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Memlekette kurak -- kalmış tek bir topraR 
. . 

Hnıanulla~ ~an Bu sene. yaQmurlar icra İlleri 4 °ün ~81~1 I 
tam vaktinde ve fazla -- Y __ ~ • 

Yeni kanunun tatbik ı Haziranda cı i 
miktarda y aömışhr edildiği gün harfler arhk kabul 

Mücadeleden vaz mı 
geçiyer? 

Zirai istihsalAt beklenen 
vrccektir 

neticeyi 

Ankara Meteoroloji 
izahat 

enstitüsü müdürü 
veriyor 

A nkaradaki ;\lcteoroloji enstitüsü miidiirli profesör Ahmet 
Tc' fik bey eYclki gün şehr' .~i/e gclmi~tir. Bir nnıharririmiz 
ı.cııdbilc p;ürü~miiş ve memleketimizin ziraat ııoktasından 
y;ı~ıııur 'aziyeti hakkında şu malt)matı nlmı~tır: 

Bu sene melcketimizin muhtelif mıntakalarıııa düşen yağ
mur mikdarları geçen seneye nisbctlc \'C senelik yekCın itibarile 
eksiktir. Fakat çiftçinin yağmura suya mlihtaç ok)u~u ayla
ra ı>abu eden y:ığmur mikdarı umumiyetle geçen Ye ev· 
ulki senenin bu aylarına ııisbctlc şayanı dikkat derecede 

faz:~ıdır. 

Sıın nban ve mayıs ı-ağmurları, memleketin bir çok 

nok:~nnda ekinlerin su ihtiyacını tam 'ak tinde tatmin 
ctın1~ur. 

13ugtin TlirkiyN!c kurak kalmı; toprak parçası yoktur, 

dcndıilir. 

Ccçcıı seneye nisbetle kurak kalmış saha pek dar bir 
çembrr ic;iııdcdir. 13inaenalcyh bu senenin ı;crck zirai istih
sal ııctkesi, gerekse kış meuinıinde hayıaıı!arın yiyecek 
ihtiyacı temin edilmiş sayılabilir. 

Lnstitliyc p;clincc, 4 sene eYvcl kurulan lıu müessesenin 
biri ,\nkarala diğer ik>i llalkalı ye Erzurumda olmak 
iızcrc 3 rasaıancsi, J 7 birinci sınıf, 20 ikind Ye 60 iiçüncü 
s:nıf rasat istasynu \ardır. 

Bunlardan ha~ka 30 tane kadar da kıiçiik rnsat istasyonu 
vardır ki cnstitii bunlarla her gün muntazaman muhabere 
etmektedir. Bu sayede Tlirkiycmizin umumi iklimi, zirai 
mahsulat arasındaki ncş\'li nema ~artları t:ıyin Ye bunların 

ı;crck kemmiyct, p;erck>e keyfiyet itibarile ıslahına yarıyan 
iklim malumatı tespit edilmektedir. 

J lam istidh\latı hususile askeri rasat merkezi meşgul 

olmak tadır. 

, ·cjriyatımıza ğclincc, i tasyoıı!anmızdan ald.ıj!;ımız hava 
ra·at mallımatını hcrgün bi.ltcııkr halinde ııc~rctmckteyiz. 

Bundan baıka aylık ve senelik ham r,ıs:ıt mccmualarile 
yall-ımırlara ait rbalclcri munt:ızaman ııc~rctıncktcı· iz. - " 

Yunanlılara ne oluyor? 
Bahri kuvvetlerini 
ve tezyide karar 

takviyeye 
vermişler 

Bir İngiliz heyetini davet etmişler. Bir yunan 
heyeti de Almanya ya gidecekmiş L 

Atina 26 ( \nek:artitos) - Yunan luikt\mcti bahriye 
nczaretin:n inhası üzerine meycut ,;c[ineleri tamir Ye tadil 
e•nıck ,.c yenilerini ısmarlamak surctilc Yunan donanmasını 

t:ıhiycyc karar Yermiştir. 

Yarınki 
nushamızda 

~------... 
Karii erimize 
7l!U1Jlalt 'l1a/h .2Je= 

tJix ~l!HÜde fı4'" 
alaAası obHadlquu, 
ı;öcdii9li1Hii!ı lü!ZUHı 
üaecüu aıudigonı!Z. 

Bu il&n niçin? 
Tafsilatını okuyacak11nız. 

Yunanbt:ııı bilhassa hafif 

ye seri gemiler sipariş ede. 
ccktir. Yeni inşaat programı 

tcsbit cdilmişscde hcniiz 

teferruatı kararlaştırılmamıştır. 

Yunan donıınmasını ıslah 

ve ıensika memur lngiliz he

yeti bahriyesinin murnsala 
tından sonra telcrriiat ta 

kararlaştırılacaktır , Bundan 
başka harbi umumiden ev
vel Almanyada inşaSJna baş

lanan Sa!amls zırhlısııı4a icap 
eden tadilatın le- rası için 

bir Yunan heyeti bahriyesi 
Almanyaya gönderiliyor. 

Kaç borçlu serbest edil:niyecek! 
bırakılacak? Tlirk harflerinin kabul ve 

Bayram ıatilıni Bursada geçi
ren lstanbul icra riyasrti bs 
muavini 

İsmail Hak
kı B. , 
ıehrimize 
dönmüştür. 

Muma
ileyh, dün 
makamında 

kendisini 
ziyaret 
eden mu-

harririmize, 

Yeni icra ı b ı •tan u lua baımua.?lnl 

kanununun lsmail Hakkı B. 

tatbiki etrafında şu bevanatta bu-
lunmuıtur : • 

- Meclisçe kabul olunan 
yeni kanun, dört mayıs tarihinde 
resmi gazete ile neşrolunmu§tur. 
Neırinden dört ay sonra , yani 
beş eylülde mer 0 iyet kesbcde
cektir . O gün , borçtan dolayı 
mahpus bulunan kimseler, derhal 
serbest bırakılacaklardır . 

O tarihten sonra borçlulann 
hepsi , ancak hakikate muhalif 
beyanattan tevellüt edecek cü
rümlerde ve ait oldu~ mahke
mece takibat yapbn lmak sureUle 
vukuhulabilecektir . 

- Şimdi lstanbulda borçtan 
dolayı mahpus kaç kiti vardır ? 

Mecmuu 40-50 kişiden 
fazla değildir . Tabii eylüle 
kadar borçlarına tekabül eden 
müddetleri ikmal ile >.aman za
man tahliye olunanlar da bulu
nabilecektir . 

[ Alttaratı J uocü !iayıfanıızdadır J 

tatbiki hakkındaki kanunu 
eski harflerin b~zı ycrlenle 
birer müddet dah~ kullanı
Jabllcccğiııi bildiriyordlL Bu 
müddet önlinıüzdd.i ha
ziran · ba~ında biti yor. 1 lazi
raıı da öniimüzdeki cumar
tesi glinli girecek! , u halde 
cumartesiden itib:ır ıı: 

Bütün devlet dairelerinde 
tutulan tahkikat evrakı, 
bunların fezlekeleri, mahke
me ilamları, muamelat cet
vel ve defterleri, eğer şim
diye kadar başlanmamışsa 
büsbütün yeni harflerimiz
le yazılacaktır. 

Tapu kayıt! n, tapu se
netleri, nufus, vlenme cüz
danları ve kafıtları, asker
lik, hiiviyet ve terhis kağaıt
ları hep yeni harflerle dol
durulacaktır. 

Haziran 

Cuma;tesi 

1 Hazıran<Uın itibaren 
arbk eski harflerle yazılı 
hiç bir kağıdımıı. ve dev-

Rivayetlere göre ltal· 
yaya gidecek 

Berlin, 25 (A. A) 
Bombaydan bild"i"1iğine göre 

Afgan kı

ralı Ama· 
nullah han 
Avrupaya 
gitmek ü
zere şeh

ri meı· 

kora vasıl 

olmu§tur. 
Kıra! A
manullahın 

galiba lıal-
Amanullah han yaya yer· 

leşeceği Romadan bildiriliyor. 
Noi: Havas, Röyter ve Tas 

Ajanslarından bu hususta bir 
malQmat gelmemiştir. Resmi 
menabiden de teyit edilmiyen 
bu haberleri kaydi ihtiyatla 
nctrediyoruz. 

•·············································•• 
Jet dairelerinde, ve banka· 
larda ve imtiyazlı, imtiyaz
sız şirketlerde, asla kabul 
olunmıyacaktır. 

1 hazirandan sonra, yalnız 
daha bir yıl, de\ kt dairele
rinde, bankalarda, şirketlerde 
cemiyet ve miiesscsdcrdc 
ancak eokidcn ba ılıp ta kal
mı~ ddtcr, cctYcl, katalok, 
kamın, nizam, talimat gibi 
matbualar kollıınılabilecck. 
bir de ı;cııc bu miıddet içinde 
resmi olsun hususi olsun bütün 
zabıtlar da eski arap herfleıi, 

isteno~rafi m:ıkanıınıla kolla
ııılınasına mtis,ıadc oluna
caktır. 

1 hazirana kadar mckke
ııizi artırınız! 

Türine klüpte senelik içtima 

Türing klübün dünkü kongresinde bulunanlartfan bir grup 

Türing klüp heyeti uınumiyesi dün öğleden sonra Pera- pa!As otelinde toplanarak sene- lık 
korgrelerin akdetmiştir. içtimada llakkı Şiııcsi, Vasıf ve Pertev paşalarla, Polis müdürü Şcr.f 
bey, Nigar hanım ve daha birçok zevat hazır bulun- muştur. 

Kongrede senelik rapor okunarak tasvip edilmiş ve ayrıca memleketimize se)Yalı celbi Jıu
susuııda görüşülmüştür. Bu ara da bilhassa yollar ve şoselcrede temas olunmuş ve Ankara-İstan
bul; [dirne-lstaııbul şoseleriııe mükemmel bir şekil verilmesi temennileri ileri sürü:ıııüştür. 

Verilen karara göre al:ikadarlar nezdinde bu hususb ktebbüs yapılacaktır. 
Bundan başka kulüp azalarına mahsus olmak üzrre bir aile gezintisi yapılması da ayrıca 

kararlaştırılmış ve bir çay ziyafetile kongreye nılıayet verilmiştır. 

Yulumuzu değl~lirellm. Bİı pis ~ö~~ fena havlıyor/ 
Bilmiyor musun~ Havlıyan köP<!k ısırmaz! 

&n biliyorum. falıal bakalım o biliyor mun 

Kira ile tutulan mekteb 
binaları 

Vilayet encümeni, dün 
Vali vekili Muhittin Beyin 

riyasetinde toplanarak kira 

ile tutulan bazı mekteplerin 

kontratlarını yenilemiş ve 
yeniden yapılması lazımge

len yollar hakkında bazı 
kararlar verilmiştr. 

Kcımusyoncular 
toplanamadılar 

Oütnrük k.:tnusyc.,cuları dün ...- . ..... 
lddte heyeti i~tilıabı yapacak-
lardı, f.l,t·cı iı d olıııadığından 

intihap •i i5 ı;üıı soı:raya kal
mıştır. 

~ı~;.:;.:~~--1 
( 
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parçası yoktur 

• VE 
~ • MÜSTEHCEN • 

1 

NEDiR?·~-~ 
:L\aınuk İsı11ail Be)rİn fikri 

Bir jızriye muhakkak ihtiyaç vardır! 
Bize bedii heyecan vermlyen, sadece ıehvani hisleri 

cahrik eden eserler müstehcendir, Mesele bir 
gaye ve vasıta meıeleıidir 

Bu bahis etrafıııda sala
hiyettar bir lisan olacak -

sınız, Namık beyefendi. 

- Benim 

bitaabi, söz

lerim işin yal· 

nız resim ve 

san' at ceb • 
hesine ait 

şahsi düşün· 

celerim ola

cak. Sorunuz 
efendim. 

Güzel san'· 
atlar akade-

Bunlardeki çıplaklık, ya

panın arzusu ve gayesi in
zimam etmediği için daima 

müstehcendir. 

Fakat onda 

bile, san' atici· 

rın müdahale

si nisbetinde 

ve vereceği 

poz itibarile 

bir dereceye 

kadar güzellik 
aranabilir. 

Evet, bunu 
takdir etmek 

misi müdürü, biraz güçtür. 

ressam Na • Elimizde mik-

mık lsmail yas olarak 

beyle konu· kat'i birşey 

şuyoruz. Güzel san'atlar akademisi M. yoktur. Bu· 
Akademinin ressam Namık lsmaıl B. nun içindir ki 

zevk ve zarafet taşıyan bu husu!taki hükmü bu 
güzel salonlarının birinde yolda terbiye almış kimse-
oturuyoruz, !erin, san'atkarların takdi-
Namık B. diyor ki: rıne bırakmak lazımdır • 
- Bence san' at eserleri· '. , \ıcıaralı Jünciı sanlaıııızdadır J 

nin müstehcen olup olma
ması o eseri yapanın kas
tına ve görenin anlayış 
kabiliyetine göredir. 

Güzellik gayesi için de
ğil de, görenlerin şehvani 
ve hayvani hislerini tah
rik etmek için yapılan her 
şey müstehcendir. Mesele; 
bir gaye ve vasıta mese
lesidir. 

Eğer san'atkar yaptığın· 

da ve yazdığında şehveti 
tahrik etmeyi bir gaye ad
dediyorsa o eser müsteh
cendir. Eğn bir güzellik 
için bir vasıta yapıyorsa 
müstehcen değildir. Mesela 
Emil Zolanın eserlerinde 
öyle satırlar ve tasvirler 
vardır ki biz bunları söy
lemek iı,:in sıkılırız. Fakat 
Zola bunu yazarken gayesi 
şe'lıvani hisleri tahrik değil
di, bunları bir vasıta 
olarak anlatmak istediği 
fikre hadım kılıyordu. 

.Şu halde meseleyi şu 
şekilde hulasa edebiliriz; 
müstehcen zannını veren 
görünüş san' atkarın gayesi 
ise mayup, fakat varmak 
istediği gayeye ait bir 
vasıta ve malzeme ise mak
buldür. 

- Bunu ayırt etmek 
güç ve müşkül olnıaz mı? 

- Bunun takdir etmek, 
tamamile görenin anlayış 

kabiliyetine bağlıdır. 
Mesela en masum bir 

çıplaklık olan Venüs dö 
Milö bazıları için bir gü • 

. zellik nümunesidir ve güzel
liğin bir nevi ifadesidir. 
Fakat diğer hiç bir san'at 
terbiyesi almamış insanlar 
İçin bu belki bir şehvet 
mevzuu olabilir. Bu fikri 
teyit eden bir misal de 
zikredyim : F otograf. 

Murahhaslar 
Dün şehri gezdiler 
Gece de şereflerine A.:A 

tarafından bir ziyafet 
verildi 

J\1urahha«lar, Evkaf müze.<inin 
önünde 

Ajanslar kongresi iı;tiınaı 
dün, pazar olmak dnhm<ilc 
yapılmamış, nıuralılıasfor şeh
rin tarihi malıalh.:riııi, abidc
lcriııi, muzekri gezıııişltr,fü. 

1 Alt tarafı J iı.ncU 5ayıramv.J11.Jır 

~ıı 111 ıınııı11 11 ıııııııı11 11 ııııııı,,uılll'ıııııuıııınnıuuu~ 

J Üçüncü sayıfa- ~ 
J mızda ( 

) Salma gezen f 
\ bir deli 1 
i Hüseyin Rehmi l 
l Beyin makalesi l 
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Um h Si askerleri 

olan ba riyeliler 
hü~nü kabul görüyorlar 

Kendikrine onif ormalan 
gezebilecekleri bildirildi 

ile 

Bcrltn. 26 ( 1. f) - ~!. Eck<'nrre ınü a
fir olan ji·ıınsı;; b111triı·elilrri ta1 yare i11ırı
l<i.thrr11r>lrrini a:r:::;ınişfrr. ll. f onl <'rsin ec·iıı. 
de Ötr/ı' ı·erne,riui ı ·eıoislı'rJ.ir. Bahri -r·eliler r:-. r:-.' • 
A'1nnıııırı1111ı her tarajinda p/jrrfılklrri lııls-
nii krtfnt!tf en çok uıiitalıossis olıııuşlardır. 
Al11uıııı·a lıiikıirneti nnisafirlerirtin bütiiıı 
Af111a11~ı·rr toprflklannrlu re.nnZ kıyafetl rile 
ser!Je s t re dofıı srı fıi frce kf er ini bil diı·nı is t iı·. 

