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• Hoynt PD~DlılıÔı 
ve 

verıiler ,. 
Maliye vekili Sar.ıcoğlu Şükrü 

beyin bütçe münasebeUle 
Millet Meclisinde hayat pahalı

lığına dair söylediği sözler, 

daha doğrusu bu sözlerin için
deki bazı cümleler şayanı dik
kat akisler yaptı; mesela bu 
sö1Jer arasında c ucuz hayat 
kolay hayattır; ucuz hayat müs

temleke hayatıdır; ucuz hayat 
bir lokma ve hırka ile iktifa 
eden milletlerin ve memleket-

lerin hayatıdır; biz böyle bir 
hayatı istemeyiz.• gibi ifadelere 

benzer bazı ibareler vardı; bu 
tarzdaki cümleleri okuyanlar ve 
bu cümlelerin hakiki manasını 

- nutkun heyeti mecmuasına 

nazaran - anlamakta müşkülat 

çekenlerden: c O halde acaba 
maliye vekili memlekette hayab 

ucuzlatmaktan 7.iyade pahalılaş

tırmak mı istiyor~ • diyenler 
oldu.· 

Tabii Saraco~lu Şükrü beyin 
a~zından bu kadar mantıksız bir 
maktat ifade edecek sözler çık-

ması mümkün değildir ; ve 
maliye vekilinin asıl maksadı 

dikkatli bir tahlil ile bütün söz
leri gözden geçirildikten sonra 
iyice anlaşılabilir. 

Cumhuriyet hükümeti Türk 
milletini ecnebi esaretinden kur
tardıktan sonra bir daha f ela-

ketlerin tekerrürüne mani olmak 
için memleketin her tarafını çelik 
ağlarla örmek iztirarını hissetti. 

Bu iztirarın neticesi olanık şimen

diferler ynpılmağa başlandı. Bir 
kaç seneden beri de,·am eden 

kuraklık felaketi su işlerine 

ehemmiyet vermeği icap etti ; 

Türk milletinin beynelmilel 
mali namusunu kurtarmak için 
alacaklılarla anlaştı; Bir taraftan 

memleketin umumt idare ihtiyaç
larını temin etmek , diğer taraf

tan yoktan meydana çıkanlmış 

olan bir memlekette en asri 
medeniyet vasıtalarını yapmak 
milyonlar sarfını icap eder . 

Eğer Türk milleti tutulmuş olan 
bu yolda yörüyerek yüksek ga-

yeye yetişmek istiyorsa - ki 
bunda hiç kimsenin ihtilafı yok-

tur bu milyonları sarf etmeğe 

mecburuz ; bu milyonların sarfı 

da şüphesiz vergi suretinde gene 

efradı milletin kesesinden çıka

caktır ve neticesinde umumi 
hayatta az çok pahalılık tesiri 
yapacaktır. 

Binaenaleyh hem hükQmet
ten medeni memleketlere mahsus 

her türlü işleri beklemek, hem de 
bu işlerin htilzam ettiği vergileri 

çok germek , yapılacak işleri dü
şi:nmeksiz.in : « hayat pahalıdır; 

vergileri a1.altınız> demek doğru 
b r hareket değildir . 

Bu noktada Sarac oğlu Şükrü 
bey ile bir fikirde bulunuyoruz; 
yalnız bundan ba§ka diğer bir 
r;ıoktaya daha işaret etmek is
tiyoruz. 
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Ajanslar kuneresi bu 
eün saat üçte açıbyor 

Murahhaslar dün vap1ı1f ve frenle 
tamamen grjdilcr 

Ajanslar kogresi bugün sa

at iiçtc Tarabiyncla Tokatlı

yan otelinde toplanacaktır. 

C~lsc lstnnhul 

meb\ısu Tev-

fik K:\mil Bey 

tarafından kii

şat olunacak-
tır. Otelde kon
gre içtimaı için 
bir salon ha
zırlanmıştır. 

F.lliyc baliğ 

olan murah
haslardan beşi 

evclki giin 

gel mi~ Jcr di . 

Diin de müte-

M. Olivya, Bulgar mat

buat miidiirii l\1. lnın Topof, 

Bulgar ajan~ı mLltHirii l\J. T. 
Topof, Dani-

mark<\ murah
hası :\t Çit-

Jo,•, 1spanya 
murahhası i\1. 

S. :i\T. A mııto, 
l~stonya mu
rahhası i\J. 

Lintrof, Roy
ter ajansı mu-

rahha. ı Klc

man Ye l\I. 
i\Ial, Norveç 

baki murnlıha· Dün vapurla gelen rnurahhaslnı 

murahhası l\f. 

l\Iandello, Tas 
aj:ınsı murah
hası 1\I.Lutcski sJardan Doçıya Galata rıhtımında 

vapuru ile ve Avrupa cki5-
pre He ~chriınize murnsalat 

· ctmi~lcrdir. 
EkLpre!)lc gclcnJcr italyana 

mlicHirii :\1, Civani kaptellata 
i r:ıl y .ı ajansı rei i .:\ 1. .:\ fanli ya 
.\Jargmıyi ve :\1. Piyetyo 
kopodur. 

Yapurl.ı gelenler ara~ında 

başlıca şu zc,·at bulunmak
tadır: Yolf ajansı namına Dr. 
Piyer, :\1. Frcytak, ve :\1. 
Fridik:slcri Almanya& Auu
pa R:ıt~) o miıdlirii Radiçki 
'c rufcka~ı, A \ u-.turya mu
rahhası :\J. Korlmı, Dr. :\J. 

Ç'taklcr, 13elçik:ı murahhası 

Refat Nuri 
nin 

Yeni romanı 

Yooro~ Oö~ünıü 
Pek yakında 

"Vakıf. ,, 
sütunlarında 

-------
Vasıf Bey 

Sabık Maarıf \'ekili ve lznıir 
meb'usu Vasıf B. d~n Ankara
dan şehrimize gelıııiş ve Gül-
cemal vapuru ile ayni günde 
izmire gitmiştir. 

- -Bakkalların tenezzühü 
Bakkallar dün şir.<et vapuru 

ile l\\arınarada bir tenezzüh 
yapmışlardır. 

Bunlardan mnda aynı Ya
purla Çckoslurnk, İsveç, 
1 lolanda Romanya, ı ~orveç, 

Yunani tan ve J layas ajansı 
murahhasları da gelmişlerdir. 
Bu sabah ) alnız Sırp murah· 
ha.-ı ı\I. Pctriı.; ile ajanslar 
merkezi .komitesi murahhsı 
::\l. ;,\Jinc geleceklerdir. 

Bu gece şehremaneti tara
fından murahhaslar şerefine 

otelde bir ziyafet verilecek
tir. 

:\latbuat cemiyeti ele önü
mlizdeki alı giinii Tnrabya
dıı, Tokatlıyım otelinde mu
rahha~lara bir öğle ziyafeti 
yerecektir. 

Linç! 
Bir çocuk otombil al
tında kalarak parçalandı 
Polisler şoförü halkın 

elinden güçlakle 
kurtardılar 

Evveki gün Aksarayda çok 
kanlı bir kaza olmuş ve 5 ya
şında bulunan bir yavru bir 
otomobilin tekerlekleri arasında 

uzun müddet sürünerek parça· 
lanmış ve ölmüştür. 

Tahkikatımıza göre, ,·ak'a şu 
suretle olmuştur; 

Aksarayda Muratpaşada tram
vay caddesinde berber Kadri 

E.nin 5 yaşındaki çocuğu NedA, 
öğle zamanı karşı kald;nmdan 
babasının dükkanına geçerken, 
karşısına ani olarak bir otomobil 
çıkmış ve çocuğu önüne almıştır. 

Küçük yavru bu ansızın gelen 
otomobilin önünden kaçmak 
işlemiş ve aksi bir tesadüf en· 
tarisi otomobilin hareket ko-

• 

Romen 
Japon 
heyeti 

Dün aktam Anka· 
raya eitti 

Heyet .... alı. 

Ferik :.\Iatsuhi, l,_ivli ::\Jatnıhı 
ve :\Iiralay TcradfKlan mürek
kep olmak iı?.ere bir kaç gun 
evvel ~chrimizc gelen Japon 
heyeti diin akşam nkaraya 
gitmiştir. 

1 lc) et , mcmlckcciınizdc 

tetkikat için bulunmaktadır. 
Ankarada erkanı llarbiyc1 

umumi~ c rci i Fevzi paşa 

hazretleri ile l\Jilli :\Iüdafoa 
''cl\ili Abdülhak beyi ziyaret 
edecekler ve bil:\harc !;Chrimize 
dönerek Romanya tarlkilc 
avdet cylcycccklerdir . 

::::::::::::::::::::::-.::::::~···--:-=: 

!una takılmıştır. Halbuki oto
mobilini son süratle götüren 
şoför, çucuğu çiğnedığini zann-

etmiş ve yakayı ele vermemek 
için bütün süralife kaçmıya 
başlamıştır. 

Halbuki çocuğun boyu kısa 
ve otomobil de yüksek olduğu iç.in 

ilk hamlede çocuğa bir şey 

olmamıştır . 

lşte , şoför bu vaziyette ço
cuğu sürüklemiş ve zavallı yavru 

otomobilin bu sür' atin den param. 

parça olmuş , beyni patlamış 
1 Türk ocagındaki konser kolları J bacakları vücudundan 

~ ı ayrılmıştır • 
1 Caddeden geçenler delice 

Dün öğlecıcn sonra Türk ocağında konservatuvar muanim 
ı , .ııdcn Maestro Aşil Talarikonun talebeleri tarafından bir 
konser verilmiştir. -Resmimiz bu muvaffakiyetli konserde taganni 
eden genç san'atkarları muallimlerilc birlikte göstcrmeJ...-tedir. Bu 
konser hakkında 4 üncü sayıfaıııızda Son'aı lıayalı sütunumuzda bir 
makale vardır. 

koşan otomobilin tekcrleklert 
arasında parçalanan çocuğu gör-

müıler ve şoföre bağırmaya baş· 
Jamışlardır. Otosuou delice ko,. 
turan şoförün :kimsenin sözünü 
dinlememesi halkın asabiyetini 

tahrik etmif ve otomoblli ta§lamıya 
başlamışlar 1 tramvay amelesi 
kazma ve küreklerle otomobile 
hücum ederek camlarını kırmışlar 

en nihayet Çapada tevkife muvaf-
fak olmuşlardır. 

Şoför durunca rasgelcn tokatla, 
kazma ve kürekle ıolörü linç 
etmek istooılşlerdir. 

Civardan yeti~n. Z)l:>ıta toförü 
halkın elinden kurtannıı ve oto
mo~ı t; ı., hirlıkte karakola götür-

jinınosti~ tole~esi urinıiz~e 
Müsafirlerimiz 1~~~~~~~ 

- --·---

VE 

Bedeıı teı·bi)resi :. 
1{t1rstn1cla 1 

-.--...- .. 
Türk talebesi ile birlikte ; • MUSTEHCEN 
güzel bir müsamere ·N~DIR?,. verdiler 

