
Ajanslar kongresi 
.. 

dün 
Konferansı murah-_.r .. 
hasımız küşat etti 

İntihabattan sonra Gazi haz
retlerine telgraf keşide edildi 
Şehreminimizin 

çok parlak 
gece ziyafeti 
geçmiştir 

Beynelmilel Aja:oslar kongre
si dün saat 15 te Taraby

aJa Süııııııer- palasta toplanmıştır. 
T:rafııııızdan Ruşen Eşref, 

f;ılih Rıfkı, A- laattin, Erüıııent 

Ekrem Mehmet beylerleAlmanya 

mck ve • memleketimizde 
yapılan muazzam teceddüt 
hakkında bir fikir cdiıı.mek : 
fırsatım da verecek idi. 
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Ajanslar kongresi içtinıa lıaliııde 
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fonlandı 
lPLAK 

• VE 
MÜSTEHCEN . 1 

NEDİR?· _ı 
Çallı İbrahin1 Beyiı1 fik:ri 

11 Dünyada bir tek müstehcen 
resim şekli vardır! •• Belki 

günün birinde o da ••• ,, 
bile 

A~·a;brya , Belçika,Bulgar 
D.ıniınarka, Rus , İspanya, 

Non·eç, Polonya, fransız,ln

g,f"z \·e Macar ajansları namına 
M Raviçki, Riç, lvan To
p f Dr. Po
pof, Mine, 
Rı ıtzov Amato, 
Şintrup, !ler~, 

.Meyııu, Kle • 
moıs, Mey, 
l(oınıa, Mor
gani, kapelets, 
Vendellis , Şi
lık , Hurtik , 

Efendiler, kıtalar arasındaki 
münasebatııı harikulade inkişa

fa mazhar olduğu bu zaman
da faaliyet vasıtalarımızın vasfı 

mumeyyizi o;an sürat ve em
niyetten C:olayı Ajanslarnızın 

hizmetleri ır ı• f kıtalar ve , 
ın uhtelif mil -

Jetler arasında 

mu!i:arenet te

sisi sahasında 

kuvveti gitgi
de artmakta 
olan bir a
mildir. 

15 yaşında· bi mektepli 17 
yaşındaki halasını öldürdükten 

sonr intihar etti 

San' atta açık, çıplak meselesi yoktur. Allah 
Ademle Havvayı çıplak yarattı f 

Ressam Çallı lbrahim buluştuk. Fakat üstadın 

niyeti Beyle konuşmak hiç kolay gene konuşmıya 
birşey olmadı. Güzd san' at- olmamalı ki : 
lar akademi· 
sinde kendi
sini ziyaret«! 
gittiğim gürı 
mektebin si
nema salo
nunda filim 

Valla
hi, dedi. O 
kadar güzel 
söylemiş ki .. 
artık ben b
aşka söyle· 
miye lüzum 

Sudi, Çerınak •c:-_•r:: 

iştirak etmiş
tir. 

Murahhas 
efendiler , Bu 

gayenin tahak-
Yunan mu- ~uk edebilme-

rahhası da bu Kongre azalan sini temin yo· 
gün tayyare ile gelerek ko;ıfer- lunda içtinıalarnızııı ifa 

nı;1 iştirak ece cektir. Murahaslar edeceği rolü müdrik olduğum 
Tarabya Tokatlıraıııııdan muşla halde gerek kendi namıma 
Siln ımr pal~sa gitmişler ve ve gerek, bu husustaki mes'ut 
ot 1 n büyük camlı saıo- teşetbüskri sizi tur ada topla
rııııda toplanmışlardır. Kon- nmış görmek şercf;ni temin eden 
fcraıısı resmen küşat eden Türk arkadaşlarım ve dostlarını namına 
ımıralıhası Tevfik Kamil B, muhterem meclisinizi bir kere 
bir nutuk ir.ıt etıııi~tir, 

Tevfik i{ı'.ı:ııl il . nutkunda 
billıa!sa şıı sözleri söylemiştir: 

" Efendiler, Bundan iki 
sene c\·cl Varşornda birbiri
mizden ayrılmadan evci ör-. 
düııcti kongr'ciıizfn i9tyı;a · 
mahalli olarak , liFimiz inti-

# 

hap edilmiş, ve bu intihap 
b'.zdc !ıü)ilk bir mcmnuniy t 

uyandı: mı~tı. Çünkü hemen 
hemen Anupaıun her kö;-e
~indcn ve l\mcrikadan gelen 
ı:.ııralılı:ı lr.rın iştirakilc top
rağımı7d:ı hcynclınilel lılr içti-
ma akdedildiğini ~örmek 

hır.im i\·iıı fahr nılilıalıatı 
c~ ıi' bir lıadi~c olacak idi. 
Fazk o!::r:ı k bu içtima mıı
rn hlıa:ı~a~a ıncmlckctinı!zi gör-

haha seliimlamak isterim.> 
Tevfik Kamil Beyin nutkunu 

müteakip kongre riyaset divanı 
intihabatı yapılmış ve riyasete 
Havas Aj 11ısı meclisi idare re-

[Alt tarafı 2 inci sayıfanıızdadır J 
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; (iazi Hazretlerinin \ 
~ teşekkürleri E 

~ Ankara, 25 ( A. A. )- ~ 
~ Riyaseticumhur katibi umu - ~ 
~ mıliğinden : ~ 
= = ~ Reisicumhur Hazretleri ~ 
~ kurban bayramı münasebetile ff 
~ telgı-af ve mektuplarla tebrik-~ 
~ te liulunan zevata t~ekkür ~ 
~ ve memnuniyeılerinin ibla . 'ffi 
ff ğına Anadolu ajansını ıavsit i 
L buyurmuşlardır. ~ 

Ulllıı 11tlllU111111ılllı111ı•IMıt SZ 11111111~ 

Umum vilayet meclisi 
fevkalade 

bir içtimaa çagrılacak 
Bir kaç gün evvel B. M. M. inden çıkan kesirlerin tevhidi hak. 

lcmı!oki kanun üzerine evvelce kabul olunan vilayet hususi bütçe
<i::ıin tekrar tetkikine lüzum görülmüştür . 

Yeci lcanuna göre kazanç vergisinden evvelce alınan yüzde 
50 ye mukabil bu defa yüzde 25 maarif hissesi alınacaktır . 

Evvelce yüzde 25 üzerinden alman müsekkafat vergisindeki hisse de 
y;izde 15 c tenezzül etmiştir . 

I3u sebeple vilayet maarif bütçesinde oldukça mühim bir açık 
hastl ~:nıuıtur . .. 

Y a'.uız bu nisbetin tenezzülüne mukabil kazanç vergisine bazı 
zamlar yaj)ıldığı için arada bir teadül olacağı zannı da mevcuttur, 

W.u'.1l3ebci hususiye bunu tetkikle meşgul bulunmaktadır . 
Y ap:!an taksimlere göre bütçede 400 - 500 bin liralık bir 

açık Yardır , 

Bu tene B , M M. yol müKelleliyeti kanununu ela tetlı.ik ve 
kabul edeceği için lstanbul umumi vilayet meclisinin hazırladığı 
büı~e nnsıl olsa bozulacaktır , · 

13:: yüzden meclis haziranin 15 ne doğru her halde fevlcalade 
oir i0;t;m3 ak:ederek bütçeyi yeni kanunların esaslarına göre 
tad.l cd:cc!<tir. 

Maha:;ebct lıumslyc muallimlerin haziran maaşını bütçenin 
•~·:likıe.o l'~:u:n a<irmcden eskisi gibi gene verecektir. 

Faciaya sahne olan yerde yaptığ1mız tahkikat: 
Evelki gece, saat bire 

boğru, Kasımpaşada çok 
kanlı ve acıklı bir cinayet 
olmuş, 17 yaşında güzel 
bir mektepli kız on beşfnl 
henüz doldurar. ve kenclisi 
gibi mektebe devam eden 
biraderzadesi tarafından 
tabanca ile öldürülmüştür. 

Hadiseyi, dün cinayetin 
yapıldığı yere kadar gidip 
tahkik eden muharririmlz 
şöyle anlatmaktadır: 

Ôlen ve olddren 
Ölen, henüz 17 yaşında 

Müeyyet isminde, göze], 
ciddi bir kızdır. Ana ve 
babası Ankarada bulun
maktadır. Kendisini, Bey
oğlundaki ltalyan mektebi
ne devam edebilmesi için 
ağabeysi Sulh rakısı amili 
Ihsan beyin yanına teslim 
etmişlerdir. 

Katile gelince, Ihsan be
yin öz çocuğudur vt 15 
yaşını yeni bitirmiştir. 

Bir müddettenberi Gala
tasaray lisesine devam et • 
mektedir. 

Kanlı ev ... 
Cinayet Kasımpaşada 

yenit:eşme civarında Bah
riye hastanesinin arka ta
raflarında Kadı Mehmet 
Efendi mahallesinin Ubey
dullah sokağında 12 numa
ralı evde yapılmıştır. 

Burası, sokağın bitkinin
de bir katlı, yenice bir 
evdir. 

Mecnun gibi ... 
Genç katil J3ürhanettin 

efendi, küçük halasına kar
şı derin bir alaka duymak
ta, Müeyyet hanımı çıldıra
ı:ıya ıı-evmektedir, O kadar 
ki kızcağızın her hareketini 

gizliden gizliye tetkik et -
mekte, onun peşini hiç 
bırakmamaktadır. 

İlk ş'iipheler .. 
Lakin, genç kız çok cid

di olduğu için biradsrza
desinin bu derin alakasine 
karşı hissiz kalmıştır, 

Kızcağızın bu vaziyeti de 
Bürhanettinin kalbinde hak
sız şüpheler doğurmuştur, 

Eğlenceli geçen bir 
gün ..• 

Küçük katilin babası 
Ihsan bey cuma günü aile
sını ve kız kardeşini alıp 
Kahtaneye götürmüş, sa
bahtan akşama kadar gü
zelce eğlenmişler, ata ve 
sandala binerek neşeli bir 
gün geçirmişler, akşam 

üzeri de hep beraber ev
lerine dönmüşlerdir. 

Müeyyet hanım bu 
eğlenceden çok yorgun 
düştüğü için erkenden ya
tağına girmiş ve mışıl mışıl 
uyumağa başlamıştır. 

imam efendının evinde 
o civarda Badulla ma

hallesi imamı Mehmet Ef. 
İsminde biri vardır. Bu 
zat İhsan beylerin hısımıdır, 
Katil Burhanettin cuma 
akşamı imam efendinin 
evine giderek dereden te
peden konuşmıya ve gra
mofon çalmıya başlamıştır. 

Bir aralık muhabbet uza
mış ve lakırdı Kahtane se
fasına getirilmiştir. imam 
efendi, hiç etliye sütlüye 
karışmazken, bu sefer ne
dense genç bir kızın Kah
tane gibi bir yerde beygi-·, 
re binerek gezmesinin doğ-~ 
ru olamıyacağından, ciddi 
bir aile kızına böyle hafif 
meşrepliğin yakışamıyaca
ğından ve saireden bahset
miştir. 

[Alt tarafı 2 inci aayıfimLZda] 

Adliye vekili Mahmut Esat Beye 
dün verilen ziyafet 

f -- , -

Adliye vekili l\Iuhmut Esat B., dün sabah Adliye dairesine gelerek bir müddet mc~g~ıl 
o!umuştur. ::\Iafımut Esat B., Adliye dairesinde Mkiınlcrimizlc görlişınüş, akşam üstü hukuk 
mezunları cemiyeti tarafından şerefine "Türkuvaz~ da v~rilen çay ziyafetinde k:~ır ·bulun
muştur. l\Iumailcı lı varın akşamki trenle Anbrnyıı gidecektir. 

Ziyafetin talsil;\tı ve vekil Beyin nutku iç sahifalarımızda münderiçtir. Resmimiz ziyalat 
esnasında alınını~rır. 

seyrettiğini görmiyorum. 
s~ylediler. - Aman 
Üstadı ka- üstat 1 

ranlıkta hir - Sahiden 
haylı aradım öyle canım. 
ve nihayet 9 

antraktta gör- Vücudu· 

düm: nun bütün 
- Şimdi bedii hatla -

sinema sey- rını büyük 
rediyoruml Ya- Re11am Çallı lbrahim 8. bir vuzuhla 

rım saat sonra da bir ah- gösteren çiplak bir kadın 

habıma sözlüyüm. Cumar- heykeli önünde ve ayak-

tesi günü görüşelim. üzeri konuşuyorduk. Çallı 
- Pek ala.. . b d 

lbrahim Beyin eğen iği Bittabi cumartesi gunu 
akademide tekrar ispati vü- fikir ceza muallimi Vehbi 

cut ediyordum. Mektepte beyin fik" rleri idi. Anket 

yoktu. Ayni sahada bulu • hakkır.da vazıh bir fikir 
nan evinin kapısını çaldım. 
Evvela evde olmadığını 
söylediler. Sonra da var 
olduğunu! Nihayet akade • 
mının methal salonunda 

Tehdit mi? --Fransa Beranger-Me-
lon itilafını tasdik 

etmezse 
lmerika ne yapacak? 
Pcrlin, 2-ı, (A.Al - Va

şingtondan bildiriliyor: Fransa 
hükı~ıııetiniıı Bcraııgcr-:\Idon 

iıilıHıııın tasdikine miiıcallik 

olarnk vermiş olduğu kaça
maklı cevaba c\mcrika hari
ciye nezareti, Fransa bu 
Ycsikayı bir kaç ha!taya 
kadar tasdik etmediği tak
c\irdc 1 Ago,;tosta müddeti 
bitecek olan ve 429 milyon 
dolardan ibaret bulunan 
ticari borcunu ödcıncğc mec
bur olacaıtını bildirmek ~u· 
rctile ' ıhdcdc bulun
ınıı.;tur. 

A-m-s-te-~dAmda • 

Beynelmilel ticaret odası 
kongresln hazırlık 

Sekiz Temmuzda Amster
damda beynelmilel ticaret 
odasının senelik kogresi ya
pılacaktır. 

Kongrede "Siyaseti tica
riye ve mevanü ticariye. 
meseleleri görüşülecektir. Bu 
meseleler hakkında şehrimiz 
ticaret odasının da mutaleası 
sorullnu~tur. 

vermek için üs~ada evelki 

gelişimde o tarıhli nushayı 

vermiştim. 

[ Aluarafı 2 incı 

Reşat Nuri 
nin 

Son romanı 

Bekleyiniz! i .......... Y~fiil-1 
)Hüseyin Rahmii = -~t 

ı Beyin makalesi f 
J Salma İ 
(gezenbirJ 
( deli i = = iuıııı11ıııınıııno11ııuııumııı::· ı:nuııınııııuııl'lıııtı~ 



ve 

A (A~N 
~ 

llt/rıt P<ışa seoziız)~ordıl . . ·----~-

Dı"is11u11ı kar.Hsıııdan OTllltl 4 böliik askerle 
' ' 
a;•nlması de11ı<'I. sara)· rııulu~(ızlığına 

ta ı-ini denıekti · 
-()!)-

Diye sonlu. Rifat paş1 hıç 
emir alır da yapmaz olur 
ım.ydll? 

- Emri Sdmikrini icra 
ettim paş1 efendimiz dedi. 
Rif.ıt )Y.!Şn dört bôluk askerle 
acele 1 tnnbul:ı d. •;ı.t cJilmc
slndcn pek biJ)'U · tımitkrc 
k.ıpılnııştı. 

Ö) 1 ya ? Duşm.ın karşı
sından dürt buluk ashr ayır· 
mak ıkmek Rif.ıt paşanın bu 
ash rlc arav mulıafaza~ına 
tavini demek hli. 

Hıışb iş İçin lstaııbula 
girıııeıtc hazırlanan düşmanın 
gözii oııündcn ashr ayırıla
bilir miydi ? 

lşte Rifot paşa buna sc\'İ
niyordu. Oh .. dli~ınan karşı
sınıla ıoz torrak içinde boğu
lup tanrının günü çamura 
lıatıp bulanmaktan kurtularak 
mi.· gibi saraya ynnpala 
yııt;ı,,ıktı. Bundan büyük 
nimet mi olurdu ? 

Ri fot paşa tekrar etti. 
- Evet efendimiz. En 

güzide askerimden dört bölük 
ayırdım. 

- ~lcmnun oldum. Bak 
pa}a o kadar nazik ve mc5-
uli~·ttl! bir vaZifeye tayin 
ediliyorsunuz ki ... Bilha a 
pedi~nhımız efendimiz ile 
alaka<ı vardır. AnI.d111ız mı? 

Süleyman paşa sayei şaha
nede hapsedildi . .Muhafazasırta 
dJkkat edecek sadık birisinin 
iptihabı lazımgeldi, ve .. sizi 
llyık 1:ördüm ... 

Rifat paşanın yeşilce unıit 
çayırlerına kurdu~u saraya 
yanlamak hulya~ı altüst oltt
virmişti. Fakat Süleyman 

paşa gibi bir ııduma mulıa
fız olmayı da az şeref!iz 
bulmuyordu. 

- irade bu)'Utursunuz. 
Diye mırıldandı. Rauf paşa 

)·eni muhafıza ciddi vazifa
ktini sayıp döktü : 

ülcynıan p~şayı tazyik 
etk.:d<, k;msc ile konuştur

mıyacaktı. Ilde kaçmamasına 
svn dcrctc dikkat edecekti. 

