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Ingiltere 

ve 

Amerika 
Amerikanın yeni Londra 

sefiri M. Daves ile lngilte
re başvekili M. Makdonald 
ahiren görüştüler ve mat
buata beyanatta bulundular. 
Bu beyanat lngiltere ile 
Amerika arasında bir müd
det sonra tahdidi teslihat 
müzakerelerinin yeniden 
başlayacağını ihsas ediyor 
ve iki memleket arasında 
mühim bir rekabet mevzuu 
olan bahri teslihat mesele
sinde bir uzlaşma teşebbü
sü vuku bulacağı anlaşı
lıyor. 

ln2"ilterenin yeni amele 
hükumeti reisi daha iktidar 
mevkiine gelir gelmez .. M. 
Hoverle görüşmek. uzre 
Amerikaya gidece~ı ha~
kında bir takım rıvayetler 
çıkmıştı. Bu rivayetler hiç 
sebepsiz ve manasız da 
değildi: Çünkü amele fır -
kasının son intihabatta ka
zanmsı muhafazakar hüku
metin Amerikaya karşı ta
kibe başladığı siyaset neti
cesidir, denebilir. Filhakika 
muhafazakarlar Amerikaya 
karşı bir Avrupa ittifakı 
vücuda getirmek İstiyor
lardı. lngiltere ile Amerika 
arasındaki bahri teslihat 
rekabeti günün birinde bir 
dünya harbine yol açacak 
gibi görülüyordu. 

Bunun için öyle zanne
diyoruz ki son intihabatta 
amele fırkasının kazanma
sına saik olan sebeplerden 
biri kadınların rey verme
leri ise ikinci bir sebep de 
muhafazakar hükumetin 
Amerikaya karşı aldığı 
son vaziyettir. lngiliz efka
rı umumiyesinde bir gün 
Amerika ile kendilerini 
harbe mecbur edecek her 
hangi bir siyasete temayül 
yoktur. işte bu vaziyet ha
rici siyasetçe daha fazla 
sulhperver görünen amele 
fırkasının galebesini mucip 
olmuştur. 

Fakat acaba M. Makdo
nald Amerika ile lngiltere 
arasında ·başlayan rekabet 
mücadelesini tevkif etmeğe 
muvaffak olabilecek midir? 
Bahri tahdidi teslihat me
selesinde bir uzlaşma zemi
ni bulabilecek midir? Her 
iki memleketi birbirlerine 
karşı zaruri birer rakip ve 
hasım haline getiren ahval 
ve şerait mütekabil vaziyet
lerinin tabii bir neticesidir. 
Bu vaziyetleri değiştirmek 
de hükumet adamlarının 
iktidarı haricinde şeylerdir. 
Bu itibar ile lngiliz amele 
hükumetinin bu sahada 
ameli muvaffakiyetler elde 
etmesi çok müşküldür. 

Diğer noktai nazardan 
bugün mevkii iktidarda 
amele hükumetinin kendisi 
bile uzun bir zaman mev
kiini muhafaza edebilece
ğinden emin değildir. Da
ha sonra tahdidi teslihat 
meselesinde İngiltere ve 
Aınerikad.ln başka diğer 
devletlerin de söyliyecek 
şözleri vardır. Onun için 
Iııgilterenin amele hükume
ti ile Amerika arasında 
başlıyacak tahdidi teslihat 
müzakerelerinin akibeti hak
kında çok ümitli gürünmek 
h~m isticel etmek hem de 
raril->i vekayiin hakiki ce
tcyanlarından tegafül ey
lemek olur. 

.ilclunct Asını 

Matbuat 
kongresi 
Üçüncü içtima ile 

nihayet buldu 

Dilnkfi inllhap, muza
kere ve kabul edilen 

teklifler 
Matbuat cemiyeti kogresl 

dün Türk ocnğında iiçüncü 
içti maını 

akdetmiş, 

reis ve 
umumt 
kAtip in
tihabın ı 

yapmıştır. 

Reisliğe 

64 reyle 
IlakkıTa

rık, umu-

ıckrar rty .. cte ıeıır;ı. ' mi katip
Hakkı Tarık B. !iğe 47 
reyle Ahmet Şükrü beyler 
seçilmişlerdir. Haysiyet diva
nı da Yunus Nadi, Necmet
tin Sadık, Mehmet Asım, 
Mehmet Nurettin, Kemal Sa
lih beylerden teşekkül etmiş· 
tir. 

Bundan sonra azanın tek
lillerinin müzakeresine baş· 
lanmıştır. 

Gezintilerle asit azaya te-
rettüp e- r 
den ma- r 
sarHin ka- f 
parıl ması 

mat bu at 
müntesip· 
!erinin Ba
bıali cl
var ı n da 
toplama -
!arının te
mininden 
sonra ye- Umumi kltıplli• tntih .. ~ 
. b" edilen 

nı ına- Ahmet Şükrü B. 
nın lstanbul semtinde olması 
için yeni esbap beyan olu
nursa tetkiki, merhum :Münir 
Bey ailesine 250-500 lira ara· 
sında münasip tediye suretlerile 
bir yard_ım teminini, sigorta, 
taa.vün sandığı muamelelerin· 
de mümkün olan kolay fakat 
sağlam şekiller aranması, asli 
azanın vesaiti nakliyede tenzi
lata tabi tutulması merkez 
heyeti?e bırakıl:ırak cemiyetin 
butçe_sı ~abu! edildi ve ga· 
zctccılığın iki eski üstadı 
Ahmet Rasim, 1\lahmut Sadık 
Beylere heyeti umumiye na
nıı~ıa selı\m gönderilmesi, 
tesıs edercesine cemiyete 
olan büyük hizmetlerin -
den Hakkı Tarık, kongre· 
nin bu hararetli içtiınalarını 
büyük bir samimiyetle 
idarede muvalaffak olan reis 
Enis Tahsin Beyler kongra 
namına teşekkür edilmesi 
hakkındaki takrirler alkı~larla 
ve müttefikan kabul olundu, 
kongre böylece nihayet buldu. --.... 

Ali ticaret 
mektebinin 

yeni hedefleri 

A11 tlcarci mektebi müdürU 

H. Hüsnü B. 
( Y &Zllı 2 l!!.cl ıayıfamı;ı;dadıt ) 

Birkaç g/lno k4dar 

Yeni tefrikamız 
"Garp cepheain
dc aükUnet hü -
kümfcrmadır 1,, 

L., •• ·= ··-.. -··---.. -

Tenzllat bono.su 
23 llulraa Puar rUnll 

kullaQJacakhr, 

Yunanlılar 

Mersin-Adana hath · nikbin 
b 
• • Hariciye nazırları neler 

taıı!arda d inledi9i~U. . . . S an'alkörlar ıze geçıyor söylüyor? ' 

Suriyedeki Türk emlaki 
ve hudutişlerinde hangi 
esaslar kabul olundu? 

Ankara, 22 ( A. A. ) -
Hariciye vektlı T evfık Rüıtü B. 
ile Fransız ıeflrl M. dö Cham -
brun, ilkbaharda Aııkarada mü
zakere edilmiı olan itll!lanme -
lerl bugün saat on •ekizde imza 
elmiıterdlr. Bu itllafnamcler a
şağıdaki mevadı ihtiva etmek • 
tedir: 

1 - Nusaybin ile Dicle 
üzerinde kiin •Cezir el lbnı 
Ömer• arasındaki Türkiye
Suriye hududunun Oçünci> ve 
ıon kısmına müteallik tahdidi 
hudut protokolu iki Akit taraf 
için memnuniyetbahşolan güzer
gah ayni zamanda hem 30 
mart 1926 tarihli Ankara mu
kavelenamesile müesses Türk • 
Fransız komi•yonunun karann
dan hem de Türkiyeye tevec
cüh eden nezaret ve himaye 
vazifelerinin ifası için muktazı 

ameli vesıtalann kendisine itası 

hususunda her ılcı memleketin 
mGşterck 

hem dır. 
menfaaıinden mül· 

2· Mersin-Adana-Tarsus hatbnın 
Türkiye tarafından iıtirası mua
melesinin Fransa hükilmetince 

tanındığına ve hattın onbeı gün 
znrfında F raasız ıırketi tarafın

dan Türltiyeye devrolunacağına 

dair teati olunan mektuplar, 
Türkiye hükOmeti de işletmlye 

mütaallık bütün hesabaııaa fran
sız ıırketinl ibra ve Derbislye-

Şehir bandosu daha 
faal bir şekle sokuluyor 

·1 

Cemiyeti Belediye mürakabc 
encümeni dün Konservatuvar 
binasında toplanarak lstanbu
la nakledilmesine karar ve
rilen şehir bandosunun büt
çesını gözden geçirmıştır. 

Encümen şehir bandosu mu
allimi llu!Osi beyi de davet 
ederek kendisinden izahat 
almıştır. 

Verilen karara nazaran 
bando Sultanahmetteki Zabıtai 
Belediye mektebine nakledi
lecek ve şimdiye kadar Da
rülaceze bütçesinden idare e
dilirken, badema ayrı bir büt
çeye tabi olacaktır. 

50 mevcuttan ibaret olan 
bando !stanbula nakledildik
ten sonra daha faal bir hale 
geçecek ve her gün muhte
lif yerlerde çalacaktır. 