Romanya terbiyei bedeniye 
mektebi alisine mensup kadın 

ve erkek talebelerden mürekkep 
120 genç dün Romanya vapu
ru ile Köstenceden şehrimize 
gelmişlerdir .Romanyalı misafir-

~~~~~ 

ler rıhtımda Çapa heden terbi
yesi muallimi ve talebe mümcs· 
silleri tarafından karşılanmış, 

doğruca Çapaya götüriılmüşler
dir. 

Romanyalılar ve bizim jim
nastikçilerimiç saat dörtte mües-
sede müşterek bir müsamere 
vermişlerdir. 

Evvela, Romanyalı kızlar 
sonra bizim Hanım talebemiz 
mütekabilen Romanyalı erkekler 
ve ondan sonra da bizim 
gençler birer grup halinde 
jimnastik hareketi yapmışlardır. 

Gerek Romenler gerekse 
talebemiz hareketlerinde müte-
kabilen alkışlanmışlar ve takdir 
edilmişlerdir. 

Bedeni hareketleri müteakıp 
Romanyalı misafirler erkekli 
kadınlı olmak üzere milii rakıs
Jannı yapmışlar ve pek çok 
alkışlanmışlardır. 

Mili danslardan sonra Selim 
Sır JI B. ·Türkçe ve f"ransızca 
olarak bir nutuk irat etmiş ve 
Romanyalıları selamlaınışlır. 

1 Altt:ırafı 3 tıncıi snyı!:ımızdndır] 

Jlessaı11 Ccnıil 13ey·i11 fik~ri 
Bence çirkinlik müstehcendir .... 

!fer eserde bir sı'itre vardır ki teca/11// etnwk 
istiy·cnlere t ecahiil ctnwk im kci 11111 ı ba !tşeder 

Büyük ve kıymetli kari
katüristimizi, duvarları çıp· 

lak kadın resimlerile, bir 
çok karika
türlerinin o
rijinallerile ·, 
bunlar ara· 
sında, Cemal 
Paşayı Dim
yata pirince 
giderken gös
teren enfes 

karikatürle 
süslü oda-

Cemin sahibi Cemil Beyi 

hiç de uzuzuzadıya takdime 
lüzum görmedim. Çünkü 

onu tanıma
yan, karika
türlerini hay
ret ve tak
~irle seyret
meyen, Türk 
karileri ara
sında, bil
mem ki, var 
mıdır. 

Cemil B. 
sında .,Cem" açık ve müs-
in bayram tehcen resim 
nushası için yapmakla m-
resim hazır- aznun olarak, 
lamakla meş- geçen !er de 
gul buldum. :mah ke n eye 
Köşelerinde Cemil .B. verilmiş, mah-
yumuşak, ipek yastıklar kum olmuş, fakat T cmyiz 
bulunan koltuklara karşı· mahkemesi kararı nabet-
lıklı oturduk. miştir. 

Lik maçlarında-
Cemil B. gerek resim 

san'atkarı, gerekse açık ve 
müstehcenlik cürmünün 
maznunu olmak dolayısile, 
anketimize, hiç Şüphesiz, 

,, 
_ songun 

Dün Galatasaray, Süleymaniyeyi; Vefa Bey
kozu, Fener de Beşik taşı yendi .. 

Galatasaray futb~I ıampiyonudur 

çok cntresan cevaplar ve
recekti. Netekim öyle oldu. 

Sorduğum suaallere Cemil 
B. şu cevapları lütfetti: 

.. 
ikinci Fener, üçüncü Beşiktaş ve sırasile: Vefa. 

Beykoz, Süleymaniye -

- Bizim Ceza kanunun
da müstehcen ve hayasız-

canın tarifi yoktur. Esasen 

l ben kanundan bahsedecek 
salahiyetle değilim. 

Ehli kanun sizi ve kari
lerinizi tenvir ederler. Ben 
dolayısile aradım, fakat 

tarifine müsadif olmadım. 
Yalnız dava vekilim Bahir 

, ~ beyden öğrendiğime göre, 

1 
bu gibi kelimelerin mana-

' · - larını bulmak için, Fransız 

.. 

I 

Dünkü maçtan bir estantane 

Galatase.ray "irinci, F c
ner'b~hçe iklnd, Beşiktaş 
üçüncü ..• 

işte aylardanberi yapılan 
futbul lik maçlarinda bir-

birlerine karşı ciddi bire!"i 
rakip olan hu üç. kıymetli 
takımımız dilnkü maçlardan 
sonra karşımızda bu suretle 
sıralandılar ... 

[Alt tarafı 5 laçl aaydl.mmda] 

Temyiz mahkemesi Litre 
lügatine müracaat etmeyi 
kabul etmişlerdir. Hafızam 
beni aldatmıyorsa, Litrede· 

ki tarif şudur: Brütellöman 
açık ve hayasızca olan şey

ler... Benim bundan anla-
dığım, tecahül etmek isti-

yenlere tecahül etmek im
kanını vermiyecek kadar 

hayasız ve müstehcen ol
maktır. 
[ Alttarah 2 inci aayıf auuzdadır j 



., 
2ilterede sıcaklar şiın iden müthiş 

Dereceihararet1922 Çıplak ve müstehcen nedir? 
den beri görülmemiş [Üot tar·a/·ı-biııiirllıınc11i 11 

.. ~yf.anZ!lıı.zd.t•dı•r•] l!!l.IZısolln-y11a·p·tı·ğı-r.es·i·m .. a.ra•s::1ın•d·a-·r•eıoısi•m1:1l•e·m-eş·gu-l _o.im.ak la-

ı ir şekil aldı 

a. Paşa 

derecede Benim kendi fikrimi so- hiç şüphesiz bir çok fark· zımdır. Ben bizzat yaptı· 
rarsanız, bence çirkinlik lar göze çarpar. ğım resimlere arkadaşları• 

J ğ 2-:1: ( A j } B ·· 1· '[t müstehcendir. Demek ki resim görmek mın yanlış mana verdikle-
A)ll ra) . • . - llf!U1l ll!!l ere- Bu gerek eşyada, ge"rek tkik . k • d .., '-' ve te etme san atı ır. rine şahit oldum. 

nin ceuııp - şark) şark ı•e nıerke::. kontluk- düşüncede, gerekse hare- Bir misal olarak diyelim ki, Her şubei san'at münte-
[rıruıda sıcak nztnlakalara has bir hararet kette tezahur eder. bir karikatürün eli uzun siplerinden birer ehlihibre 

!. 1 b · "'k Tecahüle imkan bırak- olsa, el uzunluğu hırsızlığa af 
hı'i .-ı'i11ı siirnıektedir. 1922 serıesindeıı:i tiyu · mamak meselesi bence çok telmih addedilerek mahke- teş~~d:ntarçe~~kcek ve 
Stl'llklardan beri 1lfa;·ıs ayuıda bu dPrece mühim bir noktadır. Zira meye verilse, acaba elin 

uzunluğu telmih kastile mi, korkulacak ne var ? Ehli 
. ı.·t"ı'l.·sek bı"r hararet derecesı· go""rz";/ıııemı"ştı"r. insanların keşfetmedikleri ksa h'b · te kı'I edecek olan 1 ' ' " yo karikatüristin ihma- ı reyı Ş • 

şeyler müstehcen olamaz. !inden mi oldu""·nu kim !ar da bu memleketin ço------- ---
Zeplin Almanyaya döndü lnsanlar müstehcen olan ıs u ki d tayin edecektir. Bunu hakim cu an ır. " 

her şeyi bilirler. Fakat za. tayin edemez. Bunu anla- Cemil Beye çok çok 
Tıılon, 23 ( A. A. ) - Zeplin yolcul:ırı, saat ı9,40 ta. b::lona 

bimnişlerdir. Cuers kumandanı Centreue azimet hare~Uını idare 
etmiştir. Saat 20,25 te Zeplin uçmuştur. B lon 21,49 ta Marsilya 
üzrrirıJerı geçmiştir. 

manın ahlak telakkileri mak için bilfiil uzun zaman teşekkür ettim. 
bunun ifşasına mani ol- * ~ * 

Paris, 24 ( A. A. ) - M. Ekner, harekefrıden evvel •Maten• 
gazetesi muhabirine, Fransız matbuatına hitap eden bir beyanna· 
me tevJi etmiştir. Bu beyannamede deniliyor ki: Fransa düşman· 
lığı ile meşbu olan ve hareketim esnasrnda yanlış surette tefsir 
edilen haberlerden sonra Fransa matbuatının bana karşı bu kadar 
har.retli bir hüsnü kabul göstermesine intızar etmiyordum. Bazı 
Alman gazetelerinin, kat'iyen söylememiş oldıığnm bir takım söz
leri bana isnat etnıelerine teessüf ederim. Fra·:sız matbuatını~ 
hakkımdaki rnuhadenetkarane ve lıayırlıalıane hattı Jıareket:ni 
tr.kJir ve ona samimi surette teşekkür ederim. Şurası muhakkak
tır ki bu fdaketli hadisenin iki memleketin münasebatı üzerinde 
mes'ut tesirleri olacaktır. «Tulon• ve Fraııs~yı terketmczden evvel 
en harar.tli temennim budur. l(arnya inildiği sırada dahi Alman 
asktrl ve mülki memurları, Fransız zabitlerine Fransız matbuatı, 
memurları ve Fransız halkı tarafından gösterilmiş olan lıüs:ıü 
k~b:ıldeıı dolayı teşeidcürlerini tecdit etmişlerdi. 

rr .drihshafeıı, 24 ( A. A. ) - Zeglin saat 5, 10 da karaya . . ,. 
ıı~rnı,.ır, 

--------· --- -

Aptallar ve deliler Amerikada 
hadım edilicekler 

Lansiag,23 (A.A.) (Mişiganda) Vali apfallarla akli melekatıııın 

hepsinden istifade edeıniyen diğer eşhasın akim yapılmasını 
natık bir kanun rnyihası imlalamıştır. Bu kanuna göre takim 
am~liyesi ancak alikadar şal:sın muvafakatile yapılacaktır. 

Petrol sanayiinde 
yağmakerlık 

Veshington, 23 (A.A) -M. 
Hoo·ıerin petrol istihsal eden 
hiil<Ometler valilerini 6 hıızıranda 
Colorado Siprigs le ai.tetmeğe 

davet e!Uğl konferansa başlan· 

gıç olmak üzre bu gilıı petrolun 
muhafazası umumi meclisi Azası 

\'C Amerika petrol enstitüsü 
mümessilleri nim resmi bir 
içtima aktetm~Ierdir. Bu içima• 

dan maksat hükOmctler arasında 
bir itJaf vücuda getirmek aurc
tile burgulan tahdit ederclr 

Küçük itilaf konferan· 1 

sının neticeleri ? 
Paris, 23 (AA.)-•Temps• 

gazetesi yazıyor : Küçük mlaf 
konferansı beynelmilel vaziyetin 
heyeti umumiyeslnde gayet mü· 
salt bir intiba husule getirmlıtir. 
Üç memleketin sıkı it~lh , hiç 
bir lnUrilı:anın haleldar etmesi 
mümlı:ün olmıyan ve Oçdevletin 
hususi ihtiyaçlarını , menfaat· 
!arını ihlal ctmlyecelı: surette 

ilk kıymetini muhafaı:a eden bir 
kuvvet şeklinde tecelli etmiştir. 

lıte bu clastikiyettir lr.i küçük 

petrol ıanayiinde yağınacılılr. itilafa her ıürlü vaziyetlerle in· 
me>elesini halletm< k imkanını tıbalc etmesine ve vazifesini itimat 
müzakere eylemekıir. Horbiye, ve hürmet telktn edece!. surette 

ifa eylemesine müsaadebahş 
bahriye ve ticaret nazırları ile olacaktır . 

polrol enstilüsü reisi ve petrol y oguslavya bütçesinde 
s;ınayii rüesasından bir ço~ k h 

ten i at yapıyor içtimada hazır bulunmuştur. 
lçtimaın nihayctind~ hiç bir k.arar Bclgrat • 24 (A.A.) - Ta-

maktadır. 

Bu itibarla insan bildiği 
halde müstehcen olan şe
yi görmek bile istemez. 

insana tecahül etmek 
imkanını veren eserlerin 
müstehcen olamıyacağını 

söylemiştim. Bu itibarla 
nükte ve cinas hiç bir za
man müstehcen olamaz. 
Nükte ve cinasın açık ol
dukları halde bir sütresi 
vardır ki bunlar bir sos
yetede söylendiği zaman 
istiyen bu sütreyi kaldırır, 
istemeyen kaldırmaz. 

Bu itibarla dinliyenler 
tecahül etmek imkanını da
ima muhafaza ederler. 

San' at eserlerine gelince: 
san'at daima güzellikler 
arasında cereyan eder. Bel
ki bunlarda hayattan alın
ma çirkin sahneler buluna
bilir, fakat bunların tarzı 
ifadesi güzeldir. Binaena
leyh bu kabil eserler de 
dahil olduğu halde, san' at 
eserlerinde müstehcenlik 
mevzuu bahis değildir. 

Çünkü gaye san'attır; ve 
çünkü gaye bedii bir he
yecanın, Litrenin tarifine 
mutabık olmak üzre, brü
tallöman açıklık ve haya· 
sızlıkları takip etmelidir. 
Yoksa san'at eserlerini de
ğil.. Hayasızlığın gayesi de 
hayasız ve çirkindir. Mese· 
la açık fotoğraflarda oldu
ğu gibi ... 

Ehli vukuf teşkili mese
lesine gelelim : kanun di
yor ki, san' at ve ihtisasa 
tealliik eden hususatta ehli 
vukuf tayini lazımdır. Ede
biyat, resim, heykeltraşi 
birer san'at ve ihtisas işi 
değil midir? Vakıa hakim 
memleketin ahlaki temayü
latını temsil edebilir, ve 
o itibarla kendi hissine 
göre hükmünü verebilir. 

Fakat bu kafi değildir. 
Mahkeme alelade bir kont
rat davasında ehli vukufa 

sarrul maksadile Yugoslavyanın 
ıu:!ıaz edilmemiş olduğu işrap müracaat eder de bir resim, 

Bcrlin , Viyana, Roma, Bükreş, 
edi!r.ıi:;tir. B A bir yazı ve bir heykel 
Al d b h d uenoo yres baı ıehbender· davasında buna lu-zum ,...... manya a ir a ise ı ki i eriyle ik.inci derecede payi· görmez. Bahusus resim çok 

Bedin, 23 (A.A) - Ytcz- tah J d-L• hbe d l'Ll ;J tar ~ şe n er iı< er · ga fazla bir ihtisas işidir. 
cho~ belediye bioa.ına bir edilm;ıtır . Gene tasarrl'I mak- Bilfarz bir çocuk on sene 
bomba atılmışbr. Hasarat mü· sadile yühek rütbede 60 zabit ayni modele bakarak resmi 
himdir. teh~c,·k~~mişti~ yapsa, ilk yaptığı resimle 
---~- - ~ -- ------~~--:c:ı~ -- ~- -
j Vzkt) in 23 --2!.·ıY}~ J 92~ trfı ika.s_:_: 163_ Teessli..tiııi.in şiddetin-

Namu 1 
ot ilr •. == 

Mıılıarru·i: lltise-ıJiıı Ralnni 
Bil' tcııe<lcn diğer bu defa kadın iki 

tepeye uçlular. Bir yumru~ile onu göğ-
şi·~ daha açıılar.. sündeıı itcı·ek: 
.~oföriin gözleri ha- - O .. Sen yüz bul-

~·ılch. Sinirleri gerildi. dun, astarını da isti
Kolları açıldı. Arzudan _yorsun ... 
titreyen dudaklarile Delikanlı l?mam işti
sonu gelmez puseler hasının inkişafında 
almak. için sevgilisine teneffiire benzeyen bu 
~lılmak istedi. Ukin retten gene yaralandı. 

den sersemliyerek çe
kildı .. 
