 
1 ('er,·cınf't~ • so' iyet • 
1 Zelotl c J.rlılştan • 
:o Tıinar • '\~o~oısla•Ya • 
~O J·eJçik:ı fraıı,:ıı 

ı Pc zela )f]):\TI)'a 

::o JF,·i('re fl'ııngı 

ı )!ecidl)·e 

Çek 
Londra üzerine bir İngtllz lirası kl!CU$ 

l\c11·ork ı Türk l!raai dolar 
Par is • frank 
~fHano • • • liret 
BE'rlin • mark 
Sofya • 
trLk~eı • 
Aroh:.terdam.. • 
Ciı1eYre • • 
rrag • 
Viyana • 
ltl:ı.drit • 
''arıova • • 
Atina • • 

• leva 
• J>elka 
• florin 
• frank 
• kuron 
• allln 
• peıeta 

• zeloti 
•dlrahml 

P.l.krrş ~O ley kru'3 
Eelgırat Türk Jira!l dinar 

Tahviller 
lıtıkraz dalıill • vadeli • 
I~iıyunu mu,·alıide 

lkramiyoli demlryolu 
lı1anbul tramvay Elrketi 
P.ıh\ım Dok ve Antlreııo 
htoınLul anonjm ıa şirketi 

Hisse senetleri 
Jş lanka \ 
C1ıntanlı bankagı 

. 
- - - - ---

996 00 
205 25 00 

63 12 60 

i 4~ 75.00 
~ı. ,oo 00 
:4 ı :ıs o:> 

1 

~9 loooo 
81 cc 

160 7 1J 
215 00 1 1'2 1 0) 

l~ 75 
72 !!O 

114 0000 
29 25 

787 00 

999 00 
6!JOO 
4260 
27 ()) 
0425 
0000 
49,50 
20.50 
5175 

0 ,48 
12 
9 
2 

67 
3 
1 
2 

16 3500 
8 4S50 
s 3960 
4 32.50 

37 65 
24 
27 

50,00 
52 50 

93 25 00 
205 so 00 

:- 7 25 

~s 

• 14 00 
136 00 

1 K~g3.•:ı..ı 

1 
997 75 
205 2500 

53 !25) 

48 75,00 
~9 O:l 
24 01ı 2.5 
29 0000 
81 00 
ıeo 1s oo 
215 OJ 
122 00 

(jt)()() 

22 75 
72 50 

114 00 
29 ~5 

787 00 

ıo~o 7s 
0,48 43,7S 

12 4:150 
9 2S,00 
2 0350 

67 
3 
1 
2 

18 
8 
8 
4 

87 
24 
27 

00,00 
41,75 
20,50 
51,25 
32.,50 
44,75 
39.00 
31,7& 

65 
110,00 
so,oo 

93 ı;o oo 
205 75 00 

7 25 

14 00 

00 100 

Ticaret ve 2:ahire borsası 
f,aı;;u· Tit'aret bort:ası kAttl>umumlHgi tarar1nıl.1n ,·rrJlmiııtir. 

Oklı.uı 

Azami Asgari 
K. P. K. p, 

But;day %Çavdarlı 
\ummak OQ,Oô 0000 0000 
Kııılra C0-00 00,00 00,00 
Sdntcr C0-00 00 00 00.00 
'•rt 00-00 00'00 00 00 
<!' r,ıııo 00-00 oo.oo ()0,00 
s,·rt ıualdul 0-00 oo 00 00 00 

-ZAHİRELER-

:Ç'1.1"t:ır 

,Arra 
~tı~1r 

Yular 
FaEııl~·! 

00,00 00.00 
0000 0000 
1520 ıs20 

00,00 00,00 
42.00 4200 

-HUBUBAT-
suran1 
l\uryrml 

00,00 cooo 
00 00 00.00 

-UN
ÇunJı kılo•u 
Fki•tra ekısıra 00 13l)O 
Ekhtra • 1350 
Birincı yuıouuk oo 1360 
llirlnei reı·t 1325 
Jitinci • 1200 

TiFTİK -

115J 
1 l&o' 
12 ıs1 

ı 12cJ 
1200· 

Aıılrnra 17',20 167,20 

Akşehir 000,00 ooo,Oo 

Yapagı Guı yunu 000.00 000,oo 

-AY DERiSi- J 
Zerdeva {iCli 0000,00 CiOOO. , 
Sansar C000,00 0000,ooı 
Tilki OU00,00 0000,0i;,I 
Kunduı • cooo,ooo eoo,oo 

-FINDIK- 1 

t fındık 000 00 000 01) ' 
Badem 000.00 O\l0,00 i -

Molülini askeriyeye muavenet 
hey' etinden: 

Heyeti umumiye lzllı~uıa mensup altı harp m~lülü azadan 
dördüncü derece maluliyeti haiz azalık inhilal ettiği cihetle yerine 
diğer birinin intihabı için mrzkCır dereceden harp ma!Cıllerinin 

18 l\\arıs 929 Cumartesi gü~ü saat 12 de \"eznccilerdeki m·ua
vcn t hcy'eti dairesinde bulunmaları lüzumu ilin olunur. 