Bando,"a\i çocukların 32 
si ilk tahsili bitirdikleri için 
orta tahsili ve Koııscn anı,·ar 
tedrisatını takibe mecbur tu
tulacaklardır. 

den Nusaybine kader nakliyatın 
serbestisinl temin eylemektedir. 
Evvelce aktcdilmiı olan mua· 
hcdeler vs iıılahıameler mucibin
ce Türkiye ve Fransa hükilmet
lerinin haiz oldukları bilcümle 
hukuk tamamen mahhızdur. 

3 - 1926 tarihli Ankara 
mukıwelenamesl alıklmının ıa
mamil tenfizl ve bu ahkamın 

Türkiye ile Fran.a an.•ındaki 

dostluk müna..,batınılı takviye
sinden tahaddüs eden yeni va
ziyet ıl~ hemahenk olmaaını 

[Alı tarafı 3 üncü aayıfamız.dadır J 

lngiliz gazeteleri ateş 
pushürüyorlar 

Londrada münt~ir "Dey
li Meyi. gazetesi Troçki 

,. . . . . ' •. . '~: ,,. : ~· . 
t ..... 

. _,~'": ..,; 

. ·.·• ( . 

aleyhin d ~ 
şıddetli bir 
makale yaz· 
makta ve 
onun lngil
tereye ka
.bul edilme
mesini iste

mektedir. 
D eyli 

Troçkt Meyi diyor 
ki: "Troçki gibi canileri is
temiyoruz. Onun umumi 

harp esnasındaki hiyanet
karane hareketi lngiltereye 
yarım milyon cana mal ol

muştur. Harbin son senesin
de ölen bütün lngiliz as
kerleri onun kurbanıdırlar .• 

Menfi 
hareket mi? 
Balı kesirde 
tevkifat var 
Balılcesi1·,22 ( Vakıt) 

" Alı"istacelclir ,, 
Hoca Ya kup nıesele -
si1ıden dolayı ve Bal
ya nıiiddei ınnıonisi
rıin göstel'diği lı"izunı 

üzerİnP bugiin bu 
civarda ( Dört Ko -
rttcıt ) t1ahiyesi11den 
üç kişi tevki/ oluna
rak Balyaya gön -
dct·ildi. Bunla1·ın a
rasuıda bt'r de eski 
11ıef/us ı·ardır . 
Balıhsir, 22 ( Vakıt ) 

Vi:aye!e gelen nıaliııırnb ııa

zar.ıı hrkaç ı;üıı cvı·el Balyada 

1-foca Va ıııı ııaıım:da s~rseri 

Cir l:crif Türi, ıııi!k:tiııiıı eıı aziz 
rnrl:klan:ıa tcfevvftlrath\ bılıın
duğu için Baııd:rıııada talıtı 

tel'kilc alınarak Balyaye gdi-

Diyamandopuloa dün Atı

nadan hareket etti 

AUna, 22 (Aneksartıtos) -
Türk· Yunan mOzakerab hakkında 
Papanaata • 

siya tara
hndan melı-
usan mec
lisinde ve
rilen istizah 
takriri üze
rine M, 
Yeniz.el oı 
meclııte 
izahat ver· 
mezden ev 
ve! hrkalar Yunan hariciye nazın 
re is 1 e rint M. Argiropuloa 
nezdine davet ederek kendisine 
izahat vcrmcjil daha muslp 
görmüştür. Maamafih hrkalann 
reislerlle yapılacak içtimada 

verilecek kararlar meclisi mebusa
na teblığ edilecektir, 

Yunan hariciye nazırı M. 

fi 

Her plaktan 50 lira 
Hikmet Rıza H. kimdir - ilk şarkıyı han 
fabrikaya ve ne zaman slJyledl - Başka 

.sOylediğl parçalar 

Büyük Postanenin mermer 
merdivenleri en üst lr.attanihayet 
buldu. Ve ben şöyle bir li.vlıa 

ile karıılaştım: lsıanbul telsiz 
telefon ıırkcu .•• 

intizar odası ittihaz edilen 
koridorun btr köşesinde, bir 
yığın şapka ve bastonla birlikte 
bekliyordum. Radyo san' atklr
lan birer bi• 

vanı muhasebatın eski mem 
!arından Mustafa B. dir. Y 
sene evvel evlendim, ve ask 
olan zevcimle birlikte Anadol 
nun şark ve garp vlllyetlerin 
uzun müddet dolaıtım. 

Sonra lstanbula geldik. 
tene evvel, ılk defa pi 
ıarkı söyledim. ilk ıarkıları 

Sahibinin s 
rer gelmeye ne verdim. B 
b111 la mıı !ardı • Lehimde aça 
Fakat Hılcmet kcn .. isimli p 
Rıza Hanım çadır. Bu pi 
hAI! görünme· ğın arkasında 
leri de yoktu. Şebnemde b 
Saat 7ye 1 O gül vardır. G 
var, 5 var der- çen sene K 
iten, Hılcmct lumbiyaya d 
Rıza H. da ıöyledtm. Söy 
çıkageldi, Ea- !ediğim parça 
mer genç bir !ar arasında 
lıanım... Ruhumda b 

Mü!Akat tele• lıar ıı;,'11, So 

Argiropulos gazetecilere beya· 
natta bütün meselelerin azami 
illlafperverlıkle tetkik edilmiş 

olduj!unu, ltl]!I huıulünqen ve 
TürL.iyeniııln Yunan tekliflerini 
kabul edeceğinden ilmltvar bu· 
lunduğunu, müzakcrabn iki hil· 
komet arasındaki, dostane mil· 

nasebabn daha ziyade inkişaf 
eltirecej!ini söylemiş ve ilaveten 
demiıtir ki: 

lıfimi, beni mU.. Hikmet Rıza H. Hatıra, Kirpik 
teıekktr hıra• !erin , Kapı 

kan bir sü huletle kabul etti. na düşen benim, Seni canda 
Fakat vakit de pek dardı. Rad- ıeverlm gibi paçalar vardır. 

- Bütün meseleler en küçük 
yonun konserine topu topu 4.5 . - Hf. son hatırayı Nezihe 

teferruatına kadar tetkik ve tamik 
dakika kalmıştı. Hılr.met Rıza H. ıöylememlı midir? 
hanım da bu lr.onıere 1ttırak - Evet o da söylem[f, .. 

edılmiı olduğu cihetle ittllfna- edecekti, - Vakit de kalmadı. Afe• 
menin esnayı tetkikinde hıç bir Muin.katı bir solukta yapmıya dersiniz. Sizt bekletiyorum. 
müıkülaıa tesadüf edilmiyeccjii karar verdik ve Hikmet Rıza lsıağfurullah, efendim, 
muhakkaktır,' H. anlatmıya baıladı: geç kalmadım • Y etiıirim • Siz 

Atina, 22 (A.A.) - Hartciye Tahsilim! Selçuk hatun sul· ıuallerinizl sorunuz. 
nazırı , M • Üiyamandapolosun tanislndc yaptım. Babam Di- [Alı tarafı 3 üncü ıayılamıı.dadır l 
Türkiye- Yunanistan müzakerab i)l[ıııııııııııınıııııııııııııııııııııııı"ııılfilUlllllllUlllllillllllllJUıııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııı 
hakkında hükOmctin talimatını ~ 

= 
hamil olduğu halde bugün An. ~ 

karaya gideceğini hariciye eneli- ' 
meninde beyan etmiştir. g 

= Yunan mur•hhası M. Oiyaman- § 
E 

dopuloı Loll ekıpreı poııaaıle bugün .§ 
ıehrimize gelecektir. Diyamandopuloa ~ 

1 
Yeni tefrikamız 1 

''Garp cephesinde sükunet 
hüküınfermadır ! ,, 

s = 

ikinci murahhas Lukaıla birlıkte ~ 2 = Ankııraya gidecektir. Türk ve bi -
taraf heyeti mur.Jıhasalan k&milen 
Anlcaraya gitmişlerdir. Yalnız bat
murahhanmız T evlik Kiimil B. ıon 1 : 

~ a 
dakikada hareketini tehir etmitlir . =---== ~--=-
Tevfik Kaırul B. iki gün sonra 
gidecektir • ~ 

§ 

Vilayet kadrosu ~ 
~ 

Dahiliyenin 1929 kadrosu a 
dün gelmiş ve memurlar ~ §. 

haziran maaşlarını almışlar - ~ ==_'-

dır. Vilayetin yeni kadrosu ~ -
geçen senenin aynıdır. ~ Senelerden beri bütün dünyanın beklediği a 

mrııı1.u1nmııııni_şıntıu1.ırıw.ımıııuıınıııııııuııııııuuıınıııuııııııııunmınuıı:ııın ===-=-=-=·==-~=-=~- Harp romanını bir Alman muharriri yazdı. Bu s_~ roman Alamanyada çikar çıkmaz hemen Frımsız 
Hadisenin menfi propaganda ve lngiliz lisanlarına tercüme edildi. J 

mahiyetinde bu!undıığu şayi ise Son gelen Amerikan gazeteleri d~ habe~ ve- @l 
de Valimiz Balya kaymakamlı- riyorlar ki bu müthiş roman, Amerıkada bırden ~ 
ğı ve müddei umumiliği tara- ~ "100 000,, nusha basılmıştır. § 
f daı tamik edilmekte ı = Bu' romanın muharriri, umumi harpte düğüşen ;s 