Ntş'elerini öldfıren 

kücük bir süktillan 
• 

sonra Şehnaz: 
- llaydi arş, siir .. 

Artık ne içecek halim, 
ne de derağuşuna ta
lıammülünı kaldı. Bir 
yerde durn1adan gide
lim. 

Kah açup kı\h kapa
nan bu n1art hayası • 
nıizacın önünde göğ-

nüude kopan müthiş 

fırtınalarla şoför sar
sıla, sarsıla yola düzel
di. 
Şimdi nereye gittik-

Avukat İrfan Emin 
Beyin fikirleri 

Avukat irfan Emin Beyin 
anketimize verdiği cevabın 
ikinci kısmı bayramın bi
rinci günü çıkan nusha
mızda intişar etmişti. Bu 
kısım mürettiphanemizde 
gece sahifeler bağlanırken 
müessif bir yanlışlık neti
cesi olarak diğer bir yazı 
ile kanştınlmıştır. Yanlış
lığı tashih ve ikinci kısmın 
ilk intişar eden parça ile 
rabıtasını muhafaza için 
irfan Emin Beye rica ettik; 
bize verdiği cevapların ta
mamamının bir hulasasını 
yaptı. Bunu aynen derce
diyoruz. 

1 - Ceza kanununda 
"açık. kelimesi yoktur; 
"müstehcen ve hayasızca. 

tabir[ kullanılmıştır. Böyle 
bir cürmün teşekkülü için 
galiz; bayağı his ve ihtiras
ların bedii endişeler hari
cinde ve umumi iffete ta-

arruz eder mahiyette süduru 
lazım gelir. Bu cürümlerde 
ve maksada azami ehem
miyeti atfetmelidir; nitekim 
ceza kanununun 420 inci 
maddesinde "kadın oynat
mak" tan bahsederken 
"adabı umumiyeye mugayır 
olarak açık yerlerde veya 
halkın sühuletle muttali 
olabileceği açık mahaller· 
de fuhuş maksadile kadın 
oynatanlar ve bilihtiyar 
oynıyan kadınlar. tabiri 
kullanılmıştır. Böyle cürüm
lerde fücur kastı, ilk ba
kışta farkedilecek kadar 
açık olmalıdır. Esasen hu
kuk mahiyetini iktisap eden 
ahlak kaideleri, şiddetli 
bir zaruret karşısında ce
miyetin kefaleti altında ve 
cebr ile tatbiki lazım ge
len kaideler demektir; Bu 
tecavüzü herkes açıktan 
açığa anlayabilmelidir; yok
sa ufak tefek telakki fark
ları hakiki bir miyar sayı· 
lam az. 

2 Bir san' at hiç bir 

!erini bilmez bir sür'atle 
dağdan dağa uçuyor
lar, arabamn bir koşc
siııe c;ckilcn Şehııaz 
teslimiyete benzer bir 
durgunlukla susuyor
du. 

Otomobil vollu, yol-• • 
suz bayıl'lardaıı, yamaç-
lardan, düzlüklerden, 
hava da zikzaklar 'a-• 
pan kırlangıçlar gibi 
çılğın bir hızla dönüp 
dolaşıyordu. 

Gün _nihayete erdi. 
Akşamın loşluğula be
raber serinliği bastı. 
Kızıl , bulullar arasın

dan siiziilen bir şahin 
uçuşula nıadcn yoku-

zaman cürüm teşkil etmez. 
Bedii mahiyetinden ayrıl· 
dıktan sonra onu müsait 
olduğu ölçülerle veznede· 
biliriz. Ahlak bile asil ve 
güzel hareketlerin ifadesi
dir, ve unutmamalıdır ki 
güzellik yalnız bir şeklin 
değil, bir mefkurenin çeh
residir. Binaenaleyh güzel 
bir şeyde müstehcenlik 
mevuubahs olamaz. Müsteh
cenliği yazı, resim ve saire 
cephesinden ayrı ayrı mu
hakeme etmek lazım gelir; 
mesela cinsi münasebeti 
irae eden bir resim müs
tehcedir; fakat bunu bir 
hedefe raptederek bir 
san' at, bir edebi tahlil 
zımnında yazmak mümkün 
ve meşrudur. Bu hakkı res
sama tanımamaklığımız, her 
resmin müstakil bir mevzu 

olmasındandır: Bir cümle di
ğerini ikmal edebilir; fakat 
bir resim diğer bir resmi 
asla ... 

3 - Her san'at eseri 
muğlak bir mevzudur; ona 
nufuz için hazan yeni bir 
neslin gelmesi beklenmek 
lazım gelir. Bir hakimin 
böyle karışık bir yolda 
kendi irfanına güvenerek 
yürümesini adalet için teh
likeli bulurum. Bir hırsız
lık davasında kırılan kilit 
için çilingiri dinleyip de 
san' atkarı ihmal etmek, mu
asır medeniyetin hürmet 
ettiği ihtisas mefhumunu 
inkara müncer olur. Şüp· 
hesiz ki hakim cemiyetin 
en münevver, en mükem
mel adamlarından biribir; 
fakat herşey değildir. Ha. 
kimler ehlivukuf raporları 
ile mukayyet olmadıklarına 
göre bundan çekinmek için 
makul bir sebep tasavvur 
edilemez. 

Sonra unutmamalıdır ki 
bir eser ensicesine ve ga
yesine göre muhakeme 
edilmek icap eder: Mesela 

şundan Sarı yere indi
ler. Çarşıya vurdulaı·, 
fakat araba Mesarbur-

nuna değil Yeni mahalle 
yoluna saptı. Pazar 
başını geçtiler .. Fırıl
dak bahçesi yokuşuna 
saldırdılar .. 
Şehnaz uykudan uya

nır bir teaccüple sor
du: 

- Böyle tersine ne
reye gidiyoruz~ 
Şoför dargınlığını 

unutmuş bir tebessüınle 
cevap vedi: 

- Daha vakıı var. 
Şu sahilin sabah gii
zel1iğini görelinıs düne
ıiz .• 

Yazan 
ve 

AYHAN ibeı· 
.. 

Rauf Paşa )'~a bakılırsa ... 
Süleynıan Paşa neler yapnıamış, ne 

czlrı"inıler işleınenıişti 
-68-

Süleyman paşaııın Tuna 
şark ordusunun düşman ta
rafından esir edilmesine sebep 
olduğunu yazdı. 

Rumeli kuvYctlcriniıı da
ğılmasına Ye yüz topun düş
mana geçmesine sebebiyet 
verdiğini anlattı. \' c şu .cüm
leleri ilave etti. 

" _ bu:nlud.an batk• atfatı ıaüte~ 

••Jh.el aalcerlyeya •e hal& oldufu 
rit.l>et uld.enln •ak'U hayd1ettne yakıf. 
•tyu bir taknn ınll ef'al •• a.hllk ile 
111e1d.f ,... mütehellek bulundu.iu pe1c.ço1ıc 

sabü:.a •• el-r.dı aıkeriyentn lfadat •• 
riTayall .aktalarmdan mOdebaa olduktan 
baıka mauallahl tal.la aaltanatı aenl~ 

7enb:ıı aleyh.ınde dahi bulundulu me"ı 
oJdufa11dan •. H 

., - b5yle bir uhn kumandanhkt& 
delil allld ... kertde bile bulunm&11 ulz 
olamıt.yacafından dlvuıı harp martfctll• 
mubakemeılnln blliera.... ., 

Anlaşılacak neticeye göre 
muamele yapılmasını... Kay
detti. Tezkerenin sonuna da: 

Zamanın bu muhakeme 
ile uğraşmaya müsaadesizii
ğindcn bahsederek Süleyman 
paşanın « şimdilik kaydilc » 
Çanckkalede lıap~ı münasip 
görüldüğünü anlattı. 

Rauf paşaya : - Bir nıri 
demişlerdi . .Mübarek yüz tek
me savuruyordu. Kinci ser
askerin gösterdiği kötülükler 
arasında birkaç mulıakcmelik 
mcs'cle Yardı : 

Orduyu berbat eden Sü
leyman paşa idi ! 

Gene Rauf paşanın tezke
resine göre Süleyman paşanın 
hususi alwali de bozuk düzen 

-~"d~"bi;~"tt~·--;ö;i;·;··t;k···T;~: 
şına hiçbir kıymeti haiz 
addolunamazlar: onları yük
sek, pek yüksek, yahut 
bayağı bir halde gösterip 
tanıtan amil, eserin bünye 
ve gayesidir; her san' at 
eseri tam bir uzviyet sayı

lır; onun bir parçasını ele 
almak, insanı kol veya 
bacaktan ibaret saymak 
kadar gülünç olur. Bir 
san'at eserinin lam bir tah
lili, her halde bir ihtisasa 
ve ya hususi bir iştigale 
mütevakkıftır. Kimlerden 
istifade edileceğini tayin 
etmek ise güç bir iş değil
dir; tanınmış mütchassıs
lardan ve bilhass:ı bu zat· 
!arın vücuda getirdikleri 
teşekküllerden istifade edi
lebilir.. Yeni mevzularda 
yeni tehzibe tabi olanları 
da ihmal etmemek şartı 

idi yani : sarhoştu. !dar~ 
sizdi ve ... :ığza alınmıyacak 
başk:ı rezaletleri dahi v~r 
demek oluyordu. 

Bunlardan başka en büyük 
bir cinayet daha keşfedilip 
meydana çıbrılııııştı ki: o da: 

ıM Maazallah saltanatı aenl1• aJır 

binde bulanmak c:Umnl idi. Bir adııP 
batu-ıp ınah~·etmek için •adecı ıu lsıl,ı 
yeUp artar• ıaltba çok bile ıelırdJ~ 

Kayri dayansın kahpe dinli 
Süleyman paşa ! BunlarJ.ın 
birinden kurtulacak olsa mu
hakkak ötekinden yabsıı~ 
sıyıranuyacak gidecekti. . 

Serasker yazdııtı tezkereyi 
o saat Babıi'ılivc gönderdi. 
Rauf paşa bu gibi :ıcclc işlere 
şeytan karışmamak için tersine 
olarak çabuk har~ket eJilrııck 
Lizım geldiğini tıkdir cJcfl' 
)erdendi. 

Sonra kuracağı di\•anı lıarre 
tayin edeceği azaları ııısurla· 
mıya başladı : . 

[\"Ct, divaııı harp reisligiııı 
Dcn·iş paşaya verecekti. 

Derviş paş:ı h.:rbiye nıck· 
tcbindc bir Yakıtlar lıikıııct 
Ye kimya dersleri yerrniş, 
sonra ml:ktcbi ~skcriyc rı.ı· 

zırlıgı etmi~ti. Sül~ynıa11 

paşa askeri mc1'tcplcrc naıır 
olunca Daviş paş:ı ile arJ· 
lan açılmıştı. Dcn·i~ patanın 
ötede beride Süle·,m;ın p;ıŞ' 
aleyhine atıp tuttuğu i ~iJil· 
mege başlanmıştı. 

lşıe Rauf paşa bu zattan 
diledigi gibi istifade cdcccgıt11 

zannediyordu. 
Bu sebepten Den-iş paş;ıır.~ 

Süleyman paşayı nıulıakcııı• 
etmesi hoş birşcy olacaktı· 

iş birkerc reis bulnıakt~ 
idi. Alı tarafı nasıl oba 'e
rilir çatılırdı. 
Akşam üzerine doğru ıırf1· 

!in Rifat paşa A y.ıstafaııc1~ 
dan gelmişti. Tabii yeni ıC' 
<cPck mühim» Yazifcsiııiıı \1 

. ·~ 
olduğunu ıııcrnk ederek cı• 1 · 

bile uğramadan serasker IJ 
pısında soluğu alnı:,ıı. 

isabet, Rauf paşa da k• ~ 
disini bekliyordu. 

Rifat paşayı bcklcınıc•I•~ 
kabul etti: 

- Paşa, sizi çok ch•111" 

nıiyetli bir Yaz!fcyc tJ1111 

ediyorum. Dört bôluk a,;k'
1 

getirdiniz mi ? 
·1 J'l 1 e.... (Bllm:/ 

Hanım itiraz etti. bil· lokma gibi 'uıı 11 • 
Yokuşu c;ıklılaı'. Oıo- noşluğa u~aı·kt'I; ş:ı 1t: 

n1obil yolun h ieac;luı·ı nazın bir iki saııı~ 

içinde bir kasırga gibi süren sayhası da((J:ır' 
döne, kıvrıla akıyordu. inletti. Öec;li. IJc·r~c~· 
Telli tabyayı geçtiler. bitti. 
(curııın üzerinde soföı· Şoför, herkesten. kt' 11

', 
• • d" ı d ı·ı 1 ·''

111 
vitesi sonuııa kadar ı ru ıun an ıı e AI~"'ı·ı 
açtı, direksyoııu çe' ir- <lığını kolları arasıı1 ı,:1 
di. Bütün ruhunun Çözülmez bir saı::ıı\i· 
ateşile bir hamlede ebediyete götünJıı. ~l. 

. . d .. 1 J ırı l 
nıaşukasına sarıldı. sının c gmıa ı ' ıcı" 

Otomobil bir tayyare beraber ateşleri de. 1:ıi· 
gibi hayada bir kavis ~~ııın .. ke~un~ <lerıı· 
çizdikten sonra lıüyiik gıııde ortulthı. 
"k( . . k "j k - 49 - I' sı · etınııı su uıı c a şa- T 11. b r ı·ırıı e ı ta ye tar.ı · .~ 
mın esmer sularıııa b' b~ı- ıırııı:" .. .. . ır otoıno ı ı ıı uç . ı~ 
duştu. Demz fışkırdı. s k tu cv,·cl:\o cİ"tt 11 

K .. d .. \ IJ O u u JI, öpııı· u. 1 çı ı. nu (11"'"' 
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3 Sayıfa • L 
VAKiT 2Ş .'.\Jay19. 

Yüz sene sonra neler Olacak? 
(if" f~ı\>~~ı 

Gece ,-arıs1 
Deniz üstünde imdat 

istiyen kimdi? 
EHlki gece ,;aat yirmi 

uçte köprünün Kadıköy b
kclc>inde v:ıpur hckliycnlcr 

denizden can kurtaran 

yok muY ~ diye bir feryat 

i~itmi~lerdir. Birbirini takihcn 

yükselen bu istimdat sesle

rinden iskele memurları 

haberdar edilıni~ ,.e derhal 

deni1e bir sandal ,l,ııdirilerek 

mahalli hadiseye ko~ulmu~

tıır. 

• anda! ,;e<in t"ekli!\i. birinci 

•amandıradan itibaren Sarar-' -
lıurnu açıp;ına kadar olan sa-

hada taharriyat yapmı~ ise de 

kim ,e bulunmamı~tır. 

[DAHİLDE ] 
Tatil bitti 

Bayram tatili bugün bittiği 

için ıııeı.teplerde derslere bu 

sabahtan itibaren yeniden baş-

J.ınacaktır. 

T uring kulübün 
kongresi 

Bir sabah refikimiz Ttıring 

Turing kulübün dün senelik 

kongresini yapacağını yazmıştı. 

Bu haber yanlıştır. Turiııg 

kulübün kongresi yarın Perapa· 

fasla yapılacaktır. 

Türk lügati 
Cen.ıp Şehabetlin Beyin büyıik 

hır Türk JOgati hazırlamakta 

olduğu haber verilmektedir. 

Umumi teftiş 
t-lekteplerde uımııni imtihan

Lıra b~şlaııınazdan evvel esaslı 

bir teftiş yapılması, bu suretle 

yeni lıarfleriıııiz!e tedrisatııı ilk 
ııeticclcriııiıı kat'i ohrak öğre

nilıııcsi kararlaştırılmıştır. 

Şehir temizleniyor 
Şelıreıııancti .şehrimizde umu

mi ve g-eııiş mikyasta bir 

tc!"izlik yapııııra karar \'ernı ş· 

tır. 13u teııı.zlik şehrin her 

t.nfımla latbık oı ınacak \'e 

J.:cııa·da, köşcue bırikıp kalmış 

01°11 süprl'ntüler loıı!Jltırılacak· 

fır. 

1 
1 

• 
ln~iliz ölimierine göre 

:ı,o :ı, g 
da 

O zamanın insanları 
"lOOsene evvel gününhavadisleri kağıt üzerinP 

mürekkeple basılırmış,, diyecekler 

• 

·' 

,·apur yerine tayyare ..• 

Yirmind :ı>ırın fen harikaları kar~Nnda hayret hb>ctliyor 

ve btikbalin tıııgünkii harikakırı da ııul~edc lıırakacaı:tıııı 'im

