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Ucuzluk ıııüsabakası açıyoruz: Heın esnaf ve tüccar, 
9 sene evvel bu gün heııı ahali kazanacak 

lstan bul satıcıları için bu fırsat: 
gazetemizin karilerine fiatl"rdan 
tenzilat yapan dükkan ve mağa -
zaların isimlerini meccanen ilan 
edeceğiz. 

Kuponumuzu göstererek VAKiT 
karii olduklarını isbat edenler 

yarından itibaren birçok ihtiyaç
larını 5 ",., 10 ° ,., 15 ••,, 20 °'u 
kadar tenzilat ile göreceklerdir. 
Bu sayede karilerimiz için hayat 

pahalılığı mühim nisbette hafifle
miş olacaktır. Her VAKiT karii

nin her günkü alış verişlerinden 
yapacağı tasarruflar refahlarını 

artıracaktır. 

Eminönü, Beyazit ve Gedikpaşa, 
Fatih, Galata, Beyoğlu, Pangaltı, 
~eşiktaş , Kasımpaşa, Kadıköy, 
Üsküdar esnafından kimler en 
çok tenzilat tenzilat yapanlara 
VAKiT karileri onların müşterisi 
olacak 1 

KUNDIRACI MANİFATURACI 

unan sürüleri, kordon boyunda yağl 
paçavralar gibi döküldü 

Geçtikleri yer yangın dumanlarından bulutlarla yazılıyor, ıe • 
n"'4tın iğrenç haritası pek uzaklardan da ıeyredebilecek 
kadar kalın ve kara çizııilerlc ufulı:lardan ufuklara yayılıyordu. 

Dokuz sene c\·yd bii tün gın dumanlarından lıudutlar-
lıir nıiller ; iyasetin kanlı pu- la göklere yazılıyor, şenaatin 
su,ııı'a du~iirülmii~, Türkiin i~renç haritası pek uzaklar-
boj(azlanma>ına karar veril - dan da seyredilecek kadar 

Bıı günden itibaren 
isimleri aşağıda yazılan 

yerlerdeki yiyecek ve gıye-
ıni~ti. !it.tün bolluğunu tcsa- kalın ve kara çizgilerle ufuk-
,: fun. caliin, cömertliğine hırdan ufuklara yayılıyordu. Zeplin 
borçlanan muzarıer milletler F.ğer medeniyetin tabiata Amerikaya 
zunırc>i, ellerinden kılıçları bakim olmaktan başka bir 
atın·~lar ,.c hıınçerkr, kundak· manası yuk'<l, eğer medeni- gidiyOf 
larla s i lalılanını~lmlı. Zaferi yet, dünyayı makine ve mo· Biigdn Fridrihshafeden 
i\:l.i haline ı;etircn ve her tör zclzelckrile sarsmak de- 59 yolcu ve 1 maymun-
din biraz daha sarho~luğu mckse A Hupa medenidir. la yola çıkıyor .. 
anan bu zümre, "iwide bir ::\lakine gibi, giyotin gibi tam f .d 'h h f 14 ( ' A) " " · rı rı s a en, : t. . -

Çete haline ı;i rnıi ~, çetecilerin bir hissizlikle boğazlanışmızı Kont Zeplin balonu 15 ma-
gadtlır ruhunu benim semişti. ~eyrcttilcr. Körfez zıblılarla k ih 

1 d.-,ı •• 
1
.k 1., , . 1 "" tlı·,omı •a- yıstıı Anıcri ·aya mütcvec· en 

;tc bu rt.!ıun çirkin sırı- .,... ~ "" •u" 
d " · ,. harket ede ek c S yolcu tı~ları içindedir ki lıiiyiık li- pıklı. Krn llcrtnc lıliyüi.:" 

1 sıfatını veren dnlctkrin ban- ile Şikaı;o hayrnnat bahçesi 
nayct i~kmli. znıir, Akdcni-

dı raları biitün cinayetlere ~a- tarafından satın alınmış olan 
zin bLvaz inci~i Yunanlılara 
pc~kc~ ·çekildi. hit olmuşlardı. bir gorili hamil bulunacaknr. 

llL. kızıl facianın alevleri Bugün, Türk yaranının en ~ı1111ıı11111 111111 111111 ı11111ı 111 11ı11111t1 111 111111ıı11ıı11111111Jbi 
u[ukları nıtu~turduğu dem kara gündiir. Fakat ı;iinc~ler § ~ 

gecelerden çıktığı gibi iscik- ~=Evlenmiye teşvı'k.'-=~ iı stündc siya>! dcgil fakat in-

ldl giineşi de bu karanlıktan _=_-_=== Kıyırıetlı" şaıı·ı- -=:-_=_--
saniycıiıı tarihi kapanmıştı. , 

doğmu;tu. Son mucizemizi 
Kar;ır, kendi zulmile boy öl-

çii~:~~~n birsücrc~:!:i~ul~~!~~n biz, bu zul~mc borçluyuz. -_:_~=--:_=§ b;~ll~~~~~~~ ~İ:~~:~ ==--~-==: 
boyuna yaj';lı paçavralar gibi nıandan beri sıt-
döküldü. Gcçtik1cri yer, yan- sıt yordu San ·at 

.__T __ e_.v--k--i-l ........ _A __ n_k_a __ r_a _ _.
1

; __ -_~-~=:=~ ;~:.:~~i~;.~~1:.ı1~u~~: :_=~==-~_'. __ 

• -·- ferini ye 'se Peren 
lsk&ndan kaybolan İınar projesi komisyo- sı'ikıit, nıeınnuni-

~n7::.~4n;:~de ~kan A~~ara~e~~i:Va~ı~il_di An ı ~~~1i tf;·;~;Te~e~ ( 
idaresinden kaybolan bır dosya karanın imarı planları için bir ~--==- ı~;af,t:reblell. eibu!lıl·şsf C'e- E=_=_; 

hakkında tahkikat yapılmı~, ne- jüri teşkil edilmişti;-, Jüri Mah· ,"1 , 

ticede bir memur tevkif edilmiş mut (Siir ), Hakkı Tank (Gire- ~ ldl Sahir beyi ~ 
sın), Aziz ( Erzurum ), Kazım ~ . 11 ~ 

~;il:i~:.emu;;:an~en ~~ı~ı~ f~k~:ı~),y~::ıkN:;,ailRu~e: -=~-! %~~;/ı~~r~:opı~~ı; ~-=-~-§ 
•öyleniyor. qref, Falih Rıfkı, Necmettin n11ca ı nıerasirnin

Ercüment Ekrem 

bey şehrimizde 
Ankara, 14 (Vakıt)- El

cüment Ekrem B. ajanslar 
kongresinin hazırlıkları için 
lstanbula hareket etti' 

Sadık, Mı·aı (Aydın) beylerle ~ de d<H'etfi olarak ~ 
diğer ban zevatton mürekkep- l bzılıınan] [alil .ı\'i- l 
lir. Yürinin bayramdan evd - 1 t b ·· -

l h d ~-= rıa ey, o brrun __ ş 
top anması mu temel ir. 7 d -

= arı-La aşının saa- -
Kabul olunacak proje hazi-

randan itibaren tedricen tat
l,;k olu~acaktır, 

Altınkum gel4i 

Şirketihayriyenin lngilterede yeni yaptırdığı «Altnkuın• vapur< 
dün limanımıza gelmiştir. Yeni vapur bayramJ~n itibaren Boğa
ziçi sderlerine başlıyacaktır. Resmimiz yeni vapur limana geldiği 
zanıan alıııınııtır. 

==_-_=_~-~=~-: ~:ll;~:,:Jı1,~(~l;,~~~i~ ==§-~=~-=~-: 
ni ele geçirdiği-
nıi::::. bu şah ese-

=-~--_==:_§ ri ok ıı d 11 kt a n s o rı- -=-~-=::-== ra nll"italeasuıdan _ 

!!-~_;_: ;.;,:~:~g.=k;f$Fi :=~-: 
etnwkten kendi -

~ nıi::::.i ala111adık . % l il alil l\1ilzat beyin ( 
~ bu gii::.el eseri ikin- ~ 

) ci sa) :ıf(ı1111::.dadır. ( 
~11 11ıııi11ııı1İı11ıııu111ıı•ııı111111ıııııı111rııııııııı1ı. 

cek eşya satan ve yapan 

dükkan ve mağaza sahiple
rini gazetemizin karilerine 

Darülbedayi 
Adana, Kıbrıs, 

Mersin. ve 
An.talyada 

Nasıl karşılandı? 
Danilb~dayi san'atk:lrları 

b!:!K_üıı lzmire uvasalat et
m!~ olacak.ur, yarın akşam 

lzmirde tmsil lcre başlıyacak· 
tır. Arkadaşalarından evvel 
lzmirc gelmiş olan Emin Be
liğ B. lzmirde münteşir Ye
ni asır refikimize Darülbeda
yiin seyahati hakkında şu 
izahatı vcrmişrr. 

- ?\banın ilR giinü tur· 
neye çıktık, doll;ru Aılanaya 
b'İttik Tiirkocağı sinemasında 
ı O temsil yerdik Belediye ve 
Türkocaj';ından her sene ol
duğu gibi çok kıymetli yar
dımlar ı;ördiik. Belediye ken
di misafiri ol rak bize yeni 
oteli tahsis ctın~klc San'ate' 
kar~ı büyük bir kadri'jinaslık 
gösterdi. :\darta halkı · ciddi; 
e~erlcre kar~ı derin bir al:lkr. 
gö;ternıektedir. 

Adanadan onra ~Icrsin ta
rikilc Kıbma geçtik. Lnnkaş;ı-

sattıkları ve yaptıkları eşya 

fiatı üzerinden mümkün 
( Alttarah 2 inci ıayıfamızdaclır] 

Yunanistanda 
reisicumhur 
kim olacak? 

Kondoryotis kalma.:lc 
istemediğine glJre ya 
Zaimb, yaRomanones 

Reiıicumhur Kondoryotiıle 
yeni namzet Zaimiı 

Atina, 14, (A.A)- M. Kon
doryotis M. Venizelosa gönder
diği bir mektupta Reisicumhur
luğa tekrar intihap edilmeğe 

çalışmak istemediğini beyan et
miştir. .M. Venizelos verdiği 

cevapta. M. Kodoryotisiıı bu 
arzusunda ısrar ettiği takdirde 
hükumetin ya M. Zaimisi yahut 
M. Romanosun namzetliğini il
tizam edeceğini bildirmiştir. 

kurcıklık tedbirleri 

alınıyor 
l::onya: 14 (A.A.) - Ku

raklık ve bütçe tadilatı 

hakkında müzakeratta bu
lunmak üzre bugün mec
lisi umumi Dahiliye ve

kaletinden istihsal edilen 
mezuniyet üzerine fevkala
de olarak içtima ebniş ve 

mühim mukarrerat ittihaz 
eylemiştir. 

Bitaraflar Ankarada 
Ankara, 14 ( Vakıt ) -

Mübadele bitaraf murahhasları 
buraya geldiler. M. Rivas Ha

riciye vekilini ziyaret elli . --. 6 ıncı resim sereisi 

Darülbedayiin son turnesi Ankara, 14 (Vakıt)- Al-
hakkında iz•hat veren tıncı resim sergısı yarın 

Emin Beliğ B. (bugün) Başvekilimiz tara 

da giiıcl bir ti~·ntro bi.nas\ fından açılacaktır. Sergi 
var, buracl:ı cdi temsil cer • •. çok zengindi~. 
dik. Kıbrısta t rnsillcrimi{c· --
güstcri!en alil:kayi cnla ~mı Faydalı yağmurlar 
ki daha lıir ay- ev\ 1 lı r~- Eskişehir (14)- Vak:ıt çok 
di temsilin lıUctl~ri satılhıış-

faydalı ve şiddetli bir yağmll!· 
tJ. L d 

( Altıarafı 2 iorl Slfıl ınuztla ır) devam etmede ir'. 

·----··VE 
~ . MÜSTEHCEN 

NEDiR?~~ 
Rag1p })eyiı1 fikri 

Bir lôgat manası gibi kabili 
tarif göremem! 

Faraza HO.ıeyin Rahmi beyin romanlarında müstehcenlik 
karlln aıla habnna gelmez. Açık da, kapalı da olsa 

mademki mahsulü ıan'atbr 

Anketimizde bugün fik
rini tesbit ettiğimiz Rağıp 

B. muhtelif mahkemeleri
miıde aıa 
ve reis sıfa· 
tıyla bulun· 
muş kıymetli 
bir hukukçu

muzdur. Son 
zamanda ha· 
kimlikten is
tifa ederek 
avukatlık et

meğe başlı
yan Rağıp 
B. in ortaya 

attığımız mev· 
zu etrafında
ki fikri, uzun 

sından verilen beraet kararı, 

salonu dolduran samilerin 
şiddetli ve sürekli alkışlarilo 

alkışlanmış -

tı. Bu karar. 
temyiz mah-

kemesince de 

tetkik ve ta
stik t:dilnıiş
tir. 

Rağıp B., 
yazıhanesin -

de mutevazi 
bir tavırla, 

ricamızı is' af 
ederek, fi -
kirlerini kısa 
cümlelerle s
öylüyor: 

seneler hi- SaLm 1>e1ınd ce:ı• mahkeme•• reut - Mevzu, 
kim sıfatını Avukat Rilgıp B. çok müh:m 
taşıdığı için iki kat ehem- ve vasidir. Zaman, müthiş 
miyeti haizdir. bir inkılabı hayati ve ahlaki 

Hususile İstanbul beşinci ile ve baş döndürecek bir 
ceza mahkemesi riyasetinde sür'atle tahavvül etmekte-
bulunduğu sırada, tamamile dir. Binaenaleyh, Türk 

ceza kanununun 426 ıncı 
anket mevzuuna temas eden 
mühim bir dayayı büyük 

bir vukuf ve ihata ile rüyet 
etmiş, ( Ben deli miyim? ) 
isimli romandan dolayı üs
tad romancımız Hüseyin 
Rahmi B. aleyhine müddei 
umumilikçe açılan ve hara
retli bir alaka ile takip 
olunan davanın muhake -
mesi neticesinde, romanın 

hayasızca olmadığı nokta -

maddesinde muharrer "Müs· 
tehçen ve hayasızca " keli
melerinin ifade ettiği ma
nayı tayin için zaman, 
mekan ve ictimai, ahlaki 
tebeddülatı, telakkiyatı ve 
bu arada kanunun muhtdif 
maddelerinde memnu ol
duğu gösterilen ahvali, 
ef' ali nazarı dikkate almak 
icap eder. 

[ Alttarafı 3 üncü ~ a ~· ıfa mLz.da:.lır J 

Edebiyat aleminde bir mucize 
« Mezarından kalkan · şehit » 

mezarında yatan bir şehidi 
muharriri 

kaldırdı! 

Hüseyin Rahmi B. üstadımız (Cumhuriyet) refikimize 
bayanatta bulunmuş; bıı beyanat ile "mezarından kalkan 
şehit" muharririnin son edebiyat mücadeleleri arasında 
şehit düşen " Kayseri gülleri n muharririni mezarından 
kaldırmıştır. Bu hareket hakikaten Hüseyin Rahmi beye 
yakışır mesihane bir mucizedir. 

Fakat iş bununla kalmıyor; diğer taraftan üstat odaya 
yeni bir edebi hadise çıkarıyor: yani eline müthiş bir 
kiilünk alarak "Alay köşkünü. yıkmağa teşebbüs ediyor. 