~ .1 .\ --
Zeplin tekrar amerika seya

afine hazırlanıyor 
Berlin , 25 ( A.A. ) - Graf Zeplın balonuııun önümüzdeki 

1 5 gün zarfında Amerika seyahaWıe çıkaca~ı F riedrichshafen den 
bildiriliyor . 

- - ------
35 İtalyan tayyaresi isfanhula 

f!elecek 
Roma , 26 (AA)- 35 deniz bombarduman la.Jl"Y e:ıi Ma

yısın oluızunda T arantad.. toplanacak ve Akdeniz ~;ırki I.mnında 

hır cevel""an yapmak üzre hareket eckcekllr • Bu layyaıel •. Atiııoı.

ya , İstanbula, Varnıı ve Odesaya, K& =eye uğrıyacaklardır • ---
Hamburgta müthiş ir fırtına 

Hamlııırg-, 25 (A.A) - D&n yangın Te dolu ile brışı!t bir 
fırtına çılcıııı şehrin ıziınali fll"k! da bilyil haııaraü sebep. 
olmuıtur. Ekiıller pek çoi lırz=wa amış, telgraf ve ıekfoll 

telim harap olmu -ıeaddu yangm zuhtlr elrnişlir. Bir: kiti 
ölmüttür. 

Bir hav re oru kırıldı 
ı>arı. , 26 (AA.) - Tayyared eiss ile Giria saat ODa 

on lı:al.ıt yere inmişlerdir . lkı ıa,yarecı 21 saat zarlada !IHtte 

l85 lr.ilomdre sür' aıle uçmak. şartile 5000 kilometre ka~tmitler 

'fe ;mdiye lcadar F errarm ile Delprde tarafından kaııaıuln:q ol.an 
relıonı kırmışlardır. 

Mütahamslar konğresi çıkmazda 
P.m, 25 ( A.A} - Alacaldı devktleır ıniilah.ııslan ııriit

teliı.Jerm 1111ırahı-Iar- M saba!. M Şaht ııınlıı:ıd.. verilen 
cavahı tetlcik etmiılerdlr. KonferaM •ab•hlı mi•lılı:kra ııoktai 

ııazarile Almanların fılir ve mütale..ı...ı ar.....dıı pelı: böyük b!r 
fark mevcut olclu~ lcanaaııııcladır. 

Berliır , 25 (AA.)- Pıristen bildirildiğine- göre- hilafı inlizar 
olarak mütebassıslar komisyonunda bugün lıiç bir lı:arar ittihu. edil-

11161İf • aaırıahf. Anterib ıııuralıhası M . Y oung tarafından 
-'lıf olunan senm tahiılerln alacaklı hükOmetler tarafından ka.-
6ulii üz•rine vaziyet oklulı.ça tavazzuh elmiştiı • Şu kadar ki lıu 
liülı.Ometler bu taksitlere her sene 25 milyon mark :zamwedilrııe

aini talep etmektedirler. 

Akvam cemiyeti nelet yapıyor? 
Madrit, 25 (AA). Akvam cemiyetine yardım heyetleri 

birliğinin umumi içtimamda ekalliyetler meselesi lıakkın
dal<l rapc>riın müzakeresine başlanılmış bu meselenin 
beynelmilel bolcu" enstitüsünün tetkikine havale edilmesi 
ve bu enstitünün beynelmilel bir mukavele hazırlaması 
hakkındaki F raıısrı teklifi kabul edilmiştir. Bundan sonra 
e!..alliyetler meselesinin heyeti umumiyesi hakkında en 
iyi ve seri hirbal sureti aramak için Avrupa efkarı umu
miyesi mümessillerinin akvam cemiyetine mütehassıs 
o':ı.rak intihap edilmesi teklifini havi bir de karar sureti 
kabul o!u:ımuştur. Birliğin mesaisi hitam bulmuştur. 

:\lekt)in 27 

amuslu 
kof{ofl11r 
bir kazava 

• 

JI lıarrıri: Ilıiseyin Raluni 
haınlolun- ladı. 

ı. F,rtesi günün akşam 
:nızcteleri \·ak'avı vaz-
~ • J 

dılar. nerıııntat hadise 
etrafında türlü tefsir
ler, <letli kodular ba -

O gece Şehnazın eve 
dönmenıesi, Şoför Sey
feUinin otomobille be
raber ortadan kaybol
nıası bu kaıa nıuam-

• --...SJ - Ji ~ y - 2.:;c. _'" .... ~-............... -.............. ,, __ ...... 1 

Tebabctte nrca ted v~inirr 
1 

olar ue ·~ı n ·ı I 
Yazan 

AYHAN 
~ 

Brısiret (~·rızelesi11rleki ilan 

mühim me ki" ardır. Avru- _ MulıarrırT : ~re/ _ ! 1 

pa memkkctlcrindc ayrıca bir 
ihtıs<ıs şubc;i haline gefmiştir 
Ilıca cc-d:ı visi dcmckl , maden 
sularmın tedavi ;ııaksadilc 1 

kullanılması murat olunur. 

• .: ....... a2:-..... * .cm:::::::::::::::. 

Siileyn an paşa, Pazarczk ordusunu 
rnu diismana teslin1 etmemiş, devletin • 

Y eri!l dibiıttkn çıkan bu 1 
sular ya . ıcak v!ya soğuk 

olurlar. nu suların bazıları 

ta arzın merkezinden çıkan 

buhar ye gazlardan teşekkül 

İznıirtle istif>dat dei-·re inde Jfi:::;111et 
ga=.etesind~ ıneı'lı un 1\ edinz B. JJ11:Nl -

reselerdeki Cl"lıale!Len balıis /Jir 11111 -

kale ya:::,rnı '.· medr se f(l/eb(• ·in<' birer 
taştalıta alınıp bıuılarN bira: hesap 
öğretilo1esi liizıımunu ileri siirnu'iştıi. 

O za nıan bu 111r,kale sof"t! rır a rıısın rlu 
lıayli lıoş11uts11zlıı!ı: uyandırnuş, Aırk
ağaç nlşı~rcsiııi11 bir uıedrese nıa:uıızı 
olan nıuall iıni Srulrettirı L.'f: lllaAalt 
nıııluırririni te!.fir elJJıiş, karısuı11ı boş 
dılstı/,l·ılnü ildrı C)·leıni .. ~ıi. () ·auıuın 

'1 

1 

1 

: 1 

dahili emniyetini ıni bozmam :; ! .. 
-70-

llulls:ı Slılcymeıı paşa 

nziYctiniıı ne oldlf~unu bile 
ke<;tirccck hl!dc dcglldi. Eline 
geçen biriki gazeteden başka 
f:.ir \";ıs:t.r,Lııı J t.ıııbulda nelı::r 

olup l ittigini bilemiyordu. 
reni, rı,·ı. cıin p;ıŞ;ıııın ogltı 

mu!· 0m .\[alıınut l'C\"İn giz
lice g-ctiıip buakıı '1 «Ba·irct» 
f;lletcsmdeıı · :Jitik Çaııak
bTcdc mcıluf k.tlJı 1nı öğ
r.:nnıİ}tT. 

Basiret g"' k ind ki lı:ıber 
resmi hır il<iı idi ; 

Allahım ! bu ilanda neler 
yol,ııı 't 

. ülcyrıı:ııı paşanın Pazarcık 
orcfusuırı lıarırıp Jüşmana 
il... ··ı.ı top bıraktı~ı mı yazıl
m vordtr? 

Dcdetin dJlıili emniyetini 
huıup ortalı[!ı fcsaJ.:ı Hrmek 
istcdi~i ıııi il:lıı edilmemişti? 

" ·a. s.ıltaıı ıtı seni ye hak-
kııı.!a ııcşriy~tı fasit!e de mi 
bnh:ımnamış tı ? 

Bütün bunbr hep Sült;nıan 
Manın ta kcııdis tar.ıfından 
:rarıllp edilmiş curümler idi. 

Poışa okı.d ıkça kendi 
ş:ı'1 rordu : 

Yahu .. lıunca kötülük eden 
aılııııı bir saat ) ;gjatnıa ıp 

hemen kurşuna dizmek 1.Uıın 
rrdir&. .. 

f,1anbultleki :ıilcsi şu ha
berleri gazel ·!erde olrnyıın<a 
kim bilir ne hal girmiş ol:.ı

c~ldardı ? 
lştc Süleyman paşa da 

dört dm·ar arasında bunalıp 
!.:al.ırak bunları L:uruyordu. 

aile düşuıı.::ci her t~cs.sürJen 
zorlu çıfmHŞtr. 

Alı .. . birdenbire göçüp 
· kn iklr.ı.l binasının en.kazı 

altınJa kalarak zilenfcr \"arsa, 

şüphciz Slılcyman paşamn 
duştügü çukurun derin· • · 

dir e.f·cck :ıziyettedirler. 

Alloıhın kimselere böyle 
birşey gü5tcrm i arzu edilir 
!JeY degildiı e il mi ? 

insan ne ol ur? ne yapar? 
kime ·e nereye dil düküp 
dert dinlctmeğe muvaffak 
olur? İstese de kimler kulak 
Ycrir kimler işitir 'I 

Süleyman paşa şu acıya 
üçbeş gün bile dayanamadı. 

Rifot pa.~nın ç.ınakkcleyc 
gittiğinin ikinc gıinü ona mü

racaat ctmcğe karar Yermişti. 
Birşcy i:>temiyecckti. Yalnız 
çocuklarile validesinin sıhha-

ınasmııı ilk. saf hasım 
aydiıılallı. lliisrer l\"iza
mi Beyi tef:\ş af dı. za
bıta tahkikata girişti, 
şahit arandı. Oralarda 
kecilerini otlatan bir 

• 
koca k.arile bir eocuk, 

• 
bir de Karaktan ~elen ... 
bir yoğurt~u otmobilin 

yaydan kurtulmuş bir ok 
gibi fıavadan denize 
indiğini görmüşlerdi. 

Koca karı elini göğ
süne bastıraral dişsiz 
ağzının bfıtün bel:.'tga
tile anlalıyordu~ 

tin,kn malı'.ıınat alabilmesine 
vasıta ıılma.;ını istiyordu. 

Rifat paşl odaya girdi!l'i 
zaman: 

- Paşa lıczrcttcri sizden 
fnp;usi bir ricam \•ar . 

Dire Rifat paşayı davat 
ctnıe;iııin sebL'plcrinİ anlatmak 
istedi. Rifat paşa dikkatle 
Jinlivordıı. 

fdevnıan paşanın istcdi!li 
ş.:y pek bcsit idi. 

Süleyman paşa diyordu ki : 
- ilbdamki benim nıu

hab~rc etmem mcmnudt,r. 
O halde siz lütfediniz. kendi 
imzanızla aileme bir tdgr:ıf 
çd,~rek sıh!ntltriııi sornnıız. 

Afaca~inız. cevabı ban•t hil
<lirüıiz ... 

Rifat pa)>.ı \ıiç bu «hiyanctiıı 
yapabilir mi idi? ,\ilaha sıgııı
dık ya Süleyman paşa ile 
:ıilcs~ arasında gizli bir parola 
Tarsa ... 

O zaman ~ıc ppardı ? 
- Bendcnizi mazur gö-

ırünüz. Ailcrıizlc ıııuhabe-
rcnizc Yasııa olamam. 

- Paşa, ben kendim mu
lıabcrc etme istemiyorum. 
Siz tclgrn! çeki" siz ccYaJ> 
alacaksınız, 

Sorulacak olan ~ılılıatleridir 
paşa. Başka şey dcıtildir. 

- Pı.şa hazretim bı.ıııu 
yapaııııyacagınıı arzedcrim. 
yalnız şu arnmuzu insaniyet 
ıumına se~:ı.tk ılik ıuak;.ımma 

arr•krim 
- Peki öyle y:ıpınızl beni 

sıkınıı..bıı kurtarınız ! . ........, 
Yarım .1;ır eveLi 

v KT 
:o Mıaıa :87> 

~ Şenui 
IH'I w/trn.bqıy.w.k. 
bir lwllh ondifer 
bqltsıle bu luıliın 
İluanlycden Nah 
lmyasu ve çlflllk 
gazıno.sıı 6ulbwlen 
lfbade ve .KuJılı 
ye ldiçtllr ÇanıbC41}'4 
"luJIMr 4letilme$1 
için bir kumpanya 
zuhur etmiş 11e 

haffı mczkıirun se
kiz mevkifi olacağı 
gibi y11kında inşa-
aia başlanılacağı 
e#tilnrişiir. 

- Rakınız efendiler 
aklıma gddit...çe h<ila 
yüreğim çarpıyor. 

Koca araba bir kırlıın
gi~ gibi uçtu. Bir 
kadın çiğliği Buğazın 
karşı dağlanna kadar 
aks etti . Otomobilin 
içinde bir boğu.,ma var 
gibiydi. Sulaı· kaynadı. 
Aarabayı dibe çekti. 
Orası enj;rindir. Ka\'ak.h 
koca )layrinin oğlu 
Slileyman atıyla bera
ber oradan baybldu. 
Onun için sarhoş de-

eder. Kayaların arasından ı 

çatlaklardan yol bulup yer 
ycizline, çıkarlar. Bu sebeple 
bu sular yer yüzünde bulun- ! · 
nııyan, fakat insana pek fay- i 

dalı Ye lüzumlu oijın ma\'adı 
hm·i bulunurlar. 

Ilıcaların asıl kıymeti için-
de bulunan madenlerin fazla 
olmasile dc!l"ildir. Fazla m:ı

dcni olan >ulara fazla kıy
met \·ermek yanlıştır. Ilıcala

rın asıl kıymeti içinde bulu
nan madenlerin bulundukları 

1 1 

şekillerden, hallerden dolayı- f , 

dır. Bundan dolayı tam çık-
tıkları yerlerde kullanılmaları 1 1 

daha iyidir. ı · 

j b .. • 

i:rnirde rH·ukatlık ede> sabık Erlirne 
nıef> "ıı.~u llehın"t Şf'ref B. hu softfl 
için acı ve alavlı bir nuıkrıle ya:ıp 
neşrelrnişti. Bu nıakale ya:;ılırk n şair 
E.,~ref. rnuharriri rı yan u da bulu ı u l ·oı:. 
du. llakale)'i diı ledikten sonra şu 
kıt'a)'L sij ı ·ledi: 

Kıt'a 

Bendi mahsus senin bu au zincir ol fo, 
Oku dikkatle, azalsın, bı:nu., bağzu kir in ! 
Maksadı anlıyamazsan ey odun oğlu hatap, 

1 

i 

ı 1 

Zira çıktıkları yerde taşı

dığı madenlerin hali uzyiyc
timizdeki madenlerin haline 
müşahihtir. lçildiklcri zaman 
uzYiyctiıııiz bu cml;\hi çabuk 
ve kolayca mas Ye kendi>i-
nc temsil eder. Y c bu suret
le vücuda-az miktarda da ol
sa-b~ka vesaitle elde edil
mesi mümkün olnııyan fa
iddcri l'Crıiıiş olurlar, 

• . . • . tahtasını sen gibi Sadrettinin ! .. 
1
li 

r .................... 1 ,.;············ VAKi , ... 
Uıc:ı tcda v H bugün teoo

betin diger Rontken, l'Jck-
trik tedavileri gibi tam:ımile 

ölçü ile ihı:ısas iic İ'iliyen bir 
kısmıdır. 

fü·ellcri her yerde ıımpi· 

rik olıırak kullanılan bu tc
da vi bugün büıun medeni 
dünyada doktorların elinde 
vazifesini görmekte Ye bü
yük. istifaddcr e<lilmekcedir. 
Doktorsu7~ mütahassıs ız ılıca 

tedavisi olabilccegini dlişlin
mek:, kurunu \"Usta zihnire-
tmı t:l'jlmal.tan ba.,4-a bir 

