
ı Haziranda 
Eski harflere verilen istisnai mü-

saade tamamen kalkacak İ 
~----·---····-··-··---·-······-· .. ·····--···· .. --..J 

TeV1ik RUştU B" avdet ediyor 
Dayak "faslı! 
Polis ra kollarında dayak 

~htıyor diyP kopan çığlık
ı&n kasd ediyoruz • 

Zabıta, her şeyden evvel 
lllen'edici bir kuvvetdir; 
~nunların yapılmasına ceza 
i0sterdiği hallerin daha 
~ln_ıadan önünü almak vazi-
csındcdir. 

lrnkanm buna elverdiği 
Yerlerde zabıtanın vazifesi 
~kib olur. 

Suçluyu, arayıp bulmaya, 
~bahatlıyı delillerini top -
ayıp hakim huzuruna çıkar

rnak, işte zabıtanın adalet 
~~~~na borçlandığı ikinci 
uyuk vazife budur. 
Zabıta, ilk vazifesini ya -

Parken ancak suçun önunü 
•lrnaya savaşır; yoksa suç 
Yaprnak istidadında olanları 
:~ayıp bulmak, bunları ter-
ıye ile meşgul olmak bu 

" ·r Cll.ı enin hudutlarından na-
sıl dışarında kalırsa adliye 
:-abıtası için de suçluyu söy
•Ctınek bir hüner olsa da 
söyletmek için dayak atmak, 
~~:za kanununun yazmadığı 
ır cezayı hüküm almadan 

\'ermek, işkence yapmak 
olur 

Buna kanunun rızası yok
dur; ve bütün kanunları tam 
t.tbik sahasında tutacak 
elan umumi tc'yit böyle 
hareketlerden hoşnut lcahr. 

Dayak atılmak sayesine 
~aı:anılmış haklar yok mu? 
( una küçükden büyüğe ha
ıı:asını yoklayan herkesin 
~ol bol misal bulacağı bir 
eınri vaki " dir; yalnız me

deni devlet sistemlerinde 
bu vasıtaları kullanmamak 
İçin teşkilatda yer alıtn her 
tııemurun dişini sıkması bir 
~rt.:retdir. Dayak atmazsak 
aQ l . Y emezler; belkı ... 

b ~ akat onu söyletememekle 
ır suçun gizli kalmasındaki 

2arar suçluyu süyletmek için 
~ayağı pek nadir olarak 
ullanılır bir usul halinde 

tanımakdan gelecek zarar -
dan ehven o1masaydi

1 
sevi

Yelcri yükselen, fertlere hak 
Ve haysiyet tanıyan müesse
seler bunun aksini yapanları 
s ıçlu saymazlardı. 

Hariciye veki
limiz Komadan 
ayrılmadan ev 
vel M. Musolini 
ile tekrar QÖ
rütmüştür. 

Siyueti hariciyemiz 
Tevfik R'ilıli1 beyin 

bevanalından: 
ltalya ile aramızdaki 

münasebata tüccariye de 
yakında tesviye edilecektir. 
Almanyada M. Strezmanla 
siyasi kaytları ihtiva etmi • 
yen bir muahede akdet!ilc. 

Vakhn hususi resimleri: Cene~,.~ ~t 
Yahya Kemal Beyle beraber 

Parı-

Yunanistanla anlatmak 
üzereyiz. Fransa ile Suriye 
meıeleıi etrafanda bir itilaE 
esası bulundu. Rusya ile 
münuebatamız eayet iyidir. 
Yugosli.vyadaki Türk em -
liki hakkında bir formül 
bulduk. Arnavutlukla mü
nasebatJmız tabiidir. Yeni 
hükümetin ademi tasdiki 
Türkiyeyi bu noktada israra 
mecbur eden mühim es· 
baptan münbeisiir Türkiye 
Efgandaki vekayii.n in~iıa
fını alaka ile tak.p edıyor. 

Roma, 30 (A.A) - Tür
kiye Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştn bey öğleden sonra 
l'\I. Musolini ile ikinci bir 
mülakatta bulunmuştur. 

Roma, 30 (Aneksartitos) 
- Tevfik Rüştü B. bugün 
şimendif erle An karaya ha
reket ediyor. 

Roma matbuatı Türk -
Yunan dostluğundan bahis 
makaleler yazmakta devam 
ediyorlar. 
r Alı tarafı 3 üncü ıayıf amızdadır] 

ilaç yerine güzel kadın ... 
. 

Alı11aı1)racla bir rtılıi~rat aliıni 
hastaları ci11siyet cazihesile 

tedavi ediyor .. 
Yeni Mesih namı verilen bir adam 120 bin 

müritli bir: nıcılıep v'ilcud~ geiirmlşllr 
Almanyada ru

hiyat tecriibelc
ri ile meşgul 

olan josef Yc
isscnburg, son 
zamanlarda ade
t:ı bir mezhep 
viicud:ı getirmiş 

ve ( ı 20,000 ) 
kadar mezhcp
taş bulmuştur. 

"V cissen berg,, in 
mezhebi iki esa
sa istinat ediyor. 
Spir,itualizm ve 
cinsiyet cazibe-

Aynştayn 
A.llAlia ina)lır mı, 

inanmaz!;mı 1 

Bu Amerika ~a mesele 
oldu ve niha~t halle .. 

dildi: -• 
inanır •• 

Amerika papaslarından 
bir kısmı meşhur Aynşiay· 
nin izafiyet nazariyesi aley
hinde bulunarak onun a
leyhinde propağandada bu-
lunmuşlardır. BoSlon şeh

rinin ~ardinalı Okonel bu 
nazariyenin dinsi· lilc kisvc
siae bürülü olduğwıu söy
lemiştir. Bunun üzerine 
Nevyork baş hahamı Her-
bert Golştayni, profeşör 
Aynştayna bir telgraf gön
dererek ona Allaha inanıp 
inanmadığını sormuştur 

Aynştayn Düseldorf şehrin
den telsizle verdiği cevap· 
ta şu sözleri söylemiştir: 

. nu muta]aa ile beraber, 
•tiraf edelim ki falan ve ya 

' Yeni Mesih ıüzel müridesiJe beraber hastayı 
tedevi ederken 

"idir. \T cissenberg 
hastaları ruht 
tccri.ibelcrlc te
davi ye vasıta 

olarak· gayet gli
zcl "hem şirclcr ,, 
den ]stif:ıde et-

"Ben lspinozanm Alla
hına, insanların hMeketle~ 
rine ve mukadderabna ka· 
rışmayan fakat ~var olan 
herşeyin muntazam ahen· 
ginde, kendini lli1i eden 
AUaha inanıyoru'm • ., 

f 1 1 

<l~ıan karakolda dayak yedim 
'(e kapı kapı dolaşmaya 

~ 1ı<anları ilk dinler dinle -
~ıcz, hakikaten dayak ah -
~~ken görmiişüz gibi bir" 
.,ız kullanmak karakolda 

suçıu zanno!umm kimselere 
Pot· · ısın hakikaten dayak 
a!rnasmdan çok ccı bir suç 
0 ·ur. 

r Düny~da nasılsa iyi ve ya 
ke__na maksatle dayak hü -
d l.!~nsi.iz dnyak atanlar ol -
~gu kadar, kendilerini 

bıtanın takibinden daha 
tı11irı h 1 . . . b a e getırmek ıçın 
d~~:'.l. dayak attılar iftirasını 
>'ok erınc dolayan serseriler 

rnudur? 
lr d •raflarından pişman olup 

1 ~ bana bunları dayakla 
d 0Yletdiler diyebilecek ka • 

0~ hem suçlu, hem güçlü 
nlan hatırlamaz mıyız? 

, Oh•ld~ dayak fuh de • 
f.~,,.~ 

· ~W.rmda dayakla şe -

. . zibcsi kad:ır müessir bir \'asıtn mcktcdir. Çiinkii cınsıyet ca 

yokmuş! ti d de bulunmaktadır 
Y dsscnbcrg bir takım kc- hane er e - · · 

V ci~scnbcrgc gfüc kemlisi 
125 sene ya~ıyacak, (haliha· 

zırda 78 yaşındadır.) ve öl
diıktcn sonr{I 20 ya~ındn se· 
vinıli bir esmer kız onun 
yerini tutacaktır. 

Veisscn bergin, l\Jcsih oldu
ğuna inananlar da vardır. 

kc:ıdisi, bu sayede, J 20 aile 
ı-ığ.rn bir mabet viicud:ı 

getirdiği gibi zairleri için de 
biiyük ôir otel inşa ettir-

mektc<lir. 

refine, hakkına el uzatılan 
bir masum adam olduğu 
kadar, gene şerefine, hak· 
kına kuru iftira ile dil uza
blmış bir ıabıta kuvveti 
olabilecetini hataiôao ç.ıkar
mıyalım. 

.Bunun neticesi 
üffcelclef(lirebilir; 

Yeni mesih namı verilen -
ruhiyat ilimi 

Veysenberg 

mühimseme kabiliyetini kı

rabilir. 
Düsturumuz şu olmalıdır: 

Bir hakimim hükmü kat'i -
leşinceye kadar her vatan -
daş, herkes masumdur; 
hükumet, zabıta teşkilib 
bunun haricinde midir? 

H. T. 

Aynştaynın bu telgrafı 
üzerine onun bazı dostları 
onun ne münkir ne de mu
tekit olmadığını iddia et
mişlerse de Nevyork baş 
hahamı, İspinozanın "mesti 
uluhiyet bir insan olduğu
nu ve bütün labiaatta Al
laiu gördüğünü ,, beyan 
ederek Boston k<lrdinalının 
Aynştayna haksız yere hü· 
cum ettiğini söylemiştir. 

Amerikalılar Aynştaynın 
Allaha inanır mutekit bir 
adam olduğunu anladıktan 
sonra rahat etmişlerdir. 

Sadullah B. geldi 

dün 
tii. 

Irak kabinesi Bu çocuklar 
Nihayet teşekkül 

edebildi 
Fakat ingiliz askeri 
müdahalesine boyun 

eğerek ... 
Dört aydan beri Irakta de

\':Jm eden hükumet buhranı 
sabık maarif naz· rı Tevfik Sli
veyde Beyin nazırlar riya e
setinc tayinilc bertaraf ol
muştur. Sabık kabinenin isti
fasına sebep, Irak müdafaası
nın, tcmamen Iraklılara tev
dii için nıusırrane teşebbi.is

lcrdc bulunması idi. Bunun 
için sabık kabine .kur usulü
ne hararetle taraftar ldi Çün· 

Mevkii iktidarda ingillzlerin 
iıtediii ıribl bir kabine retiren 

Kıral Faysal 

kü bu sayede Irnk dcYleti 
tam istiklalini kazanmış ola
cnktı. 
( Alrtarafı 2 f ncl sayıfamızdadır ) 

1mayıs 
Avrupada mühim 

hadiselere mi sebep 
olacak? 

Pam, 30 C\.A.) - Pari • 
Midi gazetesinin Berlindcn 
nldı~ı bir habere göre ko
rn ünistlcrin yarın Alc,ksandre 
ye Rotsdam mcydanl:ınnı 

cebren nlmak niyetinde ol-
dukları nnlnşılmaktadır. Zabıta 

ile asker her türlii vasıtalara 

mliracaat ederek sükıJn ve 
htızur temin edecektir. Bir 

tayyare şüpheli görülen tcccm
miilcri ihbar edı:ccktir. 

Londra, 29 (A.ı\) - Derli 
Mey-il llerlinden iisdhhar 
ediror: Bhaliyc ı rnapsta 
zuhuru muhtcmil k:ınlı mı.isa· 
demelerden tchaHuz için 
evlerinden çıkmamalan ta\'· 

siye edilmiştir. Komünistler 
daha "imdiden taraf tarlarından 
yü;rJcrcc kişinin feda cdilece
~ini tahmin ve derpiş etmek
tedirler. 
1 Alttarafı 2 inci EayılamıZdadir] 
~~~~----~~~ 

Sıhhiye vekili 

Ne olacak 
Arada bir akhma ecliyor: Çoculdarın 
üçünü d(" boğayım., sonra kaldırıp 

ken!limi denize atayım diyorum ..• 

Bunu bir anne söylüyor/, 
Dün matba

amıza iki ka
dın geldi, yan
larında dörtte 
küçük çocuk 
var ... 

iki kadm; • pe
rişan kıyafetli, 

harap yüzlü , 

ağlıyan iki ka
dınla küçüğiı 
dört aylık ve 

en büyüğü se
kiz yaşında ol
mak üzere sap
sarı ve kemikli 
yüzlerinde göz .. 
leri içeri çök
müş, dört sıska 
çocuk. .. 

f Jci kadından 
yaşlıcası çocuk-
ların en küçü
ğünü kucağına almış diğer 

ikisi, beş ve sekiz yaşında
kiler kadının eteğinden 

tutmuş. 

Bu kadın ağlıyarak şun
ları söyledi: 

" - Beyefendi ben ne 

yapayım bu çocukları? ba
baları Haydarpaşa hasta

nesinde öldü onbeş gün 
evci.. Şimdi ben bunlarla 
yalnız başıma böylece kal-
dım .. 

Ne elde var, ne üstte 
var, ne de başta!. Üsküdar
da Kızlar ağasında Yıldız 

otelinde 19 numaralı odada 

oturuyoruz. 
Ama iki üç gün zarfında 

oradan da çıkmak mecbu -
riyetindeyiz. 

Ne olacak bu çocukların 
hali? Şunları beslemek için 
iş arıyorum, yok.. Geçen 

gün bir iş buldum, ona da 
çocuğun var diye almadılar. 
Bir yere, bir mektebe, Da
rülacezeye vermek istiyo -
rum, almıyorlar. Ben ne ya-

pacağım bu çocukları, ne 
olacak bunlar?. 

Arada bir aklıma geli -
yor: Üçünü de boğayım 
sonra kaldmp kendimi de

nize atayım, diyorum ... 
Kadın sustu .. Arlık söy

lemiyor, ağlıyor .. 

Ôbiir kadın, genci, ku

cağındaki dört aylık yav
rusunu göğsüne daha fazla 
bastırarak dedi ki: 

"- Ben bunu birine ver
mek istiyorum. Ne yapa
yım? çocuk açlıktan ölecek. 
İsmim Nazmiye. Ayni 
-otelin , ayni odasında 

oturuyorum. lstiyen varsa 
çocuğumu vereceğim.. öl
memesi için .. ,, 

Bu iki kadın bulunduk
ları elim vaziyetin gazete
ye yazılmasını istcdi!er. 
Biz de bu içler acısı hali 
onların anlattığı gibi bir 
tek kelime ilave etmiycrek 
olduğu gibi yazıyor ve 
soruyoruz: 

Bu çocuklar ne olacak? 

Amerikaya Qidiyor 

Bugün -,;-,;r:;.ı.. bulu- Ucuz otomobil 
nacak 

Modası geçmiş arabalar 
Demode olarak taksiden 

hldınlan boın otomobillerin 

sahipleri Emanete müracaat e

derek daha ucuz fiatlarla yolcu 

naklıyaU yapabilecetlerinl söy
lemqlert!ir. 

Eoiaiıet bu teklifi muvehk 

bulmuı ve tetkık.t yafa)IJ\tlına 
tarar verrn1ttk. 

Yalnız tof örler cemiyeti buDa 
itiraz etmekıedlrlei. ~ ..,_ 

Bu hususta kendisinl ziyaret 
eden bir muharririmize Şehre
mini muavini Hamit B. dem!~ 
miştir ki: 

- Şimdiki liatlar azami fi .. 
atlardır, bir toför bize dahaı 
ucuz yolcu latıyacağtm derse 
biz ne yapabilirtı. Zaten hıli

hazırda bir çolc ,oCörler pazar

lıkla yoku llflyorlar. Blnaena· 

leyh biz P•I bu arzuya mani 
olabıliriU 



(A~N) 
... 

