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Amanullah Han Ef~anistanıı niçin terk etti 
nereye Oide&ek? K~d;iye H. ve arkadaşları İzmirde muhakeme i 
N ve k'> edilecekler, oraya gönderiliyorlar ' IPLAK ı e yapaca ı .... ___ 

Kıra1 Bombayda karısı· 
nın doğurmasını bekliyor 

İngiliz gazetelerine 
verilen beyanat 

VE wa· l 
MÜSTEHCEN 1 

Son posta ile gel~n Londra 
gazeteleri Amanullah hanın 

Bo:nbı ya muvaselatı dolayısile 
El.;r.ni:.tan ahvalı ve memleke· 
linden ayrılan kıralın neler yap
ma'{ istediği hakkında malQmat 

NEDİR?:- . 
' .Avukat Aziz beyin fikri .. 

• ver.11ektedlr. 

Amanullah hanın Bombaydan 
hareketi, zevcesi kıraliçe Sürey· 

yanın doğurmasına bakmaktadır. 
Kıraliçe Süreyya vaz'ı hamlet· 
mek üzre . bulunduğundan, 
Amanullah han Bomhayda bir 

müddet ikamete mecbur kal

m!~tır. 

Kıral, baıında siyah bir fes 
bulunduğu hl\lde trenden çıkmış, 
kendisini bekliye:l vatanda~lannı 

kucaklıyarak sel.imlamış , sonra 
ote!ine doğru gitmiştir • 

Kıraliçe Süreyya ile hemşiresi 
bıışl:ınndan ayaklarına kadar 

ı:ırkan birer örtü ile lapalı gc· 
rülmü~lerdir . 

« Oeyli Ekspres» gazetesinin 

muhnbiri Amanullah Hanı gör· 

mek istemişse de kıra!, nazırla· 

nndan olan bir zatı bu müla· 
kata memur etmiştir • 

Bu beyanata göre Amanullah 

Han , daha eYvel haber verildiği 

veçhile İtalyayı , ihtiyari menfa 
olarak kabul ,.tmişlir • Ama· 

nullah , iı..ye.nın vukuu üzerine 

to.cu tahttan f era~at ederek mem
leketi terkctmek istemiş , fakat 

kandah::ır dvarındakl kabilelerin 
• ısrarı Oz~ri::ıc iki:ıd bir teşeb

büste bt.lunma~a kerar vcrml§ti. 

1 .6-J:tarafı 4 üncü ıayıf :ı.rnıı.dııdır 1 

·.Asi .Snka Zadenin son reımi 

Tarihi 
tel~ikamız 

Büyük 

FreDnH 
4 ncii sayıfa

mızda 

Kadıiye H. Faik B. Naatr B. Madam F ofo 
Kadriye H. meselesi!ıe ait tahkikat, müstantik Hikmet ve 

Nuım B. Jer tarafından ikmal edilmiş, evrak müddei umumT
liğe veriımişti. Evrak, bir haftadan beri müddei umumilikçe 
tetkik olunuyordu. 

Son safhada yeni bir vaziyet tahaddüs etmiş, gör;:ıJen lüzum 

Evrakın ve mf\'kufların fzmire gönderilmelerinden sonra kısa 
bir zaman zarfınfüt muhakemenin başlaması muhtemeldir. 

lzınire gô:ıderilecck mevkuflar, şunlardır : Kadriye H. , 

annesi Nadide, lıemşiresi Hamide H. Jar, Kadriye J-f. ın bira

deri Nasır, zevci faik B, !er, Nasır B. in oturduğu pansiyonun 

sahibesi madam fofo, avu:ı:at Vefik B., Dr. Arpyan Ef. 

üzerine da va İzınire nakledilmiştir· Bu husustaki evrak ve mev
kuflar bugünlerde tzmire gönderileckler, dava İzmir ağır ceza 
mahkemesinde rü'yet olunacaktır. 

Avni Lifij B. 
3 Sene evel hu 

gün ölmüştü 

Sof örler Şehremanetinin ka
rarına karşı grev yaptılar · 

Bugiin 2 haziran. aziz ve 
kıymettar t°" ., '.:ı.tkarımız Ayni 

Lifiji 3 SL 

ne evci bu 
tarihte kay
betmiş 

Eyip me · 
zarlığı n ı n 
yüksek bir 
nokta sın d<ı 

cbcd1 inzi· 

vagahına 

gömmü:;-tük 
Avni yük

sek yaradı-,. 
lı~lı bir in Avni Lf/ij B. 
san, kıymc Lıt bir san'atkardı. 

Fırçasile şiir yazar, sö~lc

rile en güzel tablolar ibda 
ederdi. Yazık ki ecel bu asil 
fırçayı kırdı ve bu güzide 
adamı bizden ayırdL Ölümü
nün bu yıl dönümünde ha
tırasını hürmetle anarız. 

İntihaplar 
Divanı Muhasebat 

ve Devlet şurası için 
F eyizdaim B. Adliye 
müsteşarı mı oluyor? 

Ankara, 1 ( Vakıt ) -
Münhal Devlet Şurası daavi 
ve Divanı Muhasebet birinci 
reislikleri intihapları mec
liste yarın (bugün) yapıla
caktır. 

Adliye müsteşarı Fuat 
beyin Şuraya ve Fuat ( ls
tanbl) beyin de Divan reis
liğine in-ihapları muhtemel
dir. 

F eyizdaim beyin de Adliye 
müsteşarlığına tayini söy-
lenmektedir. 

Gozetelcr için 
Hakkı Tank heyin hır teklifi 

Ankarar, 1 ( Vakıt ) -
Y~ni gümrük tarifesi müza-
kere olunurken Hakhı Tarık 
B. (Giresun} bayanatta bu
lunarak gazete kağıtlarının 
gümrük resimlerinin artml-
riıamasmı, gazetelere yar
dım edilmeıinf söylemiş ve 
Maliye vekiU de c!vaben 
prim 'Verllecetınl bildirmiştir. 

}lakla Tank J3. bu hu
şuafa Meclise bfr- kanun 
IAyihası vermiştir. 

Emanetin taksi ücretleri
nin tenzili hakkındaki kararı 

kat'i surette dünden itiba
ren tatbik 
edilmiye baş
lanmıştır, 

Bu tenzile 
razı olmıyan 

şoförler dün 
sabahtan iti· 

haren oto
mo bill eri n i 
garajlara çek-

mişler ve 
müşteri taşı· 

mamağa baş .. 
lamışlardır. 

f şlerini terk• 
eden şoförler 

-Emanet noktai naza

nnda musırdır • Verilen 
karar bir tetkik ve hesabe 

kanuni· takibatta bulunulur. 
Zaten onları men için po· 

lis ve zabıtai belediy~ 
.i1Üş ter eken 
çalışacak.la • 
rdır. Hulasa. 
sayi amelin 
serbesti sini 
ihJal ettirmi· 
yeceğiz ..• 
Şöförler 

ne 
diyorlar? 
Şöförler ce

miyeti reisi 
de grev hak
kında şunları 
söylemiştir. 

sabahleyin bir 
kaç mınta. 

İ§lerini terkeden ~oförlerdcn bir gurup 

- Grevle 
cemiyetin a
lakası yok· 
tur. Bir sa
bah biz de 

kaya inhisar ettiği halde, 
akşam üzeri caddelerde 
hiç bir taksi otomobili 
kalmamıştır. 

Şoförlerin iddiaları 40 
kuruştan 20 kuruşa tenez
zül eden antre Ücretlerinin 
idare etmediğidir. 

itirazlara ve gene dün 
verdikleri isdidalara ema· 
net ret cavabı vermiştir. 
Ema:ıef ne diyor ? 
Bu hususta kendini gö

ren bir muharririmize E • 
manet muavin Hamit B. 
şu beyanatta bulunmuştur: 

müstenittir. 
Elbet bu karar tatbik 

edilecektir: Evvelce plan 
tetkik ve hesaplar antre 
ücretlerinin 20 kuruşa idare 
edileceğini göstermiştir. 

Bu gün bir istida getir
diler, hesap yapmışlar1 biz 
de fen hayetine gönderdik 
orada görüşülecektir. 

1 

Maahaza, otomobilleri 
kendilerinindir. Biz kimseyi 
zorla çalıştıramayız. 

Y alniz onları çalıştırmıya 
cebreden kimseler varsa 
şüpliesiz onlar hakkında 

Ajans murahhasları 

AJanı murahhaılarına Ankarada verilen zifafette 

lstanbul{ 1 (A. A) - Ankarayı ziyarete gitmiş olan 
müttefik aıanslar murahhasları ile refakatlerindeki zevat 
bu sabah şehrimize dönm~şler ve istasyonda ICarşılan
mıf.ardırp Murahhaslann . mühim bir kısmı bu~n mem
leketlerin~ hareket etmişlerdir. Tas aJansı mPf.8hhası bu
radan ayrılırken Hariciye vekilimiz tarafın{ıan kabul 
edilmiştir. 

bu vaziyeti 

hayretler içinde 
görünce 
kaldık. 

Grevin nekadar süreceği

ni bilmiyoruz. Emanete 

tekrar müracaat edilmiştir. 

Emanet şayet fikrinde ıs· 

rar ederse o zaman ne 

olaQ;ığını kestiremem .. 

Vilayet ne diyor? I 
Bu mesele hakkında 

Vali muavini Fazlı Bey de 

demiştir ki : 

- Bu mesele Vilayeti 
alakadar etmez, şoförler 

teker teker çalışamıyacak • 

la~ını ileri sürmüşler ve 
makinelerini garajlara çek
mişlerdir. 

Buna Vilayet ne yapabi

lir? Yapılacak iş şoförlerin 
Şehremaneti ile uyuşma • 

sıdır.: ,, 

Dün çalışmak istemiyerek 

grev yapan bir kısım şo-

förler çalışmak isteyenlere 
. mani olmak teşebbüsünde 

. bulunmuşlar. Hatta bir ild 
yerde lastikleri bıçaklamış

•lardır. Buyüzden 5 kişi'dön 
' " . -

ıabıta nezareti altına alın-

mışbr. 

w'Müstehceni.ret~, çok seyyal ve 
çok elastikı bir m~fhumdu·r 

Kanunlar içtimai cereyan ve telakkilerin birer 
ifadesi olduklarına göre ... 

Anketimize Ank~ra barosu 
~ 

ikinci reisinin verdiği cevtbı 

dün dercetmiştik 
An karanın 

tanınmış aw .. 
katlarından A
ztz B. de An· 
kara muhabiri
mizin ricası 

üzerine anke
timize şu su
aetle cevap 
vermiştir: 

Açık ve 

müstehcen ..• 
Ahlaki zabtü 

raptı ihlal 
edici hareket-
lere matuf 

rekatı ictimaiycnin nazmaı 
olan kanunları tatbik mev· 
kiinde bulunan bu uzuvlara 

böyle bir va
si takdir sa
la hi ye ti nin 
verilme sin • 
deki isabet 
aşikardır. 
Çünkü çok 

seyyal ve a
Iastiki bir 
mefhum ma· 
hiyetinde te
celli eden 
"müstehcc • 
niyet ,,in va· 
zıi kanunca 
bidayeten ta
rıf ve tavsifi 

olan "açık 

ive ml\steh-
Ankara avukatlarından cihetine gi· 

Aziz Bey dilseydi onu 
cen,, mefhumunun sarih bir bir hadise halinde tet· 
ifadesini kanunun lisasanın- kik ve teallfık ettiği 
dan dinlemek imkanına maddenin cürmiyet teş
malik bulunmamaktayız. kil edip etmediğini tcs • 
Bidayeti emirde şunu tes- bit eylemek izbrarında ka
lim etmek lazimgelir, ki : lıı .. cak olan hakimler, · kanu
Müstehcen kelimesinin kas- nun tahdidatına tabi olarak 
tettiği manayı bulmak ve hadisenin medlul ve ma.ı a
bunu bir çerçive dahiline sını tayin edeceklerdi. 
almak çok güç bir keyfi - [Alttarafı 3 üncü sayıfam.ızdadır] 
yettir. 

Vazıi kanunlar, müstch9 
cenliği tarifü tavsif etmek
tense onu yalnız zikrile 
iktifa etmişlerdir. 

Binaenaleyh medlulünün 
tayinii hükkamın takdiratı-

İki milyon istikraz 
Ankara, 1 (Yakıt) - l\f. 

1\lecli"i bugi.inkü içtimaında 
İzmirin inıarı için beled iye
nin yapacağı iki mil) on is
tikraza ait kanunu kabul 

na tabi tutmuşlardır. Ha- etti. 

Kimsesiz çocuklar 
yurdu dün açıldı 

Yurdun dahilinden Mr manzara 

Emanetin kimsesiz çocukların geceleri yatmalarına 
tahsis ettiği Ayasofya medresesi dünden itibaren açıl
mıştır. Dün geceden itibaren kimsesiz olan çocuklar
dan bir kısmı yurda gelerek yatmıya başlamışlardır. 
Ayrıca polise de tebligat yapılmıştır. Rast gelen çocuk
ları polis buraya götürecektir. Emanet bunlar için aynca 
bir talimatname hazırlamıştır. Buna nazaran, yurda 16 
yaşına kadar ol1ın çocuklar alınacaktır. Buraya ilk giren 

. ÇOCUğa bir• hafta .müsaade edilecek ve ORdan Sonra ye• 
tacak bir ye~ bulması tavsiye edilecektir. Şayet bula
mazlarsa tekrar müsaade edil~cektir. 



= VAKiT 2 Haziran 
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Ingilterenin mukadderatına kadınlar hakim QJnııya başladılar 
,~ e Makdonald, 11 Kazanmamızda [ DAHİLDE 1 
• ve Paşa kadınlar amil· oldu,, diyor ..._J)o_k,...'t'o-rla-r ---.sK--dı---h" l-'fi"_d ... 

A;~N kibft~ · Baldvin şimdilik mevkii iktidardan çekilmiyor lJ HulD ulr lulDue 
M ~ U.. Etibba odalarına ne Yerli kumaşlar .. 

İ!!!anbulu altüst edecek telgraf ----
c 1fılld-:i11ı .ifa/unut B, fıleınse (•apıır1111dad11:. 

Şı"iley11ıa1ı Paşanın nıuhabere e(-ralarıı 

haoıildir . > 

-75-
Artık iskele boyunu göz 

hap~inc almaktan ba~ka ya
pılacak şey yoktu. /\lüLizim 
,\lalımut bey vapura gitmek 
üzre iskeleden kayığa binip 
açıldı mı, 1stanbula tel:ı~lı bir 

şifre dııyarnak vardı. 
Rifat paşa gibi açıkgöz 

bir kumandan hiç telli pullu 
fırsatı kaçırır mıydı? 

