
12.=!,.. .. ,. 4107 
satı ı 

ıs ı 
1 

E~~~:~~~~ 

Bir haftadanberi gazete
miz Awndukzadeler aile
sinin duçar olduğu felake
tin esbap ve avamili etra
f mda neşriyatta bulunuyor. 
Biz bu neşriyatı yaparken 
birkaç sene evvel (2) mil
yon liraya yakın bir ser· 
veti temsil eden bu ailenin 
artık tamamen iş hayatın· 
dan çekilmiş bulundukla
rını düşünüyor ve tabii 
çok müteessir oluyorduk. 

Fakat dünkü nushamızda 
yazdığımız veçhile bizim 
bu husustaki teessürleri· 
mizi tadil eden yeni bir 
hadise olmuıtur. Bu hadise 
şudur : Awndulaadeler 
ailesinin iflas eden şir· 
kete dahil • olmıyan ef • 

, radı tarafından yeni bir 
l şirket vücuda getirilmit ve 

tescif muamelesi de yapıl· 
maştır. Bu tirket ( Awn-
dukzade A. ismet ve fÜ· 
rekisı) firması altında ve 
manıfatora ile meşgul ol
mak üzere gene Avunduk
zade erin evvelce çalıştık
ları mağazalarda faaliyete 
başlıyacaklardır. 

Şüphesiz iflas eden şir
kete dahil olan aile efra-
dının da yeni teıekkül 
içinde şahsi hizmetlerinden 
istifade olunabilecetini dü
ıünerek müteselli oluyoruz. 

Awndukzadeler ıirketi • 
nin nasıl iflas tehlikesine 

~::;a:~;ü~o~ld.uğunu pek iyi 

Fifllaloka • 19'16 senesi 
iptidasında Awnduk zade
lerin bilançosu ( 1 ) milyon 
(631) bin li·alık bir serma· 
ye gösterıyordu. ltalyan Ji. 
retinin iki üç misli yüksel
mesi sekiz on ay içinde 
hu kadar bir sermayeyi 
erittikten başka Awnduk 
zadeler bir okadar da borç 
bırakmıştır. Awnduk zade
ler liretin (150) ıi, (170) şi 
bir lngiltz lirası tuttuğu 
günlerde h:alyan fabrikala-
rına mal sipariş etmişlerdir. 
f talyaya sipariş edilen mal
lar lstanbula ancak dör beş 
ay sonra gelebilir. Dört beş 
ay da mal geldikten sonra 
kredi verilir. 

Demek ki akit ile tediye 
arasında sekiz on ay kadar 
bir zaman farkı vardır. işte 
bu aralıkta İtalyan hatve
kili M. Musolini İtalyan li
retinin kıymetini yükselte· 
rek tespit etmiştir. Netice
de (88) , (90) liret bir ln
giliz lirası olmuştur. Yani 
Avandukzadeler bir liret 
(5) kuruş jken sipariş et
tikleri malların bedelini 
tediye edecekleri zaman 
beher lireti (10), (11) ku· 
ruş tlzerlıden aabn olarak 
borç ödemiye mecbur ol
muşlardır. 

Birkaç sene ewel bu 
hadisenin cereyan ettili 
sırada Romanya, F ranaa, 
Sariye, Mısır gibi bazı 
memleketlerde mahalli hü
kumetler hususi vaziyetler 
ve kararlar almlflardı. Bu 
memleketler ltalya ile iş 
yapan tebaalarının borçla
nm aktin icrası tarihindeki 
kıymetine nazaran tediye 
etmek esasını kabul etmiş
lerdi. Maalesef biz de o 
vakıt bu meselenin umumi 
bir şekilde halledilememesi 
yüzünden Awnduk zadeler 
ve onların vaziyetinde bu
lunanlar ~ok müıkül bir 
fj'likete ducai- olmuşlardır; 
Avundukzadel~rin iflisı 

Yeni Atina sefirimiz ancak m'/fzakere ba~la
dıktan sonra mahalli memuriyete gidecektir 

Atlnada V eniıelosun riyase· 
tinde ~planan meclis, bitarıd 

mubadele murahhaslarının teklifab 
hakkında so. 

kararını bugün -
verecektir. 

olacatı ümit cdtlmektedtr. ~ 
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Ati1UJ şefirlmlz 
Dün ıehrimiıe gelmesi 

beklenen yeni 
Atına aef lrlmiz 

Eoıs Beyin se· 
yahab teehhür 

etoıitlir. 

Dıyamaodo
puloeuo avdetin
den ve mGıa
keratm mo.aıt 

bir l&fhaya gir· 
meslnden evvel 
Attna ldtrimizin 
azimetine lüzum 

Şehimiz Yu
nan ınahafılln
den aidatımız 
malOmata g&-e 

M. Diyaman
dopulosun tali
mab hamil ola 
rak yarın tay· 

yare ile tehrı. 
m1ze selmai 
muhtemeldir • 

Yum gclmedıtt 
takdirde Yunan 

Yeni Atine aefirimi& 
Enis Be:r 

g&'olmemlftir. 

Maukerat blt
Iaclıtı takdirde 

murahhası pazar gQnQ vapurla 
gelecektir. 

Murahluulanmız 
Mübadele bqmurahhasımız 

Tefilc Klmtl bey cuma _günO 
Ankaraya avdet edecektir. &ind 
murahhu Nebil bey ancak 
Dlyamandoduluı gcldJtt takdirde 
müzakerata lftlrak etmek Ozere 
Ankaraya gidecekUr. 
Keza bitaraf murahhaslar da 
Diyamandopulosla birlikte An· 
~ep . .......... MuL.clele 
tomll}'onu ınaluıfllıncle Y..
talimabnın nlhat bir ltllafı 
mümkün kılacak mahlyyette 

Entt Bey gelecek hafta hare
ket edeceklir. 

burada malOmat mevcut cfetll
dır. 

•••••• 
Yeni kanundan sonra 

Malôlini aıkenyeye muavenet 
heyeti naıd tasfiye edilecek? 

-
Kanunun Malt\IQaziler pazanna da 

tümulü var mı'l 
Harp malullerinin tütün

cülüğü hakkında B. M. 
meclisince kabul edilen 
kanunun ihtiva ettiği baş· 
lıca hükümleri geçende 
Ankara muhabirimiz tel
grafla bildirmişti. Kanun 
ahiren resmi gazete ile de 
neşredilmiştir. 

Kanunun beşinci mad • 

desi malulini askeriy~ye 
muavenet heyetinin bilcüm
le hesaplannm tasfiye olu
nacatını, müesseselerinin 
kapatılarak eşyasının satılıp 
harp malullerine usulü ve 
kanuni şekli dairesinde da
tıtılmak üzere Ziraat ban
kasına verileceğini bildir· 
mektedir. 

] Aktara& 4 Oncü ..,.ıamm:t• J 

Maldlinı aJterigege muaoenel lıe!J.' elinin V ~ lıtna.. 

böyle bir fefAket neticesi- gibi kuvvetli bir •Üe~sei 
dir. Senede (7), (8) milyon maliyemiz bu hakikati bil
liralık mal alıp Mtan lco- diti için Awnduk zade 
ca bir Türk ticarethanesi Arması albnda yeni teşek-
tamamen mahvolmuştur. kül eden şirkete azami de-

Bu izahab şunun için recede müzaherete karar 
veriyoruz ki Awnduk zade- vermiştir. Bundan dolayı 
lerin iflisı hiç bir sui ha- iş Bankasının değerli mü-
reket eseri delildir; hu dürü· Celil beyefendi hak-
felaket ancak bir ıui tali kında takdirkar hissiyatı· 
tabiri ile ifade elunabilir. mızı beyan etmeli bir vazife 
Ve bfiyük bir meınnuniY-etle biliriz. 
haber alı)'oruzki iş \Janlcası Melunet .Asım 

lıtlııt ~111r1Jır1 
Muhurlrls ..,,,_ lhwa 

41d aayıfemızda 
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Elektrikle tenvir edilecek 
lzmir, 17 (AA) - Belediye 

umumi caddeleri el4tirikle 
tenvire karar vermlftir. On bet 
güne kadar tealsata batlana
caktır.~ 

Ankar, 16 - Fransızlarla 
mtızakerat bitmit pbıdtr. Ha
zırlanan esuatuı tanzlmlne de
vam edilmektedir. Bu hafta 
içinde ıtilafnamenln lmzalaıunua 

muhtemeldir. 

.... 
B. M. M. resi Klıım Pqa tfz. dQn matbaamıza 

ziyaret ederek eaıetemlze iltifat lOtfünde bulunmuşlardır, 
c Vakt > ın hergün biraz daha tckemmOl yolunda sarfettill 
mesaiye al1kadar olan paşa hazretleri matbaamızın idarehane, 
heyeti tahririyc, klifehane ve mürettipane gibi muhtelif daire
lerini gezmifler, gazetemizin müstahdemlerine ilf ifıtta bulunmuşltr, 
ve bir mQddet istirahat ettikten sonra avdet buyurmuşlardır. Çok 
muhterem Meclis reisimizin iltifatlarından dolayı gerek gazetemiz 
gerek arkadaılırımız namına teşekkürletimizi arz ile beraber kı~·· 
mettar ziyaretlerinin bir hatırası olarak matdaamızda aldığımız 
resimlezini dercediyoruz. 

llmG 
phadetname tevzii 

Vak'ada bir Macar piyanistinin ilmi de Qeçiyor 

Ha~llıe kahramanlan neler anlahyorlar 1 
merasimi Şakır P11111 kerimesi Aliye H.hı Herant B/. lcerimesl H. Marnllc 

Dün, Anıawtköy Ameri- araşında ge~en hadisenin şayanı di~t tafsilatı 
kan kız Evelki gün, tezyinat ve •• 
kolejinde, Csküdarda To. ile resimleri 
bu sene pane oğlu cad· eski devir rf. 
mezunla- desinde, em. calinin, bilhassa 

~na dip- saline nadir Sadrzam Hak· 
loma da- tesadüf edilen kı paşanın el-

lrtma me· bir hadise ol. yazısıla resimleri 
rasimi ya-
pıldı. Me- muş ve bir ka· 
ıuime fs- dm diğer bir 
tiklil ve kadını tabanca 

Amerika ile cerhetmiştir. 
Amertba ~ kol- marşlarile Hadisenin bir • -
::ı=-~ "8tlanmış kahramanı merhum Şakir 

Ne$/me il. ve bu top· Paşanın küçük kerimesi ve 
lanışta çocuklara hitaben izzet l\Ielih Beyin baldızı 
bir konferans verme.si mu- Aliye Hanımdır. Diğer hah-
lcarrer olu Gireson meb'u· ramanı da eski BabıAll rica-
su Hakb Tank Bey tarafın- llndcn ve o devrin hukuk 
dan "Türk Cumhuriyeti na- müşaviri bulunan Herant 
zannda kadan .. mevıulu bir Efendinin kızı Madam Marnik 
konferans vermiştir. dir ki ufak bir tesadüf 

Tank Bey bu bitabesin· neticesi, hadisenin kurbanı 
de büyük Gazinin Anado- olmaktan Kurtulabilmiştir. 
luya ayak bastıtı günden Hadisenin sebebi/ 
itibaren baılıyan Jnkılip Şişlide büyük hır skandal 
hareketl~rinin küçük bir şeklinde telakkı edilen ve 
icmalini yaptıktan sonra, hayli hararetli dedikoduları 
Cumhuriyet kanunlarının mucip olan hadisenin sebebi-

ne geUnce hakikata çok yakın 
kadına verdi~ deierli ve olduğu iddia ediJen bir tah-
ünlü mevkii göstermif ve mine göre bir aşk rekabe-
demiştir ki ; " Kabld etti· tidir. Kıskançlıktır, bir ruh 
timiz kanunu medeninin buhranının, gayri ihtiyart 
en büyük farik ııfatı izdi- olması çok melhuz bir aksül-
vaç ve miras hususunda Amelinden ibarettir. 
kadınla erkeği temamen HadUe naıd haber alındı 7 
ayni göl'IMsidir. Hadise dün sabah haber 

Hatta yeni ceza kanunu- alınmış ve akşama dogru 
muz, hazan icadına karşı Şişli milhitinde şedit bir dedi 
bir cürüm irtikap eden bir kudu mahiyetini almıştır. 
mücrimi ayni cürmü bir Kısa haber Şişlide mukim 
erkeğe karşı işllyenden da- Aliye Hanımın L'slcüdarda 

ha fazla cezalandınnaktadır. oturan madam Marnıki ta-
8~ ~uretle bu günkü Türk banca il~ 'unluğu scbc~ini 
llanunlan b.dma erkekten bir kıskançhk olduğunu bildi~ 

fazla meVlci vesiyor tlemelltir ... riyordu. Bir muharrimiz derhal 
1 

[Aktarah 2 IDd aayıfaMdadarJ tahkikata başJaJllli ve evçlc\ ı - , 

habise mahallinde alAkadar
lar la konuşmuş bilahıra Şiş

lide Aliye hanımla konuşmıya 
muvaffak oJarak hadisenin 
teferruaunı tespit etmiştir. 