Serasker son &öz olar:ılı 
Jcdil<i : 

-paşa. bu gece askerinizi 
alıp h:ırcket edccckeiniz. 
vapar vardır. rnu\'affakiyct 
tcn'cnni ederim!. 
Rifat paşa ertesi sabah vapura 
bindi. harp ~ahnc. inden getir
d•g i dört bölbl· askeri de 
yrırnna aldı. doğru Çıınalı
k.ık ye [,itli 

Siıkym.ın paşa kale içindeki 
nı:ılı.:ıfızlık ılair~ 'nılc bir odııda 

hemen paşanın malıpu> bu
lun,!ugu adayı kordon altına 
a!Jınp J·u~aturdı. 

sonra da Süleyman paşayı 
çok müteessir bu!Ju. O, cn
ziyaJc AbdulhamiJc çekmek 
istcdi~i telgrafın kabul edil
mcnıcsind.:n teessür duyu
yordu. Rifat paşaya acı acı 
şilıiyet etti. 

- Bu b ylc olmamalıydı. 
N' e yaratım İ)tc oldu. 

Diye dert yann1ak İ5tcdi. 
Rifat paşa: 

- Bcndtnizc ılı: emir bu
yurdular. Telgraf Ye.mektup 
hu!;\ n hatiçlıı bir muhaberede 
bulunrnıyacnksınız. lhtillttan 
memnuiyet kararı .. malumu 
dev Jetin iz Y 

Ccvabıııt Yerdi. llcri geri 
birşey söylemiyerck çıkıp 

gitti. 
lley yarcbhi... daha dün 

ordulara kumartda cd rck, 
bir, dcdig'ini iki ettirmiyen 
Süleyman paşa şimdi dar bir 
od4da derdini anlatmak için 
iki satırlık bir tclgtQf yata-

• 
ınıyoruu. 

Şu vaz'lyet karşı~ırtda klın 
ol5a bunalıp zcburt kJlmatdıt 
İşte kaç gündür ne derdlni 
dinleıebiletek birini buluyordu, 
ne de İstanbuldeld çoluk ço
cuğundan bir haber alabili
yordu. 

paJanıu en zi~adc gfıcüne 
giden de bu olsa gerekti ? 
Haydi saraya fih\n telgrııf 
çekmesini istemiyorlardı. ya, 
bir suçu olmıyan garip başlı 
çocukları ile ihtiyar anasının 
ne kabahatleri vardı Y Onlarla 

neden muhabere cdcmiyordu.'I 
fllıtıntdt] 

Romen uen~leri 
Jımnastikçiler dün 

Pireye gitUler 
Evvelki gün şehrimiıe 

Rrııl'anya jimnr.stil.-~ilerl c:lün 
öğleye kadar şehrin ş .. y.ııu 
temaşa tnahallerinl gezmi~ 
!er ve saat 3 de l'ireye 
gitmilerdir. 

Romanyalılar nbtıında 
Çapa. mües~-e~ine mensup 
taı.bilıiz tarafından har&· 
retW h!şyi edihnif ve n\İ&a· 
firlere buket takdim ed:l
mıştir. 

Yakalandılar 
Adapuzarı, 24 ıA.Aı 

Zabıta bu r;iin . doimz bin 
defter kı.,ı·k sig::ıra kağıdı 

yakalamı~tır. 

ııı.ıhpt>.; bulunuyordu. ı .. ---V•a•r•ın .. ı -as•ı•t•e•v•e!·.u-· --,ı 
:\h,hlfız feri!: Hi.ı:..:yin VA iT 

r··ısnın çok iıı,aniycııni gö- K 
ılıyordu. Hatta lJü,cyin raşa 

hıııli oAlu müLizim J\lahmut 
heyi Sulcyman paşanın lıız
mcıınc tayin ctıııck..,.tzilcıini 
ı;ö,tcrnıİ)ti. 

Siılcyman raşlmn yalnız 
bir dnJi arJı: Hi~ bir rnralla 
muhabere cdcmiyorJu. Rauf 
paşa tegrafhancyc fılAn emir 
nrd.ig-i için Süleyman paşa
nın ıclgaaflarını kabul etnı~ylp 
iade ediyorlardı. 

Hatta mabeyne çektiği bir 
telgrafını : «fstanbulJın emir 
aldık 1azamayız.ıı Diycrcktcrt 
geriye ~e\·irnıişlerdi: 

Yeni muhafız Rifat paşa 
Çanakkııleye gelir gclıttez 

26 MaJJu t87J 

Derscadet ve bl -
l.tdı tel~e ıeva. 
hill mnlılmfHle 114111 
deniz luJtruımlarUe 
bostan sergileri 

• mey~imlerinln le . 
karrüp etmekle ol
maıu dhetOe şera
iti uıbıluuı veçhlle 
mevkii m-flzayede -
ye çıluınldı6ıntÜln 

talip olanların Şeh
rem•tUltl meclt.lne 
mflrttuıat eyleme .. 

lerl 

VAKiT 26 Mayıs 
\ ........... , 

26

!~~;,J V AKIT r············-····-~ ! Mühim haber- i 

L!.~~~~ ... ~~~~ ~ıoıa~ ve nıüste~cen ne~ir 1 l*I ;SON ' 01 
_HAS!!ı~bf;~-

M. Meclisinde 
Bulgar ve lsviçre mu· 
ahedeleri· kabul edildi 

[Osı tarafı ~irinci sayffJnızdadır] 

Vehbi B. b~ mütalaa
sında; " bediiyatta açık!!)< 
mevzuubahs olamaz.. ibda 
ismeti umumiyeyi rencide 
etmedikten ba~ka içtimai 
z~vkıselimi yükseltir. içti
mai zevkıselimin şartı asli· 
sini eürmiyete ifrağ etmek 
doğru değildir" diyordu. 

yegane şahiti olan, omut i m-_ .. :ı,.ı-:! . qp- ·~ 
başımııdaki çıplak kadın hey-~ v~. aıaci.çte.: } 

kelinden başlıyarak ve sa- J Adliye vekilı Mahmut i\1ütalıassıslar l,ünferan- ~ 
!ondaki, muhtelif pozlar ta- j Esat B. şerefine Jün bir sıııda yeniden buhran zuhur 1 
şıyan heykelleri göstererek ziyafet verilmiştir. Muma- etmiştir. ~ 

Hariciye veki
linin izahatı 

ilave etti: ~ ileyh, bu akşam Ankaraya + Amerika hükumeti 1 
- Şimdi bakınız; azizim. ! dönecektir. kaçamaklı bir ccnp YCrdiAi } 

Bunda, hakikattan başka } + Bu ayın sonunda ı\lcllon iti!Mlnm bir iki % 
ne var. Hakikatın ve açılc- ~ Bulgar meb'usları ve tüccar- hafta i~inde ta Jik ctnı sini ~ 

Ankara, 25 (A.A.) - Bü
yük l\lillct i\lcclbi bugün saat 
on dörtte reis Yekili Refet 
Beyin riyasetinde toplanmış

tır. Muamele Yergislnln lıirlncl 
madde İnin tel irine dair Jla~

vekalet tczkcrcsile maliye 
encümeni mazbataları kabul 
olunmu tur. Tül.iye cümhu
riyctl ile lsYiçrc hükumeti 
ar:uıınc!a imza edilen uzlaşma. 
adil tc~vlye ve tahkim mu
kavele !namesi ile hUkOmetl-

• lığın hayasızlıkla ne alakası ff Iarıııdan mürckk p elli kişi- FransaJan talep etmiştir. ~ 

Kurtulmak istiyen bir ta-
var. Bu heykeller size bil- ~ lik bir hey' et gelecektir. -0-Ccncral rcng-Yfg. iaııg f 

vurla haraket eden üstada 
kartı bütün talakatimi sarf
etmek mecburiyetinde idim: 

diğiniz teylerden baıka f -O.Bugün gümrükte komis- şimali Çiııılc diktatörlük ~ 
birıey ötretiyor mu? ~ yoncular birliğinin idare ilan etmiştir. Pekin civarında ~ 

Bence diınyada tek bir ~ heyet! intihabatı ppılınıştır. yeni bir lıarbln patlak ver- § 
müstehcen resim şekli var- ~ + Şehremaneti barem ın~si pek nıuhtcıııcldir. ~ 

- Yapmayın dedim. Bu 
vadide sizin okadar söyli• 
yecejtiniz şeyler vardır ki. 
Hem sizin resimleriniz için 
de "çok açık. vasıfları ve
riliyor! 

dit. O da bugünu··n telak- ~= ı 1 .. 11 . 'b-' :mnuıtı1111 ::mıı:m:::::nm::ı:m:ı.:~ 
rnnunutıu ey u c en ıtı dert bul vilAyHİ butçe inde yarım ~ 

kisi için .. Zaman ilerledikçe ! tatbik için tetkikat yapa- milyon lir:ı açık hasıl ol- ~ 
bunun da t11bii telakki edil- Ş caktır. muştur. ~ 
miyeceğini kim te'min ede- ~ IQI Ilomanya jimnastik- + Jıpoıı sngi i ı !-ı.ızi- f=== 

bilir ?I j çıleri dün Pireye gittrıiŞ- rand.ı ,ıçıl.ıcaktır. 
- Bu hususta resimle ~ l rdir. + Deniz haınanıl:trı ı 5 f 

mizlc Bulgaristan arasında akit 
ve lmt:a edilen bftarartık uz
Ja~mn, ıdl! tesviye ve hakem 
muahede. inin tasdikine dair 
layihalar nıüznkcrc ve kabul 
oluntttnştıır. McecMıl leyli 
talc!X!nln mecbul hizmetleri
ne dair olan kanuna bir 
madde ilavesi hakkındaki ka
nunun birinci müzakeresi 
yapılm!lOr. i\Jecli · yarın saat 
on döttte içtirtıa tdllecktir. 

Galiba bu eon cümle 
te.ir etti: 

- Ben konuşmam d.e
mlyurum ki; fakat timdi 
konıııamam. 

yaıı arasında fark görür ~ + Munzam kesirler \'Cr- h:ızirand<t bclı.mclul açılnıı~j~ 
ıtıüıilnilz 1 i§ ı;isi kanunu üzerin İstan- bulunacaktır. 

jlıi1İ111111ııtıH1ıuuıuıı111111111ıııı1111nt1•tılı1tu1ıınıııı1111ıUllltt1111ırrt111111ırııouı11111hıuııııı?,1·ı11ııt1ııı111 .,.ııı 

Ankara, 25 <A.A) - Ila
rlclyc \·ekili doktor Tevfik 
Rü~tü Bey Büyük millet 
meclisinde Türkiye-Bulgaris
tan arasındaki bitaraflık, uz
la~ma, adil tesviye ve hakem 
muahedesinin milzakercsine 
başlanmadan evvel atideki,. 
beyanatta bulunmuştur. 

Arkadaşlarım! llüyUk Türk 
uıillttinln art\1 ve ihtlyAçlıı
rını onun menfaatlerini hcr-

Bayram üstü. Gidip pa· 
rı bulacatıtn 1 

Hem canim bu hususta 
uzun uzun ıöyliyecek fey
lerim yok cidden! 

Bence san'atta açık, çıp
lak, meselesi yoktur. Bu 

böyle bir iddianın ml!vzubahs 
oldııtu devirlerde yaşıyan 
heyeti içtimaiyenin telakki
ıi meselesidir. 

Bu olsa olsa bu şekilde 
düşünülebilir. Oii4ününüı 
camın. Daha 10 sene eve! 
bacaklarını dizlerine kadar 
açan kadınları gördükçe 
detin bir hicap duyulu
yordu l 

• Ve bu lcıia mükalemenin 

- A ... Siz beni adeta 
söyletlyorsunut. imkanı yok 
timdi uııın uıun konuşa· 
maml 

- Konuıtuk bile ıııtat. 
Şu euıllmın cevabını da 
verirseniz .. 
~ Yazı ile resim mi? .. 

ayrılamaz. Ede.biyat ile 
san' at arasında fark yok
tur. 

- Bu husustaki hadise
ler için bir jutl teıklllne 
taraftar mısınız? 

- Madem ki telakki 
farkları vardır. Buna ta
raftar olunun bittabi. 

Vedaa ait el uzatirkeıı 
kulalima fısıldar gibiı 

- Allah bile Adeın ile 
Havvayı çıplalc, oldu*u 
gibi yaratmış dedll 

~~;e~a~:;e~n~~~:e~~:~:ı~; Kasımpaşa cinayeti 
do herkesten iyi bilen Bürük l•••••••llııiiİİlll•miiıılll••••••lil••-
Rcisicumhur hazretlerinin Bul- [Ôot larafı 11 ... ı ıayJamttdad .. I rile yere yuvarlanmış ve 
~ar gnzcteeilcrine Tiirkiyenin Hiddet.. buhran.. müdahalesinde fazla ileri 
Bulgaristıın:ı karşı hisleri hak- imam Mehmet efendinin gitmek imkanını bıı suretle 
kındaki bl'}'anatlarındnn sonra muahaaeli sözleri genç Atı- kaybetmiştir. 
bu hu~usta bir kelime l!Ave kın kafuında çok derin İlk kurıun. .• 
ve tekr.trına llızum kal - iıler bınıkmıtlır. E..uen Günahsız anne1 oğlıınun 
mamıştır. Benim bumda arz- bir müddettir buhranlı bir bir yumruğile yere yuvar· 
cll!'ccğlm şey büyük meclis hayat ıeçiren Burhanettin !andıktan sonra, 15 ya$ını 
arkada;larımdun huzur ve gece yamı iınam efendinin yeni dolduran katil, elin-
ıasvibinl1.e uzcdilcn muahe, evinden çıkarak koşakoşa deki tabancayı, yataktaki 
cleııin 0 lılslcrc uygun olarak kendi evine dönmiittür. genç ve güzel ıevgiliıinin 

caıı:ıim rdünıit oldugunu ve lkl Güzel tevgiliıinin al kalbine çevirmi• ve ate4le-
komşu milletin menfaatlerini gezintisi yapınıuını 15 ya· mittir. 
brşılıkh bir anlayış ve ldra- şındaki aıık efendi bir .. Çnu lcıırtarınıı! .. ,, 
!;in nctkcsl olar:ık yapıldı- türlü lıazmedememektedlr. Aradan bir kaç dalcilca 
ğını ye onun Jiıtfcn mii ta - T•hnc:41y• ..,-ılınc... geçtikten sonta, yaptı~ı ci-
ccllyctle ve tasdik buyuru! · Sevditi kııın bu serbest nayetıen, iş işten geçtikten 
maEını nrt. ve lstirhatn et • hareketini bir türlü doğru sonra pişman olan katil 
mcktir. bulınıyan Burhan Efendi, feryada başlamıştır: 

Filhakika ycnl Türkiye do- kalbindeki şüphelerin de -Doktor gelsin ... Kurta-
ğduğu gUndenberl mütcliabll tesirile çok hiddetltnmiş, 
muh~bbet ıezııhlirlerine şahit asabi buhranlar geçirmiye 
olduğtJtnuz Bulgaristanın da- baılamı$ht. 

h:ı Ç3nko! hükôttıetl 7.ama- Saat biri henüz çalmıştıt. 
nındaki hariciye :ıızırı M. Burhan efendi bu aralık 
l>avlo! ile bıışlıyan ve son birdenbire eline bir taban-
senclcrde şimdiki hariciye na- ca geçirerek genç halasının 
zırı :il. Burof ile kısa olma- yatak odasına koşmuş ve 
sına tall;men gluikçe artıın kızt uyanClıraralc Kahtane 
bir samimiyetle tcvall ve te- safhasının hesabını sormıya 

rınız onu. 
Kız derhal ölmüştür ve 

kurtarmak mümkün değil
dir. Bu meş'um vaziyet 
genç katili büsbütün çıl
dırtmış ve tabancayı bu 
sefer kendisine dilndürerek 
kalbinin üstüne ateşlemiş

tir. 