Acaba mezarında yatan bir şehidi ayağa kaldırmak 
için mutlaka bütün bir edipler meskenini yıkmak lazım 
mı idi? mezarından kaldırdığı bir felekzedeyi barındır
mak için •Alay köşküne. koymak imkanı yok mu idi? 
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Dıft·ft·ate şaJ ·aıı bzi· 11zzilal~al 
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Sı'ileı ·1111111 Paşa ıne!.tepten ;-etişrniş gı'i::.idc 
bir ::.a/Jiıi boş rere telılike;"e 111i koyacok.dı? 

-C2-
c"'" ımı YcrJi. Yaı·crkn S:ıbit pa~a çok metin bir 

lıüklıınct 1- nagıııda bırakıp adamdı . Al.iyd:ın yetişme 
5ukyn .ııı paşJııııı oturduJl'u p~larJ~n Jcıfıldi. H.ubiyc 
yalıya ı-.ıtt.k ·. Artlarııı.ı yal- nıdtebıııdcn z.tbitlikle çıl<>p 
nıı bir z pıiye aimışlndı. sultan J\zıze ·avcrlik de et -

VAKiT 

A 
EVLENM°I ETEŞVİK 

Erkekliği anla; dinle önce 
iş görmeli sözle erlik olmaz 
Bahtınla atıl cidale, cenge 
Kurtul şu bekar kıyafetinden 
Adem gibi dur olup cenandan 
llm uğruna Eskişehre gitme 
Evlenmiye geldi dehre erkek 
Et lokması yer de ·katlanırsın 
Aldırma gavur mu, müslüman mı? 
Evlenmiye cür'et ister amma 
Bir başkasının sözile alma 
Kürsiye çıkıp da mantar atma 
Söz istemeden usanmadın mı? 

Erkeksen eker sevin de evlen 
Yıpratma viicudu zinde evlen 
Dört elle ç.lış,didin de evlen 

Stıkyman paş.ının ran-rkri mi~ti. l latır gunül alıııa.~ıııı 

1 

; 
yalı kapısuıa dokı.ilınü~ıcrcll. çok iyi lıılcıı utın biri idi . 

Bdkı llt paşayı h~ı kifc Rus ınuharebc,iııde liYa 

Her davete zevcesiz gidilmez 
Baş ağrısıdır diyip teehhül 
Mani değil izdivaca sıtma 

Bir parça temiz giyin de evlen 
Kalsan da ağaç dibinde evlen 
Mümkünse gidip te Çinde evlen 
Nen varsa edip rehin de evlen 
Kassap kızt al, Eğinde evlen 
Bir yol bulup ayrı dinde evlen 
At korkuyu, ol metin de evlen 
Kendin ara nazenin de evlen 
Beyhude yorulma, in de evlen 
Git iste bir ay izin de evlen 
Bilhassa bunun için de evlen 
Vaz geçme, al aspirin de evlen 
Stk sık yutu ver kinin de evlen 
Bin beş yüzü al peşin de evlen 
Artık o zaman tepin de evlen 
Tut tüseni bahtı bin de evlen 
Ol aczına mutmain de evlen 
Çiftolmağa et yemin de evlen 
Gir borca bir ev edin de evlen 
F erhada uy, al şirin de evlen. 
Tombulca alıp yerinde evlen 
Kendin gibi bul tekin de evlen 
Bük boynunu, şöyle sin de evlen 
Yan ateşe git serinde evlen 
Atiden olup emin de evlen 

gcleı:d:!tri L. .. rşı!amoıı-a çık- chıuş, S leymaıı p;ışanın 
yanında ferikliğe yükselmişti. 

ınışlardı. Slıkyınan paşa şu faziletli 
Salııt p.ışanın mutasarrıfla askeri ıııü:kül nıcd;idc bırak-

bcralıcr gddiRini gördükr. nıak istemedi. Bunlara da acı 
Sabit p:t~:ı yaverlere wrdu rnuanıdadc bulunabilirdi. 

dcdı ki: N ıl ol<.a mahvedilmck 
- P~ş:ı lıazrctlcriniıı iade isteniyor dc/til miydi? öylede 

hatak bô le de batak: « s..1ta -bıı)t.rdukl.ırı ıelgraftan uya- · k ı 
yını anasını lı:ızrctı hün ·,lrın. ıı 

nık olJukl.ın anlaşılıyor. diyemez miydi? 
Oğlı;ııı. Sabit ııaşa ziya- lştc Süleyman paşa bunu 

Mutlak edilir yakında tevzi 
Yıllık para artacak diyorlar 
Meb'usa açık durur bu meydan 
Gaziye mukallit olma zinhar 
Halik gibi tek kalış onundur 
Evlenmeye bak kuzum Süreyya [1] 
Leylanı bul ey zavallı mecnun 
Hamdi [2] sana benzesin refikan 
Reftannı sevdiğim Selabi [3] 
Vasıf [4] yetişir bekarlık artık 
Bir dilberi bivefayı sev de rdi ;iliırze gdıııiş .. IA:yiniz der, öteye bile geçebilirdi. 

aııladıPız nıı1 ziyaret deyi- Hatta lstaıılıulda bulunsa j ' 
Aldın, yürüdün Cemal Hüsnü [5] 
Affet beni ey edibi azam ilk önce düşün derin de evlen 

Ya elçi olup Pekinde evlen 
niz ve hn-nı lıu kelimeyi daha başkacasını da yapabi -
iki defa kkrarladığııııı !'-Oy- lirdi ama... ı , 

lc~.'.~~~·:paş:ıyı yukarıya al- DarulbedfaB~v~ı' ili 
Saffet [6] 1 Hadi sen de ya vekil ol 
Asım {7) l Sana bir sözüm yok amma 
Yorgun gidecek şu Hakkı Tarık (BJ 

Bir def' a da Artvinde evlen 
Yahu nefes al, gerin de evlen 
Haddinse kaçıp da Hintte evlen 
Uy tab'ına hoş geçin de evlen 
Versin sana hak beyin de evlen 
Ek tarlayı, biç ekin de evlen 
Bul cariyeyi !atin de evlen 
Derdim di: " Tren içinde evlen 
Millet desin aferin de evlen,. 
Sen istediğin zeminde evlen 

Jı Lır. Reşat p.tşa arkasından Ey şairi hoşneva Alii [9] 

takip ediyordu. 1 

Yanr llayri bey gelip: , b.waıl ı ı .ci sayılamızda) 
1 Kıbrıs halkı ye münevver- Buyurun efendim. 

Git dul ara Bayezitte ihsan {10] 
Asaf [11] kırılıp dökülme öyle 
Atiyi düşünme çifçi meb'us 

I 

!eri Türk inkılap ve tcrnkkiDi ye p:ışaları Süleyman 
paş.ıııııı bullinduğu odaya sini günü gtinüne takip ede-

rek cehalet Ye taassupla mligötürdü. 
b. cadele etmektedirler. Genç Suleyman paşa ırşey 

!erin · teşkil ettiği (Türk bir-yoknıuş gibi metanctını 
muhafaza edivordu . Daha liği) kulübünde bir çay ziya-

, fetl verdiler. Kulübün salon-
açık ı.ıbir ile; kararını çoktan 

!arı baştan başa Türk bay-
verıııiş çcıin bir adam heyeti raklan ve milli renkler ite 
gösteriyordu. 

Scbit paşa: 
- V a•bh paşa efendimiz, 

şu gelişım ziyaret bstile 
olup başka niyete, cür' ete 
mahmul değildir . 

Hüôa şahidim, zatı sami • 
krind.:n telgraf aldığım anda 
dünva gözlerime zindan 
kesildi. 

Dtrhal; vakıt geçti deme -
yip yola çıktık. Reşat paşa 
bendeniz ile gelindi. 

Diyerek ten Süleyman pa -
şanın dlcrine atılıp öpnıtk 
ister gibikrde eğildi. Süley
man paşa ayakta duruyordu. 
Sab: t paşanın şu mertliğine 
hayr .ın olmuştu . 

Bulayir kumandanıııın ye
rinde şu ~arıt bir sütü bozuk 
kendini bilmez bulunsaydı 
birkaç saat evı·clki kumanda
nına karşı kim bilir nasıl 
kafa tutup azamet satnııya 
kalkışırdı ? 

Ah bu insan oğlu dedik
leri hep böyle çürük. özlü 
çıkmıyordu . 

İşte, Sa bit paşa gibi bo
zulmamı> olanl.ır da vardı . 

tezyin cdilmi~ ve ihtiram 
mevkilerine büyük Gazimizin, 
muhterem ba}vekllimi7.in ve 
zevatı ıtliyenin resimler! talik 
edilmişti. 

Ziyafet esnasında müsaha
be zeminini Türk inkılabı ve 
onun kahraman rehberleri 
teşkil ediyordu. 

Mersinde verilecek üç tem
sili Kılmstan avdete btrak
llll:jtık. Bu üç temsilde her 
yerde olduğu gibi r.ığbet bul
bu. Son gece Hamlet temsil 
ediliyordu. Tiyatro binası, hal· 
kı almadığı için bir çok miiş
tcri geri döndü. 

Beş ay en-c:f Antaly:t be
lediye rci>i doktor Galip B. 
den mektup almıştık. 3u mek
tupla Darülbedayi davet e
clilmekte ve halkın bedi! ih-
tiyacını dLi~üncn belediyenin 
bu turne için tahsisat kabul 
ettirilmekte idi. Şüphesiz bu 
daveti reddedemezdik 

An tal yada temsili erimiz 
rağbet ve iltifatla karşılandı, 

ayrıca belediye tarafından 

ı 00 kışilik bir ziyafet veril
dL Antal y amn mlınen·er ze-
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anı uslu 
o kot lar 

• • "'"t ... • • • ~ • ~ • ' 

Alulıarrıri: Hüseyin Ralnni 
Şimdi otomobil ruz

g:irlan yararak, bu 
düııya<la nakam kalan 
şofürü öbür alemde 
berııııırat etmek icin 
öliiıııe koşuyordu. • 

Çarçabuk şoseyi boy
doıı boya katettiler. 
Bayırdan aşah'l süziil
dlilcr. Büyük dereye 

• • 

endiler. 
Araba gölmeze doğru 

dönüp yol alırken 

Şehnaz sordu: 
- Nereye? 
Deminki solğunluğuna 

bedel şin1di yüzü- garip 
bir sevincin hararetile 
penbeleşen şoför başını 
çe,·irip gülömsiyerek: 

Ey aşıkı garp Hace Fehmi! 
f smet Paşa evli olmasaydı 
Geçtikçe katar her şehirden 
Ey zadei Osman [13), ey civanbabt' 
Yok korkusu şairin Tokattan 
Meclisteki evliler de durmaz 

Git Mustafa {14] sen de fn de evlen 
Gazi hele bir desin de evlen 

Evlen demeden Nihat [15] usandı 
Evlenme zamanı geçti sanma 
Evlenmelc olursa böyle olsun 

Yok bir diyen ah o rinde evlen 
Evlen de şu ya bu sinde evlen 
Sahir [16) gibi ellisinde evlen. 

Halil Nihat 
t - Tokat meb"aau Süren• Te.fllı: B. 
2 - Kooya meb'.uu Ahmet Hamdı B. 
3 - Sellhattln B. Kocaeh 

9 - lhrah.ım Al&etUn B. sı ..... 
10 - ~ B. Bayezit 

11 - A ... f B. Bur•• 

4 - V uıf B. lzmlr 
5 - Maarif •eklll 
8 - FLl"ka umumt klUbl 

• "I - Jı,.,ll'A B. A:rtriD 
8 - Hükı T ..- k B. Cı,...,.. 

vatı ve bu rarada bdcdiye 
reisi bir nutuk irat ederek 
san'ate kar~ı yliksek rabıta

l:ırını gösterdiler. 
- Dariilebedayi ve E. 

Muhsin beyin ismi etrafında 

yapılan neşriyatın mahiyeti 
hakkındaki !ikirlerinz'I 

-ilmi hiç bir kıymet \e 
mahiyeti olmıyan bu dedi
kodular hakkında mutalea 
beyan etmeğe salahiyetim 
yoktur. Şu kadar söyleyeyim 
ki: l\luhterem şehreminimiz 

Muhiddin bey efendinin pe-
derane himayelerine istinaden 
kıymetli rejisöriımüz Ertuğrul 

1\luhsin Beyin çizdiği yol
da yürümekteyiz . Eski 
ihtilaflardan eser yoktur. Ar
kadaşlarınızla elcle verdik. 
Yalnız san'at için çalışıyoruz. 

- Yak1t erken, giin 
uzun.. sizi her tarafa 
dolaştıracağın1 ... 

- Bu dağlar, bayıl'
lar, ormanlar, sular, 
çayırlar bugün hep 
bizim değil mı Se) f et
tin? 
-Arabamda sizi gör

diikce kendimi biitün • 
dünyaya nıalik biliyo-
rum ... 

Bentlerde döndüler 
dolaştılar... Bir yerde 
durmuyorlardı. Sanki 
kendilerini ceken akı-• 
bele kavuşmak için 
yüreklerinde teskin 
olunmaz bir istical 
vardı. 

12 - Huaa Fehml B. Kutamonl 
13 - Oımanu.de Hamdi B. İz.mir 
14 - Muıtafa 8. Tokat 
15 HaUl Nikat B. Cilmüıhaae 
ıs Celll Salur B. Zo..,.Idak 

llatta Darülbedayidcn ayrıl

mış arkadaşlarımızın tekrar 
aramıza girmeleri için teşeb

büslererde bulunmaktayız. 
- lstanbul şehir tiytrosu 

lşi ne haldedir. 
- Emanet ile Yilayet 

bu sene şehir tiyatro~u için 
iki yüz bin lir:ı tahsiıxıt ver
diler. Taksim Cumhuriyet 
abide>inin kar~tsında bir ar
sa alındL Binanın inşasına 

bu sene ba~!anacaktır. 

Darülbedayi yeni, bir te
şebbüste bulunuyor. Bu te
şebbüs mcmlckctizin pek 
muhtaç olduğu ciddi bir 
Operet teşkiline matuftur. 
Çok ümit ederim ki gelecek 
sene lzmire geldiğimiz za
man repertuvarımızda bir iki 
de operet bulunacaktır. 

Sarıtere endiler . 
• 

Maden yokuşuna sal-
dırdılar. Zaptolunmaz 

bir afacana dönen araba 
bataklıkta uçan bir kuş 
çırpıntılarile gene kaın
bur kumbur yolun 
çukurlarına dalıp çı
karken Şahnaz sarsın
tılar arasında: 

- Gideceğimiz yerı 
keşfettim .. 

- l\' eresi'l 
- Yeşil kaynak ... 
- istemez ınisiniz'l 
- istemem değil. .. 

1 • 

L:.\kin şip1di bana orası 
h~in geliyor .. 

...,,.., N.eden'l 
--;--"Zavallı perran .. 

Yarını asır evelld 

VAKiT 
15 Mag11 !87'J 

izmirde ba~ılan (P
rodos) nam Rumca 
gazete ora mahkeme
leri aleyhinde bir 
beni neşretmiş oldu
ğundan müdürü mes
'ulü Mösyö Hacopu
lonun hapsine hök
molunmuş ise de pat
rikane tarafıİıdanvu
ku bulan tavnssut ü
zerine mumaileyhin 
tahliye olunması Ad
liye neznreti celile sin
den izmir hükumeti 
mahalliyesine tebliğ 
olunduğunu Traki 
gazetesi yaı.ıyor. 

Duasının nıüsLecap 
olmıyacağına yiireğiıı

deden emin bulunan 
şoför ince bir tebes
sii ınle: 

- O yattıkça Allah 
size ömür ,·ersin ... 