Herant Ef. ailesi 
Jlerant Ef. kısıklıya giden 

cadde üzerindeki bir evde 
oturuyor. 1 lerant efendi Av
rupada tahsil etmiş avdetin
de Babıaliye hukuk müş:ıvir
liği muavinliğile intisap etmiş 

ve 12 senesi hukuk miişavirliği 
olarak 24 sene hizmet gör
müştür. Hanesi eski Türk 
e\ lerl manzarasını göstermek
tedir. Duvarlarında şark işi 

Hadııellfn cerya ettiği 
u~... ..... efendinin p ... l 

• l\len sabere 
zafere ,, ve buna 

benzer dioJ 
yazılan ha\: i ltv• 

balar vardır, 

Hadiseden çok mi.iteheyyiç 
görünen Herant Efendi ile 
zevcesinin anlattıklarına göre 
hadisenin şekli şudur: 

Hadisenin tekli 
'.Evelki gun saat 4 buçuğa 

doğn1 kapı çalmmı~ i\ladam 
I lcrant kapıyı açmış ve bir 
mutelAşi hanımla kar.,ılaş

mıştır. Bu Hanım Pi) anist i\L 
Berger ismindeki l\lacar san'· 
atkarını aradığını so~ lem iş ve 
s,ı.ir'atle eve girmi~tir. Madam, 
lfacar piyanistinin sabnleyin 
gittigini söylemiş ede misafir 
aJdınş etmemiş Yc: 

- Onu sakJadınız, ev l 
arayacağım! demi~tir. 

Bunu müteakıp bahçe üs
tündeki odaya girmiş orada 
Madam l\tarnik ile karşılaş

miş: 

- Bergcrl nereye sakla
dınız? sualini müteakıp bir 
tabanca çıkararak iki metre-
den ateş etmiştir. Sol kabur
gasında bir sızı duyan i\I• 
nik kurşunun delip kcçti&i 
korsajını clilc tutarak d1Şll1 

fırlamış Ye soka,ğa u0 rayarak 
polis merkezine ko,mu~tur. 

Bu esnada anne i feryada 
beı.,lamı~, Alı) c 1 lanım a elin-
de tabanca ile kapmm eşiği· 

rrc oturmuş \e bcklemi,tir. 
l Alt tarafı 4 üncu sa) fauuzda] 
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lngilizlerle Amerikalılar arasındaki silahlanma yarışı tevakkuf devresinde 
Yeni bir müzakere· 
başlamak üzeredir 
Amerikalılar yaptırmakta oldukları kruvazör -

!erin inşaatını tehir ettiler 

Londra, 16 ( AA ) - Yeni mütteh!dei Amerika sefirinin 
Lossiemouth la baıvckil Mal:donald ıle icra ettiği mülahıtan 
bahseden Daily Mail bu görüşmenin lngiltere ve Amerika ara· 
sındaki münasebah bir kat daha eyileştirmekten hali kalmıyacağını 
yazdıktan sonra « iki devlet arasında bir ihtilaf sebebi teşkil 

etmekte olan bahri rekabetin izalesi için lııailtere ve Amerikanın 
bir çare bulacaklrından ümitvar olmağa mahal vardır• diyor. 

Londra, 16 (AA.) - New· Y orlctan Röyler ajansına bildirl
ltyor:" 

Müttehide! Amerika ahalıs!nin büyük bir ekseriyet! hahrt tes· 
l atın talıdidı mes' elesine dair M. Macdonald ıle girişilen mll
telr.addını mııukerahn muhtemil netayici haklında nii.bindır. Bu 
mCmcratta lıqlıca rol M. Honr, M. Dawes ve Wulııogton· 
~alr.i lngiltcre .diri tarafından ifa olunmaktadır. Rcsmı mtizake
rahn açılmaeına lntlzaren bu 'ıeneye mahsus bahri programda 
gö<terilen 5 kruvazörün lnpatı tehir edilml§tir. 

V azlyet bu eıbı lııtutııı durdurulmasını icap etUet zemanlar 
reisicumhurun bu tevkifi emrelmclr. aali.hıyelinl balı. oldııiu ma• 
lııdili aklesınde beyan olunmaktadır. 

Loııdra, 17 (A.A) - Yeni Müttehidei Amerika sefiri ceneral 
Davtsiıı M. Makdonald ile « Losslm~vrs > te yaptığı mü!Akat 
bir saattan fazla sürmüıtilr. Mül!kat neticesinde n~rolunan 
t:bliğ muhavertnfa lahdini tealilıat mes'elesinl lngiltere ve 
mi:ıtelıide-i A~rikaya ait cihet ve kısmı etrafmda cereyan ettlırlni 

bildirmeı.tedir. Bu tebliğe nazaran teatii efkSrdan h:uıl olan 
netice son derece şay:ını memnuniyettir. Ceneral Daves, salı 
a· ş1mı vereceği ziyafette bu meseleden behsedcceği ııibi M. 
"Na donald ta aynı a~m ve saate meseleyi ( I.os.simouth ) ta 
s(y!ercccği bir nutukta rntzuu bahs eyleracoktir. iki hQJcfmıet 
a<laınının aynı zamanda wku bulacak beyLnatının pek yakında 
girişilecek nıOzakeratın mukaddememesinl teşkil etmesi kararla;
tınlnııştr. Gerek M. Makdonaldin ve gerek ccneral Davesiıı 

mukaddtratının muvaflaklyet \'Cya ademi ınuvaff.ıkiyetine bağlı 
olduğu, bu müzakerata sair aUkadar bahı! d~vletıerin dahi 
iştirak ettiklerbl görmek. arzusunda bulundukları tebliğe ilhe 
eJilm:itir. 

Sulbü bozmak 
istiyen kim ? 

Makdonaldı itham mı ediliyor ? 

Pari•, 17 (A.A) - « Echo de Pa.-ts • aazetest M. Macdo
naldın c Sunday T aımea • gazetesinde çıkar. oir makalesi müoa· 
aebetile diyor lr.ı: 

Sulhu bozmak ve mahTetmek llllyenleıi lumıldatmamak Fran· 
aaya, ftalyaya merkeı.f ve Şarlr.r Avrupeya düıer bit vazifedir. • 
Sol cenahın elklnnı neıreden Oevre gayetesl ise, Fr.ı.nsa cum
lıOritetlnin bir Te gayri lr.abılı taksim oldu~u hatırlatmaktadır. 

Sarı kuş pariste 
LeBourje, ı 7 ( A.A) - • olsau jcaur.e • Sarı kuş tayya

resi görülür görülmez her tarafta brnvo sesleri, alkışlar yük· 
selmlştlr. Tayyare kararglli üzerinde bir devir hareketi 
yaptıktan senra saat 20 yl 45 geçe yere inmiştir. Bu sırada 

bir çok gazeteciler, fotoğta!cılar tayyarecileri karşılamağa 

't~p etmişlerdir. Tayyare içinde saklanmış olan genç anıe

rikalı yolcu, Sehreiber s yaşasın Fransa~ diye bağırmıştır. 
\\1. Lourent Eynac fransız tayyarecileri tebrik etmiştir. Tayya· 
rcdler, saat 21 buçukta Le Bourjedcn ayrılmışlar ve otele 
gitmişlerdir. 

[ ADLİYEDE ] 
Fratelli Serra 
Şirketinin iflas mua

melatı başlıyor 
İstanbul iRinci ticaret 

mahkemesinde iflasınına ka
rar verilen Çanakkalcde bat· 
mış gemi enkazının ihracı ve 
mümasili deniz i~lerile meşgul 
Fradelli Serra şirketinin i!JAs 
muamelatı, ba~lamaktadır. 

Bugün, yarın, öbürgün 
alalaclılar illils odasına mü· 
racaatla alacaklarını isbat 
edecekler borcların tahkiki 
muamelesi yapılacktır. 

Avukat lsmail, !sa., Sıddık 
Sami ve Hilmi Rıza B. !er 
sindik tayin olunmuşlardır. 
Borcun kat' 1 mıktan tahkik 
muamelesinin bitmesinden 
sonra anlaşılabilektir. 

Müeccel bir dava 
Pakize izzet H1

• isminde 
bir talebe tarafından tanassur 
ettiği zemininde bazı neşrya

nan dolayı s Cumhuriyet " 
gazetesi aleyhine açılan haka
ret davası, evveele verilen 
kararın nakzı üzerine üçüncü 
cezada dün yeniden tetkik 
olunacaktı. Fakat, dava 
tecil kanunun.a tabi olduğun
dan, müccel kalmıştır. 

Ölenlerin maaşı 
Ölen ma"' eshabını öhnemiJ 

gibi göstererek maaşlarını zlm· 
metlerine geçirmek suretile va· 
zıfelerinl ıui istimalle maznuıı 

memurlardan Alaellin Ef. ile 
arkad31ları ağ\r cezada malıkQm 
olmuşlardır. 

Temyiz, bu kararı nakzetmiş, 
fakat ıığ\r ceza dün kararında 
israr etmiştir. 

Çilengiryanın imzası 
Hocapaşa ka7.anç tebliğ 

memuru Relik Ef. nin va
zifeyi sui istimal maddesin
den muh'akemesine üçüncli 
cezada başlanmıştır. l\luma· 
ileyhim, mUkelleilerden Çilen· 
glryan Ef. ye beyanname 
tebllgi esnnsında, dip koça
nına onun imzasını attığı 

iddia olunmaktadır. 
Mahkeme, vekili tarafın

dan ev(a~ın tetkiki ve mü
dafaanın hazırlanması için, 
muhakemeyi başka güne 
bırakmıştır. 

I>GdllJt atlince .. 
Arabacı Mustala dün ara· 

basile Baydarpaşada tren yo
lundan geçerken ansızın öten 
blr düdükten beygirler ürk· 
müş, biraz sonra da araba 
devrilerek müşterileden Ma· 
dam Haçik ve Santilc yara
lanmıştır. 

Fasta katli am var! 
Rahat, 16 ( A.A) - Ait-Yakop ve El Bordj mevzile· 

rinde sükOn teessüs etmiştir. Tayyareler, civar havalidekl 
şüpheli toplanmalar üzerine bomba atmaktadır. 

BulQar .. Sırp hududunda 
bir hadise 

. Sofya, 16 (A.A) - Yugolavya, hvdudunda .eşkıya bir 
takım yolcuları soymuşlar ve bir karıılfola taarruz etmlş

fordir. ~kıya bir jandarmayı telef etmiş ve iki milis neferini 
ağır surette yaralamışlardır. Hududu geçmiş olan şakiler 

şiddetle takip olunmaktadır. 

Sofya, 16 (A.A) - Komünist çiftçi muhacirlere mensup 
siyası şakilerin Bulgar-Yugoslav hududunda Petrich ve Kulo 
civarındaki tecavüzled üzerine, takiblerinc gönderilen müf
reze ile eşkıya arasında bir kaç saat devam eden bir müsa
deme -Olmuştur. Şakıltr gecenin karanlığından istifade ederek 
tekrar hududun öbür taralına firara muva!fak olmuştur. 

ftalyan tayyrclcri 
Roma, 16 ( A.A) - halyan hava filosu dün Falerde 

denize inmi~tir. 

Amerikayı protesto 
V~ington, 17 (A.A):- Avusturya, lsvlçre, ispanya, ltal

ya, lran ve Norveç hükOmetleri müttehidei Amerikanın tat· 
bikini tasavvur ettiği yeni gümrük tarifelerini protesto et· 

mişlerdir. 

~z~1>1•· ·j fiBH~~:.ı 'v~-~KIT ft!t:;;·h;b;rı 
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İki intihar 
Dün de iki akılsız 
canına kıydı •• 

Biri denizde boğulup 
gitti, öteki de karnını 

deşti .. 
Son ylrml dört saat içinde 

tehrimizde iki intihar vak' ası 
olmuş, bunlardan biri ölümle 
nelicelenmiıtir. 

; 1Jalütde: 1 3latiçte: 
j Tanossur davası, tecil olun· ~ lngilizlerle Am~rikalıhır \ 
l muıtur. araııında tahdidi teslıhaı için ~ 
~ tC> F r.ıtelll serra deniz yeni bir müzakerenin başlı· = 
~ işleri şirketinin iflas muanıe- yaca ı tahakkuk etmektedir. [ 
~ lltı başlamaktadır. Makdonald c~ncral Dayes ff 
§ tOt Fatih -Edirnekapı tram· ile bu huıusta ıhı.arı bir mu· ~ 
~ vay hattının küşat resmi per· lakatta bulunmuıtur. j 
i şenbe günü saat 17, 30 da ya- tC> « Sarı Kuş• tayyaresi ~ 
~ pılacalr.hr, halkın teıahüratı arasında Pa- § 
f -C>Umum jandarma kuman· rise muvasalat etmişiir. } 
~ danı Zckı pafll şehrimize gel- tC> Sırp · Bulgar hududunda % 
~ mittir. bir çete ile Bulgar kuvyeıleri ff 
İ -C>Balatta ıJc.ı ınphelt veba arasında müsademe olmu;tur \ 

ait ıahkilca- il k' -~ va ası görülmüş ve hastalar bey, müıakeratın neticesine § Bu iki intihara 
hmızı yazıyoruz: 

1. - Üslr.üdarda Doğancı· 
!arda Nasuhi dergahmda o· 
turan aslcert mütekaitlerinden 
A vnl Beyin hizmetçisi 15 Yat· 
larmda Fatma, dün aabah er· 
kcndcn Şemsi Pllf&ya lnmiı, 

oralarda biraz dolaıhktan sonra 
kendlıinl sahilin uıntıh 
yerinden denize atmıftır. 

Etraf tenh• olduAundan Fat
mayı görOp kurtaran olmamıı 
ve iki saat •onra denizden 
ansız ccsedı çıhrılm1flır, 

F atmanın kendialnln niçin 
öldürdüğüne dair hiç kimse bir 
şey söyleyememektedir. 