- . 

"' T'akt,, zn 17 Jfarzs 1929 tefrikası: 50 

"Spiyanato,. sunu çalıveri
niz. Hatırlarsınız yal vak
tile nekadar hoşlanırdık? 

Halbuki "Cones.. müd
deti cınründe piyano üze
rinde Amerik milli mar
~ından ba~ka bir hava 
ç.a!maınıştı. O da tek par
makla ha 1 musikiy~ asla 
heves etmemişti. "Şopen .. in 
• SpiyanatÖ,. sunu mu ça· 
lacak? tamam! notalarını 
bile okuyamazdı. Dediki : 

- Hayır şurada oturup 
konuşmasını tercih ediyo· 

runı • 
Gene kadın cevap verdi: 
- Pekala öyle ise ko

nuşalım... Söyleyiniz baka
yım. Ay l bakınız yemek 
çanı çaldı ... 

Uzaktan gelen boğuk bir 
çan sedası odayı doldurdu; 
bir müddet ihtizazdan son· 
ra kesildi. "Tereza. kalktı; 

bir sandalye üzerine atmış 
olduğu eldivenlerini aldı: 
piyanonun yanındaki bir 
aynaya baktı ve dedi ki: 

- Beni öpmediniz bile .• 
Bu serzenişi sanki kendi 

kendine hitaben irat edi
yordu; ayni zamanda buse
lerini düşüncesinden fazla 
şapkasının muayenesi ile 
meşgul imiş gibi bir tavır 
takındı. Fakat asıl düşün· 
düğü şeyin ne olduğu sa. 
rahatle görülüyordu. 

• Cones .. , "Tcreza., ya 

yaklaştı; adet:ı bir mektepli 
çocuK kadar acemilik gös
teriyordu.Kontes dö (Roçes
ter) in yanağına bakir bir 
buse kondurdu. Oh! uzun 
sürmedi.. iki sıcak el yü • 
zünden tuttu ve iki ·dudak 
dudaklarına yapıştı. 

(Cones} bir hareket bilıı 
yapamaaı. Bir lahza sonra 

Manisa vilayetinden: 
Nevi Adet Kilosu Evsafı 

Çadır direkle beraber 35 10 kişilik yirmi sitilli 
Kazma 400 3kiloluk çelik 
Kürek 1200 1 • » 
El arabası 100 demir tekerlekli 
Varyoz «iOO 4-1 O kilo sikletinde 
Çekiç 300 1 kilo sikletinde çelik 

fülaJa nev'i, mikJarı, evsafı mulıarer yol alatı edevtı(4000)lira kıymeti muhammene üzerinden 18-
5-929 Cumartesı gü~ü saat on bire kadar müddetle alenen münakasaya çıkarıldığından fazlı taf
silat almak isteyenlerin müjdeli m::ayyene zarfınja nafia başmülı~ndisliğine müracaatları. 

'°' '°' '°' (50)kilo tul ünde Akhisar- Gördös yolu güzergahının tayin ve evrakı keşfi yesin in ihzarı 1 S-5-929 

1 

~uııı~r:rsi ı::üııü saat on buçuğa kadar müddetle beher kilometrosu (175) lira kıymeti mulıamminc 
uzerındeıı kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Tafsilat almak isteye:ı taliplerin nafıa baş 
mühcnJisliğine müracaatları. 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilcinatı 
Semti l\.falıallesi Sokağı Numarası Nev'i Tamamının kıymeti muhamenesi 

8000 lira sekiz taksitte Kızıltoprak Tuğlacıbaşı Ba~dat 57 atik Maa bahçe 
caddesi 173 cedit köşk 

Müştemilatı: iki kattır, maa sofa on oda ve kilar ve mutbak ve iki kala ve maa tulumba 
sarnıç, çamaşırlığı ile uşak odası ayri olarak bahçesindedir. Altı dönüm mık
tanndaki bahçesi dört duvarla muhattırr, Bahçesinde çam envai meyva ağaç
ları ve bir mıktar bağ mahalli ve tulumbalı büyük kuyusu vardır. Aleldrik 
ve kumpanya suyu tesisat ve tertibatı vardır. 