Dedi. Ye soııra gii
liimsenıcsini geni~letc
rek derin derin bir 
göğüs geçirişile Hanı

mın yüzüne baktı .. 
Şehnaz şeametlenuıiş 

gibi bir çatkınlıkla : 
- Seyfettin o na ıl 

lıakış? hem ölüme gü
liinür mü? neye sırıtı-. . 
vorsuıı'l 

• - Öllıme gülmiyo
rum.. Beninı bazı aksi 

~ 
~ 

1 
+ Kariye H. tahkika

tına ait eyrak müddei u
mumiliğe verilmek üzre-

iT 

Zeplin bugün Fridri~· 
shafenöen Amerikaya d~· 
teveccihen hareket e ı· 

ı a 
ı ~ dir. yor. , 

1 

F fngiliz lirası düşmeğe + M . Konduryoslıs 
l başlamıştır. Dün 999 lcu • M. Venizelosa bir mektup 

. i ruşta kapanmıştır. göndererek Reisicümhur 

I
; ~ + İktisat Vekaleti ~ta - luğ'a namzetliğini koynu· 
~ rafından Avrupaya gon - ğ b'ld' · t' g _ yaca mı ı ırmış ır. k 

11 derilen talebelerden bir M. Venizelos bu ta'· 
, _ kısmı tahsillerini· bitirdik- d M Zai· ~ 

1

- dir e hükumetin · • 
j leri cihetle bugünlerde mis yabut M. Romanosu~ , 
i avdet adeceklerdir. 1 k ğ ı bıl-• 

1 
: namzet ikini oyaca ın g + Şirketi hayriyenin d' . . 

1 
,,, d Al k ırmıştır. . ••• i 

1 ~ yaptır ığı tın um vapu· --·--.. -·---·---"" ........ ~ 
: ~ ru dün gelmiştir. mıştır. f f 
~ + Maarif müdürlüğü + Emanet, tasarru § 

· ~ ilk mektepler için bir im- maksadile yeni bir me• g 
1 ~ tihan talimatnamesi hazır- mur kadrosu projesi ha· % 
' ~ lamıştır. zırlamaktadır. . § 
j + Şehremaneti şine- + taksim parkının ın· ~ 
~ maların yalnız Türkçe yazı şasına ay sonunda başla· l 
! göstermesini kararlaştır- nacaktır. ,ııı,J 

·uc·ü'~'ü'f "'iif SüiüiHSIH'ffi"öi~ı 
[Usı taralı bırıocl saylamııdadır] 

olduğu kadar fazla oisbette 
tenzilat icrasına davet edi
yoruz. Bilfarz 1stanbulun 
her semtinde birçok lcasap, 
bakkal, manifatura dülckanı 
vardır, bunlardan hangileri 
gazetemizin karilerine karşı 
başkalarına sattıkları fiattan 
aşağıya mal vermeği kabul 
ederse isimleri ve adres -
!eri meccanen (V AKIT) ta 
ilan olunacaktır; aynı za
manda gene gazetemizin 
bir köşesinde her gün bi
rer (Kupon) neşredilecek, 

karilerimiz bu kuponları 
keserek gazetemizde ad

resleri neşredilecek dük
kanlardan, mağazalardan 

5 ..... 10° •• 20°:, gibi fiat 
tenzilatı ile istedikleri şeyi 
satın alabileceklerdir. 

Bazı maruf Türk es
nafı gazetemizin kupon
ları ile müracaat edecek 
olan müşterilerine diğer 

dükkanlarda satılan mal 
fiatlarından (15° 0) kuruş ka
dar tenzilat yapacaklarını 
tahhüt etmişlerdir. Bunla
rın adreslerini yarından iti
baren neşrelmeğe başlaya
cağız. 

Ucuzluk musabakamız 
Şimdilik !stanbulda şu mın
tıkalar dahilindeni esnaf ve 
tüccar iştirak edeceklerdir~ 

E'ıninönii, Bera::.ıt 

ve Gedil.paşa, Fatih, 
Galata , Beyoğlu , 
Pangaltı , Beşiktaş, 
KvsunpaŞa, Kadıköy 
Uskı'idar. 

Bu mahallelerdeki dük
kan ve mağazalar ucuz mal 
satmağı taahhüt ederlerse 
lstanbulun nisbeten diğer 

adetlerim vardır. 

- Nasıl? 

- AğlanaC"ak şeye 
gülerim.. gtillincceğe 
ağlarım .. 

- Bu huyumı ~:ıs

hilı et, hiç iyi değil .. 
Ağlamanın da gülme
nin de yeri Yar. Bu
nun sırasını ş:ı~ıran

Iara deli derler. 
- · Enıriııizi tutmağa 

gayret edeceğime söz 
veriyorum .. Yeşil kay
nağa gitmeden şeamet
leniyorsamz direksi
yonu başka tarafa ce-

• 
'ireyim .. 

- Şeamet söziiuü de 
şimdi nereden çıkar-

uzak yerlerinde oturan 
karilerimizin hepsi ucuıluk 
müsabakasından istif•de 
edebilirler. 
Müsabakamıza işli• 

rakien esnafın ve fiJC· 
carın istif ad esine olıt' 
caktır? 

Bunu kısaca izah edeliııı: 
Ticaret hayatında kaıaM 
muvaffakiyetinin sırrı sat~Ş 
fiatlarını azaltarak müşterı· 

!erin miktarını artırmakta· 
dır: Mesela her gün yii_ı 
kişiye mal satarak her bı· 
rinden yirmişer kuruş k~· 
zanan bir dükkanct her bır 
~üşteriden beş kuruş k~r 
almakla iktifa edebilir ve 
bu suretle müşterilerin 
miktarlnı (lCOO) kişiye çı· 

karabilirse dörtte bir teıı· 

zili tla mal satmasına ra~· 
men kazancı üç dört ınisli 
artmış olur: yani 20• o k~r 
ile mal satar!Cen gür.de 

b·r (2000) kuruş kazanan 1 

adam müşterilerin çoğal• 
ması neticesi olarak 5' 
kar ile satıştan gene bir 
günde ( 5000 ) kuruş ka· 
zanır işte ( VAKT ) ııı 
ucuzluk müsabakasın' 
da yapacağı rol bundan 
ibarettir: 

Bir taraftan satıcılar ara· 
sında satış fiatlarını indir· 
mek, fakat diğer tan taO 
VAKiT karilerini fiatlardıJl 
tenzilat yapan dükkanlar~ 
ve mağazalara sevkedereiC 
onlann müşterilerini artır· 
maktır. 

Demek ki müsabakarıııı 
bir taraftan karileriınit~ 
naçizane bir hizmet oJac~ t 
diğer taraftan bizzat f~a 
tenzilatı ile karilerirııtte 
mal satmayı taahhüt eden 

_ ~~ kazandırac~ ../' 

dtıı'l B1111üu srııi . pc~ 
~ •' 

garip l>ir h<ılde ~nı·ıı-
yoruııı. Gözlerin lı<t~~;ı 
tiirlii bakıyor.. A~:tı~ı 
seııdcıı Jıic isioıırılı' 

• • 
i'inı siizleri 0acıvor· . 
o • J ~I 

- Beıı her zaııı:ııı 
sadık. saıniıııi peı·c!:iıir 
karınız soför Sevfeııııı· 

.. .. ... ·t' 
Perran llaıııııı öldıı 1 ~ 

J'' 
v ·ık ı ·ııı ,Pı esı · avıı:ı"la c. 

~ J ı:rııt 
medi ya? O azgııı •r , 
b k'b . 1 .• s·ı~ıl u a · ı etıııe ıı ı; -ı' ·, . • . ıı ııJJll 
nıaz de"ıl nıı~ 3 

D • • flJ• 
efendi affe<lers:ıııı. .. 

rtl' 
rakınız şunu .. nıı ~ 

·ılt" 
nahk:\r kaduıııı 111~ ·rı 
mini tutacak Jegı 

' ya ... 
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Ç)tobüs,Şimendiferi ve tramvayı mEJğlfip eti 
[~~~~~] Misal isterseniz: işte Amerika ~ş~np~ş;ıi~=e Çıplak ve müstehçen nedier ~ 

1 

Bugün Ameriknda 9 bin otobüsün i r u.ıı.,.b ı ınci ••yııam•z.d•dır ı ve şehveti tahrik kastile 

1 

yeye tesirini, tarzı tetakki-

m ti.hanlar durmamacasına sefer etti~i yolların J Bu ıki kelimenin her yapılmıyan çıplak bir resim sini erbabı ihtisasa tayin 

b . d f il ı·kı· Bu sefer de lna Kler lıirinı hadise ile alakasına de kanuııun dairei şümu - ettirmek elzemdir. Bu hu-
oyu bütün şımen İ er yo arının isminde bir artistle izafeten tafsil ve bu bapta !üne giremez. Yazı, man - ) susta kanunlarımızda bir Ne zaman başlıyacak? 

\Ia.:ırif müdürlü{tü ilk mektep 
mjsline varmışhr evleniyor mütalea yürütmek pek u- zume, şarkıların güfte~i i memnuiyet yoktur. Bilakis 

fle~tri~li troınv~y tuıno~n~darı ~H oto~ü8 isletiY1Jr.. 1 lollinıttcn gelen son td- ~~;e~~~;i·m Ya~;ız :a~~~~~ak~ hakkını:n:ı:/i:~:eı~.~dur. :~,~·:t, e~;n v~:!~!~:;ı~ ~:~ ler ı"ç'ın . b" . "h ycnı ır ımtı an ta-
liıııatnıımc. i hazırlamıştır. 
~luna ıı;ön: köy mcktt·pleri 
1 111lihaıılara banam ertesi, 

:<:hir mektpleri cİc ıı hazirnn

M. Hoverin ilk teklif edeceği kanun otomo1 ·ı 
ve otobüs nakliyatının tanzimine daird r 

p;raf habcrl~rinc göre me~· "Mu··stehçen ve hayasızca • D 1 d b ·· k.. 1 - ans ar a, ugun u nun anınız ehli vukufa bı-
hıır sanaıUr Con Cilbert ile keliınelerı, zaman, muhit şekillerin fevkinde bir man· 

l:l<l !\!er i;ınirıdcki aktri> hu- ile değişir ve takdire taalluk zara, gene " Bugün için • 
rakmıştır. Binaenaleyh, bir 

san'at eserinin mevzuuna 

gore, beyanı rey etmeği 

muhterem ve maruf ediple-

~a ha:lıncr.klanhr. 
ilk tetirt t mulctti..:;leri ım

t' ~ 1 "ntırı <ık ı surette teftiş 
Cdtceklcrdir 

Hav-uz-ve-park .... ..._ 
inşaata başlanıyor 
Şe~reıııaneti, Taksimdeki Cuııı-/ 

1'Urıyet abidrsinin etrafında bir 1 
!'ark ile bir havuz yaptırınıya 
k:-~ar vermişti. l laber aldığımı
ıa -· gvre bu havuz ve parkın 

laı;ıılmasına ı hazirandan itiba
ren başla ııı lacaktır. 
~--·-

Bir teklif 
Otolara ıürat makinesi 

konulmalıdır 
Senü sefer merkezi, yaz 

ınuna>ebetılc otomobiller için 
l'eııı bır proje yaparak Şehrcnıa-
1 ctıııe verm:ıtir. 

fit;ııtJa, otoların yazın açık 
cactcJticrde çok hıziı gitlii!i ve 
bu > üzdcu bir çok kazazalar 
vldu~u bildirilmekte, otolara 

Süat ıuakidesi konulması tek
lıf edilmektedir. 

Bu suratle nizam harici hızlı 
tiden otoların kontrolu ve 

c!ah:ıl yakalanarak şoförlerin 
lccziyesı mümkün olabilecek!ir, 

Yalnız ·Türkçe 
Sinem;ı.l~~;;J;i yazılar 

göıtcrmiyeeek 

'clı rcmancti bu yaz nıc\·· 

sınıiııdc çalı~i1L1ık ulan sine

ııı~ların filim yazılarını yal
nız Tiırl.çc o-ö;tcrmclcrinc 
br.1r ,·crıııi,rir. Bu karar 

h-'lt·:cl· • kı~ nın·,inıimlc 

ıli~er 'ıncnıalara da te<m il • 
' 1 ~mıaı::ıktır. 

\mcrika p;azctclerininin ha
ber verdiğine göre, .\ lıstır 

l 10\·erin Amerika k011b'TCSinc 
ilk teli! edeceği kanun ow
bii,; ve otomobil nakliyatının 
tanzimine taalluk edecektir. 

Filhakika .\mcrika otomo· 
bil ve otohlh naktiy:ıı demir 
yolu nakliyatına rakabet ede
cek bir dcrecyl bulmu~ııır. 

l 9 18 de !iOOO otobüs muh
telif Amerika hlıklınıe!indc 

>C\ ru seferi temin ederken 
1 929 da bunların miktarı 

lJOOO e baliğ olnıu~, YC se
fer ettikleri yolların tulu 
500,000 kilometreyi bulmuş
tur. l\u miktar demir yollar 
tuliınu iki mislidir. 1928 de 
1 mil yoıı yolcu otobiisle 
seyahat etmiş ,.e hasılat gün
de bir milyon doları bulmuş
tur. 

Buna mukabil şimendi· 

fer kumpanyalarının on se
nede 3UO milyon dolar nok
san fı.ıı;ılat · yanııklan , bcsap 
edilmektedir. 

Otobi1'1cr şimendi!crdc 

ıneYcut bütün esbabı istira

hati ihtiYa etmekte ayni 

zamanda da asfalt yollar 

Tasarruf .. 
Emanet şimdiden 

başladı 
işe 

chrenıancti, bıı 

\·cr'rkcn halkın yeni 

tilnıamcıı il!'trcndi~iııi 

iınuııdc tutnıu~tur. 

karm 

harfleri Memur kadrosu küçültülüyor 

llalıcr aldığımıza göre, .\1. 

İtalya sefiri 
lıalvn sefiri Sim·or Or,tııi 

Baron~ cenaplarını;1 Ankara

~a herkcti bir ~iin techhur 
ttmi,tir. ~efır bugün hareket 
Ct.l'tCkt;r. 

lsterlin düşüyor 
ln:!;iliz lira:;ı lllindcıı itiba

rı:r du~ıııiye b1ı~l:ınıı~tır. Dlin 

s:ıbah 1 tlOO kuru~ta açılan 
ln. iliz lirn<ı 9'17 kuruşa ka
tlar thi~nıu:ı, ah,.ım 999 ku
n.ı,a knpannıı,ur. 

Ceza görecekler 
Yaya kaldırımlar üzerin

de dolaşan seyyar satıcı· 
larJa bisikletlilerin tecziye 

''dilmeleri Emanet tarafın
dan zabıtai belediye me
ınarlarına bildiritır.iştir. 

meclbi Dahiye encümeni, ye

ni Belediye kanunu layihası·. 

nın tetkikatını bitirerek ıııcc
lls heyeti unıunıiyc>ine µ;ön

dermi~tir. Yakında miirnke

reyc ba~lanacaktır. 

Diğer tarnftan Selırenrnııctl 

bu kanun dolayısile ~imdiden 

hazırlıınmı~tır. ilk hazırlıklar 

memur kadroları üıerindcdir. 
Kamın tatbike bu~l:ıııdı~ı za

man gerek Fınanct merkezin
de, ıı;erek<e belediye d:ıircle

rile diğer hıirolarda çalışan 

· memurların adedi az.1ltı]a. 

cakt:r. 

Ö~rendi~lmize göre bu i) 

için ~imdiden bdro projcle

rı h:ızırhııımı ra \iıı~lrınılmı~tır. 
\l<\kad:ırl:ır bu projeler 

hakkında ~imdiden süz söy
lemeyi mlinasip gôrmcnwktc 

ÇllfRilfLAR 
DURUNCR ., 

/3ell1 • 

{!,·etıreız 
lliç -böyle bir pe_yga11ıber kahbeliğini 

bileni eri sağ bırakır nıı idi 
- 62 - Yazan: Sadrı Etem 

Dudu ney•e ne.. F akaı o sinde korkuyor m dıyorıın. 
t.nıa.. - Ben eııkl ' glhılert anllllı· 

yorum. ı. 

