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Yunanlılarla müzakeratın esaslarında itilaf hasıl olmuştur 
ay at pahalılıQında 

Emanetin yapacatı ıey 

fdart ıakatlıklan düzeltmek 
olmalıdır! 

Paramız, bankaların keyfıne tabi c-laralc 
tahavvlfl ediyor 

AIAkadarlar ne diyorlar 1 
Rekabet kalkınca et ucuzlıyacafına 

pahalanır 

iki kasabın ve ticaret odan relabdn ftldrl.-ı 

Şe1ırlıraWle ,. ~ 
1 meb*ıuıı ile nefer~ 

lconıqınıql 
Londrada munıqlr "QeyU 

*yı,, gazetesinin lstanbol 
mulıatr..rindcn oktıgı malOma-

Hn.e,m SGat 8. - Yahu bml nereye ıötilriiJor
IUııuz... Ben daha 61mecllai. 

Yalnız siyui veya adi 
~ cezalandanlmaz, yal 
~ edebi günalılar da 
~yor. Edeb~ab ce
'liae mensaphrimdaft şait 
~ Smt Bey meşhur 
Laailiz edibi Şebpirin ti.
latrolan için •antika kabi
~en pyler. demiJ, bu 
~keti yirmi iki imzalı 
biP ihtarname 4le ~!aş. 
~ Fabt if lturada kal
~ ti~ Suat J,ey .u IQaeın ihtar üzerin 
• •kabeledtt 'bul~ 

Bu mükabeleain manası A· 
lay kö,küne, daha dopsa 
Güzel san' atlar bir~ne 
.karlı bir nevi edebi isyan. 
mahiyetinde idi. 

Siyasi isyanlann cezası 
idaıii olduğu gibi, anlaşılan 
edebi ceza usulünde de 
Hise) in Süat. beyin bare
lcea ölüm çea11mı icap 
ediyofmq. Onun lçin pro-
tatock i~ ~lardan 
Y!+.t ~-- ~1. düa 
Htile>1ne.be n aıtk ölmilf. • lfefd: 
•ljM t 

ta göre şeh
rimize gelen 

lnguiz amele 
mcb'usJann
dan M.Udney 
Vel burada 
Tro çki ile 
millAkat et
miştir. 

Sabık Rus 
hariciye komi· 

M. Troc~ seri M Troçki 
Pariste çıkan " Rödrcsman • 
~indeki kdmunlst gazete
sine yazdılı bir makalede 
diyor kf: 
f Alttarafı 4 tine& ıa)VfalDJld•dır ] 

bl, mezan olmuştur. Şe.. 
kspir gömüldükten sonra
da yaşıyor; Hüseyin_ S~at 
beY, ise yişarken öldü!,, 
dedi. Nediyeliml ölüleri 
~th ile anmak adettir. 

fa'Iİ gani rahmet 
eti!~. ~~~nı .&Efe~ 
d~ r: ~ elımızdeb 

Teshit edilen 
IOD tekil 

(Barem) perıembe 
, QGnü mccllıtc mü

zakere edilecek 
Yeni maatlar llythuının 

bütçe encümeninde tetkik edil
diAi malamdur. Hususi istihba-

• • 

iş hayatında. 
n--r---kadı 

...,,30_ 

Cinsiyetten zı7ade 
insanlık. 

Kadın her zaman crkctHc beraber 
teıldl8tçı olmalidır. 

Enise Muam-
mer Azmi H., 
tahrir ve irfan 
hayabnda hiz
met ve himmeti 
sebketmiş, tay .. 
metli bir feD • 
cimizdir. 

Darülfünun 
tahsilini ikmal 
ettikten sonra 
lise ve orta 
mekteplerde ta• 
biiyat hocalığı 
etmiş, bir ta • 
raftan da Tıp 
fakültesi dişçi-
lik şubesine 
girerek mekte
bi bitirmiş, dip
lomaısını almış 
ve dişçilik et - D1f doktora Mıu11nmer Hf. 
miye başlamışbr. • - 333 senesinden beta 

Muammer hanım sualleri ç&Jışıyorum. Meslek fark. 
dikkatle dinledikten sonra larını anlamıya başladığım 
bir bir ıu cevaplan verdi: günden itibaren doktorlt tu 

- iş hayatına nasıl, ne sevrr iştim ve bu saik • 
vakit, niçın girdiniz Hanım· le t&biiyatçıhğa gird"m • 
efendi? ] Aluarad 4 unci mudad r •••• Belediyeler Y uncmhlarla 

l&yihaıı mflzakerat 
Ankara, 6 ( Vakıt ) 

Belediye\f' liyihuanm bu 
devrenin tatilinden ewel 
çıkmuı ihtimali zaiftir. Ge
le~k de~ye kalacatı tah
min ediliyor. Ancak kadın
laranmn önümüzdeki bele
diye intihabatına iştirakini 
temin edecek şekilde, inti
habat zamanından evci 

. çıkması kunetlidir. 

.hd&fm ,.kaiacla kat'i ıeklinl 
almul muhtemeldır 

Anbra, 6 ( Vakıt ) -
Yunanlılarla müzakerat de
vam ebnektedir. Haber al· 
dığıma göre esaslarda iti· 
laf hasıl olmuştur. Konu-
şulanlar fen işlerdir. itilafın 
yakında tam fddiiıi alması 
memuldür. 



Paşa 

... 
Arf\,lılarıılcl clöı·t .şeşlzcıııcli 

:::,a]Jfı) Y!. trıA·ıııc<t ... 
S('f_-rısker paş{{ lırı=retleriniıı iradelerini 

;-erirıe getinneleri icap etnıişti ... 
---;)i)-

Zıtcn o bu işlerin akib 't 
şu karan k zinJan ~i bi çık
maza d ılı p !<ak'anacagını 
ç ktJn kqJeımi;;ıi. 

,\rtık . r:ısker Jurmapr 
s !iır.- ş:ıhaned n b3h d,
d rsun.. Bak para pul eJ.:r

}Ji?.. 
Reşat Fil makineye att

brak: 
- Mübarek ayaldannıza 

k:ıpanar:ık ça ri kemin !eri
nin memuriyeti lıaliyernJen 
istifa cyfcJiğimi 11rıeyleıim. 

Diyecekti, fabt köı olası 
rn.>kinc durmayıp tıkırdıyor
du. 

H:uıf paşa son emrini ı.le 

verdikten sonra: Ben şimdi 
b.ı~Yekil paşaya gidiyorum. 
Ktti.:eyi babı.ili telgraf ıncr
hziııe bildiriniz. 

Diyerek görü?meğe niha
ytt ver~ti.. 

St>ra.ker yazJırdıg-ı soo 
emirler götgcsinden ürken 
mutasarrıfın yür ğini s rin-
1 •• 
.etmıştı. 

Rauf paş;ının. cw rt: 
- Ya\'er İsmail ve kol

ağası Ahmet beylerle hemen 
bul~yir yolu üz~rine çıkıffiz. 
Fctil. Sabit paşayı bekle}iniz. 
S · mıın paşa. ile buluşup 

g yda Terme
yı 

GeliOOlud:t bi.t p.1Ş3p. 

ayı ·a tarafımdan ,- kap · 
e rse şevkctlu efenJimiz ta
r~ )Ti emir TC tali-
m rilıxektir. 

bit paş;ının G liboluya 
nı \asala ın.ı serian bildiriniz. 

Den ib.ın:t idi. Eh.. artık 
Re p..1Ş3 için korkulacak 
bir kalmamış s.wtlırJı. • 
S ·e e y:ınSl Ge · 
dı kacL.u çıkm'\k r.ıhme-
t!ne katlanacaktı. 

Alt tarafını varsın devlct
lü scraskedc ferik Salıit pa.
şa; kcııdi aralarıuJa halletsin
kt. IlunJan. Rcşal p~aıı.m 
bir kılına h-<lct ctişmiycce

[;' itphl'Siz idi. 
:\tutı<;arrıf attık telgrafa -

nede ka'mak istemiyordu. 
• · c o\ır ne olnıaz kapağı 

a:m:ığa biliyordu. 
Çunkü efendim: Aksine 

olaralr wn bir tcl~r;ıf daha 
:ılııı:ıktan ürküyordu. 

- Bu.yurun nvcr bey 

cftı•di oğlunı. B kıç Z<ıp

tiyc alıp scr:ıskcr pa~.a. l.ıaz
n:tkrini.o iradckriııi. ycriııc 
getirdim. 

l1:ıh ve lıcp 'r.kn lwkü-

met konağına do~ı ikrle
diler. 

A rkalanna dört c~lı:uıcli 
zaptiye taktılar. Zapti} !erin 
m rıin \' ii!-n Iikri harp 
ask ıi t ~" - ılm~1İ. Bu
nun için aJ.un ıtazLır k a 
sc~Juırıelctlc hükı'.ı.mct d;ıirc-

1 1 rini lı klc ·ip halkı mu!ıa.
faz:ıva s:ı aşıvorlardı.. • 

K~ranlıkta - buhyir yolu 
ağzına :ardılar. [ğer Sabit 
paşa kendılcrindcn C\'el gı....J
ın~ ise fd' ·et muhakkaktı. 
Dollru Sükvınan M<anın 

t> - ...... 
yaııma gitmiş olıcaku. 

Yok.. Eğer lıcnüz yolda 
bulunüyorsa mutlak ker.di 

öol.rinden geçecekti SUky
mm paşanın oıurJugu ka
natta bir zaptiye gömkrerck 
Sabit p:ı.şanın gelip gel.ınedi
gini ı.sulla.:ık soruşturmak 

Reşaı ~nın akhn:ı gelmc
nı lş JegiL.lL 

Ne dense ruhıi pircTi mu-
tasarrıf bu ihtiyata lüzum görme
roiııtLBalayJı [ı]Sabit paşa şu 
yolludan kerıdilcrind n c\·el 
geçip gitmiş ol:ı idi, o za
man: 

- 'c yapalım. göreme
dik eveke geç~ .. 

Di ·erek yükü ~nak. 
çok kolaylaşacaktı. 

Reşat paŞa ş.:brc bir zap
tiye gönderip me5eleyi araş
tmıo..k yerde ileriye iki kişi 
gönderdi. Bunlar paş:ınm 
yohmu kollayıp gözliyecel:
lenti.. 

Şa_ et S:Jbit paşa. geliyor
sa geriye dö;ıerek daha tvd
ce ~ber v rccck.lcrJi. 

!uta.s;.ırnlin ıtklı n:ı ıl lı<-'
ğeniliyoc mu?- işte bu zat 
böyle ·ine altıldanc «cennet
lik anlarJanıı biri idi. 

Neden sonra ileri}.'C s.-tlı
nan zaptiyelerden. biri bey
girini dört nala. kaldırarak 

soluk: soluğa dönmüştü. 
Zaptiye Sabit p:ı§anm gd

digiııi söylüyordu: P~anın 
yanında bir y-.ıı·cr ile iki 
süvari cmfr ncfr·ri vardı. 
Zaptiyeye: 

- Arb~ın ocn:dc? 
Diye sordular. Z;ıptiyc: 
- ı:ı · ırıı Sabit paşa 

lıazrctkri alıkodu. Yol gös
teriyor. 

İkdi. Reşat paş.ı S.ıl»it 
pa~a,:ı uzat.lar,bn karşıtını.ak 
istipınlu. B.ıblım ailem 
edip b!k1n ~·leycrck hile 
ilC' mtıt.ıs.trnfihk d.1il'\.'5ine 
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Bey Fal. l ll ııMla.u. bi;.1ca 
ceyal)ı 

• 
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• 
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Fransız mütahassısı 
dün geldi 

Emanetin Gazi köprüsünün 

projelerini yapmak üıre davet 

ettiği mulıendis M. Pijö dün 

sabah şehrimize gelmiş Ye 

Emanete gelerelr. Şehremini 
Muhittin Beyi ziyaret etmiştir. 

Fransa maarif nezareti tu

ruku muahir müdür muavini 

ve Para mülıeodis mektebi 

köprüler müderrisi olan M. 
Pıjö hW'ada bir l:aç giin k.aJa.. 
cal Ye Jı:öpniııün, tehrin ,.. 

:ıiyeti.ni t.etlıl. ettikten. sonra aıa-

lavelniııi tanzim ederek tir. 

Şoförler Emaneti 
dinlemiyorlar 

Taksi iıı:rnleriam ıemili 

Lakiıadaki Emanet karanııı 

toförler tatl:ilı: etmemektedirlet". 

Dün yüzlerce kiıi tolörlerin 

bu muamelesinden 

ika.yet etmişlerdir. 

Emanete 

Emanet, lr.arara mutavaat 

etmiyen lıu gilıi fOförler hak

Lnda şiddetli. tııkilıatıa bulu-
nacaktıc. 

Üsküdardaki hastahklı 
ağaçlar 

Ziraat müdürlüğü Üsl;üdar 
mııntakasa•cb aıeyva .,ına 

arız olan lponOlllOILııla müca

deleye~-
Hastalık. pülen bi.li.ınlllll 

ağaçlar pülverizatörle ilaçlaıı

mak!lldır. 

Ziya GökAlpın eserferi 
Hallr. bilgisi derneği Ziya 

Cök Afpın matbu ve gayri maıbu 

bilcümle eserlet"ini peşre karar 

vermiş ve teıkikata l;ıaşlaınıştır. 

Birlik merlnımıın hir eserini 

mutlaka vef.at. tarihi cılao tcvill

saııi ye iadaı aqntmiı blıına
cakır. 

Kimsesiz çocuklar 
yurdu hazırlanıyor 
Emanetin mıılıasebd hll!lu· 

siyeden. devren satın ald~ 
Ayasofya ırıedres.esin1- Iaı..e.ız. 

çal~n çocuklara talıoisi için 

istihzıırata devam edilmektedir. 
Elektrik ıesisatı için icap eden 

keşi[ de ikmal edilmiştir. 

Emamel buraya 16 yaşı..a 

gelmit olaıılanlan 50 çocuk 
• 

alac:akıır. 

·······································-···-... 
atmaga muvaffak olabikcd:
miydir 

- gidelim efendim. Dur-
mağa gelmez. Pa l:ırı:zret-
1 rini kar~ılıyalım. 

Dis ·ten atma biıınıek 

isteJi. • c m fımiuıı~ lki 
zat'(i)'C' UzımJı hani; 
atın • cel _. e .r~inkm 

dt,, ki bz 
~ göziıııı 

rıı ba.5<.ı.<ak 

Emanet ta~leri tevhit 
etmek i:Jtiyor ---

Şoförler yeni tarifeden 
şikayet ettiler 

' 
Dün otomobil sahiplet"inden 

bir kaçı şehremini muavını 

Hamit beye müracaat ederelr. 

bir kaç güDdür taıb edilmekte 

olan taksi ücretlerinin eski §C

hlde ipl:asuu rica etmiJlerdir. 
Otoınobiki!Cr, trauıvay ve 

diğer vesaiti nakliyede oldt$ı 

gibi otooıobillerde de riyul bir 
lıesaba istin eden bir iorınül 

takp etıniılerdir. Bu IW'dlc 
otıımobillcriıl i.llilılil: nıevadma 
· kıymetler · ~ı ıakclır~ 

ıahi fiıitlarının da inmesini, ,.e.t
.ı~ zaman da yiikselmesini 
· mek.ıedirler. 