~~;~'.'.:ı~:ı 1ı1~;~~:;;:ti~:le;ı~,:~::: ı ~:i:ar:\l:;t:~n t;r:~:~:d:l::~ofan bütün genç- J 

:~~;~~\;S!~~;l;\~;::i~, ~ ~;!f ii~~~~~~t~~~~~:;t~:~I~:::~:.!~,~i ~ 
liiınat bcl:Jeı:mektcdir. l locnııı:ı ~ dehşetli mevzua kimse bigane kalarnryacak... [! 
yalnız almadığı kanaati km·- = -ı=. 
vctlidir. jııım:ııuıııu::ııııııııuııı:ımuıııımıı1111,ıııı1ıııııııı1;ı:mııı!"ı:ı• ı·· ·ı;:ııırnı:ıı:ıımıı .. 11· .ı:ı;n .ııı::ııım n İı~ 
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J.r~ıııdd çıkan 
~ 

Ali tica.ret ıııektebi 
l h1n1u aliye 1kısmınd( memlekette ik isadt ehliyeti 

tenıin eden fikir adamlar) yetiştirilecektir 

IMektebin muhtelif kısımlarına. 
ait rfst.ıika'r.net. ve hedefler 

Kırmetli ilmi ınf csseselreimiz· 
den İdi ticaret -mektebinde 
s .. ıncstr ve rüs imtihanları 

başlamıştır. Muntazam devam...._,~ 
e len ( 600 ) hlebcye malik 
b Ju an meklebin 
ı~ısıınlarır da bu seı e ( 130 ) 
haJ11nı ve erkek talebenin 
mezun olacağı tahmin ;edilmek· 
d r. 
Yarım asırlık bir tarihe 

n1alik bulunan bu ilim müessrsl 
gelecek ders senesinden itibaren 
bilhassa derin bir tckimül 
eseri gösterecek, bir ç-0k mesai 
şubeleri hedeflerine doğn 

kat'i veçhelerini almış btiluna
caklardır. Mektebin yeni ve 
kıymetli müdürü Hüsnü B. 
bu hususta yüksek bir faaliyet 
göstermektedir. 

J Jüsııü B. bir muharririmize 
mektep ve istikameti hakkında 

şu mühim malumatı vermiştir: 

- Bu ilim müessesesinin 
)farım asırlık bir tarihi var. Son· 
on iki yıldanberi mektepte ho
alık ettiğim için mukayese ve 
hühünılerimde aldanmadığımı 

zaı;nederek diyebilirim ki Ali 
Ticaret mektebi küllliyesi gittik

çe daha mükemmel unsur ye
tiştirece ktir. 

Müderris ve muallim ark&.· 
daşlarımın yüksek ehliyetlerine 
yakıııdan vakıf bulunmiıkhğım 

bana bu itimadı veriyor. 
Hükiımctin sarfettiii büyük 

emeklere mukabil ne kadar iyi 

netice alırsak ıükran borcumu
zu ancak eda etmi~ otabmrn. 

Teşkilatıttnz iyidir. 3000 cilt
lik kütüpanesi, 30000 lira kıy

metindeki yeni ve muntazam 
Kimya ve fizik U.boratuvarlarile 
emtia müzesi ve sair tesisatflc 
muessese mfikemmel ve e~sat
lcrindcn farklı deflldit. 

Ali ticartl mektebinden bu sene mezun olaca~ Hanım oe Ef.ler 
fikir adamı yetişdirmesine ça- nistrateur > değildirler; do~ru-

hşacağım. A. vrupa memleket- dan doğruya piyasanın en 
!erinde bu kısmın mümasili çalışkan, en ameli, kıymetli 

olan a: Hautes Etiıdes > ler, unsurlandır. Onun için mensup 
akademiler tamamen bu iloktat olduğu cemiyetin ticaret ve 
nazara göre direktif alıyorlar. iktısat Alemini ya~tan grup-

Bu gibi müessestler talebkt manlara onlir mahreç temin 
devam ettikleri serkıllerde bile eder. 
kôİlelHif bir sureli!: fikrt Netekim, hayata girdikleri 
hayalı takip ~aerler. Talebe zaman bunlan himaye eden 
nıoral sahibidir. -Boş valütleri- bir takım tqe:l<küllet vardır. 
nf dahi iktısadl , ilmi konfe- Buna binaen kendilerinde ma· 
ranslara Hasreder., fikren dolu JOmal itibarile umumt hayat 
olmıya, teori itibarile son de
rece geniş malumat iktisabına 

çalı.şır. Mektebi bitfrdikten 

sonra da komersle fşUgal etmeı. 
Devletin lktısatli tnüesseselerin
ae staJ sörür ve keddi bpasit~ 
sine göre yfikEek iktısadt vazife
ler alır. Neıriyata, etilde, ilrrlt 
lltkik ve 1eyahatıere kendileri
ni hasrederler. 

Bi-iim Ulumu Aliye kıırn~ 
mızm saliklerinl de böyle yetiş
tirmek bir gaye olacaktır. Onun 
için bu şubeyi gittikçe da.ha 
şuurlu bir mürakabe altına ıl

mı)'a, tedrisata bu noktadan 
direktif vermiye gayret edece
ğiz. 

Mektebimlzin diğer bir kısmı 

için nosyon aranır. Vakıa ilıata
lanna göre ticaret aleminde 

her şey olabilirlerse de doğrudan 
doğruya plase olmak ayrı bir 
san1at olduğundan, fara:r:a bir 
borsacı olabilmek, büyük ko· 
misyonculuiu iktisap etmek, 
yeya endüstri fizerine işe 

girişmek, nazım ve müdür 
olmak snpriyörlerden yctişenler
için zaman ve tecrübe, haya· 

tını kazanan birer ticaret memuru 
olmakla beraber hemen h~men 
bir staj meselesidir. 

Biliyorsunuz ki müessese bfr. var ki bu c Sup~rieure » mukii-

Bizde de Yüksek Ticaret 
kısmımızın talebesine ve 
oradan yeişeceklere öunu 
telkin etmek, ou kanaate göre 
ders vermek Uzımdır. Bu 
nokta! nazarm gittikçe tees· 
sils ettiğini görüyorum . Me
saimizi önümüzdeki sene bu 
mutalca üstünde teksif ede· 
ceglz. 

')irinin mütemiml sayılmıyan, fakat biU olan c Yüksek Ticaret 
derece derece ayhi i&yeyi takıp Melttebi » dfr. 
eden bir külliyedir. Bu kısım· 

tarın en y(lksei"f, « Hautes 
Etudcs > mukabiU olan cUlumu 
Auvci Ticariye • dir k1 burada 
ttarisat fakültatif mahlyettedirl 
bu sene 31 mezun verecektir. 

Ben bu kısmın memlekette 
ilctısadi ehliyeti temsil eden 

Buradan bu sene 50 hanım 
ve efendi çıkacağım tahmin 
ediyorum. Bu kıimı, tedrisat 
ve idare itibarile daha sıkı bir 
konturoJa, daha ameli bir takibe 
tabi tutuyoruz • 

Süperför tkaret mektep-
lerinde yetiıen taf ebe a: Admi-

Mektebin en kliçillHeri Or
ta Ticaret kismında tahsil 
görenleridir. Bu sene buradan 
da 45 den Iuzla talebe yeti
şecek. Bu kısım hem küçük 
bir meslek mektebi hem de 

!ili 

a ı·n yen 
Mali)"e azırı 

Fars valisi 
tevkif olundu 

'Lon8ra:- 21 ( A. A. ) Ta7ıranaan bil .. 
diriliyor: JJif aliye nazırı ile Fars vilayeti 
valisi tevlaf edilnıiştir . Bu nı<:selenin son 
zanıanlar/Ja bu ,,;/ayetlerde zuhur etıniş 
olan kargaşalrktarla alakadar oliluğu zan
noluunza7aadır 

• 
Ineilizler Ruslarla nasıl ve ne 

yakıt uzlaşacaklar ? 
Londrıı, 2 ı (A.A.)- l):ıily 1 Ierald gazetesi, hi.ikômetin 

Rusya ile 1927 senesinden beri kesilmiş olan münascbatın 

yeniden tesis için icap eden tedbirlere mümkün olduğu ka-

dar svr'atle cvssül edcc~tpni razmaktadır. MezKôr gazete. 
bunn Rusyada teessüs etmiş olan şekli idareyi resmen tanı-

mak demek olmadığını, çünkü bu cihetin daha 1924 sene
sinde yaptlmış oldu~unu ilave etmektedir. i\Ioskova ile mü-

nasebat tesis edilir edilmez hemen İngiltere ile Rusya ara

sında mevcut b'ütün muafülk meselelerin halll için müzake

rata girişilecektir. 

Renin tahliyesi bir emri vaki 
.şeklinde mi olac~k? 

Londra, 2 I (A.A) - Daily Heral<l gazetesine nazaran, 
amele {ır~a' müntehiplere karşı Rendeki İngiliz işgal kuv
vetlerini en kısa bir zaman zarfında geri almağı taahhüt 
eylemiş olduğundan thükOmet bu hususta diplomasi tarikile 

teşelıbüsamı bulunacaktır. O veçhile ki pek ıız zaman sonra 
hatta belki önUmüzdeki haftalar zarfında Ren in tahliyeSi 

hususunun bir emri vaki olması çok muhtemeldJr. Mezknr 

gazete, 1\1. MakdomılJ ın aynı veçhile hareket etmeğe 

Fransa ve Belçikayı <la ikna etmeg-e muvaffak olııcağını 

zannetmekte ve bu tehlikeli meselenin hnlledllmesl ve davet 
edilecek müteliassıslar konf eraıısı tarafından tamirat mesele-

sinin kat't olarak tesviye olunması neticesinde garbi A \'rtı· 
pada hatta harpten evvel bile görülmemiş bir sulli ve sami
miyet muhiti vilcuJa ı9eceğiıU ~ve etmektedir. 