2 - Sirkecide gazete bayi· 
lıti yapan Bıgalı Hüseyin Elen• 
dı, uzun umandanberl çektiği 
sinir hasıalıRındaıı bir türlü 
lr.urtulama.dığında.n çok canı 
sılolmıı ve evvelki giln evinin 
mutfaRına inerek el bı~ı ile 
karnını deımlıllr. 

Hnseyin El. biraz sonra ye
tııılerelr. hastaneye kaldırılmııhr. 

iki eY yaııdı 
Evelkl giln akşam üatü Eyiple 

Oıak,ılarda Kemal beyin evin· 
den yangın çıkmıı yanındaki 
Apturrahman elendlnln evine de 
sirayet elmiı ve her ıkı ev yan· 
dılr.tan sonra söndürülmüitür. 

Hem yüzme bilmez .... 
Balatta cami odalarında 

oturan çöpçü tatar. Ali yüz
mek bilmediği halde dün 
Bahariyede denize girmiş ve 
bol!:ıılmuştur. 

Yarım asır evel :ci 

VAKiT 
18 Haziran J87J 

Gerek ta~radan ge· 

{ mOşahcde altına alınmıştır. kadarj Yunanistana gitıniyecek· J 
j tOtM. Troçki vize verilm.sl tir. ~ 
~ için İngiliz konsolosanesinc + Yunan murahhası Dl· ğ = ~ m 
if muracaat etmiştir. yamındoplosun yarın şehrimi· ~ 

) + Alina scfirim!ı Enis u avdeti beklenmektrd:r. ~ 
1ııı11111111111111ıt1nııı.ı1111ııııuıuuıı11uıı 11 uıı11ıııı1u11ııın11 111uııtu11uu1ııınıu1uıın1tıltt11ıııı1111 11 uıııııuıı ~ 

ftmeri~nn ~izlar ~ollejin~e 
[S.ş tarafı 1 inci sııhifamızda) 
Bundan sonra hatip ka

dınların intihap etmek ve 
edilmek meselelerine temas 
etmiş ve bu hususta, ka
nunlarımızın büsbütün gay
rı müsait olmadığını, yalnız 
kadınların esasen bir çok 
hususlarda hakim bir mev
kide bulundukları cihetle 
bunun vaziyet üzerinde 
büyük bir değişiklik yapa
mayacağını söylemiş ve 
demiştir ki: 

"Büyük Gazinin kurduğu 
Türk Cumhuriyetinin bu 
gün ve istikbalde yetişecek 
imanlı ve yükııek gençlerine 
ruh ve irade verecek olan 
bu günkü kız kardeşlerimiz 
ve genç kızl;ırım zdır. Bu
nun nıı büyük bir hak ve 

vazife olduğu aşikar değil 
midir?. 

Tarık Bey, bu bahis 
Üzerinde birkaç cümle da
ha söyledikten sonra mek
tep erkinından Dr. Rayt 
lngilizçe bir nu!uk söyle
miştir. Nutkunun kısmı 
azamında bu ıene mezun 
olan talebeye hitap eden 
bu zat ezcümle şu şözleri 
söylemiştir: 

" Siz, belki bugün tah
silinizi bitirdiğinizi zann· 
edersiniz; halbuki asıl 
bugün tahsile başlamış 
olduğunuuı inanınız. Zira 
mede11iyet sür'atle yürüyor 
ve değişiyor. T11hsi!den 

demek değildir. Tahsilin 
gayesi iyiyi fenadan ayır
mak değil, en iyiyi iyiden 
ayırmaktır .• 

Dr. Rayt fQnrı Türk inkı· 

l&bından, okuyup yazmanın 

laamOmiinden ve bu hııausta 

genç kolej mezunlarına da 
vazifelu düştüğünden bahsetmi,: 
Sonra hayatta muvaffU:ıyetın 

en küçük itlere en büyük 
ehemmiyet vermekle başlıyacaijını 

söylemi9, bu hijsll'la bir ık! 
amerihlı büyük adamı ve Ga· 
zl H4uetlerini misal ııöstermiı 

ve deıniıtır lcı: 
«Bu gCnlin en büyilk bir 

recilli devleti olan Gazi Hazret· 
!eri hl~ şuphes!z askeri hayatında 
eu küçük bir vv.ifesioe en 

büyük ehemmiyeti· vermiştir.• 
Hatip, 110nra garp medeni· 

yetinden, ve bunun t"Sa>ı 
ı~kil6t olduğundan, itimat 
ıclklnl luzumundan irad•dcn 
ve saircden bahöed!rek 
musahabeıine nihayet vermi:tır. 

Bundan sonra bu sene mek· 
tepten mezun olan 35 kıza me
rasimle diplomaları d~ğıtılmıt 

ve mektebin neşidesi ta~ nnl 
edilerek toplanma ilihayet bu!. 
muııur. 

Bu sene m• z ınlarınchn beti 
Türktür. lıimleri Azize Mazhar, 
Beşire Muhtar Ne !:ne Necip, 
Ne>rin Sadeıttn V c.dat, A ışe 

len gerek Derseadet
ic toplanıp imbala
nan kavaimden dün
'/cu gfin dahi Bey1t
zıt meydanında bir 
haylı kaime yakıl· 
mısiır. . 1 

maksat malumatı paket 
halinde kafaya sokmak 

T rahova hanımlardır Diğer m.zun 
aıladaıbrile birlikte cümlesini 
tebrik ve ınu,·affakiyetlerni te
menni ederiz. 

"Vakt,,ın 18 Haziran 1929 
tefrikası : 1 O Yaprak Dökümü Yazan: Reşat Nuri 

şüphen mi var? icap eder· 

se daha başka türlü de 

çalışırım. Kardeılerimi na• 

sıl olsa meydana çıkanrızl 

Diyordu. Şevket dün ge

ce sofrada babasının yeri

ne niçin oturduğunu şimdi 

anlamıştı. Yak' aya canı sı

kılmak şöyle dursun, bu 

yaşta bir aile babası mev

kiine geçtiği için adeta gu· 

rurlanıyordu. Baba oğul 

heyecanla birbirtni öptüler. 

§ 

Ali Rıza bey bil'az sonra 

karısı ile yalnız kaldığı za 

man memnuniyetinden gü

lerek: 

- Bir baba için bu ne 

saadet 1 dedi. 

A$'tr ağır sofrayı temiz

lemekle mefgul olan Hay

rıye Hanım başını çevir-

meden: 

- Evet ... öyle ... d,di. 

Kadının çehresi nedense 

çatkındı. Sözler adeta ağ

zından dökülüyordu. Ali 

Rıza Bey kuşkulandı: 

- Niye öyle yarım ağız

la cevap veriyorsun? .. diye 

sordu. Hayriye Hanım ha· 

lifçe titizleşerek: 

- Yarımı bütünü var 

nu? " Evet .. öyle .. " diyo
rum! dedi: 

- Yok ama, bir baıka 

türlü söylüyorsun .. 

Kadın işini bırakarak Ali 

Rıza Beye döndü: 

- Danl.ma ama sen ib· 

tiyarladıkça tuhaflaşıyorsun. 

- Şuna açıkça buna· 

yorsun dtsene .. 

Bunu söylerken kansın

dan bir protesto bekliyor-

du. Fakat, O, cevap ver

meden tekrar arka3ını dön

dü. fş ciddileşiyor sebebini 

bitmediki bir korku Ali 

rıza beyin yüreğini sıkmaya 
başlıyordu. 

Ali Rıza bey ara sıra 

merhamet yahut yüz yumu

şaklığı sebebile birisine 

para kapbrdığı yahut evine 

lüzumsuz bir şey satın al

dığı zaman garip bir üzüntü 

duyar, karısı : "Ziyanı yok .. 

üzülme neyapalım." olmuş 

bir şey ... • diye müteselli 

ttmtdikçe bir türlü yüreği 
rahatlqmazdı. 

Ancak Hayri~ Hanım 

ailenin menfaatine dokunan 

işlerde hiç şakası olmıyan 

maddi hesaplı bir kadındı. 

Kocasını epiyce üzüp yap

tığına pişman etmedikçe 

beklediği teselliyi vermeı

di. Hatta bu yüzden ara

larında •kavga çıktığı bile 

olurdu. A1i Rıza Bey, yüz

yüıe kavga etmiye cesaret 

ettiği tek insan karısı ol

duğu için, çocuk gibi hır

çınlaşır: 

- Sen zaten böylesin ..• 

insanın içine sindirmezsin .• 

inşallah geberirim de kur· 

tulursun 1 diye bağırıp ça

ğırırdı. 

Hariy~ onu bir zaman 

üıöp bağırttıktan ve yap

tığını iyice burnundan ge· 

tirdikten sonra politikayı 

de!iştirirdi. 

ihtiyar adam bu gün 

karısından bir şeyler se· 

zinledi. Yaptığı şeyin doğ. 

ruluğuna içinden kendi de 

pek fazla inanmıyordu. 

Ancak karısını bir kaç 

tatlı sözü idi ki, onu bir 

dereceye kadar sakinleş· 

tirecekti. Fakat aksi kadın 
Ali Rıza Beyin hayatta en 

sıkı ve acı bir gününü ya-

şadığını anlamıyor, kaşla-

rını çatarak somurtmakta 

devam ediyordu. Ali Rıza 

Bey biraz sustuktan sonra: 

- Hanım, bana baki 

dedi; bu ıfin öyle bir mu

amele ediyorsun ki ölsem 

unutamıyacağım •• Yazık 

sana.. , 

Hayriye Hanım ikinci 

defa ola,rak döndü; koca

sına bugiin en şiddetli 

azarlardan ziyade tesir 

edeceğine t:min olduğu 

bir hüsnü samimiyetle : 

......- Niçin böyle söyliyor

son Ali Rıza Bey? dedi, 

seni işiden bir riitpe filan, 

almışsın da seviniyorsun 

• 

zanneder. Şirketten aldığın 

yüz on beş lira ile zaten 

kıt kanaat geçiniyorduk. 

Bugün onu da e'inder, ka· 

çırdığını söyledin. Bu 

bizim için açlık demektir ..• 

Sevinip boynuna mı sarıl

malı idim?.. Sen de biraz 

insaf et. .. 

Ali Riza Bey lakırdı 

bulamayarak gülünç bir 

surette birkaç kere yut

kundu: 

- Evet ama namus .. . 

dedi, namusu kurtardık .. . 

Namus söıii bu saf temiz 

ev kadınında her vakıt bü

yük bir tesir yapardı. Fa

kat açtığın kapılarına vur

dutu bu saatte bu kelime 

onun üstündeki kuvvetini 
lcaybetmi~ ribj göründü. 

- Ali Riza bey insaf et.. 

Bunca yıllık karımın.. Bana 

ahlaksız bir kadın gözile 

bakarsan hem ayıp, hem 

günah olur... Ben de s~nin 
kadar namuslu bir insanım .. 

Fakat ben senin yerinde 

olsam çocuklarının hatırı 

için buna göz yumardım 

Ali Rıza Bey bu sözler 
üzerine ateş kesi'.di: 

- Ne dedin bakayım 

ne dedin?.. Bir daha söy· 

le ... Böyle bir şeye göz mü 

yumardın? Yazık... yazık 

sana 1 •• 
Piye bağırmıya başladı. 

Hayriye Hanım gözlc.rini 

tavana kaldırdı: 

- Y avaşl.. dedi, çt cuk· 
far uyanın.ısın ... 

Sonra aynı sakin hüzüP· 
le devam etfi: 

- Evet Ali Rıza eeyl 
Sen pe dersen de.. Onların 
hatırı için ben her şeye 
katlanırdım. Çünkü ekmek· 
si;ı: kalır5ak onların umuAll 
tehlikeye girer .. 

( Bitnl<'Ji) 
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Kazalar ve neticeleri 

A nkara yolunda gene iki 
tren çarpışmış, ağır, 

hilfif yaralılar var'llış .. 

Geçenlerde gen<' o hat üstünde 

buna benzer bir kaza daha ol

muştu. Bir heyelan neticesinde 

devrilen ve vngonl&n parçalıyan 

kanlı vak'a da orada olmuştu, 

Bir kaç aylık küçük bir 1.a

mann sı~an bu kazalardan, artık 

bütün alınları endışeli çizgilerle 

buruşuruyor. 

Bu kazaların iki türlü ıstırabını 

bütün acıh~iyle çekiyoruz. 

1- Raylar ve ıssız yollar ü~ 

tünde boşuboşunıt vatandaş kanları 

akıyor, Türk malı parcalanarak 

Türk hazinesi zarar ğörüyor. 

2 - Şimendifcrcilik gibi 

büyük işlerde Türk idaresinin 

olgun bir kabiliyete ermediğini 

gö~teriyor. 

Birincisi :ııı ~öturmeı. 

hkikattir. 

Onun üzerinde ne münakaşa 

edilebilir , ne de mugal!tanırı 

karanlık çıkmazlarına sapılabilir. 

Fakat ikincisi böyle değildir 

Türk pençesinin en büyük 

manivele kollarını kendine ram 

etti~ine bin bir misal getirmek 

kabildir . Fakat biz delilimiz! 

bühtana uğradığımız cephedeki 

k~dretimizden getirmeyi tercih 

edeceğiz. 

Bugün üstünde kazaların sık

laştığı hat, bize geçmeden evel 

ecnebilerin elinde idı. İstasyon
ları yakılıp yıkılmış , köprillcrl 

atılmış ve rayları parçalanmış 

bir halde onun başına geçmiştik. 