Emand, YerJi; .-apıa bv-
ıum rnümkün ele -'ıpu, emaıtdin 

geli§i güzel h...,, yapmııcls~nı 
bu larifenia t.etl<ikata iatinal. 

ettiğUıi. esas~n bir çot ıoför· 
krin pazarfi.Ua. tabimetrodan 
yüzde elli tenzilatla yolcu taş~ 

-<Warmı bildirmiştir. 
Diğer taraftan l>abcr aldı

ğımıza göre Emanet olomobil
ler halcında Jeııi lıir twar 
vermel: üzred'ır. 

Otomobil sahipleri arasında· 

!ı.i rekabeti ka!dımıalı. Ye tat· 

side işliyea bütün otomobilleri 

tek tabi halinda çalı§lırmak için 

bir komisyon t~kil edilecektir. 

Bu lr.omisyOGa taför:ler cemiye

tinden de ilr.ı mııralıhM alına
cabr. 

İstanbul civarında çe
kirge' sürüleri 

Sa sene K.tal,. Bablöy, 
Ç•1:a ~ lmbnadıı çe

bıe elaplmış Ye 

J-ı.h im! '"9lıit .&m;p. 
~ ailı&yetia-

de ...!ııdil denelu ~erek 
y-ıa ~ içia .-. 
<lidıa ı.-tıllara ~ .,,,......,. . 

ÇeLrae ~!~ .İÇİll bit-
tüa la, Mludrıa · • e<tie-
cebir. 

Şehremaneti bütçe 
encümeninde 

Şehremaneti bütçe encünıtni 

dün toplanarak Emanetin Tür
kiye milli banlcıısile .aiıerua; 

mukaveleyi teıl.ik eımiljtir. 

Yumtirta 
İki ayda 15 milyon 

ihraç edildi 
Şu iki ay içinde Masilya, 

Pire, Şelanik, Ceneve , Bars· 
loıı limanlarına ~ehrimizclen(l 5) 

milyon yumurta ihraç edilmiştir. 

on günlerde zeytinyağı, sa· 

deyğı balık ihracatı da artmıştır. 

Hariciye 
vekilimiz 

~ .uuruuıe. a~:. ) 
i Emanetin Gazi köprüsü Mutabassıslar komisyo· j 
g için Fransadan davet et- nunda M. Şaht ve Yu~~ ~ 
! tiği mühendis düa gel- yer.i bir uzlaşma teklıfı j 
~ miştir. yapmışlardır. d % 
- <Oı M. Grandi Peşte en ~ ~ ıOt Üsküdarda meyva 
~ ağaçlarına arız olan İpo- Roma ya avdet etmiştir. l ~ 

-"- Horasandaki zelze e ~ ~ nomotlarla mücadeleye .,,.. ~ 
- devam ediyor. § l başlanmıştır. = 
t + Halk bilgisi derene- ===:;==~;:~:~;~;;;=:::~~~:;. } 
~ ği Ziya Gök Alpm bütün J -
• nun bu hafta içinde açı • ~ 
~ eserlerini neşre karar masma çalışılmaktadır. ~ 
~ vermiştir. -0- Müstehçen görülen ~ 
~ + Taksi ücretlerinin bir hikayeden dolayı ve· [ 

T evik Rüştü Bey dün ~ tenzili hakkı~~aki Eman~t rilen mahkumiyet kararı, i 
Ankaraya gitti } ~ararma. şoforlen:len bır nalczolunmuştnr. ~ 

Hariciye vekili Te>iik R~ii ~ kd'.sml ı rıayet etmemekte- + Süt şirketine ait ~ 
8. Ank = ır er. 

1
• fh = 

düıılü ekspresle araya f muame atın son sa asın· § 

bar -•· . Ha ·d ~ + iflasının taksirli ol- da miiessislerle bir banka ~ 
""e ebnış ve ) arpaşa : d • 'dd' d'l t•· -

ük L~ = ugu ı ıa e ı en uccar- aleyhine masa bey' eti ta· =g 
istasyonunda b Qmd ve nan- E d M • k Ef -
. eri. ~elan .....,.; '§ an ercıme yan · rafıııdan ve bazı zevat ~ 

cıye bu -u· ~ beraet etmiştir. = 
ed;lmfttir. '§ A aleyhine banka tarafından ff 

. . • . ~ .,,. Casusluk maznunu davalar açılmıştır. ~ 
Adalar elektirıgı ıçın ~ Kasım T evfikin muhak.e- -0- Açık ve müstehçen ~ 

bir müracaat I mesine bu gün devam resim davası, dün beraet ~ 
lsv~e fabriblarmı!,n biri § olunacaktır. kararile neticelenmiştir.· ~ 

Şclıremanetine müracaat edereL: 

adü~ar eTektirik tesisatına talip 

olmUftw. 
Uı'8lld bu miinc:&-ti lı.abcıl 

etmi~ ve e-.wll adalara eletirik 

imtiyımnı alan ıirlet idaı-e ınec· 

!isi azasından Emin Ali bey de 

dahil olru balcleğu mazakerekre 

başlamıştır. 

Fııhrika, tRlet ve mı.aneıle 

mutabık kaldiğı takdirde şirket

leD h~ senetlerini alacaktır. 

Ticaret odasında 
Ticaret odası. idace lııryeti 

dila ·~ Rusyaya ihraç 
e<&Ie e' · odıııı. :ialıire borsal.an 
mrmı:ırlan ta 1""-1nesi e l:an 
liiccıularuı cln-ecekriDin tayİııi 

_..,,.,ldıu-uilc __..} cılmuştuc. 

Gümriik komisyon
culannın iınfihanı 

er iik komisyo=ılan dıüı 
1m1iJ.a ec1ı • lerd.. İmlihan 
nuıb. ıtetkik eı:Mcll' '!il sonara 

ı.,.., hn elıliyetıoame Terile

tt\ıir. 

Horas~ndaki zelzele 
devam ediyor 

T ahun, 6 (A.A) - Ho
rasanrla zelzele devam et
mektedir. 2 bin kişinj,ı 

ötdiitü rivayet ediliyor. 

= ' :.-ııııııun1111111ııı111~1 .... MU111111ıııı·-. ........ tı .. MH11wıı-. ..... l'NtteM.ıJIUAl'lu11ııııııı11111ıllllll1J pi 

Hayat pahahhğında emanetin 
yapacağı şey 

Bundan mada tanı tica
retimiz hayat pahalılığına 
müessir oluyor. Fiihakib 
ticaret tarzımız Avrupada 
görülen usullerle yapılmı

yor. Tüccar adedini çoğal
tacak, ticaret taazmıu nasıl 

bir taazuv ise bizde öyk
bir taazuv varılır. Garpta 

ise bilakis tüccarı ihtisasa 
doğru sev le edecek nasıl bir 

ticaret taazuvu olmak lazım 
gelirse öyle fnr ticaret ta
azuvu vardır. Bizdeki tiic
carlann tecezzi etmiş vazi

yeti, ticaret teşkilatımızın 

icabıdır. Netice olarak Tfırk 

tüccarları çerçi ticareti u

sulünü, yani her türlü mad
delerden ihtisas lüzumuna 

ehemmiyet vermeden yapı
lan bir ticaret usulünü tat
bi:lc ediyoruz. Bu suretle 

hakiki miitehassıs tüccar
ların rstıfası kabil olmıyor 
ve binaena.Jeylı bu tarz.da 
tüccarlardan terekküp eden 
kütle içinde fenni ticaret 
esasatı dahilinde rakabet 

ceessüs edemiyvr, fiatlar 
kırılmıyor. Tüccarın çel.: ol
ması, rakabetin artması ve 

fi;atlamı lonlmamnı mucip 

olur; ihtisas şeraitini haiı 

olanlar arasında tatbik e

dilebilirse... Bizdeki Raka
bet, ancak mii,alıede etti· 

ğiıniz kadar fiyatları kıra

bilmiştir. 

Hüla.sa pahalıI•im izalrsi 
içi11 ıstzln lazı.ıa ebemıni-

garplılaştırılması vardır. 

lı.:incisine gelince, paha· 
h!ığa karşı yanlış idare 
tatbiklerinden ve kararla • 
nndan olan makus müda • 
halenin izalesi çok basit 

bir idare meselesi olduğu 

için bunların tatbiki alaka· 
darla:rm kararfarıaa vabes • 
tedir. Şehrin muhtelif semt· 

!erindeki fiat farkını düşü· 

nurıuz. Taazzuvu nazarı 

dikkata alarak tetkik etmek 

lazımdır. Bu bir nakliye 
meselesini icap • ettiriyor, 
satı~ meseles;ni icap ettiri· 
yor, bu bir idare işidir. 

- Emanetin bizzat sat· 
ması tesiratı ne olabitir? . 

- Bu ( anormal ) gayri 
tabii bir i.ş olur ve sureti 
hallin aksidir. ( Palyatif) 

mahiyette kalır. Muvakkat· 
tır. Yapsın, yapmasın, esas 

mesete devam edecektir. 
Diğer taraftan da bunı.ı.ı 

için sarfedilecel.:c, ene:ji, 
para, iş, teşkilat heba ol:ı· 
caktır. Emanetin yapacajı 

~ idari sakatbldan dil , 
zeltmek olmalıdır. 

. 
V:ın.ıı '"''r cvcı .ı 

VAKtT 
7 Mayn ırı ,._ 

pı •I • yetli ~ güç amiller ara-

Bbıl'ıli ve devairi 
saire TFUlr/ maaşla
rırun itasına dün 
alqam saat onda 
ipiidar olunnıu1 ve 
alqama kadar ta f(. 
riben yirmi liralılc 
ıntMŞ ita buyıırul -
muştur. (::l-:f-::A31'ı:-:-.--:::-:--:- cııac , • .Anl4raııla uıeA!eplil- bityrammdan 6ir inlıH sın.da faiz şeraitimizin tan· 

zimi ve ticaret ı;sulümiiziin r------------ "V .altt,.. .._ ~~~ •»k:!1ait!ıt- f~alçıamtn •nlm'eri- ~- . 

••özf n !...-... 
lubu yazn ıı b,'U tek. 
kürekle rııeht:drJ eıl-

• 
mak gibi geldi. Her 
~eyi yaztyorsun J:\.k.rır 

körllığ,iiııı:Jrıı hiç bnhs
elıniyor un. Biribiı·~ -

ınizden uyrrtt'hğınıı:c za
man senin (•el:Lre uzu'-

• 

yıs 

ln • •• B"r gmün C1ık
f übürii ~ağl. nıya •• 
.. \.Uah ziya'ılaıı saklasın 
onu tf:ı bfıy e beyhude . . 
yazı[;ıl'la )Ol'ıııa- • 

.. Si~·: h gözliık 311.tn
da dürrvayı lal'3nlr 

1 .. ... 

gürü) orsau şiındi her 
lann lamaıoor .. Gözü- şeyin çare i \.!'.sura-
uü J.angi !azada le. IJ- lınd:ık.i boş ~ukura 
ettiğin uııı- A .l •anıdan ·r sw bh.tır. 

1 

ül ah ıs lffr boyfcee biı· :n ttm peye 
iırn ret y m Oraya yaui içlerine saman 
11ıuracaa& et! Benden dt uru u.ş mü-'e ha.y-

el -. na beıtz.ersi». 

Zaran yok. Geiu:liğin kuduruu. Kr~k.e ühür 
güze !iğin s· " ol.: .n. » gfuii de çrkt ydı da bu 

« Bu :Ueıntl • hf-r . v h: larele n ::ruz kal-
• • 

dengi deıığile te,-~ ı:ün 

edeı·. Gönlün ~:Lsız 

<lur.tmı~orsa keııdin 

gibi bir salat karı ara . 

Biribirinize tlfyece;~inrı; 
kab:nasıu •• Bir tel göz
lf• ile bir- topal pek :lF 
biri birini iunaın ede-
cek r otabilirier. 

.. Bir dalı.a inayet 
ob. .. ıı. 

Bu celabı alınca llua
rem Lufi ye' "ndcn 

n vdı. n:r z:. nıanlaı· 
• 

aşk scıııasıııııı lıulut-

larına yüksefou bu n:lı

teaz'llm genç ş:mtlf 
.k~ııdini bir 1.ör difonei 
menzile ine im.I:rırnı: · 

• 
görü or<lu. 

... · min ryeOe n~ 
Ol. SÖCtÜrfer için SOrl· 

r:.ı.<l· D . i bir al· l
Jı~rır ~ ite iri olabilir 
mi? [z ·i ııı.alüllcr uW.:U 
dr~ r Pns:'l>HJar ım ntı-

da lıiffclle \ e bLn.t•ıı 

aeı tar < l'l"a is;ilrzll . . 
ite tel~tk.k.ive u"L'U\uı·-. ,.., . 
tar? 

lluıTent Lulfirıiıı 

k. lbi lıe~ı'iYt-lİH i'. ::;_-
• < • 

lamlarnı3 lnrşı llPr rı 
bir lı.iııcı~"u b:..l'lo.Jd .. 

.-\r&ıl f~dllntı IJ trr.rJi 
ıne'yu <>oulüııiı oy•~

lauıak ı ı. ı :ık.at b)' 
k. n ııı; ar. ır ... ı, rtt't · 
Ş.inıdi yi.' rağL Jrrh· 1 

. se ıfa • n intlanı<t 

~ı>çti • 



ın ı i s t e d· i 1 e r? 

\çık ve mü~tchçcn re"ın 
1• ,hiri da\ .ı. ınııı tetkiki cllin 
f,r"nlıul iıçLincii ecza mahkc
nıe;indl' ncıkclennıi~tir . 

ilaha endki cel,cdc nıiid· 
de.unrnntllJ, • Foto Fraı1'c • 
ca;nd,;,\ııında tc;hir olun:ııı 

fbimlcnl•".l rnblo kopycle
r·~dcn maad;bının açık \C 

ınu;kh<'cn bulundtı•'U eklinde T ,..., \ 

talca >crcletmi~. nın·cut 

çıpıak kadın lotojl;rafl:ırının 

şeh\Cti tıl,rlk edici ın .ıhi yette 

~ulundup;u kaydilc ccz;; ta
rıninı btcmi~ti . 

Bundan ;onra nıudcrri-ı 

Cevat Fı:ril B. , müdafaada 
bulunmu~ , ıahlo kopycfcri 
ile row~ratıarııı muhteli! 

" t;ırzda hirtr ~~ın·at c:-;eri ol· 

,ıu~Lınll, :ıyrı ayrı mahiyette 
td<l kki oluıı:ımıı acı~ını ;üy-
ı1..,nı:;-ti . 