~ey ıl~1dir. Se yaz~k _ki 
Bursa gibi bir ılıca şcbrımız

de bile ılıca1mınızdan gcli:ji 

: 27 Mayıa : : Mil im haber-

l~.~'.:'.'::~:'..J ~':'.~. --~~la~~ · 

Ucuzluk müsabakamız 
~eı isti!a<le: eUilmeı.:ık_ ır. Gerek karilerimiz# ~rek n1üesıeseler 
Halbuki orada Doktor , iiz-
het kir r;ibl anupada b tarafınd.sn büyük alAka ile ~r ılan:yor 
iş için çaltjrDIŞ bir ark:ıda'jl• G . . ı"/k· sr"·ıfıa-ıııııı bast!lda 

ız bulunmak.tada<lır. fikir a::.etenu:::uı ••, ~ . • 
almadan muayene olmad:ın bir kupoıı p.·önl.yorsu.nu: ; bıı kuporı 
ılıca troa .. ·. at'in·en !aide ıı::.ııcluk ını"isabaknı11ı:::,ın boııosııdur . 
vermez. [ cuz/uk borıo,nınu kesini;;; Sflllll a{a-

•Vakl in Hekiml v • • "T 4'"11' f.·fıı·"/nı·ı"ıı" ··-·• = ........................ ~ cag1111:; eşı·a rçın r: I\. '.'~. • ı " .. " 1 rak \ ten:::,il<it )'apacakf aruu _ ıldıı .eı_tıgınır:. dı0·
~ ~p- _ ~ kan ı·e tnttbrrı;;a/tln tercıh eduıı::,; 1>11::.rırlıp;ı
/J Dokum u .. ; nı::.ı yapuH::;, eğer fiat 1nak.tu İ$C lıı:safıı~ıı~ı 
~ Pekyakındla(VdAKIT) su-~ oııa <r.o"rf' o-Örz/111i-· nilıfl)'ef ~a:<'tt'(le ılrrn = tun arın a : b · t"' ~, ' l '1J,.,,.,,,,_,_. lh • i edilr.n nisbette teıızıf<it .r~pıl111a:çı .ıriı~ pf/nı 
~ J~ .. ıuıtı ~ ile beraber kuponu t•eruıı;;. K.arılen111r:.c ten-
·= Beyın en guzel romanı = /ı l ı ·· 11 • ~ - /r · ıı .,. B ki · · § zilut yapaca.: o ruz c ı11ııian Pe rııugn~-rı 1u 
ı e cyınız = . . .. / .. ·· , r - ı d 
_,11Hıı1111111m•ıııı•''"""• _.,,., 11,m•ıia fı tl'Sl dorc ıtllCU S(lf1J aını-..C lL ır · 

diler. bunlar kim bilir 
na ılJı '! Alıın kum
larda , erkek kadın 
bir arada, peştamalsız. 
Allah işte böJ!e elbette 
verir. Bu kazalı araba
ya niçin bineı·Ier bu 
kadar? Her zan1an 
yollarda bizi çiğniye
cekler değil ya bazen 
de içindekiler işte 
böyle bağıra çağıra 
ahrete giderler. Cunıa, 
pazar buraları o ara
balarla doluyor. On
ların lıer biri İstanbul-

dan buraya yirmi 
yirmi ha~ lircıya geliı·
lernıiş. biz yirmi lira 
ile kırk ğüıı geçiııi

yoruz. Fakat ne çare 
ki onuda bnlamıvoruz. 

• 
Biri yer biri bakar 
kıyamet ondan kopar. 

• 
Unutmayınız Lıuııu yaY-
rnın büyü!.. aııam söy-' . 
!erdi. Oııun ~ok dedik-
leri cıktı. Biz fıkaralar 

• 
işte bu hayvanlar gibr 
« gerisini göstererek » 

yakında oı )iyeceğiı 
nıjdelerimizi ahştu-a 

:::i -

bilirsrk -yas .ı nz .. . . 
İl..i hakib.ati <lıı k:al.r 

lıusiı·ha~iı· k: rı~iıraıı 
• 

ko<.'.l karıııı ıı co..;~u ı:I ı :-.. 
~unu duru111·111ak u· ıı 
havli uır:u·asııh ı·. . . 

* llüsrey ~iza111i 

oLoıııohiliıı 1H't11ğu 'ı·ı·e . . . 
dalgı~lar !ııdirdi. Bo-
ğazın o liısmı dt'riıııli. 

Dibi hulan:ad l .r. ll(•-
·n koett ZCH';>Sİııiıı 

ölüsünü hile Sofikiiıı 
• 

kolları arası ııdaıı kor-
taramadı .. 

{llıtn-!ıJ 
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,, nya yeni bir buz · ğ~~~ 

BBmMın 5==~lli~(~~~S~o~n~~~~~~~==~-~-)-.r~~-~:::~b-i-y~t~,~~~~==== 
ffffihmatçığin ruhu ~ t ô Te · .1 m e e zen 

Tak'a ehemıyetsiz - • ~ e vazene ·ı • • 
' di belki. ortahalli ı e ı 

bir in andan sa- Avrupa buz kesilecek Ameri1r;ı Hal·d(Rnd~kirapor J~n iktisatmcclis5nde 
dır ol~aydi, üstünde k.onuş-

mıya değmezdi. Faknt, ben kutuplara dönücek 
görüp dinledikten sonra 
derin bir sevinç hatta bi-

raı gurura benzer şeyler de 
duymuştum. 
Akşamın geç saatlerinde 

idi, evime dönüyordum. ı ... 
Bu vakitlerde tramvaylar 
azıcık tenhalaşır. İşle böy~ 
le bir arabada sarsıla sıç
rıya sı'ı. ıya gidcrl..eı!, 

ne er 
0

• dı. 

iki 

El l...rik alt nda onların 

yüz.ün hiç baktınız mı bil
mem. Tunçla kaplanmış 
hissini veren yanık ç hre
leri beyaz ışık kar~ısında 1 
sanki bır kat daha esmer-
i riyor, duha esrarlı bir 
hal alıyor. B n onları bu 
p z içinde seyretmekten 
ho lanırım; çünkü asker 
ruhunun çözülmez düyiinı- ı 
leri Lu poz içinde her za
m nd.ın iyi ve berrak gö-
rünür. Kara çatık kaşların 
tak k m"rleri gibi yüksek 
kavisleri altında keskin ba-
kısları Çôrpışarak konuşu

yorlardı. Bir aralık boş ka
napelerden birine oturdu
lar. Kiınbilir neden söz 
açmışlardı. Biletçi, hemen 
koşup gddi. 

... ,4.merika kutupıara dönücek ... 

«Danimarka» ııın tabakatlılfırz aiimleriııdeıı Doktor , ... ı ııı r , 
diiıı\aııın ~·cııi bir bıız denme dogru gJttiği hakkıııda bcpıı. tt ı 
buluıınıuştur. Bo~ le bir devrin lıulfılü takdirmde, mesela Aııll r:
kaııın ııe lı:ı e diiç:ır ol.ıcaj1ını M. Nordıııan şu şekilde tas\ .r 
e9yior: 

a: Alaska ve Oorinlanthn alıııaıı haberler, ıııuazzıını hıız kitle-

Ankara , 26 ( \1 akıt) - Ah iktisat meclisi umumi kn~pli~i 
tediye muvazenemiz hakkında raporunu hazırlamıştır . 

Cumartesi saat 1 O da toplanacak olan meclis bu raporu ı ıuı:::.ı

kere edecolc ve kararını verecektir . 
Rapor evvelce tediye mU\azenemiz aleyhine yapılan tahminkrın 

pek çok mubalagalı olduğunu mt ydana çıkarmaktadır . 
Katibi umumiliğin yaptığı blanço) a naıaran tcdıye mU\ az.cneımı 

ye.konu 500 milyonu mütecavizdir . .. .; . ... 

Mecliste-
Türk - İngiliz t\enrf1t 
muk~,, elesi l:,stik edildi 

Ankarn , 26 ( A.A. ) -
Büyük Millet Mecli~i reis 
vekili Nurettin Ali beyin 
riyasetinde toplanmıştır . 

Türkiye ile İngiltere hü
kumetleri arasında , Anka
rada 15 -1- 1929 tarihinde 
akit ve imza edilen seyyar 
ticaret memurlann'm numu
neleri hakkındaki muamelata 

dair Türk-- İngiliz mukave-
. lenamesinin tasdil<i hakkın

daki kanun Iayıhası müza

kere ve kabul edilmiştir . -
i\tina elçiliği 

An/cara - İsi anbut 

TELEFO U 
15 azi::- nda 

ftÇllftCft 
Ankara, 20 (Vakıt) 

Ankara - İ~tanbul tdC'fonu 
kara hattı dün gece ta
mam lanmıştır. Bu gün de
niz kablusunun intacına 

çatışılıyor. Bazı tecrübeler
den sonra telefon 15 ha
ziranda halka aç,ılacaktıı. 

Ücerct her üç dakikada 
115 kuruştur. Daha kısa 

mükalemclerdede ayni iic
ret alınacaktır. 

Mehmetçikler, bundan 
birşey anlamadılar. Kondük
tör izah ett i: 

leiirıin cenul:Ja doğru hareket ettigiuı bıldiriyor. Buz kitlelerinin Enis B. tayin. edildi 
buhareketi karşısında Kanada donmuş bir t-e• :ılmı 1 alıre geli
yor. Nivyork ahalisi lıeıneu şehrı terkederek k, c;ıror ve ü<.tü\'a 
hattına doğru hicret edıyorlar. Amerikanın "emaya yükselcı: ni
naları, kulclt r buz kıtldtrile: musadeıne ederek J,.iıııi'cn } ık.lıyor. 
Hnlk J er }erJeıı hıcret ediyor, birbıri arJı sıra hareket eden ve 
tıka basa dolu ol:ın tircııler ins· nları müte:rnadiven ccnı.ıba götü
rüyor. Dıgcr taraftan tay)•areler geride kalıın!ırı kurtanyorlıır. 

Telefonla göriişmek isti
yenler, diğer şehirdeki 
adamın vaktinde telefon 
başına gelmesini temin için 
15 kuruş ihbariye verecek
tir. İstanbulda, Ankarada 
evlerinde telefonu olanlar 
ınüayyen zamanda bu tele
fonlarla görüşcbileceklerdir. 1 

Ayakta durursanız 
bedava, ama oturursanız 

olmaz. 
Köşemde göğsümün da

raldığını, kafamın karıştığı· 

nı hissettim. 
Bütün şimali Aıncrikada, ancık, Esldınoların lı ıyatını yaş.-ımağ:ı 

razı olan hır kaç ki~iden başka bır i,inısc kalmamıştır.» 

Dohtor a. Nuı dman ıı m tas\ ir dtıği bu ınaı zara ne zaman 

Ankara, 26 (Vak~t)- Ati-

na orta elçiliğine hariciye 
müsteşarı Enis, müste.ş_arlı-

ğına birinci şube müdürü 
Numan Rıfat Beyler tayin 
edilmiştir. Tayinler tastika 
arzedilmiştir. 

İçimde bilhasse bir endi
şe, neferlerin para teklifi 
karşısında kalkmaları ihti-
malinin acı , tırnaklı endi· 
şesi vardı. Aylığı nihayet 
bir mecidiyeyi geçmiyen 

gör~~~·:~,. (20
•
0001 
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Çiplak ve mustehcen nedır? 
bir asker on beş yirmi ku-

ruşu nasıl verebilirdi? Fakat 
öyle olmadı. Memett;ikler 
hiç tereddüt etmeden: 

- Yoool.. dediler; otur
duk gari... galkmak olmaz. 
kes bakalım şu bileti. 

Yüziimün sevinçle kızar
dığın ı duydum. Kalkıp o 
kahr,\manları kucaklamak 
ıçın şiddetli bir istekle 
içim kabarmıştı. Oturduğu 

yerden para teklifi karşı
sında kalkmamak, o askel'"' 
leri kimbilir kaç gün tütün
süz bırakmıştır? 
Duyduğum sevinç.ten son-

ra, Mehmetçikleri, yalnız kan
larmı döktükleri, cenk mey
danlarında vurulup düştük
leri zamanlarda hatırladı • ı 
ğımızı diişiincrek utandım. 

Biraz dikkatle anların her 
sahada bir mertlik ve efen
dilik örneği olduklarını 
görmek mümkündür. 

~' 

y ·ww- sa•w 
( ı tar.ılı ı inci a)ıfamlı adır ' sediyordum; kadim Yuna-

Bir juriye muhakkak ihtiyaç nistanda çıplak olmamak 
vardır. muaycbattandırl hatta o 

- Bir eserin müsiehcen · zamanm tarihşinasları, Ati-
addi için sadece çıplak nadan, inhitattan bahseder-
olması kafi midir? !erken "ahlaksızlık o rad-

- Hayır. Bu, biraz mu- deye varmıştır ki sokaklar-
hitin ve ahlakın telakkisi da elbisrli adamlar görülii-
mesclesidir. yor!., demişlerdi. Halbuki 

Yarı giyinmiş ne resimler bugün mesC'la sokaklarda 
vardır ki mlistehcendir. Ne çıplak gezmek ahlaksızlıktır. 
çiplak resimler de vardır ki - Roman, piyes ve ede-
müstehccnl iklc zerre kadar biyat yazıları ile resim ara-
alakası yoktur. sında hu nokt<ı.dan bir fark 

Bir eser tasavvur ediniz kabul ediyor musunuz? 
ki bize hiç bir bedii heye- - Hayır; san'at teza-
can vermiyor, yalnız hayva- hürlarının hepsi birdir. 
ni hisleri tahrik ediyor, bu Bunlar yalnız şekil itibarile 
resme nasıl " müstehcen a) nlırlar. Bunlarda da ga-
dğildir,, diyebiliriz?! ye ve vasıta ölçiisünü kul-

Yukarıda dediğim gibi !anacağız. 
eldeki yegane ölçü, mizan - Danslar? 
muhitin ve zamanın tdak - - Bunların bir kısmı da 
kisidir. Her eserde memle- musiki gibi snn'at tezahür-
ketin umumi ahlakını gö - !eridir. Hatta çırçıplak ya-
zetmek zarureti vardır, bu pılan filastik danslar vardır 
da her devre göre değişen ki bunlan müstehcen addet• 
bir şeydir. mek akla gelmez. 

Mesela geçen giinde bah- 1 Bunlara mukabil 

Z llIKLAR 
Bu sözleri duyunca beynim· 

den vurulmuşc döndüm, hele 

bu lafların nrkasından şırrak: 

şırrrak şaplaklar beni yerimde 

fırıl, fırıl döndürdü. Hele kızın 

::f;A.:. ~, ·~-- '. ..:; 

.. "" 

DUR lJfmiN .... c_..n. ..... ~•~ 
Ensemde sille, tolfa.f yağmuru 
f(zzzn sokağa ç1ktığz111 

bir yerde durdum, ve 
- ·69 -

görebilecek 
bekledi111 ... 
Yazan: Sadri Etem 

Kuyu nerede~ o hantal renç- j raber görürsem s~ kalın .. 
her oğlu nerede~ sanma, emi~ ıkt bacap.daa 

Bir daba seni o oğlanla be· tutup ayınverirlm. 

ağlayışını duyunca ne yapaca• 

ğımı şaşırdım. Çocukfuk b~, 

kapı} a saldırdım, onu kurtar. .. 
mak istiyordum . 

Ama nasıl ıcuttaracakiıra 

onu llAI! b~mlyorum. Güppe-

tek kapıya yaslandım. koca 

bp, ~iteledi gacar. gucur 

elti. Kapı açıldı. Kapının açıl-

-·-
Şehrimizden geçecekler 

Ruma, 26 (A.A) - 0-
tuzbeş tane bahri bombar-

dınan tayyaresi ayın otu
zunda Tarante toplanarak 
Akdeniz seferine çıkacaktır. 

Tayyareler Atina, İstnan
bul, Edirne, OClesa, Kös
tence üzerinden geçecektir. 

Haya müsteşarı M. Bajbo 
sefere iştirak edecektir. -
Mahmut Muhtar 
paşa Divanı Adliye 

verilecek mi ? 
Ankaıa , 26 ( Vakıt) 

Mahmut Muntar 'µaşanın 

Divanı Aliye sevki hakkında 
muhtelit encümen mazbatası 

perşenbeye nıediste müza-
k

. ı 
kere edilecc tir . 