Küçük anadoluda bir taraftan 

en kahpe ve alçak bir düşmanla 

boğazlaıırken , bir taraftan da 

istasyonlan yeniden bina etmiş. 

köprüleri geçilir bir hale getirmiş, 

parçalanan rayları eklemiştik . 
Bütün bunların ateş hatlarında, 

gülle yağmurlan altında yapıl

dığını da ilave edersem , işin 

akla durgunluk veren büyüklüğü 

daha iyi anlaşılır. Muharebe bit
ti\ten, tçkmil kuvvetimizi top

luca kullanmak mümkün olduk· 

tan ~nra ~ hat üstünde neler 

yapbğımızı dostlarla beraber 

düşmanlar da gördü.Beş sene şaş

m:ıı. bir kronometre gibi işliyen 

anadolu lirenlerison beşaltı aydan 

beri ba7J sakatlık alametleri göster

rniye başladı. Derdin henüz 

ilk devresindeyiz. Afet, daha 

bir sivilce halinde iken hemen 

bütün dikkatimizle etrahnı mü· 

şaht!de altına almalı, bozuk 

unsurlar varsa koparıp atmalıyız. 

Sent jandarkta bi 

müsamere 
Feri köy Sent jandark lı:.esin· 

de dere yılının sonu dolayısile 

bir oyun ve jimnastik bayramı 

yapılmıştır. Bu sene de müsa

mere her senekiler gibi büyük 

muvaffakıyetle neticelenmiştir. 

Yalnız hususi davetlilere ve

rilen müsamerenin seyircileri 

arnSlnda Monsenyör Dolçe ve 

Gaire gibi şehrimizin kibar sını

fına mensup yüzlerce zat hazır 

buluQmuşll*. .Saat 3,50 de 

başlıyan müsamere yediye kadar 

devam etmiştir. 

Amerika reisicümhuru bütün muvaf -
fakiyetlerin bu rakama müstenit 

oldu~unu söylemektedir 

Amerika hükümeti Avrupadan vuku bulan idhalAtı tahdit 
için yeni bir gümrük tarife~i hazırlamaktadır. Bu tarifenin 
tatbikine tekaddom eden bu günlerde Amerika harici ticaret 
itibarile azami refaha ermit bulunmaktadır. 

Bu senenin ilk dört ayı zarfında Amerikanın harici ticareti 
(380, 182.000) İngiliz liraı1ına baliğ olmuştur. 

Amerika reisi cümhuru Huver. Vaşingtonda yeniden tesis 
edilmekte olan ve 3,500,000 İngiliz lırasına inşa edileceği 
anlaşılan Ticaret dairesinin temel ta }ını atarken irat ettiğ i 
nutukta Amerika tarafından kazanılan ticari mevkiin muhteşem 
olduğunu söylemıı. Amerikanın iktısadi mU\·affakiyet dolayısile 
her vadide znfer kazandığını hali hazırda bütün dünyanın Ame
rıkaya 4 milynr İngiliz lıraı11 borçlu olduğunu ııöylemiftir. 

• 
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korkunç 

Falih - Edirnekapı 
tramvayı 

-----
!>erıembc günü nasıl açılacak 

Eıı1enetçe tesı)it edileıı . 
l11era 1111 

İnşaatı hitam ibJ.1lan Fatih· 
Edirnckapı tramva) hımmın 

kü~ııt resmi bu haf ta per
~embc günü tam ..:aat 1 7,30 

da yapılacaktır. 

Kiişat mera::ıimine şeluimiz

deki meb'uslarJa cemiyeti 

belediye nzası 'e dip;er bir 
çok" zevat ailcl~nle birlikte 
davet edilmi:;;lcrdir. 

Davetlilerin adedi .lUO ii 
mütecavizdir. 

Kiişat resmini rapmak için 
hazırlnnan kurdele Edirne 
kapı hattının iptida noktası 
olan Fevzi paşa cadttı.:-Jne 

konacaknr. Davetliler buraya 
geleceklerdir. 

Kurdelenin gerildiğ! yerde 

8 tane l>oş tramvny ar.abası 

bulunacak ve kurdele kcc;i-

progT·a 111 ı 
lir kesilme?. dıl\'etlilcr tırı1ba-
1:lra hineceklcrdir. 

Ayrıca iki otobtis Fırka 
bina ında içtimada bulunun 
cemiyeti belediye azasını 

saat ı ~ de alacak ve Fatihe 
getirecektir. 

Da,·etliler Karngtimriiğc 

kadar tramyayla gidecekler 
\'C Atikalipaı;-ad:ıki tC\ akku[ 

mahııllindc tramrnydan ine
rl!k Edirnckapıyu kadıu

y iirlı yece k !erdir. 

Traınva\· ..;irkcti Edirne-. -~ 

kapıda bahçeli bir g-azinoda 
bir biif c ihzar edecektir. 

Kiişat rc:-mincle Muhittin 
B. bir nutuk irat edecektir. 

Bu ~metle hat per:;-embc giı
nii ak,;nmından itibaren i,.lc
miyc ba";-lıyacaktır. 

ek fın 

üfettişler 
Dün bir içtinıa 

yaphlar 

"Dört iane mektep nııi
zesi açılacak 

ilk mektep milfettişleıi 

dlin maarif ıniidiirii Alil lay

dar Beyin rira. etinde topla

narak ilk mektep talebesinin 

imtihan neticeleri Jınkkındn 

mtizakcrcde bulunmu~lar ve 

geçen ~encki neticelerle bu se

neye ait neticelerin mukaye e

sini ppmı~lardır. 

Bu ders senesine ait ted· 

ri at 'nziyetinin geçen sene

lere nazaran çok iyi olduğu 

te~bit edliıni~tir. 

1 )liııkü içtimada Yilayetimi

:1.in dört teftiş mıntakasmda 

birer mektep miizesi açılmaı::ı 

da kararla~tınlmı~rır. 

Tevzii mükafat 

Bu~ün Robert kolejde 

şnhadctnııme teY?.il merasimi 
~ :.ıpıhıctır. 

B ir muallim, tanıdık
larından birisinin 
küçük oğluna, ze-

kasını tecrübe etmek için 
meşhur suali sormuş: 

- Yavrum, bir kişi Sir· 
keciden Taksime kadar 
kaç saatte gider? 

- iki saatte! 
·- Peki on kişi kaç 

saatte? 
Üç saatte efendim. 

-- Sebep? 
- Çünkü bir kişi doğ • 

rnca yürür, gider. On kişi 
aralannda konuşup geci .. 
kirler! 

-<> 
Hayat pahatılıi• 

Bündan birkaç gün 
evel lstanbut ti
caret odası kronik 

tetkikatını bitirdi. Bu koca 
dağın doğurduğu tavşan 

şudur: 

"Şehrimizde hayat paha
lılğı yoktur.,, 

Bu garip neticeyi bir ar· 
kadaşıma anlattım ve de
dim ki: 

Hayat pahalılığı de
mek, satıcıların pahalı sat
ması demektir. 

Onların nazarında, tabii, 
hayat pahalı değil, ucuzdur. 

Deriler' niçin reddedildi 7 ı veba ~~~:;:~~~p~~~.:lı~~;::~: 
dırlar, bakın ne cevap alır-

R USia r tüc.carlarımıza i İki ki~i hasta 
1"'!~~:daşım !ikrım; kabul 

. müşkiilat gösteriyorlar ti V.ak'a Balaf_i_a bı·r ~ırın- etti ve dedi k.i· T ,, - Biz ev geçindireme-

8 tüccarClan ist;dikleri -kazanç! da çıkm~tır ~~!'.m~::, ~~".'.':·\~d~~ 
i • b• •J bJ di . ı l~v,·clki gtin şchrimizdP. 

Kay seride 
Kanlı bir hadise 
~ 

Katil Hüseyin 
Dördüncü cinayetini de 
ikadan sonra kendi elile 

canına kıyıyor 

Kayseridc çıkan Kay:-:t:ri 
refikimizde şu kanlı vak"ayı 

okuduk: 
Gcen pazar güııii <:erscri 

güruhundan çaparların ~Ieh
met !\fosa, Sa,rranın 1 lacı \'C 

1 H.isyin gündüzden yanlarına 

l\1eliha isminde bir nllif teyi de 
:ılaruk çaparlarm ı\lustafa 

ismindeki bir serserinin c\'ine 

gidiyorlar, masalar kurulu
yor, rakılar içiliyor, kafalar 

tiit:-ülcniyor. 

Saat 20 de rakıları bitti
ğinden ser:-erilerden .:\lehmet 
arkada~ı .\lus1 ile kalkıyorlar 

eve gitmek lizrc çıkıyorlar 

ve Hii:-:tyini l gclcccgi yol 
tutuluyor. 1 liiseyin yanında 

alüfte Meliha oldu~u halde 
o da l\Iustafanın evinden 
c\'in~ gitmek iizerc çıkıyor. 

Tam dolaplı bahçenin ya
ntna gelince önlerine :.\kh
mct \'C l\Iu:ın çıkıyor ,.e J lii
seyinin elinden kadını almak 
btiyor ar. J leseyin de kadını 
vermiyor. \·ermeyince kavga 
~iddetleniyor. 

l\:wga tokattan t~bancaya 

intikal ediyor. I lli:;cyin hu 

Hlkmet B. 
l:t.mir gazeteleri yat.ı )'<JI'. 

.Mu::;tantik I likmct B. C:Lil· 

cemal vaptını ile şehrimize 

gelmiştir. l likmet bt:y bu glin 
öğleden cn·el ı\dliye daire· 

sine gidip miiddeiumumi 
ba~ muavini 1 faydar ~aki 

beyi ziyaret ederek Kadriye 

l l. hakkındaki evrakı tah ki
kiyeyi teselliim etmiştir. 1 lik
met bey bugiindcn itibaren 
tnhkikata devam ctmcğc baş
lıyacaktır. 

Spor 
-·-

Galatasaray 
• 

Bufün lzmire 
fidiyer 

Galatasaray birinci futbol 
takımımız bügün Cumhuriyet 
vapurıyla İzmire hareket ede
cektir. 

Evelce de yazdığımız gibi 
Galatasaray yarın lzmıre vara
cak, cuma günü ilk m~ını, pa· 

zar, salı günleri de ikinci ve 
üçüncü maçlarını yaptıktan son

ra gelecek pertembe avdet ede
ceğtir. Şampiyonumuza yapa· 

cağı musabakalarda muvaffaki· 
yetler temenni ederiz. 

iki ki~iye kar· ı durnırniyacağını Dahiliye Vekili Sivasta 
tahmin ederek dcı hal taban en-
sını ate~liyor \' c çııparların 

l\Ichmedi katlediyor. 

insan ültincc kaYga da bi
tiyor. Jlerkes bir dcli~c ka
çıyor. Katil de kiri~çinin ka
sap Hamdi isminde bir ser
serinin C\ ine saklanıror. 
Orada l hisyin ynpmı~ oldu
gu katil \'aksında kendisi 
miidafaai ınc\'rua haline ~okmak 
için kendi tabanca ile dindisini 
yaralıyor. Faal pclisimiz \ak-

Sivas, 16 (A. A) Dahi· 
liye vekili Şükrü Kaya Bey, 
bugün saat 20 buçukta şehri· 
mize gelmiştir. ............................................•... 
adan derhal haberdar olarak 

katil Hüseyin saklandığı yerden 
çıkıı.rılyor . 

Katil l lüscyinin bu dördün
cü katlidir . Katil aldığı yara
nın re.irile salı giinli hastane
de vefat ctmi~tir. Ve bu vak
a da kapanmı~tır. 

