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Ucuzluk 
musabakamız -

V AKIT karilerine ten& 
zild.t y apıııayı kabul 

eden dükkanlar 
Kuponlarımızı bu günden itibaren dercediyoruz 

- ----- ------
Eminönü, Beyazit ve caddesinde Karamustafa-

zade ve şürakasına ait ka
sap dükkanı 

( Bu dükkanların sahip-
leri karilerimize ' '• (5) 

Gedikpaşa, Beşiktaş, Ga
lata, Beyoğlu, Pangaltı, 
l<asımpaşa, Kadıköy, Üs
küdar esnafına ve iş adam
larına hitap ediy;:ıruz: 

Müşterilerinizi artırmak 
ister misiniz ? 

VAKiT karilerinin yalnız 

kendi müesseseniz ile alış
veriş etmesini ister misiniz? 

tenzilat yapacaklardır. Maa
mafih bu dükkanlar esasen 
diğer kasap dükkanlarına 

nazaran o• ( 10) tenzilatla 
sattıkları için (0 

o 15) ten
zilatla demektir. ) 

O halde V AKT ın açtı-
ğı ucuzluk müsabakasına 
iştirak ediniz ; bu satır

ları okuduktan sonra 
ya telefonu açarsınız, fs
tambul (1970) numarası ile 

V AKIT idarehanesini bu
lursunuz, dükkan veya ma

\1-aza, yahut yazıhanenizin , 
adresini Bildirirsiniz,VAKIT :. 

karileri için şu kadar ten
zilat yapacağım. dersiniz; 
yahut bu taahlıüdünüzü bir 

mektup ile matbaamıza ya
zarsınız. Bunun üzerine ga· 

zetemit sizin taahhüdünüzü 
ertesi günü müessesenizin 

adresi ile beraber neşre
decektir. Tabii ondan son· 
ra VAKiT karileri sizin 

müessesenizi diğer dükkan 
ve mağ<.zalara tercih ede
cektir. 

D1"in ba::.ı dükkan-
cılar ga::.eteınızın 
karii eri için ten:: il dt 
J"apnırıyı taahhüt et
nıislerdir. Bunlann • 
isioı ve adresleri şun-
[ ardır: 
1 - Yenicam!de tahmis 

Önü cadl!esinde kara mus
l.ıfa zade ve şürekasının 

(16) numaralı kasap dükka
nı 

2 - Beyoğlunda Balık
pa:arında ( 29 ) numaralı 

kasap dükkanı 

5 - Galatada ( Cenyo ) 
lokantası ( yemek listesi 

3 - Kadıköyünde Eski
iskele caddesinde (27) nu
r,1.!7aJı kasaµ dükkanı 

·l Osl.üdarda iskele 

Zeplin hareke· 
ti.ni bugüne te

hir etti 

- Böyle hir /ıaclınla n<"ıl 
•vlendin) Hem şaşı. hem kam
bur, hem ke~me, 

Yüksek sesle söyliye
b;/;,sin, _ayni zamanda salır
ır da. 

Bedin, 14 (A.A> - Ya
rın uçması evYclce kararlaş

mış olan ~ Graf Zeplin, ba
lonunun hareketi ahvali ba
vaiyedeki ıttıratsızlıktan do
layı tehir edilmiş tir. IIem 
barnrun cyileşmesine, hem de 
Fransanın cenup arazisi üze
rinde uçmak için müsaade 
alınmasına intiwr olunacak
tır. Zeplinin yarın ak~aın ha
reket etmesi muhtemeldir. 

Berlin, 1 5 (A.A) - Fran
sa Zeplinin arazisi üzerinde 
uçmasına müsaade C'tıniştir. 
Binaenaleyh Graf zeplin ba
va bugün Felemenk tarikile 
yola çıkmasına müsaade et
mezse perşembe günli cenubi 
Fransa seyahatine başlıyacak
tır. 

üzerinden ° • ( 1 O ) tenzilat 
yapmağı deruhte etmiştir. ) 

6 - Pangaltıda tramvay 
caddesinde yeni kasap na
mile maruf ( 136 ) numaralı 
Rıdvan beyin dükkanı ( •:. 5 
tenzilat yapecaktır. ) 

V AKIT karileri hakkın
da bu müesseselerin göster
dikleri alakadarlığın diğer 
iş evleri tarafından da izhar 
edileceğini şüphesiz adde
deriz. 

Ankara, 15 ( Vakıt ) -
Resim sergisi maarif vekilinin 
nutkunu mliteakip meclis re

isimiz Kılzım Paşa tarafından 

1 

. - :::.~- - -- - . 

Venizelos mu? 
Konduryotis çakilacek olursa 

-·-
Riyaıetlcumbur ınakamına 
muvakkaten M. Venlzeloıun 
geçıneıl kuvvetle muhtemel 

Atina, 15 ( Aneksartita ) -
Reisicumhur J<undiryoüs Riya
seticumhur makamından çekil
mek hususundaki kararından 

henüz nüklll etmemiştir. istifa
dan vaz geçmemesi pek muh
temeldir. fakat şayet l(undur
iyotis çekilmekte ısrar ederse 
.M. Venizelcsun ırıuhtemel istir
kaplann önünü a ıııak üzre mu
vakkat bir zaman için ve mü
nasip bir zat bulunnncaya kadar 
bu makama intihap edilmesi 
kaviyyen muhtemctdir. 

fln oronın· imıri ___ ,_..:......._ 

PIAnlar tetkik 
ediliyor 

Ankara, l 5 (Yakıt) - An
karanın imarı planı müsabaka • 
sına girenlerin eserlerini tetkik 
ve birisinin kabulü için müte -
ıeltkil Jüri heyeti bugün Vali 

vekili B. in riyasetinde toplandı. 
Asaf (Bilecik). Mithat (Aydın), 

Aziz (Erzurum), Falih Rıfkı 

(Bolu) ve mühendis Zıya, ce -
miyetl belediyeden Cemal B. 
!erden mürekkep altı kişilik bir 

encümen seçildi. Encümen plın
ları tetkik ederek birisıni kabul 
ve heyeti umumiyeye arzede -
cektir. Heyeti umumiye cumar
teol toplanarak kararını , vere • 
cektir. Mühendis Jaosenin An
ltara kalesini şehir merltezi 
addeden planının kazanaca~ 

muhakkak görülmektedir. 

Barem tetkikatı 
Ankara, 15 (Yakıt) -

Barem tetkikatı devam edi
yor. Bayram ertesine kal • 
ması doğru değildir. 

alınıp satıldığı halde transit 
mallardan resim alınacak mı 

tarikile geçen 
? 

muştur. 

Tüccarlar bu suretle geçen 
transit emteanın borsaya kayde· 
dilmemesi husu.unda ısrar 
edilirse transit tarikini tebdıl 
edeceklerini bildirmişlerdir. 

Bu mesele iki saat müza
kere edilmiştir. Zahire borsası 
mecl !i reisi Murat ve komiser 
Akif Beyler zahire borsasının 
noktai nazarında ısrar etmişler, 
bu mevadtan resim alınmazsa 
bor;anın mevcudiyetinde mana 
kalmıyacağını üstelik varidatın da 
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lPLA 
• VE 

• • MÜSTEHCEN 

NEDiR?~--... ~ 
Cevat Ferit Beyin fikri 

Kanun hicabı umumiyi muci 
resimleri istihfaf etmiştir! 

Tabii olmıyan vaziyetler, müttehcendir. Şehvet anının taıviri 

hiç deiiilıe kabihtir, San'at takyit edilmemelidir, ancak. .... 

Darülfünun usulü ceza 
müderrisi Cevdet Ferit B., 
yeni ceza kanununu tanzim 
eden komis-

yonda Temyiz 
birinci reisi 
Ihsan, baş • 

müddei umu· 

misi Nihat 
B.ler ve di
ğer bazı zev· 

atla birlikte 
çalışan tanın-

mış hu kukçu
larımızdandır. 
Cilt cilt ilmi 

kitaplarla 
dolu yazı • 
hanesinde , 

rek beynelmilel kanunlar! 

hemahenk olmak üzere ve 
Fransızcada "Pornographe. 

fazla meşgul 
bulunmasına 

Usulü ceza miidcnial a.,-ukat 

denilen açı 
resimleri, ya· 
zıları menet
mek maksa
dile konul -
muştur. Gen
çleri fuhşa 
teşvika ve 
beyaz kadın 

ticaretine ma
ni olmak i
çin de ah
kam vazedil
miştir, ki bin
netice hüku
metçe arzu 
edilen Avru
pa kanunla
rile hema • 
vücude gel-

Cevat Ferit B. 
rağmen, müracaatımızı bü
yük bir nezaketle karşıladı 
ve anketimizin mevzuu etra
fındaki mütalealarını tesbit 
için bir saat tahsis etti. 

Muhterem müderris, su
allerimizi tetkik ettikten 
sonra, darülfünun kürsüsün· 
de ders verirken olduğu 1

1 

gibi, yüksek sesle ve kat'i 
cümlelerle, an!atmıya baş
ladı: 

- Bu mevzu, bizde ye
nidir. Eski ceza kanunun
daki noksan cihetler meya
nında, bu da 340 senesi 
eylülünde Ankarada, sonra 
lstanbulda toplanan kanu
nu ceza komisyonu tara

fından ikmal ve ilave edil-
miştir. Layiha, meclise 
verildi, neticede komis-
yonun tesbit ettiği şekil, 
aynen kabul olundu ve bu, 
341 senesi nisanında mer'
iyet kesbetti. Bu husustaki 
426 ıncı madde, gerek 
"Lozan. muahedesile, ge • 

Bayram 
Pazartesi günü 

İstanbul müftülüğünden: Ma
yısın onbirir.ci günü Zilhic
cenin biri olmasına nazeren 
20/5/929 pazertesi gunu 
kurban bayramı olduğu ve 
deri ve bağrsaklarının tay
yare cemiyetine teberru 
edilmesi ilan olunur. 

henk vaziyet 
miştir. 

Metin, Fransız kanunun
dan hemen aynen kopye 

edilmiştir. Fransız kanunu, 
şimdiye kadar üç bü1ük 
tadil geçirmjştir. Evvela, 

1881 tarihli matbuat kanu
nunu tadilen ilk hüküm 

konulmuş ve nihayet 1900 
den sonra da bir tadil ya
pılmıştır. Bizim kanunun 
426 ıncı maddesindeki 
• Müstehcen ve hayasızca• 

kelimeleri , Fransızların 
"Obscene et outrage pub

)ic. tabirlerinin muk:ıb : li-
dir. 

Bunların tam manasıla 

neye delalet ettiği hakkın
da Fransız hukukı.nda da vu

zuhla bir hüküm verilmemi.5tir. 
Nazarı dikkate alınm~sı 

lazım gelen mahakinı ic
ıihat ve mukarreratını göz

den geçirelim . Frar. sız 

mahkemelerinin müteaddit 
kararlarına nazeran, çıp
lak resimler , umumiyet 

itibarile kanunun mene ttiği 
şeyler meyanına giremez. 

Kanun' daha ziyade hicabı 

umumiyi mucip yüz kızar
tacak çirkin resimleri men
etmeği istihdaf etmiştir. 
L Alııarah 2 inci sayıfamızdadır ] 

Amerikalılar da Rusyanın 

iktisadi vaziyetini tetkik 
edecekler · 

. azalacağını söylemişlerdir. , 

1 
Diğer bir kısım aza da tran

sit husasatına halel gelmemesi 
ı için muamelei ticariyesi lstanbul-

Bekarlık 
Xuyork, 14 (.L\.) -Ame

rikalı iş adamLırır d an mii

rckkep bir grup, Rus · ı\mc· 

rikan ticaret oda, ır. •n hima
yesi altında, Ru,;ya 'lın ikt'sa

dl, ticari, \'C sına ! y:ıziyctini 

tetkik etmek lızrc mezkur 

memlekete gitmek için i>tih
zaratta bulunmaktadır. Bu 
grup 15 temmuzda Bcrlimkn 

'mufarakat ve l 6 nğu;tosta 
oraya avdet edecektir. 

açıldL Scrt\ivi nkilkr, hüı.:.l

met erkanı, mcb'uslar, sefirler 
gezdiler. Ressamlar umumiyetle 

[ .Alttu.ılJ z locl sayıfamızdadır) 

da yapılan transit emteaaın 
borsaya kaydedilmesi mütalea
sında bulunmuılar. Neticede 
bu mes'lenin oda azasından 
Sezai Ömer , F alk , 2.ahıre 
borsasından Murat ve Aldf bey
lerden mürellep bir encümen 
tarafından teltik edilıııesi karar
lııştınlmııbr. 

Müsabakası 
Gelen cevapları tasnif ettik 

• 
ekseriyet tarafından Kadri 
Raşit Paşanın fikrinin beğe
nildiğini anladık. Bu fikre· 
rey verenler arasında kur'a 
çektik, Kazanan Jcarilerimi
zin isimlerini yarınki sayı
mızda neşredeceğiz. : 



,~ 

• p şa 

ve 
Yazan 

,, AYHAN eti 
... 

St'i le.J ·111lı11 Prışrı clikdi/., 
!Jc1 lcı.)'10rr/11 

T allalıi lzafi11c sokaktaki köpcklıır 
bile gülerlerdi 

-63-
!~te amn'I rnrJı . z,ıman ıııck istenenlerin yürelderine 

pıışnyı kı ·kınak h~~layıp bir- çöken ganhinısi hiızün onun 
şe\ yapamıyncak \"aziyete saf kalbini sıkıp bunalı.ırak 
sol,muştıı. do!.lurnıoştu . 

Sabit paşaya dedi ki : Koca mutı~arrıfı kenJi 
- Paşa, $ize gc!cn ıclgrnfı yanılaçak fctikctin~ aşıııa 

okudum, vazifrniz ne ise çıktıtıın,lcn nglayıp sızlıyor 
şimdi icra ediniz 1 zannetmişti . 

Yarın sahalı bir aşçı ı·e - Evet işte temiz kalpli 
bir de hizmetçi alarak Yapura bir adam Jalıa. Ben bunu 
bin.:ccgim. nasıl anlıyamaım,11111 

Fazla cşpml:ı hayranla - Diyor,lu. O zatı Süleyman 
rımı lstanbula gönderirsiniz 1 paşnnııı bir türlü anlıyama -

:\luıasarrıf Reşat paşanın dıgı hiçte yanlış de!!ildi. ln-
kubklarıııa in•ınnmıyacağı ~an şu dfınya üzerinde yaşa-
gdmişti : Am~n yarcbbi bu yıp döncştikc daha n !eri 
zorlu Süleyman pa~a yoksa ıuıhy3mnzdı. 
kcnJilerinc oyıın mu ediyor- Süleyman p;ışa ağlıyan 
du Y mutasarrıfın yııııına giderek 

Sabit p.1şa şu büyüklük ellcrrnl a\"uçları i~inc aldı: 
kJrşısında daha nıertleşti : - Müteessir o'nıayın paşa 

- Paşam, l,ıımandnnını, lıazrcderi, takdir neyse ycrlnl 
her halde hür ve muhtar ı - bulur . 
nız. Bendeniz size kat'iyyen Bunlar hep .bizler içindir. 
hiçbir tddifte hıılunınağa Hakkı acizuıuanda göster -
cesaret edemem· diginiz samimiyet \"C alllrnya 

Eger bundan dolayı mes'ul candan minnetlerimi ıır:zcdc-
olursaın sizinle beruber git - · rım. 
nı~ğc de hazırını . Dedi. Süleyman paşa böyle 

Zatınıza ait husu~i emirle. söyleyip kendini tescili ctmc-
rinizi y•ıpanm . jıe çalıştıkça mutasarrıf bü · 

Geçmiş nıaaşlarıııız.ı \"C tun bütüne c,öz yaşlarını 
tayinatınız,ı mahsuben ne kapıp koyveriyordu. 
kadar p:ırn ister~eniz emre· Nasıl ağlamasııı, nasıl ağ· 
diniz, şimdi orduya dönüp lamao,ın ki Süleyman paşa}1 
gctireyım · sızıltısızca Geliboludıın aşıra-

Aman Allah f Reşat paşaya caklarına sevinirken pa~aııın 
tepeden aşağı inmeler lnivere- ters anlaması yüzünden onun 
cekti. Aşağı yukarı anlaşl\·e- dosılugunu da kazanmış olu-
riyorlanlı yahu 1.. yordu . 