·····························-················-
olarak yapılan bazı dans
lar da vardır, ahlaksızlığın 
hudutları içindedir. 

Kıymetli sa' atkar yonıl
muştUt Kağıtjanmı kendisi-

ne teşekkür ede: ek kapa
dım. 

ması bir oldu • 

Ensem sille, tokat yağmuru 

altında kaldı • kadın kızına 

çıkıştı~ı ~bi bana da saldı. Söy

lendi, bağırdı. 

- Hadiii... Hödük Türk .. 
Hadi arkanı kürke; kapını tür· 

ke altştırma diye bastı şaplağı, 

basti şaplağı bafıa. ertetr gün 

gene sabahleyin e~nden SOi' 

kağa fMadtm. Rot dwdafum 

yer e\o'e ~ yakm detflcl 

kötcmin batanda kWD tokat* 

' 

Yükseki;trisatmü- I 
dürlüğüne kim 

namzet? 
Ankara, 26 (Vakıt} Maarif 

veklıletı ) uksek tetrıı;at umum 
müdürlügüne Konya maarif 

emini Abdullatif N"Y7.at beyin 

la} ini ihtimali kuvvetlidir . 

Tayyare kongresi 
Ankara , 26 ( Vakıt) -

Kopenhağda toplanacak olan 
tayyare kongıesine tarafı

mızdan Muhittin Nami B. 
iştirak edecektir . 

An!<aranın imarı 
Ankara, 20 < \'akıt ) -

\nkaranın iman için :\!. 
Jon.;cnin pl<lnı k:ıbul cdil
mi~ti r. -

( Üsttarafı birinci sayıfamızdadır J 
\nadolu .ıjanc,ı de ~ece Bü\•uk 
Ad.ıda Yat l.lı.ibuııdc ımınılı

ha~l:ır şcrclinc bir ziy:tfct 
'crıni~tir. 

Bu ziy.ıf-:ttc .ı\ııadolu A
jan"ı ııamma Tc\ l ık h:unil 
13. bir nutuk ir:tt etmiş, bu 
mıtka H.oyrcr aj.mC)J ımımcs-
5ili i\1. Klcnıcn CC\ .ıp ,·c
rcn.:k Analiolu ajan ının mu
rahh.ı"1ar h.ıkl.mda go tcı di
~i :ıl:tlrndnn pek ınutnha~ is 
oklukl:ırını iLh e a\'lenıi~ \'c ,,, . 
hazinınu Gazi Hz. şeref ine 

durdum. Biraz bek1edim, biraz 

daha bekledim. 

Beklerken hiç haberim olma• 

dan adım , adım ilerlemiş evin 

önüne gelmişim . Evin önüne 

geldiğimi neden sonra anladım • 

Ben kızı düıünüyordum. bu bir 
günlük hasret pek yaman gelmi~i. 

Yann , diyordum , ne de çok 

öbür gün , daha öbür gün fiep 

onu ğötemtyeeebnly1m > 
Anu llabası oliu beiıden k~ 

ytırlııt • O.. de OR oatr.taa 
kaçırdım 1 ., düıehr siJ4' • 

Mesele tamamile edebi
yat ve edepten çıkmış, em
razı akliye mütahassısları 
muhlerem üstatlarımız Maz
har Osman ve Fahrettin 
Kerim beyfendilerin salahi
yetleri dairesine girmiştir. 

Selami İzzetin son saldırısı 
yazı değil, serapa sar'avi 
bir heyecandır. Za"aUı ma
lulün nöbet esnasıııda nasıl 
salyaları aktığını, nasıl 

dişlerini gıcırdatarak ken
dini yerden yere vurduğu
nu o hezeyanları kusuncı) a 
karlar ne ispazmozlar ge
çirdiğini görüyoruz. 

Mazhar Osman br) fendi 
birkaç defa bu gibilerin 
taarruzlarına uğradı. İşte 
ayni hal bana da vukubuldu. 

Bunun elinda biçak yok, 
Kalem var. Önünde bu he
zeyanlara tahsis edilmiş 

bir gazete sütunu var. İti
safi bir "delir,, ile başladı. 
Sonra "skataloji,, ye dö
klildü. Ne kanalizasyon 
kaldı, ne İstanbul lağım
ları kaldı . Bu müstekreh 
ınahlLık kC'ndi kendini öyle 
teşhir etti ki ben onun 
mahiyetini tasvir için on 
siitun y<::zmış olsaydım, bu 
kadarına muvaffak olamaz
dım. 

Hastalığı mallım, yorgun
luk ve erken bunama .. 
Cinnetin son tchevvürlerile 
evvela beni üstatlıktan az
letti. Sonra efendiliğe in
dirdi. Merkum yaptı. Altın 
diş Zekiye daha bilmem 
kimlere benzetti. 

Bu av'aveler topuklarım
dan yukanya çıkmıyan ku
duzluklardandır. O, bu ce
vaba değmezdi. Fakat teh
likeyi diğerlerine göstermek 
için yazı}orum. Kendilerini 
sakınsınlar. 

B ni teşnic uğraşmakla 
o hep kendi kendini düşür
dü. Bu herifin gözleri piş
miş kelle gibi sönük, sima
sı durgun ve melalidir. İlk 
yazılarında kokainden çok 
b. hsetti. 

Bana altığı iftirnlann 
içinde en garibi şudur: 

Ben Meybcliadadaki evi· 
mi alnımın terile kazanıp
ta yaptırmamı~ım. İnşaat 
sarfiyatı son santime k~dar 
kalemimin mahsulüdür. 
Alnımın terile kazanmayıp 

ta parayı nereden aln1ışım? 
:::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::: 
idart:İ aktah.ı d:n ut etmiştir. 

BunJ;ııı sonr.ı lt.ılya ınu
nıbhası ı\1. ~lorgnn~ de 
·ı url.-İtalp dostlugund,ın btt
hi ga) ct samimı bir mıtul 
soylcmi~tir. 

Zi afet saat 24c k.ıdar 
de, anı etmiş, mutcakihcn 
mi af iri er lrn"u i bir ,·apurla 
Tarnb\ an donmu~lcrdir. 

duzelir ama kızı nasıl kaçırmalı ? 

Biz.im atı alırım sab-.ıh-crkcnden 

kimseler uyanmadan cVin onüne 

gelirim . Kız da ben de ata 

atlar gideriz . O giin akşama 

kadar bir yertere gibnedim. ta k1 
kız sokağa çıkınca kendisinı gö

rüp söyliyeceklerimi söyliyeyim. 

Ak§ama kadar bekledim. ne 

gelen var ne giden . 

Babası geldi gitti, lkont~ular 

geldi gitti, kız meydana çıkma· 

cL, ne pencereden ne de ke~an 
göıüklCL 

(-\kJam ıerlolttt bastı, uıaktaa 

Bunu söylemezse 5.lem na• 
zarında en şeni bir müfteri 

, dcrkesine inmiş olacaktır. 
Benim iki romanım 

oturduğum köşk gibi bir 
daha yaptırır. Ben Selami 
izzet gibi günde dört beş 
liraya çalışmıyorum. İşte 

' matbuattaki itibar farkımız. 
Bunayan kim? Bu hakikat
ten daha bariz ispat, mizan 
olur mu? 

Her deli hastalığına gö
re başka tiir\ü saçmalar. 
Emrazı akliye üstatlarımız 
bu "sk<ltolojist" in son he
zcyanla11nı okuduk.arı za
man dimagındaki taharrü
şün nev'ini anlarlar. 

Selfımil ileride sen mu

hakkak muhterem ıniitahas
sısların pansiyone.-ı olacak
sın. Sana hazırlanacak şey 
bir hocre. bir gömlektir. 

Rahat etmeği ancak orada 

bulacağa benziyorsun. Tı
marane köşesinde ... 

Hüseyin Ra.hmi -• 

icra işleri -· Oat tnr fı linet oayıfamızdadı:r) 

Yeni teşkılat yapılacak· 

mıdır? 

Haziranda lstanbulda icra 

ışlerile meşgul memurların bir 

k1sm1, icara memuru unvanını 

alacaktır. T eşkilitta yapılacak 
diğer yenilikler ~e teferrüat 
hen uz kat 'i ek ilde malrım 

değıldlr. 

1W~3~~1 
Deniz hırsızı tutuldu 
Kux~uncukta .. ıit pa,a 1.a<le 

:.ıit be' in c\·indc dun ı.,ccc 

\'apıl:ın hır ızlıj:!;ın faili olan 
m~lmr :ıhık.ılı deni,. hır. ... ızı 
J la,an i mindcki _.ahı:., <> ci

' ardaki korulukca de' ri~ c 
memurları tar.ıf ından f.,Orule
rch c\ kedilt'Tl di~t:r mcmur-
1 ırla mulıa ,ını),ı alınını, \C 

eter de t ctiilmi.,.tir. 
Çalınan ın1llar g1..•ri alın

mı .... 1 la-. ının di{tt•r bir çok 
hıNzlıkhrın faili nldur.u an
i· ,ıldı~tmd ın t:ahkik.ıt:ı de' am 
cdilıncl,tcdir. 

Bir alay serserinin 
marifeti 

Dun gece :c) di b~y m:ı

ha11c"i akinlcrinden ~leh met 
efendinin C\ ine ~chrcrnjni 

akinlcrinde Yu:-uf, R.ıif. 

l lnkkı; ,\~ık \1i, .:aban ge
cele\ in t ıarrlll. ctmı:;-kr, 

C\ dckHcrin btımJadı uzcriıh: 
\ cri~cn memurlara ... iJtlh j ... ri
mnl cylcmi.;-krdır. 

:\lutt:ca iılcrin lir kı mı 

dadc ... c ulilnıı~rir. digc:rl<. ri 
de aranılmııkc ıd r. 

etti. Yanında 1.aptıye çaYuşıın ın 

OJIU ile imnmm oglu vardı. ma

nifatura tüccarının oglu da u· 

kadan bşa, koşa onlar.. y ••ıs i. 

Ben biraz onfara do u 

yörüdiim, onlar ban-ı dcı _:-u. 
-· Ha) dı, dedım, haydi 

a kerlik oymyalırn. 

Nah1ye müdürüni.n oğlu l·u· 
mandan oldu. 

Zaptiye çavuşununki onbaşı 

bizlerde asker. 
~urtfıtndan kumanrlll vPrd· : 
- Hutrol lif Sei~Klllf' ı I! 

( Bıtmcdl) 



-• Skapaflovda 
Alman donanması kendi kendisini 

nasıl bahrdı? 
Muharrir!: Amira!Fon Röyler Mütercimi: M. Gayur 

-...~~~~~· -42- ·~~~~~~ 
Esaret clevresinde 

~ lngiliz hiiktlıneti beııi rrıahkerneye sevket
ını)·ordıı. A.hnan lıükziıneline gelince; o da 

haklı.unda tahkikatta bulııunıayı 
düşı'lııeıniyordn » 

ihtiyat mülazinı Labsen vazi· 

fesini son derece faaliyet ve 
sadakatle ifa etti. 

Temmuz evasıtına doğru Al
man hilf. iımetine, isveçe sefiri 

vasıtasile bir nota gcnderdim; 
bu notanııı ilk ibaresi şayanı 

dikkattir: 

•Efradın tevkifi için sebep 
olarak gö5terilen muharemata 
tekrar iptidar hadis , si vukua 
gelmemiş olduğuna göre mü

rettebatın kabil olduğu kadar 
çabuk vatanlarına iadeleri 

için tavassutta bulunmamızı 

rica ederim. 

Onlar için evvelce olduğu 

veçhile mevkufiyet mevzuu 

bahs olamaz. Şu sırada mev
kuf tutulmaları bir nevi hapis 
demektir. 

Miliizını • Labsen•in vazifesi
ni ifa ettiğine dair göndereceği 

bir kaç kelimeyi haftalarca 
boş yere bekledikten sonra, 
raporumu doğrudan doğruya 

posta ile göndermeye karar 

verdim. oDonington Hol • da 
geçirdiğim aylarca müddette 

'bana en büyük bir zahir ol

muş olan emir zabitim maktulü 

yerine isali deruhte etti. Bu 
zabit fevl<alade seciyede ve 
muhakemesi sağlamdı. Yaşının 

gençliğine ııispet!e bu evsafın 

kendisinde bulunması hayret 

ve takdiri celbediyordu. 

Teııımuz ev;ısıtında lııg'i!
tereden Almanyaya bir tel
siz gönderildi. Bu telsize 

göre "Skapa Flov" hadisesi 
mahkemeye sevkolunmıya

caktı. Bu telgrafı İngiliz gaıe
telerindc de okumuştuk. Al
man hliktimetinin telgraf 
ırn:dlulline aldanarak bizce 

malmıs olacak hiç bir harekette 

bulunmamış, ve Alman hu

kukunu müdafaa ile tahliye

miz~ çam aramamı'i olması 

muhtemeldir. 

Alınan hiikOnıcti, bahriye 
nezareti dahil olmak üzere 
gemilerin batınlınasında asla 

zimetlıal olımıdı~ıından be

nim divaııı harbe berayı sevk 
tcslimimi talep edecekti. 

Bu müsamaha ltil<lfın son
raları Alman hükumetini gemi
.erin batırılmasında zimcthal 
addetmcdnc yol açtı. "üsves

tri~ kampıııdaıı hareketim a
kibindc lngiliz bahriye neza

reti gemilerin batırılması lıa

dise:<i hakkında zabitleri ve 
efradı isticvap ettirmişti Bıın

lar cevaben emirlerimi ifadan 

başka bir şey yapmadıklarını 

söylediler. 
istinabe komisyonunun mü

talılatını araştırmış olan hu
kuk mlişavirim mevkuf filo
nun üzerindeki sahabet hak

kı mevzuubahs olunca harp 
bandıralarımız indirilmiş ol
makla beraber kumandanlık 

flamalarının asılmasına itiraz 

edilmemiş bulunulduğunu ile
ri slirdü. O 51rada isticvapta 
hazır bulunan lngiliz bahriye 

zabiti bu noktayı tasdik ede
rek tahkikata memur hakime 

takriben şu sözleri söyledi: 

"Görliyorsumız ya! Size 

dediğim tamamen bu idi! " 
Bana gelince, asla isticvap 

edilmedim. l liç bir divam 
harp toplanmadı. Bu da ln
giliz hiiktimctinin bana karşı 
bir ~ey yapmıyacak ve nok
tai nazarımı cerhcdcmiyecek 
vaziyette olduğunu gösterir. 
Bir divanı harp coplanmış 

olsaydı, o divanı harp rnCY· 

kuf filonun tamamen inzirn

da bırakılmasından, ve müta
rekenin tcmdidinden haber

dar edilmemesinden dolayı 

lngili7. hükıimctini mes'ul 
tutacaktı. 

Bilmem Alman hlikCımeti 

vaziyetinin bu miikemmelli
ğinden istifade yolunu bil
di mi? 

Almanya haziraıım ~4 ün· 
de sulhü imzaladı. Almaıı 

harp esirlerinin memleketle

rine iadesi bliylik dedetler
den üçü tarafıııdan muahe-

dcnin tasdiki ile mukayyet idi. 
lııgiliz ınatbuatıııa bakılacak 

olursa bunun aylarca devam 
etmesi muhtemeldi. lngiliz 
gazeteleri ve bahusus doğru

dan doğruya Norsklayil kon

sorsiyonuna mensup olnıı 

yanlar yliz binlerce Alıııaııın 

Britanya kamplarında ala ko
ııulnıasıııa şiddetle itiraz edi
yorlar, İngiliz maliyesinin bu 
kadar bozuk olduğu bir sıra

da bunu manasız buluyor
lardı. Bu istihbanıtı yal;ın

daıı takip ettim n İngiliz 
hükOmetinin - insani hissiyat 

dolayısile değil ha! mesaili 

maliye _dolayısile - iiserai har
biyeyi sa!Jvermeğe taraftar 
olduğuna kanaat getirdim. 
!\.nla~ılaıı o sırada legiltcre
nin hiç bir kavi kanaati yok
tu. l ,oit Corç bundan gayet 
ınuztarip olmu~tu. O vakıtlar 

bir çok defa mııs:ıadc almaı<;:ı 

,, Suriyenin 
Fransızlar bu işi 
beceremediler ,, 

"'Memleketteki nufuzları silih 
kuvvetine, tethiş usulüne 

istinat etmektedir,,,, 
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Say 

~ Uuzluk musabakamız 
~ " Vakıf ~kaıti.leri•e t~nzildf yapacak diik-

M. Pijo İktısat H~ronlka 
= kan ve mağazaların listesi 

1- Eminöııüdc < Selillıattin şı.<ında (Yeni dünya) şarnp 
Vehbi • tuhafiye mağazası. imalathanesi. 