diden Rnlıycın z. ,\caba istikbal, bilhas,a fennin istikbali na 

sıl olacak? ]ngıliz cemiyeti kr:ılin~si a7:bından biri bu suale 

ce\ ap 1ernıckte 'c yalnız yüz sene sonra, yani 2029 ,;cnc

>indc dLinpnın ne şekil alacap;ıııı iz:ıh ederek ~unları 

süvlcnıcktcdir: 
. ~20\!9 senesinde lıiziın zamanımızı tetkik edenler ~u 

<iizleri .sii)liycceklerdir: lOO sene e\'l'cl ~ıiııtııı ha,adisi kı\
ı.\I tıızeriııe ııııırckkeple basılırdı. Bu gazeteler basıldıktan ,;onra 

otomobillerle ,.e trenlerle tevzi olunurdu. 

Bu nıziyet J 9!'i.ı senesine kadar dernm ettL :\luzclcrc 

nıiırarnat cdildii!;i takdirde bunların mımunclcri giiriil[ir. 

1 'l~IJ se:ıesiııde, televizyonun ilk tecrıihcleri yapıldı. Htı 

tccrülıelcr ılltice,imk bir takım renk'iz giilgckrin ··önınmcsi 

lıiiı·iik bir nıuvaHakirct savılnıı,tı. Bu~tiıı i<e "'\'ok' izi,iyoıı. 
v • • ' . • 

ile tabii ses i~iciliyor ve ~tbii rcnk g·()rlılııyor. 

lliitiın h:l\'atlis, malumat, ancak men:e tulline ıııu;ıy

\'Cn hareketler vermekle istihsal olunmaktadır. ı·:sl-iden ga

~etelerin ifa cttip;i yazifcleri bunlar ifa ediyor. 1 ler eı· hu 

aletlerle mücehhezdir. 

ı \ 'k ık ,.ı·,., ,·ene e•·,···I. iııtih,·ır ,,·,·ı)·ı-llurm an , men ·a\'U U\nı< . ,, . , 

lırdı. Onun için. lıcrl:cs lngilter~den .lnıerikiıya lıq ı,:t.ııdc 
, aran g:eııııleri tercih ediyordu. Şimdi be lıu seyahat 5,5 
,;ıatte ikmal olunuyor. . . 

\üz ~ene c"" el \ şuaları kullanılır 'e bu yuzden hır çok 

lıawlar \ uku ht.lurdtı. 1 J.ıllıuki hıı~uıı Z suıılan kullanıycınız 
llunbrla '~cut ta ""l ·ıile >;dfaf bir hale gdıyor Ye hasta

lıkların tc~:ıi.i çok kolay ı' ir ,el,'ldc ppılı}U· 

1 

• 

idam 
Soviyet t~klibi için 
çalışanlar asıldı 

Moskova 23 ( A.A. ) 

Demir yollar nakliyat amele

si le altın ve platin istihsalitı 
amelesi arasında Soviyet tak

libi için çalışan mukabil 

ihtilalcı bir teşkilat keşfe
dilnıi tir. İlk teşkilatı idare 

~· ~1denlberksabık müdür Voııek 
ı e sa ı çarlık idaresi erkanı 

harbiyesinin münakalat şefi 
Yeliko dur. ikinci teşkilatın 
reisi Leningard maden mek

tebinde ınüderis Parlçinşki 
dir. Her üçüde 22 mayısta 
idam cezasına mahkum ol

muşlar, hüküm infaz edil
miştir. -
f ronso ile nıüzo~ere 

Türk- f'ransız ınüzakeratı bir 
tevakkuf devresine girmiştir. 
Hudut meselesinde bize ı·erilen 
3- 4 köyden ibarettir. fransız 
sefiri, bunu şahsan teklif etti-
ğini, hüklımeti k.ıbul etmezse 
istifa edeceğini söylcnıiye karar 
verıııiştır. 

~omen jimnnstit tale~esi - -t Ü•t tuaft linci -sayıfamızdadırf 

Bu nutka, Romen kafilesi 

reisi ve Romanya j•nınıstik en

slitüsiınt:n müdürü Mıralay Bo

daleku çok samimi bir ifatle 

ile cevap vermiş ve Gaziınizden 

hararetle bahsetmiş, bu arada 
İsveçte arkada~ı olan Sclıın 

Sırrı Beyle örüşıııüşt"r. 

Çok samimi bir surette hitam 

bulan bu mi:sanıereyi ınüteaJ;ıp 

kız muallıın mektebinde misa

firleri şerefine Maarif V. namı

na 200 kişilik bir ı;.w ziyafeti 

Yerilmiştir. 

Ziyafette talim ve t,•rbire 

dairesi reisi J\lel'ıııet tnıin B. 

ile maarif meıısurlarınden bir 

ço.~u lıazı• bulı:ınnuşlardır . 

Romanyalılar dün geceyi 

vapurda geçirmişlerdir. Bu 

gün de Pireye hareket edecek

lerdir. 

Resimleriıııız Romen nıisa· 

firlerinıize ait muhtelif intiba

ları göstermektedir. 

Berlin sefirimiz 
değişiyor mu? 

Berlin sefiriın:z Kemalettin 

Bcrnu.ı i:urine tarafımızdan Sami Paşıının askeri bir \•azi'e 

HHYHI PH~Bllhiı ve uer ilef 
r s., makalemizden mabaı J 

Memlekette halkın zaruri gıda 
ihityacına dahil üç maddo vardır: 

ekmek, et, şeker; bu üç madde 

hayatın en esaı;lı un•urlarını 

tr..zkil eder. Binaenoleyh bu üç 

nevi madde ne kadıır ucuz 

olursa halk hayatını o kad•r 

kolay temin eder. Saracoğlu 

Şükrü bey medeni milletinin 

ihtiyaçları yalnl7 hırka ve lok

madan ibaret değildir, diyor; 

doğrudur. Fakat ~u da doğru
dur ki en müterakki ve medeni 

memleketlede bile hırka ihtiyacı 

ıöyle dursun, yalnız lokma ilıli

yacını düşünen milyonlarca insan 

vardır; medeni memleketlerin 

bir vazifesi de bu vaziyette 

ins.ıınlann hiç olmazsa hayatlarını 

idameyi teshil etmektir. 

Hükumetçe et ve ekmek fial

larının ucuzlaıılması imkanlarını 

aramak noktasından ara.,ıra bazı 

teşebbüsler mevzuu hah.oluyor ; 

biz bu maddeler arasında yke

rin de görülmesinı arzu ederiz 

ve icap ederse bu üç madde 

üzerindeki vmıı h••seJ.-rônl 

mümkün olduğu kadar azaltma'<, 

fakat bu suretle \'aridat• dev· 

letıen kaybedilecek paraların 

diğer matrahlar Lzerinden taz

min ve telafisi çarelerini aramalı: 
lüzumuna kaniiz . 

.Şu cih~tı de ilave edelim ki 

şeker hakkındaki noktai naza

rımız ili ikti'IBt meclisinin de 

dikkatini celbetmişı:r ; alı ;kıisat 

mecl inin hayat pahaLlığı ha~

kındaki raporunda şekerin ki\o,u 

toplan olarak ( 4 5) kuruşa aııl

dığı zamanlarda (3,80) gümrük, 

(15) kuruş istitı.la\, ( 8) kuruş 
ınhisar r mi olmak ü1.re b.-hrr 

kilod n ceman (26) kuruş alm

dıgını, vani alım fiatı kadar fa·da 

bir mıktarda üı.erıne verg; · se.i 

i111.ımam ettiğini kaydetnıişı;r . 

.Şuphesiz bu yolda mali isla-

haı yaparak aHk U.l'inde kolayca 

halledili,·erecek bir ış de{lildir ; 

ancak böyl,, bir maksat \'e ga\'ey.

dogru yürüm •k külfet ve zah
mete değer bir meseledir . 

,l/l'l1111eı ls11n 

Ucuzluk müsabakamız 
hakeme gidilmesi teklif edile- deruhte edeceği \'eyerine dığer 

ceklir. Paris seliriııı:z fetlıi B., bir zatın tayin edileceği söy- Gerek karilerimiz, gerek ınüessese!er 
Parisc ~vdetle kht'i noktai na- 1 

Jenmehtclir. Maaınalilı Berlin tarafınd.an bu""yu""k a'a"ka ile karcı antyvr zarıınızı hansa lıükfıınetine bıl- .. .. .. ..1 'f 
sefirliğinıize kimin tayin edile- l / 

dir~cehtir. ıetlıi B. yarın An- Ga=<'l<'lllİ':İll ilk Sfll'f/rıs111111 uışıı1111 
bradan ayrılacaktır. ceği henüz mulüın değildir. . . 
!===================~=:==== bir kupon go n 11 -o rs 111111: : lıu kıı pu 11 
bulamadıkları için o lrnrnliyi ~iddctle ara~tırmaktadır. { 

ıı=ııcluk 1111'isabokrııııı=11ı l1011osıır 11r. l lint po\bi bu ıniiııa,cbctk son günlerde biitlin ~iiphdi 
nııntakalar da geni~ bir tarama ameliyesi r:ıpını~lardır. ( c11::J11k bo11os111ııı kesini::.: $fil/il ala-

B k l d 
cajj:uıı;; es\·rı ıcııı " I .IA. iT .. krırifrri111' a ı a n a r a l<'fl=ilılt ~r;ıprıcrıİ.'/rır1111 ilri11 l'lli§:iıııi::. ılı'ik

... h ti l k? kdn ı·e ıııağa::a/((rı tercih rıliııi::.: prı=arlıii:ı-
Ezelı usurne n sonu ne Zftrnan ge ece ~ .. · 1 l ' 

. . . ' . nı=ı ra;nnı=. f'!!.'<'f' fırıl 111rıkt11 ıse ıf'.~rı ~1111::.1 
•~ "'!'Ay111! ·, ın::!B<Jll,aıı rııuhabırı, Balkaıı dc\lctlcrı hak- , .. .. .. ' .. . , . , 
kın<tı u~un hir mektup y:ıtmı~tır. Bu mektuba gıire Bnlkan Ollf/ /!.'Of'!' (!.'O/'lll/11::.: 111/ııll·r•l !}.'fl:.l'/ı'ffı. ı/ıııı 
de1ktleriniıı ıazİ\·ctı, cnınh·et ıerecck hir halde değildir. N/i/mı ııisb!'ttl' ff'11=ifdt ı-aı11/ııuı.>ı _iÇİi/ porff 

\lali hazırda bir "Balkan Lokanıo" !'tından hah>c iıııkan ile beraber kııııunıı \'f'l'İllİ::.. J\.arilerioıi::.r' ıeıı
yoktur. 'ı'unanbtan ik \ ııı;o::;J,hya Ye \'ugosl;\\'ya ile l.lul-
garistan ile de y naııi,tnn ara,;ında ınıizakcrckr ıuku bulmuş, ::if<it yapacak olan rlı'ikkıiıı ı !' nıof!;a::.rılanıı 
fakat bu miızakc~ekr içinde yalnız Yugoshh'ya ile \'una- listesi dünlı'iııcıİ Sfl,l'l/111111:dudır. 
nbt:ııı arıı,;ıııda 

1
' uku bulanıdır ki memnun olunahilccek 

Lıir netice 'erıni,tir .• \neak bu da \ı;ızı ~anlam bağlı hultın

du~uııdan :'ır\ istaıı bu ınuahı.:dctkn memnun gör(ınnıenıek
tedirlcr. 

('>C)ııci 111ektepte n1 usaı11 ere 

(,'iıııku Sırpların nıak.-atları bir harp olduğu zaman 

:'chlııik limanı \ :ısıt.ı,ile -il.ılı ithal etmektir 

, luI>;-cıeTe
ı ı ı i'ıza k~C' ratı 

1 Giz!~ _kuvvet 
1Hint ülkesinde lngHiz~eri korkutan nedi~ 

1 lallıuki hlı nı.ıks.ıdııı tem ıi, tkıııztL' lıir ınııbrece 

»thip olınııkl:ı oıııınkuııdıır. 13ııı!tın, Yt•llUI' ılar, :;ırplara dost 

gur[iıımcktı:dirkr. lhıı un lıir kı~ ıncti 'ardır. l'ak.ıt llalkan

laı\la ,ulh z:t.'lıa nd:ı p;ibtnikn lıir do,tlıığuıı, harp z.tına
ıııııda Lızb bir llıpııeti ıılanınT.. 

~ırlıi,t:ııı ile llııl~aristaıı ara,ıııtlaki miizakeratın İ\'İ lıir 

netice ı crııw,i \ ık faydalı olurdu. Fakat mazinin hatıratı 
lıunı. iıııU:ı;ız lıınkıııakt:ıdır. Yt •ı:ınbt:ın ik Bulp;ari,wn :ıra
sıııdaki kor uınıalar d:ı ıne;ut lıir m·ticcyc , :ırınadı. lluloıa. 
rH:ın: _\dalarclcniziııe lıir mahreç i.-tcıııcktcdir. 

Yunan hariciye nazırı 
ne diyor! 

Atina, 23 - 1 lariciye nazın 
11\. l(arapanos, gazelecılere be
,anatta buluııarak bitaraffarııı 

te ,liflerinin Türk lıiikiııııeti ta
rafıııdaıı kabulüne intizar edil
rıekıc olduğunu, ıııüzakeratın 

• retıcesi lı:ıkkında şimdi daha 
kUV\'etli bir nikbinlik CliZ ol
dtıp,unu beyan c\·lcıni:tir. _ 

--ıkyli \leyi, g:azctc<i, s< n ı;dcıı nll<lıaHnda l lindbtaıı 

alı\'aliııc dair çok ıııuhinı bir tcll!;raf nc~retnıekredir. 
llu tel rafa ··cırl', 1 lindistaıı uııııınıl \aJi,i Lort "in·in~ 

;;ıkı bir tarzda muhafaza altında hulu~ın:ıktadır. Buna sebep 

de herh:ıııgı lıir iilıını tclılikesiniıı \crtlı,.;i kı,rl ııdıır. 
P,:ızı )'Clll ~ayialara ~iirc, l Ji11di..t,1nın ,ir' VI kı-nııııda \'C 

"J,,\kor. d.:nıiryoiları imal:\taoıeleriııdc "Kır.ıl" tehdit mek

tuplan ele g çrııi~tir. Bu nı~ktupl:ırda geni~ 'c ,t.ıııullt. bir 

kuııdakçıJı!,taıı bahsedilmektedir. Son iiç hafta içinde bu 

iınallıancl "tle 5 dLJa yangın çıJ,ın;hı da eııdijc ile kar~ılaıı
maktadır. 

1'0li' kuı·ı·etkri lıu ;J;İzli harcktlcrin hakiki failleri lmııiz 

- -

ÇIKRIKLAR 
DURuıvcn Y. 

kışlarına , yüz~ndeki çizgilere , 

gözlerinin kenarında bir iki 

günün derinleştirdiği hatlara 

dikkat edenler pazvant oğlunda 

memnun ve imanlı blr adamın 

hal~ti ruhiye"ini göremezlerdi · ... - .. .. .... - .. 

İleri emri Pa!Vant o~lu bitkin bir halde 
o 

kasabadan uzakla~tı , -- - Pazvant oğlu çete biraz }Ja-:,t·ruıt ofr/11 ôvle kararsı=.dı ki r11!111::, git-
nıek dr'p;il /,·a/111ak da 0111111 crıı111ıı sıkı] ·ordu. 

- Araçlı Kazım 

Bo~I 

Pazvant oğlu 1 

Mengen 

Hep birden söylediler 

- M ubarek olsun 1.. 
$es odada bir büyük akis çızdi: 

mübarek olsun. mübarek olsun .. 

Bugün , hemen bir saat 

sonra gideceksin -· Mengen 
h'.ınen zabtolunmalı •• 

()] - Yazan: Sadri Etem 
Peki dedi , bir Sı:.'.lt 

•onra yola çıkıyorum , Bir saat 

sonra , her şey hazırdı ... 

E.ma Dudu hızırler r.teh 
bölülı: b~lar . 

Pazvant oğlımu çeşme başın· 
dan selameılediler . 

Pazvant o~lu işgal kuvvet

lerinin önünde renk vermedeıı 

ilerliyordu . 

Falı:at bu eslı:i etkiyanın ba-

ilerledikten sonra atının üsLüDde 

geri döndü ve hızlı , hızlı söy· 

!""ndi : 
- Cin Emini bana çağırın! 

Bir toz bir dumı.n, blr atlı 

pazvant oğlunun yanında atının 

kantarmalarını kastı , uzun sa· 

çaklı velcns~li oomanlı eyeri 

üıtünde bir az daha dildeşıi . 

- Gddlın ağam, de<li. 

Pazvant oğlu Emine acayip, 

acayip baktı ve: 

Dediğin oldu, gidiyoruz .. 

- Nereye~ 

Tayıııi, ınuf>nl ıri mektubunu ~u netice ile lıağlaınnktndır. 
"llalkanlarda ırl,l 1 U>tınıctkr nıaııtika p;alchc ed~cek bir 

1 azircttcthr. Bu husumetin derinli~i '"' ~iddcti ~arpta ma