- O 1-alde ne diye sevgi- - Geçmif lafı mı ohır~. • 

>U.'t bir otomobil içinde ka- eder tabirattandır. kaydile "Müstehcen ve ha-

çara!' crnda\'a ı;itmi~1er· Yeni kanunlarımızla pek yasızca. olabilir. Yoksa 
kuvvetlı' teı·akkı" hatveleri b ·· k"" f f" .. 1 dir. ~ la~sntları nlenıııekıııiş. ugun u maru ıgur er, 

tizcrinde yolculaırı rnhaı,-ı,. 

etmeden mahalli maksuduna 

ulaştırmaktadır. 

:'ikmali ki miittehidc,k 
• 

her kendbinc 

mahsus niıamatı \'ardır. Oto

büsler hükılnıet hududu da-
hilinde sdcr ettikçe 1.nılun

dukarı hükumetin ni~amatm:ı 

tabi oluyorlardı. 1 lalihazmla 

on be~ on altı hükı\ıııct 

dahilinde sefer eden otubib-

!er hulundu~und:ııı bu bir 

takım karga~alıklara sebep 
oluror. 

hte .\lı>tıı 1 lonr hıitün 
\merika tupra~ında sder 
eden otob[blcrde tatbik olu-
nacak bir kamııı layihası 

kaleme ıılacak \ 'C kongrenin 
tasvibine ar1.cdec:cktir. 

Şurasım da il:he edelim ki 

otobüslerin tckcssiirü ncti~c

sinde 5000 kilometrelik 
clektirik tram\·ar ham Ye 

dcktirik kanaliza>yonu mu
attal kal mı~ ı·c J 2J? dek

tirik trnnway kumoanya-ı 

otobıis kumpanyası haline 

inkılap etıni~tir. 

D. Müsteşarı 
Dün İtalyadan 

avdet etti 
D. vekaleti müsteşarı 

Hilmi Beyle Umum jandar· 

ma kumandanı Zeki Paşa 
bir müddet evel ltalyaya 

bir tetkik seyahatine . git

mişlerdi. Dün Hilmi Bey 

bu seyahatten avdet etmiş
tir. Zeki Paşa Floransaya 

uğradığı için birkaç gün 
sonra avdet edecektir. 

Hilmi B. istasyonda ken
disile görüşen bir muhar

ririmize seyahatlarının mü

fit neticeler verdiğini bazı 

hususlarda tetkikatta bu

lunduklarını, iki gün sonra 

Ankaraya avdet edeceğini 

söylemiştir. Hilmi B. av

dette Venedik ve Viyana 
tarikini ihtiyar etmiştir. ................................................ 

llu iki >an<1tUrın an;ızın !i-

rarı l loliıYuttıı derin bir he-

) cı:an teYlir ctmi~tir. Cilbcrt 

lııa l\lcr ile bir ay C\ \·el 

bulu~mu) Ye onu ilk bakışta 

sc·onıi~tir. 

ikisinin Yerdiği izdivaç ka-

rnrı ani olduıı;undan, K:ı!Hor-

ııiya kanununa göre ıiç glln 

bek lemi) c !uzum ıı,örmiyerek 

izdirnçları hemen aktcden 

;\c\ ıJaya ka\'mışlardır. 

• Con CUberl ve yeni aevgi1h1 

lna Kkr I 'J l CJ da dram 

mıınckkidi olan \'itakcr ile 

evlenmiş ve dört sene sonra 

boşanmı~tır. 

Sahte erkekler . -·-
lngilterede bir 
tane daha çıktı 
Hatta bunun (18) aylık 

bir de çocuğu var! 
Bir kaç ay mukaddem İngil

terede senelerce etkek gibi do.. 

!aşan, bir erkeğin yaptığı her 

şeyi yapan, hatta evlenen bir 

kadın !keşfolunımıştur. Bir ka~ 

gün evvel buna mümasil bir 
kadın daha bulunmuştur. 

Bu kadın Holton namını ta

şıyan erkek. kıyafçtile bir has
taneye girmiş, fakat hastanede 
kaduı olduğu anl~ltnıştır. 

Şayanı hayret olıın bu nokta 

kal.iııı - erke,&irı de evli bulunma· 

sıdır. 

Dört buçuk S'C~eden beri 
karısile yaşa.makta ofun bu sah-

yalım: memur :ıylıklanndaıı tc erkeğin kansı, kocasının er

chemmiyctli surette ta>aanıf l'eklij!iııdcn zerre kadar şüphe 
yapılacaP;ını ileri >lırmektc- etmemiş, Hatta IS aylık olan 
dirler. • d b ____ _:ocugu _ıı_u sahte erkektennıiş· 

- Sen çocuksun be .. Vallahi 

hiç bir şeye aklın ermiY?T· 

- Neredn ersin ? 

- Senin aklın ermez ama 

benimki erer. 

Bu karıdan 

gelecek. 
baııma bir bela 

Ne münasebet? 

- Şunun için: bir defa 

hen onun lçyilı.ilnü biliyorum. 

O şimdi liüyüdil, hanım oldu, 
kafi görmedi ~leııdi oldu, kili 

görmedi llllllda peygamder 

davuına blluttı. l;>udı.ya bile 

kafa :,,.ttu. 

Tabii peygamber kahpeliğini 

bilenlere rahat yüzü g•terlr ıni ? 

fırsat eline geçince kendinin 

eski günlerini bilenleri sağ bı-

rakır mı? •1 1 

Bu doğrul r • 

Dahası varl 

Bu da .ne o~ ki? 
Uzundur. .. 
Anlat dinlerim. 

AskerdeJ ::istif>da! olup 

tezkere alınıştım leııdce istipdal 
tc;ıker" kutusu boynumda, lstan

l:Nldan .-ıı iı~m martin 
~ köye geliyordum eh 

atan adliyemizde mahkeme- öyle addedilemez. Bugünkü 
lerin bu kelimeler hakkın- dansları gören bazı muha-

daki içtihat ve takdiri, dar fazakarlar çirkin bulmakla 
bir ç.erçevede sıkışmış, kal· beraber müsamahakardırlar. 
mış değildir . Hakim, bu Çünkü, medeniyet, serbestii 
husustaki içtihat ve takdi- fikrü tavr ile mütefarık 
rini, 7.aman ve telakkiyatın olarak ilerliyor ve insan-
cereyanına göre, değişmeğe !ardaki telakki fikirleri 

müsait ve açık bulunduru· değişiyor. Artık biz de 
yor. • duramayız. Fakat çocukla-

- San 'at meselelerinde, rımıza kuvvetli bir terbiyei 
romanda, piyeste, tabloda, fikriye vermeli, onları azim 

heykelde açıklık ve müsteh- ve irade sahibi olarak 
cenlik mevzuubahis olabi- yetiştirmeliyiz. 

lir mi ve san'atkarı bu su- Ragıp B., bir lahza dü-
retle takyit etmek muvafık şünerek, kat'iyetle tekrar 

mıdır? Bir de tablolar ve hey- ediyor: 

keller için müsaadekar dav· - San' at meselelerinde, 

rımıze, resım ve musiki 

aşinalarına bırakmak lazıııı 

gelir, fikrindeyim 1 -
kadriye H. 
Tahkikatında evrak 
müddei umumi\iğe ve

rilmek üzredir. 
Kadriye 11 . talıkikatııı111 

son SJf!ıw,ıııda l\:ıJriyc H. ııı 
babası rl'.ssaın Alı Rıza ı e 
karde~i \a'1r B. lerin ı.:kr;ıı· 
isticı· aphırı Yapılıtıı}tır. 

.\lustantik Hikmet ı c _ 'a· 

ııııı B. !er dün ~abalı Jl;ı :ı -

rnnıldığı halde,neşriyat için romanda, piyeste, tabloda, balıçc\'c 
takyitkar hareket edilmesi heykeide " Müstehcen ve buluıun 

giııııı~lcr, ralı.ıı-ız 

ı\li Riza B. in ifade-
doğru mudur? Bu suallere hayasızca • mevzuubahis 
cevap lutfeder misinizi olamaz. Elverir ki 0 eser, 

- Hay Hay · Kitap• bedii ve ruhi bir mahsulü 
gazete, risalelerinıizin neş- san'at olsun. Bu, san'atka· 

riyatı ve resimleri ve mah- rın ınesleg· ine go'" re deg· ı"şı·r. 
IllLılıtrnıclJir. 

sini ernıdc alnıışlımlır. 

Enak, henüz ıııt .cl,k i 

uıııuıııili~..: ı·crilıııcıııi~tır. 

Cuıııartcsıye nrilıııc'i 

kemelerimizin kararları hak- Bazıları hakikati oldug· u 
k kd . · b" "k Diı\cr t•ırJftaıı l likmcl B. c 1 ta ınn vası ır mı - gibi tasvir eder. Faraza n 

yasta istimal edildiğini gös- Hüseyin Rahmi B. in ro- bir lıaita enci « :\Lıluııı 
terir birer misaldir. Ml'lama- manlarında 0 iki kelime ol.ın tahkikatı nıuYaf!al-i)'ctle 
fih bu vadide daha serbest hiç bir zaman kariin ' ikmal ey!l!meniz, pek şuplıe-
neşriyat yapan memleket· hatırıma gelmez. İidir.,, mealinde hir nıcktup 
ler de vardır.Burada da satı- Bazıları da hayali mev- gclıni~tir ki bunda İstanbul 
lan birçok ecnebi gazetelerin- zularda yazarlar. Bu, zevk ıı · · 1 · ı L '' ac l\"c'ı er cınınc an rir zııtın 
de ve kitaplarında ne türlü meselesı"dı"r. ı. J ı. ı.. J' •cndisi ı.ııdmı.... ! ıı ilc'!atLI 
ilanat ve yazıların mevcu- Heykel ve tablolar da 
d . · d d d D ,.e i-ıilız.ıda buluııJu~uııdaıı 
ıyetı, mey an a ır · e· böyledir. Yüksek eserler, 

mek kı" o 1 d b "b" b:ılhedilnıektcdir. Bund;ııı 
ra ar a u gı 1 açık da, kapalı da olsa, 

neşriyat ve davetler mus- mademki mahsulii san' attır, 
telıcen ve hayasızca görül- yalnız sahibinin değil, sa-
miyor. Yalnız bir telakki hibi eserin mensup oldu· 
meselesi var ki bence böy- ğu milletin de mucibi ifti-

le yazıları, hoşlananlar okur, harı olur. Çoğaltmağa gay-
arzu etmiyenler o sahifeyi ret edelim. 

çevirir, geçer. Binaenaleyh, Beşinci ceza mahkeme-

insanda terbiyei fikriye sının sabık reisi, gülümsü-
y üksek, azim ve irade kuv- yor: 
\>etli o!malıdır. Görülebilen _ Bütün bu fikirlerim 
şeyleri yazmaktan menet
mek, manasız olur. 

Hasılı , " Müstehcen ve 
hayasızca ) kelimelerinde 

zamanın terakkiyatını, mu -
hit ve telakkinin tebeddü -

!atını, fikir ve ruhun isti -
nasını nazarı dikkate almak 
lazımgelir 

Şu halde vazıı kanunun 
( müstecen ve hayasızca ) 
kelimelerindeki maksadını 

kamusta münd.!riç bir lugat 
manası gibi mahdut ve 
kabili tarif göremem. Yal

nız bugüne nisbetle (müs -

tehcen ve hayasızca) tabir· 
!eri, ( şehveti tahrik eden 

ve iğfalkar ) şeylere işaret
tir, diyebilirim. Nasıl bir 
teşrih ameliyesini gösteren 
resmi neşretmek memnu 
dtğilse, ığfalkar olmıyan 

artık sen düşün bendeki keyfi. 
Oh diyordum öküzler artmıştı . 

Şöyle beş on dönüm yer daha 

alırım, çoluk çocuk geçinir gi

deriz, Karı bir taraftan çalışır, 

ben bir taraftan çalışırım, kızım da 

epl büyümüıtü. Ne olacak on 

beşinde evlendik. 

Allah o gece bir çocuk 
ihsan etti. Mecidiyede (*) yaşı- · 

mız biraz küçük yazı!mıı, dört 
yaş kadar bir şey babamın yatı 

ilerler de belki beoi muin bira

kırlar diye ... 

[ • J Nülus lıliıdL 

sizce malum değil mi idi? 

"Ben deli miyim?., romanın
dan dolayı Hüseyin Rahmi 
B. hakkında birkaç sene 
evvel verdiğimiz kararı bi

liyorsunuz. >Ben fikrimi ta 

o zaman izhar etmiştim. 
Kararın tefhiminde, yanıl

mıyorsam, siz de salonda 
bulunuyordunuz? 

- Evet, tafsilatile not 

etmiş ve gazeteme yazmış· 
tını. Mülakat, bu husustaki 

fikrinizi daha etraflı bir 
şekilde tesbite vesile oldu. 

Efendim. Yalnız, bir ci-
het kaldı. Ehli vukuf 

bahsi? 
- Onu da söyliyeyim. 

San'ata müteallik davalar

da eserin san'at alemindeki 

mevkiini ve efkarı umumi-

Şöyle böyle tez.kere aldığım 

zaman otuz üç yaşında idim. 

Bizim kızda 17 yaşına girmişti. 

Kızımı öyle seviyordum, öyle 

seviyordum ki ah bir görsem 

onu dünya gözile bir gör.emde 

ol.em diyordum. 

Herkes evlerinin yolunu tuttu. 

Eli, ben de bizim kulübeye 

yöneldim. 

Uzun lafın kısuı yürcaim 

lıazel [ 1 ) yaprllJl gibi tir tir 

llWiyordu. 

(ı) ıc-ty ....... ..,..-,. k-.n .... 
...... u. 

birkaç gün sonra tc\'kifaııe 
gardiyanlarından olup rnsaitı 

ııaklil'C konıisyomıııda ça!ış.ııı 
:\blıir Hanıze Ef. niıı bir 

şoförle nıuaı·iııi nc l likıııct B. 

lıakl'1ıllla 

söyleJiı.,i 

garip b.ızı sozkr 

anl.ışılıııı), nıd,uı -

bun hunun tarafı!ldan gon 

<lerildi~i şüphesi lıNI olıı UŞ· 
tur . 

;'lluddci umuıniligc n:;·ilcn 

maznun iqicı·.ıp cJilıııiş, ne
ticede serbest lıır:ıkılınıştır. 

T.ılıkibt dcrnm ctıııclacdir. 

Meznr üçretleri 
Mezar kazanlara verile-

cek azami ücreiler Eman~t 
encümenince tesbit edil

miştir. Kadın ve erkek bü
yükler için 400, küçükler 
için 250 kuruş verilecektir. 
Fakir ölüler için de bu üç

retlerin yarısı verilecektir. 
-

Yaklaştıkça gilzüme iliş n 

yosma kızları hemen gelip Loy

ooma alıla~ak, baba diye dıl 

dökecek. sanıyordum, 

Eh bıralc.tı~m zaman o küçü

cüktu. Şimdi kım bilir nekad•r 

serpmi~, ne güzel şey olmuşlu. 

T abit onun her eyi deviş· 

mişll, boyu benim 

boy d~ildi, kolları 

raktı~ kol de4ildi. 

bıraklığım 

benim bı-

Yüzünü lıaıırlıyordum, yana

tıJlııı kenarında bir benl vardı. 
. (Bitmedi ) 

• 
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~· Skapaflovda ~=--ı SPOr Alman donanması kendi kendisini 

1 
nasıl bahrdı? 