Verd 51 ır mı yon ru e r içinde göremezlerse ayıp· 6 . iki ki~i veba arnzı g-ö..;tcr-
lama f 

Türk tüccarları Odesaya yadaki komisiyoncu\arımız mi~ler, yapılan tetkikat neti- -O 

sevkettikleri yerli deriler marifcti}e sattırmakta oldu- cesinde bunların YebaJı ol- İngiliz nükteleri 
hakkında Rusların Avrupa ğumuza nazaran lstanbu\da dukları tahakkuk eylemiştir. Bir ingiliı gazetesinde 
malı diye müşkülat çıkar· oturan Türk tüccarlarının Vcbn zuhur eden yer ifa- mizahi fıkracıklar 
dıklan ve bu derilerin ş~h- kazancı üzerine vergi tarhı latta bir hrmdır. ı ıa5talar bu yazan bir yabancı 
rimize iade edilmekte ol- cihan pazarlarında cari ti- meslekda" vardır. Arada, fırında çalı, an Ahmer ve y 

duğu yazılmıştı. Deri tüc- caret usullerine münafidir. sırada hoşça şeyler yazar. 
l\lizc bmindedir. 

carlarından Haci Emin 4- Mehakim ve kana· " Tarzı cedit " lngiliz nük-
zade Mustafa Bey bu hu· atımız hilafında mükellc- \' eba zuhur eden fırın der- lesine, nümune olmak üzre 

Susta gazetemı"ze bir izah- fiyetimiz iktiza etse bile hal kapatıl~ ve hastalar da a· bir tanesini tercüme e 1yo-
name göndermiştir. Mus- kazançlarımızın miktarı hak- J in) darpaşa cmrar.ı sariye ruz: 
tafa B. diyor ki: kında bizlerden hiç bir ha tanesine naklc<lilmi-;lcrdir. " Meşhur bir doktor : 

- Rusyaya gönderdiği - izahat ve beyanname is- Yilih_·et sıhhi\.·c miidürJliX·ı.i 
11 1 J " - Posta pullarının zamk-

rnl·z m"amul derı"ler yerlı" tenmeksizin ma arın stan- c-. hl ., \"akavı derhal ~ı ıiye vc~ıi- k hl 
malıdır. Bu malları gönde· bul piyasesindeki kıymet- \ı tarafını yalama s1 ıate 

R lctinc bildirmi"tir. k d ! 
rirken gümrükte muayene lerini esas ittihaz ve us· ço muzur ur 

edilmiş, hükumetimiz menşe yadaki satış bedelleri ara- ·-----------.. Demiş. Buna ben de bir 
şahadetnamesi vermiş, Rus- sındaki fark temamen kar 1 Davetler 1 cümle ilave edeyim: 
lar bunu tasdik etmiştir. ad ve bu miktar üzerin- - Zamksız tarafını yala-

1 Senelik gongre 
fakat sonra 6 ay kelime den kazanç vergisi ta ep makta büsbütün lüzuınsuz-

1 k il J,tanbul Postn ve Telgraf 
üzerinde oynanmış, resmi edi mesi Ü iyen gayrı man- .. dur ve vakit israfından 

h ld kl t k · k b'l" kabul ve Telefon memurları teaviin evrakımız sa te o u arı ı 1 ve gayrı a 1 1 • başka bir şeye yaramaz ... 
iddiasile reddedilmiştir. dür." cemiyeti haziranın 5 f nci -O 

Bu şikayetnamede Rusla- ··n·· \1 ıt-1 ıd a • Malımız yolda, gelmek 1 cuma gu ll 1eyof, m n ')- Bı'r •ane daha 
rın sekiz tüccardan bir mi - d -.. . h il ;l 

.. d" Malımızı n1uayene nnh ı·e::-me e :SLirurı m:ı a c-uzre ır. yon ruble kazanç vergisi l' • B ir ruhiyatçı demi 
ki: etsinler; eğer" Avrupa malı istedikleri kaydedilmekte sinde 1 lilali :ıhmer cemiyeti 

ise musadereye tabi tutsun- ve bu fahiş talep karşısında hina~ındaki dairci mnh"usada 
lar ve bütün servetimizi de hükumetimizin müdahalesi senelik kongre~ini :ıkt edece-
ceza olarak alsınlar. Değil- rica edilmektedir. 

- Şişman a 
damlar pek nadiren bi 

cinayet veyahut kabahatin 
faili olurlar ... se, zararımızf tazmin ettir· Mustafa B. deriler hak -

· l kında Beyoı.fo dördüncü sın er. ,, 5 

noterliği vasıtasile Rus tica-Mustafa B. ve arkadaş
larının Başvdcalete, Ha
riciye, İktisat ve Maliye 
vekaletlerine, ayrıca, Türk 

tüccarlarından Rus yada 
kazanç vergisi alınmakta 
olduğu hakkında şi~ayct

nameler tak~m ettiği bil
dirilmektedir. Bu şikayet
namelerde deniliyor ki : 

1 - Ticafot muahedesi 
serahatle Türklerin Rusyada 
ödemeğe mecbur oldukları 
vergiler meya9ında kazany 
vergisi yo\ğur. 

2 - Rusyadaki lranlılar· 
dan kazanç vergisi alınma
n\akta olduğuna göre ahten 
Türk~rden de alınmaması 
iktiza eder. 

3 - Biz mallarımızl Kus-

ret mümessilliğine bir pro
testo keşide etmiştir. 

-~---

Bozuk sütler 
Emanet siitçlileri tefti~ et· 

tirmcktedir. J ler belediye 
daire. inde doktorlnr ra. tgel
dikkri sütçiileri scvl,etmck
tcdirler~ 

Her glin bu suretle. ceza 
görenlerin adedi 20 yi geç-· 
mektcdir. 

Kimsesiz çocuklar 
yurdu boş kaldı 

Emanetin kimsesiz çocuklar 
için tesis ettiği yurda şimdiye 
kadar hiç bir. çocuk müracaat 
etmemiştir. 

Emanet polise bir müzeklterc; 
yazarak bü ~biİ çocultlann · 
yurda getirilmesini bildirmiıtir. 

ğindcn mcn_ubini cemiyetin 

yenni mczkurda . aat 14 de 

te riflcri rica olunur efendim. 
~ 

§ J la~talığı hn~ebile izin-

jz 1 ·tan bula gediği anla~ılnn 

. .Jnop asliye aza~ından lthami 

beyin acilen miiddciumuıni

liğe müracaat etmesi bildi
rilmektdir.~ 

Her halde otobüs1erd 
iki kişilik yer kaplamak bi 
cürm vo bir kabahat ol 
masa gerektir .. 

-:1~ 
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lllRomanımızdaki müsabaka! 
!ii! : .... . 
:::i . : 
··~ . fü: ( Yaprak dökümü ) nün ilk 15 günlük tefrika- ! 
~m sında 3 tane iltizami bırakılmış yanlış bulacak- i 
mi smız; bunu gazetemize bildirirseniz, kur;ıda : . ... 
mı müellifinin el yazisıyle hediye edilmiş ( 1 çalı 
iin kuşu ) ve ayrıca hediyeler alacaksınız. Takip ve 
:ili l :::: iştirak ediniz 
ii i 
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Matbuat hatıralartiAh:'~rih.an • . ' 

! . - <L & i Y O k 
tırkiyede rom~p miitercimliği 

$.ervcti 1'iinunu~ "Fesıriıd#kil y~'iı"iiiğl - Sa.ral-
dan çağ~rı}ış - !'f ekJcp arkadaşı1'J mabeyinci 

Arif bey S4Tfi)'da - Kitapi;ı başı . ... ...... 

Serveti Fiinunun birinci 

altı nüshalarını Babııl.Iİ yoku

şunun köşebaşı şimşir hak

k~kları11a yaptırdığım resim

lerle, Mercandaki Baybilha

vızdaı:ı kiraladığııı:ı_ jalvanu

larla, Parısce bir ajl\.n~~n g_;
tirtiiğim ecnebi meşa]µri pqr

trelcrile d~nacmışqnı. lLk 
Avrupa seyahatından döner-

' ~ ' 
ken Viyanada " An~erş:r ve 
Gösehel. çinko ve 9ılk fab
rikrsile yaptıj\ım itilaf üzeri
ne lstanbul ı:µanzaraları lo
top;raflarım bu müesseseye 

göndermiştim, bunların klişe

leri geldi. Kendim Pariste ve 
Yiyana matbaalarını gezip 

tetkik ederek bu yeni icat 

klişelerin nasıl basıldığını ne 
gibi mürekkep kullanmak la

zım geldiğini de öğrenmiş· 

tim. Parlste bir kAğıt fabri
kasuıa resim basınağa müsait 

kAğıt ısmarlamıştım. Kağıtla

rım da geldi ve bu benim 

ilk ticari muamelemdi. Viya-
na klişelerinden"Ortaköy cami

si. resmini ikinci altı ayın 

birinci nushası olan 27 

numaraya basarken tabı 

makine>i üstiinde kendim uğ

raşnuştım. Zanneyllykrum ki 
lstaııbulda çinko ile basılan 

ilk nefü; resim bu üti; bun
dan sonraki bir numaramız

da "Kızkulesi" resmi çıktı; 
Kızkulesi rc;;mi Serveti fü

nunun hayatında çok büyük 
bir rol oynadı, 

Sen-eti Füııumın resimicri 
ve kAğıtlan düzeliTken "Av
rupada ne gördüm~,, i de 

neşre ba~Jarruştım; bu da u
mitten fazla rağdet gördi.i, 
her hafta intişar eden for
mallarını merakla kapışıyor

lardı; ben matbaamın ve 

gazetemin işlerine dalmıştım. 

Jtil Yem romanlarının seri>ini 
de kesmemiştim. İ~tc böyle 
çok uğraşnğım bir gün o
zamaıı Ebiis~uut caddesinde 
bulunan matbaamın kapısı 

önünde bir siivari durdu; bu 
Fli\'ari bir saray ya·ıeri idL 

11aşme.tle atından indi, kılı

cını matbaanın dar ve tahta 
merdivenlerinden şakırdata

rak yukarı gc.ldi, içi kırmızı, 
dışı lacivert ve kolları kanat

lı caketinin µ;öğslindc nişan

:ar sıralanmıştı ve bana şu 
emri verdi: 

- Şimdi sizi mabeyinci 
l::.min beyefendi istiyor! 

O tekrar merdivenlerden 

~oktrtılarla inmiş ve :ıtım dört 
nulıı kaldırarak matbaamın 

ününden uzaklaşmıştı ve beni 
derin bir dlişünmek almıştı. 

Pııdi~ah sarayının Yıldız deni
len yerde oldu~unu duyu
yordum, fakat Yıldızı iyi 
bilmiyordum[ 1 ], hiç tecrü
be;;i;ı bir gençtim. :\Jabeyi~ 

Eınin Beyin adını tanıyor

dum. Çünkü bu zat ta jül 
Vernin "Kamere- seyyalıat,, 

mı terclıme ederek baş ma

beyinci Osman Bey matba
asında bastırmıştı . Sonra 
:\lektebi :.Vlülkiycde sınıf ar

kadaşım ve sııııfımın birin
cisi i\Jeh~ıet Arif Bey dahi 
son aylarda sarayda mabe
yinci olnnıştu, fakat onu 

da iiç senedir görmemiştim. 

Biııdlğim beygir arabasında 

Be~iktııştan Yıldıza doğru 

giderken, acaba ne ola? diy~ 
dii~ii.1üyordlim ve ylireğim 
çarpı yordu. 

1 lamidiye camisinin karşı

sındaki Yıldız s.~rayımn ka

pısına varmadan arabadan 

indim, kapıcılar soruyorlardı.;. 

Emin beye adam gönderdi
ler, gelen hademe önüme 

düştü. Yıldızın aşağı kapısın

d:;_n gırınce sağa tesadüf 
eden büyük kagir binanın 

bodrumuı1a ~irdik. 
Burası çok basık tavan!], 

kararılık, nemli, rutubetli idi; .., .. . 
birçok ağa\~r, luıdemeler 
bbdrumuiı mermer döşeli .... ~.v.· .,,.~ -ı:, , • ... r 
avlusun~~- kapıların ö~ünde 
sıralanmıştıJar. Bo~lım'ftn ta 

4i:_binde da.fia loş bir fer~ 
bir kapı açtılar, bodr\lm gibi 

tavanı basık, pencereleri biİ: ... . 
metre kalınlığında dılvara 

ıl ~ ~ 
aç ınış ve muhkem demir 
parmaklıklı idi. Dışarki balj

çenin zemini bodrum oılanııı. 
döşemesinden yüksek olduğu 

için pencerelerin sökesi Q· 

nünde toprak ve çiçekler 
~örlilüyordu, odanın iki ta
rafa dört penceresi vardı; 

duvarlar ye tavan yağlı bo
yalıydı. Bir köşedeki masa

nın başırıda koyu kara sakal
lı, iri ve kırmızı fesli Emin 
beyle Xlehmet Arif bey ma
beyincilerin en münevveri 

sayılırdı; gençler arasında ad
ları hürmetle anılırdı. Odada 

bir çok adamlar daha vardı; 

bunlardan birisi son vakıtlar

da hanedanın manzum tari

hini yazmağa memur edilen 
"Muallim Naci~ idi. 

OdadakUer Emin beyle, 
o zamanın ve sarayın adeti 

üzere hep kulak fıskosu 

yapnktan sonra dağılıp git
tiler. nöbet bana geldi. 

Serveti Flinmıda çıkan 

•Kızkulesi• resminin (man

zuru şahane) olup çok be
ğendiğini bana haber verdi 
ve sonra: 

- Padişahımız resimli 
gazetenizin şanı osmaniyeye 
çespan 1 olarak çıkmasını arzu 
buyuruyorlar, bu bapta ne 

diişiinliyorsanı:ı: muhtıra yap 

getir, arzoiunacaktır, sözle
rini ilılve eyledi. 

Ben şa~ırmıştım. 

~:min Beyin odasına mut

tasıl odanın ara kapısında 

sınıf arkadaşım i\lehmet Arif 
Bey merhum göründü, yanı
ma geldi, meseleyi duyunca 

çok alaka gösterdi. Emin B. 

ile i\Jelımet Arif bey arasın

da gene kulak tertibi bir 

konuşma oldu ve Arif Bey 

bana dönerek dedi ki: 
- Sen yazacağın muhta· 

rayı bana getir, bu işle ben 
meşgul olacağım. Emin Beye
[encliniıı daha çok mühim 
vazifeleri var. Böyle karar 

verdik. 

Ben son derece sevinmiş,· 

tim, muhtırayı yazmak lizere 

dönerken ne büyük heyaller 
kuruyordum, ~deta lstanbulda 
Avrupanın en büyiik illu tı

rasyonunu gaçecek resimli 
gazete kuruyordum. 

Yıldızdan çağırılış muhtıra

nın yazılıp dizilmesi beni 
matbaanın hududundan çıkar
dı; vaktin sadrazamile, i\Jaa
rı[ nazırile, daha bir çok ri

calile görüşmiye yol bulmuş
tum. diyebilirim ki bundan 

oonra memleketimizi öğren

miye ve anlamaga b~~adım. 