.Ac=ık.lı IHr tma.te me:asimi Jrı:rrilr eden mülakaılarımız batlamışhr. 
ve başYekil i.\l. Liyapçcf ile Zavallı kıKafrız, gece Çıltın aşıkı tarafından 
bu muahedcnin imzası mli- yarısı yeğeni tarafından or- öldürülen genç kızın 
nıısebcellc teati edilen tel- taya atılan bu ıualler kar- cenazesi dün öğle üıtü 
grallar iki komşu devlet ve tııında hayli PJırmıtlır. çok lıaıin bir merasimle 
mllletln arzettiğlm hakiki Bu ıırada, oğlunun gii· kaklırılmıf, ebedi metfenine 
menfaat ve hislerinin olduğtı riiltiiıünden telitla dışarı iÖnderilmitlir. Cenaze çe • 
gibi aramızda mü:ıahedcslne fırlıyan anne de odaya gel- lenklerle ıüılenmit, ittirak 
fırJat bahşolmn tur: Bu giin· mit ve Burhanettinin hid· eden erkekler, evlerinden 
Ierı.le belki de buıun Bulgar detirti yıtıştırmıya çalı,mış- bakan kadınlar ve genç 
Sobranyasında bu ıuretle tetkik tır. Fakat o hiddet aruın- mlar Nmimi ıöı yaşlan 
cdilmlktc olup iki hükOmct da zavallı anne o(rlundan dökmütlerdir. 
münııııc:bctlcri için olduğu gibi sat gözünün üıtüne yed iti KaUI baatanecle 
Dalkaıı sulh ,.e müMlemetl tiddetli bir yumruğun teıi- Kendiıini de atır surette 
için de faydalı bır eser olan rııııııt•••••'~''""""'''''•ıııııı~•ııı,.,.. ... ııı11111ıl yaralıyan katil Bürbanetıin 
bu muahede için mü tnccliyct • • • efendi Sen Jorj haataneıine 
kararınızı ve onun ta~ik ve kaldırılmıı, dün ufak bir 
tasvibini kabul huyurm:ınııı 'llatJJJı 114/llı 1!.tM operatyondan sonra götsiln· 
tekrar rica ederim. '§ qaHteHfiııle ft4'iı al&.: : deki kurşun çıkarılmıştır. 
Bereketli yağmurlar ~ ~.sı obH'"'4quu, qW ~ Sıhhai vaziyeti tehlikeli 

Yo7.gat, 24 (A.A.ı - Jkl J ~ ıa- iiıurüte. ( de§"ildtr. 
gllndenberi mcbzııl \·e nail 1 4 roedif1•t«!Z. ( imam e~~dl~e g~lınce ~· 
)'ağmurlar yağmaktadır. Jnıı1ı11111111 1111 111111,ııııı 11111ttıııı 1111111 111111111111 ,1ıı11 1 :; Muahazelı sozlerıle Bur-

Ajanslar kongresi 
(Üsllaralı birinci sayıfamızdadır J 
isi M. Menol ikinci reisliklete 

görmekle ıı;ssdtiğim bahtiyar
lığı arzctmdlc ıııüb~hi oluru:n. 

Röyter ajansı murahhası M. Mnhtcrcın hanını ve Elen
Clemans ve Anadolu ajınsı mu- diler; Tabiatın bu şen, ncş'eli 

ralıhaslarmdan Bolu ıneb'usu 

Falih Rıfkı B. ve katibi umu -
miliğinc ispanya ajansı murah

hası M. Amala intihap edil -
miilerdir. 

M. Menol kongreye iıtiralı 

eden murahhasları sel.imlıyarak 
dördüncü kongreniıı lslanbulda 
açılmam temin lıu1111usudaAn• 
dolu ajansı tarafından slitleril n 
alakadan ve murahhaaların 

Türkiye topra~ında mat.har ııl

dukları hüsnü kabulden dolayı 

beyanı teşekkür elmiı ve kon -
greye nıesai!lnde muvalfakiyd 
temin eylemiştir. 

Bunılnn sonra koni" l~tl· 

maı dolavı•ile RelslçUqılıllt 

hazrctleril~ Başvekil ismet 
Paşa hazretlerine kongrenin 
tnzinıaanı lblaJlt miittdik<tn 
kabul edilmiştir. 

Beyncmilel müttefik ajans
ların Bernede akdettikleri 
birinci kongrede Bulgar ajan
sını temsil etmlş olatt bulga
rlstaeın Ankara sefiri l\t. Pa ı·
lofd un kongra murahhaslarını 
selamlayan tdgrafı okunmu$ 
ve kendisine bir rcşcHdir 
tnlgralı gündcrilmlştlr. 

Kongre mesaLine program 
mucibince devam cdccetlr. 

Emanetin ziyafeti 
Şehremaneti dün akşnın 

tokatliran otelinde longrc 
murahhasları ~crdinc 100 
ki~ilik bir ziydet \·ermiştir: 
Ziyafette matbuat erldnı ~ e 
gazetecilerde hazır bulımmıı~ 

ve Şehremini l\tuhittln bey 
şu nutku sövlcmi~tlr: 

«Aziz ve muhterem tr1is•f,r!et: 
Dünya hndistlrfr1L beşrriydi.ı 

müteyakkız ve müte~e1osis 1 u
fağına en çabıık yeıi~tırrnrk 

gibi pek mühim ve alemşümul 

blr vazife derıılıte edenlerin 
icra \le beynelmilel kongrele
rini akdetmek Gzre bu sene 
lstanbulun uzu iııt hap ve terviç 
etmiş olmaları biz:ın içln bil
yük bir nıdh~ret ve mrmnuı;iyet 
vesilesi oklu. Ayni zamaı:d~ mil
leUet arasında meveddcl ve 
mulıadenel c!:.s::ıtını taşıyan 

bu güzel toplamnalarm, beşeı·i

yetin saadetine hltmet edece
ğine kani olan sizi l!tantııl 
halkı namıtıa hllrmct Ve me· 
serretle selamlar ve kendimi 
bu kadar kudretli, mOhlm ve 
uyanık bir zümre arasında ---·· . ··-···--···-hanettini hiddete getirdiği 
söylenen Badulla imamı 
Mehmet efendi dün karı • 
kola götürülerek sorguya 
çekilmittir. 

"endiainin bu kanlı hadi· 
sede "müşevvik. vaziyetin
de bulundutu zannedilmek· 
tcdir. Bunıınla berıber bu 
zan kuvvetsiz görülmektedir. 

ve mes'ut parçı>.sınııı müza 
keratınıtcfa kıynıelli bir men
bal ilham olarak mcs3imı7.in 

nafi semereler vermesini tc
ınennı eder ve bu zivarcl!nizirt 
lstanbulun lallı ve kıyın tli 
hatıraları arasında uzun müd
det payıdar ollcağın: lenım 
eylerim. 

Şehrin davetini liılfen kabul ila 
lc:abel buyurduğunuz için ı~epi
nlze Ayrı .ı, rı arz! !cşekkürat ve 
beıeriye~i~ saadeti, refahı ve me
deni inkişafı Mmım \'e cüınle
miıin ıhhat ve snedeti, eme 
ıııı. kadehimi ref'ederlm.• 

Bu nutuk matbuat umum 
mUJlırU Ercıimcııt ~:krem bey 
ıaralındııo Fr:ınsızca olarak 
tekrar cdUnıiş ve ı1 avctlilerin 

alkışlarını kazanmıştır. 

Bundan sonra Ilavuı; aja;ısı 
mümessili ~1. l\lenoı buna 
cevap olarak bir nutuk söy
lemi~ ve ziyafet ne~·e içinde 
bitmiidr. 

Telgraflar 
Ankara, 25 ( A.A}- Bey

nelmilel müttefik ajanslar 
kongresinin içtimaı miınase

betile kongre tarafından reisi
cümhur hazrctlerilc Ba~vekil 

ismet Paşa hazretlerine atideki 
tclgrallar kc~ide edilmiştir: 

Anl(araJa Tür/rjge nlskümhuro 

Gazi Mu!lu/a Kemal 
hazr..llerine 

Dördüncü umumi konle
rıınslarını akdetmek üzere 
Ttınıbyaıla tpplaıımı~ olan 
mlittdık ajaslar nıurahhasları 

Z>tı d<'\ ktkrinc e ı tazim
kar ihıL aslarını Y~ TıırlJycnin 
rc!:ıh Ye :ıadcti hnkkmıla 

temennilerini nrzctınckle lıah
oyaal· ı lar-
Ankarc.Ja Baı11elcil lını.ı Pnra 

!ıa=rtılerinf 

Tiirliiycnin nıihnıunnii\·az 

topraı;ındu umumi konfcrııns 

lı:ılıııde içtima etmekle bah
tiyar olan ımittc!ik njnnslar 
murahha!ları zatı clcvlcrlerine 
en hiirm~tki\r hiskrini takdim 
ederler. --------
Şidd<:tlı yağmurlar ti-

trenleri geciktirdi 
Ankara , 20 ( V akıt ) -

Büglln yağan tid<ktlı ya~ur· 

laaın selleri Palaılı civarındı 
dernilyolunu basm!f, ekspres ve 
posla lrenlerl henllz kalkaına· 

rnışlgrdıe. 

l"'""'y ;p·;;i("""") 
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==== \ VAKiT 26 l\fnyıs 

Hava y su yok, gUneş yok! 
evve! 1000 haneden 

eden Besni 
asaba ı b gün 1000 

70 sene 
teşekkül Mahmut Esed B. şere• 

fine verilen ziyafet 
[ oAffiLDE] -~J 
Bir uınor ~e11eti Zavallı . aptallar! . Tıpkı bizdeki gibi! 

M emlekete ta en de· { 
rin yerlerinden ba- , 

- IJ:lı bir doktor dso- 1 

evden 

Şimdi 

ibaret kalmıştır 

yeni ve - ~üzel bir yere 
taşınmak üzeredir 

Hukuk fakültesi talebe ce
miyeti tarafından, dun Türku· 
vaz salonlarında Adlive vakili 
Mahmut Esat Bf. şere~ne 1 00 
kişilık bir çay ziyafeti veril-

--
«Asıl Türk demokrasisinde 

"sade bir vatandaş olmaktan 
cdaha kuvvetli ne olabilir ki?. 

Y J Amerıkada Mışıgan 
valisi bütün ap
talların hadım e

dilmesini emretmiş. Bu 

-
Bu ayın nihayetinde 

tum 'ar. Arada sırada irşat- · 
larına nail olurum. 

lhin de bana Alman pro
fe örlcrinden birinin bir ma-

kaıc,inden bah~cdiyordu. Tav

Si) c t:tti~i bendi bulup oku
dum. ~on satırdan rnnra yii-

7.lım ıLtıı npln buruı;;tu ve an
latılmaz bir esle: 

- Tıpkı bi.1.deki gibiL 

fkdim. 

Profr 'br Alman çocukları
nın çok !azla be~iı::;ııdiginden 

i' ,ı) et edi) or, doktor gödi

şu ile muh,tkcmc1 ı:.r yüri.itc
rt k 1%".ı ıhtimalleri mlırnıkaı;;a 
etil~< rdu. 

ıuiştir. 

Ziyafette Vekil Bf. ile Gi
resun meb 'usu Hakkı Tank, 
vali ma,·ini Fazlı ve F akü ite 
müderrisler meclisi Reisi Tahir 
Bf. ler ve Fakülte müderaiileri 
ve talebeden büyük bir kıSl m 

hazır bulunuyorlardı. 
Vekil Bf. çaydan eve! Mü· 

derrls beylerle bir müddet has
buhal etmişlerdir . 

c Bir an e\•vel muvaffakiyetle 
<tahsilinizi bitirmenizi bek
«liyoruz. Türk adaleti yolla
«rında mesai arkadaşlığı yapa-
«cağız. 

Bu nutuk çok alkışlanmıştır . 
Tal ebe tarafından irat olunan 

nutuklarda ve bu sürekli ve çok 

derin hürmet ve sevgi eserleri 
taşıyan alkışlarda, inkılabın Ad
liyede vücudunu kuvvetle teba· 
rüz ettiren şahsiyeti tanımış \'e 
sevmiş olmanın eser ve delilleri 
göze çarpmakta idi. -
le~ Heisitunı~uru 

şehriınize geliyor 
Bu ayın sununa doğru 

rnemlckeriınii~e bir Bulgar 
heyeti g-elcccktir. Tiırk - Bul
gar do tluk cemiyetinin tc
şehhll'iilc yapıla ıı bu 'eyahata 
fiulg:ır rnı:lı u lan. darulflınun 
mud.:rrıslcri ticaret aleminin 
hıı~lıca ş:ıh~iyctleri i~tirak et
m-:ktcdirkr. Bu grup Anka· 
ra \'C lzn irc d~ gidtccktir. 
• li-,afirlcr ş..:hrimizde ticaret 
od:Mnın misafiri ofacakl.miır. 

Susuzluk 
Şehrin Anadolu yaka

sında bu sene 
çekilmiyecek 

D<ıktorlcır ins,ına iJı.\ç verir
ler 'e füçların lıt:p<;i acıdır . 

F.ıbt bu benim doktor 
do tumun ıncku.ılm kadar · 

Ziyafete tam 4 1-2 ta baş

landı . Ve büyük bir samimi yel 
içinde devam etti . Ziyafetin 
sonunda talebe namına üç efendi 
tarafından nutuklar irnt olunmuş 
bunlara Vekil Bf. şu sözlerle 
mukabele ve iltifat buyurmuş
lardır : 

, Sor hona fah:-i pro
fesör oldu 

Bu sene Anadolu cihetin-
de susmduk olmıync.1~1 tah
min t:dilm.:ktcdir. Kı) ın p;e· 
çen ene ,iddctli olma-ı 'c 
karın f mda miktarda ) ağma-

a{J ilıiç bilı;nem 'ar mıdır? 
Ama ,ıkı\ycte hakkım yok. 

ç nkd bu zehir. benim irfan 
'e heyecan kardc~im, kendi 
içtiktf'n sonra bana uzatıyor. 

O mı kaleyi okuduktan 
~onra kendi rncmlekctimizi, 

kendi çocJI...larıınızı dLi~ün
memek, hatırlamamak kabil 
rrıidir? 

Bunu ne dlinymıın ne ha

yatın adaktsizliğine Ycreıne-

) iz, Almnıı çocuklannın fazla 
lıt:!;lcnmc!eri eğer kendi 

Alimlerini en(H::-cyc <lü.,ürecek 
derecede bol ı ... e bu o milletin 

ı;eni~ rcfahın1 en keskin bir 
dille nnlaur. Refah denilen 
~ey de y . .:ığınur gihi gökten 

du,1111.:z, onu milletlcr, kendi 
te~t:bbusleri, kendi kazanç 
)'oll,ırı ile elde ederler. 

L'1.nkl,ırdn c!oln~mağa ne 
hacet, daha bu ders sene i 

lıa:;-lan,..,11..ında gazecclcre dö

l,ulen aç çocukfar dın aı;ını 

htp lıilirit.. Kansızlı1~ran şef

faflanmı~ benizli ya\ rnlara, 

fozla dc!til, bol değil harta 
tam gıch da değil, sadece 

\"crcmdcn, kemik hastnlıkla

nnc!an l ... urtaracak yiyecek bi
le 1 ulm.ık lrnbil ol ınadı . 

istikbal 

Fakat 

geldi mi çocuğun 

oldıığunu söyleriz. 

onların gözlerimiz 

önunde tırtıl u~muş çiçekler 
gidi dağılıp dökiilme ine 

kar~ı duracak çareleri de
\ .ımlı, ) ılınaz bir inatla arn
nrnk pı) retini bir cLırhi 

h•:ni ııısı.:) eme) iz. Açlık, fu
knr:ılık tabii yeninceye ka

dar dl varu ccfon bir şeydir. 
Asıl bu ga) rct~izlik öniinde 

dır ki in<•nn korkudan ~:Ham 
\'e umibi1.1iğe 

=---

Besni k,uzasının hugünkiı hali ı'e laşınaca~ı ye .. 

''Besni,, den gazetemize yazılıyor: 
Cumhuriyet idaremizin imar siyaseti kazamızda fc. 

yizli bir şekilde tatbik olunmak üzre harekete geçilmiştir. 
Bu hareket kaza merkezinin daha müsait bir yere kal
dırılması ş~k!inde tecelli etmektedir. 

" Besni ,, kasabası bundan 70 sene evel ( 6000 ) 
haneden ibaret iken bugiin, eksile eksile ancak ( l 000 ) 
evlik bir bir kasaba halinde kalmışlır. Bu acıklı netice
nin sebebi pek çoktur. Btınlardan birincisi muhit ve 
iklimin bu zavallı memleket üzerind,,ki tahripkar tesiridir. 
Kasaba bugün sarp, vo)kanlık dağlarla çevrilmekte ve 
bu dağların arasındaki derelerden birinin iç.inde su, 
hava ve güneşten bile mahrum bir halde bulunmaktadır. 

Burada evler dik yamaçlara doğru birbirleri üzerine 
yüklenmiş bir vaziyettedir. Memleketi kuşatan dağların 
tepeleri öyle vahşi ve tüyler ürperten bir manzara g.ös
terir ki muhtelif heyelanlar neticesinde bu muazzam ka
yaların yuvarlanıp memlekette çok acıklı felaketler ya
rattığı vakidir. 

" Besni ,, de bugün 7000 kadar insan yaşamaktadır. 
Bu nufusun İ<;inde hastalıksız bir adam ve hele 

sağlam bir göz b11lınr.ık imkansızdır. Burada susuzluk 
da ayrı bir felakettir. . . 

Memleketi bu feci vaziyetlerden kurtam1ak ıçın za
man zaman bazı hamleler yapılmış, fakat hiç biri feyizli 
bir netice verememiştfr. 

Birçok inkılaplarla beşeriyet tarihine harikalar hediye 
eden cumhuriyet hiikunıetimiz buradaki 7000 Türkiin 
feryadını can kulağile dinlemiş ve imar hususunda en 
esaslı adımı atmak kararını vermiştir. 

Bunun neHcesi olarak Besni kasabası havası güzel, 
suyu bol ve toprağı cömert bir mahalle kaldırılmak, ta
şınmak iizeredir. 

Geçenlerde bir iş için bir heyet uzun tetkikat ya· 
parak yeni Besninin Kıhl dağ mailesinde Tavaşa ırma
ğının menbaına yakın bir yerde yapılmasını muvafık 
görmüştür. 

Burada yapılacak olan yeni kaza merkezine biiyük 
Başvekilimizin ismi verilecek ve "İsmet Paşa" adile anı· 
lacaktır. Bu hususta Başvekilımize bir de istirhamname 
gönderilmiştir. 