Jlun rci, Kudrı:nıl!ah, aza 
ı· cııı \L llti>L\i1 ll.kr tara-

lı•Hlaıı ınıındil.cn \-erilen 

·ırar hildirilnıi~ ., ffiL'\ cut 

t.ıhln kop\ clerıııin ,ıu oıoi':

ra!ları•ı tLı ııııı;tch\ n ı:ı>nıl
medijl;i • lıt r,ıLt karan uii· 
dıp;i anlı·~ılıııı,lır. 

T 
·ı __ } ______ r_ı-~ -- . 
ro11i'-a da,-ası ('nıyızc 

• 

gônderil<li 
M1J.dam Eleni, ağır cezada muhakeme 

edilmek istemiyor 

Bir nıuddet ene! Rumca 
"llronika., ga1.cıc. inde ı;ıkan 
bir tefrikada Tiirklilğü tah
kir mahiyctind~ lıkralar in
ti,ar ettiği için gazete kapa
tılrnı~, mes'ul müdllrii :\!adam 
Ucni te\kif c<lilmis mahke-

" 
ıncye Ycrilmisti. 

.\!adam Elenin lswnbul 
i.içi.ıııçll ceza mahkcmc;indc 
nıuhakemesine ba;lanmı~, 

fakat muhakeme e'na,ını.la, 

cıırüm :-ahit oldu~ı takdirde 
) irnıi :.cnyc kadar ecza 
tayin oluııabilccc~l, halbuki 

ı:aza mahkcmc,inin anı:al. 

he~ :;eneye J,ııdar ceza wyin 
eclcbilecc~i noktasından, ~' -
rak ağır cezaya hamle olun
muştur. 

Ceza mchkcmcsinin lııı 
, azifc ve salı\hiyct harnrı, 

\!adanı J::leni tara fındaıı ıı:m 
yiz cclilmi~. cYrak nııiclı.lei· 
ıımumilkçc temyiz nıahkcınc
sinc göııdcrllmi~tir. .\!adanı 
Eleni, muhakcmc,ininl ceza. 
malıemesind..! bitirilmesini 
btemi~lcrdir. Temyiz, kendi
sinin muhakeme olunacagı 

mahkemeyi tınin edecektir. 

Kral betinci Corç Bukingam sarayından çıkarken 

\kıyı;ııı birinci ı;ııniı 1.oııdrad:t garip hir h;ıd;;, 'uk" 
lıulmu>tur. İd~iltl'rc kıralının ikamet ettiği Bukin)!aıı 'i:ırayıııı 

ınuh:ıf;ızaya nıe·mur olan muhafız kimse~ c haber \ crıııe,leıı 
mc\ kiiııi tcrkcrıııi~ ve sarayı muha!aza;ız lıırhıııı,tır ımılıa

fızııı mc' ki ini terkcıtip;i ancak nölıeı dcp;i~cceği zamaıı .ııı

Ja~ılıru\tır. 

llıımın üzerine taharriyat yapılnıı~ \C, nıuhafızm 

,u,\Jııııı bir tarafa atarak gittiği anla~ılnıı~tır. 

l)u hadbc lngilizlcri cntli~eye dii~llrnıu~. !akat lın ,,ır.ılla 
J..ıralın, s;ırayda bıılunmanıası, hasıl olan cndi~c\i tadil ı.:tıni~

tir. 1\irçok kimseler muh:ı[ızııı ortadan kuybolına;mdan 
sonra içeri gin:ıılcı kıralı hile kaldırabilirlerdi demektedirler. 

'lııh:ıfızın ortadan kaybılm ısınııı sebepleri hal\ iiıtrcııik

me111i.,tir . 

lfü fikre güre knn'\nıtinistler 1 ~layıs mllna-cbctilc bir 
lıare~etı~ bulunmak için saray muhafızını ortadan kaldırnıt~· 

-- tl~iz görcn1!..'.\'lt 1 'cı1.:-: 
yüz srne ıııi olur, biıı ~ene 

ıııi olur, her lı,ılde her ,le,._ 
Jetin bir lıa\"a ıııv:ırcti •.>I •· 
.::ık, hı suretle hava«• tanı 
lı:ıl.ııııin:t temin etlen de,_ 

lctlcr \ıü\"uk ıeçhiutla ''~ 
ımır ddc edchb:cl.kr ,.c 
nıc,cla (<en bcıııın h,ı, a lrn
duduıııu Jstııı, bir bulımııırn 
l,cııdi hudu,luna o;ürükkdııı) 
di,·c dı:Ylctlcr ara"n,\.ı ılıtı-

ı,ı Lır çıb.:aktır.

İ , ıııct p;.}anın hu ~ö;tlu-i
nı, bilıııeyizki, cıddiYc al,.ık 
lıat.111•1 etmiş olurnz~ Şliphc 
\Ol, ki frn :ılenıiııiıı kll\ 'et
li di bir guıı gelecek gok- ı 
lcı de dolaşan bulutlardan i'· 
tceligi zanun yagmur y.ıpnuk 
çaresini bulacaktır. Ondan 
sonra bulutların bir ıncııılc
kctt~ıı toplanarak di$cr lü 
ıııcıııkl<cıc ;.:ötürülıııcsi ça
releri arare~ak \"C tabii bu 
çareler de keşfedilecektir. iş
te o uman her sene nisan 
ve mayıs aylarında her 
memleketin hava hudutları 

iônc "İren bulutlar birer 
' ,., 

hazine kıvmctini alacaktır. 
l ldc ıııayı~ ortcılarıııd:ı ve 

Hika· ye daV""Sl sonlarında her nıilkt ha Ya 
u... Llig ·r l>ir [ılr~ •re n1t-1horız htr k y·Uzllndc:,{ mc\·l.:Uni 

Bir muddct en el ".\k,am _ hudutları 1 İl:İnc Kİrcıı bulut-Süt şirketi 
]ardır . 

. . terkctmi, ,.c sc,digı hir kızın pqiııden gitıni~tir. 
rcfikımızda iııti,ar etlen (Fa- I lıırı muhafoza etmek ıuıı 

lfl 
' l Jali hnzırda ııp;iliz. JlOIJsi hu esrarengiz \·akayı takip ile ı 1 

. aS muamelatının SOn <lime kız ) j,jrnJi bir fıikiiye, nıe>;!'Ufdur . gece gündüz gökkruc ıava 
safhasında davalar miiddciuıııumilikçe mlistdıçcn bekçileri dola~tır.ıcak, ~a,et 

H~ d il bir memleket kendl~iııt aıt 
açıldı mahiyette ıröriilmü~. muharrir ı re ez 

' • \ "al' ·ııı·etıı·n B. af .. )·lıı"ndc olan bir bulut parçasına di-
.düfli ,iit ~irketinin iflas " • muamelatı yeni bir >ailıa) a da\·a m.;ılmı,, 1 tnnhul uçun~ll ... ~er bir millet tıraf mdan 

blrmi~tir. ceza ınahkcnıc inde muhakeme Fakat 'aksilik buya, tam ramı olduğunu söylerler. taarruz cdildigini cunırse mc-

şıl.'•!:a ııı.ıııi olın:ık için an 
1.ırıııd.ı .ııılaşm:ı], ltızıınıumı 

Jıı,sctıııi .lcrdır. Hııınııı llzc
riııc Pr.ıg) koııµr.'İ ıoplaıı

ını ıır, hangi ıı:cnılckctlcrin 
tcbıı ıdtl\ııı aletleri lıangı 
tktt:ce unmlııl<ta clcl,tirik 
dalg-.ıla;·ı ile i, le \"c.:eklı:rtn i 

karıırbsıırıııışlardır. Bu i'c 
dekıırik d.ılgalarının iııfr;.ırı 

ııa \";1'ıta olan esir nıuhıti· 

ııin ıııillı:tl.:r ar<bl'ı,l.ı taı;"nı 
cdilıııc,ııı.lcn ba)k.ı t'ir )C)" 

degildiı·. 

Bakalıııı, fcnniı tcrakkj,j 

iıı aııbrJ d:ıh.ı ndcr gu tc

r~(..:kt~r. 

Mes'ut bir akit 
Şair Celal Sahir B.,,yle Hatice 
Sevim hanımın akitleri yapıldı 

Ankara, 6 (Vakıt)- Zon
guldak meb'usu Celal Sa

hir Beyle iktisat vekaleti 
ticaret mukaveleleri tetkik 

dairesi yazı işleri müdür 
muavini İsmail Hakkı B~
yin km Hatice Sevim ha· 

nımın bugün Şehremanetin
de, Emin Vehbi B. tara

fından akitleri icra edilmiş 
D. vekili, ve şair Mehmet 
Emin Beyler şahit olmuş
lardır. Merasimde meb'us

lar, edipler, muharrirler 

davetli idiler. 

Valut - Celal Sahir 
Beyle refikasını tebrik ve 
saadetlerini temenni ederiz. 

lflas mas:ı-ı tarafından. ~ir- ccrc,·nn cemi,, neticede re· bu sırada pencerelerin al- lskeçeli Sıtkı v~"Kakava.nın sek Aham ceıııiyctıni lıa-
kct mu»i-ckri aleyhine ikinci cife~ bir ay hapis karnrı \C- tından taşkın sevinçli bir bütün yaranını gücendir- rardk meşgul cLkcck be\"- B. M. Meclisinde 
ti"arcı nıahkcmcsimlc da' a keyif kafilesinin şarkılı, k k T k ııclnıild ilıtil:ıfl.ır,ı kadar An'·ara, 6 (A.A} Bu"yu··k rilmi,ıl . me ten çe inmesem, ür - ~ 
açılmı~tır. Taahhüt ettikleri kahkahalı geçişi başladı. \"<ıracak, bir taraf übüründm mı·llet meclı"•i bugu··n reı's vekı·tı· 

l Bil l'·,·ırar, Tcmı·iz mahke- lere bundan ne?. derdı"m. ' 'crnıa)·cı·i masa,·a teni et- H b 1 b' · d'I" 1 1 ı em un ar ızım ı ı- harp tazminatı ,at .ır z;ırar 

m 1 
· • ·ı k d' \I me>ı'ncc ııakwlunmu~tur. ı:, _ Fakat madem ki eg'lene bi- Re!et Beyin riyasP!lnde toplan· 

c en ıstenı mc tc ır. - uc;· mızı konuşuyorlar, bizim ye ziı an ,Lırnları .ıçıLıcaktır. 
~i,cf~rdl.'n :l0,000 lirayı mü· rnk, iıçundi cc1.arn •<inde- türkülerimizi çağrıyorlardı. !enler var ve mademki her lhtiıı;alki bu gibi ilıtiliırlnr- mıştır. Devl~ı de111iryolları, li-
teea~iz para istenilmektedir. rilmi~tir. Aı ııı :ıçündc yeni- Nihayet, artık uyuyamı- fırsattan bu zevke susayan- dan lı:ırbi unıuıııi tclılikelc- manian urwmi idaresinin 1929 
:\fc.,cfc tahkikat hakimine ha- den nıuhakc ıc,·c b:ı~laııa - yacağımı anlıyarak kalktım. lar, kendilerine bir hisse ri lıilı.: meydan ala~al-tıı. senc;i büıcesl ve iktisat vek&-
\ale olunmu~ıur. .. aktır Yollar g·•··k k 1 b k b·ı· 1 1 let·ı 1929 s'nesı· bu··ıc•sı'ne bı·r 

1 
,, . ı,.ı ·çe a a a- çı era ı ıyor ar, on ara sa- ~ •• ·ı)·aııı 'ı'klc•t l,ı·r lı.·ıtlı' 0.e ' 

lcp<J cdıkıı paraya nıah- 'f 1 • d '·t'l"'l"t 1 ki d u a ' a~811' t'll lJ · •' ı aşıyor, aha çok renk taşmak ne yarar? Hem, d I · ı· I · B 1.1• . . mılyon lira fevkalade ıahsi>at 
~uben ı .~000 liranın mn;aya 1 ı ve ·u·· • go"'ru··ıu··yordu. eğ i ınıt ır ;ı a Ye ;ı ııııızııı 
tenli! için de hlr hanLı da\ a lfübı ıak;irli ~ürukrk ,. 0 

, ·niçin saklamalı, hu dil ıstikbalc atfen baJı,ctıiklo!fi verilme.ı hakkındaki kanun la· 

1 tanl
,

111 
biriııd ccıa nı:ıhkc- Her kafile, yükleri, sepet • ı· b' · 1 1 I 1 • ·ı yihaları bü•,.e" encümeqinc ve-

t,Jıfmijtir .• \noııim >Üt,ir ;c- ve bohçaları, gramofonları uzabşta gız ı ır ımrenme u\-.ı 111t ut .ırı .;11.ı ıııez - -. 
ı . kk ·ı · ı nıc .. ··ı'ltl·· nıııhakcnı~ nluıı;n · k k · d d ) ? d 1 1 · ( p ) rı"lmı·şrır Tabı·ı·y t m··dı· · t. · ının ıe;c · ·ıı u e<na;ınc a - ile beraber geç~yorlar. iç- o usu a uyumaz mı. ıı evw a men r.ıg · c u nye ının 
lU0.000 llralık .<crınaycniıı maııi[atura uıcirkr!ııl~l~n ·

1
\li- !erinde vaktın çok erken- ~ ifa hL\'nclıııilcl ir J,oııgre Dahıliye vck&l~ıine devri hak-

rl "" "a 1 1 l J u ctık ~.\lcr·,.ınıehı·an .• ,, tun ) · · d d' k k t 1 1 l' e 1 k 1 • · B k•' 
1 

.. , u u· n~al ;ı ıu unuyornı ~ , _ • iğını üşün urmiyece a- p anını~, ıııu ıte ı nı ııı e- ılll aKı aıvc aıet leZKer~i 
Di~-cr taraftan h~nka da bcracı etıni,ıir. dar olgun halliler de vardı. A ketler ;ır.ısında ""e,ir 11cınini» bütçe encümenine tevdi 0 1un-

Dedi. Biz matbuat ve 
edrbiyat aleminde ne za
mandır, kuş nağmesine 

hasret çekiyorduk; fakat 
baharın tıpış tıpış geldiği 

şu günlerde beklediğimiz 

böyle bir " Gak ,, sesi de
ğildi . Ne yapalım taliimiz 
böyle imiş. 

Hu ihtiyar kuşun· bir • 
Lanri melalden öttüğünü 

duyan bir refikimiz tam 
manasile bir tilki gibi dav
randı; bir iki gündür, onun 
sesini, sedasını metedece· 
ğim di) e uğraşıyor. 

Bu seretle Lafontenin 
meşhur hikayesi bir defa 
daha yerini bulmuş oluyor. 

Laf~nten Öüyük bir a
damdır, onun şöhreti de 
beynelmileldir ama bundan 
bahsetmeğe kıyışaımyorunı. 