Balada evsafı muharrer köşkün bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzre 8000 lira bedeli 
muhammen ile ve kapalı zarf usulile 1-6-929 tarihine musadif cumartesi günü saat 15 te mü
zayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu hesabile teminat 
akçeleri ve ya muteber banka mektuplarile Emvali Metruke satış 
komisyonuna ıııüracaatleri. 

Semti Mahallesi Sokagı No. Nevi hazineye ait 38 - 120 tam 
Eminönü Şeyhgeylani Peyniri at.'d 1 cedit 9, t 1 [Kagir magazalar] ve sulus hissenin 

kimeti muhamminesi 
Lira 6400 - Sekiz taksitte 

l\lüştemilat: 9 Nolu dükkanın iki kat üzerine dört odası olup bu dükkiinın lüleci sokagında 
birde :·'ladhali vardır 11 Nolu dükkanın havası yoktur. 

Balada evsafı muharrer emlakin hazineye ait 120 hisse itibarile 38 tam ve sülüs hissenin 
bedelı sekiz taksitte tediye edilmek üzere 6400 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 
3 - 6 - 929 tarihine musadif Pazar günü saat 15 de teklif zarllarıııın küşadı mukarrerdir talip
lerin hedefi mulıammenin yüzde yedi buçuğu hesabile 480 lira teminat akçeleri veya muteber 

b.rnka nıcktuplariyle emvali metruke satış komisyonuna muracaat eylemeleri. 

Semti Mahallesi Sokagı No 

Kadıköy Caferağa atik: Nisbiye 21 

cedit l!acı Şükrü 

Nevi 

hgir hane 

l\lııhamnıeıı kıymeti 

lira 
10,000 sekiz taksitte 

l\\~ştemilatı: üç kat ve altı odadan ibaret olup bir mutbak i'd hala odunlu'.< ve kömürlük 
ve hava gazi ile kumpanya suyu tertibatı varı.lır. 

Balada evsafı muharrer hanenin tedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzere 10,000 lira bedeli 
muhammen ile ve kapalı zarf nsulile 28-5-929 t.ırilıine müsadif salı günü saat 15 de müzaye
desi mukarrerdir. Talıplerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu l:esabile teminat akçeleri 
ve ya muteber banka mektüplarile Emvali metruke satış komisyonuna müracatlan. 

:>emti Mahallesi &ıkagı i\o Nevi Hazieneye il.İt hısseııııı 

atık cedit kıymeti muliaınnıencsi 
Lira 

Babı Caferi Hccı Mustafa Çobaııceşmesi ! 4 fevkani odaları 800 peşin para ile 

Ahı Çelebi Limon iskelesi 79 1 

müştcmil kagir 
magazanıu 48 
hisse itibarile 4 
hisse tam ve 1 
hissenin rubu 

maa cd1lar 
dükkanın 120 

Muhammen kiymeti 
Lira 
2100 Dört taksitte 

,j hissede 25 hissesi 

Balada evsafı muharrer emlakın hizalarında gösterildiği \echile hazineye ait hisseleri tahmin 
edilen bedelleri ile 9-6-929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 de müzayedeleri mukarrerdir. 
Taliplerin bedeli r.ıuhammenin ° 07,50 hesabile pey akçeleri veya muteber banka mektuplarile 
Emvali metruke satış komisroıına miırac:ıafür!. 

(T ereza) oradan uzaklaş • 
mıştı. 

Delikanlı şaşkm bir halde 
piyanonun iskemlesi üstüne 
oturdu; başına gelen hadi
seden dolayı hem mes'uttu, 
hem de titriyordu. Bu buse 
onca, bir insanın başına 
gelebilecek en büyük saa -
detti. 

Bununla beraber vaziyeti 
son derece fenalaşmıştı • 
"Cones.. bir "Don Juan .. 
değildi. Ciddi, . sade, fikri 
selim sahibi bir adamdı. 

Kadınlara karşı büyük bir 
hürmet beslerdi. Onun için 

· başkasının karısını öpmek

le, "Brudvay,, caddesinde 
baş aşağı gezmek arasında 
hiç bir fark yoktu. Bir 
başkasının şekline girerek, 
bu sayede o şahsın karı· 
sını öpmek onun nazarında, 
iki ayaklı bir mahlukun 

yapabileceği en büyük reda
etlerden maduttu. 

