
·~ 

rı;:::~·;ı 
Paz4rtesi i 

20 i 
~ incl A } 1 

i ;) liaj,J 1929: 
~ ......... _,"_ .. __ ] 

n
ıl·~··------.......... -............ _ .............. "-··--V&.wl Yakıt vakır. Yakıt \'al•t •akıt \'&kıt \'akıt vakıt \•akıt 

akıt ~·M• -~-·"-·"-''""'"'"''"''-·"""::1 \'11uf 

I :::t:~ ,,!!~~!1mm~um~!~.~.!1!_~!.,1J :~:~ 
1 ( •t'enzilat bonosu ) 

L \'aı.ıı ,~ 2 nkıt 
vatıt _ O mayıs Paz.ariesl güna : ,.akıt 
~~~ ! kulanıl1Jcaklır ( , .• ~,c 

Vlı.lt -·-···--·-···--·-· .. ···-...... --··--......................... -. 

En büyüğünden en kilçüğüne kadar bütün Istanbul memurları 
yeni kanun mucibince ne kadar maaş alacaklarını 

4 üncü ve S inci sahifelerimize bakarak anlıyacaklardır 

~ir e~e~i ~a~ise 
Son günlerin n:atbuat 

~eseleleri arasında küçük 
ır edebi hadise çıktı; 

Şekspirin eserleri hakkında 
ı-ı .. . 
useyın Suat beyin bir 

ıtıütaleası üzerine meydana 
çıkan bu hadiseye "Yakıt. 
~aha ziyade bir latife şek
ınde alakadar oldu; gaze -

~ec~ sıfatı ile hadiseye 
0&rudan doğruya temas 

' 1ıtıedik; meseleyi alaka • 
dar!arına terkettik. 

b ~akat Hüseyin Rahmi 
~Yın ( Cumhuriyet) refiki

ll'ııze gönderdiği son mek
tu.Ptan ve (Akşam ) refiki

~ıze verdiği son bir müla-
~ttan sonra birkaç söz 

80Ylemek istiyoruz. 

Evvel emirde kısaca Hü
~eyin Süat beyin vaziyeti 
akkındaki fikrimizi işaret 

edelim: 

Hüseyin Suat beyin ha

tası Şekspiri beğenme -
ll'ıesinde değildir; çünkü 

beğnmek ve beğenmemek 
~•hayet bir zeyk meselesi-

ır. 

Asıl hata Şekspiri beğenen
ltri zevksizlik ve cehaletle 
itham neticesine varan 

tarzda söz söylemesidir. 

Hüseyin Suat bey dünyanın 
en büyük bir edibini de 
bir noktad&n beğanmemekte 
serbest olabilir· ancak bu 

' 
Serbesti kendisi gibi düşün-
nıiyen, hissetmiyen kimse

leri cerihad;ır edecek bir 

hududu geçmemek lazım
Relir. 

. Hüseyin Rahmi beye ge
lınce muhterem üstadın bu 

münakaşalar arsına karış• 
nıası mczah şeklinde ol

makla beraber hemen her 
devirde ve her sahada za

man zaman zuhür eden 
&ençlik - ihtiyarlık münaka

şası cereyanına yol verdi 
(Akşam) da gençler naza
tinda Hüs<'yin Rahmi beyi 

tcııısil etmek üzre bir ka
rikatür yapıldı, bunda kıy
metli romancımız bir ihti

ra! kocakarı kıyafetine SO· 

ı<uldu ... 

Hüseyin Rahmi Bey 
beyanatında böyle bir ka

rikatürün intişarı münase
beti\e teessürünü ifade e-
diyor. . 

. Mcvzuubahsettiğinıiz res
ll'ı tertip edenlerin Hüseyin 

Rahını Beyi bir ihtiyar ko

cakarı kıyafetinde düşünür-
ken hatırlarına ciddi bir 

ıııaııa getirmediklerine ka-

~i 0lın.akla beraber biz de 
il hususta birkaç söz ila

ve edeceğiz. 

. Fikrimizce gençlik ve 
ıhti·· l k d h , )<\r ı a a ziyade mad· 

~ 1 
uzviyete ait vasıflardan· 

hır;. fikri hayat itibarile 
akık; . t h' 1 . . mezıye sa ıp erı-

11111. en büyük eserleri ek
serıy 'h . 
d . a ı tıyarlık dediğimiz 
tvırlerde meydana gel-

tııekt d' 
d e ır. hetta bir takım 

ehalar geçtikten ziyade 

Bugün kurban bayramı olmak münasebetile daireler ve mü

esseseler kapalı olacaktır . Gazetemiz , diğer arkadaşlarile birlikte 

yarın , ertesi gün ve daha erıesi gün intişar etmiyecektir . 

Yakı: , müslüman karilerine kurban bayramını tebrik eder • 

Bir reıa~et ~a~eri 

Zelzele 

Adliye Vekili 

Bugüu şehrimizde 
Ankara, 19 (V akıt)· Adliye 

vekili İstanbula hareket etti. 

KadriYe H. tahkikatı 
Miiddei lıı11umililc 1.alepna

nesıı11 hazırlı)ror 
Mevkufların ihtilattan memnuiyetleri kararı 

. dün kaldırılmıştır 
Bir kaç aydan beri devam 

eden Kadriye H. tahkikatı dün 
bitmlf, evrak saat on dört(e 
müddei umumiliğe tevdi olun• 
muştur. 

Evrakın ıevdiinden evvel, 
Kadriye H. in son biı daf• 
isticvabına lüzum g~rülmüı, dün 
sabah isticvap edılmiıUr. 

T ahltikat cvralu, 800 şahıfq 
kadar tutmaktadır . Müddei 
umumilik bu etrakı tetir.ık edecek 
maznunların !Uzum veya men 'ı 
muhakemelerini lsliyccektir. mOs· 
!antik, evrak keodıslne iade 

~ 

l 
olunduktan sonra, kararnamesini · . 
yazacaktır. 

[ Alııarafı 3 Uocü sayıfamızdadır] 

• 

Kadriye H. 

Su şehrinde 
ev yıkıldı, ö-
lenler ve ağır 
yaralılar var 

Osturyalılar ikinci maçlarını bu· 
gün Fenerbahçe ile yapıyorlar 

Ankara, 19 (\'akıt) -

Şebinbrahbarda zelzele ol

muş, Su şehrinde 18 ev yı

kılmış, 252 ev harap olmuş

tur. Köylerde 343 ev hasara 

uğramış, 39 kişi ölmüş, 33 

kişi yaralanmıştır. Şebin· 

karalıisar mülhakatında 14 

kişi ölmiiş, 6 kişi ağır ya· 

ralan mıştır. 1 Oıturya takımını tcıkll eden oyuncular 
I~~~=;~~~~~~~~--------.......,--_:.::; iki gün evvel, Oalatasarayla" ma maçında oynaınıyan maruf 

fakir ÇOCUklara dün elbise karşılaşan, Osturya takımı bu cŞafer>in de bu maçta oyıııya-
d ~ f Jd gün de ikinci ııı.açını Fenerbah- cağı anlaşılmaktadır. Buna na-

at;:I l ı çe ile yapacaktır, Sür'atle tek· zaran da Osturya takııııını1 da

Ytni tlbistlerinl giyen çocuklar 
13eya'zıtta Anneler birliğinde dün 40 kadar çocuğa 

ellı,sesi dağıtılmıştır. Elbise tevziinde lsveç sefiresi Mm. 
!>erg ile aıın.ier birliği azası hazır bulunmuştur. 

bayram 
Voiieıı-

ihtiyarlık içinde inkişaf 
zemini bulabilmektedir . 

Demek istiyoruz ki dok

tor Voronof ile arkadaşla

rının uzvi hayat için araya 

araya bulamadıkları, ya

hut bulduk zannettikleri 

1 gençlik aşısı fikir ve ede-

! 
biyat aleminde dimağın 

manevi muvaffakıyetleri için 

1 çoktan b~lunmuştur: bu da 

l
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görmek, okumak ve düşün
mek yolunu bilmektir; bu 
yolu bilenler için fikir ha
yatında ihtiyarlık yoktur; 
belki ihtiyarladıkça genç
leşmek vardır. 

Netekim Hüseyin Rahmi 
B. kendi mesleki dahilinde 
gençlik aşısını bülmuş 
olan, yani okumak, görmek 
ve düşünmek sayesinde 
ihtiyarladıkça yazılarında 
gençleşen en kuvvetli bir 
romancımızdır. 

Onun için bütün genç
ler hakkında en samimi 
bir temennimiz kendilerinin 
Hüseyin Rahmi B. yaşına 
girdikleri zaman onun ka
dar genç kalabilmeleridir. 

.Jlelunet Asını 

nik ve beden kabiiiyeti:ıi bize ha eyi bir oyun göstermesi talı

ilk geldikleri ve yol yorgunlu- mln edilebilir. 
~u ile malımı,ıl bir günde bile Acaba Fenerbalıçe takımımız 
gösterebilen bu kuvvetli takı- bugün nasıl bir netice alabile

mın bngün ilk m:ıçıııdakinden 
daha farklı ve daha iyi oynı
yacağı tabii addedilebilir. Cu-

cektir. Be sualin cevabı cidden 
meraka değer bir nıcciıuliyet 

taşıyor. 
lAit tarafı 5 inç.] ıayıflmızda) 

Ucuzluk müsabakamız 
Gerek karilerimiz, gerek müesseseler 
tarafından büyük alöka ile karşılanıyor 

Ga:::,cteuti::in ilk sa;·ı/asuıuı başında 
bir kupon gorzıyorsıınıtz ; bu kupon 
zızucluk 1nz'i.sabaka1111:::,uı bonosııdıır . 

llcıı:::,lıık bonosunu 
kesini:::,; satın ala -

~ 

cagınız eşya zçırı 

" VAK11~, karilerine 
tenzildt ;·apacakla
ruıı ildn ettiğinıiz 

dükkdn ('e uıağa

zal arı tercih ediniz; 
pa:::,arlığuız:::,ı yapı-

1ıız, eğer fiat rnaktu 
ıse hesabınzzı ona 
göre göriinüz; niha-

yet B·azetede ildn "Vakıı,. kariltrine lenzildı 
edilen ni bette ten;:;i- yapan mağ~alar 
ldt yal/ılnıası için para ile beraber 
kuponu _ı eeriniz . Karilerirnize tenzil dt 
yapacak olan dükkan (le 1nağazalann 
'listesi ikinci sa;·ıf arnızdadır. 

• 

Edebiyat münakaşası 

Kuduran kiın~ 
Hüseyin Rohmi B. üstodımız, hakkın 

doki netriyato cevap veriyor 

-1-
Selami izzet, sen kimsin? 

lraptan mahallin yok, şat
r~n~ şahı gibi kendini ileri 
suruyorsun? 
Lakırdı mı 

istiyorsun, ali 
Muhtererıı 

" Cumhuriyet. 
te intişar 
eden ilk ma· 

kalemden ko
cunarak or• 
taya garip 
iddialı bir 
muharrir çık
tı. Banal 

aşın tutmamış. Devam ede 
sayıklamalarınla kanında 
müthiş illeti ispat ediyor 
sun. 

Allah allah şaşmaz 
mısınız b 
ne feraset 
maka! emd 
Selami İzze 
namına kü 
çük bir işa 

ret yok. O 
hergün bi 

hikaye ile 
halkı bıktı 

ran sözlerin 
den mutlak! 

- .. Sen surette ken-
yazıları n da dini çıkarı-
hergün bir yor. 
hikaye ile Tavsifleri-
k e n d i n i mi kendine 

yoran, halkı yaraşır bir k 
bıktıran ha- lfuseyin Ralınıi B. ftan gibi sır 
ris, hasut, kuduz filan falan tına geçirerek hasut, haris, 

demişsin. işte o benim "Ku- kuduz tabirlerini hiç yadır-
durdumdu amma aşilandım. gamadan benimsiyor. Bir 

Diyor. Aşılanmamış - cürüm itiraf eden kimseden 
sın amma İşte görüyoruz ki ı Alımarı 3 rnc , , "'"J•Jır 

, ------VE 
I~ • MÜSTEHCEN 

NEDiR?~~- ~ 
Ve her san' at eseri muğlak bır mevzudur 

Bir esere nüfuz etmek için hazan yeni bir neslin ı:-e'rr.esl 
beklenir, hat.imin sadece kendi irfanırıa 

gövenmesini doğru bulmam 

Avukat irfan Emin beyin rinden ayırmak Lile r.ıtı•'1· 
anketimize verdiği cevapla- kün olamaz. 
rın ilk kısmını dün neşret- İs!ami fikhı tedvir edc-n-
miştik. Eugün de müttba- !er emir ve nehyi, hc,..ın 
kisini dercediyoruz. ve kubuh mcvzuumı ırca 

İrfan Eınin B. diyor ki: ederek izah etmiş ve em-
2 - San'at tek başına redilen şeylerin güzel, nch-

bir şahikadır ; onu cürüm yedilenlerin de çirkin ol-
derekesine düşürdüğümüz duğu esasından harn~:$t ct-
takdirde kendi hüviyet ve mişlerdi.. Şüphe yok ki iyi 
mahiyetini kaybcdr. ve güzel mdhum1arı l. l :-

s • tk" ~ııuııııınıııı111111ıııııı111111ıııı111 1111 ıııııııı 11111 ııuuı111 1111 ııı.: · • · .ı an a ar : g rının c~ ue-
o kimsedir F ~ ğilselerde k-
ki sair fani- ~ Avukat lrfan I ardeşi Sa)I• 

!ere takad- ~ E ~ lırlar. San' -
düm eden ~ ınin bey, fi " ~ atte ahi.iki 

bir mümta- ~ kirlt: ··ini izah ~ bir gay,· a-
ziyetle en g ~ ramak o::ıın 
yüksek bir ~ ediyor. ~ var!15ın ia-
his kademe- ~ g kare m'in • 
sine yüksel- ~11-. 11urıı1111ıru11t1ııtt11111ıııııı'-u111ıım11111111ıı:ıın:wı: cer er.ur ; 
miştir. ; bu payeye çıkanlar halbuki bizim .• asıl. insaİı~ık 
· . · · lerı· pençesı'ne tarafımızı bedıı hıslerımız, 
ıçın sevıyesız .. d 1 " . mumtaz uygu.arımız t 'Lı 
alan galız duygulara karşı eder onu inkar etmek in-

' 
bir esaret kabul ve tasav- sanlıktan feragate mı.ıa.<li 

vur edilemez. Ahlak alela- · b[iAlr gı aflet3 .sar.ılır. , •-•·-ı 
t aran uncu sayııatnız~ 

de hareketlerin fevkinde 

bir mümtaziyettir; hiç şü

phe yok ki san' at te alela

de hislerin fevkinde bir 

fazilettir; hatta birleştikleri 

şahikada onları yekdiğe· 

J.:Ju qiinkü 
niisluunı!L ( 8 J 

salıiJadıc 
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VAKiT 

l ( ~Lihl)i) jl. 
ı Af ve ecil 

( 
' 

şa 
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ar ue ~itb 
• 
1 ! 

! ve 
-=;;_=_-_=== 1-Emin inüde • Selilıa in i\Iuallimler ~Uti:ipanest Kanunun 

Vehbi • tuhafiye mağaz ı. (•/o I0-25 tenzilat yapa-
~ ~ ( l<ravat, gömlek, Çanta ve caktır). yeti dün 

f aab-
Yazan 

AYHA 

Abd l'L 'f R ,.( R = fanila üzerinden •ı.5 çorap !O - Galatada topçular Af ve tecil kanunundan isti-
fi ı ıamı ve au, aşa ıı ve yaka üzerinden •;.3 cad,feslnde kapıiçi tram- \ iade edcceklue ait muaıııele-

C pasa, sru alla ı sırı ene e . erun e '§ , ~ G l / T. ti. . il . l ı~ tenzilat yapacaktır.) \'av te\•akkuf mahallı' \(ar- ;Ş !erin ikmali için müddei umu-

l' l l 1 a t - F.minönünde Bal\> d (Y ı d.. ) \ mllik' dün de meşttıl olmuitur. 
a tın ITlfıl a )"On faı;ayını 1 E k .' ŞBın a en unya şarap Mw v1nierd41l lıazıl3rı 1evki-

GG 
~ çe ·apı pazarı tuha!ıye eş- imalathanesi. = 

Abdulhaıııit bir adım attı. -Tum lıı.r ~ırad.ı içeriye g= __ J yası. ur.~~ 025 tenzilat yapacak· ( ~~~ ;: ::~;n~J: ı:~s~~::: 
R.,ıuf paşayı omuz'annJa11 b le-itip L bip bey girdi! Sü- (•ı.10 tenzilat yııpacak- - ti fŞler tamaııı.ilc bitll'ilıniştir. 
yJk.ılayıp sarsıyordu~ Jet-man Paşanın bir gı:ın cı•- ~ tır) 11 

- Ankara ud n· '= Tahliyır oluna '700 kiı9ur nıaz.. ı ... - de :\Iuallim Ah~et llalit 
- ~öyle Saleyman paş:ı vd çektiği telgrafı takdim § 3 - Sirkecide Hami- 'iii nıın ve mahklıından başka, !... = kütiıpanc;;i ~ 

nıalıpııs ııı.ı? etmek jstedi: ~ d' dd de =!!! tanbnl mahkemelerinde dav:ıla-
- llıtiLittan nıcneôılmelı: - L k} man Paşadan td· _J ıye 1 ea e,;ln it nıll'lla- Ç~ •Hl tenzilat yapacak- rı ıöriifen ga}'Ti aıev•uf maz-

s et te h ~ed"lmiş b J f d nd"mi ralı İsmail As:ıf Ikyln gta- nr.) ====~====-==§== nun ve malıkUmiyetleri kat'iyet ~~>r! ı ap. ı u unu- gr~cJi~ l;u :~>ti şey? hani =-§=_===---=-_;;;_- mofon mağazasL mt:2önil ~~~'C~::e ~~~ kesbetmemiş mahkumlardan te-
- ya ... ıkmck Sülcymırn SüleyıTuın Pıışıı Jı,ıpseJII.:rek (Gramo!on, plak üzerin- cil ve afreıı istifade edenler, 

o· l\Iustala zade ve şürekası- 2000 paşa lıapscdilJi ha?.. kimsek:rk: görüştürülmü,·or- den io5, tuhafiye ~ya5t den fazladır. 
