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ı Ha.ziirandtı 
Eski harflere verilen istisnai mü- 1 

saade tamamen kalkacak 1 
....... -........ ·-----·----· ...... -.......................... -.-........ ~ 

~ . 

Bertin s·okaklarında 
-

mUsademele 
Et meselesi 
Fiatlarının daha fazla artma
eına mani olmak için yapıla
cak ilk tedbir koyun ihracını 

mennetmektir. 

1 Mayıs patırdıları 
Berlin sokaklarında pek kanlı 

musademeler oldu 

Kadınlar hazırlanıyorlar 
Belediye in~abatına nasıl 

iştirak edecekler 1 

Protesto 
Hüseyin Suat beyin 
Şekspir hakkındaki 

mütalaası 
Heyecanlı bir mukabele 

gördü 
Et fiatlerının (140), (150) Polis kuvvetleri, barikatlar yapan 3000 ko . 

kuruşa kadar yükseldiği l 
gündenberi gazetelerde şi- - . münistle bütün gün çarpışb a~ _.) 

Kadın birliOinde Nebahat R bir 
konf cran• verdi 

Dün Gozcl San'tlar Birliği 

edeb'i;at Şubesinden gazetemi· 
ze İÜ mektup geldi: 

kayet,, eksik değildir; bu· --· _...,. - ~ --~-

nun sebebi de en ziyade ~ 
kasaplar şirketinin ihtikan· 
na atfedilmektedir. 

Kadın birliğinde dün Neba· 
ı 3at Hanım tarafınd:ın kadın· 

lar~mızı son derece nlılkadar 
eden bir konferans verilmiş
tiJ'. Bu konferansın m·e~·zuu 
şudur: Belediye i;tihabatında 

....... 'fııı! " 

ı kadınm vazifesi nedir? 
~iec~sie kadınf~t.a- bcle~iye 

İ!ltihabatırı~ tştlrıık -~~b 
verj~ç_eğin~ cıat~ o~yük bir 
kanaat taşıyan 1 1ebahat ft 
b.el~dl.Yc:.Jıı.ti~bı~aa ~Şdınla· 

. rın. ....ıınsıl rey verecekleflnf, 
be1ediy~ mecliŞ!ndcn k~dınlık 

.. i5ln. neler istcnüefeğiql ~ızah 
ctmı~, bundan sdnra beledi· 
yenin vazif eicn hakkında ,. 

l • '°' r" ma umat vermıştir. 

[ Alttarafı 4 ilncU~amızdadir] 
iki edi1e1e dair koıUeru• •erer. 

NebalUtl H. 

Sa_n 'at ve matbuat alemimize 
mensup (22) imza ile, şubc

mİıe varit olan aşağıdaki pro-. .... .,. 
testo mektubunu bütün matbu-
abmıza tevdi ediyoruz. 

~cıh:ı~ edebiyabnın en bü-
f ... • 

ınk ve ebedi simalarından biri 
~lan <vilyam Şe~s~ı7> in eser
le&iij> aranı geçmit anUka 
f~l]~~ ofdu~u (Şekisplr) in olsa 
<ıl.la logiliı}er l~ kıymeti tari

GTyesl buf undu~, Türkiyede 
~l~ bun ar kimsenin anlıyam1yacağı 

tarzında "Akşam,. gazetesine 
ban sözler aöyliyen Hüseyin 
[ Alttararı 4iincD sayıfamızdadır ] 

Hakikaten lstanbulda bir 
kasaplar şirketi vardır ve 
bu şirketin senelik bilan· 
çoları tetkik edilirse yüzde 
altmış, yetmiş gibi yüksek 
karlar görülmektedir. Tabii 
bu şirketin bir idare mec
lisi vardır; müdürü ve mÜ· 
hasip!eri, memurJarı vardır 
bütün bunlar şirketin hası
latından birer hisse almak
tadır; bunlardan başka ola
rak sırf kasaplar şirketine ı 
dahil olan kimselerin ser- ' 
mayelcri mukabilinde yüzde 
yüze yakın kar ve menfa
atler temin etmeleri nazarı 
dikkati calip bir hadisedir. 
Binaenaleyh sadece bu va
ziyete bakarak kasaplar şİr· 
ketinin et işlerinde ihtikar 
Ynptığına hükmedilebilir. 

Sokaklarında kanlı müsad~meler vuku hulduiu bildirilen 
Berlinde bir meydan 

Berlin, 1 (A.A)- Akşam zabıta ile komünistler ara· 
üzeri polisler ile komünis- sında müteaddit arbedeler 

3 5 senelik 1 Millet mekteplerinde 1 

tlcr arasında mühim hadi- olmuştur. Nümayişcilerden 
selcr vuku bulmuştur. iki bir kişi ölmüş, bir çok 
taraf da bir çok maktul kimseler de yaraianmışbr. 

vermiştir. 500 kişi tevkif olunmuştur. 
Berlin, 1 (A.A)- Dün [Alt tarafı 3 üncü sayıfamızdadır] 

gazeteci 
Münür 8. öldü Ancak burada hesaba ka

tılmak lazım gelen mühim 
bir nokta var: ( Kasaplar ıo senedir uyuyan Karadai ailesi dün 
anonim şirketi) unvanı al- c e n e r a l ı acı bir ha· 
tında teşekkül etmiş olan terfe vu· ' 

~.irket kasaplık ve celeplik Memleketim hAlA hali harptedir ve ben sildhlı rulm~ gi· 
uzrine iş gören bir hey' et gezmiyc mecburum, diyor / tl oldu. 
değildir; bu şirket Kara-
ağaç mezbahası etrafındaki Vak'a bir hikliye meyzuu ' Bu avukat mahkemede demişki: nü;-ö~~İ 
soguk hava, nakliyat, bağır· olmağa ba~ladı! .. Ceneral Popo- Ne Versay muaahedesi, 
sak, par~, deri gibi işlerle C Dediler, r- viç genç, gür • ne emiyeli 
iştigal etmektedir ve 'şirke- büz bir Kara- akvam Karada~n birkaç ş-ün 
tin bilançolarında görülen s b evci h. er 
k l daır.lıdır. ır istana ilti-
ar ar da bu işlerden gel- ~ '-~ Memleketinin hakını tasdik zaman..., · 

mektedir. Münür B. vazuu, sa· 
1 b l E Yog os lav ya ya etmemişlerdir • stan u a rzurum, Hay· mimiliği, temiz kalplili}l,i 

1 tltıhakı üzerine Şuhalde huku- lS mana ovası, zmir havalisi ile mutat sükunu ile bir gölge 
gibi yerlerden hayvan ge· Fransaya iltica kan Karadağ gibi aramızda dolaşan Mü-
tirip mezbahada gesen ve etmiştir. Versay henüz seferber- nür ölmüş 1 
kasap dükkanlarında satan muahedesi imza dir. Binaenaleyh 35 senedenberi fasılasız 
adamlara gelince: bunlar edileli on sene ceneral Popo. b.ir surette ve hem~n bu. 
gene yüzde doksan nisbe· olduğu halde viç silah taşı - tün gazetelerin istihbar iş· 
tinde kasaplar şirketine Karadağ baba - Ceneral Popeviç mak hakkına }erinde çalışını~ olan. öldü-
dahil olan sermayedarlar· yiğiti hala cephede Avustur • malik olduktan başka bu hare- ğü güne kadar da Vakt ın 
dan mürekkeptir; ancak bu yalılarla çarpışmağa gidiyormuş ket kendisi için bir vazifedir. l Alttarafl 2 tııd aayd&mız.dadır J 

d =~(A~l~tt~lr~ar~ı~2~1n~cl~s~ay~ıfa~m~ız~d~ad~ır~[~~=================== a amlar Anadoludan hay- gibi belinde piştovla gezmek 
van getirip lstanbulda !at· Uiyadındadır. Tabii bu hareketi 
mak işini şirket vasrtasile Fransız zabıtasının hoşuna 
değil, şahısları nam ve he- gidecek bir§ey değildi . 
sabına idare etmektedir. Geçen martın 2sinde ceneral 
Onun için bugün f sbmbu- tepeden tırnağa kadar silahlan -
lun et işlerinde fili bir 
inhisar olsa bile bunu mu- mış olarak Şampinyi kasabasını 

hem dolaııyor, hem de defterine 
notlar kaydediyorken zabıta bu 

ayyen bir şirketin mevcu· 
diyeti eseri şeklinde müta· 
lea etmek doğru değildir. gayretkeı adamı enselemiş. Zavallı 

Eğer ortada mevcut olan 
et pahalılığı kasaplar şirke
tinin doğrudan doğruya 
bir eseri olsaydı ceza ka • 
nunu ahkamına istinaden 
şirketin mahkemeye veril • 
rnesi istenebilirdi. Bugünkü 
Vaziyet ise buna müsait 
değildir. 

Şehremanetinin husnsi 
bazı dükkanlar açtırarak 
Ucuz et satması ve kasap. 
lata rakabet etmesi mese -
lesi de hali hazırdaki ve • 
sait ile imkansız gö -
tütmektedir: Bilfarz şeh -
temaneti lstanbul hayvan 
borsasından mal alarak 
~ezbahada kesip satmak 
ıstediği zaman satılık ha~ 
Van bulamıyacaktir:ı çünkü 
fstanbula hayvan getirenler 
~kseriyetle kasap olduklan 

adamcağız evvela casuııluk töhmeti 

ile bir müddet hapiste yatmıı . 

Nihayet casus olmadığı anlaıılm;; 
fakat bu sefer de eslihai mem
nua taşımak töhmeti ile mah
kemeye sevkolunmu~. 

Çeneral Popoviç müdafaa 
vekili olarak Fransız barosunda 
mukayyet bir Sırplı btJlmu~. 

gibi bunlar daha evvel 
diger kasaplarla anlaşmak· 
tadır. ihtimal ki Hayvan 
borsasındaki alışverişler bu 
anlaşmaya müstenit o!du· 
ğundan burada resmen 
kaydedilen fiatlar bile 
birer m\ivazaadan ibarettir. 

Bütün şu malumat naza
n dikkate alınırsa kasaplar 
ve et meselesinin bazı 
arlcadaşlanmız tarafından 
gôrüldutü kadar basit 

olmadığı tasdik edilir. 
Ancak meselede daha 

acil olarak düşünüleck başka 
bir cihet var: denildiğine 
göre Yunanistanda et fiat· 
lrı memleketimizden çok 
yüksek imiş, yani lstanbul-

--da (130) kuruşa satılan 
etler orada (200) e çıkmış, 
bunun için lstanbul kasap· 
lannm ellerindeki mallan 
Yunanistana sevketmek is· 
tedikleri kuvvetle rivayet 

edilmektedir. 
Eğer vaziyet hakikaten 

böyle ise hükUmete müllim 
ve acil bir vazife terettüp 
eder; bu vazife dJ memle
ketimizde koyun ve kuzu 
ihracını müvaldcaten men· 
etmektir; aksi ~kdir de 
bugün şikayet ettiğimiz et 
fiatlarınm daha ~ade art• 
ması gibi bir felaket karşı· 
sında kalabiliriz. · 

jf ehnzet ,Asını 

MiJlet mekteplerinin d~rt aylık devresine ait tedri 
satı biten mekteplerde imtihanlara ba§lanacağını yazmış
tık. imtihanlara dün ba§lanmış ve neticeler memnuniyeti 
mucip olmuştur. Resmimiz Aksarayda (23) üncü mek
tepte dün imtihan edilen hanımları muallim Rahmi 
Beyle birlikte göstermektedir. 

Bu setseri de kim? 
Rumları memleketimizden çıkardığımıza 

pişman olmuşuz ! 

Murahhas göndererek geri °ğelmelerini 
temine çalışıyormusuz 

, • Sellnl!<ten (Vakt) a yuılıyor ı 

Nısanın ikinci günü Sclanik ceza mahkemesinde çok 
tuhaf bir muhakeme oldu. Bu muhakemede maznun 
mevkiinde bulunan maalesef bir Türk, Türk demeye la
yık olmıyan bir ~erseri idi. İstanbullu bir Rum çocuğu 
ile tenha bir sokakta çirkin bir vaziyette yakalanmış ol
makla itham ediliyordu. 

Bu münasebetsizliği geçelim. işin asıl garip tarafı 
hmirden geldiğini söyliyen ve Mehmet Kamil ismini 
taşıyan serserinin diğer bazı harekatının meydana çıkmış 
olmasıdır ki bunlar bizim için çok daha şayanı dikkattir. 

Nehmet Kamil efendi kendi iddialarına bakılırsa 
mühim bir adamdır. Türkiyeden ayrılırken başlıca iki 
vazife deruhte etmiştir. Bunlar fertleri değil, cemıyetleri 
hatta kanunları alakadar eden hayati meselelerdir. 

Kamil efendi evvela Garbi Trakya türklerinin ihtilaf. 
larını halledecek, sonra Türkiyeden gelen rum muhacir
l~rinc hükumetimiz namına teldifatta bulunucaktır. Türki
yede bun1arı topraklarından çıkardığına pişman olmuş 
turl Tekrar geri gelmek isterlerse kendilerine her türlü 
sühuleti gösterecektirl Bu bir: ikinci mecuriyete gelince 
Mehmet Kamil efendi Arnavutluğa geçecek, oradaki 
zabitanın çoğunu T-ürkiyeden tanıdığı için kendilerini 
Ahmet Zogo alehine İ5yana teşvik edicektirf. 

Bütün bunları gezip dolaşbtı yerlerde anlatılmaktadır. 
Mehmet Kamil efendinin· lie mühim adam olduğunu an
ladınız yal 

B 1 · ?I u nası ış ... 
Zavallı bir kliylüyü a
damakıllı tavlamı~lar 

lşln bundaôSÖafasi da garip 
Polis tavcıyı üç defa 
tutmuş, üç defa da 

kaçırmış ! . 
Dün matbaamıza Zafran

bolunun lıir köyiınden oldu
ğunu söyliycn lıir kvylü geldi' e 

şun lan 
:ınhıuı 

Tedavi 
l'dilmck 
iizcrc bir 
h:ı [ta C\'· 

\'C] İs-

tunbtıla 

g-cldim 
ve Yeni .. 

bahçe has· 
tanesine 
miirarııat 

etcim. lnfü::ır odasında bek
lerken y:mıın:ı bir :ıdam 

geldi ve benimle konuştu. 

Kendisi· 
nin de 
lı as tası 
olduğunu 

doktoru 
tanıdığı

nı ilti
mas ede
bileceği
ni söy
ledi ve 
kalkıp 

beraberce c\·ine gitmemizi 
teklif etti. Kabul ettim. Ko
nuş:ı konup yangın yerlerin

den gi
diyorduk. 

.'\ rkamız
dan bi
risi yc
tiştj. Bi
ze: 

- Al
fedcrsi -
niz, ben 
bir:ız e,~. 

vcl bu
rada bir paket içinde 200 
İngiliz lirası clü~iinHim, gör
dünüz mii?. Dedi. Yanımda
ki arka-
daşım. 

- Se
nin adın 

ne, Yor· 
gl mi? 
Çekil o-
ra dan, 
Türkle. 
re hiç 
öyle şey 
isnat e-
dilir mi? diye o tanımadı
ğım adamı azarladı ve kovdu. 

Biz biraz dahrı yürüdiik 
Öteki a
dam tek~ 

rnr ya
nımıza 

geldi. 
- l\e 

olursa ol· 
sun ben 
sizin ii
zerinizi 
arıy:rca 

ğım de-

di. Evvela benim cüzdn· 
nunı nradı. Cüzdanımda 200 

ihtiyarda yok, 
bcrum bütün şiiphclerim 

sende diye yanımdnkinin ko-



ve 
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.5zı Rauf Paşa ile nasıl 
lıesrııJ 13·öreceğini biliyordıt 
Anıa iş sarayın ('ereceği cevaba ka/fntştı, 

wıziyeti ova.kit anlaşılacaktı 
-52-

Paşanın Abdullıa!\litten - Baş üstüne paşam. 
çok ümiili verdi: Diyip gitti. Çok geçrue-

• 13ir yanlışlık olmuş!... • den gene Sülcı·man p:ışanın 
diyecekkriııi zannediyordu . yanına gelip dedi: 

Ah... bir kere saraydan - Efendim emrinizi tebliğ 
dilediği gibi bir cevap ala - ettim, mutlak paşa lıazrctle-
bilscydi ... r)ni görmek isteriz cevabını 

Ü ZJman yok yere alemi YeriyorJ;u-. 

b:ribirinc katmaya savaşan - Çokşey, çagırıoız gel -
Rauf paşa ile nasıl ı·e ne sinler . 
yolda hesap göreceğini keı;ıdi Yavcrlcrin tekrar gelip 
de biliyordu ama iş sarayın kendisini görmek istcmele -
vereceği cevaba kalmıştı . rine Süleyman paşa da me. 
Kasıl olsa sabaha kadar 

lyi kötü bir cernp gelecekti. 
Paşanın vaziyeti de ancak 
bundan sonra anlaşılacaktı . 

lngUiz gemisinden getirilen 
tercüman bitişik odada paşa
nın son emrini bekliyQrdu. 