Halbuki şimdi yapmış 
olduğu hareket bu değil mi 

idi? 
Hem o başkasının zev

cesi kendisine busesine ia
de etmişti. 

Busenin ateşi hala du

doklarını yakıyordu. Ka
dının bu harekette bulun
ması onun bihaber mahlu
ku iğfal etmesinden neş' et 
eylemiyor mu idi? 

Taliin uzun müddet 
sakladıktan sonra birden-
bire karşısına 
büyük engel 
bulundu. 

çıkardığı en 
karşısında 

Maniayı aşmak veya 
altından süzülerek kurtul· 
mak imkan haricinde idi. 
Yapacak bir tek şey vardı. 
O da bira teahhur vaziye· 
tini anlatmak.. Hem de 

ne vaziyet 1. .. 
" Tereza ,,. "Roçester .. i 

seviyordu. " Cones " bu
nu birden bire tamamile 
anladı. Evet, o " Roçes
ter " i seviyordu. "Cones,, 
hakikati söylemeğe, ve her 
şeyden mükaddem genç 
kadına " sevdiği adamın 
öldüğünü n haber vermiye 
mecburdu. 

Ne olacaktı? Genç kadın 
bu sözün doğruluğunu is
bat edecek deliller talep 
edecekti. • Savoy" otelinin 
müstahdemlerini şahit ola
rak celbetmek, Amerikadan 
.. Conts .. i tanıyan kimseler 
getirtmek belki de "Roçes
ter .,in cenazesini mezardan 
çıkarmak lazım gelecekti. 
Acaba "Roçester .. in ölüsü
nü ne yapmışlerdı? Bu müt· 
hiş suali "Cones.. şimdiye 
kadar kendi kendine irat 

Türl,c mekteplerile faydalı esenin 
ilanlarında o/o 20 teıu:lli.t yapılır 5.ıtırı Kur 1 

1 ı_ ıı;O 
f5 

6-8 inci soyfaj1 
s • • Büyük ı·e yo bir çok defa için verilen !Unlarla 

1 huSusl mahiyetteki i!Anl:ırın ucr~ti 4 • • 
idJre JI: .kararlaştırıhr. 2 • • 

ı . • 

4J 
ıoı 
_.) 

Gaz:etemb.! hutı.nl illi\ ka'i>:Jl ed?1 yar 
H. S. H. U&11ı.~ actttteıl. 

' 1 l·S inci say~ılı 
~J rcam1 il.111!1r ''° 1 ,.,_ --

Karacabey Harası Mu 
dürlüğünde~ 

Karacabey Harası Jıayvanatıııd.an 5 baş ~~srak, 30 baş 1 
3no 

yaşında tıy ila 90 baş karasıgır ıııek \·e dugesı 100 baş 1~ c 
ineği \'e düğtsi ve buğası 26 Mayıs 9~9 tarihili Je açı 
Karacabey panayırında bilmüzayede satılacaktır. . ü•l 

Gayet eyi ve müntahap damızlık cdiııınek istcyenlerı~ 111 illi 
yede güııleriııde Karacabey pana)·ır mahallinde l u!ı• ,,., 1

·' ı 
olunur. . .. _, rçaı.ır 

Hara lıayvanatından 1500 baş kıtlll ufak \'e buyu~ pa .un 
halinde pazarlık sııretile satılacağından !.tlip olanlart!ı her ı; 
tlara merkezine müracaat etm:le~i iltın olunur. 

•••••••••••••••••••••••• ! flcele satılık mat"' 
1 baa makinele~i i 
• Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift Ista~- -
9 bul ve çiıt kazanlı iki matbaa makinesi müsaıt f 
: şeraitle acele satılıktır. Görmek istiyenlerin Sonsaat = 
!~~--~~~~·:··~··········· 
Müstamel 3 kamyon 

müzayedesi 
Tütiin inhisarı umıznı 'n1iidürliiğiirıderı: 

idareye ait kııllanılmı~ 3 adet BERLl\'I~ kamyonu ~ıı· 
Jacaktır Talip olanların her gün görmek üz -re rıur:ı ''"

1 

' .1 
lan ve 25 - 5 - 929 cumartc'i günü ~a:ıt on ot«ztl.ı c.,J .. tJ' 

mlibayaat komisyonunda bulunmaları. 

