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( 1004) 
b lngiliz lirası evelki gün 
orsada (1000) kuruşa çık

lllıştı; dün dört puan daha 
Yükseldi; (l 004) oldu. Bir 
Zanıandanberi (980) ile(990) 
arasında durmuş görünün 
1ngiliz lirasının bu yükselme 
hareketi umumi hayat pa
halılığını bir kat daha ar-

. lırması itibarile her tarafta 
ciddi bir endişe uyandır
lllıştır. 

Muhtelif şekillerdeki ec
nebi ithalatına mukabil 
~azla miktarda lngiliz lirası 

&0ndcrıne1' ihtiyacından ileri 
&elen btı dctd çare bu
labilmek için artık esaslı 
surette meşgul olmak za
?1anı gelmiştir ve fikrimizce 
ılk alınacak tetbirlerden 
biri ithalat miktarlarının 
azlığına, çokluğuna bak
nııyarak lüks ve sefahet 
n:..v'inden olan eşyanın it
hahalini menetmektir. 

Vakıa şimdiye kadar 
gümrük sistemimiz böyle 
bir tetbir almağa müsait 
~eğildi; halbuki önümüz-
deki Ağustostan itibaren 
gfünrüklcrimiz serbestisini 
alacaktır; hükumet ondan 
Sonra malı selametimiz için 
bazı eşyayı memlekete ka
bul etmiycbilir. 

ilk bakışta böyle bir 
tetbirin bir kısım ecnebi 
memleketler aleyhine ola
cağı, bilmükabele aksüla-
mel yapması ihtimalleri 
hatıra gelebilir. 

Fakat hakikati halde 
Paramızın kıymetini muha
fazaya matuf olan her ted
bir bilakis ecnebi memlc -
ketlerin kendi menfaatları 
icabıdır. 

Çünkü Türkiye, düyunu 
umumiyesini ancak bu sa -
Yede muntazaman ödeye -
bilir. 

Lüks ve scfahet eşyası
nın gümrük resimlerini ar
tırmağa gelince : bu tarz-
da hareket mümkün değil 

trıaksadı temin edemiyecektir; 
çünkü gümrük resminin 
artmasile o gibi eşyanın 

Inem]ekette sarfiyatının önü
ne geçilemiyeceği beynel
milel tecrübelerle anlaşıl-

n11ştır; binaenaleyh gümrük 
resminin tezyidi şeklinde 

tatbik edilecek tctbir fiat
ların ve hayat pahalılığının 
artmasından başka bir netiı. 
ce vermez. 

Af elunet Asını 

Gazi Hz. 
lleisicuınlıur haz

retlerinin y·azı. şehri
nıizde geçireceklerini 
yaznuştık; nzenznu .. 
niyete ô'ğrmzdiğünize 
göre bu lzaber teeyüt 
etnıckte ('e 1sta12bu
lıaı bu suretle şeref
lencceği ~üı yaklaf .. 
nıaktadır. 

Bu beklemedi~i servet 
zavolhyı çıl~lna 

Üç otomobil tuttu ve sokaklarda 
akşama kadar bir aşa,ğı bir 

yukarı dolaştı diı du 

Kundura boyac111 cüce Anderya 
Altıncı tertip Tayyare piyankosunun 

üçüncü keşidesi dün hitam bulmuştur. 

TALİLİLE N 
İSİMLERİ 

ya yirmişer bin lira çıkmıştır. Bunlardan 
Anderya Eminönünde Gazi kişesinden der
hal parasına almış, üç otomobil tutmuş, K-!şideyc sabahleyin başlanmış ve öğle 

üzeri numaraların çekilmesi bitmiştir. 
33513 numaralı bilet (10), 58380 numa· 

raJı 12, 36854 numaralı bilet 20 biner lira 
kazanmışlardır. 

arkadaşlarını bindirerek akşama kadar 
Fatihten Kurtuluşa kadar gidip gelmiştir. 

Son iki rakkamı 80, 54 olan numaralar 
da dünkülere ilaveten ( 30 ) ar lira amorti 
alacaklardır. 

Beşiktaşta tramvay deposunda Kazım 
efendiye, Topkapı müzesinde Şehnp ve 
Galatasaray lisesi muallimlerinden Mahmut 
Uğuz beye on beşer bin lira çıkmıştır. 
Balatta Haham llyaya on iki L ;,, Anadolu 
Ajansı memurlanndan Nihat beye ye Balatta 
Yoda Gabaya dörder bin lira çıkmıştır. 
Dun ikramiye kazanan biletlerin Tıumaraları 
aau'lltazam liste aTınae ~ üncü aayıfamız· 

Erkanı Harbiye mektebi birinci sınıf 

talebesinden süvari milazımı Mehmet Aptul
lah beye kırk beş bin liıa, Unkapam polis 
merkezinde memur Mahmut efendiye ve 
Kurtuluşta kundura boyacısı cüce Anderyo-

Belediye 
-·-

Meclisi borçlar 
itilafını kabul etti 
Şehremininin izakatı 

Umumi Dclediye mcclisj 
dün öğleden sonra Sadettin 

Ferit Beyin 
reisliği altın

da. toplana
rak 909 is-

dadır. 

tikrazı için 

r:~~~:.::_ Tıp bayramıtes'itedildl 
yi müzakere l . 

etmiştir. 

Şehremi· 

ni i\Iuhittin 

• Mohıttın Bey bey bu iti· 
laf münasebetilc içtimadıı 
şu sözleri söylemiştir: 

- Şehremaneti 909 borcu
mm taksitlerini vermedi ].c;c 
bu, borcuna sadakatsizliğin
den de~il, umumi harbin 
doğurduğu buhranlardan ileri 
gelmiştir. I J:lmillerden mühim 
bir ekseriyetin mümcssilJcrilc 
yapılan uzun müzakerelerden 
sonrn bir itfülfnamc müsved
desi parafe edilmişti . l\foka- , 
yelenin asılları rüfekaya da-
ğıtılmıştır. 

Hususi encümende, Hakem 
mahkemelerindeki darnya 
girmiyen htlmilJcrin itil:lf na
mcden hariç tutulma.ı hak
kında tl.ı bir fikir vardır. 

I Jalbuki ufak bir ekalliye
tin hariç tutulmasında ben 
bir fayda görmüyorum. Şu 
halde husus1 cncuınenin ek
seriyeti tarafından verilen 
kararın tasvibini teklif ederim. 

Şehremininin bu sözlerin
den sonra hususi encümen 
mazbatası reye konuldu ve 
ittifakla kabul edildi. 

Dünkii içtimada azadan 
Necati beyin 15 gün ve 
Haydar Muhittin bcyJn de 3 
ay· Jzinli sayılması nyrıca 

• kararlaştırılmıştır. · 

Tibbiyelilerin 
12 mayıs Tıp bayramı 

olarak kabul edildiğinden, 
dün Tıp fakültesinde bir 
müsamere verilmiştir. 

Saat 13,50 den itibaren 
davetliler fakülteye gelmiye 
başlamışlar ve binanın ka
pısında talebeler tarafından 
karşılanmışardır. 

Merasim salonu bayrak -
larla tezyin edilmiş ve 
salonun cephesine tıbbıye
liler için yeni kabul edilen 
rozet, tablo halinde talik 
edilmiştir • 

verdikleri müsamerede bulunanlar 
Saat 14 <le 4oğru salon Bundan sonra Darülfü-

tamamen dolmuştu. Hazı • nun emini Dr. Neşet Ömer 
run arasında, Pertev paşa, B. bir nı t ık irat ederek, 
Askeri hastanelerin yüksek memleketimizdeki tıp tah-
rütpeli <Ioktorları, Darülfü- silinin tarihçesinden bahset-
nun emini Ne~ t Ömer B. miş, ilk tıp medresesinin Bur
Tıp fakültesi müderrisleri, sada acıldığını, 103 sene ev
g~nç dÖktorlar, Tıbbiye veline gelinciye kadar iptidai 
müessesile alakası bulunan şeklini muhafaza eylediğini, 
birçok zevat göze çarpı -. . zamanla dini tesirattan kur
yordu. tularak bugünkü derecei 

Merasime Bahriye bando- tekamülünü bulduğunu söy
sunun terennüm ettiği Is-· }emiş ve demiştir ki: 
tiklal marşile b~lanılmış, - Halaskar Gazimizin 
marş ayekta dinlf nilmiş ve irşadile yıllarca ·Arap ve 
alkışlanmı~hr. ( Alttarah a iıncü ıJAyıfamıı,daaırp 
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Bir zamanlar kadınlar için yalnız 5açın teller 1 
g6rlinmek açık bir fiil idi. Şimdi böyle şeyleri 
ayıp ve günah sayanlar, hiç denilecek 

dereceye inmiştir! 

Baro inzibat meclisinin 
sabık azasından Ali Hay
dar B. anketimizin mev"'U· 

Şeksper meselesinin or
talığa yaydığı asabiyet ha
vası dinmiştir, denebilir. 
Onun için biraz daha sü
kun ve huzur ile bu müna· 
kaşanın neticelerini tetkik 
etmek mümkündür. Bu me
selenin sebeplerini .'ve · ina- . 
hiyetini anlamıyanlarla an
lamamış görünmek istiyen
ler bir avuç edebiyat gen
cini zihinleri geri ~almış 
olanlar bir f ngiliz müdafii 
şeklinde gösterdiler. Bu 
münakaşanın son satırla
rında hala bu tevilin bu de
magokluğun izi ve tesiri 
kaldı. Dikkat edin, görebi
lirsiniz ... 

Halbuki biz sade Şeks
piri müdafaa etmiyorduk; 
onun, müdafaa seviyesinin 
üstünde herhangi bir avu-
katlığa el açmıyan bir şah
siyeti olduğunu en iyi biz 
biliyoruz: Biz, kendilerine 
- paşa Kazımın paşalığı 
nev'inden • bir üstat ünva
nı takmış ve geçtikçe bu 
ünvanı sahici sanmış olan
lara hücum emelinde idik. 
Çünkü büyük inkılapların 

················································ 

Hatip - Görüyorsunuz ki 
bu projede bir ıeyler ııöremi· 
yorıunuz. Niçin ııöremediif nizi 
timdi görecelcainlz.: 

- F,.anam karikatürG -

Kendisine anket mevzuu 
hakkında izahat verilince, 
ilk sözü şu oldu: 

doğduğu memleketlerden 
büyük san'atın doğması da 
lazımdı. Bu büyük san'atı 
da dünkü zevklerin, dünkü 
telakkilerin porsumuş baki
yelerini başlarında bir sa
lahiyet bayrağı gibi taşı
yanlar vücuda getirecek 
değillerdi. Bu hak ve :bu 
vazife gençlerindir. 

fşte bunu içlerinden du
yanlar, günün birinde bir 
üstadın 1 beynelmilel bir 
san'at güneşini üfliyerek 
söndürmiye kalktığını gör-
düler. Bu hadise, yıkılması 
lazımgelen şöhret ve teveh
hümlere balyoz indirmek 
için iyi bir vesile oldu. Ne 
denirse denilsin, nasıl tevil 
olunursa olunsun, inkılabı 
benimsemek ve onun hızile 
ilerlemeyi hem vazife hem 
de hak tanıyan gençlerin 
yaptığı hamle, yerinde ve 
yolundadır. 

Hayat ilerliyor, ufuk ge
nişliyor . Bu enginin eski 
dar ve mukassi çevrelerden 
büyük farkı olacak; onun 
bin bir gün~şi arasında 
san'ata da yeni ve ışığı 

bol bir güneş lazım,. Genç
lik sıvalı kollarile o güneşin 
önündeki perdeleri yırtıyor; 
önünde dolaşan eskimiş 
karaltıları deviriyor. Hadise 
yalnız budur. Şekspir ha -
disesi buna bir fırsat ve 
imkan vermiş oldu. Şekspir 
İngiliz Şekspir, Hristiyan 
Şekspir diye asıl davayı 
unutturmaymız efendiler , 
gençlik san'at sahasında 
yıkıyor, gençlik eski gölge
leri deviriyor ve yarın on· 
ların yenisini yaratmak için 
bu yıkmaya lüzum vardr. 

Mehmet Nure#ln 
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Ankara, ı 2 (Yakıt'· Cemi
yeti bektli) cmiz l,a,apların 

ihtikA.nn~ kııı, J:man in ha
riçte ka Jfupıtk bay\ an g -

tirip halb uzuz rt satılması
nı temin ~~"lıı 4000 lı il tnlı

sisat kabul etti. 

iddialar ve cevapları Eşref in 'diinkü saranı::.da 
iradile birlikte yazdığımız 

Geldi ç6/r:li1 ruec/ı,. vali g;bi 

sebebi 

--1 u/inıa ;-ok. Jıaşa fı([::r tlerinirı 
i11 ::.as11ı alac &un. 