Derken içeriye yaı·er 

Hayri Bey girdi, telgrafları 

tclgrafaneye teslim ettigini 
söyledi. Anlından : 

- Paşa Efendimiz, seras
ker yaveri İsmail Bey huzuru 
deYletlerine kabulünü rıca 
ediyor. 

Diye bekledi . 
- Oğlum, İst:ınbuldan 

cernp bekliyor deyiniz. Ben 
kendilerine haber veririm • 
Zahmet etınişler. Gidip bu 
gece ordu karargahında isti
rahat etsinler, söyliyecegiaı 
bukadardır . 

llayrl Bey: ................... ·--········-·········-. 
!unu tuttu ve aldı karakola 
götürdü. Ben de oradan ay~ 

rıldım. Otele geldim para 
lazım oldu. 

Birde ne göreyim pata 
zarfımın yarinde gazete par
çaları duruyor. 

Derhal şehremini polis mer
keTlae müracaat ettim, başım
dan geçeni anlattım, bana 
resim gösterdiler, adamı tanı
dım. Bursalı Mehmet derler
mi~ Komiser, bana: 

- Bu adam dördüncü de
fadır bunu yapıyor, biz ak
_şamıı kadar yakalar, paranı 

alırız dedi. 
Bir haftadl1' her gün Şeh

reminine gidiyorum müraca~ 
ediyorum komiser, bana: 

- :Ne yapalım, tiç defa 
tuttuk, fakat kaçırdılc Ceva
bını verdi... Par:ız kaldını; 

Sefalet çekiyorum. .Hastalığır 

mıı da baktıraı~·ııyOt'um. Bir 
polis merkcııi bir yımkcsiciyl 
tutarda nasıl kaçınr, bunu 
soruyorum ... 

rak etmişti. Aceba ne vardı ? 
Yoksa lstanbula çektiği tel -

graflar hemen yerliycrine 
gitmişti de Rauf paşa yaver
lerini geriye mi çekiyordu? 

Yaverler korkularından gi -
derayak af dileme~ mi gd
mi~lerdi? 

.ı: 'eden olmasın, 11kla vakın 
~ 

her ihtimal 11ııurıı gclcbilinli. 
li!ıı-<111 

Mühim fadil&t yo
pıhyor 

16 ve 11 inci .clerecele~eki 

ıneaııud. 

Ankara, Z (Yakıt) -
Bütçe encümeni Baie.m 

tetkikatına devam etaıiştir. 
Asgari maa ın (2S) ten 
(40) liraya çıkarılacağı ~

beri yanlıştır. ncüm~ 
hükümetin teklifinde esa lı 
tadiller yap aktadır. ~u 
meyanda üçük m~urlanın 
da terfihi imkanını ara,şti.r• 
maktadır. 

Henüz kat'iyet kesbe.t.mi
yen bif' fikre göre 16 ve 
17 inci derecelerd~ .me
murların maaş listesinden 
çıkarılarak ücretli eıııur 
addolunmaları ve kendile
rine maktuan para verilm<:· 
si düşünülmektedir. 

Bu vaziyette en aşağı 
derece 15 olacağından ma
aş gene (40) liradır; mese1e 
henüz etüt sathııeındadır. 

10 semdir uyuyen Kara~ağ · 
ceneralı 

[Cst tatalı blılııci saylamızd;ıdır] 

Çünkü lcendi kendini lerhis et
mek haklcına malik delildir. 

Bu müdafaa üzerine mahke
me •h&la. .oekrbe,.. ceQeı:alı 

terhisi maksadile kendisini yir-
11\l bCJ frank cezayı nakıı itaıma 
mahlcom etmiştir 

: iJ.47 

• 

ne 
• 

azetecı 
"'" t~;ıfı biri nei sayıla ı.zd.a] 

tahrir ailesine dahil buluna 
Mehmet Münür B. k disini 
slisnasız bütün tanıdıklarına 
sevdirmiş, 35 senelik gaze
tecilik hayatında çalışkan -
lığı,dürüstlüğü, namusluluğu 
ile tanı.ıwış, fakir! t 
şerefli, k.ıyın · ir arka -
daşdı. 

Birkaç gündenberi mat -
baaı;laki vazitesine gelme -
mekte idi., soruşturduğumuz 
zaman gripe tutulduğunu 

öğrenmiştik; altı giin siiren 
bu hastalık 11:atürreeye 
dönmüş ve dün gündüz 
saat a'hda Münür bey gö:ı:
lerini hayata kapamıştır. 

Elli, ellibeş yaşlarında 
kadardı, bu beki nilmiyen 
ölümden dolayı ailesine 
teessürüı;ııijzü beyan ed'l'e. 
ken kendimizin de taziy ye 
muhtaç olduğumuzu görü -
yoruz:. 

Evi Samatya caddesinde 
Etyemezden Ağalıamamına 
giden yolda, tramvay güzer
gahındadır.144 numaralıdır. 

Cenazesi bugün saat lde 
evinden kaldırılacaktır. 

Komisyon hafta so
wı.da içijmaına 
fa&ia veriyor 

nevre, ( .A.) - Tah-
didi tcslihat komisyonu sa
bahleyin ordu, donanma ve 
hanı kı.ıvYetlcri m n.-udunıın, 
bilha:;sa me:;lekten yetişen 
askcrl~'t',iıı miktarının tahdidi 
meselesini tetkik etwi~tir. 
Reis komisyonun ağlebi 'hti
male n~ran ta sonunda 
içtima dı::vre:;ine muvJlkkııren 
fıısıl;ı vereceğini lıi!dirııı.i tir. 
omi~yonun ı;clcc\!l<: ağus.tosta 

yeniden içtimaa davet 9lu- · 
nu~ söyl~iyor. 

ıvashingtoıı, 2 ( .A.) -
M. Gl.bson 1. , tint;ona .gön
dermiş olduğu bir tdgraftn 
tahdidi tsUhat ibzarl komis
yonu tarafından ovyct he
yetinin tahdit prcn,ipine uıu
kabil olarak tl·klif etmiş ol
duğu tenkis prensipiı,ıin red
dedilmesi keyfiyetinin usule 
ait bir meseleden mUnbais 
-Olduğunu ve komiyon he
yeti umumiyenln bu ret key
iiyetinin teslihatın tenkisi 
hususundsk.i hatu hareketini 
kat'iyen tağyir ctmediğiııl 

açık111 beyan eylediğini bil
difmlştir. 

A)'JJltap iktisat kongresi 
.Ayıntap, l (A,A) - l\lın

taka iktisat kon.grrsi açıl
mıştır. 

Şimdi gözü göıümün 
içinde süzgün, 1;1ıüıa
bassir lıiribinnizin c~ 
riııliğine bakıyorduk. 

dudakları kımıldadı. 

Bir şey söyledi. ... \nlı
yamadu11. Kulağımı 

ağziııa ya.llaştırdını., 
Vedakar, zaif tel:'ıff u

J/ıt/ıarrı1·i: /Jiiseyin llalnııi ztttıdan kırık, halsiz 
~(iııahb.tir Perran şiın- atılnmk için harektler şu özler diiküli.iyor
di arztlan ı.zaklaşan gösterdi. Lakin hasta . du: 
lıakışlarile u.çınağa ha- bakıcılar tutarak onu - Beııi affeti.niz mi~ 
Zll'lannn yarı eıuavi kımıldaınak.ta.n uıen~ - Ettim ... 
bir melek <ılmuştu... ettiler.. - Öyleyse yüzfio.ıün 
~eııi göriince yüzünde K-aryolamn ta yanın~ lekesini siliniz ... 

tatlı lıir tebessüm daki iskemleye. otur- Yüzüne baktıın wr
-~rzindi. Hayatın son dunı. Elioi avucun\a ı t.en1iz ... Maamafib Jıas
lıüziiııleriıu.len ilkinip aldım. So~ tM ğu a ayı .üznJeJ»ek lOın 
lıurlltlar~k kueağıma da itreme getirdi •. ce'kitını<leıı nıendtl ~ıka~ 

VAKiT Mavıs 
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Cilıtin nizamz iktisadisinin şirazesini 
v~. ahengini kaybetmiş olmasrnm 

bir neticesidir 

...... diy ız lı nda 
-tetkikler 

.1ıt iktisat ıneclisi 
bahis etrafında 

Her~iııı biraz dalıa artan 
hayat pJhalılığı, son giinlede 
renideıı umumi ,bir 'kayet ve 
tetk k mevzuu teş~<ll ediyor. 
Ankarad müteşek!<il ~I iktısat 

meclisi k!ı.tibi umumiliği bu 
bahis üz4'rindc hayat pahalılığı 

etrafında tetkikler unvanile bir 
risııle neşretmiştir. R:sale, ha· 
yat _pahalılığını cihan nizami 
iktısadisinin şirazesini ve ahen
gini kaybetmiş olmasının bir 
neticesi olarak iz1h etmekte, 
clhan iktısadiyatının yef\i inki
şaf ceryanlarına nazaran bu
g!inkü marazi haletin muvaıe
neli ve 3ıhenktar yeni bir ikh
sadi nizama müncer olacağı 

tahmin edildiğini söylemekte
dir. bundan so~ra bugünkü 
1ıayat şutlarındaki mlişkül!tın 

amilleri tetkik olunmaktadır. 

Bu meyanda irat - masraf 
ınüv~z~n!si, fiyatların itibıı;ri 
tercffuıı, -paramızın !liğ~r para
lar arasında kıymeti, paramızın 
.kıymetindeki kararsızlık, bu 
değişikliğin pahalılık iızerm

deki ttsiri ve ıımıuniyet itiba
rile cihan iktısadiyatındaki 

muv;ızenesizlilc mevzuıı bahs
edilmektedir. 

lktısat meclisi alisi katibi 
umumtıiğini:ı bu broşüründe 

Türk iktı.sadiyatının hususiyet
leri hakkında denlliror ki: 

Harp ve mütareke seı;ıe

Jerlnde umumi hayatımızın 

duçaı: l ğu teşevvüşler iktı

sadl sahll_da dü~ünülebilmesi, 
ilk ve!ıleGle mümkün ol111ıyan 
viis tte menti tesirler ve 
aksülı\mellerle neticelen111iştir. 

.İşgal ve i>ti.IA fel~etleri dev
letin siyasi temamiyet ve 
lst,iklaıtne müteveccih su! 
ka tlerden ibaret kalmıyarak 
tarihin belki ilk defa kaydet
tiği muazzam tahribat ile 
iktısadl uzviyetimizi sene
ıerce hayatlyetten mahrum 
eden f~cialardı. 

lstilı,lAstan sonra gözlerini 
yeniden dünyaya aç_~n 1'ik
kiye mukayese ediln:ıd için 
.ikinci bir nümunesi ve misali 
olrruyan bir harabezardan 
başka bir şey değildi, iktı
sadiyııtıı;nız ı;ııeUuçtu. 

Bunun netice i tabiisinden 
olarak: 

A - lktısadl semere ve 
sayimizin müsmiriyeti, nor
mal zamanlara kıyasen, azal
mıştı. Sayimizin hasılası lhti
yaçlanmızı tatmin ve temine 

ru·kcu -O, ağlar gibi 
ih\ye etti: 

- M-0ndil :ne değil .. 
- Ne ile~ 
- Dudaklarınızla ..• 

lUo ru son pu enizle .. 
Y iizünı ün günahını 

yıkayınız ..• 
Eğiltliı 1. Onun ü,.ü

müş simasını yana ya
na öptiioı. O da dudak
larının hazin Jupraş.
n1ala.r i lt • bu p. ı-elerinıi 
iadeye çalıştt •. 

Gene ağzindan yar' 
'lakırdı, yarı uefose 
benzer anlı bir şeyler 
saçıyordu. Eğilip din
Jıedim: 

- Şimdi aı1ı · r.Jı;ıt ~ 

""ıumt katipliği bn 
bir risale neşretti 

gayri kUiydi. 
lstihlası tıtkip ~doo sene

lerin tarihini ve bu tarJhin 
muhayyeril'ukul safahatını ha
tırlıyoruz. 

Memleketimizin i!'lları, ıs

lahı ve ihyası ruıınına çok 
büyük gayret sarfedilrnck
tedir. 

B - Hariçten mamulı\t ve 
malzeme alarak daha fazla 
mübayaatta bulunuyoruz. 

Bundan başka şeraiti umu
miyemizin istilzaı;ıı ettiği yeni 
ihtiyacat, yeni teşkilat dev
letin bütçesinde miihim te
havvülıltı intaç etmiştir. 

Vergiler : Dev Jetin masa
'Ai umumiye inin bir taraf
tan bu esbabın tahu tesrin
de olarak tezayüd(i, diğer 

taraftan paranın kudreti i~

tiraiyesinin tedennisi - hide
matı umumiyenin ifa ye te
mini zarureti muvacehesinde -
devleti yeni menabü varidat 
ararruya sevketmekte ve nıii
kellefiyetlerin tekessür ..,.e 
tencvvuuna bais olmaktadır. 

Devlet maliyatının hususJ.yeti 
varidatın masari.Ee göre taay
yün etmesi zaruretine müp
teni olmasına nazaran artan 
masrafüır varidaun da tezyi· 
yidiııi istilzam et~ektcdir. 

Mükellefiyetlerin seneden 
seneye bu suretle teza~ü(iü, 

müstahsil ve müstehlik olıın 
halk tarafından tahammül 
edildikinden "Hayat pahalı
lığı" dediğimiz hadise ile ta
bü bir surette aUk~dardır. 

Vergiler, sık sık, pahalılığa 
Amil olan sebeplerin başlıca

larından olmak üzere zik
redilmek~edir. 

Varidatı umumiye dcv
letia menabüni te~kil eden 
vergilerin tezayüdü, yeni 
vergiler ve inhisarlar ihdası 

idarei hususiyclere ve bele
diyelere mlitea!Jik rüsumu 
muhtelifenin terefuu, şüphe
siz ki hayat pahalılığı haçli
sesi üzerinde müessirdir. Bun
ların derecci müessiriyetini 
tetkik ve tcsbit edebilmek 

için vergileri metodik bir 
tıısnif dahilinde miitalea et
mek icap eder. 

A - inhisarlar. 
B - lstihlı\k vergileri ve 

gümrük rüsumu. 
E - Kaz;ınç vergisi ve 

diğer hilılvasıta vergiler. 
D - Bcledire ver~ileri. 

ölelıilirinı .. 
Kelimelerini uıırıldı~ 

yordu.. Sonra Lıoş -0u 
dakika sustu. Fakat 
gidcı·ck bu süb.ütu 
tihrevi lıir euoirıli 1· t> l'-
::ılıyordu. 

M::ızluru l]vi Bey, 
bir nıermer parçası 
gibi lıeyıız .keten ınen
diliııiu üzsrine güzyaş
lanıu sızdırarak: 

- .\ ffrdiniı. Bu soıı 
dakikalaruı buudan zi
yade tafsıJatını ycrroe
ğe ta,ham.nıül etlemiye
Qeğ' l •. soııra uıun bir 
nefes .S\\lverdi. Sank,i 
hayatın )).~l\jn ze.\.kı ve 
<düıı..... _, .... "ula ·1o-

r ........... ., MayııJ 
Cuma --

J 
i 
~ Kadın kliğinde Ne- Berlind! 1 mayıs nü-
i -~ ;; bahat lj. ~dın rm Be- ınay,iş.i yapan komun k 
J diye intihabatı a nasıl !erle polis arasında pe 
=ı iş_tirak e ec eri hak- kanlı nıüsademeler olınuş· 
.f kında bir konferans ver- tur. 
: • • ..ıı.. Tahd'ıd'ı teslihe.t kdo· § mıştır. .,,. 
~ Adalar elektriği için ~isyonıı bu hafta sonun a 
~ operotör Emin B. ı:aıııa- içt' alarma nihayet vere-

i ında getirtileıı . '" 1 cektir, ..... ::-.:: 
- . d d ············-· ... ·····-·····:::C····· . j ışe yarama ığın an yeni- ············"'················ nı - ıt Ticaret odası ye 
~ le.ri sipariş ~ilecektir. kul 
" esham ve kambiyo nu 
~- + Vaz.ifesini suiistimal- b kkı .J k' ka· orsaları lıa naa ı 

-~ den dolayı muhakeme dd ı 'nio nunun bazı ma e erı 
~ edilen ve beraet edaı tadllini istemektedir. . 
~ polis ikinci şübe baş ~ Darpanede yeoı 
~ me•eru Zeki Bey vazi- 20 ()()O harflerle t"eı.mi • i fosiııe iade edilmiştir. mühürün yapılmasına baş· 
~ o0o Buzun hu sene ı k d' _ anma üzre ır. I 
~ pahalanacağı söylenilmek- Türk vapurcu ~rı 
f tedir. iktısat vekaletinden prırıı 
i oOo Piyanko davasının ve seyrü sefer kanunlart 
~ rü'yetine dün devam hakkında bazı taleplerde , 

J olunmuştur. huhınmuşlardır. , 
1 
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! Müsabakamız bitti 
ti ~ 

!Bekarlık vergisi hakkında ... ; 
~ ki fikri izi bildirinız 
~ Bekarlık vergisi hakkındaki müsabakamız nı-
fJ hayet bulmuştur. Karilerimiz gazetede sırasile ver-

i 
glnin lehinde yahut aleyhinde olarak çıkan nokWi 
nazarların ve bunların es.babı mucibesinin hangi

- _ sine tararaftar olurlar~ o fikrin intişar ettiği ga· 
~ zete nushasındaki kopun11n, üzerine adreslerini 

1 
ve imzalarını koyarak diğer kuponlarla birlikte 

-_ .15 Mayısa kadar matbaamıza göndereceklerdir. 
d Ma.tba;ımızda toplanacak kuponları nihtiva edeceği 
~ reyler bilahare tasnif olunacaktır. Neticede en zi

yade taraftar bulunan fikre 1ey vermiş olanlar a
- rasında bir kura çekilecek ve kazanacak 10 karii- lil 

? mize muhtelif hediye;ler takdim edilecektir. 1 
- ~l!llill~rnfü1Jlllll~~ıı~ııııı~ıiı1 1!1/lill~ı~m~JlllllllWlmlı1ı~ı~ı~ıııı~ııı~~:ıı,:ı~ıııııw~~~ın·ıt, ıı·,n::~·,. 

