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M. Diyamandopulusun beyanatı 

DUlfUreue UuHuuU mesail üzerinde tetkikat yapıyor s.ıım~~::~~aNiıa- konQresi dün toplandı 
Franoada na11l bir teıir yapacak? 

lngilterede amele fırka· 
sının intihabatta kazanması 
ve iktidar mevkiine geçmesi 

Şehrimize gelen 
tayyare 

Fransada büyük bir heye· Atina. 9 ( Aneksartitos) -
can uyandırdı; Fransız hü· 

M. Venizelosun riyasetinde kumeti Britanya adasının 
aktedilen içtimada Türk· Yunan siyasi vaziyetinde husule 
müzakeratının vaziyeti müzakere 

gelen yeni tahavvül üzerine edilml§ M. Papa ile M. Di· 
adeta şaşırdı. d 

1 yamandoplosun bazı meseler • 
ngiltere<le muhafazakar· hattı hareketi hakkında muda-

ların hükumetten çekilerek 
vele! elkAr ve Yunan huknyerlerine amele fırkasının 

fr tinin takip edeceği hattı hare-geçmesi neden dolayı an· 
sızlan bu derecede korku· ket tetkik olunmuştur. 

mübadele 
ile Atinayo 

murahbaaı bugün 
~idicektir 

coktur ve pek ~ıkbr. Bi,Pa· 
enaleyh bunların lıallü laılı 
güçtür, 

Sefir azledilmedi mi l 
Şunu kaydeyim ki ne mü· 

zakerenln inkıtaı, ne M.Papanın 
geri çaAırılması mevzuubahısııf. 

~ 

M. Rivas 
Müzakereye yarın da devam 

tuyor? bunun sebebini an· olunacakbr. Dün öğlen ıonra , Şehrimize geliyor 
lamak için intihabat müca· Ankara yunan sefirine çekilen • Ankara, 9 (A,A.) - Bu 

mattin beyler buğün 
Ankaraya gidiyorlar 

Maarif Vekiletl Talim ve 
Terbiye heyeti reislıııı heden 

terbiyesı 

umum mO
fetti§I Se
lim Şım 
ve Çapa 
terbıyel 

bedeniye 
müessesesi 

jpOdürü 
Nizamet
tln Rifat 

Beyleri ba-
Se/Jm Sım B. zı terbJ-

deleleri esnasında amele bir tetgrafta yeni bir telgrafa M. Diyamandopuloa akşam Ankaradan fstanbula 
fırkası erkanından M. Snov· d kalması gidiyorum . Üç gün sonra tekrar hareket eden muhtelit müba-

h lntizaren Ankara a .. , d 
denin söylediği meş ur B 1 tel'"af. ıayyare ıle dönece"im. M.Papa dele komisyonu azasın iin 

yevt meselelerin mÜflere~en 
teıklk ve müzakeresi için An
karaya davet etmlıtir. emrolunmu§tur. u yen ~- " M R' A d 1 · 

nutku hatırlamak kafidir. . uhıeviyatı yarınki yeni karar üzerine ılmdilık Ati· • ıvas na o u aıansına 
F ıh k k M S d namenın m vakı" beyanatında lstanbula i a i a . nov en 1 ti d Lararl••tırılacaktır. naya gltmiyecektlr • 
h f k• 1 'd 1 · · ç ma a " "" ı :ıw münhasiren şahsi işlerinin mu a aza ar arın ı are erını Dı·!}'amandoıpuloJ ge ili ı ~üzakeraf ne M/hada? 

Selım Sırrı ve Nlzameıtln 
Rıfat Beyler bugOnkil trenle 
Anlr.araya hareket edeceklerdir. d k F ·ı tesviyesi için gittiğini ve tenkit e er en ransa ı e Du··n sabah Ankarada bulunan M. Dayamadopulos, muza. k 

1 bir kaç güne kadat An araya A } ngiltere arasında harp Yunan mübadele baı murahhım keatın son aalhası ve M. Pa- avdet edeceğini söylemiş ve ti na e çisi 
düyununun sureti tesviyesi tchrimlze gelmlttir. M. Diya- panın geri cawrılması f8ytalan her iki hükumet. ~~aslı no.k- Per&embeye .teliyor 
hakkındaki itilaf aleyhinde mandopu);» beyanatı atiyede hakkındaki ıuale cevaben de- talar hakkında ıtilaf etmış· Y 6 

bulunmuştu: "amele fırkası miıtir ki·. !erdir. Bundan fevkalade Ankara , 9 (Vakıt)-Atina bulunmuıtur : f · · d'l h ekseriyeti kazanırsa bu iti· _ M . Papanın tqebbOsü _ M Agrepulosun Tevfik memnunum . Henüz halle- se aretine tayın e ı en a· 
lafı tanımıyacaktır; ç!inkü Qzerlne müzakerat hakkında RüıtU beye ıon telgrafı, vul· dilmiyen noktalara gelince riciye müsteşan Enis B • 

h f k• 1 h !adı k B ı ı ki bunlar bence tamamen tali perşembeye hareket ede-mu a aza ar arın azır • muayyen bazı izahat verme için yeti tenvir etmiştir. i irsin z 
ğı bu itilaf lngilterenin yarın (bugün) tayyare ile Atınaya müzakere edilen meseleler pek mahiyettedir, demiştir . cektir • 
F ransadaki alacaklarından I~~~::=~~:,;~,,;;;;;;::,,,;~~~~,;;;;,;,;;,_;,;~ ........ ~"";'"""""""",,;,,,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~""""""""""" 
mühim bir kısmını sebepsiz Yerli mallar ser.tisini İsmei Meselenı· n tavazzuhu olarak bağışlamıştı. de· 6 

miştir. Hali hazırda lngil· Paşa açacak 
terede (1) nıilyon (800) bin 

1 ı az 1 m d 1 r ! 
amele işsizdir; bütün tngi· Sanayi Birliği heyeti umumiyesinde 
!izlerin en büyük gailesi du"nku- mu-zakerat Zavallı Avunduk zadeler de bu İşsizleri besliyehil· 

mektir. lngilterede milyon· r - , - ticart bir sui kasta mı 
!arca insan açlık. tehlikesi u~radılar? 
içinde kıvrandığı, bunlara 6 

ı 

Bir buçuk iki sene evvel 
ltalyan lirasının tereffüü ü
zerine ticari vaziyetleri te
zelzüle uğrıyan AY1lnduk za
deler ile alacaklılan arasında 
bir konkurdato akdine eplcc 
bir zamandan beri çalışılıyor
du. 

bu suretle akamete uğram~sı 
yalnız Avunduk zadeler için 

şahsi bir felaket olmakla 
kalmıyor, ayni zamnda ala

caklılar için de büyük bir 

l zarar ile neticeleneceği anla
[ Alııaralı 4üncü ıayıfamızdadır J 

Matbuat cemiyeti kongresi 
dün öğleden sonra Türk o
cağı salonunda toplanmıştır. 

En yaşlı aza Mahmut Sadık 

kika sükut adilmiş, müteaki
ben hesapların tetkiki için 
bir encümen seçilmiştir. 

Bu encümen hesapları ret· 

Dün matbua/ cemlye/f /eongrulne iştira~ eden azadan hır grup 

B. kongreyi açını~, bir reis, kik etıni~, tasdiki lüzumamı 

üç kddp intihap olunmasını kongreye biklirmi~, hisaplar 
teklif etmiş, Enis Tahsin B. kabul ve idare heyeti ibr.1 
kongre reisliğine üç genç a- olunmu~tur. 1Jan: heyetinin 
za da kAtipliklere seçilmiştir. geçen sene zarfında y:ıptı!!;ı 

Gazi hazetlerile B. '.\!. 1\1. işler hakkında azad:ın nıuh-
relsl Kazım ve BaşYekil ismet telif kimseler müt3laalar de~-
paşalar hazeratına birer meyan etmi~ler, neticede 
tazimat telgrafı çekilmesine ınü 7.akerenin kifayeti kabul 
karar verildikten sonra ruz
name mucibince idare he

yeti raporu idare heyeti re
isi Hakkı Tarık B. tararın

dan okunmuştur. Burada ce
miyetin bir senelik mesaisi 
anlaulmakta, cemiyetin he
sabi vaziyeti izah edilmek
te, neticede muhtelif mad

deler hakkında kongrenin 
rey ve kararına müracaat 
edilmekte, heyeti merkezi
yenin müddeti henüz bit-
memiş olmakla beraber 
yeniden intihabat icrası 

istenilmel<te idi. 

Ropor geçen sene zarfında 

vefat eden matbuatın kıdem
li emekçilerinden :\Jünür be
yin haurnsının tazizi temen
nisile bitiyordu. '.\lerhumun 
hatırasına hürnıeten bir da-

olunmm, idare heyetinin Ye 

azadan bazılarının teklıfleri 

tetkik olunmu~tur, Bu me

yanda şu karnrlar ittihaz o
lunmuştur: 

1 - Cemil :\lünür Beyin 
cemiyet taavün sandığına 

borcu olan 60 lira muıııa

ileyhin vefatına mebni ter
kin edilmiştir. 

2 - Cemiyete bir senede 
en az 50 lira teberrü etmiş 

olan zevat fahri aza kaydo
lunacaktır. 

3 - Cemiyet azasına 

mahsus rozetin şeklini tesbit 
için açılan müsabakaya yal
nız bir ressam ,iştirak tıtigi 

anlaşılmış, bu hususla yeni 
heyeti merkeziyenin meşgul 
olması kabul edilmi~tir, 

~AJt terafı 4 i.incü ıaytfamııdadır, 

yardım için para buluna· 
madığı bir sırada M. Snov
denin Fransaya bağışlanan 
harp alacaklarını geri iste· 
mek davasını ortaya atması 
tabii lngiliz efkarı umumi· 
yesi üzerinde büyük bir -
tesir yapmıştır. Ve şimdi 
şayanı dikkat olan nokta 
şurasıdır ki lngilt~renin 
F ransadaki alacaklarını ta· 
mamen tahsil etmek isteyen 

Esas itibarile ılacaklı mev
kiinde bulunan İtalyan fab
rikaları yüzde Otuz tediye 
şartile konkordato aktlnc rıza 
göstçrmlşlerdi; Avunduk za
deler de iş bankastmn kefa
leti ile bunu kabul etmişler
di, Onun için Avunduk za
delerin iadci itibar etmesi 
nihayet iki taraf arasında şe
kil meselesinin hallinden 
ibaret kalıyordu. 

· ~Lömia Hanımın 
M. Sinovden yeni lngiliz 
kabinesinde maliye nazırı 
olmuştur. 

Bu itibar ile Fransızların 
lngilterede amele fırkasının 
iş başına geçmesinden do
layı telaş etmesi haksız de
ğildir. 

Diğer taraftan yeni ka
bineyi teşkil eden lngiliz 
nmele fırkası reisi Ramzey 
Makdonaldın gazetecilere 
vaki olann son beyanatla
rı d:ı <Yene Fransızların en-

" dişelerini artıracak mahi· 
yettedir. Zira M. Makdo· 
nald harici siyasette hiç bir 
itilaf ve ittifak tanımıyaca· 

ğıPı, tamirat işlerile düyun 
meslesini tamamen ayırma· 
ğa taraftar olduğunu söyle 
miştir. 

Binaenaleh amele fırka· 
sının iş başına ğeçmesile 
lngiliz • Fransız İtilafı ni
hayet bulmuş oluyor, Yani 
tamirat ile Ren nııntaknr.ı
nın tahliyesi meselelerinde 
Fransa Almanyaya karşı 
lngiltereden bugline kadar 
gördüğü yardımı bir daha 
bulamıyacak bir vaziyete 
düşüyor. 

Harbi umumiden sonra 
/wrupanın en kuvvetli as,• 
keti devleti olan Fransa 

Dünkü kongreden bir intiba 

Sanayi Birliği heyeti Hulkı, Hasan Ali, Mustafa 
umumiyesi dün umumi iç· Hayri, Kazım, Alaettin bey-
timaını aktederek idare he- ler intihap olunmuştur. 
yeti intihabım yapmış ve Umumi katipliğe de gene 
22 haziranda açılması mev· Nazmi Nuri B. intihap 

zuubahs olan sergi hakkında olunmuştur. 
mukarrerat ittihaz eylemiş- B _ _:_d ___ k_' --? 
tir. Dünkü içtimada ayrıca u a 1 m ' 
birliğin bütçesi de okunmuş 
ve kabul edilmiştir. 

22 haziranda açılması 
mukarrer olan serginin kü
şadı bizzat Başvekil ismet 
Paşa Hz. rinden rica edil
miştir. 

ismet Paşa hazretleri 
yakında şehrimizi teşrif ve 
bir müddet ikamet buyu· 
racakları ıçın temmuz 
nihayetlerinc kadar tehiri 
küşadına karar verilmiştir. 

Dün yapılan idare heyeti 
intihabatında C. H. F. sı 
namzetleri olan Süreyya 
Paşa, Mehmet Ali, /. hf, 
lsmail Hakkı, Tevfık Selim, 

ıae••ıwımır.ııw:ııııııı:ııı111u:ıımıuıııı 

sulhperverlik siyasetini dün
yanın her tarafında tahak· 
kUm vasıtası olarak kullan• 
mağ başlamıttı. Ümit edi
lirkl logllteredeki son ta· 
havvül bu memleketi daha 
makul ve mutedil bir isti
kamete sevkedecektir. 

Alehmet Asznı 

Kıra! için ;eçel almak 
istiyen adamın esrarı 

Verilen malumata göre 
lngiltere kıralına buradan 
reçel siparişi meselesi son 
günlerde garip bir şekil 
gÖslermiştir. Hacı Bekir 
nıüessesesine Kıra! namına 
mübayaa yapmıya gelen 
zatın sarı saçlı bir ecnebi 
olduğu söylenilmektedir. 

Bu meçhul adam dükka· 
na gelip te arzusunu bildir· 
diği zaman ayrıca istediği 
şeylerin sefaretten seçilecek 
bir heyet huzurunda yapıl· 
masını da ileri sürmüş ve 
müessese tarafından böyle 
bir teklifin kabul olunamı· 
yaca~ı cevabı verilmiştir. 

Diğer taraftan bu sarı 
saçlı adamın hüviyet ve 
vazifesinden lngiltere sefir· 
liğinin malumatı olmadığı 
söylenmektedir. 

Fabt büyük bir hayret 
ve tees>lif ile haber alıyo
ruz ki konkordato akti ol
muş, bitmiş bir dereceye gel
miskeıı sırf bir kısım ltalyan 

' fabrikalarına vekalet eden 
(Şaber ve Yako Şaol) ismin
deki Yahudi avukatların hlç 
bir akıl ve mantıkla telif 
edilemiyecl'k keyfl hareketle
ri ile iş akamete uP;ramıştır. 

Konkordato teşebbüsünün 

·- Bu ne demek! $ize• bir ıtı.at ...... 
Tel •a.daka \'erdim. Şimdi oturmuı 
ba'f'Jar ylyoraun--. .. • 

- ·Ç .. ttJıı bellya be- Par.an olına.ı: 
bavyıır ytyemeuln ... Paran olur b:l.TJ'&r 
yememelleln.- O halde ıu mendeburu 
&nrüm oldulq-a 1emJyeeek mlybn!' 

ölümü davası 
Maznunlar, tecilden istifade etmek istediler, 

davacılar, " Cürüm, katildir ,, dediler 

Mahkeme, vicdani kanaati febellur edinceye 
kadar, muhakemenin devamına karar yerdi .. --·~-, 

lstanbul ağır 

ceza mahkeme

sinde dün La
l mia hanımın 

1 ölümü davası-
1mn 

'devam 

rüyetine 

olun-

1 muştur. 
Celse açıldı, 

'M:ııU:nun Dr. Kenan I 
Haıan B. maznun ar ça-

ğırıldı, gelmedikleri anbşıldı. 