Zeki ve H. Nazif Beyler ne söyliyorlar? 
Galatasaray kulifbdnifn mekfupu. Hec

ruPilarm dünkü vaziyetleri 
Barek ah çaldı emsali ibi 

-60-
R at paşanın pcrJe zaptı- hana rorulacak gibi dc~ildi. 

ye . lı men r aya hı l' er Ek11Lliııı, bu adeta değil 
Yerdi. l cşat paşa llışarıy:ı açıktan açıga meydan oku -
çıtı• . lçcnlckıknlcn bazılan ruştu . 
ç;ıy blıı· c içiyörlnrdı. Rc~:ıt Gelir lu mut arr::ı tdbrafı 

- -
Anadoluda yağmur 

Konya, 12 ( Vakıl ) -,
Ku:>k:lıktan ınuztarip Kon
y:ıyi güldüren feyizli bir 
yağmur başlrmıştır. Herkes 
ıılemnundur. 

Galata. rııy - feııerbnh~e 

m:ıçı ra_ciıu tahki\qı de ·um 
etm !nedir. Dun de ll'l:lkadarlar

tlan bir k1'mının ifadesi alın
ını" ne-1.~rl't altında btılıın n-

r>iger taratan kavğa sehep
lert arasında, Calatıı araylı ' 
oyuncuların rakıplerine kiif

rcttiklcri ve hatta Alaettin 
Beyin hiddetini zevcesine 
cililert küfürün tahrik ettiği • 
hakkındaki iddiaya karşı da 
Galatasaray kulübü gazete
mize bir mektup göndermiş; 

bu iddiayı nefretle karşılıı

dığını bildirmiş ve; 

Gerçe her telden çalar mirim fakal 
lJaıre 6z ceddinin mali gibt 

kıt'ası o zanıan 1zınirde rali olan 
Kaınil paşa.yı - ilıtiC'a ettiği terrire 
çe cinaslardan dolaj'ı - kuşkula11dır-
1nı§tı. Kaınll paşa Eşre.f i çağırtarak : 

pa,a tclgrn 111 Sabit paşııyıı alıp da}n daldı. tıal:iit paşaya 
ait olduğunu gordü. ozattı : 

Olı ... lşie artık lıer~cyltr - Zati d ·dctiıtize . 
yoluna girmiş, ınutaı;arrıfın De<li. Süleyman paşa ta -

dertsiz başı bcl,\lııra sarmak- rafından görülüp okmduğu -
tan 1-tırtu!muştu . u s6ylctiı di. ablt paşa 

SaHt pa ftllln )'il\ eri ri bi-
d 

, ,1 l . milk -i.l lihz. etti, dişarı 
tişik oda a yuı . ourası ta ırı- göndcrJiler . 
rat nıudlırunün oJası)·Jı · ır:ı elgr:ıfıll i ılıtrnli şlfre-
Rı! at pa>i t ·!•raf l~in dışa - hın hail dilme.iııe gclınişıi . 
rıv:ı nktı•~ını belli edip de • ' " Snaslı r biiş an~ri hm il y 
Sabit paşayı ş'üplıdendirnı~ · orac:ıkta alt baştaki sandalya-
ınek için: 

brJan biri üstünde otum -- Ya er lıeylcrc teslim 
cd· ıiı. ;ordu . 

Emrini ..-erdi. y ~gına vokı S~ru~kerltl Şifre. ini U tnu' 
tcl<>r;;f ça\·uşu bir defa der' sıtyılarılarJ rı Bİ ydi. lıbil 
sini alım tt, o taraflara anaş- pa a kendi }11 ·erlerine baş 
ıtiı\·orcİıJ: Yut ııdan pek ili hmail Bey-

- Paşa Jıazreileriı in im- ilen i tı ade ede ılirdı: 
z:ısını alacaııım ıt ~n ·m. 13cn - O lunı, şuhu ııçıter 1 
başınıJan korkarım 1 daha bedi· lsmail Bey ~'İfreyl 
yanın saat ev ti liir yııııJı~. bayıığı a fav.ı okur gıbi 
İıfr oldu, telgrafı arım saat dkudiaya aşladı. 
evnl Sulcymiln paşa lıattet- L:ıhatlt velıı kuı'vtte .. Sa-
lcrine gôtürdf , geri çevirdi.. b! flıiŞını11 kulaklatıri;ı iı1aııa -

Diye J,ıyanı ·onlu, Göt. ı7ııcağı cliycirclu · 
dün miı betiyı!.. Ak "Jik Anı n yarabbi .. bunca za • 
dedikleri de olur işte bu ınan~ır fnaiyetinde bulunup 
k-Odar olabilirdi . bir ker acı sözünü işiterek 

« Cinli » ımıtarrıf oracıkta in~üıfuediği Sükyınan paşaıı 
çöku\'erecekti. Ya telgrafta nasıl k:ırakol altına alacalitı 1 
, üle ·mail p<ışa aleyhine miJ.. Ne yüzle hapsedecekti? 
him lıtr~cy varsa? Ya, lstın- Sabit paşa : 
buldan S:ıbit paşaya : - A:man ogluın, bu nasıl 

« Muta~arrıfla muhabere şey? V allalıilazim keııdi111e 
cdi.miştir. Birlikte çaresine malik degilim . 
bakınız i ıı Süleyman paşa ildndı \'aldı 

Deniliyorsa ... O zaman bana V'!kti'l.:leri bir 5i[: ede 
Süleyman paş&ya ne deyip « y:ınn gcliboludan !ıareket 

Eskişehir, 12 (Vakıt) -
Faydalı ve sürekli yağtrlur
lar başladı. 

Könservatuvarın 100 
bin lirası 

Vilayet umumi ıııetlisi kon-
servatu \'ar idn 1 bin lira 
ta1ısisat kabul etmişti. 

ıliıyet bu paraJa ait mazba
tatı bahiliye Vekfılet1rlc gön: 
derıtıfştlr. --Kabak ulalı: 

Bozı /neJ..ttplerde 'ehidcıı 

Jci.bakalak hasb!l~t çıkltjtı an
la11!mıştır. Maarif idaresi sıhhi 
edbirler almal.ia ve h;ıstalık 

l;tktt m<ktepferi demıfekte H
tirmcırtedir. 

lrtilial 
V~şingtoıı bftyiık e1eirmz 

. Mu!.tar Beyin rellkaları Muhte
lit Mübadele l(omisyonuııda 

Türk müralıhası Nebil Beyin 
kayın validesinin dün irtih3.l ettiği 

tessfırle lıaber alınmıştır. 

, " lar da kclalcte rapten tahliye 
edilmişlerdir. · Adli talıkik"'nt 

tabii facianın müsebbipleri

ni temaı11en meydıı11a çıka

racaktır. Diğer tarahall me
selenin şahsi davıılmt.ı da 
mahkemeye intikal cdtte 
anl~·lmaktadır. 

Çünkü facia ile yakından 
ahikadar İb öolcilleriıl bir 
birlerini ittihamlan çok ş.ı-

ili i ·kH bit şekil ıı.ımakı.:ı, 
jkJ tarrua mensup futbulciller 
• de mahkemeye nıiir:u:aat c-

dcceklctlnl föylctttCktetlidt:r. 

l\1ese!A Galatasımıy:ı Lütfü 

Mehmet ·ırtif beyin a,-ağmı 

kıran çarptşma ha kında Fe

nerbahçe lcııpiJ:eııi Zeki be~ 

bı harckltin kat'iyyen knst' 
olmadığını söyİemiş ye ken

disinin !-0p3 ayağını koydu~u 

srrada lthmet bepn b:ıcJ~nı 
butün k ·eHİe sallırmılsıtrtn 
bu b'ıtdl;eye scoep oldul(Unu 
izafi etml~tir. 

IJuna ~ukabil l\iehmet Na-

z.if B. ha. tanede, Zel.i Beyi 
lttiliiın ctml, Zeki beyin, 
kasten dizinden a~a~ya bütlin 
kiıvvtile vurduğunu vo ya ına 
gclditl ,·akit .ayagımı kırdın. 
sözOne btckirıln de kıtı.ima-

dığtna mütccssifim! dedi~lni, 

esasen Zeki beyin bir senedir 

"i\Iesu"liyet kimde ise liu
nt\ cumhuriyet hllkim!erinln 
ıldaletine tevdi ediyoruz." 
dimiştir. 

Mecruhlar ne halCle? 

l\tecruhlardan • ndd Beyin 

1i sta11edcn çıktığını yazm~
tık: Iehmet Nazif Be~·ln 

iki yerinden kırılan .btl' /ti 
dlin alçıya konmuştur. 

Kemal şefik Beyin ise t:at:l-
ciğhinden zedele iği ' Bifa7. 
kadar istirahat ve teda\ l e 
muhtaç bir halde oldnğu 

:ınl~tlmımışır. Ah'·ııli sıhhrye
letl tabiidir. 

Hakem ne diJor? 

l\Iaç hakemi • ·cemi B. dİiii bır 
muharrimiz, rapornncr fıttboi 

hayetine verdiğini beyan 
etmiştir . 
Ca!atasaraylılarm mektobu 

Galatasaray kulübünden: 
Son mües5cf hadi. e mUnasc
betiyle /j.ıztteİerdi! cercyaıt 
eden dedi odcılur arasında 
iıUkadarlardan birinin Ca!atrı-
saray birinci takım oyuncu
larının, Fenerli arkadaşlarının 
ttfi:e erin n ırzlarına kiiflır 

- Gene ne hezeyanlarda bıılunnı11ş
sun ? Diye çzkışnııştz, BŞre/, o sırnda 
kaynıakaınlıktan infisal etnıiş, İ:::,ınir
de boş oturnıakta idi. Karni[ paşaya 
ceı•ap çerdi: 
- Parası:::,lıktan ne Tıaltettiğinıi bil -

hiiyonon ! 
onra ntutadı veçlıile dudaklanıll 

lapırdatarak irticalen şu be;-ıi söyfedi: 

Beyit. 

1$ ellİc, jiolt 1efelilt-, ldse bakırdan h81İ1 
tiyeHh e olalı ayma.kam isltbdall 1 

Kd ıil paşa bu ceC'ap C'e bıt be..rf tteıı 
i ıemnuıı obnı ştu.Eşrefin fıfı;iknıiş nıtr
aşlaruı Pcrilirdi ı•c kendl$ini Kırk.ağaç 
kayınalcanıhğına laJ'in ettirdi. 