Belki ihtiyor kuş ona da 
gak 1 der, de bu ihtiyar 
halinde kendini nafile yere 
bir daha yorar 1 

-:1~ 
.... 

Teşekkür 
r:ccliıı aramı1.daıı ebediyen 

ayırdı ı .{.:I\ a!lı .\lunürün ol ı
ınü lıutıın '['(ırk matbuat ale
minin ıceNırlcr içinde lıır,ık

ıı. l•:n~lki v,lın de matbuat 
l·m. \J, facunıcııc l~k('(!nı B. 

namına 1. tnalıul 1Tiatbuat me

muru 'ercfctıin li rahmetli
nin ai ·ne taziye etmi,ılr. 

Dün m .rhum .\lııniir Beyin 
a lesi p;azcıcnıizc şu mcknıhu 

glın lcrdi ~ 
~, datilc kıılplcrimizc ebe

diyete kmlar ~ ııımiyccck bir 
ate~ hır·ıl.an aılcmizin lıanbi 

. lııniır !leyin ccııazc,;ıııtlc 
altlka gii;tcrt·n .\ latbuat Ce
miyeti rl'ki (;irc~on nıch\ı:o'u 

l lakkı Tarık B. E!. ile umum 
arkad:hl:ırına 'e :\~) ri>daın 
l: mum .ı!udurii ;-:,ıdullah B. 
r'.f. ye \ C tcl!(rafla Ye Jıiuat 

t;ızi, ette tn.Juııan bilcunılc 

· ı,;ralıa -..c ııhhap!arına ~lcri 

tc,ckkllrlııııu:<ü >unarıı._ hırınci tkarcı ımıhkcme,incı Ca!'illSIUk Hava fişekleri gibi yük- ~---- mü,tcıııkkc tabını eder gi- muştur. Miiteakıbcn Şurayi dcv-
ınuracaaı:a kcndhinc teminat ı •ı L· l l 1 j l Ap;ır cezada, ı:a..ıı> l" n selen cümleler kafileden Edirnede af koşuları '" P•trç.ı 111 ar.ı' 1Ut ut ;mı let kanununun altıncı maddesinde iti 
~cncdi \"C ·nıi) olan zı:rntıan ' J · l l zar ma7.11un Kıı<ını Tc·.-ıi (111 nıu- kafileye uçuyordu. Böyle Edirne, 6 (A.A} ı·Ikba- ayırıııı~ artır. muharrer ve memurinin terfi lıaı.l:ırını dam etınhtir . Skapaflovda Alman do -

lı:ıke'lıc.,inc bugwı devanı bir muhavereden ö:lorendim b Bunun .>ı:bcbi s.udur: ;\la- müddetine ait hükmün tecili nannıası nasıl batırıldı , 
~indik .\fi ~C\ ket Ye R;ı- ıs ar at koşuları bu gün muvaf-

, il . k · k ı. olunacaktır. Bu~üııkli ccl-cd~ ki bugün "hidrellez,, miş liıındur ki tı:lsiz telefonun hakkındaki fıkrai ıefsiriye ka- 1·.,ı.mlı' tefrı'kanıız bugu"n 
ın• . kr, şır ·etııı ·a;:ııarını 

1
. 1 1•

1 
fakiyetle icra edimi~tir. Koşu 

tc•hit ctmi~krdir. İfhl> mu· tahkikatı y:ıpaııl:mlaıı »ııını - ve <" a em eğlenmiye gidi- scs:cri •temen üc:ıtı harici Ye• bul olunarak perşenbe günü 
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derec edilememiştir. iti- ı 
~ neUıı yakımla ikmal olu- lalı B. k di~cr ~ahiLler din- yorHmduş. halk arasında büyük bir alaka tkniluı elektrik dalgaları 'a- toplanılmak üzere içlimaa nihayet zar ederiz. 

1 k . i rellezin ç:ngene bay-" ğb t d ı'a ·af,ıır. leni ece ·cır ~· ve ra e uyan mnıştır. sıta,ilc İnti~ar eder. Yapılan verilmqtir. 

-~-~1-~. • OJ'U-... -l ~ n" i? ,-~ ~~ _..- ~~=:1~,:~•:~~"'"ın~ı,u:· k~~m~ti l"';i~=~i;:n-b::;::ı~~ü .-. 1-ı y-ız"'";~d-er-;-~"':~ı e"':-~;_·:_a.;.r i;_d,-~~-'rjild";'~ı'"':u::.n.,.ac..;a-k;;.;.....;...,,,. __ :..:.~a::.t;..:.. :.:k-ap~a.::k::.la:.:rı::.n_ı ::. • .::, k:.:ı ::..-:,k:._ı :k'..:a.:.:p:.:.a_~~~:::.:::.~::.~.::,·tr.::~n:.:e:..:.d""i~--e-r~t-in=H:!!:"'~"":-m"'D;_ç:'""'~-~~;;.ı.=:;;u;;~"'aıı=t ""~.::'in._lu;_u'"'~--an"'k~"'"r:"'ğı"'z'"":-,:-:-;_'"': 
~~ ,L,,ı 1 . .l"l.. J l. .rl.fl. Selm•na bir mezar yapmalıyız Ögley·e d-x.i. ik\ ceset ıe g5- Bu suretle biri analığını, ana-"K' u Esmaya, ·· 

Selma~ Alinin öz yarıdır. müldü. 'Dergahta ıkı kadın sessiz lığın tabii hislerini saklıyr. Öteki muı. 
DuJu, heycanlandı, lılredi, sessiz ağlaşıyorlar, ara sıra kı- kadın arzularını gizlemek isti-

- ~ukadar ~lanıa Allafıa 

asi olursun diye kocasından 
dud kları bembeyaz oldu. Yü- zarmıı şiş şiş gözlerle birbirlerine yordu. 

""'<. .:i:tı I oğrendiği bir tekerlemeyi söy-
't::' zünd·ıı Lir zelzele geçli yüzü- bakıyorlardı. Bu iki kadından Çünkü artık onlar için ana • · " ' ' 1 / 1 { liyerek E..maya ku,vet verdi. 

,)- ' "' .. t'. - ~ ... 't" • - " ~ . ... s;.. ;:; ~ • • . . 

J. J11s<:y·ııı [(t(lftl o llll(l('(l/\, ı •.• nün bütun hatları altüst oldu. biri ana, ötek: çille sevgilisini şefkati, ve sevgilinin derdi bir 
Göz y·a•larına göz y~ı gibi bir anda kaybeden bir lşıktı. kabahatti ne kalpleri ne de Esma. ' - Gün01 girsin diye pen-

lJf'rud!ıta iki kadu1 se:;si=. se.,·si:. afj;lfışı.n>r
lur ıınısıra kı=:orınıı· !.!.'Ö=:lrrilr birıbirlrrin<' 

' . . 
U (l k l 1 • O r { (/ r d I 

Stlmanı vurdular. 
N:rede? 
Nah şuracıkta! 

Zülfikar orc!u.<una arlı· 

çe'ıiliyor. En iyi adamlan
k .ıtnlyor. Bacım 

5\) Yazan: Sadri Etem 

nedır bu hal? 
Kim bil:r hcl~idc oeni beni 

öldürmek isliycn yezidin biri 
Selmanla bt'ğu~muş Selman 
seni beni kı:rtarmak için ken
dini kurban eım:ılir. 

sıcak bir ses karı~tı. 

dedi. 

Zavallı çocuk ili 

Can verdik can i~teriz 

Alın, alın şah alın diye 

daldı, gözleri kakandı. Eima 

dudunun fütüne kirli bir yorgan 

çekti ve odadan dı~arı çıktı, 

Esma köy licyetlerini topladı 
zat~n vak'a kasabada duyulmullu, 

Biri oğluna öteki yoluna ba• bedenleri kendı·Ierı·ne aı"tti. '- akl • ecre Kap anm açtı. güneşin 

veren delikanlılar 1 !cin ağlaşı- Herkese hükmedenler kendi 1tıklarile birlikte onların ilahı 
yorlardı. 1 dertlerine doyadoya ağlamak ve içlimal şahsiyetleri aydmlı~n 

Esma da bebçğini hiddetle hürriyetine bile oahip dejtillcrdi. karnlığı silip süpürmeai gibi 

kıran bir çocuk nedam ti vardı. Onun için gözyaşlarını kim eye içlerinde ki karalığı temizledi. 

Hatta bu iki delikanlının birden göstermemek için çok oğrattılar. Peyganber kadınlar herkese 

bir rüzgar gibi ortadan çekil- Ve nihayet sahneden halkı gül- kartı hiç bir şey olmamıı gibi 

melerine bir lürı\i'inanamıyordu. dürmek, eğlendirmek için silzUm nct'eli ve ümüıli ümitli ııülüm-
Ağlaşan kadinlar uıaktan ona net' eyi, kahkahayı resmeden ıed~er. 

görülmesin diye pencerelerin soytarı gibi gözlerini sildiler, • • • • • • • • 

Hüoeyin 

dediler. 

demin 

Pazvant oğlu şaşırdı: 

- Ne dedi.... şakir 

bülünmü~ .. .? 

asıldı 

ölO mü 

~Evet. .. Ölü ... 

göğsünde dış yerleri 

dudakları llllfllmaktan 

ınuf .. 

Hem de 

varmış 

yara ol-

- Eh o yledir sever, oy

nar, öldürür onu da sevdı, 

oynatıı, öldürdü. 

- Kimi .. 

- Kım olııcak... Allah. 
( Bıtınedl ) 



nı!a 

rt~ t t.ırlfı birinci sayfanıızdaıJır] 

Darülfununun ilk teşkilatında 
me'zun olduğum seneler 
tıp fakültesi henüz kız 
talebe kabul etmiyordu, 
fakat zamanın süratlı deği
şen telakkileri arasında 
beklediğim bir gün vardı. 
Nihayet o gün geldi ve diş 
doktorluğu me'zuniyetimi 
aldım. 

aile hayatı mevzuubahs 
oluyor ve kadının hariçte 
çalışması evıııı bozacağı 
zannediliyor. Halbuki bu
nun için ilk ve son şart 

zevçlerin uygun olmasıdır. 
Teşkilatı yapan kafalar, ic
raatı yapan amelelerdir.Ka
dın ise her zaman erkeğile 
beraber teşkilatçı olmalıdır. 
Düşüncelerde ahenk olduk
tan sonra bir evde en güç 
ihtiyaçlar bile muvaffaki
yetle tatmin edilir. 

1 ...-~e-mıe-ket-ha-ber•-er•I Kasap dükkanlarını 
lzmirde hal .ıahdit etmeli mi ? 

- Memnun musunuz? 
- Tabii memnunum. 
- Kadını iş hayatına a-

tan zaruretleri nasıl telakki 
ediyorsunuz, çalışan kadı

nın ailedeki vaziyeti kuv
vetli olabilir mi? 

- Bence iş hayatında 
cinsiyetten ziyade insanlık 
vardır. 

Yaşamak için erkeği ça
lışmıya sevkeden zaruretler 
kadını niçin alakasız bırak
sın!!? 

Hem artık tahsil çağla-

• rında ayni itiyatlar ve inti
balarla yetiştirilen erkek ve 
kadınlık vazife sahasında 

nasıl ayrılır? esasen buna 
lüzum da yoktur. 

Bu noktada her zaman 

- Kadınlar için istedi
ğiniz istikbal nasıldır, siya
si haklar ve hukuki müsavat 
hakkında ne düşünüyorsu
nuz? 

- Artık cemiyet haya
tında kadınlardan esirge
nen bir hak kalmamıştır ki 
istenilen bir istikbal bulun
sun. Belki bu zeminde 
ancak mesleki tekamüller 
konuşulabilir. 

Erkek ve kadın arasında 
hakların müsavatını tabii 
bulmuyorum. Yalnız siyasi 
haklar mevzuunda kadın

lığın biraz sakin olmasını 
istiyorum. 

İş bankasından alınacak 
para ile. inşa edilecek 

lznıir ı;azekrinde okur.hı· 
ıtumuza göre, lznıir beledisi 
1ş bankasından alaca~ı iki 
milyon lira ile Ba~turakta 

sebze hali ylicuda gctirec~k 

blillin scbzccilerle kn;apları 

bir araya toplıyacakıır. 

Komünistlerin istic
vabına devam 

ediliyor 
lznıirde nüintc~ir Anadoiu 

refikimiz yazıyor: 

DLin polis mlidiirliiğlindc 

konılinist maznunlarının istic
vaplarına deYam cclilmijtir. 
İstaıılıuldan getirilmiş olan 
komünistlerden Selanikli 1 la
saıı oğlu l liisnii, K,\mil op,lu 
l\iyazi, Kavalalı Ahmet o~lu 
Ahlıas i>tic\ ap edilnıi~lcrdir. 

lstanlıulda bulgar ve Rum 
komünistlerden daha bir hıs
mı tevkif edilmiştir. 

Birinci mı.htaııtik -~ li Riza 
Bey de dunkü istiçvapta bu
hınmuıtur. 

[ HARİÇTE ] 
l\lazııunlar:ı l,tanbulda yeni 

tc\kif edilmiş olan ve son 
komünist beyannameleri tcv· 
ziau ile alakadar olanlar hak
kında bazı suaJlcr sorulmu~tur. T amiratj_şinde Kutuptu ~e~ifler Ziraat Bankası 

ve köylüler Jun~ -~a~t teKlifi 
Müsbet bir netice 

verecek mi? 
Paris, 5 (A.A) - Yung

Şaht uzlaşma teklifi müte
hassıslar komitesine tevdi 
edilmiştir. Bu teklif, tami
rat bedeli olarak 2 milyar 
60 milyon marklık 37 se
nevi taksiti ve 37 inci 
taksitten 38 inci taksite 
kadar tediye edilecek me
baliğin harp borçlarının 

itfasına tahsisini natıktır. 

Parıs, 5 (A.A)- Temps 
ğazetesi mutRhassıslann 

mesaisi hakkında ne~rettği 
bir makalede bulunan yeni 
hal şeklinin mii!akereye 
esas olabileceğini yazıyor 
ve " ancak zikrolunan ra -
kamların kat'i surette kabul 
edileceğine güçlükle inanı

labilir. itilaf ve feragat 
zihniyetlerini biribirine ka
rıştırmak bir hata teşkil 
eder. diyor. 

Paris, 5 (AA) - Yung 
muhtırası ve M. Şaht ın 

bu husustaki ihtirazi kayıt
larını havi nota mütehas
sıslara yarın 
cektir. 

tevzi edile-

Murahhas hey' etlerden 
her biri bunları ayrı ayrı 

tetkik edecektir. Umumi 
müzakere Salı günü başlı
yacatır. M. Yung muhtıra
sında muhtelif alacaklı 
memleketler için tayin edi
len hisse miktarı henüz 
öğrenilmemiştir. Amerikan 
ordusunun işgal masarifi
nin tesviyesi hususunun da 
muhtıraya dahil olup ol
m1dığı malum değildir. 