Süleyman paşa; azizim, Artık mesele kalmamıştı. 
ispn cdcccgiz, git askerini Süleyman paşa tatlılıkla gid~-
silahbaşı et, .dese hani Sabit cckti. 
paşa ; • Snbit paşa izin alıp lıüku

- lhşüstünc, şimdi .. 
met konağına gitti . MutJ -

Diyip Bulayir canibine sarrıf ta gc.:e yamıııdıın çok 
yollanıvcrccckti . Ya ... Reşat sonra e\·inc can attı . 
pn şa hep bu noktaları• fclıme- Süleyman paşa katibi nıir-
dcrck' lıc~al·q kattıgı iç!n aliıy Mahmut Beyin hazırln-
Sabit paşa yalnız bırakıp dıgı eı·rak sııııdıAını lngiliz 
bo~laıııayı münasip görme - tercümana teslim etti. s.uıdığı 
nıi•ti . 1 ngiliz filikasıııa indirdiler. 

! te Sü!q·man paşa <.\iı Filika karanlıkta yatıp kara-
dikdık kendine bakıyordu. Şu run zırhlılara dottru açıldı. 
iki kumandan ters tarafından Paşanın eşyalarını hazır 
u ·uşu ı·erirse mutasarrıfın git- ettiler. 
tigi gümlü. \'alfalı haline Stılcyman paşa sabahlara 
sobldnrdaki köpekler bile kadar uyuyamamıştı. Hep Ye 
gükrlcrdi · her saat padişahtan iyi b!r 

Rc~at raşııııın gözleri su· haber alacağını ümit edip 
!anıyordu. Ilanidcysc çocuk- durmuştu. 
!ar gibi ağlamıya başlayırc- Rauf paşanın iki ya\·cri ile 
re.:ekıi · Mııkadtlemci Hayı; zırhlısı 

!lele Allaha şül;ür, Sülcy- SÜYarisi sııbalı erkenden sa. 
nıaıı paşa dcrtlı mutasarrıfın lıilh:ıne kapılarına geldiler. 
yüzunü güldürecek cerap ( Bıımodl) 
Yermişti : 

- BirnJcri nzızıın Sabit 
pa~a h;ızrctkri, bö;·lc b'r 
z.ıınanda « daradan » para 
af pta ı.,ider ııyak arkamdan : 
« lı.ık gide rkcn para aldı ! " 
d.:dirınıd, i~tcmcııı. Yanımda 
b;ıı;ı yctc.:ck k:.d;ır param 
vardır. 

lkrİ5ir,c de AlUı kerimdir! 
Oİ) 0rJıı . Artık Reşat pa

şanın uzüntüsü kalmamıştı . 
SL:lcynıan pnşanın sahiden 
;j. nıc~ı.: karıır verdigi anla -
şılıyordu . 

Süleyman paşa böyle para 
mara almıp diişmiyecek 
kadar büyüklükler gösterirken 
ötcı·anda ak sakallı koca Ce
lib~lıı mutasarrıfı içiui, bur· 
nunu çtkc çeke ag-fomıya 
başlamıştı. 

Süleyman paşa zaten dj· 
!uydu: Göz gôre rnahve<fil. 

Yunanlılarla 
aramızda 

İki mesele hakkında 
dostane teşebbüste 

bulunuyorlar 
Atina, 15(Aneksartitos)

Yunan hariciye nezareti 
etabli addedilmemiş olan 
iki şahsın hudut haricine 
çıkanlması ve etabli ve 
muntazam pasarportlarla 
seyahat etm~ eıhasa ait 
bazı emlike vazıyet edil· 
meıi münaa~betile Türkiy~ 
n~zdindc dostane teıeb. 
biilto bulunmak için M. 
Papayp telgrafla tali~t 
verilmtştir, 

VAKiT 16 Mayıs Sayıfa ,i ,.. 

Çıplak ve müstehcen nedir? Resim sergisi VAKiT 
ze _92;:2 -, 

( Üsttırılı l tnci ıayıfaınızdadır [ 
Re imler, vaziyet itiba

rile mukareneti ifade eder· 
se, müstehcendir. Kadının 
hali tabiidc bulunduğu çıp· 
lak vaziyet, mugayiri aru 
haya değildir. Ancak yal
nız da olsa," Contrc nature" 
vaziyetler bu mahiyeti ala
bilir. 

- Mesela? 
Cevdet Ferit B., izah 

etti. Bu izahattan anlaşıl
dığına göre, "Contre nutu
re,. tabirile kadının yakın· 
da bir erkek varmış gibi 
tahris edici vaziyet alması
na işaret ediliyor. 

Bundan başka, erkeğin 
harici bazı teşekkülatı iti
barile, çırr,ıplak bir kadın 

resmi ile bir erkek resmi 
arasında fark görülüyor. 
izahat, şu cümle ile biti
yor; 

- Çırçıplak bir erkek 
resmi, bir dereceye kadar 
efkarı umumiycyi rencide 
edebilir. çırçıplak bir ka
dın resminden herhalde 
farklıdır! 

- Müzelerde bu gibi 
heykeller, resimler de var. 

Şu halde? Cevdet Ferit B. 
kollarını kaldırıyor; 

- Aman, yanlış anlaşıl
masın. Ben bu sözlerimle 
şurada, burada, sokak ara· 
larında, kahve ve biraha

nelerde dolaşan kolu çan· 
talı bazı adamların hasis 
maksatlarla gizlice sattıkla
rı açık resimleri murat e

diyorum. Yoksa, müzelerde 
gördüğümüz çıplak resim· 
!er ve bunların kopyeleri, 

yüzümüzü kız rtmaz:, ruhu· 
muzu maaliyata yükseltir 1 

- Yazılar hakkındaki 
mütıalcımız? 

- Ben "Müstehcen ve 
hayasızca • ıayılabilecek 
yazılarda tahrik ve tahriı 
mahiyeti ararım. Bir yazı, 

eğer bu mahiyette iıe, hi· 
cabı umumi mütec11ir ola· 
bilir. Fakat, miıal olarak 

ıöyliyorum. " Sc.ıdum ve 
Gomore • deki tasvirler, 
tahris mahiyetini alamaz. 

Çünkü alelade roman tar
:zında yazılmamış, fikri ten

kit tarzı ifade ile mezc
olunmuştur. Ahlakı umu
miyeyi ifsat mevzuu bahs
olamaz. 

- Bunu nasıl tayin et
meli? Tayin için kat'i bir 
mikyas .... 

- Vaz'ı, mümkün değil
dir. Ahlak telakkileri :za· 
mania değişir. Biz, bugün 
Avrupa medeniyetinin ka
bul ettiği ahlak telakkisine 

vasıl olmuşuzdur. Kıstası 

hakimin eline bırakmalıdır. 

Hakim, zamana, mekana, 
içtimai vaziyete göre, hük
münü verir. Bu gibi hadi

seler çok hususiyeti haizdir. 
Bugün lstanbuldaki haki
min telakkisini Çemişke
z:ekteki hakimin telakkisi 

ile bir tutmağa imkan yok
tur. Zaman ve mekan, bü
yük birer amildir. 

Hüküm, birazda :zaman 
ve mekanın ifadesidir. Bir 
yerde mucibi muaheze. gö
rülen hal, başka bir yerde 
müsamaha ve belki de isti· 
hsan ile karşılanır. 

- Bu gibi meselelerde 
ehli vukufa taraftar degil
misiniz:? 

- Bilakis. Kutası haki
min eline bırakmalı, demek
ten maksadım, binnctice ka

rarı onun müllhaza ve ittihaz 
edeceğine işarettir, 

Neşriyat ve resimler hu· 
susunda ehli biber lazım • 
dır. A'.v~sturya, matbuat 
ceraiminde bu esası kabul 
etmiştir. Bu kşnun, çok 
büyük menfaatler temin 
etn}İştir. Hakim, ilmi :zatisi 

ile hükümde aldanabilir. 
Maznun, tetkik ve müna • 
kaşa edemiyeceği bir vazi· 
y t karşısında kalmamalıdır. 
Bu takdirde müdafaa hak
kından mahrum kalmış olur. 

H lbuki, münakaşa edilmi
yen bir şeyi delil telakki 
edemeyiz. 

Cevdet 
bir suale 
verdi : 

Ferit B., 
de şu 

başka 

cevabı 

-Gramufon plaklarında

ki şarkılar ıçın Fransız 

kanununda sarih ahkam 

yoktur. Bizim kanun, diğer 
kanunlardan da mülhem 
olmuştur. Ahkam teşmil 

edilmiştir. 

Bestede ifade itibarile 
tahris mahiyetini tayin, çok 

zord~r. Böyle bir beste de, 
telakkiye göre, mugııyırı 
aru haya olabilir. Ancak, 
tahris mahiyeti güftenin de 
imtizacile ekseriyeti azime 
tarafından anlaşılabilir ki 
bu gibi hususatta onun te· 
lakkisine bakmalıdır. 

Bu arada bir müddet 
evci müddeiumumilikçe 

plakları toplattırılan " Ka

sap., şarkısı etrafında ko· 
nuşuldu. Cevdet Ferit B., 
şöyle devam etti: 

- Şehvet anını tasvir ve 
ifade, hiç değilse kabih tir. 
Maamafih, tabii her hadi • 
ıeye göre ayrı hükümler 
yürütülür. Ben beste yüzün
den Aviupııda müstehcenlik 
davası tahaddüı ettiğini de 

hatırlıyorum. Ukin tafsilatı 
ve netic ıi hatırımdan çık
mış... Her halde bir yerde 
okumuştum. .,;: 

Ayakt,a konuşulurken not. 
edilen son sözler; 

- Takyit edilirse ıan'at 
yürümez. Ancak, karii mah
dut olmıyan şeylerde biraz 

ihtiyatkar hareket icap e
der. Bunu hatırdan çıkar
mamalı! 

Adana mahsulü 
Adana hububatını zarar

landıran sona adlı. haşere
nin bu gürılcrde ucmaya 
başladığı memnuniyetle ha
ber alınmıştır. 

Yarım asır cvcı:d 

VAKiT 
16 Mavı• ısn 

Kurye Doryan 'ga
zetesi ·şarki Rume
li hakkındaki neı -
riyatımızı maluiJdı 
mulılmıın1J muvafık 
bulmadıf1ından ve 
naJılsa mfJf redat u
zerine tahtleye luıl
kıımadıf1ında:" Vak
fın ~r/d Rumellne 
dair ihbarına inan
mıyınız diye feryat 
ediyor." Terc'l1ma -
nı hakikat refiki -
mir. de galiba neı
riyatımızı maksadı 

meçhul'l1ne mugtt · 
ylr bulduf1undttn 
ve bllvasıitt lhb1t -
rafı sevdl~lnden 
Kuryenin neırlya • 
tına dellallık edi -
yor. Allah her ke . 
si maluadıntt glJre 
mazhttrı mfikAf at 
etsin. 

• (Üst tarar. blrla<l ••yluııızdadır) ) 2JaJlıilde.: aladç/,e: 
takdir edilmektedir. 

Maarif vekilinin nutku · ı b t 1 ~ 
A k 15 (A A) 

_ G .. _ Rusyay• ihracat müd- Atinadan gelen .. i.r e: , 
n ara, · · u d · 1 h kadar graf Amiral Kondurıyotıs @ .. 1 . tl b' ıııı.ı . etı azırana k • 

ue sana ar ır ı;• rcsım s~r- t d' d'l . . çekilmekte ısrar ettiği ta • ~ __ . k" d .. l .1 = em ıt e ı mıştır. _ 
p;ısının ·uşa ı munase )Ctı e j .A. .. .. dirdc riyaseti cumhur ma· ~ 
:\Jaıırif \'ekili Cemal lliisnü ff .,,. Bugun Guzel San- k M • - kamına muvak aten · g 
Bey atideki nutku Irat et- % atlar birliğinde Şekspire · in a 

' 

Venİ1:elosun geçmesın s 
n1i~tir: 

"Bugün Türk san'atkArlar 
birligi Ankarmızdaki alancı 
5ergisini açmakla mübalıiyim. 
İlk sergi Cumhuriyetimizin 
mebde tarihi olun 923 de 
açılmıştır. O l!;iiııe kadar san·· 
atkılrlarımızın elde ettikleri 
ihtisası sahipleri elbette tes
bit edeceklerdir. Büyük ha
l:l>kilrımız bu sergilere çok 
yakından alaka göstermişler, 
Ye yürlidUğümliz yolları açan 
Ye nurlatan daimi irşatlarını 
bu sahaya da ibzal etmi~ler· 

dir. Cumhliriy t hilkumeti ilk 
gününden beri hayatta bir 
süs değil fakat hisse ve dü
şünceye selamet ve zevk ve
ren asil heyecanların hem 

mansabı hem menbaı olan millt 
birliğin çok kuvnli bağla

rını teaşki! eden güzel san·
oclar<1 hususi bir ehemmiyet 
vernı!~tir. Giizcl Mn'atlar aka
demisinin her gtln tek~mü!c 

doğru attığı ııdımlar, bu 
ehemmiyetin bir tecellisidir. 
Bu sene sergide göreceğimiz 

eserler umumi hatları itiba
r!le beynelmilel umumi san' 
at me!cunlnrı nokta! nazarın
dan birer kıymeti olmakla 
beraber mili! Yarlıl!;ımızın his
sctti,ltlnılz bin bir boralı he
yecnnlarını, bu heyccanlarııı 
[ahır ve ıı;ıırur dolu anatıııı 

tamamen tesblt ctmmeiş oldu
ğu hissini vcrcbilecc.ıti için 
belki ateşli ruhıımuııı tama
men tatmin etnılycccktir. 

Tarihin lıayrnn ve hayretler 
ile kaydedeçeğl vak'alerın içiıı· 

de ynşıyan san'antkArlarııııızın 

da q!aıı lıeht ve hayret devre • 
lerlııde bıılunduğıı söylenebilir. 
Ancak hareket medeni fetihlere 
susayan yeni ne~lin umumi sıın' 

at mcfhuıııu içinde barız bir 
milli renk ver~ıek istedi~! de 
bir haki'.rnttır. San'atkar yetiş· 
tirmeğe ç;lışııı cumhuriyet hiı

kumeti ıı.ııı';ıtk4rları ı aşıyan, 

anlıyan çalı9tıran muhiti de hn
zıriaıııak ve retişti rıııek için 
§z1rni mesai sarfetmektedir, ve 
edecektir. 