~·1d~-;ii., VAK J T rM·~ı:;;;;·ı;~jj;r1 
~~~=:!J c.~~:.~ ... ~.?.~U 
) tJaAtlde: !Jlai4te: i - ,. } 

JknsJt vekilcti haşarat ! ı. ~ ngilizlerin, şiıııdi\'C •J· ı 
[ mücadelesi için yeni bir ' 
'i 1 dar sıkı bir. kctu. ıııi ı•ctl~ { § tamim ğötıc ermi$tir. - 1 
\ .j Gazi köprüsfıııün ıh- S<ıkladıkları brr ııcı·ı tayyw ı. 
~-= kikatına dcrnm olunmak - lcri hakkında yakmJa açı· • - . 
j tadır. lacak bcyndıııild Tayyar~ ~ 
~ Cemiyeti belediye sergisinde bazı if~:ıatra b~· f 
! dünkü İçtinıahıJa Emanetin luıııııaları söylemnckt dir. J 

na~ıl hesap verecekti? edeceğini » bildiriyordu e·:li-
Ser:rsker y~Yerktlrıf ko up dım. 

Cenattsi buğttn saat onblrde 
Şiııide Nebil B. in ikametgalıırı
daıı kaldırılarak' Teşvikiyede 

namazı kılınacak, Beşiktaş iske
lesinden Üsküdara geçirilerek 
ınczarıoa defnediledtir. 

.Mu:.tar ve Nebil Beylerle 
ailesine tırzitttler beyan eder, 
kendisin~ ralinıet dileriz. 

böyle bir niyet be~edilffoi ettiklerini söylediği teessüfle 
11 görüidü. 

~ b6r~ları için yııpıbn itiliıf - • + Lehistand biıı'.ccc ih- } 
~- nameyi ittifakla tas\'ip et - ' 

sanı tdıdit eden bir ~çtık \ 
bpı ışarı attıran SCıltyıtıan 'ıı .. hem • istihliıli hukuk• 
p:ış~ bit rtıülkıye memuru buyuruyotlar<lı. Cümle arka-

mahkeıtiede ş:thitlerle i511at 
edeceğini beyan etmiştir. Gaiatasaraylı1arın hemen 

re;~======,;;:==,;,,.;=-===--~======== = hepst bu memleketin en bli -

!=: mi tir. ~ 
~ Dayak attıkları iddia hüküm sürmektedir. ~ 

..a.. v k J "' . . d·ı\ 
olan mut~amfa nefer yap - daşTara veda' ederim, ha~la -
maz ? rını helal etsinler diyo:Ju. 

Kahpe mutasarrıf evvcia Zaten onun için gdmiştik. 
aziz c~ncığazını düşünüyordu. Yolda "zlerk karşılaştık. 
Alt yanı nesine J.izım, varsın Ftsüplıanallıh .. B n şu 
ke:ıdi aralannda hallensinlcr.. emirden vaUah birşey anlıya. 

. er,· ... neC.<i ! dünya 1 idi madım . 
bu .. Rcşa~ paşa nefes nefese Sayei şahanede aldığı emre 
sorchı: itaat edip gitıneğe hatırlanan 

Stıl ınan pa~a telgrafı bir müşürü nasıl hapse kalkı -
ohıcln mu? şırım ? 

Alman seyyahlM 

dün şehri gezdiler 

- Ohı,Ju cfcnJiııı Bunu - f... EvYclki akşam şehrimile 
SJıııt pa~ ;ıp götür, dedi. - Oğlum, siz kendilerine :ıh! d 

_ '\.'. .. 0-}·lc dedi Jıa ~ . bl' d' . . velcıı Alman seyy arı ün 
l " • cmrı tc ığ etme ınız ıru 'l ' 

Ayıp değil mutasarrıfın _ Ettik paşa hazretleri. şehrin birçok yerlerini, mü-
zilı11i gıcıklanıyordu: Süley- lstanbula telgraf çeker, cevap zeleri, çatşıyı, camileri gez. 
nıaıı paşanın telgrafı sabaha alır öyle hnreket ederim, de . miş!er ve bir hayli fotograf almışlardır. 
bdJr obuıı :ılıkonıayıp a~dc diler. Resmimiz seyyahların gezintiden vapurbrına dönerken 
Sahıt paşaya göııJamesi pekte _ __(Bitmedi) g6steriyor. 
~~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~~--· ----

( Vc.kl )in 13 Ma\ıs 192~ tefrikası : 155 deh etini mıladı. Oııu 
..... ..... .. _. - .. -- .......... 

1 
sitem b nzer latife-

#11 m u s u lelerle oyalanı k için: 
'-il - Seyfettin höyle 

sana somurtkun durn1a. Gel-. k 1 za allı çocuk? balmu- diğime evineceksin 

O Ot il r n1u gilıi ararıp eri- zatınet im. Dilaki' sen 
ınişsin ... I ıtma mı tu- sura ı astın .. 
tuyur'l Şoför baygın güzle

... oför, ceyap olarak rini sevgilisinin frzeMuluırrıri: Jliiseyin llalnni 
oıııın lıu biiyük (ee - Jemesini unutmuş yut
süriine gaye le lakuyt k.unınnla'r ara.anihi: 
kafan sinirli bir tebe - - En1rn iz ne ıata-

, rrrr.!e sesini alı nklen- f.1? 
;rerek: 
- nu gün gene ço 

içiın ı ıhyor~ na 
gtl'tdin'f. Beni gez r 
eğfen li•? 

SayfeUin Fakırdı söy-

e tartYM Onu 
ben ilmi rmn. 
Şişfiden beni uzaklaş
tfr düny nın ucu l> -
ea-ğf geh'ri z ft arn
fına doğru uçahm .• 

llötün ah\mını gözl~- rinde gezdirerek: 
rının siizgünfüğünde _ Cok sevine lıCı-
tophyarak. Hamının zün getirir.. • 
ruhuna dökmek i ter _ Oh lıavdi sacma-
bir hüzünle ona baktı. L;. ı ·· ·.. ı~ı, ıifma ,., tuzun ""'>""fi, 
ehnm b ı sak.it tıaza- · "' •· ı, G·-1 ı.· se' ıtıı..; uasl\a.. u u~ r 

rm bef· ğati karş :ruıda parça· da · se,iııdiğini 
titredi. 'Bu genç ,·öcl\- at1iıyayım .. 

açmış olduğu- il - yfet!~n b ı foktirin 
ymnna~zi# yaT:ITıin 1 ruak.iısu' l irife gözle-

yük irlan müessesel~rinden 

\ bir! ola~ Cal.~tas~ray li~esiıı
} de tcrbıye gormu~, munc\•

ver gençlerdir. Hu gençlerin, 
küfürbaz tulumbacılar men· 
zelcsinc indirilmesini nefretle 
kar~ılarız. 

façta kırılan ,•c ) arala
nanlarııı mes\ıliyetl kime ait 
olduğunu tayin hususunu ise 
Gumliuriyet hakimlerinin ada
letine tevdi ediyoruz. 

Avusturya takimı geliyor 
Bayramda geleceği yazılan 

Avusturya takımının bugiin
lerde gcleceıti ve ilk maçını 
cuma gunü Galatasarayla ya

pacag~ ka~dcdilmck_t~dir. __ 

j edilen polislC1·Jcn bıızılarına 'V' ı a ·ııı a l un:ınıst;ın · t 
l işten el çcktirilıni)tir. yapılacak RcisicuıııJnır iııti· ~ 
~ + İngiliz lirrsı dün ıoob hab:ıtmda konduryotl>ın k~· \ 
l kuruşta açılmış, 1004 , 5 nnınnsi muhtemel 111du;,t1 

, 

{ kuruşta kapanmıştır . Sôylenıncktec!ir. \ 
- ..a.. k ı · ·ı Berliııde Lid\·inofl.ı ı j v Malı eme crın tJtı i, J 
~ oııJört agustot:ı başlıya _ Ştrezman gôrüşmüşlcrclir. t 
~ caktır. Pariste tamİr;ıt ilıt: } 
- liıfiııin halline du~rıı l·ır ) f + « Hronika :o g;ılctcsi 
- d ccryan görıılınckteJir. 
~ al.:ylıimlcki a\'anın yakında , 
[ ~ır cezada rCıyetinc de - ·-ı::;~~i~ .. S~~~;:;:~···~·.;;: ··~i·~·~·:··1 
F \'am edilecektir· ıııasıııd:ı bir tedansaıı ıcrtil' l' 
i + Tıp bayramı ınüııase- olunmuştur. 
= 
~ betile dün Tıp fakültesinde + Hukuk faaültcsi ınlı 

f bir müsamere Yerilmiş, dcrrislcriııden !stapan Ar:ıı• j 
~ müsamereden si'rna Kadı - yan Ef. tekaüt edilecektir;, 
~ı~11111ınıııiu111\t1lıı1u111ııuuı11111111ıı1ı111 11ı~ıı11~1ııııııı11 11 ıııııuııı 11 1ııı11ıı11 111 11ııı111 1111111~~ 

riııdeıı akan iki dam=- kii Haıımı başka er
layı gö ·termeınek için keklel'in evdaları için 
İfa ııı öt ye çeyirdi: siııirl<ınmi~ti. Seyfeuiu 

för ha tahğı .. 
- Uu ıı:ıında bir 

haestalı k mı var ? 
Şelıııaz - Aa bebe- karşısındaki için ölü

cik aırtıyor.. Ztwallı yorJu. 
ya"ruın bu dfınya ke- Bu limitsiz ınafon'ı
deri ağlamağa değer zede aşık. Otonıobilin 
nıi? dfışetı fırsat ::uım- cidarına dayadığı kol
dan hemen istife da et. Jrırımn üzerine bir cô-

• 
Cüf. f:gleıı. İ te bu cuk gibi kapanarak 
kadar. Öıesini düşün- epic bit baş döıl'me i 
nıe.. Vl.\11:.lhi bugiin geçirdikten sonra ayıl
ben senden ço~ sinir- mağa ~abafadı. Bfıtün 

liyim. Kah rımı bu oto- gayretile gölmeğe uğ
ınobiHn rer.tğarı ~:nde raşara ~ 

savurvp da,ğıfrıcrı"ım.. - Bir~ey d ·~ı ge~-
n oo ~r~itn gibi yap. ti ... 

ffii t s~ Rr ~oforfı bfı e: g~ Ft 
tü ı hötün 61&:rdi. Çfıiı- - Baş dönmest; ş6~ 

- Evet ... 

- Bunu senden ba~-
ka bir şo(öriin :ığzııı~ 

dan işitmedim.. 1ıaytlı 
cocukluk etme.. pcıı-
• 
sizliğin lüzumu yo~·· 

...,e 
Ben lmgün e<rlennırı-.. 

" "bl 
çık~nı. ~eııin ~~f:ı 
ma~mum bır arkad,ı'. 
neş' elenmek kabil 1111

' 

dir? 



ap dükkantan eczan~ 
il ki tahtit edilebilsin 1 
herkeı huta olmadıkça ecza 

~nnı,az,, fakat d. fimele mecburdur 

- Kasap dukkanlarının 

dıdini yalnız ~irkct bti~ or. 
ksa c naf kat'in en 
n. tara[tar değildir. 
Rasap dukkanlarmm çok 

lnıa ı az olma mdan daha 
ade fa) dalıdır. E~cr et 
haJı sanlı' or a bunun c

\ehini mezbahada ' e nakİi
tde ıramahdır. Bir ı{ttr 
es lıp kasap dukkimna ge

llna~e kadar (21) lira re im 
t ucret vennek lbım geli-

Ağah B. bu hu u:.caki miJ
taleasmı şöyle tcsbit etmi"tir. 

- J lukukl pren ip itiba
rile tahdit taraftarı değilim. 
Kanunda ticarette serbe::ıti , 
C:,a.;ı kabul edilmi~tir. 

:\ncak iktısadl noktai na
:zardan kasapların hlrlcterck 
birlikte muanen bir şekilde 
çah~maları suretilc masarıhn 
ten kisi, belki kahil ~ e fay
dıılı olabilir. Eti ucuzlatmak 
ıçın daha Zİ)ıtde iktı.;adi 

çareler aramalıdır. 

[ADLiYEDE] 

Yaz tatili 
-Ağustosta başlıyor 

Bu miktar fah~r, dlin- Adliye daireli.de yn tatillt 
llYn hiç bir tarafında bu onclört IQultGlta f>atlıyacaktır. 
~ ağır resme tesadüf Hakimler hir ay iltirahat ed. 

ek mumkun değildir. ceklerdir. 
Eczincltr trhdit edilebilir~ Bu müddet zarfında bir c:ez,a; 

f.kat kasap dukkılnlan tahdit bir twbk ..hkemeli ~ 
'*1emez. Çunku bir ailede davaları bak~. Mumafih. 

r nufu:; ha ta olmadıkça bu tekil henDI kat'ilepnemitlir. 

k Yakındı Adliye vekllethıdcn a kullanmaz, fakat her es 
emiye mecburdur. gelecek taJım,inameye g6re h• 

L• • h l l k k reket edilecektir. "arzı mu a o ara · ·asap d 
k anlan tahc.lit cdil~e bile~ (( Hionika JI) avası 

eti ucuzlatmaz, bfülkis « Hronılta> tsmhıdekt Rumca 
Pahalatır. gazete aley~ açılan Tarklup 

· mdi bcr ~cmtteki knsap- tahkir davaa; ınuhaileıaenin 
ltr daha çok et satapm di- nerde tıereyan edec:eitnl0 tayini 

le biri birine rekabet ederek ~ T emyfze g111clertlndpi. 
ucuz et satarlar. 1 lal- Maz.aun Madam Eleni, da-