lıiımİu . K:ııılı ıııucadclclcrin hatıratı, 'ırlıı llulgardan, llul

g:ırı \"unaıılıdaıı ayırmaktadır. .\ncak her ıııcıııleket bir ııe
·,;ı dcyaınınca s,ılh içinde yaş:ır,;a bu memleketler birbirine 

ynkl:ı~alıilir .. , - • 

Men genel. 

Mengene mi? 

Evet Mengene . . . Ta 

kendisine. 

~ Ayağını 6peyim a0 am 

bir daha tekrar et. Kurbanın 

olayım.. Doğru mu ? Mengene 

mi gidiyoruz? 

- Doğru da laf mı ? sana 

yalan mı söyliyectjıinı .. 

- Öyleyse çabuk gidelim 

atları sürelim .. 

Pazvant oğlu 

dikt~n sourt.: 

. 
' ile.ı emri veril-

• Gıımem! • diyemedi. 

Fakat canı hiç de gitmek iste

miyordu, yalntt ııttmek değil 

kalmak da onı• ;,:,,ı "'k ıvordıı. 
Öyle liarar•ız. öy e kararsız

dı ki her emri vaki onu boğulan 

bir iple bağlanmq kuzu haline 

koymllflu. Bunun için• git• d ... 

diler; hareket etli, dur deselerdi 

duracaktı , yahut karşısına bir 

tek zaptiye çıbverse hemen 

teslim oluverecekti. Böyle bula

nık bir haleti ruhiye içinde 

Eminin sözleri tuhafına gidiyordu. 

Pazvant oğlu düıunmeden 

bağırdı: 

Dört nala .. 
• 

Mengen yolunda, atlarının 

ağızları köpürmüş, yeleleri ve 

kuyrukları havada dalgalanan 

iki atlı - bu ild atlı Eminle Paz

vant oğlu idi - iki dost aıbaşı 

beraber gidiyorlardı, 

Emin: 

Biraz daha atları sürsek.. 

dedi. 

Pazant oğlu: 

İyi ama kelle götürm!

yoruz ya nedir bu acele ? 

\!illet nıekteplcrlni.ı .ı aylık kursları hemen tamaml<ın

ıııı~ p;ihidir. Bu mc)'nnda birkaç p;iin en el Bqikta~ta (.20 nci 
mektepte açılan kur:;un htaını ınuııa<cbetilc Jıo, lıir miisa

mcre Yerilmiş, bahriıc muzikıı ı çalını~ ve çaylar, pa;tıılar 

'erilmi~tir. 
Rc,mimiz kıırc:ı i~tirak eden hanımlarla da YCtl ileri ~lis~ 

teri yor. 

- Şehre erken, erlı:en gir· 

mek daha iyidir zanned rim. 

Peki i tedi~n gibi olsun. 

Atlar bir yokuı tırmandılar 

hayvanların bir kaç defa daha 

boyunları uzadı, kısaldı ve niha

yet uzaktan Mengenin minare

leri göründü , Emiıı bir 90cuk 

gibi sevindi , gülümsiyer~k 

Pazvant oğluna baktı : 

İki saat sonra ıehirdeyiz 

dedi .. 

Pazvant oğlu Eminin bu 

çocukça sevincinden hiç mi hiç 

bir 9ey anlamıyordu • 

Atlar karınlarına mahmuz

ları yedikçe lı:ulaklannı kısarak 

tozlu yollardan incecik , kıvrın

tılı bir yoldan ini§e indiler ve 

bir dönemeci saptılar • BirdeQ 

bire önlerine Mengenio esmer 

evlerioia d.mlan , Yetil aAaç 

kümeleri çıkıverdi , 

Bu bir dönemeci sapar sap

maz karşılarına çıkan manzara 

Emini sapsarı etti. Al atın 

ü tünde bir an nefesi kesilir gibi 

oldu, Eyerin üs ünde sağa sola 

sallandı; sonra : 

- Ohhhl diye koskocaman 

bir nefes aldı. .. 

Ve sonra korkmuş gibi oldu 

yüzüne korkan ve acı duyan

ların hazin ma kesi takıldı • 

Biraz eve! sevinen somurtkan· 

lııştı . 

Emin paz\'ant oğluna seslendi: 

- Acep şehirde bulabilir 

miyim ? 
- Hila unutmadın mı o 

çoculı:luğıı •. 

- Unuttum 

- uııııtmamııım • 

gtbl detti ki .. 

saeıyordum 

Unutulur 

1111-.ııı 
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Spor [~-----~---_ -.... z _· · __ ,_ ___ ] r-vakt :'vukatı]' 
1 Sesin ulôhiye""i ~i~a.~~~~ gidiniz 

Lik maçlarında J,taııbul koııscrrntu,·arında 
tagaııı ıi dersi \·eren Talariko 
İsimli orta hodu, ufak 

tefek bir adan;, vücuda 

getirdiği bir musiki tnıpile 
bir müddutir İstanbulluların 

usul re iliııık bileyip kcsl<in
leştinııişler; salonu do!du.-an 

ve bir tek gögıh gibi nefes 

alan, bir tdı kalp gibi çarpan 
ve bir ordu gibi alkışlıyan 

kalabalığın üstüne bcynclıni-

1 ladise bilhassa dedctin 
hakları nokt<ı>ıııdan çok mci-

[ l st t:ır .. rı ı ınct ~ayıfan~ızradır ., 

Galatasaray gene şam -
piyondur. Tebrik ederiz. 

Şimdiye kadar yaptığı (10) 
maçtan (8) ini kazandı, (2) 

sinde berabere kaldı ve 
hiç mağlup olmadı. 

Rakiplerine tam (29) ta
ne gol attı, buna mukabil 
ancak (11) tane yedi. Ve 
binnetice (28) adet puvan 

ald•. 
Zaten dün Sülcymaniye 

ile yaptığı son maçı kayıp 
ta etse gene şampiyondu. 

Fakat nedersiniz, dün 

koca İstanbul şampıyonu 
lik maçlarında en çok mağ
lup o!an Süleymaniyeye az 
kalsın yeLi miyar miydi!.. 

Dün ilk maç buydu. 
Galatasarayla Süleymani

ye karşı krşıya geçtiler. 

Oyun başladı, herkes 

Galatasaraydan güzel bir 
oyun ve sayı, sayı değil, 
sayılar bekliyor. Bunu gör
ınt"k için sahaya çevrilen 
gözler aksini seyretıniye 

başlamaz mı? 

Güzel oynıyan Süley

maniyedir. Golü yapan da 

o .. Hem bir değil iki, iki 

değil tam üç tane.. Şam
pıyon buna mukabil ancak 

bir adet sayı yapabilmiştir! 
Birinci devre böyle bitti. 

Süleymaniyelilerde sevinç, 
Galataseraylılar da son 
ayak hiç te arzu edilmiyen 
bu şakadan dolayı bir par

ça hayret, biraz şaşkınlık .• 
Ve nihayet işin alaya, ih
male, kayıtsızlığa taham

mülü olmadığını derkediş ... 
Hasmı istisgar etmek spor

da insanı en ümit edilmi
yen neticelerle karşılaştıra
bilir. Nihayet işi Galatasa
ray da çaktı. 

ikinci devrede büsbütün 

başka bir oyun seyretmiye 
başladık .. Galatasaray artık 

Galatasaray g'bi oynuyor .. 
Sarıkırmızılılar bu güzel 

oyunla Süleymaniyeyi nısıf 
sahasına sıkıştırdılar. O da 
aksine sıkı bir müdafaa 

yerine apaçık bir oyun oy

nıyor. Gözü! sayı yapmakta .. 

Galatasarayın hücumları 
bir dalga gibi birbirini ko
valamıya başlayınca ve Sü

leymaniyenin müdafaası fır
tınaya tutulmuş bir gemi 
gibi bocalamıya başlayınca 
gelsin goller .• 

Bu suretle Galatasaray 

tam (7) adet gol yaptı. Birinci 

mağlubiyet devresinden de 

(1) goli.ı vardı. (8) Süleyına
niye de (3) sazısıla kaldı 1 

Maamafih Süleymaniye ilk 

deyredeki vaziyeti muhafaza 
ederek galipte gelse, bir şey 
kazanmış olmıyordu. Çünkü 

bu takım şimdiye kadar 
yaptığı (10) maçta (10) gol 

atmış (38) t:ıne yemiş, (1) 
<lafa galip gelmiş ve (8) 

defa yenilmişti • Ve mevcut 

(11) puvaııına (3) galibiyet 

puvanı da ilave etse gene 
en sonuncu olmaktan kur
tulmıyordu. Hiç olmazsa bu 
suretle lstanbul şampıyonu
nun puvan ve sayı adedi 
fazlalaşmış oldu ..• 

Dünkü lik maçlarının en 
mühim hadisesi Beşiktaşla 

Fener bahçe arasında cere
yan etti. Çünkü bu maçın 

galibi lstanbul ikincisi, 
mağlubu da üçüncüsü olu
yordu .. Taraftarları için ne 

lteyecanlı vaziyet değil mi? 

Bu iki t41kımın her ikisi 
de G;!.atasarayın karşısında 

50.t gün 
( 1 - 2) mağlup olmuş
lardı . Fakat ilk devrede 
Beşiktaş Feneri (2) ye karşı 
(4) sayıla yenmişti de.. , 

Dün Beşiktaş Fenere karşı! 
ilk devredeki oyunundan 
daha iyi bir oyun oynadığı 
halde ( 1- 3 ) yenildi .. 

Taaccüple bu nasıl olur, 1 

demiyiniz hem iyi oynasın, 
hem de yenilsin ?!.. 

Eğeroyun başlar başlamaz 
muhacimler kale önünde 

arka arkaya üç sayı fırsatı 
kaçırırlarsa, eğer aleyhle
rine ilk gol olduktan son

ra gene o meşhur muha
cimler, hasım kalesinin ö
nünde topu kaleye doğru 
vurmayıp ta mütemadiyen 

birbirlerine atıp dururlarsa 
türkçesi muhacimler gol 

yapmasını bilmezlerse, ve 
eğer kaleci Osman tuttuğu 

kulak ve dim;ığ zcvldcrinc 
zaııı.ın zaman bedii ziyafetler 

nrıyor. llıııin ,.e <İlıanşü-

ıııul 11\ rupai tdmiı;in metin 

,.c rasın tcıııdlcri üstüne 

l;unılup yükselen ve yüksel-

ten musiki, daima n her 
sahada güzd ye müessirdir; 

fakat bana övle geliyor ki 

bunlar içinde hıç bir musiki 
aletine muhtaç olınıyan 

taganni ruhun kapılarını 

hil:hasıta ve arkasına kadar 

açan ve oraya uçsuz bucak

sız bin tchcyyuç ummanı 

boşaltan efsanevi bir kudrettir. 

Kadim ve karanlık ımıkaddcs 

kitapların allahları elektrik 
aydınlıJtına çıkarıldıktan sonra 

şütleri elinden içeri kaçı- medeniyetin gözltri kanıaş-
rırsa ve nihayet beri taraf- tıran ı~ık çaı;tlıyanı tahammül 

ta Zeki gibi, karşıdaki ka- edemiyerck bipleri çatla) ıp 
lecinin zayıf tarafını bilip bırcr birer öldukr w mazinın 
kaleye ona göre şüt gön- 1 1 1 ld 1 oş g.ı crisine ter ;cdi i er. 

!el ~ölırctli üstatların Bycımıt 

ııa~ıııckrini scııu' i bir rah

met halinde boşalttılar, ho
şaltılar. Kc Gluk, ne Guno, 
ne \'erdi, ne mizctti, 

ne Puçini, ne de ;\lnzar 

için havranlıktan baska hiç
bir şey söylcıııck kiınsuıin 

haddi değildir. :'vleveddct 
hanım ·öyle çıktı, _ 'ihal ha-

nıın böılc tag nni etti, A\'lli 
beyin sesi \'C tckniıti lıövle 

mükcmıııd, ~laide lrnnııııın 

,·eya filı\n beyin, fıh1n haııı
mın ınuY;tffcki,·cti yeya ınu

nffckiyctsizli[:i bu rütbe 

takdire n:ya talıtieyc lıyakat
lidir gibi hükümler vcrıncğe 
ise benim cür'ctiııı yoktur. 

Yalnız rngannidcıı ib:ırct 
olan bu lıonscrin baıı;ı tclıcy-

yüç YC tahasslislc birlikce 

verdiı;i müh\haza şudur lıi 
yarınki opcnııııız için san' at

k<lr ve kudretli elemanlar deren bir muhacim olursa .. 
Ol O gün bugün, allahsız ve Iıazırlaııı.vor. Konscriıı sonuıı-uyor .. 

hinıdir. .\cticcyi size kısaca 

anlatlayıın. 

Kanunu mcdcnimize ıı;örc 

çocuk küçük iken ana ve 
babasının ,·cl;\ycti altıııdadır. 

Karı, km::ıdan birinin Ycfacı 

halinde , el ayet sa)!; kalana 

ait olur ve çocu~Lın elini 
terlıiycsini tayin ana Ye ba

banııı hakkıdır. !.<\kin 1 !! ya-
~ını bitiren nıumeyiz çocuk 

dinini intihapta hürdiir. Ana 
ve lıaba rnı:i[clerini yapma

dığı takdirde hakim, çocuğun 

himayesi için l<\zım olan ted
birleri alır. \ .eh\ yeti haiz 

olan ana ,·cya baba yeniden 

evlenirse, icap eden hallerde 
çocuı;a bir rnsi tayin olunur. 

• 
Cörcilüyor ki çocuk her 

şeyden evvel ana ye baba 

kucal!;ınındır. L<\kin çocuk 

lizcrinde, mensup olduğu ce
miyetin de hakkı büyiikttir. 

Bu halde en kısa ye ko-
!ay çare - çocuğun en yakın 

hısımı 

\ 'CS8)'C t 

olmanız dolayısile -
h<\kiminc müracaat 

ediniz ve iddiaııızı bildiriniz. 

C midimiz ~udur ki h<\kiııı ikinci devrenin sonlarına ibadetsiz kalan insanlık, d,ı sövlcnilen efenin bayramı 
doğru Fener yaptığı iki sayı- rıılrnn sarsılma, dolup taşma türkü;ıi garp tckııiJ?inin >ize hak verecektir. 

nın tesirile ğüzel; Beşiktaşta ve dalga dalga uzaıııp gc- yerli güftclcnkn pekala güzel Burada muhakeme gıyaben 
yediği iki sayınııı tesirile adeta nişlenıc ihtiyacını san'at vc ,·e cazip ~ansonlar çıkarabil- görlilür. 
küskün oynamıya başlayınca hakikatin atcbcsindc tııtmin dip;ini isbat etmektedir. Tala- ----------

oyunun vereceği netice ve ediyor. Dün bı:ınbul Türk- rikomın tecrübesi büyük bir Fransız bütçesi 
lsta11bul ikincisi anlaşılmış 1 ocağı salonu ıçtııııai bir ümittir. 
oldu . Netekim Fener bir ibadete sahne oldu. Konserden bunları düşünc-

sayı daha yaptı ve müsabaka Konservatuı·,ır şan mualli- rek çıktım \'C haz bıılıriımı-
dan gelip çıktı· minin yetiştirdiği san·at hav- hiıinin dalgaları üstünde- bir 
Fener şimdiye kadar (9)savı 'arikri dün Türk ocağında trnnsatlantik gibi yükselip al-
yapmıştı. Daha Vefa ile b. k d.l G k • ı·h· ti 

1 
h . d·t . b. ır ·onscr \'er ı er. cııç çahr ·en sesın u u ıye ne 

eve kc~ te 
1
1r e kı mış ır oylunu kızlar ve genç erkekler ki bir kere daha iın,ııı dtim. 

var ı, ge ece cuma yapı a- Ah i 
cak olan b. maç kayıp ta kabilivet Ye istidatlarını say, Refik me 

Paris, 24 (A.A.) Dün meb'

usan meclisine tevdi edilmiş 

olan 1930 senesine ait Fransız 

bütçesi varidatı 389,776,000 
ve masarifatı 389,328,000 
lngili% lira.ı olarak tahmin edil
mektedir . Yeni bütçe , vergi

leri takriben 1 O milyon İngiliz 
lirası kadar tenzil etmektedir. d 