Türkiye İş Bankası mec-
lisi idare riyasetinden: 

• .. "t 
12 Mayıs 929 Pazar günü içtimal <l.11 et olııııar fen .. • 

hey'eti umu:•ıiye ııis:.bı ekseriyetin teıııiıı e<lıleıııeıııesıııe L 'c 

yevmi nıcz: .. fırda içtima edememiş oldıı;;ıı cilıclf, ııız• ı ı:<." '1',': 

kır;c sekizinci ınad<lesine tevfikan 2 t f:ııı ..ın 9~0 P •. ' r ,.. ıı 1 

talik edilmiştir. Yevmi mezklırda saat 15 de ı .. o cc r "'" ,\ · ıt 
rada Hiıııayei etraf çocuk sarayıııf teşıiC:m ric.1 ohı.t•r. ,,,; 

Çanak.kale jandarma yeni 

efrat mektebinden: 
Kilo 

53000 Sığır eti 
12000 Koyun 
12000 Kuzu 
Çaıukka!e jandarma yeni ef

rat mekteplLridıı hazir.ın 929 
tarihinden ıııayis 930 gayesine 
kadar bir senelik ihtiyacı olan 
elli beş bin kilo Sığır, on iki 

bin kılo koyıııı,on iki bin kilo ku
zu eti kapalı zarf usulile 10 
mayis 929 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle münakasa
ya vazolunmuştur. 30 l\\ayis 
929 perşembe günü snat on al
tıda taliplerin vereceği fiatlar 
komisyonca haddi itidalde gö
rüldüğü taktirde ihatesi icra 
kılınacaktır. Taliplerin bu bap-
taki şartnameyi görmek ve iza-
hat almak üzere Çanakkalede 
lıüklımet dairesinde müteşekkil 
komisyon mahsusuna müracaat
ları iliin olunur. 

' f __ Filiz kıran _:runJ'ı _ 

Namaz vakıtları 
.!ial:ıal:ı Otı. b..ınJ. Akı~"' v ... ~., ı ........ 

1 

: 4,41 12,10 16,07 19.21 'll,1.? ı.Jll ., __ _ 
Buııün doğanlara isim: 

1 ı Erkelr.: Kt& 

Mekin Julide 

Günün nasihatı: 
Gerni~ini b;ıtıran .SlDli.1lını :ı r .Jn;ıı 
-· ---Bugünkü hava 
Rüzg;\r hafif ye murıh.ı\\İ\ e etCK 

ha': c\'.~eriyctl~- a;ık ol~rcık'~r 

Meı'ul ,;.Üdür; R~fik Ahın•l 

Muharriri: Vere Stakp11l 
- - • -•••• '··-·-..· :l' 'fo .... _ ,ıı~W.: 

Ç ~ • • • • • Jı.!'""o • r ~ .. yc"f 

etmemişti bile... Bu aklına 
bile gelmemişti. Hem de 
bunu düşünmeye ne ihtiya· 
cı vardı? Halbuki "Roçes
ter" i seven kadın bu cihe· 

- ti tamika lüzum gürecekti. 

Ayni zamanda "Cones .. i 
bir canavar kılığında tasav
vur edecekti. 

Bu husumetin omuzları
na yüklenmesini şimdiden 
hissediyordu. O vakta ka
dar • Roçestcr " " Cone
s " in nazarında mücerre
dat kabilinden bir şeydi. 
Bu kadının aşkı " Roçes
ter ,, i mücerretlikten çı· 
karıyor bir şeniyet bir 
hakikat haline sokuyordu. 
" Cones ,, bu kadına, sev· 

diği adamın cenazesini ya· 
hancılar eline bırakıverdi
ğini, bir hayvan cenazesi 
gibi bir çukura atılmasına 

müsamaha eylediğini sÖy· 

liyemezdi. Doğrusu "düşii• 
nülecek olursa hiçbir şe)' 
söliyemezdi. Yegane yapD' 
bileceği şey partiyi terk 

etmekti. 

Karşısında üc tesviye sıı• 

reti tecessüm ediyordıı: 
çıkıp gitmek. Hileyi sonıırı11 

kadar idame etmek, fakııt 
bu da imkansızdı, Yakut tıı 
hakikati tamamen TerezııY11 

söylemek. halbuki bu bü~· 
bütün imkan haricinde id1

: 

Şu halde çıkıp gitıncs•. 
mi icap ediyordu. Heyhat~· 
bu şekilde münasip değild 1 • 

• e'V; 
"Tereza.. Roçester" ı S; 

diğinden bu suretle fevkıı• 
iade yese düşecekti, orııııı 
nazarında "Cones" "Roçes· 

ter,, değilmi idi? , 
"Roçester" in hilekar, 

hoppa, sevilmeğe liyak~t~: 
almasına rağmen-Tclkı 

( B'l.,..ıı) 