'an ·atın dojtrudan doğruya 
hayata knrı~masını umumnıi
letıncslnl istihdaf eden tezyi
ni s:ın'atl:ır kısmında p;eçcn 
zamanlar kıyas edilirse ekle 

edelen neticeler şayanı mcnı
nunirettir. ı 8 inci asra Lı

dar bu ~abada gösterdiğimiz 
kab!li yetin yeniden açılan 
istikrar YC refah devresinde 
hakiki Ye nsil ZC\"kinıizi tc
mamen tcm.,il edcı.:cğillllcn 

(İmitı·nr olııbll!rlz. 
Bııgüıık!i san'alkArlarınıız iç!ıı 

nıııva!fakiyet sırları ke11dlliLfo • 
den yeniden can!aıınıı~. ve çok 
ski bir meJeniyete malik bO -

yük millet mühim tarihi cere -
yanlarııı amHlerini trş;;ıı edecek 
vakalar yaratan bir memlekete 
mensup olmalarından ve bütün 
bu harikaların ipdakArında baş
larında görmek balıtiyarlığınJa 

mündemiçtir. 
Bu kadar zengin ve ns!l 

lıir heyecan ve !ahır hazi
nesine sııhlp olan san'atkı\r
Janmızın muvaflakiyetlerln
den emin olalıllirlz. Şimdi 
göreccgimlz eserlerinden do
layı sun'atkarlakımızı tebrik 
ve kendilerine istikbal için 
dnha zalcrli murnffııkiyctler 
temenni ederken bu mera
sime hıızurlarilc ~crcf veren 
mühterem mlisaf!rlcr!mize te· 
şekklir ederim. 

ltizu 
" Namuslu kokotlar • ve 

"Skapaflovada Alman donan 
ması kendini nasıl batırdı. 
isimli tefrikalıırımız bugün 

1 
derec edilememiştir. iti
zar ederiz. 

ait bir konferans verilecek l td ii kuvvetle muhtcme o u · § 
ve eserleri okunacaktır. d" s A"unu bildirmekte ır. j \ + Komusyoncular bir- + Zeplin bazı manil~r ~ 

~ liğinin idare heyeti İntiha- hasebile seyahatini tehır g 
1 batı 26 mayısa kalmıştır. etmiştir. ·······:ı:~ s :unnı::ınc.::nc:n•una: :::::....... ~ 

i ı0ı Kadriye H. tahkika- k d" t" netı'cesi. ~ g . . . ın mevcu ıye ı ~ 

~ tında suıkast ıçın nakıs ne varıldığı söylenilmekte· 1 
~ teşebbüsün ve !!'İzli ittifa- dir. 111 ,,.,f.ı ~:1111ııııııı1111uııııııı111ııuıllı11 111ııı11111111ıdllll1111uıııuıı11 11 uııııııı11111ıııııı11 111 ııııııııı111ıııuı1111111ıı 

Toptancılar kaldırılmalı 
Kasapların tahdidi toptancıların 
ekmeğine yağ sürmek demektir 

-- ---- -- -- . 
10 Mayıs tarihli nüs!ıanıııda Şimdi, 100 koımıdan bir guıı· 

toptancı kasaplardan Nuri efen· de bu kadar çok kazanç il:tik5r 
dinin bazı sözleri çıkmııtı . değil de nedir? 
Nuri elendi et mcseleslııden Perakeadecllere gelince, bit 
bahsederken !iat!arııı inmesi toptancıların elinde rsir gibiyiı. 
kin perakemlec! mahalle kasap- 8unlar bizleri, nıarııf tıbir 
!armııı tahdit olunmalarını Jleri il,, haraca kesmiştir. Biz yfııd~ 
sOrQyordu. 5 kArn bile ruiyiz. Halt~~· 

Halbuki dOn görOştOğümüz b11gün eks ~ri a~i'mlar dfıl.~j
perakendeci kasap!arJaıı Kenan nımızı zararla lapanıaJ.tayıı· 
bey, bu fikrin Jıitafına olarak Sebep tc toptancı!aruı ıulıniidiir· 
~u sözleri söylemiştir: Bunlar perakendecilerin tah· 

« - Şehrimizde toptancı ka- didini islemek surcti'.e daha 
sap O, 7 tanedir. Esasen bunlar (l'eniş bir ihtikftr yapmak iste
eti, kcsilmeıııiı olarak, dol!'ru
dan doğruya Hayvan Borsasın

dan alırlu ki okkaıı 50 kuruş-
tan fazlaya gelıııez. Sonra bun
ları mcıbehada !:estirip temizle
tirler ve bu suretle bir okka 

mektedirler. Size bir hesap ya·. 
payım: bJz 35 senedir ı~raı.cııdeC' 
olduğumuz halde cebimizde I~ 
para yo:;tur. Bu Nuri efendi 
iıe 4 ı;cne içinde toptancıh~ 
yüzünden binlerce lira kazaıı

ınıştır. 
koıun eli kendilerine en fazla Bir hesap daha: Biz 13 ni· 
90 kuruşa mal olur. 1 lalbııkl sanda Nuri El. den etin okka· 
90 kuruşluk eli perakendeci şını 135 k~ruşa aldık ve bunu 
kasnplarıı tnııı 115 kuru~a sat- dükkaıııınızda 135 ten fazlaya 
maktadırlar. Görülüyor ki bir 
o~ka ettrıı vasati olarak tam 
25 ~unış ka1anrııaktadırlar. B:r 
kO)'Un va atı 15 o'..kı ı:eldi~ine 

ııöre toptancılar bııı:ün koyun 
bRşına 3 liradan çok fnzla para 
kaıanmaUadır. Dll!er taraftarı 

burı!Ardan her blri gil ıde en 
aı 100 koyun !:esip sattı~ına 

göre 300 lira k!r yapıııaklndır-
!ar. 

Bizi ne inan~ıracatlar.. 
Şu bizim T roçkl hi -
kayesi aldı yürüdü 
Bazı ecnebi illzeteler bu
nu bir hllkikllt teklinde 

yazıp duruyorlar! 
Okuyucularımız iyice ha

tırlarlar : Nisanın birinci 
günü bir nisan balığı uçur· 
muş ve bunda şehrimizde 
bulunan M. Troçkinin müs
lüman olmak istediğini söy
lemiştik. 

Tabii, bu bir latife idi 
ve bugüne kadar \Jnutuldu, 
gitti sanıyorduk. Halbuki 
böyle olmamı~tır. 

Bir gün Kahire de çıkan 
• Elehram " gazetesinde 
gördük ki bu hikaye bü
tün tafsilatile yazılmıştır. 

Elchram vakayı bizden 
naklettikten sonra şu yol
da fikir ve mütalaa da 
yürütüyordu : " T roçkinin 
müslüman olması, kendi
sinin şimdiye kadar bolşe· 
vikliğe ne kadar az inan
mış olduğunu da gösterir. n 

Şimdi son posta ile al
mış olduğumuz "Deyli eks· 
pres" gazetesinde de ge-

ne ayni bahse dair bir • Ku
düs., telgrafı okuduk. Bun
da da ayni hikayenin Filis
tin gazetelerinde uzun 
uzadiye mevzuubahis olduğu 
yazılıydı. 

Bakalım, haber daha 
nereleri dolaşacak?_ bu ni· 
san balığı, mahut fok ba· 
lığından dıı dayanıklı imi~ 
demek. 

satamadık. Halbuki bu zat al'ııi 
eti o ı:ün kerıdisi~e ı 05 kuruşa 

ıııa! etmiştir. Aradaki farkı sit 

hesap ediniz. 
Şu muhakkak ki toptaı!cılar 

ve toptancılık esaslı h kanuni 
bir tedbir ile kaldırılacak oıur· 
s~ et fintı en az 20 kuruş iner. 
nuııünkü toptancılık l;ir inh!s:ır· 
dan tamamen farksızdır. 

Kadriye H. 
Cürüm kanununuo 
kaçıncı maddeleri~ 
ne temas ediyor 

Kadriye Hanım tahkika· 
tına ait evrak bazı neşriya~ 
hilafına dün akşam müdde• 
umumilğe vcrilınemi~tir: 
Bayramdan evvel verilmcsı 

muhtemelse de bunun bııy
ramdan sonraya kalması da 
ihtimal dahilindedir. 

Maznunların Reiscumhur 
H 'k ız. ne suı ast yapma" 
üzere birlikte çalıştıklnrı 
ve takip edildiklerini aıı-
1amaları üzerine dağıldık
ları, bu suretle cürmüıı 
teşebbüsü tam şekline gi~· 
meyip nakıs kaldığı netı· 

cesine varıldığı söylenil• 
mektedir. 

Ve vaziyetlerinin ceza ka'. 
nununun 156 ve 171 ine• 
maddesine temas ettiğ'İ 
kaydedilmektedir. 
Nakıs teşebbüs için 16ınC1 

maddede müebbet hapis 
cezası tayin olunmaktadır: 
171 inci madde de giılı 
ittifak için sekizden on brŞ 
seneye kadar ağır hapis 
cezası tesbit etmektedir. 

. fi 
Afyon ve Eakiıehırde na 

yaPıurlar ya~ıyor v· 
Afyon, 15 (A.A) - ı· 

layetimizdc nafi yağmurla' 
yakmakta devam ediyor • • 

* Eskişehir, 15 ( A.A ) ; 
Bütün Vilayet mintııkıısın k· 
tiddetll yağmurlar yağırı• 
tadır. 
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Vels nasıl yetişti ? 
Maruf ingiliz edibi 

Bernar Şovun 
çocukluğu 

.. 

- VA~IT 

anın en hü 7 ük romancı ı olan a am 

[=~=-~ -~~~~~~~~~~~~=~] •n:~ 
Ş k H" İ h l I v İ f d Bınbırını yam.,k. 

l e spir ava pa a ı ıgı e ra ın a v:r:.::.~ada~~~=~.~i; 
1 - . - lngiliz murahhası bir 
!Güzel ıan'atlar birliği müıame- D vek&letinı·n alakadarııı.ı rapor okumuş ve bu rapor-
J resinde mevzuubah!o1acak • '5 da demiş ki: 

n ıı bır samimılıgı 
.tmıı._ 1 Bu ın :ırıt hc~tc Gul 1 emaneff harekete Qeff rdf - insanlar çoğalıyor, 

fll!--•ıııillıiİIİ!!i!l!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!9~!!!1!~.._ s·ın 'ati ır bı rli ~ ndc bır mu hu bu bat azalıyor. Hatta 
1 t ıhı bır şe} PJardı. Evet, 

1 çuııku o , akıtlet henüz 
rı duıı.,anın hudutlarında 
n kemikleri }eni}or. ficr 
tın ıçı de si} lılar gi mfş 

r a 1ı or \'e taze mezar
unde goz altları 4,;Üni

t:ııeter çırpmıyordu. 
t n nıul arıpler, kendi vü-
\e keııdi etlerınde yaramn 
ı duymuş, mızrak demir

kız rn sancısını tatmış

• 1<endı nem eketlcrinde de 
ınış çatılar vardı, cenk mu

tı i yakıııdan du} muşlardı. 
8 samımi}et ondan doğu
r u Fakat üstünden biraz 
Ilı geçin e bütün yaraların 
nclıfıttı, damarlar<fa yeni 

ilan, dökülc:cek kanların bi-

1~ine mandılar. Beyn yaka
ı d' ıp!omatlar gene ale\lent'n 

t raelarınııı srtınaları içinde 

n rüyaları rörmege ba .. -
r. 

Bir kaç sene ev\ el ortaya en 
i'lUt ve nümayışlı gürültülerle 

o mU:aJ.;larla pro1eler, bu 
hummasının belli başlı ala

~ erindeııdı. 

Z ten sı} ast muhitte ne · za
n Yaldızlı bır gürülfü kopsa, 
ın korkulu bir s zışle ür

rdıgını duyarım. Netekmı bir 

ftan silah azaltmak meselesi, 
sulh meselesi gıbi ortaya 

irken, Qnun arkasından her
fahrika bacalarını far} ap 

ı~ 1op, tüfek, 1 ılıç dökmege 
arnıştı. 

Pu tHHıık, • encÜm"n, ney'et 
~n şekluıdeki şe~ ler, t:pkı 

11 arebe enıılerın ııeşrettıği 
r dumanlarına benzer. Or

ğı cicıli projelerle oyalamağa 
ldıtar mı muhakkak yeni bir 
l ha7.ılıyorlar denıktir. 
Dun, Loııdraııın bir sergisin-

} eni ve ınühiş bir harp 
ttınin kuşat resmi yapıldığını 

Yunca, kendi kendııne: 

....... 1-teygidi sulh, heyi ..• 
D dinı. 

hnın Berltn ıefirl mem-
leketine niçin gitti 

BcrJin, J 4 (A.AJ - OV· 

t ınathuat kalemi ... ovyet· 
tin BcrJin sefirinin ı ma
ta Ber"inde 'uku bulan 
~ıklıkfarın tc\ lit ettiği ne-

eleri httk<\ınetinc blldlr
k uzere Jo kova~ a gitti· 
e dair ~:ı} i olan haberi 
l.İp etmektedir .• dirin bu 
ıthau Rus o )alı t şura· 
ittihadı koiıgra ının toır 

~acağı zamanın ~ akla~ma
dıtn dola) ı daha e\' eke 
l'pi'i edllmi~tl. 

Velı. 9emar 
Şoy'ft 

çocuklaldin 

Mıster Vels, bugün beynelmilel bir şöhrettir. yer yu
zunde onu tanıtnıyan medeni bir memleket yoktur. 

Mister Velsin çocukluğunu düşünecek otursak en ın 
kıymeti nazarımızda kat kat artar. Ebeveyni ona alem
şümul bir şöhret sahibi olmnğı tamin edecek bir şekil
de hazırlamamı~lardır. Vels, coçuk iken, bir tuhafiyeci 
mağazasında çatışmış ve alış verişle meşgul olmuştur. 

Vels bir tezgahın arkasında alış veriş etmenin yek
nesaklığından bıkmış, o zamandan itibaren ticarette mu
vaffak olamıyacağını anlamıştır. Vels, bu hayata iki sene 
tahammül ettikten sonra kıımış ve validesine bu işle 
meşgul olmamağa azmettiğini anlatmıştır, 

Halbuki babası oğlunu idare ettiği bir küçük mağaza 
için hazırladığından V els, bir müddet daha bu işte -kal
mış, ondan sonra bir çAresini bularak tıcaret itemindelı 
ayrılmış, bir mektebe girerek sevdiği tetebbüat ile mef· 
gul olmuştur. 

Vels, çocukluğunda verdiği bu karar ile parlak Misini 
kendi kendine hazırlamlfhr. 

Bernar Şova gelince asrımızın en büyük edibi ve 
tiyatro muharriri addedilen bu adam daha 10- 11 yaşla
rında iken mukavvadan sahnder yapmıya başlamış, 
bunları kendi ilile boyamış, sahneye nereden girilecegini, 
sahneden nasıl çıkılacağını tesbit etmiş, birçok seneler 
boş vakitlerini böylece geçirmiştir. 

Çocukluğunda bu işlerle me.şgul olan "Şov,, büyü
dükü zaman dünyanın en meşhur piyes muharril'lerinden 
olacağını hatırına bile getirmemiştir. Fakat onun çocu'k
luğuna yetişenler, onunla konuşanlar Bernar Şovun zeka 
ve malumatını, istikbalde nasıl bir mevki tutacağını daha 
o zamanda anlamışlardır. 

Meksika da mı? Effandald 
Kıım't içki ·memnuiyetl 

tiltlilk ecliTecelC .. 
l\Jeksiko, 15 (A.A) - Rc

Licumhur •Porte gİI• bu giıh 
yakında bütdn kimllü içki

lerin memnuiyctine dair bir 

kanun Uyih11sı teklif etmek 

niyetinde bulunduğunu blldir
mi~tir. Şarap ve bira bb 
memmilyctten istisna edile

cek fakat yalnız yeti\'miş 

erkeklere te\ zi edilecektir. 

ıhhiye nazırının riya eti al
tında iVki ale) hinde bir milli 

meclis ı•iıcuda getirif mi\'tir. 
Bu meclis, 20 mayı ta i~e 

başlıyacaktır. 

muharebeler 
Irk ve mezhep mücadeleıi 

te1dine mi dökülüyor? 
londra, 14 (A. A.)- « Sinı

la > dan Röyter ajansıııa bildi
riliyor: Efganistandan eten son 

haberler, endışebahftir. Çünkü 

dahflt muharebeferfn ırk ve 
mezllep tnııharebeleri şeklini al
ması müstcb'at değildir. 