Yalnız bir muhahf reye karşı 
Bern, 21 (A.A) - Türk.iye lle o.ktolunan bakanı ve 

uzlaşma muahedenamesi, bir komllnlst muhalif ;eyine karşı, 
reylerin lttifakiyle tasdik edilmiştir. 

sair kliçük mekteplerimiz 
gibi umnmt ve tptidal malO
mnt ve terbiye mUessesedlr. 

Gayesi, küçük büyük bil
umum ticaret evlerinde bir 
kiiçük memurun, küçük iş 
ado.mlarının haiz olması kap 
eden evsafı temin etmektir, 
Ticari tedrisat tamamen en 
!Azım malUmat kıı bilin dendir. 
Burada ke)·flyet derecesin
de kemmiyete ae kıymet veri
yoruz. 

Son birkaç sene içinde 

kitap kısmına da çok ehemmiyet 
verilmiş ve Bilhassa Ulômu 
Aliye ve Yüksek kısımlar 
talebesinin tedrisat ve tetkik
leri. için on iki e~er neşredil
miştir. 

Ali Ticaret mektebi ailesi 
düşlindüklcrine az zamanda 
muvaffak ol mı ya uğra$ıyor. 

Bunun için her şı::yden evel 
işte ve bilhassa talebede fikrt 
ve liyaad bir ilislplin temin 
eyliyeceğlz. ÜmitVarim ki 
daha miisbet neticeler elde 
edilecektir . 

Macaristan ~mellerine barp 
ederek mi nail ol cak ? 

Buda peşte, 21 (A.A.) - l\Tacar ajansı bildiriyor: (\Jeclis 
hariciye encümeninde hariciye nazırı \Valko, milll akalliyet
lerin adlt himayP.sine dair 'Uzun bir nutuk irat ctmi" ve 
Cemiyeti Akvamın nkalliyetlerin müracaat ve icirıızl:mnı 
tabi tuttuğu muamelede noksanlar olmasına binaen, mesele· 
nin buseferk1 Cemfyeti Akvam ruznamcsine de ithal edildi
ğini, fakat bulunan tarzı ha:11in hiç de iyi olm.1dığır.ı ve 
al{llüıdar akalliyetlerin inkisarı hayale uğraycaklarını bt:) an 
-etmi., tir. l\Iumaileh füıdehu miştir ki: "i\lilU akalliyetlcrin 
vaziyetlerinin iyileşmesini temin edecek olnn c:-as pren.:ip 
bu gün, yarın gibi bir müddet r.arf ında değil, ağır inki~af 
yolunu takip etmek surctile tabakkuk edecektir. Şurası mu
hakkaktır ki: Cemi\ eti A,kvamın kararile me:cle hallolun· 
mamıştır. 

Hariciye nnzırı W"alkodan sonn başvekil Bethlen de 
akalliyetler meselesi hakkınaa izahat vermiş 'c bir çok 
mebuslar h.ırp ölüleri abidesinin kiisat merasiminde söylcdigi 
vatanpervcranc nutkundan dolayı başvekile teşckkiır etmi;-· 
!erdir. Başvekil bundan sonra, l\Jııdritteki göni, meleri hnk
kında encümen azasına rnah'ımat vernıi~ ve demi, tir ki : 
"Fransa devlet adamlarımı l\Iacaristan hakkında güya i\faca
ristan emellerine harp ederek nail olmak istiyôrmuş gibi 
yapı an isnatların esassız ol<lut;unu, l\hıcnristanın cnıelleriı e 
ancak sulhan ve o da z:ımanı gcldiğl takdirde nail olımık 

istediğini bildirmiştir. 

Keza beynelmilel mahiyette olan siyasi meseleler de 
mesela baned:ın meselesi birden nallcdilecek cinsten dcğı:dir. 
Fransa deyi et adamları, Macariscanın Fransa ile fikrl, ik tis:ll\ı 
ve mail münasebetlere girişmek arzusunu memnuniyetle kar
şılamışlardır. Bu münasebet, l\1acarlstanı ltalya, Almanya ye 

PoJonyaya rapteden sıki dostluk rabıtalarına muvafık bir 
şekilde tesis edilebilir. 

Fas isyanı Fransız meclisinde mevzuu 
bahsolurken 

Paris, 2 I (A.ı\.)- l\leb'usan meclisi Ait-Yaknp hndic:csl 
hakkında verilen istizah takrirlerini müzakere etmektedir. 
Komünist ve Sosyalist mcti'uslardan bazılarının müdaheklc· 
rlnden sonra söz alan ~l. Daladier bu hareketin vnsi rntk· 
yasta rertip eöilmiş öir plıln aksamından birini teşkil ettiği 
zannında bulunduğunu beyan etmiştir. i.\l. Daladicr cezai 
tedbirler alınmasını istemiş ve M. Steegin Fastan nyrılmnsını 
müteakip sulhperverane hulul siyaseti yerine askcr1 bir po
Utlka ikame olunduğunu söylcmiŞtlr. l\l. Brianti verdiği ce
vapta l\L Stecgin de. tıpkı lahik umumi vnli i\l. Saint gibi 
bükf\mct tarafından verilen ve hiç deği~miyccek olan veç
helerden mülhem olduğunu tasrih eylemiştir. ~I. Daladicr, 
hAkimane ve ihtiyatkarane bir siyasete rücu edilmesini ta
lep eylemiştir. Sosyalist Komünist meb'uslardan l\J. Lafontun 
mildahnlesl bazı Hadiselt:re scUep oimu~tur. l\ti.izakcrcyc salı 
günü devam olunacaktır. 

İspanya kıralı geziyor 
1 ladrit, 22 (A.A) - Kıra! dün saat 21,20 geçe P:ırise 

azimet etmiştir. Oradan Londraya gidecektir. 

Havalarda yeni bir teşebbüs 
l\1adrit; 22 •A.A) "Numancia,, istimli deniz tnyyarcsile 

füırekct eden 4 tayyarecinin sür'at ve mesafe rekorunu kırmtlk 
niyetinde oldukları söylenilly or. 

Çinde bir ceneral satıldı 
Loncra, 22 (A.A) - Dcyli Telgraf gazetesi Şanghaydan 

istihbar ediyor: Jcneral Feng Yuchiang 300 bin ingiliz linı~ı 
taE.minat mukabilinde siyasetten çckilmeğt: ve Çini terk
etmeğe muvafakat etmiştir. 

"V akt,,ın 23 Haziran 1929 
tefrikası : 15 Yaprak Dôkümii Yazan: Reşat Nuri 

bu cihetten de yalnız de· 

tildi. Kavga bu fakir teka· 
ütlerin evini, bir salgın gibi 

kasıp kavuruyordu. Ali Rı· 

za bey bu geçimsizliklerin 

hep ayni sebepten •ıeraiti 

iktısadiye" denen mel'un 

kuvvetten ileri geldiğine 

artık iman etmişti. 

Zavallı ihtiyarlar sabah 

oldu mu, bir yangından 

knçar gibi, kendilerini ev· 

den dar atıyorlar, gece 

yarısına kadar kahvede 

oturuyorlar, kavga ediyor-

lar, uyukluyorlardı. Halbu

ki, onlar sıcak bir aile 

EJCagına şimdi her zaman-

dan ziyade muhtaçtılar. 

Hep bu ihtiyarlık günlerini 

düşündükleri içinde ki aile· 
nin bin türlü zahmetlerine 

~imdiye lrndar hiç şikayet-

siz katlanmışlardı. Ne 
ummuşlar, ne çıkmıştı. Ya 

Allah esirgesin bu kahve· 

ler de olmasaydı? 

Ali Rıza bey bir kahve· 
de neler gördü, neler 

dinledi? tn garibi bu ih· 

tiyarların ekserisi şimdiye 

kadar en çok neden kork

muşlarsa ona uğramışlardı. 

Mesela bütün hayatında 

borç etmekten delicesine 

ürkmüş bir eski kalem mü-

dürü vardı ki, aylık kağıdı

nı bir türlü sarrafın elinden 

kurtaramıyor, ödenmesiııe 

imkan olmıyan bakkal , 
kasap bôrçları için hapse 

girmeye hazırlanıyordu. Ala· 

caklı esnaf ilk defa kapısı 

önünde bağırıp çagırmağa 

başladığı zaman ölecek 

gibi olmuştu. Fakat şimdi 

a:dırmıyor, hatta hapis teh
likesini bile feylosofça bir 

tevekkülle karşılıyordu: (Ne 

yapalım.,. Heriflerin hakkı 

kalmasın.. Borcumuzu para 
vermekle ödeyemiyoruz. Ba

ri hapis yatmakla ödiyelim. 