A - lnhisarlar: inhisar 
devletin muayyen sahalarda, 
her Türk rckal.ıcttcn azade 
olarak satım imtiyazına malik 
olması demektir. :\lüscchlik 
inhisara mevzu olan mev~dı 

muayyen olan şcraitlc istifa 
ve i~tihlak eder. 

Dizde ötedeııbcri inhi-

sar mevzuu olan tütUn , 

müskirat, balık .resimleri 
tezyit edilm~ ve son sene

ler zarfında şeker, g;ız, ben

zin, kibrit, cıgara kağıdı gibi 

mlibrem ihtiyaçlardan a<ldolu: 

nan maddeler de inhis;ır reji
mine te;clıi tutvlmuştur. 

Şeker, gaz Ye benzinden 
alınan rüsum miktarı yekunu 

miibayaa fiatlanııdan fazladır. 

Şekerin beher kilosunun 
mübayaa fiatı olan 16,75 
kuruşa 26, O ribum ilave 
edildiği takdirde ~3,55 ku

nı~a gelen okk;ısı toptancı 

ve perakcn,lci k:lrlarilc \\iğqr 
masarifi jl:ln olunarak 60 
kuruşıı satılmaktadır. 

Bitmedi 

şaluı. Kurtuldu. i~te 
hu katlar .. lJasta bakı
cılar kaı·y<>laııııı öııüıı

deki per<lryi <;ektiler. 
llavatla ölüm arasına 

• 
iııen l.11.ı lıail J,ıeııi 
P.crraud< ebe<liyycıı 

ayırdı. 

Hasta lı:;ıkıcı kadın 
şu suretle i lıizar etti: 

• - Beyfeııdi 'ı.i ~a

ğı.tdığıwa iyi ,11ıi ettim 
loou nıi lıilmiyru• ıı? 

• 
lıastanııı r~c~\larına da-
apauıatlım. ZtU<'Jl iiJn · -
sizdi. Falüıt Lıelki beş 
on saat valıut iJir ikj 
güıı d~ıa ya~ar·~ı. Bu · 

'ilak -11 •ıe.y~ıu;ı 

ıııccui::.iz "iicııdu telıan -

Viyana elçimiz 
Hamdi B. bugün ıehiri• 

mlze geliyor 
Ankara, Z (A.A) - ıne

zunen şehrimizde bulun ' 
makta olan viyana ort~ 
elçimiz Hamdi bey bug-ün.1<0 

ekspresle şehrimizden rııu' 
farakat etmiş, istasyond3 

B. M. Meclisi reisi Kaııfll 
paşa hazretlerile hariciye 
e,rkaoı mebuslar ve dostlM' 
tarafından 1;eşyi edihniştit· 
Hamdi bey hmire ve ora· 
dan T riyeste tariki le Viya· 
-0ara gi4ecektir. 

Yarıin asır evel..i 

VAKtT 
3 May~ 1şn 

~-

Kar4ağaç i5fa5yq-
11undarı Ed~ne şeh
rin.e }<atlar Jr,tpn ' 
vay inş4sı mutasaY
VeJ' )'e /i#<at &riç 
'i4erjnde yalnız bit 
kopril mevcut olup 
onun dahi pek dat 
olması mucibi muş· 
lc:liW imi . 

uıüJ güııüı·enıetJi. Gi!iİ' 
Beu lıöy r, J)eklı·d k' 

• le,l'i Jıelallığa uail oı' 

Jukta-ıı soııı·a l'<Hlti~ 
öl ~n lıastalaı·ı t•ok :.:,iii'' . ~ 

diiııı .. » 

« Beyf~ni H'r ~r~· 
oldu. Ö;tti. Oiiıı Jlcl'l''11i

1 

güıııiliik, dedi. 
Mazlum l'h i f,1'~· 

sustu. 8!ıı;di s:ıloJ;' 1 

~ •• 1 "" 

Lıiı· ııırzıu· sükütu ı'O~ . . , 
tii. llıı a '.am, viil'ııtl111 : 
daıı ulaıı<lıiiı '~ oııil 

rı 1 J' 
öltlürıueğc ahıeu:g; ' 
la<.Lıııııı bu ~~iıı ,.,f:ı' 

u a~~·ordu. 'f•·t'~' 
(. .. l ... 

sijrtiu e bir gen~ F' . 
, •. ·ı·ı•\ 

ley~aıı V\lrıJ~. Hu=-. · ) 
. f.~~ 
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M
m tıp ~·n~ımız Adam Miçkİ]eV'İÇ Lehbtanııı . -- - - - . Bır çocuk ispanyada 6 kişinin telef ve 60 kişinin Otobüsler 
eslek ve tetebbu yetiştirmiş olduğu en bü~ ük __ Madrit, 2 (A.A.)- Dünkü mecruh olmuş olduğu lesbit Her sabah havanın 
sah

1
asmdan bkaşkka şair ve vatanperverlerden 1_ Pencereden sokag'" a gün tam bir sükun içinde edilmişfir. Hakiki zayiat nasıl olacağını en-

e yer ere sapma a- . geçmiştir birkaç güne kadar anlaşıla- dişe ettiğiniz gibi· 
ıeları n b .. '"k t l ridir. Genç yaşında asarı ıle düştü . eğer Beyazıda .kısa bir za-
ra u&. et uyl u B s~rsındı a- cöhrct ka1 . .ınan bu kıymetli Londra, 1 (A.A) - - lJa- caktır. d "d b 1 

6 ra ıyor eyın a eta "" Bc~iktaşca !'ener ı;okaXında ·ı M .1 B 1. d . t'h' lııgı"lterede man a gı e i mek iztirarm-
topr,.x. d ğ" . . b" vatanperver hayatını Lelıista- P ı Y aı er ın en ıs 1 nar d · · b 
f
. ..lSılll e ıştırmış ır otunın Siınonun oğlu Artin d" Ş h · · I ) S a ısemz--oto üslerin de o-
ıdana d'" .. nm istihlası uğrunda nıücadc- e ıyor: e rııı şım..ı n:a- Londra, ) (A.A - aat raya .kadar işliyip işlemedi-

G onuyor. deye hasretmiş, U7.Ull ınfıddct C\ in ikinc.:i kat pencere in- hallerinde komiinist tahri- 22 ye. kadar ne Londrada ğini de düşünmelisiniz. Bir 
'M enç doktorlarımızın bir Frnı:sa, Jııg iıtere ve Pros: ad:ı den diı~m li~, all-ır surette katçılarındail 3000 kişiye ne de vilayetlerde 1 mayıs kaç dostum Beyazıda gide-
\' keslek bayramı » yapını- ııııılıtclif lisanlarda ~·nzdıJ.:ı yaratanmı~tır. karşı 500 polis tarafından miinasebetile her hangi bir lim derken Eminönündc 
/ arar verdiklerini işitti- eserler \'e gnzetelerde Rus ça!·· Bisikletten dütlü açılan şiddetli bir müca- vak'a whtJr ettiğine dair yaya kaldıklarından şikayet 
ğ~:rı ve davalarını dinledi- larınııı r:nı pcryalizinıine şiddet- Dolapdcrdc J>apaı kiipni dele dolayısile Berlinde hiç bir haber gelmemiştir. ettiler. 

•m zaman bir haylı şaşır- · :-tinde oturan l '-> vasıııda vaz'iyet pek vahim bir N k b 1 l dıın. le lıiicıım etmişti. l\\içldycvıçın J • evyor ta Bunun öy e o acağmda 
Lı l Lehistan ve Besarab):a 1 akkıııdn Yor~ bbikletccn dii.,nıiı,. bn- şekil almıştır. Fecirden Nev·york, (A.A) - 10bin benim zaten eskiden de 

. ~c e doktor Osman Şev· t ı · itibaren her türlü silahlarla ki · yazdığı şiirlerdeki letaict giıc; ,ml an yam amıştır.' nümayişçi !harpten beri ilk şüphem yoktu. Mademki 
nın eserlerinden istifade Bir amele yaralandı mücehhez olan komünistler 

ttfkt af d tanzir olunabilir. defa olarak 1 mayıs müna- otobüsleri işleten de Tram-
ı en sonra itir e e- Şoför K:lmilin idnrc!:indcki Pankstrasse denilen cad-

Yiın, ser.semliğ,im büyüdük- 1S55je Tfırk imparatorluj!u h sebetile tertibine . müsaade vay şirketidir. 
d ı 31 h? nuınar,·ılı otomubı"l diin deyi istila etmiş ve emen Bı"r mu··ddet halk tramvay Çe b"' "'d ile Çarlık Rusy.anın arasu. a ı ·ık t t k'l · · uyu Ü. ~ barikatlar vücuda getir- 0 unan 1 a ayı eş 1 açın 

T b hrp zuhur ettiği zaman Miç- ı Do1mııbahçcdc trnm ay :ıme- U . S .... d . to lardan daman! çekti. Tabii 
te k~P aleminde doğan u '·iycviç lstaııbula koctu. M.ık- ~j lc~irdcm Siilcymmııı l':trpmış- meğe başlamJşlardır. Elin- 1 nıon quar.e obnun he d" P- bu elaman vatmanların: 

v ır ihtiyacı, şahısların 1\ " r deki kuvvetlerin her şeye anmıştır. Hiç ir a ıse 
fevk' k b" ·ıı·ğ· sadı Lehli gönüllülercteıı «ÜE- ı tır. Şoti)r yakaJanmıs, ı\'leç- ı tı - Tantan! lara arasmda 

ıne çı an ır ası ı ın . karar vermiş görünen nü- o mamış r. 
de b l maıılı kazakları.v ismi altırıda ruh h:ı:'t:ıneye kaldırılmıştır. Ş oda gümbürtüye gitti. Şimdi 

e.şiği o muştur. mayişçilerin hakkından uc- ikag 
· t k Os atılı T di ğl t 0 galiba ..şirket otobüsleri o Gençler, şu ve ya bunu alaylar teşkıl e rne ve m ramvay re ne çarp' lecek miktarda olmadığını Chicago, 1 ( A.A) 

d·~·ı T k' d 'lk d f r.rdustıntııı muuvenctiııc ı,oş· s(·J·ro··r AJ1'111·11 35r. ntım·ır·ılı 1 . . kadar intizamsız işletecek 
"'~• , ür ıye e ı e a "" ' u " ' gören mahalli po is anurı Elbisecilik amelesinden ki halk sonunda: 

ol k ; d maktı. Bu sırada hastalandı \'e k:ımyonu ( >rtakü\. dr trnm· .. · 
ıra Türkçe tıp te risatı maiyetine ateş açmagı 30,000 kişi bir geçit resmı _ Dat bir, feryat iki! 

lar'h' · b l f]'" 1 Tarlaba-:.ında olurdui!u C\"de rny dircgfoe l':trpmı~, (in t · .. · ·ı d 1 ına ayram a ama a- y ,.,. emre mış, numayışçı er e, )·apıuışlardır. Komünistler Diyecek ve beterin bete-
tnı t d vefat etti. Cenaz.esi evve.15 Pa- kı:-mı p:ırçalanmı::-tır. b h ._ b 1 

ş ar ır. , u ateşe emen muıca e e- de bir takım içtimalar akd- ri olduğunu görerek tram-
8. d l k rise ftaklolundu. Dah:ı sonr:ı te\•ha tlalıa ilave ohıııjı. ı\'\i •. - Denize dü.tü d b l t 
ız e senet sayı aca n e u unmuş ur. etmişlerdir. vaylardan şikayet etmekten 

hir 'b' d Krakovyaya götfırfılerek 1 rlı ki\eviçin, Tfırklerin ve Lehli- Kumkapıd:ı oturan BcdrQ!I Bunun u··zerı"ne hakı"k"ı b"ır k tıp tarı ı var mı ır , Pariste utanaca . 
bitm· falc t '"t f "k Kralının \'e kahramanlarının bmindc bir çocuk Kumkapı h b h . h Fena usul değı'l ıyorum; a mu e errı lerin müşterek gayesi yani is- mu are e zu ur etmış er Paris, 1 (A.A)- Aralarında 
ol k . \ . . .. yanına defnedildi. k:tyık iskdc~indcı ·1 denize taraftan kurşunlar yagw magw a ~ ara onun ız ermı gor· 350 ecnebi bulunan 3400 .._. 
rn k k 1909<la nıeşnıtiyctin iltıııı sı- tiklal \'e hürriyet uğruııa can c.lii~tnlİ~s. de kurtarılmı,rır. d k Medenı·ycttc acele 

e abildir. Netekim aziz başlamıştır. O derece e i ki,inin ihtiyati bir tedbir 
b· ralarında fstaııbuldaki Lelıliler verdi~i lıak!rnıda hitabeler irat ~adın yüzünden d .. "' Aziz dostumuz ve kıy -
tr gayretle .. 12 mayıs 1400" T 1 en yüksek katlar an mu- olarak evelden tevkif edilmiş 
U k vatanpener ırkdaşlannııı ara edildi. ı:, clki g;ccc Galat:ıda (:!\. cadelena"n safahatını seyret- metli san'atkarımız Çallı 
n tıp hayatımızda pe e- olması sayesinde bir mayıs 

Le . I b h l ld ba~ın<la vefat ettiği lıaııe üıe- 'ur Ali ile Yıınu:- bminctc iki mek bı"le tehlı"keli bir hal fbrahiıni ikamet etmekte 
mmıyet i ir mer a e o u- :1 l\liçkiye\'için Pariste rekzo- günü Pariste büyük bir sü-
~ rine merasimle bir levha talik sahıkah hir kadın ~ıizlimkn k 1 d k' olduğu fındıklı sahi\sara -
&U vesikalara bağlanmıştır. 1 1. • f almış ve bu at ar a 1 ku~ 11 ı"çı"ndc ger.mı"ştı'r. ı·rtı'bat ettiler. Lehçe h:ıkkedilıniş olan tınan lıeykc 1111 yapan raıısr1. ka\ ~a etmişler, Yunu <:ıh ur k 1 .v yında ziyaret eden bir ar -

Hicretin " 802 " sinde . pencereler:in camlan m • memt.ırl"rının tevkifi Parisin 
h levhanın yanııı:ı Türkçe bir heykcltraşlarındaıı ıtBurdeladır. Alit•i bıçakla ,·nt~ılamıştır. f d l ... kadac anlatıyor: oursada bir " Darüttıp ., J J mış ve etra a ağı mıştır. ~ 

Gözleri kızan ~abıknhlar kav- bazı yerlerinde komünistle- Yakıt ö<yleydi; mektebe 
•çıtmış ne tedrisat yapıl- Polis barikatlara mütead- b 

rnıştır. ilk müderri imiz de Sakalını kestı·rmed·ıgv·ı ·ıç·ın ga~a nnidah:ıle eden pvli:; rin tahaşşüt proiesini akim girdim ve üstadı göreyim. 
Cemal ı·:kndi\. i de hafif su- dit defalar hücüm etmiş b kn t T k'f d'l dedı"n1 • Bı"r de baktım, ~oca tabı"p şo"retlı' "Hu'"snü,, 1 k ıra uş ır. ev 1 e ı en-
r''tC" \'ar,·ılamı ... ,lar(fır. ve ancak mitro yoz uvve- k . h - .. d'" i · d h G ... '"" .ı ferin hepsi a şam üzen azret, gupe gun uz sıno-

smın e ir zattır. ene ~11 1111 1111 ıııııı 11 ıııı ııı11111ııınıı11 1111ııııı111ıııı•nı•ııııuıı.ı: tile zaptedebilmiştir. Ko-
l M • cffnd k = 'V" nJ ;6 .1-n- i hüviyetleri tahkik edildik- kinlerini giymiş oturuyor. 
'UU vesikalara nazaren Sel- cınuny en çı a. .. ~-= .ze .e.'.c •n.117"1Z_) münistler okadar ağu za- ten sonra salıverilmiştir. Belki bir elbise buhranı 
<;ukiler zamanında da bir· =----_=_6azet du frans.==--- yiata uğramışlardır ki pek Mevkuflar arasında meb'us yüzünden ihtiyar edilen bu 
çok " Bimaristan "lar açıl- rılan .AdAm çok olan hasta nakliye ara- tuvaletin sebebini kendisine 

.,. U - Doriot ile cemiyeti beledi-
rnıştır. .E • ~ baları yerde yatan ölü ve sordum. Dedi ki : 

g R ı ti= yeler azasından bir çok 
Amasya darüşşifası bu- l\lı::-ırda inti~ar eden i\luhadcnet ~azetcsindc µJ ırilimu$tlir: ~ eza c I mecruhlarını nakle yetişme- - Ayol, lngilizler bu 

nun şahidi imiş. Meşhur ~ 5 miştir. Polislerden 3 mak- kimseler bulunmakta idi. k f k ki l.\ C\'İ~ Efendi bminde biri, ı 5 :'Cncdcn beri İn_giliz Amcri- - - ·ıya ete a şam yeme e-
Madam Montekü . nün • k ~ Sözde frangın kıy- ~ tul ve 24 mecruh vardır. Saat yirmi üçe kadar rinde girerler, onun ıçın 

l{a '·' · ı·ı sc,•rı"i sefer ::-irkcti memurudur. Hu adam ço · zen- = t• · .n:L lim k -=- M d l l F h h · b" mektupları sayesinde çiçek •' .. ~ me ını yu.n-se e ~ üca e e er, zulmet iç.inde r.ansanın er angı ır onlara medeni denilir. 