, 'etekinı öyle de olmuştu. 
müiazim Illahmut bey Nemse 
v~puruna girince Rirlat paşa 
kaleme k:ıgıda sanlıp dumanı 
\"CrmiŞti : 
Makamı seraskeriye: 
- ·Bt.ı- dakika tehlrt m.-elbl t'.llkettlr-

o: },\ül:izim Mahmut bey 
ı ' rmsc vapurundadır. Süley· 
ınrn paşanın muhabere evra
kını lıanıildir. Ôzerini ara· 

onız 1 
Diye lstaııbulu altüst ede

cek bir telgraf uçurmuştu. 
Alt yanı ~crasker Rauf paşaya 
ait idi. Mahmut beyi ne 
yolda sigaya çekmek lazım
gclecegini ancak o bilirdi. 

Beri tarafta zavallı Mah
mut beyin olandan bitenden 
haberi yuktu. Vapurla lstan
bula dayanmıştı. 

Yalnız babası Hüseyin 
paşanın üğüdünü tutup ya
nına bir kat sivil elbise al
mışu. 

Vapur gümrük açığına 

demirliyordu. Mahmut bey 
li:amara penceresinden bakar
ken şüpheli bir takım kayık
ların gelmekte olduklarını 

görmüştü. 

Ilay Allahın haylı: kayık
for çala kürek sür'atle geli

yorlardı. Epice yükselen gü
neş kayıklarda bulunan ka
nun çavuşlarının ferailcrine 

vurup parlatıyordu. 
Mahmut bey her ihtimale 

karşı sivil elbiselerini giydi. 
Kanunlar nasıl olsa vapura 
giremeyeceklerdi. Sivil elbise 
ile iskeleden İnip kayığa 
binecek olan Mahmut beyi 
nereden tanıyabileceklerdi'/ 

Mahmut bey mükemmel 
bir tüccar kılığına girmişti. 
Vapurun iskelesinden yavaş 
yavaş iniyordu. 

İskele tam sekiz kayık 
tarafından sanlrnıştı. Kanun 
ça vuşlan her kayığa binene: 
içcrde bir zabit olup olma
dıgıııı soruyordu. 

Mahmut beye de sordu
Lır: 

- Efendi. içerdc Çanak· 
kaleden binen bir mülazim 

Yar mı? 
Dediler. Mahmut bey bü

tün J;idaline sahip idi: 
- Ne bileyim ben çavuş. 

Vapur bu. Zabit bulunmaz 
olur mu? 

Deyip kayığa atladı. Kim 
bilir kanunlar kendinden 
sonra kaç zabiti çevirip gö
tıireceklerdi? 

Vapurdan açıldıktan sonra 
Mahmut bey çok akıllılık 
etti: Kayığı Galata tarafına 
gitmekten menetti. 

, 'e olur ne olmaz. Eve 
fıl~n gitmedeft evci Süley
nrnn paşanın mektubunu 
ycnnc götürüp teslim etmek 

ı:ı ·ırnı:''· 

Kbnunbnn \•apura üşüş

tüklcri gibi Unkapanı tara
fındaki evlerini sarıp kuşat
madıkLırı neden malumdu? 

,\lalıınut bey kayıkçıya: 
- Kankaya çek 1 

Dedi. Damat Jl.1-lımut 
Cellleddin paşayı oradaki 
yalısında bulacağını biliyordu. 
Süleyman paşa öyle sağlık 
vermişti. 

Mahmut bey mektubu 
damat paşanın eline tcslim
ctti. Mahmut Celaleddin 
paşa Süleyman· paşadan ol
duğunu öğrenince eski dostu 
hakkında malumat almak 
istedi. Sonra da: 

- Artık bana uğramanıza 
lüzum yok. Paşaya selamı
mı tebliğ ediniz. 

Ben fırsat zuhı'ırunda ce
vabını gönderirim. 

Dedi. Damat Paşanın ce
vap mevap göndereceği 
yoktu. O dostluk Süleyman 
paşanın gemisi · yürüyüp dü
düğü öttüğü zamanlardaydı. 

Mahmut CeLilcddin paşa 

mülazim efendiyi atlatip sav
mak için öyle söylemişti. 

Bak Süleyman paşa beraet 
edip hapisten kurtulursa tabii 
o zaman: 

- Ah Efendim az mı 
çalıştık? az mı üzüldük! val
lahül' azim üç defa huzuru 
Şahaneden ko\·ulrnuşturn. 

Diyerek Süleyman paşanın 
ilk boynuna sanhp iki yana

ğını öpecek gene damat 
paşadan başka olmıyacaktı. 

Bu kafir dünyanın hali 

böyle i:ıi. Azizim: geçmeli .. 

Mülazim t.bh.nut bey 
Kanlıcadan geriye döndü. 

• Süleyman paşanın evıne 

uğradı. Emanetlenni çocuk
larına teslim ettikten sonra: 
- oh... diye genişliye bil
mişti. 

Artık işleri yoksa üçbeş 
yerine üçbeşyüz kanun ça
vuşu göndersinler. Mahmut 
bey çoktan manevi yükü 
atıp hafiflemişti. 

Doğru Unkapanına gıttı. 
Malum paşa babasının ko
nağı orada idi. 

Köşe baıınıU iki pos bı
yıklı kanun çavuşu duruyor
du. Besbelli bunlar Mahmut 
beyin konağa gelmesini 

bekliyor:ardı. Mahmut beyin 
eşyası filan yoktu. Resmi 

elbiselerini koyduğu çantasını 

da Kanlıca<lan dönüşte Sir
kecideki kahvelerden birinin 

bildik olan sahibine teslim -

edip Si:..leyman p:şanın evine 
eli boş gitmişti. 

( BitmedQ 

iRTiHAL 
Tütün inhisar idaresi Üsltu

dar deposu mUdürü ve aabıİcan 
Şurayı temyizi Nkerl awından 
mfıtlr Mehmet Ah paşa daıııadı 
Selimi lı6}' irtihal etmlı ve ce
nnesl l:iugünl:O Pazar g6nü &1!0 
0ıert Kll!Q1lllcukt.lıt haıı..ındeıı 
kaldırılarak dvardo Nall:Bf l:ab
rlataAm& ıJelnolunmtır. Mevla 
ralımet eyleye. 

Londra, 31 (AA) - intihabatın son neticeleri amele 
fırkasının 289, muhafazakarların 252, liberallerin 51 ve 
sair fırkaların 5, azalık kazanmış olduğunu göstermek
tedir. 

Lodra, 31 (.~.Al - Bir gazete muhabirine beyanatta 
bulunan :\!. :.\lakdonald, intihabat neticelerinin çok güzel ve 
harikulade oklugu ve muhafazaki\rların mcmlckrtin itimadını 
kaybetmiş olduklarını göstermekte bulunduğunu beyan et
miştir. l\Jumailcyh, sosyalizmin bu parlak muzaf!criyetinden 
bilha><a kadınların amil olmuş olduğunu il:\\'e etmiştir. 

Londra, 1 (A.A) - Parlamento için intihabı yapılmamış, 
ancak 1 G azalık kalmıştır. lliç bir fırkanın mutlak ekseriyeti 
haiz olmama$ı meraka şayan bir vaziyet ihdas etmektedir. 
::\!. Balduvin, relikler! ile müdavelel efkı\r etmezden eve! yeni 
vaziyeti hafta sonıı "Şzkcr ~ sayfiyesinde tetkik edecektir. 

Başvekil için iki hal sureti mutıısavvardir. Ya kabinesini 
teşkil ederek 25 haziranda toplanacak olan yeni parlı\men

tonun huzuruna çıkacak veyahut hemen istifasını verecektir. 
1\1. Balduvin tam bir ekseriyeti haiz olmıyan amele fırkası
na hükiımcti devretmeğe hiç bir suretle mccbup sayılmıyor. 
Diğer taraftım b:ızı kimseler de M. Balduvinin par!Amentonun 
amele fırka,;ına memup bir hükiımet tarafından açılması için 
yerini :.\I. l\lakdonalda terketmesi lazım geldiği mütaleasın

dadırlar. 

-0. 
Londra, 1 (A.A.)- Dün "Birminghamda" bir nutuk 

irat etmiş olnn Sör Osten Çemberlayin ;\L Baldvinln yeni 
t~kil edeceği bir kabine ile avam kamarası huzuruna çıka

cağını ve hemen hemen kasten ihdas etmi~ oldukları vazi
yetten :.\1. Loyit Gorç ile fırkasını mes'ul tutacağını ümit et
mekte olduğunu beyan etmiştir. 

-0. 
Londra, 1 (A.A) - Deyll Meyi gazetesi, M. Balduvinln 

iktıdar mevkilni muhafaza edeceğini ve ağustos ayının ilk 
onbeş günü zarfında kamaralar tatil ettiği zaman hıtam bu
lacak olan kısa içtima devresinde yapılacak işlere ait porgra
rnı parlamentoya takdim eyliyeceğini teyit etmektedir. Mor
ning post gazetesi, bükOmetin esasen nazik olan vaziyetinin 
Kıralın hastalığı dolayısile daha ziyade mü~külleşmiş olduğunu, 
ve l\I. Balduvine ikudar rnevkiinde kalmak kararını verdire
cek yegane mül~hazanın yaz esnasında vukuu nakabili içti
nap olan hükOrnet tebeddülüne zemin ha~rlamak zarureti 
olabileceğini yazmaktadır. Amele fırkasının mürevveci efkAn 
olan Deyly Herald, 1\1 Balduvlni amele fırkasının iktıdar 

mevkilne geçmesi için hemen çekilmeğe kat1 bir lisanla da
vet etmektedir. 

Tirnes gazetesi, amele fırkasının zaferini porgramının mu
tedil olmasına ve komünist unsurları fırkadan tart ve ihraç 
için ittihaz etmiş olduğu kat'! karara atfetmektedir. 

Daily Chronicle intihap sisteminin yeniden tcnsikini 
iltizam etmekte ve şimdiki sistemdeki usullerin rnuhafazakAr
larla Liberallerin kazandıkları reylerle mütenasip azalık elde 
edememelerini intaç etmiş olduğunu yazmaktadır. 

Harbin hadisesi Rusya ile 
Çinin arasını mı açıyor? 

Sovyetler Çine şiddetli bir nota verdiler 

Moskova, 1 (A.A) - Soviyetlcr Rusyasının Harbindeki 
konsolosanesinde yapılan taharriyat dolayısile Çin maslahat

güzarına bir nota verilmiştir. Bu protesto notasında Nankin 
hükOmetinln muahe4e ve itil!llar ahkamını ihldl etmcğe ve 
tahrikfıt yapniağa lflatuf hareketlerle Sovyet Rusyasının sııb
nnı daha ziyade imtihana maruz bırakmaması kat'i bir lisan
la tebliğ edilmiştir. 

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

'Hırvat liderlerini öldürenlerin muhakemesi 
Bclgrat, 31 (A.A) - Müddei umumi, Skopçinadıı Hırvat 

reisi Radlçi katletmiş olan Raçin ile iki şeriki cUrmü hak
kında idam cezasının tatbikini talep et~tir. 

Amerikada hareketin yükseldiği derece: 90 ... 
Nuyork, 31 (A.A) - Dün sıcak rnıntakalara has bir 

hararet hüküm sürmüştür. Hararet azami derecesini saar 
( 4 te bulmuş ve o saatte Fahronboit termometresi 90 
derece kaydetmiştir. Şimdiye kadar 20 ki~! ölmüştür. 

İtalyanın T rablusta kabilelerle mücadelesi 
Trablus, ı CA.A) - İtalyan kıtaatı 26 mayısta erbabı 

kıyama baskın yaparak bunlardan 430 kişiyi öldürmüş, 
yüzlercesini yaralamış 1031 deve ve 6666 mevaşl ele 
geçirmiştir. lt:ılyıınlann zayiatı 24 maktul ve 77 mecruh
dan ibarettir. 

Papa 72 yaıına bastı 
Roma, ı CA.A) - Papa 

dün 72 yaşına girmiştir. 
Arrapr Tahr•nden aynldı 

Tahran, ı (lı..A) - Tay

yarecl Arraşar ile Rignot, 
Cask istikametinde uçmuşlat-

t8'lt~re krJh ıo.ne basta 
İ.oncfra, § l (A.A) - bey. 

ll Meyele ' nazaran, Kralın 
hastalığının nüksetmesi büyük 
tekayyüt ve lh,dmarnlan is
tilzam etmektedir. 

Selanlkte tifo hutahiı 

Bedin, 31 (il) - Ati

nadau bildirilyor: SeU.nlkte 

200 hummayi afolcll nkası 

kaydedilmiştir. 

Londra 31 (A.A.)- lnııilte
rede yapılan intihabat netice
sinde muhtelif siyasi fırkaların 

yeni vaziyetleri hakkında öğle
den sonra neşrolunan bir tebli
ğe naz3ran 287 mısai fırkasıııa 
meııs~p aza, 251 muhafazakar 
52 li l:eral ve 7 nıüst3kil inti

hap olunmuştur. 

zaman yazılacaklar? ve hububat ser-
Sıhhat vekaleti tarafından 

etibbl odaları ttŞkili hakkında 

yapılan nizamnamenin tatbiki 
için ilk hazırlıklara başlanıl

m~tır. 

gisi açılıyor 
Krdın birli&'indc yerli kumaş

larla hububat için bir sergi 
ihzar edilmektedir. Anadcluııun 

Birkaç miiııferit •ntıhap 

dairesine ait neticeler, iki iiç 
günden evvel öğrenilemeyecektir. 

Haber aldığımıza göre,nizam- bir çok şehirlerinden gelen ve 
name birinci teitinden itiba- lstanbulda tedarik edilen do:ıu
ren tatbik sahasına konarak malt.r, irckli, yünlü, ketenli 
etibb1 od1Iarı teşkil olunacak kumaşlarla hububat numuneleri; 
ve bu tarihten sonra doktor- buğday, arça,}ıılaf,nohut,fasulye, 

Londra ve l(embriç darülfü
nunları intilıabatıııın neticeleri 
yarın, diier darülfiinunlarınki
ler de bir az sonra ııeşrolun3-
caktır. 

Fıri(aların ıaaJ yirmi bire ka</ar 

i(.v:andı~ları rcylu ıunlardır: 

Muhafazakarlar 8449426, me· 
sai fırkası mensupları 8265ı83, 

Liberaller 5ı55353, l(omünist
ler 50614, MiistaklJJer 220369. 