Muharriri: Amirali-on Röyler Müt<rciml: M. Ga.ı;:ır 1 
~ . ... -- 28 - ~ - - -

.fngiliz amiralının bir suali 
1lfı'i.tareke11i11 lenıdit edilnıesine raf/t1<'1t 
Jl11Hııı a:eıııilerirıirı batırılınasındaki sebebi 

' kendisine teşrih edi_yordıurı 

lngiliz amiralı tercümanı 
delaleti ile daha bazı tafsilat 
aldı. Verdiğiaı tafsilat hülisa 
olarak §U idi : Alman hükClme
tinin mukabil teklifatını.ı reddi 
dolayısı ile hali harbin tekrar 
te~ssüs ettiğıni zannetrr.ek mec
buriyetinde idim; çünkü mütareke 
evvelce haber verilmesıne lü:ıüm 
kalmadan fesholacaktı. Mütare
kenin temdit olunduğundan ha
berdar edilmediğim cihıjfle evvela 
lngıliz amiralına ihbarı keyfiyete 
liizum gormehizin kendimden 
harekete geçerek filoyu batırmak 
hakkına maliktim. Ara sıra 

aldığım haberler hep lngiliz 
gazetelerinde intişar eden habarlerdi 

ve beni bu haberle harekete 
ıevkedecek mahiyette idi. 

Akşam olmuştu. Emirber 
1.abitimle bir plan oynadıktan 

sonra gidip yattık. Şıınu te
min ederim ki uzun müddet
tenberi bu geceki gibi uyuma· 
dım. Sabahleyin vaklile sevinçle 
kar~ıladı~ımız demir alma gü· 

rülıü•ü bizi uyandırdı. 

lnRiliz filo•u hazırlanmııtı; 
• Skapaflo • u terkediyordu. 
Ögle vaktı • Kromati Firz • e 
demir attık. Limandaki bütün 
gemiler şüphe.iz Alman lilu
tunun kendinı batırma.>ı şere

fine olarak! sancaklarla bezen
mişlerdi. Amlralın varır varmaz 
v~rdiği bir sinyal üzerine bü
tün sancaklar indırildi. 

Öğle vaktı Alman 1abitleri 
«Revenge• nin arka tarafına 

toplattınklı'. Bır bölük bahriye 
silahcndazı süngü takmış olduk
ları halde karşımızda murabba 
teşkil etmiş duruyurladı. Arka
larında • Revenge• nin zabitleri 
\'e efradı vardı. Alman gemileri 
süvarıleri, torpltolsrın baş ku
mandanı, erkA.nı harbiyem ve 
ber. hazır bulunuyorduk. 

Bir müddet sonra İngiİiz 
amiralı Rö;ııltii. T-.cümanın bize 
tercumo ettiği atideki &özleri 
sovled!. 

P..'!:eral Fon Röytcrl 
Stıi hükumeti a~ke-riyemin 

eline tevdi etmeden yaptığınız 

lnrckcıten dolayı hi•settiğim 

iğbirarı söylemek i•terim. Bu 
h•:oc.etinlz her tıi<h• ıercf ve 
h~v,iyet harekcıleri ile taban 
ıaLana zıttır. Bir ihanettir; ifa 

rdeder he.abına bir hacaleııir. 

Lır ahlşikenlikti:. 

Miitarake h•nüz mer'i iken 
harp .ancağınızı çekip gemilc
rinlzi butırmakla bir düşmanlık 

hırekcti }ampmıı oldunuz. Bu 
hardetiııi1. yeni Almanya ile 

rsl-.i Alınanyn ara:ında zihniyet 
ııbarile _ bır fork olmadığını 

~öLleriyor. Şimdiye kadar bu 
baptc te.,dcliıt edenler artık 

buna tamomen kani oldular. 
1 brcketiniz;n memleketinizde 
na•ıl hukınedtlecc~ini b;lemem. 

Sizin milletinizin bahriyelile
rini bilemem; ancak şerefini 

her ıeye takdim eden bütün 
nıllletlerin gemicileri filınizl 

takbih edeceklerdir. Sizi harp 
esirlerinin idaresi ile mukellel 
olar. memurini a.>keriyeye tevdi 
edeceğiz. 

Bu nutkuıı devarn ettıği 

müddetçe başımı sallamaktan 
başka bir şey ya,~m~dım. Nut
kun. <>rada hazır h ılunan 
• Taymıs• miılınbiriniıı hatırı için 
•öylendiğini hi,.~cliyordıım. Şup

hesiz bu muhbir Alman gemi· 
!erinin İngilizler tarafından up
tcdilınesinde bulunmak için dd· 
ha 21 haziı an tarihi~dc lngiliz 
fiJ,,,una gelmişti. 

Bu nutuk ve bu kadar a•kpri 
kuvvet bulundurarak nümayiş 

icrası tabiatile fa2la ihtişam gös
termek içindi. 

İngilizler bu nevi talaralardan 
hoşlanırlar. Halbuki, nutuk ·:
vlyei fikriycce daha yüksek olan 
Alman efradına '"çma gözüktü 
Bu nümayiş sanki bir sinema 
filmi için hazırlanmıştı, Maa
mafih komedya sahasından çı

kıyor ve adiliğinden dolayı gü
lünç olcyordu. Asil bir tavra 
malik olan İngiliz amiralının 

yerinde o!duğumu farzedince bu 
sa~neden duyaca~ı zillet hissini 
kolaylıkla ihata ettim. 

T trcümana dönerek Almanca 
ıu sözleri •öyledim: 

Amiralınıza söyleyiniz. Nut
kundaki t~iratı kabul etmek 
bemin için imkftnsızdır. Tarzı 

mütalcam bambaşkadır. Y cgane 
mes ul benim. Her hangi bir 
İngiliz zab~i benim rrimde 
olsa yaptığım gibi hareket 
edeceğine emin. 

Bitmedi 

M. Çemberlayn 
Avrupayı 

nasıl görüyor? 
1 Diyor ki~ Avrupa ınulhtt 

eski hu~umetler ve kinlerle 
doludur n 

1 ondra, 13 ( A-y ) - Sör 
Osten Çembcrlayn, dün •Bir
nıingam » d:ıki intihap daire
siııde irat etıni, olduğu nutukla, 
Avrııpada henüz yapılacak bir 
bir çok şeyler t•lduğuını söyle
miş ve demişti~ .;i: Avrupa 
muhiti eski husumetler ve kin
lerle doludur . Maamafılı Avru
panın vaziyetı beş stııe evvel
kiııe nazaran çok müstrknrdır. 
Bir çok n~sillerin ınir,.s bırak

mı~ olbuğıı ııifa~:ları:ı neticele
rini bir iki sene zar;ınd.ı silmek 
nıiı:ııküıı dei;ildir. 

Şimdi millelltr, hudutlarda 
güriıltülfı bir şekilde lrnrşılaş.. 

m~ııı:ıkta, ceıniıeti akvamda 
yckdiJ;:tıine nıfıl:\ki ol:ııaklldır. 

Cemiyeti akv•m, bir çok sene
ler sarretıııiş clduğu ınıınl1.zam 

mesaiden ~cnra Almanyayı 

camiydi akv:ım meclisine aza 
olarak kabul etmiştir. Bu suretle 
Alnıanyaya karşı değil, Almanya 
ile ber:ıberce çalışmak imkfuıı 

hasıl olmuştur. 

Kast var mı? 
Tahkikat henüz intaç 

edilmemiştir 

tı. vuslurya takımı cuma 
tabahı geliyor 

C;ıl;it<i'ay - l'c.ıcrbahçe ta· 
kımlan ara,;ındaki nılie,;si[ 

hadi'c hakkında hakem ta

rafından ı · crilcn raporla [ut
bol heyetinin noktai nazarını 

dııııkii ntlshamızda mufassa

lıın yaznıı~tık. Heyetin nok
tai nazarını bildirecek tcb

liıl; hcniiz gönderilmemiş 

olnıa,ına rıığmen bunun ih

ti\'a edecej!;i c:,.ıs hakkında 

futbol heyeti ittifak ctnıi~tir. 

l lakcm raporunda bir 
kasıt görmemekte \·c kimse
nin tccziye,;ini talep etme
ınckredir. f lakem raporu 

nu husust;\ k:\li f.(Önildiiğiin
do:n futbol lıercıiniıı kararı 

cezai bir mnhiyette olmıya

ı:;;ıd::ır. Yalnız heyet son 
;wmanlarda pek berbat bir 
şekil :ılan oyun tarzı 

, .c seyircilerin mudahaksi 
hlhtısunda s ı l:ı tedbirler al
nıırn karar vcrünıiştir. 

Diıı,-er tara[t·ın Taksim mer-
kezi de bıı maç hakkında 

, rnhkikatını hitirmek üzredir. 
1 Son Saat refikimizin yaı:dığına 
ı göre kast y ı]nız Zeki - :.\lch-

nıct . ·azif flcyler hadisesinde 
tcsbit edilmiştir. :.\Jchmet B. 

ifadesinde Zeki Heyin ayajtı

nı l..astcn kırdığımı idtlia 

etnıiş, damcı oldujtunu söy

kmiş ve bu idida şahi tlcrle 
tcnik olunmuştlır. .\lahaza 

Taksim merkezi bir <ualim;zc 
ccv~ber, hadbeııin tc,bit e
dilmek üzere olduğunu beyan 

ermekte miıddci umumilik de 

evrakın henu;ı; gelmcdiıtini 

si>yleınemektedir. 1 ladisenin 

hııkikati binabi adli tahkikat 
safhasının hirnıııını müteakip 
ht'iyYetle tespit edilnıi~ bu
lunacaktır. 

1 
1 

Avusturya takımı gecikti 

Anıstnrya rakımının huf.(tin 
için µ;elcccl\i yazılmıştı. 13u 

takımdan dün gckn bir cı:I· 

gra! yaziycti de!!htirnıişcir. 

A \tısturya tahımı cuma saba

hı kom ansiyonelle gelecek., 
mahaza bu, maçlar üzerine 
tc,ir etnıiycccktir. Yani ilk 
maç cuma günü yapılacaktır. 

M. T~oçki 
Rusyaya avdeti için 
müıaadc mi istiyor? 

"Taymis"in lstanbul mu
habirinden aldığı malllmata 
göre Troçki Rusya hüklımc-

tine müracaat ederek Rusya
)'R avdetine müsaade olun
masını rica etmis ve Scalin 

ile arkadaşlarına muzaharet 
edeceğini ndetmiştir. Fakat 

bıı müracaatın yalnız bir for

maliteden ibret olduğu zan
nolunmaktadır. 

Amini Fon Röyterl tj!er 
millerchnin nihayet buldu~unu 
:ıaMcdiy~r idi iarniT, bu zıınnı

nız h:ç bir suretle isabet edil
mtyecck olan sahte nazari7elere 
mü<tenitlir. HükOm di:nin emri
ı~, size suln!in aktedilip 
cdilmed:Aini bil:lirmc:C üzere 
göndcrec~~im mektupb yozıl
mıı ve tarııiımdsn i.1.:zdanım;ıı. ı,j_D_A_V_E_T,....,..L--E-R--._Jı 
Eğer \aziyet tehli!:clı ol•aydı . 
hiç ta!ir.1 yapmak i:zerc filomla Bayramın ikinci glinü 

~ Stalin" in Troçki ye anlct 
nıüsadesini verip vermi) c
ccği şüpheli görülmektedir. 
Belki Stalin ~abik Rusya 
harbiye komiserinin zekasın

dan ba~ka vadilerde istHade 
etm~< istiycccktir. Troçki 
yakın şark İle ort:ı şarkın 

asl,;crl vaziyeti hakkında iti, 
nalı t~tkikatta bulunmuştur. 

Staliııin Troçkiden bu \adi
de i>tilade ctnıe,;i muhtemel
dir. Troçki, üçüncü cnternas
yon:ıl ıçm Rusya dahi
linden fazla, Rusya haricinde 
mü!ıt olabilir. 

" sabah limandan çıkor ır.ıyd-.ın? Kadın birliğinden: Kurban 
Alr.ıanya nasıl J.arbe bir bayramının ikinci günü kadın 

a,keri cinayetle, fBelçika• om birliiiinin rozet günü oldul!tın-

i g-1li ile bqlamışsa, ayni su- dan lıer seneki gibi mektep 
rtıle harp oonunda da bir bahrı ttlebeleriııin yardııııa e-elmelcri 

• 
cinayet irtikap cylenıltör. rica olunur. 

•• V al{ıf paralar 
diirliiğiinden~ 

mu-

f\luh:ı:moıcn lkrJ.ı 

l..ıymetl l\o. 
Lira 

.\ler h unatın ::;cmti ıneş huru Ha 
cins , .I! nıü ~ tcnıll.:ltt 

360 21827 Tophanede Karabaş mahalle
sinde dere sokağında Atik ve 
cedit 40,42,44 ve 10 harita No. 
lı ve yeni yüzü 5,90 yeni sathı 
138,75 metre terbiinde bir kıt'a 

:;orçlunun 
1 mi 

arsanın tamamı. Gülsurn H. 

2042 21837 Küçükmustafapaşada Mollahüs
rev ve Gülcamii mahallesinde 
hamam sokağında atik 9,9,9, 
10 mükerrer maklup ve cedid 
32 No. lı ve altında bodrum 
olmak üzre zemin katında med
hal taşlık iki oda gusulhaııe 

hela, mutfak birinci, ikinci, ü
çüncü katlarında üçer oda 
birer sofa birer halayı müşte

mil ve (242) zira arsanın (180) 
zira mahallinde mebni bulu
nan dahilen yaglı boyalı kagir 
hanenin tamamı. Ali Ef. ve Fatma Hm. 

540 21914 Kocamustafa paşada Alifakih 
mahallesinde ve caddesinde 
cedid 58 No. ve zemin katın

da medhal iki oda mutfak 
birinci katta iki oda hala ve 
koridoru muhtevi ve 550 zira 
arsanın 80 zıra mahallinde 
mebni ahşap hanenin tamamı 

832 22147 Balatta Hacı İsa mahallesinde, 
köprübaşı sokağında cedid 55, 
S7 No. zemin katında medhal 
mutfak, hala asma oda birinci 
katta bir oda sofa ikinci katta 
bir oda, mutfak ve halayi ve 
tahtında dükkanı muhtevi ve 
52 zira arsa üzerine mebni 
bulunan karkir hanenin tama· 

Şerife ve 
Bakiye 

Hanımlar 

mı Hakkı 

Halil 
Fehmi ve 
lbrahim 
Efendiler 

890 22162 Beşiktaşta Kılınçalipaşa mahal
lesinin Alemkadın sokağında 
cedit 8 No. bodrum katında: 
mutfak, odunluk, kömürlük ze
min katta iki medhal taşlık iki 
oda mutfak hala birinci katta 
dört oda ve halayi muhtevi ve 
( 280) zira arsanı1_1 ( 125 ) zira 
mahallinde mebni ahşap hane-
nin tamamı. Hüsamettin ve Kemalettin 
beylerle Adviye, Hayriye, Şaziye ve 
Mürvet hanımlar 

2275 22171 Kadıköyünde Tuğlacıbaşı ma
hallesinde Hasanpaşa çıkmazı 
sokağında cedit 21: 23 No. ve 
üç dönüm arsanın ( 175 ) zira 
mahallinde mebni iki bap ahşap 
hanenin tamamı. Mezkur em
lakten (21) No. lı hane zemin 
katında medhal taşlık bir oda 
mutfak birinci katta iki oda, 
sofa, hala çatı katında sofa ve 
daraçayı ve ( 23 ) No. lı hane 
zemin katında medhal taşlık iki 
oda mutfak birinci katta üç 
oda sofa hala çatı katında basık 
sofayı muhtevidirler. Hakkı B. ve zev-
cesi Ayşe Behice Hm. 