Gazi köprüsünü yapa- bayramı 
cak mühendis memle

ketine döndü 
Şehremanetinin Gazi köp

rüsünün projesini yapmak 

için çağırdığı Fransız mü

hendisi M. Pijo, tetkikatını 
bitirmiş ve Emanetle bu 

hususta yaptığı mukaveleyi 

imza ederek memleketine 
dönmüştür. Mukaveleye gö
re mühendis projeyi. 8 ay· 

da yapacak ve kendisine 
ihale fiatı üzerinden yüzde 
1 Ücret verilecektir. 

Miihendis, ayni zamanda 
köprünün ınşasını hangi 

kumpanya üzerine alırsa, 
inşa sonuna kadar işHı ba
şında kalacaktır. 

Açılması yaklaşb 
inkılap müzesinin açıl 

ması yaklaşmaktadır. Müze 

heyeti dün Şehremini Mu. 
bittin beyin riyasetinde 
toplanarak hazırlıklara de. 
vam etmiştir. 

Adliye Vekili 
Adliye Vekili · Mahmut 

Esat B.in buakşaınki trenle 

Ankaraya avdet etmesi 
muhtemeldir. Reisi evvel 

Feyzidaim B. de birlikte 
gidecektir. ................................................ 

-·-
Sanayi birliğinden bir 
heyet bugün Ankara

ya gidiyor 
Sanayi birliği milli saoo

yii alakadar eden bazı hu

&ı>slar hakkında Beşvekalet, 
Maliye ve İktısat vekalet
leri nezdinde teşebbüslerde 
bulunmak üzere Ankaraya 
bir heyet göndermeğe ka
rar vermiştir. Heyet, Birlik 

umumi katibi Nazmi Nuri 
beyin riyaseti altında beş 
fabrikatörden mürekkeptir. 

Bugün Ankaraya harekl!t 
edecek olan heyetin Anka

rada yapacağı temenniler 
arasında muamele vergisi, 

okturuva işleri ve iktısat 

bayramı mes'leleri vardır. 