Lamia hanımın annesi Belkis 
hanımla \'e'.:il i ve diğer bir 
maluliyet davasında müddei 
Kadriye hanımın vekili gelmiş
lerdi. Llmia hamının hemşiresi 
Cemile ı-ı. da samiler arasından 
muhakemeyi dinliyordu. 

Evvela, Lamia H. ın babası 
J<-0nya polis mektebi müdürü 
Nazil B'. in mahkemeye gön
derdiği istida okundu. Nazif B., 
bu istidasında kızının ölümü 
bir katil mahiyetinde <ıl· 

duğunu yazıı;or, zevci , Ccıiıal 
B. le çocuğu alırken· rahimi 
delik deşik eden Dr. Kenan 
Hasan B.in cesedin morga nak· 

line mAni olmak istediklerini, 
Kenan B. in <Ataleti kalpten 
öldü 1 • diye rapor vererek 
cesedi alelacele göndermeğe 

teşebbüs e!tiğiııi, Cemal B. in 
mahremi esrarı bulunduğuııu, 

kızın hastaneye gitmek arzusuna 
kocasınırı muhalefet ı;österdi· 

ğini, buldukları ebeniıı redde
dildiğini, kızın anasıııı isteme
diğine dair şahit tedarik olun
duğunu kaydediyordu. istidada 
bunlardan başka şöyle dcnili· 
yordu : • Kenan Hasan B. ront
kencictir, doğum mütehassısı 

değildir. 

Cemal B. le birlikle uluorta 
makine tatbik etmiştir· Güya 
sonradan makineniıı çivi!iz 
bulunduğu görülmüş, bir çivi 
bulunmuş, dikiş makinesi tor
na vida sile iliştirilip rahme so
kulmuştur. Rahimdekl yırtıklık, 

Uimeti kasıttırr. Avrupa gören 
Cemal ve Kenan B. !erin 
işledikleri cinayet, görgüsüz, 
cahil 'bir serserinin kanlı, bıçak
lı cinayetinden elbette farklı 

olacaktı. Tecili takibat kanunu
na sarılacakları mesmuu aci-

zanem olmuş

tur. Kızım sui 
kaste kurbarı 

gitmiştir. Malı· 

keme, çürüm 
vasfını byiıı 

hususunda hak 
sahibidir. Tale

bi tecil, huı ~i;;.,;.ıııl.iıii.ı:ıı.ılı'.ıll 
ceti mahkC .. ıı'-

J...imla H. mını zevci 
yettir. ~ Cemal B, 

Reis Ferit B. Dr. Kenan Ha
san B. e davanın malıkemeı e 
[Alttarafı 4 inci sayifamızdadırJ 

Gazimiz 
Budapeştedeki konfe· 

ransta hararetle 
alkışlandı 

Budapeşte, 8 (A.A) - Türk 
mep'uslarından Reşit Saffet 
lley Turan cemiyetinde bu 
gün bir Jrnnfera:ıs vererek 
Türk milletinin iııki~afını 
izah etmi~tir. Kon[eram'a 
Arşidük François Oscph riy
set etmiştir. hazırun Gazi 
hazretlerini hararetle alkış

lamıştır. 

' 
1 
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On sene dünya "zilnde neler olacak? 
r y a Paşa ____ ....,. 

Yazan 

AYHAN 

ve Temlik işleri bir 
sene uzahlıyor 

~ 

O müddeiumumi ve bu azalar 

Mübadiller tarafından takp 
edilen emlil:in tahsb ve tef

flz işinin Ilaıiran nihayetine 

kadar intaç edilmesi lazım 

geliyordu. Paşayı harp nıes'ulil olarak 
1nuhakeme edeceklerdi 

-81-
Di\·anı harbe aza tayin olarak muhakeme edecek-

cdilcnlcrden Saffet paşa Rus- )erdi. 
lann önünden ric'at edilir- Süleyman paşa: - ne ya-
k n çok becerik izlikleri gö- payım? diye dü, ünürken oda 
rulmüştü. Kendi kabahatin- ya Rifat paşa girdi. 
rıııı b tırıp örtbas etmek Haniya? Kaymakam Nuri 
için Süleyman paşayı mah- bey Rifat paşanın rnuhafızlık-
ktim ettirmeğe savaşacagın tan t bdil dildıgini söyl rne-
a•h şüph edilemezdi. mişmiydiT 

'u.~rat pa a bitevi Rauf Sül yman paşa sordu: 
paş:ının adamı idi. Ali 'iza- - Rıfat paşa hazretleri 
mi paşa evvelce askeri mek- az evvel buraya 1uri bey 
teplcr nazırlığından azledil- isimli bir zat geldi, zatıili-
di~l için uleymm paşaya nizin gene c plıedeki vazif-
can du~manı görünüyordu. ntze iade edildiginizi söyle-

Hcle ferik Ali paşa: bu yip gitti. Yoksa bir yanlış. 
zatın herkeslerden evvel !ık mı var? 
muhakeme altına alınıp hap- - Hayır efendim, doğru-
seJilmcsi lizım gelirdi. dur. Bugün eski vazifeme 

Bu Ali paşa Filibenin gece avdet ediyorum. Müsa3de-
baskınında askeri yüz üstü nizle vedaa gelmiştim. 
bıraknr~k bir top arabasma - Bir fenalığınızı gör-
binip gözü tuta bildiği kadar mcdim p şa. eğer lüzum 
kaçmıştı. görür eniz bütün hakkım 

Hatta Süleyman paşa bu helalı hoş olsun. Gitmenize 
zau şidJctlc tekdir bile et- mütee irim. lliz n kadar 

mi~ti. mahpus ta olsak gene bun-
Şimdi Ali paşa hakimler ca zaman arkadaşlık ettik. 

arasına mı karıştınlyordu? Süleyman paşanın şu saf. 
Müddeiumumi Ahmet Va- ça sözleri Rifat paşayı mü-

hip paşaya gelince: bu paşa- tee sir etse gerekti. 
cık yürekler acısı idi; efen- Canım, bir insan nekadar 
dim. Vahip paşanın harpte katı yüreklı olsa gene kalp 
çok gevşeklikler! görülmüştü taşımıyor muydu? 

Sonunda askeri aç bıraka- fşte Süleyman paşa eski 
rak bunca erzakı ambarlarda muhafızından gördüğü gizli 
çürüttüğü anlaşılmış, Süley- fenahklan bilmiyordu. Buna 
man paşa da kendisini neza. Rifat paşa da memnun ol-
ret altında istanbula g6nder- muştu: 
mişti. TeveccühOnüz klfi 

Ahmet Vahip paşa o ıan M k 
altında muhakeme edilmek paşam. era etmeyin inşa-

allah alın aklığı ile kurtulur-
lAzımken hem ferik olmuş sunuz. Bana bir emriniz 
hem de divanı harbe müd- var mı ? 
deiumumi yapılm~tı.' 

Diye me!llnuniyetini sak-
Tabil bu paşa da Süley- layamadı. 

man paşa mahkemesinde en Süleyman p:ışa: 
mühim mevkii işgal edecekti. _ Yalnız . dedi _ sizden 

Silleyman paşanın aleyhin- birşey soracağım. 
de kurulan tertibat ve alınan - Buyurun. 
vaziye cidden pek dikkate şa.- - R.auf paşııııın Rusyaya 
yan bir şeydi. gittiği doğru mudur? 

O ınt'ıddeiumumi ve bu - Evet pa~a hazretleri. 
azalar Paşayı harp mes'ulü Hatta hareketlerinden eve! 

Bu münasebetle te!Iiz ko
misyonlarına yeni bir m~sal 

şekli yerilmiş, teffü; işinde 

çalışanların miktarı tezyit c

dilmiştL Tahkikatımızıı göre 

yeni şeklin geniş ve şumullü 

sayinc rağmen mevcut dos

yaların sekizde birinln bile 
intacı kabil olamamı,tır. Bun

dan dolayı temlik müddeti
nin bir sene daha temdidi 

tekarrür etmiş gibl<lir. 

Bu takdirde miıd<l t 1930 
Haziranı nihnyctlne 
dev m edecektir. 

kadar 

Hartlerimiz 
• 
isken derun 

sanca~ında 
kabuledlldi 

Ekseriyet halkı Türk olan 
fskenderun şancakı mektep· 
lerind yeni Türk harfleri

nin kabulü ıııevzuu bahsol
mu,, fakat ıuriye arapları 

buna şiddetle muhalelet 
etmişler, Fransızlara mües

sir olmuşlar ve yeni harfle
rimizin lakenderun ve An
takya mekteplerine kabulü
ne mani olmuşlardı. Mem· 

nuniyetle haber aldıkımıza 
göre, Suriye fevkalade ko· 

miseri 929 derı aeneıin· 
den itibaren lakenderun 

sanca§'ı mekteplerinde yeni 

Türk harflerinin kabul edil

mesini emretmiştir. Bu su

retle Suriyeli araplann 
korktuklım başlarına gel
miştir. 

..... -·-··-·---Y9••••• ·-
Divanıharb it \>ütün mua-

meleyi ikmal ettirmişler. 

- Ya... Ahmet Valıip 

paş nın müddeiumumi oldu
ğu doğru mu? 

- Doğru efendimiz. 
lllıtnoedll 

yoz iı makale 
Cihan birkaç muazzam sendikanın 

hükmüne tabi kalacak 
Avrupa hükıimetleri bir konfederasyon 

şekline girecekler 

Londra,8 (A.A) (Son· ı mütez;ıyit bir alaka göstermekten 
dey Dlapaç ) M. Macdonald ve bu mesaiye gittikçe daha sıkı 
trafından yazılın olup Alemin bir surette iıtirak etmekten ala-
bondan on ae- koymayacaktır. 

ne sonra ne fngiltere ve 
halde buluna· Amerika eski 
cağına alt mu· ve pürüzlü bir 
maileyhin efkAr mes e_le olan 
ve mütaleasını denizlerin ser-
beyan eden bestisl hakkında 
bir makaleyi uyuşacaklar ve 
netretmiştir. böylece avrupa 
M Makdo- ve Amerika 

nalde gllre on 
sene sonra ci
han bir kaç M. Makdonald 

arasında husulü 
pek ziyade arzu 
olunan bir ili· 

lllın nihay~t vücuda gelmesini 
t hil edecelderdir . 

AKIT ·--··--

) ıJ~: kanaati tebellür edinceye i 
l - ~~~;rk:~~ı:~;ı;;~;~rd,eva- J 
l + Lamia H. ın öliimü · -
~ davasının dünkü safhasında -00 Sanayi birliği sergisi ~ 
~-- maznunlar tecilden istifa- temmuz nihayetinde açıl:ı- ~-

caktır, 
~ deyi istemişler, müddeiler, + Ekmek flatı yanndan [ 
! katil iddiasınde bulunmuş- itibaren ı o para tenzil ==~ 
} !ar , mahkeme , vicdani edilmi~tir. _ 
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Ankaranın iman 
Ankara 9 (A.A.)-Anka

ranın imarına ait olup jurj 
hey' etince kabul edilen jan
senin planı icra vekilleri 
hey' etince tasvip edilmiş , 
Reisi cumhur hazret!erinin 
tast!kine arzo lunmuştur . 
M. Jansen ile ikinciliği ka
zant1t1 M. Jüsleye nakdimu
kafatları gönderilmiştir. Pla
nın tatbiki için M. Jansenin 
bugünlerde Ankaraya gel
mesine intizar olmnuyor • 

Ekmek 

Yarım asır evel.ü 

VAKiT 
10 Haziran J87J 

gayet kudretli sendikanin kon
troluna tiibl bir takım manaııkı 
lktısadiyeye münkas~m ol cakbr. 
Bu sandikalar için dünyanın 

büyük pazar yerlerini yekdige
rinden ayıraıı hudutlardan ba ka 
hudut mevcut bulunmıyacaktır. 
Ilıı cesim trD.sıler milyonlarca 

--Müttehidei Amerikanın malı d 
kudretinin tezayüdü Avrupa için 1 Ü pera aha ucuzladı 

Midillide lenger -
endaz olan Aynalı 
Kavak vapuru hü
mayunu çarkçı Yüz 
başısı Etem efendi
nin haremi Emine 
Vehlbe H. cezlrei 
mezburede nasılsa 
bittehevviir irtidat 
etmesile mahalli 
mahkemesi kiifür 
il.!mını vermiş ve 
mezbure ise bunu 
arılıyarak 'Dersea
dete firar eylemiş
tir. 

gayet mühim bir amil rolünü Yarından itibaren ekmek 
ifıı edecektir . ffatı on para tenzil edilece:.tir. 

Bü!Qn 1ımıılt ve ce ubı Ame- Bu suretle azami ncrh 16 kuruş 

rikayıı 1 mil ceelm bir konfede- l=l=O=p=a=r=a=o=la=c=a=kt=ır=.================ 
insanları hükümleri alımda ya· rasyon tesisi projelinl nazariyat 
ıatacaklardır. On seneye kıı- sahuından hakikat haline inkılAp 
dar küçük Avrupa hukOmeılerl ettirmek için mllçtemlal Ame-
kendilerinl büyük devlılere rıkaca sarfedilen gayretler ırıı· 
ydıracak !tadar ınanevi ve ıında ılıraz edilecek her hangi 

tiya.sl nüfuz ikti p ederlerse btr muvııflakiyet yukarıdaki aml· 
söılerlııl Cnevrede dınletmeğe !in kıymetini arttırmaktan halı 
b~lr olacaklardır. ltalmıyacaktır , Mekatka ıımdiye 

O zaman hemen hemen kadar olduğu gibi bundan aon-
milttehid~ A(llerika manzumesi ra da böyle bir projenin ıahak· 
1eklinde bir Avrupa konlede· kukuna en bnyuk mlnl l•tkil 

rasyonunuıı tehakkuk etmemesi edecektir . Diaer taraftan ecnebi 
için ortada biç bir •ebcp kal- Amerika milletleri lı:endı milli 
mıyacaktır. benhklerl kudret lı:copetıik~ ve 

M. Macdonaldın fikrince servetleri arttıkça böyle bir 
iln.ümDzd~i on sene zarfında manzumeye dahil olmağa ha-
ınüçtemial Amerikanın cemiyeti lıııker ve mütemayil olacaklardır. 

U.vwıı intı..bı llıtimallan zail F altat ıımalı Amerık nın r• 
Qlacaktır. FU;ııt bu hal ve keyfi- vetl ve propagandası nihayet 

yet ıııezkOr devleti, divanı adaleUıı bülün bu m ıı ka ve met le rl 
mesaltiııe karşı günden güne kıracaktır . 

)'"''""
111

"'"'""''""'"'''"""'A~~~~'d'~'"'"b'i;"h;d~;;•uıııu•ll""llu"""""'"""' 
~ Atina, (A.A) - Halk fırkası meb'u an ve Ayan m e
l !islerinin müzakeratına iştirak etmcmeğe karar vermi tir. 
~ Atina, 9 (A.A) ~ Halk fırka. ının ileri gelenleri itti
~ hez çd!lecek tarzı hareketi pazartesi günU karolaştıra-
" j caktır, ı 
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Alman baş vekili Madritte 
Madrit , 9 (A.A.) - M. Sıreaeman ıığleden sonra Madrıde 

aelmlf M. Dö Rıvera ile M . Qulnoııet Da Leon tarafından 
karıılanmııtır . 

Madrit, 8 (A.A) - Bazı şayiala hilafına olarak M. Ştres-

seman mecli ruznamesinc dahil olmıyan siyasi meseleler hk
kında M. Briand ıle meclis haricinde mükalemelere girişeçeğini 

zannettlrecelc heı- hangi bir sebep mevcut değildir. 

Madrit, 9 (A. A) - Almanya sefiri Madrit gazetei<'flnde 
lıpayadakı akalliyeıler hakkında M. Şırezmana atfen neşrolunan 
sözlerin d&~u olmad~ını beyan etmittlr. 