Hoş hapislik benim için 

pek korkulacak ceza da 
sayılmaz yal.. ) 

Gene bir eski malmüdü

rü vardı ki. gençliğinde 

delice titizliğile şöhret al

mışb. Ayağından çıkmış 

bir çorabı yıkanmadan bir 

daha giyemezdi. Şimdi bu 
adamcağızın yakasında bit-

ler geziyordu. Karısı iki 

sene evvel kötürüm olmuş

tu. Evinde başka kimsesi 

de yoktu. Bütün işler onun 

üstüne yıkılmıştı. Fazla 

olarak da gece gündüz 

hasta karı çekiyordu. Bir 

ücüncüsü her akşam geli
ninden, damadından dayak 

yer. Bir daha hu eve dö
nersem bana lanet olsun! 

diye elinde dir bohça ile 
kahveye gelirdi. 

Fakat müşterilerin dağıl· 
masına yakın uyku bastı· 

rınca, gecenin ayazı roma· 

tizli ayaklarını sızlatmıya 

başlayınca kararını değiş

tirir, yene bohçası kolunda, 

kös kös evin yolunu tutardı. 

Maamalih. ona acımaktan 

ziyade gülerler : " Ettiğini 
çekiyor 1 ,, derlerdi. 

Bu, bir dereceye kadar 

doğru idi. Eskiden uzun 

seneler askeri rüştiyelerde 

hocalık etmiş olan bu adam 

kimbilir ne kadar ço • 

cuğun canını yakmıştı. Kah· 

venin müşterileri arasında 

bir de Sermat bey isminde 

bir eski vali varelı. 

Fakat bu öteki tekaütler 

gibi değildi. Bilakis kıyafe-

tinden, sözlerinden, hali 

vakti yerinde bir adam ol

duğu anlaşılıyordu. 

Sermet bey memurluk 
hayatında doğruluğu ve 

namusu ile şöhret almış bir 

adamdı. Yetmiş yaşına rağ

men kırmızı çehresi, alab
ros beyaz saçları, tertemiz 

kıyafetile dim dik durur, 
yüksek sesle konuşurdu. 

Herkes gibi Ali Rıza 

Bey de bu adama evvela 

ehemmiyet vermış sözlerini 

hürmetle dinlemişti. Fakat 

sonradan Sermet Bey hak

kında fena şeyler işitti. Bu 

kibar kıyafetli adamdan 

öteki bitlenenler ve ayak 

yiyenlerden daha çok iğ

renir oldu. Söylenildiğine 

göre bu adamın kızları 

sağlam ayak kabı dekildi. 

O burada gene eskisi gibi 

yüksek sesle t hlaktan fa. 

ziletten bahsederken evinde 

tüyler örperlicl lcepazelikler 

oluyordu. Zaten bu ı.Eadar 

temiz giyinmesinin sebe

bi de bundan başka bir 

şey beğildi. 

Rivayet muhtelifti. Bazı· 

larına gör6 Sermet Beyin 

hiç bir şeyden haberi yok· 

tu. Bazılarına göre ise bu 

adam çoluk çocuk ağzına 

düşen bu rezaletleri sezile. 

miyecek kadar ahmak, ev. 

de oluk gibi akan paranm 

menhaını keşfedemiyecek 

dt reccde bunak değildi. 

Domuz gibi her şeyi bili • 

yordu. 

Ali Rıza Bey bu dediko· 

dulara karışmaktan fevkala· 

de çakinmekle beraber bir 

gün kom korka dedi ki : 

- Bu ihtimal bana ıaif 
geliyor... insan bôyle şey 

bilir de nasıl tahammül 

eder? 
Gülüştüler. Allah ne ve· 

rir de kul götiirmezdi? 

ilk zamanlarla hiç ~üp • 
hesiz bir parça sıkıntı çek· 

mişti. 

Fakat sonra yavaş yavaŞ 
alışmıştı. 

Hasılı bu kahvenin va k•a .. 

lan Ali Riza beye kısa bi~ 
. . 1 kendi zaman ıçın o sun 

dertlerini unutturuyordu. 
[Bttııı•ıll) 
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f ~i~li11z, Zenciler dün Çırpı 
Siyah saçlar Çayırında bayram 

Birdo~~~~r~:~:ı \'~l~~~~~ yaptılar 
tetebbülerden sonra bir 

risale neşretmiş . Ayııı zıınıaıı

da bir dnriilfümın müderrisi 
.olan bu alim, şimdiye kadar hiç 
bir ıncslckclaşıııııı y:ıpın:ı.dığı 

hır şeyi de yapmıştır. Karnak 
mabedinin ıııeşhıır k[ıhinlerinc 

yaraşır bil' falcılık. Tabiatte 
fizik \'C lıcy'ı·t kanunları haricin-

de gi7.li bir takını kuvvetlerin 

\"iıcudu inkiır edilmediğine göre 

11'1 yeııi hükme karşı g.1liba 

y. lınz omuz silkmek kafi bir 

cevap da olnııyacak. Doğrusunu 

isterseniz, ben o hakim adamın 

sözlerini okuduktan sonra 

uzunca bir fikir sarsmtısı geçir
dim. Doktor, meğer ilim 

aleminin olduğu kadar sinema 

dünyasının da şöhretli bir 
siması imiş. 

işte bu asri kahin diyor: ki : 
.: Hemen ~iyah saçlı bir kadın 
bulun ve vakit kaybetmeden 

hemen evlenin! » Evet, ba.~ka 
izahat, tafsilAt falaıı ,yok, lıepsi 
bukadar. Siyah stıçlı kadın ... 

Peki ama, sarışınl:ırın, kumral

ların, açıklı, koyulu kestanelerin 

suçu ne? Niçin sade siyah saç

Jılarla evlenelim? 

Bunlara cevap \·erilnıiyor. 

Dedim ya, doktor, alim gibi 

sebep, illet, delil göstererek 
ilim neticeleri çıkarmıyor. 

Halis Karnak şivesile yalnız 

haber veriyor, Rengin bazı 

meziyetleri var. Bunu biliyoruz. 

Pakat huy tabiat, ruhi temayül

ler· hııltısa ancak mizaç işlerin

de biraz işe yarayan rengin 
bukadar şaşmaz bir miyar ve 

ölçü ölduğuna ondan başka 

inanan olmasa gerek. 

Ne tahaf değil mi? bir matem 
a!fımeti, yas rengi olan siyah, 

kadın başında bir saadet tacı 

şeklini alıyor. Güzel, parlak 

yumuşak bir demet saçın insan 
üstündeki tesiri inkar edilmez, 

fakat oıılarııı sahipleri de yalnız 

bununla kanmalı daha başka 

meziretleriııe m:ığnır olmama

lıdır. Siyah saçların kumral ve 

ya sarılardan ne daha az güzel 

ne de .dalın az uğurlu olduk

larına inanacak değilim ama, 

bu Amerikan zevkinin arkasında 

bir reklamcılık saklı bulunma
sındaıı korkuyorum. Şayet siyah 

saçlı hfr sevgiliniz varsa, orıa 

gazetenin o nushasıııı göster

m emeğe çalışııı. Çünkü çok 

geçmeden sevgililer arasında 

reıık ispekülasiyonu başlıyacak, 

başmıza pahalı dertler açılacak
tır. 

~ - 1 
Kari ınektubu 

Kızıl toprak 
Şe"İırimizin güzel sa} fiyc ycr

IM"ıııdcn bıri ol.:ın Kızıltoprak, 

r 1 ı llll", f cııerbal çc, J"'alamış, 

cı\ rı bu sene geçen senekinden 
d:ıl.a fazla olarak bir (otomobil 
ve ate bus) :ıfctiııdeıı muztarip
tır. 1(-:dıköyiinü muayyen \'e 
dar gfızcrgahta Fenerbahc;cye 
r, pt<'dcıı bu otobüs ve oto
mobı ıcr, canavarca lJir sürat 
ıle scyrü:ıefer \"C bu tef rrrüç 
ıııalıalliııi tedhiş etınekdedir. 

Bııılerce köşkük s:ı.lıiplerınin 

lıuzurur u ilıHil eden bu man
tıksız sürat müsabakaları bir
çok kazalarn sebebiyet \'ermek
tedir. 

Kadıköy d:ıirei belediyesinin 
onznrıdıkk;ıtiııi cclbcderiz. 

Dün Çırpıcı çayırı da\'ullu, 
kabaklı, zurnalı, marullu, bir 
alem yaşamış ve birçpk kanşık 
yolları dolaşarak, bir hayli de 
toz yutarak buraya gidenler 
epice eğlenmişlerdir! 

T ahimde yeri olmıyan bu 
Alemin sebebi • :Lencilerin 
bu çayırpa an' anevl bayramla· 
rını yapmalarıdır. 

Bu müsasebetle bunları 
seyre gelen civar halkı da 
kendi aralarında eğlenmişler 
ve binnetice koca çayır , 
envaı türlü .!!atıcının iıti

rakile sesli, renkli bir bayram 
yerine dönmüştür. Bu eğlenceli 
alemi yerinde seyreden bir ar· 
kadaşımız gördüklerini şöyle 
anlahyor: 

- Bu samimiyete diyecek 

şey yoktu do~rusu!... yerde 
kadın erkek, allı yeşilli yüzler· 
ce insan öbelc, öbek oturmuşlar 

yiyip içlp şarkı söylüyor, gra
mofon çalıyorlar. 