Namzet kadınların kazandık

farı reylerin mecmuu 745107 
dir. Bu yekQn yukarda gösteri
len rakamlara dahildir. Mesai 
fırkası ı29, liberaller 29, mu
hafaznkarlar 3, diğer fır~alar da 
3 halık kazanmışlardır. Buna 
mukabil mesai fırkası 4, nıu
hafazakarlar ı3!l, liberaller 19, 
diğer fırkalar 2 azalık kaybet
miş oluyorlıfr. 

Mesai hrkası reisi M. Ram
. say Makdonald Seham da inti-

hap edilmiştir.Liberallerin lide
ri Loyd Oeorgc siyasi hayata 
girdiği tarihden beri namzet 
ııösterilmiş olduğu Caruarvon 
intihap dairesinden meb'us 
çıkmıştır. 

Başvekil M. Baldvin Bevdley 
de, Maliye nazırı M. Çurçil 

Epping de, :Jolıv Siınon, Spen 
Yallay de intihap olunmuşlar

dır. Tekrar intihap edilen 6 

kadın namzetten başka 6 kı:dın 
daha intihap olunmuştur: 

Liberallerin lideri Corc un 
kızı liberallerden mis Mcg.1n d3 
kazanan kadın namzetler ara
sında bulunmaktadır. Mesai 
fırkası rdsi M. Makdonaldın 

oğlu Malkom Makdonald da 

intihap edilmiştir.· 
Sabık dahiliye nıızırı mesai 

fırkasından Artur Henderson 
iki oğ!uda intihap o!umuştur. 

!arın odahra yazılması mec
bur! olacaktır. 

' lhtısas meselesi 
Doktorların ihtısas şubelerine 

ayrılmaları için Sıhhat vek!leti 
tarafından bir nizamname lıazır

Janmışlı. 

Tahkikatazıma göre bu nizaır.
name henüz tebli~ edi:meınişlir. 
Ve ne zaman tatbika başlana
cağı da belli de~ildir. 

Verem dispanseri 
Gene VeUlet tarafından şeh

rimizde Yerebataı;da yeni yap

tırılan verem dispan~erinin, 

tahsisatsızlık yüzündeıı bu sene 
açılmıyac3ğı ilerl sürlilmC~tü. 

lstaııbul Sılıl:at müdiirii Ali 
Rıza Bey dün bir nıuharriri
mize bunun doğru olmadığını 

ve dispanserin yakın:la açılaca
ğını söylemiştir. 

Yavuz 
Ay sonunda denize 

iniyor 
İzmitte Gölcük tersanesinde 

tamirde bulur.an •Yavuz• zırl:

Jımızın yaraları kapatılmak 

üzeredir. Geminin bu ay so

nunda denize indirilmesi için 
hararetle çalışılmaktatadı.·. 

Tamir bittikten sora Yavuzda 
:sri elelcktrik tertibatı yapılack 

ve ayrıca en mükemel mesafe 
tahmini aletleri konacaktır. 

Maaş 
Muhasebei hususiye dün 

haziran maaşını vcrmeğe 

başlamışbr. 
Emanette de maaş tevziatı 

başlamıştır. 

Ucuzluk müsabakamız 
Gerek karilcrimiz, gerek müeucseler 
arahndan büyük al&ka ile karıılanıy~r 
Gazeternizin ilk sayıf asınırı başında 
bir kupon görii.yorsunwz ; ~u kupon 
uzucluk müsabakanıızın bonosudur . 

Ucuzluk bonosunu kesiniz; satın ala -
cağını:z eşya için " VAKIT,, kari/erine 
tenzilat yapacaklarını ilan ettiğirrıi::. dük -
kan ve mağazaarı tercih ediniz; pa::.arlığı
nızı yapınız, eğer fiat maktu ise hesabı -
nızı ona göre göriinii.z; nihayet gazetede 
ilan edilen nisbette tenzilat yapıl 'Ttıası için 
para ile beraber kuponu veriniz. Karileri -
mize tenzilat yapacak olan dii.kkan ve nıa -
ğa:zaların listesi 4 üncü sayıfamı!rdadır . , 
Fa.stesnablrroma3 Reşa~ Nuri~ 1 

nın ~ 
1 

en son ve en kıymetli eseri 

Ynoro~ Dö~ORIU 
8 Hazirandan itibaren 

~"Vakıf,, taf 1... _ ·B_i_r _şa_h_,,,es_e_r_.I 

mısır, darı ve tütün, kadınlar 
birliği sergisinde tcşlıir edi· 
Ieccktir. 

Serginin kilşadı birkaç gün 
teehhur etmiştir. B:rlik Şehza

de bJşındaki binasından bu 
giinlerde çıkarak yeni bir bi
naya taşınacaktır. Sergi yeni 
binada açılacaktır. 

Havadan Ça• 
mur yağar mı? 

Fatin B. Trabzundaki 
hadiseyi izah ediyor 

Dün şehrimize gelen bir tel
graf T rabzun ve civarında ça

murlu yağmur yağdığını ve so

kaktaki halkın üstlerinin çamur 

içinde kaldığını bildirmekte ıdı. 

Rasatane müdürü profesör 

F atın B. bu aeına hadisesi hak

kında bır muharrir!mlze ~u 

izahatı vermiştir : 

• - Rasat edebiyatı bu ve 

buna ben1.er pe1' çok hadise 

kaydetmektedir • 

Hadisenin iç yüzüne gelince, 

müthiş soğukları takip eden m:ak

lar neticesinde bazen mevzii ve 

~iddeı!!_ siklonlar olur. Bu •!klon

lar yer yU;.ünde bulunan tol 

ve toprağı havaya kaldırarak 

ya~mur bulutlarının :ırasıno ka

rıştım ve bu bulutlar da y:ı~ınur 

halinde <lnşınklcrl zaman, h•vaya • 

kalkan bu ıozlar çamur haline. 

gelir . 

Trabzunda ya~an çamurlu 
y•ğmur da bundan ıLar ttir . • 

Rusyaya ihracaat ya
pan tacirler Ankaraya 

heyet gönderdiler 
Rusyaya ihracat ı·3paıı tl:c-

carlarımız son 1.~ınanla r ~a 

ğödii~lerl fazlı ınfıı~u: afüıı 

şikAyet etme!-te ıı1;ıer. 

Dün Mora:ı zad~ Nail, h
ıııail tlaiıkı Beylerle clığ•r ıki 

ihracat tacın vrk;1let nez 1 iııde 

teşebbii~att.t ~uluııma~ Gı.ere 

Ankaraya ııitmfşlerdir. 

Operatör BurhanettinB. 
Cerrah paşa 1 :t•L' ı ı L• 0pera

tör"ı Eurhanettiıı Ucy b~ı ün 
eksprc~le Aima,ıyayA giJcce -
tir. Opf'l"Jtiir Bıırlıa:ıetLıı B. 
Almaııyaya, h .ı zira n s o o
larına dol!ru ca ~ima:i Al
manyada topl.wıcok ol ıı cerrn
hi koıı;;rekriııe i;tiral: e.e;ek, 
bu müddet zarfılllla Alınaııya
nııı muhtelif şeti;rler ;nJ~ ı . ıi 
t~tkik:.lta bult:ııa:aktır. 

Garsonlar cemiyeti 
lltısat \eka:Cti düır li~rr . t 

nıüdüriyctinc gö;:dml : ği b:r 
emirle h1li adzdc b ıluıı • ıı ~;ır
sonlar ccıniy . !İllin fc,hc.ıi l ıi_irıi 

bildirıı:i:fü. 

Kadınlar kongresine 
kim iştirak edecek? 

Bcrlindc toplar,:cak olan 
beyııclmild kadınlar konı;re· 

sine Türk kadın 1>irliği n.ı· 

mına F:Lr..ayi h:ınınıın i:rira'.• 
ctmc~i tcbrriir L'tmi tir. 



KadınlcJF erkeklerden daha f az_!a uyuyorlar 
~l'R E~kekleringördülderi - Çıplak ve müstehcen nedir fll'cmı 

2L29 - g _!'!!!ESE 

Dertlerimiz 

H
angı birini peşin saya
cahın mı) diyorsunuz). 
Hakkınız var . Dertlo-

rir .. ıı hakikaten çoktur, başımız
dan aşkındır . Ama çoktur diye 
ellerimizı bağlayıp snsucak deği· 
lız ya ... Her kes görebildiğini 

sö~lers'.' , git gide onlar eıııalır 

ye bi~ be!Alllrdan kurtuluruz . 
Ca .ı dcrtler vMdır ki kökleri 

d,.rınlere itlemiftir. T e@hls edilse
ler bile tedavileri uzun sürer . 
Ma.,1 içind~ dallanıp budaklı-.· 

nan bin bir türlü ihtıl!tı , tifayı 
uzakla~tırır . Bütün içtlmat yara· 
lar bu nevidendlr. 

Fak at gene ijyle dertic~r var kt 
tf'şhlsi ile şlfa~ı arasında hiç bfr 
zaman tabakasının geçmesine 
lüzum kalmaz. Bir çırpıda sökü· 
lup gider . 

Bir!n ... iler lçln derin düıün· 
meıyı, etraflı tedbir almayı ka
bd edelim, fakat ıkinclle karşı· 

sında niçin tevekkülle boynumuz 
~ ükck beld~mekten usanmıyoruz) 

Mt>selA dün, ben bunlardan 
Liri iİe hr9ılaştım. Bir tramvay 
biletçisi, Lir vagon halkım keyfl 
istediği gibi ezmeğe kalkıştı. 

Vakıt ı>abah, herkes i§ine 
lcoşuy'ır. Bir aralık önde, kadın· 
lar tıınbıda kısa bir miinaka~a 

gü .. ültrısü oldu, hırçın, sinlrlt 
bir elin çf.:ktiği zil se~lt>ri du-
l·uldu. 
• - Ne var, ne oluvor ~ 

Dedılc. Biletçi hazretleri · 
- Ya bu ka~ın iner, ye 

kuc11Qındakl çocuğa bilet alır. 
Baol"a türlü ıuradırn ıuraya kı
mıldıyamazsınız I 

Diye haykırdı. 
K~J:n çoktan binmiş, bilet 

almıştı. Kuca~mdaki çocuk en 
comeı ı tahmlnl~rle ancak dört 
beş y:atındft göri!nebllirdt. 

Araba duruyor. memur 
sabah jur~alını, muallim kendi
sin\ bekicycn smfmı alnı endi· 
ıqle buru~ar11k düşünüyordu. 

- Canım haksızsın, bizi 
yolumuıdırn lllılcoyma. ilk ras· 
g ... \,.ce~ln polis noktasında l!l

lcayt"tlrıi Böyle. 
Dedık. 

ruy alar hem çok hem 1 

•Cn '"''' :rı,rllİrn.cı•< llİ3)İİıfa·m·ız·d~·dı.r1 ___ v"e ... a·<l·e·t-bll!u .. hııiı•ıs·u·stlİa~k:~. ~erliS·t"~rl .. t-r ... !'lko~.t~ii .. d~ii.r. Açık v~ 
k k t Halbuki kanunlar, cere - telakkiyatır nazımı olur. miistthceııdir. or unç ur yan ve telakkiyatı içtima - işte bu adeseden bakılmak Çiinkü onda ifsatkar bir 

iyenin birer rümüzi.i, birer :;urdi!e açık ve müstehcen wh \'ardır. Ahlakı, bcd:i-

(Jyku uyumıyanlar için en tabfi 
ilaç nedir ? 

ifadesidir. Bir zaman iç.in manasını vermek doğru 
bu telakk,yata tam bir ce- olur zannındayım. Maanıa· 
vap teşkil edc:n bir kanu - fih gayrı tabii vaziyetll'rİ, 
nun, dığer bir 1aman için tavırları ihtiva eden resim-

İngiliz :ılimlcrınden Dol,!or ı 
l3ı!rrıar f folander uyku ve ruya 

miiş ~ibl titret.en 
!ara sebebiyet verır. 

nıya- ayni kıyafeti taşıyamıyacağı terin ğayn tabii hissiyata 
aşikar bir keyfiyettir. hitap etmesi itibari'e buıı-

va.ta def;iı, ihtilale ve şe-ı· 
tani hir hercü ID·!rce sü
rükler, ~11 miyar ve mık
yaslar daireresinde sa11'acın 
takyidi, netayiç. itibarile 

hakkında mü
lıinı bir koııfc-

raııs vermiş ve 
bu konferansta 
erkek uykusu 
ile kadın uy
kusu arasındaki 
farkı izah et
miştir. 

l ngiliz alimine 
göre kadınlar 

erkeklerden hem 
fazla h~m de 
daha hafif ve 
daha rahat u-
yuınakctadırlar. 

Bunun neticesi 
olarak k.1dın -
tar daha az 
riiya görmP.kle 
ve bu suretle 
uykuları d:ı.ha 

az teşevvüşe 

uğramaktadır. 

Doktor Holan-
dere göre Leş 

saatlik bir de
rin uyku ile 
iktifa edecr.k in
sanlar bulunduğ 
gibl yedi veya 
dokuz saat uy
ku ile kanmıyanlar da varJır. 

vardır. Orta yaşlı bir adam 
için yrdi saatlik uylm kflfidir. 

Dimağlarile çalışan ins:ılar 

az uyku uyusalar bile sıhhat-

budur.' 

En hr.ya.t vc
rıçı rü} ala r 
ıı e ,eıa aynkl;ı -

rır: dıbine ~ ı a 
su ile doln ~ i

şeler korınıaı.ilc 

göJiilepilire 

Doktor t !ol-
laııder uyku u
yumak için baş· 
hca şu 11a1ari
ycyi ileri sür
ınekscdir: 

'· lföan göz· 
lerini kapa -
dıktan ~oııra 

kendini yor -

madan alnının 

ortmına dn~ 

ru bakabilı r.;e 

eziyet çekme
dı:n uyur. Bu 
in~anı yuka· 

rır;ı Ye içeriye 
dogru bakma-
sıııı intaç eder 
ki. uyku c:;na
sındıı gfülin 

alacağı Ya~iyet 

Göz bu Ycızi yeti aldıkran
sonra insanin birşq dtı~Un

meslne imkan kulma7H Bu da 
oykuya yardım eder. 

!erini muhafaza edebilirler. 
Yalnız diğer sıhhat şıı rtlanna Emanetin Şurayi Dev
riayet etmeleri lazımdır. lete intikal eden davası 

Yeni doğan çocuklar hemen 
bütün gün uyudukları halde, 

bütün geceyide urku içinde 

geçirmektedirler. 