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etse erecercr e ır e ışı • '§ U ) •• b k ii'f 
11.k olmıyacaktır E CUZ uk musa Ö amız :: """'"'l"•'"l"""""""""l'I""""•"•• ~ == : ........................................... . 

ı!ğeneri~ bu ~) oyunda 
1 ı_ ~ Vakıt.,karilerine tenziltıt yapacak diik- J ~Va p Ur 1 ar li 

a 1 1 ne ce şu ur5): ~ ktın ve m11ğaiaların listesi ~ i! !i 
(29) gol attı, (1 sayıya = = ::·ı••••ı•••••••··············ı·ı·· .. ·········== - - ........................................... . 

maruz kaldı (6) galibiyet E 1- Enıinönüde • Sel:ilıattin ,\fuaUimlcr kütlipanc~i § "·r·ı""'""""'""·ıı:ıı"""'""""""'"" 
var. Hiç biraberliği yok.. j Velılıi > tuhafiye mağazası. (• .• lO-'lS trnzilat yapa- (ıP.' .. "Y"elkerl'cf'"""'~ 
P(3Jv~~~~ maglup olmuş (21) ~- ( Kravat, gömlek, Çanta ve caktır). -~ ı· . VA p URLAR 1 !,:!: 

fanila üzerinden • .,5 çorap 10 ı· ı ı ı 
Vefa ile yapacağı maçta ~ ve yaka üzerinden ""3 - va ataca topçu ar ~ İzmir sür'at Postaıı 1.·. 

"' caddesinde kapıiçi tram- -
azami (3) asgari (1) puvan = t ·ı·ı kt ) = ı· tP ı:=! E_ enzı a yapaca ır. 'k f h 11 • ı g !ır.ub ,.e sme aşa.-apuro.,,. 
sahibi olacak, bu suretle - 'ay tcYa" u m•ı a 1 <ar- - ı mı •• 
Beşiktaşın (2 l) puvanından j 2 - Eminönünde, Bah- şısında (Yeni dünya) şarap \. 1'~~.,Pazar ~;~~üı.~·:; !1 
bir veya üç fazlasile ikin- - çekapı pazarı tuhafiye e~- imııh\thanesi. - 1 1 ·· 

~ = Galat rıhtınun- • :: 
ciliği elinde tutacaktı. § yası. (" .2s tenzilat yapacak- ~ i a dan do~ru zmıre ii 

Fenerbahçeyi tebrik ede- ii'f ur.) E 1 horcktı edecektir. ;; 
~ (•

1
0 10 cenzilı\t yapacak- ~ j Tafsilat için Sirkecide Yel- jj 

rim. _ ) il - Ankara caddesin- = 1 k . h k . .. 
1-stanbul üçüncüsü Beşik- E tır · ı ı li E ı encı anında ~ın acenta<ına l! lJ de ;\ luallim Ahın et " t 'E ! müracaat Tel. İsıambul 15l5 !! 

taşa gelince, (10) maçta = 3 - Sirkecide Hami- klitüpancsi = ll ~- \l k h :i 
(4) defa galip geldi, (3) ğ ~ , \e Galat~"'.' . ·. er c;- ~· ıı.m !• -:a diye caddesinde 9 numa- (". ı o ccnzil<\t yapacak- :g il hanında (.clıpıdı ve ::ırnfılopaıı :! 
kere mağlup oldu (3) defa da ~ I 1 , l B . tır.) § ii accnıalıP;ına müracaat ıelclon ll 
berabere kaldı. şampıyon § ~~fo~m:aıı::sı. eyın gra- 12 _yeni camide talı- '% 1! 13ern~lu 854 !! 
e~!a(29>1i'ot::tı~arJb ~:~e; =-==_ı (Gramofon, plak iizerin- mis önü caddesinde Kara ~----_-__ ;:§'. iim:::::ı:ı:ıı:ı:::ı::ııı:::::f;:::m:::m:m:ı 

;\lu,tara zade ve ~urckası- Seyrı"se aı·n yedi. Puvanı (21). elen ° o5, tuhafiye e~yası 
Dün üçuncü maç Vafa ile '§ üzerinden " , ı O tenzilat nın ( l ö) numar 1 kasap ii'f ll---,----:--:...-::----:-K-:-

0 
.. -p-r·u-· ·JI 

B k d ld E diikk<\nı ~ Merkez acente•i: Calaıa 
ey oz arasın a yapı ı. §'._:_==-=---= yapacaktır) l ·' U ' I d B I k -==--_-_-_-_--=- baıında. Beyoi!lu 2562 Şube 

Bu müsabaka da dürdüncü .,. - eycb un a a ı - a"nıe•i: Mahmudı·ye Hanı alunda 4 - Bahçckapıda Cül ~ 
ile beşinciyi meydana çıka- ' - pazarında (29) numaralı lııanbul 2740 

cemal tuhaHye pazarı. L ,..,...,,...,...---------11 racaktı. ~ kasap diikk<\nı ~ T b b' · · t 
Gene alakadarlar ıçııı = ("·. ı o tenzilat yapacak- ı.3 - Kadı köyünde ~:s- = ra ZOR lflRCI pOS aSI 

oldukça heyecanlı ~ tır.) kii;;kclc caddesinde (27) g CUMHURIYET)vapuru 27 Mayıs 
Müsabakayı Vef~ (3) sa- =_:_==----= 5 - Sirkecide penık:\r nunıııralı kasap dükkAnı =-=---_-_-_-== Pazarte•i 12 de Galata nhıımın-

' JI dan harekede İnebolu, Sam•un. 
yıla kazana~ak işi na etti. :\lusrafa, Recep biraderler. 15 - Csküdardn İskele Cıreson, Trabzon, Rıze, Hopaya 
Gelecek cuma Fener yenil- = o caddcsinda Karam usta laza- = gidecek ve dönüşte Pazar iokele-
sede gene dördüncüdür, iğ (Abonelerine 01 O ten- ele ,ilrck:ılsına ait kasap '§ ıile Rize, Sürmene. Trabzon, 

d .. d ·· ·· § zil:lt yapacaktır.) • ' g Tirebolu. Cireıon, Ordu, Ünye, 
geR:kib~ B~~k~~ (10) ma- \ 6 _ Bııhçckapıda, .'d:ı- dükkanı. I Samıun, lnebolu, Zonguldağa 

d (17) h b l 
- ( Bu dükkanların ~ahip- u"'ayaralı: gelecektir. Hareket 

çın a puvan sa i i o ur- = Jul gaziler pazarı (tuhafi- '§ 
60 

k V f · d. k d lcri karilerimize 0 '0 5 ten- günü yük kabul olunmaz. 
en e a şım ıye a ar ye, ayakkabı, terzilik). --

yaptığı (9) maçında (l ?) pu- , zilat yapacaklardır. :\Iaa- Antalya Postası 
Vana Ulaşmıştı. Yanı· Fenere 7 - Bcyoj:';lunda, istik- malih bu tliikkanlar esasen (A\AFARTA) vapuru 26 Ma,,. 
mağlup olarak bir tek pu- h\l cadclcsinde Nihat Spor diğer kasap düi<kanlarına pazar 10 da Galaıa nhnırundan 
van da olsa, ( 18) le Bey- mağazası (spor lc\azımarı) nazaran •·10 (10) tenzilatla hareketle lzmir, Küllük, Bodrum, 
kozdan gene bir puvan olsun = (llu mağazalar karileri- ~artıkları için (• • ı :ıı ten- - Radoı, Fethiye, Finike, Antalyaya 

1 k 1 E . ğ ~·decek ve dönüııe mezltnr iake-fazla sayıya ma i o uyor . = mızı:, pazarlı"• mutcakıp ıilat demektir. = = b = !erle birlıkle Dalyan, Marmariı, 

Fa~::ar:ı::b~~b~~~deüdn:~:~ 1 1~1·~,~~~. tenzilat yapacak- lokla~tas: ( ;a~a:~;~e~C~~~:: \ ~;~'arak ç.;ı::rı~;. Cehboluya 

olduğu için değil .• ' 8 - Po,;tane civarında tizcrindcn • " ( 1 O) tenzilat i iz mir - Mersin sürat postası 
.Lkmaçlarında gösterdiği = l l l \I yapın. deruhte· etmi~tir.l = (MAHMU'fŞEVKETPAŞA) 

d d 
= J lamidiyc cac (esine e, . ili = 

temi:ı: oyun an olayı ve § 17 H l'anıı;altula ıranı- § vapuru 28 mayıs nh 12 de 
yaptığı müsabakalarda Beşik- W, spor Zeki Riza mağazası Yıty oo<ldcsincle yeni kasap ~ Galata nhtımından hareketle 
taşla ve şampiyon Galata- § (spor lnazımatı). nanıile maruf (Ll6) numa- ~ İzmir. Antalya, Aliiye, Menine 

sarayla başbaşa oyunlar oy- ~ (" 0 10 tcnzihlt yapac:ıktır) ralı R.ıd'an beyin dükkiını ~ gidecek ve dönüııe Taıucu, 
nayıp berabere kaldığıiçin.. 'a 1) - Ankara caddcsiııJc (• • 5ı ttn/.il:\t yapacaktır. ~ Anamur, Aliiye, Antalya, K''I 

E - adau, lzmire uğrayaralc gelecektir. T e IAi Mı"t IJi ifiı ı ıımııııı118111ıııııı ııuııı1ııı111ııııııııııı111111ıııııı ııııı111111111ıııııııı1111iiiıiıı ı ı ııttıııuuuı ıııııııııııuıııımıııı ı ı ııııırıı 

Elhamrada.: 
Çapkın kız 

Operada: 
Her iş yolunda ,Meş'um gölge 

Ferahta 

Melekte: 
Becerıklı ıulumbacılilf 

Majikte: 
Kelebek aıık 

Asride: 

-: ·~\_· .... ,.,/..,,.'(t~" .; 

Her gün 9abalı ve nk~m turılcllnf:r.dcn ıonra nemli yüzünüze yagli 

KREM mu•stiMO.N 
CCREME SIMON) 

d~o aı !Wrdügünüz taktirda giinrş hiç bir nklt ~tüzii· 
t'u~u ıı L•r1';''el ve luzcllgine il"rny i te5ir edeıneyecek.tir. 

~\.l"~ın_I cpde C.)'icc nüfuz etılrmeı... için hafiCce mııı.s.:ıj 
cdr•uıo: \<.- .,ln1on pudrasını s_tlnncden e\·el yüıünüzıJ 
J._ur~ıt~~ıız. Sıc~kla_rda yiızunüz p:u•lami.Yaca~i gibi 
c1l<lını:ıın tazetıgtnı muhafaza \'e güneşin lcJJıriııdeo 

vika:·c eylcyccel\lir. 

Pariıte SIMON KREMi, PUDRASI 
ve SABUNU. 
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ım < SERVETi FUNUN YERİNE ÇİKAR > mı 
:::· TE'J.IU1191 :::: 
···~ .... 
ı::: :::: .... . .. . .... . .. . 
:ı:: Tıırkiyenin en kıdemli ve <,crcfli haftalık ıı;azete'i :::: 
!U! & 
:::: olan "Serveti fi..inun,, yeni harf inkilclbından sonra :::: .... . ... 
füi ~L-yanı~. ıııırnnile nc~riyatına deı aın ediyor. I !er i!i! .... . ... ifü pcr,cınbe günleri gazctccilcrckn arayınız. ,\bonesi vila-

1
:m 

.... k ••• 
mı yerlerde sencliP;i 1000 altı aylıl!;ı 600 ·urn~tur. :m .... . ... .... .. .. 
:r:: . :::: 
:::: Ahmet Ihsan matbaıı limtit ıirketi :::: 
:::: :::: 
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Haydarpada demiryollar mü
bayaat komisyonundan: 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla alınacağından taliplerin 28 
mayıs salı günü s.ıot on.la komisyonda isbatı vücut etmeleri. 

20 kilo Beyaz döşemeci çivisi 25 mm 

10 adet Küçük karbit el lambası 

20 « .Mor ıstampa 10 büyük ıo küçük 
)()() . 
25 « 

5 • 
52 • 

Karbon kağıdı kırmızı 
Vagon içııı çer~eveli beyzi 

Dereceli yazı cetveli 0,75 
Makinalı klasör 

ayna 

150 metro Bez hortum 50 mm, 90 wnı 
10 kilo Şiltelik pamuk temiz ve atılmış 

3 adet istor 1,30'<2m. 
50 • Düz freza başlı maden vidası 25X3-8 

400 • Çimeııto karo 

100 • Cilalı çiııi 
7 « Hırsız 

Hırsız anahtarı 

Karbit memesi 14 litralık 

Ustik ve madeni damga 

7 « 

250 • 
2 « 

20 « S~ bit buhar mnkiııaları için su tesviye şişesi ( nümu
ne ~ıbi ) 

1750 kilo Kaynamış Türk beziri 
5 « Yuvariak baş!ı tırnaklı civata 50, 3-8 

100 adet Canı kiremit 

5,80 metro .Mafsallı çelik zincir bisiklet dereziıı 

4700 • Bakır izole tel 1,5 mm 

300 « Kordon tel 1 mm 
2 adet Kadife fırçası 

15 • Gömme komitatör 6 amperlik 
« Manyetolu elektirik zili 1 ~00 om. 

100 « Karbon anıpülü 220 ' so 
1 « Yazı tııkımı kristal orta 

300 kilo Benzin 
100 • Lama denıori 50 X 15 

2 adet Yuvarlak lokomotif camı 
1000 « &ezli zımpara kağıdı No. ! ,5 2 

5 • Gömme koınitatör 
5 • Ampul mum şeklinde 220- 16 

18 • Normagrof markalı yazı şablc,;ıu 

uç (muhtelif) 

için 

için 

24 « Nomagrof markalı yazı şablonı nıulıtelil 

ikişer add 

1 « Hazineli şablon kalemi 5-20 numaralı uçlarıyla beraber 

15 « Şablon (muhtelif) 

ıo « Yazı tanıponı 

5 « Graluar 

25 kilo Bakır boru 5 X 8 

24 adet Şablon 
13000 kilo r;s gaz 

500 adet Zımpara kağıdı No. Ol 

500 kilo Kurşun üstübeç 
500 « Çinko < 

so adet Delinıon yağdanlık camı 
1 < o~Jimon y~ğ tulunbası tam 

8()() metre Bakır izole tel 4 111111 karö 

200 « Şerit testere laması 30 mm 

20 « içi helozoni telli lastik boru 
5 kilo Asflat verniği Tocril için 

7 > Kupilya ıo X 130 
3(ı{) • Kaynamış Türk beziri 

5o adet Yatak çarşafı 

5o kilo Muşaba cilası 
5 « Eleklirik izin izole çatal çivi 

2 adet Kalııı camcı elması 
l « Planya tezklth mengenesi 

7 Cilt Kanunlarımız ismindeki 

3() X 42 mm 



: 
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5 Sayıfa_ 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Mahallesi Sokağı Numıırası Nev'i Tamamının kıymeti muhamenesi 

8000 lira sekiz taksitte K'Zlitoprak :ruğlacıb::şı Bağdat 57 atik Maa bahçe 
caddesi 173 cedit köşk 

:.\iı~temilatı: iki kattır, maa sofa on oda ve kil ar ve mut bak ve iki kala ve maa tulumba 
sarnıç, çamaşırlığı ile uşak odası ayri olarak bahçesindedir. Altı dönüm mık
tarıııdakl bahçesi dört duvarla muhattırr. föhçesinde çam envai meyva ağaç
farı ve bir mıktar bağ mahalli ve tulumbalı büyük kuyusu vardır. Alektrik 
ve kumpanya suyu tcoisat ve tertibatı vardır. 

Balada evsafı muharrer köşkün bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzre 8000 lira bedeli 
mu•ıanıınen ile ve kapalı zarf usulile 1-6-929 tarihine musadif cumartesi günü saat 15 te mü
zayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu hesabile teminat 
akçel~ri ve ya muteber banka mektuplarile Emvali Metruke satış 
komisyonuna mür.ıcaatleri. 

Semti Mahallesi 

Kabı köy Caferaga 

Sokağı 

Atık Bahriye 
cedit Nisbiye 

Na Nev'i tunamıa.m kıymeti m.ıhaınmen•N 

icarı lira 
12 tahtında 14, Hi, 20,000 sekiz taksitte 

19 numaralı üç 
dükkani müştemil 
Kondopolu Apartmanı 

Mu~temilatı: üç daireden ibaret olup her dairesi üçü büı ük dığerleri küçuk olmak üzere 
yedişer oda birer mutbak ve birer hala çamaşırhgı iki oda ve üzerinde taraçası vard r. 