2319 22176 Beşiktaşta köyiçi mahallesinde 
Yıldız caddesinde cedid(30)No 
ve bodrum katında taşlık, mut-

r ıak, oda, hala, odunluk, kö

mürlük zemin ve birinci kat
larında üçer oda birer sofa 
birer halayı ve elektirik tesi

satını muhtevi ve (419) zira 
arsanın (190) zira mahallinde 

mebni bulunan ahşak hanenin 
960 \isse itibarile 868 hissesi. 
Mehmet Tevfik B. ve Rukiye ve Nazmiyi! 
Hm. lar 

208 22313 Ortaköyde Bayır sokağında 

1 • 

cedit 15 numaralı bodrum ka· 
tında bir oda hala zemin ka -
tında iki oda ve halayı muhtevi 
ve 147 zira arsanın 60 zira 
mahallinde mebni bulunan ah-
şap hanenin tamamı. 

738 22347 Aksarayda Oruçgazi mahalle -
sinin Külhan sokağında cedit6 
numaralı ve bodrum katında 
mutfak oda hali zemin katında 

ı l methal iki oda hali birinci katta 
iki odayı muhtevi ve 82 zira 
arsa üzerine mebııi ve köıe 
baıına ıııiisadif bulunan ahşap 

Hüsnü Ef. 

nılı 4 ~ 
z: 

- o [!)@] o 0000 [i] [fil (!] ll ... 
Elhamrada: Melekte: 
Çifıler eenneli 
Operada· 

l:lal:ıreııın kalbi ve Vahşi adalet 
Ferahta 

Bir katip hanım aranıyor 
Kırkağaçtaki han ve kahve

hanem için bir k~tip hanıma 

IOzum vardır. Talip olanlar 
adresine müracaat etmelidirler. 

Kırkağaç merhum Ş~ir Eşref 

Beyin oğlu .\lusta!a 

1 Kari Mektu pi arı 1 
Marangozlara ispirto 

Marangozlar cemiyetinden: 
Cemiyetimiz tarafından vaki 
olan müracaat: kabul eden 
müskirat inhisar idaresi yalnız 

marangozlara ınalı~tıs ıılmak 

üzere 2,5 kiloluk şişeler dahi
linde ve beher şişe 1240) kurıı:;
taıı ispirto ihtar ederek satışa 
başlanııştır. Bu ispirtolar cemi
yetin hüvivct verakasıııı lıamıl 

maran.ı<ozlara saıılacağıı~da is
pirto almak isteye:ı marangoz
ların bizzat giderek Oalatatada 
Hüdavcndig~r hnnı altındaki 

müskirat iıılıisar idaresine ait 
satış mağazasından nıübay:ıatta 

buluıınıalarıııı ilan ederiz. 

Marangoz aranıyor 
Marangozlar cemiyetinden: 

Doğrama mobilya 1aııdal ve motor 
tekneleri im!lı ••n. atma vakıf 

bir usta aramaktayız. hndisine 
büyük bir marangoz fabrika
sınba dalgan yevmiye ile c~ta

başılık vazifesi •erilecektir. 
Talip olanların C.latada 

cemiyet merkez;ne müracaatları. 

ZA YI - Çenkclköy as
kerlik şubesinden aldığım 

muvakkat terhis te~keresini 
zayi ettim yenisini 
ğımı ilan ederim. 

alaca-

K,,kançlık 

Majikt~: 
(;urur 

Feı·alı Siıu•ıııatla 
'2 filim !:ı!nlcn 

D ıı'ı Harp ve aşk, ,·e • '
1 kcnınıe kaplanı ayrıc« mu 

Yariyccc matine. f ·" re 

13ur>a Ç'ekir~eric 
ve elc!nr1k teda,·isi nıüt:ı· 

hrts~J!->1. 
1 

r 
~1 .. ktupl• da iz:ıııha.t .,.er ,ı 

iLAN 
• Kurban 

Osmurılı bankasından: 11 
Bayraıııı müııasebetilc Osınaıı· 

. b·ıl 1' Bankasınw Galata, lstaıı · , .. 
Beyoğlu daireleri 20 ıııayı> ' ' . ,tı• 

zanesi gününden 23 nıayıs > te 
şeır.te giınüne kadar (per; eııı' 
dal:il) kapaiı bulunacaktır. 

Dr. İhsan Sarrıi 
{j.onoftoA aşı· 

ılıt:"' 
B;ıktcıs'lln!lhanl' .ışılar ~J (so 

; abık ıııuıahasshı doktor ~·ın· 
S.ı;ııi B, tJ.roılından ı~tlhzar " 1 ·a 
muş ,.c lıı.!kUnıcc tararındaıı ~ 
kontrol edilmiştir . Relı:otuı,;h:l• 
lhtil;ltına lı.arş ı te.'.1-irli \.!:! ı:ıtı: ' 
5ıd11. Deposu Dh·anyolund:t .;oı · 
tctn l\lahnıut tiJr'J~"i ka rşısın·J;t 
"io. ıs~ 

Beyoğlu sul~ icrasından; Bir 
borçdan dolayı mahcuz "~ 
füruhtu mukarrer masa, d!· 
kiş makinesi, tavla ve sııı~ 

1 26-5-929 pazar günü sas 
1 on buçukta Sütlicede lııı· 

rahur köşkündü 121 N h3
• 

nede satılacağından talip o· 
!anların gün ve saat ıııcdı· 
kurda mahal müzayede e 
hazır bulundurulacak ııW 
mura mürar.aatları itan olo· 

nur. 

Bu ~ıcak günkrde lıallf bir şapka giymek lılzımbır: 

Bun~n ıçın .cnıatada An ffC] OS Rtısos 
Karakoyde kaın meşhur b 

Şapka ticaretaııesi: Yeni vürut eten Viyanamıı t!ABİ0 
fabrik~sı mamulAtındaıı ZEF!R şapkalarım görrr>ek üzre 

muhterem müşterilerini davet eyler 
--~ ------· 

Devlet demir;·ollart ('eli-
nıanlarııtmıtmi idaresirı,lleıı 

Fevzipaşa - Diyanbekir ve Ankara - Ereğli hatlarında yapılın&" 
icap eden binaların inşaatı 5-5-929 tarihinden itibaren; Fevzi~ 
hattına alt mebaninin 25-5-929 tarihine mü.adıl cumartesi güoii; 
Ankara - Ereıtli hattının Irmak kısmına ait mebaninin 27 -">-929 
tarihine müsadif pazartesi giinü ve Filyos kısmına alt nıebaninl~ 
29-5-929 tarihine müsadif çarşamba günü saat on dört buçu~' 
kadar kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmi~tir. 

T eklifoamelcrin vaktı mczkOre kadar Ankarada Devlet derııir" 
yolları ve limanları umumi idaresi tahrirat müdürlüğtlr.e tevdii la· 
zımdır. Talip olanların bir kısma alt mukavele, ıartname vahidı kıyasil 
fiat cedveli, münakasa ve ihale ıı.rtnam6sl VA mütemmim ıııebaııı 
14rtnamesl ile teminatı muvaltatte ve ht'iye r..1ektupları nürıı0• 
neleri ve projeleri seksen lira mukabilinde ~e iki kıtına ,ıı 
evr4ı fenniyeyi sckıen beı lira mukabihııde ve ilç kı•Jll1 

alt evrakı fenniyeyi doksan lira mukabilinde almak ü1.re Ankarıda 
Devlet demiryolları ve lımnları umumi idare1i maliye fO 

muhasebe ııleri reisliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilin oluıı,!. 

hanenın tamamı. Binnaz Hııı· 

531 22355 Kasımpaşada Büyükpiyalepaşa 
mahallesinin Serdengeçtiçıkma
zında cedw 3 No bodrum ka
tında mullah, kömürlük, zemin 
katında medhal iki oda, hali, 
sofa, birinci katta iki oda, so
fa, çatı katında basık bir sofa· 
yı muhtevi ve (180) zira arsa
nın (85) zira mahallinde mebni 
bulunan ahşap haneni:ı tamamı. HulUsi B· 

Vakıf paralar müdürlüğüne vefoen mefruğ olup sı· 
hiplerinin borçlarını vermemelerinden dolayı satılrnası 
icap eden yukıırda muhar~er emlak . kanunu mal.susı;t~ 
tevfikı:n (61) gün miiddetle m:izay~deye çıkarılmış ol lu 
ğundan talip olanların yüzd,., on nisbetinde pey akçe :~ 
rile Bahçekapıda dördüncü vakıf hanında ikinci ka~ :. 
No (17,18) Vakıf paralar müdürlüğüne mHr:ıca~.t ey· 

meleri ilan olanı:r. 



,.. Fi Sayıfa VAKiT l/i Mars 

Buz ilünı 
Karaağaç müessesatı katibi umumiliğin-

ay er d 15 hnunevelden mayıs nihayetine kadar olan müddet zarfında mevkii tatl-ilca konulan e Il • kış tarifeıı mucibince buzun beher okkası beş kuruşa satılmak IAzım geliyorsa da bu 
• sene sıcakların erken gelmesi halkın buza olan ihtiyacını arllrmıı olduğundan on beş 

~ayıs 929 tarihinden itibaren yaz tarifesinin tatbik olunacağı \'e bu tarife mucibince tarihi mezknrden 
~baren buzun okkası her yerde üç kuruşa satılacağı ilan olunur • 

El b is e M ağa z a sı 

Kokulan izale eden 
En mükemmd muzadı 

taaffün dür 

Sıhhatine ilinalı:ôr kadınla
rın samimi dostudur. 

Z~hirli değildir. Başlıca 
C\:la depolarile eczaneler ve 
Hrıyaı mağazalarında salllır. 

lstanbu/ Tayyare cemiyetinden: 

l\ıırban ce: il erinin b:heri yüz 
On kuruşta hlibi ulıtesinde olup 
TI'.ayı sın on ~Itıncı perşembe 

Ciinü saat on dörtte pazarlık 
6~retife Yerileceğinden fazla 
lfatıa talipierirı Cağaloğlundakl 
şu!.Jem•ze • müncaaUarı ilan 
<>lu·ıur. 

Seyrisef ain 
Merkez aceateıt Galata Köprü 
baıındL Beyoğlu 2562 Şube 
•centc•I: Mahmudiye Horu altında 

İstanbul 27 40 

Trabzon ikinci postası 
(.~\KARA) vapuru 16 Mayıı 

Peişernhe akşamı Galata nhtınun 
Can horekctle Zonguldak,_ lnc
bo!a, Sinop, Samsun, Unye, 
Fat<a, Ordu, Giresun, T nılrıon, 
Rı:cıc ~ideCP.k ve Of, Trabzon 
Po!atbane, Gire;c.n. Ordu, Fat
sa, S:ı.•mm, Sinop, İncboluya 
u~r•yorok gelecektir. 

lzmir sür'at postası 
(CÜLCa~tAL)vapuru 1~ Mayu 
Cu:na 14,30 dı Galata nhhının
dan hareketle Cumartesi sabalu 
lunıre gidecek ve Pazar 14,30 
da lzmirden hareketle Pazarteal 
aabalu gdeccktir. 

Vapurda mükemmel bir Or
kestra ve Caı.bnnt mevcuttur. 

:: KRAV;"ORD'S müshil pJs- '' 
~ !illeri piyasada mevcut sckız 
Ü macunu pastıllerinin en iyi-
!l olup gayet müessir ve alın-

H nıası çok koıay,hr. 
Ü '(RAVfORD'S müshil pas
ft tilluinde bir veya iki tanesini 
:: sırf çiğnemek sureti! çocuk
!! lann ve hatta büyQklerin ti istihahım mucip olan hint 
ı; }·ağıııdan 60 g-ranı almış 

il gibi aynı tesir görülür. 
il l<RAVFORD ·s öksürük 
~ s:ı;.ız ı ö:.sürük ve boğaz ağ-

ı 
rılarcıa karşı en mükemmel 
devadır. 

Hoş bir lezzeti olan bu 
lı sakızlar bilhassa siııara içen
i! !ere şayanı tavsiyedir. 
ii B.i!Omum eczar.elerle ecza 
B depolarında satılır. g Umumi acenta: Oalatada 
ii Voyvoda hanında 7-10 nu-
1! marada RİŞAR VOLf, Oalatail 
H posta kutusu 44 7 ft 
tı::;:r.:ııımn::ı~•:nıw:u::ı:ıı:ıı::::=a 

Zayi: Rumeli Boğaziçi nüfus 
ınemurlu:tundan aldığım ııüfuıı 
ci;zdJrııııı ve a~kcrlik şubesinden 
~ldığım aske!f vesikamı zayi 
eyledim. Yen isini alacağımdan 
zayi olanların hükmü yoktur. 

Rumeli kavağında Dere so
kağıııda 13 numaralı hanede 
318 teı·eliütlü lsmail oğlu 

Mehmet Ccı·at 

OPERATÖR 

Halil Sezai 
BASL'R MElIELERl 
Fistül ·o sıracaları . . 

1 ııı.:lirat,l,ı al)'ıeliya~z elek~! 

tcdaıi ve bilcümle ameliyatı 
icra eder. Saat • 1.7 Dl-

' . -
vnn yolu Acı hamam No. 20 

Emniyet sandığı 

nüdürlüğünden: 

BAYRAM 
Münasebefile herQüıı yeni 
çeşitlerimiz gelmektedir 

ikraz !'{. 

140778 

140121 
179311 
180278 
180825 

181407 
181672 
183081 

183486 

187545 

189089 
95 

493 

2143 
2236 
2672 

2747 
3203 
3286 

3505 
3668 
3898 
4212 
4256 

4569 

!i264 

5402 

5876 
6425 

6696 
6779 

6981 

7440 

7S98 

7932 
8689 
9479 

9595 

10321 
10541 

12514 
12634 

13126 
13130 

13332 
13935 
14875 
14975 
15190 

15328 

15445 
15465 

.;15483 
15771 . : 

t5887 

ismi 

bir çift roz" küpe bir rouı maşallah (bir parçası 
yok) bir roıa yüzük üL.ri sırça Emine Nezihe H. 
bir çift roza küpe F alıretlin B. 
• roza tekıaı yüzük bir altın saat Hristo El. 

bir çift hurda bilezik Dnrdane H. 
• • tektaf yilzük bir altın kordon 17 
dirhem Etem Havva • 
bir altın hurda saat bir alım köstelc F alma • 
bir çift roza küpe bir roza yüzük Emine Hacer • 
• pırlanta hurda dal ı.fne bir çift roza gül küpe 
bir roza balık iğne iki roza yüzük bir pırlanta 
maşallah bir elmaslı kalem bir saat dört altın 
bir ı~tın kordon bir altın köstek ceman 58 

c:lırheın Hasan Lütfü B. 
1 pırlanta pandantif l pırlantalı bilezil< l pırlan-
talı yüzük Hasan Lüıfü B. 
1 roza lıurde bilezik ( bir taşı yok bir taıı 
sırça ) [ çift el köpe Zehra H. 