' o nın (f6) numaralı kasap 

Rauf p:ı .ı tckr r tl: Ju ya? § üzerinden lo 1 O tenzilat düklcinı iff Dilıı ceıa mahkuneleri işleri-

- I:n:t P,ıJişahım.. Sultan Hamit ~ cvYel ~== ;apacaktır) 14 _ Bevo"fonda Balık- ~--=---_== ni erkenden bitirmişlerdir. Rü-
Abdulhamıt kcııdıni kay- alnından opüp nJI kadar ni- 4 - Dah ekapıda GUl- , "') yet edilen davalarJaıı ekserisi 

betmiş ııibiyJi , Aman yı- şanlar \·,\J ttiği Rauf Paşaya =-=~ cemal tuhafiye p:ızarı. pazarında (29 numaralı af ve tecilin şümulü daıresine 
kıısap dükkanı E. girmiş, bu gibi davalarda taki-

rabbi •. Bııııc~ ZJılıandan be- kin dolu bakı)br atıyordu: '§. ('ıılO ccnzil4t yapacak- IJ - Kadıköyünde Es- § bat durmuştur. istintak dııire-
ri uykularını\ girerek rüya- Evet, bu ne cknıtkti? = ur.) kiiikele caddeıinde (2?) Ş terinde de bu gibi davalar mev-
lanııda kendisini bastıran Bcrek··t ver ı'n [,cbı'p bey ~ • ~==== tt B ı d t • ;!! 5 - Sirkecide perukar numaralı .k .. asao dükkanı cu ur. un ar a ayn muame-
Sukyman Paşa k:l.bu$Un<lan doğrulma)'' lıatırhımışu, Yok- == t leye Wıi olmaktadırlar . • 1 cafa. R.e«p blrad rler. U - U kik\arda Ükclt -
artık kurtuluyor muydu? sa Rauf Paşa kötü vaıiytt- ~ -•cl<l "'nda Karamustafıı~·- ~ Adliye tayinleri 

- (Abonelerine •ı.ıo ten- "" ~ ~ ~== 1 Pıışa senin sada- !ere düşecekti. Lebip bey de- ~ lstartbul adllyeıinde başkatip 
" ' · l' · J d k - zilıit ya""caktır.) de ,'irck<h.ıM ,alt kasııp =--= .. atıi sınnıe c .crım e gü- i i: § ı·-

= dukka~ı. • -
mıış ve nltm imtiyıı ve if- - Efendimiz. Tevlııtlerin- ~ 6 - Bahçekapıda., l\Ia- · (BU dükkanların sahip- ş 
tihar madalpları talik ede- den bir gün evvtl çekmiş-- j lül gaıılcr p:ızarı (tuhafi- \_ 
yim. Bu fcdak rlıgt dı asil !er. !§. ye, •yakkabı. terzilik). leri karileriınl~e 6/. 5 ten- •5 · · ? = zi!At yapacaklardır. , laa· -
J!f)Utılmıyacağım. gel 1 - Cevap Yı:r<limz mı 

3
§ 7 _ IL..•o><lund• •-cık- ~= 

... ' ~, " ., '"" malih bu diiklcanlıır esasen 
n ' Diycrelttcn Rauf Paşayı - llayıt Padişahım. s ı•ı dd d • h = , s " ca esin c i at por .diğer kasap düi:kanlarına ~ 
çııkip üç kere alnının ortalık Cevapsız bmıkılınasım ar· \_ ma azıısı ( por Jev zımatı) 0 (IO) '!;\ti !!§ 

Yeı'iııden öptü. zu etmem. Baştan savma nazaran • tenzı · a e 
= (Bu ma"azalar karileri- ki · ( ~ Eh .• Rauf Ppşa baş mey· birşey yazılsın. s "' sam. arı içın •/, 15) ten- -

• " k f d E. mizc, pazarlığı. müteakıp zilAt demektir. ~ donlarda ibiğini şişırercK ı- - E en imiz. Rauf ye ~ = 
, = % (5) tenziUt yapacak- f6 - Gafatada (Ccnyo) § 

ve katipler arasında bazı nakil 
ve tayinler yapılmıştır. 

Üçüncü ceza mahkemesi baş 
katibi Hüsnıl B., birinci ceza 
batı<Atiplitine, üçüncü cHra mu
kayyidi tlüseyin Nureddin B., 
ıiı;üıKü cez:ı m:ıhkeınesi ~kl
tipliğine tayin olunnıı;şlardır. 

Üçiincü ceza katiplerinden Ha
fız Hakkı B. de mukayyitıiğe 

tayin edilmiştir. Tebrik ederiz. 
narlarını gerip yelpaıclıycn Sait Paşalardan şilılyet ede- ~ = 
kurumlu nlımak hindilere rek giıya iradesiz tevkif e- §. !ardır). lokanıası ( yemek listesi J yerli mallan 
dönmüştü. dilmek İ"tendiğİ ima ediyor. J 8 - Postane civarında üzerinden • .• (ro) tenzilat \ 

Eevct. Sultan Hamit bir Adalardan birine naklini i~ ~ slpla0ınr iJ2ieyke·i caRdizd.ae lnmdae;a·zla~:-ıl yapma~ dcrııbte etml.şdr.) -=5-= 
v .ıkitler şimdi nıenfada sü- tiyor. Ailesinin yanına gön- §. · 

6 
, • 17 - Pangaltıda tram-

1 k k d 1 d vay caPdcsimle yeni kasap = rünen seras (er ·ayma amı eri ıııesiııe mü9aa e nivaz ( ""r levazımatı" f ( 6) e_ ' , .. , ;. namile maru 13 numa-
Rcdif Paşaya da tıpkı böy- ediyor! (•/, 10 tcnzllit yapacaktır) ralı Rıdvan beyin diikkaıtı ! 
lesine «pölıpötılerıı yapıp - İradeye müstenit ol- s 

9 - An~ara cadde inde ('/1 5) tcnzi!At yapacaktır. ı::ı 
onun da çok defalar: - gel nıası llzımgeldiğl kaydile ııı ııtmıııınııııııııııımmrıııuıuıııımııtruıuııııınıııuııw-ırııııııııaıırıtıın 1 ııuıınıııınııfflllllllllllİıW, 
Paşa.. Diye alnının ta .. orta- cevap veriniz.. Ce\:abı ben [ 
sından öpmüştü. göreyim. Rauf Paşa da sizin- H AR f Ç T E ] 

Hem canım okadar uzak- le bulunsun. 
--"'!'!"'~~~----~~----!'ll'!l"llll!m ...... )ara gitmcğe ne hacet, iki Rauf paş:ı ile Lebip bey Zeplin lutdbesf Akvam Meclisi mül-

ay evvel Sülckyman Paşaya- Padişahı yalnıı bıraktılar. ParİJ , 18 (A.A.) - Al· tecilerle uğraşıyor 
da yeminler ·asemlcr etme- Baş kitabet odasına gidip manya ıefiri M. Yon ha-
miş nıivdl~ lrnpanarak b:ı•başa kaldıl0 r. Cenevr~, is (A.A) • Ak· ' ~ " cch hariciye ve bahriye 

Tıtriyen ellcrilc Süleyman Süleyman paşayıı 11stikli nezaretlerine gelerek Zeplin vam cemiyeti tarafından 
Paşanın göksüne imtiyaz bir cevap }'azacaklarJı. teşkil olunan miilteciler ko-

balonunun yere inmesi için 
nışanları takıp: Rauf paşa}'a J:als· ,·ı ccı·aba l miıyonu rııesaisini bitirmiş· · gösteri en tehalük ve mü- • 

- Şimdilik ailenize harç- hiçde lüzum görmeyecekti. 1 tir, Komisyqn bu meselenin 
1 k D k 1 k · essir yardımdan dolayı A - ne mültecilerin sığındıkları 

ı ·.. lyere tomara ·~ımc Gelgelclim Sultın Hamidin manya hükumetinin teşek- memleketin tabiiyetini ka- . 
vermemiş miydi? o kadar korktuğu Süleyman kürlerini bildirmiftir· 

Sergi vasi bir surette 
açılacak 

Sanayi birliği tarafından 22 
lıaziranda fırka binuında açıl
ması telcarrür eden yerli malları 
serplnln daha vasi bir ourette 
.kııpdı muvafık. görülmüıtür . 
Fırka binasından bafka Erkek 
muallim ve Sanayi birli#i bina
ları da sergiye tahsis edilecektir. 

' Muhittin B. 
Ankaradan ne vakit 

gelecek? 
Vali vekili ve şel:remiııi 

Muhittin Beyin Ankaradan ne 
vakit döneceğine dair bir Jıater 
y }ktur. 

Yalnız, Muhittin Cleyin Anka
da D. vekili ile pahalılık mese-,,.}ate şimdi de Rauf Pa.şa- paşayı ce\·apsız bırakmak bul, ne de kendi memle-

1 d - .. · l , Pariı, 18 (A.A.) - M.· kctlerı'ne go"h' cferı'lmelen' SU· irsi üzerinde görCştü~ü haber 
,~~ anın an opup sınesıne istemedigi an aşılıyoruu. 

·ı l k Eckner emrine verilen as- retile derhal ve ' esasından alınmıştır. ,j ıo~r nişan an ta mıya sa- Lebip bey çabucak ~öyle ............................................ _ 
\'arıyordu. . bir telgraf yazdı: keri meınıırların gösterdik- hali olunmasının ı imkansızlı. hukuki yaziyetini tanzim 

l '1·9ıtkilcr bir zamanlar al- Süleyman p.Hz. !erine !eri muavenetten dolayı M. -ğına kani (Olınvştur. atmek için bütün hükOmet-
daıııp kurulmuşlardı: Yarsın ( sıımedı) Painleve ye tefgrafla te- . Bunun üzeril\e komisyon · !eri kendi aralarında evvel· 
şimdi de Rauf Paşa kurul- - şekkür etmiştir. bunların bulundukları yer· ce aktedilen itilafları ve 
sun. :>.:e çıkar? Ekmek fiyah Bir kongre daha !erde on s~nc daha kalma- tesviye suretlerini tatbika 

Abdüllıanıit, Rauf Paşayı Şehremanetinden : i\Iayısın Royan, 18 (A.A)- Bey- lrına karar vermiş bilhassa davet etmeğe karar ver-
yaııı başına oturtmuştu me- 2 ı lr.cl salı gününden ltiba- nelmilel müşarekek kongresi Suriye ve Erivana iltica miştir. Akvam cemiyeti 

- Muharriri : E,r.{ - i 

•• .:x::::::::::..,. * .ıııı1 ::::::::x:::::::.1" 

aktile lzmirde Şakir <'fendi isnıinde 
ınalunıatı pek noksan bir belediye 
tabibi t·ardı. Eşref bu zat için şu 
kıı'ayı söy·lenıişıi: 

Kıt'a 

_ .. 

....................... , 
l Mühim hah~- I 
~e~.':? ... ~~~..4 

: 
~· 1.Jalıitde:. •• r 

ıl 
-0. .U YC tecil kanunu· j 

mm tatbik faaliyetine dLın i 
deYam olun mum,· ır. lsıaıı· ;, ı. 

ii 
1 

+ Kadriyt 1 l. tahkika- " 
bulda ga}Ti ıncvlil!f ınuh•· İ! 

tına ııit evrak, dün müddei- keme edilenlerden 2,000 kü- ~ 
umumillıte verilmi~tir. Miid- ı :ı 

sur ~ahıs bundan istifa< c ~ 
dL"i umumilik, mütalca ve etmektedir. !! 

1 
talepnamesıni hazırlıyacak- + Çcmbcrlitaş etrafında jj 

D tır. :'ıle\·kufların memnuiyeti c\·yeice basamnk!ar bulun· !İ 
:. kaldırılmı~tır. duğıı tcsblt edilmbtir. ~ 
it . . • .-:::= 
::::::::::::::::::::-.=::::::::::::=:::::::-.::ı:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-··· 

·Halk eşyası 
Brükselde açılacak ser
giye Halk bilgisi de 

iştirak edecek 
Brükselde 1 hazirandan 15 

eylüle kadar devam efmek 
üzere bir beynelmilel halk 
san'atlari sergisi açılacaktır. 
Bu sergiye Halk bilgisi 
derneği de davet edilmiştir. 

Plak ko:ieri 
-·-

Hiç işidilmem ş Ana· 
dolu türküleri cafınac:ak 

Bayramın 3 üne~ çaaşaınba 
günü Halk bilgisi d,•rneği ıar3• 

lından konservetuvar binasinda 
bir p!Ak konseri verilecek re 
henilz piyasaya çıkmamış olan 
30-40 kad.r Anadolu tilr kü>O 
çalınacaklır. Plak konserinde 
Birliğin l•tanbulda bulunan vıliıyel 

mümeuilleri de ha:ıır buluoacaklıf· 
Birlik eşya göndermek su- 1----... -.. -.. -.. -... -.. -.. -... -.. -.. -.. -... -.. -.. -.. -... -.. ..,-:. 
retile sergiye iştirak ede- r 
cektir. Gönderilecek eşya l Bayraml'4şma j 
arasında elbiseler, kuyum- ......................................... . 

lzmir lisesinden yetişen·. 
culuğa müteallik aşya, çu- !er cemiyeti İstanbul hey'etı 
buk, ağızlık, tabaka, tespih idaresinden: Arkadaşların 
.Jı:ese gibi şahsi eşya, çocuk 

bayramlaşmak üzere bayr~:. 
kitapları, musiki aletleri: ~ 

mm üçüncü çarş~mba giin Kanal gibi, elişleri, ku-
maş tezyinatı, küçük eşya: saat (15) ten (16) tıya kadar 
süslü kaşıklar, mekikler, lstanbul erkek lisesine teş· 
tığlar, fenerler gibi eşya ve rifleri. 
konservatuvarın topladığı tOı Halk Bilgisi derne· 
halk türkülerinin plakları ginden: Bayramla~mak üzere 
vardır. bütün arkadaşlarımızın bsY-

ramın üçüncu" çarşanı~. Birlik Brüksı:!e gönderilen 
eşyalardan Galatasaray li- günü saat on beşte merket• 

sesinde daha vasi bir sergi •• ~:~.~i~!::~.i .. :~~ .. ~~~?.~~;··rı·::::::~ 
açacaktır. Bu sergide kara- l::!11·······Ş .. ml·~-.,··K· " ·u·,_ ... F ..... E. · ·::lı:l 
göz, orta oyunu gibi halk 

eğlenceleri de canlı bir su- i.i. ltrıyat fabrikası \l, 
rette temsil edilecektir. ii Muhterem · m~1ıerilerinin i! 

Emrazt dahiliye 

Verem 
ve gOAüı hastalıldarı m0talıası111 

Doktor 

Şckip Habip 

·ı ~ !: bayramını kutlular . J! 
!.i;ı:.:..-:ı:::u:ı:ıı.:111&:::...-ı:::::uı:ır ::::~~ 

Tayyare piyankosunun 1ıcr 
kcşide>indc sattı~ı biletler~ 
behemehal bü rük ikrnmiyc· 
!er isııbct eden,_ f:miı_ıüııüııM 

seleye dair inceden inceye ren l,lrincl ntvl E'.:meğin sabahleyin açılmıştır. Al • edenler hakkında Suriye umumi katipliği mültecilere 
taf,ildt ~onıyordıı: Paşa nasıl kilosuna 1:; kuruş Yirmi manya, Rusya ve ispanya fevkalade · komiserliğince ~it dahili ve merkezi mu- Ayasolya Yere balan Hacı Uğurlu fiazi ~i~esi 

snhibi .malul gnzi Cemal llcY• 
muterem mli~terilerinin kıır· 
ban lıarrumını tebrik cdcf· 

te1kifrdilınişti? itiraz etme- para azami il yat vazedildiği da dahil olduğu halde yapılan programı kabul amelelerle bundan böyle Süleyman apartmanında Cumar-
mi~ nıiyJı? h<!n1en teslim ve fıraııcala Hyarıııda da te- biıçok hükumetler mümea- etmiftir. · , doğrudan doğruya meşgul tesl , Pazartesi , Çarıamba ve 
mi oluYcrnıİşti? bcddül olmııdıgı ilan oltınur. sil gündereceklerdir. Komisyon mültecilerin olacaktır. Perıembe, Tel: Isı. 3035 
r E , f-.;a . __ - ı r -zty·'W ;:- r~-·- -- ---·· --- -- .. ·-·--- ~ 
J.~akl) 111 20 ~hıyıs 1~2~ _tefriı.a~_.:____!61 isLilıamı biisbi.ilün la- - Ne-~. it ve ııcı·e- az ıııütess!r edecek, r nıcıııınııı clıııeğe uğraş- et <lcıııiştiın ya .. 