Sılle;.,.11ıarı Paşc111,tn telg·rfljt 
Ç.Oh; ~l(fd€tli llft. 

F'akat bu acı telgraftan sonra yalcasını 
IJoşla11uya caklarını kendi de kcstiriy·ordu .. 

-50~ 
Süleyman Pa~aya da sor- Sonra Bulayırda lJulunan 

rn:ık imkanı yoktu: Ferik! Sabit P;ışaya hazin ol-
- Başüstünca Paşa efen- dllğu kadar samimi bir te-lgruf 

dimiz. müsveddesi daha imleme aldı: 

Deyip ÇJkmışt1• Paşanın 
1 

« Vazaifi. :ske~iycdcn _sakıt 
tenbihini yerli yerine getirip olZluğ\ınu ~lan !l~ fülcuınlc 
İngiliz tercümanını bitişil{ :ırkadaşl.trn ıstlbl.llı hukuk c<lcr 
od~va alJınnayı ihmal et- \C Gcliboludan yarın çıkm:ık-
mc~ıişti. ltgı'ln ınulltcmcl oldug\lmı 

Sükyman Paş:ı od:ıd::ı yal- arzcylcrim. » 
nız !.alınca en·cla mabeyne Dedi. Paş:ının Sabit Paşay 
bir telgraf yazdı: yazdığı şu telgraf çok hazin 

idi. 13:ıglar · içinde kıvranan 
Rauf Paşa ile bahriye kı!bindcn yar.ılı bir arslanın 

n.ızın İngiliz Sa.it Paşaların iniltilerine benzemiyor muy,. 
rcc:mi muamelelerindeki yol- du? 
suzluklan dokun<lurduı 

cc Bunun için hakipayı 
şahanelerintlen istizaha nıec-
burum. • 

Dedi. Eğer meselede Pa
dişahın arzusu \·arsa A~de• 
nizdcki adalardan öirinc gôn
d rilmcsini i tedi. 

Abdfılhamidc yazılım tel
graf bukadarcıktı. Artık sıra 
Rauf Paşaya yazılao:ık td
prafa geliyordu. Bu zata ne 
yazılıp nasıl cümleler kul
Hınmalı idi ki yaptığından 
l~cndi de utansın? 

Süleyman Paşa bir türlü 
cumle ve kelime bulamıyor
du . Yazdığı müsvcddeye 
Rauf Paşanın adını Loymaya 
bile lüzum görmedi. « Ma-
kamı scraskeriye » cümlesini 
koydu. Altına bil güzcl 
döşenip vcriştir<li: 

<c ~ünkü sui ahval riva
yeti ür.crine muhakeme ve 
tagrip ve adeta kalebent 
gibi iki ki~i ile tebit mua-

mclfıtı adaletcn lazım gclsdy
cli e,·,·ela: Sizden başlamak 
lazımgelirJi. » 

Diye. yazdı. « Eğer zatı 
hazreti mülüklne istifayı 
acizi üzerine Dersaadete gel· 
ınekliğimi ferman buyur
muşlar ise Kalei sultaniyedcn 
başka her neresi olursa ol
sun » gitmeye razı olduğunu 
ilaYe etti. 

Süleyman Paşanın bu tel
grnfı çok şiddetli idi. Adet:ı: 
• istifa ettiği için padişahın 
tstanbu)a gelmesinden ürldip 
korktugunu :ıçıkt:ın açığa 
an)atıvordu. 

J 

Sühıyman P.lşıı şu acı 

tclgraf !ardan soor:ı yahısını 
boşl:ımıyacaklarını kendi <le 
kestiriyordu. 

Masa üzerinde duran şu 

Uç telgrafı yc.rliycrinc çek· 
tirip ,·akit \-e zamanında 
ulaştırmaktan başka yap.ıla. 
cak kalmamış gihidi. 

Sü~cym:m Paşa ya \',e.rle
rinden Ha)Tİ Beyi istedi. 
telgr-.ıf lan teslim etti. 

- Müteessir olma)'lh oğ
lum Hayri Efendi. Elmu
kadder layugayyir. 

Dedi. Genç adamı teselli 
etmcğe çalıştı. Ama hakikatte 

tcsclfiyc müntaç olan ken
dinden ba~kası mıydı? 

Hayri Efendi P:ışanın en 
emniyetli adamlarından lii· 
riydi. Kolağası füza Beyden 
C\'vcl lsranbula gidip Rauf 
Paşaya mcRtup götürerek 
zırhlı istiyen gençti. 

Telgrafları Gelibollı td· 
grafanesine götürdü. Telgra
fanede rnutasamC Rc~-at Paşa 
He Rauf Paşanın ya\·erleri 
vardı. Yaverler ikindiden beri 
durmayıp lstanbulla cayırca
yır telgraf muhaberesi yapı· 

yorlardı. 
Aman efendim aman: Ak

şamdan beri ne relgrafJac 
çekilmiş ne kuyruklu yalan
lar uydurulmamıştılöf 

Süleyman Paşa saat ala
turka üçte Jngiliz fiukasına 
bindiği 7.aman hep birden: 
Telgrafane budur diyip sc
ğirtmişlerdi. 

l'\iunabcre<le hazır bulun
sun gibilerden mutasarrıf 
Reşeıt Paşayı çağırmayı da 
wı utıruı.ııuşlardı. 

(Bitmedi] 

Hact Melımat B. Ankarada 
Ad:lpazarr, 29 ( A.A ) -

lskı\n umum müdiirli hacı 
Mehmet Bey barayi tefti~ 
buraya ı;clmi~tir. 

t \',kt) in ı _~hyıs 1929 tefrikası : 145 

Namuslu 
kokotlilr 

M11lıa1·rlri: lliiscyin llalnııi 
katili .. Sonra bu mel'- Neresi cfcndiın? 
unun nıevkur bulun- - (Elif) (Y) llastu .. 
duğunu döşiindüm.. ııc:;ı .. 

.\ lıizeyi alarak sor- - Peki ne isliyor-
& 

duın: suııuz efeudinı? 
- Alo.. - ZeYceniz Perran 
- ~lazlurn Ulvi llcvi Hanını haleti nezidedir. 

• 
arıyorum .• 

- Kendisile ko!lu
~nyorsunuz .• Kimsiniz't 

- Ne yapayım efen· 
dinı Allah talsiratını 
affetsin •• 

E RNKiT 1 
HalkÇJ edebiyat 
Asnmızm şian hal~ 

olmaktır . Rerdin yerme 
kütleyi mevzu ittihaz eden, 
geniş halk. kütlesinin ıztırap 
ve sevincini söyliyen, hal
kın uyanmasını ve yüksel
mesini kendisine hedef kı

lan; neticede halka fenalığı 
dokunan herşeyle mücah6. 
dede bulunan edebiyat, hiç 
şüphe yolC ki lialkçı ed&
biyat tır. 

Eöebiyat canlı ve deval.?1-
lı olabilmek için asnn ~
arına uymak zaruretindedir. 
Bu ]üzum ve zarureti du· 
yan bazı yazı san' atkarları 
birkaç zamandır yeni bir 
yolda, yeni hayatın kt.is;l
retli sayhasını terennüm 
ederek, yeni bir günc-şe 
doğru ilerliyorlar. Bu mu
siki istiköalin esrar ve ih
tişam ile, sakin ve samut, 
yükselen tunç kapılarına 

~rparak ümitli akislerle 
Bize dönüyor• şu halde 
o muzlim kapının. arkasın
daki hayat verici aydın
lık çağlayanı ergeç, edebi- · 
yatım1zın üzerine döküle· 
cek demektir. 

Halkçı edebiyatın küçük 
ve ·dağınık eserleri belki 
daha evel ~rad.a l>urada 
okunup b~ilmiş, takdir 
edilrnit,ti~ 

l*latta N-..m .191önetin 
şjirleri için de bu ~olun 
küpt resminde ~lınan bir 
0ando muzilea deRileötlir; 
fakat bu ~da Ritap, h~ 
Uhde- ilk eser olmak şere

fini !Jela.hatJiJı Znu in 
Zaniyeler isimli romanı ka
zandı. Bunun arkas.ndan 
Faruk. NNiz in Canavar 
isimli manzum piyesi geli
yor. 

Re~al N,uri nin Yeşil
gecc unvanlı romanı bu 
yolda kamil ve muhteşem 
bir abidedir. E>aha spnra 
Saclrı Mıena' in küçüle hi
kay:elerini zikretmek lazım. 
Arada Faruk Nafizin Ana
dolJı, muztariple1, yeni 
san' at, v. s .... gibi bir seri 
parça parça şiirleri de 
var ki zaman mef -
burnunun üstüne ateşten 

harflerle yazılıp ebedi ba
rata tevdi edilmiş kita
belere benzerler. 

Bunların haricinde dima
ğı yeni: edebiyatın ideolo
jisile beslenmiş halkçı genç· 
fer vardır, köşelerinde o- , 

kuyup çahşmak ve san'at 
istidat ve kabiliyetlerini 
bileyip keskinleştirmekle 
mes~uldürler. 

Omii, karanlık gecede 
gökyüzünde yer yer iltima
lanan yıldızlar gibi eda
biyatımızm ufkunda göz 
kırpıyor. 

Re/ile Ahmet 

- O Allahtmı e' Yel 
sizden affdilcy l)r.. iz 
affederseniz Cenabı -
hak da cber. 

- O, henhu için 
zaten ölnıüstr:ı·. Allalıa .. 
yalyar ın.. Yalımz Ce .. .. 
nahı ~lcYl~\ gaf ua'u ra
himdir. 

- Öyle demiyiniz 
Beyfön<li .. Ben dö~eğin 
haşmdayım ki hasta 
bakıcı kadınım.. Sizi 
çağırıyor.. Öleıniyor. 
Pek ıztırap çekiyor .. 
Yüreğim parça parça 
oluyor.. Duyle saaue 
hiç bir insan yiir-eği 

kiudarlığını n1ulıafaza 
edenıez •• Hayatın saik-

VAKiT Mı s 
-

haberler ~·•••mn:u:,um•ı:mıa:ı;.=-•1 

Kıt'alar ue mHJeferi Vilô y~ilerde 
Muhasebei hususiyeler 

kaldınlmıyacak 
Ankarl, 30 ( Vakıt ) -

Maliye vekaleti vilayetler
deki muliasebei hususiye
lerin kaldırılması fikrinden 
vaz ge.çJDiŞtir. Y;tlnız bun
ların vergilerinin tahsilat 
ve ma.sraflannm tediyatını 
Maliye yapacaktır. 

Bu suretle hazirandan 
itibaren i1k mektep muaLr 
timleri de aylıklarını 1'ef
terdarlıktan diğer memur
larla birlikte alacaklardır. 

Buğday ihracı 
Hangi viliipeilerden 

menedildi'! 
Anb.ra, (Vakıt) - S<Utıe 

l\aterai: yGzünden Mer•in, A· 
dana, Antep, ve Cebdi Bere
ket vilayetleri b~day, arpa ve 
samanının ~usi~,,: lc:adar ihracı 
v ektller h yc:u ıaranndan men
edilmiılir. 

Munr:am kesir.ler 
Ankara, 30 ( Vakıt ) -

V'e.rgilc;re ait munzam ke
sirler iç' n, yaRılan layiha 
yarın Vekiller Heyetinde 
müzakereye başlamy,or. 

Sırıta keraketU yaimurJar 
Sıırt, 29 (!.A.~) - Cç gLin

dür ekinlere çok yar:ır yağ

murfar yııgtnakçadır. Ekin 
fiatları c.Hişmekte<lir. 

İktısat meclisind<t 
~a, 30 (Vakit) -r Ali 

İktıs.at meclisi tediye mu\•aze

neqıizin rapprunu h~rlanuya 

baılamııhr. 

İsimleri değiştir.ildi 
Aok~ 30 (V.akıı) - Kır

ıelırın MeC:l~iye kazasına ~l\)Ck 
IWt, Kütahy;anın Ejrı Göı 
kaıaema Emet isimleri verildi, 

l~ll IBUBllf IHi 
Şehrimize gelirken E· 

dirniye ~ılar 
50 Bü_lPf mu.ıJimi lstan

bul ve Bur~ ba7A tetki
ltatt& bil,lunmu iPr• Fili
be<lolt heı:eleet ettikleri ya
zdOJJfbr. 

Edinti>;e de utrıyan Bul
gar mıaallimlerinin bugün 
şehrimize gelaıe)eri mcht~ 
meldir. 

Buna dair aldığımız tel
grafı aşaya dercediyoruz: 

Edirne, 30 ( A.A )· Fili. 
beden bugijnkü treolo Edir., 
neye 50 Bulg:u~ muallimi 
gelmiş v~ çok samimi su
rette karşılaomı~hr. Mwsa· 
firter burada birgün kaldık· 
tan sonra f stanbula. oradan 
Bursaya gideceklerdir, 

1 ~ l 

leriui, gençliğin zaaf
brtnı, aşkın şiddetle

'""· dii~liuüııiiz.. Gii
naltk~\rlara isnat edilen 
cürümler ekscrivetle ., 
,. 'rn;yetiıı, muhitin, 
diger birkaç kişinin 

görünmez iştiraklarilQ 
i. leıımis kabahatlaruır. . 
Perrumu ruhu dudak
larına gelmiş uçmak 
için sizden helalhk 
bekliyor .. Ölümün bü
yük esrarına karışmak 
üz~ çırpınan ruh\ın 
nedametine hiirmet 
edilir Ileyfendi.. Bu 
hastanede cok mulıte-• zirJerin göderini yunı-
dum. Fakat böylesini 

Türk ocaiJ. 
Merkez hf;t}'etinin yeni 

bütçesi ne1-adarl 
Ankara, 30 tY ~t)- Türk 

ocakları merkez heyetinin 
yeni yapılan bütçesine göre, 
varidat (412346), masraf ta 

5 l 8 r 05 Hradır. Bunda yeni 
lıiruın\n geri kalan inşaatı ve 
tiyatro tef rişau da dahildir. 
Bütçe ~ı~run yar<lıml;u-la 
kapatılması umul(lyor. 

Hamdullah Suphi bey oca
ğın yerli. mallar hakkındaki 

hayırlı hareketinden ve fakir 
rol~öeye yardımdan bahset
miştir. 

Irak kabinesi 
l OauarJI q ınci aa;JWJır J 
Sabık kabinenin bu noktai 

nll7.an tasvip edilmediği iç!n 

kabine istifa etmiş YC dört 
ay devam eden buhran esna
sında bir çarci hal aranmış 
i e de sabık başvekil Atdlil
muhsin Saduni Bey ııoktai 

n~arı..nda sebat ctti~indcn 

kabine deği,mi,tir. T ·lgraHa
rm Yerdiği malUmata güre, 
yeni kabine Irak müdafaasının 
uzun bir müddet daha lngil
tcrenin :ışkeri miil'.aheretine 
ı-tinat etmesi lehindedir. Bu 
kabinenin Irak meclisinde ek
seriyet bulacağı anlaşılıror, 

Irak meclişinslcki ekseriyet 
"takaddüm,, hrknsmdadır. 'i eni 
kabine ele: bu fırka mcnsu
binindendir. Bu hustua dün 
gelen telgraf bcrveçhi atidir. 