Eski cidaller yeniden parla
ınış olup muhtelif kabileler ara
sında Husumetler artmal<tadır. 
ispanyada diftnl hUp aıl 
zabitleri muhakeme edecek 

Madrir, ı 4 (A.A.) - Dört 
jcneralden mürekkep bir dl
vnnı harp mR) ısın l irml 

görüyor!DUfSun gibi1toyu kestane 

ne diyeyim. 

A ~' <1.1zcı11ı ) ·ok ! babanı Jrok ! 

Kuzguna yavrusu got~I gellr

mlf. 88ı böylece c aca~ bentm 

kız bu ıhu, acaba ıu mu}> diye 
kapının önüne kadar ge)mifirn. 

Vlki(akpm da olmtJttU. ~ 
&nUD~e sUrü surlf bPıtar e~ll 
ezgili gaardıya -4JICll'a.f • bıtıııinem .rok ! 

ttpı ça~. e~ti, katft11lar ottu... ii'ôa'fıa ka -
dar gf'J=urne bır danlla uyku girmedi. 

-68- ~Mm 
Pdıfihı her kttefa l>u behı ılnde &re gltı, 1,b: f>.brJ 

h6 111. btrde eözlettntn r&.gl 'bira t bp ..... Bir bılbrt 
~..amn yeı1J -.e- .r. 111 n mba11dln -cnoe; 

kiyorlardı. 

Mı~~ 
apın bÜ-datbm. kapa açıldı. 

m aöı.OkU1 bana tebmınimdeılill 
ka g(lzel, daha yomıa a&'iDdD. 

~·ımerc \ Crilcccktir. Emanet muavini Hamit B. ile ikt11at bu yüzden köylüler, köy 
hayatından memnun o]amı-

\. cd.ıt ·edim be~ .. .,c- müdürü müıtcrck tetkikata başladılar yarak şehirlere hicret edi-
k'>ım. h:ıkkıncla bir konfc- yorlar. Bu gidişle birt'in 

ı) . r 1 fa) at pahalı~\ hııkkrnda Diğer taraftan bir rcliki-
r.ın:; 'crct.-ck, C) nını Sa a gelecek ki insanlar hu bu at 
b1.:v ., ek pırin cscrkrindcn } ızılan } .ızıhrın Dahili\ e mi7.., p.ıhalılık mc ele~ıni ko- bulamayıp birbirlerini yiye-
b.ızı pnrçalar okll\ .ıc,ıktır. 'cUletinde l U) uk nl ~ka nu~makt maksadilc l lalk fırka- cekler 1 
Bundan sonr·ı azım l lik- ll) ındırdığı, bu i, için . eh- ı hına mda bir toplanma ilahi murahhas efendi, 

k k rcmanctinc bazı tebligat )a- )apıJ:tcaıı-ından hah cdi ordu. bu """Lmı'ne ne hacet "ınsan-mct hey ,ıir o ll'. a<.:a • 'c ~ "an 
hır kon er Hrikcckttr. pılmak ihtimalinden de hah • t\lak<\darlar ho) le bir İ\r"tl- ]arın biribirini yemeleri 

- olunmu:;-cu. mad.ın haberleri olmadığım hayret edilecek, yep yeni 

Yen 1, mektep tulıkikaomıza g( re, t:ma- sö) lcmcktcdırlcr. bir şey mi? Mütemadiyen 
net , ek Ucncn hcnu7. b°'.·Jc ı)· · . .ı· • • . birbirİerini yeyip durmu-

.>17.rm o~rcnuığimızc gore yorlar mı zaten? 
b'r ıtcblig .ılman11, tır. pahalılik ) nzılıırı belcdıyc f 

Arsa satın alındı 
Yalı vekili Muhittın ve 

maarif müdurü Haydat 
Beylerın Omer1ı taraflarına 
gittıkleri yttılmışh . Bu 
seyahat Alem dağı yolile ya

pılmış ve Ömerli civanndaki 
kö)er gezilerek Bozhaneye 
gidılmiştir. Orada Nafıa bat
muhendısi de haıır olduğtı 
halde tetkikat yapılmıı ve vı-

layet namına 700 lıra fiatla 
20 dônüm kadar bir arsa satın 
ahnmıttır. Bu araya S' &na
neli bir mektep yaptınlacalttır. 
Muhittın ve Haydar Beyler 
Beykoz yo1ile tchritnııe dön
mü§lerdir. -----
E. Ekrem B. 

Dün ıchrimizc Qcl 
MlıtbWit umum ti!illlarO 

Ercüment Ekrem B . dua ıeh
rimlze ielmlf ve "f~Y\ft 
oteline lnrnittlr. Ercüment Ek
rem B . istanbulda aıanslar 
lon~esi lıa1Jrlıklarına nezaret 
eclec~br. 

Ajanslar 'kongresi ayın 25inde 
T arabya T okatlıyanında topla -
'nacaktır. Murahhaslar koı.greden 
bir gün evvel 'fekrimfie ge1e -
celtlerBlr. ---·---Blrtqebb 
Gedilcpaşa bsaplan 

ne yapacalçtar? 
Haber aldığımıza gorc, Ce

dikpqa semtinde bulunan 18 
kadar kasap, kennı aralarında 
llusust bır teşeklcol vOcude ge
tirııııye, bu soretle gerek Şir-

ketle ve gere\se löptancı kasap
larla allkalartnı kesdıtyc karar 
\'ermişlerdir. 

Ortaya atılan iddialara göre 

btı iş tıddl bir netle~ verdt~i 
takdirde o Aemt hi'fkı eli d~ha 

ucuz yiyeceklerdir. 

Himayei Etfa1 vaz geçti 
Himayeyei E&Ia1 cemiyeti 

Kurban bayramı miiı\d.:betile 
bir vapur tenezzühü tertibine 
lwar vermif ve bm hazırlıklar 
da yapmıştı. Halbuki 4on ak
şama kadar anc;ak 7 O talip 
müracaat ettığinden cemiyet 
bu işten vazgcçmİştır. 

••41••••••-•••••L•••••••••••.-d•••••'•••--
lİÇİ.lndc c; Ciud:ıd • Rcalda 
nmumt 'ali,, Badajozuı;1 riya-
ctindc toplıınacak, Qiudad • 

Rcal Yakayiindc methali olan 
99 topçu znbttinl nhıhakeme 
eCfecektir. 

rede?. 

- Öldü iki sene var. 

- Büyük anan ne haldeJ 
- Öldü .. 

- Baban 111 mı.? 
- Öldo. 

- &ti ~e ,&ıı ha§lna. 
- th et <lost var yatınız 

~oymuyorlar, J.anı eve girenle. 

di çıkanların da @ddl baabı 
1oba. 

B.111 ............ .,.. ....... , .. . 
IU'bma dunra dayadmı. 

~llfııi ... w.: ~ p ... 

Bununla bcrnbcr Y ck<llcun Bunu ngiliz murahhası 
mccli i .ızalarmdan bazılarını herkesten daha iyi bilme-

al:lkn ı hakkındaki 'azılar h · ı J.\k ı · e emmi\ et c a cı acar ctmı;;- liydi. 
Lmaclet ınuhıtindc, dikkate 
çarpan bir hareket m anma- tir. Hu Zc\ atın J akında 1>ir Garibi şu ki bugu"n baş-

. ınn sebep ol mu~. Lmanct takrir \ererek beledi~ e rnet- ka insanları yiyenler, para-
mu:ı, inlcnnden l ~llmıt , e li i fırk.ı gmpunun toplan- ları da, hububatları da 
fktı nr muduru Kcrtınl Omcr ma--ını YC ha~ at pahalılığı herkesten fu:la -o1anıdır. 
BC) ler pahalılık hakkında için csrt lı muzakerclcr ) apll- • 
dunctcn itibaren beraberce ma mı i ·tiyccckleri oyıcn- Mezar ~arası 
tetkikata b:ı)amt,lıırdır. mcktedir. okumuşsunudur el-

a ı 1 'W'I 1 • ı hk ''$ 

luhtelit mubadclcle ko-

muzakcratına i--tirak cdcektir. 
lumailq hin munhal bulnnan 
ti na cf .ırdinc tayini ihti

malinden de bah olunmak -
tadır. 

~usyaya ihracat 
n.u!'ya) n ıhracat muddNi 
hazirnna kndar remdit cdil-

mi, tir. Bu müddet ;r.arf ında 
lktı at 'ckl.\tetincc tanzim 
cdikn lbcclcrde i imleri 
olan tuccarlar bc'hcmehal 
ihracatın onunu altrı,ıg-ıı mcc
lmrdurlar. 

Bomonti memurlan 
Uomonti bira -;irkctinin 

bir çok ha) ilerini ga) ri 
mu!;limlcrden olduğu 'c on 
gunlcrdc bir iki turk bayi· 
ine i:;; 'erilmcdiği ticaret 
ı;nuburi) etine bildirilmi,.tir. 
Ticaret mudiiriycti tahkikata 
ba,lamıştır. 

ltalya sefiri 
1'iin hal~ a . cfiri tt!nllplıın 

Ankarya hareket -etm~tir. 

Şofötlet ceza görecek! 
Şehremaneti , müşlerılerden 

faz.la para alan ıof örler haltkrnlfa 
sıkı takibata haşlamıştır. "Bunlar 
şiddetli ceza göreceklerdir. 

bıAer taraftan taksilerini yeni 
fiat lısteslne göre anzehtirmiyen 
ıof örler de ceza görecekler<ltr . 

Çocuklara esvap 
Himaycl Etfal oemıyeli bay

ram hazırlıklarını bitirmek üzre· 
dir. Bu bayramda Süt damla· 
ıındaki 150 yavruya birer kat 
elbise verilecektir . 

diye do4dnm~ var<Jım, bir 

çubuk doldurClum. 

Karııma delikanlı, delikanlı 
adamlar çıkıyor, kimi elime 

lüllin tututuıtutuyor, kimi 

elimdeki bot fincınrnu a1mıyı 
sava~yordu; b8.. ~: 

- Eh BtyorCltttn ~' 
gel~nc ttlhar edıyotlar ffttı ıD'D 
se'ridtntyottla &~ttıriı. ~ 
botuma «itti.. Gitti .ama ailah 

b61'e ltiban kımse1e Yerlll • 

- Alma pek -- .... 
balll'ID.... • ... ...... , 

ederek muvakkat tasarruf vesi

kalmı -almalann1n mecburi oklup 
tskin idaresi tarafından dun 
allkadarlara teblit ve llln eciiJ
mlJtft'. 

Bu tnuddet ı.arfında lıkln 

evraklarını tamamen teslım et-

memi§ ötanlar fliiuh şaAil adcle
dileceL:ler \'e ellerındeki cmlık 

le nla111eye .devredilecekttr. 

Kanuni' müdCkt zarrınaa a<Iı

yen iskln talebile müracaat 

edtp te haklarmda tahkikat ve 

esbabi saıre dolayı ile tahsis 

kararı almamış olanlar ıttihaz 

olunllcak karar tarihine kadar 
f üı.uli .fagil sayalınırac&Aı gibi 

köylere 1 kan edılmış ve orada 

ıılibi blddnıhtar & .lelnlltı: l>u 
kiytten itıDBtHnadı'r. ---

Buz ve su 
mn, dD'ndetı ntbaren 3 ku

rtıp mılmıy'a başlanmıştır. 

Etmln~in ttıenl>a utarma 
nark koyacaAı hakkında btr 
aktam rdikimwn yndıtı haber 
tcblp edılitıektedtr. 

Gazt ~pl"Osti ietn 
'l<:tspril môtelıasstsı 1\1. PiJU 

Cuı k~ptChıb haUında\ı tetki
katını bltirmıştlr, Yakında f:'ran
saya .giderek yeni köprunun 
pcojelıınl yaptıktan 80Dra tekrar 
,ehrtmiae döneceilir. 

M. Ptjunttn muklvel ı ema
net tatafındsn haztrlanmtttır. 

anların. 

- Dinliyorum. 

- Ne diyordum t... Btııt 

btr lobi- ~ tKblr .. Btn lı:d}"Uritn 
Hlr~mene bu ~adar itibar et
mezler .. 

Ben ilk aktım böyle rahat 

..... yattım, fittım ail\a ~e 

""" -flrllfftl &ldu u1iftüıtn. 
Çtt 'kapı açıfdı hır kalnı gı
dtlıatttır liaitadı: 

Gıy .. iPY·· Eb dedim bir 
enba ...,... 

Biraz aonra gene çat ~ 

Bizim dünkü gaz('te 
kocaman bir ser
lavha ile: "otobüs , 

şimendiferi de tramvayı 
da mağlup etti,. diyordu. 
Bu hadise Amerikada ol
muş. Sadece scrlavhasını 
okuyup ta bizde de böyle 
oldu~unu zannedenler al
dımmışlardır. Bizde otobüs 
tramvala şimendiferi ancak 
pahalılıkta geçiyor. 

-:/~ 

Yeşil Hilal 
31 Mayısta bir t?c

zinti yapılacak 
Y.c~il 1 iilal ~cm". eti id re 

he) ctı dun c ıpl nmı , ' ,ıl 

gun ol t.ı 31 m.n ı e1 r:ıcl, 

tcplcrdc 'erilecek k ınkr.ın -
hır ıle rcnezı. h h. '· ııı l 1 

karar imhaz ctmı~tır. Gc.;~n 

sene oldu u gihı bıı scnc dt: 
tc~ıl 1 Jıl. lcılar '.\l,ırnıar. d ı 

, e B ığazıçindc :ıpt rla tn 
ge7.inti ) ap·ıc·ıkl.u, ıtt\ ran 'c 
limonata içecek! r l r. 

Komusyon~ular intihabı 
Dün komusyoncular bir

liği idare heyetinin intiha
batı yapılacaktı. Namiz ·t
ler tamamen tesbit edilme
diği için intihabat 26 Ma
yı98 blralcılmıştır. 

kapı açıldı. 
Arkasından gene g y.. gıy ... 

kapı gıartıları ... 

Sabaha kadae kapı çat etıı , 

kft'Rnıltr gıy.. gıy.. Uykum 

k~tı , kaltttım baktını b m 

im odada yok.. Kapıyı tıkırd 

bır kahve ver dıye se lt:nJ t l 

T anırnadı~ım bır delil.a it 

k~ çaktı • Bu dehltanlı 

~erek yldim h*ktı , 

Llllitılt ....... ~~ 
çakmağı çıkardı.. ~. kıwı 

;H:. 
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Şehirlere akınl - - -
Musolini: ~ç Buna mani 
oma laz mdır,,diyor 

. ---- -
ltalyan aınelesinin ~vaziyeti 

lt:ıll a l,.ı~vekili :\1. ,\IU.>•ı 

!ini bir ı.:::1.ete ınuhahiri ile 
Y"pugı bir mulakatrn, rnn 
ı;.iıılcrindc ltalya<h büyük 
inhap ~c,ırmcktc olaıı ame
le mese:e-i hakkında demı'-• 
tir kl: 

ltalyan amele sindikaları 

hnrd;atı yeniden inki~af 

etmekte 'e çok mühim ve 
tecrübev1 anlarım y.ı~amak

tadır. Biz ~imdi lrnlyan mil· 
lctinin ikti. adi hayatının in
kişafı meselesinin halline ame
lcnir d~ i;tirakini istiyoruz. 