Kumpanya suyu ve hava gazı tertibatı mevcuttur. 

Balada evsafı muharrer apartmanın bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzere 20,000 lira 
bedeli muhammen ile vee kapalı zarf usulile 27-5-929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 
de muzayedesi mtıkarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüz.ie yedi buçuk hesabile teminat 
akçeleri ve ya muteber banka mektuplariyle Emvali metruke satı~ komisyonuna ınuracaatl ari. 

Semti 

Beyoglu 

Mahallesi Sokagı No 

atik cedit 

Nevi hazineye ait nısıf hi,sen 
kıymeti muhammeu~sin 
lira 

Kiıtip Mustafa Caddeikebir ve 83-1 1-3-5 yıldız namile 25000 sekiz taksit 
çelebi küçük parmak 3-5 91-93 maruf sinema 

kapu 95 
Müştemilatı: kagir ve iki katldan ibaret olup cadJeye nazır olan kısmında balkonu ve iki 

odas1 vardır. On bir locayı uzun ve geniş ve müzeeyyen sinam salununun ve ayrica antreyi 
havidir iki halası vardir. 

Balada evsafı muharrer sinama malıallirıin h~zincye ait 111sıf hissesinin bedeli ~ekiz taksitte 
tediye idilmek üzere 25000 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf osulile 2-6-929 tarihine 
müsadif pazar günü saat 15 de teklif zarflarının kfışadi muharrerdir taıiplerin bedeli muhaın
menin yüzde yedi buçugu hesabile 1875 lira teminat akçesi ve ya muteber banka mektupterile 
Emvali metruke satış komisyonuna müracaatleri. 

Semti Malı ailesi Sokagı No Nevi Muhammen kıymeti 
lira 

Kadıköy Caferağa atik: Nisbiye 
cedit hacı Şükrü 

21 :<aırir hane I0,000 sekiz taksitte 

MC.ştemilatı: üç kat ve altı odadan ibaret olup bir mutbak iki hala odunluk ve )<ömürlük 
ve hava gazi ile kumpanya suyu tertibatı vardrr. 

Balada evsafı muharrer hanenin bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üıere I0,000 lira bedeli 
muhammen ile ve kapalı ur! nsulile 28-5-929 tarihine müsadif sah günü saat 15 de müzaye
desi mukarrerdir. Taliplerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu hesabile !emir.at akçeleri 
ve ya muteber banka mektüplarile Emvali metruke satış komisyonuna mür:ıcatları. 

Semti Mahallesi ,Sokagı No Nevi Hazieneye ait hissenin 
atık cedit ~ıymeti muhimmencsi 

lira 

Babı Caferi Hccı Mustafa Çobanceşmesi 2 4 fevkani odaları 800 peşin para ile 
nıüştemil kagir 
magazanıu 48 
hi,se itibarile 4 
hısse tam ve 1 
hissen:n rubu 

Muhammen ki~·meti 
Lira 

c A!ıı Çelebi Limon iskelesi 79 1 maa edalar 2 00 Dört taksitte 
dükkanın 120 

hissede 25 hissesi 

Balada evsafı muharrer cınfakın hizalarında gösterildiği vechile hazineye ait hisseleri tahmin 
edilen bedelleri ile 9-6-929 tarihine milsadif pazar günü saat 15 de müzayedeleri mukarrerdir. 
Taliplerin bedeli muhanııneniıı 0/ 07,50 hesabile pey akçeleri veya muteber banka mcktuplarile 
Emvali metruke satış komlsyonna müraeaatlerl. 

Semti Mahallesi Sokagı 

Kadiköy Cafer &ğa Bahriye caddesi 

No 

87 

-
Nevi 

maa bahçe 
kagir apartman 

kıymeti muhammenesi 
lira 

10,000 sekiz bksitte 

Müştcmilııtı: zemin katiyle dört kat ve üç dairden ibarettir. Zemin kat iki büyük oda bir 
mutbak ve bir hala ve çamaşırlık, birinci dairesi üç oda bir mutbak bir kiler ve bir hala 2 
ve 3 üncü daireleri dörder oda birer kiler birer mutbak ve birer hala her dairenin odunluk 
ve kö n ürlügü bahçedejir hava gazi ve kumpanya suyutertibatı vardır. 

Balada evsafı muharrer apartmanın bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzere 10,000 lira 
bedeli muhanımtn ile ve kapalı zarf usulile 29-5-929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 
Je müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçugu hesabile teminat 
akçeleri ve Y'l muteber banka mektuplariyle Emvali metruke satış komisyonuna müracatları. 

Semti Mahallesi Sokagı No. Nevi h~zineye aıt 38 - 120 tam 
Eminönü Şeylıgeyhni Peyniri atik!! cedit 9, 11 [Kftgir r.,gaz.ılar] v~ sulus hissenin 

kimeti muhamminesi 
Lira 6400 - Sekiz taksitte 

Müştemilat: 9 Nolu dükkanın iki kat l'ızerine dört odası olup bu dül•kiının lüleci sokagında 
birde madhali vardır 11 Nolu dükkanın havası yoktur. 

Balada C\·safı muharrer emlakin hazineye ait 120 hisse itibarile 38 ta:n ve sülüs hissenin 
teJeli sekiz taksitte tediye edilmek üzere 6400 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zari usulile 
3 • 6 • 929 tarihine musadif Pazar günü saat 15 de teklif zarflarının küşadı mukarrerdir talip
lerin hedeli nıuhammenin yüzde yedi buçuğu hesabile 480 lira temin:: akçeleri veya muteber 
~ınlta mektuplariyle emvali metruke satış komisı•onuna muracıat eylemeleri. 

Semti Mahallesi Sokagı NO Nevi Kıymeti muhammenes! 
atik cedit atik c~dit 13850 lira 

Kadıköy Caferağa Lorandn Şair Nei'i lmUkerer 1,3 maabahçe köşk sekiz taksitte 
BalaJa evsı>.f• muharrer maa bahçe köşkün 13850 lira bedeli mü ham men ile ve kapalı 

zari usulile 10-6-929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de müzayede.11 mukarrerdir. 
Taliplerin bedeli muhammenin •·01,50 hesabiyle 1038 lira 75 kuruş veya muteber b:ınka 
mektub:Ie emvali metruke satış komisyonuna nıüracaatı:rı. 

Semti Mahailesi Sokağı No Nev'i Kıymeti muhammenesi 
Boğ•ziçi Oı ta~öy Mütevelli atik 2 maa bahçe alışap '.a.,e 850 lira dört taksitte 

Müştemilatı: Bodrum ve çatı arası ve iki kattan ibaret olmak üzre beş oda bir sofa ve 
halası vardır. Mu!·tacı tamirdir. · 

E<lirııekapı Emir!ı>.hari Kapıharici atik 28-28m. l\albant dıikkanı \75 lira peşin para ile 
cedit 20-22 

BalSdJ. evsafı muharre• er.ıiA~.jn .hlzaları~da göşterildiği veçlıile ve. ta/ı~iıı edilen bedelte~ 
ile 8-6-929 tariniııe nıüsadii cumartesi ;.ünü saat 15 te mdzıyel?!lcrf mukarrerdir. Tallpleiliı 
teJeli muhamrnı:nin yüzde yedi lıuçu}u he5abile pey akçelcrile veya muteber banka mclctup. 
tuplarile Emvali Mnruke satış kô11!is1tnuna milracaatlerl. ' . . 
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Büyük 
KEŞİDE TARfHi E 

30 HAZİPAN 929 şaya piyngosu BİLETLER ı liradır 

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

Türk ocakları merkez heyetinin tertip ettiği 
Büyük eşya piyankosu ikramiyeleri 

Cins 

Kapalı 929 model 27 katalog No. hı 
Beş kişilik Duik otomobli 
Kapalı 929 modeli Şe\'role otomobili 
Pırlanta Pantaııtfi 
« Küpe 

Büyiik salon halısı 
Yüziik 

(( 

Pırlanta Paııtaııtiı 

Pihitin çift kapaklı erkek saatı 
« Kadın kol saaıı 
Salon takımı 
İpek seccade 
Halı seccade 
ll<'rekc battaniyesi 

(( « 
(( (( 

(( (( 

« (( 
Herekenin fantazi ipekli yastığı 

« 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« « « ;CI 

Hereke kumasından yastik . . 
(( (( « 

Herekcnin ipekli nıendili 
Beykoz fabrikası n1amul:\tından baYul 

« (( (( (( 
(( 

(( 

(( 

« 
<< Mektep Çanlas ı 
<< eğer takımı 

' . (( 

« 
cc evrak çantası 

(( « « 
(( (( (( « « 

Esirgeme Dernigile Hilaliahmer 
San'at evinin Şömen dölabl, ipekh 
Bluz, yastık , çay takımı, ınasa örtüsü 
İpekli kombinezon, eşrap, çamaşır 
Takımı gibi nefis eşyaları 
Zarif bir oya 
El işi bir abajor 
llurdebin 
iki flarça ceViz sigara kutusu, dokuz 
Parça işlemeli fil dişi hanını sigara 
Tabakasile on bir adet gümüş mineli 
erkek ve kadın sigara tabakaları 
içerisi 'f ürk tipi ıuinyatürlerlc 
İşlemeli büyük paravana 
İki küçük paravana 
Gayet musanna çerçeveli minyatür 
Haltat Nuri Efendi tarafından bronzla 
Yazılmış levha 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« 
(( 

(( 

(( (( (( 

Kfıta'bya çinisi 50 santinı tuHinde vazo 
« « . « kavanoz 
« 40 « arzında tabak 
(( 60 (( tuliinde YUZO 

Adet 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

10 
10 
2 

20 
80 
50 
50 
30 
20 
10 
10 
10 

5 
5 
5 

200 
20 
20 
50 
5 
5 

50 
20 

231 

1 
1 
1 

22 

1 

2 
2 

ı 

1 

1 

1 

1 

6 
7 

10 
3 

Fıat 

5000 
2500 
2200 
1850 

600 
900 
500 
400 
250 
200 

1000 
250 
100 

10 
15 
20 
25 
30 
10 
20 
25 
30 
25 
20 
3 

50 
30 

5 
100 

50 
20 
10 

20 
25 
25 

400 

20} 
200 

50 

5J 
50 
50 

23 
25 

10 
dft 60 • 

Yekun 
LiRA KU. 

5000 
2500 
2200 
3700 
1802 

600 
1000 
400 

2500 
2000 
2000 
5000 
8000 
500 
750 
600 
500 
300 
100 
200 
250 
150 
19-
~:> 

100 
GOO 

1000 
600 

220 
500 
250 
400 
500 

3178 

20 
25 
25 

450 

400 

40) 
4'.lO 

50 

50 
50 

50 

25 
15'.) 

71 
ıo:ı 

180 

5U 

50 



Gazetemizde çlbn J'UI ft 
eılmlerin bOtlln b•td.n mahfuzclur 
Gazeteye ıı:önderll~cet mettuplann Ozerine 

ldue içinse (idare), yazıya aitse (Yazı) 
i~areti K~ulm~lı~ır 

Kuru~ 

r A~·1~:-ı r~o 
:\ 400 

Kuruş 

000 eoo 1 : E'a11lmıran rr.e&r.tuplann fadeılnden, ktymntl• 

"'" 1 mukaddereılz ır.•L.luplara konu.lmut paraJann 14,., r; .. rıoo 

12 J41)0 ~:-oo lı:a1bolmaımdan Te i!inlarm miinde.ricatmdan 
ldare meıul delildir. 

5 ---

rrRA~ (\T.\ ' 7 SJ l-lKErl1I 
·' iSTA. ·ı L'L TRAMVAY Şİf(KLTİ t\'l'<AT TARlfESI 

JQ'.:9 <er.esi ııı.ıyı>ın 23 üncü gür.ünden itibaren 
iliı.\ alıire kadar muteberdir 

Birinci Son 
J lu'ut 1 luakc! fasıla 1 la raket l lara~·et 

ışı - ııııel 10 Ş . ı · T" , Şişliden - Tünele 3,6 6,00 24,12 
_____ _, Tünelden - Şişliye 9 6,26 24,35 

Kurtuluşbı - Tünele 23,0() 23,30 
11 Kcrtııluş-Tiııel 30 

Tünelden- i'.rtıılıışa 23,30 24,00 

12 Harbiye-fatih 

14 Maçka - Tünel 

15 Taksim-Sirkeci 

16 Maçka-Beyazıt 

18 Taksim-fatih 

l larbiyedcn - fatihe 4 9 6 09 1 10 
fatihten - Harbiyeye ' 6;13 ı'.ıo 

~laçkadan· Tünele 30 23,00 33,30 
Tünelden • Maçkaya 23,30 24,00 

Tak~inıden-Sirkeciye 5,8 
Sirkeciden - Taksime 10 
l\laçkadan-Beyazıta 7,09 
Beyazıttan-Maçkaya 1 ı 
Taksimden-fatihe 
fatihten - Taksime 

15 

21,55 
22,00 
22,33 

1 
Kurtuluştan-Beyazıda 6 

19 _Kurtuluş-Beyazıt 
·----.ı. Beyazıttan-Kurtuluşa 13, 17 

6,45 
7,09 
6,25 

7,12 
7,35 

8,21 
6,15 
7,05 

23,20 
19,40 

20,26 
22,36 
23,26 

22 Bebek-Emi;ıönü 

Beşiktaştan -Bebeğe 

Beşiktaştan-Eminönü ne 
Bebekten-Eminönüne 7,15 
Eminünönden- Bebeğe 22 
Eminönünden-Beşiktaşa 

Ortaköyden-Eminönüne 11 
Eminönünden-Ortaköye 15 
Ortaköyden-Aksaraya 22 
Aksaraydan-Ortaköye 

5,31 
5,40 
6,00 24,30 
6,00 23,44 

5,05 
5,33 

1, 14 

: 4 Re<lk<_•ı_-F_•_<i_h_-ı, Beşiktaştan-fatihe 
- fatihten-Beşiktaşa 

9 
18 

5,40 22,50 
5,44 22,55 
6,05 21,52 

6,51 22,38 

J2 Topkapı-Slrkecl 

33 Yedikulc-Sirkec:l 

35 ŞehrenılnJ-Beyazıt 

Aksaraydan-Topkapıya 6 5,13 
Topkapıdan-Sirkcciye 10, 13 5,34 

Sirkeciden-Topkapıya 20 6,10 
Topkapıdan-Aksaraya 

Aksaraydan-Vedikuleye 6 5,10 
Vedikuleden-Sirkeciye 10 5,33 
Sirkeciden-Vedikuleye 13 6,13 
Vedikuleden-Aksaraya 

Şehlremininden-Beyazıda24 7 ,00 
Beyazıtıan-Şehireminine 7,23 

22,49 
23,25 
24,03 

22,55 
23,35 
24,20 

19,07 
19,30 

36 Samaıra-Beyazıt ' Samatyadan-Beyazıda 26 7,00 19, 10 
------ Beyazıttan-Samatyaya 7,25 19,35 

• c:JEJ[!E]i•i•l•EJEEJl•i•l•i•i • • • • • • • • • 
• Tramvay şirketinden: • 

lstanbul tramvay ıirketi biletçililı: vazıl..ı için ıalip aramaktadır. • 
Bu vazifeye talip olanlar Cuma ve Pazar gününden mada her • 

• gün sabahleyin ıaal 9 ile 13 arasında ve akıamlan saat 15 ile 18 • 
• arasında Galatada Hayneman hanında ıirketin hareket kalemi.le • 
• müracat edebılirler. 

Btleıçi olmak lıteyenler atideki tartlara haiz bulunmalıdırlar : 
1 -- Türkiye tebauından olmak. 
Z · - Y 1111 ZO den fazla ve 40 tan at•Aı bulunmamak. 