Bir heyet Ankaraya 
gidiyor 

Emanetin Keraköy palas

tan istediği 69000 liralık 

Binaenaleyh hadisatın da bizatihi bir kasdı mah-
muhtelif zaman ve meka
nındaki tczahiirlerinde ah
laki teiakkilere ve umdele
re halel verici hüsusat, şu 
itibarla ciirmiyet teşkil e
den . nikat mevcut olup ol
madığını ayırt etmek husl!.
sunda hükkf m, telakkıyatı 
ictimaiyenin sırrını serbes
çe takip etmek imkanına 
malik olmalıdıriar ki günün 
vekayiini, kanuni rümiizlerle 
karşılaştırarak onların ha
kiki manalarını verebilsin
ler. hedef ve gayesini tayin 
edebilsinler. 
Şu hald~ kanunun ''açık 

ve müstehcen., kelimelerinin 
tayini manalarını, onu ha
diselere tebaan tatbik etmek 
mevkiinde bulunanlara bırak
masındaki hikmet, maslahata 

sus mevcuttur. 
Şu halde kötü bir hedefi 

olan bu gibi resimlerin 
bizatihi müstehceniyetinde 
bir lahza tereddfü edilmez. 

Bir yazının sırf içtimai ve 
ahlaki duygulara mutabık 
düşmesi müstehcen olmasını 
istilzam etmez. Onda bir 
taarruzi mahiyet te muvcut 
olmalıdır. Binaenaleyh o
nunla içtimai duygu rencide 
edilmiş bulunmalı veya 
duçarı taarruz olmalıdır ki 
bunun da ifadesi kasıttan 
başka bir şey değildir. 

Yazı... Bun un vezınını 
bulmak daha müşkül gö
rünüyo. Çünkü onun açık 
ve müstehcenliğinde miyar 
olacak şu esaslardan başka 
hususi bir kasit aramak 

muvafık olmasındadır. zarureti vardı:-. Yazinın 
Zira, "açık ve müstehcen., müstehceniyeti enfüsi veya 

kelimelerinin ifade ettiği afakidir. Her iki şekilde 

mazarrat değ·il, menfaat 
temin edeceğinde şüpbe 
yoktur. Boyle Bir ta\:yıdin 
ise san'atkarın ibda ruhu
nu körlcteceği hiç bir za· 
man iddia olunamaz. 

Çünkü san'atkar hiisün 
yaratır, kubuhla meşgul 

olmaı. Hüsün sahasında 
ise san' alkarın cevlangahı 
hudutsuzdur. Yalnız bu tak-
yidin miyar ve mikyaslaı"ını 
unutmamak ~arttır. Yoksa 
basit ve yontulmamış bir 
zevkin adesesinden bakarak 
kayıtlar koymak kadar 
mm:.ir ve san'at ruhunu 
öldüren bir hareket tasav -
vur edilemez. Esas uıütt- " 
hammil bir zevki selimdir. 

Tablo ve heykellerin ifa
delerine karşı yapıl<.ln mii· 
samahanın · neşriyat içinde 
yer bulması zatet mii1<ı5a~
ver değildir. Çıp\ak hır 
heykelin veya, bir mevzu 
dairesinde açık bir resmin 
karşısında duyduğumuz be-
dii zevklerin, yazı ile ifa· 
desinde adaba dokanır bir 

şey nedir? Buna ancak de kasti bir hareketin vü- hal yoktur ve olamaz. Yal-
ı k mz bunda gene b'edii his-taallük ettiği hadisenin zu- cuduna istinat o unma 

k siyatın nazım rolünü oyna-hıir eylediği andeki telak- gere tir. ması lazımdır. Sırf ihtiras 
kiyatı içtimaiye çevap vere· Şahsın - hakiki ve hük- için, sırf vücuttaki şehvet 
bilir. Bunda zevki selime mi olsun - kanunen mesun kanının hayvani zevklere 
dokunur, bedii 've temiz ve müeyyet olan hukukunu tebacn cereyanını temin i-
hisleri hırpalar, çemiyctin rencide halinde kasıt mev- çin oynuyan kalemlerin tev-
salim ve yükselmiş telakki- cuttur denilir. Bir ailenin kifindc nizamı içtimai ve 
yat ve hissiyatını rencide mahrem Hayatını teşhir e- zevkı selim mcnfaattardır. 

Bu gibi hıısu~atta hakimin eder mahiyet aramak lazım- den yazı enfüsi noktadan 
dır. Açık Ve• mu""stehcen .. h ld ğ ·b· b" hakkı takdiri: Bu gibi hu-

muste cen o u u gı ı ır susatın tayini manasında, 
cemiyetin arü hicap telek- sefahethanenin iç yüzünü hedef ve gayesinin tesbiti 
kiyatına birer kamçı vurur. olan bitenini hırsları kır- ile netice çıkarmak busu-
Şu halde, cemiyetin ah- baçlıyan ve şehvaniyeti a- sunda hakim hakkı takdi-

Çocukların mühtaç olduk
ları uyku saatleri şu dur: bir, 
iki yaşJaıında günde 16 - 18 

laki duyğularına ve zevki levlendiren bir şekilde tes- rini münferiden mi, yoksa 
şerefiye meselesi hakkında- selimine aykırı düşmekle bit eden ve bu maksadı mütahassısların reylerinden ' 
ki dava şurayi devlete in- beraber onu :rencide eden güden yazı da afaki noktai istifade suretile mi istimal 

saat; iki, flç yaşlarında günde ti kal etmiştir. Muhakeme şeyleri müstehcen telakki nazardan müstehcen telakki · etmelidir? Hükkam, şüphe 
15~17 s~:ıt, üç, dört yaşlanııda ld · etmek lazım gelir. "Açık., edilmek zaruridir. yok ki, kifayeti ilmiyeyi haiz günü 4 haziran o uğu ıçin F kk 
13 - 15 saat ; a1tı , dokuz yaş- mefhumunda, insanlardaki Çünkü bunda mündemiç uzuvlardır. akt hü anım 

Bu mllkul teklifi reddetti · Emanetin noktai nazarını hayvani ihtirasları ko""ru .. •=. olan kasıt, tchzı"bı' ahlaka miisellem olan kif dydi ilmi-z 1 ı · · · ı· larında 10-12 saat ; dl)ktız , on K 
u ınün ~zzetl gcrgın çızgı 1 

··d f t k ·· ere he b k · yes'ı bu gı"bı· hadı""at muva-mu a aa e me uz • liyen ir asıt, ınsanların hı"zmet degw il, ahlakt tered- ., . ı t H ut u üç yaşlarında 8-10 saat. h · d k <l"l · · .. yüzıine yazı mış 1 
• oşn 5 

z. yetı" fennı"ye müdürü Yusuf nezaketi ruhiycsile istı"hza d" t" d t f ce esın e ·en ı erını, mu-luk ro~alınca kadmcag~ızdan yav- J 1 d ·· i ıye muavenet sure ın e e • h I . _
1 

•• 

-. !S Doktor 1 o an er ruyac an z· B ·ı k t Tevfik eden bir mana aranrnalıdır. . d"l ğ IA kt ta assıs rey ennuen mus-
runun nufus teskeresini istemiye ıya · ı e avu a sır e ı me e ayı ır. tagnv ı· bırakmaı: .. Esasen ka-1-ahsedcrek demiştirki: B b ek.ıldeı S • } l · d kalkıştı . Artık bu küstahlık u B. bugün Ankaraya gide- unun u ş manasını an at mese e erın e: nun dahi buna müsait bu-
c:ınunde bütün sabırlar parçalan· " Tam tabii uyku rLiyasız- ceklerdir. verecek olan layık zihniyet Bunda da vaziyet birdir. lunmaktadır. 
mı~lı · Arabayı kaldırdık · dır. Frkat zevk verici .riiyalar, -------~ adata, muhitin telakkiyatına ( açık ve müstehcen ) mü- Bu hususta mahkemeler 

Hiımeıle mükellef olduğu yahut insanın h\keyt kalacağı f ero~ sı·nonıo~H ve yüksek kabiliyetine isti- lahazalarına karşı aynı bu nafi yolu takip etmek 
i.alka zulmeden bu biletçinin nat etmek mecburiyetin- unsurları aramak lazım suretile hakıkate vüsül 
numara~ı [ 1198] dir. Kontrol rüyalar i yl Ye rahat bir uy · dedı'r. bulmağı en sagv lam ve en 

gelir. Mütekamil bir zevki 
memum l 29 Yusuf bey de vak' kuyu ihHH etme1h i.\liizic Bu ak~am Cemal Sahir ve Netekim çıplak bir resim I k b l d . kuvvetli bir esasa istinat 

Lıdıd· K h ı k ("' ı se imin a u e emiyeceğı etmişlerdir. Zaten fenni anın p.111 ır. umpanya er ve fena rüya.arın tc ·errürü, arkada~ları ·Ö7. ya~ arım. bediiyatı okşamak nokta- eserler ı"çı·n san'atkaArın tak-
ı ld b l d ak 1 ·ıı . hususatta, ehli vukufun rey-
li\ e u ıu üm e ort 

0 
ma- sıhhatin iyi olmadığına de- Sahir Of)CJ'l-'lİ tcm~ı erı sından müstehcen telakki yidi do~ru o1ur. Esasen bu f d d 

dığını ~östermelidir. Gerçi ta· 1 1 (1 edilemiyeceği halde, ona o !erinden isti a e e ip san-
fıaktüın, geldı~ı yerin yüksek- lfı. et ec er. y!rn::,uzluk nasıl ~aşil Hey tem~illcri b. k hususata tam bir serbestinin ate taalluk eden hususatta 
t d tedavi oltınuyorsa bu da öy- model olan ır adının çıp- vücudunu farzetsek müteka- bu yolu takip elmenıeğe iği nispetinde ıenl ir ama bir Şehz:adebası ..\1illet tiyatro- lak olarak crezmesı· aAdate 1 b k 1 d biç bir mantık miisaade 
b· ı l . k vf· 1 k h lı lece tedavi olunmalıdır. . l • mi ir zev ı se im on an d S ' b f ·- t ı e çı e. ın n anun a ne sunda bu akşam " n öniinde,, uygun düşmemek cihetı"n- k 1 e enıez. an ate e, ııy11 a gAl n,.•l kar•ısında da doın-u 11 a·,,·ı11 l"ır sa.·ıtin tıkırdısı p ı· ı k · zev ıyap 0 amıyacağı için taalluA k eden hususlarda 

" 1 " y ıs• ~u u "' • bii)1 iik l\onıcc 1 4 pen e. ·an- den açık ve mus·tehcen te- f 
d Ol k lı . d 1 • l • . men aatı içtimaiye namına bakim her halde bir vukuf sa ece g me e mız en ge mıyor. bir kapının uçı ma~ı, oır ıs- to, dans, varyete. lakki edilmek Hizım g""lı·r. b" k k d k 

d ,_. . ... ır azanç ay etme müs- hey'etinin daha derinlere 
hk, ha:;;ka bir oda a uırşcyın Locafar: 200. i.\leYki: 30. Binaların, resmide hissi se- teb'at bir neticedir. Binaen- nüfuz eden mütaleatındnn 

Yeş;ı güA ! 
~ c;kinin pek <iylc camı dil-
11 den dti,manı olmadı~ım 
,?- lı.tı(ie her .;ene '· Yeşil 

hil<\! ,, ·~ tiniinc muntıv:aman 
l~tirak .:den ler ara::.ındayım. 

Bu :;enu eh: da\·ct aldım , 
içiındc gitmek için kuvvetli 
bir i~tek Y.ır<iı. 1'.ıkdt kader 

ıniisı·~cic ermedi~ vapur kıı.;tı, 
hen ~cciktim . 1 Iulasa gide
medim. Gitseydim, beda\·adan 
bol bol haYa nlır. - cemiyet 
onu menctrncdigi iı.:in · danse
derdiın. 

Cidemt!dim ve bu ge?.lnti· 
yi ancal· gazetelerde okuya
bildim. 

Bır ga;:etedcn ö~r<!ndlğime 
"Öre Yc~il l lil~kilı:r bu ge-., . 
zimide limoııarn ve şıra da 
içnıi~lcr. 

Ü~lc\·~e. 1ıziı okuyucum, 

b~lde gı·lccck yılı. l~ yilril
vur. t:cicc~k :seni:! gezintisin-
de h.ınr lt•rcip ~araba filan 
,ı .. n.ı~Hk demektir. 

~ 

Süt işlari ... 
~ Lit i~lcri bozuk gi...liyor 
J<.İl\ e. artık, tasalanma-

ya mahal kalmadı. Ka-
dın birliği bu)~i kendi eline 
alıyor. Annelerimizin, nine
lerimizin hepimi7.e üc ver
mek, siir bulunmadığı zamnn 
da ağızlarımıza birer emzik 
takarak hizim se:ıinıiz:i din· 
dirdilderini bilirsini7M Tabiat 
bile sut işlerini kadınlara 
verdiği halde bi7.lm şimdiye 
kadar bunu erkek elinde 
tutu,umuz en büyük bir 
hata idi. 

l~i onların :.ütiinc hayale 
etmek herhalde en muvafık 

tedbirdir. 

••r••••••••••••••••••-••••••••••••••••"• .. ••• 
hakinıenin kanaatine kuv· 
vetuzzahırolacağı için her 
halde ihmal edilmt"mek 
gerektir. 

San'at, san'at ic;indir. Bi-
mıcnalevh san'atkar, ifade
lerini v~ hadiseye mliteallik 
noktai nazarlarını san· alin 
ruhuna hitap ederek te~bit 
edecektir. Onun sözlerinde 
bir asılın tabii bı-yanını 
görmek mez1yeti vardır . 
Maamııfih bu ehli vukuf 
tayini hususunda mahke
menin resen hareketi mas
lahata muvafık düşeceği 
kanaatiııdcyiz. 

Yalnız tetkik edilecek 
hadisenin tabi oldt:ğu san' 
atın ihhsas adamını seçmek 
ehem ve zaruridir. Mesela: 

dü~mcsi insanı son derece Duhuliye: 20. ayrıl:a: Leblc- limin oynadığı rolü, hadi- aleyh mütekamil bir zevki müstefit olmalıdır. Esasen 
korkutan ;ı,re felaketlere dli~ı bici kuvartcttostı. satta adet ifa etler. selimin· kabul edemiyeceği böyle bir vukuf hey' eti mez. 