Bağdat, 2~ (A.A)- Irakta 
geçen k,tnunusani<lenbcri de-

vam eden buhranı nuzzar niha
yet bulmuştur. Yeni kabine 
eski · maarif nazırla11ndan 
Tevfik.. bey Süveydc riyase-
• 
tindt ~cklfül ctn}i~tirı Kur'a 
usWHinün lııırartltll bir taraf-

- Muharriri : Ey.:/ -
,...Jlllnm::.-::nr.,... * _. :r.:::::=. 

Afeşrutiyetin ilk senelerinde yeni cez<t 
kanunu ;~apzlırken A1eb'usan ıncclisirıde 
bir aralık idanı ce::,ası nu'i::,akere nıeçkiine 
konulnıuştu. Eşref; bu kit' ayı söyledi: 

Salb ile, itllım Ue tedi'f>:, olunmaz eçkiy.a 
Başın4 haiia zebaniler gibi vur5an topıa 
••.•. doğduğu günden ~rJ ma~ub iken. 
5erf!lrµ etmez lfolaylıkla domuz. q,ğlu uO~ 

r"ı""ii~~-;;, rM:b;:·~ "L.?:!.~:~~ V ~iT ~-~~!At~ 
) :/Jalıilde: dl.acif,te: l 
§ l 

\ İlk meklep muallimleri düıı hlariciye ~ekilimiz dün \ 
ğ tçıplanmışlar, Bareqı l!yıhası Rom~dan f stanbula müte-- j 
) ve kendi maaş vaziyetleri hak· veccihen ayrılmıştır. \ 
~ kında müzakeratla bulunmuş· Tevfik Rüştü B. ayrıl • ~ 
- . i g lardW". madan ev~l M. Müso!itıl ! 
~ + ı\ \'rupad:ı. bulunan ile tekrar görüşmüştür. f 
~ I:manet heyeti ougün gele~ +. Irak kabinesi niha~ 1 
"§ cektir, lngjlizl~in arzu ettiği şe- % 
~ +, Türkiye milli banka! kilde teşekkül etti. 1 
a si ile l~man~t arasındaki -··········_:;:··tahr····~·k····-:···b·········:: \ 
:: toplanaru ı amız eyana...- 1 f- itila[ dl.in imzalaqmı~tır. _ _ ı 
~ tQt Cemiyeti l:ielediyc lıu- bulunmak curmunden dolayı } 

\ gün toplanacaktır. tevkif edilen tütün arııelesindeıı ' 
~ .t, Demode olmuş oto. Tütfiye, Emine hanımlarla d6ct j 
E J· f. 
'§ mobillerin sahipleri Emanc- erkek amele adliyeye te~oı \ 

[ te müracaat ederek ııcuz cdjl~lcr ve alt"1<:ı müıtantik f 
f yolcu nakledeceklerini lıil- S&reyya B. tarafından bu hu- J 
liE dirmişlerdir. suata tahkikat icraiına baJ· l 
~ O Bçşikta§ta köyiçinde me - lanmıfbr. J 
;:;1 ıııııııuııwuıııımııuıııııııııu1uııımııu11ıııııııııuııııııu111uııııııı11,11ıııı1111uıııı11uıı11ııııuııı1111ıııııı1111pııll' 

Bir May11s 
L Üst tarafı birinci ıayifamızdadı,r ] İzmire gönderilen 

komünistler 
Bedin, 2.9 (~A) - V nr· 

şuvadun bildiriliyor. Polis 
sosyalist fırkm;ı merkezinde 
t.aharri}·at icra etmiş ve bı
nayı m[ihlirlcmiştir. Fırka 

ilzasından 50, kişi tevkif -
tarı olan müstnfi mim mii
dafaa nazırı i'\url paşa yerine 
umumi harpte Tlirk ordu-

e<lilmi.,tir. 0u tevkjfatm es· 
sunda zabitlik etmiş bulunan 

babı, hükumetin arzusuna 

l tanbuldan it.mire gönde
rJl,m on yedi homünistJ~ 
İzmir birini mli::ıtancikı Ali 
Rv.a B, taralınd1Jn i:;ticv:ıpIM' 
yapıl rnakt:ıUır, 

Jz;mirdc c\·elcc ~cf t Sİ11' 
dika&. ~irketinde memur ikCP Emin Zeki bey tayin edil· rağmen sosyalistJerin bir mtı-

miştir. 
yısı tes'it etmek hususundaki 

Yeni nazır Irakın müdar niyetleri ol<lugu söyleniyor. 
faasının uzun bil; müddet 
<lahıı lngilterenin wed mu~ Kahire, 30 (A.A) - Polis 
zaheretine müstenit olm:ısı lısırda bir komünist prop.ı· 
lüzumuna kani bulunmakta- ganda merkezi ihdası için 

yapılan bir teşebbüsıi akim 
dır. 
..----..... -..,...-~~ .. r bıraktırmıştır~ 

V~KIT 
1 Mayıı 187' 

Karadağ pren.ti 
ddnkil giln mabey
ni hum4y11n mülil
lc~neye bir te'9ı-af 
keşide ederek. bir 
erkek ev/Adı dibı
yttya geldiği.. l&alı
payı ~haneye Wl
dirm4tlr. 

görmedim. Hep sizin 
isminizi çağırarak in
liyor. Bu Jli-.ınanlıhrın 
saminıiyetindcıı şüı)
lıe edihnez.. Bazı bazı 
kendini biisbfilün kayb-.. 
ediyor. L()kin isminizin 

• 
tesbihini şaşırmıyor .. 
Hep in. amz Beyfendi. 
ıaaflnrımızı bilelim. 
Hep. birbirimize mer-
hamet edelim .. Hayat
ta kaçırılan böyle haz.in 
anların nedametleri 
öınrunun sonuna ka
dar bazefl irı~·u 1 t~kıp 
ed~r. zannediyorun\ ki 
ınecruhun ~ulaklarını 
llfiıiiııle doldurnp ipi'
lileriui siz de oradan 

Şehrimizde 
l mayıs münascbctiJc şnh

rizde tczahurat yapıması hak
kında hiç bir müsaade . ._isten
memiştir. 

'fezahurat yapmak istiycn
ler zabitan tarahndan mene
dilcccktir. 

Dün saat on altıda Yali 
Muhittin, polis müdürü Şerif 
Beyler polis birinci şube mü
dürli Beyin odasında topla
narak bazı müzakcmtta bu
lunmu~lardır. 

ZSE: 

duyuyorsuuuz. Ah i~le 
iş hin iz: 

« ne,·fcn<liciuinı ucl ., o o 
affet beui. Affet ki öle-
yim .. » diyor . 

- ilanını sus artık .. 
Zaten yeisle işhaa gçl
DlİŞ bir zavallıyım .. 
Dosanmak icin bahane . .. 
arıyormn.Şinıdi (_,'ocuk 
gibi hüngiir hiingiir 
ağlıyacağun .• 

- Uöyle vak'alarda 
ağlamak. iyidir. Kauda 
biriken zehirleri dışarı 
akılır.. geliniz. Göz 
yuşlarınııı onun son 
katrelePile karıştırarak: 
n~Ji),·11uz.. Bu sızın ' ,, 
içın bir dovtt ınuh~ıir 

sonradan lscanbula gelell 
Bul~r tebaasından i\tayer 
i}c Gülcemal Y:ıpuru knıno· 

rotu K:ı ,·alalı 1 Yasan *fendi 
ve lstan buldp. yarım hamaıtl 

mc.vkiinde kolonyacı Robel' 

ayrı ayrı isticvap ediJmİşlerdiC 

Kıumrot Hasan eicndinİll 

İstanbul ye İzmir komiinist· 

lcd arasında muhabereyi ce· 
min ettiği anJa)ımı.ştır. 

Asıldı 
Kilis, 30 (A.A)- Kilisli 

topal zade Hikmet efendi: 
nin katili Karaca örenh 
Mehmet hakkındaki id.iIJ.l. 
hükmü bu sabah infaı 
edilmiştir. 

i<}iu de Allah ııe1.dintlt• 
af Y{~ mağf ircte 11:r 
YS.."iUe olur. 

Telefonu k: padıın·· 
Oraya yığldım.. Iüıl .. 
bıın .. lspazmoz!tu· i<;·ıı' 
de hayğırıhklar g<\~:ri: 
yordum. Karmun halt 
ihtizarimlal\i hu l.f'd~1 .. 
nwti kcutliıulPn ,., ,,lı 
beni öl<lüı·ucekli. p, ..... 
ran nedamet c!u:r.dı·ıı 
o ::!avri rnesru mcl'ı 11 

v., .. 

aşıkile ülmcliyt\i ki 1>r11 

ona daha ·ıı acı va' uaı· 
Sağlığında, <lt;d,~kh1 .. 
rımla <'Ok ~cı l,iı· t<' .. 

beis.i\ı;ıle hnku~\ıu••1 

bila perYa çig11iyetı bll 
( ........ , 



Gene başladı! 

Bahar, ne ılık, ne tatlı 
ve ne cana yakın gün

d lerden örülmüş bir 
b:rnettir; fakat bu güzel, 

ışık, renk ve koku dolu 
Çele · k ngın ne fena, ne kor-
b unç habercileri var!.. işte 

ulutsuz, bembeyaz günler 
~~idi; onlarla beraber in-

1 arlar da başladı. 
.. Aydınlık baharın temiz 

r~ğsü ~ •' _ne böyle kanla 
e elenır. Bunu sanki uğur
~uı b· ır el, onun alnına yaz-
ınıştır. 

d· Hem yalnız şahsi ve fcr
h~ meselelerde değil, tari -
:n kendine mal ettiği bü

Yuk vakıalarda da baharın 
tat·· 11 yoktur. Muharebelerin 
~layalay toplu intiliarlar -

1 
an eğer farkı yoksa, on -

~~rda baharın çiçekli beşi -
~ınden bu topraklar üstüne 
ınerler. 

Şairlerin gönüllerini nefis 
~algalı meelclücezirler içınde 
klrakan oaharın diplomat 
anun1arınaa ne kızıl 

İl k ' e anlı bir manası var 1... 
] Allaha şükür henüz ufuk
arda barut dumanlarının 
ağır ve tehlikeli bulutları 
Yok. Huduttan hududa ara
~ra çakan "ittifak"' "itilaf" 
~ınşcklerine rağmen siyaset 
k arometresi düşmüyor. Fa
at buna mukabil intihar· 

lar g · · · ene mevsımmı şaşır· 

llladılar. Yeryer zehirli ve 
kanlı birer çiçek gibi aç.ıl· 
nııya başladılar. 

Dünkü gazetelerde ken· 
dilerine kıyan iki gencin 
adını gördüm. Bunlar, ço· 
cuk sayılaclık yaşlardadırlar 
be P.~ .ınaııesız sebeplerle 

u karanlık kararı vermiş
ferdir. Henüz insan zeki· 
sına ramolmamış binlerce 
meçhul mekteplilerden fe. 
dakarhk, hatta kurbanlık 
beklerken, boşuboşuna akan 
kanlara bilmem ki kim acı
nıaz! 

Vazife, şeref ve nihayet 
katın meçhuller hisarının 
fethi uğrunda ölümü bir 
abide kadar güzel, yüksek 
\re mehip yapmak dururken 
bir fincan sübleme içinde 
ınaskaraya çevirmek ne ya
tık!.. 

Hakimi şikayet 
Aksarayda Nunıllah Beye· 
Hakim hakkında ne gibı 

jıaHtrôe şikllyt:tte bıilunul:i.cagı 
<anımda tc.kcr te:..er ıazılıııış 

\•c gösterilmiştir. Bu ııoktnlaı
dan birlnc uynu}'an şikfırctlcrın 
f.eddecıi!cceği tabii göriı1mek 
azıındır. 

Anlattığıııız şeyin bir hakimi, 
l!Örduğ fı vazif cdeıı dolayı şikii
l~ te sebep oianıaz kaıınatiııd<
~ız. Ej!er hdkkınızın bir zulııı! 
11etıcesıııdc meydana çıkr.rılma
~ıgını veya teslim edilınediğiııi 
' ;vvctle sanıyorsaııız, kaııuııı 
ıı·ı:ddetlere riayet etmek sartile 
ıt.'myiz malıkenv·siııe mü~acas..t 

11 tkkınızı kııllaıııı ınız. 

[Ü•t tarafı hirinci aayıf amızdadır 1 
Roma, 30 - Tevfik Rü~· 

tü Bey Romada lialyan ve 

ecnebi gazele muhabirlerini 
kabul ederek Türkiycnln siya· 
seti hariciye l hakkında atideki 
tayanı dikkat beyanatta bulun
muş\ur. 

- İta1ya ile olan münnse
batımız hakkında M. Musolini 
cenaplarının aun akşam yemek 
sonunda söyledi~i sözlere ila\'e 
t.dilecck her söı manıbı7. olur 
'e onların ~ıvmetıni a1.ahır. 

Meınleketltrlmrz arasındaki 
muha.~ebatı ticarrye yakmHa 
k:ıviyc edilccaktir. Bu bapta 
aktolunacak ticaret muahedesi 
en mü~ait şeraıt menafiini ve 
diğer milletlere bahşolunan 

imtiyazalı lıtayaya te~mil ede
c ktir. 

Almanyada bulunduğum müd
o:clctçe Ştrezman1a h1çl51r yasi 
k'aydı ihtiva etınıyen oir: muahede 

ktettik. Tütktyt"nın Almanya 
ıfle müna ebatı daima iyi olmuş
tur ve ayni şekli rouhafar.a ede· 
c ·ktir. 

"Tevfik Rü§tü bey Yunanıstan 
ile olan müzakerat tıakkınöa 
gayet iyi temenniyatta bulun -
muştur. iki nruttiınet bır muHa
denet misakı aktetmek niyeti 
kav1y~indedırler . 

Arnavutluğa gelince Vekil B. 
samimi muhadenet revabıtının 
iki millet araşında me\·cudiyetini 
lcaydü işaret etmiştir. 

IBu mem\ekctte 'Yeni teessus 
e~en hükOmetln ademi tıısliki; 
Tüttiycye l>u noktada i rar et
meye mecbur kılan miilıim c:s
baptan münbaıstir. Ankara ve 
Tiran arasındaki rnünasebCtı 

ıriyasiyenin tabii bir şekilde kal
ması iki meml("ket nrasmda 
"ayrıca b1r ıhtdaf veya hal· 

ledilecek bir mesele olmadı'hına 

delilCJir. 
Üiger memlek'.etlerle olan 

.mün~ı;ebata nakli ~elam edçn 
r cvfik Rüştü bey Turkiyenin 
Yugoslavyadaki Türk emlaki 
Hakkında Ankara ıle Belgrat 
noktai nazarlarını telif edecek 

bir formül bulundııgunu söylemi!:tir. 
Rus Sosyal Soviyetler Şura

sına gelice iki komşu hüktimet 
arasındaki müna:rebct gayet iyi-

dir. 
SGrve hudundaki emlak me· 

selesi için An karadaki :7 raesız 
esfiri ile bir it laf esası bulun· 

muştur. 

Tevfik Rüştü Be}" beya'la· 
tının neticesi olarak rrorkiyenın 
nasyonalist clasata fevkal-dc. 
merbut olduğunu ve Çin ile 
Cenubi Amerlkadaki muh k 
mlllıyepet'verlildere karşı tr:ı;ec

cü"h besledıglni ı;öylemişlir. 
Türkiye Afganistan h'adisa

tmın lnki~fını son derece alaka 
ile takip etmelctedir. 

Rottı:ı. 2tı (.\. .) - 'Yeni 
fa;-i t p:ırl:ınıeıho:sunda . f. 
Ciyurnıti :ı.;o reyden 548 

rey ile riya ete incih,1p t.dil
ınişt1r. :\1. Fcdcrwııi ıir:ı ııdc· 
lİt 204- olnınsıtıa n;ı;wran 

1 ôu rey ile ~iy:rn rd..,li~inc 

intihap olt1.1mu~tur. 

