
r ----"·:ı : ı CJ ı..cı yıı.ıarı 40R8 i 1 .;.;== -

j Perıembe 1 

1 30 1 
j 5 he!_ Ay \ 1919 l 
1 Rayıs J 

~•••••Mi·--·············---' 

Yerli ınalları koruına yolunda yeni bir adıın 
~ar~suı~onontenıeli y·~~ ~~i ~~~i~-~~~~~~~if~~~~~ı~~~~i~~ı~~~~~~~~~~~~~~ iznıir nıo~osı 

1 
- Bu mm•affakıyet ve bu sürur mü- tti 7 ,5 ı İ r a Ya 

İranlılarla 
Münasebetimiz 

Bugün Avrupaya gidecek 
olan sefir beyanatta 

bulunuyor 

Türkiye ile Yunanistan 
arasında uzun zamandanberi 
sık sık inkıtalara, tavakkuf
lara uğrıyarak devam eden 
müzakerat 'nihayet kat'i 
bir itilaf noktasına varmış
tır, iki hiikumet arasında 
hazırlanan itilafnamenin sa
dece imzası kalmıştır. 
Türk-Yunan itilafı bu suretle 
hem geç, hem de güç 
olarak intaç edilmiş olmakla 
beraber gene memnuniyetle 
telakki edilecek bir mühim 
haJisedir. 

Türkiye ile Yunanistan ara
sında mevcut olan ihtilafla
rın hep siyasi değil, mali 

mahiyette meselelerden ibaret 
olduğu malumdur. Mübadele 
mukavelesinin tatbikatı ne· 
ticesinde Yunanistanda 
Türklere, Türkiycde Yu
nanlılara ve rumlara ait o
larak kalan emval ve 
emlakin tasfiyesile ala
kadarlara haklarının ve
rilmesi. hallledilemez bir 
knrışık dava halini almıştı. 
Fakat iki memleket arasın
da efrada ait mal davala
rının zaruri olarak siyasi 
münasebetler üzerine azçok 
tesir etmemesi kabil ola· 
mu yordu. 

Binaenaleyh Türk-Yu
nan mübadele meseleleri 
olduğu şekile bırakılmış ol
saydı mevcut mukaveleler 
ahkamına nazaran daha a
sırlırrca sürebilirdi; her iki 
memleketteki hak sahiple
rinin birkaç batın sonra 
gelecek olan mirascıları bi· 
le gene babıılqrının mail· 
arındaki hisselerini almak
mazhariyetine naila ola
mazlardı. Ve ihtimal ki 
bir gün mal münszaaları 
siyasi cereyanlaıa karışarak 
iki memleketin sulbünü 
tehlikeye koyacak bir isti- ' 
kanıt te alabiiirdi. 

Onun için bu hakikati 
gerek Türk, gerek Yunan 
ricalinin vuzuh ile görerek 
bütün ihtilatları kökünden 
kesmek çaresını nihayet 
bulmuş olmalarını takdir 
ile kaydederiz. 

Yunan başvekili M. Ve
nizclos mevkii iktidara ge
lir gelmez yeni Türkiye ile 
anlaşmak ve dost geçinmek 
siyaseti takip edeceğini ilin 
etmiş idi; fakat bir taraftan 

ltalya, diğer taraftan Yogos
lavya ile ayrı ayrı itilaflar 
aktetti;j"i halde bizim ile 
yapılan müzakeratta Yunan 
ml!r2lıhaslarının vakit ka
zıınmak ve oyalamak siya-

setine çok benzer bir tavır ve 
meslek tutmaları Türkleri 
şüphelere düşürmüştü. 

Hatta bir aralık Venize
losun Balkanlarda yeni keş
mekeşler çıkarmak istedi
ğine hükmolunmuştu. Bu 
itibar ile Türk - Yunan iti
lafı M. Venizelosun şimdi
ye kadar şüphede kalan 
harici siyasetinin anlaşıl
masına yardım etmiştir. 

Demek istiyoruz ki Tür
kiye ile Yunanistan arasın
da hazırlanan ve yakında 
imzası mukarrer bulunan 
itilafnaıne yalnız asırlarca 
sürebilecek mal meselelerini 
ortadan kaldırmış olmakla
ve iki memleketin mü
tekabil münasebetlerinde 
emniyet husulüne hizmet 
etmekle kalmıyacak; ayni 
zamanda bu itilaf bütün 
Balkanların da sulhü sü
kürıu için en kuvvetli bir 
teminat teşkil edecektir. 

ıllehmet Asım 

Dün, lfaydarpaşada şimendifer mekte
binin ( 14 ) ün eli devresini ikmal eden tale
besine nıiiki\-

e · elbise nevver dinıaf:arınıızın asil ve necip vicda-
fstanbul icra riyaseti b&§ıp,u-

nımızın biz- avini lsmaıl Halda B. , İ°stifa Yapılan te~ebbü5fin, 
!at tevzii me- -~---
rasımı yapıl

mıştır. Bu de
vrede 34 ha
reket 20 ka-
tar memuru 
olmak üzere 
54 e~.:ııdi şa· 

hadetname al
mı~lar ve bn 
su reele bu 
mektepten ye-
tişen me -

murların mik
tarı (597) ye 
baliğ olmuş -
tur. i\Ierasim-

,'iirıendif a meJıı.bınde dun yapilan merasimden bir intiba [ K~ıede 
mekiebin birincisi Muhlnr Efendi ] 

lere bahşet- b4tün memlekeffe ra"-etmts ve il 
tiğl ilim ve istilası ka- ~ bet göreceği tahmin 
fen hamule- ı . edilmektedir 
sinin bizleri bul olun- lznıir, 29 ( A.A) -
ha)at ve iş mu~ıur. Jrerli 11/allarznı Ko-

Aldığı-
sahasında bil- mız malo- rıuna Çemiyeti ;·az-
ğİli kilan kıy- matagöre, lık I:zmir 1nodası 
metıar mesa- birkaçgün na1nile. yerli kumaş-
isinden doğ- evvel gaze- lardan bir qiçinı ili-
du •. Sözlerile temizde icra ti hap De kabul et11ıiş-
başlıyan bu işlerine dair • ~ r d .. 
hitabesinde çıkan be- tzr. lY.LÜ aya gore ya. 
Türk işçi ve yanaı tan lımail Hakkı B. pılacak yerli elbisenin 
san'atkfırının dolayı muahaze edilmesi, muma- ceket gomleği 7,5 li-

de devlet dcmiryolları erkh ve memurini 

mütevazı s~- . lleyhin istilasına sebep olmuştur. radan fazla olrnıya
yinden ve 1 caktır. Bu moda meMuahazedn müteessir olan sma-

muvaflaklyetinden bahsetmiş ye " en küçük 1 H murları11ıız, tüccar -
i alı:kı B. istifasını vermiştir • 

bulunmuş ve mezunlardan hareket sınıfı bi

rincisi l\luhtar, Katar sınıfı birincisi l\Iuhittin 

rendiler gümüş, ikincileri murat ve Nedim 

efcndilcree nikel idare saatleri verilmiştir. l\le

rasimde katar sınıfı birincisi l\luhtar B" gü-

vidasi bile Türk işçisi elinden çıkacak cüm- I larınıız De her genç 
cra dairesine işi düıen her-

huri yet armasını taşıyan makine seslerinin münevDer taral'ından 
sam:amızı okşaycağı mes'ut günler çok kese çok nezaketle muamele j' 

uzak değildir, elemiş ve idare heyetile hoca- eden, müracaatları dikkat ve lzahişle kabul edildi-
larına şükranlarını beyan emiştir. allka ıle tetkik eden lsmaıl ğinden kısa bir za -

(Yakıt) yeni şimendeferdlerimize hayatta hakkı B .. kıymetli bir zattır. nıanda teanınıünı e-
ve vazifelerinde nıuvaffakıyecler temen- lsmail Halı:kı B. gazetemizde deceifi talınıin oluıı-
ni eder. '-' 

çıkan malomatı kendisini ş•hsen nıaktadır. 
zel bir nutuk ~y!emiştir. 

Esnaf bankası Bir derece Çocuklar için 
Sermayesini 500 bin 

liraya iblağ etti 

Dükü içlimaıia hazır bulunanlar 

Esnaf bankası heyell umu
mlyesi dün fevkalade bir içtima 
aktcderek •ermayesinl 100 bin 
liradan 500 bin liraya iblağ 

kararını vermiştir. 

Bankanın şimdiye kadar 100 
bin lira sermayeli olması esaslı 

bir faaliyet göstermesine mini 
oluyordu. tezyit edilen yeni 
sermaye ıle Esnaf bankası de
vam ve bakasını tahtı temine 
almalr.tadır. 

Yeni sermayeyi hissedarlar 
aralarında tedarik edecekler, 
bu meyanda Emanet yeniden 
100 bın liralık hisse alacahr. 
lçtimaa bankanın meclisi idare 
reis vekili Sezai B. riyaset 
etmiş, Emanet na!"ına da iktisat 
müdüril Kemal Omer B. hazır 
bulunmuştur. 

Memurların :Z ve eJ inci 

dereceleei birleştirildi 

Ankara, 29 (Vakıt) - Bn

gön mecliste maaşların te\ -
hkli kanununun bazı maddele

rini tadil eden bir kanun kabul 
edilmiştir. Buna göre devlet 

memurları kanununa merbut 
(A) cetveilindeki yedinci se

kizinci maddeler birleştirile

rek bir derece yapılmışur. 

bu derecenin maaşı 5 5 lira 

kanulmuştur. Dereceler bu 
suretle 20 den 19 a inmiştir. 

Dokuzuncudan itibaren 
bütün derece memurları ona 
göre tadil edilmiştir. 

Askeri maaşat kanununun 

(A) cetvelindeki yedinci de

recenin maaşı da 5 5 lira ya
pılınıur. 

Halk bilgisi 

Emanet Gülhane parkında 
bir ~ahça yaptırıyor 

t.manet • uülhane parkındaki 
konser mahallinde bir çocuk 
bahçesi yapmıya karar vermiı 
[ Alttaralı 3 üncü aayıfanıızdadır ] 

derneğinde 
Tolim ve terbiye heyeti reisi ıerefine 

bir çay ziyafeti verildi 

tanıyan bir muharririmizin bayram 

vesilestle vaki ziyareti esnasında 

sorulan bazı suallere karşı vermlı 

ve cevaplarının beyanat şek~nde 

gazeteye intikal edec~lnden 

malOmattar bulunmamııtır.Diğer 

taraftan , yeni kanunun tathlkl 

etrafında umumi bazı malomatı 

ihtiva eden bu cevapların , icra 

başmuavininin hakimler ve müs· 

!antikler gibi beyanattan memnun 

bulunmadığı telakkisile , tarafı

mızdan beyanat şeklinde dercinde 
mahzur görülmemiştir . 

lsmail Hakkı B. , avukatlık 
mesl~lnde çalışmak üzere Bur
saya gidecektir. 

~''""'''""""''"'"""'''"""""'"'''''"""'l 
~Hüseyin Rahmi i 
{ Bey üstadımızın an- i 
§ ketimize verdiği cevabın ~ 
~ ilk kısmını dünkü nus- ~ 
~ hamızda dercetmiştik, § 
ff pek mühim ve dikkate ~ 
~ şayan fikirleri muhtevi [ 
~ bulunan bu cevabın ~ 
~ ikinci ve son kısmını da ~ 
~ bügün § 

(Uçüncü sayıftıdal 
~ i 
~ Karilerimize takdim ~ 
~ ediyoruz. ~ 
~ ~ 
5)111ııı111111ıınııı1111ııırıııı11111ı1111ıı11111ıııııı111t111~ 

Kime karşı? 
Yunanistan donanma .... 
sını takviye ediyor? •• --
Şimdilik bildiğimiz şu : -1 - Salamim dritnotunun lnıası sür'atle ikmal edilecek. 

2 - 4 tahtelbahir, 2 torpido muhribi ısmarlandı. 3 -
Eski torpidolar mükemmelen tamir edildi. 4 - Averofla 

Kılkııın kazanlan deği~tlrildi. 

Yunan hükOmeti ahiren do- Salimin zırhlısının mukavele 
nanmasını takviye etmek için mucibince saatte sür'atı 21 mil 
mühim kararlar vermiştir. Bu olacaktı . 
kararlar mucibince mevcut selainl Araya harbi umumi kar~tığı 
harbiyeyi esasından tadil ve cihetle yarıda kalan bu zırhlıyı 

tamir edec~i gibi bazı gemi- yunanlılar itmam edeceklerdir . 
ler de ısmarlayacaktır. Falr.at bu zırhlının ikmal ve 

M. Venizclos lngiliz bahriye tadıli en nikbin hesaplara göre 
mü§llvirile Türkyenln son balıri bir buçuk seneden evvel kabil 
vaziyeti hakkında uzun uzadıye olmıyacaktır • 

konuşarak bazı kararlar ittihaz Yunanlılar bundan başka 2 
etmiştir. açık deniz torpido muhribi in~-

Bir müddetten beri An. 
karada bulunan İran sefiri 

Frugi Hz. 
dün şeh

:imize gel· 
miştir. 

Hüku
metinin 

ayni za~ 
manda Ce

miyeti ak
vam mü
messili o

lan Frugi 
Fr~i Hz. Han bu-

gün drniz tarikile Marsil· 
yaya hareket edecek ve 
oradan, Madritte 1 O hazi. 
randa toplanacak Cemiyeti 
akvama iştirak etmelt üze
re İspanyaya geçecektir. 

Frugi Han dün bir mu
harrimizi kabul etmiş ve 
muharririmizin b:ızı sualle
rine şu cevapları vermiştir: 

- Türk - İran dostluğu, 
üzerinde kı:..nuşulmağa ihti· 
yaç görülmiyecek surette 
mükemmeldir. iki devlet 
arasında ticarete müteallik 
muahedelerin akti çok ya
kındır. 