~!!!:-~~~~~?-~~~E!!-!i!!!!;z;::~~~~~;-;;;x ;;_~~~-~~~~~~~~!!!S!E!!~~~h~a~h~~d-==e~rd~i~;~.~B~~-=-~~n~u~~a~l~an~ı~n~;:::~B~oo~o~~~v'Ev.~~=-~s~~~~~~~-~B~ir~ik~i~d~a~k:;ik~a~da~h~a~f~u~n~da~la;r=~~A~tl~:;!!!iiın~k~-u~lak~l~~ı~d~~k~-i!.~d~i ~b~a;;,;;§-~~s~e~U~i.~A~t~ın~}-.,•nı·~n-da;...n-=--fu~n;;;;d-.a!:-ık~-

Bir ressamın, heykele taalfık 
eden bir hadisede fikrini 
istimzaç etmek, melhuz fa. 
ideyi haddi asgariye indirir. 
Binaenaley he.r şubcrıin mü
tahassısını hülup o işte fik
rinden istifade etmek la7lm 
geleceğinde tereddüt edil· 

Ç.ı ru-n ru-zAR işini bitirecek... Booovvv. arasında kaldılar, tüfek sesleri lar ses gelen tarafa döndü. Bır lara doğru uzayıp giden hir kan 
., 1..1. l. lf..1. .1.1. .ı • Pıçağı her elime alışta H daha ziyade uzaklaşmıştı, artık k d k k 

bir tarafmda eksiklı"k bu - erkes kulak kabarttı. Hay· . t 1 k·J· 1 i i a i a yürümek kafi geldi. çizgisi bütıin kafıleyl boyunla-

.. D U'.R U Ncan d 1 1 1 ki ıarp egiabsiı:ı ı ıme sopaya vurur- Ö I 1 h ld luyord um. Orasını düzelti. ut ar at arının gem erini aa- n er ne ın ıyan, yerde de- nna takılmı~ b!r hağ gibi funda-
d "h t ~ tılar. Elleri ka.larının üstüne belenen bir "t çıktı. Kır "'lın ) d /'\ru rckt"ı "l··ır··ıkl d" ·· t·· d'" yor um ve nı aye pıça~ın ~ _ Pat t t pat sesleri lşidilı. .. .. ara 015 .. ,, ı e l go ur u ... · .. ~ .... 

Bir yokuşa doğ1·u çıkarken ),.Ol kenannda 
iniltiler İjı;ifrnişlerdi 

- 7a - Yazan: Sadri Etem 
}eyledim, demir, o kapka
ra demir öyle güzelleşti, 
öyle keskinleşti ki. .. Üstüne 
kıl düşse iki bölük olurdu. 
Günlerce, haftalarca, aylar-

ca onun için uğraştım, o
nun için çalıştım. 

O kama, kemik saplı 
pıçak beni bir sene uğraş
tırdı. onu her elime alışta 

sirtını bir testere gibi oyuk koyarak dört tarafa bakın- yordu. karnında, sırtında oluk oluk Atlıların Lir kısmı yolu tut-

oyuk yaptım. Nasıl söyle - dılar ve derhal aılarından Emin Pazvant~luna baktı pıhtılaşmış kanlar vardı. lar. Sekiz on kişi ntlamıdan 
yim. Kıza duyduğum hasret inip fundalar arasına gizlendiler, - İlerlesek dedi . Ve yer yer kanlı çamur yı- atladılar. A kerlerin avcıya çık-
ateşe girdi, alev oldu, örs- slah sesleri gene ba~ladı: Pazvanto~lu yüksekçe bır gınları pıhtı olulclarından boşa- tıklan gibi beşer adım crahkla 
te dövüldü, suya girdi çelik - G ı ı ı r r r tepeye çıktı ve: lan yerleri doldurmuııu. fundalar arasından sektıl~r. 
Oldu ve nihayet ağzı pırıl A M b --'-1 

B o o o v v v - At başına haydi Diye t ~eer a~ annı oynat- Martinlerin dipçikleri koltuk pırıl yanan bir pıçak oldu. maeaydı insan bunu üstüne kan Booovvv b~ dı demirci dükkanında Öunun için aısır . 
serpilmi~ bir toprak yığını zaıı-senelerce körük çektim demir G ı r r r Atları sürdüler. Bir toz bir d A 

duman gene ~atlılar etrafı iğde neder i · tın hırıltısı o kadar 
dövdüm. Bu defa sesler ~ha uzaktan fazla idi ki bA•ka . ......., i11ı"dı·Jmı·-dallariyle çevriimlt kurıun ren- , ....., ~ 

Uuktan silih sesleri geldi: geliyordu. Pazvant ~lu: L._ l yordu • Bir tüfek patladı • gtnde bit oir inişten savru -
Booovvv. 1 - Bizim üç zaptıyelerle dular. Bir yokıqa ~ çı- - Kurtuldu hayvan.. diye 
Booovvv. çatıt(ı. Zaptıyeleri sördüler gö- karken yol kenarında tniluler seslendiler . Bu depo biri nsan 

Gırmrr. türüyorlu. ijttiler. iniltisi derinden. deriodea ak-

altında ve §t:hadet parmaklar 

tetikte.. Emin de bunların aı a· 

sında idi, ses gitgide fazlal tı. 

Nıhayel bir çukı:rda bir ad.ım 

bu\dular, bu bir adam değil, 

yere demimiı kan pthtısınöal 

bir heykeldi. 
r. BkınecU) 
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Tarihi tefrika • 
------------, / Ucuzluk müsabakamız \ 

[ Bu••yu••k Fredrı•h 1 §. "Vakıt~karilerlne tenzilat yapacak diik- ~ 
~ kan ve mağazaların listesi § . 

1 - Sirkecide tramvay (•ı, 10-25 tenzil;\t yapa-

.. Muharr~i :_L~tfi S!mavi ,, ı _=-=--~ caddesinde Kılıççı zade Be<lri caktır). 
'-.ııtıllll!••••sı•- 1

•••••••• Beyin inci gramofon mağazası 1 l - Galatada topçular 

F ridirihin babasile mu·· cadelesi ~ ( Plaklardan O/O 5, gra- caddesinde kapıiçi tranı-
- --------------- -

fj mofon makinelerinde O/O 10) vay tevakkuf mah:tlli kar· 

g 2- Emiııöııüde • Selahattin şısında (Yeni dünya) şarap ~ 
Bir gün maiyette aeyahat yaparken, İngiltereye firarı 

düşünmüş fakat yakalanmıotı! 
~ Vehbi • tuhafiye mağazası. imalathanesi. ~ 
-
!§ (I< ( 0/0 25tenzilar )-ııpacaknr.) ~-ravat, gömlek, Çanta ve 
ğ 12 - Ankara caddesin- -

Büyük ünvanıne her surelte 

kesbi istihkak eden Prusya kralı 

( ikinci F ridrih ) 1712 senesi 

kimunusanisinin 24 üncü günü 

tevellüt edip 31 mayıs 1 7 40 

tarihinde calisi saltanat oldu . 

Yeli•hdinin cesur bir kumandan 
ve ciddi bir idare adamı olması 

hadidülmizaç olan ve « asker 

kral • namı verilen pederi ( bi

rinci Fridrih vilhelm )in ahassı 
amali olduğundan müşarünileyhin 
tahsil ve terbiyesine son derece 

itina etmekle beraber her halü-

hareketine nezaret eder ve bak

landa ziyadesile şiddet göste· 

rirdi . Prens (Fridrilı ) Fransız 

mürebbisinin himmetile Fransız-

cayı sureti mükemmelede öğrendi. 

Edebiyata ve musikiye de 

heves elti. Yaşı ilerledikçe gc

çirmeğe mecbur olduğu yekne

sak ve sıkıntılı hayattan bizar 

olmağa başladı. Mü•takbel hü

komdar bir dostuna gönderdiği 
bir mektupta ıu sözleri yazmıo· 

tı: • Böyle yaşamaktan ise cli-
lenmeğe razıyım. Maamalih baba-

mı severim. > 

( Birinci F ridrih Vilhelm ) 

oğlunu musiki ve ıirüinşa gibi 

- fikrince- havayı şeylerle ihtilası 
vakt edip çizdiği pliin dairesinde 

kareket etmediğini gördüğünden 

çok muğber oldu. 

Ezcümle Harbiye, Maliye ve 

Ziraat mesııilinde kesbi ihtisas 

etmesi matlubumdur. Şayet bir 

daha münasebetsiz bir harekette 

bulunursa saltanata olan huku-

kunu ve hatta icabı taktirde 

hayatını kaybedeceğini gözünün 

önüne getirsin • dedi.-

- fanila üzerinden °, 05 çorap -

-=-=~ ve yaka üzerinden , 03 1
de l\Iuallim Ahmet llalit§ _-_-_-_-__ 

_ üitlipanesi 
tenzilat yapacaktır.) 

= (•10 l O tenzilat yaı)acak- = 
~ 3 - Eminöniinde, Bah- tır.) ~ 
~ çekapı pazarı tllhafiye eş- ı 3 - Yeni canı ide tah- ~ 
§ yası. mis önü caddesinde Kara ~ 

=

§_) ar)(•ı, lO tenzil:\t yapacak- i\IIuscufa zade ve şürekası· '== 
=< nın ( 16) numaralı kasap -
= 4 - Sirkecide Hami- dükkanı == 

Hapisten çıkan (F ridrih) bir E. 14 B •·I 1 B 1 k 5 
§ diye caddesinde 6 mıma- - eyo,; uma a 1 

- ~ 
buçuk sene kadar ( Kürstin ) Je - d ( 29) 1 -

ikamd et 1 edip Kıra! talrall indaln --=§_=_=_-_-_-=- ~~~a!:.mail Asaf Beyin ma- r:::;ı~~kkılnı ııuma: ı =g_-_-_==---=~ 
tev i o unan resmi vazi e eri i a 15 - Kadıköyiinde ı'..s-
ve hüsnühal ve hareketi ve cid- (Gramofon, plak lizerin- kiiskele caddesinde (27) 

= den °1o5, tuhafiye eşyası = 
diyeti ile babasının teveccühünü = numaralı kasap dükkAnı = 
ve hoşnutluğunu celbeyledi. Bu j üzerinden ' '• 1 O tenzilat 16 - Üsküdarda iskele \ 

:;:ı~be ~:~:~~:in !~;i:~:ği:~e: =-=~_) ya~acakn~~hçekapıda GHI- ~:ddş~:;:ı:sı~~ra~iı;st~::aa~ ~==~-=--= 
zabitan ve efradı askeriye ken· cemal tuhafiye pazarı. dükkAnı. 
disine resmi selamı ifadan me· = C°lo l O tenzilat yapacak- (Bu dükkanların sahip- = 
nedilmtılerdi. Nihayet 1732 de ~ nr.) !eri karilerimize 010 5 ten- ~ 
rütbesi mi~alaylığa terli olundu. ~ 6 - Sirkecide perukar zilat yapacaklardır. i\Iaa- ~ 

Ertesi ~ene de kıralın emrile 1 :\lustafa, Recep biraderler. malih bu dlikk:l.nlar esasen { 

(Dülı: dö Brunsvik • bevern) in E. (Abonelerine °!ol O ten· diğer kasap dükkanlarına E. 

~:;i~:s~v~::~:e• v~E~::;~:::~: '==- ziJ~t ya~aa~~:;~~ıda, Ma- ~:::~~;ı ·;~i~I~~. t;;;il~~~ (=_ 

lundugu ( Nairupyin ) kasabası im gaziler pazarı (nıhafi- zil at demektir. 
civarında tahsis olunan malikii- f ye, ayakkabı, terzilik) . 1 7 - Galatada (Cenyo) ı 
nede ikamet etti . : 8 _ Bcyol(lunda, İstik- lokantası ( yemek listesi "" 

(Fridrih Vilhelm) hükümdar· ~ lal ld · 1 N h S üzerinden °/0 ( l O) tenzilat ~ 
lık tacının müstahak bir oahsiyete a_:'.=----;;- ' cac cs(ınc e i at po)r yapmağı deruhte etmiştir.> --==-=---== 

mağazası spor levazımatı 18 _ Panıraltıda traın- ~ 
intikal edeceğine kanaat getirdi. (B " u mağazalar karileri· vay caddesinde yeni kasap -
Bir müddet ıonra oğlunu huzu- f!!i · 1 = 

§___ mıze, pazar ığı müteakıp nanıile maru[ (J 36) numa- ==§ 
runa kabul ettiğinde: " Memle- o (5) ·1 • ~-- ( 0 tenzı üt yapacak- ralı Rıdvan beyin dükkftnı Iff 
ketin tevsii ; ordu ve maliy~nin ( 5) •j• k -g !ardır). ' /0 t~nzı at yapaca tır. ~ 
tensik ve islahı hususunda vucüda = ı 9 - Borsa karşısında = 

d 
= 9 - Postane civarında = 

getir iğim asar malumundur .. ~ Glilnihal tuhafiye ve göm· ğ 
Bunları hep senin içjn hazırladım. ~ Hamidl ye caddesinde, i\1111 !ek mağazaiı. ('i• 1 O tenzi - ~ 
lnşaallah tacı saltanata kespi ~ spor Zeki Ri7.a mağazası !At yapacaktır.) ~ 

.Devlet demiryolları ve liman
ları Umumi mübürlüğünden= 

1 llaziran 929 tarihinden itibaren Banliyö 
atideki ~el{ilde tebdil edilmiştir. 

50 !\. Katar lliiydarpa~adan hareket S. 
12 N. 
14 N. 

16 N. 

18 N. 
20 "i. 
~2 N. 
24 N. 

26 N. 
28 N. 

30 N. 
32 N. 

34 N. 
36 N. 
38 N. 
40 N. 
42 N. 
44 N. 
46 N. 
48 N. 

I I N. 
13 N. 
15 N. 
17 N. 
19 N. 

21 N. 

23 N. 
25 N. 

27 N. 

29 N. 

31 N. 
33 N. 

35 N. 

37 N. 
39 N. 

41 x 
104 1 N. 

43 N. 

45 N. 

47 N. 
49 N. 
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hattı katarlarına ait 

1.25 Pendiğe 

6.40 ,, 
7.35 ,, 
8.0$ Bo$ancıya 

8.30 Pendiğe 

9.18 

10.24 

12.06 

13.30 

14.50 

15.40 
16.40 

17.1 O 

17.45 

18.20 

19.07 

19.35 

20.15 

20 . .55 
22.30 

,, 

" ,, 
,, 
,, 
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Bo;;tancıya 

Pendiğe 

,, 
,, 

Bm;tancıya 

Peııdiğc 

,, 

muYasalat S. 
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tari!esl 

2.16 

7.30 

~.27 

8.3! 