'(~ndir. Birk:ıç , Cilt! cn·el \"!Zİf c,inde kalmasını menedecek -~ irin fe'SİS olunan bir ~- bulunan şark ve şimali cJırki tarafında hiç bir hacfise l d aşısının Avrupaya bizden l"'I .,. - r- Kuzum ben ta öğ c en 
hir nıuc::ibctc up;rnmı~.a da şirket çalı:;kanlı~ma binaen ·~inde ~ gazete perdesi al- € varuşlarında gece de devam olınamıştır.1şl,..rini bıf'.akan- giyiyorum, medenilikle ne 

İntikali ise, daha muhkem, ·~ · l'f ı· =E tında. ellı· bı·n fıra.n- ~= etm'ı,.tı'r. Mu""cadele haAla~ devam daha geniş delilli bir da· dc,·amına mu. aadc ctmi, ti. Kı. men alil olan l 'eyı:; .,, cm ı y- larm adedi nisbeten azdır. kadar ilerilemiş olduğumu 
~- sızdan para dolan- ==§ etmekte oldug" undan neticesi y \ b" k \ - anla 1 vadır. ~l:\ ap oh.un diye sat-al bırakır. a mz ır aç a ay mun-

Türk takvimlerine yeni 
bir heyecanlı gün ilave 

edecek olan bu bayram iki 

noktadan hararetle karşı
lanmıya layıktır. 

1 : Türkün fen sahasın

daki emek ve eserlerinin 
zannedildiği gibi çok yakın 
bir maziye inhisar etmedi
ğinin gençliğe yaı.ılması. 

2 : Bu bayramların genç 
t"'ka ve irtidatlar ıçm bir 
gayret hamlesine sebep 
olmasıdır. 

Sultan Mahmut devrinde 
açılan " Tıphane ,, yi bir 
Çoğumuz tıbbın başlangıcı 

sayanz. 1244 nerede, 802 
nerde ? .. 

Bir ıslahat teşebbüsünü 

h r·r g dırılmasL.. ~ hakkında müspet malumat ferı"t surette ve su"kuAn daı·-Şirkct'in mtidiirü ~akalı tıraş clıne:-ini hiç olmaz:-u a ı - - • -
j işte ''fiozct dü \ yoktur.. .. re inde bazı sokaklardan 
~ fran,, rezaleti.. ~ k .. Berlın, 2 (~.Ad) - ID~n- geçmiştir. 

lctmeJni emreder. L\ ~yis efendi: 

- akalımın bir telini hiiriin dtinya malına dcği~n11..·m 

ne de ona mnkas Yıırdunırnm der. 
~ k ~ u gece musa eme erm-
%. Va Jtt ~ de yaralanan komünist- Mc~kovaya gelince 
İ ~ lerin ekserisi takibata Moskova, (A.A) - Hü • 

.:\Hidiir sakıılınt tını:;- ctmcxtfö;e :;-irkct hizmetinde k:ıla- = = k 
1 

kumet erkanı ile ,süfera 

ını,.a,·alh nı :ıÜ\.·lcr, YC ("yevjı; · efendi ::-akalın '.·iizu u,·u hıir- ! Yakında bu şayanı ~ m~ruz a mamak ıçın giz- . . d 
J "' b. J J § . . f g lendiklerinden nümayişcile- heyeti 1 mayıs merasımın e 

nıctinc i~indcn çıkarılır. O nl;it iptidaı mnhkcmeyc miinı- ~ dikkat hadıseyı te - ~ rin hakiki zayiatı hakkında hazır bulunmuşlardır. Bu 
~ rika edecek.. E henüz hakiki bir fikir edin- merasime önlerinde askeri 

g Vakıt karileri ! mek k~bil olmamaktadır. kıt'alar giden bi)1lerce 
= = Berlın, 2 (A.A) - Ko _ amele iştirak etmiştir. 
§ Fransa gibi idare teı- ~ -------~ ................ -~-.-.--~ 

caat eder, ye hı:ı1~ kazanır. 

% kilatı mükemm~l :olması ~ Bu da bı·r yol'. 
mll\ af ık bulur. ~ IB.zım gelen bir memle· ~ 

============::;===::::;====:=::;::::..;:=::;:::::=;::;:;;~ ~ kette en büyük hükli- ~ 

Şirket bu sefer i rincıf muhtelit rnahkcme,iııc rnlirncaatla 

hak kazanmak i-.ra.;c de muhtu it mtı:hl,cme de (\ cd Efen· 

clid haklı bul:ırnk ~irketih 5WO lira tazmin:ıt 'erme ini 

bir mebde telakki etmek, 
kendi kendimizi inkar ma· 
nası na da gelebilir. 

Türk tıp talebesinin bu 
emeğini bu gün sadece bir 
gayret şeklinde görsek 

bile, yarınki nesil, onu bir 

himmet gibi a~ 
~ met ricalinin nüfµ,.zundan ffi 
~ istifade edilerek halkan t 
~ ne surette aldatıldığını ~ 
~bütün meraklı teferruatile~ 
~ öğreneceklerdir. ~ 
ğ,uııııııı ıııtııııı1111ııt1ıııı11uıı•~ııımııın uııııııırr, 

",\luhadcnct~ yazıyor: De uk nhali inden biri l\Iısır ba, 
Yekilinc bir mektup ) azmış ve '" nc .. uka gcldiltiniz giin 
o .kadar kalabalık oldu ki cuhimden 105 kuru:;; \1.ırdular. 
Sebep olduJtunuz bu ;.ar.arın tazminini i ;terim ... demi,. Baş 
'ekil hemen p:ıranın ~öndcrilme .. ini cmrctıni~ 'c mcs'cle 
bu uretlc bert:ır:ıf cdilmi~tir. 

ÇIKRIKLAR 
DURUNCfl 

kız kardefi bir hayalet gibi 
yanından geçti. fhttyar kadın· 

ların renkleri balmumlaımıt. 

dudakları yosunlaşmış, vücutları 

süngü, dipçik, ekme, kapıçı 

yarası içinde idi. gırtlakları 

susuzluktan kurumuş insanların 

korkunç boğuk boğuk iniltile

rini işitti. Onlar meçhul bir 

yolda ve kizgın bir güneş altında 

histen dalla kuvvetli 

arkasından bakarken: 
Bütün bunlar benim 

yüzümden ha... Diye söylendi. 
Bir adam için bu kadar 

yıllar&n beri aklına , hkrine 

gelmiyen şeyler acip birer 

11nf illkla meydana çıkıyordu. Bu 
uzun seneler bamtf.ış~ iti} atlar 

öylendi. Ve 

sözde düşüncelerden kurtulmak 

istiyormuş gibi bir türkü tut

tur.du. 

Kalın , kuru , kösdelesrniş 

dudaklan açıldı kapandı: 

Yıllarca dağlarda bir impa

rator gibi hüküm süren haydut 

valileri korkuttu. 

~andarma kumandanlannı püs· 
kürttü. 

Taburlar önünde amana gel

mecli. Şehirleri haraca kesti, köy· 

lerde bir vali eibi idi. dağlara 

bir nim ilah gibi çıktL 

-iht(l~ar kruludonn ren ki eri bal111111iıulaş-
ı111st1. l ılcutlan s/inp.:ıl. dı)Jçik, tekme oe 

klunçı rarası içindeydi 
- 56 - Yazan: Sadri Etem 

Kardeşinin evvela chemmi

Yet vermediğl sözleri kulalcla
rrnda bir tırampet gürültüsü ile 

~umluyordu, Bu trampet szüm-

bürtüsüne benzlyen sözler ya· 

vaş yavat perde perde açılan 
le,·halar halini aldı. Kastamonu 

ve Kastamonudw ihtiyar aouı 

iler1iyordu . İhtiyarların ayale • 
larındaki bu kalın ve ağır bukağı 

her adımda anları biraz daha 

kötürümleştiriyor. Bu ihtiyarlar 

llntın iğri büğrii dikenli, Ana

ci>lu yollarından sürgün denilen 

~ sonu butunmıyan bir ıe'1keyt 
•ıjiilli6 • • ~ ••• 

peyda eaen adamın ruhunda 

meçhul iklimler üstündeki 

kesıf karanlık kalkıyordu . 

Bu sebepten bu düşünccleriai 

kendisi de tuhaf bUld~. 

Yorulmuş gibi itılklndi , g 

't'ndi. 

- Adam sende, dedi, dp-

liR fi ........ "' dlJe 

!.patcl oilu ı.ır ananın lcuzuau 

Hiç sltmlFor ,.Ureiimden ouuı yanılım 

'8&,te .... ·--TUm. 
Yual cımilar-,....ıl iulan efem .,eliror. 

Zannetmeyiniz ki Paz\·ant 

~lu türkü .söylemek btedi, 

du&klarım oynattı d()ldo1u bir 

havılz.un dibiade biriken hava 

tiabheôllerine bcnziyen ~i 

J"e bu akşam evinin kapısıııı 

tcbacliyen bir hapn gibi ra· 
'hunun kapumı döven tel1crdca 
kurtulmak ne mümlcW 

Fakat bu akıamki yaramaz, 

\"C inatacı hislerle boğışmadı. 

Bu karanlığa Qekilen, karan
lıkta saldıran hisleri yenemedi. 
Dudaklan petçi oğlu türkü-

unu mırıklantdc.en, derinden 
~len bi.ler :gene .ayald.ndılar, 

gene paıvant oflunun rUhu 
br~ çaLnan bir bıie ka. 
pısı gibi ıclövülmeğe başladı. 

Bitmemiş 
Şiıirler 
1kdp 1.aul 

İkbal 

1929 1 
işte d<'mir kapıyı döven tok

maktan daha gümbürtülü bır 

istifham: 

Bu işin sonu ne olacak? 

Bu duşünce tekmelenen bir 

demirkapı gümbürtüsü ile geç 

vakta kadar Pazvant oğlunu 

uyutmadı. 

Horoı.lar öterken ancak der

mansız ve dayak yemiş bir 

adam gibi yatağına seri1di. 

* Esma Duduyu türbede bırak-

tıkıan sonra De\Tekte rahattı . 

Kendi :kencbne hükmediyordu . 

Fakat Dudunun dergahta kalması 

müthit pek müthış 'bir tehlıke 

idi. Vakıa Esma Duduyu bizzat 
( Bıtını:J 1) 



E = VAKIT_3 :'IT:ıyıs ___ _ 

Skapaflov.da ""=---
Aıman donanması kendi kendisini 

nasıl bahrdı? 
.Küçük çiftlik parkı 

Mu~"1riric Amıra!Fon Röyler Müterciml: M. Gayur 
Bugün açılıyor. Neı'ei musiki saz heyeti ve ayrıca cazbant 

l'l!ıiö.....,.......,,.~~-- -~.. - :10 - ... :.=~;,.,...;..,,-...........,:., .. 
]' 'i/o ıız,.irel le!Jaltıızıı tenl""isi 
llı"irettebrıttan bir kıs11u bir anıiralın -J((( 

tu~fe.ı·e ne -~llrelle eı11ret111ek lıakk11ıa ınalik 
ol dııji,:ıınu il eri sı'irerek protesto ediyorlardı 

Benim kat'i rızam olmaksızın 

vukua gelecek her işgal teşeb

büsü gemilerin hemen batırıl

malarını mucip olacaktı. Zırhlı

ların biri üzerinde zuhuru bil

dirilmiş olan isyan nisan so

nunda vukua geldi. 

dır Evveld Haziranın ilk gün -
lerirıde Almanyanın 2700 /eişiltk 

:l}e bir kafilesinin irsali icap eder. 

Şimdiİi/e bunların yerine mü

retlebat gönderilmesi mümkün -

dür. Kalan mürellebal sefine/e

rin idaresi ve gerek zırhlılar ge -

rek torpitolar üzerinde • Alman 

hü/eümelinln haHı hükümra -

sinin muhafazası için kafidir. 

Sefine/erin maddi .nuhafazası 

alıikaduilim/eıin temin oluna -

caklır. Kalan mürellebalın hemen 

i.tibdal edilebilmesi için tedabiri 

lıizimenin sür'at ihtiyan icap eder. 

Alman Bahriye nezareti tek-

lillcrimlzi maalmemnuniye kabul 

etti. fngilizlerde öyle yaptı. Bir 

1 Memleket hAberıerl 1 
• 
lz111irde 

Zehirli sütlerden 7 kiti 

zehirlendi 

• son g ünlerde bozuk sütler

den zehirleaenler çoğalmağa 

başlamıştır. 

Ticaret odası l\luameıat ınü

düriı Hayri Bey ile Arap Fırı

nında 3 kişi, Alston Tütün 

knınpanyasında 3 amele siıtler

den zelıirlenıniştır. 

Zamanında yapılan fenni 

müdavat nt!icesinde hepsinin 

hayatı kurtarılmıştiır.• 

Tütün kooperatifi 
Veni Asır refikımız yazıyor: 
• Merkezi İ1mirJe olmak 

üzere Ziraat ban<ası tarafından 
bir kooperatif tcş<il edilecei<tir. 

Sermayesi yül:sek olacak 

koopratif tütün satışı ile meşgul 

olacatır. 

Mü Lıhsillerden alacağı tütü
nü dogrudan duğruya piyasaya 
dökecek ,.e salacak, Avrupa ve 

Bu hadi•e ve daha az ehem

miyetlı diğer kargaşalıklar, uzun 

müddetten beri mevkuf bulun

maklığımızın tabii bir neticesi 

addolunabilirdi. Mürettebat bu 

uzun mevkufiyetten yakayı sı

yırmak istiyordu. Zırhlıların bi

rinden bütün efrada te\ zi edilen 

bir tamim bu faraziyenin doğru

lugunu meydana çıkardı. Bu ta

mimde ı;efineler üzerindeki mev

zu tatili işgallerin mevkufiyet 

müddetini tenki•e hizmet edc

miyeceği, ve bütün mürettebatın 

tatili işgali yekten temin edilerek 

Alman hükOmetinin kaffei efradı 

geri çağırmaya mecbur edılmesi 

lazımgeldiği ileri sürülüyordu. 

kaç gün sonra mürettebatın Amerika ile muamele yapacaktır. 

Filonun kaderi mevzuu basol

du~u böyle bir mada mürette

batın çalışmaktan ıstinkiif etmesi 

lngilizlerin gemilerimizi işgal 
eylemeleri için pek iyi bir 

ve-ile olabilirdi. Böyle bir 

tehlike karşıgında mürettebatın 

bir miktar daha tenkisi hakkında 

bir karar ıttihazı kadar hatalı 

bir şey olamazdı. Erkanı harbi

yem buna rağmen vaziyatin 

biraz sükon bulması için mev

kufiyetten bezenlerin kaffeten 

Almanyaya iadesini teklif etti. 

Ben de bu sadette bir mütaleaya 

intikal eylediğimden bunu tasvip 

ettim. Esasen gemileri batırmak 

hakkındaki arzuma bu tevafuk 

ediyordu. Mürettebatın azaltıl

ması gemilerin batırılması müuı

kün kalacak dereceye kadar gö

rülecekti. Boylece günün birinde 

denize çıkmamak fikrini terk· 

etmeğe karar vermi~ bulunuyor

duk. 

Yeni mürettebat atideki 

surette hesap edildi : Zıhlılar 

için 50 kişi, harp kruvazörleri 

için 7 5 kişi , hafif kruvazörler 

için 20 kiıi. T orpitolarda kalacak 

mürettebat mıktan torpitolar 

kumandanı tarafından kararlaş -

tırılacaktı. 

Bu mürettebat azaltmasını 

teshil eden bir nokta da gece· 

lrrin gündüzler kadar aydınlık 

olması ve bölmeler lüzumu 

mıktan ışıklı olduğundan sun 'ı 

ziyadan feragat edilebilmesi idi. 