[ Alttarah 3 Uncu li a yıramızJadır J 

Bulgar macıisi biz'mle ya;tık
ları muahedeyi lastik etti 

Sofya, 28 (A.A)- Türk· 
Bulgar bitaraflık, uzlaşma, 

hakem ve adli tesviye mu
ahedenamesi hakkındaki 

müzakerata bugün hariciye 
nazırı M. Burofun bir nut
ku ile nihayet verilmiş ve 
muahedename alkışlar ara
sında meclisin büyük ek
seriyeti tarafından tasdik 
edilmiştir. 

Yunanlıların Aeıos sisteminJ• 
12000 tonluk dört mclırip ılc 
6 torpidosu vardır ki b:ıdar 

son zamanlarda lngiltereye gön
derilerek mücedd~ı denil!'<:ek 

bir surette tamir ve tadil eci ı! r.ı : ş
lerd!r . 

(Averol) ve (Elli) krovaıör
larının geçen sene T ulon tersa
nesinde kazanları d~iştirilmiştir. 

Yunanlıların Fransada inşa 

ettirlimlı son sistem 4 tahtelbahir
eril de vardır. İtilafname Hal~bilgi!JI derneğinin dan}ıii çay ziya/elinde bulunanlar 

Şehrimizde bulunan milli 
talim ve terbiye heyeti reisi 
Mehmet Emin B. şerefine 
dün saat beşte şehzade 
başındaki konservatuvar 
binasında Halkbilgisi der
neği lstanbul mümessilliği 
tarafından bir çay ziyafeti 
verilmiştir. Emin beyden 
başka, maarif vekaleti 
umumi müfettişlerinden Re
şat Şemsettin bey, Halk 
bilgisi derneği İstanbul 
şubesi mensupları hazır 

bulunmuşlardır. Ziyafet es
nasında samimi hasbühal
lerde bulunulmuş, Halk bil
gisi 'derneği lstanbul mü
messili ve konservatuvar 
müdürü Ziya B. Halk bil
g:isi derneğinin ilmi heyeti 
"reisi bulun~n Emin beyin 

derneğe kar~ı gösterdiği 
muhabbet ve . himayeden 
dolayı teşe~ilr etmİ§tir. 
Emin B, ayağa • kalkarak 
cevap vermiş. 

Yunanistan ilk iş olmak üze- sına da karar vermişlerdir , 

re hıırbi umumiden evvel ~-----..;---------------· 
Bugün taati edileck 

Ankara, 29 ( Vakıt) -
Bugün Heyeti vekile içti· 
maında, Yunanlılarla imza· 
lanmak üzere hazırlanan 
itilafnamenin tetkik olun· 
duğu anlaşılmaktadır. lti
lafnamenin yarın hariciye 
vekilimizle M, Papa arasın· 
da imzalanması ihtimali 
vardır •. HükGmet itilifna

. meyi derhal meclise _sev
kedecek, tatilden evvel 

"'müzakeresini temin ede-
cektir. [Alııaralı 3 üncü uyılamızdadır] 

Reşadtye ile . sultan Osman 
· dritnotlarımıza karşı koymak 

için Almanzade Volkan 
testgihlarına sipariı etmi§ 
olduğu Salamin dritnotunu al
mağa ve bu gemide icap eden 
f~nnl tadilatın icrası için de 
·Almanya ya bir heyeti bahriye 
göndermej!e karar vermiştir. 

Salimin 18,500 tö!'luk bir 
":ı:ırhlı olup Amerikada Betlen 
0

f~brikasında yapb..;lacak 34 ' 
•santimlik 8 top ile teçhiz edile-
cekıtr • 

E~sna bir roma 
en son ve en kıymetli eseri 

· Ya~ro~ Dö~umo 
8 Hazirand~n itibaren 

6!aJ "V akıt,, ta l.__B_1r_şa_h_es_e_r _.I 



rttch' 1 ·~n ınehli . 'riir

liiye ile Uulgarislan 

a1'asında ak<lolunan 

bitaraflık, uzlaşıua ta-

Jıkim nnıahedclerile 

adli nıiizakerat itilafını 

büyük b:r ekseriyetle 

kabul Ye ta dik ct

ıuiştir. 
Bulgar parlementoıu 

Ef ganistarnn yeni kralı: 
Nadır Han 

tondı·a, 29 (A.A) - Pcşaver.d~n bildirlişor: 

AnıanuJI< lı hanın amcası ı: adir, ilan Afgaııis(P.n 
kmalı ihin edilmiştir. 

Harbindeti Sovy.:et 
konsolosanesi 

Çin po\is\ taraf rndan basıldı 4~ Rus teWit ed\ldl 

J .ondra; 28 (:~A) - Pekinden Röytcr ajansına bildirili

yor: Çfa polisi Ilnrfünedekl Sovyet konsolosan~ini bn~ış· 

ur. Osırada konsolosanedc üçüncü enterasyonal men$Uplan 

gizli bir konferans akdetmekte bulunuyorJiır.dı. 45 şi Rus. 

olmak üzere har.ı.r ))ulunan bütün eŞhas tevkil cdilmlştir. 

Ruslar, vesaiki imha etmeğe ve binaya ateş vcnnege tc~ef5. 

büs etmi~h:rse de etfnlye efradının vaktinde gelmesi üzerine 
buna muvaffak olamamışlardır. 

ispanyada asi zabitlerin tecziyesi 
l\fadrlt, 29 ~A.A) - Culdadrca divanı harbinin bir rııl

ıalaj l Ye iki yüzbaŞ,ıyt idama,, üç hinhaş~ Uç yiizb~1 ve üç 
miihi7.imi müebbet hapse mahkôn· ·-:tir. 

M utahassıslar arasında 
Pari~ 28 {AA) - Alaca 

leler berdevam 
n;lumm vazlyretleıı~ 

telif etme~l mümkfü~ bbtcalt bJ. ı /. ... ınin bulmak için murah
h:ıs müt.ahassıslar arasınd'a görüşmeler devam ctmcktcdi.t. 

* 
Bc:rlin,, 28 (A.A) - Gazct dö Fosa nazaran l\L Şahc 

sıhbr sebeplerden dolayı: konfcr.m~ .ı bir l:aç gün iştirak 

etn1iyecek ve Versaya gldecektir. 

FrAnsız tayyarecileri Tahrana vardılar 
Talının, 29 (A.A) - Tayyareci Araşar ile Rlgnot öğle 

vakti 1ahrandl\ yere lnmlşlerd!r. 

Yeni Sovyet merkezi icra komitesi 
l\1oskov~ 28 (AA) - Sovyetler itthadı kongesl içeri

sinde 132 .i kadın ohm 586 ıu.adan mürekkep merkezi 

kra .komitesini intihap ~erek mesaisine nlharet vermiştir. 

intihap edilen azalar ırasında şunlar mevcuttur: f\l l\lnlenif\ 
M. l~kof~ 1. 1stalin, M. Meltof, ~l Çiçerin: M. Lltvlnof, 

L Vorosilof~ l\1. Mikoyan. ftl Buharin, 1\1. TomskJ. 

1\1. l\Jakslm Gorkl husust b1r kararla lntihap edilmiştir. 

_!'ongre on beş senelik iktısat programını ve zirai terakki yat 

tedbirlerini tasvip eylemiştir. 

( Vakt )in 30 ~layıs 1_929 tefrika~~: 166 
• ..w Is ..... - ..._., 

Namuslu 
kokot 

Muha,.,~ıri: Hiiıt!1Jin Ralıtni 

tayinine lüıunı gör
nıeden katil aleyhinde 
~id<letli hüküm vcrnıe
lerinden dolayı lngi ... 
Hzleri metheLnıektodir. 

•ak.at Devans,Erııesl 
Dupre, Pitrc ve saire 
nıutahassıslar cinnette
.ki teheyyücOn dereee 
kabul edeueAi lehinde, 

binaenaleyh her kaıil 
delinin öldüriilmesi 
fikrinin aleylıindedirler. 

Sakıp Cenıal ne ola
cak.' bu nıüddei unın· 
mlliJde tebabetin çnr
pışmastndan sonra an ... 
!aşılacaktır. 

jc 

Vu'adan birıkaç giln 

sonra Husrev Nizami 
Beyin merdivenlerin
den beli bükük bir 
ihtiyar ağır adımlarla 
çıkıyordu. Ev sahibi 
onu koridorun kapı
sından istikbal elti. 
~lazlunı UIYi Bev feh\~ 
ketzedeyi taziyete gel
mişti. Taliin nmklıuri
yetiue uğrıyan bu iki 
ihtiyar snrnıaş dolaş 
oldular. Biribirinin ya'" 
naklarına göz yaşlarını 
bulaştırdılar .. 
ııültıkat hazindi. 
- Otur şuraya azi

zhn del'tleşelim •• 
Tazizile misafiri baş 

ltoltuga yerleştirdi •• 
lalı veler geldi. Çiga· 

ralar telleudirildi. 
&laıltıl\l Ulvi Bey ilk. 

yudumlarda tt~essürü
niin ihtiıaıile: 

- Vallahi Beyfendi 
Pernın bir dara daha 
ölmüş kadar mütees-. . -
sırım .. 

- Bilmez ıniyim? fz ... 
tıraplarımızda ayniyet 
yar .• 
-İkisi de Cennetif•h\

da yerleşLileı·. 
- Diz lıelM etlikten 

sonra Cenabıhak ta 
nıağfiret kılar. 

- Şoför de Hanımla 
bePaber giui. 

- Siıin Cenıal Sa
lıp ne olacak! 

- Cinneti haseblle 

• 

Fatih-Edirnckapı tramvay 
hattının in~ı diln kamile.o 
bitmiştir. 

Hatta.. bugün ve.. y.arm 
toprak v.c s~ıirelcri kaldırıla-

cakı ve ı hazıranda kabul 
muamelesine başlanacaktır . 

Kabul muamel~si ya,11\iırk~n 

Nafia vekAletinden bir fen 

gayri nıes'ulliğini mu- ' 
ciıl rapor alabilirs~ 
kul'Lulacak .• 

- Vallahi bu za
ınanda deliliğin öyle 
büyük inıtiyaıları var 
ki iusan nkdlı ~ulun
duğnua teessüf ediyor. 
Olan oldu bck{u· mı du
racaksınız~ 

- Si~~ tuhaf Qir şey 
arıedeyim .. 

- Buyuf?unuz. 
- Bircok aenc ka-• .. ~ . 

dınlar~an nıc~tuplar, 
f otuğr?Jiler alıyprum 
pe dersipiı banaT 

- BiJck.aç tane Dana 
· da geldi. içlerinde 
merhumeleri. arf!Uır
mıyacak kadar güzel-

4::::1: ... ":m:.:r.:::11ı:r.::m:m11:::==ı::::1' 

Kıt' Hl~ h~t~,~~i~!~ ~ 
4;numamm.-x:.,. * -4.::::m:::m:.ı:.:J 111 

Bir giin şair Eşref, lzmirde aPukat 
Af elunet Şeref Bey·e sornıuştu : 

~ 

- Ben padi.şalza sijpersenı bana ne 
. r;aparlar ? 

- Tam iiç ay kaparlar allta sen ora .. 
dan q.rtık çıkabilir nıisin bil.e1uenı! 
Eşref, bu Gecıap ıizerine : 
- (Jyle ise ben d<' işi değiştiririnı .,. Ya 

vükelaya sövcrsenı ne yaparlar ? 
Diye sordu. 
- Ceza kanununda bunu12 ce::..fısı. sa ... 

rihtir, cezayı 11aktı alırlar ! 
Eşref, qu ce.pap Ü~erirıe şu lcıt"a.yrı. 

söyledi: 

Kı~'a. 