Fikri 
•••• 

Muhterem Prof esörlrr1miz 
• Muhterem BE. leı' , çen~ ar-
c kedaşlanm 1 ' 

« Bana güzide muhftimfzde 
< yaşattığınız şu bir kaç saat 

' • içinde manen ve ruhen yük-
• seldim . T eşekkürl"r ederim ! 

« Bir genç arkadaşıiı'ı'ız na· 
« mın11.a benirn hakbmda çok 
« ıaltifkar sözler söyledi. bun
« lar<lan çok mütahassfs oldum. 

« Bu güzel sözlere karşı ne 
« diyebilirim? 

Şu kadarcık bir şe~ ihve 
c etmeliyim ki ortada mevcut 
« eserler benim değil, benim 
« ve hepimizin kendi inin ol· 
« dtiğumuz Türk mıJMltnfndir. 
« Benim hu eserler etrafındaki 

« rolüm sade bir vatandaş ve 
« milletin bir işçisi sıfatıle ça· 
« lışmaktan, çalışmış olmaktan 
< başka bir şey değildır. 

Polonya ga7..etderine göre 
ahirf'n Parist~ki Sorbon dnrül-
fünunu Lehi tan reisicumhuru 
M. lgnas Mo çiçkiye fahri pro
fesör cdoktör> unvanını vermiş· 
tir. 

M. Moşçiçl; alim bir 7.at 
olup halihazırda Lehistanda 
kimya sanayiinin inkişaf ve te
rakkisine ciddi surette çalışmak
tadır. Reisicumhur intihap edıl
mezden evel Lwaw (Lemberg) 

politekniklnde kimya profesörü ve 
Horsov azote fabrıkaları umumi 
müdürü bulunuyordu. 

·---
Akit 

ı·ırhala eşrafından Paşako 

zndc ~lccit Bt.·.y kcrimı.:si 

• le\ hibe J lnnıln ile ihra(.'at 

tuccarJcırımızdan J lasan zııdc 

~ eh met Cemil Be~ in nikah
ları icra kılınını.,tır. Tarafeyne 
sa<ılletlcr temenni ederiz. 

Ucuzluk müsabakamız 
Gerek karilerimiz, gerek müessesef('r 
~&rafından büyük alöka ile karşıianıyor 

Gazetemi: in il1(, saJ'"~fas1111n başın da 
bir kupon p;Örii..yorsunuz ; bu kupon 
uzu clulc 111ii.srılıalca11ız;:,1 n ho11 osz ulur . 

l cnzluk bonosu 1111 kl'Sİniz; so tuı a I a-., 
.cag1121~ <>şva ıç111 ' J .J /\ 171 

•• karilerine 
ten::.ild l J ·a1)(u..:a klan 111 illin etli ifirniz chik

klln <1e n1a!fa=ahLn tercih edini=.: pa=.arltf.fı
nı-::.ı yapını=.. e~cr fiat ınaktu ise hesab1111z1 
ona !!Öre (!Ört'inıl:;~ 11ilıaJ·et n·a:.elt1de ildn 

~ ~ ~ 

edilen nisbette ten::tldt yaptlması Jr;in para 

İRTiHAL 
Sabık Ticaret mektebi 

alisi müdiirii, Scyı-isefain 
meclisi idare aı.asından 
Ahmet Hulusi bey Aııka -
rada bulunduğu esnada 
fücelen vefat eylemiştir. 
Cenazesi ahibba ve dostla
rının huzurile Ankarada 
metfeni mahsusuna tevdi 
olunmuştur. 

ile beraber kuponu ecrini:.. Aarilerinıize ıen-
Poznan. sergisi -:ildi !l"Jl(ll"Ok olan dılkkdn ('C 11111ğa;;;aların 

/isi ,~si dördıl ıı cıi sa. v~fa 1111:: d11dır. 
Eylüldcbüyükspor======'=================-========= 

... 1 1 cuda getirdiği terakki eserleri ayında 8 boyskot toplanması, cg ence eri yapı-
lacakhr gösterilmiştir. Sergi münasebe- iki sokol içtimaı, biri beynel-

ti ile serginin kapanma tarihi milel olmak üzere müteaddit 
Aylanianberi Pozııan şehrin· olan e}'ıu-lun sonuna 'ha.-.L 6 61 ki b"I .. 

K :wır ınotosi et,. otomo ı , gureş, de ihznr edilen büyüle Leh 
ı:cr~isinin açılme. merasimi ya- beynelmilel olmak üzere 40 yüzme, hokey, endaht, ve sa-
pılmıştır. Mezkor umumi ser- futbol maçı, dördü beynelmilel ir oyun ve müsabakalar yapıla. 
gide Lehi tanın her salında vü- olarak 12 at yarışı, lernmuz caktır. 

acayip bir alemdir. ne tuhaf tezat

lar yan yana baş başa el ele 
' vererek yaşarlar . Bu kos koca-

daima sıcaktır ve dalma .delikan

lıdır . Onların ya§larına rağmen 

bir tarafları tamamilc çocuktur . 

Pazvant oğlu ve Emin sevgiden 

çocukça ve çocuk gibj ;bahsedi

yorlardı . Bu belleri palalı 

omuzlan stlahlı , yüzlerl granit· 
• 

Dere kenarında bır m uç Ça

mur ben alırım su kenarında 

cömelir çamurdan evler yapardık. 

bir gün gene bir avuç çamur

dan ev yap1yorduk o dediki: 

-------- - -
Bu granit bedenli, twzç yüzlii. devler birer 

man gö·ıde ve granitleşen yü· 

reklerin bir ko~eciğinde sıp sı

cak , lıoplıyan , ve bir çocuk 

hali vardı. kalp zannedersiniz ki 

gr:ınn yuvada cyretidir. Böyle 

zannederseniz aldanmııntz . 

lere ç~pa , ~rpa a nıuış tunç-

- Hadi getir senin çamu

runu benim çamurlarumla karış
tıralım kocaman ev yapalım. 

çocuk o/ıt('c~·nıı~lerdi 
- 68 .._ Yazan: Sadri Etem 

. Senin. bu ilk göz ağrındu- onun illt göz bğrısıyım. 1ld dagj 
değıl mi ~ adamı , yaşlı başlı , gün görmüş 

- Yalnız benim ~il bende yolkesmiı,köykredatJaradaelcr 
• 

Bu sıp sıcıık çocuk kanı bir· 

den bire dönüv<'ı lr diye kork-

mayınız . Bu devlerin granit 

bedeales içinde ~ kanJuı 

lar gibi çizik çizik , §erba şerha 

bıçak 1 kama , kurıun ycrlerile 

dolu insanlar konuşm~ll\l".,ıa de

vam ettiler : 

- Ben küçüktüm • O da 

ufar8"b •• 

Çamurlanmızı kanştırchk öbür 

.çocuklarınkinden daha büyük 

bir ev yaptık, parmaldanmızı 

çamura batırdık pencerler yap

hk benim babam rençperdi. 

Onun babası nahiyenin lcitibi 

ı bu 'iu fazlalrgını intaç et-
mi:;-tir. 

'chrcmarı~ti ..,irkctlcr ko
miseri 1\1nzııffcr B. 1-:lmah 

bentlerini tef dş etmi~ ve ye
ni yapılım bendi gczmi"tir. 

Bu bendin iıı~aan ikmal edil
diğinden kabulti muamele i 

bir iki gün sonra yapılacak

tır. Bu ı)mamclc ,için Nafia, 

Emanet 'e ,irkcttcn birer 
murahhas taplanacakur. l ~ana 

vekAlcti namına Fehmi B. b-
minele bir zat bu iş\e uğra,-

mak lizere ,chrimize gelmiş
tir . 

Emanet ve maaı 
kanunu 

., chremancri, yeni mııaş 

kanunu ahkamının Emanette 
de önhmiiıdcki C) lülden 

itaba ren 
kurar 

tatbik cdilme:.inc 
Yermiş \ 'C tetkikata 

ba..,lannn;-tır. Emnnct memur
larına- C\ 'eke 'erilen ına· 

a;-Iu yeniden \"erikcek olan 

miktar anısındaki fark ( 100-

200) bin Hrnclan ibaret bu

lunmaktadır. Bu paranın cy

Hılc kadar teminine çalı..,ıln
cakcır. 

Bu mesele hakkında ay
rıcıı cemiyeti beledi~ enin de 
reyi alınacaktır. 

Para tedarik edilemc1~ e 
karar bilmcchuriye gelecek 
sene tatbik edilecektir. 

Sanayi birliğinde 
, .ınayi birli~ hugün saat 

Uçtc bir kongre aktedecektır. 

Sanayi sergisi 
Sanayi sergisi heyeti diin 

toplanarak 22 haziranda nçı
la\!tık sergi için i Lih1.<ıratına 

de\ aın etmi~tir. Fırka salonu 
bir haftaya kadar hazırlanmış 
bulunacaktır. Alakadar fabri
k.ıtörler sergiye i,tirak ıçııı 

numu~elcr göndcrmiye b.::ş- · 
l:ımı,..lardır. 

idi ama gene hep beraber oy

nardık. Her Allahın günü saba-

htan akıama kadar bütün cOC'tlklar 

kaz yavrularını dereye sokar 

hindileri kabarıırdık. bu kız 

hiç mi hiç benden ayrılmazdı . 

Gun doğar doğmaz sokağa fır-

ladıktan küneş batıncıya kadar 

bir bırimizden ayrılmazdık. Her 

sabah onu ~apısının önüpde 

beklerdim . Gene bir gün ~apı· 
lannın önünde bekliyordum . 

evden bir çığlık koptu . 

Orospu .. . kahpe senin 

orijinal valinin fikrince bu 
adamların zürriyetten ke

silmesi, artık aptalların kö

küne kibrit suyu döke
cekmiş. 

Bu ameliye \) apılırsa 

bana öyle geliyor ki şarkın 

hükümdarla idare olunan 
memleketlerinde haremağa
sı piyasası düşecektir . 

Yalnız bir nokta var: 
acaba bu suretle aptallar 

yer yüzünden kalkacak 
mı'? Ben zannetmem. Zira 

ben bir çok aptallar tanı· 

nın ki babaları hem zeki, 
hem•de büyük adamlardır. 

~ 

Buz1u münakaşa 

Bizim taliimiz mi, buzun 
talii midir, nedir; hiç 
bir sene buz lakırdısı 

havalar ısınmadan ortaya 
atılmaz. Bu yıl da öyle ol
du, tam havalar ısınmağa 

tam ümmeti muhammet 
puflamaga başladı. Yunus 

Nadi Bey, şehremini Mu
hittin Beyle bir buz mtina
kaşası çıkardı. 

Nadi Bey üstadımızın 

neden bu bahse giriştiğini 
tahmin etmek müşkül de
ğildir. 

Siz de onun kadar mü
lahham ve binnetice hai'a
ratten müteessir olsaydınız 

ve bu sebeple buzlu meş
rubatın kıymeti herkestetn 

fazla size malum olsaydı, 
siz de kendinizi 

ayni münakaşaya 

dunuz. 

tutamaz, 

koyulur-

Şimdiye kadar bildiği
miz bir şey vardı: her mü

nakaşanın sonu buz olduğu. 

Bakalım buzdan çıkan bu 

münakaşa 

cek? 
ne netice vere· 

Tacirleriml:tJ davet 
Otuz rmt) ısca açılarak do

kuz h.ızirana katl.ır devam 

edecek ofan Yuı..o 1J\) ad:ı 

Liyobl.m şehrindeki he) ncl

milel umumi pan.ı~ıra Ttİrk 
cuccarları da dn' ec cdilmhtir. 

Yaprak 
dökiimü 

Pek yakında (\l akıt) 
sütunlarında 

~'/Uwi 

dılıni kızgın 

ya.kayım, kara 

mız: bibermi 

çabuk söyle ... 

maıalarla mı 

biber mi, kır-

sureyim? söyic 

Sen babanın getirdiği bebe

~e •Emin• der in ha... kara 

gözlü kuzunun adı Emil!;·· Bu 

ne böyle?.. tokatların, §"kırtısı 

yOregiml ezdi.. 
Anası İıtAAbullu idi; bir ta

rahan takır .-kır silleler indt

rl yor, bir taraftan da caıma 

beb~ o Türke bcnzetiyonua 

o kınalı, kwa gözlü kuzu. 
(Bltml&) 
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Küçük itilaf ~ "Vakıt.karilerine tnızilat yapacak dük- ~ 6 b h r· d ~· h .. 
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20 \l ayısta l< pl anarnk iiç = VeJ,bi • tulıafi ye molt, , zası. caddc,indc lrnrııiçi tranı - = Müfahassıslar müza- Ortaya yeni bir dikta· 
"Llıı nııüakcredeıı rnnra .. lıu- (Kravat, göıııJeı.-, Ç:ıı ı ta ve vay tcrnkkuf mahalli kar- k to··r çıktı .- eresi menfi bir 
ttin mı.::-0a!ldc IHJktai nazar fanila üzerinden 11 ,.5 çor ar ~ısında ()~eni dünya) ~arap 
ui ı-

1
,,,;__ hı!lıımk/tu kanaatile ve yaka üzerıoden "'•3 inıııl:ithmıc si. safhaya girdi Meydan okuyor 
·" teıı1ilat ra9acaktır.) (• 02ş tcnzfü\ t raı1acak- lkrlin, 2.J. (,\. \ ) - l3crlin Berlin, 24 (A.A) - Şaıı· 

d:. .! .l:•· ı J..i.ıçük iıılılf konfc- ı nıathııatı nıiitahıı~s1'1ar ara-
ral' .- ""'ıti , e cen:ıbi A nu- 2 - Eıninöniiııdc, Bah- tır.) 

1 k 
'
·'' ı · çekapı pazmı tuhafh.•e e• · 11 -- Anl, ııra raddcsin-F":· ı <ıı 11 ·ça a ""al ar cttı. • 

Bu ı. n ı ı cr;ın s t(cçcn sene Bük- yası. de ;\lualliın ;\hnıct l lalit 

sındaki ıııuzaker:ıttan mtitc

YCllit \"aziyetin lıuhrnnlı lıir 

Elhamrada: 
Çapkın lız 
Operada: 

yolunda ,Meş'um gölge 
Ferahta 

f i.ı.rp \"C :\~l\ \ "C 

))c:1İ 1. k apl.ını 

...• " 

avı la 

Melekte: 
&eeriklı !ulumbacılar 

Majikte: 
Kelebek aı<k 

Asride: 

rc~te ııkdedilmi~kcn bu sene ( 0
• 1 O t.:nzil:lt yapacak- kütüpanesi 

i>ckratta ıoplaııdt Ayni za- tır) ( • ·, I U tenzildt yapacak· 

manda konferansın ::kıli için 3 - Sirkecide Hami- rır.) 
muayyı.:n zamana sıi~pctie iiç 
ii)" C\ \ d toplaııdı~ını da i~aret 
ctnıclidir. 

diye cadde<inde 6 nııma- 12 - Yeni rnınide tah-

deneye girdiı"!;ini, mlıtalea

sıııcla . bulunmakta, ııı[itte

Iiklerin mulıt:trasında zikre

dilen bazı talepler dc!',htiril

mcdiği takdirde konferansın 

nasıl bir akibetlc kar~ıla~aca
ğını tayin etmek jmk:lıısıt: 

olacap;ını beyan etmektedir. 

ghaydan varit olan bir ıelgrafa 

göre ceneral Feng - Yuh. Siang 

kendisini şimali Çinde diktatör 

ilan etmi~tir. Mumaileyh, Pekin 

milli kuvvetlerine kumanda el-

mekte olan ceneral Y en•ichanga 

bir ültimatom ~öndcrerek 

kendisinin hüküm ve nufuzunu 

lanımağa d"'•et elmiş ve Yen

sichang da buna karşı cevabı 

ret vererek Nankin hükOmeli

ne sadık olduğunu bildirmiştir. 

Bu yeni ihtil:l!ın neticesi olarak 

Pekin civrında bir muharebe 

llali tasfiyede lıuluıı;uı Tiiı·h.iJC 

nıeııı!Pkctiel'i iııkişaf iktisadi Tifrk 
şirkP Lİ ıııleıı: 

\C Saı·k 
• 

.\ııoııim 

rnlı ı,nıııil \saf Beyin ma· mis iinü caddesinde Kare 
r;azası. :\ltı>ta[a zade ve şüreldsı-

(( ;nırıınlon, pl:\k üt.erin- nın ( 16) numcralı kasap 
=- cı • 5 h r d~ikkı\nı s 

' l\.f , nfcran~ın ttkdindc ~ü;o;-

Londra,24 (A.A.) ~ Tay mis 
--=

} en ° ' tu a ıye c~y~sı I .J. ·- Oe}·oı>Iu:ıda Eahk- ---=_=_E 
_ üzerinden • .• ı O tcnzilı\t b 

1 ı (29) l gazetesinin Paris muhabirine lıul;ı•ı mualıcdatı tecı it et- ~ yaparnktır) pazanm a numara ı ~ 

tı:rUcn isticalin ba~lıca ,chebi 
1 (haziranda miiddcti nihayet 

Hali tasfiyeJe ~bulunan Türkiye ve Ş1rk memleketleri inkişafi 

iktisadi Türk Aııoııim şirketi, kat'i tasfiye fevkalade tıissedaran 

lıey'eti uıııuıniyesi, 11 mayıs 929 cumartesi günü saat r6 da 

istaııqul U'ıııumi Ticareti Hariciye baııkası biııasıııda, llısan Beriıı 
riyasetinJe \'e iktisat Vekaleti celilesini temsilen komiser sıfatile 

lstaııbul Ticaret müdürü Muhsin Naim Beyfendinin huzıırile iıı'ikat 
mckti. Bu ıııııahctiekr kon- ~ kusap di:l<kı\nı Fi nazaran, miitehaS'ıslar komi-

=§ 4 - Bahçekapıda Gül· iff · · · · k 1 t 'er:ınsta mıırnhha> sıfatile I 3 - Kadıköyiinde Es· = tesıııın mesaısı tec ·i' et il-
etmiş ve atideki ıııukarreraii ittilıaz edilmiştir. 