Cemiyeti Akvam dehlizlerinde 
Madrit, 9 (A.A.)- Meclis dehlizlerinde dolaşan bir şayiadan 

bahseden H<'fald gazel 1 Fransa , Almanya, lngıltere hariciye 

ııazırlarının Ren ı:rıntak ının tahliyesi ~lında görfiımelt üzre 
Temmuz sonunda Bade ıehrlnde toplanacaklarına dair haber net
relmiftlr • 

Sulhe doğru ahlan adımlar 1 
Son-Haıer, 3 (A.) - Fresnef tabtclbahlri denize indiril

miştir, 

Fransa ve Amerikada iki kaza 
'Vibaux (!\Iontana), 8 (A.A) - Gayet şiddetli surette 

ya~an yağllJurlar netice ı olarak bir su seddi yıkılmış ve 
dört kl.~l boğulmuştur. 

Tuluz 8, (A./ı.) - lla\·a i !eri nazırı hazır bulunduğu 
halde h vad yapıl n bir geçit r minde iki tayyare çarpış
mı~lardır. Tl)}'Arelerin pilotları tekf olmuştur. 

Muırlı Prensesin luıilll mahkum 

Bundan bir kaç ay eyvel, bir tiyatroda l\lısır sefiri 
Muhip Pa nnın kızı, Gr ener atlı sabık blr zabit tarafından 
tabanca ile öldürülmil~til. 

Son günlerde muhak~mcıl icra ve intaç edilen Cratncr 
mahkôm edilmiştir. Bu husı,ıstakl telgraf ludur: 

Viyana, 8 (/ı..A) - Mısır sefiri Muhip paşanın ktzını 

öldiirmiiş olan Gramer on iki sene iıldematı şakkaye mah
kum edilmiştir. 

"Vakt,,ın 10 Haziran 1929 
tefrikası : 2 

kaınlı§ı alarak gurbete çık· 

masına sebep olmuştu. 

Yaprak Dökümü Yazan: Reşat Nuri 

Ekseri tecrübesiı: hasta· 

lar gibi sanmıştı ki insa-

nın ıstırapları yattığı yatak· 

tan ve etrıfındaki eşyadan 

gelir ve yer değiştirmek 

onlardan kut'tulmalç için en 

birinci çaredir. 

Ali Rıza B. o zamandan 

sonra bir daha lstanbula 

dönememiş, yirmi beş sene 

muhtelif memuriyetlerle A

nadoluda dolaşmıştı .. 

Çok malumatlı, çalışkan 

bir adamdı. Fakat ne ma

lumatı ne de çalışkanlığı 

işe yarar cinsten değildi. 

Arabi ve Farisiden başka 

lngilizce ve Fransızcayı 
da bilirdi. Gençliğinde e

debiyatla uğraşmış, mecmu

alarda takma isimle olduk· 

ça düzgün gazeller neşret- Adam ... elini öp... Dua et· karışı, taliine, pek ağır 
mişti. Sonra felsefe ve tir... ilimden bahsettir.,, başlı ve tt-miz bir kadın 
tarihe merak etmişti. Sade Şiir okut... ne yaparsan çıkmıştı. 

1 
Yirmi yaşında 

boş ıamanlarını değil, bir- yap ... Fakat it isteme. der- olduğunu\ temin etnıele · 

az da iş zamanlarını kitap !erdi. 

okumakla geçirirdi; bu, onun 

uzun memurluk hayatında, 

devlet hazinesinden çaldığı 

yeğane teydi. 

Titiz denecek kadar 

temiz, gülünç denecek ka

dar nazik bir adamdı. Hak 

yemek kanuna mugayir bir 

şey yapmak, kalp kırmak 

korkusile bir türlü iş gö

remezdi. 

isterdi ki elinden çıka· 

cak iş sade kanuna değil 

teamüle, in!anlık ve nezaket 

kaidelerine de uysun, yani 

bört başı mamur olsun ... 

Ondan bahsedenler • iyi 

adam... Peygamber gibi 

Anadouludaki yirmi bet 
senelik memur hayatı on

daki eski Babıali efendisi· 

ni bir türlü yola getireme

mişti. 

Evlendiği zaman kırkına 

yaklaşıyordu. Bir aile kur· 

malc: onun gözünde yeni 

bir devlet kurmak kadar 

ehemmiyetli bir işti. Bunun 

için belkide hiç evlenemi • 

yecekti. Fakat yakın bir 

arkadaşı bir gece ona ak· 

rabasından bir kızı teklif 

etmiş, Ali Rıza bey de (ha

yır) derneğe otandığı için 

( pekala ) diye cevap ver

mişti. 

rine rağmen ferah ferah 

yirmi beş vardı. Ali Rıza 

B. nüfus işlerinde -devletin 

başka hiç bir şubesinde 

gösteremediği • bir faaliyet 

gösterdi. Yedi sene içinde 

birbiri ardı sıra beş çocuğu 

dünyaye geldi. Nihayet 

dört senelik bir dinlenme 

müddetinden sonrada • elli 

yaşına girdiği gün- son bir 

kızla yarım düzineyi tamam 

etti. 

Bu çocuklardan beşi ya

şıyordu. ikinci oğlu Necdet 

üç yaşında kuş palazından 

ölmüştü. 

Bazı boş vakitlerinde ha

la kıt'alar, gazeller yıı.zan 

Ali Rıza Beyin pek sevdi

ği bir teşbih vardı: Vak'a

lan coşkun bir sele, ken· 

dini uzaktan bu seli seyr

ı;den bir insana benzetirdi. 

J3üyücek bir memur olma

sına rağmen hiç bir zaman 

bu sele katılamıyacak, ha

yatta daima bir seyirci 

mevkiinde kalacaktı. Maa

mafih onun kanaatince 

vak' alan ezeli mecraların

dan çevirmeğe çalışmak 

boş bir emekti. Bu böyle 

gelmiş, böyle gidecekti. 

Ancak birbiri ardı sıra 

gelen bu beş çocuk Ali 

Rıza Beyi bu vaziyeti de

ğiştirmiye mecbur etti. Bü

yütülecek beş çocuğu olan 

bir adam hayata karşı bir 

kayitsiz seyirci mevkiinde 

kalamazdı. o zamandan iti-

haren eski gevşek ve emel

siz rıemur gitti, yerine 

çocukları için her fedakar· 

lığı göze almış bir gayretli 

aile babası çıktı. 

Çocukları ıçın geceli , 

gündüzlü didinmek onu 

yormuyor, bilakis mes'ut 

ediyordu. Yalnız bir düşün

ce vardı: acaba fazla geç 

kalmamış mıydı? 

bazı yorgun ve bedbin 

saatlerinde bu düşünce onu 

biraz rahatsız ederdi. Fakat 

bu fikir üstünde fazla dur

maz: 

~Kuvvetli bir vücudum 

var... bir kaza ölümüne 

uğramazsam daha ferah fe
rah yirmi sene yaşar ve ça

lışırım, diye kendini t elli 
ederdi. 

Bıı yinni seıie son derece 

geniş tııtıılmuş bir hesaptı. 

Pek sıkıya gelirse bunun 

yarısı kadar bir zamanda 

ona yetebilirdi. Gerçi son 

nümero çocuğu olan Ayşe 

pek vakitsiz gelmişti. Fakat 

bunda o kadar korkulacak 

bir şey yoktu. icap ederse 

ona ait olan vazifelerini 

büyüklerine de bırakabilir, 
gözü arkada kalmazdı. El

verirdi ki onlar dü~ündüğü 
gibi yetişmiş olsunlar ... 

3 
Hiç akla gelmiyen bir 

vak'a Ali Rıza beyin bu 

hesaplarını altüst e!nıiş, 
onu elli beş yaşında dev:et 

memuriyetinden c;eki!me • e 

mecbur bırnkınışlı. 

O zanıan Trabzun san k· 

)arından birinde nıu! 

Bir gün bir kadın 

r ıftL 

ka\ırma 
Ilı J 



1 Memleket haberlerıl " Şarlok Holmes ,, in sergüzeştleri 

Çocuk katili Duvardaki Çengiler 
İki sene 

Zaman hakkında • vakıt , 
nakittir 1 • hükmünü 
vermiş Lir mili eliz. Ta

rihin: izin son mcs' ut harikala
nnda· ı beri büyük iddialarln 
mcdeı~.ye t kcrvnııına karı~tık . 

Ku.van deyince 1 hatıra hava 

için~c yüzer gibi giden deve 
kafilel':ri ve çan se•lcri gelir . 

Fakat bu medeniyet kervanında 

deve katarı , tayyare filosu ve 
çan se>i de motör ıığulıu ou ol
mu~tur • 

.\sır ve devirleri onların hu
su,iyr.tlerini lıuİ!sa eden isim· 
!erle oyırmok adeti eğer hala 
devrıı':1 ediyorsa 1 zamanın11za 

« sUrut am • denilebilir. Sürat, 
bugün oade bir kıymet değil , 
ndeta bir mani , bir illet halini 

elmıc,lır , Son rekorlara bir kaç 
metro'. ik fark koyanlar azizler 
gıbi ~bcil ediliyor . 

Bartın da 
kadınlara 

genç bir sarho§ 
nasıl kur yapar? 

Bartın gazetesinde oku· 
duğumu1.a göre, geçen haf
ta Kırtepe ıncvkiinde çok 
elim bir vak'a olınuşlur. 

Kırtcpedc kadınlar salın-

cak kurup eğlenirlerken 
1 o civardan grçen 1 '7 yaşın- ı 

da Hasan isimli bir sarhoş 
kadınlara vahşi bir kur 
yapmak hevesile arkadaşı 
Yusufun belindeki taban • 
caya sarılmış ve yapma, 
etme d~meğe kalmadan 
k:ıdınların bulunduğu yere 
iki el silah sıkmıştır. Kur 
~unlardan biri Rukiye atlı 

4 yaşındaki bir çocuğun 

gözünden girerek beynini 
parçalamış, diğeri de Leyla 
isimli 6 yaşındaki bir ço • 

Bazan ke~findc ilcrli) "'· 
O 'akit hem çalı~ıyor, hem 
ı'lık çalarak :;:ırkı ı-öyltıyor
du. Bazaıı de hayret a'arı 
µ:<i >tenyor, clindaki çizgiler 
bclirhor, gözleri mlıphemi

yct peyda ediyordu. 
\ihayct ~andalycsiııden_.;ıç· 

r·ı<lı· nıni zamanda bir zafer ' , . 
"" 'ın . ı çıkardı. I·:!lcrini biri-
bi;·in~ 'ı.irterck odada dolaş· 
nı ,ı~a koyuldu. 

i~iııci ı;dııtin ak~mı Ilil
ton Knlıittcıı bir mektup 
ııcldi. Orada lıcr~ey yolunda 
gidiyormu~; yalnı1. irtifa tah
c:ı.'ı i.izcrindc iki satır işaret 
yıtpılnıı~ bir kağıt bulunınu ~ 

cu. Kabit son yazının atideki 
<eklini "ondcriyordn. ' ,., . 

Ar, , erikalı tayyareci 
A mot.kayı keşfeden 

Kolomp tan eiyade 
şöhret kazandı , 

Lintberg, 
• Kristal 
alkış ve 

1 

cuğu elinden yaralamıştır. 

Katil yakalanmıştır. 

I j Ka., M e k<u p<a n ] 

1 
iıf Jf-tf-/J. 'J:-J j; tf 

Bu ne hal Y·'4t_ .J-J"y•.z,J.!v-_,,"M 
Sürat karşısında şuurumuzu 

kaybettiğimizi bunun kadar iyi 
ispat eden bilmem başka bir 
ve.ika daha bulunabilir mi? Dört 
buçuk asır evvel en:ıin denizleri, 
bir midye kabuğu kadar bile 
sa~lam olmıyan e.ki gemisiyle 
aşan , yeni bir dünya keşfeden , 
anın yuvarlaklığını beyninin 
geniı aydınlığı içinde gören 
kolomp , bugilil Dempsey kadar 
tanınmış değildir . 

Bir Tilrk müessesesinde .tt-rf i}. :A·ıl,fı )J}' 1-tf '/i 

Hiç birimiz buna itirazı ak
lım11dan geçirmiyuruz. Sankki 
süratin milyonbrca beyğir kuv· 

velindıl<i motörleri beynimizin 
içinde ıı~ulduyor ve sürat rüz• 
garı ftrimizi dağıtıyor. 

Evet bütün cihanın bugünkü 
telakkisi böyle. Yalnız dün içim 

yaı>arak okudu!(um bir haber 

bana bizim eski bir derdimizi 
•ysva~ yavaş• ı lıatırlatlı. 

•Halkah>da mükemmel de
nebilecek bir ziraat mektebimiz 

vardı. İki sene evvel, Anka-

rada ımıav.am bir ziraat en;ll· 

tüsü açacağız diye bunu kapa

mışlar, talebe ve müderrisleri 

dağılmı~lardı. Ziraat memleketi 

olan ülkelerde enstitüler lazım· 

dır. iyi ama onu açarken mek
ep ni~in ve nasıl kapanır? Bu belki 

akb sığmaz. fakat şun un içinde 

bir hakikat olarak yer almıştır. 

iki sene kapalı duran Halkalınuı 
tekrar açılmasına yeniden ka

rar verilmiş. Niçin l:ıilmiyor

musunuz? Çünkü Ankaradaki 
clarülmesai hala açılmanıı~ imiş. 

Vaklile kapanma kararı veri
Lrken esasen buradeki muallim· 
!er bu noktayı söylemişler. 

Yolun yanlış olduğunu anlat
mağa çalışmışlardı. Dinlemedi
ler, keyifleri i•tedikleri gibi 
l,arekeı ettiler ve işle iki sene 

Yunanlı memıır mu 
çalıştırılıyor ? 

illüteaddit imzalarla gazete

mize yazılıyor: 
l lükümetin müteaddit emir-

lerine ra~nıen ecnebi nıüesse
s&tııı Türk :ııeınur istihdamında 

oösterdikleri i;!iğna ve ınuhnle-
b 

fetteıı Türk serınaycsilc kuru-
lup milli firma altında el'aıı 

faaliyette bulunan bir sigorla 
şirketi vaziyetinin ınüsadesizti

ğiııi ileri sürertl: yol verdiği 

dört Türke mukabil evvelce 
şirket komiserinin işten el çek
tirdigi iki Yunanlıyı tekrar mü

tehassıs sifatile kadrosıına alı

yor ve bunlardan yalnız bir 
taııesine dört Türkün nıa3şın· 

dan fazla para veriyor. 
Mütehassıs olarak gösterildi

ği Branşta !ktısat fakültesinden 
birincilikle mezun ve on seııt· 

dir ayni Branşta muvallakiyctle 
çalışmakta b;ıltıııaıı bir Türk 
ı:enci daha ı.lün l(atolik mekte

binin bilmeyiz kaçıncı sırı{ınd<:n 
çıkır.;ş Jir \1uıı:ın1ıya ıııun.Yiıı 

güstcriliyor. Şllplıcsizki bir 

Türk nıüessesesindz buna mü
saade edilmesi ancak o nıües
scsrnh yabancı ve tuieyli uı:

surlar tarafıııd::.ıı idare olundu-
' ;:unu gi:sterir. Bu ne hal ~ 

·:;k·t;;·· .. i:~;~i;·····k~i:i:····ı:::ik;· ! 
yıllarcı emeğin mahsulü olan 
koll:ksiyonlar bakımsızlıktan ha
harap oldu, hayvanlar öldü 
veya ;İoğı!dı. Şimdi bu öler. 
zamanı kim diriltecek, zarar· 
lan kim ödüyecc? Dünyadaki 
zaman kiymetindcn bizim hisse
miz bu mudur? 

4'ı 
ÇIKRIKLAR 
DURUNCR 

Haydi, arkadaşlar.. afeşşşş! 

1 'ek İlliian ve tek l aş l.-alı 11cı ya 

karlar ateş ... 

-80- Yazan: Sadri Etem 

Bütün derglh çınladı : rine seslendi: 

Allah , allalı .. Zaptiye k~- - Dini bir oğrunda ya ga-

rarp,iıhı inledi : zi, ya ıehıı olacaksınız. 
Allah , allah •. 