Bize kanunu ceza veı:.n,ff iken hakkı sarih, il
i 

Vükelanın • • • • Um auradını milletçe . . 1 

Verelim her ne ise bunda cezayı nakli, ı 
(iaib olmaz, gene ir.at Y..azılır devletçe !.. l 
1ı~~~~~~~~~J 
r'Jö""M;·;;ı v AK 1 T ft~hi;;:"h;b;ı 
~~~-~~~ ~~~ ... ?.~.1-~:a~ 

leri <le var... J du. Olomobile vaıu.lııu. 
-Hize karşı bu rağ- llerk~s k~za .. sqmyor 
~h ~u tehallık neden? 

- IJiiks hir hayat 
"' 

siirecckler .. Zeyce se-
dakqtsizliğinc karşı bi
ıim idmanımızı da bi
liyorlar .. 

"' 
- Dlişüne)iın azi~inı 

djişün~lim .• 
ince derin birer is

timzac tebessümü ile 
bit•ibi~ine bakıştılar .• 

'1ı 
Şoförün kaynanası 

111atem yumruklarile 
l\flfa mı di~ikliyerek 
hay kırıyordu: 

- Ne yalan ~öyli .. 
yeyin1 •• SeyfeUine act-
nladım. Cezasını bul-

amma k~1za df}ğil.. O, 
böyle y:umcağım sar
hoşken geceleri sa~ ık
Jar<lı. A ha) laı çocuk, 
kcıulinizi öhHirecek i
uiz karıyla lıirhit·iu ize 
sar,larak denize atımz. 
{}Lomolıili bir kcrnu·a 
hırakınıi. Borclan Jrnrc-

4 • 

lan ne sıkıntılarla alııı-
dı o araba.. Çoluğun 
çocuğun var-. onlan 
ac taksir bıraktın .. • llangis1nc yanaypn .. 
Seyfettin ahrete µu-
sülsliz gitti. Al!~du:l 

~h·anına 11as1J çıkucak't 
Bitti 

He,.ltel!ad.: 28 Nlaan 1921 



ai ı gısı 

derneğinde 
[l t tarafı btnncl ııayf m1zdadır 

Ancak bugün işgal etti

ğim mevki itibarile ve sırf 

bu ıı.emuriyetim icabı olan 

vazifeyi ifa etmek dolayı

silc derneğin işlerini kolay

laştırmışsam bu bana vazi

femi yapmış olmaktan mü

tevellit bir inşirah verecek

tir. Derneğin bana teşek

kürü bir iltifat demektir. 

Demiştir. Emin B. bun

dan sonra folklorun ehem

miyetini, bizim memleketi

mizde bu yolda çalışanların 

himmetini zikretmiş, sözle

rini şu suretle bitirmiştir: 

- Yüksek inkılabımızın 

gayesi halkın her suretle 

yükselmesidir. Bu yolda 

yürürken ilmin halka indi

rilmesi, hiç değilse ilmin 

halk için lazım olan taraf

larınm halkın anlıyabileccği 

bir lisanla yazılması icap 

eder. Bunu yapmak ıçın 

karşılaşılan müşkiillerin ba

şında dil meselesi vardır: 

ilmi halkın anlıyabileceği 
bir şekilde ifade edebilmek .. 

Elimizde henüz maalesef 

böyle bir lisan yoktur. Bu
na muki:edir olacak lisan 

ancak halk dilinin tetki

kınden, bu lisandaki nüans

ların taharri \'e tcsbitinden 

sonra vücuda gelebilecektir. 

Bunu yapacak olanlar da 

sizsiniz, siz, halk bilgisi 

yolunda çalışan arkadaşlar. 

Hepinize muvaff akiyet di

lerim. 

Emin B. hararetli 

suretle alkışlanmışt!r. 

~ocu~ıar i~in 

bir 

'l 't tıııııfı ~1lrlnci ~hıfnmıld:ıdır J 

\'e bütçesine 3500 liralık bir 

tahsiı;at koym~ıtur . Bahçenin 

proje \'e sairer.i tnma:n:lo hazır· 

lanmıştır . Konıer mahaHınln 

bulunduğu meydunlı~ın etrafı 

parmaklıkla çevrilecek ve buraya 

)•alnız anneleri il<" gelen çocuklar 

g rebilecekl~rdir . 

Ço~k ı>ahçesl.1de resr.ıI gün

lerde §chir bandosu parçalar 

çalacak ve yalnız bugünlerde 

bahçe umuma aç1k olacaktır ·. 

Bahç,..rıin iki yerinde Ham

burgta olduğu gibi iki buyük 

kum havzu tem edilecektir . 

A)rıca A\·rupa çocuk bahçe· 

lerinde buluırun butün tedsat , 

atlı kdrıncalor, tahlravallılcr 

\'e aire hııhındurulacaktır. 

Oyuncaklar bir Alman an' 

alkarma ihale edilmiştir . fstan

bulda yapıla aktır . 

Bahçede Lırde top oyunları 

için 1 lr ça ı:-lık t,.si., olunacattır. 

Butün 1 u insaat bir ay zar

fında b'tec k :ı." temmuz<ln hazır· 

lanmış bulunacaktır. 

Y prak 
dökümü 

8 haziranda (\1 akıt) 
sütunlarında 

Jteşat 1ltwi 
Be) in } eni romanı 

Bekleyiniz 

--~-------_.,,,) __ [------___ ' a_::ll!:S!ı:;:s:z:ı .. ~Y~-
nehaıara ka~ılarımızı 

1 

birk~nun 
~ Demiryolları, li ~ 
• ~------~ man ve su işleri 

1 liise,riıı l{alınıi ll<~vin fikri için 240 milyon 
lira kabul olundu -

11!J iistehcen, zarf1n1 yırtzyor ! -O. insanların içinde bulunup ta izharı memnu olan 
§eylerden biridir . Güzelleştirerek izhar ettiklerimizin 
çoğu, sahte ve riyakiiranedir. Vaktile "Konkordiya" 
da yarı çıplak bir dansöz kar§ııında bir genç · · · · · 

Hüseyin Rahmi B. üsta· yürüyor. Onu modernize 
dımızın anket mevzuu etra- "Moderniser,, ettiği şeyleri 
frndaki fikirlerinin· ilk kıs - açık sayamayız. Zamanın 
mını dün dercctmiştik. Bu gidişine adım uydurmak 
gün de ikinci ve son kıs • istiyorsak havsalamızı ona 
mını neşrediyoruz: göre genişletmekten başka 

- Bir insan vücudu, iyi çare yoktur. 

k .. ·· b' k h' ı · ·· t Bu da pek haberimiz otu ır ta ·ım ıs en or en 
bir putadır. Bu hislerden olmadan kendi kendine 

f 

işimize yarıyacakiarı göste - vuku buluyor. 
• •• • • ~!lıı1111ııııı:ıııııııtt••mı111n•1111111ıııı111111111111111111 ··~ Bir tclak-rır, uzenmıze ;: § 

1 :: -=- kiden öbü -
suina7.ar ce. g [7 t· t roınancz... j 
bedccekleri 'E S a .g rüne geç.er-

saklarız. Fa- ( 1111 z }j iİ e C y in ff ke~ kan~nuıı 
kat, güzelleş- i 1 , b , ~ an ~na, adet, 
t. k . h = Raıınu eyzn g ahıakıa rabı-
ırere ız ar E. :: • 

'ki . . . :: "tale'1 rrz :. tasını bır -ettı enmmn ; 11Ul - c o • ~ d b' 
çoğu, sahte ; ~ en ıre gc~-
ve riyakara- 5lı.ı111ııııll'••ıııııı11111:ıııııı11111ıı•ıııı11111ırıı1111ıırııırı•ıııı1ır. şet m em esı 
nedir. Sakiadıklarımız. işte hasebile arayerde hakim 
tam?.:nile samimi benlikle· müşkül mevkide kalıyor. 
rimiı, su katılmadık kendi O, kadim mecradan gelen 
hislerimizdir. kanunun ahkamını tatbik 

Bütün san'at!ar ve bil - etmek zaruretindedir. Fakat 
hassa l'Oill&n, ifadesinde yenı teJakkiyat adet hük-
kcskin ve insafsızca tasvir- munu aldıkça kanunlar 
)erle bu gizliyi göstermiye şiddetlerini tenkis edecck-
uğraşır. Bunun içindir ki ]erdir. 
natüralist romanlar halk Bu maruzatımla muhtelif 
anısında çok dedikodu u- suallerinize mücmelen ce-
yandırmıştır. Bu sui tdeh - vap vermiş olduğumu zan-
hümlcı i en ziyade körük - nediyôrum. 
liyenlcr de gene riyakarlar- Burada eski telakkiyata 
d ait hi:-i ahlaki, diğeri fizi-ır. 

Müstehcen, o, insanların yolojikl iki misal arzedecc-
içinde bulunup ta izharı ğim. Bu satırları okuyanlar 
menrnu olan şeylerden bi - istedikleri hükümleri ver-
ridir. bugün zarf mı yırtıyor, sinler. 
mefhumunu değiştiriyor! Birincisi - Büyük Rus 

Müstehcen, nedir? Bunu edibi Leon Tolstoy, ıneş-
biz adabı umumiyeyc mu- hur bir eserinde şöyle hay-
halefet tarzında tefsir cdi- kırır: 
yoruz. Adalı umumiye hu- - Musiki ve- dans genç 
dutsuz bir terkip .... Mikel ruhları şehvetle tutuşturan 
Anjın, Rodenin, Zolanın iki sihirkar vasıtadır. Bütün 
Mopasanm açık eserlerini hayatınca iffetine itinikar 
müstehcen ve hayasızca it- olduğun kızını dans salo-
hamile nasıl büyük kıymet- nunda bir delikanlının göğ-
lerinden tecrit edebiliriz ? sü üzerinde teri terine ge-
Firenklerin bir ''Obscene,, çerek fırıl fırıl döndüğünü 
kelimeleri vardır. "Obesce- gördiiğlin zaman şöyle ha-
ne,,, .... Bu alelitlak iffeti ğıra çağıracağım: Çapkın; 
rencide eden şeyler hak- bırak yavrumu kollarının 
kında kullanılıyor. Fakat arasından... Ona ne fikir 
iffet nedir? Bunü bir had- ve niyetle sarıldığını bili-
de irca etmeliyiz. 

Mesela, evelden topuğu
nun ucunu gösteren bir ka
dın, iffetsiz sayılırdı. Şim
diki bacak müsabakaların
daki aç.ıkhkları göz önüne 
getirelim. Eski manadaki 
iffetin ahlalctan kuvulmakta 
olduğunu görürüz. 

Bir opera vardır. Hatı-

rımda iyi kalmışsa, " La 
granviya,, olacak. Oyun 
esnasında bir aktris fista
nını kaldırarak halka bal
dırını gösterir. Eskiden bu 
hareket gayet ayıp sayılır
dı. Ağır aileler genç kız
larını bu oyuna götürmez
lerdi. Bugünkü genç kız
ların açıklıkları yanında 
" La granviya " artisti bir 
ral:ibe kadar mestur kalır. 

Ta şarkıya, dansa varın
caya kadar bütün bedii 
heyecanların şehvetle maz
gP.llandığı iddia olunuyor
sa da eski zihniyet yeni 
telakkiyat hakkında rey 
vermek salahiyetini kaybe
diyor. Yenilik, eskiliğin 
müsaadesini beklemeden 

yorum. 

ikinci misal - Bundan 
çok seneler evci Beyoğlun· 
da, Konkordya namında 
bir kafeşantan vardı. Genç
liğimde bir kaç arkadaş 
oranm müdavimiydik. Bir 
akşam bize yakın masada 
hai ve şanlarından taşralı 
oldukları anlaşılan dört beş 
genç gördük. Sahneye bir 
dansöz çıktı. kısa fistan, 
sıkı mayyo altında dolgun 
bacaklar, açık göğüs ve 
kollar.. Rakıs kızıştı. 

Dansöz çırpınan bir ke
lebek gibi türlü vaziyetler 
aldıkça, taşralı gençler he
yecanlandılar. Hele birinin 
yüzü kızardı. Gözleri ba
yıldı. Önündeki masanın 
üzerine bir kaç defa ka-

pandı. Doğruldu. Merak ede
rek ötekilerden sordum: 

- Şu arkadaşa ne olu
yor? Hastalandı mı? 

- Hayır, böyle şeyler 
görmemiş tc ... 

- E. ne oldu? 
- Su iktiza etti! •• 
Bu iki rtıisaMerı biri 

\nl,ara, 29 (.\. \) - l\u
) uk ~lillct m~clisinin bu 
gıııı"u içtimaında demir) cıl
J,ırı 'e limanlarla u i-:.h.:ri 
için 240 mil) on lirnlık cah 
siı-:ıt itn. ına dair k;ınun. la
y1ha:-.ı mu:1.akcre YC kabul 
ohınnıtı~tur. Kanun Jel) ihn ı 

hen cçhi atidir: 

kanunlarla 
iıı~alanna mezuniyet \'eril 
mi-;- olan h.ıtlıırdan h:ı~kn i
va ... , l~rzincan, Erzurum, A
dapazan, Bolu. Hayındır, Ye 
Fil) o:; - l~rc ··Ji hutludle ~am
:-un- .'.\Jcr,,in ve Eregli liman-

Jannın in:;-a ı ve Trr.hzon- l
ncholu Aınasrnc.la birer dai-,, 
gnkıran yaptırılımısı için i-

cap eden miktar sene.;! bti· 
tçc,,ine konulmak ve oniki , 
scrıcclc snrkdilmck üzt:re 
140 mil} on lira tahsisat ve
rilmi~tir. 

2 - Su işleri ıÇin de her 
sene sarfı Jnzımgclen miktarı 

bütçeye konulmak ,.e oniki 
erıcdc sarrcdilmek tiıere 100 

mil yon lira tahsi. ar veril-
nıi:;-tir. 

3 - Birini ,.e ikinci madde

lerdeki tahsisata ıniı,tcinden 

gelecek senelere ,nı11il teahhut 

icra ına • ,.ufia \'ekili mczun
cl ur. 

4·. 26'-ktmnfiu te\*.·el 1926, 
haziran 1 <J2?, curih ve 

<144, 1 OIJ ı numaralı k:ınun

farla ihr:ıcma mezuniyet ve-

rilen bonolara kanşunlık itti

h.ız edilen tütun, mbrir, is
pirto ve me~rnbatı kuuliye 

inhi arlan ha,ı1athıriıiın mez
kur bonoların itfafil. ve hu 
kanun ile verilu\ talı::-bata 

mListcnit teahhutlcrin if ım 
zamanına kndaı' ziraat b.ın

k:ı::,ınıı tC\ diıne devam olu

nnr. \ncıık her ene i~hu 

varidattan bonular ile tC'ah-

hndııt borçlarınını chı.a i kar-
ılı ıs.ı te l,il edildikten S-onra ., b \ 

fazla ı scrbc ttir. 

5 - Samsun 'c !\lcrsin 
limanlarının in:;-,ısı hakkında
ki ı 9 h:ıt.iran ı 92- t.ırih 

ve 1094, mıırnmılı 
nunlar ilga cdilmi~tir. 

kn-

Belediye kanunu 
Dahiliye cncümc -
ninde tetki~t bitti 

Ankara, 29 ( \1akıt ) Da-
hiliye enciimcııiııdc tetkikatı bi
ten Belediyeler kanunu layı ha -
sıııa göre, belediyeler, köyler, 
idarci hususi} eler ka.ttu .i vazife
lerini ntii~terek tesisatla idare 
için birlik ~ apabilcce~derdır. 

Birlik te. ısine beledıye, köy, 

vilfı) et ıneclıslerırıiıı ııı ütlcf ık:ııı 

kararı şarthr. Bır 1 arar ile 
yapılack r.iz:ı.mnaınc alJk ıdar 
köy, yahut relıirler avm \ ılı1 -
yete bağlı) sa valinin, muhtelif 

dıtıyctlcre merbutsa Dalıiliyenin 

tastiki kat'ıkşccı::J..1tr. 

····································· "bü;Ük bir edibin elli yıl 
evelki zihniyetir», ikinci&i 
de saf bir delikanlının çıp -
laktan nasıl müt~cssir oldu
ğunu gösteriyot. l 

)f. J 
Çıplağın bediiyqtini örte· 

rek herkeltraşı, ressamı, 
romancıyı, tabiatı tesbitte 
takyit etmek san'at mefhu
mile nasıl telif olunabilir?. 

Mecliste 
1 )Üıı nclcı· müzakere 
'~kabul (•dildi"! 

Ankara, 29 ( \.A.) - Bii
) uk ,,liUet • lcclbi bugiın 
reis \ekili Refet Be) in 