Alımet Ihsan 
[!) Emin bey tarafından çaAınJ

mazdan bir kaç ay evvel bir gece 
gene böyle lunııw kanatlı ıQvari)er 

ge~I' beni yat-':tan ka!dırmıılar, ıi
zi kitapçı b"tı iıliyor, diye Y ddıza . 
götürmüılerdi. Jıııı Yıldıza tik gidi

timdi, 

Sarayıll hikra bir lı.ö1eı!ııde •Y,, 

,_Y 

l~ ·• ~adın nrasılô ntesıe 
neticelenen ~ir ~adl8e ol~uı .... 

[Üst tarafı ı iuci sayıamızda] 

Bir rivayete göre karakola 
koçan l\Iarnik nırulduğunıı 

söylememiş ve sadece bİf 

kadının kendilerini tahkir 
ettiğini söylemiştir. 

Bundan sonra polis ~~lm~ 
i,\ılarniğin annesinin işraÇti 

ij_zerin e ta ban caşını ):'.Çre a taf 
Aliye l laıııqu beraber mer

keze götümüştiir. 

Madam Mamlk 

Kurşunun hafi!ce sıyırmn;.ı 

il~ vahim bir ~beti.ıı k~r
tulıın i\l marnık 30 yaşla, 

nn<l~ bir csm~r g~elfdir. .. . . 

Evll~ir, koq~ Borsaçla ~ı-
şı_r1 fa!lat a~ala~ı iyi değirdir, 
yani darğındırlw, ayrı ıaşar
lar. S~U'ebine gelince Heraıit 
Efendi bunun bp- aile m.sıse

lesi olduğunu söylmekle lk

tile etmektedir. 

Piyanist Berger kimdir ? 

lki genç kadın arasınd?,ki 
rekabetTn esası tahmin edll~ii 
Brger, maruf ailelere piyahö 
dersi veren bir :\(acardır. 

Gü7.el bir piyanist oları ma
dam :Marnike son zamanlarda 

ders vermi ye başlamı~, gallqiı 
bu temas wn günlerde sami

mileşrniş olmalı ki Berger 

lı.azı geceler Herant efendi
nin evinde kalrmya başla

mıştır. llatta hadiseden iki ~ün 
eve! IJerant E!endinin evine 

gelen piyanist ancak hidi~e-................................................ 
rı bir dairede çok fena döıennıit 

bir odada, mangalının bqında ?ır 

pösteki üz.erine oturmuı, yere kahve 

takımını dizmiş olan baıı takkeli 
bu kitapçı baıının yanına beni •ok
tuklan zaman: 

- Roman tercüme eden Ah
met İhaan efendi. 

Dediler; kendimi hayretlerden 

kurtaramıyor ve acaba korkmalı mı, 

yoksa ıaımah mı diye karar ver

miyordum. 

Kitapçı başı: 

- Otur evlitl 

Dedi; yaranda.ki minder üzerin-

den bir kaç saat ev:ı] gitmiştir. 

Sevifiyorlar mı? 
Herant Efendi meseie-

nin bir aşk mesel.esi olmadı
ğını beyan ermekte ve: 

- l~ğer öyle bir şey 

olsa ben kızıma ders ver

dirtir midim? demektedir. 

Gene buradan verilen ma
IOJData göre Marnik ile 
Aliye H. şimdiye kadar hiç 
t&nışı.tıarruş bulunmaktadırlar. 
Piyanist Bergerin Ali ye hanı

mın da piy,no hocası oldn
ğu tahmin edilmektedir. 

Alıye 1'. ne diyor ? 

Yoknriki malumat işin bir 
cephesidir. Mubarririmiz bun
dan sonra Şişliye gitmiş, Şakir 
Paşa apartmanında Aliye ha

nımı aramıştır. Fakat buradan 

Adaya taşındıkları söylenmiş, 

muharririmiz bu defa Aliy'e 

hanımı l.r.iet Meüh beyin 

apartımanıncla bulacağını tah

ıpın ed~rek oraya gitmiştir. 
Bu tahmini doğru çıkmıştır. 

İlurad~ki mlilAkat hayli en
teressan olmuşt~r. Kpaıyı 
izzet Melih beyin refikaları 

açmış, hadisenin ehemmiyetsiz 

olduı;i.ınu, kardeşinin biraz 
rahatsız bulundu~uııdan kon'~
şaınıyacağını söylemiştir. 

Bu kısa mükalemeden son
ra Aliye l !anım da mııhar

rimizin ricasını is'af etmiş ve 

konuşmuştur. 

Aliye fi. 
Aliye H. san kıvırcık saç

lı, mavi gözlli, genç bir ha
nımdır. Telaşlı görünmemek
te ve bir •Aksidan !• olarak 

tavsif ettiği vak'ayı şu su
retle anlatıııalitadır: 

- Efendim. Aman bu 
gazeteciler, çok yanlış 
yazıyorlar! Mühim bir şey 

yok ki. Madam :\Ianikten 

piyano dersi alaeaktım. l<:vi
ne gittim. , Konuşıyorduk 

elim cebimde idi. Kolyele· 
rimle oynıyordum. (Aliye H. 
burada boynuudaki sarı kol
yeleri çıkarmış ve cebine 
.atarak devam etmiştir.) işte 

den gayn mücellet ve Jyeıil kaplı 
alb cilt Fransızca kitabı aldı. Bun- böyle efendim, oynıyordıım 

cebimde de tabanca vardı! 
lan benim oturduğum tarafa birer 

- Tabanca mı efendim? 
birer fırlatarak: 

Bunlar tercüme olunaca.kl - Evet Ben ekseriyetle 
taşırım. Çünkö yalnız geze· 

Dedi. Kucağım, ayagımın dibine 
rim de efendim. ,Tenha yer

havadan uçup gelerek düıen bu 
ciltler Fran11z müellifi mahudu lerd şoförlerd~n filıln kor-

karım! Neyse e.fendim Ta
"Koaviye dö Montepen»in «Haı-

banca cebimde birden pat
meıpenah para!» ünvanlı romanı idi. 

layıverdi! şaşırdım kaldım. 
Bu ne? bu kitaplan neden ter· 

Onlar da fazla ce!Aş ettiler. 
cümeye davet olunuyorum? Ksavi-

:\lesele -yok ki efendim! 
ye dö Montepenin romanını ben 

- Fakat onlar zatiıılinizin 
tercüme edersem kim basacak? Zih-

orada Rerger isminde bir pi
nim ıu noktalan halle muvaffak 

yanisti aradığııiızı söyliyorlar'? 
olmadan kitapçı bOtJ efendi: 

- Yalan efendim. Birlga-
Şurada rafta müsveddelik ka- zete ağır mecruh demi~, bu da 

ğıtlar var. Onlardan bir deıte al, bunun gibi ,yalan. Şimdi 
haydi bakayım git. Hafıada bir cilt d k B ıııı., gör ü eyo...,.nda alı~ veriş 
isterim ha, yoksa hakkında fena ediyordu! hadisede hiç bir 
olur! 

sebep yok efendim. Şimdi bu 
Emrini ilave eyledi. Sorap padi- hanıma da sorarsanız bir şey, 

phide bana verilen ~u •Hqmeı ?lmadığını söxlcr. O vakit 
penah para!» Unvanlı Fransızca ro- hiç re dôğru 1 ~öylememi~. 
man ciltlerini ve müsveddelik ka- işte Şişlide biiyiik dediko-

Aıılan koltuğuma aldım; mütehayyi- dolar yapan ha<lisenin tafsilatı. 
rane bir selam verdim, dışarı çık- - J\luharririmiz,i.n i~ittiğine 

tım, Eve geldiğim zaman sabah göre Aliye hıııııma evvelce 

yaklaııyordu. C.ene geceye müsadif bir i\lısırlı Prens calip ol-

zaptiye nazaretine davetimde tecen- lııuş, fakat reddedilmiştir. 

nün ederek irtihal eden zavallı bü- Aliye J I. heriiiz evlenme-
yük valideciğim kema~ i!lirapla pen- iniştir. 

cerede beni bekliyordu. !ftllldCUllUlll:S:aa:&l:llll :::::ı:ı::::s:ı: 

Bu ciltlerden birinden biraz ter- ~ Bakterlyolog Do. Ihsan Sami H 
elime eyledim. Fakat öyi." haftada ~ · Bakteriyoloji Jaburatuvarı ji 
bir cilt yetiıtirmek kabtl değildi. ff Pek dakik • kan tahlilıla. Iİ 

Ahmet Mitat merhum burada da 1 ( vaserman ıeamillü ) kür ey vat i 

Se 1 tadadı, ci!o . ve ısıtma hasta - ! 
imdadıma yeüıti. n ona bir ka- ı· 

l
_hkları teşiıio<i" i,dçar,_ balgam, İ 

ğıt yaz, senin tercüme etmen için cer~hat ıahlilA~ ÜJt'.a mikros- li 
irade varıa tebliğ elıin, yoksa ya- i! kobı ıle r_rengı t~harrısi, kan •! 
pamam dersin dedi, öyle yapmış ı · çıbanfarı ve erıı;enlik için ıı 
ve kµtıulnıuıtum. n -hususi aŞılar. sütn'iııe ıııuaye- ıl 

Dediğim kitapçı başı bir va.kıt nesi yapılır. 
~.-.•. _Is;. on~w::~- eril_mış ve o.a- · Çivanyolunda SolıanMahmut 
.ı. Lalıl°'ı . .. türbeSikarşısında telefon ls. 981 
a""-- 1. Qı w Liı=mmulllll~-=:111::=: 

Yenj kanun' 
dan sonra 

[Osı ıarah birinci sahJfamızdadır] 

Kanıınun diğer bir mad
desi de Malulini askeriye
ye muavenet hey' eti nizam

namesinin mülga olduğunu 
ifade etmekt.edir. Kanunun 
tatbikine memur olan milli 
müdafaa ve maliye veka

letler henüz malulini aske
riyeye muavenet hey' etine 

bu hususta henüz hiç bir 
tebliğde bulunmamışlardır. 
Maamafih malulini askeri
yeye muavenet hey' eti bu

gün toplanacak, hey' etin 

her türlü muavenet ve fa
aliyete nihayet verdiğini 
tespit edecek, keyfiyet tel

grafla Milli müdafaa veka 
Jetine bildirilecek, tasfiye
nin ne suretle ve kimin 

tarafından yapılacağı, ev
rak ve hesapların kime ve 
ne zaman tevdi olunması 
sorulacaktır. 

Diğer taraftan Malul ga
ziler pazarının vaziyeti de 
calibi nazar görülmektedir. 

Malul gaziler pazarı, bir 

kısım hissesi malullere iza
feten malulini askeri yeye 

muavenet heyeti, diğer bir 

kıstın hissesi de gene ma
lullere izafeten Maliye 
vekaleti tarafından temsil 
edilen bir anonim şirkettir. 

Kanun, muavenet heyetinin 
ilga edildiğini bildirmekte 

ise de Malul gaziler paza

rına ait sarih hiç bir kayt 

ihtiva etmemektedir. Yal

nız muavenet heyetine ait 

müesseselerinde tasfiyeye 
tabi tutulacaklarını kaydet
mektedir. 

r.jalul gaziler pazarı 
ticaret kanununa tevfikan 

usulü dahilinde teşekkül 
ermiş bir anonim şirkettir 

ve malulini askeriyeye mu

avenet hey' eti de bu şirke
tin hissedarları arasındadır. 
Bu itibarla Malul gaziler 

pazarı malulini askeriyeye 
muavenet heyetinin mües
seselerinden sayılabilir mi, 

sayılamaz mı? 

Bu nokta tereddüdü mu
cip olduğu için mağazanın 

da tasfiyesi lazım gelip 

gelmiyeceği hususunda kat' -

iyetle karar verilememiştir. 
Malul gaziler pazarı Türk 

anonim şirketi hey' eti umu

miyesi bu cihet hakkında 
bir karar ittihaz etmek ü

zere fevkalade olarak içti
maa davet edilmektedir. 

Şirketin geçenki heyeti u
mumiye içtimaında hisse

darlardan Maliye vekale
tini temsil etmiş olan defter
dar Şefik B. de Maliye veka

letine müracaat ederek ma
ğazanın da tasfiye edilip 

edilmiyeceğini ve neşredi
len kanunun malul gaziler 

pazarına da şümulü oldu

ğu takdirde tasfiyenin ne 
suretle icra edileceğini sor
maktadır. 

Ticaret kanunu mucebin

ce anonim şirketlerin tas-

fiyelerinin hey' eti umumiye 

kararile ve murakıpların 

nezareti altında tasfiye me
murları tarafından ıcrası 
lazım gelmektedir. 

---------
Piyanko mıidıirliiğıinden: 

Numunesi veçhile iki buçuk 

milyon zarf aleni pazarlık su

retile mubayaa edileceğinden 

itaya talip olacakların pey ak
çelerile birlikte 20 haziran929 
perıenbe günü saat 15te piyanko 
müdürlüğünde müleıeeil tayyare 
mübayaat komisyonuna müra

caalları. 
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İspirto ve ispirtolu içkil~r 
inhisar idaresinden: 

' 
1 - 240 kilu fetelik 1 3 - 875 mijJıtarı;ı~I çuval 
2-;:- 20. adet tahta fıçı 4 - 1565 müstam .. el tqrba 
Baladıtkı eşya 27-6-929 perşembe günü alenen bilmüzayede 

satılacağından ~taliplorin yevmi mezkfirda Ticaret şupesine ve 
malları gömrek üzere ~abata~ anbarına müracaat eylen;ıeıeg. _ 

lspirto ve lspirtolu içkiler inhisarı 
umumi müdürlüğünden 

Evsah ıartname~inde yazılı biri 300000 diğeri 450,()(JO 
kilo olmak üzere 7 50,000 kilo iki nevi i•pirto pazarİık suretilt 

alınacaktır. Talipler mübayaa ıartnamesini öğrenmek üzere milba
yaat komisyonu kitabetine müracaat edecektir. Tektifier 1 Tem· 
11luz Pazartesi jıünü saat 12 ye kad'!'" kabul olunacaktır. 