3 .. - Askerlik v..ıkası yolunda olmak. 
4 - Veni harfler ile okuyup yazabilmev ve hesaplan imtihan • 

verebilmek. 
5 - Hizmete girmeden evvd tıbbı muayene neticesinde sih • • 

hatte bulıiııduğıı tebeyyün eylemek. 
• B!JB!E[!l•l•i•i•ii•i•i•lrlo,.lr• .. lr• .. lr• .. i • • • • • • 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

idaremize lüzumu olan font boru ve teferruatı münakasası S. 
6-29 cumartesi günü saat (16) da Ankarada malzeme dairesinde 
icra ~dilecektir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve (1350) 
Türk liralık teminatı mııvakkatelerini yevmi mezkiırda sa.at (15,30)a 

k::dar umumi idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini (500) kuru~ mukabilinde Anka
ratla malzeme dairesinde,Haydarpaşada mubayaat komisyonunda 

tedarik edebilirler. 

" Vakt ,, uı 25 Jf ayıs 1929 tefrikası: /i.j 

Beni adam yerine koyacak 
ve benimle iştigal edecek 

bir kimseye muhtaçtım. Ben
de o sırada sizi , beni ya
payalnız bırakmış olan sizi 
düşünüyordum. işte böyle 
bir sırada kabulü andırır 
bir söz sarfettim. Sonra 
kendimi toparladım. Ve 
içimde fazla bir mukavemet 
kuvveti duydum • 

- Ya o size ne söyledi? 

- Kitapta okumuş oldu-

ğum tarzda noktai nazannı 
hararetle müdafaa etti. Göl
lerden, mavi denizden bah
setti. O İngiliz seciyesindo 
bir adam değil. Ben otur· 
muş dinliyordum. Daba 
doğrusu onu dinlemiyor, 

san: penivıuı ve hamam 

takunyaları ile "Venesya.yı 
düşünüyordum. Bilir misi
niz?•Venesya. "hayatı haz
reti lsa. yı okuyor, hem de 

fukaraperver cemiye,lerde ça· 
!ışıyor.Geçen gün bir sadaka 
pazarının küşat resminde 

bulundu. Avdet ettiti za
man suratına bakılamıya-

cak derecede yüz:. 'ıe kşitmişti. 
Acaba kendisine ne ol
muştu? bir türlü anlaya

madım. Ne ise... eğer bir 
delilik yapacak olursam 
•vençsya,, nın son derece 
memnun olacağını pek ala 
biliyordum, Bunda dolayı 
cesaretlendim... "Venesya" 

fena bir kadın değil" Hatta 
elinden geldiği zaman iyilik 

bile yapııaak istediği 'Pna· 
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l!ıı geceki ayı İ b ! B b d l 5ayısı · stan u, a ıah, Ankara caddesinde '<V' akd,, yur u 
telt970 idare işleri ı 1971~~~ iş~e~; • telsraf= \l ATIK po.,ta kutu~u' 411-

Darülfünun Tıpfakültesi Eczacı 
ve Dişci mektepleri müdür
lüğünden: 

Münhal bulanan Dişci mektebi müfredatı tıp ve fenni tedavii esnan muallim muavinliği için 
açılan müsabaka imtihanı 18 ağuslos 1929 pazar günü icra edilecktir. 

Şaraili duhul: Türkiye tabaasından olmak ve talip bulunduğu şubei ilmiyede mesaii phsiyesinl 
müsbit eseri imtihan gününden eve! heyeti imtihauiyece bittetkik kabul edilmiş olmak, frransızca, 
alamanca, ve ingilizceden birine aşına bulunmi!C tarthr. 

fmıihanlar atideki suallerin birinden tahriri , tilahı olarak icra edilecektir , ve mesleke ait 
bir kitaptan tercüme yaptırılacaktır . 

İmtihan sualleri bcrvcçhi etidir 
1 - Muzadı taallünat hakkında mutalaai umumiye ve tedavii esnanda eD , çok müstamel olan 

muzadı taaffün edviye 

2 Edv!yei iyodiye 
3 - Edviyei zeybakıye 

4 - Edviyei arsinikiyenin mürekkebatı gayrı uzviyesi 
5 - Edviyei arsinikiyenin mürekkebatı uzviyesi 
6 - Edviyei kalbiye 

7 - Mubtcli hissi umumiden klorolorom, eter, morfin- skoplamin. 
8 - Mubteli hissi mevzıiler. 

9 - Münevvimattan klora!, paraldeit, triyonal, veronal. 
1 O - Serom ve aşılar h<ıltkında malomatı umumiye, mihanikiyeti tesirleri ve serom tatbi

katından tevellüt ederek mahzurlar ve inihanikiyeti. 
Bu hususta izahat almak ve kayt olmak arzu edenler mektep müracaat etmelidirler. 

Çankkale nafia baş 
hendisliğinden: 

Evelce münakasaya çıkarılmış olan Balikesir-Çankkale tarikinin 

Çandan tibaren 15 kilomet:osunu ihale gününde ispatı vücut 
eden taliplerin tevdi eyledikleri mektuplar münakasa ve ihale 

kanunu ahkamına tevfik ctmed~inden bizzarur ihale muaıncleai 

yapılmamış ve kanun mucibince münakasa keenlem yekün 

addedilerek 1 O mayıs 929 tarihinden ilibaren 20 gün müddetle 

ve kapalı zarf usulile yeniden münakasaya vazolunmuştur. 

Taliplerin yalnız tekliflerini havi kapalı zarf depozito ehlıyet 

ve hüsnü hal vesikaları ile birlikte d~er bir zarf derunine vazede
rek tevdi eylemeleri .. icap eder . 

Talipler mühendis iseler mektepten neş 'et tarihleriyle diploma 

numaralarını, Mühendis olmıyanlar ehliyet vesikaları var ile on· 

lan ehliyet v~ikası dmıyan taliplerin istihtam ed~lıleri Fen 

memuı !arına ait ehliyet vesikalarını behemehal zarf derunune vaz

etmelidirler • 

Tal iplerin istilıtam edecekleri mühendis ve Fen memuılan in· 

şaat mes' uliyetine iştirak edecekler ve mukavelenameler de imzalan 

bulunarak iş başında bizzat işi idare edeceklerdir . 
Taliplerin ihale olan 29 Mayıs 929 Çarıamba günü saat 15 

ten eve! Çanakkale encümeni Yil!yeline ve fazla ıafsillit isteyen
lerin Nafia baş mühendisliğine müracaatları ilan olunur • 

Türkiye iş bankası 
Sermayesi tediye edilmiş 4000000 

liradır Umumi müdürlük 
Ankara 

Şubeleri: 
ANKARA ADANA 
ıSTANBVL TRABZON 
İZ}lfR GİRESON 

AYVALıK 
KAYSERi 
MERSiN 

SAMSUN EDRE~llT BUl\SA 
BALlKESIH ZONGCLDAK 
Müsait muamelat, kumbaralar kas1!ır 

Kokuları izale eden 
En mükemmel muzadı 

taaffündür 
Sıhhatine itinakir kadınla

rın samimi dostudur. 
Zehirli değildir. Başlıca 

ecza depolarile eczaneler ve 
ıtrıyat mağazalarında satılır. 

Çanakkale jandarma yeni 

efrat mektebinden: 
Kilo 

55000 
12000 

Sığır eti 
Koyun 

12000 Kuzu 
Çanakkale jandarma yeni ef

rat mekteplerinin hazirJn 929 
tarihinden mayis 930 gayesine 
kadar bir senelik ihtiyacı olan 
elli beş bin kilo Sığır, on iki 

bin kilo koyun,on iki bin kilo ku· 
zu eti kapalı zarf usulile 10 

mayis 929 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle münakasa
ya vazolunnıuştur. 30 M:ıyis 

929 perşembe günü saat on al
tıda taliplerin vereceği fiatlar 
komisyonca hıddi itidalde gö
rüldüğü taktirde ihalesi icra 
kılınacaktır. Taliplerin bu bap. 
taki şartnameyi görmek ve iza
hat almak üzere Çanakkalede 
hükumet dairesinde müteşekkil 

komisyon mahsusuna müracaat
ları ilan olunur. 

Adını -kaybeden- adam. 
atindeyim. 

Fakat işin asıl tehlike 
noktası burada ... Aynı gün
de kiliseye iki defa gider; 
yürüyerek en ucra mahal
lere girerek fakirlere yar
dıma koşar, sadaka pazarı 
açar, bedbahtlara yıırdım 
için para yağdırır. Sonra 
bir tek sözle sizi zivanadan 
çıkarır, Evet çok sadaka 
veriyor, fakat iyilik yap
masını bilmiyor. Ne garip 

şey değil mi? 
Ne ise ... Balodan sonra 

eve avdet edince uzun u

zun düşündüm; bugün her
kesin dışan çıkmış olma· 
sından istir.de ilo sandık
ara 91Yalarımı 1erleştirttim,_ 
ve kimseye haber vermek· 

sızın buraya geldim. Av
detlerinde beni bulamayın

ca nasıl şaşırdıklarını gör

meği ne kadar özlerdim l 

Bu sırada kapı vuruldu
ğundan • Tereza • ayağa 

kalktı; bir uşak ledi "Ve
nt>sya Bitbrok. un zevç ve 
zevceyi görmek istediğini 

haber verdi. 
"Venesya. sabahtanberi 

elbise değiştirmemişti. Ba
şında henüz iri (şapkası 
vardı. içeri girince ayakta 
durdu ve "Cones.i görme
mezlikten gelerek "Tereza. 
ya dedi ki: 

- Demek bizi terketti
niz öyle mi? 

- Görüyorsunuz yal Eve 
a~et ettim. Yoksa bundan 

dolayı memnun değil misi· 
niz? 

- Mes' ele onda değil. 
Fakat öyle ansızın gittiniz 
ki endişe etmemekliğimiz 
imkansızdı. Başınıza bir 
kaza gelmiş olmasından 
korktuk ... Hiç olmazsa lutfe
dip bir mektup bırakmış 
olsaydınız... Ne ise emin 
bir mahalde olduğunuzu 

memnuniyetle görüyorum. 
Bir sandalyanın kenarına 

oturdu. Kontes dö • Ro
çester" koltuğun üzerine 
eğildi ve elini "Cones. in 
omuzuna dayayıp cevap 

verdi: 
- Evet... Emin bir ma

halde bulunuyorum ... 

" Venesya • bu Mi:ı:ler 

"l'üric ıııektepleri~ faydalı es+ 
ll!rılannd.: 6(0 20 le'!dı.t yapıbr 

ILA~ TAR! FESİ: 

Büyüt ve ya bir çok clela için verilen ll!nlarla 
hususi mahiyetteki iİdnların ücrc~i 

idare ile kıiiarlattırılır. 

Cazetcml.&• h•sutl 11111 kabııt ed.?:'I y.)t 
H. S. H. llluat acentetl. 

! 
t 

-- - --

Krezival 
Kullanması kolıı.y <1e • tesıri . 
kat'iyen şaşmıı.ı. Pek mtız'i\ ~ 

~.... . \ _,_..... 
olan öksürüğü keser-: · 

Hava borulıırında birike·n 

balgamlari söktürür. 

'Dikkat!· .. ~e'" fubıik&AJ 

müstah::arat.ı, .. ~·· salibiot" . ,~ 

b 'dir. . 
avı • 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piy ankosu 
5 . CI KEŞ!DE : ıı HAZiRANDIR 

IKRAlliYE: 50,000 LİH.\DIH 

A YRJCA: ~.000, 15,000, 12,000, 10,000 LİR.\LIK 

İKRAMİYELER v.: 10,000 LiRALIK BiR l'\IÜKAF.\T 

Bu ketidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 
Elektirik malzemesi münakasası 4 - 7 • 929 Perşe~be ı:iınü s.ıat 

16 tla Devlet demiryoliarı malzeme dairesinde icra edilecektir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin tcklii mektup!arıııı v · teminat 

mııvakkatelerini yevmi mezkfırda saat 15,30a kadar umumi hfarc 

yazı işleri müdürlüğüne vermeleri Iıizımdır. Talipler ıniinak~sl 

şartlarını 300 kuruş mukabilinde Ankarada malzeme da resinden 

Haydarpaşa mubayiat komisyonundan tedarik ede hilirlcr. 

Koşunuz! Koşunuz! 
Çakınakçılarda Çeşme so

kaP;ındaki ku~ tüyü fabrika

sında )'lizile kuş tüyli yastık 

iki lira, yorgan on dört, şilte 

on beş liradır. Kilo ile 125 

kuruştan başlar kuştüylerine 

mahsus kumaşlar her renkte 

mevcuttur. 

Dr. İhsan Sami 
~ 

Bali.teryolojib:ıne aşılar 

~abık. nıutahassısı doktor lhsan 

Sami B, tarafından istihzar olun

muş ,.e hült.l!met tarafından da 

lontrol cdilml~tlr . Bclso!ultutu 

ihtll;\t111a kar~ı tesirli ve taze a ~ 

şıdır. ı>cpo!>u Dlvanyolunda. Sut -

tan )1.:ıhnıut tiırbesi larşısında 

:\o. 189 

54:~ M:Yı 
' 1 1 Zilhicce 14 Burç Cevza , 

Ayın batııı '21r;ı ı\yın dotuı' 1 

23.05 ~~ :!t,17 1' 

Cumartesi 
Namaz vakıtları 

• Ôll• twuı IJsta... Y•tn r...·, 
4,34 12,11 16,Cl'J 19,29 21.N 2,~J 

Buııün dolanlara isim: 
Erkek: Ku 

~kip__ _ Mihri 
Günün naıihatı: 

Koklıyan kurt uyuyan ar..land30 
yektir 

Buıünkii hava - ~! 
RüzgAr ~!maiden e:ccek. ha.\·:ı ek _ 

scriyetlc_a_~~~~-~en~~ l~lutlodu~: 1 

Meı'ul müdür: Refik Ahmel 

Muharriri: Vere Stakpııl 

üzerine hafifçe erkildi : 

- Oh 1 bunu öğren· 

mekle ne kadar memnu

num bilseniz. Size hoş bir 
hayat geçirtmiye çalışbk. 
Şunu da saklamıyayım ki 
annem sizin böyle birden-

bire kaçmanızdan dolayı çok 
şaştı. Hem de, sizin de 
anlıyacağınız veçhile, bir
denbire gaybubetiniz hiz. 
metçilerin nazarında çok 
garip oldu. Ne diyelim 

herkesin kendine mahsus 

bir tarzı muhakemesi 
vardır .. 

• T ereza " dedi ki : 
- Yani lazım gelen hür

mette kusur ettiğimi mi 
söylemek istiyorsunuz? Ri
ca ederim beni mazur ö-

ruııuz. Validenizden de af 
dilerim. Birdenbire ıçımı 
şedit bir arzu .•. Buraya gel
mek arzusu kapladı.. Bu 
arzuya bir türlü mukavemet 
edemedim. Bu akşam size 
vaziyeti anlatan bir mektup 
yazıp gönderecektim. 

"V " d. enesya cevap ver ı: 

- Ohl mesele t>hemmi
yetli değil. Canınızın iste· 
diğini yapmakta hür ve 
serbestsiniz. Müsaadenizle 
gideceğim. inşallah istikba
li iyiden düşünmüşsünüz ve 
eve avdetinizin mucip ola
cağı müşkülatı göze almış· 
sınızdır. 

"Tere:ı:a., "Cones. in 
başını eli ile okşuyarak sor• 

du: 
( 