Ttırlkye h:rrid\ c 

1 !.erkes titriyordu.. Zira, 
soyleyeceklerin kafalannı 

~ı\:, fik Rıi"tii hı:r meclisin ' . 
hu cebc~indc lr.l7.lr hulun· 
mu~ ~e\ k ve harnretle alkı~

laıımı~ttr. 

* Roma, 30 (Aneksartitos) -
Te\·fik Rüştü B. Türk • Yunan 
münasebatı hakk.nda beyanatında 
demiştir ki: 

- M. Ventzdosun Türkiye 
'hakk:ında \taki olan yeni ~eyanatı 
ile yeni bir siyaset veçhesi 
çizmiştir. Bu s yaset Yunanistıın1a 
muaflık maselelerini halledert"k 
bir mi ak alcdetmek istiyen 
Türldyenin nokıai nazanna 
muvafıkhr. Bu misakın hazır 
bulunduğunu size beya-n ederim. 
Mifak , mütekabil bitaraOığa 

mu~tenittir. 

İki memleket menafii müşte -
rekesinz itilaf icap ettirdiğine 

kaniim. Şimendüferle avdet 
edeceğim cihetle Atinaya uğ

ramayacıığımdan müteessilim. 
Fakat bunun izhar edilen his· 
si yat ile ala'lcası yoktur. 

Sefirimizin ziyafeti 
Roma, 30 (A.A) - Dün 

gece Türikye sefiri Suat 
Bey M. Mussolini şerefine 

sefaret binasında büyük bir 
ziyafet vermiştir. Ziyafe
tte bütün kabine erkanı 

bazı meb'uslar ve Roma 
şehrin mülki ve askeri 
mümessilleri hazır bulun· 
muşlardır. Ziyafeti mutcakip 
sefarette parlak bir resmi 
kabul icra olunmuştur. --
Ha.ıricci 
Haberler 

TDhdidi ı esli hal 
Yeni müzakerat ve 
kabul edilen madde 

Cenevrt', 29 (A. A.)- Tah
didi teslil:rıt l<onıisyonu k:ıra, 

deniz ve hava ordularının nıu

\•;ınaf C'frndı nıiktarmı tahdit 
eden muk:ıve!rname projesiııiıı 

birinci maddesini kabul etmiş

tir. Ko:nisroıı (Tahdit etmek) 
tabiri yerine ( Tenkis etmek ) 
tabirıı:in i tamcsiııi talep cdeıı 

Rus teklifini reddetmiştir. Alınan 
}ı('yeti muralılı:ısası teklif olu
nan metne muallem ihtiyat 
efradının tahdidini istihdaf eden 
bir tadil ila\•e ve ithalini teklif 
ctmi~ ise de Rus ve Çin ınu· 

nıhlıaslarıııdnn başka taraftar 
kazanamamıştır. Cclscııin bida
yetinde Çin ınuralılııısı mecburi 
askerlik mükellefiyetinin ilg .. sı 
lıakkıııda teklifini izah \'e teşrih 
etıııiş fakat ekseriyetin m ulııılc-

f di karşısında bu teklifin reye 
J.;oııulnıası l:ususunda ısrar et
mcıııiştir. Bu proje, uınuıııi 

teslilıat konfransıııda tekrar 
ıııevzuu bal sedilecektir. 

İngilterede kuraklık müthit 
ı ,ondnı, 22 (A.A.) - ln

giltcrcdc 1 :ıO !'Cncdcn beri 
gc\n:lmcmiş biiy ilk bir ku
r.ıl..lık hi.lkiim ~iirmcktcdir. Şu
r:•d:ı hunıda yn~ınur <.:ıjtnak-

x 

mu haf ızlııra eski emrini tekrar 

dıni~: 

- BaClm kimseyi huzuruna 

:ılmak istemiyor sakınha kimseyi 

yanına birakayım demeyiniz 

Esma Denekte bir hükümdar 

gıbi harekete başladı. 

Siililinic ve J'urşun! 
lkı genç bunlarla can1arına 

kıymak iıteqiler 
(\klıdcırda iskele c:ıddc~in

dc • 2<1 • mım:ırnlı e\ de oturan 
l lıı!':tmettin ı·:rcndinin o*lu 
Saim !~fendi KuleliH.csinden 
ihraç cdif mc..;indcn mutCcs~in:n 
dun gece.: ~iiblimc içmi.;tir. 
~aiın Efendi tıp fa1'Liltcsinc 
yatmlmı_.ur. 

Hundan halka diin de ak· 
şam Tak imde Alhcr i.mindc 
l 7 ya,hırmd:ı bir mu::>cd 
çocu~ı kalhinc hir J..:ur,un 
s1k:ırak kendisini o dtirmck 
i'tcmbtir. 

Kurşun .enini dc11-i,tir~ii· • Fı ~ 

~in~cn ,\lhcı: a~r hir y:ıra 
alını_, tfa t-afü .. -:) e götiinilmii~-
tur. 

Otomobil altında 
Galatııda kiıçiik l lcndekte 

• 4 mımamh hatıda kapıcı 

1 l<ılil diiıı nıınıcı?iı..ı meçhul 
hir muto:-tklctin alnnoil': ?,\
mış ha~ından yaralanmıştır. 

l>ijter taraftan soför ı\leh-
" ın~dın :ı - :"92 numaralı oto-

mobili diin gcl'e Ccnbcrli 
ta-: ta bahçeY:tn .\ lchmede 
çarpını~tır. :\1ehm~din sıg
ayağı kırılmı~tır. Kaçan şo[ör 
aranmaktadır. 

Marika gaip 

1 layclarp:ışada ocurnı1 ko
mi~) onnı Ah:konıın kızı r 9 
yaşında .\lnrika iiç gtin c\ Yel 
evinden kaçmış, bir d:ıha 

anlct ctmcmi~tir. 
20 kumarbaz 

Beyoğlunda Asmalı .\Jcsçit· 
re Yaninin hanesinde kumar 
oynandığı hnbcr alınmıl. ~O 

1,umarbaz 7 .. abıt.ıcn dırmii 

mc~hut hnlindc ~·nkayı ele 
'cnni~lerdir. · 

T abancasmı temizlerken 
Kumkapı nı,.;unrnt muhafmm 

mcmurl:ırındıın E~rc[ ı~r. tn· 
bancasmı temizlerken, kur"un 
ntcl ulmı.;- 'c sol eme.inden 
) aral:ımı~ur . 

Yangın 

Sutliicedc Paçacı ı\ bdull:ıh 

hocanın c\·iııden yanp;ın çık

ını,. söndiiriilmü\'tür. 

[ADLİYED J 
Tahrikfimiz 

-
Söz söyliyen altı kişi, 

adliyeye verildi 
Beşiktaşta Köyiçinde bır 

birahanede tahrikamiz sözler 
s0ylemekle maznunen altı kişi 

müddeiumumllığe ve:-il.:ıiılir . 

Bunlar , Haydar , Refik , 

Zchrap, Emine, Lotfiye, isim • 

lerindedir. 

Tahkikatı altıncı müstantik 
S- B !ı L" ureyya . yapmcııı-ıadır. 
••••• r. •••••.••••••••••••••••••••.••.•.•• .••••• 
lan giinilmcktc be de ha. adı 

tehlikeye koyan '~Zİ) ete çare 

hulııbimck için günlerce dc
nım edecek ) atfmur tuzıındır. 

M. Müsolini nafıa vekili 

Roma, :10 (A .• \.) - :'il. Ci
yoratinin i~tifo~ı üzerine na
fia n:ızarcti i::.Icrine \'Ckah.:
ten :\ 1. \f u,olini b:ıkac:ıktm 

dunun mevcudu epey artmıştı. 

askerleri beslemek gittıkçe müş

kull<>Şiyordu. Tafisildarsız, zapti

dencn 

DAffİLDE 

Dün toplandılar, V ek~Iet, vaziyetlerile meşgul 
olduğundan; Ankaraya murahhas göndermek

ten vazgeçtiler 

Bareı'n kanunu layihası 

etrafında bazı teşeöb'üsatta 
bulunmak üzere ilk m~ktep 
muallimlerinin toplandıkla

rını ve ken<li vaziyetlerile 
alakadar hususat hakkında 
istediklerini tespit etmek 
üzere aralarından on kişilik 
bir heyet ve Ankaray.a 
gönaerilmek üzere bir mu
rahhas intihap ettiklerini 
yazmıştık. 

Dün Sultan Ahmette bir
lik binasında toplanan ilk 
mek.tep muallimlerl,l>u mev-

Emanet 
Borcunu ödüyor 

inizalana--;-mukavele 
bugün Cemiyeti Bele

diyeye arzediliyor 
Emanetin 1909 senesinde 

lngiliz ve Fransız hamille-
rile yaptığı istikraz müza
keratının mukavelesi ahiren 
Emanette imza edilmiştir. 

ltilafname mucibince E
manet, ilk taksit olarak 
haziran köprü varidatından 
37400 lira tesviye edecek
tir. Bu miktar ilk altı sene 
için her sene verilecektir. 
Bundan sonra aksit mik
darı her sene muayyen bir 
miktar çoğaltılacak ve bu 
suretle borç 1963 senesin
de tamamen tesviye edil
miş bulunacaktır. 

Mukavele bu~ün topla
nacak otan temtyetı umu· 
miyei belediyenin ta~dikine 
arzolunacakttr. 

Emanet heyeti bugün 
geliyor 

Sevilde içtima eden bey· 
nelmilel şehirler kongresine 
iştirak etmek üzere iki ay 
evvel şehimizden hareket 
eden Emanet heteti bugün 
'firycsteöen şehrimize gele
çektir. 

Mühendis geliyor 
\ enıden inşa edilecek Gazi 

l>öpr~~ için Fr~nsadan celbe· 
riler mühendis M. Pyonar Mm1. 
~ıı lan hareket et:niştir. J\\u-

izu etrafında görmüşler, Ma

arif vekaletinin tamimi 
mevzuubahis olmuş, vf"ka
letin bu hususla me~gul 

olması itibarile artık mu
rahhas göndermeğ-e lüzum 
olmadığım kararlaştırmış
lardır. 

-

On kişilik heyetin te~eb
büsata esas olmak uzere 
hazırladığı rapor , idare 
heyetine tevdi olunmuş

tur. Bu rapor, doğrudan 
doğruya vekalete gönderile
cektir. • 

lale~e ll~ita~lnrı 
Peyderpey ne~rediliyo 

Maarif vekaleti tarafından 

muallimlerden mürekkep bir 
heyet telif ettirilmekte 
olan Talebe Elkitapları 
peydrpey neşredilmekte<lir. 

Tarihin ve Coğrafyanın 
ilk titaplarile onuncu kitabı 
teşkil eden cebirden birer 
nüshası ahiren matbaamıza 
gönderilmişti.-. 

Orta mektep talebeleri 
için pek kıymetli bir bilgi 
vasıtası olan bu kitaplar 
Devlet matbaası tarafından 
onbeşer bin nühsa Üzerin
den tabedilmiştir. Eserlerin 
güzelliği ve kıymeti yeni 
tabılarla l:iu rakkamlarm 
bir baylı kabaracağına ıişq
ret etmektedir. -

Tedrisatı l:>itiren Mıllet 
mekteplerinde bugün 

başlıyor 
Millet mekteplerinin l:iört 

aylık devresine ait müddet 

dün bitmiştir. 
Yalnız talimatnamede 

tedrisatın muhHkkak ört 
ay devam etmesi mecburi 

olduğuı\dan kanunusani bi
dayetinde bazı sebeplerden 

öolayı tearisata başlıyamı· 

yan mekteplerdeki tedri-

sata dört ay tamamlanın-
nı:uleyh, marısın altıncı günü cıya kadar devam oluna-
burada bulıınacnk ve oııdan cakt ır. 
sonra mukavele mucibınce köp

rü hal·kmd:ı etütlere başlıya· 

caktır. 

Arsa meselesi 

Müddeti hitam bulan 

roeki:eplerde bugiinden iti
baren in\tihanlara başla
nacaktır. 

~ilihtaragda hükOmete ait f mtihanlar<la muvaffak 
bir arsanın kıymetinden çok olanlara Millet mektepleri 
aşagı bir fiatla satılmış oldugu şahadethamesi verilecektir. 
hakkında defterdarlık aleyhinde 
bir ihbar valCı olmuştur. Bunun Muvaffak olmayanlar hak-
üzerme Defterdar Şefık B. kıncla ne gibi bir muamele 
demiştir. yapılması Maarif Vekaletin-

Bu muamele benim zama- den sorulmuştur. 
mma ait değildir. Ancak, iıin Millet mektepleri nizam-
başlaması seleflerim umanında namesi mucillince bu gibi-
ynpılmış mutebaki mulameln lerin okuyup yazmayı öğ-
ve mesai! d~ benim zamanında renınceye kadar kurslara 
intaç edllmiştır. Bu meseleye devam etme! ri mecburi 
ait do~alar tetkik edilmetedir. bulunmaktadır. _ __.__ 

Bu isim, lngilterdc 
bir mahkeme kararile 
(9) ay hapse mah -

küm olan birisinin adıdır. 

Kad ınm iş hayatına girmesi, 

girmemesi, vatman olup 

olmaması gayet h1raretli 

bir surette bizim gazeteler~ 
de münakaşa edilirken bu 
yosma miralaydan bahs
etmek lazımdır. 

Çünkü senelerce kendisi

nı her türlii iş hayatına 

atan ve kılıç kuşanmadan 

adının eveline bir mira

laylık takan bu mahküm 

bir kadındır.BÜ kadın, elin

de hiç bir hamur bulaşığı 

taşımıyarak sade lngiliz or~ 
dusuna değil, gerdeğe bile 
girmiş. 

Bir kadıncağızla üç sene 

yaşamış. Gariptir ki bu 
Kadın, mahkemede 

- Bu benim kocamdır , 
üç senede bir defa bile 
onun erkekliğinden şüphe 

edecek bir vesile bulama

dım, diyor. 

Kadın podra sürer, çilini, 
koyu rengini örter, ruj kul
lanır, dudaklarının rengini 
kıpkızıl ecJer... bütün bun

farı bHiriz. Lakin kadınlığı

nı örtecek kadar mahaı et 

gösterebileceği aklımıza gel
mezdi. 

Kör şeytan aklıma ne 
getiriyor bilir misiniz? 

Acaba miralayın karısı

nın kl1dıntırı da mı sahte? 

Eğer öyleyse mesele kal

maz. izdivaç vesıkasında 
ufak bir silinti yapılır; 
onlar ererler muratlarına, 
biz de çıkarız kerevetine. 

- -
Kongreye giden 

dok torla rımız 
Londrada toplanması 

mukarrer olan beynelmilel 
tababeti askeriye kongre
-sine htlkiimetimiz namına 

M. M. Sıhhıyc reisi Naili 
pnşa ile Gülhane hastane:;i 
sertabibi Refik Münir Bey .. 
tayin edilmişler \'e evvelki 
günkü ekspresle şehrin.iz
den hateket etmişlerdir. ---Tehlike yokmuş! 

Evvelki gün kapalı çarşı ka
pılarmdan birinin yıkılması 

üzerine ç1n;mın içinde1ci bazı 
kısımların maili inhidam olduğu 

söylenmektedir. Emanet hı·yetı 

fenniyesi bu iJdilyi doğru bul
maktadır. 