Lozan muahedenamesinin 

ticaret faslı ahkamının hı • 
tam bulacağı ve yeni güm
rük tarife kanununun mev

kii mer'iyete geçtiği tarihin 
iktısat bayramı olarak ka • 

bul edilmesi için çalışıla • 
caktır. İktısat bayramı günii 

bütün sanayi erbabı toplu 

halde tenezzühler yapacak
lar ve diğer eğlencelerle 

tes'idatta bulun~caklardır. 
~~~~-~~~~ 

Mehmet Emin B . 
lüzum gördü Ye iktisat mes
elesinde teelıhlirkri mucip 
oldu. 

Bir taraftan Fransız mat
buatı lngiliz hükıimetini te~
vik ediyor, harp esirleri me

selesinde Almaıwaı·a kar<ı 

Halk bilgisi derneği ta
rafından şerefine ziya

fet verilecek · 

- ' 
hiç bir miis.ımalıada bulunu( .. 

mama:ını teıçp eyli~ord\I 

lnp;iliz matbuatının bır kıs
mı da bir ınutalcbcyc istirnk . ' 
eyliyordu. Dij;er taraftan sol-. 
cenah g-azetf'leri yii7.binlerce 

csırın iktirndi sebeplerden 
dolayı memlckctlcriııc iade-, 
Ierini talep etmekte idi. Btt 
vııziyct kar?ı sında lngilteredc 

esir buluıııın Alman zabitle

rinin en kıdemlisi sı[atile 
Loyit Corca 'mliracııac ede" 
rek A lıııan harbesirlcri le
hinde reıncnniyatrn btrlun
mak hatırıma geldi. Talep

namemde, sallı aktcdildiktcn 

sonra· ı\Jman efradını hah\ 

esir tutmanın ne kadar hak
sı?. Ye vicdansızca bir har~

ket olduğunıı izah ediyor

dum. Onların memleketlerine 
iadelerini üç lıGklımctin sul
hü tasYibine talik etmek bu 

iadeyi gayrı muayyen bir 

zamana atmak demekti. Esir,. 

!er arasında asabi yet o de· 

rcceyi bulmu~tu ki artık 

esaretlerinin tcnıdidiııe ta· 

hammül edemiyorlardı. 

( Bitmedi) 

Milll talim ve terbiye he
yeti reisi Mehmet Emin B. 
bir kaç gündenberi şehri
mizde bulunmaktadır. 

Halk bilgisi derneği İs
tanbul mümessilliği derne
ğin ilmi teşkilatı reisi olan 

Emin B. şerefine çarşamba 
günü konservatuvar binasın
da bir çay ziyafeti verile

cektir. -- -
~lekteplcrclc 
İmtihanlar ve teftişler 

Köy i'k mekteplerinde sene 

solltı iıntilıanlarıııa ı:iü ı deıı iti

ba'.rn b~şl :' nıııı ılır. Şdıir ilk 
mekteplerinde de 8 lwzir.ında 

başlaııacaktır. 

İlk tedrisat müfettişleri inıti

lıanlarda hnır bu l uıımak için 

köylere dağılmışlardır. 
lvharif Vekfüetindcıı gelen 

enıir üzerine unııııııi müfettiş 

Hasan Ali Bey bütün ilk mek

tepleri sıkı surette teWş etmiş
tir. Hasan Ali B. vekalete mu

fassal bir teftiş raporu göııder

ıııek üzeredir. 
Orta mekteplere ~elince, bu

ralarda umumi teftişlere henüz 

başlanmamıştır. 

Teftişleriıı imtihanlarla bera· 
ber yıwıJ.,cağı söylenmektedir. 

Davası agır cezaya 
verildi 

Rumca • Hronika > gazetesi 

aleyhindeki Türklüğü tahkir da

vasının rüyeıini ceza mahkemesi 
ağır cezaya ait görmüş, gaze

tenin mes'ul müdürü madam 
Eleni, bu kararı temyiz etmiş, 

temyiz mahkemesi ceza mahke
mesinin kararını muvafık bul-

muştur. 

Altıncı mustantık f:üreyya B. 
bu husustaki tahkikatini bitirmiş, 
evrakı lüzumu muhakeme ka· 
rarile ağır cezaya göndermiştir. 

Yakında muhakeme başlıyacaktır. 

Maç hadisesi 
Maçtaki döğüş ve mecruhiyet 

hadisesi hakkındaki tahkikata 

altıncı istintak dairesinde devam 
olunuyor. 

Mecruhların kat'i raparları 

beklenilmektedir. Bunlar ölüm 
tehlikesini mucip bir vaziyet 
mevcut olmadığını tespit ettiği 

takdirde, al ve tecil kanunu 

mucibince ıakibat duracaktır. 

Emin Ali B. 

{Kravat, gömlek, Çanta ve ( 0 1025 tenzilüt yapacak-
!anila üzerinden °105 çorap tır.) 

i ~~ilftakr~:~::::i~1:~ B~~~ ~~tı~~~~!~n~ı;;~~ı~~d~ct~~; 
'( çekapı pazarı tuhafiye eş- (''. ı O tenzih\t yapacak-

yası. tır.) 

( 0
0 10 tenzilat yapacak- 12 -Yeni camide talı- l 

tır) mis önü caddesinde Kara 

3 - Sirkedde Hami- Mustafa zade Ye ~iireka<ı· ~ 
diye caddesinde 6 numa- nın ( I 6) numaralı kasap 

ralı lsmail Asaf Beyin ma- dlikkanı 
ğazası. 1 .J. - Bcyoğlunda Balık· j 

(Gramofon, plılk lizcriıı- pazarında (29) numaralı 1 
den ° u5, tuhafiı·e e,syası kasap dükkı\ııı l 

. ~ 
üzerinden ",0 10 tenzilat 13 - Kadıkürlinde F.s- ~ 
yapacaktır) kii,;kele caddesinde (27) , 

4 - Bahçckapıda Giil
cemal tuhafiye pazarı. 

C" ı O tenzilat yapacak
tır.) 

5 

numaralı ka<ap dıikktlnı ",.~3 
I 5 - C sküdarda iskele 3 

caddesin da Karam ustafaza

de şürckılsıııa ait kasap 
dükkanı. 

- Sirkecide perukar 
(Bu dükkanların sahip· 

:\lusta[a, Recep biraderler. 
leri karileriınizc 0 

0 5 ten
(Alıonelcrine ' 'o ıo tcn-

zilılt yapacaklardır. :\hıa
zili\t yapacaktır.) 

mafilı bu diikkı\nlar esasen 
6 - Bahçekapıda, ;\fıı. d k 1 . k 1 iğer ·asap ( liK ·an arına 

lii! gaziler pazarı (tuhafi-
nazaran °" (ıo) tenzilatla 

ye, ayakkabı, terzilik). 
sattıkları için ("" 15} ten-

=-~ 7 - lleyof!;lunda, lstik- zih\t demektir. 
lı\J caddesinde iliihat Spor 16 - Galat!da (Cenyol 

Muhtar paşa aleyhinde \ nıa11;azası \spor levazımatı) lokantası c yemek iisteşi 

bir dava açtı ==----=-=---===- (Bu mağ;ızıılar karileri- üzerinden o 0 (10) rcııı:ihlr 
mize, pazarlığı mliteakıp yapmağı deruhte etmiştir.) 

Esbak bahriye nazırlarından 
"', (5) tenzilıit yapacak- 17 - Paııgaltıda tram-

Mahmut Muhtar paşanın bir vay caddesinde yeni kasap 
vapur mübayaası meselesinden ~= )ardır). 

8 - Postane civarında ııamile maruf (1311) numa· 
dolayı muhtelit encümene~ ha~- ~ llamidiye caddesinde, ;\JJli ralı Rıdvan beyin diikkı\nı 
~~nğ:a :.::~:ı i;:ı:~~le~~ ~:;e: i==· spor Zeki Riza mağazası (' 'ıs5l tenBzilat ykapacaktıdr. 

- orsa arşısın a 
tine bir istida yollamıştır. (spor levazımatı). Gii!nilıal tuhafiye ve göm-

Mahmut Muhtar paşa (" '• 10 tenzili\t yapacaktır) !ek mağazaiı. ( 0:0 10 tenzi-

bu istidasında şimdi C. H. F. 9 - Ankara caddesinde Ut yapacaktır.) 
İstanbul vilayet heyeti reisi ve i\Iuallinıler kütiipanesi 19 _ Oro7.dibak kar-
Muhtelit mahkemeler Türk ajanı 

("'0 10•25 ~eınilat yapa- şı>ında ve nıalUI gıızilcr 
Emin Ali beyden bahsetmiş ve 

1 1 caktır). pazarı ymııtıda (Ali Enis) 
şun arı söy emiştir : 

«Bu dava, ancak kılükal üze- l O - Gala tada topçular ipekli ve yiiniii mağazası. 
rine müesses ve mukaddema ~ cadde inde kapıiçi tranı- 0

, 0 I O tenzilat yapacak- == 
mahut Enverle aramızda cari ~ vay tevakkuf mahalli kar- tır. ~ 
olan münaferetten bilistifade ~ııııııııııııııııııııfllillllil!ııııııııııııııııtıııııııııilllttllllltılllllillllllllllllllllililllllliitJlllllillllllll!iııııııııııııılllllliı@. 

müteveffayı merkumun Harbiye 

nezaretinde hukuk müşavirliğini 

eden Emin Ali namında birinin 
o zaman velinimetine yaranmak 
üzere yazdığı bir derkenara is
tinaden tasni edilmiş olmaktan 
başka bir mahiyeti haiz değildir . 

Durüdiraz devairi muhtelifede 
vesaik arandıktan sonra bulunan 

evrak ise 14 sene sonra muma
ileyh Emin Ali efendinin bu 
kere Seyriselain Hukuk müşaviri 
sıfatı ile malfim hususi esbapıan 

naşi tertip ve tasni ettiği davayı 

mükezziptir . 
Bu şekilde kendisindden bahs-

edilen Emin Ali B. bunları 
şahsına , ilmine ve şerefine 

hakaret telakkı etmiştir. 

' Bu 'yüzden Emin Ali B. 
Mahmut Muhtar Paşa aleyhine 

bir ıahkir ve ayni zamanda 
100000 liralık manevi zarar 

davası açmağa karar vermiştir. 

Elhamrada: 
Çapkın kız 
Operada: 

Her iş yolunda ,Meş'um gölge 
Ferahta 

Emin Ali B. maksadını 
izah ederek demiştirki: Merhum 

Enver Paşanın maiyetinde ça

lışmış olmayı, Balkan faciasını 

ihzar eden büyük kabinede aza 
olmak kadar mucibi hacalet 
görmem. Bununla beraber, 

merhumun Harbiye nezaretinde 
hukuk müşavirliğini yapmadım. 

Binaenaleyh, bir derkenarla o 

Melekte: 
Becerikli ıulumbecılar 

Majikte: 
Kelebek ~ık 

Asride: 

zaman bu davayı tahrik ettiğim 

yalandır. 14 sene sonra, Sey

riselain bu davasını ıkame eder· 

ken de orada hukuk müşaviri 

değildim. 
Bu da yalan dır. Bahusus bu 

davayı hukuk müşaYiri sıfatı ile 
malfim bazı hususi esbaptan 
naşi tasni ettiğim sözü pek çir

kin bir iftiradır. 

şu acınacak haline bakın! 
tir. Halihazırda Fı·ansa 
niifuzuııu tak viyc et
ıııi~ ise de lıu 11ufuz 
hayali para 'e can telef 
ederek, köyler yakarak 
ve bütün ülkelerin 
tahri Lıi bahasına ka
zam lııııs askeri bir nü-, 
l'tı'ldur. 

ve civarı olan yeder 
hakkında şuııları yaz
maktadır: 

« Halep ölüm sek.eratı 
icindedir. Burası asır-
• 

!anlan beri aı1adohı, 

kil ,.e his itiharile Türk
tür. Buradaki idare, 
gümüş para, polis, 
Türkti.iı'. » 

Arnıstrong makalesi
siniu sonuıı<la şu söz
leri söylüyor : 

Suriyeliler ınaııdatlaıı 
bir şey kazanmamı~, 
bilakis zaraı·a uğraıııış
i<wdır. Ahali Fraıısız

lardan nefret ediyor
lar, Ci'ınkü memurlar 

' iyi olnıa<lıh.tan başka 

Bir İngiliz muha~riri böyİe diyor 
Bu nüfuz, binlerce 

sız mandası altında ı ı · 1 İngiliz muharrirlerin
« llarolt Armstroııg ıı 

un Suriye ahvali hak
kında yazdığı bir ma
kale « Taynıis » te in
ti~aı· etmiştir. M. Arms
troı ıg, Snriyeııin, Frmı-

asJ\.el'( en nniteşekki 
geçinliği devri tedkik bir is•Yal ordusu ile 

Kafkasya, Orta Asya, 
fran,, ~1- Jrabistendan 
gelen kervanların uğ

_rağı iken lıalihazır<la 

her tararı kapanmış 

bnl.uqnvlktadır. 'fi.irk
ler, ijü.;ün ticaretlerini 
~Jersine çevirniiş bulu
nuyorlar. Suı·iyeniri 

bu şimali havalisi şe-

KFransızlar buralarını 
al<lıklal'ı zaınan mese
leyi ve nıüşkiilatını 
kavrayan1adılar. Dokuz 
sene devmn eden işgale 
rağmen ~burada kuv
vetli bir hukti.met tesis 
edilen1eıniş ve halk 
terfih olunmamıştır. 

Bunun sebebi kısmen 
şerait, kısmen kendi 
lıatalaı·u.lır. Fı·ansızlar, 

halkın maddi refahını 

artiracaklarına memle
keti memurlar ve as
kerlel'le doldurdular, 
hir sansör vlicuda 
getirdiler, halka ateş 
açular, ve köyler yak
tılar. Ticaret sukut et
miş, esnaf if k\s etmiş, 
tarlalar ekilmemiş, sey
yahlar Suriyeye gel
mekten k.orkmıya baş
lamışlardır. 

Senegal ve 1\ ııııaıııdıın 
getirilen siyah askf'r
lerle hassas halkı sür'
atle darıl tlılar. ı> 

ederek diyor ki: ~ı:ı 
, .ı idame olunmaktadır. » 

« 1919 seııesınuen 
beri, Suriyedeki lıer . ~1 : ı~rı~lstı:ong' Dür
cemaat, ayrı ayrı Fraıı- zılerın ıhtılalınden bahs
saya karşı isyan etmiş- ettikten sonra Halep 

~J. Armsıı·oııg, maka .. 
lesinin sonuııda, hnli
hazırtla, Suriyed.e vaıi~ 
yetin iyileşmekte oldu~ 
guııu söylliyor. 



Sa"ıfa 

fi atı 
Selıremanetinden : Mayısın 

) irmi sekizinci salı günün-
4 n itibaren fıran~ılfıya 22 
k ı--ıış on paı:a azami fiat 
Vc;ozedilmiş olduğu ve ekmek 
fiatında tebedaül olmadığı 
ilan olunur. 

Seyrisefain 
Merkez • centcsı: Cııılata Köprıı 
l:ıa~ıııda. Beyo~lu 25tı2 Şuh• 
accntcsı: Mahmudiye Hanı cltında 

l tnnbul 27 40 

l'm r - t. ersm sürat postası 
MAHMUTŞEVKE1 PAŞA) 

'ııpuru 28 ma)ıs 5alı 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
İzmir, Antalp, AJruye, Mersine 
gidecek '<e dönüıte T ~ucu , 
Anamur, Alaıye, Antalya, Kuı 
adası, İzıai.re tığray:ı.ralc gelecektir. 

Ayva ı~ sür'at postası 
( MERSiN ) npuru 28 mayıs 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale 
Küçükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa gidecek \e cllinü§te 
mezkOr iske!elerle birlikte Altın· 

oluğa ug. ayarak gelecektir. 
Gelıbolu için yalnız. yolcu 

alınır ylik alınmaz. 

Bakırköy mal 
müdfir/uğiind en: 

J\alit:ıryrda ipekçi Yorgi 
\ 'c .zc' ce i f~lcniden hm~ine) e 
foukal eden 4 num:ıralı fov
kani üç oda bir sofa bir 
mntbnh ve balkonu j!c mik
dar1 kfıfi bahçe bir sene 
müddetle icara nrileccğinden 
İcı!rn talip olanların bir sene
li! bedeli muhammcni olan 
120 liranın yüzde ye<libuçuk 
ni betinde pey akçesini miis
tah5iben 25-5-!'.>29 akşamına 

ludar Bakırköy l\Iclmüdüri
yctinde müt ckkil satış ko
nıi yomm:ı mür•caatları. 

lstanbul icra clohutnden: 
Ayşe Fahriye hanımın E
lıline Münevver hanımdaki 
alacağından dolayı hacz
olunan Arnavut köyünde 
köşk caddesinde eski 3 
lrıükerrer yeni 7 /1 numa
talı arsa ilk pey bedeli 
teminatı o!an altryüz lirayı 
tccavü~ eylemek üzere bi,.. 
tinci ihalesi için otuz gün 
ltıüddetle müzayedeye ko
llulmuştur. 

Hududu bir tarafı Asaf 
"e Ali beyler hanesi diğer 
tarafı Ali Kemal bey arsa-
sı arkası müenin meşru
\ası hane önü meiklır yolla 
lllahduttur. 

b 
Mesahası iki yüz yetmiş 

eş arşın on sekiz parmak
tır. Müştemilab taş merdi
'-'en ve set duvarlarından 
ibaret olup içinde m~kük 
•lrnayan daf suyu bulun
duğu söylenmektedir. 
Kıymeti muhammencsi 

bin üç yüz seksen liradır. 
Sahili olmayup deniz ve 

tlrafa nezareti kamilesi 
ltıevcuttur. 

Bakırköy ınabnü

diirlügiinden: 

s 

OkSIMENTOL .~POOD!HJ öbür'Glc- lo§M lastalflrl erı n da ~·M~"' "~~~ 
VERClfLfLERE. 5/RACALILARA.UZVIEX 
VE KCJtlllt L4Ylrl.!Jt.IAR/NA.llA/lf1L• 
VE 5iİ!_ VJ.REN KAD/Nl.AllA,Çf#IJKLA• 
RIN 81JY0HE5fNE, ICENll< JfJRlllJ.IKLA 
RiNA. HASTALIKDAN /Uil.l<ANl.MA •• 

Edirne Belediye Riyasetmden: :. · · 

--
-- - - - - --- --- --

> 

K ıHraq nda Yunan tcba
~ınd: rı Lamhiro 'eledi l\la
nol Siti Leteusd·m hazineye 
intikal eden 17 numartılı 

be~ odadan ibaret olan hane 
hir ene miıddctle icarn 'e
ril c ~ ve ) ine ittisalinde 
bulunan 19 numaralı bir 
kat uç oda bir matb:ıhdan 
ibaret olan hane cfahi bir 
sene muddctle icnra 'crilc
ceğin len talip olanlnrm 17 

num:ıralı hanenin bedeli ını.ı
hammcni ol:ın 120 ve ı 9 
numar,tlı hanenin bedeli 
icarı muhammeni olan 48 
hranın yüzde yedi buçuk 
ni betinde pe) akcclcrini 
mu~ta hiben 26-5-929 ak~a
mına kadar 13.lkırl-..öy mal
müduri) etinde ıni.ıteşckkil sa
tış komisyonuna mı.irnca

ntlan. 

Edirne şel:rithn tesisatı cleklrikiyesi 20-5~92Q tarihinden itibaren ~ 
45 kırk beş ~ün müddetle ve kap:ılı zarf ıısulile münakasaya ko- LA ~ 
ı ulmuştur. Talıp oJanlu proje ve şartnameyi 10 o:ı lira bedel r ~ ~ (C)) 
mukabilinde Jstanbul şehremaneti ile Edirne Beledi;ıcsinden teda- ~ h'i $ ~?CJ 
rik edebilir:er. Talipler ilk teklif edecekleri bedelin yüzde redi - C:: ı:::. 

1 
Q 

buçuk ııisbetit de teminat akçesini veya banka mektubunu ve teL- ~ ~ _, 1 ?~ 
lifatıııı lı:l\i pullu vaakayı bir zarf derununa koyup üzerine elek- [ aı $ ~. (C) )~ 

PERTEV SUH/JJ 11 
trik işine ait olduğunu yazarak 6 temmuz ,92Q tarihi~ kad:ır iS" ~. ı::. V. 
Beledi} c ınec:h.iııe tevdi eylemeleri ilan olunur. - ~r ·· 

:)> 

11cttLEKETit1iziN EN nARUf ooKroRL"IRıNiN 
TAKDİRllTINll 11PıltfRR Olf1UjTİfi 

Ke.ıa: 

Kalitaryadc Yunun teba· 