Sefinelerdc kalan mahdut 

efrat kompartimanlarda 

edilebildi. 
iskan 

İçme suyu ve kaza~lara ili-
zım gelen •u 

dan tedarik 

lngilizler tarafın
ed,ldiği cihetle 

tcbhir makinalarının müttmadi: 

yen işletilmesine lüzum kalmadı. 
3ı:harlı fırınlar buharlı san

dallarla işletilebi!di. Lüzumu 

m.ktarı erzak ve kömürümüz 

vardı. Artık idare için ayrıca 

ad•m çal~tırmağada lüzum 

yrktu. Selinelerde yemek pişi
rec~k imdat demirini atıp ala

cak kadar adam bulundurulması 
kiifi geliyordu. 

Alman bahriye nezaretine 

atid,ki teklifatta bulunuldu; bu 

k~!ılat resmen İngiliz amiralına 
bildirildi. 

Gönderilen Radyo telgraf: 

Alman Bahriye 
nez.arefine 

M~ckuf mürettebatı hi/d le -

/ıfr lebdıl etmek lt_atiyen ldzım. 

azaltılması hakkındaki tekliflerimin Baıkasını yerine hapıe glrmif 

kabol edildiği cevabını aldım . 

Zaten lngiliz Bahriye nezareti 

teklifimi amaline gayet müsait 

buluyordu. 

Çünkü mürettebatın mümkün 

olduğu kadar azaltılması menfaati 

icabındandı . 

Alman Bahriye nezareti l;;zım 

gelen nakliyelerin az zaman 

sonra gönderileceğini bildirdi . 

Maamafih bunlar gene ümidi -

mizden fazla geç geldi, \e ancak 

15 ve 1 7 haziranda Skapa 

Flova geldiler . 

Me\zuu bahsolan isyan fU 

suretle gemileri batırmamız için 

lazım gelen vesileyi temin etmiş 

bulunuyordu. Böylelikle namus

suz luktan ve hicaptan kendimizi 

kurtarıyoruz demekti. 
( Bıtmed;) 

r DOOOOOOOJD] 
\ Mektupları 

İt eriyorum 
Gencim. Fransızca bilir, 

yazı makincsilc ~azarım . 

~luhasebc, bilanço, i~lctır.c 

hesapları tanzim \ c idare

sinde ihtisasım vardır. 

Daimi, mm akk:ıt , her türlti 

i~kri çok cuii bir ücrnlc 

kabul ederim. 

Vakıt vo.11tuile 
F. A. 

Bekarlık vergisınin 
lehindeyim 

Bekarlık vcrı~i>inir. lehinde

yim. Tck>iri nüfusa ihtiya-r 

olduğundan bekarların adedi

ni azaitmak l:lzımdır. Fakat 

aile lıayamıdJ hlis.ıü imtizacı 

\'e varidat nisbetinde ma;ra[ 

yapmayı temin ermek icap 

cıkr. Fakirlerin vcrboiden af-

hna taraltarını. 

Sütlücede mühendis 

Mehmet lütfü ---- - -

Re3imli ay çıktı 
Resimli ayın bu gün çıkan 

nushası Baybıl havz, aynı za -

manda bu nuıhada çocuk mü -

e8"eseleri, büyüklerimizin çocuk

ları hakkında yazılar vardır. 

ZA YI - Cüzdanımı kay

bettim. içinde bir mikdar para 

ve 101054 N. deyin .oenetleri 

ile husuıl evrakım vardı. Aıa
ğıdaki adercse, bulanın insa

niyet namına getirmeoini rica 

ve akıl takdirde hülıümlerl 

olmadığını ilan e~erim. 

İlllanbul erkek lisesi mualliuılerioden 
Mes'ut 

Hizmet refıkıınız yazıyor: 

• Başkasının namına hapse 

giren bir şahsın foyası evvelki 

gün meydana çıkmış ve tahki

kata başlamıştır. 

Bu ş.ıhıs, Baki oğullarından 

Mustafa oğlu ıııehmettir. Ah
ıne• oğlu Halil namında b r 

hemşehrısi vardır. Hemşehrisi 

bundan ervel Lir ş:ıhsa oları 

255 lira bcrcu ııdan dolayı 90 

gün hapse mahkum olunca iş

siz bulunan hemşerisini çağırıp: 

- Bana bak, eğer benim 

namıma hapishaneye girersen 

sana günde iki buçuk lira 

veririm! 

Demiş, o da kabul etmiştir. 

Hasıl olan mutabakat üzerine 

Mehmet karakola giderek ken

disinin icra dairesi tarafından 

hapse malıkCım edilen Halil ol

duğunu söylemiş ve tahtı mu

hafazada olarak hapishaneye 

gelmiştir. Yalancı hapis tanı 40 

güu yatmış, fakat nıes'ele mey

dana çıkmıştır. 

Gerek ınum~ileyh, gerek 

asıl borçlu ve kendisinin hüviye 

tini tahl ik etmeyen zabıta me

murları h'kkında takibatı ka

nunıye yapılacaktır.• -Fatih sulh mahkemesi hirinci 

hukuk dairesinden: Faika 1 la

mnıın Samatymla Sancaktar 

1 layrettin rnahalle;inde San

caktar tckke;i >okap;ında 'l 
numaralı hanede llmıhim '\e

zihi ve Sükynıaniyedc K:\tip 

~cm;;cttin nıahallc,intlc 1 larcm 
• 
sokağında f 3 numaralı ha-

nede llakkı Beyler aleyhine 

ikame eylediği dam üzerine 

mumaileyhimanın hanelerine 

gönderilen celpname zahrın

daki mLibaiir ~crhinde ika
metg,\hları meçhul olul';undan 

müddei Yekilinin talcbilc ila

nen tebligat icrasına karar 

vcrilıni~ ve muhakcmesı .J 

haziran 929 saat 1 S ~c ta

lik kılınmış olmakla müddei 

alcyhimanın muayyen ı;lin 

ve >natra mahkemeye p:elmc

dikleri veya tarallarından bir 

vekil gönclernıcdikleri takdir

de gıyaben mu ha kemeye de

vam olunacağı ilanen tebliğ 

olunur. 

Ü.eler mübayaat komiyonun

dan: C klidar san'atlar mek

tebinde yapılacak tamirat ve 

inşaat münakasaya konulmuş-

tur. ihalesi mayısın on dördün

cü salt günli saat on altıda ka

palı zarf usulile icra kılınacaktır 

Taliplerin ke;il ve şartnameleri 

görmek üzere her giin komis

yon kitabetine ll'lüracaatlan 

il:\n olunur. 

Şirketi hayriyedeıı~ 
3 Mayıs 929 cuma günü 
IJantlarııı lıir<leııbire ısııııııasile Doğaziı;iıH' 

<'ıkınak isli\'f'll mulılereııı yoh•ularınııza siilıu-
• • • 
lel olınnk üzere bugünden itibaren İlkbahar 

' 
tarifesi tatbik edileecktir. 

Yeni tarif<'de Kiipriid<'n tenezzüh nıalıal

leriıu' yapılan seferler atide ~ibl<'rilnıiştir. 

KÖPRÜDEN Veniköy, Kavaklara kadar 
: ,aat 

8 9,30 10,15 12 13, 13 14)30 13,30 

Köprüden Anndoluhisarı Beykoza kadar 
Saal 

6, 8 ( yalııız Ue~koz ), 9, 9,:30 ( yalmz 
Beykoz), 10,15 (~alııız Bc~koz), '11, 12, 13,13 
lJ (yalııız Beykoz), ı..ı,:30 15,:30 (yalııız Bey
koz), I 6, ;30 

Akşam Köprüye avdet seferler· 
Saat 

.\ııadoluktl\ ağııı<lan 16,20, 1 7 ,20, 18, 20 
19,20 ~e 20,20 <le lıaı·ek•'f e<leıı \apnrlar Hıı
nıelika' ag1, Yeni mahalle, ~ksarbıırııu, Büyii k

derc, 'f\walıy n, Y<'niküy, isk<'l<'lt'rine ıığrayar:ık 
Kiiprii~ e iı.ecektiı·. 

Beykozdan Köprüye inecek seferler Şunlardır: 

Saat -li'ı,30, 17,20, 18,20. 19,2.), 20,20, 21,20 

Anadoluhisarından Köprüye 
Sa:ıt -
15,50, 18,03, 20,17. 20,-±5 

ımlil~~~~~~~~~~~~~~~lilliJ!j)~~~~ 

i MUSTAFA ŞAMLI İ 
1 UCUZLUK SERGİSİ 1 i [j) 

1 ANILMl~TIR ~ı: 
f ~ ~ • 
~~lilli.J[j)[j)[j)~[j)[j)[j)[j)[j)~[j)~[j)~[j)[j)[j][j)[j)[j)[j) 

Balıkesir Encümeni dai
misinden: 

B~lya - Bayramiç yolu için atideki evsafı haiz bir tiraktor 

i!e bır yol kazma ve tesl'iye m:ıkiııesi kapalı zarf usulile ıııübayaa 

edileceğinden tahp olanların l\layısm t9uncu Pazar günü saıt 

15.e kadar Balıkesir vilayet Encümenine müracaatları ilan o'.u ur. 

1 - Tıraktör 50 ila 60 beygi; kuvvetinde obşeııi tertibatını 

haiz ve benzinle müteharrik olacaktır. 

2 - Tesviye ve kazmak makinesi 12 kalemlik kürek tertiba

tile mücehhez ve kazma teri.batı 7 dişli olacaktır. 

3 - Tesviye ve lıalir ınakiııası tekerlekleri eı ile bilir tertibatlı 

ev aynı zamanda hendek hafri için lazımgelen tertibatı ohcaktır. 
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Ebedi ilkbahar 

bir Kodakile 
ı 

Temin edilir 
ilkbaharın bütün güzelliğini viicucla, bahşettiği haya

tı kalplere verdiği saadeti bir KODAK ile şııhuletle 

t~pic ve ebediyen muhafaza etmek kabil 

~önmclerine meydan verecek misiniz. 

Bir çıı.cuk bile kodağı istimal edebilir. 

HER YERDE SATILIR 

Mlnoteros 

Operada: 
Serseri şair 

Ferahta 
Ccz.ı i r scfaht:ta n d ı::r: , 

Şehzadebaşı Millet tiyatrosu 

Bu gün ve akşam 
Naşil Bey temsilleri gündüz 

Maça dokuzlusu 
Müthiş dram 8 perde 

Akşam 

Sevda kurbanları komedi 4 perde 

Duetolar Danslar 

İstanbul birinci ticaret daire

sinden : ( :aıatada Niıastacıyan 

h:ınııllLı mukim iken .ı nisan 

Y2•J t:ırihindı' • ifla'lna hiik

ınolunıııL~ olan hacı Evliya

zade l'Lmil -. c ~luza!fer 

Bl·ykr ~irketi ile şiirek;\ 

C emil \ c .\luzaHcr Bcylcr'n 

hu'u'<t tı i fi ası yc'i nin rııyct 

ve tc>\- iycsi zımıııda avukat 

Cc\lkt l 'a hri ve Salih Bey

ler a,aJctcn sindik tayin kı

lınm : ~ olduklarıııdan mliffüi 

merkum zimmetinde alac;ığı 

olanların kanunnamci ticare

tin 1 'i<l \ e 200 ün..:ü mad

deleri mucibince tahkiki di· 

yun için tarihi il;\ndan itiba-

ren 20 p;ün zarfında senc

d ııtıııı mahkeme katibine 

te>linı eylemeleri Ye mliddeti 

mczkılrc hitamından sonra 

üç gimdc yani 25 mayı> 

.t 

Melekte: 
Güzel Heleu 

MaJikte: 
A,falt 

Asride: 