rirn.-etindc coplnnmı~tır. 

Demir) olları, limanlar 'e 
su ~irkctlcri için 240 milyon 
Jira irn ... ına, 'e pasaport cuz
dunlarının huktiınctçc tertip 
\'c ihzar cdilnı<.>inc 'c mal 
·ındıklan tarafından bez kap

Jıl,ırından 200, marukcn knp
lılarının ı 000 kuruşa saul
ması, ,ark btiklAI ınahkcme
slncc mahkum edilen .ah1k 
C.cnç 'ali i l. mail l lnkıı Be
yin kaffci nct:ı) ici hukul.iye-
ine ..,amil olmak Lizre affe

dilme ne 'e 1undarma nakdi 
tazminatı hakkıncaki kanun 
ltı\ ih11ları mlı:1,.akerc ve kabul 
olunmu~tur. 

11u kanuna naz~ıran vazife 
ifası e--na ın<la ) anıla nan jan
darma z1tbitlcrinc ve poli n
mirlerine be, m:ınş kadar 'c 
polis nıcmurlarilc jandarma 
efradının her birine ytiz 1i -
raya kadar tazminat verile -
cck şehit du~cn veya aldığı 
yaradan mutc siren 'cfat e -
den jandarma znbidcrile d -
radına ye poli amir ve me
murlarının ailelerine bu taz
minat iki ıni linc ibh\g celi -
lerck verilecektir. Bu kanun 
lıazerde n 3) i~in muhafaza~ımı 

memur edilen ordu kıtaatı 
zabitlerile dradına ve bu hu
su ta yardımda bulunan si -
vilJere de ~amildir. Kanun I 
hazirandan itibaren mer'iyete 
girmektedir. 

Şakir B. 
Y t~ni 1 kt.isat Yf\kilinıiz 

dün işe ha~ladı 
Ankara, 29 (Yakıt) - ;a

kir Beyin iktisat ,·ckalctine 
ttl) ini bugün tastikı aliye 
iktiran etti. 

Rahmi Beyin btifosı \ c 
Ş.1kir Beyin tayini mccli,tc 
okundu. mm af faldyct tcınrn
ni edildi. 

Şal,ir B. 17 } e 15 knl:ı 'e
k Mete gelerek mcmurlnrııı 
tcbrikı\trnı kabul etti. lıite

akibcn 1 met P:ışa rJ} aı.;ctin
deki mutat \·ckillcr he) eti 
içtimaına i:;-tirak etti. -

Nizametön Nazif B. 
Evvelki gün matbuat ce

miyeti tarafından Tarabyada 
ajans murahhasları şerefine 
verilen ziyafette Nizamettin 
Nazif B. de cemiyet heyeti 
merkeziyesi azasından ol
mak sıfatile davetli bulu
nuyordu. Programda kendi
sinin söz yeri olmadığı 

halde ziyafet sonlarında 
fazla neşelenerek resmi ma
hiyeti haiz bir ziyafette 
suu telakki edilmesi tabii 
olan bnzı sözler söylemiye 
başlamış, nihayet cemiyet 
reisinin müdahalesile sözü 
kesilmişti. 

Nizamettin Nazif B. bu 
hadise dolayısile ziya -
fr•ti mükakıp cemiyetin he
yeti merkeziye azalığından 
istifa ettiği gibi haber al-
dığımıza göre cemiyetin 
idare heyeti de dün hadi
seyi haysiyet divanının mü
zakeresine sevk ve tevdi 
etmiştir. 

Aynı zamanda Nizamet
tin Nazif B. cemiyet reis
liğine bir tezkere göndere
rek "istenilmiyen, arzu edil
miyen, fakat olan bir hadi
se elbette ki csbnbı nasıl 
bir gayrı tabil!ikten men
ba alınış bulunursa bulun-
sun, şayanı tecziyedir,, 
mütalaasile kendisinin hay-
siyet divanına gönderilme· 
sini istemektedir. 

açmalıyız! 
Türle tiyatrosunda iercenıe eserler - Susmaları 
lAzımgelirken - Şahe e'l'lerin antikası yo:;tur -

Hnlkı inşa edeceğiz 

V dat Nedim beyin ıtJ1.d aao'at 
ıar blrlığlndc ·nrdlt! konfoı ım11 

telhlt ed rek ilk kumıııı geçen 

ırün dercetmlıtık, lkıncl ve oon 
klsmmı da bu&fift dcTc;cdiyoru:r..J 

Dünyanın bütün li anlarına , 
hattı Ermeniceye , hııtta Japon· 
caya , hatta Lltinceyi" , hatta 
lbraniceye , kı aca ölfi ve dlri 
bütün lisanlara tercüme olunan 
\'e dünyanın bütün memleket
lerinde hM" sene oynanan Şeks
piri biz Türklere de tanıtmak 

istiyenler medeniyet piştarla· 

rından sayılır . Onlar fena 
tercüme ettilerse , fena oynadı

larsa daha iyi t~rcüme eden
lerin , daha iyi oynayanların 
yetişmesini tı-menni edelim . 

Fakat her halde nankör olmı
y.alım . Darülbedayiin repertu
varına Şekspirl, Şiileri, Molyeri, 
İpseni , Şitrindberr;i , T olstoyu 
sokanlara karşı sözümüz ancak 
minnet ve takdir o1abilir . 

Evelce darülbed!\yii id"'re 
ettikleri zaman bize dejen r 
Fransız burju,asmın kirli çama
şırlarını, kafaya ve ruha de~ll 
dalağa hıtap eden adi vodvil
lerıni liyatro ideali olarak 
telkin ed~nlcrin bu mcmf ,.keıte 
artık bir tek hakları \'ardır: 

susma ki 
Fakat onlar hu tilrihi mls

yonlnnnı anlamıyorlar. lşıc 
gene bir zamanlar Darülbedayii 
idare edenlerden ibnürrcfik 
Ahmet Nuri B. de Hüseyin 
Suat beyi takiben gunları 

söyledi: 
Ben de tamamlle Hü~eyin' 

Suat beyin fikeindylm. Şeksplr 
lisan mbarilc belki kendi mu

hitinde, kendi memleketinde 
kıymetlidir. Lakin bizde halka 
tiyatro zevkim verebilmek için 

Şek pirden evci tem il edıle
cek bir çl)k şeyler vardır. 

Hatta öyle zannediyorum ki 
moderen hayata uymuyan fikir 
ve aks.iyonları itibarile Şekspi
rln eserlerine İngilızler de iti· 

bar etmeı.ler, Şekspirin İngi
lizler ıçın y~lnız tarihi bir 
kıymeti vardır. Yalnız Şek•plr 
değil. Fransızların Molyerl de, 
diğer bütön milletlc:rin klasikle
ri de böyledır. 

Mesela Molycrin e erlerinde 
teknık eski, fikirler iptidai, es
pri yavandır; Moli} t>rln ten.sili 
b1ze biç birşey temin etmcı.I• 

a ıl beğendiniz mi ? Tam 
Hüseyin Suat beye yakışan 

bir yarıvdııkar (J) dc~il mi ~ 
Burada iki büyük adamın iki 
cümlesini hatırlıyorum. Pa kalın 
sö1.ü : Bilmedikleri şepe l{ıifr
cdcrler. ................................................ 
Ankara kedileri 
isl&h edilecek 

J J,ıkiıni\'Cti milli) c rdj! .. i· 
mi1.dt: o!,udt wnut.a gore 
!\ ııJ...:ır ıruı ıı -;-hur tek güL:lü 
kcdilt rııkkn lir l" Ç sen1.dir 
, i ınikt ır<l.ı ihruç cclilm ]eri 
ncuı.: .. i olaruk pek az \n!,u
rn 1. c.l'-i k.umı,Lm. Bunlann 
d.ı hn::ıwlıkh oıın.1l1ın nazım 

dıkk:ıti cclbcttiğindı.;n cin Jc. 
riniıı i iahı ile ha t lıkJzırınm 
ce \ i i iç·in mu(:ıh:ı -.ı Jarı 

d·ın fenni tcdbfrlcr 
ba~lanınısar. Kedi muhipleri 
sc rinsinlcr! 

Cotenin sozu : Benzedığln 
ruhu kaııray<.b'/irsin / 

"" Eğer bizde de dehaların ye-

tişmesini istiyorsak başka mil
letlerin dehalarını gümrüksüz. 
hatta prim verere-k memlekete 
ithal etmek mecburiyetindeyiz. 
Dehayı dehalar yetşlirir. Tespih 
böceği gibi kt·ndi içlmiı.e kırn

larak, kaplumbağa ~ibi ett 

kabuğumuzun içine bü7.ülerdt 
etrafımıza cehalelin ve küstah
lığın seddı çinini çekerek kendi 
k~ndiınizle kalırsak haricimizde 
<'oşnn beynelmilel san' at ''c 

ilim ummanına bir nehir d~il 
bir damla bile akıtamayız. Biz 
T urküz , Şekspın anlamayız 
demek , b!z insan değiliz l 
demektir. 

Bizim şiarımız şu olacaktır : 
Bız Türküz ve bız de Şekspirl 
anlıyaca~ız ve halk anlıyor • 
Hamlet , darulbedayhn en çok 
oynanan Ye c·n çok ra~bet geren. 
pıyeslerınden biridir • 

• 
Bugün milletler son asnn 

ikusadi inkişafı ve teknık tarak
kileri neticesınde o kadar bir· 
hırleriııe yaklaşmışlar ve milletler 
arasında mal alış veı işi gibi 
fikir alış verişleri de o kadar 
genıı!emiş ve tabiilt>Şm~tir ki 
artık hiçbir memlekette ecnebi 
bir şaheserin tercı.:mesi yadır
ganmamaktadır . 

Bilgün bu gibi aksülameller 
gerill~in alametidir . Fakat biı. 

aı tık geri kalmak Mcmiyoruz . 
Dört nl\la koşmak , deknmetro
luk adımlarla koşmak ve ileride
kilere katılmak istiyoruz . İsleyen 
yerınde pineklesin , fakat önü
müze dikilmiye cür'et etmesin: 

Ezeriz! 
Jşte yeni Türkiyenin yeni 

ne!lınin şian ... 
>f 

Güzeli güz.el koğamaz ; ne 

kurt\ar, ne de ~nhas .. rler bir
birlerinı yemeıler. Onun için 
şaheserlerın bayatlanmtşı, e ki
mişl , yalnız tarılıi ve millI 
kıymeti haiz olıını , intıha~ı 
yoktur . Ş<ıh eser her zaman \e 

her yerd ~aheıerdir, bütun 
dünya şaheserlerine kapılıırımızı 

ve ruhlarımızı ardına kad:ır aç
ınalı)1Z . İhtilalden sonraki 
Fransada Hugo şöyle di}'Or : 

c Sek en senedenberi hahn 
sayılır bir çok ~eyler yapıldı • 
butün bir köhne medeniyet ba
balarımızın himmeti sayesinci~ 
yıkıldı ; Çok iyi oldu . O şimdi 
yerde .. Bu iş bitli . Ş mdi 
zekalar ı Hepiniz ayağa, iş ba
şına , yorgun!uğa , vaz.if eye .. 
İşımiz in~ etmektir , halkı inşa 
etm,.k l , 

Biz de öyle diyoruz : Vatl· 
f em iz halkı inşa etmektir , halkı 
inşa etm ... kUr , halkı eğleudu mek 
değil ... 

Vedat Nedim 
• 
Iranla 

ınünasebafımız 
,Ost t ır~rı blrfnd -ıh·f rı•zdadır 

Efgan mesaili hakkında 
faz!~ bir mallımata malik 
değılim. Amaı.uI:ah han 
şahsan dostumuzdur. Biz de 
bu neticeden müteessiriz. 

Fakat her hangi bir hü-
kfımetin dahili ahvaline 
müdahale edilemez. Bu hu
sus esasen bizi alakadar 
edecek bir şey değildir. 
Binaenaleyh İran hükumeti
nin her hangi bir müdaha
lede bulunacağı haberi doğ· 
ru değildir. Bu şayıalar 
evclce de esasen tekzip edil· 
mişti. 

Yarın Cemiyeti akvam 
müzakeratına iştirak etmek 
ili.ere F ran83 tpikile Jspan· 
Y4'Ya gideceğim. 
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M;ı\aş üttetik Kuru bayram ffff n ve ma aza arın listesi ~ 
\L.11. S. Sirkecide tramvay ( 0 ' 1 O 2 - · ı • § 

A
• 

1 
= " - .1 tenzı ''t yapa· = 

Jans ar ~ caddesinde Kılıççı zade Be<lri cakrır). ~ 1 

Cun1artesi günü veril
mesi muhtemeldir 
Veıı i nıaii senemn yaklaşması 

dol ay ı sile haziran maaş ı n ın ve· 

ri lmesi için merkezden henüz 

tediye emri gelm emişti r. 

Blıtçe meclist cıı çıkmadan 

hn irnn ınaa~ı w rilmiyecektir. 

Maaınafih ted iye emrinin cumar

tesi g ünü gelm(sinin muhtemel 

olduğu da söylenm ektedir. 

Bir sui istimal 
Emlaki milliye ile Def

terdarlık arasında 

Fakat D efterdar B. 
"bir şey bilmiyorum,, 

diyor 
·p:mlaki milliye idaresinde 

vasi nispette sui istimal ya

pıldığı ve bu sui istimalde 

<lefterdarlıP;ın da alılkası ol

dugu haber alınmıştır. Maliye 

nılifettişleri tahkikata başla

mışlardır. 

Dün bu mesele hakkında 

fikrini soran bir muharriri

mize Defterdar Şefik B. 
- Bir 

demekle 

şey 

iktifa 
bilmiyorum 

etmiş ve 

fazla ınalt'ımut vermemiştir. 

~enıiyeti ~ele~iye 
Dünkü içtima1nda 
r.eler kararlaştırdı? 

Cemiyeti belediye diin 

Rci" ekili Sadettin Ferit Be
yin riyasetinde toplanarak 

daircllrdcn Jıa vıı lc edilen ev

rak iizcrind c ınlizakcred~ bu· 

iuııınş ve air olduj1;u encii

n1cnlerc gönd c rıniş tir. \'alın;-: 

şehr,ı yın nı:ı>rafı fa,Jına ila-

vesi h\zımgdcn 11!22 liranın 

sarfı için mezuniyet , · erilmiş 

vr diı;er birkaç cnak 

m(i;;rnccl kuydilc bütçe eıı 

ciimeniııc havale cdilmi~tir. 

Bundan sonra birind celse 

tııtil edilmiş ve o sırada lıiit

çc enclımcni toplanmıştır. 

İkinci cebe Tnfik Beyin 

riyasetinde akdedilmiş ve 

biıtçede encümeninden gelen 

evrıık okunmuştur. Neticede 

1922 lirı.lık tahsisatın şehra

yın fa,Jına konma>ma, geçen 

seııe ihale edilip de ikmal 
edilemiyen ve bankada saklı 

oliın tahsisatın 929 bütçesine 

ilave, ine karar verilmiştir. 

Bu tahsisat Göksu köprüsü 

için 6.'iOOO, Cerrahpaşa has-

tanei pavyonları için 29000, 

çocuk hahçcsi işin 3500 Ji. 

radan ibarettir. 

Cuma günü Hilali ah- !§ Beyin inci gramofon mağazası 11 - Galatada topçular ~, 

Kongresi• darın şenlig"i var § (Plaklarda., O/O 5, gra- caddesinde kapıiçi tram· ~ 

.. . . 1 

vay teYakkuE mahall i kar- 5§ 
molon makinelerinde O/O 1 O) l, 

Yeşil Hilal cemiyeti umu· 2-Eıninöniide "Selalıattin şı sında ( Yeni dünya) şarap = 1) lJ tl . fn f" 8HJ Sl • mi katipliğinden: 31 mayıs Vehbi » tuhafiye mağazası. imah\thane;;i. fj 
( • ,, 25tcnzil<lt )'ap: ıcaktı;./' ~--

cuma g·· ·· · k' d" mania (Kravat, gömlek, Çanta ve 

b · t · d · unu ıç ı uş - 1 2 - .il n kanı cudde;in ~ 

Elhamrada: 
Çapkın kız 

Opera da: 
yolunda ,Meş'um gölge 

Melekte: 
13eceriklı tulumhacıl~ 

Majil<te: 
Kelebek ii;ık 

Asride: 

111 l lf 1 rının yeşil gün bayramıdır. fanila üzerinden "u5 çorap de :'dualliın ı\hmet 1-lalit fff/ 
P 

ve yaka üzerinden " ,.3 = 
Tarabyada Summer a B .. d ·ı h'l"I klırti))ancsi = ••• • ··ı ı f h • d 