T~NG:I 
Her nevi mahrukatla işleyen motorlar. Tulumbalar ve 

• 
saire. Fazla malumat ve izahat için lstanbul yej!ane vekili 

o!an Oalatada Küçük Millet hanında 15-16 numarada TAKAR 

( Efendiye müracaat ediniz 

1 roza hurda dal iğne l roza hurda mqallah Nadire H, l 6080 pırlanta akar pantantif , Aliye h. 
1 çift rııza küpe 1 roza pandantif 1 yüzük Talat B. l 6173 yüz dirhem gümüş Mehmet Hqim ı:;, 
1 pırlantalı ağraf l pırlantalı yüzulc 1 altın 16203 roza pantanlif bir taşı kAğıda sarılı Münevver h. 
oaat l gümüş tabaka Lütfü B, 16412 2 çift roza küpe beş miskal inci Samiye h. 
1 çift roza püpe Hesna H. 16426 1 roza tektaş yüzük (kolu elmulı) > h. 
1 roza bile7:ik Fatma Lüıfiye H. 16484 1 altın çalar saat bir altın tabalı:a 27 dirhem Ahmet Tank b. 
[ pırlanta tektaş yOzük 1 pırlanta teklaş in- 16567 1 çift roza küpe bir altın saat bir altın bilezik 
ravat iğnesi Vasfi B. 9 dirhem Havva Şamiye h. 
l roza gül kiıpc li.nıine Meliha H. 16631 1 roza bilezik bir altın bilezik I 50dirhem gümüş ~e h. 
) altın saat Saffet • 16696 1 pırlantalı ağraf Milırişa h. 
1 roza telctaş yüzük kolu elmaslı (bir taş yok) bir 16818 1 çift roza küpe Hikmet Leman h. 
roza yilzük bir sun 'ı yakut yüzük il<ı altın bilezik 16821 1 elmaslı saat, bir altin kordan 7 dirhem blr roza 
bir allln madalyon 7 5 dirhem gümüt Nuri Ef. incili panlantif Cevdet b. 
1 çift roza çember küpe Cavide h, 16831 1 çift roza küpe Fatma Naciye h. 
1 pırlanta gerdanlık Cevdet b. 16847 1 çift roza küpe, bir çift roza menekte iğne Falına h. 
t roza ıektaı yüzük Fatma iffet h. l 6853 1 roza maşllah , Melllıat h. 
l • > > bir çift roza yüzük Ayşe > 16713 1 roza yüzük dört altın madalyon Nazmiye h. 

( ) l 6Ş04 1 çift roza küpe • Müzeyyen h. 1 çift r~ ,gül küpe bir roza gül . y~iik orıası yo,k: · 1 
1 ı • A;ı 1 l>!'ıoö 1 çift roza kape, bir roza yüzük, bir pırlantalı yUzük, bir bir lıralık bet nazarlık. altını M. m Agveni 

bir altın saat • Ruun 8. 
1 çilt roza küpe (altları sırça) bir roza yüzük bir roza 16945 1 allln saat maa kaı'don 20 dirhem F atına Nire h. 
iğne bir elmaslı sı:at bir allln ııaat bir altın kordon 16935 1 çift roza küpe Şaziye h. 
14 dirhem Ahmet Nurettin b. 17021 2 pırlantalı iğne , 3 pırlantalı yi!Zük, 3 rnza 
1 pırlanta teltaı yüzük bir çı!t roza küpe bir altın iğne, 1 çift pırlantalı iğne, [ roza kıravat iğnesi 
kc.rdan 14 dirhem Nazmiye h. 1 elmaslı saat, [ altııı saat maa köstelc 140'.> 
iki çift roza küpe bir roza pantantif ıkı roza gerdanlık dirhem gümüş, J elmaslı yıldız taş tabalı:a maa 
Lcl•ı (bir taş yok) bir roza iğne bir roza yüzük Fatma h. agızlık 1 nurlye h. 
1 çıft roza kJpe J O mıskal inci Hüdaverdi Ef. . 17053 l roza tekıq yüzük alAetUn 8. 
1 ,. • gül küpe Emrı b. 171 16 3 roza yüzük 3 laf nosan, l çift roza küpe, 
1 p!rkıı~.lı akar pantantif Nclıile b. 1 roza iğne, 1 ılllln saat, 1 altın kordon 18 
1 roza dal iğne 1 al110 saat 1 beşibirlik türk 1 bir liralık l yarım liralık zinet altını Şefika h. 
altını 1 gümüş ayna 2 gümüş kupa muzaffer h. 17172 2 roza yüzük, l incili nazarlık alllm litnet h. 
1 çift pırl .. nta gül küpe 2 roza ljtne 7 adet 17180 1 roza yüzOk süreyya • 
razarlık altını 2 roza yüzük fatma makbule h. 17246 l elmaslı oaat Vedat Ziya B, 
1 roza yüzük 1 lira çeyreği 1 yarım liralık 17257 1 pırlantalı yüzük Saadet h. 

17272 l çift roza l<üpe Fethiye • zine: altını melıha h. 
1 al b·ı 'k u 1 le l f 172,75 On üç miskal inci, iki elmaslı saat, bir elmaslı taltın, t pır ant ı ı ezı saa roza yüzü çi t 1 L 

ı bır a tın 1.ordan Zeynep h. 
roza kol düğmesi 1 roza bilezik l albn oaat 1 7285 lkı pırlantk tekıaı yüzük, bir çijt pırlanta gül küpe, 
I çift altın küpe samiye h. bir allln tabaka Neb~e h. 
1 roza tektaş yuzük ayşe h. 17308 Bir beşi birlık tine( • altını Servet h. 
4,5 ml,;kal inci naciye h. 17318 1 yüzük kolu elmaslı •ortası sun'!• bir pırlanralı 
1 pırlantalı gerdanlık l taşı sırça dokuz miskal madalyon, bir pıilanta • İekı.j yüzük Halice Nebile h. 
inci hilıni B. 
1 çıft roza küpe 1 roza yüzük 1 roza iğne mahir > 

[ roza tektaş yüzük hamdı • 
[ > pandantif l elmaslı oaat 1 altın kordon 
11,5 dirhem nafia h. 

1 çift roza gül küpe abdullah rasim B, 
1 roza madalyon ( roza tek küpe 4 nazarlık 
altını 1 altın kolye 1 hurda bilezik 200 dirhem 
gümüş istimal ef, 
1 roza yüzük (ortası sırça) Mehmet Tevfik B. 
1 çift roza küpe, bir roza gül yüzük bir altın 
kordon bir altın köstek 25 dirhem Fatma H. 
1 pırlantalı dal iğne btr taş noksan Süleyman Eıref B. 
2 roza yüzük Mm. Ester 
beşbuçuk m:sbl inci lb,ahim Ef. 
2 roza yüzü!c bir t31 noksan Süleyman Hilmi B. 
1 pırlantl akar pantantlf birçift pırlanta küpe 
bir roza tektaş yüzü~ MelAhal H. 
1 altın saat bir altın yilzUk taşı sırça btr nazarlık 
altın bir altın kordon Dimitri Ef. 
1 roza na! yüzük Mustafa Fuat B. • 
1 pırlantalı yüzük iki tqı noban 70 dirhem 

güm üt Fatma H. 
1 çift roza kilpe , . ~\ıra h. 
2 .altın .uf,. )ııı:- altın kordon bir altın göstck 
bfr altın .nl14n , ~r rpıa yüzük bir f!>7A ay iğne 

· ı • ·"' " ' lbralııııa izzet B. 
3 ·~za y:ı'i'ıılı: ; F atına Hayriye H. 

' 

17329 .1 roza tektaı yütük , Naciye h. 
1 7364 [ roza pantantif, bir çift roza küpe Zehra h. 
17385 iki altın madalyon 6 dirhem Buhat h. 
17 448 l roza pantantif Satberk h. 
17364 1 roza tektaı yüzük F atına Hadıye h. 
17472 1 pırlanta yilzük ortası yakut Fatma Bedriye h. 
17416 83 dirhem gllmf Fatma Zehra h. 
1 7 4 78 1 roza tek küpe Müzeyyen • 
17 481 l altın saat l elmaslı ptlen Rasim B. 
17629 l rozr gül yilzilk, hıt altın b~ezık AYfe h. 
17682 1 çıft roza küpe Abdullah 8. 
17728 1 roza tektq yüzük, 2 hurda altın kalem Müzeyyen h. 
17790 • 1 allln aut Muıtafa Şevkı B. 
17903 1 roza madalyon ortası noksan ve hurda l 

• roza yüzük , Hüniye h. 
Tahvil 

17 708 bir rumeliathvili • 
1442 dört yirmilik istikrazı dahili tahvili 
1 156 bir rıımelı tahvili 
1898 altı rumeli tahvilt 
1983 on ıkı rumelı tahvili 

Mahmut b. 
lıısan b. 

Sabılıa h. 
Ahmet F .ık b. 
F atına Zehra h. 

Yukarda isimleri muharrer zevat mücevherat ve tahvtllt mu· 
kabilinde emnl~ sandığından istikraz etıniı oldukları meballğl 
vadesindo tediye etmemelerine ınebnı Jıını istikrıızd~ tayin olwıa& 
ıkametglhlanna ihbar name gıınderilmı, ise de bulunmadıkların· 
dan tarihi ilAndan itibaren mücevherat medyunlarının 91 gün 
tahvilat medyunlannın da bir hafta zarfında tediyei deyn Teya 
tecdıdı muamele eyle=dıkleri takdirdo merbunata ~-in 
bılmıızayıde ..ıılacaiı ılAn ot.;ııur. 

1929 ltkbııhanıım hllyiık ıtırprtzı 
Galatada Kanköyde Voyvoda ıoka.AJ, k&rflSlD.da 

~EKSELSiYOR 
Büyük elbise fabrikası tarafından takdim olunacal:tır. 
Müotebap çeşlılerlıulıl lôrmedeo biç bir nıubayrna bulu.omay :ıı.ı 

Beyefendilerele çocuklara mahsus 
n moda biçimlerde ve teminatlı 

cinsten muhtelif lngiliz ve fantazi 
kumaşlardan 

Kostümler 
spor kostümleri 

15 liradan 
itibaren 

l\leşhur i\IA:.\'DEL BERC markalı 
en mükemmel gabardinden 

her renkte 

Pardesüler 
ve müntehap çeıitlerde T rençotlar 

17 1 liradan 
2 itibaren 

Hanımlara ııenç kızlara mahıuı 
en son moja ve her renkte 

müntehap çeşitlerde gabardin 

mantolar 
Kash~ Trençkotlar 

15 1 liradan 
2 itibaren 

Pantalonlar 
Her renkte 6 

2
1 liradan 

fan elalardan itibaren 
Çocuklara mahsus gayet miiııtelıaıl 

çeşitlerde dayanıklı kostüıııler 
ölçü üzerine ısmarlama iç:n huıuıt daire 

Aylık ve haftalık taksitlerle muamele 
yapılır. 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 

Kiralık arsa "" haouı - • Çıra~an sarayı yanında muııka 
dairesinde bir ahır iki hlube 3 225 metro mur~bba arsa, 
kirası 73 lira, müzayede '16 mayıs 1929 da Defterdarlıkta 
yapılacaktır. 

tOo Kiralık dükkdn -Topanede kııla alllnda N. 351, •enelilc 
kirasi 220 lira, müzayede 30 ıııayıı 1929 pertcmbe günuü deher
darlıkta yapılacaktır. 

tOo Kiralık dükkan - Popanede kışla altında Vo. 367 : enelik 
kirası 340 lira müzayede 30 mayıs 1929 pcrtcmbe günü defter
darlıkta yapılacalctır. 

tOo Kiralık dükkdn - T opanede mektep altında No. 461, 
senelik kirası 60 lira, müzayede 30 mayıs 1929 pe'lembe günü 
dcfterdarlıltta yapılacaktır. , 

tOo Kiraiı'/i. diikk&."'- Topanede kııla altında N. 371 
acnelilc kirası 168 lırı, müzayede 30 mayıs 1929 p2rşenbe 
günü Defterdarlıkta yapılacaktır. 

tOo Kiralık dükkdn - T o~ede mektep altında N. 393, 
acnelik kirası 100 lira, müzayede 30 mayıs 192 9 perıenbe 
günü Defterdarlıkta yapılacatır. 

tOo Kiralık dük/ıdn - Topanede mektep alııııda No. 397, 
acnelik kirası 96 lira, müzayede 30 Mayıs 1929 perşembe günü 
defterdarlıkta yaptlacakıır. 

tOo Krralı/e dü/i./ean - T opanede mektep altında No. 413 
ıcnelilc kirası 120 lira, müzayede 30 mayıs 1929 perşembe günü 
deherdarlıkta yapılacakllr. 

tOo Kiralık bostan - Haydarpaşada lbrahim ağa çayırı 
cıvarında 43 küsur dönüm bostandan tahminen 20 dönüm 
bostan senelik kiraya verilecektir. Müzayec!e 26 nı•yıs l 929 
pazar gOnü Defterdarlık İa yapılacaktır. 

tOo Kiralık çayır mahalli - Haydarpaıada lbr~him ağa 
mahallesinin bayır sokağında 1-4 1-5 numaralı ılı brakayı 
muhtevi 35 dönüm 107 2 zira 1 N. çayır mahalli senelik 
muhammen bedeli 299 lira, müzayede 29 mayı~ pazar günii 

• 
Defterdarlıkta yapılacakllr. 

Manisa emrazı akliye ve asa
biye hastanesi ser tebabetin
den: 

Manisa emrazı akliye ve asabiye lıastanesiııh 1 Jırzir:.ıı 1929 
tarihiııden 31 mayıs 1930 tarihine kadar bir mıel,I: i~şcs.ne 
lüzum görülen 29 kılem erzak kapalı z:ırf usulile ıııev:ı.ii ıııüıı:ı
kasara vazedilmiştir. 

Talip olacakların 25 mayıs 1929 C•lm r~csi günü ın~ni~ 

sıhhat müdürlüğü dairesinde nıüa'akit k0mis; o~:ı müracaatları 
ilan olunur. 

Kiralık dükkan ve ardiye 
Mülhak ·vakıflar müdiirli.igiiııden: 

Bahçe kapısında Çiçek pazarında 14-18 numaralı dük 5.ı ve 
ardiye pazarhk Guretile ihale edileceğinden tdiplerin IS ıı:ayıs 
929 cumartesi günü saat l!ı c kadar lstanbui Evka! mi:d:irlü;tü 
idar~ encüın.eııine müracaat eylemclari. 

Rize ,·ilayeti enciime!1i da-
imisinden: · 

Hali hazırına ( 30) metro iIAvetı:n temdit ve bozuk mah:ıllerl 
tamfr C"dllecek. olaJ.1 Rttc eümrük b'nası kar~ısındaki iskelenin be
deli' keşfi. ( 9484 ) lira seksen yedl kuruşt:ı.'1 ibaret olan ve teslim 
edilıntk üzere mezkllr inşaat ve tamirat bugQnden itibaren yirmi 
gün milddctlc 'mimakasa.yı konulmuıtur. 

_Muvafık' ve mutedil §C!'ait derınefll.D edildiği takdirde mayısın 
27 ncl jıazattesi zılnil sut on be~fe l'ıale ınuaınelcsl yapılacaktır, 
'temiıılt ve fıusıcsah saire lçiıı idhal!t kanunu mevadı mahsusa• 
suıc.U mWıderlç alıkim ve şeraite riayet ·edilmek prtlle talip olaıı-

, ııırııı cndimeıı.1,villyctı miiracaatıan llln olunur. 



Hnt·~ ~ARnARI: 
Tôrklytde Hariçte 

Kuruş Kuruş 

ı Aı ııtı ıso ooo 
3 400 EOO 
6 .. 750 1450 

.. 
Gazetemizde çıkan >'.~ !f 

!resimlerin bntün haklt.n inahnndur · 
Gazeteye gönderllece\ mcktupl~rın fizerlne 

idare içinse (idare), yazıya aitse (Yazı) 
i~aretl konnlmahdu 

Budmıy&ı\ ınelr.luplarm ladtaindeo, kl)'D)lSU. 
mukaddere•b mektuplara konulmuı .,U.Larm. 
kaybolma•mdan ve ilinlann münderlea~d:.., 

15 Mayıs 
1929 TlhfF ~ektep,\Frllf faydalı ea~lin 

ılinlannd4 9 / ô 29 t~m:lli. t yapılır 

Büyüt lj ya bil çoiı: defa lçjn verilea ildnlarla 
hususi mahiyette$! lllnlann ucr:tl 

idıİrc ile ıcafarlaşttrıhr. 

illi TARI FESi: 
S.ıttrı Kuru} 

-o 
6·8 inci sayfad, li.' 