=: cemal tuhafiye pazarı. = k ] 
lmlıman üç devletin hariciye ~=- kfükcle c2ddeoinııe (27) =--~ me te o an pr:ıjenin mum[-

. (" '' 1 O tmzil;lt ı·an_ acak- f ı · · "h · 11 · · k. 

vukuuna intizar edilmektedir. 

Londra, 25 (A.A) · Şang 

haydan varit olan bir telgrafna

mede Nankin hükümetinin ce· 

1 -· Tasfiye memurları ve murrtıp raporlMt kıraat ve 
dik edildi. 

ta~· 

nazırları carafıılllıın tccdidcn = numaralı kasap dükkanı = a ;:ıyctı ı rıma erını ten ·ıs 
inızaluıımı~tır ~ tır.) 15 _ Cskiidarda iskele ~. eden yeni bir buhran geçi .. 

2 - Kat'i tasfiye biloçcsu, tasfiye memurlarının reyleri ba-

)kisi ~lav hiri L:lcin olan \ 5 - ,irkccide perukar ca<ldesinda Karamustafaza- = nıektedir. 
riç olmak üzre müttefikJn kabul edildi. 

ikb\ Balkanlara dic;eri Yasat\ 1 g i\lusta[a, Recep biraderler. de şürek:bıııa ait kasap Adam öldüren yağmurlar!. 

A nııpaya mcn>up r.ulunan ='!!!!-======- (Abonelerine 
0 

"l O ten- ciı" ıkl,"'nı. 

neral • F eng-Yuh-Siang•ı milli 

lırkadan ıardettiği ve kentlisine 

karşı askeri teıbirler ittihaz 
olunacaAı bildiriliyor. 

3 - Ta~fiye memurları ekseriyeti fıra ile ibra 

şirketin mevcudiyeti hukukiycsiııe nihayet verildi. 
edildi ve 

" :\loskorn, 25 (. \.:\.)- Pct-
lıu liç hiıkurnetiıı ıttifak ve zil:lt yapacaktır.) (Bu du'k'·-'ııların sahı"p - ı d !)" ı h' "-il YO<ıiar a ıııycpcn e zıı ur 
ittihatlurıııda ne y;ibi :ımillt'r 6 - B:ıh•'ckapıda, i\la- = 1 Memlekette (Vakıt) 1 

• !eri karilerimize ' '°• 5 ten- -=. eden bir kasırga ile yağ:ın 
bulunduı;umı 'aktlle te~rih =_;;;;=== ]iiJ gaziler pazarı (tuhafi- -

zil:lt yapacaklardır. i\[aa- -~= yağmurlar 12 ki~inin öliimii-
eı lcmiıtinı. Tc~ihi tekrara Jü. ~e, a,·akkabı, terzilik) . 

ı ı mafih bu dükkanlar esasen ne sebep olmuştu». 

Valdemaraı vak'a•ının sonu 

Londra, 25 (A.A) - Kov

nodan royter ajansına bildirili

yor: M. Y oldemarası öldürme

Ae teşebbüs etmiş olan talebe 

idam edilmiştir. 

Şehirlerimiz 
Nasıl imar olunabilir? zum r,ürnliytrl'k nılittcfik 1 S 13 1 1 1 "k iif 

• ====--~ 7 - eyul( uma, stı · dil(er kasap düh:kanlarına ~ Pariste bir cerh hadisesi 
zümrenin mildi saircYe kar~ı ı·ı ı ı · ı ,. .. h S ~ a cat t esınc e hl at por nazaran •r

0 
( J O) tenzilatla Paris, 24 (A.A.) - Pariste İzmir mimarları bir 

layiha hazırladılar 
hmir mühendis ve mimar 

~inıdiki vaziyetini kı"ıc:ı tet
kik ile iktifa cyliycccğinı. 

Ki;çiik itii:Uın tc~ekktillinc 

sebebiyet verilmiş olup hıllıl 

tc>irini g/•tercn en mühim 

amil, bu ziımrcdcki üç dev
letin nziy~tlt:rine !(Üre hal-

==-::::
~ ınal(azası ( •por levazımatı) sattıkları için (•10 I 5) ten- l lspanyol ve amerikan lisanla· 

(Bu mağazalar kariieri- zilü demektır. ~ rile neşrolunan ~Amerika" 
mize, pazarlıgı 16 - Galatada (Cen!O) ~ mccmuasıııın sahibi '.\/. Ra-

' 10 (5) tenzilat lokantası ( yemek listesi ~ moıı, mecmuanın edebi kısmı 
)ardır). üzerinden • ·. (IO) tenzilat ~ mütHirü lspanyol Roizarden-

,.apmaıtı deruhte etnıbtir.) ====-----=- d · ilk b 8 - Postane fr•arında ı b , ayı ııe mütea i ir miina-
1 7 - P:ın.,,altıda ıranı- k ı .. k l 1 lanıidiye caddesinde, :\illi • " a~a esnasınc a uç urşun a 

1 
vay cadtic>inde ıeni kasap _ ı·aralamıstır. 

(spor Ievazınıatı). ı 1 1
, 

1 
b ~ İ•panyada darülfünunM.r 

(lf'~s~~ı 
Ustura ile .. 

Hasan isminde bir 

birliği son zarnanlarc'a şehirle
rin iııı~rı için bir teklif 15.yihrsı 

yaparak Dahiliye Vekalctiııe 
vermiştir. 

va, ~luc.ıri!'tan YC Bul~aris
tana kaı ~ı bc,lediklcri ademi 

emniyutir. :\la:ımafih her uç 
de•. Jet ayni krımşuya kar~ı 

Yaziyet alını~ dcp;ildirler. Sır
bistan ye Romanya Bulgar 

cephesine kar;;ı miı;;terek me· 
nafi takip eyledikleri halde 

Çcko>l:ırnkyu Bulgaristanla 
pek sıkı \"C '>imimi nıünase

bat pcrYerdc ctmiye hahiş
kcrdir. Çcko,Jovakya ve Ro

manya, :\!acar mütalebatına 
kar~ı müttefikan cephe alır

ken, Sırbistan, ltalyanın Ad
riyatik ve i\rna\'utluk siya

setinden ku~kulanmakta ve 
:l.Iacarlarla ıızla~mağa taraf
tar p;öziiknıektedir. Romanya 
ve Çekoslovakyanın kalya 

ile olan münasbat\cri ise son 
derece dostanedir. 

-_===_-_== spor Zeki Riza mağazası ııamile maruf (136) numa- = ' 
ra ı ,ıc V'l!l eyin dükkıl.nı ~ açıldı 

'-==- (•:, ı O renzilitt yapacaktı;) ı (0

, 5) tenzilat yapacaktır. ==_=J 1ladrit, 25 (A.A) _ Ovi-
9 - Ankara caddesin,le 18 - Bah<'ekapıda Gül-' edo, Salamangu ve Barsc-

==-
-=- :\iııallimlcr kütiipanesi nihai tuha[i,·c \e gömlek === 1 i I[ d d ı 

marangoz 

Zevcesinihoğa
zından kesti 

U.yilıada (milli demiryolu), 
(milli yo' ) 1-~ (su işleri ) siya
seliıııizden ve bu hususlarda 
atılan ~uvvetli ~dımlarJan bah
sedildikten sonr.1 •imarJ proı:;ra
mının ikmali için yapılaca!: bir 
tek esaslı iş kn lıyor ki bu da 
(şehirlerimizin imarı) işidir.• 
denmektedir. 

ı on uıni tinunun a ers er 
(

0
; 0 10-25 ttıızil:lt vııpa· maX·azaiı. (°ol O tenzilt\tva-

E ' b ı ~ pazarte,;i ve sah µ;ünleri baş· 
L§yihad:ı bu mes<:ic hakkında 

bilhassa şu satırlarla temas 
olunmaktadır : 

- -
i§ caktır). pacaktır.) E lıyacaktır. 

~11ıııııuııı1111111111ııııııııııı1111111ıııııııııı;111ıı!ıııııııııı111111111ııııııı:ıı1111ııııııınıııııı11111111ııııııııııııııı111ıııııııııı~ üvey kızını da yaraladı 

Lehliler 
,Avrupadan A:neri

kaya tayyare ile 
gidecekler 

işte ne[sclemirde kliçuk 

Milanodan bildir;\diğine göre 

Kliş ve Kovalçik namlıırında 

iki Lelılı tayyareci tayyare ile 

Avrupadın Arnerikaya gitmek 

üzere hazırlıklar yapmaktadır. 

Bunlar önümüzdeki haziran 

ayında 4 motörlü Capronis bü
yük tayyaresile uçacaklar ve 

İrlandada Baldonel mevkiinden 
hareke•le doğru Amerikaya ge· 

çeceklerdir. Bu uçuş müsabaka
sını hazırlıyanlar Amerikada 

itilafın zafına hükmettiren 
bu vaziyet, bu zümrenin 

idamcsine ayrıca kıymet ve
riyor. Cç devleti yekdiğcrine 
rapteden aleni ve gizli mua
hedeler her birinin diğer 

hükOmetlcrle olan münasc
batı tesiri altında bulunu

yor, ve ekseri ittifaklarla 
görülen taarrm: şeklini kay
bediyor. 

ı .!!!'.~.~ .. ~~.~~;.~?-~: .................... . tanın dclıl.leti ile kiiçlik iti

lafa girmesi ihtimalini ortaya 

Bununla beraber küçük 
itilhrın idarnesi vasati ve 

cenubi Avrupa hükumetle
rinden mürekkep diğer bir 
hüzmenir. te~ekküliine yol 
açmaktadır. 

Roman ya ve Çekoslovak
yanın mı•ttchit cepheleri 
kar~ısında kalan :\!acaristanın 
ltalya tarafından uzatılan 

ele sarılm:N, B:ılı;3risranın 
!talya ile htisnii münasebet 

iclrmesir:e lazlıı eh~mmiyct 
Hrmesi kiiçi.ık ir'i:llın 

"Tan, ın kavlince " hiç bir 

il'tirika ile haleldar olması 
' •ıTJkün bulunmıyan" miit
e t cepiıcsinin · te,iri ile 

' ..... ;a gclPıiş şeylerdir. 

Küçuk ,itil:\lın gcçrn sene
ki konferansı sıralarıiıda Le

lıistanın bu htizmeyc iştiraki 

ihtimali ortayd arılmı~tı. !.hı· 

nun sebebi Lehisıanııı Ro
manya ve miittcfiklcri ile 

Ru5yaya kar,ı cephe teşkil 

ctrr.ek emeliroi ı;östcrme'i idi. 

Bu sene, Yunanistanın Ar
navutltıı;: ve ~Dodckancz, 

mesailindcn dolayı ltalyaya 

l;ar~ı ikrar edilmiyen bir iğ

bir dr duyması, c\tina blıkU- ı 
ıııcıiniıı eskı nıc!Ldiki Sırbis· 

çıkardı. 

l\laamafih taJım;,, edilebi
lir ki Alina hükumeti ltalya 
ile henüz aktettiği muhadc
ııetname ile iktifa edecek ve 
Belgradın ltalyay~ kar~ı ol
sun. Sofyaya kar~ı olsun vü
cuda getirmeye ıığrı:şlığı ce

phede kendisine bir hissei 

mes'uliyet alnııyacaktır. 

Kiiçiık itil:lfın banisi ve 

hamisi geçinen Frıınsanııı 

matbuatı ne kadar meseleyi 

izama uğ:a~ırlarsa uğra~sınlar 
bu gayrı rnbil ittifakın ycga· 
ne !aidcsi ttdafii kalmakta 
ve müttefiklerin her birisinin 
ınüııa,elıatı haric:ycsinden 

diğerlerini nıiistclit etmekte
dir. 

Triyanon ve l'\öni nıua
hcdcleriı;in tetkiki, \ e akal
liyctlcrin hukukunun iskatı 

noktai nazarııı.lan pek mütc

~anit bir cephe vllcuda ge

tiren küçük itil:\! Romu hli 
kı\ınetinin faali) ete ı;cçtiği 
tasayvur cdilir~c hemen iıı

hil:\le do~nı siinıklcnir. 
• .\lcvzii \C hıNıs! e<bap
taıı dolaı·ı te~ckkiil eden 

blltiın gayrı tabii birk~me

lcrin netkesi budur. 

1ll. Gayur 

Moskova tekzip ediyor 

j [ADLİYEDE] .\loskova, 24 (.\.A.)- Tas 
ajansı aşalı;ı Volµ:ıı ve 'l'lır-

Av U kati ar 
kistan a,skerl mıntakalarında 

Dün sabah Galatada gene 
kanlı bir vak"a olmuştur : 

Galatada Meyil yokuşunda 

makaracı Mustafa aparlmanında 

marangoz Yanlı Hasan ile zev-

Bu mühim mes'elenin halli 
için düşündüklerimizi arzetmez· 
den evvel halilıazırda şelıirltr
mizin imar işlerinin ne surette 
yürüdüğünü bir nebze izah ct
meği faydalı görmekteyiz. 

Dün toplandılar, mü 
samere kakkında 

görüştüler 
Dün baroda bir içtima 

aktedilmiş, avukatlar sene

lik müsamerenin ne zaman 

ve nasıl verileceğini görüş
müşlerdir. 

Bir kısmı, Beyoğlunda 
bir ziyafet verilmesini mu

vafık görmemişler, Büyük

adada yemek yenilmesi ve 

denız tenezzühü yapılması 

fikrini iltizam etmişlerdir. 

Neticede yerin ve şeklin 

tayini için inzibat mecli

sine salahiyet verilmiştir, 

Müsamere hazirana kal
mıştır. 

Aksaraydaki katil 
Ak:1arayda Hacı Ömer 

Ef. isminde birisini öldür

mekle maznun karakaş Hü

seyin dün müddei umumi

liğe verilmiş, tahkikat dör

düncü müstantik Salih Re 
havale olunmuştur, 

Salih B. dün maznunen 

isticvap etmiştir. 

Neclayı çığniyen 
Bayramda Aksarayda 

Necla isminde bir kızı çiğ

niyen şoför Ekrem, tevkif 
edilmiştir. Tahkikat üçüncü 

istintak dairesindedir. 

Geri dönenkr ! 
Son af ve tecil kanunun

dan istifade ederek tahliye 

olunanlardan beş sirkat 

maznunu, yeniden cürüm 
işlediklerinden dün tekrar 

müddeiumümiliğe teslim 

edilmişlerdir. 

örfi idare i!An olunduğuna 

dair ecnebi memleketlerde 

çıkıtn haberlerin tamamile a-

sılsız oldugunu beyan ediyor, 

Mevcut mareıaller kafidir •• 
Parb, 24 (A.A.)- i\azırlar 

meclbi artık fransada hiç 

kimseye mare~allik rüthesi 

tevcih edilmemesine karar 

vermi~tir. 

Paris\en Hlndiçiniye 

Vila.lrn~le, 24 (A.A.)- Tay

yareci Arra~ar ile Rignot 

Hindiçlni istikametinde çık
tıkları seyahatin ilk merahle

si olan Safyaya gitmek üze

re bu sabah hareket etmi~

lcrdir. 
Matbaamıza ıeleo eıerlcr 

Ansiklopedideki vahşi 
Genç neslin kıymetli bir mu

harriri olan Kerim Sadi beyin 

bir küçük hikayesidir, Tavsiye 
~ 

ederiz. 

cesi Ayşe ve üvey kızı otur
maktadır . Fakat Hasan iki ay 

ev~! zevcesile kavga elmif , 

evden çıkıp gitmişlir . 
Hasan dün sabah evine avdet 

etmiş , köşe minderine geçip 

oıurmuştur . 

Aradan on dakika geçmemiı 
karı koca boşanmak yüzünden 

gene kavgaya tuıuşmuşlardır. 

Kavga kızışmış, gözleri dönen 

Hasan tıraş olduğu ustura ıle 
karısının üzerine atılmış, Ayşe 
hanımın bu~azından ehemmiyet

li surette kesmişlir. Bu sırada 
araya üvey kızı Zahide girmiş 
Hasan onu da iki yerinden ya

ralamıştır. F eryaılara komşular 
yelişmif ve Hasanı polise tes
lim etmişlerdir, Yarası ağır 
olan Ayşe hanım ile Zahide 
hanım Senjorj hastanesine ya
tırılmışlardır, 

MalOmu devletleridir ki! şe
hirlernıizin imar işleri her şeh· 
rin belediyesine tevdi edilmiş 

olup mahalli belediyeler tara
fından arzu edildiği gibi idare 
edilmekte ve hiç bir salahiyet
tar mütehassısın direktifine ve 
kontıırolıına tabi olmadığından 
maalesef Cumhuriyet Hükume
tinin umdelı riııe ve prensiple
rine muvafık şekilde inkişaf 

edememektedir. 
Malumu dcvlelcridir ki! Şe

hirlerin imar işleri iki cepheden 
yürür. Birisi yollar, mecari, 
bahçeler; su elektirik vesaire 
gibi ihtiyacatı umumiyeyc ait 
tesisat, diğeri de hususi meba
ııi inşaatıdır. 