Şimdiye katlar anıele d"
iına, amelenin giındelikleri 

i~ saatları ve işhaııelerin 

sıhhi şeraitinden bahsecmiye 
ıı:ışnıış olup, 1 ba~ka hiç bir 
şe~le nlakııdar olmıyor ve 

kendine ait daha bir çok 
nıll itim ve büyük meseleler 
h:ıkkrnda hiç knfa yoı mı yor· 
du. Amelenin mesela ıı;um

riik nıcs~!csin .. 1t:n, gli1T1rük 

tarifelerinin ytiksckli!';inden 
dıınya ;ıazurlanmn vaziyetin· 
den hiç haLcri yoktu. Ilulıi-

" amele şimdiye kadar da- . 
i:na plnız gündeU{!;inin te'min · 
edilmesin" bakıyor ve 1.ıııu 

tc'min ettikten sonrı;. başka 

bir ~eyle :tlı\kadar o.lmıyar:ık 

lıakikt iktisadi hayatın \'er· 

ı·h·c>i haridndc hlıyor ve 
b:rakıhyurdu. Bu rnzi~ et i'e 
doğru olmadıı'!;ı p;ibi pek de 
zararlı idi. 

,li uzerıne; ne vaziyette bu
lur•duğu sualine de, Başvekil 

~u cevabı vermiştir: 

halyada btitün ltalyanlara 
kafi gelecek kadar iş vardır. 

Bız ltalyadd intizam ve re
fahın temini gibi muazzam 
bir iş deruhte ettik. lluııu 

ba>armaga çalışınakda vazife
mizdir. Bataklıkların kunıtul

ması, yol vt şıımcndüfcr in
şası, memleketin her ta
rufında elektrik kuvvetinden 
isrfade edilmesi ıı,ibi i~kr 

i;in hüktlmetimiz bütçeye 7 
milyar liret koymuştur. 

!taly:ıda herke: ıçın i~ 
vardır, ltalyan sanayiinin hem 
memleketin ibtiyacatını tenıin 
etmek hem de ihracat için 
çalı~makta olduğu diişllnühir

se bu hakikat el.ıha açık bir 
surette anlaşılabilir. Çalışmak 

bteyeıı her lıah·an, ltah·ada 
her zaman i~ bulabilecektir. 
Biz aynı zamaııda halkın, 

ıayııtının muntazam ve tabii 
cerynnında devamına da gay
ret ediyor onu modern nıil

letlerın bugün korktııl!;u fe
Jı\ketten, kö) liintin işıni gü
dınü bır~karnk ış aramak 
üzere şehirlere akın ~tmcsi 

fcl~ketindcn d~ korıımaj!;a 

çalı~ı yonız. 

Bu ~ehirkre ll<>~rıı akın 

hastalığı ictiınai hayatı s:ıl!;· 

lam e;a,Iarı btiııul eden 
milletlerin bile n<•rmal ha
yat cereyanını :;aı sacak çok 
fona ve kuvvetli biı hl,lJ· 
lıktır. B:ıtliı; m:llctlcr buna 
Lar,ı tsaslı programlar h:ızır· 

!ayarak millet ye memleket
lerini bu ftldketten 1.nrumı•

~a çalı>nıalıdıılar. 

ıwu;.paff.-... aq-

\mele memlck•:tinin ikti· 
~adi hay:ıtı111 ycraitini. cıntın 

i;tih.al Ye ihrıt(at kabiliyeti· 
nf <·\frc lıilmclidir. .,nıcle 

d:ıha lıir milletin y•~ama!' 

~artları. <J menılt·kctin ınıılı
tcli[ htilı;aldt y,ı-ıtalar:ııın 

hirhL'eriıw kariı aldıkları 

'azİ\·et 'e oııl:mıı i~tiraki 

mc<t;·.i ile alakadar <1ldull;lı· 

mı d:ı ıııılanrnlıdır. 1 itıld,a 

amele \atanının i<tih;al men· 
b:ıl:ırıııı l)'iCe tanıyıp bilme
lidir. (.'unku rı nncak bu şe

k;it.lc, memleketin İ'tih~:ıl 

kıın-cr!triniıı !'ilen \'C aP!ı

yan bir çiiziınü ıe~kil crlecek 
ve oırnıı ~uurlu bir istihsal 

, uunuun--- ifA 

va~ıtası ulatıilecektir. 

llu lı:ırcht ve lCicbbıbü

miiz ydmz amek gımfının 
ıımıım! mah\matıııın artma
snı:ı yummakla k:ılmıyarnk; 

bdki aynı zamanda milleti
mizin ııınunıi, ikti><adl hayatı 
i~in de pek mühim 'e · !ai
dcli •ıhcaktır. İtalyan >indi
kal:ırı artık memkketin istih
sa1ı\tı lıakkındı!ki ınl!naka~a

lnra ~imdiye knd~r olduğu 

ı;ibi yalnız kHpitalistleri de
~il, belki aynı zamanda 
ameleyi de davet ediyorlar. 
llu meselenin mühimleri 
aruk hep miiitereken dü~ü

ııi.lecck, mii~tereken kasas 
verilecektir. 

:\lü~kük vaziyetlerde yapı
lacak ofon bu ınlışterek gay
ret v~ çalı~malar muayyen 
programlar ve sistematik pi
Llnlar tahtında yapılacaktır. 

l~te •on lrnl yan sinclikaları 
hareketlerinin esası bundan 
ibarettir. Tekrar etmek iste· 
rim ki hu te~ıbbiis pek ce
surane bir tecrübedir. Lakin 
bundan çıkacak neticeler de 
o nisbette mühimdir. Bi1. bir 
defa bu tecrübeyi yapmağa 

karar verdik, muvaffak ola
cağımıza ve ltalyan halkının 
biribirile anlaşabileceğine de 
inandık ki, bu iman gayeye 
irİşebilmekliğimiz için kafidir 
diyebilirim. 

işsiz amele meselesinin· , 
ltalyadan muhaclretln tahdi-

\ ünü 1.Jcuiişşa-
1 /afuı qiiniidiic 
ı İrtihal 
İ Haremi Şerif müdürü 

merhum Vehbi beyin hare
mi ve Akşam gazetesi mu
harrirlerinden Mustafa Ra
gıp beyin halası Hacı Zey
nep hanıqı dün irtihal et
miştir. 

Cenazesi bugün saatlOda 
Ragıp beyin Nişantaşındaki 
hanesinden kaldırılarak Eyup 
Sultandaki aile kabristanına 
defnedilecektir. Arkadaşr
mızın teessürüne iştirak 

eder, merhumeye mağfiret 
dileriz. 

İ•tanbu/ Birinci Ticaret Mahke· 

muinden: Sirkecide Aksaraylılar 
hanında mukim keçeci zade 
ı Iayri Kollektil Şlrketile şüreH
dan yalnız Hayri Beyin 2 mayıs 
929 tarihinden itibaren ilhın if
IAsına ve mesalihi iflasiı•esinin 

rüyet ve tesviyesi zımnında 

auyı mahkemeden Daniş Beye
fendinin jüj kumser ve dava 
vekillerinden lsmail Şevket ve 
Ali Nihat Beylerin mnvakkat 
sindik tayinlerine ve mağazaslle 
depolarındaki emvali ticariye 
ve eşyayı zaidei beyliyesiniıı 

tenıhirine ve evrak ve delatiri
ııin celbine ve kefaleti musadda
ka irae edemediği takdirde ha
pis ve tevkifine ve bu baptaki 
kararın muvakkaten icrasına 

mahkemece karar verilmiş ol
du~undan kanunnamei ticaretin 
yüz yetmişinci maddesi muci
bince daimi sindikleri intihap 
olunmak üzere cshabı matlubun 
işbu 1929 senesi haziranının bi
rinci cumartesi günü saat on 
dört radbelerlndc mahkemenin 
iflas muamelitına mahsus oda
sına gelmeleri lüzumu ilan olu
nur. 

Günün siyaseti 

Junanistan~a ınu~aceret 
Yunan muhtkirlcr konıis

yoıııı .. z:ı;ındaıı ,\ 1. l'ulli. 
nıııhtclH rııcmltketknkn mu
badelc YC suvcri sıire ile 
Yıınunistaıı:ı nıuhac~ret eden
ler hakkında tetkikatta bu
lun maktadır. 

Bu tahkik.ıta c;iire 1 ~ nıa· 
yıs 1 928 tarihinde Y unanis
taııda mcv cut nıuhaorl.crin 

mıktan 1.22 UH9 za baliğ 

olmakta idi. 
Turkiyedcn muhaceret e

denlerin ıııikdarı 1, l O.J.,2 1 6 
yı buluyor. llunların 626954 
dü Anadoludan 25fı,635 ~i 

Trukvadan 182, l 6Qw Kara· 
deniz sevahilindcn 38,458zi 
lstanhııldan, Yıınani~tana git· 
mişlerdir . 

Hunlgaristandan muhaceret 
edenler 49,027 dir. Rusya
dan 58.525, Arnavutluktan 
\'e Y ugosla\ yadan 10080 
muhacir vardır. 

;\luhacırlarını iskan tahsis 
olunan varidat şunlardır: 

1 - :\luhacırlcrin iskanı 

için aktolunup ceman yekôn 
13 milyon ln!(iliz hrasına 
balıl!; olan 1 ıı24 ve 1929 
haricl isukrazları. 

2 - :\ltibadil kısmına dahil 
olnııyanlarıarın cm>alı gayrı 

mcnkuJc,i ve arazisi. 
:-ı - Bulgaristandan gelen 

mıilteciler i~in verilen tazminat. 
Bunlardan ba~ka Yunan 

hükumeti bütçesine senevi 
480 milyon drahmilik bir mua
venet miktarı koymaktadır . 

:\1. Pallbni he>alıınca mül
tecilerin yerkştirilmesi ve za
rarlar.farının tel:lfisi icin Yu· 
nan lıiıkumeti bir çok 'ene
ler sennl takriben 3 milyon 
lnbciliz lira5ı yani 1 milyar 
125 milyon drahmi sarfma 
mecbur kalacaktır. 

lskı\n komisyonuna 1928 
'cne>i gayesine kadar atideki 
emvali gayri menkule dev· 
rcdilmi~tir. 

:\lübadil Bulgar emlaki 
940,207 serem (Yunan ara;,i 
ölçüsü) mübadil Türkler em
h\ki .J.,98 1 ,09.5 strem; gayri 
mlıbadil Türk emlaki/99,598 
sitrem; tekalifi harbiyeden 
367,363 sitrem; ecnebi teba
adan 295,959 trem; nahiye 
arazısı ve saire 471,383 
serem; ceman yektln 839,044 
hektar. 

:\laamalih i\I. Pollcsini ele 
ikrar ettiği veçhile gösterilen 
mıktar takribi olup hakika
tin fevkalade dunundadır. 

1913 te miislümanlarla 
Bulgarların muhacereti aki
binde miiltecilerin bu araziye 
yerleştirilmesi kadastroda bti
yük bir karışıklık hasıl et
miştir. 

Binaenaleyh vaziyetin ta· 
mamen tesbiti için arazinin 
tekrar mesahası ve yeni ka
dastro kuyudumın tanzimi 
icap ediyor. 

Yunan isk:ln komisyonu 
arazıyi tevzi ederken kıgım
lara ayırmakta ve bu suretle 
hem müsavatı temine, hem 
de, buğday, mısır, tiitlin, 
asma tarlalarından her kesin 
istifade edebilmesini müm
klın kılmağa uğraşmaktadır. 

idaresi milli bankaya tev
di edilmiş olan mübadil em
!Akin kıymeti dört mllyar 
drahmiyi tecavüz ediyor. 
Bunun sekizde yedisi tarla
lardan mürekkep olup en 
mühim kısımları i\lidilli ve 
Sakızdaki bahçeler ve zey
tinliklerle Yunanlstanın muh
telif yerlerindeki çayırlıklar

dır. 

Bu araziyi teşkil eden em
Wl 60, 169 olup, 30,956 sı 

Makdonyada, 498 Trakyada 
2373çii J<:pinle 2,056 sı es
ki Yunanistanda, 8373çö Gi-

................ o·ık"ışç·ı Hanımlara ==::-·====-=··ıı :::::::::::::::: •••• H •••• t.l: • ::::· .. ········· ········-··:::: mi Vtırduıı dikiş atelyesiııde çamaşır işleri yapılmaktadır. ijii 
m! istiycıı hanımların Saraçhane başıada Münür Paşa konağında !=i! •..• .ı •• 
füı C. il. F kadınları çalıştırma yurdu müdüriyetine müracaat mı 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·I · 1 . ::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::;•! Wılliltı;ıı; :::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::: e, c mc crı :::: ::::::::::::::t:!::::::::::::::::ıı 

İstanbul liman işleri inhisarı 
Turk 1\noniııı .)irkcti idare ıııcclısi riyasetinden: 
TicarLt kanunun 361 inci maddesi YC 21 nismı 929 de 

toplanan uıııunıi lıcv'et kararı mucıbince hissedarlar 
umu mı hey' etinin zirde vazıh nıesdelen müzakere 
etmek lızr~ 2 haziran 929. pazar günü saat onlıcşte 
şirketin lstanbulda Sırkecide k,iin Liman hanında idare 
merkezinde fc\-kal,ide toplanmıya çagırılnıası takarnır 
etmiştir . 

J\lczl<lır kanunun 3 8 5 ve 3 86 ıııcı maddeleri mu · 
cıbince hissedarların asaleten ve.1 a vekaleten dalııli 
nizıımnamcnın 26 ıncı maddesine tevfikan toplanma 
gününden evvelki on gün içinde hisse senetlerini şirket 
idare merkezine yeya Türkiye iş bankasının merkez 
\'C ~ubelcrim: tcdi ile mukabilinde alacakları makbuzu 
idare meclisine irae cdcrcl< duhuliye ,·arakası almaları 
ınuktczidir. 

Muzakerat ruznamesi 
1 - İdare meclisinin rapurunu olnınnusı . 
2 - ~irketin İmtiyaz mukavelenamesinin birinci 

maddesinde münderiç dalgıçlık ışının mez
kur inhisar muka,·elesimlen tayyi. 

·ı - imtiyaz mukavelesinin beşinci maddesinin 
il(inci fıkrasının tadili . 

Aslı Tadil teklifi 

işbu tarifeler şırketin 

inhisarı tahtında bulunan 
hideınatın beheri için ih
tiyar edilen nıasarıfı u
mumiyeye yüzde on beş 
temettü z.ım ,-c il:h·e 
cdilmek surctilc hesap 

işbu tarifeler şirketin 
inhisarı tahtında bulunan 
hidcnıatııı beheri için thti
yar edilen mcsanf ı umu
mi yeye yüde dokuz te · 
mettü zam Ye ilave olun
mak surctile hesap olu· 
nur. 

ı - Şirket dahili nizamnamesinin otuz bc~ind 
maddesinin tadili : 

Aslı Tadil teklifi 

Yüzde on meclisi ida

re azasına, yüzde beş 

müdiran ve memurine. 

Yüzde beş meclisi ida

re azasına, yüzde sekiz 
müdiraıı ye memurine. 

ERT UGRUL 
MAGAZASINDA 

Ucuz 

Kari Mektupları 

Düzcede at yarışı 
Düzce Türkocağı menfaatına 

30 Mayıs Perşenbe günü pehli
van müsabakası ve 31 Mayıs 

Cuma günü de ilk bahar at ko
şusu icra edilecektir. 

Pehlivan müsabakasina ait 
ikramiye~r: başa 75, ortaya 
15; ayağa 15 lira. 
·······-·-.. ····---······· .. ·····-····-·· 
rittc ve l 5633çü adalardadır. 

Bu emlakten 100 mil yon 
drahmilik miktarı iskan ko

misyonuna veya eşhası safüeye 
devredilmiş, 400 milyon dra
hmiliği satılmışur. 