Kalles bir suikast 
daha atlatb 

Nevyork, 5 ( A.A ) 
Meksikodan bildiriliyor: Sa
bık reisicumhur Kalles şe -
refiııe yapılan bir resmi 
kabulde bir delikanlı mü
şarünileyhi hançerle öldür
mek istemiş, fakat vaktinde 
işin farkına varan bir zabit 
tarafından menedilmiştir. 

Yugoslav vapuru batb 
Split, 6 (A.A)- Yugos

lavya bandıralı (Ave Marya) 
vapuru batmlfbr. Bir hal -
yan vapuru batan geminin 
tayfasını kurtarmı~tır. 

1200 millik sahil, 20 
ada, 2 dar boğaz 
Londra, 5 (A.A) - Ku

tup denizleri kaşifi Sir 
Hubert Vilkins ahiren Ce
nubi kutupta icra etmiş 

olduğu seyahatten Plimuta 
avdet etmiştir. Bu seyahat 
esnasında Vilkins 1200 mil 
tulünde meçhul sahiller, 20 
ada, 2 dar ve geniş boğaz 
keşfetmiştir . Mumaileyh 
Cenup kutbuna eylül ayın

da avdet edecek ve bir 
tayyareye binerek Graham 
toprağı ile Ross denizinin 
henüz keşfedilmemiş olan 
2500 millik sahilini keşfe

decektir. 

f Jfelden da~a yıtset 
Nevyorktaki binanın inşasına 

b&şlanıyor 
Nevyork, 6 ( A. A.) - Dün

yanın en yiıksev binasının iıışa

sına müteallik olan planlar ik -

Ziraat Bankası lznıir mer
kezi ile Torbalı kazasında 

bagcılara ikrazata başlanmış· 

rır. 

Bu havalide bankanın ik-
raz edeceği para 
100,000 liradır. 

miktarı 

Ranka Tevzi .\lemurları 

ile katibiadil memuru köy
lerde bulunan baıtcılarımızın 

ayağına kadar giderek ik
razat yapm ıkcadır. 

Adana hasat 
mevsimine girdi 

Adanada çıkan Türk Süzli 
refıkimiziıı yazdığına göre 
bir kaç günden beridir ki 
Çukurova hasadı idrak et
miş bulunuyor: 

Karataş havalisindc arpalar 
biçilnıeğe ba~lanmı~tır. On 
giinc kadar da umumi hasat 
başlıyacakar. 'üne ha~re;i 

arpa mahsulü üzerinde ancak 
yüzde iiç-he~ nisbetinde tah
ribat yapabilmiştir. 

mal edilnı iştir. Mezkur bina l·-re..,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-•• -.-.-.-.-.-.-~-· I 
2 bin kadem ir~ifaında ve •Ey- F' Bqka memleketlerde ~ 
fel• kulesinden bir kaç kadem 1.. .................... 
yüksek olacaktır. Binada bin · y 

1 
.. 
1

.. 1 ı 

otomobil için bir gara] vücuda un~n u un erı 
getirelecektir. U --

Almanya istikraz 
akdediyor 

Berlin, 5 (A.A) - Te
davül eden paranın altın 
karşılığı kanuni haddin 
dununda bulunduğundan 
Alman hükumeti 500 mil

marklık bir istikraz yon 
akdine karar vermiştir. 

M. Grandi 
Budapeşte, 6 (A.A) 

M. Grandi Romaya git
miştir. 

Çekoslovakya İsviçreyi 
yendi 

Lozan, 5 (A.A) - Futbol 
maçında Çekoslovakya ta
kımı lsviçre 1 takımını bire 
karşı 4 sayile mağlup et
miştir. 

İsviçre hokeyde de 
mağlüp · 

Liyon, 5 (A.A) - Hokey 
müsabakasında Fransa la
viçreyi bire karşı 3 sayile 
mağlup etmiştir. 

lstah ıçın Dıramada bir 
e~stitü tesis ediyorlar 
Yunan hükOmeli Dıramada 

bir tülün enslitüsü tesisine ka
rar vermıttir. 

V enizelos bunun için büıçeye 
3 milyon dirahmi tahsisat lcoy

durmuıtur. 

Bu enstitü tütün ziraat ve 
ve imalAtının en fenni usullar, 
eu iktisadi tarzlara göre yapıl

masını temine çalışacaktır. 

Mısırda talebe grevi 
Mısır hükOmeti eılti Ezher 

camiinin tctkilatını yeniden tan
zim etmiştir. Bu lctkilita göre 
Ezher camiindeki tcdri.satın ili 
kısmı liç kısma ayrılır. Dın 

lmmı, vaaz lr.ısmı, edebiyat 
kımı. 

Bu alt kısımların birine 
girebilmek için, Ezherde orta 
tahsili ilr.mal ttmelc lazımdır. 

Orta tahlili ikmal edenlerin 
26-28 yapnı lecaviiz etmeme
leri icap etmektedir. 

Bu yeni tcrait Ezher ıalcbe
ıloin sayısını ıenzll etUtinden 

--- o oo oo o 0000 [j] oo l!1 n Alakadarlar ne diyorlar ? 
Elhamrada: •• Melekte: ---

' Üstıaralı 1 inci sayıfamızdadır J 
Biz bu iki fikrin leh ve 

aleyhinde bulunanlarla gö
rüşerek bu hususta ne dü
şündüklerini tesbit edeceğiz. 
Karilerimiz de bize ne dü
şündüklerini bildirdikleri 
vakit onları da dercedeceğiz. 

Dün bu işin alakadarla
rile görüştüklerimizi bugü 
neşrediyoruz: 

1000 olacağına 1010 c 1 ;a ... 
Hasır iskelesinde toptan 

kuzucu kasap Necip Ef. 
şunları söylemiştir: 

"- lstanbulda 1000 ka
sap var, diyorsunuz. 1000 
olacağına keşki 1002. 1005 
1010 olaydı, daha iyi o
lurdu. Çünkü birbirlerine 
rekabet ederler, milletin 
ucuz et yimesine sebep o
lurlardı. Kasap dükkanları 
tahtit edilirse et daha çok 
pahalanacaktır. Şimdi ok
kada 5 kuruş kara kanaat 
eden esnaf, o zaman reka
betin kalkmasından bilis
tifade, karını bir kaç misli 
artırmağa gayret edecektir. 
Tahdidin şiddetle aleyhin
deyim .• 

Tahditten fayda değil, 

zarar beklemeli 
Hasır iskelesinde pera

kendeci kasap Osman Ef. 
şayanı di.lckat bir surette 
fikirlerini izah etmiş ve 
demiştir ki : 

" - Hasır iskelesinin 
şimdiki haline bakmayın, 
bu kasap dükkanlarının 
çokluğu muvakkattir. Ke
silmiş kuzu mevsimi ge
çince burada kasap ola
rak yalnız ben kalırım. 

Şunu itiraf edeyim ki, yal
nız kaldığım zamanlar eti 
daha çok pahalıya, daha 
çok kar zam ederek sata
rım. Çünkü o zaman bana 
rekabet eden yoktur. Bu 
misal dt gösteriyor ki, ka
sap dükkanlarının tahdidi, 
rekabeti kaldıracak, etin 
daha pahalı satılmasına 
sebep olacaktır. 

Bu itibarla tahdit kat'iy
yen halkın aleyhindedir. 
lstanbula 100 kasabın kafi 
geleceği hakkındaki fikir 
gülünçtür. Müşterileri et 
almak için semt semt seya
hate çıkmağa mecbur et -
mek, bilmem ki feci midir, 
yoksa gülünç ınü? .. 

işte eczaneler tahdide 
tabi tutuldu. Fakat ne oldu? 

Hem eczl\lar pahalandı, 
hem bir eczane bulmak 
için hayli yorulmak mec -
buriyeti hasıl oldu. 

Kasap dükkanlarını tah
dit etmek, et fiatını düşür
miyecek, bilakis yükselte -

· cektir. · 
Eğer çolc miktardaki ka

sap dükkanında riayet e
dilemiyen şeraiti sıhhiyeye 
az miktardaki kasap dük
kanlarında riayet edilir fik

ri öne sürülüyorsa, bu da 
hatalıdır. kasap dükkanına 
iki cam takmakla orada 
şeraiti sıhhiye teessüs et
miş olmaz. Soğukhane 
deposu ister, şu ister, bu 
ister.. Halbulti bu teşkilatı 
sıhhiyeyi ne 1000 dükkan-

··············-·····-························· bu talebenin bir kısmı grev 
ilin etmittir. 

Fıllstinda Jatince 
Kudiisle jntltar elmekte olan 

c Haftalık Filistin• bir sahifesini 
Latin barflerile neıre baflamıı
tır. Bır yelıuilı gazel esi· olan 
Fıliıtinln . hcddt ycbudılere 
Arapçayı 'kolaylıkla ölrctmektir. 

da, ne de 100 dükkanda 
vücuda getirmek, şimdi

lik mümkün değildir. 

Haydi diyelim ki, bütün 
bu sıhhi tesisatı yapalım. 

Neye yarar?. Çünkü nıez

beha sıhhi olmadığı gibi 
nakliyat ta sıhhi değildir. 
Siz nakliyatın ne mülevves 

bir surette yapıldığını gör
seniz bir dafa.. Etleri üst 

üste otokamyona yığıyorlar, 

hamal basar, toz bulaşır, 
et bakılmaz bir hal alır. 

Kasap dükkanlarında şeraiti 

sıhhiye arıyacaklarına,evvela 
bu pisliklere mani olsalar 
daha iyi olmaz mı? 

Son söz olarak, tahdidi 
ileri sören kasaplar şirketi

dir. Yoksa esnaf kat'iyyen 

bunun aleyhindedir .• 

Ticaret serbes olmalıdır 

Ticaret odası reis vekil
lerinden Hamdi B. de me

seleyi iktısadi cepheden 
şu suretle mütalea etmiştir: 

"- Alelumum bir kaide 
vardır: Ticaret serbes ol -

malıdır. Ticaret serbes o -
!ursa inkişaf eder. Bu her
kesin bildiği bir şeydir. 

Fakat nazariyatta kabul 
edilen bu netice, bakalım 

tatbikatta ayni surette mi 
zuhur eder. Bunu etüt et

mek lazımdır. kat'i söz an
cak ondan sonra söylene
bilir. 

Kasap dükkanlarının tah
dit edilip edlimemesi me

selesine gelince, bana ka
lırsa meseleyi böyle tek 

bir noktadan tetkik etmek 
kafi değildir. 

lstanbul hala eskiden ol
duğu gibi, bir milyon iki 
yüz bin nufus için teşek

kül etmiş olan tüccari va

ziyetini muhafaza etmekte
dir. Bu yük halihazırda ls
tanbııla ağır mı geliyor, 

her şeyden evvel bunun 
tespit etmek icap eder. 

Bunun içinde, mesela ka
sapları ele alalım. Her 
kasap eğer etin okkasın

dan beşer kuruş kazana
rak ailesinin vasati maişe
tini te'min ediyorsa, kasap 

dükkanları fazla değildir. 
Yok eğer aynı kasap gün

de yarım kuzu satarak ve 
her okkaya 30 - 40 kuruş 

zam ederek satıyorsa, di
mek ki kasapların adedi 

lstanbula ağır geliyor. Tah
dit ancak o zaman düşü

nülebilir .• 

•ı Vaktın ] 
• avukatı 

Hükmü yoktur 
J-1. Necip beye: 

Mektubunuzda verdiğiniz taf
silata göre hadise cürüm veya 
kabahat mahiyetini taşımamak-

;.--loransalı kemane· Güzel Heluı 

Operada: 1
' Majikt~: 

Serseri şair 1. A,falt 
Ferahta 

NAŞİT BEY TEMSİLLERİ 
bu gece 

Şehzade başı Millet tiyat- ı 
rosunda Naşit bey gramofon 

24 Taklitle sahnede 

( Karagöz lubiyatı) varyete 
heyeti tarafından ateş hü
nerleri Vedat bey idaresin
de ( Boks ) maçları. 

Ferah Siııeııında 
2 filim birden 

1 . 'e 
Cczair >dahathanc crı. ·d 

(Sihirli .\da) ayrıe>ı mııkcı.ın 
Yari yete matine. 1 !'i tc -

Kadıköyünde Hilal tiyatrıısu 
Yarın akşam 

k. ve 
Komik Neşet, Şev 1 d .. 

Cevdet beylerin sünnet u· 
ğünü gülünçlü oyun. ,_. 

Haydarpaşada Demiryoııar 
mubayaa komisyonundan: 

rk• Bin beş yüz metro dört milimetr kare ve n. g. a ına 

bakır izole tel alınacağından taliplerin 8 mayıs çarşanba günil 

saat on ikiye kadar komisyona müracaatları. --...... ~ 

M:k~~L.:;..~..ILr--'· ] ırva
1

p
1

u
1

r
1

ra~r ı 
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Aldığımız mektuptur: 
Şekspir hakkında H. Suat 

B. in fikirleri münasebetile 
çıkan protesto meselesinde 
alakam olmadığını "Akşam. 
da yazmış ve Şekspirperest 
olmadığımı söylemiştim. 

" Cumhuriyet. gazetesinde 
bu izahatımın yanlış anla
şılmış olduğunu gördüm ve 
müteessir oldum. Binasn
aleyh şu izahatımı neşret
menizi rica edeı im: 

Şekspir meselesinin bi
dayetinde bunun teferrua
tından malumatım yoktu. 
imza meselesi ise bugün 
anladım ki şöyle cereyan 
etmiştir: Arkada~ım Mesut 
Cemil telefonla bana Şeks
pir etrafındaki neşriyattan 
bahsederek fikrimi sormuştu. 

Ben de Şekspirin musiki 
aleminde de pek büyük 
eserlerin doğmasına amil 
olan büyük bir şahsiyet 
olduğunu söylemiştim. Ar
kadaşım Mesut Cemil bu 
muhaveremizdeki fikre isti
naden benim ismimi de 
protestonameye koymuştur. 
Binaenaleyh ismimin intihal 
değil, bilakis kıymetli bir 
arkadaşım tarafından benim 
namıma, aramızdaki sami -
miyete istinaden bir salahi
yetle istimal edilmiş oldu -
ğunu anladım. 

"Şekspirperest değilim • 
demiş olmam da "Şekspiri 
tanımam veya sevmem • 
demek değildir, belki (Şeks
pirperest) tabirinin muta -
zammın olduğu müstehzi 
manayı reddetmekten iba -
rettir. 