9.26 

10.08 

1 1.16 
13.-

14.22 

15.42 

16.34 

17.32 

17.~ 

18.37 

19.12 

19.59 

20.03 
21.07 

21.47 

23.20 

6. ı 7 Haydarpa~aya nım· asalat S. 7.08 

7.34 

8.19 

8.45 

9.30 

6.52 

7.28 

7.54 

9.05 

9.34 
I0.13 
12. l O 

13.02 

14.05 

15.09 

16.41 

17. l 5 
18.05 

18.15 

19.29 

20.32 

20.18 

20.42 

21.30 
22.12 
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" 
,, 10.25 

,, 1 1.08 

,, 13.02 

,, 13.53 

,; J :5.-
,, 16.
~ l 7.32 

,, 1 8.09 
,, 18.30 

,, 19.06 

,, 20.20 

" 20.5 ;
., 2 1.09 
,, 2 J.3;) 

" 22.20 
,, 23.02 

lngiltere kıralı (ikinci Jorj) 

un kerimesi prenses ( Amelya )

nın prens ( F ridrih ) ile ve 

prens ( Dögal ) in de (Fridrih)-

in hemşiresi prenses (Vilhelmin) 

ile izdivaçları hususunda iki 

liyakat ederek Prusyanın tealisine ~ (spor levazımaa). 20 - Orozdibak kar- ~ 
1 h 

= şısında ve malül gaziler = ve 
ça ııacağını ve bana ayrülhalef § ( 0

/ , 1 O tenzilat yapacakar) pazarı yanrııda (Ali Enis) ~ 

Not: 49 N. Katar per~embe, cuma Ye pazar Ye 50 N. Katar yalnız cuma, cumartesi 

pazartesi günleri seyrli,efer eder. 

47 / 48 N. Katarlar r nisan tarihinden 3 l birinci tc~rin tarihine kadar seyriioefer eder. 

hükOmet arasında müzakere cere· 

yan etmekte idi. 

(Fırdrik)in müsaade almak-. 

sızın bu meseleye dair İngili
tere kıralı ile doğrudan doğruya 

muhabere etmesi babasının hid

detini fazlalaşlırdığından iki izdi

vaç için vukubulmakta olan 

mükalemeleri katettirdi. O 

tarihten itibaren (birinci F ridrih 

vilhem) veliahdine müthiş bir 

kin bağlıyarak her sözünü ve 

olacağını ümit ederim » dedi . §_- A k ld · l _ 1 O - n ara cac esım e ipekli ve yünlü mağazası. 
Fevkalade müteessir olan E. 'l ıı· J k .. ·· · ~ " ua ım er utupanesı ' / ıo tenzilat yapacaktır. = 

(F rtdrih) gözlerinden yaş dökerek filj11ııııııı111ıııııııt1Ulllilll111ııııllilllllllll111111ıııııııııııı11111ııııllllllllh11111ıılllllllll(H1111ııııııııı111ıııııııııııııııııııı1~ 
pederinin önünde diz çöktü ve • b 1 M 
ayaklarını öperek teşekküratını lstan u mıntakası aa-
ve mineltarlık hissiyatını arzetti. 

Artık baba ile oğul arasında din Mühendisliğinden: 
sulh tekarriir elmiştl. Veliaht 

serbestisini istihsal ettiğinden 

felsefe, tarih ve edebiyatla ye

niden iştigale baıladı, ve Fransız 
erbabı kalemi ve filozofları ile 

tesisi münasebat eyledi. 

Eskişehir vilayetinin i\lihalıçcık kazasının Kavak kariye

sinde kain olup mekş.ıf bulunan Krom madeninin: 

ı - ilk sene ı,arfıncia eski ameliyat yeniden açılmak 

harekelini ten1m ve onu umum ________ <_
8 __ ıtm_•_d_ı _> _ 

ve bu imalatın 1 - 1000 mikyasında muntazam imalat haritası 

ve bundan maada bütün sahanın 1 - 5000 mikyasında topoğ

rafik ve Jeolojik haritası yapılmak ve bu harita üzerine 

Jeolojik tekikat netayici gösterilerek işbu netayice göre bir 

fen raporu tanzim olunmak ve bu neticelere göre imah\t 

projeleri tanzim edilmek; 

muvacihesinde tahkir ederdi. 

Maruz kAldığı tahammül edilmez. 

muamele (Fridrth) in canına 
tak ettiğinden memleketten fi
rarada lngiltereye iltica eyle
aıcye kararar verdi. 

(F ridrih) 1 7 30 da pederinin 
maiyetinde cenubi Almanyada 

seyahat ediyordu. Lenç prens 

o vakıt onsekiz yaşında idi. 

Katte ve Keyt isminde dostia

rından iki mülazim muavenetile 

ta<mim ettiği firar planını mev· 

kii ic•aya koyacaAı sırada bir 
miralayin gammazlığile sır mey
dana çıktı·. 

Bunun üzerine (F ridrih) kıralın 

emrile tevkil olunarak teıekkül 
eden divanı harp kararile (Küs· 

rin) tehrinde hapsedildi . Keyt 

lrara muvaffak olmuıtu, Katteyi 

divanı harp iki Bene kalebentliğe 
mahkom elti. Fakat Kıral oğluna 
ve orduya karıı bir ibreti mües

ıire olmak üzre verilen kararı 

nakztle mül.azim Kattenin ida
mını emrelti . Veliahdin istir

hamatına rağmen idam hükmü 

(Fridrih)in mahpesinin pençeresi 

önünde icra olundu. Bu müthif 

temaşanın tesiri albnda kalan 

prens badema pederinin emirle

rine itaat edeceğine ve rızası 

haricine çıkmıyaca~ına yemin . 
etti . 

Bu teminatın arzedilmesi üze

rine lural : • P ek ili tecrübesi 

mümkOn . Onu sabahtan aktama 

bılu muhtelif devairi reıımiyede 
toııhtam edeceatm. 

Hnıouulla~ ~on 
f C5t taroırı birinci sah1fan11ıdadır] 

Geçen hafta zarfında Ama· 

nullah Han bu letebbüıün 

bir faide · vermiyeceğine kanaat 
getirerek memleketi terke karar 

vermlf, Hindistan hükOmetine 

müracaat etmio, Bombaya nak
lini istemiıtir. 

Saka zadenin mevkiini muha

faza etmeoi ihtimali kuvvetlı 
değildir. Çünkü Saka zadenin 

laraltarlorı her gün azalmakta

dırlar. Buna mukabil bütün 

şerait Nadir Hanın lehindedir. 

Nadir Han kırallık için 

çalıımadığını söylemiıtir. Onun 

maksadı , Alganıstanda ıulhü 
tesis etmektir . 

Nadir Han buna muvaffak 

olduktan sonra bütün kabileleri 

içtimaa davet edecek ve bunla

rın yeni bir kıra! intihap etme· 

!erini isteyecektir . Şayet bu 

içtimada kıra! Amanullah lehinde 

rey verilirse sabık kıra] kararını 
tekrar nazarı dikkate alacaktır. 

isyanın sebeplerinden bahse

derken A manullah hanın nazın 
demiştir lı.ı : 

- lıyan teceddütıen dolayı vu

ku -bulmamıı, halk bunları mem

nuniyetle kar~ıl~mış, fakat teced
düt neticesinde nuluzlarını zayi 

eden mollalar, propa~aridaya 
bqlıyarak !ayana saik olmut

ludır 1 • 

2 - ikinci seneden itibaren senevi asgari (3000) ve 

üçüncü seneden itibaren senevi asgari ( 4500) ton cevher 

çıkarılarak yiizde ( 1 O) remi nisb! ve bunun yüzde altısı 
nisbetinde techizat tertibi verilmek: 

Tetkikat devresi için 

ı O kilometrelik yolun düzelmesi için 

Nakliye, kamyon, tulumba, motör V. 'S. 

Ebniye ve imalat 

Sermayei miitedavile 

20 000 

30 000 

50 000 

50 000 

30 000 

180 000 

Ceman (180 000) liralık hlr Türk anonim şirketi teş

kil edilmek ve teahhüdatı temine l\lilll bankalardan birinin 
(9000) liralık teminat mektubu verilmfk şartile mezkı'ır 

maden talibine ihale edileceğinden taliplerin 23,'6.'929 tari

hine müsadif pazar günü saat 15 şe kadar kapalı zarfla 

iktisat vekaleti i\Iaadin işleri umum müdürlül(üne müracaat 
~ ' eylemeleri ilAn olunur. 

Eskişehir Vlldyelinin Merkez kazasının T aştepe kariıJnsinde -

kdin olup mekşuf bulunan, krom madenini işlelmek üzere: 
ı - Teşkil olunacak şirketin asgari sermayesi (120000) 

lira olmak; -
2 - ilk sene zarfında eski ameliyat tııthlr edilerek işbu 

ameliyatın l -1 000 mikyasında topoğrafiI< te jeolojik harita

sı tanzim ve bu haritaya ayrıca bir fen raporu da ilıl.l'e 
ve bu ilk sene zarhnda (!000) ton cevl:ler çıkarmak; 

3 - lkinci senede azamı (3000) ve bunu mliteakıp 
senelerde (7500) ton a<garl olmak üzere cevher ihraç ve 

yüzde (10) resmi nisbl ve mezkur resmin yüzde 6 sı nis· 

betinde teclıizat tertibi tediye ve · milli bankalardan alınmış 
(6000) liralık teminat mektubu ita edilmek ~artile talibine 

ihale edileceğinden taliplerirı 23/6 ·929 tarihine mli

sadil pa2ar günii saat 1 S~c kadar kapalı zarfla iktisat vekaleti 

maadin işlari umum müdürlüğüne müracaat eylemeleri llıln 

olunur. 

-

Devlet demir yolları ve liman
ları umumi müdürlüğünden: 

1 Haziran 929 tarihinden itibaren bilumum oeyrüoeler atideki ıekilde tebdil edilecektir. 

( Haydarpaşa • Adana • Haydarpaıa } 

Haydarpaıa 

Eskişehir 

Afyon 

Konya 

Yenice 

Yenice 
Konya 

Afyon 

E.kiıehir 

Haydarpaıa 

Haydarpaşa 

Eskiıehir 

Ankara 

Ankara 

E..lciıehir 

Haydarp~a 

Haydarpaıa 

Eskiıehir 

Ankara 

Ankara 

Eskiıehir 

Haydarpaıa 

Haydarpaıa 

Adapazar 

Adapazar 

Haydarpaıa 

Eokiıehir 
Ankara 

Muvasalat 

19,58 

1,02 

8,36 

18.20 

17,34 

1.22 

6,02 

17,05 

Hareket 

9,40 

20,40 

1,24 

9,08 

7.35 
18,04 

1,42 

1,42 

( Haydarpaıa • Anhar a • Haydarpaıa ) 

23,07 

7,25 

4,17 

14.28 

2,20 

9,05 

1,14 

9,00 

( Samplon •Ürat katan ) 
Anadolu ekspreı;i 

13,01 

23,29 

20.20 

4,37 

19,00 

2,33 

19,00 

1,28 

( Haydarpaıa • A dapazar • Haydarpaıa ) 
_ w~ı 

0,46 

ll,00 

15,33 

2,50 

( E•kiıehir - Ankara . Eskiıehir ) 

7,00 

Ankara - 11,35 
Eslciıehir 19,53 -

Mmilr tarihten itibaraıı Yataklı •Vagon ve Yemekli • Furgonların Haydarpaıa Adana - Halep Trab~

lusıam • Hayfa - Kahire araoında ve mütekabilen seyriioeler etti!!! günlerde hiç bir tadilat icra edi!memiş 

olduQu ve daha !sıla malumatın iıtatiyoniann bekleme ıalonlanna talik ec!ılmiş olan tarifelerde ıne>cuı bulun

duQu ilin olunur. 

1 



• 

• 

Son ıenelerde elde eltfil 
muvaffakıyetle TGrkiye 

ıporunun pek kıfmetli ve 
pek fa'al bir una olmaflÜr 

Ankaranın en kuvvetli sp
or kulübü olan M11hım gq. 
cü dün kurulıışunım aluncı 

yıl dünümUnU Ankarada m\ID
razom bir prograaı rahtında 
tes'it ctmlşıir. 

Bize gönderilen bu prog
rama nazaran tes'it münase
betile yapılan mUsabakaİar 
aynl zamanda A~aya gil· 
zel bir spor gilnil de yat8ı
mışar. 

Muhafıı glicünün altı seııe 
gibi henüz ~k • yenl bir 
maziye malik olmasına rat· 
men yalnız Ankaranın değil 
bütün TürtlyemillD spQJ' 
hayatında pek kıymedl bir 
mevki sahibidir. 

Sporun memlekedmiZde 
yapılan hemen bütün şube
leri llzerinde '8hıın piç. 
netlc:eled saklıyan mesai 
defterine dalma muveffakt· 
yetlet' lfltet etıulftlr. 

işte o defıerden blr salıik 
924 Senellnde Ankara 

mıntakasında fudbol tklnd· 
llğl, atletlzlm blı1ntill~ gll
reş birinciliği. 

9!S Senesinde Ankara 
mlıntakas&oda fudbol bldııcl· 

!iği, atletzlm blrln~ lllref 
blrlndllklerl. 

926 Senesinde Ankara 
mıntakasında fudbol blrlnd· 
llRt, •tletiZlm bJrlridligl, ili" 
reş .blıtııdJlkltrl. ıynf ... 
manda Ordu blı1ncınll 

927 Senesinde Ankara 
ınıntalwında htdbol blrln· 
dliği iıletlzlm blrlnı:lllgl. gli· 
ret blrlnclllklerl, ayni •· 
manda 'l'tırk171 vı Ordu 
fudbol blrlııcllJll. 

9!8 Senesinde Anbra 
mmwkasında fudbolblatıicl

ı.ıgı. atletlzlm bJrincllJll, a6 
rq b1dııc:iUldftl 

M!ihah7. gtıdinü tebrik vt 
muvaffaklyednlıı temadisiııl 

tememıi ederiz. 

• Glcla spornlt111ndan it_.. "dhııU.. ......_ 
........ Q ...... 

Namık Kemal QfuıO. 