N 1 
pıyoı· ııı. Beııi daha de « Scyfcttiıı )> diye az giiceııdireeek su - tığım saatlerden fazla- Ilir müddet sustııl:ıı·· 

il m U 
sevsen delki bende mınl<laıi~'lııı · hemen rette harekete ıığ- sııu aram, yoksa sonra Bu sükütta gizlcııcı~ 
seni biraz daha CYe- .. k.ar una. .Çıkar.sın. Re- raşırıın. Senin tedbir- ha! darğınlık soğukluğu, ııır 
ccgim... nim seni ' bulacağım sizliklerin yliziinden Seyfettin büyük bir hicran sıkıntısı yar(h· 

" 

Ş 1 d 1 ' lıalec:1 ııla: ı 

I< 1 
oför hem ~ğlıyan yer er eıı >iraz kay- kocamla kat,: defa hen- -• Kadın sinirli, erke" 

O t il r l .. ı· k ·· k ·· l.ıol. Ren .de sotıı· ,ı'ı'"a- · 't 1 · d. -Yoksa sonra ha ne' ı 
O ıem o ..... ıyen u · ·un " ,, ~t me er ae<:ır· ım. k ke Ieı l" ı· Sclırı:t . ·' · " .., · . demek? .. ço ' t · ıy( ı . .., 

çocuklar gibi: yım •. S('!k.ak başlarında yaptığın delilik)erle O n· d 1 b · birdenbire verinJcll 
1 • - ıı·.. a ıa enı J 

- Seni daha az sev- her s!in "' akş:.ulılara tahaınnıi.illü adamın hiç bir yerde göremez- fırlıyarak kiicük oı·· ""''" ' · ... ~ > •' .... ~ ~ .~ . -;- .. ... ,, .. • • • 4 

bftılıa1·r11·i: Hüseyin llalınıi ınck bu elimde <l •ğıl.. kadar lıenı lıckleıne.. bile sabrını· ta~u·ıjın.. sin demektir... n1aıun gölgeleİ·i arasııı-
körliğe de tehaınmül Huııun usulü yarsa aşk başka!L ·::ıziC.- dnş- -. Çılğıııca seven biı· SeyfeUin mahzun da esneye esneye -48-

Seyfettin göz ya~la
' ıının arasında: 
~siil Ileı:i hiç se,ıni
~m.sun. ·e\ ıniyorsun .. 

ıı -Serzeııişleı•ile irıler
·'keıi,Ş~lınaz onu yukar-t 

edemem. nen lıissiya- öğret... kadır. ,.\~k cbir eğlence· göıılliıı nasihat ıuıa- . ınahzun güldü. gerine gerine geziııdi~-
tınu saklamar.ı. Seni - Aşkının taşkınlık-· uir. · Vazlf~ bir borctıır. nnyac::ığını bilirsin bi- Şehnaz taccüple: ten sonra: 

11 hiç semiyor değilim. larile beııi lıoguyor"un. Bcniııı icin karım ~,·iııl lirsin aı11ma gene böyle - Neye gülüyorsun? _ Durada da sıkJll 
Sen nıulııelif aşklarım ılü ·tağni,ç ıkingeıı dur- . ~luğll~'u:·~. · <_;O<!l;guııu' söylüyorsun... sözüm.ün" s~_ıünecek. bast. Haydi kalk gioC' 

, dan aşağı n1ötekebbir 
bir bakı,.la süzerek: 

- İşte bak-bu nan.:. 

ara ·ında ağız-~ buran, da ben de seni arzu ilnıml. Oıttn llak hen 1 _ - Sen heni n~kada~ tm·a~ı~ ,ore~ukyorum .. linı.. , , 
0 

kekren1 i bir alala edeyim. gihtliiııMi ~.._ııuuıla bu- çilğinca. .. ~ ·sen. ben, - ğ anaca şeye ,. . Şoför ağır. ağır cevı.tr 
gibisin. '~tiha açmak. ~- -- K~tıdimi sana arzu nu.n.la il'!' lifldiriı·keu scııiıı elamanı. nu hali- gülı;iek. adeti~Canlat- '-verdi.' • 
işin arada liir senden ettirmek i~in ney pa~ ·iltıiıu. ıa\-~HI "'koc.ınıı' ·kati· bil. Akhın başına mıştı ya.. ·~ • :., ··-·Emir sizin. 
ıadıyor111iı.~1:Falfo.t ~en yın1 söyle~. . · ~ ~üşüı\üriliil. • ~ııu. 

1
c111 topla.. Benin~ ı ;" 1s~ni . .;....U.Bend&bti~1u tashih ·' c oıcm•d1 

• • :a: .. ~ • • •. 1~ u, ,~ ,. • .. ........... • <4~'(.i< 1 ,... "'J ,,,: il ~'T.""'-. .bt_ 

n 



Sayı fa 

tı~IH~ ue nıoste~cen ne~ir 1 • _, _____ ! ___ , __ _ 

IO•tıarah birinci sayıfamızdadır] ı 
kan · 1 B un ıspat ister... zzet 

ey efendi aşı şehadetna
nıer;1i gösterir misiniz? te
davisi müsmir olmamış bir 
akurla münakaşa hoşa git
nıez. 

Zavallı muharrir ne 
kadar patavatsızsııı. Sözle
rimde sana taalluk eder 
zerre kadar bir kasit yoksa, 
~en aklıma gelmemiş isen 
ıshalli kaleminin taaffüna
lını bir kuruntu üzerine 
aleyhime boşaltmış olduğu
na hiç sıkılmaz mısın? 
. O beyinsiz kafanda 

bıraz müvazene, muhakeme 
olsaydı. Böyle bir şüpheye 
düştükt<!n sonra: 

- Behey adam sen şöy
le böyle isnadat savurmuş
sun onlar bana mı ? Söyle .. 
cevap vereceğim .. 

Diyebilirdin . Bu yol-
da hareket, bir parçacık 
mülahazaya tevakkuf eder 
ki bu kadar basit bir ter· 
biyeden mahrumiye-tle hal
kın irfanına nasıl hizmet 
Cttiğine şaşılır. Seni utan
?ırmıya uğraşmanın abesle 
ıştigal olduğunu anladım. 
l<uduzluğunun nev'ini hal
ka göstermek için yazıyo
rum. 

Asıl kuduz Pastör aşısile 
şifayap olur. Fakat senin
ki tedavi kabul etmez .. 

Bazı roman tiplerini 
filan hanım veya beye ben
zetirler. işte bu kabilden 
Selami izzet te sözlerimi 
Üzerine alarak içerlemiş 

Yazı, resim gibi vasıta
larla cürüm ikaına gelince: 
şüphe yok ki cürmün te
şekkülü hususunda bunlar
dan her biri ayni vaziyet
te değıldir; mademki mev
zuu bir maksada bir mef
kıireye göre muhakeme 
ediyoruz, o halde onu da 
şekle değil, varılan mak
sad,1 göre düşünmeliyiz: 
mesela cinsi münasebeti 
gösteren bir resim müsteh
cendir; halbuki bir romaıı
da bunun - avare delikan
lıların gençlik hislerini ok
şamaktan ibaret çi;kin bir 

maksada hizmetkar olma
mak şartiyle - bir hedefe 
raptederek bir zaruret hu
dudıı dahilinde yazmak 
pek ala mümkündür. 

Bu hakkı ressamda tanı
mamaklığımız, her resmin 
ınüstekil bir mevzu teşkil 
etmesinden dolayıdır. Bir 
Çümle diğer bir cümleyi 
ikmal eder, fakat bir res
min diğer bir resmi ikmal 
etmesi mevzuu bahsola
rnaz; fakat az eve! de söy
lediğim gibi hakiki san'at 
bayağılığa tenezzül edemez; 
yalnız onu yakından tanı
mak lazımdır. 

3 - Her san'at eseri, 
her ~eyden eve! muğlak 
bir mevzudur; ona nüfuz 

f;; 

etmek ıçın hazan yeni bir 
neslin gelmesine intizar 
etmek lazım gelir. Böyle 
karışık bir yolda hakimin 
yalnız kendi irfanma güve
nerek yürümesini hiç doğru 
bulmanı. 

Bir eseri tahlil etmek, 
ona kıymet biçmek ayrı bir 
ihtısas işidir; her okuyup 
yazma bilen mesela bir 
imzanın tetkikinde nasıl 
salahiyettar sayılmazsa on
dan bir kat ehemmiyetli 
olan bir mevzuda her ö-
nüne gelen söz söylememe
lidir. Bir hırsızlık vak'asın

da kırılan kilit için çilin
girin malumatına müracaat 
edipte berikini ihmal et
mek için makul ve ilmi hiç 
bir sebep yoktur. Ancak 
biz her nedense maarif, 
siyaset , iktısat, tababet 
edebiyat mevzularında mi
zana çekilmeyen prakende 
bilgilerimize itimat etmeğe 
alışmışızdır; mahalle kah
vesinde pinekliyen zavallı 
mütekaitlerin işi bu muğ
lak mevzular üzerinde zi
hin yormaktır; fakat bun
dad acaba kim hayır gör
müştür? 

her eserinden ayrı ayrı isti
fade etmekle müftehir bu
lunduğum hukuk üstatların
dan Haydar Rifat beyfendi
nin bu münasebetle söyle
dikleri sözler cidden samimi 
ve kıymettar bir İrşadı ta
zammun etmektedir. 

Az eve) arzettiğim gibi 
bir eser ensi~esine ve ga
yesıne göre muhakeme 
edilmek lezımgelir; mesela 
edebiyatta sözler tek başına 
hiç bir kıymeti haiz addo
lunamazlar; onları yüksek, 
pek yüksek, yahut bayağı 

bir halde gö5terip tanıtan 
amil, eserin bünyesi ve ga
yesidir. 

Her san'at eseri tam bir 
uzviyet sayılır; onun bir 
parçasını ele almak, insanı 

kol veya bacaktan ibaret 
saymak kadar gülünç olur. 

Şüphesiz, hakim, cemi -
yetin en münevver, en mü
kemmel adamlarından biri
dir, fakat herşey değildir; 
ihtısasa azami kıymet tanı
yan bu asırda bir hakimin 
kendi bilgisine istinat etme
si asla dcığru sayılmaz. 

Her hakimin takdirini 
mutlak bir ölçü olarak ka
bul edersek adalet yanar 
döner bir şey olur; bilhas
sa binbir çeşit tehzile tabi 
olan memleketimiz için bu 
cidden bir tehlike teşkil 
eder; çünkü en vasi bir 
müsamaha ile mücehhez 
olan hakim yanında en ma
sumane bir nükteyi ttcrim 
edecek hakimlerde zuhur 
edebilir. 

Adalet, bir haleti ruhiye
ye tabi kalırsa mesela haz
mı bati bir yemek yemiş 

ÇIKRIKLAR 
DURUNCR 

Çtinkii çal dediği curayı yere çal11uştı111, 
cura parça parça olnıuştu ... 

- 65 - Yazan: Sadri Eltm 
Kızıma benziyen Esma yü

tetimı hoplattı, içimi 11zlattı, 

ne de olsa habrladım. halbuki 
o nedense benim cura -çalı§ımı 

oevdı ... Eh o Wııan yııkıfıklıda 
ıoır adamdım . 

40 yqında bir erkek •• 

Esma benim içimde bir sam 

yeli gibi geçip tepemi allak 

bullak edince elimden cura 

düşmüştü . 
Bana : 

- Çal dedi oyniya-

caAmı .•. Çal • .• haydı , ne 

VAKiT 20 :\layıs 

1 Ankarada jimrlastik şenlikleri ılK•c• M:"'""'""' 1 MAAJ 
j l HUIHrıSIHOdUO Kurban baıramıı 

ı ıeıen odunıur B "~L':~·;~:.~;;::~ 
Orman resmine istiyenin bahçe<i K:ıraağaç 
tabi tutulmalıdır mezbahasına döner. Bup;iin, 
s1, karllmlz , .. ,,.,, kimde \'ar kimde yok belli 

Bulııaristandan bila resim ithal 
edilrn odunlar memleketimizin 

·I' muhtelif mahallerinden gelen o
dun !arına rekabet etmekte ve bu

j nun neticesi olarak ihtiyacı ol-
duğu halde ahalinin odunculuğa 
karşı alakasını azaltmakta ve 
bununla beraber orman res.ni , 
gibi mühim bir varidat, l:ay
bedilmektedir. 

Geçen cuma gunu şehri- yapılan bayram bilhassa çok etmiş ve bedeni hareketleri 

Hariçten gelecek odun ve 
kömüre gümrük vazedildiği 

takdirde ise hem ahali fazla 
miktarda odun sevkedecek, ha
zine mühim bir varidat temin 
etmiş olacaktır. 

ıııizde olduğu gibi memle- güzel olmuştur. S bin seyirci geçit resmi ve oyunlar çok 
ketin bir çok yerlerinde jim- huzurunda, '6oo talebe tara- alkışlanmıştır. 
nastik bayramları yapılmıştır. Resmimiz bayrama iştirak 
Ankarada, kız ve erkek lise- fından yapılan bu bayramı eden Ana muallim mektebi Kısaca bir icmal ile hülasa 

edecek olursak şu neticeyi al
mış oluruz. 

leri, Ana ve Musiki mual- muallim mektebi jimnastik talebelerinden bir kısmını, 
lim mekteplerinin iştirakile hocası Vildan Aşır B. idare oyunları esnasında gösteriyor. 

~--'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Karadeniz ve İğne adadan 
100, Marmara civarıddan 100, 

Alenıdağ ve lstirancadan 50 
olmak üzere (250) bin çeki o
dun lstanbula gelmekte ve İ!;
tanbulun senevi ihtiyacı ise an
cak bu miktara baliğ olmakta-

Edebiyat münakaşası 
'Cst taralı birinci ~ayfamı~dadar] 

San'atkann hangi yoldan 

geçeceğini, hangi kaideye 

tabi olacağını tayin etmek 

kimsenin hakkı ve haddi 

-······································-······ 
olan bir hakimin geçirdiği 

uzvi buhran ile sıhhatı ye

rinde bir hakimin vereceği 

hüküm arasında bile fark 

görmek mümkün olur; hal

buki kanun matbuat ve 

neşriyat cürümleri için çok 
ağır cezalar tertip etmiş 

olduğuna göre bilhassa bu 

mevzuda adaleti teminatsız 

bırakmak hiç muvafık ola
maz. 

Esasen hakimi adalet 

mevzuunda en yüksek bir 
amil taniyan kanunlarımız, 

en son takdir hakkını gene 

o yüksek sandaliyeye sahip 

olanlara bırakmıştır. 

Yeni usulü muhakeme 

kanunlarımız hakimleri ehli 

vukufun reyile amel eden 

basit bir makine halinden 

çıkararak kendilerine yara

şan bir salahiyette teçhiz 

etmiştir; buna nazaran ehli 

vukufun dinleyip mütalea

larını almaktan çekinmek 

için makul hiçbir sebep 
gösterilemez. 

Bu hususta kimlerden is
tifade edileceğini tayin et

mek hiç te muşkül değil

dir. 

Mahkemeler tanınmış mü
tehassıslardan ve bilhassa 
bu zevatın vücuda getirdi
ği teşekküllerden pek ala 
istifade edebilir. 

Yeni mevzular karşısında 
yeni tehzibe tabi olanları 
tercih etmek lüzumunu da 
buna ilave edersem fikirle
rimi hülasa etmiş sayılabi

lirim. 

duruyorson çal ... Çal .. dur

madan çal ... 

Sonra kucağıma yaslandı bı

yıkl~rımdan çekti ve dudakla

rını dudaklarıma yapışıırdı . 

Gerçi bu dudaklar örs üstün

deki demir gibi yumuşak, onun 

gıbi kıp kızıldı . Fakat bıı öpü§ 

bana bir ölünün sarılışı gibi 

geliyordu ve zannediyordum ki 
elimde can veren biri boğaııma 

saldırıyor . 

Kadın bana hem sarılmıı , 

hem de kulağıma fısıldadı . 

•- Seni sevdim .. beA ne 
düşünüyordum o neler söylü

yordu neler .. aramızda ne 

büyük larl." vıırdı . 

değildir; nazariyatçılar yük
sek bir san'atkarın yaptık

larına bakarak kaide çıka -

rır ve tatbik ederler; kari

ler de san' atkarın çıktığı 

yerlere kadar yükselmeğe, 

o yüksek his ve heyecan 

derecesine vasıl olmağa 

çalışırlar. Binaeneleyh bir 

san' at eseri münakaşa edi

lirken gündeye kaidelere 

bağlanmak ve eserin örgü

sünü, gayesını, vardığı 

noktayı ihmal etmek affe -

dilmez bir belahet olur. 

E.skiden bir kadınla, bir 

genç kızın yüzüne bakan 

biçareler kızarır, yahut yı

lışırlardı; §İmdi bu biçim 

toyların, yabani ruhlu kim

selerin hemen hemen kal

madığını görmekle müte

selli olabiliriz. 

Demek benim tavsiflerime 

izzet beyin çok benzer 

tarafları varmış. O iddia -

!arımı müspit bir tip olarak 
kendini meydana koyuyor. 

görüyoruz ki gündelik is
timalinden kalayı sıyırılmış 

bir bulaşık tenceresi kafa

nın sünuhatı ancak bu ka. 
dar olur. Hiçte böyle ken

dini ittiharna atılan, bila 

lüzum levisiyatını taşıran 

edip görmedim. Sakla, Sak

la bütün sermayeni bitirme 

Çocuklarna ekmek parası 

lazım.. Ed~biyatını israftan 

sakın, iflas edersn sonra 

ne yaparsın? 

Jlüseyin Ralnui 
VAkIT - Üstadın 

makalesinin ikinci kıs
mı b~ram tatilini 
müteakig cuma günü 
çıkacak nushamıula 
intişar edecektir. 

-· 
Onu ittim . 
• - Haydi , dedim , haydi 

benim derdim bana yeter .. 
Esma birden hiddetlendi 

hışımla kuc:aj!ımdan kalkh. göz
ı~rl dönmüştü . 

•- Beni beyenmedin mi ? 
diye söylendi • 

Ben daha karşımda lıazımı 
görüyor giıi idim . 

• 
Cevap veı-emedin sustun . 
Kadın ııırar etti .. 

- •- Öyle ise cura çal bari • 
curayı kaptığıı\ı .gibi yere çııldım. 

cura param parça oldu. 

Esma; lıır deli gibi ilstüme 

ahldı. Qirılağıma yapıştı ... 

Hiddc:tinden beni öldürmek 
• 

istıycıfdu. ır:ıeclioıekiler kavgaya . ' 
lı:ar!fUlac n Eaınayı bir kenara, 

Borsa ne gün açılacak? 
Esham ve kambiyo borsası 

meclisi dün loplanmıı , bayramın 

dördüncü günü borsanın açılarak 

muamele yapılmasına karar 

vermiıtlr . 