Hasan bağırdı 

- Ölmemek için öldüre• - Of.. Aman.. Bacagım .• 

- Ah çocuklarım .. 

Aıkadaı .. - Yandım Allah biraz, bi-

Zaptiye kumandanı nelerle· 

• ı Jolmes" bu garip re,im 
üzerine i!tilcrck bir kaç lah
za dıırdıı; sonra bir hayret 
ve eııcli~c sayha>ı çıkararak 

doP;ruldu. Yüzünde elim hir 
ızttrap asası mcihut idi. De
di ki: 

- :\lc>clcde çok miisama
ha ettik, i~i ileri Yanlmlık. 
Bizi bu ak~am ~ Xort \"al

~am "" p;ötlirebilecck bir tren 
Yar mı? 

Tarifeyi alarak haktı. son 
tren lıarckdt ctmi~ti. 

- Şu halde yarın ,;abah 

gayet erken yemek yiyerek ,, 
ilk trenle azimet cderi:.ı. 

Oruda nıuscacclen buJunmak

lı!';ınıız Uzımdır. llah! l~tc 

beklenilen telgraf. fiiran ;\Ja

dam 1 lüt,on... Belki cernp 

yermek ldzım. 1 layır.. 1 ler 

şey tahmin ettiğim gibi. Bu 

telgraf bizim orada bulun
mamı1. lüzumunu tabiye 
ediyor .. Nasıl bir dolaba düş
dli~iımli Hilton Kabıtc bil
dirmckliğim icap eder. 
. . . . . . . . . . . . . . 

"" \'I . .. ...:ort a ~an,, ıstasyonuna 

gelip ne tarafa gidccc~imizi 

lıaıJcr verir ,·ermez ~cf dö 
t~ar bize J,Jğnı ko~anık de
diki: 

- Galiba Londradan !(e· 
len zalııtai hafiye mcnıurla

rı,:.;ınız !.. 
"1 lolnıes. in yüzünii cn

di~e kapladı ve sordu : 
- Buna nereden lıııkmc

diyorsunuz? ... 
- ::\orYcçten ııelcn zabı

t:ıi lıuliyc memuru ,\Jarten 
trenden indi. Belki de dok
wrun~.-dur ya ! Ülnıedi.._ 

Gençliğime doyamadım .. 

Bu seslerin yanında, sessiz 

ve bir avuç kan içinde Lo~ul

muı ölüler vardı. 

Dudu son emrini verdi: 

- Arslanlar Alinin evini 

düşmanlara verecekmi siniz? 

- Vermeyiz. Ölürüz de ver• 

meyiz .. 

Tek insan ve tek taş kalın

cıya kadar ateşi. 

İkindiye kadar ateş böyle 

devam elli.. 

iki taraf ölülerini gömmek 

için kısa bir mütareke yaptılar. 

Babası çıkrık cephesinde , 

oğlu fabrika ıarafıııda olan bir 

kaç kÖylü bir Jaya geldiler : 

Gizlice : 

sin !. 

Allah taksiratlarını affet· 

diye dua ettiler . Bu l 

Yazan : Konan Ooyl 
Mütercimi: M. Gayur 
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. ' ",azen kaş/an çatılıyor, gözleri dalıyor yüzünü endişe kaplıyr · !c 

~ ı ıı gelen haberlere göre 
hc· ııliz yaşıyor. llclki v:ı':tin

dc yetiıerek hayatını• kurtarır 

idam sehpasına gitmesini 
mümkün kılamnız. 

"l lolmcs, in yiizli daha 
ziyade çatıldı. Dediki: 

- IUding Torp mausra 
gidiyoruru7. Fakat ne olıı,P 

bittiğinden usla haberimiz 
yoktur. 

Şef dö gar dedi ki: 

- O ! ne miithi~ hadise 
bil,eniz ... :\1. l lilton Kabir 

, e ze,·ce,i, her iki<i birer 
kıır~unla yuruldu. l lizmecçi-

lcrin i!adc,inde kadın ze,-. 
cini öldiirmii*, sonra ela, inti

hara tc~ebbıis etmi~tir. f lil
toıı öldü kadında ümitsiz 

halde yaralıdır. Alı! yurahbi! 
O aile :\or[olk eyaletinin 

• 
en muteber ai1clerind~n biri 
Jd. 1 1 .• 

Bo~ yere luf at;mık rnkit 
kaybetmek bcemiyen •l iol-

me» hemen bir arabaya 
atladı. Şatoya kadar olan 
yedi millik yol iıntiıl:ıdırıca 

ag1.ım asla açmadı. 
Seyahat esna>ında bir ,ok 

defalar endişe göstermi~ti. 

ye sabah gazetelerini ke
mali dikkatle gözden p;e
çirmişti. Fakat korktuğu 

~eyin ,·ukua geldiği şn sıra

da bitap dunıı·ordu. Araba

nın arkalıP;ına yaslanmı~. 

tahayyiılatına d:ılmış kalmı~tı· 

Xihayet :\'orfolkon yc~il

Jik tepelerinden Şimal de
nizi göziiktii. ,\ rabacı kam

çı.•ının ucu ile bir ağaç tc

pe>inden yük,-ek iki tııi!;la

kuleyi gösterdi YC dedi: 
- l~te.. hıır;,_,ı Riding

Top şatosudur. 

Al:\ca mah:;ns sundurma, 

irtifa tahtası orada duruyor

du. (;ayet siislü ve kliçiik 
blinycli bir adam bir araba

dan indi \'C 1 licndbini Xor-
folk Polis mufctti~i ;\l:ır-

rcn olarak rnkdim etti. 
dostunun jsn1ini 

fer kal~\de hayret 
dedi ki: 

öp;rcnincc 

göstererek 

( Bltn•edı) 

Ucuzluk müsabakamız 
Gerek karilerimiz, gerek müesseseler 
arafından büyük al&ka ile karşılanıyor 

Grı::.etemi:iıı ilk sa.vı.fasınuı başında 
bir kupoıı goruyors11n11: ; btt kupon 
ıı::.ııclıık mı'isabakcuııı::.ııı bo11osııd11r . 

( cu::.luk bonosunu kesini::.; iialın ala
cağını; eşva ıçın ·' 1 AK11' ,, karilrrine 
l(,n-ildt 1-a11ar:aklan111 ildn etti,J.iıııi;::; dı'ik-

~ ~ b 

kdn cıe mağa::.aarı tercih edinİ::;; pa::;arlığı-
11ızı rapını~.' eğ<:_r ,(i°:,t nır~ktıı is(! /ıesabı -
nı::;ı ona p:orP. gonııııı::;; 11ılıayet p:a:,efr'ıle 

ildn ecüleıı nisbette terı::;il<it yapıl 111ası ir;in 
para ile beraber kuponu ı·erini::. Karileri -
11 ıi::.e wıı:ildt !Jrıpacak olan diikkdn l'r. 11ıa -
ğa::.alaruı lislciii ':!: üncı'i sa.r~fanu:dadır . 

rna~z;r; önün-de Dudunun göı::- -sardılar.. Gerçi bu sarış onlar 

!eri yaşardı . için bir hayli güç oldu. Yüz-

Esma söylendi den fazla zaptiye saman yıilın· 

_ Allah günahlarını affetsin 1 lan, ve odun kütükleri ara· 

ama allah , onların günahını sında öldü. 

sil.in birer fazla düşman tepele- F akaı bütün yolları su baş-

ıneı.izle affeder, haydi ·· Arka- !arını tuttular.. Adaköyün öbür 

daşlar .. Aaaaaleş • akşşşşş .. köylerle münasebetini kestiler, 

İhtiyar köylüler • çocuklarının Adaköy yalnız başına Okyanus 

ahrette mes'ut olması için silah- ara:sında bir küçük kara gibi 

lannı düşmanlarına çevırdiler .. kaldı. Bu vaziyete göre Alinin 

y ~ hedeflerinin yerlere yıkıldığını mezarını ancak, Adaköy halkı 

gördükleri zaman çocuklarıııın müdafaa edecekti. Akşam olunca 

ba!:tıyarlığını içlerinde duydular. saydılar.. Sağ olarak seksen 

Zaptiyelere mütareke esna- kişi kalmıştı. 

sında yardım gelmişti, bir redif Ay o gün kanlı bir derenin 

taburu az ilerde ormanda kenarında yüzünü yıkadı. 

hücum için bekliyordu • Ufuk mosmor, topraklar kıp-

kızıldı. 

Beri taraftan boru sesleri i§İ· 

Ateş bütün şiddetile başladı. dildL Bu silahtan, kurşundan 

za;;tiyder eviu dört tarafını daha korkunç bir şeydi .. Gecenin 

Deniz üzerinde bir 
mavuna tutuştu 

Dünkü zabıta vak' aları 
içınde iki de yangın vardır. 

ve bunlardan biri denizde 
olmuştur. Tahkikatımıza gö
re hadise şudur : 

Bayraktar oğlu Hayri beye 
ait mühim miktarda yumurta 
talaşını taşıyan bir mavuna, 
Haydarpaşadan köprüye 
gelirken talaşlar arasından 
ansızın alevler çıkmıya baş
lamıştır. Bunun üzerine 
mavuna sahibi Hasan ağa 

feryada koyulmuş ve biraz 
sonra yetişen itfaiye motörü 
tarafından, tabaslar kısmen 
yandıktan sonra söndürül
müştür. Mavunacılara bir· 
şey olmamıştır. 

ötekine gelince 
Diğer ya~gın hakkında 

da şu tafsılatı öğrendik: 

Rıhtım şirketinin Galata 

antreposunda bulunan ve 

kont Otan isminde birine 

ait olan bir sandık ecza 
sıcağın tesirile iştial etmiş 

ve neticede eczalardan baş· 

ka bir miktar tüccar eşya

sı ve kismen de odanın 

döşemeleri yanmıştır. Bu 

arada iki de yeni karyola 
harap olmuştur. -

İntiharlar 

Hastalık yüz!inden 
Galata postanesi md;ıur

larından Mustafa Nuri B. 
evelki gliıı evinde tabam:aile 

intihara teşebbüs etmiştir. 
Nuri B. çok ağır bir yara 

aldığından derhal hastaneye 
kaldmlınıştır. Öğrendiğimize 

göre bu intihara sebep bir 

türlü geçmek bilmiyen kor· 
kunç bir hastalıktır. 

Annesine kızrr,ış 
Kızıltoprakta Hacı Hasan 

ağanın 14 yaşındaki kızı 

Saliha H. annesile kavga 
etmiş, bundan müteessir 

olarak kendini öldürmek 
istemiş ve biraz tentürdiyot 

içmiştir, Saliha H. derhal 
yetişil~rek tedavi altına 
alınmıştır. 

Çocuğunu öldürdü 
Beykozda oturan Aliye 

isminde bir anne, gece ya

rısı uyku arasında sağına 

dönerken üç aylık çocuğunu 

ezmiş, zavallı yaVTu boğu· 
!arak can vermiştir. 

Buda zehir ile 
Dün şöyle bir intihar 

sessizliği içinde ınadeni ~esler 

develerin lıomordaııması gibi 

bir şeydi. Bnru •esi herkese 

dehıet veriyordu. 

Vakıa dergahta kim•e teslim 

olalım demedi. Ve •on deme 

kadar da hiç bir adam te~lim 

olalım sözünu söylemege ce.a· 

ret edemedi. Köylüler nıülema· 

diyen kuvvetlerini hesnp ediyor

lardı. Her ateşten sonra mev

cudu sayıyorlardı: 

Bir.. Eleş, on.. Yetmiş. 

- Bir beı on.. Alımışbeş 

Yassıya doğru mevcudu saydık

ları zaman.. YekOn: 

- Yirmlüç geldi.. Esma 

yirmi üç yiğile döndü: 

- Yirmi üç kiti kaldık.. 

Sesler geldi: 

- Olsun.. Bir tane ele kal
sak ateı .. Ateı .. istedikleri gi-

Boğa dö!üşü 

B ir telgraf okudum
Madritten gelen bu 
aj1ns haberi Ceıııiycti 

akvam azasıııın l;oi;a ı;üreşitriıı

de hazır bıı:uııdııklJrırıı bilJirı· 

yordu. 

- Eh, d~dinı, adanıc3ğız l r 

erıi z.ını~ııLiıı nüllt:'tleri b:r.)ırıic 

tutuı•ıırnıadıbr; Ları hW\"at:· 

J.ırı dü~fıştürsüııler! 

* 
Kadın münielıipler 

Bir ~rka.d ; ._ııııla. gazete 
OKll)OrJıık. Ak,a ıııııı 

teşiııcı sayıi3SUI<la ~" 

5crl;iviı~ gözümüze ç,uptı: 

• İngiliz intihabatında geııç 

kızlar genç cri<ei.lere rey 

vermişler!• 

Arkadaşını bu cüııılcyi cii· 
rüııcc kendini tut1111.1dı; 

- Y3şasırı b~. ı.ledi, biz de 

kadınlara idtılıap lukkı vertlım. 

Beıızi11 ' Toktur. 

Eğer gideceğiniz 

yer Y aktnsa! 

Bazı ıoförler hakkında: 

yeni takibat 

Söylendiğine göre Şoförler 

ı;eııe bazı usulsüz işler yapııııy.1 

başlamışlardır. Billıass:, bir 

çokları gelen müşterilerden ne

reye gideceklerini sormakta, 

bu mevki yakın hir mevki i>e 

beııziıı yokluğunu iddia edere!< 

mu:teriyi kabul dıııeınektc

dirler. 

Dün bu tarzd~ hareket eden 

birkaç şlför tcsbit edilmiş ve 

bıı hususta şiddetli tecziye b

r.ula<ı \'erilmesi kararhştırı;. 

ınıştır. Şehremini muavini l l:iııır 

B. bu hususta demiştir ki: 

- Şoförler gelen miişteriri 

kabule ve istedikleri yere ı::ö

lörmeğe mecburdurlar. 
Bu yoldaki şikiiretleri ya· 

kınd•111 takip ediyoruz. 

ifalkta: da ric1 cd! riz; bu 
ı:ibi işlerden derhal bizi luber
dar etsinler. 

Diın bir kaç şofOr yakah· 
dık, bıııılJrı derhal ve şidcidk 
tecziye edeceğiz. 

............................................... -
daha tesbit olunmuştur: 

Kasımpaşada İsmail ismin 
de bir nezafet amelesi aile 

geçimsizliği yüzünden ze

hirli hap yutarak kendini 

öldürmek istemiş, yetişile

rek tedavi için hastaneye 
kaldırılmıştır. 

·-. -.. 
bi aırş devam "ili. Ve nihayet 

altı kışı kaldılar .. 

Dudu yaralılar arasında idi, 

Esma elinde martin bir kôşedc.ı 

öbür köşeye sıçrıyor Hasa, 

kanlar içinde bağırıyordu: 

- Arkadaş ölmemek ıçln 

öldürectksln f, 

Bir an geldi ki ; artık der

gahtan ses gelmez , •ilah atıl

maz oidu . ZapUyeler , • cena

zelere basa basa içeri girdiler . 

Hala Bolulu al sürücül<ri 

Adaköy yollarınd~,ı ı:cçerhıı , 

emniyet ellikleri insanlara , ciüz 

bir tarlanın kenarındakı hafif 

tümsegi gösterirler ve •eslenirler : 

- Burası ( peyganber kadın
ların ) mezarıdır . Buraya nur 

iner • 

Son 
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VAKiT 

Kaçan kaçana 
1 lômio ~an1mın. DflilU~ ~ovası . ro_ç!d /j'U:';ı:k'"':ii:h":t:::--.. 