~:~ikote1~:ı~sı:~pla~::d~~i ci;~rgu~ıec~ca:::ç ~çe:iı sa~~~ ten~ilftt ~~~~~~itiı~Je, Balı- ıır. ~·ı " ıu tcnzilılt yapacak- §=--· i'·':!'\;''ammpmmu::mırl'a'r'ı. e .. ro.·. il .s. ınenıauH 
Vf' varlık düşmanıdır" iba- çekapı pazarı tuhafiye eş- ı 3 _Yeni camide tah-

kongre.si dün mesaisine nİ· resini taşıyan rozetler da .. "~ ası. E ::::::::::::::n :::::::::::ı:::::::::::::::::ı:c Buyuk nıusumc_·rc!o neyzen 
' mis önli caddesinde Kara 

ha yet vermiştir. ğ t k ·· • ı d (" Bartın Lüks n ; ür'at Postası ı aca . tır, og e en sonra =-_====- 'o 1 O ten zilat yapacak- i\Iustafa zade ye ,,· ürek,\sı -
Murahhaslar bugün hu- 13 b k ş· k · Elektirikle mücehhez muntazam 

Tevfik B. ta mburacı Osman 

saat uçu ta ır etı tır) nın ( !6) numaralı kasap pehlivan sinema · tiyatro. 
SU5i bir trenle Ankaraya hayrı"yenı·n 59 numaralı va- k ' ~ kamaralar: ve güverte yolcul•rına 

"" · 4 - Sirkecide Jlami- diik · anı -
gidecekler ve yarın bütün k • puru Köprü-Boğaziçi is e-
gün şehri gezecekler ve l l ( ) lı esinden içki düşmanlarını ralı J'.<mail Asaf Beyin ma- paz,.rınc a 29 numara 1 
bazı ziyaretlerde bulunacak- alacak ve akşam saat do - ğazası. kasap dükkı\nı ~ günü saat 17 de Sirkeciden hare- ......................................... . 

!ardır. kuza kadar denı"zde ve ( G 1 5 - Kadıköı• Uııde Es- = k •• { E 1 z Jd k B Bı· r genç mekteplı" o"" ldu·· · ramofon, phlk üzerin- E eue reğ i, ongu a , artın, 
lstanbul, 29 ( A.A) - kfü;keJe caddesinde ( 27) - Mıll• Tür~ Talebe Birliğinden: adalarda gezilecektir. Va - den "·.,s, tuhııfh· e e•,yası =----=~ Korica Şile, Cide) i kelelcrine 

Müttefik Aı' anslar dördün· ' - nun ·al k ı ·· kklnı 

---=
=-= ı·ı· z erı'ı1<lcn o ıaı. ı asap ' ll ı azimet ve avdet edeceklir. 

cü kongresi bugün mesa· purda içkisiz eğlentiler ter- " 1 O tenzilat J 6 - (;,küdarda Is kele 
Ati tahsıl görmekte olan ark!!' 

a ı k ) Fazla tafsilat için Eminünü, Rıh- daşıırnz Hurşit Enver tedavide 

:~:~ .:[·~i:;;:~:~;·: ~::::::~:::::::~:.~:~ :_-_:_=_-_-_§ :~ı~'a:a :l~~::~~:k~~:,:rı.Giil- ~~~:~;:~~::sıı~~~ra~;tusts~{a~h~:i~p~-- ~:lef::n 26~4 numaraya müracaat. :~~~:~~ı;u ~;~~:::i h~::;~~si~:~~ 
münasebetle şu nutku irat c· "1 o tenzilat yapacak· ( 13u diikkanlarııı s . r . 15 le hastaneden kaldırılacaktır. 

bayramımızı bütün arkadaş- t ) eyr1SeTatn - ı Arkadaşların iştiraki. 
etmiştir: larımıza kutlularız. ~ ır. leri karilerimi7.e 'fo 5 ten-= 6 s· k 'd k·' M k · G J K·· ·· •••••••• •••••••• •••••••" 

Murahhas efendiler, --~======== - ır · ecı e penı ·ar zil~t yapacaklardır. i\laa- er ez acentesı: a ata opru • • 

T k O d Ş '.\Iusr:ıfa, Recep biraderler. mafih bu diikkanlar eRascn baıında. Beyoğlu 2562 Şube : : 
Müzakeratınız şimdi ar- ür cağın a an ( acentesi: Mahmudıye Horu alımda : FARINAL: 

tık hitama erdi. Ruznamei konseri .'\bonelerine • " ı O ten- diğer kasap diiKkanlarına ~ lsıanbul 2740 : : 
müzakeratınıza ithal etmiş = zil:lr yapacaktır.) nazaran °" ( 10) tenzilatla 11---------·---·ll• • 

Türk Ocağından: 31 Ma- 7 - 13ahçckapıda, '.\la- sattıkları için ("o 15) ten- g Trabzon ikinci posta sı : (Çocuk gıd:ı s ı) : 
olduğunuz meselelere umu· ı E j · yıs 929 cuma günü saat im gaziler pazarı (tulıafi- zil at deme ctir. = { ZMlR ) vapuru 30 Mayıs : Gıdaların en nefisi ve en : 
mi celselerinizde ve komi- G J d (C = P • 16 da Profösör İskarselli - ye, ai·akkabı, terzilik) . 17 - "ı ata a enyo) = crıembe akşamı Galata nhtınun- : mükemmelidir • 
te içtimalarında temas edil- lokantas ı ( yemek listesi ~ dan hareketle Zonguldak, İne- • : 

b 1 k 
nin riyasetinde Osman Ca- 8 - Beı·oi>lunda, l,tik- = b ı s s u· I • miş, un ar ha kında mü- " üzerinden "'• ( 10) tenzilat =~ ou, inop, amsun, nye, • • 
·t b l M d N t 1· lıll caddesinde 0!ihat Spor !'at· (J d c· T b n • • zakemt cereyan etmiş ve vı eye a anı a a ı yııpınağı deruhte etmiştir.) ~= ••, ' ıı, ıresun, ra zo • •••••••• •••••••• • • • • •••• 

h 
. f Polyanski Melle, Matilt map;azası (~por levazımatı) d Rizeye gidecek ve Of, Trabzon Tashih 

epsı muva ık bir sureti 18 - Pangaltı a tram- ===---_-_-_= Polathaııe, Gireson, Ordu, l'at· 

h il k W hl P . K k · La ( Bu mağazalar karileri- vay caddesinde "eni kasap · 17 a e i tiran etmiş veva a , ına e açı , ve • ı sa, Saımun , Sinop, lnebol uya mayıs tarihli nu.ha-
pek az bir zaman zarfında zar Kançalidis, Vahe Ütü- '=== mize, pazarlıı;ı mütcakıp namlle maruf ( ı 36) numa- uğrayarak gelecektir. nızda Kadıköy sulh icrasın-

0 • ( 5) tenzilı\t yapacak- ralı Rıdvan berin diikkı\nı · 
iktiran edecektir. ciyan efendiler tarafından = !ardır). (• :, S> temdlat yapacaktır. IZffiİf SÜr'af pOSlaSI dan Kızıltoprakda Zühtüpa~a 

Bu netice, avvelce de işaret bir şan konseri verilecektir. = 19 Bors·ı karşısında (GÜLCEMAL)vapuru 3J Ma;ıs mahallesinde Bağdat cadde· 

d·ld·,,.· h·l b· [ E 9 - Postane civarında - ' Cuma 14,30 da Galata nhıımın· · d k ' 1 e ı '•' veç ı e, ır tara tan Bütün ocaklı kardeslerimi- = Gülnihal tuhafiye ve göm- sııı e mü errer ı .ı ce< it 70, 
§ Hamidiye caddesinde, 1111! ı k ,,. · ("/ ı o · dan hareketle Cumarteıi •abahı 

her birinizde mevcut 

meslektaşlık ve samimi 

mesai zihniyetinin ve 

olan 
teşriki 

diğer 

taraftan reftan reisimiz olan 

ve meziyetleri bu defa da 

kendisinin mazharı intihabınız 

olmasını temin etmiş bulunan 

M. Meynotnun müzakeratınıza 

vermeğc muva~lak olumuş ol· 

duğıı mahirane, bitaralane isli
kametın mahsulüdür. 

Bu meziyetleri burada tebcil 

etmekten büyük bir haz duyu

yurum. 

Efendiler, azimetin iz bizde 

zin teşrifleri rica olunur, 

Hilaliahmere teberru 
Hilaliahmer Beyoğlu ka-

za şubesinden: Simens 

keti 100, Av fişeği 

şı r

ve 

Rüvelver İnhisar i 100, Er

mis konserve fabrikası 10 

Fen erler idaresi 60, Sinker 

kumpanyası 1 O lira teber

ruatta bulunduklarından ve 

Maksimbar .50, Majik 37 
A lhamra 30, Melek 30, 

O pera 30 Taksim bahçesi 

25, Luksemburg 17, Etuval 

10, A s ri 10, alka zar 3, 

T urkuvaz 1, Liralık Kur-

-===-=== t; ınaı;azaıı. • tenzı - . 30 72 No.lu hanenin iıaleyi şu· 
spor Zeki Ri;.m nrnıtıızası !at yapacaktır.) lzmire gidecek ve Pazar 14, 

6 d l. · d h •~ l p 1 · ı•uuna ait ilanda 1 <1.'iO lira 
( spor le-1 · azıınacı). 20 - Orozdibak kıır- =·--_-_-_=-_-=== a zmır en are<•t e aza< eoı ' ~ şlsında · ve maltil gaziler sabahı gelecektir. yazılacakken mtircttip hatası 
(

0 
• ıb tenıiJat yapacaktır) pazarı yanında (Ali Enis) Vapurda mükemmel bir Or- olnıu~tur ta>lıih olunur. 

§ ke.tra ve Cazbant mev.ıııtur. 
~ lO - Ankara caddesinde ipekli ve yünlü mağazası. ifff ___ _ _ 

~ ;\ lualliınlcr kutüpanesi • 0 ı o tenzil:lt yapacaktır. ~ Bozcaada postası 
~11ıııııııı1111111ııı1ıııı ıı ııı1111ıııııııııııııı11ııııııııııııııı11111111ıııııııııı11111111ıııııııııı1 1 1111111ıııııııı ı 1111111111ııııııııııııı@ 

(GELİBOLU) vapuru 1 Haziraıı 

S J V k ı cumartesi 17 de idare nhtımın~ 

Or 1 a tin dan hareketle Gelibolu, Lapseki, 

• 
hekim.- i ... Çanakkale, İmroz, Bozcaadaya 

• gidecek ve Çanakkale, L§pseki, 
' -·- Ilıca tedavisi Geli~oluya uğrayarak gelecektir. -

lznıir tenistileri - 3-
Ilıca teda vieine halk i:ii türlü 

gider. Bir kısmı kendi kararile 

diğeri de bir hekimin tavsiye-

si le. 
Kendi kendine gidenler olsun 

lıekimiıı tavsiyesile gictenler ol

sun ılıcalarda arzu ettikleri is-

Antalya Postası 
(İJ\'EBOLU) vapuru 2 Haziran 

pazar 10 da Galata rıhtımından 

hareketle İzmir, Kulluk, Bodrum, 
Radoı, Fethiye, Finike, Anıalyaya 
gidecek ve dönütte mez.kOr iake~ 
lelerle birkkıe Andilli, Kalkan, 
Sakız, Çanakkale, Geliboluya 
uwayarak gelecektir. 

tifadeyi bulmadan dönüyorlar. Mudanya postası 
Çünkü fenni tedavi nasıl yapı- (\lARMı\ R.\ ) vapuru Salı, 

lır, ne kadar müddet tedavi Cuma ( KOCAELi) vapuru 
Pazar, Çarşam}ıa 9 da idare 

güzel netice verir, ne kadarı rıhtı mından hareketle i\ludanya 
zarardır bunu bilmezler. filvaki ve Gemligc l\'İdip gelecektir. 

tavsiye eden bir hekimdir, an- ı:.---------------.: ı 
cak o hekimin; ılıca başında Bir daktilo •ı•--. 
bul unup bizzat tetkikat yapma- ---·~ iş arıyor 
dığından ve memleketimiz ılıca- Y eni T ürkçemizle seri 

l arınııı evsafı hakkındaki neşri- ve yanlı şsız bir sure tte 

yat hiç denecek derecede oldu- yazı yazmıya muktedir 

ğundan su hakkında iazla ma- b ir daktilo Hanım resmi 
veya hususi bir müe sse

ll'ınıatı yoktur. Bu mallımatı 

asıl su başında bulunan hekim 
sede iş aramaktad ı r. 

T e lefon adresi: Eren· 
bilir. Ne yazık ki ıhcalarımız köy 8 2 
cahil sah ipleri elinde .boşboşuna l'•IİI••••••••• 
akı p gidiyor. Üzerinde bir kalp, damar lıastasile bir mide 

veya karaciğer hastasıııın kap

lıcası aynı şekilde olamaz. Bur

sa gibi kaplıca ları müşteri bul

muş yerlerimiz bile lıilla hamam· 

cıların elinde. Para kazanmak 

için asri diye yaptırdık l arı ve 

cidden emek ve para sarfettik

leri binaları yaptırırken bir he
kimin fikrini almak zahmetine 

bile katlanm ı yorlar. 

Bu sebeple bugün ( Palas ) 

ismini taşıyan otel ve banyoları 

idare edenleı mesailerini 

hekimlerle birlikte tanzim etme

dikçe buralardan Avrupa kap

i(caları gibi istifade etmek im

kansızdı r. 

L•kınbul birinci ticaret mah

kemesinden. İ stanbul Yediktı le· 
de Kazlı ~c~medc 18, ı 5 mı

maralı diba.~ labrikaRını i~Jet

mekte olan Snkrnt Kosta nti

nidi ve izak ~\lenda ~irket il e 

şürek<I Sokrat Kostantinidi 

ve İzıık ;\lcnda efendilerin 

28 mayıs 929 tarihinden iti-

baren ilanı Hltl;;ıııa ve ınesa

lihi ill:lsiycnin rüyet ve t"-

viyesi zımnında azayı mah
kemeden Cemil Beyefendinin 

Jlij Kom ser avukat J;;mail 

Şevket lbrahiın Şinasi ve i\lo

iz Zeki Beylerin muvakkat 

siııdik tayinlerine ve mağaza

silc depolarındaki emvali tüc

cariye ve eşyayı zaidei ber

tiyesinin temhirine ve evrak 

ve dc!atirinin celbine ve ke

faleti musaddaka irae edeme

diği takdirde lıaps ,.e tevki

fine ve im baptaki kararın 

muYakkatcn icrasına mahke

mece karar 'erilmiş okluğun

dan kamınnamei ticaretin ı ~O 

inci nıadde~i mudlıince dai

mi >indikleri intihap olun
mak üzere eshabı matlubun 

işbu l 929 senesi haziran a· 

yının on be~inci cun)artesi 

glinli . "ıat 14 raddelerinde 
mahkeıncniıı iflus nııııımelatı
mı mahsL1> ııdasuıa gelmckri 

lüzumu ilan olunur. 

Reşat Nuri 
nin 

Yeni romanı 

lapra~ ~ö~ünıü 
Pek yakında 

"Vakıi,, 

sütunlarında 
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FLİDA 
fuufUt KAllllW/ll/6 
llLUNlllf lf.UA4A 11 
/1AHll rt lltd aq 
KA t/r11 Lf'I f"'1N 
KOKUJ/J 1.Af/FtJhı 

/.HllH IJf PoSQ 
°Ml(:EICAPI 

N.WI ECZA 

Y~IT 

F~A SA HOır(JlıETINCE MUSAD AK 
Birinciliği kazanın Flidanın pşesi 

1 haziran yaklaşıyor 
Bundan sonra yalnız yeni 

yazı kollanılacaktır. Onun 
için bir an evvel 

ADLER . 
YAZI mklneleri 1: 

Tedarik ediniz. ~· 

1 1 k ' J 5 ADLER makinesi ı ki mis İ tene esı ya lllZ 7 gayet mÜ- Avrupada ilk imal edilen 1 

kuruşa olan Flidayı tercih ediniz. 1 1898 dir. Bütün dünyada i 

ADLER makinesi 
BİLUMUM HAŞAR 

YUMURTAL1'R\L 
BERABER MAHVfDf 

kemrnel ve iktısadi pompası yalnız 7 5 1 yazı makinesidir. Tarihi imali I'. 

FLIDA: Tahtakurusu, sinek, sivrisinelı:, pire, bit, karınca, 1 şimdiye kadar 3BOOOO 

arı, güve, kırkayak, örümcek, hayvanat ve nebatat üzeriodeld Satılmıştır. Harllerin mu- • 
~~~:-:;"( bütün haşaratı ve böcekleri kat'iyen irohıl eder. ~ara, vaı:i vuruşu bu markaya mah-!! 