Bayramdan sonraki gün cu

maya tesadüf ettiği için borsanın 
beş gün kapalı kalma11 muvafık 

görülmemiştir • Ayni günde 

bankalarda açık bulunacaktır • 

Kurban derileri 
Kurbvn derileri bugün 

Tayyare cemiyeti tarafından 

toklanacaktır. Derilerin kok

maması için günü gününe 

devri ciheti temin edilmiştir. 

dır. 

Bulgaristandan gelecek odun
lara gümrük konulduğu takdir
de ise dahilden nakliyatın daha 
fazla olacağına hiç şüphe yÖk
tur. Çünkü Marmara ve civa
rında geçen seııe mahsulün pek 
iyi olmaması ahalinin yeni or
man ruhsatlarının itasını müte
akip derhal faaliyete geçmesini 
intaç edecektir. Hem ahaliye 
bir geçinme vasıtası hem mille
tin lıazınesine bir menfaat temi
ni için Bulgar odunlarına güm
rük resmi vaz'ı hususunun ala
kadar makama! tarafından şim
diden nazarı dikkate alınması 

çok ınusip olacaktır. 

Aşkın yeni bir 
tarifi 

Amerikalı bir doktora göre 
Vücudu beşer elektrik istihsal ettiği için 

Aşk hunun - cazibesidir 
Amerikanın en mümtaz dok

torlarından Doktor. O. Y.Orile 
Amerikada felsefe cemiyetinde 
mühim bir konferans vermiştir. 
Doktor bu konferansında kendi 
kendine bir takım sualler irat 
ederek bu suallere cavap ver
miştir. 

Sualler şunlardır: 

üzerinde tesiri vardır. 

Aşkta bunlardandır. Bu suretle 
bazı insanların niçin seviştiği, 

bazılarının niçin sevişmediğı de 
tavazzuh"etınektedir. 

Amerikalı doktorun bu söz
lerine karşı. fransanın en maruf 
elektrik alimlerinden Profesör 
Arsene Darsoavolın mutalaası 

İnsanların vücudu bir elek- sorulmuş o da şu söleri söylemiş-
trik bataryasından ibaret midir? tir: 

Hayat, kudret ve hayatiyet 
vücuda getirdiğimiz cereyanla
rın kuvvetine mi bağlıdır? 

Aşk elektiriki bir cazibenin 
neticesi midir ? 

Doktor Orile bu sualleri irat 
ettikten sonra intan vücudunaki 

höcrelerin kimyeri faaliyetlerinin 
elektirik istihsal ettiğini, bu 
elektiriğin hayatı idameye ya-
radığını, viıcut hu eleklıriği 

istihsaldeıı cciz kalıııca ölümün 
hasıl olduğunu anlatmıştır· 

Doktör Orile göre beşeri 

cereyanııı bütün teheyyüçlerinıiz 

beni bır yana, aldılar. 

Esma bana yiyecekmiş gibi 

bakıı. Ben ona ... 

O ne bakıştı... Ne bakıı ... 

Bu meclisten sonra iki defa daha 

ona rasgeldim . • 
Bunun biri • Ilgaz • dağında 

bir inde öldü. 

Bu defa o daha serpilmiıti 

daha yosma olmuştu. Bir kadah

ten rakı içtik. 

F akaı hAl.ıi bana hiddetli idi. 

kalktı oynadı. Öyle oynadı öyle 

göbek çalkadık. 

Oyunu bitirip yanıma geldi

i!i zaman sanki su veya ekmek 

istiyormuı jıibi söyledi: 

- Seni öldürmek isliyocum. 

"Bu ciheti henüz tetkik 

etmedim. Fııkat vücudun dai

ma elektrik istihsal ettiği bir 

lıakikumr. Beşeri cereyana 
gelince bunu izah ede~iyo-

ru7~ fakat onu mevcm oldu

ğuna dair delailirniz çoktur. 
imanın vücudu muhtelif 

şekillerde elektrik tevlit edi
yor. Adali bir h•ıreket, yahut 
asabi bir teheyyüç bu t:srnr
eng~ km·veti serbest çırakan 
ihtizazlar hasıl ediyor. 

Bir addcnin en lı:ısit ha-

Beni Sevmiyornıusun. 

- Ha ha .. Ha .. 

Nelerde biliyorsun sen aku

zum bir insanı bir leviye nasıl 
seversiniz. 

insan vücudunu bile bir kaç 

sene olduğu gibi muhafaza 

edemez. 

Yara olur bne olur. Ben 

sana kızıyorum seni öldüreceğim 

muhakkak. 

Öldür hadi.. Dedim. 

Cevap verdi, 

- Tam ölmek lslemediğin 

Ullllan, 

Ben bu kadının intikamın

dan kurtulmak için çok çalıı

tım. 

olımyaıı İki ~eye, para ile 
imana sahip olanlar evk
rinde koyun kanı dokccek
le,r. 

Çok c kiden bu b:ıyram, 

omuzlara epicc fedakarlık 

mecburiycıi yliklcmi~. Ke,ıi

!(iniz koyunun üçte ikisini 
da~tmağa mecbur old11!!,lı

nuz için! 

Sonradan "Allah için kur
ban, çömlek için kavurma~ 
oll'llca mesele kalmamıştır. 

J latta tanrının gi.ınıı kur
ban ba)Tamı oba daha iyi 
olmaz mı, ne dersiniz'? O 

zaman Cumhuriyet refikimi
zm nılıtemadt ~ikayetlcrine 

şebep olan kasap ihtikarla
rına mevdan kalmamı~ olur
du. 

~ 

Düşünelim. ibret aıa·ı'll! 
- Bu yazı, Cumhuriyet 

re!ikimiziıı muharrirlerinden 
Agah beyin üslup ve :1.ihni
yLtile yazılmıştır -

G eçenlerde, "lkda:n. 
da " bize ç;ürc " 
,-erhhhas; altında 

arada sırada muhtasar fıkra

lar yazan Ahmrt 1 la~irn Bey 
arkada~ırnız bir yazısından 

lranın en biiyük şairi olan 

Ömer J Jayyarnı tıçiincü de
recede bir ~air olarak ı;t,;. 

terdi. 

Duyduğumuza nazaran 1 lay

yarn Iranın p;ayet buyük bir 
şairidir. Rubuiyntı !(ayet ~ık 

bir kap içinde basılnıı~rır. 

Kitapçı camekanlarında 

Jır. içi de mükemmel 
gerektir. 

san
oba 

Böyle bir şaire iiçiinc(i 
derece dernek, edebi cinayet 
değil de nedir ? dliş(ınelim, 

Ömer Hayyam J lirbtiyaıı 
de!(ildir, cahil bir adam de

ğildir. 

O hakle bu biiyük ~ar\.. 

şairi iiçiincii >ınıfıı indiril
mek revayı huk mıdır? 

:\'erde Alay kü~künün "Şc
kbpirperegt" yaranı? :~crede 

O yirmi küsur imzıılı prô~cs
conameyi imza edenler/ ~!çin 
!.hnıet Hu>im Beyi prQtcsto 
etmiyorlar? Diiııyada yalım: 

Şekispir mi urdır? Onun 

canı can ela berikininki pat
lıcan mı? .:-\eye konferanslar 
makaleler yazmıyorlıır? 

Buna karşı bilmem artık 

ne demek miiınkundiir ? 
Ne denir? 

DllşLınclim de ilırcc alalım! 

N~ 
··············-······-·-··················· 

reketi elektirik tevlit eder. 
Bunun en rniihim delili 

kalbin zaralıanlamlır." 

Ama pek çok. Bir defa da 

onun için dögüşıüın . Onu se
viyor mıydım, sevmiyormıydı m 
bilmiyorum. Fakat bir kadının 

bana darılması bana tuhaf ge
liyordu . . Esma ııcaip bir ka
dındı . Ona bir oruspo dimiye 

dilim varmıyor. Çünkü o heı

İ•tiyen erkek!~ yahp kalkmazdı. 

O istediği delikanlının peşine 
Hl'Jc' takılır. Onu ayarlıncıyıı. adar 

ognıırdı . O bir acaip mahlnk
tu: Erkeklerin derdi, b'iı!aeıı ne 
farkı var . Biz de oq)er gibi 
çalıııyoruz hatta onlardan tlaha 
çok. Ben eıraf çocuğündan daha 

mı az çalı§!YO<um , tarlaya gi

den ben, 9fte giden ben , çu
buğa aiden .beo .. O ne yapıyor 

(Bltnudl) 
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1eyluı 
lstanbul mcaı 
(Aptıdeki cedYellerde t...-

hul dıevairiadekl batün memu
rivetler, bu memurtyederin dere
~leri ve allı mı,..lan ymbcLr. 
Bunlara bebrak mel8Ul'iyederinizl 
buluauz. DerecaUll ve ..ıı 
maaıınıa aklınızda tutunuz. 4tbKil 
ubifede çerçen içinde (de.ece) 
cedveliai pden geçlrllUI. 

Derecenizin (urbedi.lecek e•· 
ier) haneetnde hizaam düten 
rakam1. ull me111nm zarbediıaiı. 
Alacatuuz peranm miktarı 
meydana ~br.] 

Di7 itleri 
Fcilllli 

Dini ,,.._,er rnd-
dllrllll" 

derece mut 
lira 

Madar 
Mia.eyyb 
Katip 

Hayrat bademelerJ 
ınOrakthl 

Hayrat 

•akibl 

9 45 
13 25 
18 14 
19 12 

13- 25 
15 20 

Hayra1 hademeleri 18 14 
ınüarklbl 
1'eterrokaa ..._ 15 20 
IQelPUru 

Vll.tyet rneırıur'4rı 
Mahil {l.tanbal) 7 60 

• (Ankara) 8 50 
• {Konya) 1 O 40 
• 12 30 
• 13 25 
• 15 20 
• 18 14 
• 20 10 

Miftü mo.emderl l 2 30 
• 13 25 

• • 18 14 
• • 20 10 

Müftü kattplcrt 19 12 
Ambar memuru 20 1 O 
latanbul nUJftllllf cihat 

tevcihi ve ylUI işleri 
kalemi 

Mumeyyiz 12 30 
13 25 

Üskudar ve Beyotlu 15 20 
muftıl.ikleri vazife 
mumeyylzl 

Uskudar \'e &,otlu 18 14 
mufulikleri vuif e 
k&&ipleri 

Stiilatı şeriye mıhzen 18 l 4 
meııauru 

Sicillltı teriye muha- 18 l 4 
hıza ve muamele 
memuru 
lstanbul müftilill 
muhasıbi meı' ulü 
Mumeyyiz 

Kltip 
Muamelat ve vukuat 
kitıbi 

11 35 

13 25 
18 14 
19 12 

Veznedar 15 20 
Mutemet 19 12 

Meliye vekaleti 
Darbluıne ntiJdiJrlilğil 

Mudür 6 70 
M amellt mPfeup 13 25 
S r çqni tahlil me- 1 O 40 
m ru 

Muha ebecl 10 40 
f bnka sermemuru 1 J 35 
ve rmakınisti 

Ser ıkkezen 11 35 
Mu be mümeyytıi 13 25 
Ta nrat llliillleyyizi 13 25 
ve tatiltik memura. 
K 18 14 
Evrak ve dosya~ 19 12 
muru 

19 12 
12 30 

aaewıwaa 12 30 

Çit ıoem..ıt l 4 ~ 
nil s m~ duıp 18 l4 

1 t.u siaaOI• kao- 18 ı 4 
lemkin 
Slkkeken 

~e.,._UN 
Stklreh-M > 

D&ümhaae • 
Ustabqa 

Evzan m~mur.11 

Aaıbar 
Atqcl 

Daire hcF"hMm 

15 20 
16 17.5 
13 25 
13 2S 
13 25 
13 25 
16 17,!1 
13 25 
13 12 
12 10 
19 12 

MIJeue~ ,,..,,...,,... 
dll1llerl 

Muhasebed 9 4~ 
> 10 40 
• 11 35 

Mümeyyiz 12 30 
• 13 25 

Bitlsadp 1 !t 20 
Mr•uııbe klllbl 18 14 

• :t 19 12 
v .ec1ar ve mutemet 13 25 

> • 1~ 20 
• > 18 14 

Mute• 18 14 
En ..,_ ..... _. 20 JO 
KOatrol > 19 12 

• :t 20 10 .......... ~ 
Mlııllr 6 70 
Muhasibi mee 'ul 1 O 40 
Momeyytz 12 30 
Muhasebe klttbl 16 ı 7 ,5 
Pul ve tezakır muhafızı 1 O 40 
Hun kltıt m.bafw l 3 25 
&i.d muaddit 15 2_0 
Wnd • 16 17,5, 

1 

ÜçOneü > 18 14 
Sevk memuru 18 14 

Galvanopl.at V«9lalr.iDlt 12 30 
T ah 0 iyll memlll'U 13 25 
Zımba • 12 30 
Zamk • l:t 25 
Matbaa kltibl 16 17 ,5 
Kolcu ve laotara 20 1 O 
Kontrol memuru 1 O 40 

Vilayet memurları 
Defterdar ('*'1· 5 80 
bul, fzmir) 
Muhasebe müdürü 9 45 
Mü meyiz 11 35 

12 30 
10 40 " merkez malmii-

dürü 
Muamelit memuru 13 25 

• • 14 22 
.. .. ıs 20 
.. .. 14 22 
" .refika ıs 20 
.. .. .. 16 

• • " 18 

" Katip 
• ,. 19 

13 
14 
ıs 

16 
18 
19 
12 

17,$ 
14 
12 
25 
22 
20 
17,Ş 

14 
12 
30 

.. 
" 
• .. 
• 

Veznedar 

.. 
" .. 

Veznt-dar muaVıni 

ı3 25 
15 20 
18 14 
15 20 
18 14 . .. 

Kaza mal müdürii 10 40 
35 " 

• 
" .. 
.. 

• 
• 
• 
• 
• 

11 
12 
13 
14 
ıs 

30 
25 
22 
20 

Sandık emini 12 30 

• • ıs. 25 

" 
.. ıs 20 

• • 18 14 
• • 20 10 

Tahsll heyeti 
Tahsil müdürü 9 45 

,, Mümeyyizi 12 30 
. iliyet tahlil me- 18 14 

muru 

Kaza .. ~uru 18 14 
Süvari talısı1dan 18 14 
Polis " 26 11} 
T-ahsil şubeli tn.,.. 1'° 25 
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1 
Beyin bir müddeıtenberı mün-
hal bulunan lstanbul ağır ceza 

Kurban bayramı ı reisliğine tayini millı iradeye 

Yıkanm ı ş , taranmış , kıırdel
lerıe s'js ie ıınıiş bir koç geçi
Yorctu. Halka halka boynuzla
tına da yaldız vurmuşlardı. 

Galiba hayvanlarda da süslen 
hızainıak kabiliyeti yar. Onda 
bir · ·b· ~ saray yaverı gı ı sırma ve 
0rctele kordonlarından içine 

~eçıniş bir gurur seziliyordu, 
lizun uzun baktım. Kafası 

agır dönüyor, gelip geçenlere 
lııhaı bir eda ile sanki lfıtfen 
bakıyordu. Bıı güzel hayvanı 
'~Ytederken aklıına bir gün son
raki hali geldi. O dilber, başın 
bir ı;ukur keııatindea canı gö
beği rengi bağlamış yarıaçık 
~6~1eri ile kendi kanının sıcak 
b~~ulu manzarsına bakan hali 
hayalimin gergin perdesine 
•1esetti 

flugün bir zevk hedefi olan 
~vaııı koç, yarın bir mide 
'.'taiısının kurbanı olacak • 
-'.ihn· · ıın, biraz da buşan tedaı 
•le k" 1 ·ıd· es ı lıalıra ara çevrı ı. 

''<ts:ıs, eııbiye» ııin sararmış 
Yl.baPrakıarı birer birer açıldı. 

rah · · 
1 ıın ve lsmail kısasırıı 

Ckrar okudum. Peygamber 
ğıunıın boğzmdan kalkan bi
tin vuruşu ile ikiye aynl4n 

. Ya hiç esl!inıemi ·• HAIA Bıı· 
ıı -

ha va sının kızıl gÜnfiiyle 
arıı Parıl y~nıyordu. 
'<ızgın bir sarılıkla uzanan 

iktiran elmi~ ve tayin karar· 
namesi dün kendisine teliğ 

olunmuştur. 

Ferit Bey dün öğleden son
ra Adliye binasına gelerek bir 
müddet meşgul olmuşturr. 

Sondaj 
Cfüııbel'litas etı·at'ıııda 
e\·, eke bas;unaklaı· hıı
luııdnğu tesbitedil<li 
Çcmb~rlita~ıaki sondai i ~ ine 

de\'ıım olunmaktadır. 

Şimdiye kadar yapılan 
sondaj neticesinde altı basa
mak mcydıına çıkarılnıı~tır. 
Fakat, bu o kadar mühim 
bir .;ev değildir. Yalnız Çcn
lıerli~a~ etrafında uc kaidenin 
a;ap;m;ıda en·clcc bir takım 
basamakların lıulundu p;u tes

bit edilmi~tir. 
Sondaj işine biıtün yaz 

dcrnm olunacakur. [;asen, 
sondaj neticesinde p;öınülü 
bazı ,eylerin lıiıluıımnsı 
m zuubahiş degildir. O d 
' arın eski vaziyetini tayin 
maksadıla hareket edilmekte
dir. ·········-· .. ····-·-·-·-········-·· heybetli çöl dekorları içinde 
bu kurban lavhası güzel Jıatta 

bedii bir kıymete bürCTnüyor. 
fakat keşke her sene dı5k!iltn 

bu kan davasıııı ı blzıe miras 

memurları 18 14 

2nci sınıf küçük sıhhat 
memurleri 19 12 

3ncü sınıf küçük sıhhat 
memurları 20 10 

Ka~riye H. lH~~İ~Hll -------U•\ taı-.fı linci ıayıfamııdadU'I 

Mütalea ve kararname ile 
birlikte evrakın 1000 sahifeyi 
geçeceği tahmin olunmaktadır , 

Müddei umumilik , e~"akı 

bayram ertesi iade edecektir . 