l> kı tahdittc bir nevi inhi- vasınm ağır cezada detti caza 
lıtr vucüda geleceği için~ or- mahkemesinde rn'yetini lstiyor-
~a rekabet kalmıyaca~ hu du. Temyiz, Ulraıım reddet-

lcib.rıa halk daha l"'hah el tidldl"· 
l'i~ eccktir. AllmD ........ SGNn• B. 

Bir ~erde hir çok ka!Sap usulca muhakeme karm ftf-

dükkw bulunmasından esnaf dikten sonra, evrak • ce-
IQuşteki değildir. Çunku bir uya gesnderil~_tt_. ____ _ 

tek dükkAn gozc göninme1., lıtlUI: 

fakat bir çarşının kasap duk- Trabıpn ,1ccarından Harı 
Unlanndan terekküp etme d Tursun ıade f:layri Bey terirnesi 
tt rnuşterilerini daha ~olay- ve miralay merhum Riza Bay 

lıkla ora)a çeker. Bu halk haremi Faika Hanım muptelA 
olduğu hastalıktan şifayap ola

ıç n de fa~ dalıdır. Zira mu:r mıyarak teda\fi edildiği Arn~n-
tcri i tediö-1 nefaset«; htcdi- t·ı ı etm ıctir 

~· kan hastanesinde ır 1 ıa ,. • 
f'atuki etin behemehal Cenaze5i 12 mayıs 929 pazar 

&tı çurş!da bulunacağını bilir glhıü hastaneden kaldırda ak 
" mt semt gc"mcğc Hı- bir ço:< zevat hazır 0!d.uğu 
z m gôrmedcn ve blnoeticc halde Teıvikiye canıısın~e 
h namazı eda ve Maçka kabrı'-
iç ~orulmadztn et tedarik M 11 

tanına defnedilmiştir. ev 
ed bilir. Halbuki tahdittc, rahmet eylesin. 
111 ~teri içtn balen mevcut ı:=::±::::::;;:;;;;~~~il 
Oan butun bu suhulet muş.. 1 nA VETLER 1 
k im kalbolacaktır. Bari 
b ndan ucuzluk gibi bir fa)- iskan müdfir!Yetine 
da hasıl olsa.. e gezer!.., ~lanlat 

Hukukçuların fikri Seltnik 11\0bldfllednden 
Diğer taraftan kasapları l Tacı Mehnt~ ot1tı Alf Meh-

ııth<.lit mcs'elc inin hukukt met, kızı Altye ile blrUkte 
n kt i nazardan na~ıı muta- lbrıtfıım kızı Rukiyentn yet· 
1 a olunduğu hakkındaki tct- lerhıdekl vesikalarile üç gun 
(ıkatımıza da de'\ am ettik zarhnda lskln dairesine mü-

1 h kukçuların fikirleri, esas racaatlan, l(elmcdiklcri tak-
it barile birbirini teyir et- tirde istedikleri mallann baş-
nıcktc~ kcndilerı ticaretin er- katarına vcrflcceği. 
l t olma ı h\zııngcldiği kay- 1f. Da' at - Harfut1e ve-
dıl tahdıde alc) htar bulun- kaleci İstanbul murahhash-

ıdırlar. ğından : Halep konsoloş mu-
t tan bul h ır su inzibat a\' ini Zeki Cemil Be) in he-

nı l"si sabık ·ızn ınd ım tsmail men murahhaslığa müracaatı. -
ÇIKRIKLAR 
DURUNCfl 

[ O.u....h l llld .. yı1wn. •• * J 
labyor: 

Açık ve millteh • 
çen, nedir, bu kelimeler 
neyı ifade eder? Bunlar, 
haya perdesini 41otrudan 
dotruya yırtan ıeylerden 
ibarettir. Dotrudu clotı u
ya diyorum. Çünkü açıldık 
ve müstehçenlik dolayısile 
olursa, ceza kanununda me
hazimiz olan ltalya kanu
nunun .şarihlerine göre, ka
nun bunlan cezalandırma. 

Bunu misal ile izah ede
lim. Herkesin gözü önünde 
bir kadının çırılçıplak de -
necelc derecede açık dolaş
ması, ana hayaya mugayir
dir. Çünkü onun ve balcan
lann maksadı, herhalde 
şehevidir ve bu, dotrudan 
dotruya görülür, anlaşılır. 
Fakat bu kadın, banyo el
bisesile kumlar üzerinde 
dolaşır, esner, gerinirse? 
Dikkatle bakan gözlerin, 
ince elbisenin altındaki 
mahrem yerlere nüfuz ede
ceğine şüphe yoktur. Hatta 
elbise ıslak olursa, mahrem 
yerler, şekillerile beraber 
görülebilir. Lakin bu hal 
haya perde.sini dotrudan 
d<>truya yırtmıyor. Çünkü 
bakan adam, evveli elbi -

seyi görüyor ve onun altın
da neler bulundupnu zih
ninde muhakemeden sonra 
anlıyor. Demek ki bir örtü 
var ve sonra banyo bir 
ihtiyaçtır. Oraya da mutla
ka çıplak, yahut çıplak 
denecek derece açık ve 
ince elbise ile girilir. 

lstanLul üçüncü ceza 
mahkemesinde geçen sene 
bir arkadaşımız böy)e bir 

tezi müdafaa etti ve tıcti-
f>eftiit uidı. 

Mahkemei Temyizia bu 
karan tasdik ettiğini zann
ediyorum. 

- Tasdik etmiştir, Efen-
dim. Karikatürist Cem 
halckmda verilen karardır. 

- Evet, o karar 1 Bahir 
B. le bu anket mevzuu 
etrahnda görüştünüzmü? 

- Rica ettim, fikirlerini 
tesbit edeceklerini vad
ettiler. 

- iyi etmişsiniı. Ken
disi bilhassa bu mevzu 
üzerinde tetebbuat yap
mlfbr. 

Ali Haydar B. esas bah
se avdet ediyor: 

- Diter bir misal zik
redeyim. Bir adama 11 Sen 
cahilsin. demek, hakarettir. 
Fakat •Bir takım bilgiler 
var ki 1en onlan bilmiyor
sun. demek, ha•halde ha· 
met olamaz. 

Gerçe ikiıi de .Sen bir 
şey bilmiyorsun. demekse 
de birincillnde dotnJdaa 
doğruya lrit teca.6z, ikinci
sinde iae bakareti kapayan 
bir örtü var. ı... ben bu 
kelimelerden bu manalan 
anhyorum. Maınafi, böyle 
kelimeleri söyleyenin, ya
zanan, yazmaktaki malcaatt
Din hükamde pek tiüytk 

t 
- Bu )fi ötrenmete gön -

dennltfl . Geleceği zamaru 
btllyordu , onu arkadaşlarıma 

yanında priıd istcmlyordu . 
- Aptes 1azcleyim, diye 

od"adan ç\tı, ve ıol l:enannda 

1 ...... ........ 
Acliaı ~ .ı ... : 
- ~ 

amil olacatım 
hacet yoktu. 

- Reıimfer, danslar w .. 
- Resimler~ ve dans-

lara ıeJince. v~ti mah· 
•sa almakmın herhpgi 
bir Ç1plak erkek veya kadm 
'resmine kanunun araclıtı 
açık ve müstehçen tabirle
rini tatbik edemeyiz. Bu, 
daha ziyade telakki mese
lesidir ve zamanla dejite
cektir. Netekim, bir zaman· 
lar kadınlar için yalnız 
saçı• telleri görünmek açık 
bir fiil idi. Şimdi böyle 
şeyleri ayıp ve günah sa
yanlar, hiç denilecek d•e
ceye inmiştir. Ancak vazi
yeti mabsusayı i .. edea, 
heyvanlı~ hissini kabartan 
fiil ve hareketleri ıösteren 
resimler, bedii bir gayeyi 
değil, bilikis fehveti ve 
behimiyeti tahrilCi istihdaf 
ettiti için mucibi mücaiti 
&imalıdır. MamafiS bu dt
diklerimiz umumi olup her 
hale, .heı: vaziyete ırc>re hu· 
alisi Jıiikümler verilmek iCJP 
eder. Ayni müta~ata hi~ 
en, bedii dantlarda ve hu
susa bestelerde cürüm un· 
suru aranamaz. 

- Bestelerde?' 
- Bestede yukapda eöy-

leditimiz örtü pek ~bnd&rl 
- San'at me~\,:letinde, 

tabloda, heykelde ve mü
masili şeylerde müstehÇen· 

Jile: mevzuu bahisolabilir mi? 
San'atkin bu suretle takyit.. 

- Tabloda , heykelde 
müstebçenlik m~vzuubahis 
olmamalı ve san .. atkirlan 
takyit etmemelidir. Çünkü, 
san' atkir bizden büsbütün 
ayn bir şahsiyettir. Eflatu
nun dediği gibi •Bizi ahr, 
dotruca. ulühiyel~ yaklaf· 
Un .. ~ bir un'at ~ 
rinde; fuhş ve mistebçenlil 
görenler, herhalde hisleri 
yontulmamaş, beClii terbiye 
ve heyecandan mahrum 
k'imtelerdir. 

Fakat bazı retmıler 9af

dır ~ onlarda btialam olan 
havt şehvettir ~ rtsian 
malitA bu aüfli Wllli tahrik 
için bir takım mahlibs-
lan gistererek lmıfbr. 
Bittabi buıılara •at eteri 
diyetneyiz. Onl bayata 
şeylerdir. Bizim lbahsimiz 

san'at ~. Meseli 
güzellik ilibeıinin heykelin
de memeler ve diğer .etri 
avret mahalleri açıktır diye 
san' atkinna • Müstehçen 
bir heykel yapmıftır. mı 
diyeceğiz. Bu pek gülünç 
olurf 

- Bu gibi iıususlarda 
hakimin takdir halda elve
rirmi? Yoksa fenni mesele
lerde ehli vukufa müracaat 
edildii+ gihi ..• 

- Büt6n bu dediğim 
şeyler, azçok talRdire tabi
dir. Birisinin müstehçen ve 
behimi gördütü bir ıeyi, 
diieri san'atkirane göre • 
bilir .- bu göriit, muhite, 
zamana, ilim ve l:fCriibeJe. 
alınan tVii~~ Pre ~ · 
;itebilir. 1 

I . 

- E... Adalte,yde ne dı. 

nedier~ 
Şarası gapi kahili ia

kirdır ki hiltimler hu gibi 
danlarda bir karar vere
bilmek için çok vicdan 
azabı çekiyorlar. • Müsteh
çen değil • deeeler. mem
lebtin ahlila umumiyeti 
naevzuabahistir, • Miilteh • 
çendir. deseler, san'atkirı 
takyit, şahsi hürriyeti ihlil 
eylemiş olacaklar. Hatta 
dikkat ediyormusunuz. bil
mem, lehte ve aleyhteki 
bu kabil kararlar çok dafa 
elueriyetle veriliyor. Bu da 
hakimlerin kararlarında ne 
kadar titiz ve durendiş 
olduklarını gösterir. Mahke
melerimiz için bu kabil 
davalarda ehli vukufun 
reylerini sormak. pek mu
sıptir. 

Kanunlarımız da buna 
mani sarih lcaytlar yoktur. 
Bilakis fenne ve ihtisasa 
taalluk eden işlerde ehli 
vtakufun reyini almak :za
rureti vardır. Heykeltraşlık, 
l>eatekirlık, şairlik, muhar· 
rirlik nihayet bir ihtisas 
işidir. Herhangi bir ferdin 
aru hayaya mugayir dcdi
li bir şey, belki en büyük 
bir f'seri san'attır. Ben 
şahsen öteden beri bu 
fikirdeyim ve davalarimda 
daima bu tezi müdafaa 
ettim. 

Mahkemeler, çok dafa 
bunu kabul etmiyor ve • Bi
ze ait takdir hakkını ehli 
vukufa veremeyiz,. diyorlar. 

Neticede hüküm verecek 
gene mahkemedir. Fakat, 

vukuf mahkemenin vicda
nım tenvir edeceği için 
verilecek hükümde isabeti 
daha ziyade temin eder. 

Ali Hay~ B. bir lahza 
cljişündü ye memnun bir 
v~iyetle devam etti : 

- Mamafi son zaman -
larda mahkemelerimiz ehli 
vukuf yerine müdafaa şahit
leri istimaına karar veri
yorlar ve şahitlere tunl•n 
soruyorlar: •Bu muharrir 
nasıl adamdır? Mazt.i, ah
liki temayülleri nedir? 
Kendisinden aru hayaya 

mugayir ve haysiyeti muhil 
eserler beldenirmi? Bu, 
büsbütün ehli vukuf müta-

liası değilse de ona yakın 
bir şeydir. Yedi se1ciz sene 
evvel ceza mahkemesinde 
görühnezdi. Zaman ıeçtik
çe mahkeme içtihatlannın 
arzcttitim esası kabul ede
ceklerine şüphe etmiyorum. 

- Bu gibi davalarda_ 
ehli wkuf kimlerden tetek· 