Muhiddin Sadı~ 

Troçki 
-·--[ l" ... ttarafı ı inci ~ayıfamııda) 

~ Burjuva, gazete,ine yazı 
y:ızdığınıu:ın dolayı bana ylik· 
lennıek istiyorlar . 1 lalbuki 
nasıl Lenin 19 f 7 de Rusya ya 
gitmek için bir Alman vago
nundan istifade ctmiş>e bende 
bir giin gayeme vusul için 
elime geçen vasıtaları kulla-

···•:t••ır••·•·ı:-····nc:·ı···:··:::ı::ı·•· ı 

if .. ·• v eikerici 
VAPURLARI 
K:ır:ıdeniı Po:oita~ı 

Vatan 
vapuru ç bo 

l 
s ;\Iaı•• ar$am 

günü akşamı Sirkeci rıhunıınd;ıO 

hareketle doğru ( Zonguld:ık. 
• lnebolu, 'amsun, Ordu, Gire· 

son, ·rr3bzon, Sürmene ,.c 

Rize) iskelelerine gidecektir. 

lzmir sür'at Posta51 
ü.~~ı \e İsmetPaşaı ap••" 

12 p gününden li l\layıs azar itibaren 
H her p günleri i hafta azar saıt !'.!de 

1 Galata J~~":;~;,~ lzmire 
hareket edecekıir. 

i• Lü~s, birer, ikişer y,aıak.lı 
hususı kama.ralur vardır . .Servı:i 

g son derece mükemmtl, fiatlaı 

Ü her hususıa gayet mutedildir. 
ft Tafsilde için Sirkecide Yel· 
ft kenci hanında ~Ain acentasına 

1 
müracaat Tel. lscambul 1515 

• ı e Galatada Merkez rıhtım 
hanında Gelipidi ve Scafilopati 
acentalığına müracaat telefon 

• Beyo~iu 854 
Sluc::::nı:scıcc~:ur:lf 

Seyrisef ain 
Merkez aceoleei: Galata Köprü 
baıında. Beyoğlu 2562 Şube 
acenlesl: Mahmudiye Hanı alıında 

lııanbul 27 40 

Ayvalık sür'at postası 
(MARMARA) vapuru 7 maps 
Salı 17 de Sirkeci nhbnundan 
harekede Gelibolu, Çanakkale 
Küçükkuyu. E.dremil, Burhaniye, 
Ayvalığa gidecek ve dönüııe 

mezkür iıkelekrle birbkıe Albn· 
oluğa uQrayaralı: gelecektir. 

Gebbolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

-------
Trabzon ikinci postası 

tadır. Bu ilibarla ceza hakimine nıyonım. 

(KARAD~::'\İZ) vapuru 9 Ma>" 
Perşembe akşamı Galata nhhmın 
don hareketle Zongoldak. ine· 
bolu, Sinop, Sanıtuo, Ünye. 
Fac;a, Ordu, Cireıun, Trabzon, 
Rızeyc gidecek ve Of, T rabıun 
Polaıhanc, Gireson, Ordu, Faı 
sa, samsun, Sinop, lnebolu,·a 
uğrayarak gelecektir. 

veya ceza mahkemesine taalfık O zamanlar Lenine ku.an-

eder bir cihet yoktur. 
Bu hususta tazminata ait 

mukavelelHe kanun hiçbir 
kıymet vermemektedir. 

J:ır, 1 !er Lenin diyenler oldu. 
Simdi de bana .\lister Troçki 
' diyorlar; bunda ne fark rnr· 
dır. 

Yazdıtı;ım eserlerden aldı-
Yalııız hüsııü niyetle yapılan ·ı ı 

r;ım para ı c .eninin escr-
nıasraflara ait hukuk mahfuz- Jcrini ne~rediyorum. 
dur ki bunun için de hukuk Ayni zamanda Stalinin fır-
mahkemesine müracaat lllzııııdır. kadaıı gizledi~i bit çok haki· 

Baroya müracaat ediniz ketleri ele meydana ·koyacağım. 
Baro Ayasofyada Adliye bina- Esasen Lmliııin nasıl bir 

sındadır. Baroya gerek tahriren, 
gerek şifahen müracaat edereniz 
ıize bir kolaı-Iık göstı.-rilmesi 

kuvvetle muhtemeldir. 

adanı oldu~ı.mu anlamak için 
Lenin in Yasi yet ııame~inde 
oımn hakkında yaZtlan lılt
ra ·ı 

Dr. İhsan Sami 

Bakteryolojlhanc a~ılar şube.~ 
sabık mutahassı!'• doktor Jh ... a 
Saınl B, tarafından BUfıı1.ar oıu3; 
•U" Ye huk\)nıet tarahnd.ın 
ko~rol edilml~cir • a,ısoıuktugu 
ihttlAtına karşı te:-irli \t: taıe a -
şıdır. Deposu Dh·ınyolundı Sul -
tın , tahmut ıtirbe~I kırşuaada 
1'o. ıııtı · · 



lstanbul emvali metruke müdiriyeti ildnatı 
Stıııu .Mahallesi Sokağı 

Caferaga Badem altı 

No Nevi 

4 m:ıa dükkan 

Kıymeti muharnmeııcsi 
lira 
12,500 sekiz taksitte 

Jdgir P.ınarırcıyan 
Apartmanı 

ta Muştememilatı: zmin katile altı kattan ibaret ve dört daireyi havi ve taraça kısınile beraber 
~ hlınJa bir bap dükkiaı müş! e.nildir. Birinci dairesi üç oda bir mulbak bir hali 2,3,4 üncü 
a1re:eri dörder oda birer mutbak ve birer hat: altıncı kat taraça kısmı olup burada iki oda 
~Ulbak ve çamaşırlıJ!ı ve çmaşır asnıaga mahsus taraçası vardır. Odunlu:, ve kömürlfığiı 
tınnı kattadır kmpanya suyu tertibatı vardır. 

1 
Balada e\safı muharrer maa dükkan apartm.ımn bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzere 

:Soo lira dedeli muhammen ile ve kapalı zari usulile 30-5-929 tarihine miisadif perşembe 
~uıırı saat 15 de müzaredcsi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammeniu yüzde yedi buçugu 
e~abile teminat akçeleri ve ra muteber banka mektublarile Emvali metruke salış komisyonuna 

tncr ı caatıarı. 

İKİ MOTOR Ceza mahkemeleri usulii kanımız 
Ötuzbeş scncdenberi hukuk kitapları ne~riranı·Ie 

müştehir Cihan kirnphanesi bu defa da Ceza mahke

mel~i usıılii kıınunıınu cepte taşınacak hacimde ha

şiyeli ve fihristli olarak resmi gazeteden iktibas su· 

retiyle başılmışnr. llatıısız ve nefis matbu zarif cilt· 

!isi 7 5 ccz~sı 50 kuru~ ta.,<raya 15 kımış posta ücreti 

ildve olunur. lstanbul Ankara caddesinde Cihan ki

taphanesl numara 64 Tpotancılara kail ıskonto 

i . Çelik makinasınm Jayıkile işlemesi vard;.;ı_r·------------------
~111 benzin ihtiyacı olduğu g;bi. 

Y Yücudü beierin de bihakkın faali- İstanbul Ticaret Mıntakası ~lüdüriyetiııden: 
ııttte bulunabilmak için KiNYÜM LA- lstanbul ve mülhakatı mahrukat satıcıları ccmiye-
.\RAK alması J!zımdır. 
leiNYOM LABARAK. Her yemekten tinin senelik idare heyeti intihabı 8-5-929 çar~mba 

~ra bir likör lı:adehi • KiNYOM günü Galatada Ömer Ahit hanındaki cemiyet mcrke-
... ~ARAK • en fazla kuvvrl!et> düş- d "'~ 

1 
zin e icra ve saat on üçten onbeşe kadar rey kabul 

il .~ ıastalarııı bile az zaman zarfında 
g~sap ve iadei kuvvet için k5fi olduğu ..._et_lil_e_c_e,;;.ği_a_ıa_k_ad_a_r_an_a_il_A_n_oı_u_n_u_r. ________ 

1 

ADA PAZARI !SLAM TlCA~ 

REI' BANKASINDAN: 

l eıı e8kİ Y~ <11 müzmin kar>sızlık
arı ve zafiyetleri de izale ve tedavi 
'~r · En muannit ısıtmalar dahi bu 
!al'anı hayret ilaç karşısında serian zail 
~lıır • Hastalıktan, farlı mesaiden zayıf-
~ırış olanlar, . vaktinden evnl neşvü- f - 928 senesi için hissedarana yüzde 16 temetri.i 
le ~a bulmuş c;oruklarm, ink!ııaf dev~ tevzi olunuyor. 
J.ı~de ıztırap çeken genç kıtlar, 2 - Sermayenin arttırılması münasebctile yeni hisse 

1 
• Usadan kalkan kadınlar, yaşın ilcr- -·-

tnıesi hasebiyle lmvvttsiz ka!ınış ihti- kaydolunur. Beher hi:;se (5) beş liradır. 
tarlar, kansızlar ve bılPıassa hali 3 - Vadeli tevdiata senelik yüzde 9 altı aylık yüz-

\~kahatta bıılunanlar her halde KİN- h b · 

1 
IJM LABARAK şarabını içmelidirler. de 7 esa 1 carıye yüzde 5 faiz verilir. Yenipostane 

ler eczahanede bulunur. .karşısındaki banka ınl:düriyetine müracaat edini7. 

15 sene teminatlı •tS:> Şapkaların en ucuz, en sağlam ve en zarifi ~ 
dakika ş3şmaz Kuma~larile meşhur Karami'irsel fabrikası mamıılıl.tı 

~fıı~ı~ ~~ Şapl\:aıardır Bilhassa 
Bu kere imal etmekte olduğumuz en son moda yaz

lık gayet hafif ve zari[ tav~an tüyü ş.apkalarımız şayanı 
tavsiyedir. lstanbul Sultan hamam ikinçi vakıf hanı altında 

~- !anınız 

!) l'ennı gözlüklerin her nevi 

· ros:u lstaabul l(öµrü başında 

ÜRAMATOPULO Biraderler 1-------D-ik_k_a_t_e_d-in_i_z_l __ -, -----= 
iLAN 

Avadis efendinin mah

kuınunbih alacağı olan 400 
liran t • . . . . d 

ın e mını ıçın me yu-

tıın mahcuz halı karyola 

Ve sairesi 19 - 15 - 929 
tarihine müsadif pazar gü
ıı .. 

ıı 14 de satılacağından 

taliplerin vakti mezkürde 

Meşrutiyet Camii önünde 

bıııunmalan ilan olunur. .. ________ , 
4 

Şayanı hayret güzelfiğl ancak KREM 
PERTEV ile idame ve temin kabildir. 

' 'Ç 1 K'I YOR · 

Bitmemiş :~.~-Ş·'~SIR~'!Jpt§i 
~iirleır r·-=•Mb1-kra6DdaA~P~Oldtir. 

1 
IUu.J 

~ lstanbul Şehremaneti ilanları 
'!kciP j,ad F=-=r~a otomobillerinde tenzili 

Şehre'1)(JM/inden: ilk açılışta 60 kuruş yazan kırmızı 
taksiler 30 kuruşa, 40 kuruş yazan siyah taksiler 

20 kuruşa indirilmiştir. 
.. 

1929 
Taksi metre saatleri tashih edilindye kadar muh

terem ahalimizin saatin gösterdiği miktardan 30 veya 
20 kuruş indirerek para vermeleri rica olunur. 

VAKiT Mayıs 

Vak f paralar 

dürlüğiinden: 

•• mu-

Muhammen llraz Mcrhunatın semti mcıburn ile Borçlunun 
tıyıııeiı NÔ. cfD> ve 11ilşıemUtıı lsmı 

!cf r~ 
2050 2 !06 l Ayasofyai kebirde Üskı'ıbl ma-

hllcsimlc Soğuk çeşme caddesinde 
cedit ~ 5 , 7 , 9 ikisi bir sakıf 

tahtında diğeri mibtakil üç bap ha
nenin tamamı , 5 ve 7 No. haneler: 
bodnımunda iki la:j\ık , bir mutfak; 
zemin katında iki oda bir sofa, bir 

hala birinci katta üç oda bir sofa , 
bir halı\ ikinci katta : iki oda bir 

sofayı ve 9 No. har.e ; iki katta üç 
oda' bir sor~! bir halayı muhteYi . 
ve her üçü 350 zirA arsanın 200 
zira mahallinde mebnidirler i.\Iehmet Şakir Ef. 
B. ile 'azmi ye Iln. veresesi 

206 '21419 Şehremininde C.ıfcrağa mahallesinde 

cedit gizlice evli ya sokağında cedit 
No.31 zemin katında mctlal, iki oda, 

hala , birinci katında iki oda, hala 

ve bir gezintiyi ve bahçesinde mat

fağl ıımhrevi ve 120 zira arsanın 

ii3 zira mahallinde mebni bulunan 
ahşap hanenin tamamı Ömer Saic Ef. 

9S5 21 179 Kartal kazasınd kasaba kariyesinde 

Harmanlık mevkünde 8.J,9-50 No. 

Zemin kannda: iki oda bir a\'lu 

bir mutiak bir hali birinci kamı. 

üç oda bir sandık odası, iki hal;\ 

bir sofa, ili.inci katta; üç oda, bir 

sandık odası ve halayı muhtevi 

•550 • zira arsanın •2 !O• zira ma

hallinde mebni ahşap hanenin ta- . 
mamı İbrahim B. 

1580 2228 I Süleymaniyede Katipşemsettin ma

hal!csinde Y cfa caddesinde ccdtc•6 • 
No. Zemin katında: methal, taşlık, 

mutfak, hal:\, iki oda. kömürlük, 
bir asma oda birinci katta: dört .. 
oda hala, ikinci katta: beş oda, so-, 
fa, halAyı muhteYi ve üçyüz seksen 

zirı\ arsanın •200• zira mahallinde 

melmi ahşap hanenin tamamı Şevki Ef. 
891., 21?(l.U . K&dı"Pyiind Hasanpaşa mafıallesln-

~ 
de Nazifbcy sokağında cedit 86 No 

boduruınunda avlu, bir oda, mutfak 
zemin katında iki oda, sofa, halayı 

mubte\i ve 200 zira arsanın 85 

zira
1 

mahallinde mebni ahşap hane-
. ' nin tamamı Ahmet Halis B. 

' 
1100 21832 B~ik~tn Sinanpaşayı ceeit mahal-

le~pdı; Asariye ve Fıstıklı sokağında 

cedit 40, 2 No iki bap ah~p ha-

Kiralık köşkler 
lmniJ~ 311111~ Mü~ürllltınııen: 
Sandığın ııhdei tasarrufunda tıulun.:ın Oöztepede Merdiven 

tarikı sokağında atik 1 , 3 ve cedit 35 , 35 numaralı i:<i bap >.öık 
müştemelatı ile beraber tamamen ve yahut ayrı ayrı kiraya 
verileceğinden talip olanların ı ma;·ıs 9'.!9 tarihinden itibaren oa 
gün zarfında pey akçeleri ile beraber Sandık id:msine müracaat 
eylemeleri illın olunur. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

idaremize lüzmu ~olan kalay ve antimuvaa ınünakasası B-6-
929 perşenbe günü saat (16) da Ankara malzeme dairesinde icra 
edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını 

ve kalay için (1200) aııtimuvan için (150) Türk liralık tenıin.1tı 

muvakkatelerirıi yevmi m~zkQrda saat (15,30) a kadar umumi 
i<lare yazı • işleri müdürlüğüne ver~:eleri Iazımdır. Talipler mü

nakasa şerhamelerini (300) kuruş mukabilinde Ankarad.ı malzeme 
dairestnden H1yd:ırpaşa mübayaat komisyonuı:dJn tedarik 
edilebilir. 