Diğer taraftan maznunlar 

hakkında verilen son ihtilattan 
memnuiyet kararı , tahkikatın 
hıtamına mebni relolunmuştur . 
Tahkikat esnasında , maznunlar, 
ihtilaıtan memnu bulunmak üzre 
birçok defa isticvap oluomuşlar, 

!arnika muhtaç görülen muay· 
yen noktalar hakkında biribir
lerile görüşmeden alınan ifade
leri karşılaştırılmı~tır . 

Bu meseleden dolayı şimdi 
mevkuf bulunanlar şunlardır: 
Kadriye H, annesi Nadide 
H , hemşiresi Hamide H , 
kard i Naaır, zevci Faik B. ler, 
Madam F olo, avukat Yelik B. 
ve Dr. Arapyan Ei. 

Men'i muhakeme lr.ararile 

neticelenen ilk tahkikattan sonra 
bııtiıyan ikinci t~hkika 
safhasında tekrar · tevkillerine 
[üzüm görülmiyenler deAli Rıza, 
T evlik , Kemal ve Fuat Şemsi 
B. lerdir . 

Satılık liane 
Sultanahmette kapıasın

da fenerli sokakta beş oda
lı denize nazır bir bap 
kargjr hene sablıkor. Gör
mek için ayni mahallede 
furuncu Ali Riza Efendiye. 

Bakteriyoloji müesseseleri 

müdür (mütah . ıs) 

mütehassıs 

Asistan 

Başmustahzır 

Mustahzır 

6 
8 

13 

15 

19 

Zervasatları memu-
ru 

Katip 

Mubayaa 
Depo ve 

18 

18 

memuru 18 
sevk me-

muru ve ayniyat 
mutemedi 15 

Çiçek ~,., müessesesi 

müdür [mütahassıs] 8 
mustahzır 19 
Katip ve ayniyat 18 
mutemedi 
mubayaa ve sevk 18 
memuru 

Hıfzıssıhha müzesi 

Müdür 7 
Muavini 10 
Mülajcı 11 

" 
muavini 18 

70 

50 
25 

20 
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14 
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20 

50 
12 
14 

14 

60 
40 
35 

14 

Kuduz tedavi müesse&eleri 

Müdür Mütahassıs 8 50 

" 
muavini 11 35 

l\Tustalızır 

,, 
ayniyat-

18 
19 

18 

12 
12 

l .ı, 
Katip Ye 
mutemedi 

Küçük 11hh t memurları 

mektepleri 

'.\1üdıır Ye muallim
(tabip) 9 
l\lualiiın ( tabip) 12 J() 

Katip YC mubayaa memur ve 
ayniyat mutemedi 18 H 
Kltip 19 12 

İıtanbul çocuk haıtaueıi 

Dahili ha;talıklar mütahas-
sı sı 7 fıO 

Operatör 7 60 
Çocuk Jıastylı kla rı 
miitah :ı~sı sı 7 
Laboratu' ar şefi Ye 
entaııiyc mütahassı sı 7 
Kulak, burun YC 
boğaz mütahas,;ısı 

Göz hast:ılıkları mü
tahassı 
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idare memuru YC 
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Manisa ve Elaziz akliye ve 

asabiye hastaneleri 

Ba tabip ve rı:ıü
dür (mutehas,ıs) 
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)~e r.acı 

idare memur \"e 

7 60 

1 ;; 20 

l.J. 22 

mutemet 18 14 

Ayniyat mutemedi 18 14 

Katip 19 12 
llcm~ire 18 14 

Muayene ve tedavi evleri 

Küçük sıhhat memur-
ları 29 10 
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13 
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50 
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Osturvalılarle ikinci maç ... 
c l\ı ıararı ı inci ,.y ıra ınlzpadır Galatasaray kulübü-
Dela~sı, bil'ıasse Kadri be- nün cevabı 

yin de ralıatsızlığı dolayısı ile 
Oalatas.1ray defaıısıııa nazaran Galatasaray külübünden: 
malıws derecede zaif bulunan Geçen maçta vukua gelen 

müessif hadise münasebcti-f enerbahçenin bu maçında 
Galatasaray dan ziyade sayıya ' le Fener bahçe kulübünün 
maruı haiması çok mümkün- keşrettiği beyannameyi te-

essüfle okuduk. Senelerce dür. Ma,ıhaza buna mukabil 
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4 32 so muhacımleri daha nıüteslnit ve karşı karşıya, yan yana oy

dadığımız, ellerini sıktığı-
şutçu olduğu için bu sayılara miz Fenerbahçelilerin, ku- 1 ' 
mukabele edebilmesi de ayni lübümüze karşı yirmi beş 

imkanı taşıyor. Maahaza bu im- senedir spor terbiyesile 

Madrlt 
YıtJşova 

At i ııa 

f.Ukreş 

Brlgı rat 
W ley 

Türk Jira~ıı 

Tahviller 

kru.1 
dinar 
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27 52 ,50 
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1
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k!nların aksi netice vermesi de gayı kabili telif bir husu-
ı:ayri mümkün d<'ğildir. met beslediklerini her satıı 

Bütün bu meçhuliyetler maçın d 
ne kadar heyecanlı olacağıııı ıın a ayn ayn ifade eden 
göstermek için kafidir. temenni- bu bu garip beyannameye 
miz takımımızın muvalfakiyeti uzun uzadıya cevap verme-
ve bu maçın da baştan sona yi lüzumsuz addederiz. 
kadar büyük bir zevk ile takip Galatasaray krşı batır ve 

-edilmesi, güzel bir maç seyr- hayale gelmez birçok itham-
etmekliğimizdir. fenerbahçenin !arı ihtiva eden beyannameye 
bugün mfidafaa hattında Galata- billiassa Fenerli arkadaşları-
saray-Feıııtr maçında büy• mızla yan yana bir ecnebi 
muvaffakiyeti görülen Sabih takımına karşı maç yapa-
beyi oynatacagı anlaşılmaktadır. cağımız gunun arifsnide 

Bu maçtan evvel saat 15 te cevap vermek hürmnt ve 
de Galatasaray· Feııer k!lçüklc- muhabet beslemeleri spo-
ri karşılaşacaklardır. run en tabii neticelerinden 

O,hırya M.ıçları hey'eti Ttr· olması lazım gelen genç-
nbly .. inJ.n: )er arasında yeni münafere-

1 - Hayranım birinci pazar- tler uyandırmaktan başka 
lesi günü ( 20 mayıs 929 ) bir şeye yaramıyacaktır. 
( Avusturya ) - fen erbahçe mü- Onun ıçin biı: Türk kulü-
sabakası yapıiadtknr 

• bünün diğer bir Türk kulübü 
2 - Müseıl fhy:ı taın saat hakkında vaki olan ve spor 

17 de başlana aktır. 
tarihimizde bir misli görül-

3 ~ Hakem Ahmet Şerafet- nıenıiş bulunan bu hücüm-
tiıı Beydir. 1 vak'aları zikrederek 

4 - Saat 15 e Oalatasuay ·~ 
ve be~iktaş k ~klerı karşılaşa.· red ve cerh etmek kolay 
caktır. olmakla beraber sükilnü ter-

5 - Fiat~ırda teteJül yoktıır. biyemizle daha mütenasip 
6 - Kapılar saat 14 te A' " 'lliireocalı<oldıapna.kaııi 

lacaktır, l oıaraK susuyoruz. 
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istanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti 
Kadıköy 

Mahallesı 

Cafer ağa 
Sokağı 

İzmir 
Nomarası 

atik 15 
cedıt 33 

Nevi temamının kıymetı 

maa bahçe ınulıamminsi 

kagır hane 4500 lira sckız taksitte 
Mü~temıl:ltı: altı oJa bir ımıtbak bir hal& 
V şılköy ŞevJ..ctiye IStanbul c .. d lesi 66 ınaa bahçe haııe 4000 « c 
Müştemilatı: Bü}'ük \'e kııçuk on 1'iı oda bir mutbak ve ikı hala 
Balada c\ safı muharrer emlakin bedelleri sekiz taksitte tediye edilmek üzere hizalarında 

muharrer lo~ıneti ınahaınm"rıe ile 25 • 5- 929 hrihine ınusadif cumartesi saat 15 de :ıleni 
tmıza} ije usuliylc s tıla ·aktır. Taliplerin bedeli mulıaınmcnin yüzde yedi buçuğu hesabiyle 
temırıat aı<çelerivle em\ ali metruke satış komusyonıııı:ı mürrıca.ntları. 

Semti Mahaılesi Sok gı No Nevi Kıymeti muhammeııesi 
lira 

K:ıdıköy Caferaga Badem altı 4 maa dükkan 12,500 sekiz taksitte 
kfrgll' Pana} ırcıyan 
A pa.rt m am 

Muşteınen,ilatı: zınin katıle altı kattan ibaret ve dört daireyi havi ve taraça kısmile beraber 
tahtıııJa bır bap dükkanı müştemildır. I3ırinci dairesi üç oda bir mutbak bir hala 2,3,4 uncü 
d:urcleri dörder oda birer mutbak ve birer hal§ albııcı kat taraça kısmı olup bumda iki oda 
ınutbak ve çamaşırlığı ve çmaşır. asnıaga mahsus taraçası vardır. Odunluk ve kömürlüğü 
zemin kattadır kmpanya suyu tertibatı vardır. 

Balada C\safı muharrer mu dükkan apartmanın bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzere 
12500 Jira deJeli muhammen ile ve kapalı zarf usulıle 30-5-929 tarihine müsadif perşembe 
güııü saat 15 de müza}edesi nıukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçugu 
hesabile teminat akçeleri ve ya muteber banka mektublarile Emvali metruke ı;atış komisyonuna 
müracaatları. 

Semti 
Kadıköy 

Mahallesi Sokağı N. 
5 

Ne ... i 
maa bahçce 

Kıymeti muhammeneleri 
500 lira peşin para ile Rasim paşa Suleyman El. 

na temam hane 
Y eşilköy Köyiçi Y p r iskelesi 1 O maa bahçe ahşap hane 1250 lira dört taksitte 

Müştemilatı: üc oda bir mutbak bir htıla 

Balada evsafı muharrer emlAkin hiı.alannda gö~erildi~i vechile mülkiyetleri 26/5/929 tarihine 
müsadif paıargünü saatl Sd ealen\ müzayede ile satılacaktır. Taliplerin bedeli muhammenln 
yüzde yedi buçu~ nisbetinde teminat akçelerile emvali metruke atış komi onuna muracaatlan. 

fstanbul lcra dairesinden: J 10· 
caoğlu Abdullah E.fendinin 
Ahmet 1 lalim Beyden Jstik· 
nız eylediği on bin liraya 
muknbil dnin uhde inde bi· 
rinci derecede ipotek irne 
olunnn Tophanede Karabaş 

m ıhallesinde ,.e sokağında 

ntik 12 ila 20 cedit ı O, 12 

14, 16 numara ile murnk· 
kam yckdiğerinc maklup 
muknddemn nrsa elycvm 
mnn nhur iki bap dükkanın 
ntik 12 Ua 16 numanılarln 
murakknm muayyen mahallin 
tamamı ile atık ! 8·20 nu
ınnralnrln murnkknm bulunan 
mahallin iki bin dört yuz 
hi c itibarile iki bin iiç yliz 
kırk hic: esi otuz gün müd· 
dede icra kılınan mü1..aye
dc. inde dokuz yiız lira ve 
keza Gnlatnda knsaplar için
de Kas.ıplar içi sokağında 

atik 26·i8 cedit 10 numa
raJnrla murakkam 1 cnnbulda 
Y edikule haricinde k:lin gay· 
ricz nlhanei miri on adet 
ganem salhanclerinôen be
,inci ~alhaneyc merbut kasap 
gediğinden münkalip maa 
oda bir bap dükkanın dokuz 
) üz nltmı\' hi e itibarile üç 

ytiz be~ hi e i dokuz yüz 

elli Jirn 'e keza Galncada 
Knrabn~ mahallesinde Kasap
lar içi sokağında atik 30 ce
dit r 2 ~. berber gediğinden 
miinkalip bir bap dükkıln 

atlı hi e itihariLc bir hi esi 
iki ) iiz elli lirn ke1.n Topane. 

de Karabaş ınahallcı:inin karabaş 
cadde inde atiJ... 38 cedit 34 
• l. bir hap ahurun hin iiç 
yüz lira bedelle talibi uhde-
5inde olup bazı e babı ka· 
nuniye) e binaen cekrar on 
be~ gtin miıddetJe ihalei 
katiyeleri icrn kılınacakar. 

1 lududu: ccdic 1 O, ı 2, 14, 
16 numaralı mahal helvacı 

J lnl:kı efendi vere cleri npar· 
umanı ,.e .,, akir- erendi vere· 
cleri dükkanı ,.e ba:kknl 

Ahmet efendi hane 'c duk
kanı \e Murtaza l lilmi efen· 
di 'ereseleri hanesi ve knrıı
ba~ cadde:.ile mahdut olup 
liç~ tiz elli nr,ın ccrhiindedir. 
J:lyU\ m bu mahal arsa ha
linde urka taraf ta salaş ahur 
mcvcumır. Ars:ıdu tulumba 
bir kuyu \ nrdır. Kıymeti 

muhamminc i bin iki yüz 
Jiradir. 

Cedit r O ~o hu mahal 
clyc' m kah,·chanc olup cep· 
hesi ccmek:\nlı zemini mer
mer do,eli t:ıhundn bir bnd. 
nım 'e nılumhalt bir kuyu 
'ardır. Camck:\nlar mUste
circ nltcir. 

Kuhvc sağdan bir tahta 

K ·ı 13 .. J .. 
======= .ı )31' a vrarı1 ten zzu l ll ======== - J E !i Arnavutltöyündc denize karşı Bosfor Palas otel ve bahçe- !; 
- u iE sl, caiband dan , alaturka. alafranga servis kahvesi, ıarap ile r: 
- E ii mükemmel yemelc, Telefon Bebek 182 !! 
1111::m:an"•t" 111• •u:::ar .. ·mm::::::wmum:mı:mame.:nn:ı 11:1:1:1:::::::::::: 

perde ile bölünerek iıaricin

den bir kapı ile: üzerindeki 
odnlanı helezoni bir merdi· 
venle çıkılır bir sofo üzerin· 
de bir musluk bir ocak bir 

:rnıa bir sabit dolap bir oda 
merdivenle çıkıldıkta bir ko· 

ridor iizcrinde üç odn ahşap 
meruivcnle ufak knpıdan te· 

rnsnyn çıkıhr. Elektirik tesi
san vardır. Recep pehlıvan 

mü tecirdir. Hududu Telar \'e 

medyunun 12 Co dtikkfinlnrı 
ve arkası ('ikolanın bakkal 

dükkfını ve ka aplar sokağile 
mahdut olup yüz oniki arşın 

terbiindcdir. kıymeti muham
minesi dört bin liradır. 

Cedit on iki To mnhal 
medyun un I O N. kahveha
nesi ve Mehmet Aziz Ağalar 
diikkılnlnrı helvacı Hakkı 

Efendi dükk:lnı kasaplar cad

desilc mnhtut ve bilmcsaha 
66 arsın tt'Tbiindcdir. Dük· 
kılnın kepenkieri ascor ve 

zemini malta dö~elidir. Raf 
ve camckftnlan müstecire 
aittir. Dükktmın arka tarahn· 

dan merdivenle yukanyn 

çıkılır. Bir sofa üzerinde bir 

oda yine merdivenle çıkıldık

ta ufak bir aralık iizerindc 

bir hela ve bir kiler bir oda 

yine blr merdivenle çanya 
çıkılır. Dükkanda elektirik 

\'ardır. Yani efendi mü tecirdir. 

kıymeti muhemmine i üç bin 
beş yüz Jiradır. 

Cedit 34 N. mahal kagir 
harap olup Zehra hnnımın 

ve sair bekfir odaları imn· 

ma me,rutc haneJ Abidin· E. 
arsası 'e knrnhnş caddesile 
mahdut hilmesahn iki yiız 

Kokulan ıute eden 
En mükemmel muzadı 

taaffündür 

Sıhhatine itinak!r kadınla
rın samimi dostudur. 

Zehirli değildir. Baılıca 

ecza depolarile eczander ve 
ıtrıyat ma~azalannda satılır. 

BorJor Asliye Molı~eme.sinJen: 

Bordorun Mahak kariyesi dahi· 
linde olup elyevm karjyei mez· 
kureden Ağlasonhı Hasan keri· 
mesi Hadiı;enin tahtı tasarrufun· 
da ve zilyedinde bulunan sağ 
tarafı Tazkir oğlu Hüseyin ön, 
sol ve arka tarafı yol ile mah
dut bir bap haneye istihkak 
iddiasında bulunanlann bir ay 

zarfında tapu kayitleri kamilen 
Bordur Mahkemei Asliyesi Hu· 
kuk dairesine müracaat 
meleri lüzumu ilan olunur. 

Seyrisef ain 
Merkez acenteai: Galata Köprü 
h.,nda. Beyoğlu 2S62 Şube 
acentcıl: Mahmudiye Hanı altında 

lııanbul 2740 

lzmir - Mersin süral postası 
( KONYA ) ,·apuru 21 mayıs 

ıab 12 de Galata nhtımından 
lıareketle lzmlr, Anıalye, Alliyc, 
Menine gidecek ,.e T qm , 
Anamur. Alllye, Antalye, İzmire 
~ayard gelecektir. 1 

Ayvalık sür'at postası 
(MARMARA) vapuru 21 mayıs 
Sah 17 de Sirkeci nhbınından 
'wreketle Gclıbolu, Çanakkale 
Kaçükkuyu, Edrttnıt, Burhaniye, 
Ayvab~a gidecek ve dönü1te 
mezkor bkdelerle birh'he Alun-
o~a uwayarak gelecektir. 