kül etmelidir? 

- Tabii o işte ihtisası 
olanlardan. Bir yazı dava
sında ediplerden, darülfü· 
nun müderrislerinden, tab
lolarda ve heykellerde hey
keltraşlardan , ressamlar • 
dan ... 

Bir tayin 
Hukuk Fakültesi 928 devresi 

mezunlarından Hasan Bey Geli
bolu asliye mahkemesi aza mi
lbi mliğine tayin olunmuştur. 
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konak yeri hazırlanm1f bile. 

- Pekı, dedi, sustu. 

PaznntotJu ve Emin • 
agır yürüyordu. Fakat beyni 

bir an bivanı gibi oğulduyordlL 

kendi keadine: 

Puvaııt othL· 
- Einln.. &. Dedi itler 

fiti~. 

Pek ~ ~. yoHaB 
;tuttuk m.a 1>1t CWa her te)'l y• 
panr... 

• 8wwJtıı bize ~ 
- "B&ze ne ofurmu ~ 
y~~ Y.W.-' 

... - -- -

DABh,DE / .t, ~tı J , ' . .' '·· ""'5. ~- ,_ 
~ • • :::&. ·~ . " "" . - ~-· 

Yakacık ltmt 
-•,...V•·"-~~ ............ :-

Günden güne 
gilzeUeşiyor 

( Kartal - Yakacık ) }·ohı çok 
güm bir surrtte ikmal edilmif
tir. Nun.une olarak yeni bir 
tarzda katranlı yaptlmlflır. 

otomobiller be~ dakikada Ya

kacı· tan Kartala inmektedirler. 
Ar'ık }olJarda toz Tcalmamışhr. 

Yakacık belediyesi müsafir-

Jerin f11.lıt rağbetine karşı 

otonıoıl f.cretlerini 50 ~uruştan 
30 kuruşa teıızile muvaffak 

olmuştur. Ev sahipleri de geçen 

senelere nazaran kiralarda mi-
him teıııilit yapmışlardır. 

Gayri müsliın ler jçin hiçbir 

memnuiyet olmadaiı cihetle bu 

sene Yakacık pek ~k rafbtt 

bulmuş ve evler pmdindcın 

tutulmaya bqlannıqtır. 

BeJediye her türlü iaürılıat 

esbabmı temine bütün kuvvetile 
çalışmaktadır. 

lstanbulomuzun havası ve 
suyıı itibarile yeglne sayfiyrsi 
olan Yakacıktan ittanbula bir 

saat yirmi dakikada inmek 
imklna hasıl olmll1tur. 

iıtapan Ef. 
Tekaüt ediliyor 

Hukak fıkQJtesi Usulil mu-
hlkematı t.ulıakive müderris-
!erinden lstapan Arapyan Ef. 

yqının dcrılemif olması dolayı

sile tekaüt editmesini istemiştir. 
Bu talep kabul cdilecclı.1ir. 

"Gazi., köprüsü için 
Oazi köprüsü için f ransadan 

getirilen mühendlS M. Biju tet
tJkahna devim etmfffedlr. M. 

Bij11 bu tetkikatı yalanda biti

rtrtk bir raporla ~mantte bil-
-dfrecektir. 

Hazine avukatları 
toplandı 

Hazine avut -atları dün Def
terdarhk binasında topfanarat 
hazineye ait davalar baklunda 

~ w but unn.r 
almaşlardır. 

Haşarat mücadelesi 
başlıyor 

Hctısat vekaletinden dün vil&
yete getett bir tmer~ hqt

rat ile ciddi surette: mücadele 
edilmtSI bttdititmqtir. 

Ziraat müdlrlüğt ba it için 

ıimdıden hazırlıklara başlamıştır. 

Ankara sergisinde 
fa) tsn ı 5 inde Ankar~da 

açılacak re amlar sergisine 
TLirk 1 lanımları e:-irgemc 

derneği :t.engin bir surette 
iştirak ct111ektt.'Clir. 

Doyçe bank.tan 
çıkarılanlar 

Doy(e Oryent Bankın Türk 

•murltrtaa yol vermesi ü
zerine ticaret müdürheti keyf ,. 
yeti bankadan sormuştu. Banka 
din IAıım gelen cevabı ticaret 
müdüriyetine göndermıştir. Bu 

cevap ticaret m<idfiriyetiııce 

tetkik -edilmektedir. 

affedıhr babam gibi updte 

yazdınz. 

Ne çakar bet &ıiı1 hem 
vurgun ellel* E.sına Lize bir 

metelik bl(abıaZ ki) 

Acmum tozdan dumandaa 
ferman okunur mu hiç ) 

hem E.ma bacı seni sever. 

- Sevmesinden korkuyo -
ruaı ya, bende. Şakiride smyor
du. HOteytj de .. 

Seaıı mneiıt ~e delil.. 
Onlarda haııi PDUD ~ flpet1 

l'f"" ı~ ~ 1.:,; ...... 
~ dtp leYC. -.-.. ........ 

ş
a abMk .....-rı da hep 
k6liice man.&.rda lı:ullanı
br. Aanuık mlll•ıle ifade 

edll..a bir çok ...,ı. varm ki 
yuaktır, fakat dinlenmez. Bunlar 
1-ederidir, aklı evvellerden
-* abyaaca çabrsmız. 

l Atmak=yalan 116ylemek 
luvannak, hı.yale hakiket süsü 

vermek. Bot atıp dolu tutmak ta 

bundan ittibk eder. 
2 S6z atmak = eskiden 

Osmanlı geçlerinin direklerara
sında yapbklan İf. Takdim edil
meden ıtnç ve güı.el hanımlarla 
kooutmak cür ·eti. 

Atıtmak ta bu mutrrdan ge

lir Ye dseriya, b6yle söz atmak 
yilzünden çıkar. 

3 - Mantar atmak = kelı
menln birind manaııandadar ve 

kıtır atmak, kıbr bom atmak 
ta ayni manad.dar. 

4 - G0z. atmak =muhtasar 
bir surette ~ geçtnnek 
manuına ıreldlRt gibi, bir az 
gaz koymak mınuına da gelir. 

.5 - Dayak atmak = mek
teplerde ve polla karakollarında 
yasak elan teYI 

6 - Stllh atmak = bu da 
memnu terlerdendlr, fakat olmaz 
ıeylerdcn detddır· 

7 lrttra atmak = Eskiden 
mahalle kdnlm •asında ya • 
pthrda ; flmdl edipler ara11nda 
fllln da y.pdıyor. 

8 - T" llbnak = İmala, 
telmihli llkırcla 16Jlemek . Bu 
mastara rilıyct edealer alelamum 
mizallçılardw • 

9 Kapatı .... = Çallı 
İbr.hinı beyin devlethaneiine 

uimetl manasma gelebilir. 
1 O - 8ir iki atmakb mastar 

daha vana da yazılmamıttır .. 

Tıp bayramı 
l Ü1t tarafı birfnd saytf..-dadır J 
Acem lisananm tesiri altın
da blan Türk tabaheti 
kendi lisanile tedris edil
mek imlciıunı bulDWftur. 

Ne,et Omer beyden 
to11ra talel»ehen T .1at 8. 
.. Asil bhbıyeliler sizi se
linılaria,, diad..ıile başlı
yaa harar.etli bir nutuk 
söylemı Ye Tıp bayramı
na tebrik eylemiştir. 

Bundan honra talebeden 
Muzaffer B. de bir nulYk 
söyİemiştir. 

Müteakiben müsamere 
proğrammın dij'er numara
larına geçilmittir. 

Madam Heıe, izzet Ne
zih, Mesut Cemil beyler 
tarafından BethoYenin tri
yosu çalmmış, Nimet Vahit 
H. üç parça teganni etmiş 
ve albşlannuşbr. 

Bundan sonra keman ve 
viyo'onıetle bir konser ve
rilmiş, Sara H. tarafından 
piyano çalınmışbr. 
Kadıköyde Sürem paşa 

sinemasında bir ted.-ısan 
verilmiş, gece geç vakte 
kadar dantedilmiş, ettenil-

• 
miştir. 

7 2 " t o t!t c • 2 

... ~ blaa kaf&11n • llgazm 
buzlu suyu senin beynını don-

dwnmt; ben askerken bızım 

yüzbaşı dedı mi anlamad ğ mız 
zaman btze b6yle bağırırdı : 

- Yani Sende Emıanın 
qıkı maıın?. bunu mu Gf'mek 
istiyorsun. 

Y ooo. • • B'en ona &şak 

ıMtık -cleAWm. 
- Bir tarafta pa~ öte 

tarafta iki ktdın. Allah encamı
mızı hayretsin. 8u itlerin IODU 

ne olacak). 

Soau u ~ M elacak1 ....... 



[ HARİÇTE J 
Sulh a doğru! 

----. -
lnğilizler yeni bir harp 

tayyaresi icat ettiler 
Londra, 11 ( A. A.) ~ Temmuzun bi~ 

rinde Olilnpiyada açılacak olan beynel~ 
1nilel tayyare sergisi Prens dö gal ta ~ 
rafından kuşat edilir ediln1ez hava işle~ 
ri nezaretinin tahtelbahirlere yerleştiril~ 
mek üzere ayrıca inşa ettirip şimdiye 
kadar azami bir ketumiyetle muhafaza 
etti(ji yeni bir tayyare tipine ait bazı es~ 
rar ifşa edilecektir. Deniz altında düş~ 
manzn nazarı dikkatini celbetmeksizin 
herhangi bir tarafa nakledilebilecek o ~ 
lan bu yeni aletler fevkalade mühim hiz~ 
metler görçbilecek, harp gemileri ile 
teşriki mesai ederek bunlara takdiri 
gayrı kabil muavenetlerde bulunacaktır. -Lehistan da Uyuşuyorlar 

açlık 
Yüzlerce çocuk ölüm teh

likesi ile kartı karııya 

Berlin, 11 (A .. '\) - \'ilna 

tararlarında hüktıııı ~üren 

açlığın pcl: cndi~c \erici bir 
tarzda yayıldııtı 80 bin ço
cuk ve ~O Iıin kadar p;cncin 
ııdeta açl:kran ölmek dcrctc
sıı:dc ol,lukları \'ar~ovadan 

bUdiciliyor . 

.. = ... ....,. 
·~-- .-

Tamirat ihtilafının halline 
doğru yeni bir adım 

Paris, 12 (A.A) - Jllrnal 
gazetesinin 13crlinden istih· 
barına nazaran Alman siyasi 
mahafi:i dıın .\ 1. \' unjt ile .\1. 
"chacht arasında vııku bulan 
l)"liilı\katın neticelerinden 
memnun güninmcktedir. Tak
sitlerin taksimi hakkındaki 

,\ mcrikan teklifinin kabul e
dilmelerini rr.iır.ıkiin blacak 
bazı tadilata uğrayacağı Bcr-

. r :· 
:· 
il .. .. :: .. .. 
ı: .. .. .. 
:; 
:: ;: .: 



1firlf ~Fçin mUrı · ifkep eri d6:m>a-ma-
,,~k ~nı -- • Jt!a,~A ıvE E ucuzultıa HERYER~ ren.. er erının enn~J:l~ oE PERçtNr.ARAvaııuz 

Kumaşlar 
Beyoğlunda İstikli.l caddesinde 

KARLMAN mağazalarıı1ın 
ipekliler dairesinde 

Kunıı 

Tual ,,:.Jo·· U T'alfıamen ipekli, çauıaşıl" için gayet 3 2 5 
U 1 s a iyt cins metrosu 350 ve 

Istanbul ithalat glihırUğünden: 

l 
2 sandık Sl A G Il 68 kilö viClala ve lüsttin çocı.11' ayaklCabıll 

Şehre ithal' 4 > S A L G 120 • porseleıı elektrik aksamı 
2 > C M 538 ı yünlü. pamuklu mensucat 

11 kap H F 815 • mak 9ya sanlı elektrik kablosu 

! 2 sandık J P E ::s 2~6 • ipekli pam~llı mensucat 
1 > K H 47 • • · • • 
8 fıçı • 34() ı sijah havyar 

Transil 

fstanbul icrasından : İsmail 
Hakkı Beyin Ermanal< Efen
diden bor9 aldıgı beş bin 
11raya mükabil birinci derece 
ve Birinci smı ipotek göste
rilen Hocapaşatlli Hopyar 
mah11esinin atik asir cedit 
Fındıkçı sokağında atik beş 
cedit 38~ S6, 40, 2 · ntlma· 1 haziran yuklaşıyor 

Çizgili tual de stia ~klı1k:ı~.ip~~o7!" 4 2 5 
T ual dö sua emprime~;ı:0!!t~~:0·2 7 5 
F olard emprime ~~~kVir:J=aıı!~"de:~ 3 5 A 

Balada muharrer yedi kalem eşya lJl5.929 tı.rihinde lstanliül ithalAht gümrüjü sl'ı anli:artnda 
bilmüzayede füruht ve lhı.lei kat'iyesi icra edileceği ilan olunur. ralarla mlirakkam altlnda • Bundan sonra yalmz yeni 

yazı kollanılacaJCUr. Onun 

!erde metrosu 425, 400, 375 ve tJ 

Krep cİ'öşin emotiiim ~ en'°;lin~~ 4 t\.: 