Istanbul ithalat gii111rüğiindeıı: 
Adedi mıktan kilo 

l sandık D C O 128 \' ernikli boya 

1 • 1\1 :\I E 151 Gramafon makinesi 
3 bağ A 13 131 Ağaç kasnak 
1 sandık Bild 8 ı Çizgili yazı kAğıdı 
l • V F 23 Eşyayı zatiye 

1 • A B 21 Şapka 

l • D C l F 60 Demir makina aksamı 
1 Balya K Z SS 80 kuru manda derisi 

1 Sandık A ZF 328 Pamuk mensucat 

2 • K O 278 F.ıjyayı zat.iye 

1 • D Z F 189 Yün mensuc:ıt 

2 Balya A :\I 55-l Pamuk tela 
l • S J C 90 Demir an:ıhtar zenciri 

ı • A O 35 Kundura boyası 

ı • Z K F 203 Pamuk mensucat 
1 • l\I V 169 • sofra örcüsü 
1 • Adres 61 Demir yaka düğmesi 
Balada muharrer effa 11-5-929 Cumartesi gününden 

itibaren lsta:ıbul ithaldt gümrüğü satış anbannda bilmtizayede 

füruht edileceği ilan olunur . 

kargir dükkanın nısıf hissesi Rebia IL 

42660 2 l 93S Babçekapıda Hocpaşa mahallesinde 

Dabızaptiye caddesinde 28 • 'o. ze
min katında; mağaza bölme suretile 

kasa dairesi ve müdüriyet odası 

ve meth•I birinci kat; merdiven 
başında bir telefon odası, dort od:ı, 

sofa hala ve ikinci kat; üç oda, 
sofa, halı\, kiler, ve çau katı; iki 

oda foto~afhane iniha7.ınn elve
rişli salon ve iki halayı muhtevi 

iki yüz otıız yedi 'zir-J. arsa üzerine 
mebni bir bap karıtir maaı.anın nısıf 
hissesi Sabri B. 

D( ·n taınanu :\lezkur hanelerden 1585 21870 Kadıkö).iinde T u~lao~ı mahalle-

372 

• 400 

666 

7200 

40 No hane; zemin kanoda methal 

ta~ık, mutlak, birinci katta; bir oda 
bir ;hal;\, ikinci katta iki oda sofa , 

•hal:\, çaıı kannda bir oda, bir sofa

yı; '2 No hane: zemin kannda met

hal, bir ınmfak birinci katında bir 
oda, ufak ,;ofayı, ikinci katta bir 

o..ıa, sofa, hiıl;l, üçlincü katta bir oda 

sofayı muhtevi \'C yüz kırk zira 

arsanın 120 zira mahallinde meb-

sinde Yavtra~a sobiında cedit 18, 
18 No. Zemin katında methal. sola 
iki oda, hamam hala kılar haricen 

mü~akkal mutlak ve bir ocla, hala 
birinci kat: İki oda sandık odası, sola 

halı ve Ç9lı katmda N..Jı: la•aıılı solayı 
müı ıemil ve ili bııçık dönüm ar.ıanın 

120 zi<l mahallinde mebni maa bahı;e 
••r k~kiin tamamı. Seyyide hııttr Ye Na-

riye ve Tahire H. !ar 

nidir. Osman EL 657 21690 Kumkapıda Tavaşi Süleyman ağa 11'.a-

21947 Eytiptc • !şancı ;\[ustafapaşa mahal-
lesinde arpacınini caddesinde cedit 
11 • ro bodrum katında:. iki oda, 

solü, hah\, guslilhane zemin kaonda, 

m!!'ltıal sola, iki oda, kilar, halayi 

mu'ııteü ve (l60) zira arsanııi. 040) 

zira mah:ıllir.de mebni maa bahçe 

hallesi.nde Küı;iikdeniz so'ıağindıı cedı1 
• l 27 • No zemin katta methal, bir 

oda, muıfak, hali birinci kaııa: iki 

oda ikinci kalla: iki oda, hala ahıap 

darııçayı mu!ıteTi • 73 • ziralı bir 
bap 'kigir hanenin tamamı Mahmut. EF. 

Salih Ağa 

ahşap h:ıncnin tamamı İsmail Ei. J 3 it 216C4 Peyikhande Diı.dariye malıallesinde 

21652 Bakırköydc, CevLdikte l\luhascbcc! 
sokağında cedit 35, 37 No. bodrum 
katında: bir odunluk ve kömürlük 

zenıln katında bir oda bir mutfak 
- bir 'hala rıtr ]; ı»aln mahalli birinci 

İ;annda: iki oda bir merdiven~ı 
' mahallini muhtevi maa bahçe hane-

' ' . 
nin tamamı Ali El. ve Fatma U. 

22C62 Aksttrayda l'ıluratpaşa mahallesinde 

" Sı;Wtlat: caddesinde cedit 32 No. 
v.emin katında: methal, taşlık, bir 

octa~ hatil birinci kat; üç oda, sofa, 
halı\ ikinci k;ıt; üç oda, bir sandık 
oda~ı, bal! gusülhaneyi muhtevi ve 

ı! ( .. · 2 )~A arsanın (120) zirA malıl-
lil'ldt mebni ahşap hanenin ııımamı 

·· • ıl • · • Zehra ve Meryem Hanııtılar 
• " 1 ... f 

2196() • Ba~ckapıda Şehmehmetgcylaııl ma-
hal nele Arpacılar caddcoincfe 

· 5 No. · \>ilıl. mii~emil:lt bir bap 

Medrese 90k~nıla ceılit 19 N. zemin 
lı.abnda hir oda bir. taılılr. hir mutfal: 

hail hirınci kahnda ili oda, bir sola, 

lıir halı ikinci katta bir oda l>ir •ol• 
hir tar~. hir hala üciiııcii katta bir 
lcü<;ülı: ç.ahıırası mahallini muhteTi ve221 
ıirl arsanın 162 zirl mahallinde mebni 

~gir hanenin tamamı ikbal -
310() 215'25 Boğaziçinde Çubukluda Rifatpaşa sola-

ğın da cedit 12 No. üç katta oailr.i oda, 
üç salon; ilç helA, maıfa\:, sahrıno ve ha
mamı ve müşlemilati ve 4oo0 zira ar
sanııı 300 zira· mahallinde mebni maa 

Hanım. 

bahçe hrgir lianenin tamamı Refet B, 
V abf paralar müdürlüğüne vdaen melnıi olup sahiplerinin 

tesviye! deyııctıııcmelerinden clolayı sablmuı icap eden yok.arda 
muharrer eınllk lıaı11mu mahsusuna te..ıikcıı altmtt bir gün 
mi!ddeıle mlizayedeye çıbınlm., olmakla talip ola~~ yüzde on 
pey alcçelerı;te BaJıçekaptcla, dördi!ııdı ,.Lf lıanıa ikJııd 
hımda No. • 17, 18 llllldorlydl meıkareye müracaat eyleıııded 
llliı olunur. ' ' 

• 
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HER GÜN ÇiY.AR TORK GAZETESi ----
1 1 ' 1 m Gazetemizde çıkan yazı ve 1 ffUE ~ARTlAR : , reaimlerin bütün haklan mahfuzdur 

7 Mayıs 
!929 ! Türk me!rtepledle faydalı eserlJu 

lliinlannda o/ o 20 teııı:llat yapılır 

iLAN TAHI FESİ: 
Satırı Kur:.ı' 

6·\ ıncı say!aja ı~S~ Ti ıl iyede IT.1.rlçte ı ' Gazeteye gönderilecek mettuplann ~z~rlne 1 
- ,.- --;;-- idare içinse ( ldare , • yazıya aiU.e ( '\azı ) 

"uruş "uruş ı(aretl konulmalıdır 
ı Aylırı ıso 000 ' 

Büyük ve ya bir çok defa Jçln nrlleo lllnlarla 
hususi mahiyetteki l_IAola.rıa ücreti 

• 25 
• • 4ll 

4 • • 100 
3 400 

EOO Bu1lnnyat\ re«:ktuplaraı la.deılnden, krJmntl· 
mu.kaddereıl: mektuplara kcnulmuı pa.raJum 
lı:a7bolma11ndan we lllnlann münderica.tından 

klare metul delildir. 

idare ile kararlaştırılır. 2 • • 2QJ 

1 • • ' ;so 
ı.ıoo 

ı450 

2;00 

Borsalar 
1 
ı 

!\' nkut 
rrrfliz lıra~ı 
JıoJ:ır 

~O Yt:r.an (?;r.ılıı.ol 

1 Raylı.Fır.ark 

l A "''turp 'ilini 
:o l.ry Romanya 
~() I eYn Uııltar 
l Fr:rmenk flor'cl 
:tı Fran11z fr•ngı 
!:{ Jta')nn Jıret 

:o 1ııron Ç• ko - Slonky• 
1 Çrr' ol'lı ts • FOV"iyct > 

1 Ztl(,•t • I rlıi!tn 1 • 

~o IıfLar • ,·ogoe.la,·ya • 
:o l'f'l('ika frangı 

ı l'rzcta JFııanya 

20 ı"·itrc frangı 
ı ~fl'cidiye 

Cek • 
I.ondrJ. tizcrlne bir İngiliz lirası kuruş 

l\nJork ı Türk lira•I dolar 
I'ari!t • • frank 
~fUano • • liret 
nerJin • mark 
So(ya • • • leYa 
Rrı,k•ol bclka 
Amist('rdam• • florin 
Cine,· re 
rrag 

• • 
• 

• • 
• • 
• • 

20 ley 

frank 
• kuron 

ıili!l 

• rczeta 
• zelnti 
• diralıml 

\ iyaııa 
Madrit 
Y;ırşo,·a 

Atina 
J·UkH'Ş 

Pt::gırat Türk lirası 

krus 
dinar 

'I'ahviller 
Jıtlkrız dahili • ,·.,\eli• 
T1tyunu muvahide 
lkram!Hli demlrJolu 

lıtanbul tramvay •lrketı 
Fıhtını I 1ok ,.o Antfrepo 
l•tnrbul ar!Otıim ru şirketi 

Hisse senetleri 
!ş lıınka ı 
<Jrn:anlı bankası 

--·-----·-- -

Gaı:eteınlza huauıl dl-ı ka~nıl ed:ı~ y;,r 
R S. H. d&:ıı:a: ac2ııteıl. 

ı ~a in.::i sayıt.ılı ıa 
resmi !lil.nlır J 

6 mayıs 
- -! :·····················": Pzarlıkla Dut yaprağı müzayedeS 

192 9 j : Acele satılık mat-: Erenköy asmafidanlıkları Müdiirliiğüııdcn: h 

~·,ı<i!_ ":J Ka~andı , : b k • ı • : Köztepc ve Ercnköy fidanlıklarında mevcut Dut ağaçlarının scnci hali ye y:ıpr:ık 1113 

, . l ~ • aa m ın e erı • sulleri 8 mayıs 929 çar~amba güııli pazarlı~~ ihale cdil~ccktir. :ra~~le.rin ~e.raitini ö~rc;r~: 
1 991 2s 991 '25 • Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift lstan- • üzere her gün defterdarlıkta mücssesatı zıraıye mulıasıbı mcs ullığı ılc K< ,ztepedc 111 

. ıd 
2c4 oo oo 204 j0o oo • • idaremize ve pazarJıı.a i~tirak için de yevmi mczklırda saat on dörtte ddtcrdarlık bın.,ıı 
ısı 75 oo 52 

1

75 o ı • bul ve çiıt kazanlı iki matbaa makinesi müsait 0 

(9 co oo ııo "ti 1 t 1 kt c·· k . ti 1 . s t • zirai müc«escler mübayaat komisyonuna gelmeleri. 
49 ,oo • şerat e ace e sa ı ı ır. orme ıs yen erın onsaa •1----------------------------·-----------::l 

Jl 1 !t~ g ı~f~ :e;ei;;e;;:et:•••••••••••Trabzon, Maçkada ı No.Ja. mek 
~!~ 00 ~~ ~!~ 00 ~: Deııiz I_;iscsi l\Iiicliirliiğiiı1de11: tehi müdürlüeünden: -

0000 0000 licybeliadada kliiıı Deniz Lisesi bu sene haziranıııııı birinci gü-
22 7s 22 1 5 nünden itibaren aşağıdaki şartlarla talebe kabul edecektir. 
ı:! 25 ~~ 1~~ ;: 1 - Lise ve orta mekteplerin 8 inci sınıfını ikmal eden ve ya 

782 
75 
5J 

91)4 25 
0,48 8437 

12 48,50 
8 9 1 (IJ 
2 C6.25 

67 00.50 
s 51,00 
1 ?I 25 
2 ~300 

16 42 50 
8 47,00 
s 3950 
4 3425 

37 74 
24 37,50 
27 65 00 

92 75 00 
202 00 00 

14 00 

15 

25 

198 00 

29 75 o sınıfın tekmil derslerinden imtihana talip olanlar (yaş 15: 19) 
782 

50 2 - Liselerin 9 uncu sınıfını ikmal eden reya o sınıfın tekmil 

994 215 
048 '17,50 

' 48 50 12 
8 
2 

31,00 
ce·oo 

67 0050 

1 
2 

3 51,00 
21 25 
5300 

16 42.50 
3 47,00 
3 

1
39.SO 

4 9425 
37 74 
24 
27 

93 
20$ 

7 

, 

43,15 
65.00 

2r; 00 
25 00 

75 

derslerinden imtihana talip olanlar (yaş 16: 20 ). 
3 - Liselerin 10 uncu sınıfını ikmal eden ve ya o sınıfın tek

mil derslerinden imtihana talip olanl~r ( yaş 17 : 21 ) • 

Müracaat usulü: Lise müdürlüğüne bir istida verilir ve buna 
atideki evrak raptedilir. 

1 - Fotoğraflı nulus tezkeresi yahut musaddak sureti. 
2 - Aşı şahadetnamesi ( bir seneliği geçmemiş ) • 
3 - Mezun oldu~u ve ya tahsil ettiği mei<tebin fotoğraflı şe-

hadetname ve ya tasdiknamesi. 
4 - Ailesinin ve kendi~inin hüsnü halini ınübeyyin mahalli 

hükumetinin fotoğraflı ilmühaberi. 
5 - ,Mektebe kabul olunduğu halde her türlü kavaniıı ve ta

limata aynen riayet eJeceğine dair velisinin ve kendisinin tealıhü 
senetleri. 