Maalllıııltr hlrUil o.ııtolu lltelted bGytılr Tllrk ntarıııer
verl Namık l(emalla lıatıraaını tazfıı için lıer 1e11t tıllaııııı son 
cumuını tahsis ve kabul etmqtl. • lllle •'flllrın devamlı 
feııalılı yllzllnden bıı ıneruım mayısın 17 inci cuma aGnll 

Her EVDE yapılınıttır. 6 ıtın Mtlln Oellbolu lıallıı )llbelı Yatan 11irlntn 
Bııl&Jll'dald kabrine r 'dtret toplll bir takdis w tam rulmell 

ı ı. L .... SelıalM ft Ma,r ,......... çtleıılıler kuıııııtl&rdır, 
eııoıılm Şırmıt falduıaıa Aynca Natınlı keına lnlktclılıı4o bGrllk vatlllpcrwrlıı bayat 
ıııa.ell• ..blı bir Ne (Lazol) w •rllriıM alt bir Da' 'ttlll fttilmif, vatma bQyGJderi içlıı 
bulııecbıılıııaa ~ tanı,. IJıHfaı.. JIP!lmau temeııP.I olumnıq&ur. 
dır. A ır 1ılır1 Lı..l...lda S. f-l!!!ÔAtlmiınll;;;o;;;;;;;;;..;.bu;...m.;;;er.;;;ai;,;,;ıı:.;,;ııle;,;,;ea.;..blr-...;..lııti_bl_d_ır_. -~---~
y AKOEL mel+e!Mt .r-. Haseki n Cernhpqa l•utanelcri link bll"llık!an ml!tehe•• 
hıUlyoa aa•ıııa ....., ~ Si IR BEK.' 1 ŞCK.RC HAZıM 
eıı ......... bir .......... 
ftıııdıır. lstanbul Sultan Mahııı•ıt TCltbelL Telefon: tflt 

Aabn, 1 (Vakit) -
Ali flatsat meclisi ...t 10da 
lktı1at vekil~•· 
dı. Velcil ş.ıa, 8. muvaf· 
faki~er Ülııtnni etti. 
Müdcletıeıi biten ni1 HMAn 
(Trabzon), reis vM1i Celal 
Ozmir) beyler tekrar intihap 
ulundular. Tttllye. mhue
nemiz etrifında bazırlanllllf 
olatı ftPOrtt tetkik itin 12 
kişilik l,ir enciiaea kuruldu 
ve ite batt.ndı,. 

ıcornllyon tetkikatı nodee
tinl çarşamba günü heyed 
umumlyeye bildlı'l!Cektlt. 

Konya sevinç içinde 
BU SENE BOLLUK VAR 

hır mdifell ttfinlttdcn IODl'e yefen 
bereket Yalmurlen ~ok faydalı 

ve ha)'Ufı oldu 
• ~ .. _.,,.,, , 'rm 

To'Pra~ ve ekinin yafmlır 
beldlllfli mevsim bu sene kon
yaınada biraz endişeli gtçmil" 
tir. Hertaln aöıll. a6n10 sema· 
lata dofnr ve lıtrt..ııı duda

lıııda lllıirll bir lıellme düğiltnlü 
ldfı yafmur. 

Regı;betiled mlittftlcldft ka
dar ldlç\t ~111iik her fut rai· 
nNtu beldtyordw. Ulr 711ımır 
yafdıft umu, Kony* lcaylll
ılııllıı acalarınl rakındaıı sean 
bir lteyetiiı ile • v Al(JT. • 

telırafıını _çelıııiştiııı. f'alıat 

daha şOJJr& vlziyetia tanı ba· 
tint aıılamak ilı&ı,aclle .. 

llmlı ltzet beti t&'dGıa. 
Köylilnün lilerlle çoli yakın

dlıı a!Alı*lar olu valimiz, 
(SUltanl~, Akaray, l<oıı,a) 

ıııllltllesi ıruıııdaki stepin ylf· 
nııfriaı klldığıııi e6Jltdl. Vaf· 
munıa diler tauıardaiı tetir· 
lert laydalı idı; fakat bu da 
klli delifdl, çliiıkü • tiıırıık • 
cfldPılorl bir lıaUıı ıııoydllll 

i'elmeslııden ld>rkulu:rordu, ~ 
pralı altıııda nıtlılıltle .Jafıılu

r• te.ır llbatı araanda kalan 
tot\umun ıı.fıılalc tehllbsl 
lbüuıal da1tllldcleJd[. 

Bayramın lçiiıK:ll ııllnll llat 
ona dotrıı h&ta karatdı. Şlııı

telder, gilrliltGler, aonra bol, 
bereıı.uı blr yafmur rlfmıya 
başladı, herkesin yüd ve ıöıılü 
(illdll. 

v. çok iyi aıılapldı ld ıc.,.. 
111 bu tene tıurdlıt' bllmfkak.. 

Bu ııtızeı ınGJdıııl ( Vt1111 Juı 
.. olnlyunalnftl ~ 
ba1ıt11atun. Hatta step ınınta• 
kadı bUt bel bol yalımırlar 

vat. 
l(onyanuı lktı8adl hayatında 

çok mliWm tesirler lıuıl eden 
lıell1 IMtla mie11eselerl felce 
llfntal! " Jıuılll1ııı ıa&ıdllreıı, 
IHDı••• lıı')Jli,ıl ta can:laıı bez. 
p blr&bıı lıu menhus kurak· 
lıt ve omııı dofurdup darlık 
bu sene için varit değildir. 

Konklıtııı dofurduto facia
lar hakikaten ytlrek ıızlaiıcl bir 
raddecleydi~ bir . _sok refahlı 
lıl;ltl•L ,... tıierlı ... tl'wi 
defli, evlerlııdekileıi bile tehre 
lııcHrlyor ve satıyorlardı. Halt, 
yGıı, paıır.ık çok ucuzlamqb, 

ktiııJamım ımıfıılllr aııeııbu-
111'11ldd blrlsf8l ttfldl eden 
ziynet altııllan lıep eatıhJ'(Jrdu, 

satacalı bir fCyi olmıyanlar ise 
welılrde İÜleıılyorlardı. Oerd 
vllbet bunan haktındı tedlıll'
IH aldı. W -..ııı--
lçin kafileler we lldt, ne de 

.. ıılllll •'"' tdalııllnıı .. ,, ..... , eldıiıll •Oflıllldll 
, __ ... ...,.. s6rille fll'k 

1ıep • 11Jı11nı w tenlb"leJı 
.-acıu. T_,,. I*' t.plıldl,. 
JlllıııUr, lıa acılll'sı tr.Desine 
........ ,.. wrınlt oldıl. 

MwMllı Jafınr Nına
... lıer .. lıltııılt dcllldlr. 

SU11111a, ataç dllıme, tolamı, 
... benzer ylızlen:ıı 1t rıl• 
Cdır ._ Mem:eıc.tia talıl 

etinden olan koJ ımv M :Wt 

dan başka afıç dikme iç~ 
köyliyil ftaı etıtıek maksadilı 
rdinl &'IZettde fa)'dah yazılar 
Dep'ettlrlyor. 

BuaibıkQ ziraat vuiyetl, 
&'eçeıl aeneııln acıJanııı blrdeıl 
bire dindlrttek ve unuıtııracalt 
bir vaılyctte defllse d ı bıa 
seııe lçfq ıtıraba n.lhatet vere
cek bir tıaıdtdır. 

KııraMılı dolaJilile d~q 
olaıt filt Öot ftytfiler Y&Vlf 
yavq yerle'ttııe dlııımektedirlet 
~oyuıı vı bçi bellireıı Vdf 
yaylAlardl ıııtıteıilflrldn ı~ 
Erefll banll•e dCıfnı ıııulıa. 
cerele bqlaımtlatm tekrar 
yerlerine d6ıınıektedirler. 

HulAll, r•ur, l(cıııyaını-
1111 aımıml hayatında çok btı. 
)'lık, çok faydalı bir deflliklllı 
tarafıııı~r. 

Diler t.raftan Tanare ce
miyetinin .vennlt oldulıa 300 
lıln lira b6tiln k6ylQnQıı rQzll-
1.111 ve kalbini ,nıdGnııtltfiir. 

Ziya ÇaLk 

yeni tarife 
Llyllaa mccllı• 
tc mtlzakereye 

batlencb 
Aıılwa, ı (Vaktt) .... B. 

M. meclisi buıGn yeııf 
,ılınrflk tarlfelen lranun ıa. 
yilıumı müzakereye başta. 

mıfbr. 

Bu m~betle Maliye 
voldli .. pim iahall 
ftl'll\İftİt. .:_ _ _... __ 
1019 
lnttdıa hrası 
mltemadiyen 

yGkscllyor 
1ııgıllz lırası dün gene ~ 

denbire ,Ubelmlştir. P~ 
be ikşallll 1005,5 kııru$1& 
kaplnan lqııız W. d 
sabah..boulda IOQ9 kunlf 
en parada eçılmıştır. ögl.eye 
bdat bu tlatı mııh•lm eden 
Jiı~ hrlSl Jitlcdepı sonra 

... t f l't başlallllf 
akşam ıoıl konışta kapan
mıştır. Banbıar dU!l bonMlaa 
bir haylı miktarda lnglliz 
1ıflS1 satın aı.....- Tale
bin çoklugu. boraJS baı
blyo phıumnl lqib hra
sım yilbel~· lngillz hra

atelfUU tızertne 

hiıfll •lltatlplm nmbiyo 
.... bllıkalmıı nedellııe f .. 
kambiyo aldıktannın sebep
lerini tetkik ve kontrol et· 
.._.erdir • 

lteyftyet aılgraRa M.liJe 
vek&ledne bildlrllıııiştlr. 

çok ~ :.tidler l\t7ln . 'J~ ro!Jl4)U 
•b. ... eli liıivellldl: Beldeyiais ...... 



H cı ~ ~ J.P.RlRI! 
_Ti rk iyede Hariçte 

ı ı Knnış Ku~ 
, ı Aylıf' ıso 000 

~ -~ 1.P' T.O . 
edmlerin ~&.hfuıdur 
Gneteye gönderlleçelı ıııektnpllflll llı(tlllc 

idare içinse ( ld4re), ynıyı lll!t ( Yüi) 
lş•retl tonulmabdır 

1 ~ ~()() ~00 
1 , 6 • i~O 1450 

B•ıdm17an w:ek.l•plarm facleafnderı. lı:p11ts
mukac!clere.ts mektupl.ıa konolmut pvltlu'm 

1 1 2 • ı400 2<()1) 
1 

lı;ayl:ohnaımdan n U&olarm. mtlnd.ericatmdM 
1 kiue metul d~tudır. ,. 

Borsalar 
l\t k·.ıt 

J 7rrlliz llrt•'t 
1 rc;Jıır 

2fı Ycr'an c!ıri1!•ınt 

f: yJ ~n:C'P'k 
1 A' ı:ı:tHr1a sJln\ 
!'(' 1 r~· Rrı111oır.ya 
!'(• l f'\":t ıı~ılt-~1" 
1 r .. i<·n cı,k floriıl\ 

~r fı·;ınrız frnngı 
~r. ll:ı!yan Jir(·ti 
~C l.uı on ç( krı • SloYakya 
J fcrı 011rt~ a ŞoYlycl • 

Zrlvtf ı LrhiEtan • 
~O fJlnar ı ,·eı~oE:lavya • 
~CI ırıc:ı;.a fran~\ 

f rtzcta JEfaO)':l. 
~ lf,·içre frcıııgı 

1 t.I ccidiyo 

Çek 
J.ondra ~zerine bir lo(lllz U11sı kuruı 

lieryerk ı TUrk Jlraıl dolar 
rari.s • • • frank 
J.filano • • • Hret 
Berlin .. • • mark 
S-ofya • • lo'f'a 
BrükEel • • • belka 
Amlı:terdam• • • florin 
Cjnevre • • • frank 
rrag • • • koron 
''iyanı • • • ıUJn 
).fadrit • • • peıeta 

\'arşo'f'a 

Atina 
ftikr<ı 
rclgirat 

• • • te.hltl 
• •dJrabml 
20 ley 
· TUrk llraıt 

Tahviller 
Jı ııı.ı·az dalıill • nı!eli • 
Dli) unu muvabide 
lkramıı·ell demlryolu 

krus 
dinar 

lı tan bul tramny drkctl 
Rılıtım Dok ve Antfrepo 
Jıtanbul anonim ru ılrketl 

Hisse senetleri 
ı, tanka~• 
Csaanlı :banka11 

f Haziran 1929 

}. ıldı Ka ciodı 

1006 25 
7500 
sooo 

l9 2500 
~9 00 00 
:4 37 50 
~9 2500 

25 
00)0 

82 
162 
215 
1'2 1 

0000 ,2 
73 

114 
29 

790 

1009 
048 

12 

• :2 
l8 

9 
1 
2 

25 
25 

75 
00 

2~ 0'3 
110 
EO 

25 
12.S:> 
20.00 
17 il) 
Ol ~O 
Sl,50 
4560 
re ııo 
492& 

,. 17,60 
a 41.111 
a 40 on 
4 2100 

Sl 29 
24 62,50 
27 C0,25 

93 75 00 
198 2&00 

r 1 ao 
25 

1016 00 
207 75 0) 

54 00 -o 
50 00 .00 
:ıe 2s 
24 00 5" 
3J 1'0)00 

14 25 
113 7500 
215 25 

I~ 00 
0000 

22 
73 

116 

21! 
00 
0) 

29 50 
ses oo 

10!9 
047 

12 
9 
1 

00 
&:\&O 
17,00 
Ot>.'>O 
9960 

611 92.50 
9 42,00 
1 18211 
2 47,00 
ıe cn,110 
9 88 il~ 

3 tııı.n 
4 24,00 

81 00 
24 
27 

0075 
00, 00 

83 75 00 
198 so 00 

7 30 

• 12 115 12 115 
188 00 00 

Ticaret ve ıabire borsası 
f:•tlar Ticaret borsa.ı kltJlıumumıııaı tarafındın vor!lmlıt!r. 

, Oi<kaaı 

1 

Aıırel A•garl 
K. P. 11:. p, 

:Eul.day %Çavdarlı 
'··ıın:unk 00 QO 0000 00,00 

1
1'mlca C0-00 00.00 00,00 
'Sün ter co..oo oo oo oo_oo 
S~rt 00-00 00 00 00 00 
. nı nnıo CC-00 ()0,00 .. 00,00 
Sot nıolılut O..CO 0000 00,00 

c~ rdJr 
Arpa 

l ~lı ır 
Ya:<iı' 
tf;illllyc. 

-ZAHIRl'.1.ER-

t5.20 
1420 
ı500 

00,00 
0000 

-HUBUBAT-

15,:20 
13 20 
1420 
00.00 
0000 

-UN
Çuvı1ı kilosu 
Ektstn ektatra 00 1400 1165 
Ekiıtra • 1200 ı 170 
Jllrlncl yumusak 00 ı 350 ı 19'' 
Birine! rert • 1325 128~ 
ti..; inci 

Vilayet daimi e ncüme
ninden; 

Çarşanbada koğacı dede mederesesinde mevcut ankaz satıl

mak üzre 19 haairan 929çarşamba günü saat on bire kadar mü

zayedeye konulmuştur, taliplerin encümene müracaatları. 

<( 1akt ,,ın 2 /la:ziran 1929 tefrikası: 61 

Ne yazmalı idi? Usta 
şımtajcı "Voles. in hak
kından gelmişti; "Mülhav
zen" i ezmişti. Fakat onu 
M Tereza" nın apartıma
nından ayıran şu merdiven 
aşılmaz bir mania idi. Ne 
cesaretle ve de doğrudan 
doğruya hücumla bu hal
ledilemezdi. Halbu ki "Co
nes. yandan yolları bilmi
yordu. 