sınqan Kiko zc,•ccsi Sofiya 
binti Yorgiden hazineye in
tikal eden iiç oda bir sofa
dan ibaret 116 numaralı 
hane bir sene müddetle• 
ic.:ıra verileceğinden rnUp 
olanların bedeli n~uhammcni 

olan ı 20 lirnnin l üıde yedi 
buçuk nisbctinde pey al,ce· 
sini mustashibcn 2tı-S-929 

akş~mına kadar Bakırhöy 
mal miidiiriyctindc miitc.:şck
.kil ~satış komisyonuna mii
racnatları. 

Edremit asliye mahkeme
sinden: Edrcmidin bey obası 
kadyesindcn i\lehmct oğlu 
Ali vekili tahsin bey tara
fından Edremit hazincimali
ycsi aleyhine ikame oluna:-ı 

tesçili tapu da' asının icra 
kılınan muhakemesinde müd· 
del vekili incirli obası cim· 
nndn hasırcı boğazında ~ar
kan )'Ol şimalen aba oğlu 
musa cenuben ark garbcn 
yol He m:ıhdud bir kıt'a zey
tinlik mukaddema çırak oğlu 
veli kun<lıracı marinudan 
tef crnığla tasarruf unda iken 
vefatı ile biraderi ismet ile 
ve fsmailin<lc vcfatile oğlu 
Ahmcdc intik:ıl ile bilaharı.: 

miivekkili u1chmet oğlu All
ye föruht crtig"i i.,bu zeytin
lik t:ıpuca mukayyet olma
dığından ye gerek müvekkili 
ve gerek farigı Ye murisi ta
raflarından bila niza kırk se
nedenberi tasarruf olunan 
işbu malın sahibiahiri miivek
kill namına tescilini talep ey
lemekte olduğında:l mezkur 
zeytlnlik hakkınlıla hakkı ta
sarruf iddiasında bulunanların 
muhakeme giinü olan 22-6-

929 cumartesi günfüıdcn 

C"\i vel L~dremit hukuk mah
kemesine müracaat CJ l~mesi 
karan mahkemeye tevfikan 
ilan olunur. 

Acele satılık kösk .. 
Erenköyiinde kozyatağında 

merhum J !ilmi paşa kö,kii(9 
oda~ 20 döniim bağ ve bah-

Gazıayıntap Encümeni Dai -
misinden: 

Gazfayıııfap \ il5.ycti, ''i' ayet muh~sebei lıususiyesf için elli 
muhtelif cins en ib .. ret \ e 990 cilt tutan bilÇımuııı defa tir ve e\·
raJn matbuanın tap ve teciidi, levazım ve ınesarifatı alana ait 
olmak üzere da;reJdd nümunelerinc te'riikao müzayedeye konul
muştur. 10 h~zir. n 929 p:ız rtesi günü ilulesi icra ıedilecektir. 
Talip olanl.'.ırm Encümene müracaatları ;il~ıı olunur. • 

""' ·-
.............................................................................. ·--············-.. :: : ::: ::: : :: : : :: :: ::: : : ::: : : :: : :: : : :: : : : : :: : : : :::: : : :: :::::-.r.:: :::: =&:.-:: ::c:; :!i:c: :::::::: :: :: :: 

ı····-ı:r~i"mvay··ş·ır·keti"rteaen:-··mı .... . ... 
•••• I f } •••• m: ıstanbul tramay şirketi biletçilik vazi esi için ta ip :m 
:ı:c :::: 
:::: aramaktadır. ;;:: ::z: . .::: 
m: Bu vazifeye talıp olalnlar cuma ve pau gününden :m ··a ı··· fü: maada her gün sabahleyin saat 9 ile 13 ar.ısında ve ~g 

· mi akşamları saat 1 5 ile 1 8 arasında Galatada Hayneman m! 
lstanbuJ Şefırıemaneti ilanJarı ____ ...,,==-ı mi hanında şirketin hareket kalemine mürecat edebilirler. i!H 

Şehrcmanelinden: Yangından muhafaza ve yangından mı Biletçi olmak isteyeler atideki şartları haız bulunmnlıdırlnr: iiH 
kurtarma namı altıuda icrayı faaliyet eden şirketlere fü: 1 - Türkiye tebaasından olmak. füi 
mensup bazı eşhasın bazı mecburiyetlerden ve Ema· l ~ES 2 - Yaşı 20 den faıla ve 40 tan aşağı bulunmamak. fiH 
netin ruhsatından bahisle mesken sahiplerinin rızası iiji 3 - Asker vesikası yolunda olmak. ~m 

f •·•
2 k h =··· hila ına evlere girip bacaları temizlemek behanesilc ~fij 4 - Yeni harflar ile okuyup yazabilme ve esaptan mi 

ev sahiplerinden fazla para aldıklan haber alınmıştır. if:I imtihan verebilmek. . d ~ii 
Bilumum duman bacalarının her vakıt temiz tutulması fü: 5 - Hizmete girmeden evvel tıbbı muayene neticesın e Hi! 

·ra ı··· ve laakal senede bir defa temizlenmesi mecburi ol- i:h sıhhatte bulunduğu tebeyyün eylemek. :fü 
makla b b h. b. k . b h E . ::a:::ıı:::::s::ı::ıs::::::nı:::a::::::-.:::::::z-ı.:::::~::::::::::::::::::::::;:::i::::::::::::::: era er ıç ır şir etın u ususta n1anetın ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r.::::::::1:::::•::::::::::::· .... :::.::::::::::::::: 
ruhsatını haiz olmadığı ve herkesin bacasını dilediği 
tarzda temizlemek ve ya temizletmekfe serbe!t lduk- · 
lan ilan olunur. 

Şihrcmanelinden: Köprü &ğaziçi iskelesinde 1/8 
numaralı baraka pazarlıkla kiraya verilecekti~. Talip
lerin 30 Mayıs 929 Perşembe günü saat on beşe 
kadar levazım Müdürlüğüne gelmeleri. 

~---~~~-------Üsküdar dairesinden: Kapalı zarf üSulflc mütıakasay<L 
konulnn Şem~ipaşa salindc y:ıpılacak deniz hamJlmı için 
mukarrer olan 25-5-929 cumartesi giin(i talip zuhur ct
ınedijtinden p.ızarlık suretile ihalesi mukarrer olduğundan 
talip olanhınn 30-5-929 perşambe güııii saat I 4 te daire 
encümenine mi.iracarıtlan. 

Beyoğlu Jalresinaen: Galada 2. B. merkezinde bir ko
yun ile bir kuzu bulunmuştur. Sahipleri Uç gün 1.arfında 
müracaat etmez e s;ıtılaetıktır. 

.._ 1 ' q 'ı • 1 ı [ , • 
Beyazil tltureşinJuı: Kıı raJı .zarf usuliJe mur.aycdeyc 

konulan Kumkap1 deniz h.ımamları için tenli edilen zarf
lar mü zaycdar, münakasat v ihalat t.alimarname-.ine mu-

... balH bulunmasından dolayı şayanı kabul görülı;n~miştir. 

30-5-929 pcqenbe günü saat 14 re mtizayede sur.edle 
ihale edilecektir. Talip olanlann şartnamesini görmek üze
c fen memurluğuna ve mezkOT gtin ~·e saatte de daire 
encümenine miiracaalları ilan olunur. 

Fııtih mm takası: Daire me-rk_e_z_i6_d_e_f_1_6_9_2f}-ı.'""~..,0~6-.9-2_9_ , 
kr.dar. 

Vnk:ıpanı: Köprü başmda 22 '6. 929 - 30 fi 929 tarHıi
ne kadar. 

llalııt: Beledi ve ~ubesindedir 1 '7 929/ • J 5 7 929 
J " • 1 

tarihine kad:ır. 

Eyüp rami: Belediye şubesinde ı 6 71929 • 25 7 cı29 
tarihine kadar. 

Kara gümrük: Eski belediye şubesinde 27, 7 929 - 3 
8 929 tarihine kadar. 

Şehremini: belediye şubesinde 4 '8,'929 . ı ~ 8 929 ta
rihine kadar. 

Jleki~oğlu: Eski hele-diye ,ubesl 171g 929 - 2518 929 
tarihine kadar. 

Samatya: Belediye şube i 26.'8, 929 - 12 9 929 tarihi
ne kadar. 

Daire dahilinde buluan esnafın yctlcrinôc me,·cut bu
lurum meva1Jm \'e mikya atın bir hazmın 929 tarihinden 
itibaren bal:lda gösterilen günlerde memuru mahsusu ta
rafından muayene ve damga amcliyan ifa kılınacağından 
al:lkadaranın zikrolunan günlerde mevkilerde pdtunar .. ık 
e' zan memurlarına miir:ıcaatları il:ln olunur. 

HUMMAYI MURZAGİ - ISITMA 
ICANSIZLIK -Zaftyet ve Kuwetslzllk haW1nôa 

KINYUM LABARAK 
...... llaıtm. um humma " kunet Ş81"tbtnı ısttmar edinir. 

!emekten evvel Ye ya sonra bir likör kadehi. 

lcan...,. wlUr : Malson Lı FRERE C'E . vanıanı & Ci•1 
9, Rltt J9co .. PARIS 

Emniyet sandığı müdürlü .. 
., .. J • İbrahim l~ccm ve Münür be) terin 1292 ı gunaen. ikraz numaralı <leyin senedi mucibince 

Emniyet snndığından b'tikraz eyledikleri meblağ' mukabi!inde 
sal)dık namına mcrhun bulunan Anadolu hisarınd:ı Aya.zm:: 
sokağında eski JOO ve yeni 26, 28 numar;ıh bahçeli bir 
sahilhanenin tamamı borcun vadesinde verilmemesi hasebile 
müzayede) c çıkarılarak 325 lira bedel mukabilinde talibi 
namına kat'i kararı çekilmiş olduğundan medyunJara gönd -
riJen bir haftalık son ihbarname zahnna mahallesi heyeti 
ihtiyariyesince yazılan meşruhamın ibrahim ı:ccm beyin 
vefat eykdiği ve oğlu i\lünür beyden ba~k mirasçısı olup 
olmadığı meçhul oltluğu anlaşılmış ve Münür beye tebligat 
1Azime icra edilmiş olduğundan ilan tarihinden itibaren bir 
hafta zarfında borç verilmediği takdirde mezkt)r sahilhancnin 
müşterisi namına kat'i ferağ muamelesinin kra edileceği 
ilin olunur. 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrenı 

Emniyiet sandığ 
müdürlüğuuden 

f kraz No· İsmi 

170121 1 çift roa kipe Fahrettin B. 
180218 ] roza hurda bilezik Dürdane H. 
180825 1 '> tektat ymük bir altın kordon 17 

dirhem Hatem Havva 
l 82023 1 çift roza kuşlu küpk bir tqı sırça Hüsniye H. 
18308 l l pırlanta hurda dal iAne bir çift roza gül 

küpe bir roza balık iğne iki roza yüzük bir 
pırlanta mapllah bir elmaslı kalem bir saat 
dört altın bilezik bir altın kordon bir ahın köstek 
ceman 58 dirhem Hasan Lütfi B. 

çe 3 kuyusu ve hava değir- Edremit asliye malıkemesındaı: mına tcSdlint talt..-p eylemiş 
meni vardır. Şeraiti anlamak l<l - -•:.. · b · ı·k 

187545 l roze hurda bilezik bir taşı yok bir laf sırça 
bir çift roza el küpe Zehra H. 
1 roza menekşe Iane Hesna H. Edercmidin Araplar kariyesi o uğuu.unn 1ş u ueytın ı te 

için Sultanahmette Ferah kı- hakkı tasarruf iddiasında bu-
şah ı hukmisi namına :\luhtar 

rruıthanc inde Fahrcttin lleyc lunanların muhakeme giinü 
Emin ağ:ı vekili Sadri bey ta- ı 6 029 ı il · d 

1 çift roza küpe > • 

) çift roza gül küpe Emine Meliha> 

Kırm11.1 kordonlu 

Ankara 
Rakısını 
Her yerde arayınız 

. ' . . . ':~ 

. . . : ·' 

~ 1 lıazir3n yaklaşıyor . .. . . t; Bund:ın sonra yalnız rem İ 
ilı yazı koll:ınılacaktır. Onun : 
! için lıir an evvel 

f ADLER il YAZI mkineleri 
i Tedarik ediniz. 
:. ADLER maki.nesi 

n A \'TUpada ilk imal l'dilen 
y y:ııı makinesidir. Tarihi in1~1i 
İl 1898 dir. Bütün dünyada 

1 
ş-imdiye kadar 380000 

ADLER makioui 
Satılmıştır. Harflerin mu

:ı v:ızi \•uruıu bu marl.aya ınah
ii sus ve münhasudır. Anadolu 
!I için sen-ar mC'mur arıyoruz . g Türkiye için vekili umumi 
il RIŞAR VOLF Oalata Voy. 
"I vodı J:an 7-10. Galat11 pcst:ı 

kutusu 447 : 
:. Bilumum y:m ve hcs:ıp 
ff makinafarı ately~si: miitahas- • 
i! sıs bir Alman makinistinin • 

~!~~:~~~~~:~:~·==:::::::::::::i 
Çanakkale jandarma yml 

efrat me~lebirukn: 
Kilo 

55000 Sığır eti 
l 2000 1( oyun 
12000 Kuzu 
Çanakkale jandarma yeni ef

rat mektep! erının 1 aıiran 929 
tarihindc-n maı ıs 930 gayesine 
kadar bir senelık ıt fi) acı olan 
elli beş lıin 1-ilo Sığır, on iki 

bin kılo ko;un,cn ıkı bın kılo ku
zu eti kapalı zarf usulıle 1-0 
mayis 929 tanhindcn ıtıbare ı 

yirmi gün n ü 1Jdle ınürak:ısc:
ya "azolunı: uştur. 30 Mayis 
929 perşembe günü s: at on al
tıda taliplerin \ crccrgi fıatlar 

korr.is;·onca h1ddi itidalde gö
rüldüğü taktirde ihatcsı icra 
kılınacaktır. Taliplerin bu b p
Wd ş:ırt:ıameyi görmek \'C za
hat almak f:z_re Çanakkalede 
hükumet dajresindc müteşekk il 
komisyon mahsusuna müracaat 
lan ilan ohuıur. 

Mczkiir arsayı almak is
teyenler kıymetinin yüzde 
~nu nispetinde pey akçası 
.,.~ 928/12818 evrak numa
~a~ını alarak, lstanbul icra 
/ıresine m~yede şube
~l'lc gelmeleri ve 1/7 /929 
k tıhinde saat 14 den 16ya 

mürac:ıat eylemeleri ihln rafından E.<lremit hnzinci mali- ~\~~ı4r<l:emit s~~k~~ü~a~~ 
~oı_u_n_u_r. __ ~-----~ ycsi aleyhine ikame olunan tescil kcmesine resmc1t müracaat 

D -k rk'~l! mAI tapu davasının Yecahen cari e_ylemcsi kararı muhakemeye 

189868 
2143 
1747 
3308 
4212 

l çıh pırlanta tektat küpe Ayşe Şükriye « 

l roza tektaı yüzük 1 çift roza küpe 1 roza 
yüzük Ayşe > 

Beyoğlu Jör.düMÜ sulh hu

kU~ malı~mkn: lkyoğ

lunda A) n:ılıçc~mc f.minca
mii caddesinde 32 numaralı 

çavuş hanında 1 numar.ılı 
dairede mukim ve mıhulli 

adar müzayedeye devam 
~lunarak ihalei evveliyesinin 
~<ıpılacağı ilan olunur. 

llaı.ıcryolojib:ıne :..ş.ılar şubesi 
s~bık nıutah:ıs 1 1 dolı:tor lhs:ın 
aıııı B, tarafından istihzar olun

"'-tış 
~ ~c hükllmct tarafından da 
l>ntroı ~dilmlşdr • Bd.JOlaktup 

·"""tına <arşı tesltl,L ve taae. ~ • 
.ıdı • 
"it r. Deposu Dh·aoyoluııd& Sul-
"-· ~ahnıut 
''il) 18!) 

Da l ı ' U J u muhakcmc~İn<.lc m ü<ldci Ye-
1
-t-ev .. a.-·k.-a•nı..;;;.il.;,;ıln.;...;;o-.ıu .. n""u.r. ___ _ 

mudur/(i{Jünden: kili kariyenin Ortatepe 
me\ kiindc ş:ırkan kara i\Iihal 

K~litaryn kariycsinde ipek- ve halen Lankazalı Şaban 
ci Yorgi ,.c zevcesi elcniden garben kabzccinin mulla 
ha~dneyc intikal eden 3 mı- Ahmet şimalcn hncı Y ahy:ı 
mnra1ı gazinonun bir sene bey zade Lütfi bey cenubcn 
müddetle icara verileceğinden evkaf zeytinlikleri ile mab-
talip olanlann bir senelik dud bir dönüm mıkdarında 
bedeli muhammeni olan alt- ~e yirmi aln ağacı havi 
mış liranın yüzde yedi bu· bir kıta zeytinliğe müekkill 

Çuk nispetinde pey akçesini Kariye yinnl seneyi m'üte-
ca Yh bit zımnndanberi ka

mustashlben 25.5 .. 929 akşa- riyc avarı.zı olarak bila niza 
mına kabu Bakırköy Mal- tasarruf ve temellük itmekte 
müdir Irctinde müteşekkil .s;ı- 9?up ancalc tapud4 mukar-
aş komisyonuna müracaatia~ı · ~et ofıruıdıgındaa briye na-

Doksa 
En mükemmel 
YI taı ar.arll 
Sllfti. 
Dakika şa,şmaz 
teminatit ve 
ehven fiyatlar
la satılmait.adır 

&jbca sut
d Qkklnlanndan 
ararum. 

TOJ>tln ... 
Rikardo LeTI 1

1
e biraderi 

~w Hawzhi ım ~ı• 
Her~--~ 

7932 1 çift roza küpe l pırlantalı pandantif 1 roza 

8321 
17284 
17364 
17385 
17634 
17903 

1 roza pandantif - Ane > 

1 roza tektaş yüzük > » 

1 roza lruı iğne Mehmet Delip B. 
1 roza pandantif l çift roı.a küpe Zehra 1-L 
2 altın madalyon altı dirhem Revhat > 

1 roza tektaı yüzük Fatma Hadiye > 

1 roza madalyon ortasa noksu .-e hurda 1 
roza ytlzük Hüsniye H. 

Yukarda isimleri yazılı zant mncevhcral mukabilinde Em
niyet sandJiuıdaa tstl&az dmİf Oldukları. mcbaliği vadesinde 
tediye etmemelerine mebni Qnı r.tıhazda tayin olunan ikamet-. 
stJılaruıa lhbaniame adodertlmlt ıtedc bubın·m~larından tartLi 
ıllndm. ıtlLeren. 91 gGa zarfıDda ~ ~ ~ teccMl 
mumnele- eylemecWert tal:dırde merbwta likilUt-. Lllm&Ziyede 
,sa~ il& olwıur. 
• 

rnczkurda Aynalıçc~ıTil.:dc 2 ı 
numaralı turunun mı tcciri 
iken 20 nisan 1929 t:ırihin
dc vefat eden An:Ma Todo
ri Divid:ıri efendinin terci.e
sine mahkemece \ :ı:r.ıyct e
dildiğinden cırihi il<\ndan iti
baren esbabı matlup ,.e ala
Jcadarın bir ay ve verescnin 
üç ay zarfında 'BC) oğfo dör
düncü sulh htikuk mahkeme
sine müracaat eylemeleri lü
zumu UAn olunur. 



--
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l. [Ol ~ lRTlARI: , 
, 

1 

Ti rl ire_de Hariçte 

Kuruş Kuruş 

ı h Jıtı 1 :;<) 000 1 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
retimlerln bütün hakları mahfuzdur' 

Gazeteye gönderilecek ntek.ttıpJarın 1lzerine ~ 
idare· ıçın~e ( ldare ), yazıya ait~e ( Y'azı) 

jşaretl Konulmalıdır 

27 Mayıs 
1929 

I'~ 400 -
6 ~~O f4SO 

Paıılmıyan nıelıluplarm iadeılnden, krymntt. 
mulcaddereıfz meltluplara koru.dm.ut pu.ı.tm 

ı ·• 1400 
1 

l&aybolmanndan ve 11&nlarm mOnderlcatmdan 
idare meıul delildir. 

... .., 
- -- - --

~-·~~~...,...,,."""""""""'<-=-=-===-"""""'""""'= ............ 

1 Borsalar 