P~to licıatoneslnde 
loşa at 

Şchreıııo.n~111ıden : Cerrahpaıa hastanesinde keııl bedeli 
(65624) bra olan lnıaat kapalı zarfla milnııkasaya k.onulmUJllll'. 
T altplerbı tartnanıe ve lı:ctfı görmek için hergün levazım müdür
lllAQne ve <Wıa fazla talsıl&t almak için de fen iolerl mildilr· 
lilı}ilııe mliracaatlan ve teklif mektuplarım ynzde 7,5 nisbetinde 
teminat alı:çelerile beraber bir zarfa koyarak ihale gtınil olan 
20 haziran pel'fCmbe gilnil saat on ~ kadar levazım müdür· 
li14üne vermeleri . 

Beyog/Q daJrestnJoı : Sahiplerinin bulunmamasına b!naen 
teblıgat yapılamayan Ortaköyde çlflık sokaQında 24 numaralı 
malli iıılııdam hanenin on bq giln zarfında mahzuru izale edil· 
~ takdirde dairece hediın edilec~I tebligat makamına 
lllloı olmak üzere l'ln olunur . 

~~~~--...,--~~~~~-

Falih dairesinden : Dairece mahrnz bulanıııı bir adet F ort 
markalı mU.ıaıııel binek otomobilinin haziranın 5 ine müsadif 
çarf811lba gilnU saat 12 de Fatihte At pazarında satıla~ 
ili.ıı olunur. çocuklara, hayvanata, nebatata zararı dokunmaz. Tesiri lat'I ıl sus ve münhasırdır. Anadolu g 

ve emsaline nazaren daha mü~ic v~ lıatı yan yanya <Wıa 1 için seyyar memur arıyoruz. ijl~~----.,~~!!!~•-l!llmi!!--11111!111!1 ... •• 
ucuzdur. Leke yapmaz kokusu latif sıhbtdır. HASAN Türkiye için vekili umumi i: 
ecza deposunda. RlŞAR VOLf Galata Voy- !i • 

. voda han 7-10. Galata poşta Ü 1 TOK s 
Emniyet sandığı müdürlü

ğünden: 
l\lüzııye.de ikraz 

bedeli numarası 
rnerbunatın cins 

ve nev'i 
borçlunun 

ismi 
205 12636 Erenköyünde Bostancı mahalle

sinde atik Bostancı cedit Eren
köy sokağında eski 13 ve yeni 
70 numaralı bahçeli bir hanenin 
tamamı Mehmet Affan B. 

297 13428 Erenköyünde ko,zyata,ğı mahalle
sinde atik Sıtmapınarı cedit orta 
caddc sokağında c:skl 58, 60, 61 
ve yeni 26 - 1 numaralı bahçeli 
bir hanenin tamamı Saadet B. 

725 13592 Kartalda Yakaçikda Y alµcık cad-
desinde 26, 28, 26, 28 numaralı 
bir köşkün tamamı İsmail Hakkı B. 

190 13887 Bcşiktaşta köyiçl maballesinde 
Mumcubakkal sokağındaeski 6, 8, 
ve yeni 4, 6 numaralı maa dük-
kAn bir hanenin tamamı Ayşe Mürşide H. 

170 14870 Kapandakikde Hızır bey mahal
lesinde Tavanlı çeşme soka~ında 
eski 5 mükerrer ve yeni 9 nu
maralı bahçeli bir hanenin tama-
mı Şeınsettl ağa. 

133 14945 Hirkaişerifde AkŞemsettin mahal
lesinde Cami sokağında 12 nu-
maralı ~alıçeli bir hanenin ta
mamı 

100 15221 Kartalda i,.<;tasyon ınevkiinJe t-14 

'ij·azi n. 

numaralı bir haneni\\ ıanıan\l . Şa~ende II. 
153 15399 Sultan Alınıctte Akbiyikda dcJlir-

men sokağında 20 numaralı ha
nenin tamamı 

244 16195 Saınatyada Bayazıı mahaUcsinde 
209 nwnaralı bir hanenin tama-

Tevtik B. 

mı Bcdosak\ Ef. 
1435 16388 Beşiktaş!~ Teşvikiye malıaUesin

de eski Bostan yeni gülistan ve 
Te~vikiye sokağında eski 2, 2 
mükerrer ve yeni 12, 14, 7, 10 
numaralı bir hane Safiye Safinaz H. 

562 16604 Fındıklıda Per!zan hatun mahal
lesinde Ali kaptan çıkın.azı sa. 
kagında eski 4 \'e yeni 6 num:ı
rah balı~eli bir baııenitı taınaınt 

N~~k. ;\drıııc Takuhi l:l~f· 
668 1789,.5 Kadiköyünde tıığlaq Mustııf:ı e

fendi mahallesinde Ca,miişefi{ SQ

katında 38-2 numaralı bir hanc-
n!n tamarru Mehmet Rıfat Ef. Kamer II. 

425 19440 Paşa bahçesinde Sultaniye soka-
gında 28 numaralı bahçeli bir 
hane Zihni Ef. 

315 19615 Çcngelköyünde köprülü sokakda 
eski~ 5 ve yeni 3 numaralı bir 
hane Müzeyyen fl. 

353 19661 Erenköyünde mi'ıkaddema tu~lacı 
başı elyevm Göztepc mahallesin
de Göztepe sokağında eski 3 
mükerrer nuını\fali bir haneniı\ 

317 

624 

tamamı Faika ff. 
10072 Fethiycde katip muslahettin ma

hallesinde toprak sokağıpda eski 
43 mnkerrer ve yeni !13 numa-
ralı bir h•nenln tamamı Düriye H. 

19&45 Çubukluda. cabir soka~ında eski 
31 ve yem 36, 36 - 2 numarah 
ik! hanenin tama~ Mehmet Necip B. 

19776 Fatıhde Dölğerzıcfo mahallesinde 
ada 29, harita 764 numara(\ ~ 
kt 15, ?5 mükerrer ve ~eni ! , 
14 numaralı bir dükkart lle b ~ 
!Wıeııin nısıf hıs.sesi Muharrem B. 

19777 Fatıltdc dü)#eız:ıde mahaHcsiııd~ 
nalbant sokagtnda eski ı 
y~nl 8 numara~ bir 

iKINCl TICAHET ~IAHKEllESl RIY ASETINDEN kutusu 447 ii 
1 Bi!Qmum yazı ve hesap i! 

Galatada Asikurasyoni Jenerali Hanında mukim lzidor ı makinaları atelyesi: mütahas- ii 
Koresi Ef. tarlından Ileyoğlunda Asmalımcsçit Caddeikebir 1 sıs bir Alman makinistinin jj 
istiklal caddesinde Olivo pasajında 13, 15 numarada, ınuklm tahtı idaresindedir. g 
Dimitri Vayenbum aleyhine ikame olunan Roznuvar lokanta !n:-.:::m ::::::::::::::::::::::::::::::::: 

b 1 K• Beyoğlu dôrdüncü sulh hu-
ye arının .. nunmevvel 929 tarihinden itibam ican tediye 
olunmadığı cihetle aktin feshi ve mecurun tahliyesine dair /(u~ hdhinliğinden: Miiteve!!iye 
ikame eylediği davdan dolayı kendisine yapılan tebligata Madam Mehrubc Gümüşgerda-

b · · nın müstekilen uhdei tasar-mu aşıri tarafından davetiye zahrına yerilen meşnıhattan 
·ı h' 'k rufunda olup Biiyükadada mumaı ey ın ı ametgahının meçhul olduğu ıınla<ıJ't."ından 

J, u ' ·1 • ~ Nizam caddesinde kain 35 
>- • n . kanununun 141 inci maddesi mucibince hakkıncl;ı 

b. d numara ilt mürakkam ve 
ır ay mü detle iUnen tebligat ifasına karar verilmiş ve 

· h k yüz elli metro ınürebdaı 
yevmı mu a ·eme 1 Temmuz 929 tarihine müsadif pazartesi 

saha üzerine mebni hane günü saat 14 e talik kılınmış olduğundan yevrn v~ saatı 
mezklırda mahkemede ispatı vücut etmediği veya bir vekil zemin katı kArgir olmak üz. 
göndermedi~ takdirde kiınunu me4;Qrun 509 uncu maddesi re iki ve bir tavan arasın-
mucidince hakkında gıyaben karar verileceği tebliğ maka- dan mürekkeptir. 
mına kaim olmak üzre ilan olunur. Kargir zemin katında bir 

d çamaşırlık bir oda ve bir 
lstanbul icra dalrestnden: yalı ve uvarlar istampa 

odunluk bir merdiven arası 
Eteni hanımın borç aldı~ nakaşlıdır. 

6 H d p 1 ve tahtında kebir sahrıncı ve bin liraya mukabil ve!; en anç e yeni apadopu os 
d birinci katta üç oda iki ki-

mefruğ bulunan İstanbul Fe- e.fen i kiracıdır. Fazla mallı· 
d !er ve bir sofa ve maatefer-ner e Abdi subaşı mahalle- mat 926-9146 T. dosyadadır. 

· d A k lf d ı 8 rüat çini dösemeli hem ala-
sın e yazma so a0ın a Yüzde beş 7.amla taliplerin ' 
numara bir bap hane otuı: kiymcti muhamminesi olan franga ve hem de alaturka 
"'';n mu·· ·'"etle ı·cra kılınan istimale salih ga,·ct kı)·mctli .... ~ · · iki bin beş yüz lir~nın yüz• 1 

fl!Üzayedesindc yedi yüz ı:lli bir hamam, sofanın zemini 
de on1! nispetinde pey ukçc-

lira bedelle talibi uhdesine mermer döşeli ve odaların 
ihalesi, yapılarak ihalei kat'!- sinl tcsl!t']I vezılC etm,eler~ ze.mini tahta ve önünde rncr-

1 k .. b ye 2Q ha1.irnn 102? tarihin· ye yapı ma uzrc on eş mcr zeminli <lir trasayı ve 
.rüıı müzayedevc konulmuş- de sııat 15 e kadar illaki k 1• d d b 
" ı • i ·ıcı .>at !sc ~rt o a \r 
tur. kat'iycst yapılacağı ilı\n olu- b:ıla \'C bir sofayı ve biııa-

Hududu: l'IJetrohi kilisesi· .ııır. 
----------- nın cephesini \'C iki tarafını nç ait hanc ve Polilıroıı 

clcndt hanesi \'C emvali ıtıı.:t· 

rukeye ait hane aydınlık 

mahali ve Ayazma sokağile 

°'ahduttur. 

Bolgar dağı madenlirl Türk muhit balkonu ve tavan ara-
anonim şirl(etiden: Şirketimiz sında bit aralık ve üç oda ve 
heyeti umumiycsiçin 30 ha- bir trasayı havidir. İ:jbu bi-
ziran 19,29 tarihinde sureti nanın iç ve dışt kı\milcn 

i\lcsahası: Kırk altı mctm 
terbüncle araziden kırk üç 
metrosu Wna üç metro ay
dınlık npbıılidir. .. 

atüyedc içtimaı takarrür ey- yağlı boyalı ve mu ambıı ile 

lediginden hissedaranı kiram OÖŞÇJi ·e bahÇcdc kargit \'C 

mCJ;kur tarihe miisadif paza~ bir Jıa!Ayı müştemil bi( ınat-

l\Iüştcmilatı: l iane haricen 
Uq;ir, dahilen ahşap dört 
kattan ibaret ve bodrum 
katı da vardır. .Zemini mer-
111er bir methal altı oda bir 
~orido,r, i' \>orid r sahanlık 
ild halil \>k mııtbak iki odun 
ve kQuıüdük bir çamaşırlık 

ikl a}·dın1ık m.ıhali iki lcUcr 
bir taraçayı muht~v~ ~lup 
iklncl ve üçüncü icatlarda 
caddeye nazır oılaları n önü 
şahniş ve üzeri balk:oııdur; 
elektrik ve terkas vardır, 
kapu ve ta\ an!ııf yağlı bo-

günii saat 11 de _Şirketin bak ve bir bağçuvaıı odası-
meriez idaresi olnn C:tlatad:ı nı ye eşçarı müstnircyi müş-
Çinili rihtım b;ının<la/ü.nl:in- temll ve maabina yedi yüz 
cii katta lfu!rci ıruıbsıısunda altmış altı metro murabbaı 
içtimaa davet olunur. bahçeyi havidi; ;.c on seki~ 

Müzakerat RU%nameıi h. ı 1- k dd 1 ı-ll\ ~:ra ~~\ymcti P.1U -a crc i 
1 - 1929 senesi zarfıncla olan mezkOr hane 30 hazi-

Yukıı ~ula \T' ın · t haklan- ran l9~9 taçi!ıinc ı:ıı,üsadif 
da idare raronı. pazar günü saat on dprtte 