Kağıdı bükerek cebine 
koydu. Kalktı. Otelin mah
recini arayarak buldu. o. 
telden çıkarak " Karlton 
Havz T erreys ,. yolunu 
tuttu. 

"Tereza. onu görmek is
temiyordu; fakat yazaca~ 
bir mektubu okumaktan is
tinkaf edemezdi. Şu halde 
ona yazması icap ediyordu. 
Ona olup biteni tafsilatile 
anlatacaktı. "Savo)'I, ote-

lindeki tesadüften beri ge
çen hadisatı sayıp döke
cekti. Bulunduğu çıkmazı 
düşüncelerini, endişelerini, 
kararsızlıklarını anlatacaktı. 

Tam bir ikrarın uzun 
müddet süreceğini hissedi
yordu. Adi mektup kağıdı 
Üzerine yazsa koca bir cilt 
teşkil edecekti. Maamafih 
" Roçester" in bürosunda 
büyük formada kağıt gör
müştü. 

Evine varınca, bir kağıt
tan bir kaç yaprak aldı, 
ve işe koyuldu. Mektuba şu 
suretle başladı : 

"Ledi Roçester; atideki 
yazacafım şeylere son 
derece dikkat ~tmenizi rica 
eyliyorum. Olup biten ha
disat hakkında tam bir fikir 
peyda etmeden evvel hari
kulade bir sergüzeşt hak
kında malumat sahibi olma-

-, 2 111zıran 
1129 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piy arık osu 
5 . Cl KEŞiOE : ı ı HAZİRANDIR 

İKRAMiYE; 50,000 

AYRICA: 25,000, 15,000, 12,000, J0,000 LiRALIK 

iKRAMiYELER VE 10,000 LiRALIK BİR MÜKAr'AT 

Bu ketldede cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 

Yozgat nafia baş mühendis
liginden: 

Yozgat-Yerköy tariki üzerinde 9+075 den ı2+sos kilometreye 
kadar olan kısın tarikin imalatı süııaye ve şosenin tamiratı 

esasiyesi bedeli keşli olan 32822 lira 68 kuruş bedeli ile 8-6-929 
cumartesi günü saat 16 da kapalı zarf usulile münakasaya vaz 
edilmiştir. Talipler bedeli keşfin yüzde yeli buçugu nisbetinde 
teminat akçesi veya bonka mektubu ibraz etmeleri lazımJır. 

Tafsilat için Yozgat baş mühendisligiııe müracaat etmeleri ilftıı 
olunur. 

l lcr evde bulundurulması elzem 
cihanşumul bir şiihreti haiz Klar
feld Alpaka Bıçak, çatal ve ka
~ık sofra takımıdır . 

KLALU<'ELD ALPAKA, daya· 
nıklığı ve parlak!ıp;ı itibarile gü

müş takımları yerine kaim olunur. Güzel modelleri her 
sofra için bir zinettir. I ler yerde arayınız. yegane dipo
ziterlcri J. Şpringer ve V. Amon 

lstanbul llasırcılarda l\ledin 

Seyrrselain 
Merkez acenteıJ: Galata Köpr;J 
baıında. Beyoğlu 2562 Şube 
acentesi: Mahmudiye Hanı altında 

latanbul 27 40 

Trabzon birinci postası 
(ANKARA) vapuru 5 Haziran 

Pazarteal lZ de Galata nhbmın. 
dan harekeılc lnebolu, Samsun, 
Gireıon, Trabzon, Rize, Hopaya 
gidecek ve dönüıte Pazar iskele
ılle Rıze, Sürmene, Trabzon, 
Görele, Gireson, Ordu, Ünye, 
Samsun, İnebolu, Zonguldaga 
uğrayarak gelecekUr. Hareket 
günü yük kabul olunmaz. ·---· lzmir - ti.ersin sürat postası 
KONYA)vapuru 4 haziran ıalı 12 
de Galata nhtımından hareketle 
İımir. Antalya, AIAlye, Menine 
gidecek ve dönüıte T ~ucu , 
Anamur, AIAlye, Antalya, İzmlre 
uğrayarak gelecektir. 

• AyYalıR sür'at posta>ı 
( MERSİN ) vapuru 4 Haziran 

Salı 17 de Sirkeci nhıımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale 
Küçükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
A yvalıga gidecek ve dönüıte 
mezkQr tskelelerle birlikte Altın

oluga uğrayarak gelecektir. 
Gelibolu için yalnız yolcu 

alınır yük alınmaz. 

. ' lııelıolu lüks ,. sür'aıpostası 

Elektirikle mücehhez munta

zam kamaraları ve güverte 

yolcularına m:ıhsus müferrah 

~~rlle fayd.tı eeerliD 
llhıluU.' .da 6/q 20 ~e..>ızllAt yapılır 

• 
Büyiik ve ya bir çok dela tçln verile• illnlarla 

~ııtusl mahlyetıekl !IAnlarıo ücreti 
idare ile tararlaJUr1hr. 

eaz,tem.lı:J b1u11al ııı_'1; kah:ı1 ed.!:ı 7Jt 4 
H. S. H. 01'.l't~ o.csntıul. 

5acırı 
6-8 inci say!ad• 

~ . . 
t : : 
1 • • 

t-S ln~i sayıf.ıJı 
resml iltntır 

KOLİNOS dişleri, diş etlerini ve 
ağzı temamen temizler. Dişlerin 

çurumesine sebebiyet veren mikro
plari oldürür ve boylece a~zın miike 
in melen temizlenmesine hizmet eder 
ve saatlerce imtidat eden bir tatlılık 
tesiri bırakır. . 

Kuru bir fırça üzerine konulan bir 
parça maksada kifayet ettiğinden 
dolayı iktisadidir. 

KOLYNOS 

ıturuı 
ıi,SJ 

25 
40 
ıoo 
200 

}ıo 

OENTAL CREAM 
' Türkiye için depozltırı: MAUillCE FARASGI 
Be1oaıu, Yeııedllı Solıaftı,.lıırıblm Pııa ıpırtımını 11 

Hntara (Babıali) ~a~~esin~e 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı 

ayrı ayrı ve ya birlikte kiraya verilecektir. 
isteyenlerin (V akıt) idare Müdürlüğüne müra

caatları. 

ma:.~:·n Aydın a'H~~i~~ Devlet demiryolları ve /iman
Pazartesi f~J~ si~k': ları umumi idaresinden: 

cidcn hareketle ( Ereği~ Zongul· Elektrik malzemesi münakasJsı 4 - 7 929 Perşembe günü saat 
16 da Devlet demiryolları malzeme daires:nde icra edılecektır. 

d"k, Bartın. Amasra, Koricc ıile /l\ünakarnya işfaak edeceklerin teklif mektoplarını ve teminatı 
ve Cide) iskelelerine azimet ve muvakkateleriııi yevmi mezkfirda saat 15,30 a kadar umumi idare 

yazı işleri müdürlüğüne vermeleri Jtzımd1r. Talipler münakasa 
avdet edecektir. şarfürını 300 k'.:ruş mukabilinde AnkaraJa malzeme dairesinde 

Fazla to!silAt için Balık pazar 
1 
_ı_ıa..;y_d_ar..;p_a.;.şı_m_ı_ıh_a.;.y_aa_t_ko_m_is~yo_n_u_n_d_ı_n_t_ed_a_r_ik_e_d_eb_i_ıi_rı_er_. __ _ 

1-lc!vacı sokak Scdakat ambar İ•lanbul icrasından: MalıkQın-

telefon 3 5 3 5 .................................... , ............ . 
ır·····v·eıi<en.ci ·······ıı 
!! VAPURLARl '' 

bihdeyinde:ı colayı mahcuz ve 
furul;tu mukarrer müteaddit 

1:alı, ~arı.t, ması, yazo ve saire 
Çarşuy kebirde Sahaflar çarşı-

Haziran 
Z 1lhlcce 23 BurçCevza 1 ll İzmir sür'at Pasta~, ~ 

Bursa muhasebeihu- llr."::r,'·ismetPa~.av•puruıi 
il 2_ pazar gunu mm P. 

sında 5- 6-929 tarihine nıüsadif 
çarşmba ı: ünü saat 9 dan 

itibaren 6 ayna, konsol, soba, 

masa ve sair rşyayi beytiye 

Kadıköyünje Yeldeğirmeninde 

Mandıra sokağında 34 numaralı 

hane önünde aynı günde saat 

15 ten itibaren bilmüzayide 
furulıt olunacağından talip 

olanların yeı·nıü ve vaktı mcz
kurda mahallesinde hazır bu

lunarak memuruna müracaat 

eı lem el eri ilan olunur. 

Ayın do~uıu f'21 Ayın b•tııı 
1,02 ı.:.ı 12.11 

Pazar 
• ''d'' }'''"''' d ı:rıazıran saatl5teff 

SUSiye filU Ur UQUD en lj Galata J~~t·;~;,~ lzmire !! 
!i hareket edecektir. P. 
ıl T~fsil~t için Sirkecide Yel- Iİ 
:: kenet hanında k~in acentasına ıı 
il müracaat Tel. İstumbul 15151 .. 
ll \e Calatada Merkez nhtını • 

Bursa muhasebei hususiyesine lüzumu olan 21 top birinci bat
tal 1 7 kiloluk ve 26 lop gene birinci hamur battal 19 kiloluk 
ve 2 top elvan sarı kağıtla 1 50 metre ingiliz bezi ( ciltlerde 

kullanılan ) 200 kilo böcek kAğıdı ve 6 top 25 lik mukavva 
btlmünakasa mübayaa ve 17 /6/929 pazartesi günü saat 16 da 
ihalesi icra edilecektir . itaya talip olanların numunesini görmek 
üzere Bursa vil!yeti daimi Encümenine müracaatları ilan olunur. 

11 hanında Gclipicli ve Stafilopati il 
" H i! rıccntalığına müraEaat telefon H 
il Jleyoğlu 854 Ü 

:::::::::::: ::::: ::::::: 11:::: ı:::: :::::: :::::: :;: 

A 
nız lazımdır. 

Bu vesika bir mektuptan 
ziyade Filadelfiyalı Viktor 
Cones ismindeki talisizin 
yaptığı saçmaların bir hu
lasasıdır. Kuvvei fatıra an
lıışılamıyacak esbapten do

layı • Cones " i • roman " 
ve "tiyatro. !arda teşhir 
edilmeğe layık bir rol oy
namağa mecbur etmiştir. 

" Esbap • kelimesinde 
durmuştu . Düşünüyordu: 
niçin acaba " espap " ya
zılmıyor da •esbap yazılı
yordu? 

Nihayet"esbab., şeklinde 
yazmağa karar vererek de
vam etti. Hizmetçi gelip 
kahvealtınm hazır oldu
ğunu haber verdiği zaman 
"Cones. yirmi kadar kağıt 
karalamıştı; halbuki henüz 
Savoy otelindeki Amerikan 
barında vukua gelen hadi-

seye gelmişti. 
Sofraya oturdu; yarım 

kotlek yedi; ve bırakarak 
iş odasına avdet etti . 

Yazdığını tekrar okudu. 
Mes' eleyi :lüzumu veçhi le 
nakle başlamamış olduğunu 
anladı. Vesika bir istida 
şeklinde başlıyordu. (T cre

za) bunu sonuna kadar 
okuyacaktı. Hepsini yırttı 
ve tekrar yazmağa başladı. 

Bu sefer ilk satırlarda Ame
rikan barın- da olan hadiseyi 
nakledi yordu ve sırasile 

vekayii anlatmıya devam 
eyliyordu. 

Bu sefer yazdığını daha 
iyi buldu ve sükun ile bir 
çay içti. Çaydan sonra yaz
dığını bir defa oku -
mak istedi. Bu kıraatin so
nu pek çirkin geldi. Başına 
gelen hadisatı ne kadar 
baridane anlatsa bir nev'i 

hayalı ve romanı andıran 
vehmi bir şekil hasıl olu
yordu. "Tereza" hiç bir 
vakıtta bu şişirilmiş masala 

inanmıyacaktı. 
Filhakika bütün bu ha

disede şeytani itlakına 
şayeste bir garabet mev
cuttu. Sanki bir menhus 
peri hadisatı yekdiğerine 
reptetmiş, ve " Cones " in 
yakayı sıyiramaması için 
her an bir mania ihdas 
etmişti. Akşam yemeğinden 

svnra "Cones" "Roçester" 
rin yazıhanesi önüne otu
rarak hadisatı bir defa daha 
tertip ve izaha hazırlanır· 

ke "hol. dan işidilen ekşi 
bir kadın sesi ilhamlarını 
keserek kendisini şaşırttı. 

Aynı zkmanda"Cones.in 
o sırada bulunduğu eıgara 

odasının kapısı açıldı. "Ve
nesya Birtbrok. içeri girdi. 
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Başında eskisinden daha 
büyük gözüken bir şapka 
vardı. Yüzü solmuştu, ha
linde şaşkınlık görülüyordu. 
Dedi ki: 

- İşte... Olan oldu ... 
" Tereza. gitti ... 

" Cones " mihaniki bir 
surette yerinden fırlamıştı: 

- Kim gitti? .. 
- Sağır mısınız yahu? 

(Tereza), (Malinof) la kaçtı. 
(Cones) bitap bir halde 

koltuğa düştü. ( Venesya ) 
delikanlının teheyyücünden 
istifade ederek yüklendi : 

- Orada birşey yapma
dan mı duracaksınız? Ba _ 
şınıza geleni işitmiyor mu
sunuz? (T ereza gitti; 

"Paris.e azimet etti. O
da hizmetçisinden şimdi 
haber aldım. Halihazırda 
"Sut Kensigton. otelinden 
çıkmış olacak. Yanında 

"Malinof. var. Sağır mı·:nız 
yoksa hisleriniz iptal mi ol
du? Hemen onu takibe ko
yulmanız lazım ı;eldiğini 
anlamıyor musunuz? 

" Concs " aya.Sa kalktı; 
"Venesya .. devem ediyordu: 

-Biran kaybedecek za· 
man değildi. Ona iltihak 
ederek kendisini buraya 
getirmelidi. Ancak 'taktınız 
var. O da yetişebilirseniz ... 
"Bristol. oteline inecekler. 
Bereket versin "Tercza. nın 
oda hizmetçisi her şeyi 
öğrenmişti. Ben de size refa
kat ediyorum. Tanı saat 
dokuz da "Viktorya. istas
yonundan hareket eder. 

"Cones. dedi ki: 
- Fakat üzerimde param 

yok.. Yalnız dört liram var. 
Hem söylüyor hem ceple

rini yokluyordu. (V enesya) 
cevap verdi; 
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