dese~erde melrosu 625, 550 ~ U 

l. • . Ropluk, tamamen tabü ipeldi 6 o 
J'Or}et empr.ın:re cllip desenlerde metrosu . 

Musölin ciö sua enprime1n: v;o~:;· 4 5 o 
için aon moda kumas ınetrosu 

V ;n ;.·,;t-~~ ~· • Tarnlôlcıı ipekli. 
1'.fep, "°'LCU eıuPflffie zengtiı çeıitler 

{dit Pioda dtseiileı' dıttnıstı 1'1150 

V J :... ı'amamen i\>ekli, rop ve mantolar için 
l'\::rep rna mtttrofu 

Q 1 f ! eı'si sateıtt zen~ mantolar 9 2 5 l9U tan atn:tazl i~ın güzel ve ınu.ııtel1f rtiikierde 
metrosu 

K .. : Ta'fuamen tabii ipekli pelı: çok ve 6 7 5 rep ıunon güıel re~de metrmü 

Yüiilü ve Pamuklular dairesinde I 

KazaklaT için fantazi kumaşlar 15 Q 
Son molJa des'ıinlerd'e metrosu 375. 300, 27S, 200 ve 

M usölin dö len emprime 
Roplnk, m\Jhtelif desenlfule çok enli ntetrosu 

Krev jor]ei len 

Ktep fen Yazlık roıfıldfc İÇID 
r.on moda i\liı\a ~elrosu 

V'rep _ı0.. Şl. ,.ı,. ı Rop ve mantoluk, gayet 
IX a ıı en yumuşak cins metrosu 

Buz ııa.011 
Karatt~aç mtiessesatı.katibi umumi}~ .. 
d • l S ~'\ırt~el~n mayıs nihar.etine kadar olan müddet zarfında mevkii tatbl~a konulan eti ki~ tarifesı mucıbtnce buzun ~~ okJcası b~ , kuru14 aatıJmu flztm geliyOl'$4 da bul 

• sene sıcaklatın erlcen ~meali Malın bid otk'b! iKtır.~ttt arilrfhif oıliu~• mı ~ 
mayıs 929 tarihinden itibaren yaz tarifesinin tatbik olunacağı ve hu tarife mucibine~ tarihi mezkru-denı 
itibaren buzun okkası her yerde üç kuruıa satıl ~ ilin. olunur. 

O ' rt nm;=; ?P n ımw:e ne s-, mı • W?F?' + oc s 

Devlet (Jemityollart ve liman- m!'!ı"!: jlJiıilal'riılJ yeriP""" 
lari umumi ida1'esltıden: ~= kiıo ~~~ 

önnmüzdeki Kurban bayramı içi'n 15:-16 gece .yarısından 25-2Q ~oOOO cı: Odun 
gece yarı~ma kaliar ten2illi larife htbik edilecektir. . Çınakkat~ janöarma yeni efrat 

Evvele ilan edihfıiş olan tarifelc~ bt.t 8u sureti(! tashm olunur. ~eki\;hiniti ı\atrraw gj) tatilıit'fi. 
Vmumr idare 

l>i~lcı·i nn1fıafaia ctnwk: h~yatı kurtarmaktır 
Oh:ı se~!n bl!rı tarzı 
ilizarındalo nefıtief ve. 
kuJreti fenniycsinden 
n~şi herle.esin memrilıni
yet~ isflma.l ettili 

P(ftff U Di~ MRt~nu 

-~vz::~!_!~,~ 
--= \ 

Şehremanelinden: Köprüler müdiirlüğünde bulunan 

den mayıs 930 gayesine kadat' 

bir senelik hayvanahntn ihtiyacı 
olan yilkarcff' nftıttatı yaillı aıL 

pa, saman ve oaun mtfzayeMi 
aleniye ile 9 mayıs 929 tarihin;. 
denr itfüarenıy:irıni gün ıfni<ideJ; 

le tnünfiasaya vazolunmüştuf. 

2Q mayıs 929 çarşamba günil 
saat 16 da taliplerin ver.ecegi 
fiyafüı.f koifüfyt'>nı:a haddi itfı. 

dalde göritldiiğü takdirde ihale9i 
ic1a !kıhnac~h'tır. °lfaiiplerin bi 
liipfakı şdirtnatntyf g6r."1etc ve 
izahat almak üzre Çanakkaletle 
hülumet dairesinde müteşekkil 
lfumisyonu tnali!mt.ma müracaat
ları ilan olunur. 

ilç magaza&l Ye i~.lnde bir 
masura 5uytı \'C altında ~ No 
bif Aliava ma~.zamn mülliiye· 
tinin rubu ile intifaının sü
mün hisse~ birinci ilinlesi 
yapi.lırtük iiıcrc ottllit gün 
müdne11e nra~aye-Oe~6 Rotıul~ 
ifiUŞtur, 

Ilududu ı ı~ t<it:tfı beş, 
pan;cl No. etn18k sol förafi 
Fıttdık· solfü~ ıır ast lu.smen 
bit: ta""~im alti t~6 ve kısmen 
7 parsel N~(ınnit\kı- ön tıarafi · 
A~ll' Erendi Stj a!~Ue mah· 
dııttur .. 

Mesatiasl ll!a'\ltam'i atnyüz 
yetmiş iki ar~m teroiindcdir. 

Mü~tcmilatı: 36 N. dukki
nı'rf zemini! talita dôşeli i.ist 
katta asın~ sa:vam $ltt? ha
nın birinci k'8tındski 8, ~. IO 

N. odalarlıf: beraber s~nevi 

4700 kira ile Katalan efendi 
sakindir. 38 N. hanın methali 
vardır 46 N. n~ıa temini 
çiçekli' çini o1up senevi 4, 00 
lira kira ile Ermenak efendi 
kiracıdır rnrl N. bodrum cfu
ik~mtfa ayda l O" lifü ile ıs. 
mail efenth kiracıdır. Fındık 
sokağında 2 N~ zemini ~içek
li ~ni mağaza 4 N. metbil
für ayrıd: diğer mağafa ye 
altmcfa bodrum vadır.A rdiye-
de 800 Um ile Ilenri lsrcıim 
kiracıdır. 

için Uir an eVVtl 

ADLER 
YAZI mkineleri 

Tedhrilt ediniz. 
M>IJ.ER ırniktnMl 

Avru}'ada illf imal edilen 
yazı makinesıtfir. TarJ1ıi imRli 
1898 dir. Bütün dünyada 
şimdiye. kacüı.r 380000. 

ADLER m\ilHtteei 

• 

• Satılmıştı • r.ftrrflerfn mu
vazi vuruşu bu markaya malı 
sus ve münhasırdır. Anadolu 
için seyyar memur. atıyoruı. 
Türkiye içili ve1iili umumi • 
RiŞAR VÖLf Galata Vcy- • 
v-Oda han 7-10. Ga~ata posta g 
kutusu- 447'. il 

Binimum yazı ve hesap H n ~ fi makJmıları a~J'.Yesi: mütahat- i• 
:2 sıs bir ~fman makinistinin := 
i tahtı lcfııres;ndedir. :. 
l'l.nııa:ıii:=tt:::::ıa..::=,====::::::ır.:: :. 

Edremit Belecl/yyesinden: Edre-
mit kasabasının nt.\!vcut proje
leri mucibince is.'tfe olunacak 
suya ait Kaptaj aTtteliyaii isale 
borusu filitre i~tasyonları ve 

şebe~ e tesisa(ı bu Rere t h zi

ran 1929 tarihinde ihale edilmek 
üzere k.aplı zarf usulile muna
kasaya konulmuşbr. 

Bedeli lteşf i iki ) üz yit mi 
beş bin firadı't. Bu ~siSı\fa ait 
ptojdert ~vrakı k'eşfiyytyi, 
şartnam«i rennisini ve mÜ'1aiasa 
~ rfn:fmesn ıi gôfh1ek isteytrllerin 
lstanbl.dda Türbe ôvannda F t • k }-"' Kostüm tayyörler için en 4 7 5 an azı umaş cır mükemmel cins metrosu 

Nate len Mantöhil:: ıon moa.i 
kumaş metrosu 425 

55 

b"if sandal ıatılmak: için açılC mlizayedey& 'onm ştür. 
j ~azftlan 929 ta1ti~inde ihalesi olacaktır. "' TalipJerin 
sandalı görmek için köprüler llıüdürlüğüne rşartnameyi 
görm~k için hergün müzayecfJ}e girmel i~§ lilez~r 
taTinte levazım müdürlü üne gelmeleri. 

Unkapanında Arpacılar cacf~ 
d~sinc!e V av11zsinan niallalJıesinıo 
de Gümrük sokağında 8 N& 
haflede mukim ikt!fı elyevm ne;. 
lede &!dağa meçhiil buJunati 

Han~ z~rnini katta çimento SC'nayi ve Mts:ıi müdürlügil.:e 
methıali eemek~niı kıifıvc oca- Ankarada Şehrenıaııctine ve 
ğı mofdiveı\ tist-lrrrdc su dh- Edremit belediye riya~ti ı e 

K • Yıkanabilir cins son moda repon empnme desenlerde metrosu fsman Hakki Efendi. 
posı birin~!, ikinci. üçtintli ntü1racaat etmeleri ye yevmi 

İstanbul icra Dairesinden : Der
vjş oğlu Hızır Efendi zimmetin-

katların her birinde aydınlığı 1ı1aıc ola11> ı h<: zirmı 1029 ~ri-

Vual 
Y azhk roplar için gayet 

empr'me mükemmel deseıilerde 125 hA\•.f. çi~nto koridor ve do- hinde saat on altıda Eı.: r~mit 

"' me\rosu t50, 140 ve de ba senet alacağınız olan be~ 
yiiz elli liranın baki senede 
müddeibih mumaileyhin uhae-

kuzar oda ikin.et ve üçlin~ii bclediyes!ıde hazır bulumııa-
katlarda üçer adet hclıl dür- Jan ıaz,mdu. 

Kreton empn. ffie T efrltat için en son 
modır metrosu 75 du'ncu kamı ıcmmr çrçekff Müna.rns-trrN fş1ira'k edecek 

~···· 

1
, Mayıs ayı zarfında 
Yazlık mantolar, ropİar ve ıapka modelleri için 
ildricf katta cazip V.~ ıı~~, bir !'l~f~~r,_ aç!Jm!şt~·-

Perifid.e bulunan Çubukluda Ri- çini cemekıln aydın lıV;ı trnssa 
fatpaşa elyevm dağ yolu soka- 'e iiç od~ ve zemini f{ıfı'nı-
ğında kain atik ve mükerrer 1 zı çini üstü açık trcrssa var-
ve cedit 6:-8 numaralı emliikin dır. 1, 2 No odalarda senevi 
m~zkCı.r katibiadil senedine mifu· dört yi.iz lira kira ile kara 
teniden ve dairemizin ~3468 ş k · b 3 i\ ho çl 

• rl $ , v~kçe•med .. Gazınfe a""a medreses·ı U ·ru ey , ı o T , unun 
• • • , ~ ıı ,. ı::: 5 numaralı dosyasile tahtı hacze hissesinden 2ôd lira kira ife ::::::.::.::::::.:: ıM1 UREFTE RAKı·sı :::::::::::::::: Çarşuyi kebirde yağTıkçılarda 48-16 No. aükkan aldırmış iseniz de tarihi fıactt- b '' 

ffU::ı:::::::::: .L · :::::::::::::f:ii Mercanda ça:ndarlı İt>raliim paşa medresesi den itibaren bir se~den fatla Mustafa ey 4 ı. ... o 200 lira 
ifü Scneleruenbcri meşlnir olan, ve nefasetiyle herkesi memnun r~ Zeyrekte Hayder rnedresest müddetten beri takibatta bu- ile Abdurrahman bey kira-
•••• s..:: K _ı_ _ _Ja Ç b - dr · "ıdır 5, 6, No odalnr h."" :::: bırakan uzum ve halis anasondan mamul ..... osxmı o a .. çavu§ me esesı Junmamanızla beraber deyni 1,.. vv~ 
~fü mi Sanda( bedesteni kapısında 12 Nö. dükkan tı ölu"" senevi 350 .;er 1ira kt~ ·•·; ..... meZk ru J\aficen ve femamtn t- v 

mirevk-lAdc MDREFTE RAKISJf=fi Sultan ahmet §Chit Mehmet paşa medresesi -L ahzeylediğinizi ınezkttr ınUddti- ra)'8. tnütehal'nmHdir. 7 No 
mir M .. ::.:: v·ı A t d . A bih mumaileyh ibraname ver- 200 lira He Yusuf OC).. f f, 

ifü Tekrar fm:ıJ edilmeye başlanmıştır. Deposu: Galata Topçular •
1
!W 1 aye aıırıı nd . diğiniz dahi ibraz eylediği ve- 12, No 400 lira kira ile 

::·· l ~ ai •• • saiki t h kk k t . " su··fPV}·a Pa~a kiracıdır ı g "'o 
n:-_.: ca'.ddAinde No .228. Telcıon: Beyoglu 348 Liii encumenı en· e a a. u e mış ve DU ~ J 'Y 

!!!!l!l!!':ı-·::1:gr.=-..... ' ihbarname liactl mevcuderiin bo$tur 200 lir~ kirayıi mii~ ::::::::::::::::::::i.i'iı~·=i:mM=·:!t&mlF.uı .:.u:r.:.ın• !!!!-"'!!!:i!!::51!5:: 
.::::mm:::::::::::::.mm.~ .. :nı:::ı. um............ • • .mı::: .... n ........ :ı bala.de fiıuharrer eml!k icara verilmek üzereZ h-ai.itab 929pazar fekkotunaca~ı tarihi Uindan tehammildir I 4 No 350 lira 