25 
ş " • 40 
.. • • ıQlıl 
2 • " 20J 
t • • 

ı-s inci sayıl•ll \ıo 
idare me•ul delildir. !n geceki a~------------------------.. 

t;;;;;;;"""""~.,....~~~ ...... ~~~ ...... ~ ...... ;;;;;;;:• Istanbul, Babıaji, Ankara <:addesinde "V akıt,, yurdu 
12 " 1400 2;-00 

Cuetenıiotı:: buıutl Ulıı kah;1l e:i~l yJr 
ti. S. H. Uinst acenteıl. 

resmi il4nlJ' J 

' 

1 Borsalar 
1 l\\ı kuı 

1 hıçziliz Jira~n 

l Polor 
20 Yunan <lırahınl 

l Ra)lı~mark 

1 ATıa:furya şilini 

~O Ley Romanya 
:iO tcı.·a Bulgnr 
l Felemenk !lorinl 
:o Frant:ız frangt 
rn llalyan lireti 
~O kuron Çeko. Slovakya 
l Çer,·onets c so,·iyct, 
1 2eloti c J~chistan • 
20 Dinar • ·yogoslavy:a, 
~O Beltika fr:ıng1 
ı Pezeta JFpnnya. 

20 Jn·lore frangı 
ı }.f ecJdiye 

Çek 
Londra üzerine bir lngtllz tlrası kuruı 

Ncvyork ı Türk llrul dolar 
Pariı • • ' frank 
1tfilano • • • l)ret 
Bcrlin • • • mark 
Sofya • 
Rrlikrnl • 
Ami•terdaıno 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• leva 
• belka 
'o florin 

frank 
• kuron 
• ıllin 
• pczeta 
• zeloti 
•dlrahmi 

Cincvro 
Prag 
Viyana 
Madrlt 
nr,ova 
Atına 

Btikrtş 
Belgırat 

20 ley 
TUrk lirası 

krus 
dl nar 

Tahviller 
!Ellkraz dah!ll • vadeli• 
Düyunu muvahide 
Jkramlyell demlryolu 

l<tanbul tramvay drkotl 
Rıhtım Dok ve AnUrep~ 
l•tanbul anonim En ılrkeli 

Hisse senetleri 
Jı bankası 
()ı;manlı b:ınkaın 

Afıldı T° Kapandı 

996 00 
205 5000 
ss 12 5l 
41 1s,oı;ı 

~9 00 00 
24 25 Oy 
:9 0000 
81 OG 

160 7500 
216 00 
122 0) 

0000 
22 76 

. 72 $0 
114 0() OD 
29 25 

790 00 

IOOC> O. 
048 5625 

12 41 so 
8 26 (1) 

j 0525 
(8 87,5) 

8 49,0ı> 

1 ,0,50 
2 !11711 

18 32,80 
3 · 4S,OO 
8 3950 
4 32,00 

37 115 
24 so,oo 
27 gl) 00 

94 
107 

:' 7 

0000 
5000 

45 

25 

• 14 00 
188 00 

995 oo 
205 5000 

53 12 5' 
48 75,00 
29 00 
~~ Otl 25 
29 0000 

81 00 
ısı 1500 
215 00 
·1 22 00 

0000 
22 l5 
72 iP 

114 00 
29 ~s 

787 llO 

0999 oo 
0,48 8 l,s;l 

12 48 00 
9 27,00 
2 0525 

67 00,00 
3 49,50 
1 20,75 
2 52,00 

16 3S,OO 
3 4S25 
3 3900 
4 32,2~ 

87 55 
24 50,00 
27 15,50 

93 15 01) 
206 SC> 00 

14 

7 45 

00 
00 00 

1 Ticaret ve ıahire borsası 
·ı fiotlar Ticaret borsa§ı kaUbumumlllgi tarafından verllmistır. •. -.,;;.;;;;.;;.;....~~~~=,-=o.::;:_;;;.:,;;;;;:,;;~~~ 

Oklı:J.Sı - UN -
Azaınl Asgari Çuv•Jı kilosu 
K. P. it. P. Eki 

sıra eklstra oo ısso 
Buğday..%Çavdarlı 

Yumuuk 00-00 00 00 00,00 
Kızılca 00..00 00,00 00,00 
SUntcr 00-00 00 OC> 00,00 
~ert oo·oo 1800 ıaoo 
D<nmc OD-00 00.00 C)0,00 
Sert malılut o..oo 00,00 00,00 

av dar 
Arııa 

l
~ıı~ır 

Yulaf 

[

Fasulye 

' 'SUftınl 

-ZAHiRELER-
16, IO 
1422 
1520 

00,0fl 
so,oo 

-tlUBUBAT-

t 6, 10 
1422 
1410 
oo,oo 
3300 

Ku f'y<'mt 
00,00 
26 00 

00,00 
26,00 

F:klstra • ı sı;o 
Birinci yumusak oo 
Dirlnci rert • 
Jkincj 

1350 
ısoo 

0990 

- TiFTİK -
.AJJkara ı 95,00 

.Akşelıir 000,00 000,0o 

Yapası Guz yunu 000,00 ooo,o 
-AV DER.IS!-

Zerdeva 
Sansar 
Tilki 
Kunduz 

ç fındık 
Badem 

çifti 0000,00 0000,001 
0000,00 0000,00 

• ouoo,oo 0000,00 
• c 000,000 eoo,oo1 

-FINDIK
ooo 00 000 00 1 

000,00 ooo,0o 

Devlet demir yolla
rıve limanları idarei 
umumiyesinden 

l 5. 5. 929 tarilıine müsadii çarşamba gününden itiba

ren :\lııltepe ile Bostancı aras!nda (küçi.ikyalı) namile bir 

durak açılacaktır. 

Banliyö tarife<Jndeki katarlardan l 7-2 I 37-4 l-45-ve22-
2ti- 38-40 ve 44 No. katarların mezkur durakta birer da

kika tevakkufla yolcu alacağı muhterem halka ilan olunuar 

Devlet demiryolları ve liman
lari umumi idaresinden: 

Önümüzdeki l(urlıan bayramı için 15-16 g~ce yarısından 25·26 

g rce yarısına kadar t~nzilü tarife t:.tbik edilecektir. 
Evvele ilin edilmi'l olan tJrlfeler bu bu suretle tashih olunur. 

Umumi idare 

Çanakkale nafıa baş ınühen
disliğinden: 

Ezine-Bayramiç tarikinin o+ooo ila 7 +ooo kilo metrosıma 
hdar evelce yapılmış olan tesviyei türabiye üzeriae şosa ameliyatı 
bedeli keşfi olan (30559) lira üzerinden 18 mayis 1929 tarlhine 

miısadil cumartesi günü saat on altında pazarlık sı.retiyle ihale 

ech:mek üzere tekrar münakasai alenlyeye va:ı.oluiımuslur. 
Taliplerin 18 mais 1929 tırihine müsadil cum11rtesi ~Unü -•a:;.t 

on altıda vilayet encümenine ve fazla l'fstliit isteyenlerin Nana 
taş mühendisliğine müracaatları ilan olunur. 

tell97U (idare i$leri 1971 (yaıı isleri) • tel~raf: VA1JK osta tusu: 45 .. 

.Büyük 
KEŞİDE. TARİHİ 

30 HA.ZIPAN 919 
BİLETLER 

ı liradır Eşya piyangosu 
Türkocakları merkez heyetinin tertip ettiği 

Büyük eşya piyankosu ikramiyeleri 

Cins 

Kapalı 929 ıuodel 27 katalog No. lu 
Beş kişilik Buik otomobli 
Kapalı 929 modeli Şevrole oton1obili 
Pırlanta Pantanlfi 
« Küpe 

Büyük salon halısı 
Yüzük 

(( 

Pırlanta Pantantif 
Pilatin çift kapaklı erkek saatı 
« Kadm kol saatı 
SJlon takımı 
İpek seccade 
Halı seccade 
Hereke battaniyesi 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

Ilerekenin fantarıi ipekli yastığı 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( (( 

(( (( 

(( (( (( (( 

Hereke kumaşından )'astik 
(( (( (( 

Herekenin ipekli ınendili 
Beykoz fabrikası nıaniul:itıııdan bavul 

« (( (( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« Mektep-Oantas ı 
<< eğer takımı 

(( (( « evrak çantası 
(( (( (( (( (( 

(( (( (( (( (( 

Esirgeme Dernigile Hilaliahıner 
San'at evinin Şöınen dötabl, ipekh 
~hız, yastık , çay takımı, ınasa örliisü 
ipekli kombinezon, eşrap, çamaşır 
Takımı gibi nefis eşyaları 
Zarif bir oya 
El işi bir abajor 
Hurdebin 
İki parça ceviz sigara kutusu, dok-uz 
Parça işlen1eli fil dişi hamın sigara 
Tabakasile on bir adet gümüş mineli 
erkek ve kadın sigara tabakaları 
İçerisi Türk tipi minyatürlerle 
İşlemeli büyük paravana 
İki küçük paravana 
Gayet nıusanna çerçeveli nıinyatüı· 
Hattat Nuri Efendi tarafından bronzla 
Yazılmış levha 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« 
(( 

(( « (( 
Kütahya çinisi 50 santinı tulünde vazo 

« « « kavanoı 

« 40 « arzında tabak 
c 60 « tUliinde vazo 

Adet 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

10 
10 

2 
20 
80 
50 
50 
30 
20 
10 
10 
10 

5 
5 
5 

200 
20 
20 
50 

5 
5 

50 
20 

231 

1 
1 
1 

22 

1 

2 

2 

l 

1 

l 

1 

1 
6 
7 

10 . 
3 

Fırt 

5000 
2500 
2200 
1850 

600 
900 
500 
400 
250, 
200 

1000 
250 
100 
10 
15 
20 
25 
30 
10 
20 
25 
30 
25 
20 

3 
50 
30 

5 
100 
50 
20 
10 

20 
25 
25 

400 

200 

200 

50 

50 

50 

50 

25 

25 

10 
cift 60 • 

1000 

'lek\m 
JRA KU. 

5000 
2500 
2200 
3'100 
1802 
600 

1000 
400 

2500 
2000 
2000 
5000 
8000 

500 
750 
600 
500 
300 
100 
200 
250 
150 
125 
100 
600 

1000 
600 
220 
500 
250 
400 
500 

3178 

20 
25 
25 

450 

400 

40J 

400 

50 

50 

50 

50 

25 

150 

71 
100 
180 

50,000 

50 

50 

Maarif Vekaletinc'~rı "'a ı·a 1 - Ankarada · etn<>o· 

müzesi civarında inşa ,e~i~~~:, 
olan !,met P2şa kız ensıııu ' · 

kapalı zari usulile 1 ır.•Y1' 
1929 Tarihinden 22 nı•Y'' 
1929 tarihine kadar münakasaya 

vaz'olunmuşıur. ·ı·ı 
T ]. l I 1 1 ·ıafsı • aıp oanar aza .. 

ve izahat ile plan proje ve ııııık· 
' 'nı• nakasa fenni şartnamelerı •· d 

üzere eyyamı tatiliyeden n>• 
1 

1 . ·n·a•l 
her gün Maarif Vekli etı 1 , 

d ti ·ı· lunUf· airesin ! müracarı arı ı an o ~ 

KıymeH muhammf,ıe•l 

Lira: 6150 ,. 
Vakıf Mahlluller Müdlır.ıı· 

1 'mcrik•t ğimden: Bcyoğlum a .~ . 
sefarethanesi ye kohot orclı 

01 ı~ 
arkasında (12) harita nu ·) 
rnlı arsa ( 15 mayıs 929 

tarihinden itibaren yirfl1İ 
sekiz gün müddetle \'C ka· 

palı zarf usulilc nıüzayctfLYe 
konmuştur. 

Talip olanlar b:ıı:tdaki ];iy

meti muhanınıincıiin yiı/.Jc 
yedi huçoğu nispetinde p:ı' 
akçesi ve ya lııınka kcf:LJLt· 
namacsile tekliE mcknıpl:ırı01 

(12 haziran 929) çar~ıınılı" 
glin li saat on dörde k:ıd• 1 '. 
lstanbul ~Yk:ıf ıııiidliriY'11 

binasında mütc~ckkil Jdıırc 
,. . ı· 1 1t•!Lrı cncuınemne ten ı ey en 

il:\n olunur. 
~-~~~~-~--_... 

lstanbul icra dairesind'n: 
'.\Iahklınıun bih dcvnini :ıdc· 
mi ifadan dolay; malı~u/. 
ve furuhtu mukarrer bir ııd·1 

açık (çcndler) marblı ııllı;· 
rnmcl ocomobil mııyı,;ı:ı 1 g 
inci CLım:ırtcsi günü. ;;aat 1 ;l 

buçuktan itihan.:n lstaııbul·!,:ı 
sandal lıcdcstcnindı: [ıiJııı< 1 • 
zaycde {unıht cdil~ccgintk11 

taliplerin ha7.ır !ıuluııac:ık 
memuruna mi.itacaatları j).\ll 

olunur. 
~~~~~~-~~~_... 

Lira : 351-10 
Vakıf Mahlüller Müdlırllı' 

ğünden: Bahçe kapısında I ııılı: 
yıır mahallesinde A;ır J~[eıı•lı 
caddesinde Yenipost:ıne ar: 
kasında vaki balıh·:ı kı)'nıcV 
muhammcne ve ~iktarı ıi· 
raı yazılan mctrük sebili ııılii· 
temi! mektep ve arsa ( ı S 
mayıs 929) tarihinden itilı3' 
ren yirmi sekiz glin miid· 
detle ve kapalı zarf usulile 
müzayedeye konmuştur. 

Talip olanlar bah\dald kıt 
meti mulıammcııin ı'lizdc ye· 

di buçuğu ııisbcti~dc peY 
akçesi veya Banka kefalet· 
namesilc teklif mektuplarını 
yevmi ihale olan ( ı 5 ııaıi: 
ran 929 ) cumartesi giin11 

saat on diirdc kadar lstanlılll 
Evkaf müduriycti binasıntl:ı 
müteşekkil idare eııclimeniııc 
tevdi cylcmckri i!t\n olu~ 

n~~ 
.-.,::;~ owCM.:f 1

1 

1 
Zilhicce 5 Burç : Sevıı , 

., 1 
Ayın do!uşn r.;ır.:_ı Ayın b:ıro 

ı ıo,3s t..!Jı.!ı oo,.ıı 

Çarşamba 1 

Namaz ;,;kıtları . 1 
,..,. • fauıı' 

ab.U vsl• ild..Ji A1ryam. Ya.11 JfJ 1 

4,43 12,11) 16,06 19,19 2<1,'.5.~ 
Buııün doğanlara ıtıll1• 
Ek k Kı1· ı 

' • ' •ııJe Adran Mes 

• Günün nasihatı: 
1 ııesıer: 

Bir baba dokuz oj(u ·ı 1 
dokuz oğul bir babayı besli)'~ 

Burün~ü hava ,, 
Rüzgılr haflf ve nüitaha,·vil csec 
hava bulutlu olace~ı.:rır --~ 

.. • '""'"t Meı'ul müdür: Refik ~· 