:\Juhacir köylü ailelerinin 
miktarı 105,000 ne baliğ ol
maktadır. Bunlardan 64,000 
ni hükôınetin muavenetine 
muhtaç ölmnksızın yerleşmiş
ler, 39000 ni hükumet .ve 
lskAn komisyonu tarafından 
yerleştirilmişlerdir. 36,000 a
ile muhtacı iskandır, 26,000 
aile ise muvakkaten iskiln 
edilmiştir. 

. . 
sergısı 

Sey risef ain 
Merkez acenlesl: Galata Köprü 
bllfında. Beyoğlu 2562 Şube 
acentesi: Mahmudıye Hanı alnnda 

İııanbul 27 40 

Trabzon ikinci postası 
(ANKARA) vapuru 16 Mayıı 

Perşembe akşamı Calaıa nhtımın
dan harekede Zonguldak, ine· 
bolu, Sinop, Samıun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireıun, T rab:wn, 
Riıeye gidecek \'e Of, Trabzon 
Polnthane, Gireson, Ordu, Fat
sa. Sam un, Sinop, lneboluya 
uğrayarak gelecektir. 

lzmlr sür'at postası 
(GÜLCEMAL)vapuru 17 Mayıs 
Cuma 14,30 da Galaıa nhtımın
dan hareketle Cumartesi sabahı 
İunire gidecek ve Pazar 14,30 
da lımirden hareketle P azarteıi 
sabahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bır Or
keıtra ve Cazbant mevcultur. 

Bozcaada postası 
(GELİBOLU) vapuru 18 Mayıs 
cumarteıl 17 de idare nhnmın

dan hareketle Gelibolu, Lap1ekt, 
Çanakkale, lmroz. Boıcaadaya 
gidecek ve Çanakkale, Lapaeki. 

Elhamrada: Melekte: 
ÇHtler cenneti 

Operada: 
altirenin kalbi ve V ahşı 

Ferahta 
adalet 

Kı•kançlık 
Majikt~: 

~cnkli veı;ib 

Asride: 
Zehirlı bahçe 

. . 
RE1\TKI_JI ' 'ESIK,\ 

. ram gayet kudretlı Lir dramı ınus.ı vver mu1't~şerıı 
bir filim 

ilaveten: KR.'\~I.\ BL'ZKlRA'.\' \"APURO'.\'C:\ ktbıı 
Şırnalit.lc Cl•:SEP •. \L '\OBlLE: nin idaresiııdek balon 

tayfosır.ı kurtarırken 

@e@esHSSSSSSHSS-
lk iis at şirketi Feı·ah Siuenıada 

2 filim birden Ünvaııı tahtında zirde adres
o~nı· !erden müteşekkil şirketimizin Harp ve a~k, ve 

merkezi Ankara, Sivas hattı ü- kaplanı ayrıcıı mukenıın< 
ı~riııde bir köy istasyonundadır. 

Şirketin ve hesabına imzaya ' ;:==v=a=r=iy:;e;:te;:ın;:a:;t;:iıı;:e=: =;:l?,5:,:te=--1 şiır~k!ıdan Hacı lbrahim efendi li il 
müııferiden mezundur. Şirketin Brı• O 
gayesi komisyonculuk olup sair 
ticaretle dahi iştigal edebilir 
ulıtenıize iş tevdi eder. zevatın 

nıemnuniyetiııe fevkalade hiz
met etmek gayesini taşıyan ve 
doitrııluğu kendisine rehber it-
tilıka1b etdend şirkketdimiz ~iyasac~a rı. . . •. 
re a e e ece ereceue mu- ~' " . t"' 
nasip bir ücretle her türlü sipa- Mutfak edevatıııızııı bır .1 
rişlt ve r.ıübayaalı kabul \'e na gibi parlamasını ister'_~;;. 
sn ki; at ve nakliyatı deruhte B R l L L O yu istimal edı. 1 

! .. b' . b . d d•ını 
eyler muaınelUında bütün kuv- yı ır ev •a mı evın e -d •· 
vctile sür'at gösterir ınuhabe- bir kutu ORİLLO bufıırı u:. 
rata giinii gününe cevap verilir. malıdır. B R 1 L L O elleri ~.5\

1

e 
J\lerzifomın Hacı Adil mahal- yen kirletmeden tencereıerı 

lesinden havacı ôrııer hoca bütfııı madeni ıııevadı p1rl 1:~; 
zade ,su- krü t.:ııııımi aceııta : oaıat .• 

11 tıı, Malıallei rııezkftredeıı Hızır Voyvoda Hanında 7-10 u · Ja 
zhde 11acı İbraLinı rada RİŞAR VOLF. Oaiat

1 

Vuzgadııı •;ıtak zir nıalıalle- posta ~ısu No. 447 .....,,.,,,.,, 
siııden Nari efeııdi ı:ıde İrfan _A 

11ıi.istes1ıa l)ir otırıobil: 
• 

. 
SJllKf~rl

1

l 
·' 

ISTANBUL TRAMVAY ŞİRKLTİ l \'KAT TARiffSI 

No 

1929 senesi mayısın 23 üncü gününden itibaren 
ilanı ahire kadar rııuteberdır 

Hutut 

10 Şişli - Tünel 

l 1 Kurtuluş-Tünel 

12 Harbiye-fatih 

14 Maçka - Tünel 

15 Taksim-Sirkeci 

16 Maçka-Beyazıt 

18 Taksim-Fatih 

sar. 
liarake! 

Birine~ .
3
jtl 

Fasıla Haraket ~ 
1 6 00 2ı,ı-.. ,6 ' ~ 

9 6,26 2-1..P 
23,00 23,JO 

Tünelden - Kurtuluşa 3o 23}0 z.;,v 
1 111 

1 
Şişliden - Tünele 
Tünelden - Şişliye 

Kurtuluştan - Tünele 

1 
Harbiyeden - Fatihe 4 9 6/19 1: 1 ı 

• fatihten - Harbiyeye ' 6, 13 
" iv 

1 
Maçkadan - Tünele 23 00 3.ı. · 30 • 24,l~ 
Tünelden - Maçkaya 23,30 -

1 
Taksimden-Sirkeciye 5,8 6,45 21.~~ 

2ı.rı Sirkeciden - Taksime 10 7,09 31 22, . Maçkadan-Beyazıta 7,09 6,25 .• "' 
Beyazıttaıı-Maçkaya 14 7, 12 21 ~·{1 1 

1 
Taksimden-fatihe 7,35 n 

• fatihten - Taksime 1 ~ 8,21 20.2 

19 l(urtuluş-Beyazıtl Kurtul uştan-Beyazıda 6 6, 15 z2,3L' 
23,20 

Beyazıttaıı-Kıırtulıışa 13, 17 7,05 

22 Bebek -Eminönü 

Beşiktaştan -Bebeğe 5,31 
Beşiktaşt~n-Enıinöniiııe :\ lO 
Bebekten-Eminönfıııe 7, 15 6,00 
Eminünöndeıı- Bebeğe 22 6,00 
Emi nön fınden-Bcşi ktaşa 

--2~. ııt 
?3 ~ 
·,: 1 ~ 

işte ;\f. Palfüin eserinde 
mevcut olan başlıca tafsilat 
bunlardır: 

Şurasını işaret edelim ki 
Yunan hükumeti tarafından 

vücuda getirilen istatistikler 
ihticaca tamamen salih değil
dir. ;\liibııdlllerin Yunanistan
da tcrkettiklerl emvali men
kule ve hayvanat hakkında 

eserin içinde kayde tesa~üf 
edilmiyor. Böyle olmakla be
raber elde edilen neticeler 
Yunanistımn mubadele me
sailinde şimdiye kadar çıkar- . 

mış old11ıtu müşkülAun ne 
<!erce havız olduğunu ispata 
kafidir. 

Gelıboluya u~rayaralı: gel . 
1 1-~~-,------:-~-::---''--'"-~--l l~ 

23 Orıaköy-Ak)Oaray 

Ortaköydcıı-Enıinöııüne 11 
Emi ııöniindeıı-Orfaköyc 15 
Ortaköydeıı-Aksaraı•:ı 21 
Aksaraydan-Ortaköye 

5,05 
5,33 
5,40 
5,44 
6,05 
6,51 

M. Gayur 

Antalya Postası 
( i 'EBOLU ) npuru 19 May11 
pazar 10 da Galaıa nhbmından 
hareketle lunir, Küllük. Bodrum, 
Radoı, Feıhıyo, Finike, Antalyayı 
gidecek ve d8ııüıte mezkOr iıke
lelerle birkkte A ndifli, Kalkan, 
Sakız, Çanakkale, Gelıboluya .

5 ua<•yarak gelecelrtir. _,. l._...., __ ..... __________ .... , ~ 

ıııım .................. ı~ 
Dr: NUZHET ŞAK R :! 

Bur~a Çekirgede ılıca ~ 
~e elektrik tedavisi miita· 
hassısı. 

24 Beşilaaş-f.ıtih 

82 TopL.apı-.Sirkccl 

33 Yedikwle·Sirkecl 

Jtı San1atya-Beyaz.ıt 

Beşiktaştan-fatihe 9 
fatihten-Beşiktaşa 18 

Aksaraydaıı-Topkapıya 6 5, 13 
Topkapıdan-Sirkeciye 10, 13 5,3.t 

Sirkeciden-Topkapıya 20 6,10 
Topkapıdan-Aksaraya 

--
?" 40 __ , 
23,25 

z4,0J 

Aksaraydaıı-Yedikuleye 6 5,10 
Yedikuleden-Sirkeciye 10 5,33 
Sirkeciden-Yedikuleye 13 6, 13 
Vedikuleden-Aksaraya 

ı9.o1 
Şchireminindeıı-Beyazıda24 7,~0 1q,'.J(l 
Beyazıttan-Şehireıninlne 7,23 

Samatyadan-Beyazıda 26 
Beyazıttan-Sanıatraya 

1q,t0 
7,00 ( Q,3~ 
7,25 



Sayılı 
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fiil Yegane nefis ve ucuz mürekkep · ı Karad niz 
::ı Muntu1m ve Lüks postası 

~1 Türk }Jerçin miirekkebıdır f.:i! Sakarya 1~·~;. 
:: !!!i p •zAo günii"akş&ıru Sir-

ıai Her renkte ve •-ıer ı-ıevlde fili · "' I' kcci nhumından ~:ı· iil.! harekede Zong.ıldak , lnebolu, 
lı D • • • k k b • ···· Sinop, Samsun, Ordu, Gircson, 
fi.~.',~,: r-erçın fllU.ı-.e e } ~-.~.~ Trabzon. Sürm~ne ve Rizeiske-

-- lelerine azimet ve avdet edecek· 
~ -· ıl!: ;;:: tir. TafsilAt için Sirkecide Mes'a-
ııı! Emsalinin şaheseridir !fü det hanı altında acenıılığtna 
~:: ~== 1 :::;._ il!! müracaat Telefon: sıanbul 2341 
.::::::::···::::::::::::::::::=::::: •••• =·---=-····;::::.::::::::·ı:::: ::::::::.-::::-~:.~:::.-e::::c:ı:::ı::::::::=ı::::::::ıı..-----~----""I ........... :::::::::::::::-.::-.::::::::::::::.-.:::- • =:::::::::::.:::: ::::::==::=:-:-:::::::=r=:::!::::=::ın:;::ı:::::;::.:~::::::: 

Defterdarlık itanatı 
Sah/ı~ arazi: Eren l(ôyüııde 

Sahrayi cedit maha llesinin eski 
İstasyon civarı Furun sokağında 
Cedit 1 atik 21 Mo. hane bah
çesinden ayrılmış iki dönüm 
arazi sahibinin vergi borcundan 

dolayı tarihi il!ndan itifıare:ı 21 

Rün nıüddetle müzayedeye ko
nulınuştur. Talip olanların ls
tanbul vilayeti idare hey'etinc 
tnüracaatları. 

Muhterem zürraımızın nazarı dikkatine: 
Toprağı siirmektc mahrnlü harman edip kaldınncıya 

kadar ziraatin her safhasına ait makinelerin küçük ve büyük 
çeşitleri ile köylü ve lı~s un değirmeleri ve slitçüliiğe ve 
arazi sulamaga :ııahsus makineler Türkiyenin en zenkin de
polarının i!ıtiva eden Hofer Şrante> :\Iacar ziraat makineleri 
şirk tinde en ch\'en ve en ' müsait şcraitle tevzi edilmektedir. 
Tükiyenin hemen her tarhnda 82 şube ve acentemiz vardır. 
Şirketin Türkiye merkez şubesi lstanbu Ankara caddesinde 
19 - 24 numaradadır. Tetlgraf adresimiz lsanbul Tloferton 
Telefon Istanlıul 196 - 35Z7. 

Emniyet sandığı müdür
lüğünden: 

Şaban Efendinin 13968 ikraz numaralı deyin senedi 
mucibince Emniyet sandığından istikraz eylediği meblağ 
mukabilinde sandık namına merhun bulunan Babıcaferi
de Ahıçelebi mahallesinde Soğancılar sokağında eski 
3,5 ve yeni 1 numaralı ve 46 arşın arsa üzerine mebni 
üç kattan ibaret dört oda, iki sofa, hiSseli bir mağaza 
vadesi hitamında borcun verilmemesinden dolayı satılığa 

çıkarılarak 4000 lira bade! ile müştetisi namına kat'i 
kararı çekilmiş iken bu kere yüzde on zam ile başka 
bir müşteri çıkarak müzayede bedelini 4400 liraya iblağ 
eylemiş olması cihetile mezkur mağazanın 18-5-929 tari· 

hine müsadif önümüzdeki cumartesi günü tekrar son 
müzayedesinin icrası . ve muamelesinin ikmali mukarrer 
bulunduğundan talip olanların mezkur günde nihayet 
saat on altıya kadar sandık idaresinde hazır bulunma
ları Hlzumu ilan olunur. 

ay er 
G Al .. A'l-, A Ki\.Ilı.ı\.KO\. 

BAYRAM 

Ç"™"kak /anJann11 11eni •/rai 
m~tebınJ.n 

Kilo 

300,000 Birinci nevi ekmek 

Çanakkale Jandarma yeni 

efrat mektebinin haziran 929 

taridlnden mayıs 930 gayesine 
kadar bir senelik ihtiyaclari 

olan Qç yüz bin kilo birinci . ~ 

nevi ekmek kapalı zarf usulile 

28 nisan 929 tarihinden itibaren 

yirmi gü ı müddetle mnıfakasaya 

vaz olunmuştur. 18 mayıs 929 

cumartesi günü saat on · altıda 

taliplerin vereceki fiatiar komis

yonca haddı itidalde g!ltüldiı:i 

takdirde ihalesi icra kıluıacaktır. 

taliplerin bu babdaki şartnameyi 

ı:örmek ve izahat almak ıizere 

ÇanakkaJede lıükfımet dairesin-

de müteşekkil komisyon mah-

susuna müracaatları ilAn o!unnr. 

Ticaret iıleri umum mOdürlü-
1 . E b' u . tanaen: ene ı anonım v~ ser-

mayesi eshama münkaseın şirket

ler hakkındaki 30 teşrinisani 

330 trrihli kanunun lıüküınleriııe 

tevfikan tütün tlcaretile iştigal 

edilmek üzere tescil edilml~ 

olan Belçika tabiiyetini haiz 

( Fümaro tütün tltıueti Anonim 

şirketi ) bu kere müracaatle 
tatili faaliyete ka ar \'erdiğini 

• 
ve işlerinin tasfiyesine Oalatdaa 

J 
büyük tünel han a 15 numa-
ada mulfim <ı&ıiıan 'Serme! 