M<':ıhaza her hangi bir tch· 
likeye karşı tedabir almak İ\tn 
çarşıda tetkibt yapıımasına 

kc.rc:r \'enlmiştır. 

Belediye mecli 
Cemi) eti t ıntırnİ) ci lıclc

l:;yc btı;!tın u~ ıncu içtimjını 

al,tcdece!..tir. 

Devrekliler üze- köylü devleti niıcuma hazırla- geliyor Adaköyu hak ile yeksan 

rinde pek fena tesir yaptı. nıyordu. Bılhassa Esma Dev· edecekler. topçular var, süvarı-

Halkın ümidi bu seferde bo· re1•te 1·endı·sı"nı· rok kuv1tetli 1 K ·b k K :K ._. er var.. um gı i ao; ·er gon-

şuna çıktı. 'Yeni peygambefin ilıı edıvordu. deriyorfar. Gel bu i~ten vaı 

Vaıtleri ilk ayını doldurma- * geç .. ycsiı, ordusuz olacak 

devi t iki haf la sonra yenl dan ukutu hayal ile netice· Pazvnnt oğlunun kardeşi giz- c- Kard~şim iyi ama. d:ı· 
)enı e ır er a mıya aşa ı ice vevregc ge i.. alet eden eşkıyaya alay be-· t db' 1 l b 1 d lendi. 1 ....,. ld h 

bir gün gene davullar çaldı, Hele sosaklarda: Paz..ant oğlunun kardeşi Sn- yının yaptığını bilirsin.. Bır 
m31ı olanlara teİltı1 lar b ğırdı: 4: Yalansıı hiteslz verece- leyman va1inin casusu idi. gün rahat .ederiz sonra çoluk, 

Arpad!lh O!'! l ·ıl d,. bir ğiniz vcrgıler makbuldür yalan Ayni zamanda, kardeşini kan- çocak serilsefil yollara düşeriz .. 
kile Bull-da)·d~n' ımısırdan, da- yaparsanız celladı gayıp Cleriniz.i d Sürgüne gideriz orada sürün 

t> , ~.. ırmağa memur ed,ilmişti. kardeşi 
E.Smanın orc:Iusu kasaba hal- ndıın kırk kilede .bir kile ver· yüzecektir. Sözü halkı titr~tti. babam surünl. 

Esm l 
L "'I Musaya valinin köylü ihtilAlini _ Bu deİa 6..;ııe rle~ll. Ge-

.. 
E ına O~vregc gelmekle 1 ettiği Dududan fanl<'milc uzak- kı tarafından öesleniyo~du. Fa- gi verecekler. anın emri e oo üklere bastırmak istediğini anlatı: '.J' t>• 

k 
~ h ( k O d k d ı.: lirsen kurtulursun gelmeı.sen 

ı ınci bir ki.r dMıa teınu) laımıı oluyordu. Dudu emin kat aradan iki ata geçti ten uy u uymadik <lemeyin yeniden gönüllü askerler kaydı- Ve dedikl: d 1" r.:qm aumandır •• 

........... c __ ~_o_rd_u_. _~ __ uh_~_ı_zı_ar_a~_'_er_k....:__m_u_h_afızl_a_n_n __ D_e_zar_e_u~-a-ltı_n_da~-w~nr-• __ ~_ıe_r_d_eg_~_m_ej_e __ b_~_ıa_w_,~_lıa~a~aa_a_ı._. ~--------~_!__n_a_b_~_ı_an_w_. __ A __ dak--öy_d_e-dog-=-wı~:__-&~~--1~st-an_b_w_d_aıı~_k_u_vv_e_tle_r_:: __ ~--~-~(~nıımc~ı) 
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Ovakıt denize çıkmaktan da 

feragat etmekliğimiz lazımdı. 

Halbuki İngilizlerin mesaisine 

rağmen o güne kadar bunu 

imkan dahilinde bırakmıştık; 

artık gemileri Almanyaya gö

türmek de muhal olacaktı. Eğer 

biz mevkuflar, Alman}aya 

avdet fikrini kendimizden terke· 

sından kısmı a1amını filo lehinde 

bir söz sarfetmiyeceklerini tah

min edebilirdik. Ba husus bunun 

için ordunun menafiini ihlal 

mevwu babı olursa Alman filo

sunu• vaktile tahtelbahır harpte 

olduğu veçhile bilabedel feda 

edileceği muhakkaktı. 

decek olursak itilahn emeline Binaenaleyh bu B mesele-

hizmet etmiş bulunacaktık çünkü sinin halli için de hadisatın 

tarzı hareketimizden hükfımeti· 
mizin de bizim gibi düşündüğü 

neticesine varacaklar ve resmi 

müzakerata kıymet vermiyecek

lerdi. 

Bunun için iptidasında hiç bir 

emir vermemeğe karar verdim. 

Şüphesiz bu suretle tehlikelere 

maruz oluyordum. Eğer hükO

met kendisine teklif edilen ıart

ları kabul ttmiyerek müzakeratı 

durdursa bu tehlikeler mevcuttu 

fakat bunlar pe~ mühim d~il 

idıler. HükOmetin haleti zihni

yesi malüm olduğundan müza

kere vadisine sapacağı muhak

kaktı. Daha bekliyebilirdim; 

bunu daha karı alul buldum, 

hadisatı zorlıyarak her şeyi mev

vuu bahsetmekten afdaldı. B

Mevkuf filo sulh müzakeratından 
ne bckliyebilirdi) 

Hükümetin gemileri, mesela 

Balukta serbest kalmak ve ya 

Sar havzasını! tahliye etmek için 

nıubadeleye tahsis etmesi muh

temeldi. Bu takdirde Alman 

filosu bir vazile daha gördükten 

sonra teslim edilecek demekti. 

Bu çarei hal biz zabitler için 

şayanı memnuniyet olamazdı 
•ncak vatanımızın atisi ve menafii 

uğruna bunu kabul edebilirdik. 

Benim için yegane 'e en 

mühim mes'ele, gemilerin batı· 

rıdığı güne kadar fikrimden 

çıkmayan nokta, Alman hükO· 

melini filoyu bu suretle kullan

mak bteyip isteme!iıliği kaziyesi 

olmuştur. 

Bu bapta bir fikir edinmek 

üzer yaptığım bütün şifahi le· 

şebbüsler boıa gitti. Faraziye· 

!erimiz arasında filonun sahla· 

bileceğini asla ithal eylememiş

tik. Hükfimetin böyle bir şey 

yapacak mahiyette ol<lugu ha

tırımıza bile gelmemişti. Hükn

metin daha iptidada gemileri 

•atmağı düşünmüş olması ve 

ortadan yok edemediği biz, 

zabitleri bundan haberdar et· 

memiş olması muhtemeldi. 

Şüphesiz biliyordu ki biz 

böyle bir iıe alet olmaktan 

ise i•tifayi tercih edecektik. 

Alman hükOmetini gemilerin 

t~limini mühimscmemiı elması 
IJj 

da muhtemeldi. Bu gemiler 

imparatorlugun şeref ve namu· 

•unu vikaye ve hududunu mu

dafaa için artık bir faaliyet 

gösteremezlerdi. Bu takdirde 

hükOmetin filo için herhangi 

bir ıey yapma.•ına intizar olun
mamalı idi. Bahri mümessilımiz 

çok bir şey yapamazdı. 

Ordu ve donanmanın menafii 

yekdiğerine taarruz ediyordu. 

Sulh komisyonunun başında ise 

hariciye nazareıi bulunuyordu. 

Halbuki hariciye nazareti uğra

dığımız husran mesuliyetinin 

kısmı izamını filoya yülemeAe 

.:alıııyordu. 

Şu halde bu komi.syon aza. 

cereyanına intizar icap ediyor 

demekti. 

C - Şeraiti sulhiyenin he

men kabul edilecej!i faraziyesi 

hesap harici tutulabilirdi. Çün-

kü. bu sırada fngiliz matbuatı Al

manyadan haberler neşrediyor 

ve bu haberler hemen kabul 

cihetinin iltizam edilmiyeceğini 

açıkça gösteriyordu. Maamafih 

şeraiti sulhiye ilerde kabul 

olunsa bile, filo erkanı harbiyesi 

Al aman hükfimetinin emri kat 'isi 

olmadan filoyu teslim etmem~e 
karar vermişli. 

İngilizlerin gemilerimizi al

masına ve bunun için muahe

dei sulhiyenin imzasının kafi 

görülmesine imkan yoktu. Çon

kü Almanyadan tecrit edilmiş 

olduğum cihetle fngilizlerin beni 

aldatmak teşebbüsünde bulun

maları kaviyyen memuldü. 

PERTEV DİŞ MA\.:UNU 

İstimal etmiş i5'!niz takdir eder-: 

siniz ki ne diş ellerinizde iltihap 

ve kanamak ve ne de dişlerinizde 

gerek sigara ve gerekse suveri 

saire ile tahassul eden sanlık/ar-. 
dan eser kalmamıştır . Bundan 

( 8iımedi 

maada (PERTEV DIŞ MA

CUNU) diğer macunlar gihi 

KURŞUN tehli~si arzetmez. 

Zira Pertev diş macunu kalay 

tüpler derununda izhar edilmek

tedir. 

Büyük elbise fabrikası taralmdan takdim olunacaktır 
)lüncchap çe}ltlerlıniı:I törn1eden hiç bir n1ubo1yaua butonmarını1. 

Bc,·clendilerek çocuklara mahsus 
- ıı moda biçimlerde ve teminatlı 

cinsten muhtelif İngiliz ve fanlazi 
kumaşlardan 

Kostümler 
spor kostümleri 

15 liradan 
itibaren 

_\JA.\Ut:L BERC nı.ırkalı 

en mıikcmmd gabardinden 
her renkte 

Pardesüler ı 
ve müntehap çeşitlerde Trençotlar 

17 1 liradan 
2 itibaren 

Hanımlara genç kızlara mahıuı 
en son moda ve her renkte 

müntehap çeşitlerde gabardin 

mantolar 
Kasha Trençkotlar 

15 1 liradan 
2 itibaren 

Pantalonlar 
Her renkte 6 1 liradan 
fanelalardan 2 itibaren 

Çocuklara mahsus gayet miintelıap 
j:e~itle1·de da~ aıııll.lı 11.ostiiınlcr 

ölçü üzerine ıımar:ama için huıuıi daire 

Aylık ve haftalık taksitlerle muamele 
yapılır. 

Şirket( hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus ilkbahar 

tarifesi mayısın 3 üncü cuma sabhından 
itibaren tatbik olunacaktır. 

Tarifeler kişelerde sahlmaktadır. 

Kiralık köşkler 
f mniyet ~an~ı~ı Mü~~rlü~ün~~n : 
Sandığııı uhdei ·tasarrufunda bulunan Oöztepede Merdiven 

tarikı sokatıııda atik ı, 3 ve eedit 35, 35 numaralı iki bap köşk 

nıiiştemela!t ile beraber tamamen veyahut ayrı ayrı kiraya verile

ceğinden talip olaıılarıo 1 mayıs 929 tarihinden itıbarcn on gün 

zarfında pey akçeleri ile beraber Sandık idaresine müracaat 

eylemeleri ilan olunuur. 

Lira 

~·-(ı00 

600 

240 

IJOO 

600 

1500 

" 

kuru~ 

Rü,;tem pa~a mahallesinde papas or;ıu 

h:ıııı ibt katında 10 ~o ile .\liirakkam 

adanın tamamı. 

J lıi:<c) in aga mahalle,indc 

~okagıııda 55 ~r~ın 37 \'o.lı 

hap hanenin tamamı. 

Koca .\ lu>ta pa~ada Demirci 

'okagında 35 atik 39 cedit 

ar~in arsanın tamamı. 

Oıvarcı 

harap bir 

Osckyan 
l\"o Jı 96 

flahıı\li Cİ\"tınııda i\allı mescit mahalle

sinin caP;al oglu yoku~tında ve Acem 
sdardi arkasında ma anka;r. civan 
kethüda mescidi. 

Langada Şeh !erhat mahalle,;indc .\lusalla 
cadde,inde 2 oda 1 sofa ,.c 1 kuyudan 

ibaret 8.+ ı 'o kagir harap mc~rııtıt 

hanenin tamamı. 

Tophanede .\lustafa ağa nıalıallcsindc 

l\a~;aplar içi sokağında 34 .'{o ile mli

r:ıkkam fcykinde odayı mü~tcnıil ah~ap 

düklülmn tamamı. 

Bidayeti ihln22-4-'J29ha_fta(2). 'ihayeti ilan 18-.i-92<J<;ıır~anılıa 

Lira Kuru~ 

JJ7 Sultan .\hmette 1 lclrncıbaşı J,kendcr 

aj1;;ı mahullc;;iııdc Su terazcsi sokağında 

37 numara ile murakkam 337 zır:\ bir 

252 so 

388 00 

kıta arsanın üçte bir hissesi 
Langada Çarık ağa mahallesinde Sultan 

camii soka~ında 126 arşın 77 nunıuralı 
arsanın tamamı 

Koca .\Ju,tapa~ada 1 lacı l lasıııı mahalle

sinde llacıpiri cadılcsindc horozlu mek· 
tehi arsasile dU1·arlarındaki ta~ların hcy"

cti mecmuası 476 ar~ın 

Operada: 
Serseri şaır 

Ferahta 
('czair ~t.:fJht::lanelcrl. 

Ferah Sinemada 
~ [ilim birden 

Melekte: 
Güzel Heltn 

Majikte: 
Mukaddes vazi'e 

Asri de: 

Naşit B. temsilleri 
Şehz:ad• batı Millet t1yatrot 1od• 

Perşembe günü ak:ıııı 
Cczair >cfahatlıanelcri ay- ıV Hafız Burhan• B. \"C ~ 

rı~a ( Flisünk;\r .\da ) mli fr da~lan, ziyafeti mu'ı ·ı. ,. 
kemmcl variı·cte matine: l 5te ( • ı·kı-.4.rşın mal alan ) h•1 

li l'O'IO"'rı· ı· lı · ı !! opereti + perde, al:ııurl;ı 
ıı > -' ... , tl rı l\USI :::!:. p ~~2fu~l.bıı~~ 
:1 D O P P E L ==·=··==. \'tır''Ctc, loc,·ı _ooo, ııt~' ki i' 

!.!=.l •••••• Birası <.;ıll.ıııı~tıı· !! dul;uliyc 20. ~ 
........ Her yerde satılır :::::1ii ::sı:ı:uı::ı:::::::.::::x::::u:ı::::,.::'.S:: ı 
:::m:::::::::::ıı:mı:m::::1. ::mm:::::: i! Kiralik apartıman ı1 ll vapur ar ıı İi Be~iktaşata Sebze pai·: il ıi ~ nndaki yeni apartınıaıı~J 'I 
:::::::::::::1:1::::::::::::::::::::::::::1::::1 ! üç odalı dire vardır. ·ıa· 
lr-'"""!~------~-----.=ı Sevrisef ain il lipleriıı kapıcıya muraca· ı 

J' ii atları. ~ 
lt-M-cr-k-ez-ace-nt_e_ıi:_G_a_la_ı_a _K_ö-pr_ü_, u:ı:ı:r.ır::::::::::::::::::::::ı:::-.:::::ı:? 

baıında. Beyoğlu 2562 Şube lstanhul mahkeme! a.Ji;' 
acentesi: Mahmudiye Hanı altında heşinci huhuk d_alresinden: ı-1~ 

İstanbul 2740 seyin Salahi bey vekili A•· 
1------------ıı Necmettin beyin latanbulda Bah~ 

Trabzon ikinci poslail kapuda ce111 bey hanındı 
(ANKARA) vapuru 2 Ma)ıs k A i inci katta mukim mimar r 

Perıembe alr.ıanu Galata nhıımın· 
dan hareketle Zonguldalr., lnebolu, 

inop, Samsun, Ünye, Fatıa,Ordu, 
Giresun , Trabzon, Rıu:ye gidecek 

ve Of, Trabzon, Polathane ,Gire
ıun, Ordu, F atıa, Samsun, Sinop 
lneboluya uğrayarak gelecel.ıir. 

lzmir sür'at postası 
(GÜLCEMAL) vapuru 3 Maı,. 
Cuma 14.30 da Galaıa nhtımın· 

dan hareketle Cumartesi sabahı 
lzmire gidecek ve Pazar 14,30 
da İzmirden harckeılc Pazartesi 
sabahı gelecekıir. 