Ferah Siııemada 
2 !ilim birden 

· ar· 
Cc1.11ir scfahatlıanclerı · 

nca ( Fıisünkar Ada ) ın~ 
k 1 · ·e·l~ 1' "emme rnrıyete matın · 
~~~~~~~~----' 

S.\TIŞ )L..\..\'I 
lstanbul birinci TicM"

1 

mahkemesinden: lsıanbuıdı 
Rızapa~a yoku~unda <;a\'lı:o~; 
lıı hanında mukim ikcO -

nban929 tarihinde ilanı ifl;\,ıııı 
karar verilmiş olan TirikoCJI 

,.e Çorapçılık Türk .\noııinı 
! ·~ şirkttinde mevcut me\·;iııı 1 

pıımuk , .e ipekli çorapların 
pa1.arlıh: suretile satılma;ın3 

mahkemece karar vcrilınii ol· 

duğundan toptan ye pcrJ· 

kende surctile talip olanla· 

rın 4 nı:ıyıs 929 cumartc,ı 

ve cnı tal~ip edrn v;linicrJ' 

,aat ı O da ÇııHı~oğlu hanın 
gelmeleri ilan olunur. _., 

Kuvvet ve sıhhat 
Kanı ihyıı "" slııiı·lcı·l 

takviye eden 

Arsenoferatos 
ile temin 
edilebilir· 

Eczanelorle ecıı 

depoJarınde 

bulunur. .. 
929 cumartesi 26 m 11 ıs Jl~~==~:.-----..J 
J 929 pazar 27 mayıs 1)29 l I 
pazartc>i •aat on dürttcn on 

altıya kadar birinci nıahkc
mci tkarclin iflas muaıııda

tına mah'th oda;ıııa gelerek 

Sindik l·:cndikr mııYahecc

sinde alacaklarını J..ayt ctcir-

mclcri \C miiddcti mczkıi

rcdc ispatı Yücut etıııiyen 

alacaklılar hakkında kanunu 

mczkiırun 2 l O uncu madde

sine tedikan muamele olu

nacap;ı ilan olunur. 

Üsküdar sulh f uk~k ha/eim
/tğinden: Küçük Yadd~nin mu

tasarrı[ bulundup;u lkylerbc

yinde Burhaniye mahalksin

de Bayır >okağ;ında kain atik 

2 ve cedit 22 ve halen I 2 

numarayı ta~ıyan saıı; taralı 

1 hıtice h:ınunın bağçesi ve 

sol tarafı ~lehmet durmuş E. 

hanasi ve tarikı has ve ar

oı ,-[irnıeli hoca namilc maruf 

şeh \lchmet Efendi bağça;i 

ve hanc;i ve ccphe;i hayır 

sokap;ile mahduc ve bayır so

kağındaki cephedeki kapı.<ın

dan p:irildiktc vm•ice ve bir 

hayli c~carı musmircyi ve bir 

çam agacım muhtevi bulunan 

ye bodrum kacımla iki 1'tiçıık 

odayı ve birinci katta bir 

>ola ıızerindc iiç oda ve bir 

matbah ve mukaddema zcy

tinyaP;ı iscılı<alindc isriııı,ıl o

lundu~u ifack edilen 'asice 

bir mahalli vc bir halayı 'c 

üst kacında bllyukçc bir sofa 

üzerinde iiç oda ,-c bir ha

layı ve lıağçcsiııdc tulumlı:ılı 

hir kuyuyu ve 'usuz bir ha

vuzu ıııuhtcü hanenin lıilmii
zayedc furuhtuna karar Yeril

miş ve tarihi ilandan itibaren 

otuz bir giin müddetle meY

kii müzayedeye vazolunmus 
' olclugundan talip olanların 

kıymeti mukudderc>i olan bin 

iki ytiz liranın yiizde onu 

nisbctinclc pey akçesile (\

küdar sulh ikinci hukuk ha

kimli~inc miiracaat cylcnıckri 

ı .......................................... ;:;::: .,::··········-·················· ·••••••••• ti 

ııvapurlar~ 
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Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata 
başında. Beyoğlu 2562 
acente.i: Malımudıye H>nı 

İstanbul 2740 

Köpr~ 

Şub• 

altınd• 

Bozcada - AyYa'.ık postası 
(ANTALYA) "apuru 4 l\fa· 

yu Cumartesi 18 ele idare rıh· 
nınından harekeıle Gelıbolo. 
Lapseki, Çanakkale, lmroz, Boı· 
cada, Edremit, Burhaniye, Ay
valığa gidecek ve Ayvalıkıao 

Salı •günü hareketle Burhaniye 
Edremit, Çanakkale, Lapseki. 
Geliboluya uğrayarak gelecektir 

Trabzon ikinci postası 
(REŞİTPAŞA) vapuru 6 Ma)'' 

Pazarto•i 12 de Galata rıhtımın· 
dan harekeıle- İnebolu, Samsun. 
Gıresun ,Trabzon, Rize, Hopay• 
gidecek ve dönüıte Pazar, Pize, 
Sürmene, Trabzon, Gürele, Gıre· 

ıun, Ordu, Ünye, Samsun, İne
bolu, Zonguldağa uğrayarak 
geloccklır. Hareket günü pi< 
kabul olunmB7. 

5,6 Mayıs 929 Kadınlara 

7 " " Erkeklere 
Türkiye seyrisefaiıı ida

resi mütekaidin ve eytam 

ve eraınilinin Nisan 929 
maaşları balada muharrer 

günlerde verilecektir. 

ALEMOARZAOELER 
VAPURLAR!· 

Mı.llef vapuru 5 
lılayı; 

Pz .... r g-iiniı akşaını 
"Y saat ıs de 

Sirkeci rılıiıınından Iwrekck 
( Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gire;or.. 
Trabzon, Hize) ye Azimet ,e 
Vakfıkebir, Görele, iskelelerine 
de uğrayarak avdet edecektir. 

Müracaat mahalli : İstaııbu: 
Bahkpazarı Veni ticaret lı~ı~. 

Telefon islanbnl l 154 
DİKKAT : \ azıhancıniz l(l 

Mayıstan itibaren Mcyıııe.ıd 
hanı altıııdaki ınağazaya ııak:~ 
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te gönderdiği 
Ticaret odasının hükfıme- Vapurc arıııuz Ahmet Ml/ijt Ef, Ahmet ilısan, Asım ~er~tnd~ ~~ma 

.,:z 11e Nuri beyle,.111 te~kil etioderi şirket K { 91 d'k 1 rapor 
Esham ve kambiyo borsaları kanun layiha -

sının tadili niçin isteniyor ? 

Ticare odası , yakında 
B.M. meclisinde müzakere 
edilecek olan esham ve kam
biyo ve nukut ,borsalarının 
kanun layihasının bazı 
maddelerinin tadilini iste
mektedir. 

Bu hususta hazırlanan 
rapor dün iktisat 'vekaleti
ne gönderilmiştir: Rapor 
Kambiyo ve Nukut mume
latmda ispekülasyonun mem
DY»İyetine dair olan 83üncü 
ıfll~dde Ue vadeli -vadesiz 
şatış madde1erinin tadili 
hakkında vekaletin ehem
miyetle nazarı dikkatini cel
betmektedir. 

lspekülasyon hakkındaki 
raporda müdafaa edilen 
esasatı ehemmiyetine bina
en naklediyoruz! 

" lspekilasyon kelimesi 
memleketimizde nasılsa sui 
nazara uğramış bir tabirdir. 
Emtia ispekilasyonu ile b
nıbiyo ispekülasyonu ara
sında mahiyetçe mevcut o
lan faz k nazarı dikkate a
lınmamıştır. 

fspekülasyon piyasanın 
halen olan vaziyetile at.iyen 
vukua gelecek temevvücatı 
arasındaki farkı . fiattan 
istifade maksaçlile yapılan

kambiyo meselesfode ifrat
tan itidal ve tesviy~ye hiz
met ettiğini ve muhtelif za
manlardaki temevvücab 

tahfif eden bir nazım ro
lünü ifa eylediğini nazarı 
dikkkate .almak icap eder. 

Memleketimizin vaziyet 
ve şeraiti iktısadiycsi böy· 
le bir nazıma daha ziyade 
ihtiyaç göstermektedir. is
tihsalatımızın ve binnetice 
ihracat emteammn ekse-
isi mevasime ~bi şey er

den olduğur!dan ihra~t 
olmıyan ve yahut fazla 

olan mevsimlerde kfmpiyo 
ziyade yükselmekte ve di
ğer mevsimlerde de pÜ§· 

mektedir. 
Ticareti umumi_yeıniz için 

muzır olan .bu tcmevvücatm 
b8*lıca çarei halli vadeli 

~e vadesiz kambiyo alım 
satımının terhibidir. Bütün 

bu rnülahazata binaen, layi
hadaki kambiyo ispekülas-

yonunu meneden madde He 

kambiyo talep edenlerden 
muamelelerinin hakiki ihti
yaca müstenit olup olma • 
dığının tetkikini emreden 
maddelerin bu esasa göre 
tadili lazımdır. 

bir muamele olduğul}a gö- Kambiyo ahzü itasının 
re bu mlJAIJlele, miktarı bu kabil müdahalat ve 
"'1ahd1ı1t bir nevi eşyada taky;dattan azade bırakıl-
fiyatları ifrata sev.kettiği ması zarari müstelzim ol-
halde meµıleketin umumi m~ıktan maada faideli ve 
bilançosuna müstenit olan clzamdir." ..... ; t 

Oarpanede 
Y a.hnda yirmi bin res
mi .rn.ühür yapılacaktır 

Darpnncde yeni jlıırflede 

ır:esmi dairelere ait mühüQ.crin 
yapılması için hazırlıklar ıSOn 

safhasına ~eJmiştir. \p aku;ıda 
ilk parti t<tlarak ~'imli bin 
mührijQ jı;ı;y!line başlan3ıcak 

bunu verilecek siparişler üze
rine başka mühürlerin imali 
ıtakip edecektir. ResQıt ~:t;rc
k ~ ait ilbürjcJjn hepsi 
Çarpa,nede yaptırılacaktır. 

Darp~edc bund.an başka 

lstikJA! mad.U raları ve bazı 
sergi maaalyeleri basılmak(a
dır. Kristal 1Avhnlar üzerine 

de siparişler Ycrilmekce, b!Jn
i:ır peyçl.erpey hazırlanarak 

U:s!im edilm~~Qlr. 

Darpancnin f~liyctini e:\<·şi 
etmesi .neticesinde ,miktan 
gün g'!çtikçe artftn varidat 

temin olunmaktadır. 

BulJtar muallimler 
Dün darülfünunu ziyaret ettiler 

Şehrimizde misafir bulunfD 
Bulgar muallimler dün sabah 
Darülfünunu ziyret etmlflerdir. 
Bulgar misaftrlorimiz Darülfü
nunun bütün şuhel~ri gezmq~~. 
deshaneler, -mesai salonları tale
benin çalı§ma tekilleri hakkında 
izahat vertlmi§tir. Komfll mem
leket muallimleri Darillfünunu
nıuz baklctnlla tihan takdtrat 
t:tmiılerdir. 

Hep ziyaıı! 
Adalar dcltrıtl için oprat9r 

Emin '8. zamanın& Avrupadan 
levaı:ım getlrttlmiftl. '8un1ann 
'bir i,te )'Ar&mıfacat1 aiilatı.1Pı,.. 
lif. 13ınaenaleyh Avr'9>'dan 
ycnlldrı getirtdecck.. ~d de. 
pıp-,1 .cP~ L'}lVA~• 

Buz pn~nlonnci 
Emanet okkasını 77 

para ya çıkarttı 
E.manel her fCOe buzun 

okkasını bayilere 70 paradan 
verirken bu sene 7 7 para 
üzerinden vermeği kararlattır-

mıştır. Bu itibarla buzun 6 
kur.uaa kadar fırlıyaca~ı tahmin 
edilmektedir. 

Tenvirat ve tanzifat -.. 
vergısı 

Emva1i metrukeye ait evlerde 

Oturan müstecirlerden tenvirat 
ye tanzifat rcsioılerinln geçnıif 

zamanlara ait kwmlarmuı da 

.tınmak ıiateoil~i bAber i1mınıt 
ye belediye .clairderine milste.-

clrlerden yalnız oturduğu zaman 

için resim alınması bildirilmiştir. 

Zeki Bey 
Geçen sene işten el çek

tidlcn ve ®zı iddialar üze-

rine muhakeme edilerek be· 

raat k~znnmış olan ikinci 

şü~e bjrinci kısım başmcpıu

ru ıek Bey yeniden va?ifc

slnc iade cdilıni§tir. 

Zel<l B. bjr jki g{ine kadur 

:vazifesine başhyac:ıktır. 

P.w~ Müı1üriüJündC(I : T p.-. 
.bettir.ile~ plan (470,0QQ) ftdet 
.evlenme ~Yr~ı.nın 4-5-929 t.u1h 
cumarılçşi &aflt on b~te v.e 
('f6,Q99) Mf._et ev~enme cüzdanı 

ye def terleri ee 0,.5-?..ı9 :tarih 
~lesi ;e&uıü §i#lt 9!J ~e. 
münakasal'-1')t J,cra eJunacptın~: 
~ ta.lip @I~ların J>f.1 akçç..: 
leri ile birlikte .pt'!zkftr R.-~ ye .. 
sutıeıde pfylıfl~o ınüçlnğün4fe 
nWt*lckil ..mtbıyut 1co~r,o
naa militacHt :ey~leri 41An 
oJunur. 

Rekabe"D :ciddctirlden tarafından ~ıkarılıyordu Y~~Ier.c~en k~d~ 
JI Y Amenka konso 

d • l Ahm~t Mi.tat E. mcr~m sabını yerecek ·c hesabın }?C-

~fki.y ef e ıyor ar ile hazırlayıp imzaladığımız kiınu midatına göre ilk sene ~e:"~:p;:~~:~~:n 
1' mul-ııycl~Aen bazı maddclc~ için bir bütçe tanzim kılına-

-- h ~ rinden bir takımı " Vekalete müracaat cttil~r o z:ımanın yazış tarzile aşa cak Ye her sene sali cari TU· Amerikalılar kahrols 
.L !h~·a 1}akleyHyQrUın. JatbU&t cibinCC yeni bücçeJer \'ÜCUdC diye bağırdıklarından K Tür1c vapLır kumpanyalMt 

İktisat vek!letine mP,rpt ederek 
bazı taleplerde hulwımuşlard,r. 

Bu taleplerden baflıcasL, ff.• 

hillerimizde işliycn Türk vapur
larının tanzim edilecek bir 
program altında i§}emc-JcriAi 
lemin edecek olan seyrüsefer 
li~h~ının ıbir an evel meclisten 
geçirilerek bnuniy.et kes~-
mesidir. 

Husuaı vapur ltumpanyalannın 
birbirlerini wk mühim zararlara 
duçar edece\ derecede rekabet 
yapmaları hu ~de deyam 
ederse inkişafı bekleneıı bahri 
tlaretimiz gittikçe sönecel:tic. 

Seyrisef ainin de bu rekabet
ten istifade 

ya~alarını iJletoıesl uc: vapur· ~·r 't 

.culanaı tık yetliriai 'JIWcip ol- atmı!anm araşmdJ iYbaf bir getirilecek ir. O bütçede gün- solosancyi himaye için 
vesika olarak kalacağında dclikcl ve aylıkçı .amele ve ker ve polis celbedjlmiştir 

maktadır. P H 
şiiphe etmiyorum. Diiny{lda memurinden maada asıl müş- ortumlarile muavenet 

Bütün vapurcular muntazam d 0 tf · f d ı· ,ne kadar böyle tasavvur "'ıC terek olan zevann serm:ıye- e en ı aıye e ra ı, po ıs 
Program albnda vapurlannı it- · k ·· · ·ı · d 

kararlar vardır ki hep hasis )eri nisbe~nde değil şirkete v~ as er numayışcı erı a-
letmelde istikbalden emin bultı- ğ t t 

menfaa·tların arkasından .ko - kalem ve ~an'atlarile erecek· ı mış ır. 
nacaklar. Binneticc de ticareti 7 M Ar di B d 

k sanların hasis ruhları vüzün - fori hizmeı nisbetinde fakat • an u'fa .. bahriye· filosunun ton_,!jı Jill~c · .J t d 
den akim !kalırlar. Bu da be- imkılrun son derecesinde az pef e e yükselecektir. 

Bund.n maıa.di, yaıi vapur nim hayatımda geçmiş bir maaşları olacaktır. <;ıünkü bun- Budapeşte, 2 ( A.A )-
vak'adır; düşününü~ ki ~hmet lar asıl semerci mesaileri o- lralya har:iciye müst~arı alan, memlekette vapurunu 

~ir ~irea y~ıw:ul a verilecel 
prim hakkında geçen sene 
1-.sahuJ T,icareü bahriye~
riyeti vekaletten aldığı emir 
üzerine bir kanun IAyihası 
haı.ırlanmııtır . Bu Jayihaom da 
ehemmiyetle awı dikkate 
almmasJ , Ticareti bahriyemizin 
inltitah !için istemektedir. 

Ol J 

İhsan rn~ibaasının cccssüsün - lan temettyü şirketin her sene M. Garandi ile refikası bu-
den beş ay sonra 'Kırkamb.<l,r icra olunacak mubasebei u- gün saat on buçukta Bu-
matbaası ·ile bir~şiyorduk, mumisirn.le alacaktır. dapeştey:e gelmişler ve is-
daha büyük mikyasta faali- Madde: fl - Şirketin müd- tasyonda hariciye nazırı 
yete geçiyorduk ve .Ahmet c.lcti olan beş sene zarfında M. Valko, başvekalet müs 
1\1. ı· h' ·· .. d h . t muhalefet'ı cfk11 r1n o··nünü nl- teşarı M. Bavczi ile kfla-
i ıtat •,. a ır omrun e ra..,a il. balık bir halk kitlesi tllra-
eyliyordu. Ve bu giin bir 01ak is,in her j.şe gÇ>ı:e lıcrke- fından istikbal edilmişler-
1sviçreli ve bir .ı}.yusturyalı sin vezaifi ta1imat ::ve kontu- dir. M. Grandi İtalya ve 
matbaa jJ.e c Limitct J halinde raca S)-!retlcrinj ,çami birer ya- Macar bayraklari ile dooa-

ADLİYEDE 
bü~ükçe bir şirket .olan mat· rakai taahhüdiye raptolunn· tılmış olan caddelerde hal-