Efendiyi memur eylediğini bil-

dirıniş ve ISzım olan vesaiki 
1 

göstermiştir. Keyfiyet tetkik 
edilerek muvafık flörülmliş ol
makla mez~kı'.ır şi etle alAkadar 

__ ._._ -- - --...."' 

~my Mahallesi Şoka~ No Nev1l Kıymeti mulıammenesl 
Boğazi~i Ortaköy Miitevellt atik 2 maa bahçe alıfap haıe 850 lira ·dört ta'cşitte 

Müştemilatı: Bodrum ve çıtı arası ve iki kattan ibaret olmak üzre lxş oda bir soia ve 
halAsı. vardır. Muhtacı tamirdir. 

Edirnekapı Emirbaharl Kapıharlcl atik 28-2Snı. Nalbant dükkinı 175 lira peşin para ile 
cedit 2().22 

&Uda evsafı muharrer eml!kin hizalannda gösterildıği veçhiic ve tahmin eJilL~ı bedeller 
ile 8-6-929 tarihine 1t1üsadif cumartesi günü saat 15 te müzaredelcri mukarrerdir. Taliplerin 
bedeli mulı.ımmenin yilıde yedi buçuğu hesabilc pey akçelerile veya muteber banka mektup
tuplarile Emvali Metruke satış komisyonuna müracaatleri. 

Semti Mahallesi 
Kızıltoprak Tuğlacıbaşı 

Sokağı Numarası Nev'i 
Baidat 57 atik .. ıaa bahçe 
caddesi 173 cedit köşk 

Tamamının kıymeti muhamenesl 
8000 lira sekiz taksitte 

Müştemilatı: iki katbr, maa sola on oda ve kl!Ar ve mutbak ve iki kala ve maa tulumba 
sarnıç, çamaşırlı~ı ile uşak odası arri olarak bahçesindedir. Altı dönüm mık· 
tarındakl bahçesi dört duvarla mulıattırr. Bahçesinde çanı envai meyva ağaç
ları ve bir mıktar bağ mahalli vt tulumbalı büyük kuyusu vardır. Alektrik 
ve kumpanya suyu tesisat ve tertibatı vardır. 

13al!da evsah muharrer köşkün bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzre 8000 lira bedeli 
muhammen ile ve kapalı zarf usıılile 1-6-929 tarihine musadil cumartesi güıii saat 15 te mü
zayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçuJıu hesabile teminat 
akçeleri ve ya muteber tı.an~a nıcktuplarile Emvali Metruke satış 
komisyonuna müracaatleri. 

Semti 
Kadıltay 

Malıallesl 
Rasim paşa 

Sokatı 
3uleyman Ef. 

N. 
5 

Nevi 
maa balıçce 

na temam hane 

Kıymell mulıammencleri 

500 lira petin !>ara ile 

Y ct~k9y Köyiçi Vapur ı.kelcsl 1 O nıaa bahçe ahşap hane 1250 lira dört tabiıtt 

Muttemilatı: üc oda bir muıbak bir halı 
Balada evsafı muharrer emlikln hızalannd• göslcrlldiil vcchile mülltlyeılert 26/5/929 ıarılııne 

milsadif pazar gün il taat 15 de aleni müzayede ile satılacaktır. T ılıplcrin bedeli muhammenin 
yüzde yedi buç1l4u nisbetinde teminat akçclerlle emvali metr~e talı§ komisyonuna muracaaılan. 

Semti Mahallesi Sokdı No Nev'i t"""'"''""' ko,.,eu m.ı.Uımen••ı 

l(abıklly Caferaga Atik Bahriye 
cedit Nisblye 

icarı lira 
12 tahtında 14, 10, 

ı 9 numaralı üç 
dükk~ni müştemil 

20,000 !eklı bksittc 

Kondopolu Apartmanı 

Mu~temilatı: üç daireden ibaret olup her dairesi ı1çü büyük di~erleri I<.üçük olmak üzere 
yedişer oda birer mutbak ve birer hala tamışİrlıırı iki oda ve üzerinde taraçası vaİ'dır. 
Kumpanya suyu ve hava ııazı tertibatı mevcııttur. 

13alida evsafı muharrer apartmanın bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzere 20,000 lir ı 
bedeli muhammen ile vee kapalı zarf usulile 27-5-929 tarihine nıüsadif pazarleei günü saat 15 
de muzayedesi mwkarrerdir. Taliplerin bedeli ıtıuhammcniıı yüzde yedi buçuk heıabile teminat 
akçeleri ve ya muteber banka mektuplarlyle Emvali metruke satış komisyonuna muracaatlari. 

Semti 

Beyoglu 

Mahallesi Sokagı No Nevi 

atik cedit 
l(füp Mustafa Caddeikebir ve 83-1 1-3-5 yıldız namlle 
çelebi küçük parmak 3.5 91-93 maruf sinema 

kapu ~ 

hazineye ait nısıf hisse nı 
kıymeti ınuhı nınıeuesi 

lira 
25000 se:-fz taks:t 

Müştemilatı: kagir ve iki katıdan ibaret olup caddeye nazır olan kı~mında balkonu ve iki 
odası vardır. On bir locayı uzun ve geniş ve müzeeyyen sinam salur.u ;un ve ayrlca antreyl 
havidir iki halası vardir. 

Balada evsafı muharrer sinama mahallinin hazineye ait nısıf l l!iesirıin b .,·e i sekiz tak'Sitte 
tediye ldilmek üzere 25000 lira bedeli muhammen ile \'e 1 apa ' ı zarf csulile 2-~-929 tarihine 
müsadif pazar günü saat 15 de teklif zarflarının küşadi mukaancrJlr t."l •!erin bedeli muham
menin yüzde yedi buçugu hesabilc 1875 !ira teminat akçesi \e ya mut. be· banka mektuplerile 
Emvali metruke satış komisyonuna müracaatleri. 

KOLİNOS dişleri. diş etlerini yikar ve 
a~ı temamen temizler. Dişlerin çi'ı

rümesıne sebebiyçt veren mikroplan ol
dürür ve böylece ağzın mül<emm len teını 
zlenmesinc hizmet eder ve saatlerce im
tidat eden bir tatlılık tesiri bırakır. 

Kuru bir fırça üzerine konulan bir par· 
ça maksada kifayet et Liginden dolayı ik
tisadidir. 

KOLYNOS 
O_ENTAL CREAM 

r: l•l@OO Kunduralarznızı ~~1·• 
· Amiralis ten ahnız : 
HTELİF MODELLER ÜZERiNE BÜYÜK STOK 'fı 

iJ.i[jjj] BEYOÔLU ISTlKLAL CADDESi 'MJ7 liJilj~ 

Devlet demiryolları ve liman-
ları umumi idaresinden: 



UI' 

lf 6fl ŞARTLAR!: 
Cuetemlzde çıkşn yazı ve 

esiml-:rin bütün baldan mahfuzdur 
Ttirkiyede Hariçte 

Kuruş Kuruş 

Gazeteye gönderilecek mektuplann iiıerlıie 
idare içinse (idare), yazıra ıltst (Yazı) 

işareti konulmalıdır 
ı Aylıtı !50 000 

3 400 800 
6 

12 
• i!ÇO 

1400 
1450 
2700 

B••dmıyan mektuplarm ladeılnden , krymnU· 
mukadderuU mektuplara lıonulmut pÜalarm 
kaybolmaımda.n Te iltn1um mündericatmdaq 

J idare menJ deiUdir . • 
- -

. - - . - - - . 

ı · Borsalar ·Is mayıs 1929 
1 -~~==~~~~"F"~e:-:-:---=~ -·;--==ıc~·: ı 

Acıldo Kapandı 

1 

1 
' 

ı , 

J\" ukııı 
J Jn11iliz Ji ı·ası 
ı !lolar 
~O ·Yunan d ı rahınt 
1 Rayh•mark 
l Arn•lurya şilini 
~O ley Rouuınya 
W Len Bulgar 
1 Felemenk florini 
20 Franıız frangı 
20 ltalyan !!reli 
~O kuron Çeko - Slovakya 
1 Çenonetı • sovıyet • 
1 Zelotı , Leblotan • 
20 Dlnar c Yog-oela~a • 
~O Belclka frangı 
ı Peıeta )'Jlanya 

20 inlere frangı 
1 MecMiye 

Çek 

994 
205 
59 
41 
29 
24 
29 
81 

160 
216 
1,2 

0000 

'76 
110 00 
I~ 110 
75.00 
0000 
2S qa 
0001) 

00 
7 llOO 

00 
0) 

?2 75 
72 8~ 
ııt 00 Oo 
2Q. 211 

,., 00 

994 
205 

g3 
48 
29 
24 
29 
81 

160 
215 
122 

oooö 
22 
'f2 
114 
29 

'787 

75 
5000 
00 Q o 
75,00 

00 

00~5 
0000 

00 
71100 

00 
00 

l5 
s:ı 

00 
25 
00 

Londr1 üzerine bir lng111~ lln,ıı lr.•~ 
JSnyork 1 TUrk llraaı dpl 
Pırla • • • fran 

898 715 
o.4,i 62 IJ:ı 

2 49,60 
• 27 ıı:ı 
2 04111 

998 75 
o,48 eı,s:> 

12 43.00 
MJlano • • • tJrııt 

' 27,00 
2 04 '75 Bcrıın • • 

Sotya • • 
• mark 
' !~ya 67 oo 00 

8 4G llQ 
1 20,50 
' 5200 
ı; 35,0Q 
$ 45 116 
s 8950 
4 82,50 

67 oo.oo 
s 49,50 
ı 20,75 
2 52,00 
ış ss,o:ı 
~ 41150 
' 39,50 
4 32,60 

BrUkıel • • • ııelka 
Amiaterdamc • • tlorln 
ClneTre • • • trank 
Prış • • 
VJyana • • 
Madrlt • • 
Vırtova • • 
AUna • • 

• kııroıı 
• sllın 
i !'Ol•lf 
• ~elotl 
• dirabml 

Ş74 55 
ıı 50 ,00 
27 112 50 

n 119.~ BUlr.reş 20 ley krut 
llelgırat TUrk lirası dinar 27 l'l,50 

Tahviller 
lrllkraz dahlll c vadeli• 
DUyunu muvahide 
lkramlyetı demlryolu 
lıtanbul tram,·ay drkctl 
Rıhtım Dok -ve .Antlrep'o 
lıtanbul anonim ın şlrkell 

Hisse senetleri 
iş banka!l 
OımanlJ bankası 

93 37 SQ 
208 7500 

:' '7 45 

25 

93 25 00 
205 60 00 

, 45 

• 14 00 14 00 
ıae oo oo oo 

Ticaret ve zahire borsası 
flatlar Ticaret hors.,ı klUbumnmıııgı tarafından vorllmlstlr. 

Okkan 
ı ' Aıaml Aıgarl 
1 K. P. K. p, 

ıCuğday % Çavdarlı 

I
YumuEak C0-00 0000 00,00 
Kızılca 00-00 00,00 00,00 
sun ter 00-00 oo 00 oo,oo 
lsert OO·OO OO'OO oo 00 
ı <nrue C0-00 oo,oo OQ,00 
Şer\ mahlut 0-00 00.00 00 00 

/ -ZAHlRELER-

ÇHdar 
ıArpa 

!llııır 

Yular 
'Farulye 

15.2$ 
ıs.- o 
cooo 
oo,oo 
43.00 

15,20 
14 15 

0000 
oo.oo 
4100 

-HUBUBAT-
l ı 

SVf.ll.!h 

J Kutyrmi 
0000 C0.00 

00 00 00,00 

-UN-
Çuvalı kilo•u 
Eklıtra eklstra 00 
Ekistra • 
BirJncJ .}' umu,_ak oo 
Birinci fert • 

0000 
1220 
133$ 
1270 

ıktnci • o~oo 

- 'fiFTiK -

0000, 
119~ 
1200 
124, 
oooc 

Anli.ara 195,00 150,00 

Akşehir 000,00 000,00 

Yapagı Guz yunu 000.00 000,0~ 
-AV DER.IS!- _I 

Zerdeva {iftl 0000,00 0000,3 
Sansar 0000,00 OOOOı 
Tilki • OU00,00 0000, I 
Kunduz • C000,000 eoo.ıx; 

c fındık 
Badem 

-flNDIK- 1 

00000 00000 1 
000.00 000.00 

Kirahk apartıman 
l\\oda burnunda kain ve büyük bir sofa üzerinde 4 büyük 

odoyı, ~ıizmetçi odasını, banyo dairesini, mutbak, elektrik tenvi
ratı, ve terkııs suyunu ve diğer bilcıimle konforu havi mobilyalı 
mükemmel ve nezareti fevkaladeyi haiz bir ikametgah haziran 
avı nihay~t_inC:en ey~Cıl ~yı nihayetine kadar kiraya verilecektir. 
Görmek ıçm her gun oğleden sonra saat dörtten altıya kadar 
Modada J\loda Palf\> oteli yanında Devriye sokağında 12 numaralı 
apart:m1nın birine! katına müracaat olunabılir. 

" Vakt,, ın 16 Jlayzs 1929 tefrikası: 49 

Genç kadının arkasında 
sokak elbisesi vardı. Şap -
kasını henüz çıkarmamıştı. 
Başını ( Cones ) e doğru 
çevirdi. gözleri tebessüm 
ediyordu. Bir t.ıraftan da 
parçayı çalmağa devam 
ediyordu. 

(Cones} birkaç adım attı. 
genç kadın çalmayı bıra -
karak iskemlesini ona doğ
ru çevirdi ve somurtkan 
bir tavırla dedi ki : 

- l~te tekrar geldim. 
Artık dayanamıyordum. Ta
bii fena bir adam olduğu
nuz ınuhakkaktır. Fakat 
ne olursa olsun valideniz -
den ve (Valansya) dan iyi
siniz. Bakınız, bir defa daha 
sizinle uzlaşmıya çalışaca -
ğım. Fakat o ne? Neye 
öyle şıışkın şaşkın duruyor· 
sun uz? 

"Cones. dedi ki: 

- Bilmem ..• Bugün çok 
yoruldum da ... 

Kadın evvela "Cones. e 
hayretle baktı. Sonra bakı
şı tatlılaştı. Ve yavaş ya
vaş merhametle dolu bir 
muhabbet hali aldı. Otur
duğu piyano iskemlesinden 
şıçrıyarak kalktı. "Cones.i 

zorla bir kanapeye oturttu. 
Kendisi de yanına otu

rarak elini tuttu. Ve dedi ki: 
- Arlürl ne için böyle 

çılgınlıklar yaparsınız? 

" Cones " dedi ki : 
- Bilemem ..• 
Tanımadığı yüzüklerle 

bezenmiş şn küçiik elin ok
şayışı iradesini selhediyordu. 
Kadının yuzune dikkatle 
bakmağa~cesaret edemiyor; 
gözlerini halıya dikerek 
duruyordu, Kadın devam 
ettiı 

- Maden ve arazi mest!· 

----------~~: 

;: H~R CON ~ TORK GAZETESi ::;:: -·-
" "'.> .,.. "': 

T6 Mayıs 
1929 'J'(l~ pıektep!erfle faydalı eaerlın 

tl!Qlarırtda ~/o 20 tenzilat yapı\ır 

l[A~ TAR! F~ 3ı: 
' Satırı 

6·8 inci '"y!ad• 

ıtunı; 

l'l.50 
2S Büyük •·e ya bir çok d

0

ela lçtn verllen lldnlarl• ş • " 4? 
ıoo 
2tJO 

hııSusl mahiyetteki !IAntarın ücreti 
idare ile kararl.ı_ştırı lı r. 

l!u tmkı 'YI İstanbul, Babıali, Ankara caddesinde ''V akıt,, yurdu 1 sayısı H. S. H. Ulns.ı acenteıl . 

tcı ltf/O ıu :ırc ı~lerl 1971 \'a7.t l"lerl · • ttlıt"raf: VA l'IK J)O'ita lı:ucu.,u : 4ı;. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Geçen Ramazan bayramında olduğu misillu J<urJan bayramın
da da seyahat edecek yolculara 16-17 mayıs 929 gece yarısııı.~an 

26-27 mayıs gece yarısına kadar tenzil!tlı bayram tarifesi tatbik 
olunacaktır. 

fazla ma!Umat almak arzusunda bulunulduğu takdirde ista -
siyonlarımıza müracaat olunması ilan olunur. 