V •purda mulı:emmcl bır Or
kesl<a ve Cazbant mevcutıur. 

Fabrika ve depoya elve· 

rişli deniz kenarında ki

ralık bina: 
Türkiye seyrisefain ida· 

resine ait Azapkapıda 
deniz kenarında fabrika 

ve depoya elverişli kagir 

bina bahçesile beraber 

üç sene müddetle kiraya 

verilecektir_ Müzayedesi 

Riza elendi aleyhine ikame •)' 

lediği alacak davasından dolaı' 
illnen evrak suretleri tehi~ 
edildiği halde cevap verilmeıflij 

ve müddei vekili müddeasınıı 

tahtı hükme alınmasını ıal•P 
ederek emri tahkikat 27 maf" 

929 pazartesi günü saat 14 e 
talik kılınmı§ ve müddei aleyn· 

lerin deruhte eyledi~i bin•)1 

inşa etmediğinden bcrvçhi peŞ"' 
almıı olduğu beşyüz liranın 

m faiz e ma•arifl , muhakeııı' 
c..•.-; ' • 

tahti hükme alınmasını ıakP 

------(------------11 11 Mayıs 929 tarihinde 
Bidayeti ilan ı 7 - .+- 'J2'J halta 3).\ihayeti i1'\n 1 S-5-92'J (,'ar~anha 

yapılacağından isteyenle-

eylemi§ oldu~undan hukuk u•ulu 

muhakemeleri kanununun 402in~ 
maddesi mucibince tarihi ilan· 

dan itibaren on beş gün zarfında 
ve tarifatı kanuniye dairesındt 
itiraz etmediği takdirde bilcüml• 

muamelenin muteber addedik' 

rek hakkında giyaben mı:aoıek 

icra olunacağı gibi usulü meı· 

kurun 405inci maddesi mucı· 

hince muhakemeyede kabul 

edilmeyecegi ilan olunur. 
Kurıış rin o gün saat 16 da le-
9664 Balatta 1 lacıi<a malıJllcsindc i~kenılıed vazını müdürlüğüne mü· 

rnk:ıjtımla atik 14 ve mukerrer 14 Xo. racaatları. Ol'l•:R, \Tiıll 

2070 

Jı.5(1000 

275 

fe, kimle odaları mtı~tenıil iki bap chık

kılnın k\ılci zemin vakfından olan ge-

dikten ari muayyen mahallin tamamı. 

Karagıimrliktc Keçeci piri mahallesinde 

imanı çıkma1.ı sokap;ında 69 arşın mik-

tarında J Xo. ile mürakkam arsanın 

tamamı. 

e klidarda .Kısıklı karyesinde munhcdim 

Sclt\mi :\.li Efendi camii kurhlinde kı\in 

'c içinde kuyuyu huıi takriben 1000 
arŞııı terhiiııdc olan ar>anın tamamı. 

1 laskiiydc Abdüsselam mahallesinde 

.\ıcı:arlık soka!(ında <J N'o. hane arsanın 

tamamı, ziraı 275. 

Bidayerlllı\n:l0-4---92'l halta (4) nihareti il;\n 8-5-929 çar~aınba 

1\ur~~ 

10000 

49589 

'?odoo 

l01j88 

(;alatada Sultan Beyazıt mahallesinde 

Topçular caddesinde 70 ar~ın nıikta· 
rında 22') numaralı [c, kinde iki odayı 

ve iki sokağa yiizli olan dükk~nın nı,;ı[ 

hissesi 

Sarı yerde rındık suyu cadılcsindc 20 

düniim 3 atik 17 cedit numaralı kuyu 

\ c bostan odasını muştcnıil bostan 120 

de 17 sehimi 

Galatacla Yoku sokağında .5J-3 numa

ralı ahşap mektepten münkalip hane· 

nin tamamı oda 2 ~ofa 1 
ülirnc kapısında ! lacı .\luhiddin ma

hallesinde Lökünciilcr caddesinde ı ı O 

atik 1 52 cedit numaralı arsanın tamamı 

Baladaki emlaki mahlule dörder halta mlicldctle aleni 

olarak müzayedeye konulmuştur. .\lüzayedeye iştirak eılc
cet..ler kıymetin yli~dc yedi buçuğu nisbetiRde teminat olarak 

dördıincıı fia[c,ıııın ihale giinıi saat on dürt buçukta Çenberli 

ta:ıta lsı:anbııl Eı kal .\llidiriyetinde i\lahliılat kalemine mü

racııat etmeleri. 

300 adet büyük kutu 

Flayozan mablülü, 5000 
adet çalı süpürgesi, 300 
adet fayrap küreği, 300 
adet sustalı yağ ibriği, 
500 kilo glinrit kağıdı, 
150 kilo katranlı kırcala, 
100 kilo ıspavlo, 100 ki

lo bayaz komando, 500 

Halil Sezai 
B.\Sl'H llEllELEHİ 

Fistıil ı c sıra•.:alurı aınc

liyath ameliyatsız elekrrikk 

tedu\'İ \ c bikiiınl.: anıdiyatı 

icra eder. <iğlcdcn rnnra Di 

van )'Olu .\cı lıamum ~o. 20 

kilo donyağ. İ•lanbul birinci licarol mahkeme' 

Yukarda mikdar ve •ind•n, Mahkemece ilanı iflasını 
cinsleri yazılı on kalem karar verilmiş olan f lind zade 
malzemei muhtelife müs- Osman Beyin 29 nisan 929 u· 
tacelen Pazarlık suretile rihinde eshabı matlulıına tekli' 

mübayaa edileceğinden etliili konkordato müzakere>' 

taliplerin şartnameyi gör· ekseriyeti şahsiye ve mebıa~:· 
mek üzere her gün ve yeıılı1 lıusule gelmenıeşiı:e mebn; 

Pazarlığa iştirak içinde 9 6 ınaııs 929 pazartesine bli> 

Mayıs Çarşamba gunu edilmiş olmakla eshal;ı matıc:· 
saat on altıda levazım bınııı ıevmi muayyeııde jiJ:i> 

1 L..M_u_· d.u.· r.;i y;.e.t.i n_e_m_u_· r.a.c.aa.t.ıa_r_ı_ . .I) odasında hazır bulu nmal~ rı 
ilan oiuııur -

Barlııı "''' ,csür "' postası 
Ucktiriklc mllcchhc1. rııuma-

zaın kamaraları 't! ~lİ\'Cfte 

yolcularına mah<us müfcrrah 

mahalleri Aydın \·apuru 
havı 1 Mayıs 

Çarşamba ~iinü Saat 
17dc Sirke 

eidcn hareketle (l~rcjı;li, Zı>n~ul-

dak, Bartın, Anıa<ra, Kuruca 

Şile, Cide ) hkdelcrine aıimet

\C aıdet edecektir. 

Fa1.la tafsilat için Emiııiiııü 

Rıhtım han2 unnıaral'a müracaat 

l"tldon: 2084 

Sadı zade bırader er vapurıarı 
Karadeniz 

:\lunroıaın ıc Lüks po ta'"' 
Sakarya rnpuru 

ı Map' 

b KÜnU akşamı ~tr" 
arşam a keci rıhtımınd:•" 

harckcılc Zon~uldak , lncbol'' 
Sinop, Samsun, Ordu~ (;irı.:~or. 

'l'rab1.on, Sürmene \'c Hizciskı... 
lelerine azimcc ve a\·d~c edece 
tir. Taf>il:\t için Sirkecide \le, 
det hanı altında accnıııJıgı; · 
müracaat. 'l'clcfon: İstanbul ';.!.l-' • 



Emr:ıiyet SandığJ 
müdü~l~ün n 

Bitmemiş 
Şiirler 

.Müzayede lk-raz merhunatın 
bedeli numarası cjnsi ve nev'i 

medyunun 
ismi 

J 85 932'4 Üsküdarda Arakiyeci hacı Cafer 
mahallesinde Körbakkal sokağında e~l 

48 v.e yeni 66,l8 numaralı üç ha-

'!Jeap !la~ neni!] taınamı. Naciye lL l\IuWis, Şcvcket 

İkbal 
BcflCr 

188 9628 Çarşambada k<ltip Muslihittin mahal
lesinde Köroğlu sokağında eski 8 
mükerrer veni 20 numaralı bahçeli 1929 
bir haneni~ tamamı. l\'Im. Olmpiya 

Kütahya huku~ mahletme· 
sinden: Kutahyanın servi mahal· 
lesinden emir oğlu hafız Ah
llıet zevcesi Zehra lılanmı ve 
~r oğlu Mehmedin ~yian 
Ye müştereken mutasarnf olduk· 
1-. Kütah}'.anı'\ ~rsuk çiftJi
Qinde yemini hacı Mahmut 
Y~ri demekle maruf sahip 

tenet yesan Porsuk çayı ve 
tephesi sahibi senet tarla • 
siyle mehdut ve kırk se
hiınde 21 schimi 2268 sehim 
itibarile 1 89 sehmi mezbure 
Zehra ve 107] sehmi sağır 
Mchmcde ait hulun.an deyirmen 
Lissdenle keıa Pouuk karye
sinde Kulelı deyirmen mev
kinde şarku Hatice Hanım 
Rarben HaW lörahım timaleo 
h.cı Nuri Bey veresesi cenu
ben mal carile mahdul üç 
®nüm ve keza aftıi mevkide 
tarkan Ali Elendi veresesi 
Rarben mukaddema Halil ~ 
r-bim. ve elyevm saraycıklı 
zade Hüseyin Bey ıimalen 

deyirmen bendi cenuben kuca 
hvak ve mai carile mahdut 
~ dönüm ve kuyun kayasın
da ıarkan deyirmen harb gar
bcn şusa tariki cenuben Ali 

ı 0576 Şehzadl.!ba.şında Kalenderhane mahal

lesinde caıuii şerif sokağında eski 
ve yeni 4 numaralı bir haqcnin 
t:uruırru. Niyıı~i Ef. 

Beyazıtta ve mahallesinde Yahn~-
kııp:ın sokağıı;ıda eski l 2, ı 2 mü-

kerrer ve yeni I 8,20 numaralı bah

çeli bir hanenin tamamı. Rcşlt B. 
Behice I J. 

Bevlerbcyinde ve mahallesinde Küp
lüce sok;~nda eski 20,20 mükerrer 

ve yeni 54. 56 numaralı bahçeli 

• 

iki hanenin tamamı. Ahmet Ef. 

Efendi veresesi timalen saraycıklı 
Zldc Hasc11n lteyle mahdut 
dört dönüm ve kcu ayni 
1Qcfttde pikan rüi caô 
e-ben deybmeta bendi: ....
eıkı hane ccnuben saraycıklı 
Hııseyin Beyle mabdut bir 
dönüm tarlalarla ayni mev· 

lıde haneler anün<!e prian 
hlai cari, garben Halil lbrahım 
Yetimleri ve elyevm Saraycıklı 

ıade Hüseyin bey, ıimalea mal 

carı, cenubeo eski kavak- ayzttilc 
rnahdut bir evlek bahçe ve ~ 

ı 4 l ı 7 Y eniköydc GLizelce Ali paşa mahullc ... 
sinde Bağlar ve üçyolağ-.<:ı mc)·kiindc 

eski 55, 2~ ı 4 ve yeni l l, 1 l -1, 

ı ı numaralı ahır ve tarla ile beraber 
bir hanenin tamamL Osman Ağa 

150 1~.263 Csküdarda Arakiyccihacı Catcr ma
hallesind<: eski. dh itçiler ve yeni 

toprak sob.'1lğında eski l 4 ye yeni 8 l 
83 numaralı bir h:ınenin tamamt. Zeynep I I; 

280. ı 5059 Kadıköy ünde Ca~r Ağa mahallesinde 
BostaI\ sokağında eski 5 yeni 35 
numaralı bir hanenin taoıamı. l\Tm. Ardanu~ 

ı 60 ı 555 l Av-ret ~rında ~ürkçüboşı eski yo
lıaı~eş~ ve ypni sqb~ta eski 4 mü-

kerrer Ye YFni 13 numaralı bir ha-
nenin ta~allll. Fatma 1 I. 

120 I 5653 Gala tada Emel-yemez mahallesinde 
tenha sokağında esld 16 Ye yeni 22 
numaralı bahçeli bir hanenin ta91aQlı . 

~zimet lif 

2l0 15703 Galatada llacıAsna mahallesinde ve 
1 lacı:lma çıkmazı s0ka~da eski ve 
yeni 8 numaralı bir hanenin tama-

130 15743 

mı Hüsc~ia. &f. Şaziye I 1. 

Galatada Alaca mesçit mahallesinde 
Çapa çıkmazı sokağ,ında eski ve yeni 

3 numaralı bir hanenin tamamı 

Servet, l\Iiinevver 1 ı .. 
Koyunkayası mevkimde P-1'.bn J 00 ı 5877 Kudlrgada Şemiv:ar Dry mahallesinde 
5-aycılli HOlc)'in bey. gaı-ben çıkmaz Şcbsivar sokağında eski 14 
Eski köprii; ~.ıimalen maicarl 
cenuba. dıeyinnea bendile malı.· ve yeni 7 nuınaralf bir hane arsasının 

cLit l~ clönüm~la.:ve •)1li merkide tamamı. l\lehmet Ihsan ve Yusuf bzet Beyler 

MID Habl lbrahiın yetimleri 330 ı 5927 Kdıköyünde Osmawığa mahallesinde 
eadııen Y~öprü, fbnalen mü Bahariye ye Riza~~ çeşmesi soka~ 
carı cenubcta bukle ın.ı.d.a&. iki da 28,30,30, ı 58,32 numaralı Uç dük-. 