Bundan sonra layihada Da
hiliye Veki\letinde bır •Şehir

leri imar müdüriyeti umumiye
si • teşkıii fikri kuvvetle müda
faa olunmakta ve ayrıca şim

diki •Ebniye kanunu• nuııun da 
asri ihtiyaçları teminden çok 
uzak bulunduğuna işaret edil
mektedir. 

Çorum Başmühendisliğinden: 
Ço~uııı-Alaca-Yozgat yolunun 60 + 600 ıla 70 + 100 kilometrosu arasında şosa 

tamiratı esasiye ihalei kat'iyenin takarrürü tarihindan itibaren dokuz ay zarfında 
ikmal edilmek üzre 8/5/929 tarihinden 28/5/929 tarihine kadar yirmi gün müddetle 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

1 - Kapalı zarflar 28/5/929 salı günü saat 16 ya kadar kabul edilecektir. 

2 - Teklifat zarflarının üzerine [Çorum-Alaca-Yozgat yolunun 60+600 ila 70+ 
100 üncü kilometroları arasının tamiran esasiyesine ait teklifattır) ibaresi yazılacaktır. 

3 T eklifnameler miiniıkasanın yevm ve saat icrasından eve! bir makbuz muka· 

bilinde encümeni vilayet riyasetine tevdi olunmalıdır. 
4 icra kılınacak ameliyatın bedeli 36925 lira 40 kuruş olmasına nazaran yüzd«! 

yedi buçuğu nisbetindeki 2770 liranın nakden teminatı muvakkiıte dipozito ettiğini 
Ziraat l:ı'ankasının makbuz ilmühaberile veyahut münakasa kanununun 7inci madde

sindeki şerait dairesinde te'minat verdiğini ve ticaret odalarından birisinde mukayyet 

bulunduğunu isbat etmedikçe hiç bir kimse münakasaya dahil olmayacağı gibi 

iktidarı mali ve hüsnü hali olmayanlar ve ameliyatın devamı müddetince iktidar ve 

liyakatı Nafia idaresince musaddak bir fen memuru istihdam edeceklerini te'min 

etmeyenler dahi münakasaya iştirak edemezler. 
5 - Evrakı keşliye ve şartname sureti musaddakaları Çorum vilayeti başmühen

disliğinden aranılacaktır. 
6 - Münakasa muamelatı 28/5/928 salı günü saat 19 da Encümeni vilayet ma· 

kamında 

7 
8-

icra olunacaktır. 
ihale mnamelatı müzayede, münakasa kanununa tevfikan yapılacaktır. 
Bilumum rüsumat ve masarifat müteahhide ait bulunacaktır. 

Yeni neıriyat 

Borsa rehberi 
Kambiyo ve eshnııı boroa~ı 

• Borsa rehberi » ııa,iıile yeni 

bir kitap ııeşrctıııiştir. 

Bu kitadta, borsaııın suretı 

teşekkülü, Türkiı•edeki bors:. 

muamelatı, baııkalar, k.n·aan 

nakdiye, meskfıküta :ıit ıııcsail· 

den urnıı uzadıye behsedilnıek· 

tedir. 

ı Adapazarı Noterliğin
den: 

Te;ıyidi sernıaye 

Levan nam esi 
• 

Adapazarı İslam Ticaret ban· 
ka51 Tiirk anoııirn şırhtiniıı 

Ticaret kanunile ~irket eszs 

nıııkaveleııamesi alıkiiııırna ter· 

!ikan 28 mart 1928 tarilıınJ~ 

ltopl:'llan lıissedar.ııı hey'~O 

uııı~miyc-sın.ie ( beş yiız hin ) 

liradan ibaret buludan şirket 

sermayesinin ( beş yfız bin ) 

lira zam ve ilfıve edilmek s~rc· 

ti)·le ( bır milyon ) liraya it ' -

ğına karar verilmiş bıı suret,c 

tezyit olunan •rrmaye miktarı

nın tamamen teah!tüt ve 22~7 IC 

lirası tamamen ve ıııütebakisi· 

nin de rub'umın tediye edildi~: 

bu bapta tanzim kı lıırnn koı,-ı

ser raporile ticaret kamını, · •ııı 

391 inci maddesine te\'fika'.1 

meclis idare ve murakipler 

tarafından mümzi müşterek 

beyanname ve bu hususa mü

tedair evrakı saire münderi 0 a· 
tından aıılaşılııııs ve tezyidi 

vaki Ticaret kanunile şirket 

muka velenamcsi ıniiııderıcatıııa 

muvafık görülmüş olmakla 

keyfiyet tescil ve ilanın zımnın

da Ticaret' kanuııııııım 39 uncu 

maddesine te\'f i b n işbu lıepa 

name taııziın ve ita kılındı. 

11 mart 1929 

J KTISAT VEKiıJ 
tlcaretmildürlyetl namına mü~tef&t' 

umumlye•l Tahir Şakir 

Bu su:·ctiıı dairede dosya 

sında muhluz 5-5 929 iarihli ve 

2012 nıııııerol~ı aslına mutat>ık 

olduğu tasdik olunur. 

Alelumum Banka ıııu.111ıela· 

tiyle müşteki! Adapa1arı isı;m 

ticaret bankası Tfırk aııonin• 

şirketinin Adapazarı 1 Noter: ' 

tarafından 5-5- 929 tarih ve 
2012 nıımero ile ziri musaddak 

işbu tezyidi sermaye beyanna· 

me mündericatı kanunu ticare· 

tin ahkam ve mevadı mahsusa· 

sıııa kayıt ve tescil edilerek M 

nüshası iktisat vekaleti ticaret 

müdüriyeti ıımumiyesine ve 

bir nüshasıııın da berayi n~r 

ve il~n Adapazarı, Vakıt, Curıı· 

huriyet gazeteleri idarehanele

rine ve iki nüshası da mezkfır 
müesseseye tevdi suretiyle 

tasdik kılınır. 

Adapazar ticaret ve 
Saııayi odası riyaset! 

c 

• 
t, 
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Çorum Nafia başmühendisliğinden: 
Çorum -Alaca - Yozgat yolunun 55 + 000 Ha 50+120 nci lcilometrosu arasında 

şosa tamiratı esasiyesi ihalei kat'iyenin tekerrürü tarihinden itibaren altı ay zarfında 
ikmal edilmek üzere 8,5,929 tarihinden 28,5,928 tarihine kadar yirmi gün müddetle 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

1 - Kapalı zarflar 28,5,929 salı günü sııat on altıya kadar kabul edilir. 

2 - Teklifat zarflarının üzerine (Çorum-Alaca-Yozgat yolunun 55+oü0 ila S<>t 
120nci kilometrolan arasının şosa tamiratı esasiyesine ait teklifattır)ibaresi yazılacakhr. 

3 - Teklifnameler münakasanın yevm ve saatı icrasından evel bir makbuz 
mukabilinde Encümeni vilayet makamına tevdi olunmalıdır. 

4 - İcra kılınacak ameliyatın bedeli keşfi 10272 lira 55 kuruş olmasına nazaran 
yüzde yedi buçuğu nisbetindeki 770 liranın nakden teminatı muvakkate dipoıito 
ettiğini Ziraat bankasının makbuz ilmühaberile veyahut münakasa kanununun 7 nci 
maddesindeki ~~rait dairesinde te'minat verdiğini ve ticaret odalarından birişinde 
mukayyet bulunduğunu isbat etmedikçe hiç bir kimsenin münakasaya dahil olama
yacağı gibi iktidarı mali ve hüsnü hali olmayanlar ve liyakati Nafia idaresince musad
dak bir fen memuru istihdam edeceklerini te'min etmeyenler dahi münakasaya 
iştirak edemeıler. 

5 - Evrakı keşfiye ve şartname sureti musaddakaları Çorum vilayeti Başmühen
disliğinden aranılacaktır. 

6 - Münakasa muamelatı 28/5/929 salı günü saat 16 da encümeni vilayet 
makamında icra olunacaktır. 

7 - İhale muamelatı müzayede ve münakasa kanununa tevfikan yapılacaktır. 
8 - Bil'umum rüsumat ve masarifat müteahhide ait bulunacaktır. 

Emniyet sandığı müdürlü
ğünden: 

Üski:darda yirmi beşinci me
ktep muallimi Emine Haııım 
tarafından 14- 5- 29 tarihinde 
tevdi edilen mebaliğa mukabil 
verilen 59108 cuzdanı zayi 
eylediğiği ihbar ettiğinde zayi
deıı yesnisi verileceği cihetle 
eski bononun zuhurunda hükmi! 
kalmıyacağı ilan olunur. • 

ISTANBUL İCRA DAİRESİNDEN: 
Üsküdarda Bulgurluda Kadıköy yolunda hudut ve mesahaları 

zirde muharrer müfrez 9 parça tarla Mehmet efendinin borcundan 
dolayı 30 gün müddetle ıhalel evveliyesl için mevl.ıı müzayedeye 
konmuıtur. 

meıahaıt 

No: ıai Ye ıol tar;afı arkUI cephetl det.imi nlek sıra 

15 harııa numarolıı tarla dere kadiköy tariki 4 277 
'fe K&ıım b. haremi Sabıha 
h. tarlası 

S-1 14 ve 16 harita N(). tarlı • 
5.2 13 ve 15 • • • • 
5.3 12 ve 14 • • • • 
5·41Jvel3• • • 
5-S 10 ve 12 • • • • 
5-6 9 ve 11 • • • • 
5.7 8 ve 1 O • • • • 
5-8 7 ve 9 • • > • 

• 
• 
• 
• 

• 

» 

4 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

218 
2258 
2337 

54 
251 
176 
143 
247 

VAKiT '>fi Ma u 

Seyrisefain 
Merltez acenleıi: Galata Köprü 
blJlncla. Beyııtılu 2562 Şube 
•centeai· Mahmııcliye Hanı albnda 

l.ı.nbul 27 40 

Trabzon birinci pastası 

Seıııti 

KaJıköy 

emvali m.etruke mildiriyeti ilanatı 
Soka~ı 

.:aferaga Badem altı 
, 

No Nevi kıymeti muhammenesi 
Hra 

4 n;a.ı dil!'kan ldgir Pa- 15,000 sekiz taksitte 
nayırcıyan Apartmanı 

.Müşteınilatı: zeaıin katile altı kattan ibaret ve d(irt daireyi havi ve taraça kısmile beraber 
tahtında blr bap dükkanı mtıştemildir. IHrinÇJ° ~airesi üç oda bir ınutbak bir hal! 2,3,4 üncü 
daireleri dörder oda birer mutbak ve bJ!er halt altıncı kat taraça kısmı olup burada iki o:la 
mutbak ve çamaşırlığı :ve çamaşır asmaga mahsus taraçası \·ardır. Odunluk ve kömürlüğü 
zemin kattadır Jmmpanya suyu t'rtibatı vardır. 

CUMHURiYET)vapuru 27 Mayı• 
P azarteıi 12 de Galata nhnmın· 
dan harekeıle İnebolu, Sam•un, 
Gire.on, Trabzon, Rize, Hopaya 
gidecek ve dönüıte Puar ı.lde
ıile Rize, Sürmene, T nıbzon, 
Tirebolu, Cireıon, Ordu, Ünye, 
SaJlljun, İnebolu, Zonguldatıa 
ugrayaralc gelecektir. Hareket 
günü yük kabul olunmıız. 

Balada evsafı muharrer ma"a dükk!n apartmanın bedeli sekiz taksitte tediye edilmek Czere 
12500 lir bedeli mulıamıntn ile ve kapalı zarf usulile 30-5-929 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 de müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli mubammenin yüzde yedi buçui:u 
hcsabile teminat akçeleri ve ye muteber bı:ııka mcktplarile Emvali metruke satış komisyonuna 
müracaatları. 

Semti .Mahallesi Sokagı NO Nevi Kıymeti mulıammencsi 
atik cedit atik cedit 13850 lira 

'Kadıköy Caferağa LoranJ<> Şair Ncf'i lmükerer 1,3 maabahçe köşk sekiz taksitte 

Antalya Postası 
'A •• AFARTA) vapuru 26 Mayıs 
pııur 10 da Calata nhbmından 

Balada evsafı muharrer maa bahçe köşkün 13850 lira bedeli muhammen ile ve kapalı 
zarf usulile 10-6-929 tarihine ıııüsadif pazartesi günü saat 15 de müzayedesi mukarrerdir. 
Taliplerfrı bedeli ınulıanınıenin °,07,50 hesabiyle 1038 lira 75 Jrnruş veya muteber banka 
mektubile Emvali metruke satış komisyonuna müracaatıari. 

harehıle İzmir, Küllü~, Bodrum, iLAN 
R.dos, Feıhıye, FlniU, Aıııa!yıyı 1 - Bedeli keşfi 13916 lira-
gidecek ve dönutıe mukOr ııke- dan lbard olan Urfa-Siverek 
leleılo borlıkıe Dalyan, Marmari., yolunun 250+82 inci kilomctre-
5.ıhz, Çanillale, Cdıboluya sinde Hacı Hıdır derfsi üzerinde 
ugrayaralı: gelecekdr. beheri altışar metro açıklığında 

lzmlr _ u.erSIR Sürat pOSfaSI üç gözlü kemerli Hgir köprü-
ır. niln müceddedeıı inş~ sı ve 

(MAHMUTŞEVKETPAŞA) ihalei kat'iyesiııin kab·~lü bri-
vapuru 28 mayıı 11lı 12 de hinden itibaren üç ay zarfında 
Galaıa · nlııımındaa iıuebıle 
İzmir, Antalya, Alaıye, Menine ikmal edilmek iizere kapalı 
gıdecek ve dönüşte Taıucu, zarf usuliyle ve 10 mayıs 929 
Anamur, Alilye. Anııılya, Kuı tarihinden 29 mayıs 929 tarihine 
adası, fzmire uQrayarak ııelecekUr, kadar yirmi gün müddetle 

k O -· · · mfınakas~y konulmuştur. 
. Ayvalı s r'al postası 2-Münakasaya dahil olanlar- " 

( MERSiN) vıpıınıı 28 mayıs d:ın bedeli keşfin yüzJe 7,5 
Salı 17 de Sirkeci nlıtmundan nisbetfııde depozito veya temi-
harekeıle Gelibolu, Çanillale nat mektubu alınacaktır . 
KUçukkuyu, f.dremı~ Burhaniye, 3 _ Münakasa iktidarı fenni 
A~ah•a ntdecek ~e dönOıte 

' · • •· ve maliyesini isbat edenler kabul mezkQr ııkelelcrlo birlikte Altın· 
olunur • 

oluğa ugrayaralı: aelecd;Ur. 
Gehbolu lçhı yalnız yolcu 4 - Taliplerin münakasa ve 

alınır yUk abnmaz. ihale kanunu mucibince tanzim -----------•! edecekleri teklifnameleri pullu 
Bartın ıuu '•sür'at ııostası olarak 10.5-929 uncu giln!i saat 

Eiekıirikle mücehhez munta· 14 te encümeni vilayet kalemine 
>.om komaraları ve güverte makpuz mukabilinde tevdi edi-
yolcutarıno mohsus müfcrrah lecektir. 
mahalleri A d ,·apuru 5 - Evrüı keşliye ve pro-

hnvi Y lil 27Mayıs jeyi ııörmck daha fazla tafsilat 

Pazartesi f~:J~ Si~k; almak arzu eden taliplerin Urfa 

Hayatınızın aynası •••11 
Kodak 

Matinesile ce~umniz tutoöraflarınız~ır 
Kodak f ilimleri, yegt\ııe emniyet edip 

memnun kalacağınız filimlerdir 

1 
• 1 • • 

Kodak makinaıarı ve fılimleri ile YELOKS Kagrtları 1 
Alanıiniit fotoğraflar için • 

Minuf eros kartları 
Kullanınız. Her yerde sablır. •••• 

• 

rfRAM\1 AY ŞiRKETi 
JSTANBUL TRAMVAY ŞİRJ<Eıi EVKAT TARİFESi 

1929 senesi · mayısm 23 üncü gıinünden itıbaren 
ilanı ahire kadar muteberdir 

No Hutut 

10 Şişli - Tünel 

11 Kcrtuluş-Tüııel 

Birinci Son 
Harakd Fasıla H3raket Hara. et 

1 
Şişliden - Tünele 

• Tünelden - Şişliye 

Kurhıluştan · Tünel~ 
Tünelden - J(urtuluş:ı 

3,6 6,00 21, 12 
9 6,26 24,35 

23,00 23,30 
30 

23,30 24,00 
,. Nafia b1lf mühendlslijiine veya 

E • f dığ JS JJS /.. ciden harekcclc ( Cide, lncbolu, 
mnıye san l ffluuur U- Erreniyc, Abana) iskelelerine 

., H J azimet ve avdet edecektir. 