baamız daha çok seneler ey- caktır. kın alkışları arasında ge-

Buharii şerif tefsiri 
---~~-----

Bir hocanın, başka bir hocaya ait olaJl bu eseri 
çalarak Sahaflarda sattığı iddia olu9uyor 

ve! simdiki inkişafını bel,l4 i\ladde: 9 - Şürekıl her çerek otele inmişlerdir. 
hazırlam11 .oJacakn. ı 7 Eylµ}. ü~ ay-Oa b·r kere nlac~klıın Bergamada ı, bankası 
j 890 da ~rgct u it<JI ~ temettüü ~ijı)in daima laaknl Bergnm~ ı (A.A) - Kasa-
merhum ile yazılıp mü ved- yü1,Pc yirmi beşi bittcfrik c- bamız İş bankası şudesi bu 
desi imz;a edilmiş Olan U - miJ1 bir bfnlaıda Jı:ıf,za IDCC· gün IJlCrasimle açılm~nr. 
kavelcdcki mühim maddeler burdur. Lüzumu görülürşe bu Sef~ret kitibine dayak 
şunlardır: miktardan daha ziyade tefrik Londra. (A.A)- Cen.ev-

lstanbul ikinci ceza mahke· anl.fdmak üue, ıfthit celbini l\laddc: 1 - Ahl'l\et i\'lit?ı olunac'* ve baıqı lüzumuna reden ~elgrafla bildiriliyor: 
sinde Halil Rifat Ef. isminde ıkararlattı.rdı. ~fendi ile .Ahmet İhsan., göre temettüü safi tamamen iki köylü dağlarda tenez -
bir hoca aleyhine açılan ıiryt Piyanko davası i\lustafa Asım ve Mustaf~ tdrik kılınacak ve karar mu- zühte etmekte olan lngilte-
davasuıın rü'yeUne 9~anmııtır. 1stanbul biri~d ceza mahke- !Nuri Efendi beyninde tarihj cibipce satjedilccek ve böy- renin Bern sefareti katip -

Ke- _ı,_ 1_,n fLr·-L·Lm Şam·Ll ;~ mukaveleden itibaren b'l lece matbaanın sermaye ye- }erinden M. Leçhe e sui 
nwııuu MJ f"!~ "T ~jqde , «nim~b piyako ıba)ilqi dd tl b. 'l b f 

l:"l. ı·s-'- _ı _ .ı:x. .. r bır· ho,.·ya sene mü e e ır n at aa- könu artaqa.ktır. muamelede bulunmuşlardır. ı:.ı UüMae "°'tS"' .... Burhan ve Naci Beyler aleyhine k k 
-:~ onbir _.1. L_ymettar kitabı cıh şirketi a ·tolunmu~tur. Madde lf - Şürekadan bi- Mumaileyh her ne kadar 
..... cuı ıu açılan pi:vanko aavasmm ü'ye- u ı... . 
__ 1 _ı_ ~-L-n d b ıL.._ iaddc 2 - 11nntı..ıaaıv.n ri!le emri hak (r'aki @iurd.n ve- bı·rçok sı·ııe tokat yemiş se 'r"laru • caıyuıar a ir wpçıya tine dün devam o1unmuştur. 
k _ı, al . ·b· 11 .ı scrmtırcsi cyvelA Ahmet l\1i- rese şirketin erene devamını ar- de yu··nı~yerek avdete mu-enui m ı ımiı gı ı te ill va- Dün Tayyare piyanko müdfirü e 

ı d -:H t:...:.' _._ n t'-t Efendinin zir~ tcmcllü- zu eylerse ky.pul ıQlunup ~·Aimz yaffak olmuştur. sıtasi e satır ığı iooia o~m~· .fükri, muavini "ağıp Beyler 
d 0 __ ı:._ 11.- B _u.:. ~ ,k-iinde bulunan !Kırkambar mütc.veffanıa göı:düğü iıizmete 'pnyada gene "esat ta ll'. E>U pnuu- ci~u; eser, « u- ~ Muz~TJI- · bir Hanım u !~ 

h Ş f cf l a;,... 1• matba~cia mevcut maldı\<!- mukabil al"ıg-ı maa~ muııkat. Londr!:a, 1 (A.A) - Dey-arji erlin a)'P.l t rir > .mı..,. şahit sıfatile inlenilmişlerdir. ~ ~ '" 
~A-Lk d h b J lt h · · Jcr, .alŞt ye cde:-.·at ;vıe burlf ol:ıcek ve o Jıizmcti göreı-"k ı: Meyı·ı, Perpı0gnandan ı·s-m.ıı eme ~ azır u un•n '" u akeme şahit celbi ıçm -r· • 

Halil Rifat J;J., cH~a. hbul bırakılmıştır. le, sal).İyeı:ı Ahmet lhsa,q, adam için \'erilecek maaş ,cedit tihbar ediyor.: 
etmem. Bu, imam olmak için ----------- Mustafa Asım YC lustafa büt~ooe talısilı kıhnac.aktır. Ve- Barcdonda da yeni bir 
rakabetten miltevellit bir isnatt,ır. Kadınlar ha- Nuri Efendilerin ziri temel- 'rese şirketin devamını kabul ~esat tertibab keşf edjlmiş-
SCD erbabı şerefü haysiyettenim. ) y- fükündc bulunan Alem l\l~t- etmez de fllrılpıak lazım gelirse .Ur. Askerler kışlalarına 
Bu kabil makduh bir fiil aımla zır ftl!Iıorlar baasınd::ı mevcut maldnelcr, rızayı vere_şeye muvafık geldiği kapablmış Vfi! bir çok tev-
Ye bt'a irtikap edecek tıynelte I Oet taralı birina MYi(AQllzdadır ~ alat, caevat ve huruf olup takdir.de şcnnayei meycude kifa~ ıevessül elunmu~ur. 
değilimı. demiıtir: Konferansı .inücoakm ken- !ki marna eşyasına ı!Duka- ,ı,nuhaJ11ml9!cr.e ,;akdir <'!ttiriferek ltt-lyada j.Bkilerin iecziyesl 

h l d F vc~cnameye merbut müfredat mütevaffamn hissesi \'eresesiae Roma, 2 (AA.) _ Uaf'"ı Bundan sonra şa it er in- disile görüşen \>if ı111uharri- 1...: ( '\ ~,. 
- L defıçfi maciuince · · · · • ı .teslim ı<»unacak ~·e buna da qza I ı d lenilmi•tir. Derseam Omer ut· rimize Nebahat J J. demiştir ki: cemiyt er mensup arının o-

... lirayi osmani kıymet tflk.dir gösterilmediği halde ~er'aıı ve b d ;,1 fi Ef, töy1e phadet etmi~tir. - Kadınlann belediye iin- .kuz ay.dan eri evam e'ı'en 
h . kl lsılmmıştır. ~un.en muktezayı hal Pf! ;se muhaL-emesi bitmiştir.Adul _ Şamil E., bedenizi keyfiy~t· ti abauna P§Uri! qri.ni (!ncü- I\" dd ,1,1 ·r•·et ı.. ..... ,, ~ 

ı 1, k ı ta c: {' - ı ~ ~-ff-4· ana müracaat edilecektir. heyeti V"·..ıi gün içtima et-ten haberdar eyledi. Sahaflarda men, 1er Lir. Belediye t' t' 14 .. .. d,ı,,. . ~,,.,.y. 
nu ıcare ın uncu ma ""t'sı 4~bu n;ıukavelcname ü~ nusha Jnic:, 161 fllaznun hakkında 

bir kttant"l.va furuht olunan ki- intihabına iştirak etler, sure- .. ı..ı,ftmına tabık rJlnrJ1tr • ~ ,.,. 
n ~ .. 1 • ~r,ı., .,.,. 'P:I ' ~·""~ "''arak Dusaadette .wtta.A:um sorul:1n 7 bı·n su-ale cevap ı l lhalr k ş il r:ı tinde lt«bw etroıştir. U'abiI K m 1"'. 

tap arın i i a am h!": '/.e omandit şeklindedir. f,.şas beypcssücjq 4ati ~ıluuuı;.1,1'.. v ... •miş, !..unlardan yüz etli-
tk '- ,.ı.. muayyen yaşlarda olmak ~ar- ·· .. d h '--n,..l•k .,.,-,; ---rı- f'>'r,~ 

_ait olup olmadı~nı te iır. i~ t~ŞSıJŞu n i .qıM'\'UıH~ , Der-sut'fet li Eytftl ı.J899 sı·nı· azam-
1 

hat 23 sr_ne o!-ıtfü~- Bu tdklifin mecliste .de u:ı. 
gittim. Görünce tanıdlm. gazetec· İ.ı\. ve tabilik ;ile /. mak ~İ'7>":e muhtelif hapis 

kabul edilcce~inc eminim. b f · ı.. · ri.. -·· ~ .. 
- Neresinden tanıdmıu mat ~ pıüte erp. ,~er u u i,w ımuka.v.cle)'i ~ 20 ~aşın· cezalar•na ma"-~-u'"m eylemiş. Demek ki yakında beldiye h.d d h ı_,_r;.. ~ .nK 
- Efendim, Şamil Ef. nlo ı ematı eru tc etme~~ da iken ve hundan tam kırk tir. Kraiar v k 1yfer şi ndi 

intilıabaun:ı kadınlarımız da Madde 4 - 'farafeynin ı ışt •· ..ı.. .. • h 
talik hada meıruhatı vardır. sene ewe yazın 1ıc; 'lK:nım .ec:kıyad~m tamamile t~t ir biHiil htirnk cdecelerdir. Bu- sirudiye kııdar ba.snus olduk :.-
yazısını Janınm. Kitabın bir . ~ ·}~ ~.,. - genç imuı.mın yanına A1ımet-f. edilmiş bulunmakt,adır . 

gu .. nku·· .ıı.onferansında kadın- Iarı kitaplar yı·ne '"nrar .. yııe 
__ ı_.ı ıbr_ı_ h ...ı 'f" merhum fotza atarak Kırk Anı- " ... .ı_ .Ja atlatizim ..Wcslnd g-Sah~ülkitap ıı arıim lann belediye intihabatma aitti ~UUAU 
Ş l 1 dl B k r. bar JJJalb ası.ile T,c,r.c.ümaw Ju- Atina, 2 (A.A. \_ Milli ami • yazıl İ • U lSffilD hazırlanmaları !izin bazı fü. 1\1 dd ı ak I 

a e 5 - ~tk iiçün- J,cikata ,1\Zl.ül bir ı<)mür i\'Crn\ek atfet\zim konfederasyonu onun taalluk eyleyen ciheti ko- zumlu ıma.l:!t' t iYerdim.,, c" de ecele lar k 
,... _ u 't re 0 a ıazcte istemişti. TercümanJ J:I~kaıe .cylulde Atinada balkanttlar 

Partilmıı ve yalnız c Sahibül- ciJilfi d·ıhi Ş" ild. Ah 
b • .. m ır. met Ye l(U"k Ambar .matbaasında ~ıiç arasında atletizim oyunlan 

kitap » kaydi muhafaza oluı;ı- p d t o 1\1' Ef d' " ro O S ıtat ' en ı Tcrciimanı scrmaytrSi oJmadığı Jı:ı.Jde ora- tertip ed.ecekijr. 
multu. Bunun zirine de kur§un ka- Hakika~ P:ızetesinin tahrir dan isti!,adc cdqı sahibi imtjyazı -----r--

lemle <Halil Rifat• }.l!ve ~dil- - .... ve tabı Ye neşri ve ftiruhtu .Mehmet cey.det efendi y:ııııııda~ Za.!Ji: Ped~lm Bafra telgraf 
~ti. Benim malOmatun bwnd.n [ Üsttarafı 1 iiıd a.rl:anuidadır l hakkını tamamen şirkete ter- \d bir çok hasis düfüncelilcr müdi!fü Süleyman Necip heyden 
ibarettir. Suot ~e~ JnqJ kendi ilerinin ketmiştir. Bu hususta ga.ıe!f!- topla_şdı ve Alımet Jniiat cfqn- muh~ 1J1aaı beıatım ~aen 

Kitapçl lsmail Hakkı Ef. • e ızcvkının smyesi hakkında nin sahibi imtiyazı olan l\kh diyi faaliyete geçmekJ.en m<lJ- zayi olmuştı.r. yenisİAİ al{lca~ım-
kendisinln bunları tellal 1-1.asfn ;n~t Ar yaılad.n. bqb ma- met Cevdet Efendi iıi~bir eylediler I! dan hUkuıü yokt11r. 
Ef. den ondokuz liraya sa~n .wı ~e rii,tJıulü olnuyanbey.anatıpı müdahalede bulunmıyacaktır. ~jmdi merhum Ahll).et ~\i~.ıt p,aira telgı:af müdürü Süleyman 
aldığını , bunun mesruk ~ hem ~ypelm\Tel :hir edelil sima· Ekle imtiyazı mevcut olan Efencij 1J1ÜCS$_cşeşiniı;ı ycr~ııde Necip B. kerimesi F~tma Fehime 
olduğundan ~alnmatı bulun· ~· ..W~.hem de Ttirk .ıuiHdlnin (Gsmıınlı) gazetesine gelince yeller esiyor. ;rcrcümaııı ffJki- ·:ı;;t"j"j1~;;;··~~··ş(;;~·~f~~·~j;;·~·;1~·: 
mıdığuu söyledi. ~yjyesin~ :kv.tı ter.cih .edilmiş bu gazetenin neşri dahi ca- ~at ~azelcsi b:tşl<:ı ellere 1;.eı;tf'- aııar aa um~mi ~ınrı1te d;ığıl-

Tdııı 1-Wan Af.. de Halil bir :Pjlııaa ve ~vilz aydı- nibi şirketten deruhte olu- \en wnra kayb,olup pitt. p~ar vt iındi o L'nıfü:t.ıı llillın-
Rifat ~fendldel) ~ldığını , Ho • .tLmız için protetto ederiz. nur. Ancak mczkiır g-.ızctenin Benim üc ~rl)_adaşla kuntµ- de tekrar teşek~:ül eyledi, Bm1-

L ..ı,_. S ı. T. r dan maksadım Ahmet il:san ~ a.enW!!ı,Q.C < ıır.ıntım far• imzalar Şimendifer YC "bankalardan j!um 1.ıcn;ı m#ba_asıada iCfİk~n 
*1yorum• ~l ~tlı • Abdu1lah Cevdet • Emin Alı- muhas:'a5 olan ilAnııt ücuraun- Mustıafa Nuri Efendinin :vefat~e 

}lflil ~'1- FJ · iUraz etti , Etem tzzet· E.hf Naci- iiaklı dan ibaret bulunan varidatı ı,ıjşsesini ben s:ıtın ~d.ım. Mtls-
<TeU&le mQr~ tWç te 8acet Süha-Mehmet Nurettin- Muhıd- mesarili tahqriyc ye tab'jyc- lafa ,Aasım Bey adliye mcslf-
yoktu; m by. }jlfPlar benim din SacLk- Mesut Cemli ·Nazım sine kifayet etmediği surette $ine &ircli1 matbaacılıkJf ~ tiğal 
dim.de .olaaydL, Beyazına bir.zat hikmet • Nizamettin 'naitf- ,. ~çığı Aiımct Mıtae E. tarı-~ Jievesini kaybetti; 1.Ş2~ te o cfa 
~- • T cl1Ma ıne hac~ -bit Sırn-Nectp Fazil- .P?'amı ofmdun şirket sandığına tedi- hissesini bana s:ıttı· Ve RPJ yal-

:bUMD ula yc:bır• ~. 6da- ReF- ~uri:- R~ ~- ye krlın~catctır. l}t:Z kJlru1,fhm· "3uıı41n ~ı:rı 
Mlıhkeme, Halil «ıf1t €1.nin met- Sabiha ~~ya- "Mi Madde: ö - TarafeJ.n 'd - «~letQ~ ~~ }a~t.t ~et ltı-

kltapl.n ~- 1adeten Etem -Suat~ V ecfat ~- ıc ctmçkte old.µkları ~tb - san Mat~;w> 191~ p.,e bfşka 
..... ~ ~ etm~ dlm- .Ydi. ~ ı.,. tief~- alarıu dokuza .aylık birçr h,- n~ı»• pmeşj~ teif 'f .Mt-

matbaasının ve Sen·eti Füııuııun 
batdeJI scnr:ı ,JVck A•nl>ar ve 
Tercümam H.a.Jdkat gibi orta
~a,t fıalk~m~ı ı teı ;ne çalış
.wa}<:ta11 'bye#,tir. K;t.rk şene 
.emek ver~fsim Ahın.et lı s:m 
matbaa ve gazetesi belki Liın
-ted prketlere mahsus olmak sa
f.c..~~ ~e t;m bu dünyadan 
.ajtt~ tSOlra Jtıtrbwn j\hrnct 
~ o~ .eiW ;tıJ:Jllki· 
mt ~ır~. 



1 HCll ~J.P.llARt: 
! Tfirk l\•cde Hariçte 

Kuruş Kuruş 

f }ı ,. !!tt J !'iO 000 

3 " 400 fOO 
t6 i~O 1450 
2 1400 • :oo 

Cueteıiıııde çıkan· JUi '" 
ealmlerln batiin haklüı mahfUzclur 
Gaztteye göndtr\lecelt mektoplann tlzerlne 

idare ıçtnse ( Jd.are). ywya ılıse (Yazı) 
ı~aıeti tonutmılıdır 

s .. .ı......... mekhoplann ıodeolndea, ~ 
mukaddere•b. meldaplan konuhmat pva!ana 
karbolma•m.dan n Dlnlann. mGndertcatmdan 

ldare me.ul delildir. 

3 ·~ 
J 2~ 

tclt~7U c idare işleri ) 1171 ( azı 1$lcrl) * tc (r&: 

~Orsafur 
· - , m:ı..~:ı."rmml!;i!"lllllUI il' •ımmmu::r.1 , ·=e·"'==üll!llC:l.'lr.<m'll 

---::ı::ı:•ı:;u•••ıırii!Jı:ı:·· ·- ı::ıı::::::::c:::-·· .;;ı!i••::::::u 1 •••••1•lii:···· 
Jl~ . . .. R~j;;(i ü v A .. NI .. s ....... i~ 

!\" 1. k tıt 
1 Jrvlhz Jiı·ôJ.::ı 
1 JtoJ;ır 

20 )'ur:an chr:ıluoı 

l r~,-1.rrraık 

l A'""1ırrya şillnl 
~f. l.f')" Romanya 
:-r ı t'Ta Bul~ar 
l F('l<ıreı:k florin\ 
:o Franııız frangı 

20 l1alyRn lir('ti 
~O kuron Çf>kn - Slo,·nky:ı 

Çtn·oneta • Sovtyet • 
Zrloli ı l.f'~i!ltan • 

~O J>inar " ·ııoı::oıla,·)'·a • 
~O }Jt>lçfka frangı 

ı P<ıeta Jrponya 
20 Jr,·tçre frangı 

1 ~ft<'idiye 

Cek • 
l.ondra tizerine bir lnglllz llmı 1turuı 

lionork t Türk llrosl dolar 
Pllrİı1 • frank 
1'fJlano • • Uret 
Berl1n • • • mark 
~ofya 

nrıık•el 
• 
• 

Aml!:terdam• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• leva 
bell<• 
florin 
frank 

• kuron 
• ıtıtn 

peıeta 
zeloti 

• dirabml 

Cinevro 
Prog 
Y1y1tna 
Madrlı 
Yırşova 

Atına 

Ptkr<ı 
belgıral 

20 ley krus 
TUrk lirası dinar 

Tahviller 
)ftfkraz dabiH • vadeli ı 
Düyunu mu,·alılde 

lkumlyeli demiryolu 
lı lanbul tramny ılrkell 
Rıblım Dok ve AnUrepo 
htanbul anonim ru ılrkell 

Hisse senetleri 
J~ lankast 
Osn.anJı bankn!l 

:ı mayıs 

A ıldı 

p89 50 
202 00 75 

f2 62 110 
(8 7500 
~8 50 00 
~4 12 so 
21 :o 110 
~ 00 
ıss 15 oo 
2f2 75 
120 00 

0000 
22 so 
" so 

112 s, 00 
29 so 

782 00 

991 
0,49 

f2 

50 
00,00 
·s2,oo 

e S40) 
2 06,25 

67 82 so 
s 52 211 

1 "50 
~375 

16 47~ 
s 48,00 
s 8850 
4 85,75 

2 

87 82 
24 87,50 

7 2110 27 

9, 25 03 
197 so 00 

:' 7 ı:> 

2S 

• 14 20 