Üç tacir tagayyüp etti • 

i
l .l>< ı~rafı birine; ••1\lfamizdadır) 

s•vki şekline göre; tecil kanu· 
lngı"lte_._reye gi t- \ ·vakıt.}carilerln~ ienzil&t y aplJcak dılk-ve~m. bu noktadan söz royle- 6 h.tn ve mağazaların listesi ~ 

Bir kısmı ifl&.s edip tabanları ya~lıyorl_ar, bir 
kısmı da metresleri ile para yemek için şunu 

bunu çırpıp sırra kadem basıyorlar 

1 m:ııdan istif.a_deyi isteyip iste-
m{('iğini sordu. l(eııan B. , 

•Okuıı.·,n istida da yazılanları, 

kati ı iddiasını meslek namırıa 

di. tecilde israr etti. Reis Ferit ffiek İstiyor ~ ;;:;=_E~ = 1 - Sirliecidc tramvay (•10 l 0-25 ttıızilat yapa· ili aza Nusret ve Asım B. !er ~ 

M · Mokdonalda ~ caddesinde Kdıççı zade Bedri caktır). = müzakereye çekildiler. .,. ı l G ı d ı -
Son bir halta zarlında üç 

ıüccar piyaıayı dolandırd!ktan 
wnra Anupaya kaçr~ışlardır . 

bernber aırra kadem baımııtır. 
Bu zatın F rausaya kaçtıi!ı an· 

latılmıldadır. 

reddederim. Tecile gelince, ka· 

nunen bahşedilmiş bir lıaJıtır, 

Biııacııaleyh, !etili lsterindedi. 

tel"' f idi s Beyin inci gramofon maj!azası - a at11 a topçu ar ? 

so~:~
1

~ara
6

raat~!~di~;~~a~er~~~= lstanb:~~ (J.~) - M. ı ( Plakfordan 0/0 5, gra· ~~~d~~~~~eknta~~~~iall~rk;r·· f 
keme, müstantiklerin vasfı Troçki l\1. 1\lakdonaldıı bir ,.,_la mofon makinelerinde O/O lO) <ısında (Y.:ni dıinı·a) ,,·arnp = 

2- Eminönüde • Seliihattiıı ' = cürınisi ile mukayyet ve telgirafname göndererek lngil· \ Vehbi s tuhafiye mağazası. imal:ltlııınesi. !!J Bunlardan Liri Sultan hama· 

mında Aıir dendi caddesinde 
Y oda Leon ,.e Avimele şiire· 

k!sı koml\lldit Jirketinden A,·i· 
Mele eltndidir . Şirketin baılıca 
erkin;iı~an olan bu zat evlidir 
ve çocukları vardır. Buna 

ra~men bir Rus kadınını sev· 
nıektedir. Evli olduğu ıçın 
ikinci bir dela evlenemiyecek 

o!an bu zat Rus kadını tle 

birlikte Avaupaya kaçmnğa ka
ra< vermlf. tirketin bankadaki 

35000 lirasını almıı, kadınla 

ikinci firari kasket ve elblsl 
komisyoncularmdan Necati Ziya 
efendidir. Bir musevi tacir ta

rafından iA!sı i•ten.-n bu zat 
13000 lira kadar borçludur. 

Anupaya kaçtıi!t anlaşılmaktadır. 
Üçüncüsü, Katıra oğlu hanı 

ittiEalinde manifatura ticareti 

yapan musevi bir tacirdir .15 

bin lira ile lflAsı istenen bu 
tacir de Avrupayı kaçmııtır. 

Bunlardan maada ıon hdta 
zarfında deri tüccarlarından 

Menda efendi de iflas etmittir. 

- Muhakemenin devamıııı 
isterseniz, devam edecektir. 

Dıını: tnlebe de Mlahiyetiniz 
vJrd:r? 

- lsteıııiı-oruz ! 
- Siz,.. siz,.. siz ? 
Reis Lamia 11. ın zevci 

Ceıııal B. le diğer ıııa1mıınla

ra da sordu, hepsinden tecil 
istedikleri şeldindr. ceı•ap aldı. 

müddeilerin, önce katilden balı- tereye gidebilmeşi için pasa- __ ğ (Kravat, gömlek, Çanta ve ( 0 ,25ıeıızildt yap~caktır.) ~ 
tnı 1 · o ad bunu · .ı·ı · · • f 2 - Ankara caddesin- ~ se eme erı, s nr an portunun vıze Cuı mesını ~ fanila üzerinden • ı,5 çorap , ,

1 1 
\I 

11 
,. = 

·dd. t ı · · - -ı - K d' · b = ııc ·' ual im , ımet aııt _:_-ı ıa e me erme manı goru mu- talebetmi,stir. en ısı u se- -~ ve yaka üzerinden •.
0
:3 k 

- iitiipanesi ~ yordu. Katlin delilleri arasında vahata sebep olmak iizere fI tenzilat yapacaktır.) ( -· 
, == /'• ı O tenzilat )'tlpacak· ~ Kenan B. in « liasta, ataleti derhal teda,·iye mühtaç olan E. 3 - Eminöniinde, Dalı· , -= tır . .,. ~ 

kalpten öldü> dôiye rapor ver- 1 .s.ıh•h•o•tı.·n·i-il•er•i-s•ü•rı•n•ck•t•e•d•ir •. -l§=-==-~a--y ç~k~ıa.0 p.0 ı10pıızarı tuhafiye l~- ı ,J - Yeni camide ıah- =_-==--_-=--=_ 
mesi de vardı. lümün hakiki ı · " mis önii caddr>inde Kara -lotanbul mmtaka maaJin mühen-
sebebi Tıbbıadliye sorulmuştu. tenziblt yapacak- J\lııstafa zadr , e ~iirc\(dq. JMitinclen: • 

~:v:;e:ı:zi:~:~~e:vi~e:~;~:~~~ Bilecik vil~yetinin yenişelıir ( __ -_'"' ar~ - Sirkedde Ilaıni- 3:~hk~~ı~) numaralı kıısap--==--__ ----=·=-~~--::_"'~-~ 
kazasının kirazhyayla k~ryesin- ~ 

yün ~meden, tecil mümkün _ diye caddcsı'nde 6. nunıa- 14 - Beyo~lunda Balık· 
de kilin olop Jıaleıı hükfımet = . ( ) de"ı'ldı· Ortada katı'! ı·deia<ı =:_= 1 l µazarında 29 numaralı 

ve" fen~en lıalii lazım gele~ mali buluııan simli kurşun ve :_ :aa·:a.sLsmaiJ Asaf Ileyin ma· kasap dükldııı = 
çinko madeninin bir sene zar- ı; ~ 5 K d k.. · d Es -

Mot~uat cemiyeti ~onorası 

Söz, Bclkis H. ın vekiline 
verildi. Mumaileyh, hadisenin 

alelade dikkatizlikle olmadığını, 

bir ana ile çocuğumın telef 
edildiğini Cemal B. in severek 

aldığı zevcesini sonradan m~
habbcti sö:ıerek ihmal ettiğini, 

lıususat varken, muhakeme, fında tescil olunacak (250,000) J (Gramofon, plAk üıerin- 1 - a ı ·oylııı C ) \ 
ceffel kalem duramazdı. lira sermayeli şirkete hukuku ~=-= den %5, tulıaliı·e es,·,·ası kiiskele caddesinde 27 ==----=-==E 

, numaralı kasap dllkktru Netice olarak, mahkemenin devredı'lmek ve teslı'm tarihin- ·· · d 0 

==
g uzerın en o IO tenzilat f 6 - Csküdarda hkele vıcdani kanaati tebellür edinci- den itibaren bir sene zarfında y k ) 

ye kadar, muhakemenin deva- eski inıaifrt açılarak ve maden ~ a~ac::__ tı~ohçekapıda Giil- caddc>inda Karanıııst~::~ap· ~ 
[ Üıı ıaralı birinci ıylamızdodır] 

4 - Senede muayyen bir 

ı;üııliu cemiyet azasının müş

terek gezinti ve eğlenti gü· 

rıü oıarnk tesbiti yeni heyeti 

merkeziye} e havale olunmu~
tur. 

-- !'\iz~ nın,ımenin tadili ve 

b:ızı ek<ikliklerin tamamlan· 

ması hususunda yeni heyeti 

nıcrkcziycııin hazırlık yapma· 

sı \ e lıazırlıyacağı muaddel 

nizanı nt.mc layihıısıııı gelecek 

kongreye nrzetmesi kararlaş 

tırıinıı~tır. 

;\liiteakibcn yeni heyeti 

merkeziye intihabaana geçil· 

mi~, 1 lakkı Tarık B. reisliğe, 

J•:trnı izzet B. umumi katip· 

liı;c. Abidin Davcr, Ahmet 

~Likni, Selim Ra~p, Relik 
Ahmet, Enis tahsin, :\lelımet 

:\urcttin, Fransızca :\!illiyet 

} arzı nılidLirü 

Sadri Ettm; 

Felek, Tc, fik 

Reşat Nuri, 

Burhan ettin 

Necati, Ali 

Fuat, :\. Sırrı, Burhan Cahit 

BcYler vrni heyeti merkezi-. . . 
yeye intihap olunnıu~lardır. 

lıırilrnlıatııı hitamında bu 

heyetten J lakkı Tarık, Etem 

İz;..:r, Selim Ragıp, Refik 

Ahmet, :\leh met Nurettin, 

Sadri Etem, A. Sırrı, Ali Fuat 
Beyler kongre riyasetine 

mliştcrek imzalı bir takrir 

vererek kongrenin hakla

rında ğösterdiği teveccühe 

ıcşckkLir etmcl.Je beraber 

inıihabata bütün azanın işti· 

rak etmemi~ olmama>ına bi

naen kendilerinin yeni intihap 

olundukları heyeti merkezi· 

yeden istifa ettiklerini bildir· 
mi;lcrdır , 

lııtföahata başlanıl madaıı 
n ve! azadan bazıları vakit 

p;edktiği ,-c h;ızı arkada~lar da 

çıhıp b'İttiği için intihabın 
Iıa~ka bir giiııc bırakılmasını 

btcnıi~lcr , bu teklif heyeti 

umunıi\·ede ekseriyete iktiran 

ctıııemi~ti . Bu su~etle bazı 

arkada,ların intihabııı tehirini 
' 

yeniden heyeti merkeziye 

intihabatı yapmasını teklif 

ediyorlardı. Bu takrir iizerine 

Enis Tahsin ve Reşat Nuri 

Beyler de htila edenlere il
tihak ctmisler, kongrenin tek

lif mucibince yakın bir gün
de toplanarak heyeti merke

ziye ve haysiyet diyamnı in

tihap etmesi kararlaştırmış, 

içtimaa nihayet verilmiştir. 

-·-- - - - ----

Deli 
Ted o vi e dilmek 

üzere Ankaro
don şehrimize 

gönderildi 
:\ ııkara, 9 (Yakıt) - Evel

ki gün biidirdiı;im hadise 
etrafında aldığım mevsuk 

ınnlum:.ıt ~udur: 

Adliye vekilimizin eı·inde 

yakalanan deli çıplak bir 
halde sokaklarda halka sal

dırırken, 'aziycri gören :\lah
mut faat Bey tarafından 
halkı kurtarmak iizeree ve 
alınarak polise yakalatarıl-

mı~tır. Deli götiirlilürken 

yolda polisin tabancasına 

~arılarnk diğer bir eve ı,rir

mek istcmi~se de yetişen di
ğer zabıta meınurlarilc halk 

tarafından yere yatırılarak 
kolları ayakları ba~lanmış, 
polis miidlirlliğünc sevkedil
ml~tir. Deli dün gece timar
hanede tedavi edilrpek iizere 

elleri bağlı olarak lstaııbula 
gönd<rilmiştir. Ddeli tarafın

dan Yeki! Beye taaruı vaki 
olmaını~ar. 

~ ----
Milli şair 

-Mehmet Emin B.in 
60 ıncı yıl dönümü 

.'llilli şair i\Iehmet Emin 

beyin 60 ıncı yıl döniiınü 

mliııasebetilc, AııkaradaAdliye 
vekili l\lahmut Esat bey tara

fından Ank:ıra palasta bir 
ziyafet vcrilmi~tir . 

Zirnktte , AdHae. vekili 
.'llah~ut ~:sat , :\JaariI vekili 
Cemal 1 liisnli ve 1 lmdullah 
Suphi Beyler tarrlından birer 
nutuk söylen mi~ ,~air :\lchmct 
Emin lıcyde bir tc~ekkür 
ııııcku siiylcmi~ıir. ' 

;\!illi ~airimizc uzun ömür 
temenni ederiz , . - -~-

ltalyanlara iki tah-
telbahirle iki tor-

ölümle pençeleştiği anlarda 
kendisine karşı şefik hareket 

etınediğiııi, lıac\isede kasıt mev
cut olduğunu, Cemal B. in ce
sedin ortadan bir an evvel kalk

ması için istical göstermesinde 

ve I<enan B. in Lamia H. ııı 

kalp ataletinden öldüğüne dair 
rapor vuip bunu belediye 

doktoruna göstermesinde setri 
cürıım ve katlin ııeticesini ihfa 
maksadı bulun:luğunu söyliye

rek, Cemal ve Kenan B. ferin 

bazı sözlerinden bahsetti. Reis 
sordu : 

- Ka!iide iştirake nasıl hük

nıediyorsuııuz, yani ne gibi bir 
menfaat.. ... 

- Efendim, biri diğerinin 

mahremi esrarı bulunuyor· Ve 
nihayet maddi menfaat ..... 

Belkis H., ayağa kalktİ: 

- Reis beykhdi, Cemal B. 

evlendikten pek az zaman 

sonra kızıma hakarete 

başlamıştır. Kızıma dayak bile 

atardı. Esasen kadın boşanıağa 

alışıkmış • Sonradan işittiın , 

Uıııiam üçüncü zevci oluyor
muş. Kızııııin yatağı önünde 

sui kastinı ikrar etmiştir. Ke

nan B. in bir sözü de Cemal 

B. in nıaksadıııı ve mes'uliyetini 

izah ediyor. Cemal B. , kızımın 
cenazesi kalktığı gün hiç istifini 

bozmadı, mükemmel tovalet 
yaptı, kendisine ,çekidüzen ver

di. Tamamile iakayittı. Herkes 
şaşıp kaldı. Halta mezar başına 
kadar gitnıeğe bile lüzum gör
medi. 

Kızım, maçkaya gömüldü . 

Birkaç gece sonra Cemal B.i 
nıetnsi Madam inenle otomobii 
içinde mezarlık yanındaki yol· 

da görmüşler, mehtap seyredi

yorlarmış Hiç kızımı seı·seydi o 

civarda mehtap sefası yapabi

lir mi idi? zerre kadar acımadı! 

Evı•elki vekilill!i kandırdılar, 

azllettim. Af ve tecile sığın

mak istiyorlar. Ben şahsi da
vamdan vazgeçmiyorum l 

Kadriye H. ııı vekili şöyle 
dedi: 

- Bizim davamız, nıalüiiye
te sebebiyettir. Kasıt iddiamız 

yok, taksir iddiamız var. Tecil 

dolayısile bizim da vamızban da 

kurtulmak mı istiyor Kenan B.? 
Sorulsun. 