~lek: ve aynı mevkide. taıbıı kan ile iki hanenin tıtmamL Hayriye IL 
Halil İbrahim yetimleri~ garben 
Eslciköprü,1imal~ mai cari ile ı 70 ı 6403 Zencirlikuyı.ıda eski Alipaşa mahalle-
~ubeıı harkle..mabidut bir döı:aüm sinde eski ve yeni i\lchmec ağa soka-

~lalardakı hiaderi bir menfat ~ıuda eski 7 ve yeni 13 · l num~ralı 
t~ıniıl ctm~dısn bwı.larua bahçeli bU hanenin tamanu. Fitnat llJ 

attılaru bedeller.ile Balıklı m., 410 16770 Galatada Ilacıama mahallesinde Çeş-
hallcsıade vak:l bir bap haaeyt mc meydanı caddesinde eski ve yeni 
iftira eylediil takdirde. Sap 22 numaralr bir hanenin tamamL 
Mehmet itla eWl ve enla ola· Ayşe Nuriye Hanın ile HalH Nuri Ef. 
taQında bunlaon. firuhtile naez 
krır haneyi iştira etmek üZre 125 1670! Galat.ıda Kemankeş kaf.amusc:ıfa pışa 
ıendisine izin itası hakkındaki mahalle ve caddesinde eski 73., 73 

Zebra hanurun talcb~ i!:eriiıe mükerrer ve yeni 85 ih\ 97, 99 mı-
ınezknı deAJımcn ve tarla hisse- lll3:·alı iki dükk:loın tatnamı Emiae H 
krının bnunu medeninin 
388 inci maddesi mucl~ 580 ı 8327 Bakırköyündc Kartal tepe mahall~-
htnce alenen milzayede ve sulh si incirli sokağında 61 numaralı hır 
mahkemesince ihale edilmek hanenin tamamı Fatma Melek JJ. 

liae füruhtile esman llasJası ile Yukarda cins ve ncv1le me:1takii yazılı cml!k ( altmış 
ınezkür hanenin Küçük Mehmet bir ) gün müddetle icra kılınan aleni m~red.e neticesin~.e 
lçln ~.asına ve mezkut tarlaların h' ala d .. c .1 betle! ile. talipleri uhdesınde t~karrur 

ız rın :ı. gus crı en • . 
lnlfamelel fcrllglyeslntn icrasına ederek birinci ihalesi icra kılınınlŞ olduğundan talıp olan-
\'elisi olmak huebtle Zehra Jann ilAn tarihinden itibaren ( otuz bir ) gün zarfında 
hanıma izin verilmesine dair Sandık satış amirli~ne müracaat eylemeleri ilin olunur. 
sadır olan iki .kıt'a ilım mucibince ~=~~~;,;:~~;:::.:.:;;~...+-~"":"W fi~~~~~~~ 
ı,bu tarihten ıtibaren müzayedeye Mei~eg man~asası 
Yazcdilmif olduğundan ve bir ay 
aonra ıhaJeı enreliye ve.. 00 bet Maarif Y·ek41etipden: 
Rün sonra da ıhalel bt'iycai Arık.arıda yeni Türk ocap civarmd~ İlıtı e4_i!c:~ek ol3n 
icra kılınacatından talip olanların ticaret mektebi kapalı zarf usulilc 6 mayıs Ill2B tanhinc. kadar 
)'ilıd münaksaya vaz'olunmuştur. 

e on dtpozıt akçele~ TaUp o1anJuU1 fazla taflilat ve izahat ile pilan proje, müna-
~. hub&-~ kasa ve fenni prtnameltri allnü fııen :.!=>-edm mada 
lllüracaatlan il&o ~· ..,.,_,~ utnlet' ..- ""' 11fMt IJAa..omar. 