ıae oo 

~ -~· ~ 
K• an~dı=--11 mı < SERVETi Fı:JNUN YERİNE ÇİKAR > l!ıff 

... r Tl'UJl1&91 •ı 
mı c 
nı nı 

25 t:ıı . ·:ı 

00 75 füi Türkiyrnin en kıdemli ve şerefli haftalık gazetesi 11ii 
7s o' !iij olan "Serveti fünun" yeni harf inkilabından sonra !: 
ııo,oo lli- "Uyanış" ünvanile neşriyatına devam ediyor. Iler iil 

24 12 ııo 1lij persembe günleri gazetecilerden arayınız. Abonesi vilıl.- ii :9 00 ,... ·~ 

21 oo 7 a iilı yederde seneliği 1000 altı aylığı 600 kuruştur. ıİI 
~ U =L ,~ 
ısı oo oo iiil Ahmet Ihsan matba11 limtit ıirketi fü 

:::: ::: 
213 25 ····-·····-·-···--.. ···::ı•••••:ıır•:r::-.a.:ı::::ı::ı- =5 -·--·-··-·--iim 1 ~; =E=ibis=eilmuu=naka~sa=sı~ 
1 IS 2S 
29 

782 

ees 
0,48 

12 
9 
2 

75 
SJ 

2!\ 
ıt,25 
47 ,00 
30 ,tıO 

0525 
87 0040 

8 5J,7~ 
21,50 

2 52,111 
f8 4'.>,00 
s 48.15 
8 S825 
4 34.50 

37 '75 
24 S7 SO 
27 62,110 

91 37 &O 
201 00 00 

., '" 

14 20 
00 

Orman mektebi alisi rektör
lüğünden: 

Talebe için kırk takını elbise aleni münakasaya konulmuştur . 
Taliplerin şeraitmı anlmak ve numunesini ğörmek üzere her 
çarşamba ve perşembe ğünleri ve münakasaya iştirak için de 5 
mayis 9~0 pazar ğünü saat on ikiye kadar Defterdarlık binasında 
müesscsltı ziraıye muhasibimesüllüğüne teminatı muvakkatetelerini 
tevdi edaek saaton dörtde mezkOr muhasiplik de ziraı müesse
se'.er mubayaa! komisyonuna gelmeleri. ......................... 
1 Jlcele satılık mat-1 
İ baa mkineleri : 
: Birisi çift battal ve çift kazanlı di~eri çift lstan-1 

: 

bul ve çiıt kazanlı iki matbaa makinesi müsait • 
şeraitle acele satılıktır. Görmek istiyenlerin Sonsaat • 

.. idare müdiriyetine müracaatları. 8 

••••••••••••••••••••••••• 
Aydın nafta başmü-

hendislieinden: 
Ticaret ve zahire borsası 

l - Bedeli keşfi 11673 lira 9 kuruş olan l(okarlı Karapınar 
köprü ve menfezleri inşaatı 11 mayış cumartesi günü saat 15 le 
ihalesi irra edilmek üzre 21 nisan 929 tıırihimlen itibaren yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile olbaptaki keşif ve şartnameleri 
dahilinde münakasaya konulmuştur. 

fiatl ar Ticaret tıorşa.:ıı kıUbumumlıtgl tarafından ,.f'rllmtıtir. 

Okka11 
Aıaml Aogarl 
K. !'. K. P. 

1 eu~day % Çavdarlı 
Yumurak 00 00 0000 00,00 
Kıulca CO-U 00,00 00,00 
Slinler 1;3-C 4 C O 00 00 00 
$ert 32·S3 00 00 00 00 

ı !)( rnıo cc-OO oo oo ~o.oo 
l:<crt n.alılot O-C3 0000 0000 

1 ça,tlar -ZAHl:~R-0000 
Arııo 140) 1400 
~lısır 16 I> 1420 
\ula! 00,00 00.00 
F••Ul)e 000'.l 0000 

1 -HUBUBAT-
'~l\Eilnl 0000 00,00 

oo.oo ıKU•)fml O\l 00 

-UN-
Çuvalı kilosu 
Ekiotra ekislra 00 
Ekiıtra , 
Birinci yumusak OQ 

Birinci relt • 
ıklncı 

f340 
1250 
13(0 
1325 
12~0 

TİFTIJ< -

1110, 
1160 
1225

1 

1~50 
1200 

A1'kora 170,00 ı7J.OO 

.Akşehir oco oo 000,00 

Yapagı Guz yunu 0'!5,00 C68 O~ 
-AV DERiSi- _i 

Zerden ıifll 0000,00 0000,00 
sansar cooo,oo 0000,ool 
Tilki • oııoo,oo 0000,00\ 
Kunduz • 5000,000 500,00 

ç fındık 
Badem 

-FINDIK-
000,00 000 00 

000 00 000,00 

2 - Taliplerin mühendis olmaları veya bir mühendis istihdam 
etmeleri meşruttur. 

3 - Taliplerin vaktı muayyeninde yüzde yedi buçuk temi
natlarını havi teklif mektuplarını makamı vilayete tevdileri fazla 
tafsilfıti almak isteyenlerin başmüteııdisliğe müracaatları. 

4 - itana! ücreti ve rusumu saire müleahhide ailtir. 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piyangosu 

Kütahya Vilayeti en
cümeni daiınisinden: 

4 . CÜ KEŞiDE : ı ı MAVISTADIR 

İKRA~liYE: 45,000 

AYRICA: 20,000, 15,000, 12,000, 10,000 LiRALIK 

IKRAl\IİYELER VE 10,000 LiRALIK DİR MÜAAFAT 6600 Lira bedeli keşfi Uşak hastanesi itavei inşaatı 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye vazedilmiş olduğun
dan talip olanların yüzde 7,5 depozite akçesile 12-5-929 pazar 
günü saat 15 e kadar ihale kanununa tevfikan tanzim edecekleri 
teklif zar!13rile encümeni daimiye müracaatları. 

" Val..-t ,, zn 3 Af ayıs 1929 tefrikası: 40 

Burası ( Çernig Kros ) un 
karşısında idi. Telgraflarını 
verdikten sonra evine avdet 
etti. Dudaklarında bir siga
ra olduğu halde adres sal
namesını dizleri üzerine 
aldı ve dalgın dalgın sayı
falarını karıştırmıya başladı. 

"Cones. bu sözlerin ha
tırasının tesiri ile salname• 
de "Plinlimon. ismini araş
tırmıya başladı. Ledi "Plin· 

limon ile güzel genç kadın 
arasındaki tezat fikrini 
tekrar işgale başlamıştı • 
•Bir saşma •. "Saçma. ke
limesi • Roçester" in hare
ketini tavsif için kafi gel
mezdi. "Roçester n in ha· 
reketine münasip gelecek 
sıfatı bulmak kolay birşey 
değildi. Ona ahmak, kör, 
bud<tla, serseri denebilirdi. 
"Cones. benzerini hayaline 
bu tabirlerin herblrfntn at• 

fetti. Neticede hepsi mü
teveffanın hareketlerine ni~
betle hafif geliyordu. Niha· 
yet aradığı malumatı buldu. 

"Plinlimon. üç göbekten 
beri barondur: diğer isim· 
leri Alber, Cinstir. 1 O mart 
1862 de doğmuştur. Pederi 
baranla Kiliftonlu Tornpso
run kızı Yülinin yegane 
oğludur. Markus Malha
zenin kızı Safira ile evlen
miştir. Tahsili hususidir. 
Adresi: Zi Rozi, Tayt strit 
Kelsi .• 

"Mulhavzen" hal "Co· 
nes. hayretten azkalsın e
lindeki kitabı düşürüyordu. 
"Mortimer Kollins •• Ko
linisin dairesi, aile grupu, 
hunların hepsi birden göz. 
lerl önüne geldi. "Roçester., 
l maden meselesinde iç 
etmiş olan rezili yakalamış 
lıulunuyordu. 

Bu keıidede cem'an 3,900 numara kazanacakbr. 

Bu adam ayni zamanda 
şantajcı " Voles • delaleti 
ile " Roçester • den para 
çeken kadının babası idi. 
Salnamenin o fıkrası bir· 
denbıre delikanlıya engerek 
kaynaşan bir yuva halinde 
gözüktü. "Cones. kitabı 
masanın üstüne fırlatarak 
fümvarda asabiyetle dolaş
mıya başladı. " Roçester "
in karısı kendisinin bulun
duğu müşevveş vaziyet, vel
hasıl her şey müthiş haki
kat karşısında sönüp gidi
yordu. Şimdi meydana çı
kan bir hakikat vardı "Ro
çester" bu köpek balığı 
sürüsü tarafından bir tavuk 
gibi yolunmuştu. Baba bir 
milyon liralık araziyi 5000 
liraya iç etmiye muvaffak 
olmuştu. Kız ya kendi he
sabına yahut babası ile 
müştereken sekiz bin lira 

almıştı. Acaba "Mulhavzen" 
bir ikinci meselede de müş
terek mi idi? 

( Viktor Cones ) de bir 
av köpeği gibi sedakat 
ve av karşısında asabiyet 
mevcuttu. Odada beş aşağı 
üç yukarı dolaşırken bir 
sıra geldi ki avcı köpeğinin 
deliğine kaçan samuru 
kaybedince hissettiği heye
canı duydu. Biraz sonra, 
fikri aydınlanmıya başladı. 
Şimdi bir noktayı vazıh 
bir surette idrak ediyordu. 
( Voles ) , ( Plinlimon ) !ar 
ve (Mülhavzen) ayni çeteye 
mensup idiler. Diğer bir 
meselede kavi bir ihtimal 
dahilinde zihnine yerleşi -
yordu. Şantajla ( Roçester) 
den alınan paranın kısmı 
azamı (Mülhavzen) İn eline 
geçmiş olmalı idi. 

Acaba "Mülhavzen., bu 

Tiblt mekt~pleıile faydalı -'in 
Iİ~lannda O/o 2Ö tenzillt yapılır Satırı KurJI 

ıt,50 
tS BOyUk ve ya bit çok detı için verilen fünlarla 

hususi mahiyetteki lllDların ücreti 

6·8 ine! say!•d• 
I , . • • • 

40 
100 
too idare ile kararl~tırılır. 

Cuetemba h. .. , .. ı dla. ka~W edt11 7W: 
H. S. H. dln.~t acenteıı. 

osta kutusuı 41• 

t : : 
1·8 inci sayı!ılı 
rcsml ilAnlır 

}ıo 

Manisa vilayetinden: 
Nevi Adet Kilosu Evsafı 

Çadır direkle beraber 35 10 kişilik yirmi sitilll 
Kazma 400 3kiloluk çelik 
Kürek 1200 1 > > 
El arabası 100 demir tek~rlekli 
Varyoz 600 4-!0kilo sikletınde 

Çekiç 300 lkjlo sikletinde çelik • 
· k f h - ·nden 1.,.. Balada nev'i, mikdarı, evsafı muharer yol alalı edevtı(4000) !ıra _ ıyme 1 mu ammen_e uzerı taf· 

5-929 Cumartesi günü saat on bire kadar müddetle al.enen m_unaka.say_a_ çıkar~ldıgından fazla 
silat almak isteyenlerin müddeti m:.:ayyene zarfın:la nafıa başmuhendıslıgıne muracaatları. 

• • • k f' . . 'h 18 5.92Q (50)kilo tulünde Akhisar- Oördös yolu güzerg~hının tayin ve evrakı ·eş ıyesıııın ı zarı - . e 
cumart,si günü saat on buçuğa kadar müddetle beher kil?metrcsu (175) lira hıyme? muhamın~~ı 
üzerinden kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Tafsıl~t almak ısteyen talıplerııı nafıa 
mühendisliğine müracaatları. 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilô:natı 
Mahallesi Soka~ 

Suleyman El. 
N. 
5 

Nevi 
maa bahçce 

Kıymeti muhamm n :leri 
500 lira peıi 1 para ile 

Semti 
Kadıköy Rasim paşa 

na temam hane 
Y eşilköy Köyiçl Vapur ıskelesl 1 O maa bahçe ahşap hane 1250 lira dört taksitte 

Müştemilatı: üc oda bir mutbak bir hala . . 
Balada evsafı muharrer emllkln hizalarında gösterildiği vechile mülkiyetleri 26/5 /929 tanhıne 

müsadif pazar günü saat 15 de aleni müzayede ile satılacaktır. Taliplerin bedeli muhammenin 
yüzde yedi buçu~ nisbetinde teminat akçeleri\e emvali metruke satıı komisyonuna muracaatları. 

l\1ünaİ<asa müddeti : 
lhalei katiyesi 

5 mayıs 929 : 25 mayıs 929 
25 mayıs • cumartesi günü saat on birde 

Bir aylığı Bir seneliği 
asgari Azami asgari azamı 

kilo kilo kilo kilo 
Kapalı zarf usulü ile 5000 15000 60000 180000 ekmek üç yıldız 
Aleni münakasa 400 500 4800 6000 gaz halis Bacum 
1 - Münakasa: Adana vilayeti idare heyetince icra edilecektir. . . 
2 - Adana merkez hapishanesi için 929 haziran ipcidasından 930 mayıs nıhayecıııc 

kadar yirmi gün müddetle münakasaya konulan ekmek ve gaz yaıı;ının 25 mayıs .. ?29 
tarihinde ihalei katiyesi icra edileceğinden şartnamede yazılı bedelı muham~e~ın ) uzdc 

• yedi buçuğu nispetinde olmak üzere ekmek için bin üç yüz elli, gaz ya~ ıçın dok.san 
lira depozito akçesi makbuzu bedeli ihale teminatı kac'iye yüzde on beş nL,petınde ıh\vc 

edilecektir. .. hh' ı · ı ı·t 
3 _ llanat ücretile mukavelename ve masarifi saire mucea ıc e aıt o a~a' ır. . .. 
4 _ Şartnameyi görmek ve daha ziyade malilmat almak istiyenler hapısane nıudur-

lüğüne müracaat edeceklerdir. 

• 
11/Jn 

Teminatı muvakkate 

lira kuruı 

3.'lOO 
1,0)0 

600 
Arpa 1.20) 

fıı.aml 

kilo 

190.000 

45.000 

6,0)0 

asgarl 

kilo 

125.000 

25,000 

4,000 
22G'0){) 130,000 

Kilis hudut taburunun haziran 929 iptidasından 930 gayesine 

kadar bir senelik ihtiyaci olon yukarda cinsi ve miktarı ve temi· 

natı muvakkatesi yazılı dört kalem eruık 1 mayıs 929 dan itibaren 

20 gün müddetle münakasaya vazolunmuştur ihalesi 21 mayıs 
929 salı günü saat 9 da kapalı zarf usuWe icra kılınacağından 

şartnameyi görmek isteyenlerin tabura müracaatları ilin olunur. 

F~::t!ti 
Zil/eado23 Bürç : &vir J 

\yın ~~J5ıu [!] A~'J.Js"lı 

Cuma 
Namu vakıtları 

WN.lıı Ôll• bcıaıll A•• Y.t,,ı Ln,.'a 
4,56 12,I 1 16,03 19,07 20,51 3,00 

Buırün dolanlara lıim: 

... 

Erkek: Kı.c: 

Ceyhun Şükufe 
Günün nasihab: 

Ekmekçiye tablakAr !Azım 
Ol Ura da lktld ar lazım. 

Bugünkü hava 
Riizgir banr ve ekserJyetıe 

bulutlu. 

Meı'ul müdür : Refik Ahmet 

Muharriri: Vere Stakpul 

ağın örümceği mi idi? 
Bütün diğerleri onun 

elinde alet vazifesini mi 
görüyorlardı? "Cones. in
san oğlunu oldukça tanır
dı. Bir kadının aşk mek
tuplarını onları yazan 
adamdan şantaj yapmağa 
kullanacak fkadar rezil ol
mıyacağına kanidi. Hatta 
bir kadın böyle bir hare
kette bulunsa bile bunu 
bizzat tesavvur etmiş bu· 
lunması muhtemel değildi .. 
Bütün bu hadisenin ahlak
sız ~ve pervasız bir erkek 
dimafpndan çıktığı aşikar
dı. Zaten "Cones. Lort 
"Plinilmon. un şerikliğini 
tasavvur ederken bu ihti
mali dikkat nazarına al
mıştı. Düşünüyordu: 

" Eğer mülhavzeni bir 
iç edebilsem, belkide "Gla
uavfayn., arazisini tekrar 

elde etmeğe muvaffak 
olurum .• 

Bu fikri düşündükçe, 
icrası kendisine daha müm
kün geliyordu. Oturdu; ve 
ikinci bir cigara yakarak 
derin bir tefekküre daldı. 
" Mülhavzen • i iç etmek ... 
bunu demek kolaydı; hal
buki filiyat sahasına geçe· 
cek çareleri tasavvur etmek 
o kadar kolay birşey olmı· 
yacaktı. Şimdiye kadar 
ikinci derecede serserilerle 
uğraşmıştı. • Voles • sicilli 
bir serseri olmakla beraber 
onun hakkından gelmek 
pek güç değildi. , 

(Cones) "Marküs Mülhav
zen. in başka tipte bir 
mahluk :olduğunu hissetti. 
Her şeyden mukaddem O· 

nu bu işte zimethal olup 
olmadığını tayin etmek la· 
zımdı. (Cones} zili çaldı ve 

M . Çorçun çağırılmasını 
söyledi; (Çorç) kapıda gö
zükünce delikanlı dedi ki: 

- Giriniz! kapıyı kapa
yınız. Size bir soracağım 
var. 

- Mösyö lö kontun em
rine amadeyim. 

- Mesele şu. Lort (Plin
limon) hakkında fikriniz 
nedir. Ona dair neler söy
lenildiğini işittiniz? Benim 
onun hakkında bir fikrim 
var. Fakat bir de sizin 
mütaleanızı öğrenmek isti
yorum. 

- Lort "Plinlimon"aley· 
hinde mütalea yürütmek 
salihiyetim haricindedir e
fendim. Maamafih, Mösyö 
lö kontun arzusunu tahmirı 

için şunu arzederm ki Lort 
" Phlinlimon " biraz basit 
dimağlı ve safdil olara ta-
nılmıştır. 

(Bitmedi) 
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