Devlet demir yolıa
rıve limanları idarei 
umumiyesinden 

15. 5. 929 tarihine müsadif çar~amba g~nünden itiba

ren Maltepe ile Bostancı arasında (küçükyalı) naır.ile bir 
durak açılacaktır. 

Banliyö tarifesindeki katarlardan 17-2137·4 l-45-ve22-
26- 38-40 ve 44 No. kutarların mezkur durakt;ı birer da

kika tevakkufla yolcu alacağı muhterem halka ilan olunur 

Çorum baş mühen
disliğinden= 

Çorum - Sungurlu - Çerikli yolunun Budak özü ile Yorgalı 
gediği arasında muhtelif açıklıklarda 27 adet imalatı sanaiye 
inşaatı ihalesi kal'iyenin takarrürü tarihinden itibaren 12 ay zar
fında ikmal edilmek üure 25 Nisan 929 tarihinden 25 Mayıs 929 
tarihine kadar otuz gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 

1 -Kapalı zarflar 25 - 5 929 Cumartesi güııü saat 16 ya 
kadar kabul edilir. 

. Haydapaşada Demir yolları 
mübayaat komı"yoniından: 

A;ağıda yazılı malzeme pazarlıkla alınacağından taliplerin 
19 mayis pazar glinü saat onda komisyonda isbati YÜcut 
• • ctmelerı. 

İ Adet Lastik damğa 
w ~ 

l 
1 " 

" 

Resmi mühür 
Dos);a doLak~ 

3 ,, Almanca kitaplistesi Yardır 
92 l\!etro Hudut teli 1000 X 30 , 
35 
13 " kilo 
45 Metro 

2000 Adet 
1 

1 

5 

9 

" 
Kilo 

" 
200 Adet 

Kangal 
500 Adet 

10 Deste 
10 Adet 
~ 

IO " 
1 ' 

500 :\Ietro 

Bez hortum 100 m/m 
Erkek ham anahtar küçük numune veçhile 
Dişi helezoni telli lastik boru 22X35 m/m 

•• i:O • 

Beyzi kazma sapı . - . 
Döner koltuk 

Telefon ctajerj 

Kopilya ı 30X12 

Bakır rondela (D.3,517) 
Yassı demir çenber (ambalaj için) 1-2 m/m 
kalınlık 25 m/m genişlik 
Demir raptiye pulu ambalaj çcnberi için 
ince yazı makinesi Uğıdı 
;\Jalul gaziler ticaret salnamesi 1929 
Çekme demir gaz borusu için T. pus ' 
Otomatik numaratör 
Sinek teli 1 oooX I ebat 

CA~AKKALE JANDAR.:\IA. YENİ EFRAT 
' 

.:\IEKTEBİNDEN : 
Kilo 

13500 
13500 
13500 
13500 

Pirinç 
Bulgur 
l(urü fasulya 
Nuhut 

J<ilo 
1000 
1200 
200 

!(uru üzüm 
Reçel 
!(uru kaysı 
Çay 

- 2 Teklifat zarflarının üzerine [Çorum - Sungurlu - Çerikli 6750 Mercimek 
100 
50 J< a lıve 

yolu •27• adet imalatı sanaiye ınünakas1sı teklifatıd ··- ı ibaresi 18000 Patates 
yazılacaktır. 600 [(urubakla 

3 - Teklifnameler münakasasının yevm ve saat icrasından 13000 Sovan 
eV\'el bir makbuz mukabilinde Encümeni vilayet riyasetine tevdi 6000 Börülce 
olunmalıdır. 6000 Makama 

4 - icra kılınacak ameliyatın bedeli keşfi 29683 lira 33 kuruş 2000 Kuru bezelye 
lmasıııa nazaran yüzde 7,5 nisbetindeki 2227 liranın nakden te - ıoo • b1mva 
minalı mU\•akl:ate depozito ettiğini Ziraat Bankası ilmühaberile 7200 Tuz 
ve yahut münakasa kanununun 7 inci maddesindeki şerait daire- 2000 Şehriye 
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Edremil Belediyyesinden: EJW 
mit kasabasının meYcut proje
leri mucibince isale olunacak 

• • 1 • . ti isale 
ı.uya a ıt l(apta ı aııı e ıı a 

\'C 
borusu filitrc ist~ •ronları . 
şebeke tesisatı bu kere 1 haıı-k 
ran ı 929 tarihinde ihale edilme 

l · ı ınüo0• iızere kaplı zarf usu ı e 
kasaya korıulmuıtır. . 

Bedeli keşfi iki ı üz yirırıı 
. (l 1ıt 

beş bin liradır. B:ı tcsısa ·. 
k rı·ye)'lı projeleri, evrakı eş 1 

t . f . . . nıü·ıakasa 
şar nanıeı enııısıııı ve · . 

. . - . t ,·eııı(rııı 
şartııamesı~ ı gornıek ıs e, 
lstaııbulda Türbe cil•arıııda 

"j" lfı•'ü:ıe Senayi ve Mes1i mu ur ~ 
• \'C 

Ankarada Şehremaııetıne 
· cti~C Edremit belediye rıyas . 

.,,ıııı 
müracaat etmeleri ye ~ . 
· · 19"9 ı~ rı-ıha le olan 1 lı azıran .. ·t 
hinde saat on altıda fJrtıVI 

1 l··:l' hazır bu un'' belediyesinde 
lan 15zımdır. 

Münakasaya iştirak eJece~ 
. • 1 aJaf· talipler yevmı ıncz:rnra • _ ~O 

1 - Bedeli keşfııı • • '' e 
mikdannda teminatı mu\"akl.at 

iti. 
mektubur.u ve ya \cznc ile ' 
tunıı; . . ııı 

2 - Münakasa şartn aıııe> 1,0 n 
bu baptaki maddcsi ı: e tcvfı•\ 
ehliyeti feııniy vc sik:sıııı i 11ı~ 
ve teklif nıektupllrıııı nıüııaP·. 1 
k d .. d . < ~I 
aııunurı a mu : erıç ' 

1 
r. 

dairesinde lef etmeleri l[ız~ 
. ıcn: 

Bordor Asliye Mahk_cmcııı-•1 i· Bordorun Malıak karıytsi Ll 3 

1. 1 1 • · 1ncıınde o ııp e yevııı karıyeı . i· 
kfıreden Ağlasoıılu t !asan ı er 
mesı Hadiçerıin tahtı tasJrrufıınl 
da ve zilyedinde Lulunan 5:' 

tarafı Tazkir oğlu 1 !Osry:n '~· 
S) I ve arkl tara fı r 1 le ııı 3 ~ 
dut bir bap ha rı ,· e ısti l P~ 
iddiasında bulıııııııl ı ııı l'ır ~1 
zarfında a u ı, y .kri k5nııl n 

. t I"' B rdıır illa .ke, .. cı Ac liytsı " 
l. ıı '.< dair,: n ırür~caa t et· 
nıeleri lüzumu ii',n o'u ıır._....... 

si!ıde teminat verdiğini ve ticaret odalarından birisinde mukayyet 1 ()()() Salça 
bulunduğunu isbat etmedikçe hiç bir kimse münakasaya clahil Çanakkale jandarma yeni efrat mektebinin lı aziran 929 tari - 19~' t( )\. J"J~ .. }'Ji'J. 
olamıyacagı gibi iktidarı mali ve hüsnü hali olınıyanlar ve ame- hinden mayis 930 gayesine kadar bir senelik ihtiyacı olan yukarda r,'i 11\IJ 4-" ~ 
liyatın devamı müddeti:ıce iktidar ve liyakati nafia dairesince cinsi ve miktarı yazı l ı erzak aleni müzayede sıırelile 5 nıayis 929 ıiıiyj'f\l\I~Jııı\ ~ 
musaddak bir fen memuru istihdam edeceklerini temin etmeyen- tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ınüııaknsar:ı rnz olunmuş- F. _ :?:- _ 
ler dahi münakasaya iştirak edemezler. tur. 25 mayis 929 cumartesi günü saat on altıda taliplerin vere- :lıQ 

5 - Evrakı keşliye ve şartname sureti musaddakaları Çorum ceği fiallar komisyo:ıca haddi itiJal:fo göriıldü ğ' iı takdirde ihalesi Mayıs 
vilayeti başmühendisliğinden aranılacaktır. icra kılınmak üzre taliplerin bubaptaki şartnameyi görmek ve f Zilhicce 

6 
Bu'ç: 5,0·· 

6 - Münakasa muamelatı 25-5-929 cumartesi günü saat 16 izahat almak üzre Çanakkalede hükumet daireaiııde müteşekkil · ,,,, 
Ayın bmşı fi1f61 Arnı dO- · 

da Encümeni vilayet huzurunda icra olunacaktır. komisyon mahsusuna müracaatları ilan olunur ı u,O ı L!J~ ı ı ,.t• 
7 - ihale muamelitı müzayede münakasa kanununa tevfikan !---- --------------------- ı R b 1 

~:~~~caktır. muameıe vergisi ve biı'umum rusum müteahhide M olülini askeriyeye ~uz~venet 1 ~ ~~~::arı e , 
hey etinden: i,s.ı.•' ôtıo lıu.ı Akıom Yolu ,.,,>•. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

idaremize lüzmu olan kalay ve antimuvan münakasası 13-6-
929 perşenbe günü saat (16) da Ankara malzeme dairesinde icra 
edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını 
ve kalay için (1200) antimuvan için (150) Türk liralık teminatı 
muvakkatelerini yevmi mezkurda saat (15,30) a kadar umumi 
idare yazı işleri müdürlüğüne ver:r.eleri lazımdır. Talipler mü
nakasa şertnamelerini (300) kuruş mukabilinde Ankarada malzeme 
dairestrıden Haydarpaşa mübayaat komisyonurddn tedarik 
edilebilir. 

lesini bana tama.mile anlat
tılar. " Venesya " bu işte 
sizi nasıl içerletmiş olduk
larını tafsil.itile söyledi. 
Sizin ahmakçasına hareke
tinizi sayıp dökmekten bık
mıyordu. 

Hem anlatıyor, hem kü
çük kuş kafasını sağa sola 
sallıyordu. Kömür maden
leri bulunan bu arazinin 
ziyaı hepsini deli gibi etti. 

Ben ise bu araziyi kay
bettiğinize nekadar mem
nunum bilseniz ." Artür ., ... 
Böyle sözler söylemek bel
ki de ayıptır. Fakat ne ya
payım ..• içimden öyle bir 
his geliyor seviniyorum vel
hasıl... Buraya gelişim de 

size böyle muamelede bu
lunmalarından, aleyhinizde 
söylemediklerini hırakma
dıklarındand ır yal N e söy
lerlerse dinliyordum. Niha· 

yet birdenbire parladım. 
Altı aydan beri "Venes

ya. söylemek istediğim 
sözlerin hepsini sarfettim 
içimi döktüm. Geçen gece 
eve ne kılıkta geldiğinizi 
anlatmıştı. Oğün bir şey 
söylememiştim. Dün akşam 
onlar söylerken dinledim 
ve işittiklerimi şöyle bir 
tasnif ettim. "Blunders,., 

• valdeniz ve " Venesya .. 
orada idiler. "Blunders., 
size "aptal. demiş oldu
ğunu , ve hakikatte de 
aptalın b iri olduğunuzu 

söyledi. O vakıt dayana
mıyarak ayağa kalktım . 
onlara bir çok şeyle;- söy
ledim ne söylediğimi doğ

rusu hen de bilmiyorum. 
Ve sonunda da buraya 
geldim. 

Tabii buraya gel işime 

bazı sebepler d e var. Yal-

Heyeti umumiye azalığına mensup altı harp mulCılü Azadan 
dördüncü derece ma!Cıliyeti haiz azalık inhilal ettiği cihetle yerine 
diğer birinin intihabı için mezkQr dereceden harp malQIJerinin 
18 Mayıs 929 Cumartesi günü saat 12 de veznecilerdeki mua
venet hey'eti dairesinde bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

Maarif vekaletinden: 
22 mayıs 1929 tarihinde icrası mukarrer kız enstitü inşaatı 

münakasası görülen luzum üzerine 25 mayıs 1929 tarihinde 
nıüsadif cumartesi giıııiı snt 10 na te'hir edilmiştir. 
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Gurbette öğünmek hamamda ' 
şarkı söylemlye benzer _ 
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Bu:ıünkü hava . 
Rüzg.1r ha.!if ve n1ütah.,,,·,·i1 esecek 
h:ı.va ck1'eriyetle açı k rıli\ce.:tıır .... 

- . . - . 1 
Mes'ul müdür : Refik Ahrıı• 

Muharriri: Vere 8takpul 

nız kalmaktan hoşlanmıyo
rum. Birisinin benimle meş-
gul olmasını istiyorum. 
Dün, size rasgeldiğim 
sırada, "Bont Strit. te az 
kalsın... " Artür ..... hala 
beni seviyor musunuz?. 
Beni bir parça seviyor mu
sunuz?. Söyleyiniz bakayım. 

Ne tarafa bakacağını bi
lemiyen "Cones .. kekeledi: 

- Hiç sevmez olur mu
yum? ... 

"Tereza. devam etti: 
- Size herşeyi söyleme

liyim. Evet bütün hakikati 
size itirafa mecburum. Da
ha bir söyliyeceğim var .•• 

- Nedir? 
- Eğer beni artık sev-

meseniz, eğer artık beni 
hiç sevmediğinize kanaat 
getirsem, o vakit. •• 

O vakit ne olur? 
- O vakit herşeyi hı-

' ..,. • .. ) - 1 ....ı;. '-., "'~~·~ .. '":, .... '. ·~ 
~ ' - ' ' . - . 

rakır, buradan çekilip gi
derim. 

Evet, evet çıkıp ğiderim. 
Londrayı terkederim. Bu 
şehirde efendisini kaybet
miş bir köpek gibi sürü
nerek yaşamıya artık ta· 
hammül eyliyemiyorum. 

"Cones., in elini tutarak 
dudaklarma götürdü. Bet
baht delikanlı boğuk bir 
sesle mırıldandı: 

- Canım neye yalnız 
kalasınız? Niçin böyle söz
ler söylüyorsunuz? 

Sözlerinin kıymetsizliğini 
anlamıyor değildi. Bunları 
düşünmeden gelişi güzel 
kekelemişti. Fakat 

Fikri ham başka şeylerle 
meşgul olan " T ~reza " 
farkına varmamış gibi dur
du. Ve sözüne devam etti: 

- Eğer sizden ebediyen 
uzaklaşmış olsam ne dersi-

niz ? Nasıl böyle bir şef 
den müteesir olur nnısLI' 
nuz? ·r 

- F ev~ ala Je ınütess5 ' 
olurum. l 

f. 
- Şu halde tekrar g ? 

diğime memnunun musunı 
- Evet. 
- Hakikaten menınuıı 

musunuz? 
- Evet. 
- Sahih hal 
- Tabii... 11 
- Çok, çok mu meınnLl 

oldunuz? 
- Elbette. 
- Oh! ben de ıneınnLlıı 

oldum. l;a' 
"Cones. in elini bıra 

rak ita ve etti: . 
0
o 

- Haydi siz de pıY3 
8

, 

çalınız. "Venesya., nın ıı
nında o kadar zaman 

1 11• 

dıktan sonra, biraz şeıı e ja 

miye muhtacım, "1_1ı:;.':~J 