Kayık salıncakları, hayli ko· 
caman kızların eteklerini hava· 
!andıracak , b~caklarını teşhir 
edecek derecede laubali bir 
tempo ile işliyor , satıcılar hay
kırıyor, beşik çocukları için bile 

a~açlar arasında küçük salıncaklar 
kurulmuş • hulasa bir alemdir 
gidiyor. lskaralarda köfteler kı

zartılıyor , sucular bağırıyor ve 
her öbek önünden geçen ve 
duran keten helvacılar; mesela: 

- Bayezilte dirhem dirhem 
darı.. Y emğin afiyet olsun ey 
kocakarı! 

Yahut; 

- Bu ne kaş göz amanallah. 
Beyime de bak maşallah! şek-

linde izhar zerafet ediyorlar. 

Fakat asıl çayıra hakim 
olan ses: 

- Din da da dinda, dinda 
da din da! uğultusudur. Bu, 
muttarrit ahenk, etrafı bir ııeyirci 
halkasıla bağlı bir zenci ale
minden geliyor. Ayaklarının 
ucuna basarak seyrediyorum. 

Buradaki samimiyet daha fazla 
olmalı ki bir hayli adam da 
omzuma yaıslanarak kendilerin
den geçmiş gibi seyrediyorlar. 

Halkanı~ ortasında üç dört 
adam bazen sarı elhiseler giye· 
rek başlarına acayip örtüler sa
rarak derin bir cezbeye tutul-

muj gibi oynuyorlar. Bazen 
bütün vücutları tirtir titriyor, yüz 
türlü tekallrısla kıvranıyorlar, 
bezen dillerile, gözlerile tuhaf 
tuhaf şekiller ve manalar alıyor
lar, bazen iş çarleı;tona müşabehet 

gösteriyor , bazen de diz üstü 
çökerek kuzu kuzu bir oyun 
faslı başlıyor 1 Kenarda üç zenci 
zil , maşa kabak ve 1.urna ile 
bu oyunu idare ve kendi dille
rile şarkı söylüyorlar . En çok 
sevilen tempo şu 

- Ztnyaıo , ziny alo vay 
ay yo 1 

'f 
Alakadarlardan dinliyorum ki 

Zenciler , ta eski bir Sudan 
an ·annsine tebean mayısın birin· 
den sonuna kadar bayram ya· 
parlarmış. 

Bu ayda evlenirler , kurban 
keserler ve eskiden mevcut tek
lerine nezirlerini eda ederler· 

miş ! Asıl bayram günü de bu

günmüş, geçen haha yapılacak· 

ken bugüne bırakılmıı. 

Bugün hem eglenilir, hem 
civardan otlar toplanarak 
bütün bir sene ilaç yerine 
kullanılırmış. Bu otlar her derde 

şifa imiş. 

Bayramları (12) kolbaıı 
idare edermiş. 

• 
Dönerken ot toplıyarak ge-

len kollar çayırın bir tarafında 

yerleşmişler, otlarını bağlamış

lardı. içlerinde susamcı arap· 
!ardan tutunuz da şık dilberlere 
kadar hepsi vardı! Bir taraftan 

bir kıpti ailesinin incesazh şar· 
kılarım dinliyorlar, bir taraftan 

hasbühal ediyorlardı. Bazıları 
avdete başlamışlardı. 

Toılu yollarda ot çıkınını 
büyük bir zahmetle çökük 
omuzlarına yerleştiren, harap ve 
yorgun zenci kadınlarına sık sık 

toı;adüf ediliyor ve bir ~acın 

dalına at gibi binen bir küçük 
çapkın arasıra haykırıyordu: 

- Hanım anneyeo \'oyvol 1 

** 
1 Memleket haberlerıl 

, Edirnede 
bir cinayet 
Tahır köyü muhtari
Ie bir azayı vurdular 

Dört giin evvel Edirnenin 
Tarnr küyiindc bir cinayet 
altımı~ ve kiiy muhtarı ile 
azadan birisi, vunılınu~lardır. 

\Takayı kaydeden Edirne 
rcfiklcrimize !-tİirc, cinayet 
şu suretle yapılmı~tır. 

Tatar kiiyiimin ihtiyar he
yeti köy konnğındn köyiin 

he. abııtını ynpmakla mc~gul· 

kcn 1 m .. nii, ~abit namlarında 
iki ~ahı~ odaya girmi~lcr, 

birisi tabanca mı, diğeri bi

çağını çckmi~, hiçağını çe-

ken muhtarn, öblirii de azaya 
hiicum etmişlt!rdir. ihtiyar 
heyeti neye oğradığının far
kında olmamış ve ~aşırıp 

kalmı:;-lardır. 

Diça~ını çeken l\luhtara 
saplamış öhlirü tabancasını 

azanın üzerine bo~altını~ ve 
derhal kaçmı~lardır. 

l\luhtar nğır surette yara
Janmı~ o zat da derhal öl
miiştiir. Katillerden birisi va· 

kalanmış fakat diğeri bulu
nanrnınıştır. 

Plo~lor~o ~inle~i
Oiniz son· ot~ôrlor 
(Üstarafı 1 inci sayıfamızdadır) 

-~öylcdiğiniz başka parçalar? 
-Süleyman operetinden par-

çalar da söyledim : Süleynıanı 
severim , Süleymanın fer yadı , 
göz yaşımda o , aşkım da o .. 
Halim benim pek perişan , Sü
leymanın tazalliimü hali, bulmam 
derdime derman .. 

Şimdi hnngi fabrika ile 
kontratlısımz ? 

Polidor alman fabrikasile 40 
parça için bir mukavele yaptım. 
Fakat serbest mukavele. İstedi
ğim yerede söyliyebilirim. Me· 
seıa Kolumbiyaya da bazı par-

·Da il e 

Kambiyo ve esham borsası 

tarafından neşrolunan borsa 
rehberini Gazi hazretlerine 
takdinı etmek üzere Ankaraya 
giden borsa kambiyo kfıtibi 

Hasmı Bey dün avdet etmiştir. 
Masan Bey ayni zamanda J eni 
borsa kanununu dn birlikte 
getirmiş ve bu hususta Maliye 
vckiiletiııden bazı talimat almış
tır.) 

Hasan Bey aynı zamanda 
vek~lctçe, Avnıpada üç ay 
tedavi edilecek olan komiser 
Kemftlettin Beye vekil tayin 

edilmiştir. 

Kitapçılar 
Maarif vekaletini 

dava edecekler 
İstanbul kitapç11nrı, eski harf

lerle mektep kitabı bastı klan 
için mühim zarara duçar olduk
larından bahisle Maarif vekaleti 

aleyhinde bir dava ikame ctıniye 

ve ayrıca B. M. meclisine mü
racaat eylemeye karar vermiş

lerdir. 
Mektep kitabı 'basan kitapçı

ların söylediklerine göre, Maarif 
vekaleti harf inkılabı olduktan 
sonra da mekteplerde daha 1'ir 

Yol kanunu 
Dün vilayete tebliğ 

edildi 
Yeni yol kanunu dün 

vilayete resmen tebliğ edil

miştir. Yeni kanuna göre 

yol parası memleketin her 

tarafında 8 lira olarak tes· 

bit olunmuştur. İki taksit 

olarak tahsil edilecek ver· 

gi ağustos ve mart ayla· 
nnda almacakhr. Memur

lar da ilk taksiti ağustos 

ayında vereceklerdir. 

Tevziat 
Yeni bir liste hazırlandı 

Gayrı mubadiller tevziat 

komi~yonu tarafından yeni 
bir tevziat listesi hazırlan -
mıştır. Evrakları tetkik edilen 
45 gayrı mu badilin istihkak· 
lan tcsbit edilmiştir. Bir knç 
güne kadar hunlara te,·ziat 
yapılacaktır. 

Emanet neler yapacak? 
l~mnnette yeni senenin in

şaat 'e tamirat faaliyeti baş-

lamı:;-tır. Bu haf ta Tak ım mey-
müddet eski harflerle tedrisat , clımının tanzimine ba~lanacak· 
yapılacağını bildirmiş, bunun tır .. 

üzeride de kitapçılar eski harf- l:ıtinye köprü..;iın lin in~aau 
lerle kitap bastırmışlardır. J lal- bitmek üzeredir. 
buki bu kitaplar • oktulm:ımış, l lcybelidc yapılma ına ka-
kitapçılar bir haylı zarara gir· 
mişİerdir. Vekalet bu kitapçı
lara 80 bin lira 1 v~rıııeyi kabul 
ctmiş~en bu t:ıınıinatı verme
miştir: 

Atletizm 
Teşvik müs abakalan başlıyor 

Ünümiizdeki cuma saba

hından ak~am I 9 a kadar 

Taksim stadyoınunda atle

tizm tc~vik nıü.:;abakıılıırı ya
pılacakur. 

1 luzırlanan programa göre 

öp;lcdcn cvYcl ı oo, 3000, 

400, 200. 800 ve 4, / 109 

metre ko~uları, pğleden sôn
ra da futbol vç diğer müsa

bakalar yapılaktır. 

Bu sene gelen sey -
yahlar azdır 

Temmuzun uçuncü gunu 

fımanımıza gelecek olan Ka
lifomiya yapurile şehrimize 

400 Amerikalı seyyah gcle
c1:ktir . Bu vapur seyahat 
meYsiıninin son kafil.esini 
getirmcktedir.ıu 

Bu ~ene c,•vclcc yapılan 

tahminata rağmen lstanbula 

pek <ız seyyah gelmiştir • 

Simdi ve kaliar büvük kafile . . . 
halinde gelen scyyahlrırın 

miktarı on bini ancak tcca

\'Üz etmektedir. Bu miktar 
geçen seneyeııazarnn ° 0 20 
noksandır . 