Vaktın-
hekimi 

Ilıca tcda 
8 

si 

Tuzla içmeleri: bu sular 

daha ziyade müshil sulardır. 

Çekislovakyadaki Karlispat 
kaplıcasının (Malbron) deni
len suyuna muadildir. Fakat 
ne yazık ki suyu kulananlar 
yanlış olarak kullanmaktadır

lar. Tuzla içmelerine giden

ler orada birbirlerile müsa
baka eder gibi içebildikleri 
kadar su içmektedirler. Sn· 
yun yegane faidesini de içil
meyi müteakip görülen müs

hil tesirinden ibaret zannet
mektedirler. Halbuki Tuzla 

içmelerinden beklenen faide 

bu değildir. Bunun evde 30 

40 gram lngiliz tuzunu iç

mekle de temini kabildir. 

Sırf müshil tesirini göre

yim diye Tuzlaya k~dar git
mekte mana yoktur. Bu su
yun a ıl faidesi azar azar 

içilmesindedir. Her gün sa
bah, akşam yemeklerden 

evvel almak üzere 100-300 
gram kadar içmek çok iyidir. 

Bu suretle alınan Tuzla suyu 
karaciyerin vazifesini yuluna 

koyar. Mide ve barsağın 
harakılt ve vazifesini ihya 

eder. Bütün uzviyet höcrere
rini havi olduğu emlılhın 

tesirile muzır, zehirli mevad

dan kurtarır, temil.ler. Bütün 

bunlar ancak bütün uzviyeti 
bu su ile yurmadan alıştır

makla olur. Bunun için bü
tün dünyaca kabul edildilti 
yeçhile hiç olmazsa 2 ı gün 

buna devam etmek lazımdır. 

Şimdiki şekilde bu sulardanda 

bir istifade ıncmul olamaz. 
i\Jeselc ·yalınız oturup su iç

mek değildir. 

O suyun uz,·iytte tesirini 

görebilmek için işinden gli

cümlen n suyun buluryduğu 
yerde mütehassısların konıo

rulli altında yemeyi, uykusu 
ve bütün hayatı tanzim edil
miş olduğu halde ıeda\'i 
müddetini ikmal etmek hl· 

zımdır. 

Tuzla içnıeleri · lıilha-ssa ka

ra ciğer, mide, \"e barsak 

hastalıklarında \'C ınü,lrir ol

ması dolayısile de l,.ısınen 

böbrek hastalıklarından kum

hı olanlarında faidelidir. 
Vaktın Hekimi 

lstanbul Maarif müdürlü 

ğünden 
Orta muallim mekte~ne gi

recekler hakkında veri!etı lla
nm noksan itntiŞar ey!eçlJ~i gÖ
rülmüştür. Or\a m_ııalljm 111ek
tebinde erkek ilk ll)!Jalli~ mek
tebi mezunları müsabaka ile 
dahil olacaklarından taliplerin 
idareye müracaatları. 

Birinci ticaret mahkemesin.den: 

Sirkecide Aksaraylılar hanında 
mukim iken 2 mayıs 929 tari
hinde iflasına hükmolunmuş 

olan Keçeci zade Hayrı Kolle~-
' 

tii şirketile şütek~dan yainı~ 

Hayrı beyin hususatı iflasiyesi
nin rüyet ve tesviyesi ztmnı~dJ 
Avukat İsmail Şevket ve Ali 
Nihat b~yleriu asaleten Sindik 

tayin kılmmış olduklarından 

müflisi merkum zimmetinde ala· 
cağı olanlnrın kanunnamei ti

caretin 199 ve 200 üncii mad
deleri mucibince tahkiki dıyun 

için tarihi il~ndan itibaren 2Cl 

gün zarfında senedatını mahke
me katibine teslim eylemeleri 
ve müddeti mezkilre hitamın· 

dan sonra üç günde yani u 
temmuz 929 cumartesi 7 tem· 
muz 929 pazar 8 temmuz 929 
pazartesi günleri 14 ten 16 ya 
kadar birinci ticaret mahkeme

sinin illas muamelatına mahsus 
odasına gelerek Sindijc efendi
ler mnvacehesiılden ~lacaklan· 

m ispat ve kayt ettirmeleri ve 

müddeti mezkCırda ispatı vücut 
edemiyen alacaklılar hakkında 

kanunu nl'ezkiırun 210 uncu 

maddesine tevfikan muamele 
olunacağı i!an olunur. 

Niksar asliye mahkemesinden: 

Niksarın Bengiler mahallesin

den :\lehnıet kızı Emine ta

rafından tescili talep edilen 

Esgidir kariyesindeıı incirli
başı demekle maruf şarkan 
:.!emiş garbcn l\lolla lla>an 
şinıalen ark ccnuben .\!emiş 
op;lu J !asan ile mahdut on 
diiıüiın bir kit"a müddeiyenin 
mevnısu Recep Bey op;lu 
mlite,·d[a .\lehmct kızı Emi

ne bulunduğu Recep Bey 
oğl,ı müteYeHa :\lchmet ze,·

ce:;i ve imam lsa oı;lu :\li 
kızı anası Fatnıanın babası 

Aliden iııtikalen kırk >cne
den beri nizasız ve fasılasız 

tasarnıl' etmekte oldujtu ye 

anası Faunanın ve!atile kcn

tliôi~e intikali lazım ı;elcccği 
tapuda kaydı olmaclığırıdan 
tescilini talep eylemiş olma· 
sına binaen taTlada lıir hakkı 
olanlar iki ay zarfında .'\ibar 
Mkimligiııc miira~aac etme

leri ilan olunur. 
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icra ve iflas kanunu 
~ - Şerhi 

lstUbul icra reisi Ahmet Refik ~ bo mi • 
kemmel eseri nepolunmuşbıi'. Mumai1ey1ıiiı bu bu • 
ıustakf ihtisasına ıöre eserin mü1c:emme1iyetinden 
\ahaetmebi.ıin kariterimizc miitalc.uını tavsiye ile 
lctifa ederiı. 

F"Nltl yüs elli ........... Sabt metfc~ ~t
ela Vakıt, Cihan ve ikbal kütü JQeleridir. 
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har~bde ..,_ ( Zonp1da1c. 
f ne bolu, Saıman, Ordu, Gire
son. Trabzon, Sürmene \'e 
Rizeye gidte:Jtnir. 

Tafsillt ~ Sir.bcide Yel
kenci b•Pl1Mll Jclio ıCQblsına 
ıııür•ca.u Td. lıttıabut ısış 

. . . 
Kuvvet ve sıhhat 

9'... lbya ve alolrlerl 
lallvtye eden · 

rsenoferatos 
Ue ~in 
edlleblllr. 
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ız 
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MüJürlyd 
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vapurlar 

otum vllAyeta yol .. 
lar idaresinden: · 
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11 rkiyedc~te 
Kuruş Kuruş 

ı Aylığı 150 000 
ş • 400 600 
6 • 750 1450 

12 
' 

1400 iiOO 

~ 

Gazeteye gönderllcc~ mektuplann 11.teriııe 
idare içinse (idare), yazıya lltse ( Yuı) 

l~aretl konulmalıdır 

iaıdmtJ'aıı n:.tkluplann !&de•fnden, lJtJmntl
mukaddereılz nı•kluplara konulmut p.aralann 
kaybolmaımdan Te llfnla.rm ınünderlcatmdao 

Sdue meau.1 deftldfr. 

ta nazırın 
192~ / TQrk mektepleri!~ fay~b eserlln 

ıiAnlaruıda o/o 20 t:Uuil yapılır 
Bilyilk ve ya bir ~ok del& için !erilen Utıılarlı 

bususl ıııablfettekl lllnların ücreti 
idare Ue kararlaıur~ır. 

Caz•temiso hıuutl Üı\ kabıd ~ını 7er. 
H. S. H. Ub.at ueateıl. 

Şatırı 1'?"11 
6-8 inci sayiıclİ ıs,,O 

ş ış 

4 ı : ,t;& 
i • • tOO 
1 ı . 

ı-ş iııcl sayıla1ı }ıo 
resmi 114nlar 

Türk Ocakları Merkez Heyetinin büyük eşya 
haziranda çekilecektir • 
almakta istical ediniz 

piyankosu 30 
Biletlerinizi 

1Borsalar 
r\ukuı 

t Jıırlllı llra!I 
1 !'olar 
20 Yunan dırahml 
1 Rnyh•mark 
1 Al·u•turya şilini 

~O t.ey Romanya 
<O Levı Bulgar 
1 FelcJllenk florini 
•o franfü frangı 
20 Jtaly~n llretl 
rn kuroh Ç•ko - Slovakya 
1 Çtrvonetı c Sovlyot • 
l Zelott c Lebl•tan • 
20 Dinar c Yogosl~vya • •o Belçika frangı 
ı Peıeta Jrpanra 

20 lnlçre frangı 

1 Mechliyo 

Çek 
Londra ilıerlnç bir lng1llz lirası lı:urnş 

l\evyork 1 TUrk lirası dolar 
Pırf!ı • • • frank 
~fllano • • , liret 
Berlln 
Sof'ya 
BrUk•el 

• 
• 
• 

Amil!terdam• 
Cineyro • 
Prag • 
Vly•na • 
Madrll • 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • 

• 
• 

mark 
Jeva 

belka • 
• florin 
• frank 
• kuron 
• •ilin 
• pezctn 
• ıclotl 
•dlrahml 

Vırıova 

Atına 

BUkre, 
llelgırat 

~o ley 
TUrk lirası 

kru3 
dinar 

Tahviller 
Jıtlkraı dahili c vadeli • 
tıttyunu munblde 
lkranılyell demlryolu 
lttınbul tramvay .ırketı 
l\ılıtım Dok ve AntLepo 
lrtınbul anonim lU şirketi 

Hisse senetleri 
ı, hnkau 
Osmanlı bankası 

17 Haziran 

1010 C<I 
201 ı;o oo 
~4 00 oo 
49 00 211 
:9 00 211 
:4 ooso 
29 00 25 
e3 oo 

!63 O() 00 
217 00 

"2 50 
0000 

22 110 
72 150 

1111 00 00 
29 50 

798 00 

1018 00 
047 9376 

12 24110 
• ııs 00 
2 Ol 00 

(6 12 ISO 
8 4425 

1900 
2 4850 

16 12.50 
8 40110 
8 Si LO 
4 26,110 

88 911 
~4 ()().75 
27 00,15 

93 
188 

:' 7 

2~ 00 
0075 

Oo 
26 

1009 
207 
~4 
49 
29 
24 
t9 
fl! 
ıes 

217 
122 

0000 
22 
72 
il il 
29 

798 

50 
11000 
00 (0 
00,25 

211 
8250 
002~ 

00 
0000 

00 
50 

110 
50 
00 
şo 
00 

1012 50 
0,47 

12 

• 
ı 

ee 
8 
1 

99,75 
211 00 
ı.~.oo 

0100 
12,50 
44 ,50 
1900 

2 48,50 
16 11,50 
s 4050 
8 83,50 
4 28,75 

86 95 
:4 87,50 
27 17,80 

93 
186 

7 

50 00 
00 15 

00 

12 40 f1 40 
186 00 00 00 

Tic.1ret ve zahire borsası 
flallar Ticaret hor.a<ı kallbumcmtıtgl tarafından vorilml•llr. 

Okkası 

A zanıl A>garl 
K. P. K. p, 

Bu.1:day % Çavdarlı 
Yumu•ak co.oo 00 00 00,00 

'
Kızılca C0-00 CD 00 00,00 
sunter oo.oo oo 00 oo,oo 
Seri co-oo 00 00 00 00 
Di.nnıe cc.oo oo 00 ~o.oo 
Sert mahlut 0-00 00 00 00 00 

!
Çavdar 
A!°}la 
?ı-f ısı~ 

'·uıat 
Fa<ulye 

-ZAliiRELER-
OC',00 

ıoo:ı 

ı ıı ıs 

0000 
0000 

-HUBUBAT-

00,00 
0935 
15 15 
00,00 
0000 

0000 cooo 
eo 00 00,00 

-UN
ÇuvaJı kilosu 

116J Eklstr• eklaıra oo 1428 
Ekj•tra • 120 :> 
Birinci yumuaak oo 1300 

1 ·4nl 
,,~ı 

Birinci lert • 1260 1100 
0985 ık inci • 1050 

TiFTlK -
Aııtara 000.00 090,00 
Akşehir 000.00 000,0o 

Yapagı Oıız yunu ı !52 20 fi 0,00 

-AV DERiSi-
7.erdeTa 
Sa11ıar 
Tilki 
Kunduz 

iç fındık 
Badem 

(itil 0000,00 0000.00 
C000,00 0000,00 
ouoo,oo 0000,00 

.. c OOOıOOO eoo,oc; 
-FINDJI(- ı 

113 oo 110 001 
00000 oco.oo ' 

"Vakt,,ın .18 llo:ziran 1929 tefrikası: 74 

M Simis ,. dediki : 
- Ne isterseniz yaparız. 

Fakat evvela kütüpaneye 
gidelim. 