Dr. Kenan B. , kanuni bir 
haktan istifade mevzuu bahis-
okluğu, tecili istediği cevabını 

verdi. 

nıına karar verilmişti. ocakları civarınııı 1-5000 mik- fi de şiırekasına ait = 
yasında muntazam topo«rafik -=== cemal tuhafiye pazarı. dükkanı. ~ Tıbbıadıı'den raporun gehne- .. c·ı -
haritası yapılmak ve mümkün =._ elO tenzilat yapacak- (Bu dükkı\ııların ~ahip· -==jf muhakeme haziranın ) si için , 

otuzuncu 

bırakıldı 

olduğu kadar ı'eoloı'ik vazi)'et -~ tır. !eri brilerimi~e •:., 5 ten- =. __ günü onüç buçuğa 6 
irae edilınek ve bundan maada=-~-- - Sirkecide perukar zilat yapacaklardır. Maa- a 

Meselenin touazzu
~u ınzım~ır 

:tst tarah birinci !i'ahıfamızdadır] 

şılıyor: Çünkü konkordato 

aktedilnıedil(i halde saalacak 

emvalin bedeli alacaklıların 

yüzde otuz değil, yiizde dört 

miktarında lıile alacat:ak · 
larını temin cdemiyeceği 

tetkikat netayicine göre işlet- .'llustafa, Recep biraderler. malih hu diikkanlar csa~en ~ 
me pı:ojeleri ta:.ziın edilmek ~ (Abonelerine "• ıo ten- cliğer kasap dtii.kanlarına ~ 
ve dördüncü seııcdcıı itibaren i zilat yapacaktır.) nazaran • • ( f O) tcnıilüda ~----_§ 
senevi asgari (7500) ton cevher ~ 7 - Bahçekapıda, :\la- sattıkları için (•, 15) ten-
çıkarılmak veyahut h~va kab- E Hil gaziler pazarı (tuhafi. zii:lt demektir. E 
!osu i:ışa edılnıiş buluıııııak ve = ı 7 - Galatadıİ (Ceııyo) ~ 

:,,~~:~:;:~:,,~:"':~';;. •:;:;• ( '', •r·:~;,:;~"~;, :~::~~;~ .: '(,~)~.:;~;: [_=_=:§ 

Jık teminat me:.tııbn \'erilnıek ı lal caddesinde Nihat Spor yapmap;ı deruhte etnıi~tir.l 
şartile ıııezkiır maden talipleri- ~ mağazası (spor Jcrnzırıı:ıtı) 

18 
_ Pııııgııltıda tram- g 

ne ilıale edileceğinden taliplerin = (Bu mıığaz1lar karileri- \ay caddesinde yeni kasap E===-
15-7-929 tarı·ıı!ııe müsadif pa- f!§ 

ğ mize, pazarlıgı m[itcakıp namile maruf (136) ııuma-zartesi güııü saat J 5 şe kadar - _ 
teminat nıektuplarifc beraber ~ 0 

o (5) tenzilat yapacak- raiı Rıdnın beyin dükkftnı ~ 

~~:d~~ i~:::!a uı~~:.ı,~:t ııı~~~~~~-§_==_=-=~=- .lar~ır). Postane cirnrında (• "f;~c~~~~~~ Yt);;~~~ı~~~ =====_= __ == __ == 
ğüııe müracaat eylemeleri iHin Glilııihal tuhafiye·vc p:öm-

muhakkak görülüyor. ve olunur. 1 lamidiye cadde,inde, :'illi! lek nı:ığazaiı. ( 0 ·'o tenzi. ' ' ----"'!!!!-------!~ spor Zeki Riza nı:ı;;:ız:ısı iılt yapacaktır.)==~==::.==_= yahu~li anıkatlnrın mtivck- -_-_== ( ) ~o - Orozdilıak kar-
' h " spor 1eYnzıınntı . 

kilerine ait menafii nııı a- _§ ~ısında ve malül gaziler 
(•,·, ıo tcnıil•İt yaııacaktır) ı ( \I' f' ·) fa edecek verde A•·ıııı(luk · pazarı ,_·anıma : ı ~nıs 

z~:ı:ıerin ma~ifutra ,piyasa- ~ :\llı~llinı;;~k~ı;~!li~::1l:~;indc 1 ipc;ı~ \~n~:;~:ll "~~:~::~~~::. l 
sıııdan çekilerek yerlerine = " 11111 ·ıııı 11111111 ..,, 