p• Dokumacı aranıyor •• _, :~ :;,.:;~:ı. hdar müzayedeye konulmuştur •• !iplerin •nen- ~!n::;.:~:·:1/~~~fi::r::~: ~~·,~· 2~0• ~ır.ıı~~~= 1~:c:~'. 
IJ ince ve taba tffer fÇJW 86\üiiiacıya ifitfyaç •ardrt. • cTıcarel işleri umum müdütlü· ed~~er.e~ ;uv~7ıft ~~r~J;Oş ot meyi sert ve etyarı eylemediff.ı met Cemal lıcy 16 "o 200 
t..ı.'1 T B I s p f b ·k • niz takdirde haczi mecudenin r k. il G b · 1 r ı· ı...~J aliplerin a atta üreyya ata mensucat a rı asına ğünden: Ecnebi anonim ve ser- maki" rne"kku .. rı~rketle alakada.r ıra ·ıra c a ne cıencı 

.... 
-. 

~ .. pır fekk-0lun~ağı malftfiıunuz olmak ... .., 
OO~tili ..... tkrnal müfacamlaiı.- mayesi eshama münlcasem şirket- bulunanların Osman S rmef n ihbarnamenin tebligı meia.. t '; 18 Na 400 Ura kira ile 

1Jalıhe8ı·r encümenı· Jnı·mi- !er rıakkındaki 30 t~tinisani Efendiye ve kabmda lsfanbuİ mına kaim bulunması emriı de Kirkor Ferady:ın ve ştirekası 
UY 3 o ·1·1 ,, ıi "~' . J d 18 "'o 300 İirtt kira ne Llit-3 trrın i dnun n nuKütiılerine tnıntakası ticaret rnü ürlüğürıe ilanı keyfiyet olunur. 

8 in Je n: tevfikan tütün ticarefüe iştigaf m~r~;:a,!la;!-~e:uT.~ :;,hı, olu~ur. ı------------ fik efendi 20 boştur 200 lira 
edilmek üzere tesçil ed.j.lmiş - ·-·-- -- Emniyet sandiğı tnddürlüitin- kiraya mütchammildfr 21 No 90 

Baly:ı. - Bayramiç yolu için 4tideki evsafı haiz bir tıraktör ile 
bit ro1 k&zma ve tesvtye rriakinası kapalı urf t.Hulife ıriü6ayaa 
·cfüeteğimien talip ~anlann mayısın 19 uncu par~r günit saat 
1 ~ ~e kadar &hkesir Yil!yet etıcümenine rtıüracaatrarı ilan 
olunr. 

t - Tra~tôr 50 ifa 60 beyg;t J{uv\•diiide otoşenf i«ti6alını 
haiz ve lıenzinf e mffü ffafrik o!ac:ıf.İıf ." 

2 - T~~fJe "~ hittiik makinesi ·12 kalcmiiK küreR t.erttbatite 
m5c~fi~eı ,.~ ktltfrt:t leftH:mt 7 ditli otacaktır. 

3 - 1Hv1Ye Y! Hiffi inalCinm U~erlekİtrl lYife6ffir ferfıbatlı 
ve ayni ıaınırlda henrlek Hifiı fiffl lHiM teleıi Wtilfati 
ofa c:ıktır. 

. , . 

olan t3eiçika tal:iifyefini haiz Be)·<Jğhmda'' :Fatma hatun den: Erk!nıharp miralayı Nu- lira kira ile Tahsin efendi 
( fümaro tütün ticareü Anonim mafilllemnde fılifa ait ~ nu- rl beyefendi tarafından ı 6 2~, 23 f.to l-4 lıisscsi sene-
şirketi ) bu kere mürarr:aatle maralı bir kıt'a arsa bilmü- nisan. 929 tarihinde tevdi vi 350 lira kira ite Karnil< 
"tatili fuliyete kafir tterdiğini zaye~ satılac'aktır. 5 haziran edilen mebaliğa mukabil ve- ve Teodor efendi 24, 25, 36 
ye ijerinih tasfiyesine Qaffıtada 929 çarşafnba günü saat rilen 58758 N. cüzdanı za}i No 450 lira kira· ılc Rotcn-
büik t;ıoel Hanı~ l§ " dunıa- onbeşte cnoüriicitl Evkafça eylediğini ihbar ettiiinden berg 27, 28 No boştur 200 
rada inttk.inı Osman ~rmet ihalesi icra .J kılınicağltldan zayünclen yenisi verileceği el-. şer lira · kiraya mütehamtnil-
EJendiYl merilur et~ini bil- talip ferin fstanWuı f vbf mü- betle eski bononun zo.hurun- dit. diler odalar boştur lian 
Cffiıiıft ye JHıiı ilan--- v~~aikl · düriyetinde drlnan ve arazi da hükmü Ialmıyıca&ı ilin ~İn Üglr ~erliven.l~r mer-
li!ittifrillir. Keyffffl tetMlı idaresine llür~ e~Jeri ·. olanur. metdir tlekdrlk ve terkos 

talipler )enni nı l'!z:.tıra k:ı..la r: 
t - ge~elt 'keşfin ° 0 7 ,50 

mikdarında teminatı ınuvakkate 
mektubtmu \1e ya Yezne n·c~. tu 

bunu; 
2 - ~\üıı .,kasa şart arııc~inin 

bu baptaki nıadJcsirc tcvhbn 
elı!iyefi fenni}' \'C sik:ısıııı ihzar 
ve teklif md,tupl 1 rım nı fın:frasa 
k:ınunund:ı n.tı :dcr!ç ş ... kil 
dairesh1de lef efme lerİ l~zımdır. 

SATILIK l\Ü5'K 
~ 

Su ~re h:wa:-ının güzelliği 

le me~hur Yakacıkta Toplu 
çc~memede nezareti fcv kal:l
deyi hrciz bir köşk cşcarı 

ınibmireyi havi altı dl>niı m
luk hahçesile biı·liktc acele 
sauhktır. F:ızl:ı mf::-il!tt için 
Bahı~li cııd<le;;indc K.ıhaman
zadc hanında fl:\n:ıt acc:ıte· 
ı;indc l\1ccdi Be) e müracaat 
edilmelidir. 

-nl~t-ıdiliMtL1rrDll•t~fl"ll'41""""f ...... WffHIUTilltaıııM1•1 

vardır bodrum yekparedir 
fazla malumat 929 - ~ "8 
dosyadadır: 

Dilsiz ha:-n namile m:ınıf 
i~bu gayri menkule wıp 

olanlar tamamının kıymeti 
muhammcnesi olan ı 34,-WO 
liradan hisseye musip miktarın 
yüzd'! onu 1ıf spetinde pey 
uçestnl testithl vcırre ccmc
lrl ye ı '1 ha~lran 929 tarl
hlridt saat ı 5e kadar birin el 
llialed yıpı!actlı Utrı olunur. 



-

f(Ul ~ARilARI: 
Gazetenıizde çıkan yuı ve 

Tirkiyede Hariçte 

Kuruş Kuruş 

ıreaimlerin bütün hakları mahfıu:dur 
Gazeteye gönderilecek mektupların 1izerlne 

idare içinse (idare ), yazıya aitse (Yazı) 
l~areti konulmahdır 

f Ay lıt ı 150 000 
3 • 400 800 
6 • 750 1450 

.... • 1400 2700 

Budmıya.n rnektup1um ıadetlnden, ~nU. 
mukaddere•lz mektuplara konulmut pa.ralann 
kaybol.maımdan ve Ulnlarm münderleatınd&n 

ı Jr~Uiz Jiraı:ıı 
ı Dolar 
~O ·Yunan dıralnoi 
l Rayh•mark 
l A \UEI urya şilini 
:o Ley Romanya 
:o Leva Bulgar 
l Felemenk florini 
~O Fransız frangl 
~O llalyan lireti 
~O kuron Çeko - sıov3kya 
1 Çen·oneta c soviyet :1 

1 Zeloti • Lelıistan :1 

20 Dinar c ·yogoslavya • 
~O Eeltika frangı 
1 re zcla }Epanya 

20 IEvltrc frangı 

ı Mecidiye 

Çek 
Londra üzerine bir lııgtliz lirası kuruş 

Nevyork 1 TUrk Jiruı dolar 
ParJs • • • frank 
~filana • • liret 
Berlin • • • mark 
Sofya • • • leva 
BrUksel • • belka 
Aml!terdamı1 • florin 
Cinevre • • • frank 
Prag • • • kuron 
Viyana • • • ıilin 
Madr1t " • • pezc1a 
VarfOV;L 
Atına 
Bttkreş 

llelgırat 

• • • zeloli 
• • • dirahml 

krus 20 ley 
Türk lirası 

Tahviller 
!ıtikraz dahili • vadeli • 
DUyunu muvablde 

dinar 

ikramiyeli demlryolu 

lıtanbul tramvay •lrkell 
Rı~ıım Dok ve Ant!repo 
J<tanbul anonim ru şirketi 

Hisse senetleri 
ı1 bankası 
Oomanlı bankası 

ldare meaul dettldi.r. 

997 00 
205 0000 
ss 00 00 

~· 75,00 
~9 0000 
24 1875 
~9 0000 
eı oo 
ıso 7 500 
2ı5 00 
ın o> 

0000 
22 75 
72 so 

114 0000 
29 2!1 

790 00 

1000 50 
0 ,48 5625 

ı2 42,00 
9 2811) 
2 0450 

67 0000 
3 49,00 
1 70,50 
2 :ı 1 74 

IB 35,00 
8 45,00 
3 4000 
4 32,00 

37 89 
24 43,75 
27 60 00 

84 7500 
'108 2500 

':' 7 40 

25 

917 5) 
216 0000 

53 ı 2 5 ) 

48 75,00 
00 

24 C075 
0000 

00 
75 00 

29 
a ı 

16) 
215 
ı22 

0000 

00 
00 

22 ~il 

72 50 
114 00 
29 ~5 

790 00 

1002 Sl 
46,50_ 
38 oo 
24.50 
0400 
8!,00 
48,21!1 
20,25 
sı2s 

32,00 
44.00 
3&,00 

0,48 
ı2 

9 
2 

E6 
8 
ı 

2 
ıe 
3 
8 
4 31 ,50 

87 40 
24 00,50 
27 50,00 

94 7!> 00 
205 60 00 

7 40 

• 14 00 14 00 
186 00 00 00 

Ticaret ve mhire borsası 
fiatlar Ticaret bdrsa81 kltılıumumlllgı tarafından verllmlstlr, 

Okkatı 
Azami Asgari 
K. P. X. P. 

Buğday% Çavdarlı 
Yumu.ak 00-00 1800 19,00 
Kızılca C0-00 ı1,ıo 17, 10 
sunter 00-00 11.20 n .20 

1 

Sert 00-00 00'00 00 00 
Dönnıo 00-00 00,00 00,00 
Sert mahlut 0-00 00.00 00.00 

av dar 
Arpa 
Mısır 

Yulaf 
Fa•ulye 

-ZAHiRELER-
ıe,os 

1425 
ıs.ıs 
ıo,ıo 

H.00 

-HUBUBAT-

IS.35 
1400 
14 ıo 
ıo,ıo 

3920 

l , u~nru l\uEyfm i 
00,00 
28 00 

00,00 
28,00 

-UN
Çuvalı kilosu 
Eklatra eklııra 00 
Ekistra • 
Birinci yumusak oo 
Birinci rert • 
ikinci • 

ıın 

1210 
135() 
1270 
12o0 

TiFTiK -

il 5 
112 
ıoe 

115 
1 14) 

Ankara 185,00 1311,00 

Akşehir 000,00 000,0o 
Yapagı Guz yunu 093 20 093,2 

-AV DER!Sl-
Zerdcva çitti 0000,00 0000, 
Sansar OOOOıOO 0000, 
Tllk.i • OU00,00 0000,00 
Kunduz • C000,000 ('00, 

-flNDIK-
ç fındık 000 00 000 00 1 
Badem 000,00 000.00 

Laleli harikzedegaiı deva ir 
müctemiası 

mı'ldürlüğiinden . 
Tayyare cemiyetinin Lalelide kain devair müctcmiasının 

birinci dairesindeki 6, 27, 32, 38 ve ikinci dairesindeki 
1, ve 38, numaralı haneler işbu mayısın 16 ıncı perşembe günü 
ve üçüncü dairesindeki l, 2, 3, 4, 5, 15, 18, 26 ,34, ve 
dördüncü dairesindeki 3, 7, 13, 26, 31, 33 numaralı haneler 
dahi mayısın 19 ıncı pazar günü saat ondan on ildye kadar 
bilmüzayide icare vcıilecegindcn talip olanların eyyamı mcz
körcdc pey akçclcrini alarak devairi müctcmia müdüriyetine 
müacaat eylemeleri ilan olunur. 

" Vakt,, zn 13 ,lfayıs 1929 tefrikası: -17 
; :-""' • , ~ • ·-· • • ~ .. • ~ O' ,,-

Beklenilmez bir hadise 
Ogün saat heşte, Mar

timci Kollins. in huzurun· 
da " Markiis Mülhazen "' 
"Gala nafefayn,, arazisini 
"Roçester. e iade eden ka
rarnameyi imzaladı _ Bu 
kararname ile arazi kont 
dö "Roçster.e iade olunu
yordu. "Melfuf makbuz mu
cibince vaktile .Roçester n 

e verilen 5000 liranın tek
rar istirdat olunduğunay· 
rıca tasrih edilmişti. 

HalbuKi bu beş bin lira 
ne verilmiş ne de alınmış· 
tı. "Mülhavzen. bu bapta 

bir şey söylemediğinden 
"Kollins., ses çıkarmadı. 
Yalnız "Mülhavzen., çıkıp 
kittikten sonra "Cones.,e 
sordu. 

- Beş bin lirayı mukad
dema veri"' İŞ mi idiniz? 

- Metelik bile verme
dim. 

-O halde nasıl uzlaştınız? 
"Cones., olup biteni an

lattı; ve dedi ki: 
- Tam partiyi kazana

cağım sırada "Mülhavzen" 
bir koz beyi çekti. Benim 
için tehlikeli olan bir vesi
kayı ortaya çıkardı. 

13 Mayıs 
1929 