Gittiler. Burası dıvarları 
kitaplarla örtülü hoş ve bü
ytik bir oda idi, 

M Simis " masa başına 
oturdu. Diğerleri koltuklara 
yerleşti. Doktor r"çeteyi 
yazdı. Dük zili çaldı ve 
gelen bir hizmetçiye reçete
yi vererek bir eczaneden 
yaptırmasını emretti. 

Hizmetçinin gaybubeti 
yirmi dakika kadar sürdü. 
Bu müddet zarfında müka
lemeye devam edildi. 

" Cones " tiıkrar adresini 
verdi. Fakat söylediği mes
ken numarası aklın kabul 

edeceği şey değildi. M File
deifya ,. da tanıdığı kimse
lerin adresini verdi. Kimler 
olduklarını, ne iş yaptıkla
rını birer birer anl:ıttı. Ve 
netice olarat dedi ki. 

- Görüyorsunuz ya e
fendileri anlıyorsunuz ya!.. 
işte hadisatın vaziyeti ha
zırası budur. Benim bir tek 
erzum var.. O da tekrar 
kendim olmak ... Daha doğ
rusu kim i•em öylece ta
nılmak isterim. Bir insanın 
adını, ruhunu, şahsiyetini 
kaybetmesi nekadar elim
dir bilseniz... Siz beni cle
lirmiş "Roçester,. ~anıyor-. 
~unuz. Evet size anlattı
ğım vak'a saçma ve gülünç 
addediliyor. Halbuki bu 

Erzak münakasası Devlet demir yolları ve liman .. 
Ali orman mektebi rektor- ları umumi idaresinden· 
luğundan : Reisi cumhur hazretleri tarafından halkın tenezzühü için açık bulund:rulmasına oli'.S~~~~ 

Mektebimizin dört aylık erzak ve levazımı kapalı zarf usulile buyrulmuş olan Gazi çilliğine giidp gelecek yolculara 14-6-929 tarlhinen itibaren ve. )
3 ·\ıt 

münakasaya konmuıtur. iştirak için yevmi ihale olan 26 hazıran yaz mevsiminde cuma ve tatil günlerine mahsus olmak üzere Ankaradan Gazi ve Ahırne~ , 
929 tarihine musadif çarşanba günü saat on dört buçukta deftar- istasyonlarına yüzde elli nispetinde tenzilatlı ücretlerle tenezzüh katarlarının tahrik ettir c 
darlık bidası danilinde müessesatı ticariye ve ziraiye komisyonuna ce,.; h 1. · h .1, 1 r 

l l . ı;• a a ıyı mu teremeye ı ~n o unu • geme erı. 
Tenezzüh katarlarının tarifeleri berveçhi atidir: 

AL TiNCi BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
6 iNCi KEŞiDE: ıı TEMMUZDADIR 

BÜYÜK İKRAMİYE: 
200,000 LİRADIR 

AYRICA: 50,000, 4-0,000, 30,000, 20,000 15,000, 

10,000 LiRALIK iKRAMİYELER VE 100,000 

URALIK MÜKAFAT 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

Beşinci keşidede 50,000 lıra isabet eden 40209 numa
ralı bilet Edirne, Adapazarı, LA.dik, lzmlr, lstanbulda, 

25,000 Lira isabet eden 10951 num ..... ı bilst Tarsus 
ve lstaubulda, 

15,000 Lira isabet eden 45204 numaralı bilet Urla, 
Gaziayıntap, lzmir ve lstanbulda, 

12,000 Lira isabet eden 41427 numaralı bilet Ankara, 
Esktıehır, Bafra, Bursa, kmir ve lıtanbulda, 

10,000 Lira isabet eden 20714 numaralı bilet Çorlu, 
Çanakkale, Bartın, lzmir ve lstanbulda satılmıştır. 

İstanbul mıntakası 
Mühendisliğinden: 

Ordu vil!yeti dahilinde Balaman nahiyesinde Keçili Kızıl ot ve 
Çarmaşa ve Sarı Yakup karyelerine vaki olup mekşufen hüku
mete ait simli kurşunla mahlut bakır ve çimento madeni, 

ı - Bir sene zarfında (200,000) lira sermaye ile teşkil edile
cek Türk anonim şirketine hııkuku devredilmek ve şirketin teşek
külünden itibaren bir sene zarfında eski ima!H yerleri açılmak 
ve ocaklar civarinın 1-5000 mikyasında topoğralik lıaritasile bt:
tün saha hududnun ihale haritaları talimatnamesine tevfikalı hari
tası ve mümkün olduğu kadar jeolojik vaziyeti gösterilmek ve 
sathı arzın ve eski imalatın tetkikinden elde edilecek ııetayiç fen
ni bir rapor ile veHiete bildirilmek ve bu netayice göre imalat 
projeleri tayin edilmek, 

2 - Üçüncü sene nelıayetinde mezkur madenden Fatsa ve 
Reşadiye veya Bolamana kakar nakliye yolu veyahut havai lıat 

inşa edilmek ve dördüncü seneden itibare~ asgari ( 1500) ton 
cevher ihraç edilmek ve bu tealıhüdatı teminen Milli bankalardan 
birinin ( 5000) liralık teminat mektubu ita kılınmak şartile 

talibine ihale edileceğinden talipleriıı 29 Haziran 929 tarihine 
nıüsadif Cumartesi günü saat on beşte kapalı zarfla ve teminat 
mektubile Aııkarada Maadim işleri umum müdürlüğüne müracaat 
eylemeleri. 

doğrudur. Kelimesi kelime
sine doğrudur. Şunu da 
sölüyeyim ki, bir kaç defa, 
kim olduğumu kimse bil
medikçe cinnet getirece
ğime de kanaat getirdim. 

Ahi bu kimse, bir tek 
kimse bana inansa bu kabus
tan kurtulacağım. işte iste
diğim bul Bir tek adam 
karşımda zuhur etse de dese 
ki: "Vayl (Cones) e baki., 
şu kahrolası ( Roçester )in 
elinden yakamı sıyırırdım. 
Yerime geçiniz. Şimdiye 
kadar olduğunuz şahsiyetle 
kat'ı alaka eylediğinizi far
zediniz. Başkasının rolünü 
oynadığınızı ve kendi ken
diliğinizden benliğinizden 

çıktığınızı farzediniz. Böyle 

bir vaziyeti hele şöyle bir 
göz önüne geliriniz. 

Efendiler[ bila perva şu 
kapıyı ardına kadar aça
bilirsiniz. Bundan sonra 
söylediklerimin hakikat ol
duğuna sizi ikna etmeden 
şuradan şuraya gitmek is
temem. Kim olduğumu is
pat etmedoo Amerikaya 
avdet etmek istemem. Bu 
garip gözükebilir, fakat vaz 
gemiyeceğim bir şeydir. 
Hadisata vakıf olan bir ada
mı ikna ederek gene ken
dim olmalıyım. Şimdi "Fi
ladelfiya., ya avdet etmek 
bana hiç bir fayda vermez. 
Evet bundan hiç bir fayda 
görmem. Tanıdıklarıma gi
dip: " Ben conesim • diye-

Ankara 
Gazi 

Ahimes'uc 

Ahi mes'ut 
Gazi 
Ankara 

HAHİTA 

Har ket 

" 
Muvasa!At 

Hareket 
,, 

J.l.Iuvasalılt 

Azimet 
saat 10,26 

10,36 .. 
.. 

saat .. 
,, 

Muvasalar 

Avdet 

10,46 
10,58 

VMVM i\IÜDÜRLÜGÜNDEN: 

15,07 
15,23 

15,48 

16,-
16,28 
16,40 

ı - Aııkarada Harita Umu·m Müdürlüğüne m~rbul leyli ve 
meccani Harita mektebine (20) talebe alınacaktır. 

A ) Tam devreli Lise ve muadil mekteplerden mezun olmak, 
B ) Mezuniyetnamesi olmayanlar tam devreli lise derslerinden 

imtihanda muvaffak olmak, 
C ) Muktezi vesikalarin ibrası, 

2 - Müracaat zamanı 15 Temmuzdan 15 Ağustosa kadardır. 
3 - Mektebin hali lıazırile alacağı şekil ve bu mektepten 

neşet edeceklerin memuriyetleri hal<kında malumat almak isteyen· 
)erin Ankarada Cebecide 1 larita mektep müdürlüğüne müracaat 
etmel~ri. 

M. M. V. lstanbul satın alma komisyo
nundan: 

Mitil müdafaa vekaleti çevirme şubesi için ( 100 : 150 ) Ura Ucreli 
maktua tle mütercim aLnacakbr. ( Fransızca ve Almanca ) dillerinden 
birine eıaıh suretle vakıf olmak ıarthr . Bu iki dilden biri ile beraber 
( İtalyanca veya lngilizce ) bilen zuhur edene tercih olun~r, 

Ankaradan talip olanların çevirme ıubeıine bizzat ve lıtanbulda veya 
dı~er mahallerden olac.klann da istida ile müracaatları. 

Bursa at yarışları 
Bursa Baytar miidürlüğünden: 

Reisicumhur Hazretlerinin himayelerinde ve 

vekil Paşa llz. riyasetlerinde yarış ve islah encümeni 
ali i namına 28 haziran 929, 5 temmuz, 12 temmuz 
ve 19 temmuz 929 tarihlerinde Ilnrsada at yarışları İc
ra edilecektir. Tafsilat almak istiı'cnlcrin vilayet Baytar 

Darülfünun edebiyat fakültesi 
• l" " • J Fakültemizde münhal bulunan Türk 

reıs ıgınaen: lisanı tarihi müderris muavinliği için 
müsabaka imtihanı açılmıılır. imtihan eyini zarfında yapılacaklır. 
Bu husustaki şartları öğrenmek ve daha fazla malumat almak 
üzre İstanbulda bulunan ıalipler pazartesi ve çarsamba günleri 
saat ondan on ikiye kadar bizzat ve dışarda bulunanlar bir 
mekıupla fakülıe baş katipliğine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

17, ıo 
17,20 

1\ 1u ya sııl ı1 t 

17,32 

20,38 
20,48 

J\1uvaS31At ------

Dr. NÜZHET ŞAKİH 
Bursa Çekirgede ılıca 

ve elektrik tedavisi mü· 

tahassısı. . 
i h [ ··cr//ır. ~ (Mektupla da za • • 

Salı 
Aıure giioü _..r' 

Nıımaz vakıtları ., 1 
,.... 1 

ah•h Ôlf• bd.ndı Alstam Yah• ıl7 I 
us 12.15 16,16 ı9,43 21,.ıJ}: / 

Bugün doğanlara-ttiJll' 1 

Erkek: K.1
1 

Cahil Pt&!--

Günün nasihatı: . 11, , 
Bir delinin hatasını kırk akı j 

doğrulcamaz. ___ ...-: 

l---.,Bu.-ırünkü hava ~''' 
Rüzglr muıehavYll h:ıvJ. açı 

Mea'ul müdür: 
.ı 

Refik .Alıt" 

Muharriri: Vere Stakpııl 

ceğim. Bana ne cevap ve
recekler? Tabii Conessiniz 
diyeeekler. Ya sonra? Ba
na inanacaklar değil mi? 
Fakat şu noktaya dikkat 
buyurmanızı rica ederim. 
Benim başımdan gelip ge
çene vakıf olamıyacakla
rından, onların bana gös
terecekleri itimat hiç bir 
şeyi tahvil edemez, beni 
tedavi eyliyemez. 

Evet ( Cones) olduğumu 
biliyorum. Fakat (Roçester) 
rolünü öyle bir itminan ile 
oyn~dım ki kendimi hemen 
hemen (Roçester) sandığım 
oldu. Bazı zamanlar oldu 
ki kendi kendimi kaybettim. 
Eğer Concs olduğuma bir 
kimseyi ikna edemiyecek 

olsam aklımı kaçırmak teh
likesine maruz kalacağımı -kaviyyen zannediyorum. Bu 
endişem manasızdır diye -
ceksiniz değil mi? Fakat 
bu tıpkı göze bir toz kaç
masına benziyor. Bu tozu 
bir başkası üfliyerek çıkar
malı. Bir adam, ahi bir 
tek adam olsa... sözlerime 
inanıverse şahsiyetimi tek
rar iktisap edeceğim. işte 
bunun için Fladelfiyaya 
birisini göndermenizi rıca 
ediyorum. 

Dimağ çok garip bir 
makinadır. Fikir serbest 
olmazsa serbestii harekattan 
hiç bir şey çıkmaz. Bir kim
se söylediklerime inanıncıya 
ve başıma gelen hadisatın 

. J"P' 
sahih olduğunu tasdık ~ ;ti• 

ceye kadar fikrim ser ~ e· 
sini tekri'lr elde ı:.dcrı1 '1,ir 
cektir. insanın boyle ı~ 
tuzağa düşebileceğini a~Je 

d. Vaki' tasavvur etmez ım. 0• 
b. · · un r aktörün ırının mecn , 1• 

I T!ıtP lü oynıya oynıya de 1 \si 
işitmiştim. Temsil el 

1d11 . 

şahıs olduğunu zannediyor p 
·ğıa 

Beni en ziyade 1 ha' 
eden şey bu keşmekeş • 

k. teS3 
lidir. " Savoy ,. da ·ı 

1 
Je 

·· er 
düften beri geçen gun bir 
kat'ı alakadan başka 
arzum yoktur. d" ki: 

"Sim is., şetaretle de , 
1 hıJI 

- Sükun bulunuz >8 
• 

. . . kurları. 
Sızı bu vazıyettcn d. iıı 
rız. F akal siz de ken '

0 ı· 
]ısı rıt 

boş yere sıkmama · ) c sı1roe0' 