• ~1ıııııııı 11111111111 11ıııııııı11 11111 ıııııııııııııı 1111 ıııııııııııııııııııııııııııııııı 1111 ııııı. ııııııııııııı ıııııııHıııııı ıı,,: 
geçmek isciyen bir takını Milli infaatı HAYDI KALK 1 
yahudi tücı.:arları hesabına 

~~~~ket ettikleri iddia olunu- ııl AD LE R ı.ı.· Tü!~~:::~irketi 
Acaba hakikaten memleke- l .. tasfiye memurluğun· 

!1

1 

Y.·\.Zt "'L\l\. İ.~ .. \LA Hl !ı iı dan: timizde kemli meııfaatfrini '' 
!I ~ Tliccarlarınııı felaketinde gö- •ı 1 haziran hulul etti il 

ren bir Yahudi teşkilatı ıar· !i Her muamele meeburi ofa. ii cesiııJc serın:ıycııin yüzde 
:: ı· iiçiiıılııı d:ıha tcdircsiııc 

1-Şirktti.ı hisabı neli· 

mıdır? Ve bu teşkilat ecnebi !1 rak yeni harflele ı! 
ı: :ı 

1. kl .ı yapılmalıdır! ı. sermayedarlarının ve ür · e- li I! 
riıı zararına oıarak maksatla- rı ADLER il 

ı:evaın oluııdnğuqdaıı 

lıissedaranın ıııüracaat 

crlenıderi. 

rını terviç etmcğc yol bula· İj y AZI MAKINASI I! 
bilmekte midir? l~ğer vaziyı;c ı· i' uıııuıııiyesi haziranın ulu· 

:İ Avrupada 1898 sene;inde ikmal ı! 

2 - Şirketin l;ey'eti 

böyle ise memleketin Jıapr r il ZllllCll rnar gÜnÜsaat Oıt 
ve menfaati namına mukabil :I edilen bir yazı makina,.dı·. İl dörtte Bahçe kapıd:ı Ana· 

tedbirler aramak lılzımgele- İi Şimdiye kadar büıün dünyada İj1 dolu lıan 26 numaralı 
ıı 380,000 ADLER maklnasıı' -

cektir. lf : yazıhanede yapıiacagıııdan 
j saıılmışıır. An:ıdoluya 2684 ma- I! k k·ı t k 

1 t biz bu mülahazaya :· :: gere ve a e en gere Ş e :! kine gönderilmittir. i! 
Avunduk zadeler l! !i binaen esaletcn yirıııi lıissevc 

malik hissedaraııııı içtiıııaa 
işt'rak edecekleri ilıin 

olunur. 

I! ADLER H 
il li 
!iMAKİNASlNIN HUSUSIYETlİİ .. .. 

Ruzııanıei müzakerat: 

A - Tasfıye nı: nıur-
ij Harflerin müvazi vuruşudur ı! 
:1=: Bu fabrikanın ihtırası oJnıak !I 
ı :• lan raponımııı l:ıraali ve !i itibariyle başkaları tarafın- :i 

.. ibraları. 

işte sana ilham dahşcdecek, kuwet ve 

cesaret likörü olan KINYÜM LABA· 

RAK her yemkten sonra bir likör 

kadehi • KINYUM LABARAK • 

en fazla kuvvetten düımüş hastaların 

bile az zaman zarfında ikfüap ve ladei 
kuvveti için kafi olduğu gibi en e!ki 

ve müzmin kansızlıkları ve zafiyetleri 

de izale ve tedavi eder. En muannit 
ısıtmalar dahi bu şayanı hayret ilAç 

karıısında serian zail olur. Ha.talıktan, 
fartı mesaiden zayıflamış olanlar vak

tindan evvel neşvünüma bulmuş cocuk-

konkordatosunun makul ve 

manukt bir sebeple mi, 

yoksa •_&çıktan açığa miidafa 

edilemiyccek gi;di ıııaksatıarla 

mı akim birakilmiş olduğunu 

öğrenmek istiyoruz. ve sırf bu 
maksatla bir taraftan «hun

duk zadeler namına hareket 
eden Türk dam Yekilieriııi, 

diğer taraftan alacaklılar na

mına hareket eden aıukat· 

lan efkarı umumiye mlirn

cehesinde noktai nazarlarını 

müdafaaya davet ediyoruz. 

ıl dan taklit edilemez. Bu s:>· !! B- l\\ürakıp ve tasliı·e il ·: 
!i yede fazla kopya çı<artıııak İi nıcıııurlarnıııı müddetler; yaıı 
·ı •• ihtiyarlar, kanmlar " bilhassa hali 

!ar, inkiıaf devrelerinde iztırap çeken 

genç kızlar, lohusadan kalkan kadınlar, 

ilerileme'i haseb•le kuv\'el•iz 

ilave edelim ki Avunduk 
zadeler namına alacaklıl:mn 

iı mümkündür. il l:itıın bulduğuııJan ıen:-
!i !: den iııtihapları. nekahatte bulunanlar her halde Kl:-.ıf. 
ı. ı: Adler makinası ıı. YUM LABARAK ~arabnıı içmeli-• Tasfiye meııııırıı 

jj PEK DA y :\., 'JKLI Ul R li! J-~~~~t.~11. ~S~:ı.~de~t~ti~ıı~~d~irlle~r~. ~H~erEe~cz~oa~n~ed~e~b~u~lu~n~u~r.1i~ 11
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Adler makinası ~I ~~M°J;j~§~ -
ı, En iyi bir nıahiııedir H rrr Türkiye iŞ bankası 
lı Anadolu için tali acentafar l! Sermayesi tediye edilmiş 400000 0 
i• aranıakta)'ız. g liradır Umumi müdürlük 
ı11 Bir Alınan ınütahassısı ii Ankara 
j idaresi altında İstanbulda j! 

i>tcıni~ olmaları , nizamname 

mucibince ekseriyetle YC usulii 

dahilinde intihap cdilmi~ ol

nı,ılarıııa rn~mcn bu zcı atın 

isli falarını mucip olmuştur . 
Ihı suretle, akalliyct bile olsa 
hir l;mın :ırkada~ların arzu

larının ihmal edilmesi isteni

mcdiği anlııtılnıı~ oluyordu. 

Bu :~rıat takrirlcrindc heyeti 

mcr kezi yenin ekseri yetinin 

istifa ctıni~ olmasına mebni 
heyetin münfesih okluğunu , 

binaen aleyh yakın bir giinde 
kuııgrcııiıı tekrar toplanarak 

pidomuhribi ısmar
ladık 

Mahkeme, kasıt iddia olun

maması itibarile Kadriye H. ın 
açtığı davanın takibine mahal 
olmadığını kararlaştırdı. 

Müddeiumumi Burhanettiıı 

B.. Liınia H. davasıııda katil 

iddiasının son safhada çıktığı 

kaydile davamda hata neticesin

de ölüme sebebiyet davası ol
duğunu, tecil kauunıına naza

ran takibattan memnu bulun
duğııou ileri sürdü. ı\\dznıın 

vekilleri ile görü~eıı ZC\ at 

Koca eli meb'm;u Sıılııheddin 

B. ile Edirne mcb·usc lfasan 

llayri B. idi. 

Daimi vllAyet encüm en ind e 

l: her giiıı makine tamiri için !l Şubeleri : 
ıı bir tanıirane küşat ettiğimizi !i AN KARA ADANA 
İi !epşir eyleriz.. H JSTANBl'f, rrı'.! BZOI\' ff Adler makınalarıııııı baş :: , l.,, 
ljacentası: i1 l ı İZMİR G ıRESON 

AYVALıK 
KAYSEHi 
MERSİN .Ankara , 9 (A.A.) - iki 

tahtelbahir , iki torpito 

muhribi inşaıına İtalyanlarla 
uyuşulmuş , mukavele imza
lanmıştır. 

Vilayet daimi encümeni dün 
mutat içtimaını yaparak kontra-

loları biten 30 kadar mektebin 

kontrato muamelelerini yenile

miıtir. 

!i RİŞAR V O LF !! 11 SAMSUN EDRElllT Bl'RS.\ ; 
•• :1: ,=:.· BALiK ESlR ZONGl'LDAK Galata Voyvoda Hanı7/10 

IL::::.:;:.~~=.:~J Misıdlf muamılil , kumbaralar kasalar JJI 
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5 fayıla VAKi l 0 Haziran -
-

FROO HOKOtf.ETİf.ot MUSADDAK ·-- ~·-~....,. ·-----...------------~~-;ı;: ~,...,..~-
birinr.ilı~ ~aza..~an ve .&1:1..!alıı. Guroberi MliJ!iııılıo . - . 
hasıahııneıi, Hil.ı.hahrırer mektebi ve sair mties•coalı 

11hhiye ·ıaralıiıdan tercihan istimal cdileıı 

lid 
HIN SiŞESI YALNIZ 

il 

ve •ııQ!Uı ve tlı:tııadt ponıpaoı yalnız 

Kuruştur 

Kq411 ma~ 
Muddu aleyhima lstanb 
l(üçiik Mustafa paşa Ali 
caddesinde bcı numaralı lı~ 
mukim Rizeli Rıdvan el 
mahdumu l(criın kapudan 
İstanbuldı urıbpanınında S 
paşa uddetinde on s 
nnmaraiı hanede mukim 
dullah elendi zade Sabri efe 
l(eşanın Erikli karycsiı 

İsmail ağa vekili avukat Hü 
bey tarafından aleyhinize ik 
olunan 994 lira alacak dava 

gıyabınızda cereyan eden m 
kcmcsinde müddei vekili id 
sını imzanız talıtinde rir k 
senet ve senette isim!eri 

lıarrtr Arif ve lbratıim efendi! 
şehadati1e ispat etmiş ve da 
hüküm derecesine gelmiş 
muhakemede 24 haziran 
pazartesi gününe talik inim 
olduğundan bir itirazınız 
ise tarihi il!ndan itibaren se 
gün zarfında dermeyan etme 
aksi halinde hakkınızda gıya 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, pire, bit, karınc.ı. ı n, glive, kırkayak, örümcek, hayvanat ve nebatat üzerindeki bütüıı hrşarau ve böcekleri kat'iyyen imha eder. lnsa:ılara., çocu ... ara. hüküm verileceği teblilt 
ııayvanata, nebatata zararı dokunmaz. Tesiri kat'l ve emsaiine nazaran daha müessir ve fiau yarı y;ırıya dah1 ucuzdur, Leke yapmaz kokusu !ıltif ve sıhh1dir. F1ida istediğiniz halde mına kaim olmak üzere i 
başka bir marka verirlerse biliniz ki sizi aldatıyorlar. Kat'iyyen aldanmayınız ve Flidanın ismine ve markasına dikkat ediniz. HASAN ecza deposudur. olunur. 

--------------------------------------------·-------------------~--------~------------· : Feykalade mücevherat sahşı: J 
• Önümüzdeki perşembe günü saat 4 buçukta çarşıyı • 1 

• kebirde Saııdalbcdesteninde nadide ve kıymettar mü- • 
• cevherat bll.müzayede satılacağı ilan olunur. • 1 Semtı Mahallesi Sokağı Na Nevi Bedeli mefsuh mukarrcri 

Atik Cedit A 21 Lira 
Beyoğlu Hüseyinağa Bayram Yeşil C 29 Apartıman 31111 Sekiz taksitte 

MfJitemilatı : Bodıırum katfle 5 kattır bodurumda, kapıcı odası, odunluk ve kömürlük 
birinci dairesi 7 oda bir mutfak bir hala, ikinci ve üçüncü dairesi b~şer oda birer mutfak ve 
birer hal~, dördüncü dairesi 3 oda bir mııtfak tir halA, taraça kısmı çamaşırlıktır. Alektirlk 
ve terkos suyu tesisat ve tertib3tı vardır. "!' ' 

Balida evsah muharrer apartıman t.ılibiııin nüküline mebni ihalesi fesh edilerek yeniden 
kapalı zarf usulile 29 - 6- 929 tarihine müsldif Cumartesi güııü Saat 15 de icrayı ınüıayedesi 
mukarrerdir. Taliplerin bedelinin yüzde yedi ;uçuğu nisbetinde teminatı havi teklif mektuplarım 
Emvali metruke satış komisyonuna müracaaü1rı. 

-. ·-ı···· ........... ··········· ........................... ·-····-·· ......... ··:· ... ····::r:::-·· 
ır=va:=fjij

1

r=ra=r=ii lma:ın~r====~~mı:.k=:ın~:m=mm=~=ı=mb===u:k=m==:==m=:m~ı---~----------:---=--:---a=-=ı-:i-s-: 
ff:::ıı::m:m::::m:mm::::=m=====:==H f:! ur ıye ış an ası !=i Baytar mektebi 

Seyrl.Seral·n i!! Heyetı umumiyesinin 2-6-29 tarihli kararına tevfikan ve s: rektorluğundan: . 
T 4 ft, SmMAVENIN 4,000,000 liradan 5,000,000 liraya ta:yidi li!İ 

ıı-,,..,..-.,-------.,..,...--~ıf'1• için ihraç olunan: m Yüksek Baytar mektebinin dört avlık ekmek, et, erzak, seb 
Meçkeı aceııteıt Galata Köprü j ı '·" · 26 ! ı i f 9 
b d ,_ 1.ı.·.ı Beheri: 10 lira kıymeti fübariyesinde 1~· ı· ve ıneaulatı hayvanıyesi kapalı ur! usulile ıaz raıı 

Kuru bir fırça üzerine konuJacak KO~ •ıın L Beyoğlu ZS6? Şıioo ll b 
acenteıl: Mahmudiye Ham altıııda .:ı 100,000 ADET i• çarşam a günü saat on dörtte ihalm icra kılınacağından tali 

LiNOS di' aralarında kalan yemek l.ı.nbuI 2740 f,'N:=:.= HAN1LJNE AİT YENİ HİSSE SENETLE- r.~ı1 olanların şerait ve evsafını anıamak üzre lıcrgün ve yevmi ihaıcd artıklarını çıkarır. ı 
Tehi i keli mikropları imha eder, di!I 1 ~1z-m-lr---M-er-s-in-s-Or-,a-! ·p·o-st-a-sı .. ıP:I RİN~ KA YT OLUNMAÖA DAVET ~! müessesatı tücariye ve ıüraiye muhasibi mcs'ulliğine müra~atıa 

a_ğrılarına. dişlerin çürümesine dis etle- l,İı.i! 2 haziran ı 929 tarihlnde içtima eden fevka!Ade :ij1i." 
rınin hastalanmasına mani olur. İstima- (MAHMUTŞEVKETPAŞA) lif 
)inden ı;onra saatlerce ağız_da ı~!!İz ve vapuru 11 hamım ..ıı 12 ifil heyeti umumlyenin nlzamnamei esasinin 9uncu mad- iıj AL TINCı BÜYÜK 

Tayyarepiyankosu 
!Atif bir rayiha bırakıp ağzın serın ol- do C.!ata nlıtımıııdan horehtlo !!!J desine tevfikan, ihracına karar verdiği beheri lO Türk mı 
masını temin eder, Kolinosu tecrübe b.ir, Antalya, Altiye, Mcuıııe ffi lirası ltibart kıymette 100,000 adet HAJ\flLINE A1T ::ıi 

, gtdccek ve döoü1ıe T ııtucu , ••• YENl ıss ···ı 
ediniz, bu tecrübe neticesı olarak" ağıi· Aaaıwır, Alllye. Aııtalya. Kut llı H E SENETLER! şN'!iti atiye dairesinde ban- ili: 
mın ne kadar temiz olduğunu hissedi- ..ı.. ,bıııre u~ayarak &deoekıır. ·ııı kanın eski hisselerine sahip olanlara arzolunmaktadır. ~i 
yorumııdiyeceksiniz. 11----------11

1
p MİKTAR: 

1
:§i 

Ko 1 ~YNOS Ayvalık sür'at postası ı·'.. Eski hissedarlarımız, haiz oldukları beher eski dört ıü!,. s. el 
BÜYÜK 

KEŞiDE: 11 HAZIRANDIR 
IKRA~tlYE; 50,000 LlllADIR 1. (MERSiN) vapuru 11 Haziran ji hisse;e. m~kabil bir hisse mübayaa edebilirler. l~i 

O E N TAL C R E A M Salı 17 de Sirkeci nhtımından ~ Eski hisselerin dörde taksiminde çıkması muhtemel !fü 12,000. 10.000 LİRALIK 

LiRALIK ıılR MÜKAFAT 

AYRJCA: 25,000 • 1 S.000' hareketle Celılıolu. Çanııllale I··· r k. 1 • · · MAURIC" F•RAGC' 1 hisse küsurau muteber de"ildir. ı,!!.: ür ıye çın d"pozıterı' "'" ~ ' K11çükkuyıı. Edreııııı, Burhaniye. 5 g 
'!~~~IJ~ey~elJ~.!!~· V~t~n<4~!k~k~ta~e..~fb~nı~lı~l•~P~·~·~p1~rıı~-= .. ~=~~·[ __ 

11 
Aynlığa gidecek ve dönütl• • .BE~E~.J : İf:l 

İKRAMiYELER VE I0,000 

_ mczkıır ı,lcelelcrle birlikte Altın- u Y enı ıhraç olunan senetlerinin fil ihracı bervcçhl ati ıii: 
Darülfünun edebivat fakültesi oLıta utrıyarak gelecekıtr. ıı; gösterildiğl şekilde f 1, 20liradır. (On bir yirmi kuruş) ili! 

Bu ketldede cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 

.., Gehbolu lçlıı yalnız yolcu jl! Kıymeti itiahariyesl 1 O . - Ura f:i! • f • ., • J F' akiihemiıde münhal bıılunaıı Türlı; aluıu yiik olınıım ıi· R ·ft· Ziraat bankası levazım baş 
memurluğundan: 

re ıs ıgınuen: lisanı tarıhı mud~ıs muavınlı~ı ıç1n r-----------ıı.:i esmı damga - • 20 ı:.i 
mOoııbaka lmUhanı açılmı,tır. imtihan eylol :ıarhnda yapılacak1ır. Mudanya postası 11111 Prim ı . ı~ı 
Bu hutUBIUt tartları ~enmelı. ve daha fazla malnmat almak (MARMARA) v•puru Sal~ ... 1 f • 20 111: 
tiire lstanbıılda bulunan talipler pazartesi ve çarsaınba gilnlcr! Cuma ( KOCAEU) \"apuru il!; HAKKI RÜÇIIAf\1N MüDDETt lSTlMALl : İ§i Tilrkiye Zıraat bankası Antalyada bir şute binası ya~tıraca~. 

tır. Bu ~ deruhte etmek is!e)•enler aşağıda yazılı vesikala 
teklif mektnplariyle birlıkte vermelidirler: 

saat ondan on ikiye kadar bizzat ve dıprda bıılunanlır bir Pazar, Çarşamba 9 da idare i=ij ı:ı: 
mektupla fakülte baı kattpliğine mOracaat eyleı:nelerl Uln olunur. nhtımından hareketle Mudanya il!ı Eski hissedarlarımız, küsurat dahil! olıruıksızın hisse- füi 

G 1 'dl 1 le !!!1 !erine dörtte bir nispetinde isabet eden veni hisseleri lfü Beyu ve ııhhl ve cm iğe gı P gc ece tir. ..;ı , 
1 
... 

1 Ş E R ~~ iki ay zarfında, yani ıo ağustos 929 akşamına kadar !l!i 1 - Yapılacak i$i başarabilecek kudreti maliyeyi haiz ve be-

o L Evrakı matbua münakhsası gıj mübayaa ve bedelini ~ağıda izah olunduğu şekilde ban- :m 
ıle muattar bır •Qua malik olmaj On üç kalem evrakı fü: kamıza tevdi ve ya irsal etmelidirler. Bu müddet füi 

deli taahhüdün yüıde Ol!" beşi nisbetinde tc'ıııiııat akçesini itaya 
muktedir olduğunu nıübeyyin bir banka mektubu. 

"'I h -ancal: ohijcn 1aycstndc ı.ııhıar oluııan matbua müstacelen pa- ijjl· zarfında nida rüçhanıru kullanmıyanların yukarıda •
1
=fü 

B 1 OK S zarlık suretile tabbettirile- !i~ mezkllr müsııJt şeraitle mübayaa hakları sakıt olur. i!ii 
2 - Kifayeti lcnniyeyl müshil vesaik 
Teklif mektupları 1 temmuz 029 pazartesi akşamına kaJnr. 

Ankarada Ziraat bankası müdirlyeti Ümumiyesiııe tevdi ediiınir 
ceğinden taliplerin 13 fü. HAKKl RÜÇHANIN SURETİ lSTlMALl: liil bulunmalıdır. 
H . 929 t 'h' d 1

1iil 111 eda l fü! '\ukavelenamt, .. rtname milsveddeleriyle pi!Aıılar "irtni lira azıran arı ın e sa· :fö ss r arımız şubelerimize ıo Haziran 929 tari- lfü " ... ' 
at 16 da levazım müdür- !!!! hinden itibaren müracaat ederek yeni hisselerin müba- !if: mukabilinde Ankara ve Antalyada Ziraat bankalarından ve htan-
lüğüne müracaatları ii.l! yaa pusul~sını imza edebileceklerdir. fü! bulda Oalatada Bozkurt hanınd Mimar Mösyö Mongeriden alına 

ll------------1111.1. aA •••• bilir. 
Çelik fel halat mÜRBk3S8SI füi Hiss""'l~rlarımız bankaca kendilerine gönderilecek fül Yapılacak tekliflerden har lıanği birini tercih etmekte Zir~at-

mı olln kayt Vcrakasını doldurup imza Ve bankanın l\1er- mı bunkası tamamen sHbestir. 
Şartnamesinde yazılı ev· .... · e iş b '"'" 

saf mucibince 42 Roda illi kezıne v ya tan ul şubesine taahhütlü olarak irsal ımı----:R=---------~h::--------:---
:l:i etmek sureti le dahi yeni hisselere kayt ohınabilirler. ım u s yaya ·, r a c at 

galvanizli çelik tel halatın iiH Ancak'behcr hissenin 11, 20 lira itibarile tamam mi 
kat' i ihalesi 20 Haziran ı .. , ı d h · •••• m bede i a 1 şubelerimize tevdi wya İstanbul subesi ve ım Ticaret Ye sanavi o<lasırıdan: 
929 tarihinde icra kılına· ıt.''..i: Ankara merkezimize irsal edilmelidir. ' !ili J 
ğ d ·· ka · •••• Rusyava yirmi bin kilo (ksıane) yedi bin kilo (cehri) iki)·üz ca ın an muna saya gır· ı.·:.:I.!, Yukarıdaki müddet zarlınd~ bedeli tesviye olunmı- lfü ' 
k · te le 'n .. elli bin kilo (odun} altı )·üz kilo {halı) ıkl yüz ki!o (iyon) iki bin kilo me ıs yen rı 0 gun !.i.!.ı.· yan ~ıübayaa puslalarının hükmü ''Oktur. !.l.l.i. 