Bunun başlıca sebebi ilkba
harda harnbnn çok fena 
gitmesi olduğu söylenilmek-

tedir. Yunan ~yahut accn • 
tclcrinin memleketimiz hak
kında yap11kla~~ muzir pro • 

pagandalanndn seyyahların te
naku:-:u üzerinde mfıhim bir 
amil olmaktadır . 

················································ çalar verdim . Bunlar yakında 
piyasaya çıka~ktır. 

· Size fabrikalar her plAk 
için kaç lira veriyorlar ~ 

- E...kiden hiç nlshetinde 
ehemmiyetsiz. bir şeydi . Şimdi 
her plak için 50 lira alırım , 

car Yerilen biiyük su depo· 
sunun da in~:uıtı bir aya ka
dar bitecektir. 

Ayr,ıca umumi tamirata da 
ba~lanmı~ar. 

Yeni Prag sefirimiz 
Yeni Prag sefirimiz sa· 

bık teşrifat umum müdürü 
Saffeti Ziya bey dün An· 
karaya gitmiştir. Saffeti Zi
ya bey reisicumhur hazret· 

leri tarafından kabul edile
rek itimatnamesini aldıktan 
sonra şehrimize avdet ede
cek ve mahalli memurıye
tine gidecektir. 

fronsız- lür~ 
itilôf no nı esi 

1 Baş tarafı 1 inci ~ahifamızda] 
temin için a<;ayi~ hakkında tan
zim olunan müzeyyel bir beyan· 
name ile ~imendif er nakliyatının 

Nusaybin ilerisinde Suriye top
rağı içerisine kadar lemdidine 
mütaallık bir beyanname. 

4 - Türkiye ve Suriyedc· 

ki emlak ve emval meselesi 
heyeti umumiyesinin muhik ve 
ameli bir neticeye raplı husu
sunda en do~tane zihniyetle 

müzakerata başlanacağl hakkın

daki karşılıklı teahhüt. Bu mü· 

zakerata gelecek eylül ayından 

itibaren devam edilecektir. Bun• 

dan başka hududun nezaretine 
ve huduttaki ve siyasi reji-

me dair itiliif ın (ki derdesti im· 
zadır ) emri ihzarı zımnında 

Hariciye müsteşari Me
nemenli Numan beyle, Suriye 
fevkalade komiserliği murahhası 

M. Roklus faalane sarfı mesai 
eylemişlerdir. 

Türkiye ile Suriye arasında· 
ki bıitün müşkülatı mesut bir 
tarzda halleden bu hususi anla~· 
malann heyeti mecmuasmı Pa
risteki Türkiye elçisi Fethi B. in 
M. Briyan ile müzakeresine 
memur edildiği Türk - Fransız 

dostluk muahedesinin akdi itmam 
ve tetviç ..)!miı olacaktır , 

Evkaf 
Yeni projeye nazaran 

nasıl olacak ? 
Evkaf idercsinin yeni bir 

şekle kalbi için cctkilrntta 

bulunan lsviçreli profcsor 

raponınu hazırlamıştır. Buna 

nazaran EYlrnf }'eni baştan 

tanzim Ye islah edilecektir. 

E'kafa \erilecek yeni şek
lin vaz',ndan sonr, e' kaf i
dare i 4 ~ene zarfında bütun 

emlaki tasfiye Cllilccektir . 

Bu tasfiye neticesinde vari -

datı az olanlar ~atılacak ve 

elde ki büyük apartmanlar, 

hanlar, satılan emlakin para
sile evkaf bankası tesi- olu

nacaktır . Hu banka evkafa 

ait emval YC emlaki idare 

edecektir. 

Şimdiye ka<lar eYkafn 

merbut bulunan cnmileri ve 

sair mücsse ·atı belediyeler 

idare edeceklerdir. 
---------
1-,r<t]Jttı·cııl(J.ı· 
..\ ı·asmdaki rekabet 

Dün ticaret odıuinda 
bir içtima yapıldı 

Dün. ticaret odasında vapur· 

culardan mürekkep bir komis

yon toplanmıştır .. 

Bu içtimada vapurculardan 

Remzi, Şevket, Namuk, lsmail 

Hakkı beyler ve ticaret odacı 

rapotörlerinden Ali Rıza bey 

hazır bulunmuşlardır. 

Ali Rıza bey bu içtimaın 

Seyrisefain ile milli vapurcular 

arasındaki rekabetn izale i için 

ticaret odasına vapurcular tara

fından vaki olan şikayet üzerine 

aktedildiğini söylemiştir. 

~etlcel müzakerede evelce 

bu aekabete manl olmak için 

Seyrisef:ıinle vapurcular arasın· 

dak evclce yapılan ve tatbik 

edilmiyen iülüname sürelinin 

buldundurulması ve bu esas 

üzerinde gödlşümş:ıi karar· 

laıtırılm ıştır. • 

gelecek içtima bir hafta son· 

ra yapılacaktır. 

Hakkı Şinasi Paşa 
!·'ırka müfetti~i l Iakkı Şi· 

~ 

na i Pa anın Trnkvada bir . . 
tef ti:: seAahatine çıkacağı ya-

zılmı:;u. Hakkı -. ınasi Paşa 

şimdili~. bu seyahati tehir 

ctmi. tir. btanbul dahilindeki 

nahiye , e ocakları te.;-tişe 

başlıyacak ve bu tefti, 2 ay 

slirecekti r. 

Hacı Mehmet 8. 
teftişe çıkıyor 

bir kaç gündür şehrimizde 

bulunan i~kan umum miidurü 

Hacı • tchmet B. paznrte i 

giınli tefti~ ,:;eyyahatina çıka
cak ,.e ilk defa ~am~una gi 

dek tir. 

Şoförlerin yeni idare 
hey' eti 

Diin Şoförler cemiyetinin 
yeni idare heyeti intihabatı 
yapılmı:;-ur. Y<!ni heyete mut
tefikan Ekrem. Latif, Salattin 

ubhi, '\Iahir, Lmail, Rııu4 

Kemal, ·ilıa~ l Iakk Remz~ 

Alaettin bc~·lcr intihap edil

mi~lerdir' 

rllmfll 
Bir kadeh rakıda fırtına 

A llah hayırlara teb
diİ etsin, bir müd
dettir, Babıali u -

fuklarında bir asabiyet 
poyrazıdır esiyor. 

Matbuat kongresinde 
elinde ayni isimi.eri ihtiva 
eden listeler bulunan iki 
arkadaş hararetli münaka • 
şaya girişiyor. Gazete sü • 
tunlar:ında isminin evveline 
kazancını temin eden bir sı
fat getirilen bir zat iki sü
tunluk bir yaylım}~ mizah 

muharriri Yusuf Ziyaya Ç<lttı. 
Dünkü ikdamda Akbaba 
~ahibi de bu hücuma kar
şılık veriyordu. Birisi ze

hirdi, birisi de . zembereği 
andırıyordu. Bır nükteden 
bir mi~ah A ~azetesinde çı
kan bır latıfe terkibinden 
bu kadar acı esaslar çı~a
cağı hatıra gelir 'Şeylerden 
değildi. 

Hüseyin Rıfat" Bey, bir 
muhteri kimyager mahare
tile buna muvaffak oldu. 

Eski Yunanlıların " Ba
küs ,, ayinlerinden tiyatro 
vücuda gelmişti. Şimdi bir 
kadeh üzüm kızı rakısından 
da bir edebiyat ve san'at 
kavgası çıkıyor. Tarih te
kerrür eder, fakat böyle 
tekerrür etmemelidi. 

Rıfat bey, eski kıt' alarda 
kullanılmış mazmunlarını 
imbikten geçirerek bir tariz 
makalesi çıkardı. Yusuf 
Ziya ise, bunu okur okumaz, 
yüz dircmlik bir rakı şişe· 
sini yumruk mezesile içmiş 
gibi oklu. Kalemi eline 
alınca Rıfat beye veriştirdi; 
durdu. 

Halbuki, bu iki zat, ikisi 
de - biri nazmen, biri nes
ren • mizah yaptıkları için, 
şakanın ilk harfini değiştir
memelidirler. 

Gamlı, gamsız, neşeli, 
neşesiz her zamanında oku
yucularına huzur ve neşe 
vermeğe uğraşan bir mizahçı, 
eski bir tanıdığına beğen-

ıniyeceği bir sıfat verdi d:
ye bu kadar hiddete düş
memeli, bu bir tek söz, 
ona bu derece dokunma
malı idi. Dokunsa bile işi 
bu kadar meydana vurma
malı idi. 

içtiği r:akı midesine do· 
kunan bir adamın bu ra
hatsızlığı meydana vurma
ması lazımgeldiği gibi. 

----- - ----
lzmirde içtimalar 
lzmir, 22 ( A. A. ) 

Türk ve ecnebi miitehas . 
sıslardan mürekkep zırai 
heyet, ziraat başmüdürünün 
iştirakile bir içtima akdet
miş ve uzun müzakeretta 
bulunmuştur. Heyet içindeki 
mütehassıslar İngiliz olup, 
lngilterede kimyevi gübre 
imalatı ile meşgul büyük 
bir müesseseye mensuptur. 