2 - Şirket mü~akibinin bilmüzııyede füruht edilece-
raporıı. . !inden talip olanların yliıde 

a ~ Sene! şabıka Mal\- on nispetinde pey akçesini 
çasunı,ın tasdiki ile mı:ç!isl 
idare azasının tebriei zlmın.et- Beyoğlu dördüncü su.lh hil.-

kimlig.ıne ~\·di y~ makbuzu 
lerL 

tamamı ' Muh~rrem B. 
327 19778 Fatilıde dülğerzade malıall~dc • 

Çamaıq sokagında eski 4 ve }Ç!1! 
23 ~4maralı hir dükkanı~ ıam·amı 

ırıuharrcın B. 
925 19779 Fatihde dülğerzade ınahallcş~de ; 

nalbant sokağın4a eski 20 ve ye- l 
nl 15 numara~ bir dükk!nin · 
tamamı · muh&rrem B. 

7705 20145 Büyük adada Ziya Paşa sokağın-
da 7, 7 - 2, 9, 3 nuı;ıarah bi~ 
hane, arsa, arı\ balık ve diğer ~ 
bir kö k · Ayşe H. 

J 65 20195 Sultan Ahmetde Firuz ağa ırıa- t 

halles!nde Babihümayun 91dde
sinde eski 145, 143 \'C yeni 15 f, 
i 49 numaralı bila heva iki 
dük~An ıncvhi~• tiliha It 

Yukarda ikraz numaralan ya.zıh çınlak vadesi h.iı:amında 
. tediyei d~yn edilmemesi hasebi le (a1~ı~ bir) 1 gjln med

dt:tfe ~tJlı#a Hkanldığından talip obn~ı:ı.n ve fiıila ta,&lf.\t 
alm~k lsteyenie.rln saı.ıdık sa~ş imTrliğip.e . müracaat eyle

. meleri lOzumu il~ olunu~. 
• 

neztlerinde bulundurmaları 

ve yevmi ınezkurda rnezkOr 
hanede hazır bulunmalrı ve 

akdemce görınek ;ır.zu çden
ler de\'unudald pekçi yı: mü
raca.ıt eylemeleri i!An olunur. 

1 Daftardaı hk ilaaatı 1 
T amiral münakasası - 011;

lata.da Yeni cami mahalle
sinin Fermenecilet cadde
sinde k!in l\Iebmet Ali paşa 

hanı ve müştemilatının 1805 
lira 2 ı kuruşluk tamlran 
münakasaya konulmuştur • 
Keşf ve şartnameyi görmek 
isteyenler her giin deiterdar 
lık hey' eti feııniyesiııe ve 
münakasaya lşıtrak eylemek 
isteyenlerde 19 haziran 929 
tarihinde deftedarlıi;takl ihale 
komisyonuna vıüracaat eyle· 
mcleri. 

BİL UMUM AŞERATI ~~ 

OLDOR-R 
/((;Jususl.ı 
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1 Refimfi UYAN 1 Ş l~I 
~ ( SERVETi f[INUt:-J. YERİNE ÇIKAR> iiif 
!: TE'iljl1191 ::: - ·-- ı-

~ Türkiyenia en kıdemli ve şerefli hafcalık gazete:iİ j~I 
i: olan "Serveti fünun~ Yieni harf inkilAbındaıi sonra E!i 
§ "Uyanıh ünvanile neşriyatına devam ediyor. Her !li 
il persembe günler! gazetecilenlcn arayınız. Abonesi vilA- !i! 
u r 1 
ı: yetlerde seneliği 1000 altı aylığı 600 kuruştur. !!! 
~ Ahmet lhıan matbası limtit ılrketi ji~ 
...... -. · -····--::···············-············---··!ii· ııi· iüiiim·-··--··-·-===ı a:::=.:=ı:::::a::.:;:;m;;;;;;:;~-:· . :::::r::::.::::::::r 

B~dcli ke~l 
İst:ınl>ul :;!2inci mektep 869,'lO 
Pendik kı:r. mektebi 256,30 
Beyoğlu 28 inci mektep 733,70 

Tophanede topcubaşı l\lehmet o.ğa mektebi icara veril

mek üzere 19-6-929 çarşanba j\Ünü ş:ı.ıt enbire kadar 
müzayedeye konulmuştur taliplerin cnciimeııe müracaatlarL 

Vilayet daimi encümeninden: 
Balada muharrer mckAtip tamiratı 19-6-29 çarşanb:ı günü 

şaat on bire kııda< müzayedeye konulmuştur taliplerin encü
mene müracaatları. 

Devlet demiryf)lları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Elektrik malzemesi münakasosı 4 - 7 929 Pcrşeuıbe günü saat 
16 da De\•kt demiryollan malzeme dafrestıde icra edileccktır. 

Münakasaya iştirak edeceklefrı teklif mektophrını ve temin:ı~ 
muvahkatelecini yevmi nıe:ı.kClrda saat l5,3Ga kadar u:nuıııl ~re 
y;:zı işleri ıı:üJüı:lüğüne \·ermeleri ltzııııd:r. Tal.pler münakasa 
şartlarım 300 kuru1 mukabilinde AnkaraJa ıııalzeınc dainsi.rıJe 

li:ıydarpaşı ıııuba;-aat komisyçınıındaıı tedarik edebilir:cr. 

300,000 kilo birin.ci 
nevi has ekmek 

Ç.anak.knlc jaııdarıııa efr,\t n:cktebhı<leıı: 
Çanakkale jandarma yeni efrat mektebinin 1-6-9:9 hrilıi:ıden 

~1aY111 030 pyesine \<adar blr wıelik ihtiyaçlar olan üç yüz t-iıı 

kilo birinci nevi ekmek kapalı zarf tsulile 13-6-929 Perşem!ıe 
günil s.ıat on alhda talip~erin \'erdiği ii.?.t k!lırıisı·Ol'ca lıddi iti<lllle 
ğöıüldiği t kJirdc ilulesi içr~ k:ılınacıktır. Taliı*-rin P" b~nt.ıkl 
şarl_ııaıneyi gör~ek üzre 0111akhle hü:,ilmet \!.\itesinde ınüllşd~ 
ko.mişyonu malıs.:s.ı 111ürııcaatı:ın il~n !?!unu\: 

Kötahya jandarma yeni ef
rat mektebi miidiJrlüğünden: 

Kötahyada 6 numaralı jın~arma yeni J>:irat mck~bi 
içhı kapalı zarf usulile ıueykii mönakasaya vazzedikn erzak 
meyanında mikdarı aşağıda yazılı etlerin fiatları haddi iti
dalde görülmediıutden 11 / 5. / 9~~ tarihinden 3 ı 5 929 
tarilllne kadar yirınl birgün nıüddetfe tekkrar kapalı wrf 
usulile m!inakasaya vazedilmiştir; TaHplerin yeymü mu
ayyende Kötahya belediye dairiesnde müte ckkil komis
yona müıacaatlan 
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Ticaret ve ıahire borsası 
flallar Ticaret bor,.•ı lı.ltfhumomlUgı tarnrından Tor!lm!•tır. 
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Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

idaremize lüzmu olan kalay ve artimunn münakasası 13-6-

929 perşenbe günü saat (16) da Ankara malzeme dairesinde icra 

edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı 

ve kalay için (1200) antimuvan için (150) Türk liralık teminatı 

l:!tıvakkatelerinl yevmi mezkOrda saat (15,30) a kadar umumi 
idare yazı işleri müdüriüğüne verıı:eleri lazımdır. Talipler mü
nakasa şertnamelerini (300) kuruş mukabilinde Aııkarada malzeme 
dairestnde•ı Haydarpaşa mübayaat komisyonurdan tedarik 
edilebilir. 

"Vakt,, 1n 30.lfayıs 1929 tefrikası: 58 
_.; ',• ...... !"'·. ~ ·. •-, .. ~ .... -.-

Yalnız bu dayak, bu tah
kirler, bu tehditler onu 
hakiki haline soksun, ona 
kaybetmiş olduğu benliğini 
iade etsin; hadisata nizam 
ve mantıkını bahşetsin, onu 
kendini araştırmak kaygu· 
sundan, kendini kaybetmek 
endişesinden kurtarsın da •• 

Yürüyüş ve gecenin ha· 
vası kendisini biraz açtı. 
Asabiyeti geçti. Dimağını 
sükun kapladı. Farkına 
varrnııdan bir karar alınıştı. 
Hem de kat'i bir kararı 
bu karar bütün şahsıyetlnl 
alakadar edi.yordu ve te
beddülü imkansızdı. Evet 
bila tereddüt hakikati T e• 
rezeya söyliyecekti, 

Ertesi gGnü sırrı if~a 

'!decekti. Terezanın kendi 
üzerinde yaptığı tesir men· 
fi olmuştu. Artık Terezayı 
sevmiyordu. Kendiııi kay
betmek korkusu onu bu 
hiıle sokmuştu. Acaba o 
kadını asla sevemez mi idi? 
Bu suale kendisi cevap 
veremez idi. Şimdiki halde 
her şey vüzuh peyda edi
yordu. •Terezan dan o bir 
tek şey istiyordu. •Tereza. 
onu olduğu gibi tanısın. 
Girmiş olduğu çıkmazdan 
kurtulması için bir tek ça
resi vardı. "Tereza.ya ha
kikati olduğu gibi itiraf 
€tmek •• 

Bu düşüncelerle "Kuayts
brayç. den uzaklaşmış ke
nar mahallelerinin haşin 

30 Mayıs 
1929 

!la geceki ay""'l-st-a-nb_ul_, _B_a_b-ıal_i_, _A_n_k_ar_a,_ca_d_d_es1-nd_e_"V_a_kıt_,,_yur_d~u-. Sayı• 
telt970 t ıdare 1 leri 1971 ( azı 1 eri • tel(ra ' 

istanbul ithalat gümrüğü müdürlüğünden: 
20 sandık C f kilo 150 Kakao ( Transit ) 
1 • P V E c 168 Pamuk mensucat 
2 • N B • 1766 Adi demir saplı çakı 
4 • M H • 3850 Sigara makinesi 

16 • A C c 47550 Tehi şi~e ( Transit ) 
2130 adet c 19 Muptelif zımpara Gşı 

1 sandık E f HA c 1091 Et Salim konservesi 
3 fıçı • Şnap ve raklim 

18 paket • ipekli mensucat 
3 c Ustlk deniz başlığı 
2 c • ipekli ve pamuklu eldiven 
3 c ipek çorap 
3 c Gümüş kaplama pinç mamuıaıt 
l c Traş sabunu 
2 « Pamuk gömlek ve memelik. 

lo c Muhtelif ipekli ve pamuklu kurdela ve şerit 

ı c Vernikli cila 
3 c • Deri kadın çantası 

1 c • Çerçi'(eli resim 
1 c • , lstampa boyası 
2 c , Dikiş iğnesi 
5 c , Müstamel yün elbise ve glase iskarpin 
ıo " Muhtelif 1ekilde Şapka 
2 • , , Demir kil/t 
2 c • • Astusa ve kurşun kalem 
7 c Pamuk ipekli tarahlınde 
l c Pamuk mensucat 
1 c • Lavanta numunesi 
7 Sandık S R kilo 1929 Mnbilya 

Balida muharrer yirmi dukuz kalem cş;·a l haziran 929 cumartesi gününden ltitıaren lstanbul 
ithaıat gümrüğü satış anbarmda bilmüzaycde satılacağı ilan olunur. 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanah 
Semti Mahallesi 

Babı Caferi Hccı Mustafa 

• Ahı Çelebi 

Sokagı No Nevi 
atık cedit 

Çobanceşmesi 2 

Limon iskelesi 79 

4 fevkani odaları 
mfiştemil kAglr 
magazanıu 48 
hisse itibarile 4 
hisse tam ve 1 
hissenin rubu 

1 maa odalar 
dükk!nın 120 

hissede 25 hissesi 

Hazieneye ait hissenin 
kıymeti muhammenesl 
Lira 
800 peşin para ile 

Muhammen kiymeti 
Lira 
2100 Dört taksitte 

Balada evsafı muharrer emlakm hizalarında gösterildiği vechlle hazinere ait hisseleri tahmin 
edilen bedelleri ile 9-6-929 tarihine müsadif pazar günfi saat 15 de müzayedeleri mukarrerdir. 
Taliplerin bedeli mulıammenin '/

0
7,50 hesabile pey akçeleri veya muteber banka mektuplarile 

Emvali metruke satış komisyonna müracaatleri. 
~~~~~~~-:-:-~~~-:-:~~-:o:== ......... 