Gdtbolu Jçtn yalnu 
alınır yük ahnmu. 

::::::: Y annkl Salı günü ::=::: 

1 
Saat 12,5 ve 6 den 12ye kadar~ 

Bayram münasebetila § 
• NOVOTNi ~ 
1 Birahane ve restoranında il 
P Büyük matine-konser 

elli nr,ın terhiindedir. Cep
he i çifte ah~ap k:ıpı 'e 
dört pencere mevcuttur. Kıy 
mctl muhnmmine i iki hin uç 
yüz lirad ır. fazla malumat 
92 ·6432 N. do yadatlır. Yliz· 
de bc,cr zamlarla mezkör 
r;ayri menkul:lta talip olan
lar kı) mcti mnhamnıcnelcrin· 
den hi. elerinc mu ... ip mik
tarların } üzde onu nispetin· 
de pey :ıkçelcrini te ... Jimi ve· 
znc eylemeleri ve ı 5-6-C129 
tarihinde saat on aluya ka· 
dar ihnlei kat'iye i yapıla· 

cağından mii,.tcrilerin tanhi 
mczkCırda müzaycôe şube!lin
de hazır bulunmalan ilan 
oluuur. 

Mcıhur c V. Sterenat> orkes· 

traanun müttesna pr~ograı: 
tu.e bira, müntahap mqrubat 
~ botün ~ 

1 aM>ldol 

Büyük 
KE ·oE TARiHi Eşaya 

30 HAZ .. PAN 929 

Türkocakları merkez heyetinin tertip ettiği 
Büyük eşya piyankosu ikramiyeleri 

Cins 

Kapalı 929 model 27 katalog No. hı 
B s ki ilik Bnik oıomohli -
Kapalı 929 modeli Şe\'role otomobili 
Pırlanta Panwutfi 
« Klip~ 

Hiiyiik alon halısı 
Ylizük 

« 

Pu·Janta Pantantif 
Pihitin çift kapaklı erkek saatı 
« Kad111 kol aatı 
"'alou tukımı 
İpek e<ıadc 
Hah se ·cade 
l l<'rekc battaniye. i 

(( (( 

(( « 
(( (( 

(( (( 

Herekcııiu fautazi ipekli ya tığı 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

Herekc kumaşından yastik 
(( (( (( 

llerekenin ipekli mendili 

(( 

(( 

(( 

Jleykoz fabıik.a .. J nıanıuh\tnıdan bavul 
(( « (( (( 

Adet Fi at 

1 5000 
1 2500 
1 2200 
2 1850 
2 600 
1 900 
2 500 
1 400 

10 250 
10 200 

2 1000 
20 250 
80 100 
50 10 
50 15 
30 20 
20 25 
10 30 
10 10 
10 20 

25 
5 30 
5 25 
5 20 

200 3 
20 50 
20 30 

(( 

(( 

(( 

« 
« Mektep Çantası 
« eğer takımı 

50 5 
5 100 

(( 

(( 

(( « evrak çantası 5 50 
« « (( (( 50 20 
(( (( (( (( (( 20 10 

Es_irgeme J )ernigile llilftliahmer 
an'at evinin Şömen dötabl, ipekh 

Uhız, ya tık , çay takımı, masa ürtlisii 
1 pekli kombinezon, eşraı>, ~ama .• u· 
Takımı gibi nefis eşyaları 
Zarif bir ova 

' 
El işi bir ahajor 
llurdehin 
iki paı·c;a ceviz sigara kutusu, dokuz 
l•arça işlemeli fil dişi hanım sigaı·a 
'rabakasile on hir adet giimiiş mineli 
erkek ve kadm sigara tabakaları 
içeri i 'l'iirk tipi minyatürlerle 
işlemeli hliyük paravana 
İki kiiçlik paravana 
Ga'-·et mu. arına t-ıerce,·eli miuvatür .r • • J 

Hauat ı ruri Efendi tarafından bronzla 
Yazılnus levha 

~ 

(( 

« 
« 
(( 

Kütahya çini i 50 
(( (( 

(( 40 
« 60 

iLAN 
ı - Bedeli keşfi 13916 lira

dan ibaret olan Urfa.Siverek 

yolunun 2so+s2 inci kilometre

sinde Hacı Hıdır derrsi üzerinde 

belteri artışar metro açıklığında 
üç .gözlü kemerli k!gir köprü· 
nün müceddedtn inşası ve 
ilıalei kat'iyainio kabı:Jü tari-

(( • 
« « 

• « 
(( (( 

an tim tulünuc vazo 
(( kavanoz 
« arzı ııda tabak 
« tuliinde vazo 

hinden itibaren üç ay zarfıııda 

ikmal edilmek üzere kapalı 

zarf usuliyle ve 10 mayıs 929 

tarihinden 29 mayıı 029 tarihine 

kadar yirmi gün müddetle 
mfınakaslly kQnulmuıhır. 

• 2-Münakasaya dahil oJanlar
dan bedeli keşfin ytızde 7,5 
nilbetinde depozito veya temi--

231 

1 
1 
1 

22 

ı 

2 

2 

l 

) 

J 

1 

ı 

6 
7 
ıo 

3 
• 

cift • 

nat mektubu alınacaktır. 

20 
25 
25 

400 

203 

200 

50 

50 

50 

50 

25 
25 

10 

60 

1000 

3 - Münakasa iktidarı f ennt 
ve maliytSini isbat edenler kabul 
olunur. 

4 - Taliplerin münakasa ve 
ihale kamuıu mücibinct tanzim 

edtcekleri ttldlfnımtltri pullu 

olarak ıg;.s.m uncu aünG saat 

14 tt encOmeni viJAytt ".kalemine 

Yekun 
URA 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 

40:> 
400 

50 

50 

50 

50 

25 
150 

71 
100 

180 

50,000 

50 

50 

-
makpuz mukabilinde tevdi 
lecektir. 

5 - Evrakı keşliye ve 
jeyi görmek daha fazla uffl 

almak arzu eden uUplerid 

Nafia bat mühendislififlt tJ 
• ·ıret 

Ankaradı yollar müdurh 

müracaatltri ilAn oıuaur· 



• VAKiT 

· E?J • gaomıırttmeteamı · 

Kopera it rakı fabrikası 
Emniyet sandığı 

ğünden: 
a urlii- Çorum Nafia başmühendislittnden: 

A-Iiitezayit rağbetlerinin minnetı~ 
tarı bızlızndıığız ınüşterilerinin bay- m 
rıımznz tebrik ile kesbi şeref eyler. ~ 

\Iüzayede ikraz '<lerbunatın d.• 
bedeli numarası ve nev'i 

485 13970 Ortaköydo • ~merdiveD ve Şekerci otlu 
sok~ında. eski 25, 27, 18 ve yeni 2S, 
27, 14 numaralı ıııaır ıırsa bir ~ı.ıı 
tamamı Çclebon Na 

rçlunW\ 
ismi 

r il 

Çorum - Alaca - Yozgat yolunun 55-f--000 il 50+ 120 nci kilometrosu arasında şosa 
tamiratı esasiy(!jii ihaJe,i kat'iyenin tekerrürü tarihiac!eıı. itlh~reıı- 6 altı ay zarhnda ikmal edilmek 
Uzere 8,5,929 tarihinden 28,5,929 tarihine kadar yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

l - Kapalı zarflar 28,5,029 salı günü saat on altıya kadar kabul edilir. 
2 - Teklifat zarflarının üzerine (Çorum - Alaca - Yozgat yohuıun ss+ooo ilA 59+ 

120 nci kilomctroları arasının şosa tamiratı esasiyesine ait tcklifattır) ibaresi yazılacaktır. 

3 - T~killnameler müııakasanın yevm ve saatı icrasından evvel bir makbuz muka-· ·· · · · · · ınm · · · · !il! & 
565 14222 Üsküdarda Bulgurluda alem daw yalnız-

1ervl caddesinde ...ki 6, 3 ve ye111I 2 

Baküs - Cemal numaralı maa arazi bir haneııi tamamı 
Emine Şelfe ve V asliye H.: lor 

Kartalda Maltep karyeoind6 bakkalköy 

bilinde Encümeni YilAyet makamımı. tevdi olunmalıdır. . 
4 - İcra kılınacak ameliyatın bedeli keşrı 10272 lira 55 kuruş olmasına nazaran 

yW.de yedi buçuğu nisb"1indeki 770 liranın nakden te'minau muYakkate dipozito e~til!;ini 
Zıraat bankasının makbuz ilmühaberile ye yahut münakasa kanununun 7 nci maddesindeki 
şerait dairesinde te'minat verdiğini ye ticaret odalarından birisinde mukayyet bulunduğunu 
isbat etmedikçe hiç bir kimsenin münakasaya dahil olamayacağı gibi iktidarı mali ve 
hüsnü hali olmayanlar ve liyakati Nafia idaresince musaddak bir fen memuru istihdam 
edeceklerini te'm.in etmeynler dahi münakasaya istirak edemezler. 

Din kardeşlerinin mübarek 
535 14234 

yolunda çam sok~ndı etki 423-6 ve 
yeni 561 -6 numaralı bahçeli bir köskün 

bayramını kutlular . tamamı Emine F erise• H 
Car§uyilcebirde çuhacı hanı üst katında 110 14787 

Detterdarlık ilanatı 
\lali" 

~ ,c vekaleti kalemleri 
seksen be~ dane yazı 

ııı~ 1 

P,. ca nımın mubayaası 
"<htlıkJ ' 

q ınunakasaya kon-
tıı~ tar " 
ltıpLı • "' ınacak fiyat mek-
liıı rı \Ia!iys vckdletine 
•·Lderi!cccktir. Camların eb' 
'"'illi i>ı> 
ttl(jjı "brcnmck ye fiyat 
~. etmek isteyenlerin 25 

;ı. 929 . - .. !it cuınartes.ı. gunu-
de kadar lstanbul defter-

rlı•ına .. tl . '1' 
r.L 0 muracııa en ı ıın 
""lhuı. 

~.t lstanbul deiterdarlığı 
~ SUn<iın açıkta k.alıp 

lUOL'U fırka muha<i\ıi 
ftı1 µ• 

r~ ' lu~u tetkik mcmurluk-
'l'na ta . '· İi~ Yln olunan salıı,,;, tct-
~~ nıemurlarından Kemal ve 
-ııı._ nıetlin ve kazanç yokla
ltt 11ıtmuru Ali Riza ve bi
.,I )Oklama memuru Yusuf 
'·fa tttı Ankarada posta ve tcl-

JL· muh3sebe müdüri)·etl 
'llıtj 

lııt ınıl tetkik memıırluk-1na t . 
~ . ayın olunan sabık dl-

) Olu şubesi tahakkuk 
llluavinı Atıf ve Tnrlabaşı 
flılı,.-..1 . 
şük - . lstıhlak munvini Rıza 

ru b·1 ı et yoklama memu-
Ahıner Kemal Şehzadebaşı 
es' ! ı tahakkuk memuru tb-

t• 11Tı ~them Eskişehir tahrir •a ııı. .. 
d ~·na tayin olunan l:skü
ar , b ru ,u esi tahakkuk mcmu-

• Sabıkı ::\lehmet Sadık 
"nta1. -
o).. la tahrir azalığına tayin 

-nan T ı ~uk ar abaşı şubesi tabak-
.. memuru sabıkı Sadık 
"••ldty h . . ofu a ta rır azalığına tayın 

nan K • ljhl umkapu şubesi ıs-

v dk muavini sabıkı Fahri 
~ lst b 
~ an ul muhassesat mu-
ti bi rnes\ıllüğü kirabetle-

nt 
li tayın olunan Fatih şu-q 
-. tcbli~ memuru Mehmet 
1\ Şchzadebaşı tebll~ memu
~ Ali Rıza ve çarşı şu -
~ 1 tebliğ memuru Server 
~ip be 

~aını Y ve efendilerin a-
\':ı beş güne kadar yeni 

7.l ti · 
ı!iıde er'.ne gitmedikleri tak-

ıııustafa addedileceklerL 

ltı~- -
ıı <>zıraıı yaklaşıyor 

hıı"nd~n sonra yalnız yeni 
iı;iıı bkollanılacaktır. Onun 

ır an evvel 

~DLER 
l Y >.zı ınkinelerl 

edarik ediniz. 
Av~DLER makinesi 

ı·aı 1 nıuP~da ilk imal edilen 
1898 3.kırıeıldir. Tarihi im~li 
Iİ!lıui dır, Bütün dünyada 

Ye kadar 380000 
AD• .. ~ 

Satıı ~ makinesi 
v~i nııştır. Harflerin mu-
•uı v:Urıı_ıu bu rnİrkaya mah 
için ıe nıunhasırdır. Anadolu 
't Grk· YYar memur arıyoruz 

ıye . . . 
işi\~ ı~ın vekili umumi 
ela h \'OLF Galata Voy

~lıısu ~7·10. Oalata posta 
lli!Q 7 • • • 

nıuın 
~kinaıa Yazı ve heup 

ıs bir rı ateJyeıj: milll.has
htı ld Aiıııan makiııiitinin 

•resinıJedtr. . 

•••••••• •c•••••• •••••••• 
: Şırak ve Şııir Rakılan : 
: çift yıldıx Şırak konyalı, : • • • ve •ırak votkası • • • • 
: Fabrikası sahipleri muh- : 
: terem müşterilerilerinin : 
• • • mübarek bayramlarını teb- • 
i rik ile kesbişcref eyler. ! 
•••••••••••••••••••••••• 
•••••• Açıldı ····. : 
iSarayburnu Parkında: 

535 17035 

50 17081 

: Hanım ve beylerden : 4400 ] 7603 • • : müteıekkil : 
: ince saz, orkestra ve i 
ı cazband : 
: Hava riizgarlı olduğu tak· ı 620 17672 
: tirde salonda icrayı teren- : 
ı nüm eyliyeeeklerdir 1 
: ••• Derviş ZaJe lbrahim •••= 

fstanhul icra clalreslnden: Ha- 395 17804 
!atçı tücarından peylevan oğ
lu Hüseyin efendi Hasan 
Tahsin efendiden istikraz ey
lediği bin beş yüz liraya 1030 17903 
mukabil birinci derece ipo
tek irae eylediği galatada 
arap camii mahallesinde ma
karacılar cadd~sinde atik 3 o 
cedit 3 2 numaralı odaları 270 ı 8 ı 27 
muştcmil mağaza kırk beş 
gün müddetle icra kılınan 

müzayedesinde bin lira be- 695 18536 
delle talibi uhdesinde isede 
bedeli mezkur haddi l:lyıkın
da gürülmediğinden müza
yede bir ay müddetle tem- 605 ı 9895 
dit edilmiştir hududu cephesi 

eski ve yenl 41 numaralı han odat1nın 
taınaıw F alma l-f. 
Bey~lunda Ttavla mahallesinde Beşikçi 
sokağında eski 32, 34, 36 · ve yeql 
30, 32, 32, 34 nusıaralı haJıçelı bir , 
hanenin tamamı j'vtakbule H. 
Beıiktaıta Yeni mahallede Posta ve ~h-
lamur soka~ından sokağında. eski 27, 
1O,1 O mükerrer 10 mükerrer 1 O 111~ 
kerrer 1 O mükerrer 1 O mOkerrer } 2 
ve yeni 13. 15. 17, 19 numaralı bah· 

( 

çeli kon~ın taıııaını Zekiye H. 
Pa~bahç.,.inde kiiylçi elyevnı !il.ele 
caddesinde eı;ki 1 ve yni 26- l ııu.ııart.lı 
maa oda ve bahçe bir fırının tamamı 

Mehme~ Cevdet B. 
Beylerbeyinde Burhaniye mahallesinde ' 
mukaddema Halit B. elyevm Bayır. so-

kağında eski 2 müke{rer ve ıı i 36,36 l 
numaralı bahçeli bir hanenin lamllll!l Kadrly& H. 
Üskodarda Rummehinct p!lfa mahalle-
sinde Uncular ıokağında eski 49 ve yeni 
59-2 numaralı bahçeli bir hanenin ta-
mımı Gülfem ve Fatma, Zehra H.lv 
Üsl:üdarda Sal.ıcak m•hallesindo arka 
s.okalcıa eski 3 mükerrer ve yeni 11 
numar;.ıı bahçeli bir salıilhanenio !anlamı , , 

Emine Zekiye, Ane Ruhaar H.lar vasileri ve 
valideleri Hadice Nesibe H. 

lstinyede kilrkçübaşı ve Çayır sok~ında 
eski 13 mükerrer ve yeni 19 numaralı 
bir hanenin tamamı . Malcbulo , H. 
Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde 
kağıtçıbaıı elyevm lcazasker sokağında • • 
eall 4,4 ve yeni 6, 8 numaralı bir ha-
llenin İ'am,nİı •.• Emin B. tlaka~ •e Feride H.lıit 
LAieiide Kı:r.ıl!af mahalleoinde lstanbulala 
çeımesl sokağında eski ve yeni 27 
numaralı bir h<111enin tamamı • Sabiha H; 

tarik arknsı deniz sağ tarafı 

Mustafa efendinin mağazası 
sol tarafı Ahmet ağanın 
kahve dükkaniyle mahdut 
yüz sekiz buçuk arşın mu
rabbaında zemini çimento 
astor kepenkli Ye denize ka-

Yıılr.arda clnı ve nevile movalcii yazılı olup hl7.11larında gö!letl· 

len lia~a talipleri üzerinde bulunan mllkin hı 'i kararlarının çe• 
kileceAl evclce ıl&n edilmiş bede mOıayede bedelleri haddi it .;. 
kını bulmad~ından talip olanlum ılin tarihinden itibaren <ıtuı 
bir gün ,.rfında Satıı amirliğin~ mUrııcaat eylemeleri ilan olııa11r. 

5 - Evrakı keş[lye ve şartname sureti musaddakalan Çorum vilayeti Başmühenisliğin
Uen ıı.ranılacaktır. 