6 - Evli olmadığı ve tahsilini terketmek isterse ve zabit 
olmadan evlenirse mektep masrafını tamamen 
dair velisinin katibiadilce musaddak seneli. 

7 - 4 adet vesika fotoğrafı 

İstida müddeti haziranın 15 ine kadardır. 

tediye edeceğine 

Ası.:ari Azaınf 

htanbul Ayvansaray 2 inci unundan 
cir.si kilo kılo _ k' 

Ekmek 90000 100000'.<apaiı z1rfia ll'un3 • 

Sığır eti 12000 l 5000 • « « 
Koyun eti 10000 l 1000 « • • 

Yukarda cins ve mıktan yazılı erzakı mütenevvia 1 mayıs 929 tarihbdcn itibaren koı:ıisı0~'. 
dan alacakları müsaddak şırtnamelerc nazaran bedeli ınulıaınnıininin yüzJc 7,5 nisret:ııJe 1 

teminatı muvakkate akçesini ve yahut kıymeti muharriresi üzerinden isti:..r::.zı dalıiii tall\'iJfıtıcı 
veya Borsa fiyatınJan yüzde on noksanile diğer milli esham ve tahviliitın mal sandıklarınl tes· 
!imini havi makbuz ~enedini veya banka kefaletnamcsini 20 maııs 9~9 çarşamba ı;üaü • öğledcil 
evvel saat 9 dan 12 ye kadar M:ıçkada ]and~rma Mektebi .Miıdürlüğür~deki. koı~.is;·om'. ı~atsusu~~ 
müracaat eylemeleri ıtzımdır. Bu hususta ızahat almak ıstıyenlerm ılıaleı kat ı;e gtnu olan 
mayıs 929 tarihine kada; her gün öğleden sonra komisyona mfıracaaförı ilftn oluı:ur. 

Pazarlıkla kereste mubay aa.sı 
Ticareti bahriye mktebi alisi mü 
baya at komisyonu riyasetinde 

Adet 
4 Muhtelif tul ve kuturda direk (çıralı çam) 

12 Metro küp tekne inşaatına elverişli kereste. 

Ticaret ye :ı:ahire borsası 

AL TINCı. BÜYÜK 

Tayyare piyan 

Mektep fabrika ve modelhanesine ve kotra ve filika inşaatında islimal edılmek üzere balade cin' 

ve miktarları muharrer ilci kalem eşya 12/5 /929 pazar günü saat on üçte pazarlıkla mubayaa e~il~ 
cektir. Taliplerin şartnameye ittia husuli için her !\Ün mektep müditiyetine ve münakasaya iştıra.' 
için de pazarlık tarihinden eve! teminali muvakkatelerini defterdarlık binasında ticari zirai nı1essesd•r 
muhasebeciliğine tevdi ederek alacakları malcbuz mukabilinde yevnı ve saati mezkorde mektepte 
mııt.,.ekkil mubayaa komisyonu riyasetine müracaatları. 

tıat r Tica~ et 1or~aı-ı katlbumunı1ligl tararıtıılnn verflmistir. 
Oltkuı 

Azami A!garl 
K. i'. K. !'. 

, E-uJ:day ;<Çavdarlı 
Yun.urok oo 00 
f\ızıJca 

S.Unler 

00 0() 
C0,00 
(o (/() 

09.00 
00.00 
0000 

rrt 00·00 8 00 19 00 
lıt r:nıc CC-00 co.oo C'0,00 
Stıt rea'ılut 0-CO 0000 0000 

ra,·Jar 
1 
! \ıra 

--ZAHiRELER-

OOJ 
0000 

-UN-
Çuvalı kilo!iiu 
u.ısıra eklstro 00 
EklE:tra • 
Birinci yıım ok OQ 

Hirinci ceı·t 
ık inci 

ooco 
0000 
130J 
IJlS 
lt6J 

TlFTIK -

00001 
1250 
117$ 
ıo&J 

Aı,kara 000,00 000,00 

Akşehir 000.00 000,0o 
1 

Yaııagı Guz yunu 000,00 000,0i 

-AV DER!Sl-

KEŞiDE: il MAYISTADIR 

İKlt\~IİYE: 45,000 

A\'RIC \ 20,000 • 15,000. 12~000. 10,000 TJR \LIK 

İi--:RA:\IİYICLER \"C 10,000 LİR.\T.IK IlİR :'llÜKAFAT 

Bu keşidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 

~~-~-~~~-~~~~~~-----

İstanbul posta ve telgraf baş 
müdüriyetinden: 

Posta ve telfraf idaresi, Ankara, İzmir, Adana, Konya şehir
leri dahiline \'C istaııbul, Beyoğlu, Oalab, Paııgaltı mıntakalarına 

münhasır olmak üzere gö:ıderilccek kıymetli ve kıymetsiz pcsll 
pakctlcrile kıymcli mukaddcreli mektupları mürsilleri arzu ettik
leri takdirde mürseliınilehleriıı ikametgahlarına kaJar götürüp 
teslim etmek muamelesini ilıdas eyleJiğini muhterem halka 
ilan eder . 

Bürç. Seo'r 
ı\yın bat ;;ı · 

16,49 

~ı ıgır 

Yula! 
ısoo 

00,00 
0000 

000 
0000 
1410 Zerclcn (ifti 0000,00 0000 oo· 

0000,00 0000,00
1 Sansar 

Tilki İstanbul gümrükleri baş 
müdürlüğünden: 

Aydın nafta başmü
hendislieinden: 

C,'içek hı tınlı:t '1 

')111011\ 

T\u~y('rni 

-HUBUBAT-
00.00 
oı oo 

00,00 
0000 

0000 
00,00 

Kunduz 

ç fındık 
Badem 

• Oll00,00 0000,~ 
' cooo,ooo eooıoo' 

-FINDIK- 1 

10400 10200 il 
000 00 000,00 

Kütahya Vilayeti eO: 
cümeni daimisinden: 

6600 Lira bedeli keşfi Uşak hastanesi ilavei inşaatı 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye vazedilmiş olduğun
dan talip olanların yüzde 7,5 depozite akçesile 12-5-929 pazar 
rünü saat 15 e kadar ihale kanununa tevfikan tanzim edecekleri 
kUif zarfla.rile encümeni daiıııiye müracaatları. 

'" Takt ,, ın ( ,lf ayts 1929 tefrikası: -ı3 
·;1 ":r:. .,._....,,- -;~ -. .. : • ~ :,... ·~. #, , .. "I,~ • • 

Size nakten bir miktar 
para veririm, btmdan ko
misyonunuzu çık<.rırsınız • 
Bakıye.;ini " Plinlimon " un 
karısına tevdi edersiniz. 
O da parayı babasına ve
rir ve kendi hesabına bir 

kaç yüz lira alır. Bu para 
ile modistra~ının parasını 

tesviye eder. Bu cürmün 
delili nasıl bulunsun? Hiç 

bir izi yok değil mi? Çek 
mübadele edilmemiş; hiç 
bir kağıt imza olunmamış .• 

" Voles " dedi ki: 
- Tabii. 
- Fikrime iştirakinizi 

gördüğümden dolayı mem
nunum. Fakat bir düğümü 
çözmek mümkün olmazsa 
onu kesmek kabildir. Bunun 
için ise iyi bir bıçak ister 
değil mi? 

" Voles " omuzlarını 
silkti: 

. 
işte bana lazım olan 

bıçaklık vazifesini siz ya· 
pacaksınız, size arzettiğim 

budur. Ben sizi kullanarak 
düğümü keseceğim. Anlı

yorsunuz ya 1 
- Yok 1 Bir şey anlıya

madım. 

- Bu sözünüze teessüf 
ederim. Beni kabaca söy • 

lemiye mecbur ediyorsunuz. 
Halbuki bundan asla hoş • 
!anmam. Bakınız niyetim 
nedir •. Bu araziyi mutlaka 

elde etmeliyim; yoksa mah
kemeye müracaat edeceğim 
ve sizin de mensup oldu· 
ğunuz çeteyi takımı ile 
içeri attıracağım. Hiçbir 
noktasını saklamadan bütün 
hadiseyi anlatacağım, Şimdi 
anlıyabildiniz mi? (Marküs)ü 
ittiham edeceğim. (Marküs)ü 
(Marküs)ün oğlunu, ( Mar • 
küs)ün kızını ve •• Tabiatıle 

1 - lzmirde tamir olunacak olan lzmir ithalat gümrüğü 
ambarlanyla rıhtım hakkındaki münakasa neticesinde teklif edilen 
fiyat fazla görüldüğünden teklifler kabul edilmemiştir. 

2 - Tamirati mezkCıre yeniden pazarlıkla münakasaya konuldu. 
3 - ihale 15/5/929 ( 15 mayıs ) çarşamba günü saat 

14 tedir. 
4 - Şeraitte değişiklik yoktur. 
5 - Taliplerin Ankarada Gümrük mübayaat komisyonuna 

müracaatları. 

sizi de zindana ;ttıracağım. 
Hem de bunların hepsini 
yarın değil, bugün yapaca
ğım. Bu akşam çete efradı 
siz de dahil olmak üzere 

hapisanede serinliyecek -
siniz. 

"Voles.. dedi ki: 

- Hani biraz eve! bu
raya düşman sıfatı ile gel
mediğinizi söylüyordunuz? 
Hulasa olarak benden ne 
istiyorsunuz. Bu kadar faz
laya gı'lmesini tehlikeli bul
muyor musunuz? 

"Cones .. cevap verdi: 
-Evet, sizinle mücadele

ye gelmediğimi tekrar edi
yorum. Maksadım başka. 
!arı ile uğraşmaktır. Bilakis 
bu arazi elime geçtikten 
sonra eğer dedikleri gibi 
bir milyon ederse belki 
zararlarınızı kapatacak bir 
meblağda veririm. Kim 

bilir kaç defa "Marküs,,ün 
şerefine ziyana uğramışsı

nızdır. 

"Voles. mırıldandı: 
- Belki de ... 
"Voles.in bir sözü "Co

nes. in faraziyelerinde ya
nılmış olduğunu gösteriyor
du. De,likanlı dedi ki: 

- Öyle ise ben "Mar
küs. ile boğazlaşırken ba
na yardım etmeniz lazım

dır. 

· "Cones.. "Voles .. i ikna 
ettiğine katiyen emin değil
di. Hadisenin nasıl vukua 
geldiğini o da anlıyamadı 
"Voles.. birdenbire ayağa 
kalkarak söylemeye başladı. 
"Cones. bile herifin bu 
ani tehavvülüne hayran kal
dı. Tabiatında mündemiç 
şarklılık, birdenbire galebe 
çaldı. O geçen akşam 

"Roçester,.in konağında 

1 - Bet!eli keşfi 11673 lira 9 kuruş ol:ın l(okarlı Karapınar 
köprü ve menfezleri inşaatı 11 mayıs cumartesi günü saat 15 te 
i!ıaiLsi irra edilmek üzre 21 nisan 929 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle ve kapalı zari us~lile olbaptaki keşif ve şartnameleri 
dahilinJe münakasaya konulmuştur. 

2 - Talipler;ıı nıülıcndis olmaları veya bir mühendis istihdam 
etmeleri nıcşrı:ttur. 

3 - T.ıl.r'erin vaLtı nıuayycninde yüzıJe yedi buçuk tenıi

ı:atlarını !:ad teklif mektuplarını n:akaını vilayete tevdileri fazla 
ta~silati a:ına'< i~tcyenlcr:n başnıü!:cnjislığe nıür::caatları. 

4 - İl~ııat ücreti \'e rurnrııu saire mülealılıiJe aittir. 

Nama:ı: vakıtları 

5-~ab O~o 11.b:L Akı•-ıı Y•!ıı l111ı•,'• 

j ~ 4,St 12,10 16,05 19,ı2 20,59 2,sı 

Buıün doğanlara iıim: 
Erk•k: Krı· 

Cihan Cenan 

Günün nuihatı: 
Al gülümü, \'Cr ı;lihinü. 

Bugünkü hava 
Rüzglr hafif müteha\:\·il ha\·a I 

nçtk olac:ıkcır. .-. - - - -· . 

Meı'ul müdür : Refik Ahmet 

Muharriri: Vere Stal.pul 

kollarını açarak polis me
muruna ricada bulunduğu 

şekli tekrar almış!ı. Bu hal
de anlatmıya başladı. "Mar
küs,,e karşı dava etmek 
öyle mi. Bu, adeta cinnetti. 

Acaba "Marküs. e karşı 
ne yapabilirdi ki ... "Cones. 
bilmiyor midi ki "Marküs 
Mülhavzen. "Voles. i avu
cunun içine almıştı. "Mar
küs,, kızını, kızının koca
sını, oğlunu ve daha nice
lerini avucunun içine al
mıştı. 

"Cones. dikkatle dinledi. 
Herif nihayet sözünü biti
rip sustu ve mendil ile 
yüzünden akan terleri sildi; 
o vakıt delikanlı dedi ki: 

- Belki "Marküs. her
kesi avucu içinde tutuyordu. 
Fakat unutmayınız ki o da 
benim avucumun içindedir. 
Çünkü bir çeteye mensup 

olduğunu biliyorum, Bu çe
te de delilleı i elimde bulu
nan bir takım şenaatler 

yapmıştır. 

"Volcs. söz söyliyecek
miş gibi elini kımıldattı: 
"Cones. devam etti. 

- Brakınız da sözümü 
bitireyim, Baş şüphesiz kö
pek balığının en akıllı ye
ridir. Fakat şunu da unut
mayınız ki, balık birgün 
zıpkın yiyerek sudan çeki
lirse l>aş da beden kadar 
tehlikeye düşer. işte "Mar
küş.ün karşısına çıkan me
sele budur. Çetenin ağa 
düşürüldüğü gün "Marküs. 
vurulmuş demektir. Hep· 

sinden eve! o enselenir. 
Binaenaleyh, siz yalnız 
emirlerimi telakki ve ifayı 

düşününüz. Bu emirlerin 
size taalluk edecek olan 
kısmının pek ağır olmadı-

ğını göreceksiniz. 

- Emirleriniz mi? Ne 

emirleri? 

- Talep ettiğim şe'/ 

basittir. Bana bir mektı.tP 

yazacaksınız ve " MarkÜS• 

e götüreceğim. Çetenin 

sarıldığını ve teslimi nefis· 

ten başka bir çare kalına· 

dığını bildireceksiniz. 

"Voles. kekeledi : 

- Bu çok garip!.. Ha· 

kikaten garip ... 

- Çok garip olan şe'/ 
nedir? söyler misiniz? 

- Artık sizi tanıyanw 
yorum. Başka bir ad<!ıll 
imiş gibi konuşuyorsunuz: 

. . kı O kadar değişmişsınız 
·· 1 

insan adeta "Roçester. 0 
• 

nıüş de •.. 
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