t 16 d 1 ·· "'OT ' {kuru Meyva) ı"hracına talip olanların 11 haziran salı günü aksa· saa a evazım mu· :::: ,, : _ • m: • 

ili~lil n•: - ~ ..... d ti ı •d-iir.l.üg.· u.·· n_c_g_e.lm_e.le_r_L __ .. 
1
if;j Yeni hisselerden bir hi<scdarn eski hisselerin dörtte illi _m_ın_a_ka_c._'a_r _0"":-'•}-:--a-:m:-ü-ra_c_•a-::-ar_ı_-;--;----------
mı bir nllibetindcn fazla veril~ircccği için, kayt varaka- mi Yil:'ıycl daimi cnciiıııPniııd~ıı : 

Hn~ora (Babıali) ~o~~esin~e 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı 

ayrı ııyrı ve ya hirlikte kiraya verilecektir. 
isteyenlerin (Yakıt) idare Müdürlitğüne müra

ca*tları. 

Satılık köşk 

Gözlepeden Erenköyüne gi• 

ben cadde üstünde beı dönüm 

bahçeli on odalı Kol•ut Eıhem 

mı sında sc!n~cn faıla yazıldığı 'nki olursa bankaca kon- mı ~ S.,defi k~fi on dört bin yedi yüz on üç lira yetmiş iki kurll{lôn 
m,= troluııda cjörttc bir tenzil edilecektir. ım ibaret lstanlıul on biriaci mektep tamiratı kapalı zarf usulile 23-· 
!!i: YE. ·t 1 ıtSS!'.:LF.RlX TF::\ff.ITÜLF.Rt: iill 6 -- 929 pazar giinü saat on bire kadar münokauya konu!muı· 
mı,. l lamiline ait olarak ihraç olunan yeni his.<clcr 1929 m~ tur'. Taliplerin · vakti muayyene kadur ıenı.nat ve teklif ınel<tup-
m: ~cncsi tetn~ttiiiiniin Jalnız 5 aylık kısmına i7tirak ede- rn: !arını encümene tevdi etmeleri . 

Paşa kötkil saıılıktır. Görmek mı ceklerdir. 030 senc:ilııden ililıarcn yeni hi ·•eler dahi iiii t0t 
i::ı ki his l J • • 1 ki ı !""' Cibalide Muh:<ldin Locevi mühallesinde kain dört oda~n ı'1aret iAiyenter içindeki bekciye fiyatı .::: es· ·sc nle ·hııku..:an n,.Sa\I onca an.ır. . .• ::.! 
im 7'.,., k • • b /ı i;.: Mulıiddin locevi mektebi binası kare verilmek üı.•re 73. 6-9.:9 

içi~ gülhane hastanesinde Dr. ım._ ....... ..: ... ·'""··-···~ .. '!:.~ m.~r..~.-~~ ...... ~~! ... ~~~~-.J~~ı pazar ı:;Ünü. mat. on bire kdar müzayedeye konulmuştcr • T s1,p-
H d ! ::::::::r~:::::::!:;!:ı:;:::~::::::::m-:::~:::~:;::::"ı~::::::·::::~::::::::::::::::::::::::::;:::::· ( ·· ·· acaaıl•rı Ahmet ami e müracaat arı. ····---···-••116EZ"•••••'"" ...... Mi •••• - ....................................................... ~.............. erin encumcne rnur "" • 



. 

Htfl ~ARllARI: 
TE rk iyede H arlçt• 

Kuruş Kanış 

1 Aylı~• 150 ooo 
S • 4CO 800 
5 • 750 1450 

12 • 1-100 2i00 

-

Gazetemizde çılwı 1~ T9 _ 
•eaıriılerlıı bGtiln haklan mahfuaclur 

Gazttcye g~ndtrllecet mtktuplanıı Qıcrı-t 
idare içinse (idare). yazıyt &ltSe ( YUı J 

ııar•tl tonnlmalıdır 

E'aa.dmıyan mekhJplana lMl••lnden, ...,..._ 
multadd .. re•la mclıtaplan. ltonulmut ~ 
ka1bolmaımdan •• dini.ana. mClndertcatmdan 

idare meıW deltJdlr. 

Emniyet sandığı 
müdürlüğünden: 

Mücevherat satış ilanı 
ikraz No' 

148719 

153637 

160582 

161208 

163164 

164099 
165893 

167089 

170623 

171256 

173217 

Mcrhunat cins \'C ncv'J 

Bir roza marğiz yüzük 

400 dirhem gümüş 

J\1edrunuo lsrr.J 

Halizu H. 

Bir roza kuş iğne bir roza dal iğne 

" pırlantalı pandantiI bir alan kor
don 

N \T!tali 

Mehmet B. 

Şeref B. 

Bir giiınüş kemer Ali Rıza B. 

" elma>lı saat, bir taş noksan Hatice Ömriye H. 
iki roza bir pırlantalı yiizük bir roza 
iğne Horen EL 

200 dirhem glimüş Memet Atıf B. 

Bir altın hurda saat Naime Leman H. 

" pırlanta iğne bir pırlanta madal-
yon bir pırlanta ağraf tAli B. 

Bir gümü~ tuvalet takımı 985 dirhem 
gümü~ 

174235 Bir çift roza tektaş küpe 

Ziya B. 

Sare H 

176 ı 14 

179158 

" felemenk tektaş yüzük Kemalettin B. 

" roza marka yüzük bir gümüş 
tabaka bir gümüş baston sapı Vahan Ef. 

180025 Bir çift roza küpe Fanına Zehra H 

Aliye H J 80962 " pırlanta tektaş yüzük 

181374' " " pandantif dört pırlantalı 
yüzük bir pırlantalı madalyon iki el

maslı saat bir pırlantalı bilezik saan 
bir pırlantalı agraf bir çift roza küpe 

bir alon kordon (üç parça) 16 dirhem 
Ahmet Mukbil a 

181422 Bir altın saat bir alon köstek 8 

183175 

183306 

184043 

184268 

184442 

184760 

185144 

185378 

185637 

185667 

185863 

186130 

186-!87 

dirhem Saide H. 
" roza yürek iğne Saide Nurlye H 

" zümrüt yüzük kolu elmaslı Mustafa Nuri B. 

" çift roza tektaş küpe Sabri B. 

" pırlantalı kol düğmesi takımı dört 
parça Ayşe YegAıİe H 

.. alon saat iki alon yüzük bir 
mikdar inci Bedia R 

Yirmi iki edet roza çıplak beş adet 
inci bir incili alon bilezik elmaslı cl-
garalik 117 5 dirhem gümüş Etem B. 

Bir pırlanta bilezl'.( (bir taş noksan) 
içleri sırça dört pırlanta yüzük bir 
çift pırlanta gül küpe bir pırbnta 
ağraf bir elmaslı saat 5 dirhem inci 

Mustafa Nuri B. 
Bir roza pantantlf l\Tustafa B. 
lki alon saat bir alon köstek bir al-
tın kordon Adile H 
Bir ro7,a pantantif bir pırlanta yüzük 
bir roza agraf bir elmaslı şa<llen bir 
alon saat iki altın köstek 18 dirhem 

Hatice Binnaz 11. 
Bir çih pırlanta iki taşlı küpe Ahmet l\Iukbll B. 
Bir roza yüziik bir roza lmavat iğne-
si bir gümüş tabaka Hasan B. 

Bir pırlanta akar pandantif iki roza 

yükzük bir altın saat bir altın kordon 

"1 akt ,,ın 10 /Jaziran 1929 tefrikası: 67 

Bu mes'elede Conesin 

ihata edemediği bir nokta 

vardı. Zaten kimse kendi

sine sual surmuyordu. "Ro

çesler" in valdesi müstesna 

olarak herkes delikanlının 

beyanatını müteessir bir 

rıza ile karşılamıştı. Bu rıza 

halinde kederden ziyade 

hayret görüliiyordu, 

Dük dö "Melfort. kapıyı 

kapadı; dediki : 

- Valdeniz.. şey •• yani 

Ledi Roçesterin kalbi biraz 

zaiftir. Doktoru çağırtayım 

da ona muayene etsin. 

Bu sözleri söylerken zile 

basarak bir hizmetçi çağırdı. 

"Cones. bu sözlerden bir 

şey anlıyamamıştı. Tekrar 

oturdu ve dedi ki ı 

- Şu sırada tiıfs:Jata 

girişmek benim için imkan

sızdır. Beni hakarete boğ· 

madığınızdan dolayı müte

şekkirim. Maamafih tama • 

mile arzı keyfiyet eylemek· 

liğime müsaade etmediniz. 

Verdiğim haberden yegane 

müteessir olan yalnız hanım

dır. Yoksa size ne dediğimi 
anladınız mı? Yoksa der • 

dimi anlatamadım mı? 

Dük dö "Belfort. dediki: 

- Ne demek efendim 

tamamile anladık. Bize

nakl ile buyurduğunuz ha· 

dise dünyada lşidilebilecek 

hadiselerinin garibidir . 

Hem harikulade, hem de 

cazip. Bu bapta zatıalile

ride uzun uzun müsabahede 

bulunmak isterdim, 

Bir hizmetçi gözüktü. 

--- - --- - -- ·--· 
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Reisicumhur Gazi Hz. nin himayei fahimanelerinde ,, 

Uçüncü Milli Türk Tıp kongresi 
Ankara Eylül 1929 

Başvekil ismet Paşa hazretlerinin fahri 
VE 

riyasetlerinde 

Sıhhat ve lctimai Muavenet Vekili Müderris Dr. Refik 
Beyefendinin riyasetlerinde 

Kongre idare heyeti: 
ikinci reisler: Müderris Ziya Nuri. Muallim Rafik Münür, Umumi katip, Müderris muavini Fahreddin Kerim, 

Hususi katip. Dr. Hasan Vasıl. Veznedar. Nuallim Niyazi ismet. Aza. Muallim Sel!hattiıı Mehmet. 
1 - Üç!incü Milli Türk tıp kongresi 1929 senesi eylülünde Ankarada toplanacak ve üç gün devam edecektir. 

Ağustos içerisinde kongrenin günü ayrıca ilan edilecektir. 
2 - Kongre mevzuları: frengi, Kanser, l(ızıl. 

3 - Bunlardan başka arzu eden etibba bu mevzular haricinde dahi serbest tebligat yapabilirler. Bu tebligatın azami 
Ağustos sonuna kadar iki nusha olarak ve daktilo ile yazılmış olduğu halde 

İstanbul Arıkara caddesinde 71 numeroda kongre umumi Katibi müderris 
muavini Dr. F ahrettin kerim ) 

namına gonderilmesi rnzınıdır. 
4 - Kongreye işsirak edecek her Türk tabibi iki lira kyta ücreti ile iki kıta küçük fotoğrafı •Babıali caddesinde 

Sıhhi apartımanda Muallim Dr. Niyazi lsmtt. namına gönderilmelidir. 
5 - Kongre azasının hüviyet varakaları ile temin edildiği takdirde vesaiti naklile tenzili! karneleri namlarına 

gönderilecektir. 
O - Kongrenin devamı müddetince Anka!"lda y~rli ve ecnebi ala! ve edavatı 1ıbbiye ile ispenciyari müstahzarat 

ve tıbbi eserlerin teşhiri için bir sergi açılacaktır. 

7 - Bu sergide yerli aıat ve edevat tıbbıyenin, ispenciyarı müstahzarat ve tıbbi eserlerin teşhiri ücrete tabi değildir. 
8 - Ecnebi müstahzarat' iilat ve edevatı tıbbiyesile eserıerinin teşhiri için muayyen bir !icret alınacaktır. Bu husus

lar için Niyazi ismet beye müracaat edilmelidir. 
9-Sergide Mulaj, Piye Orafikler,Kolleksiyonlar teşhir edilebilecektir. Bunların işgal edecek eri yerler hakkında Agustos 

bidayetine kadar Muallim Niyazi ismet beye haber verilmelidir. 

4-5 dirhem Mehmet 1\1uhtar il. 
186779 Bir pırlanta tektaş yüzük bir çift pır-

186848 

186850 

186852 

186934 

187001 

187191 

187196 

187504 

189329 

189665 

189809 

190189 

lanta tektaş kiipe !Vl Vitall 
Bir çllt roza el küpe u • 

» pırlantalı pandantif 

6 l-2 miskal inci iki roza kolye to
kası (ortası zümrüt) 

Emine R 

Sadettin B. 

M. !ren 
Bir çift pırlanta iğne Mehmet Tahir B. 

9 pırlantalı pandantif iki pırlantalı 

yüzük (bir taş noksan ) 
zük ( bir taş noksan ) 

Bir altın çalar saat 

üç roza yü-

On yedi miskal inci bir roza isbatl 
parçası bir roza kıravat iğnesi bir 

Fctbiye lL 

Melek H. 

yakut yüzük Refia IJ. 

Bir gümüş yatak takımı üç parça Ahmet Vefik B. 
1kı alon saat J\lisal H. 

Bir alon saat bir altın köstek bir altın 

kese 28 dirhem bir çift pırlanta kol 
dügmesi bir pırlanta gümüş düğme Osman B. 

Dir roza küpe bir roza yüzük iki al-
on yüzük Hayriye H. 
Bir pırlanta yüzük dört buçuk mis-
kal inci Vasıf B. 

alelusul ihbarname tebliğ edildiği halde gen tesviye! deyn 

eylememiş olduklarından ecnası yukarda gösterilen merhu

nattan deyne kifayet edecek miktarı Sandık satış amiri ile 
icra memuru huzurile şehri temmz 929 l l inci perşmbe 

ve 13 üncü cumartesi günleri saat ıo dan 16 yn kadar 

ve l 4 üncü pazar günü saat lO dan 12 ye kadar Sandık 

satış · amirliğindeki camekanda teşhir ve şehri mezkClrun 

15 inci Pazartesi günü saat 14 te Şehremaneti sandal be

desteninde müzayede ile satılacağından talip olanlar teşhir 

günleri Sandık sanş amirliğine ve satış günü mahalll müza 

yedeye ve tediye! deyn ve ya tecdidi muamele etmek is

teyen medyunların hıtamı müzayededen evvel Sandık idare

sine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Ankara umumi hapishane 
müdürlüğilnden: 

Ankara hapishanei umuminin bir haziran ı 929 dan mayıs 

930 gryesine kadar ekmek ihtiyacı olan beheri 300 dirhnm itiba
rile 216000 adet ikinci nevi ekmeğin 1 Haziran 929 tarihinden 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf ıısulile münakasaya kon
muştur. 

Çanakkale JanJarma guıl efrat 

mektebi maJürigetinJen: 

Kilo Çin si 
55000 Sığır eti 
12000 
12000 

Çanakkale 

!(oyun eti 
Kuzu eti 

Jandarma yeni ef· 
rat mekteplerinin hazirnn 929 
tarihinden mayıs 930 gayesine 
kadar bir senelik ihtiyaçları 

olan yukarda cins ve mikdarı 

yazılı sığır koyun kuzu eti ka· 
palı zarf ıısıılile münakasaya 
vaz olunmuştur. 20 haziran 929 
perşembe günü 53at 16 da talip
lerin verdikleri fiatlar hattı 

itidalde görülduğü takdirde 
ihalesi icra J.ıhnacaktır talip.. 
lcriıı bu b~ptaki şartnameyi 

görmek ve izahat almak üzere 
Çanakkalede hükumet daire

müteşekl, iJ konıisyonı 

müracaatları ilan 

Dr. İhsan Sami 
~ aşısı 

Bakteryolojihanc aşılar ~ube~l 

sabık mut.:ıhassısı dolaor fh:ı;:ın 

Sami B, tarafından istihzar olun

muş ve hül\ımet tarafından da 

kontrol ed>lnılştir • Belsoğukluğu 

ihtilltına karşı lt$lrli ve taze a • 
şıdır. Deposu flh·anyolunJa Sul -
tan J\.tahmut türbesi karşısınJa 

~o. 189 

Zayi : Beyoğlunda Sarı Liıt

fiye mahallesinde Pondozopulo 

apartımanının yedinci dairesinde 
isUıı edildigi ıne dair elimde 

mevcut vesikamı zayi eyledim. 

Bir ıeı,isini alacağımdan hükmü 
olnıadığı:ıı irnıı e)l~rim. 

Ayni dairede mukim l(avalalı 

!(azım 1 !asan 

&=!az7~ 
~ 

Muharrem: 2 Burç: Cevza ı 
A>·ı n do~uşulIJ'ol A\•ın hatıjı 

7,6 ~ 22.3./ 

~ Pazartesi 
: 1 ı ~· IL:cr fırtınası _ 

~naz vakıtla:ı 
aılı Ôtl• t'.da:f, Akıa B Yahl tz., .. , 

4,28 12.ı3 ı6,13 19.40 21.41 2.10 

Bugün doi!"anlara iıim: 
Erke\cı 

Yekta 
Ku: 

Encüm 

Günün naıihatı: 

_ Neseple_ ıt~ih3r __ edil~-İ 

Buiünkü hava ' 
Rüzg~r poyrız ha\·a açıktır 

Yukarda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat 
mukabilinde Emniyet sandığında istikraz eylemiş oldukları 
mebalığı vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine 

Taliplerinin 2644 liralık teminatı muvakkate mektuplarile 24 
haziran 929 pazar ertesi günü saat 14 müddei umumilik odasın

da müteşekkil komisyona müracaatları ve şeraitini anlamak üz- l~M;;;;e;;;;ı;;;;'u;;;;l;;;;m-...üd_ür...,,:"""R"'e""f,"'k"'Ah~-m-.et 
re dairei mezkiırede şartnamesini görmeleri Han olunur. 

Dük dö • Melfort. dedi ki: 

- Cimisl Lutfen doktor 
Kosandayşa telefon ediniz 

Mayledinin nöbet geçirdi.

ğini haber veriniz. 

- Doktora zaten telefon 

edilmiştir efendim. Doktor 

Sunse de telefon edildi. 

Dük dö • Melfort. dediki: 

- Pekala ... Evet. diyor

dum... Hakikaten efendim 

hu kadar garip blrşey iştj,. 

memiştim. 

Cebinden bir cıgara 

kutusu çıkardı. Cone • 

se bir cıgara takdim etti. 

Cones kabul etti. Dük te 

bir cıgara yaktı. "Cones.in 

fikrine birşey gelmişti : de

di ki: 
- Affediniz... Beni ma

zur görünüz. Bir defa daha 

hayratimi izhar edeceğim. 

Fakat.. hali tavrınız bana 

pek garip geliyor. Yoksa 

beni deli olmuş, Roçester 

mi zannediyorsunuz1 

ihtiyar mosyo olduğu 
yerde sıçrıyarak dedi ki: 

- Deli mi? Allah göster· 

mesin efendim. Böyle bir 

fikir hiç hana gele bilir mi ? 
Hem neden böyle bir zihaba 

kapılıyorsunuz. 

-Söylediklerimi o kadar 

soğuk kanlılıkla karşılıyor

sunuz ki ... 

- Ya ne yapayım azizim. 

Bağırıp çağırsam ne çıkar 

şunu anlatsanıza!.. Hiç bir 

şeye yaramıyacağı aşikar .. 

Ben hadisatın oluruna yel

ken · tutan bir adamım. 

"Cones. dedi ki : 

- O halde beni dinle

leyebilir ve olanı biteni 

kendi lisanımdan öğrene· 

bilirsiniz. Bundan bir kaç 

zaman evvel lııgiltere hü

kumeti ile bir muameley~ 

girişmek ümidile Londraya 

geldim.Bir şerikim vardı.Adı 

Aorn Stinger di. Mes'eleyi 

başaramadım. O zaman 

cebimde on lira para ile 

Savoy otelinin holünde kal

dım. Bu sırada karşıma 

bir adam çıktı, simasını 

tanıyordum. Fakat adını 

bilmiyordum. 

Bu adamın yanına gittim. 

Beraberce Amerikan ba

rına girerek biraz içki 

içtik. Kim olduğunu bana 

söylemek istemiyordu. Yal

nız diyordu ki: (Bir aynaya 

• 

Muharriri: Vere Stakpul 

bakınız. Kim olduğumu 

tanırsınız.) Dediği gibi yap

tım. O vakit bu adama 

tıpkı benzediğimi, onun bir 

( benzer ) i olduğumu an • 

!adım. 

Bir kaç şampanyalı kok

tay ve soda viski içmiştim. 

Bir aperetif daha aldık. 

Sonra bilmem nerde yemek 

yedi. Yemek bitince, arka· 

daşım beni yerine gönderdi. 

Hemen hemen şuursuz bir 

halde idim. Ayıldığım vakit 

ertesi sabahtı. Kendimi 

bilmediğim bir odada bul

dum. Bir şey demedim, 

sustum. Bunun hepsinin 

şaka mahiyetinde olduğunu 

• Benzer " imin meydana 

çıkarak bulunduğum müş

kül vaziyetten beni kurtara-

cağını sanıyordum. O ande 

hakikati söylemckliğim icap 

ediyordu. Bunu yapmadım. 

insan bazen hayatında yanı

lır ..• 

Dük dedi ki 

- içimizde kim haya

tında binlerce hata işleme
miş ki. sonra? ... 

MCones. devam etti: 

- O ilk gün bir gazete 

satın aldım.. okudum .. bir

de ne göreyim o gazetede 

benim ismim yazılı. intihar 

ettiğim lwber veriliyordu. 
Bir gün evvelki arkada· 

şım, bir tren altına kendini 

atmıştı. Evrakım üzerindt' 

idi. Vaziyetim çok çirkindi 

Şu halde ben, Vikt-0r Co

nes, "Roçester" in elbise-
( Bitmedi ) 