6 - l\lünakasa muamelatı 28 - 5 - 929 Sah günü saat 16 da encümeni Yilayet mak:ı

ınında kra olunacaktır. 
7 - lhale muamel!tı müzayede ve mimaka. a kanununa tevfikan yapılacakıır. 

8 - RiYumum rüsumat ye m..ısarifat müteahhide ait bulunacaktır. 

Çorum_ Başmühendisiiainden: 
Çorum· Alaca· Yozgat yol"nun 6o+6oo il! 7ttlQQ k.ilometrosu arasında şosa 

taqıiratı esasiyesi ihalei kat'iyenin takarnirü tarihinden itibaren dokuz ay zarfında ikmll 
edilnıek üzre 8 · 5 - 91!0 trihinden 28 - 5 • 929 tarihine kadar yirmi gün müddetle hpalı 
zarf usulile münaka~aya konulmu1tur. 

1 - Kapalı zarllar 28 - 5 - 929 salı günü saat l 6 ya kadar kabul cdikccktir. 
il - Teklilat zarflarının üzerine [Çorum - Alaca - Yozgat yolunun 60+600 llA 70+ 

· ıoo Uncü · kllomctroları arasının tamirat esıısiyesine ait teklifalatnr} ibarcSI yaııılacaktır. 
3 - Teklifnameler münakasanın yevm ve saat icrasından ev..-el bir makbuz ınukab\

linde encümeni vilayat riyasetine tı:v\11 olunmalıdır. 
4 - lcra kılınacak ameliyatın bedeli 36925 lira 40 kurut olrnaaına nazaran yüzde 

,yedi buçuğu nisbctindeki 2770 liranın nakden teminatı ~uvakkate dipozlto ettiğini Ziraat 
bankasının makbuz ilmühaberile ve yahut ınilna~fil k•nunuıllln ? ici maddesindeki şerait 
dairesinde teminat verdiğini ve ticaret odalarından biri'iinde mukayyet bulunduğunu islı.at 
etmedikçe hiç bir kimse münakasaya dahil olarpayaca!ı ılbl iktidar mali ye hüsnü hali 
olmayanlar ve ameliyatin devamı miidd~\ince iktidar ve liyakati 'alia idaresince musad
dak bir fen memuru istihdam cdeçeklctini tc'min etmeyenler dahi mi.inakasaya iştirak 
ednıcıler . 

5 - Evrakı keıjliye ve şartnıı.me sureti mus3ddakaları Çorum vllAyetl başmühendisli-

ğinden aranılacaktır. 
6 - Mtinakasa muamelatı 28,5,929 salı günü s>1at 19 da Encü nl vil!yet makamında 

icra olunacaktır. 
7 - ihale muamelAtı müzayede, munakas.:ı kanununa tevfikan yapılacaktır. 
8 - Bilumum riisumat ye masari!at müteahhide alt bulunacaktır. 

Trabzon, Maçkada 1 No.Ja. mek
_tebi müdürlüijündcn: 

1 t ~ Asgar! Azami 
cinsi ~ilo kilo 

lstanbul Ayvansaray 2 inci unundan Ekmek 90000 lOOOOOkapalı zıırna münakasa 
Sığır eti 12000 15000 « « o: 
Koyun eti lOOCO 11000 « • « 

Yukatda cins ve mıl<ları yazılı erzaln mütenevvla 1 mayıs 929 tarihinden itibaren komisyon
dan alacakları müsaddak şartnamelere nazaran bedeli mıılıammininin yiizde 7,5 nispetindeki 
tcnılııatı mu'vakkat~ akçesini ve yahut kıymdl muharrlresi üzerinden istikrazı dahili tahvilatını 
veya BorSl llyatınJan yOzde on nokıanile diğer milll esham ve lahvilatııı ınaf şandıklarına tes
l!minl havi makbuz senedini vey~ l>anka kefaletnanıesini 25 nıay15 9l9 cumartesi günü öğleden 
evvel şaat 9 dan 12 ye kaılar Maçkada Jandarma 111 ktebi Miidürlilğilndeki komisyonu mahsu$una 
mürac•at eylemoleri lazımdır. Bu hususta izatıat almak istiyenlerin ihalei kat'iye günü olan 20 
mayıs 929 tarihine kadar her gün öğleden sonra komisyona müracaatları il!n olunur. 

pısı önünde tahminen elli ar- rrRAMVAY şın· KETi. ..~ ,. 
şın mürabbaında muhtacı _ 

tamir nlışap iskelesi vardır ISTANBUL TRAMVAY ŞİRKl'!Tİ EVKAT TARIFE$l T 
mağaza camakanlı ufak ya- 1929 ~enesi ınayıın 23 ılncü gününden lt!barcıı Darülfünu ıpfakültesi Eczacı 
zılıane olup medyun icrayı ilanı ahire kadar mu'.ebtrdir ı 

ticaret etmektedir ittisalinde Birıncl Son ve nı• şcı• mekteplerı• mu'' du•• r-ki ahşap adi mcrdiı·endcn No Jiutııt Haraht f'asıfa Haraket liarakel 
fevknnisinde bir sofa üç o- 10 Şlşll _ Tünel Şişliden - Tilnele 3,6 6,00 24, ta İÜ "J ., d ' 
da bir hala vardır. bin sekiz Tünelden • Şişliye . il 6,26 2•136 gun en: 

Kurtuluştan - Tt"ınele · ' 23,00 23,'30 yüz kırk beş lira kıymeti ıı l(urtuluş-TQnel 30 Munlıal bulanan Diıcl mektebi müfredah tıp ve fenni ted•vii esnan muallıro muavinliğl için 
mulıammencıl•Jı·r Odaları Tu-nelden • "urtUIUfl • 23,30 "4,"" d 1 L 

' ' " "' "" açılan müsabaka imtihanı 18 ağustos 1929 par.ar günü icra e i eçotlr. 
müştcmil mağazanın İştirası- J" Harblyc-fatı'h ı l larblyeden - fatihe 4 Q 0 6,0Q l, Hı Şarııu· duhul: Türkiy• tab•asından olmak vo talip buluııduQu ıubei ilmiyede mesaii .alısiyesinl 

!, 1 1 d h · .. F•tihten - Harbiyeye ' 0,13 ı,ı" ,-
na ta 

1P 0 an ar ve a a zı- ~ , " mllablt e ri imtihan gününden eve! heyeti lmlihauiyeco bitteıkik hbul edilrnı; olmak, frransızca, 
yadc malumat almak iste i 14 Maçka - Tünel ı Maçkadan - Tünele 30 ~3,00 ll,30 alamanea, ve 1ngilizceden birine 11fına bulunmak şarttır. . 
yenler kıymeti mulıammine- ~ Tilnclden • Ma.çkaya 3,30 ~,00 Jnıulıanlar alideki suallerin birinden tahriri • tifahı olarak icra edilecektir • ve meı;leke alt 
sinin yüzde onu nisbctlnde rJ> Taksirnden-Sirkec~yc' 5,8 · ı ~.45 l,!i5 
Pey akçesini ve 929_3 7s 1!5 Talısim-Siİ-ktci bir kltaptaiı tercüme yapıırılacaktır, 

Sirkeciden - Tak9!111e 10. ıl7,00 ıµ,QO fm 
dosya No. nıCıstaslıibcn mi\- 1 Maçkadan-Beyaııta 7,09ı . ~.25 ~ı.a:t iihon sualleri bervcçhi atidir 

d b · o 16 Maçka-Beyazıt · 4 ı 
zaye e şu esme m rncaat Beyazıttan-Maçkaya '' 14 1, 12 23,20 1 - Muzadı taaffünat hakkında mutalaai umumiye ve tedavli esnanda en çok müstamel olaı 
etmeleri ve 29-6-929 tari- ı Talıslınden.Pat!he • 

5 
'f.. '1,35 llı,40 ınuza vı taaffün edviye 18 Taksim-fatih ı • aı 

hinde saat on altıya kadar - fatihten - Ta)csfnıe Jjf< ı,:ıı .W;-20 • 2 - EdvJyel lyodlye 
temdidin son müzayedesi lll-Kurtuluş-Beyaııtl f<urtuluşlan-Beyazıda ô 6,15 :!.?jıi , 3 _ Edviyei ıeyh~ıye 
icra kılınacağı ilan olunur. Beyaııttan-f<urtuluşa t 3, l7 7,05 ~~10 4 - Edviyel aninllciyenln mürellebaıı 114Yn UJviyOI\ 

Çanakkale jandarma yeni Beşfktaştan -Bebeğe !5,31 ' - 5 - Edvlyel arılnlkiyeııln mürekkebaıı uzviyesi 
efrat mektebinden: Beşlktaştan-Emlnôııilne !5,40 6 - Edviyel kalbiye 

Kilo B b ki E · • iln 7 15 A 00 7 - Mubteh hJ.ul umumiden kloroforom, eter, morfin· ıkoplamln. 55000 Sı~ır eti 22 Bebek-Eminönü e e · en- mınvn e • u, 
12000 Koyun '!'] Emfnilnönden- Bebeğe n 0,00 8 - Mubteh hissi mevzıiler. 
!2000 Kuzu 1j Eınlnönünden-Bcşiktaıa 9 - Monevvlmattan klora!, paraldeıı, trlyonal, veronal. 
Çanakkale Jandarma Yeni ef- Jl. Ortakllyden-emlnOnl!n°e Hİİ ~;O!S 1 O - Seram ve ~ılıır hakkında nıalomatı umumiye, mlhanilclyeli te1irlerl •e rom tatbı-

rat mekteplerinin haziran 929 Eminönündcn-Ortaköye 1!5 !5,33 katından tevellüt ederek mahzurlar ve mlhanikiyeli. 
tarihinden nıayis 930 gayesine .:2 23 Ortaköy-Aksaray 
kadar bir senelik ihtiyacı olan al Ortaköyden-AkJ.ıraya 22 5,40 Bu huııııt~ izahat almak ve kayt olmak arıu edenler mektep Jdaresine miiracaat etmelidirler. 
elli beş bin kilo Sı~ır, on iki Aksaraydan-Ortaköye 5,44 ~2!?1 G il A 

bin kilo koyun,on iki bin kilo ku· 24 -Beşlkt•ı-Fatlh 1 Beşiktaştan-Fatihe o 6,05 '2~'5:t. Maarif VekaletJnden: . aziayıntap v a -
Fatihten.Beşik!•"" 18 6,51 .zı3$ ' 1 - Ankaradıl · etiıo~afya zu eti kapalı zarf uşulile 10 -,- • • d 

mayis 929 tari~inde'! itibaren Aksaraydao-TopkJ_Qıy;ı. 6 6 13, •. ~• milzeal civıırında inta edilecek yetın en: , 
il k - Topı.anıdaıi-SJr jjcjy• ı 34 M. 49 olan lımet P-ıa kız cnatllü binası yirmi ııüıı milddetl~ ın na asa, · • ş2 Toptapı-Sirkccl ~ " _, 

ya vaıolunmuıtur. 30 Mayis Sirkeciden-Topklıpıya &;:lİ). · :ı3;~ . kapalı ıarf usultle 1 mayıs I - Gaziayıntap l~apisıı.nesinin l-G.929 tarihindc.n 31-
929 peroembe gQnü sıı•t on al• ııı Topkapıdan-Aksarııya l 24,03 192?' · 'farıhrnden ·22 ma~ S,930 gayeilne kadar l 30000 kUo ü2crinden bir şcnelik 
tıda taliplerin vtreceaf flatlar ı·., Aksaraydan-Vedikuleye 6 5,10 1929ı tari\ılne kadar ?10nakasaya Ekmek ihtiyacı kapalı iil•rf \lsulile münakasaya konulmµştur, 
komiayonc~ haddi itidalde iÖ- Vcdikuleden-Sirkeeiyo I~~ 5,33 2~,55 vaı' olunmuıtur. • 1 l 
rüıdo "u·· f•Ltfrde ı·hate' 01• ı'rra' u Yedlkule-sırtecı ·-T l 1 1 1 1 -._, ıla• i ~ h•lııl kat'iyesl t-6·9!9 tarihine miisadif t-ıımartes 

ıı ~~ • • Slrkecldcn-Ycdi~u!eyc ı; 6;13- 23;3' alp • o an ar_ ~ ~ . ws • 
kılınacaktır. Tal!plerln bu bap. jti Vetllkuled•Aklaraya ·~- .~20 ve ıza~ .. ı·ıle plaıı prajc·ye mQ• gtııın saat 16 da yapılacaktır. - . 
takl §Mlnamcyi ıı6rmek ve fza· • , .,o .~ . - • ~f oakaM ı~ı prtnamelerrjlm~ 3 - tekllfnameler "mün k~sa' kanunu mucibbıce yapıla· 
~-t almak ·tınr• "'•M•"'-al~d• •• •·breınlnl-ll•Y"'t Şehiremlntndl'il-Reyü:ıda1 T,00 to;07 ... , , , , . . ~ __ . ·k · • 

1 
· ! 

1
- "O .,_ - · , 

'"' ~ '-'-~ ' • ~· "' · · S.yatıttan.Ş.JılrJıııln~ l.rl~ ,, AU,30 • ~c )')'Nlll ıallHyednı 'n\ai,t- ca tır. beher - ki Q- ~ n - ""uruştur. · , 

~:~=~~ ~h~~~!:. :~~:~::! .;.· 5;m~~.~B~yiziı 1 Samatyadail..fleyailft' '12ljill'-'f ,ot} ? ..ıQ,ıo ~ -a~n M~ıf V ı:Ul~ı(~~~ . : , · 4ı.: :' : r~fiPJFr~ıf Ayiıı~ıp (~d~ıı l\1~üri~~tlhe müracaat 
ıarı uın l'lluıılu. · · ·. °:.'! · • Beyaııtlaıı-S&ıı\~Yff&,·~l~ 1~ tı3S 1 dııireıııu ıııııı:M:a.tıaıı ılAli ol~nıır• .~tm~~!'.l. J!ln_ · ~lun~r. . - . 

• .. . ....... - :c.... :-';:\;_ • 
... • : · .l..J1 C; ._ r.;t • .!"' t: 1 ,zt>;. 

.. ' - ,, .. " ... ~· 

• 

' ... ı..ı .. 



... = J-JER GÜN ÇiY.AR TÜRK GAZETF.Sf = - , • • 
• 
-

A r ( t l 0 Rll 1RI, 1 ~ Gazetemizde çıkan yazı ve ;, 
L ı; \ f. 11 • ' esimlerin bütün haklan mahfuzdur 

Tiırk iyede flarlçte . Gazeteye gf:nderilecek mektupların üzerine 

20 Mayıs 
1929 

1~ tatıı 
8 Sayıta Türle ınekteplerile faydalı eserlio 

ilAnlannda o/o 20 tenzilat yapılır 

iLAN YARI FESi: 
Sıtırı ıtu<JI 

J ı•5G 
6·Ş Jncl saylı 1 •• r - ~ . ' ltlarc lç!nse (idare', yazıya alı.e c yazı ) 

il 'uru, " ! 1 t~areti konulmalıdır 
1 /.~ lıfı 15-0 000 · -

3 _ • -400 fOO BanJmıyan n:elıh.:plarm ladestnde:1, krymntl-
1 ı .. -,.'O 14 !'i0 : mukadc!crc•lz rr.ektuplara L:onu.lmut pualarm 
1 

. " • • c , 1 

. 12 !400 2700 · k•ybolmaımdan Te illnlarm mündericatmdao 
1 

· ic!are mcauJ deiildb-. .. ---
-

Çankkale nafia baş 
hendisliğinden: 

-

mü 

Eve!ce münakasa;"' çıkarılmış olan Balikesir-Çankkale tarikinln 
Çandan tibaren 1 5 kil .me rosunu ihale gününde ispatı vücut 
eden taliplerin tevdi eyledıkleri mektuplar münakasa ve ihale 
kanunu ahkamıoıa tevfik etmediğinden bizzarur ihale muamelesi 
yapılmamış ve kanun mucibince münahsa keenlem yekün 
addedilerek 10 mayıs 929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
ve kapalı zarf usulile yenid~n münakasaya nzolunmuştur. 

Taliplerin yalnız tekliflerini havi kapalı zarf depozito ehliyet 
ve hüsnü hal vesikaları ile birlikte diğer bir zarf derunine vazede
rek tevdi eylemeleri icap eder . 

Talipler mühendis iseler mektepten neş' et tarihleriyle diploma 
numaralarını, Mühendis olmıyanlar ehliyet vesikaları var be on
ları ehliyet vesikası olmıyan taliplerin lstihtam edecekleri Fen 
memurlarına ait ehliyet vesikalarını behemehal zarf derunune vaz
etmelidirler . 

Taliplerin istihtam edecekleri mühendis ve Fen memurları ln
waat mes' uliyetine iştirak edecekler ve mukavelenamelerde imzaları 
bulunarak iş başında bizzat işi idare edeceklerdir . 

Taliplerin ihale olan 29 Mayıs 929 Çarf8lllba günü saai 15 
ten eve! Çanakkale encümeni Vilayetine ve fazla tafsil&! isteyen
lerin Nafia baş mühendisliğine müracaatları illn olunur . 

Öksürenlere Katranı HakkııEkrem 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Biiyük ve ya bir çok defa için nrllco il!nlarla 
husust mahiyetteki lldnların ücreti 

idare ile kararlaştırılır. 

• 25 
"•"' 40 
• • • ıoo t • ~ CZ:Jıl 
ı • • \ ! 

J-8 inci sayıiıJı 11) i 
resmi illn!Jr 1 _ "" 

-~~ 

~ 

Gazetemiz!! hwud d1ıı kab:ıt ede;ı 1:ıt 

l!u geceki •ıı· J Sayısı 
stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "Vakıf:, yurdu 

H. S. H. llAnst acenteıl. 
1'-~ - - -- -. 