Ankarada yollar müdüriyetine 
müracaatleri ilan olunur. 

12 Harbiy~-fatih 

ii 
1 

Harbiyeden - Fatihe 
. Fatihten - Harbiyeye 

1 

4 9 6,09 
, 6,13 

1, 10 
1, 10 

Beyo~b icrasindarı : FGruhıu 
tnukarrer bille , yemek masası, 
aınalı lavumano ve saire aynalı 
~imede çiİek •okafında 5 No. 
hane öniind~ 29 mayıı çaqaınba 
Bunu saat 12 de IUruht edı(e. 
«~inden talip olanların ıı!ln ve 
••~ti mczkorda mahallı mü:ıa
'~dcde hazır bulı.natak nıemura 
r.•iiraca3t etmeleı1 ılAn ohınur • 

~~~~~~~~~~~-ı~ 

Çanakkale jandarma yeni efrat ~ 
mektebinden : ~ 

gunaen: fazla tafsilat için Sirkeci 

1 h E M B 1 Ralli sokı!J Hağbet onbarına bra im tem ve ünür ey erin 12921 ikraz numaralı 
müracaat T elcfon 3 l 42 

deyn senedi mucibince Emniyet sandıAından istikraz eyledikleri IP'----------""!I 
mebli~ mukabllınde Sandık n1mına merhun bulunan Anadoluhl· 
sarında Ayazma sokağında eski 100 ve yeni 26. 28 numaralı 
ve 95 arıın arıa üzerine mebni ahıap iki kattan ibaret iki oda, 
ıkl •ofa, ulon, bir mutfak, 155 arıın bahçe ve mnıtemelatı 
ulreyl havı bir aalıılhanenln temamı vadesi hitamında borcun 

verılmemes!den dolayı ıatılı~a çıkanlarak 325 lira bedel ıle 
müıterlsl namına kat'ı kararı çekilmit iken bukere yüzde on 

zam ile batkı bir mütterl çıkarak müzayede bedelinin 358 
liraya iblağ eyle;nit olması cihetle ıııeı~Qr aalıılhanenin 29. 5-929 

tarihine müsadif ünümüzdeki çarşanba günü tehar son müzaye
deılnln icrası ve muamelesinin ıkınalı mukarrer bulunduğundan 
telıp olanların mezkur günde nihayet saat on altıya kadar Sanclık 

14 000 kilo Arpa :Er 
ıh 

15000 

280000 
« Saman 

Odun 

idaresinde hazır bulunmaları lüzumu ıl&n olunur. 

lstanbül Kasapları Türk Anonim 
şirketinden: 

Meclisi idarenin 29 Nisan 1929 tarihli içtimaında 
şirket sermayesinden henüz tesviye edilmiyen kısmın 
tahsili tahtı karara alınmakla alakadarların behemehal 
15 Teınmüz 1929 tarihine kadar şirket merkezine müra
caatla bakiyyei deynlerini trdiye etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

Posta . ve telgraf levazım 
müdürlüğünden: 

ı - ~nakkale harldııdekl Adalar arasında bulunan kablo
ların tamirinde kull:ınılınak Ozre asgari bir ay için önünde kuv
vetli 1'uh1r vinci mevcut olan bir vapur isticar edilmek üzre 
kapalı zarf usulile müzakasaya konulmuştur. 15- haziran· 929 ta
rihine m!isadif cı:ma günil münal..-asası icra edilece~inden taliple· 
rin bu husustaki şartnameyi görmek için her i!İll tekllfnamelerini 
tevdi için de tarihi mezkurda saat 14 te yeni postanede m!iba
yaat komisyonuna müracaatları 

İstanbul Yilıi.yeti encünıeni daimisinden: 
l(apalı çarşıda 23 No dilkk!n 

c « 21 « " 
« « 11 c , c 

Ey!lpte hekim kutblddln mektebi 
Osk!ldarda rum M•et paşa mektebi 

Vilayet daimi encli:meninden: 

ALEMOARZADELER 
YA PURLARI 

Seri ve lüks Kar.1.dcn1.t postası 

Millet va~:~s 26 

P.zar günü akşamı 
saat 18 de 

Sirleci rıhtımından harekele 
( Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Üııye, Ordu, Gireson, 
Tı abıon, Rlze) ye J\zitnct ve 
Vakfıkebir, Gürele, ishl~lerine 
de uğrayarak avdet edecektir. 

Mliracaat mahalli : lstanbul 
Meymenet Hant altındaki 
yazıhane Telefon lstanbııl ı 154 

Edremit sulh malıl.;eme&lnden: 
Edremidln tuzcu Murt mahalle
sinden hekim Osmanoğhı 
Mustafa Beyin hacrile vasi la· 

yfni mahalleyi me-zku~ heyeti 

ilıtiyariyesinin vaki olan müra

caatı üzerine Muhtar )ımll Efen
di huzurlle icra kılınan 
muhakemeleri neticeeiode hacri 
talep olan Muatara Beyin 

eoa zamanlarda envalintn ha11-
latını yok basına aaıw israf 

« 

Çanakkale jandarma yeni efrat 
mektebinin haziran 929 tarihin· 
den mayıs 930 gayesine kadar 
bir senellk hayvanatının ihtiyacı 
olan yukarda mıktan yazılı ar-
pa, saman ve odun müzayedei 
aleniye ile 9 mayıs 929 tarihin-
den itibaren yirmi gün müddet
le münakasaya vazolunmuştur. 

'ii ... 
~ 
"' <J> 29 mayıs. 929 çarşamba günü 

saat 16 da taliplerin vereceği .:3 

fiyatlar komisyonca haddi iti- ızi 
dalde görüldüğü takdirde ihalesi 
icra kılınacaktır. Taliplerin bu 
baptaki şartnameyi ııörmek ve 
izahat almak üzre Çanakkalede 
hükQmet dairesinde müteşekkll 

komisyonu mahsusuna müracaat
ları il4n olunur. ] 

l--Nı-,~----1-cr-a-aın_d_an--: -T-.-.-Il 
mahallesinden nalbant e>Alu Salıh >-

"' ef. ile mııftı <>ıılu kadir kızlan ] 
hadice Şakire Şerife aralarında < 
taksim edılememekten mOnaza· 

14 Maçka - Tüııel 

15 Taksim-Sirkeci 

16 Maçka-Beyazıt 

18 Taksim-Fatih 1 
19 Kurtuluş-Beyazıtl 

22 Bebek-Eminönü 

23 Orcsköy·Al:saray 

24 Beşllt:ış·Fatih 

:n Topkıpı·Sirkecl 

33 Ycdlkule·Sirtccl 

Maçkadan - Tünele 
Tünelden - Maçkaya 3o 
Taksimden-Sirkeciye 5,8 
Sirkeciden - Taksime 10 
Maçkadan-Bcyazıt:ı 7,09 
Beyazıttan-Maçkaya 14 
Taksimden-Fatihe 

15 Fatihten - Taksime 
J(urtuluştan-Beyazıda 6 
Beyazıttan-Kurtuluşa 13, 17 

23,00 
23,30 

6,45 
7,09 
6,25 
7,12 
7,35 
S,21 
6, 15 
7,05 

Beşiktaştan -Bebeğe 5,31 
Beşiktaştan-Eıninörıiinc 5,40 

33,30 
24,1)() 

21,55 
21,00 
22,33 
23,20 
19,40 
20,26 
22,36 
23,26 

Bebekten-Eminönü ne 7, 15 6,00 24,30 
Eminünönden- Bebeğe 22 6,00 23,44 
Emin ön ünden-Beşi ktaşa 1, 14 

Ortaköydeıı-Eminönüne 11 
Eminöııünden-Ortaköye 15 
Ortaköydcr.-Aksaraya 2'.? 
Aksaraydan-Ortaköye 
Beşiktaştan-Fatihe 9 

fatihten-Beşiktaşa 18 

5,05 
5,33 
5,40 22,50 
5,44 22,55 
6,05 21,52 
6,51 22,'.!8 

Aksa raydan-Topkapıya 6 5, 1 J 
Topkapıdan-Sirkeciye l0, 13 5,34 
Sirkeciden·Topkapıya 20 6,10 
Topkapıdan-Aksaraya 

22,4~ 

23,25 
21,03 

Axsaraydan-Yedikuleye 6 
Yedikııleden-Sirkeciye 10 
Sirkeciden-Yedikulcye 13 
Yedikulcder.-AI saraya 

5,10 
5,33 
6,13 

22,55 
23,35 
24,20 

Şehircmininden-BeyazıJa24 7,00 19,07 
Beyazıttan-Şehireminine 7 ,23 19,30 

Samatyadan-Beyazıda 
Beyazıttan·Samatyaya 26 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piy ankosu 
5 . CI KEŞiDE : 11 HAZIRAN)IR 

iKRAMİYE : 50,000 

AYRICA: 26,000, 15,000, 

lKRAMlYELER VE 10,000 

ı~. 10,000 f .IRı\Ufo.'. 

LIHALIK BiR MÜKAFAT 

eem'an 3,900 mımara kazanacaktır. 

Baltda muharer emllk lcua verilmek lizre 24929 tarilıine 
müstdif ptıar g!inü. saat on bire kadar mllzayedeye konuldu· 
furıdan taliplerin encümene mQracaatıan •. 

ve umur idereıine hilr.ım hır 
lunduğu gibi bütün emvalı garı 
menkulesinde ahara hibe leıeb

bUsUnde bulındıığu ve fU ıartla 
gerek efradı aıleıinln boyıık yok· 
ıulluk 'l'e sefah&ıa düçar olacııaı 

muhakak oldu~u . bu bapta 
lstlma kılman erbabı vukufun 
beyanat 'l'e ıhba~ıle ııabıt 
bulunduğuııdan Kan.İpıu ınedenln 
ahlclrnı mıılııusıına levflitaıı mer· 
kumun h.atle mulıtar lsmil 
Erendıııin gedı.ın~ v&JI. nasp 
'l'e tayinine •e mah~un en
va! ve emlakine !I\ heaabahıt 
her .-'elle sulh h~ne tev
diine ~ .sak . • ~ 16- 4-
1929 tarıh ye,(J ZS} nı,unaralı 
holanan sureti liaıl• · ıablfi 

alı mahallede tarafları hacı 

mahir ef. tevfik el. kızı lüıfiye, 

tarık anı ve muıtafa ef. ile mah
dut ma milştemlllt bir bap ha
nenin 414 7 2 sehim ıubarıle 
1144 sehimi Salih 8096 sehmi 

taklre ve 8096 sehmi Şerife 
ve 3036 sehmi hadice hanımlara 
ali olup kabılı taksım olmadı. 
ğından bılm!lzayede umum me
yanında satılarak bedelınln hls
sedarana selıimlerl nlsbetınde 
tm!I tl!nı kat'ı ahlc&mından 
olup icraya konuld~undan mah
knmı bıh hanenin ıarıhı tllndan 
itibareri otuz bir glln sonra ıha· 
le! eV'l'eltyetl ye on bı!j gün 
sonra !halet kau 'y~ . icra edt
ieçeAtnden ıall.p olanlanıı . ve 
dafıı laıı:I, malumat almak iste- Hueltl ve Cerrahpaşa hastaneleri sin.l.r hastalıkları mütdıınısı 

.olunuc. 
r yenlerin Nıl:ııar icra dal(eslac 
ı JDl!racaat eylemeleıt iltıı olııııur. 

SİNİR· HEKİMİ ŞÜKRÜ HAZıM 
lstanbül Sultan Mahmut Türbesl Telefon: 2622 



urn ~ARTLARI: 
Gazetemizde çıkan yazı ve 

reaimlerin bütün baklan mahfuzdur 
Ti'rk iyede H:ırlçtc 

1 
! Gazeteye ~önderllccek mektupların ~erine 

· idare içinse ( ldare ), yazıya alt>e (\azı) 
ı~~_retl ~t:lmalıdır 

Kuruş 

ı Aı lıtı ı~o 
3 400 

6 ~ ;50 
ı2 ı400 

Kuruş 

000 
mı 

1450 
2~00 

ı B uürruyan mekluplann la.de.tnden, ktymtıtl

muka.ddereal& mektuplara. lı:onulmut pua.la.nn 
ltaybolm&tı:n.d&n ve ilinla.rm münderica.tmdan ·ı 

. t tdue mesut deilldlr. 
~ ' 

Borsalar 

1 
:n 'ı ııııan clnalıll1t 

Jı;) Jı~n:nı·h 1 
1 A\tııtııı:a şilini 
:r l.rJ Homnııya 
~O J.r' a Hulgar 
1 }'( l<n.rıık florini 
:o Fı anm froııgı 
:o Jlı:ıl~ıın Jirrtl 
:o 
l 

J\tıroıı Çc·hn ~ ~JuvrıJı.ra 
('E'I\Ol:t'ttı c ~o,·iyct • 
Z<It•tı , J.c·ld"-tan • 

:n Jıjııar c Y'1ro!tlavy:ı' 
:o ı·rı~n\:ı fınııgı 

l'f'z('t.ı JF1~11):1 

~O ıı ·liçnı fr;.ıı.;ı 

l ~!rridiye 

Çek 
londr:ı üzcrlnc bir lnı;:lllz lirası kuru$ 

?\eyyork ı T\lrk Jira!ı dolar 
Pari.'i • "' frank 
!\fifano • • liret 
Hrrlin 

• ~orya 

Br\.ık!:el 

AnliE-terdam• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

mark 
leva 

belka 
• florin 

frank 
• kuron 
• ıHin 
• pczeta 
• :ıelotl 

•dirahml 

CineYre 
J'rog 
Yiy>na 
?\fadrlt 
\"arşov;ı 

Atina 
FLkrrş 

IrJgırat 

W ley 
TUrk lirası 

krus 
dinar 

Tahviller 
ııt'kraz dalıill , vadeli • 
I•tyunn mu' alıitlo 
lkr•n.lyell demlryolu 

lı lanl>ul tramvay rlrkctı 
Rılılım Dok ve Antirepo 
lltau1ul anonJm ru şirketi 

Hisse senetleri 

25 mayıs 

A_fıldı 

996 50 
205 25 00 

53 (2 so 
4., 75 oo 
:9 oo 00 
24 2S OJ 
:9 0000 
81 OG 

160 7 500 
215 00 
1'2 O) 

0000 
22 75 
72 so 

114 00 00 
29 25 

7&7 00 

999 so 
0 48 S62S 

t2 41 00 
9 265) 
2 03 5<l 

67 oo.oe 
s 49 10 
1 70.50 
2 5175 

t6 32,!0 
3 45.00 
3 40~5 

4 32125 
37 55 
24 50,00 
27 52,50 

83 7500 
206 5000 

r 1 2s 
25 

Ka~odı 

~g7 15) 
205 1250() 

53 o 25 

48 75.oo 
00 

~4 25,0ıı 
29 0000 

00 81 
t6) 
215 
122 

0000 
22 
72 

114 
29 

78"/ 

75 00 
o:ı 

ocı 

15 
5) 
00 
~5 

00 

1000 so 
048 53,00 

12 U.00 
9 26,00 
2 03 iıO 

67 00,00 
3 48,75 

1 20,so 
2 51,5) 
ı6 35,50 
3 4500 
3 40,25 
4- ' S2 100 

37 54 
24 li0,00 
27 so.oo 

93 75 00 
2C6 25 00 

1 2!'1 

Jş lanka 1 r4 05 14 os 
Osn:anh baııkn~ı ıse oo 

00 100 

Ticaret ve 2ahire borsası • 

fhıllar Ti('at(>t borı:=ası klUbumumlHgl tarafındın verllmisUr. 

Okkası 

Azami A•garl 
: K. P. K. P. 

1 Buğday ;<Çavdarlı 
j \umu,.k 00-00 00 00 00,00 

1

!(11drn C0-00 00,00 00,00 
sun ter C0-00 00 00 oo.oo 
<rrt 00-00 oo·oo oo oo 

'. lh .. nnı.e C0-00 co,oo 00,00 
ı-cıl ır.alılut 0-00 0000 0000 

· -ZAHiRELER-

.ç,,·.ı .. r ı 5,22 15,20 
[Aıı·a 1430 1430 
·~ıım 1430 14 52 
!Yul>C oo.oa oo.oo 

1h.ıulye -HUB::T- cooo 

!::;uf:ını 
!K·ı yrml 

0000 
00 00 

co.oo 
0000 

-UN-
ÇuTalı kilosu 
Eklstra eklstra oo 
F.kl•lra 
Birine! yumusnk Of) 
Birinci ıcrt 
ıkiııcı 

13i~ 
125l 
ISG) 
1270 
09rs 

TlFTİK -

1150 
119 
119 
ı 15 

098S 

Aıokara 000,20 000.00 

Akşehir 000,00 000,0o 

Yaı,agı Guz yunu 00000 000,d 

-AV DERiSl-
zerdon \iftı 0000,00 0000, 
Sansar C000,00 0000

1
00 

Tilki • ouoo,oo OQ00,00 
KunJuı • C000,000 &00,00 

-flNDIK- 1 
c fırıdıt: 
Badem 

000 00 000 01) ! 

000.00 _ ~·ou 

Gaziayıntap 
yetinpen: 

vila-

1 -Gaziayıntap J lapishaneinsin 1-6-929 tarihinden 31 • 
5-930 gayisine kadara 130000 kilo üzerinden bir senelik 
E!rnıek ihtiyacı kap:ıll zarfusulilc münakasaya konulmuştur. 

2 - !halci kar'iyesi l-6-929 tarihine müsac!H cumartesi 

g;inü saat 16 da yap:lacaktır. 
3 - T~kli[namelcr münakasa kanunu mucibince yapıla

c:ıktır. beher kilo için 20 kuruştur. 

4 - Taliplerin Ayıntap tahrirat :\lüdi!riyctine müracaat 

ctmcltri illn olunur. 
-

" Takt ,, ın 26 .Alayıs 1929 tefrikası: 55 
. ,.. . . , i . . ~ ııi • 

- Nasıl "Artör. iyi 
düşündük mü? ..• 

"Cones,. dedi ki. 
- Evet... iyi düşündük. 
• Venesya" içini çekti: 
-Burada her işin yolunda 

~itmesi için nekadar gay