Büyük 
~~~~~ Eşya piyangosu 81f~~a 
Türkoc~kları merkez heyetinin tertip ettiği 

Biiy;ük eşya piyankosu ihamiyeleri 
i i F ·~ 

Cim 

Kapah 929 nıo(feli 27 katalog, No. lu 
Beş kişilik B-..ik oton1obili 
Kapah 929 nM>deli Şew-ele otonlobili 
Rıt·~ Pamandj 

Küpe 
Iliiyük: ~llpn lta)ıiı 
Ylizük • 

(( 

l!ırlanta PaRlantif 
Pıilatiu çift kapak.it erle.ek saatı 
« Katl•n kol saa'ı 
Salontai1n • 
inek SCCC..'\de c.. 

lli\lı seccade 
Herekc battaniyesi 

• 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

Herekenin faı\tazi ipekli yastı~ 
(( (( ((; 

(( «. ((. (( 
« (~ « << 

llereke kumaşından yaslik 
(( (( (( 

llerekenin ipcktli ınendili 
Beykoz fabrikası mamulatından bavul 

(( (( (( (( 

(( « 
(( i(( 

(( ({ 

« (( (( « 
« « « « 

Esirgeıµe--Der~ile. Hih\lial"1le/. 
San'at evinin ~~men dötabl, ipeklı 
Illu1ı y~ık , ~f ı~ıp1, ı~ &r'iişü 
ipekli kombinezon, eşrap, çamaşır 
Takınlı gibi neliş. e.ŞyAlarJ 
Zarif bir oya 
Ef işi bir abajor 
Ilurdehin 
Jki parça ceviz sigara kutusu, dokuz 
Parça i~lenıeli fil dişi hanııu sigara 
Tabak~si'e ou ~ir adet günıüş l\l\neli 
erkek ve kadıu sigara t~bakal;ır> 
içerisi Tül'k: tipi nıinyatülierle 
işlemeli büyük paravana 
iki kü<:ük paravana 
Gayet •musaun;ı çerçeveli nı{nyatür 
Hattat Nuri Efendi tarafından brouzla 
Yazılmış levha 

(( 

(( 

« 

«
(( 

« 

• 
« 
(( 

« « « 

KiiJahY5\ çinisi 50 ~tinı tµlüııde vaıo 
« « « kflyanoı 
« 40: « aı'juıda tabak 
« 60 « tuliinde vazo 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

10 
10 
2 

20 
80 
50 
50 
30 
20 
10 .. 
10 
10 

5 
5 
5 

200 
20 
20 
50 

5 
5 
~ 
50 
2~1 

1 
1 
1 

22 

1 

2 

2 
1 

1 

J 

1 

Fıat 

5000 
2500 
2200 
1850 
600 
900 
500 
400 
250 
200 

1000 
250 
100 

10 
15 
2e 
25 
30 
10 
20 
25 
30 
25 
20 

3 
50 
30 

5 
100 
50 
~~ 
10 

20 
25 
25 

400 

20~ 

200 
50 

50 
50 

50 
1 25 

6 25 
7 

10 10 
3 cifı 60 • 

100) 

Yekan 
LiRA KU. 

5COO 
2500 
2200 
3,.100 
1800 

600 
1000 
400 

2500 
2000 
2000 
5000 
8000 
500 . 
750 
600 
5QO 
300 
100 
200 
250 
150 
125 
100 
600 

1000 
600 
220 
500 
260 
4.QQ 
500 

3178 50 

2Q 
25 
25 

450 

400 

40) 

409 
50 

50 

50 

50 

25 
150 
71 

109 

180 

5,,000 

50 

0) 

Çanakkale Nafıa başmu,,.. "qia~ıe~;~!:ı'ö:~e ve münakasa kanunu.na tevfikan ııarekcfü 
L._. ~: ı·"' • ,_. ~vmi iAl• ~~ 14~. 19~9 .~lı g~nü saat 16\\·a k~d~r ene~ 
ı:ıeılwS ıgıD~'tn; mctıf vifAycte v{'fazla tafsılll ıstıyenlerın Nafıa baş mühendisliğine 

müra<:aaüan U!n olunur. 
Ezine-Bayrauü~ tarilci üzcriade tahminen 19 kl!tt.mttrc Vf :....;.;;;~!!-~~~~~~~~~~--------.!"". 

Ezine-Ayva ık tariki üzerinde 15 kiloınetro tYlünd~ ol~ a~\111 "a.z .. w:' lık ... la ~qtak mu'' makasatısı mn istikşaf ameliyatı münakasaya çıkarılmışür. r,,. J,I 
1 - Beher kilometroauaun fiyab 100 Jiradar. 
2- >.tµı ~ ~~ v~k~ ~i ~.. Nafia Fcn..~ktebi mübayaat komisyu-
3- fvr~ kqf~p ~ VıJciletiıJRl ~ b/H>Aaü AUndaft! . 

dairesiı.ıde tapzilJhol~ca~ır. • ~ ''!t J>MarlıWI:.:(~} alıWl yata yap.tarılacaktır.Nfimııne 
4 - Evr~ı IFqfiye 4 a'I U{fında ~ i~ ve te~ ye Hr~tt. ~f9F-k ve anJ;4m.alc igp ı. gjl»., ve müoa~sa~a 

edilmif olacaktıt. ; ' ıltifıJC içni~·- mayısın (5) ncf'P.azat'~&,iinn saat (14) tc gümUf 
5 - libu ameliyat 25 nisagdtın, iübiuca 20 e.ün. nLiidutJc müı surunda mektebe müracat ohia~ 

i 



i 
' 

Tıırt !\•ede Hariçte 
Kuruş Kuruş 

Gazetcvc gönderilecek 111cktuplırıo liıcrlııe 
lduc ':ırtn~c ( ldarc). razıya aıuc (Yazı) 

ı~arett lpnulmılıdır 
1 l.'ylıtı 150 ()()() 
3 400 soo 

16 ;50 1450 
2 •• 1400 2:-00 

Budmıyaa ır.ekta~ ladeelndea, ın,.-u. 
mukaddere•I& mektuplara k-ulaıat paraknn 
ka1bohnaemdaıı n 111.nlann müadulcahndaıı 

1 Jı rfliz JJııı ı 
J PoJıır 

:o '\ ııııau <lırııhır.1 
l R:ıylırnıııık 

1 AHııluı~a fllnl 
:o J ") Jlomanya 
:o l<'Ya Bnlır:ır 
J F"t>lrn.cıık flor!ı;t 
: O J rıım ız fr:ll' ı;ı 
~o Jıııl~nrı lireti 

• 

:o ~.uroıı {:rko - ~loY:ıkya 
l Ço H'ııdıı c ı::ovlyct • 

7.c·lotl • ı dıl tan • 
:o Jlinar • Yoı:osl:ıl"ya • 
:o l'clçlka fr:ıı:~t · 
1 ruet:ı lfıı:ıııya 
~O Jn içre fransı 
1 McciJlyo 

Çek 
f.ondra üzerine hlr tnı:lllz. l!r:ısı kuruş 

l'\nyork ı Türk lirası dolar 
rııris • • • frank 
Mllano • • • liret 
Derlln • • mark 
~orya • • 
Briık!el • • 
.A m iıtcnlam• • 
Cin" re • • 
I'rııg ., 
Yjyana • • 
ll!adrlt • 
\"111 ;oı·a 

Atlna • 

• leva 
he ika 

• florin 
• frank 
• kuron 
• ıilin 
• pezcta 
• zeloti 
• dirabmi 

Eı.l;rrş :.o ley krus 
P.clsır:ıt Tllrk lirası dinar 

Tahviller 
Jf likr:ız dalı ili c ,·:ıctcll • 
VUyunu mutalıitle 
lkrnml3 eli tlcmiryolu 
l:t:ınbul lramYay ıirkctl 
Rılıtım Dok ve Anllrcpo 
lt taı:Lul :ıııoııim ru ~! rkctf 

Hisse senetleri 
Jf lankıı•ı 
C. rn anlı b:ııık:ısı 

idare meaul d~jt)dlr. 

p88 50 
202 00 50 
f2 62 50 
(8 7500 

~· 5000 
:4 12 !O 
n ·o 5'> 
80 00 
ısa 1s oo 
212 75 
119 60 

0000 
22 60 
71 !50 

112 Sl 00 
:9 so 

782 00 

e90 50 
048 81,50 

12 53 00 
• 3451 
.2 C'6 50 

67 82 50 
8 52,25 
ı ,ı ,ıo 

2 :54 00 
16 80,00 
3 48 25 
3 3950 
4 36,00 

38 ()c) 

24 37,50 
27 71 50 

c81 25 
202 co 75 

51 62 s) 

24 

1.8 75,00 
50 

1250 
:a ooso 

00 
7500 

75 

80 
158 
212 
119 

0000 
22 .,, 

112 
29 

182 

991 
0,49 

12 

• 2 
61 
s 

50 

ıo 

50 
I? 
50 
00 

2!11 
C0,25 
ı~.oo 

34,00 
0005 
82 ·o 
00,25 

1 2 t,50 
2 64,00 

16 47,50 
3 48 .0~ 
3 39,&0 

Stl 

4 35,75 
00 

:4 87,50 
27 00.75 

98 7f 93 75 00 
200 oo 201 50 00 

~· 7 95 8 00 

• 14 so 14 50 
ıse oo 

00 100 

Ticaret Ye zalıire borsası 
fı:ıtlıır Ticaret lıorun klUbumumtJig! tarafından verllmislir. 

Okkası 
.Aıam1 Asgıırt 
K. P. K. P. 

-UN-

fuğday %Ça\'Cfarlı 

Çıınıı kilosu 
Eki8tr:ı eklstra eo 
EkfEtra .. 

135:> 
140) 
13f5 \ un uı tk oo <ıo co O'.> 00,00 

l\ıtılca C0-'.22 00,00 00,00 
-.ı.rıtcr C1-C4 C0,00 C0,00 
~<'rt 32-:;3 cıo oo oo oo 
ı c ı.mo cc.oo CO 00 C\0,00 
S<'J t ıualılut O-C3 00 00 oo 00 

F:ırnl)O 

-ZAtıjRELER-

1605 
1425 
16,0S 

00,00 
o:>o~ 

-JiUBUBAT-

16,CS 
1405 
14 35 
00,00 
0000 

00.00 00,00 
oıoo 0000 

Birinci yuınuı:ak oo 
Dlrl:ıci ıcı·t 1325 
ık inci • 12:>:> 

TifTlK -
Aııl:ara 000,00 

.Atşelılr 000.00 000,0o 

Yar:ıgı Guz yunu 107.20 101.2 

-AV DERJSl-
Zerden 
Sansar 
Tilki 
Kunduz 

ç fmdık 
Badem 

t!fll 0000,00 0000. 
C000,00 OC00,00 

• 0000,00 00)0,oc) 
.. 5000,000 500,00 

-flNDIK- 1 

00000 00001') 
000 00 OOO;OJ 

fJcniz Lisesi j\'l(idiirliiğiindcn: 
1 leybeliadada kain Deniz Lisesi bu sene hazirarııııın birinci gü

nünden itibaren aşağıdaki şartlarla talebe kabul edecektir. 
ı - Lise ve orta mekteplerin 8 inci sınıfını ikmal eden ve ya 

o sınıfııı tekmil derslerinden imtihana talip olanlar (yaş 15 : 19) 

2 - Liselerin 9 uncu sınıfını ikm~I eden veya o sınıfın tekmil 
dersh.rindcn imtihana talip olanlar ( yaş 16: 20 ). 

3 - Liselerin 10 uncu sınıfını ikmal eden ve ya o sınıfın tek
mil derslerinden imtihana talip olanlar ( yaş 17 : 21 ) • 

Müracaat usulii : Use müdürlüğüne bir istida verilir ve buna 
tideki evrak raptedilir. 

1 - fotoğ:aflı nufus ttzkercsi yahut nıusa<.ldak sureti. 
e - Aşı şaj1adetnamesi ( bir seneliği geçmemiş ) • 
3 - Mezun olduğu ve ya ta!lsil ettiği mektebin fotoğra:tı şe

hadetname ve ya tasdiknamesi. 
4 - Ailesinin ve kcndi~inin hüsnü halini miibeyyiıı mahalli 

Jıükfımetinin fotoğraflı ilmühaberi. 
5 - f\ \ekte be kabul olunduğu halde her türlü ka vanin ve ta

r.mata aynen riayet edeceğine dair velisinin ve kendisinin tealıhü 
s.ıetleri. 

6 - Evli olmadığı ,.c tahsilini tcrketınek isterse ve zabit 
olmadan evlenirse mektep masrafını tamamen tediye edeceğine 
dn:r velisinin katibiadilce musaddak senedi. 

7 - 4 adet vesika fotoğrafı 
istida müddeti haziranın 15 jne kadardır. 

Devlet Demiryolları ve Li
manları Umumi İdaresinden: 

idaremiu lüzumu olan asetilen lambaları münakasası ~929 
pazartesi günü sa:ıt (15) te AnKarada Bolu palisfu malzeme daire
si.:de icra edilecektir. 

Münakımıya iştirak edeceklerin teklif mcktuplannı ve (450) 
ıira!ık teminatı muvakkatcle!ini yevmi mezkürda saat (14,30) a 
kadar Umumi idare yazı i~lerl müdürlüğüne vermeleri lhımdır. 

T&lip1er münakasa şartnamelerini ( 250) kuru§ mukabiliodo 
Aııkarada malzeme dairesi muhasebesinden Haydarpqada muba· 
pat komisyor.undan tedarik edebilirler. 

=HER GGN'CIF.4Jt'TOKI GAZE'IU: 

' 

· ı 

' T~ ~~leıitle ~~I eHrllD 
tliiiiarm~ 'lo ~? t~Ult yapıltr 
Büyük ve ya bir çok defa lçl.ıı verilen lllıılırlı 

hu'susl mably'ettekl Ulıllanıı ücreti 
idare ile kararlaştınhr. 

Caııetembış 1111111111 llh lıa\t:at ed~ı-ı yu 
H. S. H. Ubst aceıııt.,ı. 

Satırı 

6·8 locl sayfada 

~ : : 1 ,, • 
I " • 

1·8 inci say1[1lı 
rcsml llinhr .. 

l(aru) 
J!l,50 
25 
40 
ıoo 
21Ji) 

\() 
1 

:-•••MHHi-•••-•••ıTrabzon, Maçkada 1 No.Ja. mek
: Jlcele satılık mat- İ tehi müdüriüaündcn: 
İ baa makineleri I cir.si A:ir~ri A~~,:' 
• lstanbul Ayvansaray 2 inci unundan Ekmek 90000 lOOOOOkapalt zarfla münakas.1 
• Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift fstan· Sığır eti 12000 15000 c: c: « 

• bul ve çiıt kazanlı iki matbaa makinesi müsait • Koyun eti 10000 ı 1000 c: c. • « 

e şeraitle acele satılıktır. Görmek istiyenlerin Sonsaat 1 Vukarda cins ve mıktan yazılı erzakı mütcnevvia 1 mayıs 929 tarihinden iti.haren kon:ıs:,or:: 
e idare müdiriyetine müracaatları. dan ala~akJarı müs:ıddak ş:ırtnaınelcie nazaran bedel.i ~m~am?'1ininiı~ _Yüzde 7,5 ..• nispet,ı_n~~~: 
............ ·-········· teminatı muvakkate akçesini ve yahut kıymeti mulıarrıresı uzerıııdc~ .ıstıkrazı dalıııı. talnıJa ., 

veya Borsa fiyatından yüzde on noksanile diğer milli esham ve tahvılatın m:ıl sandı.-larına te:r 

f ml·nyef l'ındıgvı emıa11 mu"zıyedesı· !imini havi makbuz ~enedini veya banka kefaletnamesin.i 2~ ı~a}:: M929 ç_arşaııı~:ı günü öğled~~ dU u ul\ u u evvel saat 9 dan 12 ye kadar Maçkada Jandarma Mektebı Mudurlugundckı komısyonu mal.susu 
*. • A müracaat eylemeleri rnzımdır. Bu hususta izahat almak istiyen:crin ilıalei. kat' iye s:-f.nii olan 2o 

Kat;,oı ]{a.rar ılanı mayıs 929 tarihine kadar her gün öğledc:ı sqnra komisyona murncaatları Jfan olunur. 

;\lüzavcde muham· llmız. l\tc~hunatın cins \'e ım"ila 
Dede.il nıln lıymcıl !\'. me\'k'I 'e mıiştcmil4tı 

Borçlu o un 
ı mi - - Deri ve barsak münyed3SI 

lstanbuJ Şehremaneti ilanları « 3000 ıı kurban derisi re 210 238 ı 2921 Anadoluhisannd:ı Ayazma so-
lrnğmda eski ı oo \'C yeni 26-28 
N. 1ı kırk altı arşın arsa üzerine 
mebni ahşap iki• kattan ibJret 
üç oda bir sofa c yüz elli 
dört arşın bahçeyi haYi mu
kaddema iki hane clyC\'m biri 
ınünhcdim \'C diğeri natamillll 
bir hanenin tamamı lbrahim Efendi 

ye !\lünür B. 

Şehremanetinden : Yemişte meyva hali önündeki mu
vakkat köprünün ref'i ve hufrenin imlası 2 mayıs 929 
perşembe akşamı saat 8 den 4 mayıs cumartesi saba
hı 8 ine kadar taşçılar caddesinin meyva hali önüne 
müsadif kısmının vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı 
ilan olunur. 

Beyoğlu dairesinden: Beşiktaşta Osman paşa yalısı 
önünde · inşa edilecek deniz hamamı . dairede mevcut 
şartnameye göre icara verilecektir. 19 mayıs 929 saat 
14 te ihalesi yapılacağından isteyenlerin daire encü
menine müracaatları. 

Balada cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazile natamam 
bir salıilhanenin tamamı iki yüz on lira · bedel ile müşterisi üze
rinde olup bedeli mezkur kıymeti nıul:ammtne elan iki yüz otuz 
sekiz lirayı geçtiği takdirde ı ı mayıs 9:::9 tarihi.ıe müsadif cu · 1•----------------------

6
-1:1 

nıartesi günü saat onaltıda kat'i kararınııı çekilmesi muktrrer Şehremanetinden: 12 Fayton dingili maa anahtar 
bulunduğundan talip olanların mezkur günde saat oııaltıya kadar ön makası 3 terazi makası 6 arka makası 12 tas 12 
Sandık idart>sinde hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. Fayton başlığı 6 küpe 3 Çark takımı maa terazi falaka 

AL TINCı BÜY.ÜK 

Tayyare piyangosu 
KEŞ!DE: ıı MAYISTADIR 

İKHAMIYE; 45,000 

AYRICA: 20,000 • ı 5,000 , 12,000 , 10,000 LİRAUK 

İKRAi\IİYELER \ 'E 10,000 LİRALIK BİR 1\IÜKAI1'AT 

Bu keıidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 

Türkiye iş bankası meclisi 

idare riyasetinden: 
12 mayıs 929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 ve 1 (> da 

Içtimaa davet edilen bankamız hissedaran alelade ve fevkalade 
heyli umumiyesi ruznameleri berveçhi alidir : 

alelade içtima ruznamesi 
1 - meclisi idare ve mürakıp raporlarının kıraatı 

2 - 928 senesi pilançosunun tetkik ve tasdiki 

3 - mürakiplcrin tayini ve ücretlerinin tesbiti 
fevkalade içtima ruznamesi 

1 - yüz bin adet beheri on lira kıymeti mbariyesinde hamiline 
ait hisse senedi ihracı suretile sermayenin be~ milyon 
liraya iblliğt 

2 - keyfiyetin tahakkuku 'için lazımgelcn mumamelenin ifası 
ve ezcümle : 

A - hakkı rüçhanın sureti fstimalinin tayini 

B - nizamnamede bu b<apta lazımgelen tadilatın icrası için meclisi 
ieareye selaiyet itası • 

mahalli içtima Himayei etfal çocuk sarayı salonu 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

İdaremize lüzumu olan kalay ve antiınuvan münakasası 13-6-
929 J)€şenbe giinü saat (16) da Ankara malzeme dairesinde icra 
edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını 

ve kalay için ( 1200 ) antimuvan için (150) Trük liralık teminatı 

muvakkatelerini yevmi mezktırda saat ( 15,30 } a kadar umumi 
idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri l5zımdır. Talipler mü
nakasa şertnamelerini (300) kuruş mukabilinde Ankarada malzeme 
dairesinden Haydarpaşadn mübayaat komisyonundan tedarik 
edilebilir. 

inşaat münakasası 
Kütahya vilayeti da imi encümeninden: 

demiri 3 paket 4 köşe başlı vida 3 paket ağaç vida 
450 muhtelif civata 48 bağlama 3 ok başı 3 lngiliz 
anahtarı 18 kilo ribolin marka neft boya 3 okka ma-

cun 24 menteşe 45 çidenc tahtası 15 taban ağacı 12 
gürgen tahtası 120 okka 8 numara çinko 20 tabaka 
7 li saç 39 çift sergen ispit 156 parmak 240 kilo 
taban demiri 7 kilo bonbeli çivi 60 kilo halkalık lama 

60 kilo köşebent demir 2X23 adet kaytan dişli firen 
vidası 1 okka kalay 1 okka tuzruhu 3 kilit 3 gömme 
kilit 6 sürgü • 

Yukarıda cins ve milCdan yazılı malzeme kapağı 
zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname almak 
Üzre her gün ve teklif zarflarını vermek üzre ihale 
tarihi olan 26- 5 - 929 pazar günü saat 15 şe kadar 
levazım müdürlüğüne gelmeleri • 

lstanbul taksimatrolu otomo:ın t3rif esi 

iki sıra müşteri taşıyabilecek mekii haiz otomobiller 
birinci sınıf tarifeye tabi olup taksimetre aletleri kır· 
mızı renkte ve bir sıra müşteri taşıyabilecek mevkii 
haiz bulunan otomobiller ikinci ,ı,ınıf tarifeye tabi olup 
taksimetre aletleri siyah renkte olacaktır. 

Birinici sınıf otomobillerde: ikinci sınıf otomobillerde: 
ilk 400 metre için 30 kuruş 20 kuruş 

müteakıp beher 133,33 
metre için 3 kuruş 2 kuruş 
Tevakkufun beher iki 
dakikası için 3 kuruş 2 kuruş 
Şehirden zirdcki menatık 
Haricine avdet etmemek üzre 
Azimet için maktuan 1 50 kuruş 50 kuruş 
Akşamları saat 22 den sabaha kadar gece zammı 

olarak maktuan 25 kuruş verilecektir. Köprüden ge
çildiği zaman köprü müruriyesi müşteriye aittir 

Yalnız azimet ve yahut yalnız avdet edenler bir 
defa köprü müruriyesi verirler. Köprü Üzerinde oto
mobile binenler köprü müruriyesi vermez1er.(gidip gelme 
tutulmayan otomobiller için 50 kuruş fazla verilecek 
hudut.) 

İstanbul tarafı; Bakırköy, Osmaniyeköy, Haznedar
çif tliği, Davutpaşa kışlası, Hekimoğlu suyu, Rami kış
lası, ve Eyüp harici arasına mevsul hattın harici, 
Beyoğlu tarafı: Karaağaç pay mahallinden Kağıthane-
köy, Balmumcu çıftliği, ve Rumeli hisarı vapur iske
lesi arasına mcvsul hattın harici. 

Üsküdar tarafı: Cenğelköyündcn Gülhaniye mahal
esi, Kısıklı, Bulgurlu, Libade, Merdivcnköy, lçerenköy, 
Caddebostanı; iskelesi arasına mevsul hattın harici. 

Aletin bayrağının yukarda olması otomobilin boş 
olduğuna delildir. Ve bu halde otomobi!ci gelecek 
müşteriyi kabule mecburdur. Otomobilin hini hare
ketinde bayrağın indirilmesi lazımdır. Otomobil yürü
dükçe ve durdukça rarifeye göre yazılmuğa başlar. 
Zammiyat için olan müş,İr ayrıca el ile işletilir. Oto
mobil eshabının menafiini siyanet için müş'irde zam 

mikdarı görülmedikçe zam ücretinin verilmemesi icap
eder. Ahalii kiramın hususatı mesrudeye dikkat etme
leri ve alatların müş'irlerin de fazlalık hissettikleri 
takdirde en yakın belediye mevkilerini haberdar ey
lemeleri rica olunur. 

Uıuta inp.sı mukarrer 7 596 lira 8 kurut bedeli keıifli kay
makam konağı lnpsı yirmi gün 111üddetle ve kapalı zarf usulile 
miinak.asaya konulmuıtur. T alıp olanlann lhaie kanunu ahklnuna 
tevfikan tanı.im edecekleri yüzde 7 ,5 depozito Ye ya teminat mek
tubunu muhtevi teklif zarflarile 8/5/929 çarıamb_a pnü saat 15e 
üdar encümeni daimiye müac:aatlan. 

ilk 1 O kuruş yazan küçük taksili bir kişilik otomol billere ait tarife kemakin caridir. 

barsağı mayısın onuna kad:ır 
Aııkarada miizaredeye to:.ul
muştur. Kurban bayramının ı+ 
rinci gü.iündeıı itibare:ı deriler 
ya~ ve l.uru olar:ık A•ıt.ar:ı 
Tayyare ~tıbt'sinde ve n:üllıalc 
AÖ» nahiye mcrkez'.crinde tes-
lime başlan:ıca:.tır. Da:ı:ı ziy:ı.'e 
izahat almak \e nıünye.'e;'C 

iştirak etmek isti~;cııl.ri:ı A:t
kara Tayyare şubesine müra
caatleri ilan ohıı:ur. 

Pi~anko Müdürlüğünden : rii' 
lıettir.leceic oları (4i0,000) aJet 
c\'leıııne evr:ıla :ın 4-5-919 t-:rih 
cu :n:ırtcsi saat on beşte ve 

(76,000) adet cı le::me cl.z .:::ııı 

\'e defterleri de 6-5-929 t:ırılt 

paL:ırt:-si günü saat on beşte 
nıÜi::lkasaları icra G:unac:ığ.ıı~ 

dan talip cılacakların pey akçe· 

!eri ile birlikte m~zkfır gün \'C 

saatlerde piyaııko ıııfüiürl iğü·ıdc 
müteşekkil mübayaat ı:onıisyo

nuna müracaat e} lcıneleri ilaıı 
olunur. 

J\Taji'a Vck/tletindqn: 
Oüınüşane merkeıiııin Surd:ı 

mt'v;.iinde ve ~osa üzerindeki 
anb:ırlarda ıne\'cut l :unyon 
otomobil alf.t ve ettevatile !.tıir 

malzime J 1 -4-929 tari! i:ıdeıı 
itibareil bir ay zarf111<.la pnar-
lıkl:ı satılmak üzre müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerin ş:mıit, 
müfredatı anlamak için Maliye 
Vekaletine Ankara, Jstaııbul \'e 
Oümüşane defterd.ar:ıkl.:: rına 

m üracaa ti arı. 

Ticaret işlsri u:num müdür

lüğünden: 30 Bi:--inci Teşrin 

330 tarihli kc1.nun hükümlerine 
göre Türkiyed~ l§ yapm~a i

zinli bulunan e ... nebi şirketlerin· 
den Türkiye ile ticaret l!mitcl 
tirketinin Trr!ciye umumi vekili 
haiz olduğu selahiyete binaen 
bu kere mürncaatla kendisinin 
gaybubeti esnaınnda yerine şir· 
ket namına ifa edeceği işlerden 
doğacak davalarda bütün mah· 
kcmelcrcle müddei, müdde:ıa· 

leyh ve üçüncü şahis sifatlarile 
hazır bulunmak üzer.! Mühen· 
dis Müsyü Yan Ziçevskiye 
tayin e)~ediğini b!ldirmiş \'C 

keyfiyet muvafık görülmü' ol· 
malda ilan olunur. 

Zılkad:27 B ii:'; : Sev:r 
:\yın do~uşo f'11 z\yın h1•1;ı 

01,56 L!..J 10,07 1 

Çarşamba 
·--'-----''- -

Namaz valcıtl4':-ı 
!:>a!ı Ô~I• lldo~ AJ.,o 1\ Y~•u j.,. •• 

4,58 !~I ! lh,0.? 111,05 2'>. P) .l,.J,t 
-----~ 

Buııüıı 
Erkek: 

Yıldınm 

doğanlar .ı is'. n: 
Ku. 

Siinbul 
---------

Günün nasihatı: 
lşllycn üemir ışıld~ 

Buıünkü hu:ı 
Rüz.gAr hatır Şimalden cseccı.. 

ha,·a açıl.:tır. 

M.,_'ul müdür : Refik Ahrnet 