tell970 id~re t<leri 1 1971 \":t7.t ı~ı~rl ı • relurtf: · K no~rı kuruoı:ııı 4t;- -=-- -----

- Devlet Demiry'!lları ve Li- ~ekatibi atiye mübayaat k~mis-yon~,~e~lan: 
manları Umumi idaresinden: l'\ev'i Ne ~u~~t~:ı:c~~~klsaya fl\üjJdi ~ar9i~~ 

" . 27-">" -İdaremize !Czumu olan asetilen llınbaları münakasası 3-6-929 Ekmek Kapalı zarf Sır sene , 
pazartesi günü saat (15) te Ankarada Bolu palfista malzeme daire- Et (koyun, kuzu, sığır) < < « , 
sınde icra edilecektir. Sade yağı < < < , 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve (450) Zeytin yağı, sabun, zeytin aleni münakasa < , 
liralık teminatı muvakkatelerini yevmi mezkO.rda saat (14,30) a Kok ve maden kömürü • c c < 

2
s-s-929 

kadar Umumi idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri ISzımdır. Odun ve mangal kömürü c c < , 
Talipler münakasa şartnamelerini ( 250 ) kuruş mukabilinde Arpa, saman, kepek c c < , 

Ankarada malzeme dairesi muhasebesinden Haydarpaşada muba- Makarna, şariye, un, nişasta, pırınç unu, irmi~ c < < , 
yaat komisyonundan tedarik edebilirler. Pirinç, tuz, fasulye, uohut, soda, kırmızı mercimek, < < < 

Rize vilayeti 
inıisinden: 

encümenı da-

.tfali hazırına ( 30) metro ilaveten temdit ve bozu'.; f'l'•halleri 
taınir edilecek olan Rize gümrük binası karşısındaki iskelenin be
deli keşfi ( 9484) lira seksen yedi kuruştan ibaret olan ve teslim 
edilmek üzere mezkO.r inşaat ve tamirat bugünden itibaren yirmi 
gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

Muvafık ve mutedil şerait dermeyan edildiği takdirde mayısın 
27 nci pazartesi günü saat on beşte ihale muamelesi yapılacaktır. 

Teminat ve hususatı saire için idhal!t kanunu mevadı mahsusa
sında münderiç ahkam ve şeraite riayet edilmek şartile talip olan
ların encümeni vil.lyete müracaatları i!An olunur. 

Karacabey Harası Mü
dürlüğünden: 

Karacabey Harası hayvanatından 5 baş kısrak, 30 baş 1 ve 2 
yaşında tay ila 90 baş karasıgır inek ve düğtsi 100 baş mıanda 

siyah mercimek, çay 2ç_.S-9~ Patatis, yumurta, lnıru soğan « < • , 

Beyaz ve kaşar peynir, üzüm, erik, kayısı « < < , , 
Yaş sebze « « Altı aylı.{ . ·etioC 

Mülkiye ve Yüksek muallim mektepleri için haziran 929 iptidasından mayıs 930 nıh~~ıır Je 
kadar lüzumu olan balada müfredatı muharrer erzak ve saire hizalarıııda göster 1 len. gu ıanıak 
fmdıklıda Yüksek mektepler muhasibi mes'ullüğünde ihale edilecektir. Taliplerin ~eraıtı ~~jjodeO 
üzere Mülkiye mektebi müdürlüğüne müracaat eylemeleri Ye iştirak edeceklerin ıhale guıÜzuJ!IU 
evvel teminatı muvakkateyi muhasibi mes'ullük veznesine teslim ile makbuz almaları 

-~i~la~n~ol~u~n~u~r.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~""."":;::'. _ _.,.,...f. 
· den: fJW 

Edremit Bekdıyyesln ·ePosta ve Telf!raf levazım müdüriyc .. 
tinden: 

idare ihtiyacı için 300 kilo sicim 300 kilo çubuk mühür mumu 
1000 kilo hurda kurşun ve 20000 adet tahta kapsol pazarlık su
retile mübayaa olunacaktır. 

. 1 proı mit kasabasının m e\ cu a~ 
• • 

1 
oıunac 

!eri mucibınce ısa e. . i>lfe 
suya ait Kaptaj anıefıyatı _.e 
borusu filitre istJ~yonıarı · 

• 1 ıı:ı~ 
şebeke tesisatı lıu kc• c di'ınık 
ran 1929 tarihinde il:ale e -'n'" 

,·ıe 011.i •• 
üzere kaplı zarf ıısuıı • 
kasaya konulnııııhır. ·rJ!li 

idaremize lüzmu olan kalaı• ve antimuvan münakasası 13-6- ineği ve düğesi ve buğası 26 Mayıs 929 tariinhde açlacak 
929 perşenbe günü saat (16) da Ankara malzeme dairesinde icra Karacabey panayırında bilmüzayedsatıacaktır. 

Pazarlık 25 mayıs 929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
14 le icra olunacağından taliplerin yevmi mezkiırda Yenipostanede 
Je,·azım müdüriyetinde müteşekkil mübayaat komisyonuı~a müra
caatları. . ı )1 

Bedeli keşfi iki l 11 ait 
B tesis;t1 

beş bin liradır. u ·e~i, 

edılccektir. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını Gayet eyi ve münathap damıziık edinmek isteyenlerin müza-
yede güıılerinde Karacabey panayır mahallinde bulunmaları ilan ve kalay için (1200) antimuvan için (150) Türk liralık teminatı olunur. 

munkkltelerini yevmi mezkurda saat (15,30) a kadar umumi Hara hayvaııatından 1500 baş kutu ufak ve büyük parçalar 
idare yazı işleri müdurlüğü:ıe vermeleri lazımdır. Talipler miı-

haliııde pazarlık suretile satııacağındaıı tJlip olanların her güıı 
nakasa şertnamelerini (300) kuruş mukabilinde Ankarada malzeme l laı'a merkezine müracaa etmeleri ilfüı olunur. 
dairesinden lfaydarpaşa • mübayaat komisyonundan tedarik 1------------------------- ı 
edilebilir. 

(Jeli-Deolel cleıniryolları 
nl(LızlcırııLııııııııi idaresiııcleız 

F evzipaşa - Diyanbekir ve Ankara - Ereğli hatlarında yapılması 

icap eden binaların inşaatı S-5-929 tarihinden itibaren; Fevzipaşa 

hattına ait mebaninin 25-5-929 tarihine müsadif cumartesi günü; 
Ankara - Ereğli hattının Irmak kmnına alt mebaninin 27-5-929 
tarihine müsadif pazartesi günü ve Filyos kısmına ait mebaninln 
29-5-929 tarihine müsadil çarşamba günü saat on dört buçuğa 

lı:adar kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmiştir. 

Teklilnamelerin vaktı mezkOre kadar Ankarada Devlet demlr 
yolları ve limanları umumi idaresi tahrirat müdürlüğüne tevdıi la-
7.tmdır. Talip olanların bir kısma alt mukavele, şartname vahidi kıyasli 
fiat ced·ıcli, münakasa ve ihale 13rtnamesi ve mütemmim mebani 
~artnamesi ile teminatı muvakatte ve kat 'iye mektupları nümu
neleri ve projeleri seksen lira mukabilinde ve iki kısma ait 
evrakı fenniyeyi seksen beş lira mukabilinde ve üç kısma 
ait evrakı fenniyeyl doksan lira mukabilinde almak üzre Ankarada 
Devlet demiryolları ve limanları umumi !deresi maliye ve 
muh1sebe işleri reisliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Devlet' demiryolları ve liman
la1·ı u111umi ida1·csinden' 

idaremize lüzumu olan font buru ~·e teferruatı münakasası 8-
(j.~') cum:rtcsi günü saat (16) da Ankarada malze•ne dairesinde 
icra edilecektir. 

Münakasaya iştirak edecck'criıı teklif mektuplarını ve (1350) 
Tı;r'. liralık tec"iııall muvakkatc!erini yevmi mezkfm.la saat (15,30)a 
kJd'< umumi idare yazı işleri müJürliığüne vermeleri lazımdır. 

T11•rler müna .. asa şartıumelerini (30·J) f:uruş mukabilinde Anka
rada malzeme d~ıresinJc, 1 fayılarpaşada mubayaa! komisyonunda 
teduik edebilirler. 

Maarif vekaletinden: 
22 mayıs 1929 larilıind• icrası mukarrer kız enstitü inşaatı 

müııakasası görülen !uzum üzerine 25 mayıs 1929 tarihinde 
müsadif cumartesi günü saat 10 na tc'hir c~ilmiştir. 

" Vaki ,, 111 20 ,lfayıs 1929 tefrikası: 52 
. . ·-. ~ ......... ~· ... ;.·.. . ·- ·.- - .. - .. 

felmezse aynı suretle ka
dına hakikati ifşa etmeğe 
de kıyışamazdı. 

Musiki salonuna doğru 
yürüdü ve salonun kapısını 

·açtı. 
-4-

ikinci bal ayı 
Üç ampul yanıyordu. Sa

lon bazı tarafı ışıklı bazısı 
karanlık olduğundan gün
düze nisbetle daha büyük 
ve farklı bir manzara al· 
mıştı. 

" Tereza "' " Şopen • in 
mazurkasından sonra kendini 
Paderevskinin " otus sek, nu-

mara 3 • melodisini çalmıya 
başlamıştı. •· cones • otur· 
du Melodi kendisine gayet 
hazin geldi. Sonra, din
lenmeğe bıraktı ve tekrar 
kendi düşüncelerine daldı. 
Bu ana kadar düşünceleri 
kafasında yekdiğerine çar
pışmış biribirini !kovalamış, 
vaziyetin dehşeti karşısında 
karma karışık bir surette 
firar etmişti. 

Şimdi dimağında bir vu
zuh peyda oluyordu. Bulan
mış ruhunde yeni bir itti
rat vücuda geliyordu. 

Netice itibarile şu kadın 

KOLİNOS diş ağrılarına, dişlerin 
çürümesine vedis etlerin hastalan-
masına karşı yegfıne sillhtır. • 

I<unı bir fırça ilzerine konulacak 
bir santimetre ıniktarinda Kolinos 
macunu diş aralarındaki yemek ar
tıklarını, dişlerde toplanan taşları 
cıkarır ve dişleri çilrüten mikropları 
mahv ,.e ifna eder. 

Bu giln Kolinosu tecr~be e~}~i~ 
·11e ağzinızın ne kadar temızlendıgını 
ve saatlerce devam eden serinliğe 
,likkat edeceksiniz. · 

KOLYNOS 
DENTAL CREAM 

10rtılye,lçln depozllerl: MAURICE FARA661 
Be7otla, Yeaedlk Soluıfiı, lbnblm Pıp ıpartımıni ı~ 

İstanbul muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

Bazı inşaata nezaret etmek üzere şayanı kabul şeraiti haiz 
oldukları halde istihdam edilmek üzere istihkam zabitliğinden mü
tekait zevatın idarei hususiye heyeti fenniyesine mür Jcaatları. 

onun değilmiydi? Piyanoya 
oturmuş, saçları arasından 

ziya süzüldüğü halde oturu
yordu; Omuzları çıplaktı; 
ve libasın şefaf dokuması 
altından görülüyordu. 

Bu kadını eldetmesi için 
elini uzatması kafi idi. Evet 
müddeti Ömründe iki dafa 
karşılaştığı bu kadın kendi 
ayali, kendi zevcesi değil 
mi idi? 

Bu kadın belki de Lon· 
dranın en güzel kodını idi. 
Tatlı sohbeti güzel olmıyan 
bir kadın da bile olsa günlü 
alırdı. Halbuki onda hem 

zarafet, hem ülviyet vardı. 
O lıütün garibeleri ve 

ezdadı ile mücessem 
" kadın • dı • Hem de 
muhabeti ile bu vasfa layıktı. 
Ne o. bu sırada "Conesni 
seviyordu. 

Tereza zor çayı bitirdi. 
Birkaç sahife çevirdi. Kalk
tı ve salonu gecerek" Co
nes. in yanına geldi. Su 
üstünde hıram eder gibi 
yürüyordu. Tamamen yak
laşınca "Conesn in oturdu
ğu koltuk üzerine eğildi. 
~ Cons • saçları arasında 

kontes dô • Roçester ,. in 

Evkaf Müdürlüğünden : 
Şehz.:ıde ambarile Üsküdar imaretinde mevcut müstamel bakır 

ve hurda pirinç ve tonç ve kaşık bardak ve tabak g bi sair eşya 
ayrı ayrı müzayedeye vazedilerek mayısın yfrnıi dokuzuncu Ç6r
şamüa günü saat on beşte ihalesi icra edileceğinden talip olan
ların ~eraiti anlamak üzere her gün levazım idaresine \·e ihale 
yününde idare encümenine müracaatları. 

Evkaf Müdürlüğünden : 
Bahçekapısında Çiçekpazarında Taşmeklep tahtındaki (IS} nu

maralı dükkan ile (14) numaralı ardıye (75) lir!ıdan talibi uhde
sindedir. 

razlasile talip olanların ( 8- haziran - 929 ) cıımart:si gününe 
kadar Evkafı Müllıaka Müdüriyetine ve yevmi ıııezhiırda idare 
Encümenine müracaat eylemeleri. 

lstanbızl Ticaret ve Sanayi odasından: 
Ltanbul Ticaret ve 'anayi odası muhterem tiiccar ve 

erbabı sanayiimizin Bayramını tebrik eder. Oda 20, 2 J, 2 2, 

23 mayıs tarihinde kapalı bulunacaktır. 

Istanbul Hilalahmer merke
zinden: 

Tarnkçular cemiyeti tarafından cemiyetimize 148 adet 
tavuk tcbcbrru edilmiş ve nıczkı'ır tanıklar guruba, J laseki, 
Ccrrahpaşa, Gulhanc hastanckri il~ darülkczcye mütasad
yen taksim ve teslim edilmiştir. Bu bapta gösterilen atakai 

. . k keşfıYl · 
rroıelcrı, evra ı . aka~' 

.. · ·e ı•1Uil 
şJrtnamei fenmsı:ıı ' · ı riıl 

ı . . - ek isteren . 
şar namesını gornı oda 

civarı 
lstaııbulda Türbe . _ il :e 
Scııayi ve fl\es1i müdfıılııg ve 
Aııkarada Şelırcmanetiııe t·ı,e 

· ·ase ' 
Edremit belediye rıı .~i 

. . ye"" 
müracaat etınelerı le •-rl-

. ()09 ~· 
ihale olan 1 lı~zır~n 1 ~ -it 

I •rcı" 
hinde s1at on altıJ.ı " 1a-
belediyesinJe hazır buJuıııı 

!arı lazımdır. 
cdrce~ 

11\üııakasaya ıştirak 
1 

r: 
''ra ı-a talipler yevmi meı. ıı , 50 

• t ı' 
ı - Bedeli kr;fııı kk ıe 

. t ıı1ıt\'ll 
ınikdarında h ııuna 1 ıu· 

,. ır.C" mektubunu ve ya yczn- · 

. Mayıs . :;eo·ı 
hami yetkarane dolayısile arzı şükran olunur. 

1 
HAKiKİ BO)IO~Tİ GAZOZLAHININ 

.\L.\)IETİ F .\ HİK.\SI 

' ı Zilhicce 1 O Burç · J,,ıuı~ · 

1 
Aı~n b>tı;ı r'2!1o1 M;6.o1 

1 ~.57 L:JLV.J , 

Pazarfesı 
Kurban b.ı~· 111 - ----/ 

--··Na~il~ vakıtları f,.ıı••" 1 

Gazoz şışelcri Gazot. şişeleri üzerindeki 
üzerindeki kapsolumuz etiketimiz 

Gazcz, kapsol ve etiketlerimizin taklit edildiği görüldü
güııden hakii<i Boınonti gazozunu içmek arz.ı edrnler kap
sal ve etiketleriınize dikkat etmelidirler. 

• :. .. / . • : • \ ~ iı:. 1 
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•"•" öıı. lkbl AkJ• 11 
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Buııün doltanlata ıı:.ı 
E.rkı~· _,, .. 0/ 
~ ';ttO"" 
lsmail ' 

GünÜn nssih,_tı: 
d·nle 

Rlr si..ır!c t • 

Bugünkü h•>'~ , ,., ' 
hOi\'\ 1 

RüzgAr hafif \'c nıur:ı 
hava açık olac:ı~~:r 

- b,,.eı 
Refik A 

müdür: 

S k111ıl Muharriri: Vere ta 

parmaklarının okşamasını 
duydu. genç kadın diyor-
du ki: · 

- Şöyle bir yoklıyayım .• 
tabiaıiniz eyileşmiş mi? Ne 
garip! başınız şeklini değiş
tirmişe benziyor. Üst tara
fı evelki kadar yassı dur· 
muyor... Sanki biçimi dü
zelmiş... Bu iyi bir alamet 
Nasıl siz baş tümsekleri 
hakkında söylediklerime 
inanır mısınız? "Blimders. 
in kafası tepsi gibi düz. 
Yassı başlılık bir aile ala
meti olacak. "Roçester" !er
de her aza yassıdır. 

Bakınız "Venesya. nın 
ayaklarına ... Nasıl "Venes
ya" nın ayaklarını hiç gör· 
dünüz mü? 

- Asla! 
- Aman ben onu ha-

mamda gördüm. Arkasında 
uzun bir sarı penyuvar var
dı. Saçları omuzları üze
rine fare kuyruğu gibi u
zanmıştı • Ona baktıkça 
miyavlamak hevesim uya· 
nıyor ... Ya siz ... Hem de 
brmalıyacak gibi oluyorum. 
Artık onu düşünmekten 
vaz geçmeliyim. Neler söy
ledi ise hepsini unutmalı-

yım. 

"Artör. bal 
tırınıza geliyor 

Delikanlının 

hll" 
ayınııı 

nıu? . eli 
elinı jkı 

arasına almıştı: nel;a" 
- Ah 1 o sırada Jur o 

dar mes'uttukl Ne 
0•11 Jıl11· 

hayatı bir daha. ya~~r111 iıle 
Ne olur artık -b~r abtu pe'/" 
kavga etmemeg bunull 

d 1. Acııba man e e ım. 
imkanı yok uıu? . 

d. kı• 
"Coııes,, de 1 

: •• şf" 
k tıneyıoıı. 

- Mera e ·ı.. 
tık kavga etıniyece~:,.,...ııl 