- fttR GON ÇiY.AR TORK. -GAZETESI --
iLAN fuır FESİ: Türk ıııektep)erlle faydalı eaerlin 

IIAnlannda o/o 20 tenzll!t yapılır 

Böyüt ve ya bir çok defa için ,-erllen !lAn\arla 
hususi mahiyetteki nantann. ücre~i 

idare Ue kararlaştırılır. 

S•tırı l(ur•l 
6-8 inci sar!ads ıt,SO i 

. 25 
~ • • 40 1 
j • • f00 ~I 
2 • • 201> 1 

1 • • } 
ı-s inci sayırııı ro 

l!ıı geceki , • ...,İ-------~--------,,.---d-=--=------:d:--t Sayısı 
stanbul, Babıali, Ankara caddesin e '<1/ akıt,, yur u 

Gazetemi.1;3 hwtı\1 di:ı kıtıb:.ıl ed:t:ı yer 
H. S. H. ill3a~ ae::ıtıut. 

resmi illntar 

lelltt7u (idare işleri 1971 rvazı l eri) • tel~raf: A lK Jsta utusu: 48· 

Çorlu beledi&t 
yesindenı 
11-4-929 tarihinde 

•• ihale edilmek uz ere 
miinakasada bulu 

Adana Vilayetinden 
Münakasa müddeti : 
lha!ei katiyesi : 

5 mayıs 929 25 mayıs 929 
25 mayıs " cumartesi günü saat on birde 

Bir aylığı Bir seneliği 

asgari Azami asgari azami 
kilo kilo kilo kilo 

Kapalı zarf usulü ile 5000 ı 5000 60000 180000 ekmek iiç yıldız 
Aleni münakasa 400 500 4800 6000 gaz halis Banım 
ı - Münakasa: Adana vilayeti idare heyetince icra edilecektir. .h , tine 
2 - Adana merkez hapishanesi için 929 haziran iptidasından 930 mayıs nı a) e 

929 
kadar yirmi giin müddetle münakasaya konulan ekmek ve gaz ya!(_ının 25 mayıs ·üıde 
tarihinde ihalei katiycsi icra edileceğinden şart~amede .. yaz~~ı be~tclı muhamn;enın d~ksan 
yedi buçuğu nispetinde olmak üzere ekmek içın bın uç yuz ellı, gaz yağı ıçın ·la•t 
lira depozito akçesi makbuzu bedeli ihale teminatı kat'iye yüzde on beş nıspctıııde 1 

edilecektir. 

11 • 3 - 1lanat ücretile mukavelename ve masarifi saire müteahhide ait olacaktır. .. Wr· 

nan su y o arı ınş aa tı l-~~4~ -::....:~Ş;:ar:'.:tn::am~ey:'.:i::g:.ö~rm::e:.:k~~V-C-d-a-ha-zı_·y-ad-e-m-a_· J-ı)m_a_t-al-m-ak;--i-St-iy-en-le_r_h_a-pi-sa_n_e -JTI-ll:;:l-:-
lüğüne müracaat edeceklerdir. 

;lan 

25 Mayıs 929 Cumar.. İstanbul ithalat gümrüğü :U~:'i~n:n~~er:ı::i~ şirke· 
d 

• • d linin lstanbul şubesi aklamınfl 
mü Ürıyetın en: Ankara caddesind" Babılli 

tesi gün Ü saat 15 te 1 Sandık Z K E 195 Kilo Pamuk mensucat fudralık yakinindeki şimdiki binadaı• 
l " A Il 3006 l 53 " Demir kıskaç 13 Mayıs 929 da Beyaı~I• • h 1 • k t' • • • 3 C M 911 Yünlü pamuklu mensucat lstanbul lisesi karşısında Elekırik } a eı a ıy esı 1 cra e.- 4 .Oal~-a D A 900 : i\Hjstamel elbise evi tesmiye edilen yeni bin3Y' 
l Sandık V K 390 ,, Arışı pamuk ylin teli\ nakledilecekleri muhterem lsıall' 

dl·ıeceg'W ı·nde·n 4 .. Ma- 2 " v ·s 346 • Pamuk kadıfe - ~ul ahalisine arzolunur. 
l ,, C O 23 .. Gramofon Bunun için lstanbul tulı<'İ 

B 1 1 E j'I II 306 P k c t 9 rt•51 aya " ,, amu mensu a aklamı 13 mayıs 92 paz• • 

Yıs.-929 tarihinden i- 1 Sandık B T 20 ,, Pamuk ipliği yumak halinde günü öğleden sonra kapalı bu· 
1 " Bila 16 ,, " " " lunacakıır . Ceryan inkıtaları 
1 • J: 8 

15 ,, Kokulu sabun vesaire gibi müstacel hu•usa1 

tl• bar· en 20 gu"" fi mu"" d- l ,, D T ıo " Sardalya balığı için ahalii muhtereme yevrrıı 
1 ,, S I T l 19 ,, Boyalı mühcnd;ı masası mezkürda öğleden sonra Beyoğ-
4 ,, S B - 5316 35" ,, Karamela şeker d d Metrf 

ı 
!unda Tünel mey anın a 

d ti t d•t ed• d" 2 ,, JBCO 345 ,, Çiz"'ilidefter h il B I 916. e e em 1 ı 1- ö anına, teeon eyoğu 
13 Balya RL-3014 6172 ,, Mfıced.iet tehi kanaviçe çuval müracaat edebileceklerdir. _.,.. 

1 Sandık F V V 55 ,, Örme sun'i ipek kıravvt 

g'"" ı· nı" n p fOJ. e ve ş eraı· tı· ' Balade muharrer eşyaların 13 .~ayıs 929 tarihine mü a- ~::::o n::~n:~:et~:=~ 
dil. pazartesi gününden itibaren ıı;taııbul itha!Ac gömrüğü 6 oooı 
numaralı ambarında bilmüzayede sarılacağı ilan olunur. tabettirilccek olan (250. 

~ k •• ı• ı-----------------------ıadet Tehakkuk ced,·elıle(SO,OOll 
anıama uzere ta ıp- Evkaf umum .. adet talepname ve< 10) .del mu- defterin 14 Mayıs 929 Salı 

1 • ş h t • günü saat 14 te aleni screıte 
erın e remaııe ıne d ee ı ·· U ee d münakasası icra olunacağındaP u r u g u n en : taba 11lip olacakların pey akçe· 

Inu .. racaat eylemele- !eri ile birlikte piyanko müdiif' 
Kayseride yaptırılacak olan otelin inşaatı şeraati ati- ko-

lüğünde müteşekkil mubayaa! 
ye dairesinde yeniden kapa)ı zarf usulile iki ay müd- 1 ı 

d 1 misyonuna müracaat eyleme t:! • • ı A 1 detle münakasay vaze i miştir. 

f} } an Ü Ufi ur• 1 - Munakasaya iştirak edecek olan müteahhitlerin 
ilin olunur. 

• 
, 

ııan 
Teminatı mırvakkatc izaml 

kilo 

190.000 

45.000 

asgari 

kilo 

125,000 

25,000 

4.000 
130.00~ 

Cinsı erzak 

Un 

Sıgır eti 

ade ya~ 

Arpa 

lira kuruş 

3.00() 

ı.ooo 

600 
ı .2o::ı 

6,0)[) 

220'0)0 

K;!;, !.udut taburunun haziran 929 iptidasından 930 gayesine • 

h.dar l:ıir senelik ihtiyaci olan yukarda cinsi ve miktari ve temi

natı muvakkate$i yazılı dört kalem erzak 1 mayıs 929 dan itibaren 

20 gün müddetle münakasaya vazolunmuştur llıalesi 21 mayıs 

929 salı günü saat 9 da kapalı zarf usulil<! icra kılmacağmdan 

şartnameyi görmek isteyenlerin tabura milracaatlan ilan olunur. 

- O Vakıt ne yaptınız? 
- ne yapacağım! Vesi· 

kayı elinden kaparak yuttum. 
- Vesikayı yuttunuz hal 
- Evet. 
"Cones., hem gülüyor, 

hem de karnını elile uğuş
turuyordu. "Kollins,, hayret 
ve takdir ile dedi ki: 

Ne isel Şu araziyi 
elde ettik demektir. Asıl 
lazım olaıı cihet te bu ... 

Hatırlıyor musunuz? Bi
zim barakayı kiraya verme
nizi söylemiştim. 

- "Karlton Havı Te· 
reys.i mi? 

- Evet, maamafih eğer 
kat'i bir teşebbüste bulun· 
madınızsa bundan vaz ~eç
_tim. Anlarsınız ya! Vaziye· 
tim artık selah bulmuştur. 

"Kollins.. pek te inan
madığını gösterir bir· tarzda 
öksürdü: 

- Evet.. Fakat. .. 
- Pek. yakında elime 

geçecek para ile borçlarımı 
tevsiye ederek emlakim 
üzerindeki haczi refeyliye
ceğim. 

- Şüphesiz.. Maarnafih 
her ihtimale karşı biraz 
ihtiyatkar davransanız daha 

mühendislik ve mimarlık kanunu mucibince diploma-
ları musaddak olmaları ve yahut inşaatın her türlü 

mes'uliyeti kanuniye ve idariyi ve fenniyesini kabul ve 
ifa eyleyecek mezkur musaddak v~saikı hamil diplomalı 
mühendis ile bilumum muamelatta müştereken mes'ul 
olmak üzre teşriki mesai etmeleri meşruttur. 

2 - Teminatı muvakkate teklif edilen fiatın yüzde 
yedi buçuğudur. 

3 - Usulü veçhile tanzim ve imla olunacak zarflar 
(6·6-925) p~rşenbe günü saat onbeşte Kayseri Evkaf 
idaresinde açılacak ve en az fiat teklif eden zata mez
kur fiat mutedil bulundğu takdirde müdüriyeti umumi
yenin tasdikine talikan ihale olunacaktır, tekliflerde mu
kabil şart dermeyan edilemez. 

4 - Talip olanların fazla tafsilat ve izahat istihsal 
etmek ve şeraiti fenniyeyi anlamak ve proje ve t eferru -
atını almak üzre ehliyeti fenniyelerini müş'ir musaddak 
vesika ile beraber her gün lstambul ve Kayseri Evkaf 
müdürlüklerine ve Ankarada Evkaf umum müdürlüğü 
inşaat ve tamirat müdürlüğüne müracaatları. 

Mayıs 

1 
Zilhicce 3 Burç : S.oiı 
yıo do~uıu liJ1 l!J Ayın battı' 1 

8,14 23,Ş4 1 

Pazartesi ' 
Nam:ız vakıtları . 

Saba'- Öl:h İld;ıJl Akp."n Yı1 ~ 11 lm 1
"

1
,, ı 

24' 4,45 12,10 16,06 19.1 8 2°'06 - · 1 

Bu;ıün do~anlara isiın: , 
Er::Ce'kı Kı : 

Bınköl Fidan 
Günün nasihatı: 

Karınca evinde Sü l ey ın <ı.ndır 

,,, ___ B.ıiııiiılk1 han 
Rü1.g;lr ş lnı ald c n esecek ıı:ır.ı 1 

j 
1 

ekse ri yetle nçık olacaktır 
• . ~ ı 

Mea'lll müdür: Refik Abt?l0 

Muharriri: Vere Stakpııl 

iyi olmaz mı? Her ne ka
dar çocuklarımız yoksa da 
istikbali kim tahmin ede
bilir? Size açıkça söylı -
yeyim mi? Kendi kendinize 
karşı bazı tedbirler alsanız 
fena olmaz ... 

"Cones., şen bir tavırla 
cevap verdi: 

- Canım kendinizi boş 
yere üzmeyiniz. LZevcemi 
bir defa görüp onunla uz· 
!aşayım; herşey düzelir. 

"Kollins., tasdik etti : 
· - Bu fikir çok ala f 

"Cones. arazinin milJciyet 
evrakını avukatına tevdi 

: . " ' ·... ' ":' . . .' ~ ~- ~ ~ -"': .. ·_ ' 

ettikten sonra dişarı çıktı. 

Son derece memnun idi. 
Şimdiye kadar hissetmiş 

olduğu bir hakikati artık 
isbata muvaffak olduğundan 
dolayı son derece memnun 
idi. Eveti Şurası sabit ol -
muştu ki namuskar olmıyan 
bir kimse karşısında doğru 
sözlü bir adam görünce kor
kar, hele o adımın elinde 
bir de silah bulunacak 
olursa galebesi muhakkak
tır. "Voles,,in ve "Mülhav
zen.in serian boyun eğme
leri her ikisinin çürtik esas
lara istinat ettiklerinden 

dolayı idi. r 
.. t(1 

" Cones hem yüru) 
.. ~ .. d Tclı· hem de duşunuyor u. . ol· 

lıkeli vesikayı yok etınış_ . , 
·· ını)e sa da bir ziyan gor . 
h. bır 

eekti. Mülhavzen ıç ıJl!l' 
vakit bu vesikayı kullan 

rkafl' ğa kıyışmıyacaktı. De 1 

lı mırıldenıyordu: bir 
- Eğer dışarı çıkıp • 

• verse'/ 
polis memuru çagrı ·rı 

d "M .. lh n ıneselerıı 
ım, u aze lı· 

ciddiyetini anlıyar~k te 
lifimi kabul edecektıl 

]ınu~tU• 
Ne ise olıın ° ıer 

Diğer düşünecek ş~:'f; ) 
( 81<,.e 