]\' ı:kııt 

·r rll 11. Jiı "I 

1 r oln r 
!:Ct Yııı:an ılır:ılıu:l 

l P<) lı•n·nık 
l A\11~ııı11a ~ilini 

~fi l.fl)-· Ronıan~·a 
~O leYa nutrar 

frJcn·enk f?orini 
~O Fr:ırıtız fraıı~ı 
~O Jhıly;uı Jlr(·ti 
rn kuron Çeko - ı;Jonkya 
J \t>n onctı c ~oviyct ' 
l Zf'Joti c lA.'lıistan • 
:o lıinar c 1·0,::o~ıavy:l ı 

:o ff'J~ika fıangı 

ı Prze-ta )FJ•1'11Y<l 

~O Jr,·içro frangı 
1 )!(>Ci<li)"8 

Cek 
• 

= -

26 mayıs 1929 

,\çıl(h 

998 25 
2'5 25 co 
53 2500 
4' 75 00 
~9 oo 00 
24 2s o;; 
~9 0000 
81 00 

160 7 500 
215 00 
nı 

0000 
22 
72 

ll 114 
1 ~9 

79~ 

OJ 

75 
go 

00 00 
25 
00 

Karıincb 
-, 

998 51 
2os !2soo 

53 25 • o 
48 '1soo 
~9 00 
24 25 Orl 
29 0000 
aı oo 

/6) 75 00 
215 00 
122 00 

0000 
22 75 
72 5) 

114 00 
29 15 

790 00 

J .tındra üzerine bir fnglllz lirası kuruş 1001 25 ıoo ı sJ 
0 ,48 :so,oo 

12 39 50 
9 2550 
2 0325 

Ke\·york ı Türk liruı dolar O 48 SO,Ofl 
t2 39 50 
9 255) 
2 r3 25 

Pıriı • • frank 
?ıffJano • .. llret 
Urrlia 
sorya 
Hrbkıı:el 

• 
• 
• 

• 
• • 

mark 
leva 

belka 
AnıJEterdanı .. 
Cinc-vre 

• 
• 

• florin 
rrank • 

(6 9000 
3 48 50 
1 20 50 
2 ~I 50 

16 30.00 
8 45.00 
a 41 oa 
4 3200 

E6 9~.00 

3 4850 
1 20,50 
2 51 5'.J 

18 30,00 
8 4500 
3 41.00 
4 32,00 

l'rog 
Viyana 
Madril 
Vırşo,·a 

Alfnn 
Pt.krrş 

relgıraı 

• 
• 

• 
• 
• 

• kuron 
ıllin 

pezela 
• • zeloti 

• • dirahml 
87 45 
24 50,00 
27 50.0) 

37 45 
24 ı;o,oo 

27 so.oo 

20 ley kru• 
Tl<rk liral! dinar 

Tahviller 
T~lili.r3z dahili c vadeli• 
f't~ı·unu mu,alıide 
l•;•mlyell demlryolu 
hlanbnl tr:ımv3.y Eirkrll 
Rılılım Dok ,.. Antfrepo 
htaııbul nnonim ıu şlrk!U 

Hisse senetleri 
J~ lanka!ı 
(lEmarılı b;.nkast 

93 75 00 
206 5000 

:' 7 25 

25 

93 75 00 
205 75 00 

7 25 

• 14 05 14 O'.i 
IH 00 00 

Ticaret ve ıahire borsası 
flallar - 'fjearct borsası k&ttbomum1Uıl 

Okl<aaı 

tararınd;ln Yf"rlJnıi~llr. 

-UN=-

115~ 
A1aml Aıgnrl 
K. P. K. P. 

'sııI;day % Çavdarlı 
' 'YıcDJU'3k 00°00 0000 
'l(ız,lco G0-00 00,00 
'sur.t•r 00-00 oo oo 
Scrl 00-00 o;ı·oo 
r: l n n: c 00-00 OOıOO 
Ş(rt nıııılılut O..CO 0000 

00,00 
00,00 
00,00 
00 00 
00.00 
0000 

-ZAHiRELER-
ÇI\ dor 
iArıa 
~tıur 
'yulıf 
['a~O}Ye 

1 . 

,. 
·,r.:an· 
K n yrnıl 

1 S.30 
1430 
ıs ıs 

00,0D 
00.00 

-HUBUBAT-
00,00 

00 co 

15,22 
·~30 
1420 
oo.oo 
0000 

D0,00 
0000 

Çu"·ıh kilosu 
Eklıtr~ eklstra oo 
F.kiıtra .. 
Birine! ı·ıımuuk ocı 
Hirlnei ıcrt • 
}Kinci 

TİFTiK 

1360 
1350 
138:> 
1300 
1200 

115 
122 
ı 137, 
0997 

J.ııkora 000,20 000.00 

Akşrbir 000,00 000,00 

Yapagı Gıız yo:nu 000 00 000,JOO' 

-AV DERISl
Zerdcn tlftl 0000,00 0000, 
Sansar 0000,00 0000,ool 
Tilki • OU00,00 0000,od 
Kunduz • CC001000 eoo.ov: 

ç fını.J:t 

Badem 

-f!NDIK-
00000 

00000 
00000 
~0.0o_ J 

1 la,cki ve Ccrrahpaşa hastaneleri sinir hastalıkları mütehr.ssısı 

SINIH IIEKİJJİ ŞCKRÜ IIAZıJI 
stııı:bul Sultan '.\Iahmııt Türbesi. Telefon: 2622 

·-

" T'akt :' ın 27' Jlarıs 1929 tefrikası: 56 
.. ·.. - .. r .. ~-·, ' . : • . ... : ' .. .-~ . . . ~ . .., - . 

Ne gibi adamlar 
olacak ... Mesela sör Coyson 
Harkur daha geçen hafta 
pek garipı bu hadiseye 
uğradı; on altı pıyano, 
birçok yük arabaları, bü
yük bir mağazanın eşyası
nın yarısı evinin önüne 
yığılmıştı. oturduğu "Arbi
yaton n sokağı bir kalaba
lıktan dolayı bütün cuma 
günü işlenmiyecek bir hale 
geldi. · 

- Sör Coyson bunların 
"Artör" tarafından gönde
rildiğini size söyledi mi ? 

- Buna elinde bir delil 
yok. •. Fakat • Artör" ün bu 
oyunu oynadığına kat'iyyen 
emindir. Bana harfiyen de
mişti ki : u Londra n da 
böyle birşey yapmıya teca
sür edecek "Roçester. den 
başka kimse yoktur. 

"Tereza. sordu: 
- "Artör... bunu siz mi 

yaptınız? .. 
"Cones. cevap verdi: 
- Hayır .. asla böyle 

birşey yapmadım ... 
"Venesya., atıldı : 
- Halbuki... bunu yap

tığınızı bizzat ikrar etmiş 

tiniz ... 
"Cones,, cevar verdi: 
- Şaka etmek istemiş

tim ... 
"Venesya. ayağa kalktı. 

Gidiyordu. Son söz olarak 
mırıldandı: 

- - Bundan sonra artık 
diyeceğim birşcy kalmadı. 
Bonsuvar. 

Kadın dışarı çıkınca 
"Tereza., dedi ki: 

Allah razı olsun. 
Garabet üzerine hitabeleri 
ile vi;cudunu ürpertiyordu. 
Garabet dedim de hatırıma 
geldi. Ben d.: bu lmfta çok 
müsriflik yaptım. Hem öyle 
müsriflik ki ... Ne yaparsınız .. 
bir kadının canı sıkıldı mı 
bol bol elbise yapınır. 
Gönlü ne ile eğlendirmeli? 
Velhasıl üç yeni ruba satın 
aldım. Şunları görmek ister
misinız? Bilirsiniz yal zevkı 

Emlak ve eytar11 ban~ 

kası müdürlüğtİnden: 
Satılık apartıman 

1 - l,ıanbulda Beyoğlunda Meşrutiyet mahallesinde Mehtap 
sokağında me~ruıiyet apartmanı namile maruf olup Bankamızın 
batapu mutasarrıf bulunduğu apartımanm satışı taksitle müzayedeye 
konmutıur. 

2 - Müzayede kapalı zari usulü iledir . 10 haziran 1929 
pazartesi günü Ankarada idare meclisi huzurunda icra olunacaktır. 

3 - Satın almak isteyenler (8 400 ) liralık teminat vermeye 
mecburdurlar . Bu teminat mel<tubu teklif mektuplariyle beraber 
ihale gününe yetişmek üzere bizzat umum müdürlüğe verilir. Ve 
yahut taahhütlü olarak posta ile gönderilir. 

4 - ihale bedeli bilAfaiz sekiz taksiıtedir. ilk taksit peşindir. 
5 - Talip olanların İstanbul veya lzmir şubelerimize veyahut 

umum müdürlüğe müracaatla mufassal şartnamemizi mütalia etme
leri ve müzayedeye i§tirak halinde bir lira mukabilinde bir nus
hasını alıp teklif mektubuna raptetmeleri icap eder . 

:····················· .. ı ı Acele satılık mat-ı 
1 baa makineleri 1 1 Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift İstan- : 
• bul ve çiıt kazanlı iki matbaa makinesi müsait • 
• şeraitle acele satılıktır. Görmek istiyenlerin Sonsaat e 
e idare müdiriyetine müracaatları. • 

:o••••••••••••••••••••••• 
Gaziayıntap vila-

yetinpen: 
1 -Gaziayıntap IJapishancinsin 1-6-929 tarihinden 31-

5-9JO gayisine kadara 130000 kilo üzerinden bir senelik 
Ekmek ihtiyacı kapalı zarfusulilc m[inakasaya konulmu~tur. 

2 - lhalci kafiyesi 1-6-929 tarihine mlisadif cumartesi 
günü ,<aat 16 da yapılacakur. 

3 .....ı Teklifnamcler mtinakasa kanunu mucibince yapıla

caktır. beher kilo için 20 kuruştur. 

4 - Taliplerin Ayıntap tahrinıt :\Jiidliriyctine müracaat 
ctmckri ilıln olunur. , 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piy ankosu 
5 . CI KEŞiDE : ıı HAZIRANDIR 

DCYCK iKR.-\JIİYE: 50,000 LiHADIH 

AYRIC'A r 25,000, 15,000, 12,000, 10,000 l.İRA!.lK 

İKR;\.\JİYELER \ E 10,000 J.İRALIK BİR :\IÜKAFAT 

Bu ketidede cem'an 3,900 numara kazanacakbr. 

seliminize güvenırım. 
"Cones,, kekel.:di: 
- Pekala. 
- Neye mal olduklarını 

biliyor musunuz? 
- Nasıl bilebilirim. 
- iki yüz elli lira bir 

mesele değil mi? nasıl şaş
madınız mı? 

- Yok canım ... 
- Haydi geliniz baka-

yım... Saat kaç .. On buçuk 
öyle mi? 

Öne geçerek yürüdü. 
T ereza öne geçti. Bera

berce çıkarak merdiveni 
tırmandılar. Genç kadın 

ilk kata varılınca, sola dön
dü, bir kapı açtı. "Cones; 
onu takip ederek bir ya
tak odasına girdi. Burada 
bir oda hızmetçisi açık san
dıklardan çamaşırları ala
rak sıralıyordu. Yere kon
muş büyük bir mukavva 
kutudan çam~ırlar taşı
yordu.Cones.in içini dehşetli 
bir firar hevesi kapladı. 
Eğer "Tereza. eli ile ko-

!unu tutarak oturtmamış 
olsaydı şüphesiz firar ede
cekti. 

Tereza . lıizmetçiye ses -
lendi: 

- Annal... bana yem 
elbiselerimi verioiz .. 

Hizmetçi kız bu emri 
yerine getirirken "Tereza., 
"Cones,,e kar gibi çama -
şırlan gösteriyordu. 

- Ne delilikler yaptım 
bilseniz... Görüyor musu • 
nuz? Mukavemet edemedim. 
"Venesya. faturayı gördüğü 
zaman az kalsın bayılacaktı. 

Parmaklarının ucu ile 
yere serilmiş rçamaşırları 
tuttu. Bu sırada yeni elbi
seler gelmişti. "Anna. el
biseleri yatağın üzerine 
yaydı. Bir siyah bir gül 
rengi ve bir mavi libas 
vardı. "Cones. e bu elbi
seler ne eder? diye sorsa
lar herbirislnin yüz dolar 
ettikini söylerdi. 

Erkeklerin kısmı azamı 
gibl o da bir elbisenin 

1~ tabı 
8 Sıyıfa Türk mekteplerile faydalı eserlin 

ıl&nlannda 4)q 20 temillt yapılır 
ILA.ı TARI FES İ: 

Satlrı Kurıı} 

Bilyük v~ ya bir çok defa için verilen 111n!arla 
h.Susi rnoh!reıtekl !!!nlana 6cı~u 

6·8 inci sayt.ıJa 12.50 

1 ş t • ~ 
ı • : 100 idare !le kararlaştınlır. 

c.zetemizı hunut ılı:ı kabul ed ::ı yn 

H. S. H. Uin&t acenteıl. 

ı-s ıncı sayıfJ Jı 1 ıo ~ 
ı • • 200 

resmt U!nl1r I 

Semti Mahallesi 
l(ızıltoprak Tuğlacıbaşı 

Sokağı Numarası Nev'i 
füğdat 57 atik .\faa bahçe 

Tamamının kıymeti muhamentsi 
8000 lira sekiz taksitte 

caddesi 173 cedit köşk 

i•\üştemilatı: İki kattır, nı:;,a sofa on oda ve kilar ve mutbak ve iki kala ve maa tulumba 
sarnıç, çamaşırlığı ile uşak odası ayri olarak bahçesindedir. Altı dönüm ınık
tarındaki bahçesi dört duvarla muhattırr. Bahçesinde çam envai meyva ağaç
ları ve bir mıktar bağ mahalli ve tulumbalı büyük kuyusu vardır. Alektrik 
ve kumpanya suyu tesisat ve tertibatı vardır. 

Balada evsafı muharrer köşkün bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzre 8000 lira beJeli 
muhammen ile ve kapalı zarf usulile 1-6-929 tarihine musadif cumartesi günü saat 15 le mü
zayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli mııhaııımenin yüzde yedi buçuğu hesabile teminat 
akçeleri ve ya muteber banka nıektuplarile Emvali Metruke satış 
komisyonuna müracaatleri. 

Emlak ve eytam bankası lstanbulşubesinden 
Kirahk emlak 

Esas numarası Mevkii Bedeli icarı senevisl 
Lira 

2 
9 

139 
140 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
157 

Galatada Sirkeci iskelesinde Mezbaha müfetıişli~i altında 18 
Galatada Kireçkapıda Erzurum hanı mü§temildtından diikkan 
Maçkada Silahhane caddesinde Kahvecilik mahalli 

No gara: 2JO 
276 
150 

Maçkada Sil&hhane karşısında gazıno mahalli 
Beyoğlu Şişli meşrutiyet mahallesi meşrutiyet apartnıanmın ikinci dair~si 

400 
780 
875 
9)) 

840 
840 
850 
780 
840 
6)0 

• 
> 

> 

• 
> 

• 

> 

> 

• 
• 
• 
• 
• 
-, 

• 

> • 
• > 

• > 

• > 

> > 

> 

• • 
• 

Emlalc ve Eytam bnkasına ait balada muharrer emvalin birer 
ile müzayedeye çıkarılmıştır . 

üçüncü 
dördüncü 
beşinci 

altıncı 

sekizinci 

• 
• 
• 
• 
> 

dokuzuncu ~ 

onuncu 

onbirinci > 

senelik bedeli icarı şeraiti atiye 

1 Müzayede müddeti 6 haziran 1629 per§embe gününe !tadar olup ihale muamelesi yerml 
mezkOrda saat on altıda icra olunacaktır . 

2 - Müzayedeye iştirak etmek arzusunda bulunanlar Bahçelcapıda Emlak ve Eytam bankası 

lstanbul ıubesine müracaat etmelidirler . 

Kötahyada 6 numaralı jandarma yeni efrat mektebi için kapa
lı zarf usulile mevkii münakas1ya vazedilen erzak rneyaııında 
mikdarı aşağıda yazılı etlerin fiatları haddi itidalde görülmedi
ğinden 11-5-929 tarihine kadar yirmi bir gün müddetle tekrar 
kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin yevmi 
muayyende l(ötahya Belediye Dairesinde müteşekkil komis)'aıta 
müracaatları. 

azami askari cinsi 
Koyun kırpma zaııı:ı.nt 

Namın: vakıtları 
,!alH\ Ô.ıl• iıd:ı.L Alıı·~ Ya~ll lru•'f 

----------~--:-------------1 1 4,33 ı2,ll 16,10 19,30 21,27 2. ·ı 

y ozgat naf ia baş mühendis- ~~.~Ü;-;- doğ-;nlara ~: 

sığır eti 
Erkeç eti 
Koyun eti 

I(}-()()() 

9-()()() 
1-000 

5000 
7()()0 

5()0 

liginden: 
Yozgat-Yerköy tariki üzerinde 9 t 075 den 12+ 508 kilometreye 

kadar olan kısm~tarikiıı imalatı süııaye ve şosenin tamiratı 
esasiyesi bedeli keşli olan 32822 lira 88 kuruş bedeli ile S.6-929 
cumartesi günü saat 16 da kapalı zarf usulile münakasaya vaz 
edilmiştir . Talipler bedeli keşfia yüzJe yeji buçugu ııisbeiinde 
teminat akçesi ,·eya banka ıı:rktııbu ibraz etmeleri lilrnııdır. 
Tafsilat için Yozgat b~ş nıühendisligiııe müracaat e!ıntleri ilan 
olunur, 

Senih Cavidan 
Günün naıihatı: 

<;ot koş•a çabuk ıorulur. 
~ 

RüzgJr 

. açıktır. 
poyraz Cl\CCek, ha\'~ 

Meı'ul müdür: Refik Ahmet 

Muharriri: rere ta !.pul 

kıymetinden bihaberdi. Hoş 
kadınlar da bir tüfeğin 
kıymetinden anlamazlardı 
ya 1 

Elbiselerin pek şık oldu
ğunu söyledi; hepsine mavi 
elbiseyi tercih etti; oda 
hizmetçisinin bunları gölür
mesini seyretti. Cıgaralarır.ı 
salonda bırakmıştı. "Tereza. 
kendisine masanın üzerin
deki bir havana kutusun· 

dan bir cıgara ikram etti. 
Cıgarayı bizzat yakarak 
" Cones .in dudakları ara
sına sıkıştırdı ve bitişik 
odaya geçti. Az sonra 
üzeri kırlangıç nakışlı bir 
"kimono " ile odaya avdet 
etti. Oda hizmetçisi onu 
takip ediyordu. " Tereza • 
bir ayna önüne oturdu, 
"Anna. hanımının saçlarını 
çözüp taramağa başladı. 

Bu sırada "Tereza dur
madan söylüyor, hazan oda 
hizmetçisine, hazan "Co
nesne hitap ediyor, küçük 
bir kız hoppalığı ile bir 

mevzudan diğerine geçiyor
du. Nihayet saçları tek Ör· 
ğü halinde toplandı. Artık 

gece tuvaletine hazırlanı

yordu. "Cones., bunu bir

denbire anladı. Kı:ndisini 

teshir eden halden sıyrı
larak ayağa kalktı. Dedi ki: 

-Biraz sonra geliyorum. 

Kapıya vararak dişarı 
çıktı. Kapıyı arkasından 

kapadı. Dehlizde, başını 

iki eli ile tuttu. Yarım 
dakika kadar kanın damar
larında atmasınL dinledi. 

Nihayet kararını verdi. 

Merdiveni inerek " hol • ü 

geçti. Şapkasını alarak 
"hol.ün kapısını açtı. Bir 
heyula kendisini omuzla • 

rından tutmuş dişarı itiyor
du. Kapının önüne vannca, 

ayni kuvvet onu eşikten 
itti. Mukavemet etmek 

elinde değildi. Kapıyı ar -

kasından kapadı. Merdi -

venleri inerek sağa döndü 

ve "Bükingaın,. sarııyııı3 

yürüdü. 

--o-
Dimaği tuzak 

Hava güzel, ılık ve yıl· 
dızlı idi. Kamer yükse~· 
mişti. "Concs., "Sen Cr 
mis. parkına gireceği sı· 
rada kesilmiş ot kokuları 

' taşıyan ılık bir rüzgar Y~' 
zünü okşadı. 

Deiikanlı saraya doğrO 
yürüdü. 

Nereye gideceğini bi~' 
. d H. b. f-k . bıç m!yor u. ıç ır ı rı, . 

bir planı, hiç bir proi~'. 
yoktu. Yalnız bir şey bı 
yordu; imkansızlık karşı 5.'~: 
da ka~mıştı. Taliin kendı!'.ı 
ne tahmil eylemiş oldu~: 

.f . k .. . cccJ.:11• 
vazı eyı artı goreınıy bO 
Artık mağlup olmuştu; ı.:Jı· 
mağlubiyeti ne korka de . c 
ğından · , ne de netıc ı.: 

kendisine isabet cde~cC" 
müşkülattan do!ayı endıŞ 
sinden idi. 