Sokağı No. Nevi Ktymeti m-;;hammenesi Semti Mahallesi 
Lira 

Y eıılköy köyiçl vapur iskelesi 
Müştemllat!: 3 oda 1 mutbah 1 hail 

10 maa bahçe ahşap hane 1250 4 tiksilte 

Bal!da evsafı muharrer hanenin bedeli dört taksitte ıediye edilmek üzere 1250 lıra bedelı 
muhammen ile 2/6/929 tarihine müsadif pazar günü lemdiden müzayedesi mukarrerdir. Talıp
lerin bedelı muhamenln yüzde yedi buçuk hesabile 93, 75 ltra veya muteber banka mel<ıubile 
emvali metruke ıabş komisyonuna muracaatları 

Semi! Mahallesi Sokağı N. NeYI 

Y eıtlköy Şevlı:atlye lsıanbul caddesi 66 maabahçe hane 

Kıymcli muhamminesl 
4000 lira 8 taksitte 

Müıtemilab: büyült ven ltnçnk 11 oda bir mutbak ve ıkı hlll 
15 le 

yedi 
Bal&da evsafı muharrer henenin 1 /6/929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 

temdidcn mülkiyetinin milzaydesl mukarrerdir, taliplerin bedelı muhammenin yüzde 
buçuğu hesalıile teminat akçesi veya muteber banka mektuplarile emvalı metruke sabş 
komisyonuna müracaatları. 

Devlet demir yolları umu
mi idaresinden: 

13-6-929 tarihinde münakasası yapılacağı gazetelerle i!An 
edilmiş olan kalayı:ı münakasa saatından itibaren yirmi dört 
saat zarfında kat'i karan verilerek keyfiyeti ihalenin telgrnlla 
miitaahhide bildirileceği ilAn olunur. 

k y 
sokaklarına girmişti. Nısfıl
leyli çoktan geçmişti. Saba
ha kadar gayesiz olarak 
dolaşmakta mana yoktu. 
•Cones. gürültü etmeden 
konağa girmeğe ve nazarı 
dikkati celbetmtden odası· 
nı bulmağa karar verdi. 
Kendisinde bir anahtar 
vardı yal Eğer •Tereza. 
bittesadüf yatmamış ise, 
eğer ona merdivende ve 
ya holda tesadüf ederse 
vakit kaybetmeksizin ona 
her şeyi söyliyecekti. 

Karlton Havz T erreyse 
vardığı zaman saat saba
hın ikisi idi. 

Delikanlı kapıyı anahtar 
ile açtı; gürültü etmeksizin 
kapadı; holü keçerek mer• 

diveni tırmandı. 
Holün lambalarından biri 

yanık brakılmıştı. Şüphesiz, 

bunu, geleceğini düşüoe
rek yanar brakmışlardı • 
Odasına bir defa girinc~ 
ışığı yaktı ve içeri kapandı. 

Holü geçerken, merdi
vende ve hatta odasına 
müntehi ıolan uzun dehliz
de bile "Tereza. ya tesa· 
düf etmek havfile titremiş
ti. Şu anda müthiş ifşaatta 
bulunmağa mecbur olmak
tan korkuyordu. Yalnız 
kaldığını ve ifşaattan mu
kaddem bir gece daha 
zamanı olduğunu görilnccı 
sevindi. Çünkü kalbinde 
her şeyi ikrar etmek emeli 
eski kuvvetini kayb~tmlş, 

fsıanbul altıncı huk.uk. mah
kemesinden: Zehra hanım ta
rafından Eyipsultanda Ka ım 
çavuş mahallesinde eski Be
kir caddesinde bila numaralı 
hanede mukim iken elyevm 
ikamatgahı hazırı meçhul de
mirci Ahmet Rntip ef. bin 

her hangi bir teşebbüste 
bulunmaktan tekrar [kork
mağa başlamıştı. 

Soyundu ve yatağ yattı. 
Ertesi sabah daha zinde 
olacağını hesap ediyordu. 
Belki de kendi maneviyeti 
üzerinde daha ziyade nü· 
fuz gösterebilecekti. 

-6-
Ric1 at imkönıızlı~ı 

"Cones. Mister, "Cörc. 
ün pancorları açarken yap· 
tığı gürültü ile uyandı. ilk 
düşühcesi bir gün eve! 
ittihaz etmiş bulunduğu ka· 
rara teallı1k ediyordu. Vü • 
cut uyurken dimağ işler. 
O sessizce sakit vazifesini 
icra eyler. "Cones.in di • 
mağı, yalnız ve gecenin 

tt.ıtı,P,\~~= Sıııın ıturuı 
6·8 lncl saytadi' lt,50 

Büyil' !.f yj ~[r Nl de~ lçl9 nrllen ljlalarla 
h~sos ıuıılıltıttekf !!Anların Ucrctl 

idare ne kaml31tırılır. 
• • 40 t 
. . 25 

• • ıoo 

Cu•temlıı blaaud din kabul ed'ıa 1H 

H. 5. H. llln•t acenieıl. 

• • 200 

ı-' lıı;ı t•Yıf•:lı }ıa 
resmi ıltnlit 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piy ankosu 
5 . CI KEŞiDE : ıı HAZIRANDIR 

İKRAMİYE: 50,000 

AYRICA: 25,000, 15,00'.ı, 12,000, J0,000 LİRALIK 

İKRAl\1İYELER VE 10,000 LIRALlK BİR MÜKAFAT 

Bu keıidede cem'an 3,90() numara 

Yozgat nafia baş mü 
liginden: 

Yozgat-Yerköy tariki üzerinde 9+075 den 12+508 kilometreye 
kadar olan kısm tarikin imalatı sünaye ve şosenin tamiratı 
esasiyesi bejeli keşfi olan 32822 lira 88 kuru~ bedeli ile S.6-929 
cumartesi günü saat 16 da kapalı zarf usulile münakasaya vaz 
edilmiştir. Talipler bedeli keşfin yüzde yedi buçııgu nisbetinde 
teminat akçesi veya banka mektubu ibraz etmeleri IAzımdır. 
Tafsilat için Yozgat baş mühendisligine m~racaat etnıderi iian 
olunur. 

ff ntaro (Babıali) Co~~esin~e 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı 

ayrı ayrı ve ya birlikte kiraya verilecektir. 
isteyenlerin (Yakıt) idare Müdürlüğüne müra

caatları. 

ikame eylediği boşanma da

rnzı zımnında müddeialeyh 

mumaileyhc berayıtebliğ irsal 
kılınan istida tebliğ ilmüha

beri zehrine muharrer şarh

tan ikametgahının meçhul an

laşılmasına mebni bittalep 
tahkikat hakimliğine on gün 

müddetle ilanı tebligat icra
sına karar verilmiş olmasına 

yövmü tahkikat olan l 8·7-929 

perşembe günü saat 13,5 

raddelerinde altıncı hukuk 
mahkemesinde hazır bulun
masını hukuk usulü mahkeme-

lcri kanununun 141 inci mad-

Mayıs 
Zilhicce 20 Burç Cevza 'ı 

Ayı°ll;r~:nA;;:uıu I 
Fet dlyö yortusu (Kat.) 

Namu vakıt arı 
•\ Ôil• lw.ı.Ji Akp & Ya·a lm••lt 

4,32 12,11 ı6,ll ı9,39 21.30 2,18 

B.ııün dolanlara lılm:-
ErL•'c: K111 
Rami Pervin 

Günün nasihatı: 1 
eceler doıurur; bayrı da şerri de.. 

1 
Buıünkil hava 1 · 

Rüıgtr poyraz. hava bulutlu. ' 

desi mucibince ilan olunur. Meı'ul müdür: Refik Ahmet 

Muharriri: Vere Stakpul 
' • • • • :.'" •• ~· ~ • .> •• ... :: • :~· 

zulmeti içinde durmadan 
uğraşarak etrafındaki fev • 
zayı yavaş yavaş temizlemiş, 
fikirlerin ve tahassüsatın 
muğlak halitasını tavzih 
eylemiş, endişeleri durdur· 
muş, itirazları imha etmiş, 
muayyen bir plan çizmişti. 

Bu sabah • Tereza. ya 
her şeyi söyliyecekti Eğer 
"Tereza. inanmak istemez
se bütün aile efradını top
lıyacaktı. Kendinden kat' iy
yen emin idi; eğer hadisatı 
en küçük tafsilatına kadar 
anlatırsa, • Roçester • in 
öldüğüne ve kendisinin" Ro
Çester n olmadığına her ke
si ikna edebilecekti. 

Ailenin ne karar verece
ği kaziyesinde biraz tered-

düt ediyordu. Esrarın iyi· 
den ıyıye muhafazasında 
herkesin alakası vardı. Hiç 
kimse büyük kılükalı mu
cip olacak bir dedikoduya 
kapı açmak istemiyecekti. 
Bundan başka "Cones. e 
gayet müsait olan bazı 

şartlar mevcuttu: mesela 
• Marküs Mülhazen • den 
almış olduğu • Glanavfayn" 
arazisi... Eeğer "Roçester • 
ler onu alenen hilekar o
larak ittiham cinnetini g6s: 
terirle11Se gene bir çarcı 

müdafaası kalıyordu. 

O da meseleyi tamamen 
meydana çıkarmaktı. Ledi 
"Plinlimon. un nıektcıp!a· 
rında, "Voles. in şantajcı' 

( BtnneJ• ) 

• 