ret ettim. Bir türlü mu
vaffak ol:ımadım. Kabahat 
beninı mi? <liyecek.siniz. 
• Tereza" kadının çabuk 
gitmesini istiyordu; lafı 
kısa kesmek arzusile cevap 
verdi: 

- Hayır, hayır, kaba
hat sizde değildi ..• 

- Bur.J söylediğinizi 
işitmelde nekadar mem-

nı.n oluyor;ım. 
Kabil olduğu kadar işle· 

rinize karıımanu,ğa gayret 

ettim... Y alniz bazı defalar 

mecbur olarak bir kaç söz 
söyledim... Mesela şu meş' -
um makara meselesinde 
olduğu gibı ... 

"Tereza. kadının $Özünü 
kesti : 
~ Rica ederim geçmiş 

zamana ait şeyleri kanşbr
mayınız •• 

"Uenesya. devam etti: 
- Ya "Vilyansor. mes

elesi... Ben mi? Ben mi 
maziye karışmış şeylerden 

bahsediyorum .. Allah göster
mesin.. Size artık bir daha 
maziden asla bahsetmiye
ceğim... Yalnız mü~aadc 
buyurunuz da bana doğru
dan doğruya taalluk eden 
bir mes' ele hakkinda bir 

26 Mayıs 
J9 29 

-- --HER GÜN ÇiY.AR TORK GAZETESi Jncl fallı 

e1"ayıfa 

tel1970 idare tşlerl) 1971 

mü. Çankkale nafia baş 
hendisliğinden: 

Evelce münakasaya çıkarılmış olan Balikesir-Çankkale ıarikinln 
Çandan !ibaren 15 kilomelrosunu ihale gününde ispatı vücut 
eden taliplerin !evdi eyledikleri mekıuplar münakasa ve ihale 
kanunu ahkamına le>fik etmediğinden bizzarur ihale muamelesi 
yapılmamış ve kanun mucibince münakasa keeolem yeküo 
addedilerek 1 O ma},S 929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
ve kapalı zarf usulile yeniden münakasaya vazolunmuştur. 

Taliplerin yalnız tekliflerini havi kapalı zarf depozilo ehliyet 

ve hüsnü hal vesikaları ile birlikte diğer bir zarf derunine vazede· 
rek tevdi eylemeleri icap eder . 

Talipler mühendis iseler mekıepten neş' et tarihleriyle diploma 
numaralarını, Mühendis olmıyanlar ehliyet vesikaları var ise on· 
lan ehliyet vesikası olmıyan taliplerin istihtam edecekleri Fen 
memurlarına ait ehliyet vesikalarını behemehal zarf derunune vaz. 
etmelidirler . 

Taliplerin islihtam edecekleri mühendis ve Fen memurları in· 
şaat mes'uliyeline iştirak edecekler ve mukavelenamelerde imzaları 

bulunarak iş başında bizzal işi idare edeceklerdir • 
Taliplerin ihale olan 29 Mayıs 929 Çarşamba günü -saat 15 

len evci Çanakkale encümeni Vilayeline ve fazla tafsilat isteyen· 
lerin Nafia baş mühendisliğine müracaatları ilan olunur . 

Tilrk nıekteplerile faydalı ~rlio 
ıı.nlıtnndl) 'J/o 20 tenzıllt yapılır 

' ,. 
Bürük ve ya bir çok d~la için verilen llılnlarla 

busust ~hlyetteki il.loların ücreti 
idare ile kararlaştırılır. 

Ca.zetemi.z:ı ltıu.uıl ll&n ka.hııl ede:1 yer: 
H. S. K U&na't: acenteı1. 

ILl• TAR! FESİ: 
Satırı 

6·Ş inci saı1ad1 

i ! : 
1 

Kuru, 
li,~O 
25 . ' 

' 4Q 
100 
200 

Darülfünun Tıplakültesi Eczac 
ve Dişci mektepleri müdür
lüğünden: 

Münhal bulanan Dişci mekıebi mülredah tıp ve fenni tedavii esnan muallim muavinliği için 

açılan müsabaka imtih~nı 18 ağuslos 1929 pazar günü icra edilecktir. 
Şaraili duhul: Türkiye labaasından olmak ve talip bulunduğu ıubei 

müsbit eseri imtihan gününden evci heyeti imlihauiyece biıtetkik kabul 
alamanca, ve ingilizceden birine aşına bulunmak şartlır. 

ilmiyede mesaii 
edilmiş olmak, 

şah•iyesini 

frransızca, 

imtihanlar alideki suallerin birinden tahriri , ıilahı olarak icra edilecelr.ıir , ve mesleke ait 

bir kitaplan tercüme yaptırılacaktır . 

İmtihan sualleri berveçhi atidir, 
1 - Muzadı taaffünat hakkında mutalaai umumiye ve tedavii esnanda en çok müstamel olan 

muzadı taaffün edviye 
2 Edv!yei iyodiye 
3 Edviyei zeybakıye 
4 Edviyei arsinikiyenin 
5 - Edviyei arsinikiyenin 
6 - Edviyei kalbiye 

mürekkebatı gayrı uzviyesl 
mürekkebab uzviyes! 

7 - Mubıeli hissi umumiden klorolorom, eter, morfin· skoplamin. 

8 - Mubteli hissi mevzıiler. 
9 - Münevvimattan klora!, paraldeil, lriyonal, veronal. 

Türk·ıye ı"ş Bankası mec- 10-Serom ve aşılar halı.kında malomatı umumiye, mihanikiyeti 
katından tevellüt ederek mahzurlar ve mihaniklyeli. 

tesirler! ve serom taıbı-

IİSİ idare riyasetinden·: Bu hususta izahat almak ve _k_a.:..yt-ol_m_a_k_arz_u_ed_c_nı_e_r _m_e_k_ıe_p_i_da_r~es_ın_e_m_ür_a_ca_at_et_m_e"".lid::-ir-le_r_. _ 

12 Mayıs 929 Pazar günü içtimaa davet olunan fevkalade Meka" t"ıb"ı a" lı'ye mu" bayaat kom"ısyonundan· 
hey'eti uınu:"liye nisabı ekseriyetin temin edilememesine binaen • 
yevmi mezktırda içtima edememiş olduğu cihetle nizamnamenin Nev'i Ne suretle münakasaya ihalenin 
kırk sekizinci maddesine tevfikan 2 Haziran 1129 Pazar gününe konulacağı Müddeti Tarihi 
talik edilmiştir. Yevmi nıezkfırda saat 15 de hissedaranın Anka- Bir sen• 27-5-929 
rada Himarei etfal çocuk sarayını teşrifleri rica olunur. Ekmek Kapalı zarf 

k'"rıstaıııoııi ()ilci; ·eti lılqJi
srıııe ıniid1'irliiğ1lı1den: 

929 se::esi haziran iptidasından 930 senesi mayıs gayesine ka
dar mevkuf ve mahkumiııe verilmesi lfızım 216000 kilo ekmek 
kapalı zarf usulile 11-5·929 tarihinden itibaren aşadaki şart dahi
linde yirmi gün müddQtle mevkii münakasaya konulmuştur: 

1 - Talip olanların bedeli muhwııııeniıı yıizde 7,5 nispetinde 
pey akçesini teslimi sandık ettiğin~ dair mal sandığı makbuzu 
veyahut olmıktarı havi banka mektubunu yevmi ihale olan t-f>.929 
cumartesi günü saat 16,30 dan mukaddem komisro:ıa verilmiş 
bulunmak. 

2 - Mevcut nümuuesi ı?;ibi verilecek ekmekler yerli ununun 
alasından içinde mevadı ecnebi bulu:ımamak ve elenmiş olmak. 

3 - Bu hususta fazla malQmat almak istiyenler hapisane ko
misyonuna müracaatları ilan olunur. 

Emlak ve Eytam bankası 

umum müdürlüğünden: 
satılık köşkler 

1 - lsıanbulda Büyükadada Nizam caddesinde (Seferoğlu 
köşkleri) namiyle maruf ve iki k.ıt'a tapu senediyle bankamız 

uhtesindeki maa müşlemilat köşklerin sahşı taksitle müzayedeye 
konmuştur. 

2 - Müzayede kapalı zarf ·usulü iledir ihale 3 haziran 929 
pazartesi günü Ankarada ve banka idare meclisi huzuriyle icra 
olunur. 

3 - Satın almak isteyenler (7,350) liralık teminat iraesine 
mecburdurlar. Bu leminat mekıubıı ıeklif mekıuplariyle beraber 
ihale gününe yelişmek üzre bizzat umumi müdürlüğe verilir. ve 
yahut taahhüılü olarak posta iJı, gönderilir. 

4 - ihale bedeli bilAlaiz sekiz taksiıtedir. ilk taksit peşindir. 
5 Talip olanlar lsıanbul ve ya lı.mir şubemize ve yahut umum 

müdürlüğe müracaatla mufassal şartnamemizi mütalaa etmeleri ve 
müzayedeye iştirak halinde bir lira mukabilinde birer oushasını alıp 
ıeklil mektuplarına rapteylemeleri icap eder. 

------ --------

k 
kaç söz söyliyeyim. 

- Size taalluk eden bir 

mes'ele mi? 
- Evet.. Vaziyeti mali· 

yemizi, ve bu evin tarzı 
idaresinin icap ettirdiği 
masarifi bilirsiniz. Şu halde 
tabii ma!Umunuzdur ki siz 
bu işten bjr türlü yakayı 
sıyıramazsınız, yani iradı· 
nızla geçinmemize imkan 
yoktur. 

- Bundan size taalluk 
edecek bir şey var mı? 

- Satıcılar, mağaza sa
hipleri sızın işlerinizden 
aralarında bahsettikleri za• 
man bu bütiin aileye taal
luk eder. Ne için bu evi 
kiraya verip sayfiyeye çe
kilmiyorsunuz? Hazır bütün 

bu meselelerde unutulur, 
gider. 

"Tereza. sordu: 
~ Ne mes' eleleri? İnsan 

sizi dinlerken haysiyetimizin 
ayaklar altında kaldığını 
zannediyor. 

"Venesya. sol eldivenini 
giydi ve gidecekmiş gibi 
bir hareket yaptı. Susuy'or· 
du. Gözlerini diğer eldive
nine dikmişti. Henüz "Co

nes. in yüzüne bakmamış 
ona hiç bir hitapta bulun
milmıştı. "Cones. kendini 
zorla zaptediyordu. "Venes
ya. nın ısrarı, onun manalı 
manalı sözleri, taarruz tavrı, 
delikanlının sabrını her an 
taşırıyordu. 

• Roçester • in yapama-

Et (koyun, kuzu, sığır) « « « 

Sade yağı « « 
Zeytin yağı, sabun, zeytin aleni münakasa 

• 
Kok ve maden kömürü • « « « 

Odun ve mangal kömürü • c 28-5-929 

Arpa, saman, kepek • « « • 
Makarna, şariye, un, nişasll, pırınç unu, irmik « < 
Pirinç, tuz, fasulye, uohut, soda, kırmızı mercimek, c « 

« • 
« « 

siyah mercimek, çay 
Patatis, yumurta, kuru soğan « « • 29-5-929 

Beyal ve kaşar peynir, üzüm, erik, kayısı « « • • 
Yaş sebze • . «_ Altı aylık • . 

.Mülkiye ve Yük~ek muallim mektepleri için haziran 929 ıptıdasıııdaıı mayıs 930 mhayetıne 
kadar lüzumu olan balada müfredatı muharrer erzak ve saire hizaları~da gösteri len günler Je 
fındıklıda Yüksek mektepler muhasibi mes'ulliiğünde ihale edilecektir. Taliplerin şeraiti anlamak 
üzere Mülkiye mektebi müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve iştirak edeceklerin ihale giiııüııdeıı 
evvel teminatı nıuvakkateyi muhasibi mes'ullük veznesine teslim ile makbuz almaları lüzumu 

ilan olunur. 

Bursa vilayetinden: 
Bursa merkez umumi hapishanesiain 1 Haziran 929 tarihin

den 30 Mayıs 930 tarihine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı ka
palı zarf ile münakasaya konulmuştur. Yevmi beheri 960 gram 
olmak üzre 550 - 650 adet safi buğday unundaıı mamul ikinci 
nevi ekmek itasıııa talip olanların şeraiti anlamak üzere hapis
hane müdürlüğüne ve münakasaya iştirak etmek isteyenlerin 
yevmi ihale olan 25 Mayıs 929 cumartesi günü saat 15 de koza 
hanında Bursa ikt:sat müdüriyeti dairesinde müteşekkil komisyona i 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Mayıs 
1 Zılhicce 16 Burç Cevza 1 

Ayon b•tııı f'2lf'i1 ,\yın dotuııt 1 

tı,08 l!:J~ ~.O'! 1 

Pazar ı~~~~~~~~~~~~~~~~-ı 

Kötahya jandarma yeni ef- i•f-,--T-~~:::n°::kıt~;,;-)-
d l • • J , '-b•\I Ôrll• hwulf Akf•.. Ya~tı ı ... 'c 

Buııün doğanlara lıim: 
rat mü ir ıg"' ınuen: / Jı,34 12.1!....!_6,ıu 19,:10 21.2~ 2.22 

Kötahyada 6 numaralı jandarma yrni efrat mektebi için kapa- Erkolv Ku 

Jı zarf usulile mevkii münakas1ya vazedilen erzak meyanında Reşit lıfuazzez 
mikdarı aşalııda y"zılı etleriıı fiatları haddi itidalde görülmedi- lf---

ğiııden ı 1-5-929 tarihine kadar yirmi bir gün müddetle tekrar 

kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin yevmi 
muayyende Kötahya Belediye Dairesinde müteşekkil komisyana 
müracaatları. 

azami 

10-000 
9-000 
ı-000 

askari 

5000 
7()()0 

5oO 

cinsi 

sığır eti 
Erkeç eti 
Korun eti 

Günün nuihatı: 
Ar~lanın ol:naılı~ı yerde ç:.ıka!b!' 

___ 2rshınla~ır ---·"ı ı', 
Buırünkü hava. 

Rüzg.1r şimalden ~erek 

bulutludur 
ha\·:ı 1 

1 

Meı'ul mudür: Refik Ahmet 

Muharriri: Vere Stnkpııl 

mış olduğu bir şeyi yap· 
mak,şu kadına adam akıllı 
bir cevap vermek hevesi 
içinde dakikadan dakikaya 

büyüyordu. "Venesya" nın, 
• Benzer " inin hayatında 
nasıl mühim bir rol oyna
dığını ihataya başlamıştı. 

• Nihayet dayanamıyarak de
di ki: 

- Birisi bana söylemişti 
ya... Evli bir adamın en 
büyük hatası hemşiresini 
evine kabul etmektir ... 

" Venesya .. diğer eldi· 
veni de eline geçirdi; ve 
aedi di: 

- Kardeşimin ~ve kör 
kandil geldiğini görmeğe 
ve daha nelere tahammül 

etmiş olan bir hemşire bu 

fikre tamamen iştirak ede
bilir. 

"Venesya .. mükalemeye 
giriştı: 

- " Daha neler .. den 
maksadınız ne? .. 

- Ne ise ya .. orasını 

ben bilirim .• 
- Bu sözünüz bir cevap 

teşkil etmez .• Yoksa " Ar. 
tör .ün bana ihanet ettiği
ni mi söylemek İstiyorsu
nuz? 

Bunu demedim •• 

O halde sarhoşluk • 
tan beter olan şey nedir? 

Ya cinayet, ya ihanetten 
b~ka ne olabilir? •• Yoksa 
"Artör.. birisini mi öldür
dü? •• 

"Venesya .. dedi ki 

- Sizi lüzumsuz yere 
mücadeleye sokmak iste
mem. "Artör,, ün yapmış 

olduğu saçmalar sarhoş· 
luktan beterdir. Ziyansız 
kimselere tahkir anıız oyun· 

!ar etmek içki tesirile ya· 
pılan deliliklerden beterdir .• 

- Kimmiş o "Arter.ün 
tahkir ettiği zararsız killl· 
seler? 

- Okadar ısrar ediyor· 
sunuz ki ... Tabii her şeyden 
bihabersiniz... Anlaşılan siz 
muhtelif kimselerin itirazla· 
nna göğüs germek mecbu· 
riyetinde kalmıyorsunuz ... 

- Ne gibi adamlar .• ne 

gibi meseleler? •• 
(Bitmedi) 