Haydarpaşadaki köprü 
l laYdarpaş.lCl.t Tıp falrnl -

tcsinden gelen yolu, tren 
yolu üzerinden bir bchm 
köpru ile geçilmek için -:\a
fia , ek:ıleti ile Enudet .11.1-

sında aktedcn itil.ifı C\ 'd ... c 
yazmı tık. 

Kopninfın inşa.;ı ın.N:ıfı 
3 60 bin lir.t ol.mı!, tt: pit 
edilmiştir. Emanet bunun 
yarıı::ı olan ı 80 hin lir.n i 
3 senede l\,ttİa) a nn: ~ek 
, c Nafia bu J,opnı~ u '.ıı t•· 
rncnktır. A)rıCn c .. t-udard.ı'l 
Kadıkbviınc gidecek tr.mı
''a) lı:ı.ttıd:ı bu köprııd~n 
geçecc~ndcn yakında in~,t
at.ı başlanac,ıl tır. 

Emanet ilk takc;it olan 60 
bin lirayı bu ay içinde • ,1-

fiaya Yerecektir. Köpru 9 
metre geni;;liğinJc ola~al,tır. 



~Babana benden çok sellım söyle, Patent mec
lisinden hayır çıkmadı. Biz kendisini gene 

defterdarlığa göndereceğiz. n 

Ebiissuut caddesindeki ufa
cık matlıa,ının basık tavanlı, 

rutubetli duvarlıırı. fakat güzel 
kılj!;ıtlanmı• idare odaı;ında 

oturmuş ve bir gün en·clki 
Yıldız ziyaretinin verdiği 

ümitler etrafında hayaller ku
rarken kapıdan içeriye bir 
genç yanr girdi; yaverin 
esrnbı o zamanın usulünce 
koyu lacivert kuma~tan kır

mJ7,ı çizgili, önu çifte düğ· 
meli idi; düğmelerin arasında 

birkaç nişan sıralanmıştı ve 
bu nişanların üstünde yaver
lik kordonu sallanıyordu: 

- Sadrıazam Pş. siı.i isti
yor. 

Dedi. Sonradan feriklik 
rütbesine kadar çıkarak uzun 
müddet sadaret seryaverliği 

eden bu zabitin arkasına düş
tlım ve ömr[imde ilk defa 
olarak sadaret dairesinden 
içeri girdim. 

Vaktin sadrıazamı müşür 

Cevat Pş. idi Girit kuman
danlığından birdenbire sada
rete gelmiş \e Abdülhami
din şöhertli Sait Pş. Jarını ve 
K\mil Pş. hırını bir müddet 
gölgede bıraknıı~tı. Yaver B. 
bir az sonra beni bir büyük 
odanın kapısından içeri sevk
etti. Buraq sadaretin me~hur 

arz odasidi; lri bir masanın 
yanında ayakta, koyu kırmızı 
fakat çok uzun fesli, uz.ın 

ve koyu kumral sakallı, 

göğsü ni~anlarla dolu hey
betli bir asker duruyordu ve 

bu Osmanlı saltanatının 1891 
senesinin · ~adrıazamı :'lli.işlir 

Cavat Pş. idi; onun huzuru
na giren Ahmet Jhsan, heniiz 
21 yaşında bir tahrir heves

Jisidi. Sadrıazam beni bir 
hayli zaman süzdü ve sonra 
sordu: 

- Resimli Serveti Fiinu-
mı çıkaran sen misin? 

- Evet efendim. 
- Sen kimin oğlusun? 
Defterdarlıkta gezen ve o 

esnada "Patent» meclisi aza
sından olan 1 lalit Beyin oğlu 

olduğumu söylediğim zaman 
sadrıazamııı yüzü güldü. An
ladım ki bir baha dostunun 
hmmrundayım. 

- Babana benden çok 
selam söyle. Patent meclisin
den hayır çıkmadı, biz ken
disini gene defterdarlığa gön
dcrecej1;iz. 

Sadrıazam Cnat paşa mat
baam, yeni çıkan resimli ga
zetem hakkında benden ma

lıimat sordu; ve llave eyledi: 
- Bir irade! seniye şeref 

tcJ,\kki eyledim. 

Senin resimli gazetene Babı
ali yardım edecektir. :'llüste
şar Tevfik Bey ile ( Te\'Hk 
ı>aşa) görü~. llakkı\k istemiş

~in, bu hust1'ta dahi :\Iüze 
müaüru Hamdi beyle konuş
nım: git onu da gör. Benim 

de resimli şeylere merakım 

vardır, hatta hayvanata ait 
re>imli bir kitap bastırmıştım. 
Bende bir kaç kalıp vardır., 

onları sana gönderirim. 
Ce,·at Paşadan sonra :\li.is

teşar Beyi ziyaret eyledim. 
O eski Babıali terbiyesinde, 
nazik fakat son berec muh
teriz bir zattı, geln İradenin 
Dahiliye Nezaretine tebliğ 

olundu~·uııu, Dahiliye Nazı

rını ve müsteşarını görmem 
icap eylediğini söyledi. Ben 
rnrdum: 

- Efendim ne zaman gi
deyim ·ı 

- Hemen ~imdi, iradei 
seniye m[istacel i~aretli idi, 
Biz derhal tebliğ eyledik. 

Dahiliye dairesine µ;eldim. 
Dahiliye '.\'azın ! lali! Rlfat 
Pa~a idi.. derhal huzuruna 
kabul etti. Bu zat ta baba 
dostu idi. lzmir valiliğinde 

babam Halil Rifat pa~anın 
maiyetinde defterdarlık etmiş
d. Bu aksakallı deryadil pa~a 
beni okşadı ve müsteşarını 

çağırdı. :'lliisteşar Reşit Beydi 
(Reşit :'llümtaz pş.) müste
şar Bey efendi, ~araydan 

hakkında irade gelmiş olan 
hir genç gazeteciye lazım 

gelen ehemmiyeti verdi Vakıa 
Serveti Fünun için bu irade
nin geldiği tarihte ( 189 l ) 

Saray gazetelerle doğrndan 

doğruya meşgul idi., yevmi 
gazetelere bile Babıaliden 

bağlanmış tahsisat yoktu: 
Serveti Fünuna yardım için 
sanayii nefise, ve maarife hid
met gibi yiiksek mefkıireler

den bahsederek irade çıkarıl
mıştı. Bunda mabeynci Arif 
Beyin biiyük tesiri olmuştu. 
Aldanmiyorsam Babi\11 kııra

rile ve bir nazarcı hiitçesin• 
den yardım güren ilk gazete 
Scn·eti Fünun idi; diğerleri 

hazini hassadan ve cebi hli
mayundan himaye olunurdlı. 
Halbuki birkaç sene sonra 
nezaretler bütçesinden bütün 
gazetelere maaş bağlanmıştı. 

Dahiliye müste~arı Reşit 

l\llimtaz Bey işi çabuk gör
dli, Serveti Flimına dahllcye 
bütçesinden ayda 3240 ku
ruş verilmesine lüzum gös
terdi ve nazırın imzaladıjtı 

tezkereyi sadarete takdim 
eyledi. Şimdi Avnıpadan 

hakkak celbine müteallik 
olan kısmın yörümesi için 
l\IaarH :\czaretinden dolaşıla
cak idi ve benim ehemmi
yet ~erdiğim en mühim mese
le bu cihet idi. Reşit Müm
taz Paşa hakknk tahsi~atından 
gaz~teye verilecek yardım ak
çesine zammeyleyip hepsini 
bana verdirmeyi teklil eyle
miş idipe de ben kabul ey
lememeştim. Avnıpadan ge
lecek hakkAkin devletçe mu
kaveleye raptını ·daha sağ

lam buluyordum. Bu esnada 
Pariste bir hakkakla muha
bereye girişmiş idim. Şimdilik 
~imşir lizerine hak yapan bir 
. an'atk:l.r getirtecektim, sonra 
Iotograv ür ve çinkografi kıs
mıııı dli~ünecektim. Paristl'ld 
hakkak l\Iösyö "Napier" biz
zat gelmeyi kabul etti. Teklif 
edilen otuz altın maaşı kafi 
gördü. 

l\Iaarif Nezaretinde hakkak 
işini yapmak için Sadrıazamın 
emri veçhile i\lüze mlidlirü 
llamdi beyi görmek iktiza 
eyliyordu. Ilamdi bey hak
kında uzaktan derin hürme

tim rnrdı, fakat yanına git
miye cesaretim azdı . Onun 
çok büyük, ir!an adamı ol
duğunu biliyordum, :\ lektcbi 
i\lülkiyedeki hocalarım kadar 
Jlamdi beyi görmeden sevi
yordum. Fakat çok hiddetli
dir diye duymuştum, korku
yordum tekmil cesaretıını 

topladım. Bir sabah erken 
!\}üzenin yolunu tuttum. :\Hi
ze o zaman çinili küşk ile 
onun kar~ısında, şimdiki m(i
ze methalin!n bulunduğu yer
de ufacık bir binadan ibaret 
idi. Şimdi çinili köşkü liç ta
rafından saran büyük binaları 
Hamdi bey sonradan yaptır-

Jliiessif bir iı·tihal 
Halep eşrafıııdan Kırklar zade 

merhum Mehmet Veysi Paşanın 

refikası Çanakkale 9 uncu !ırka 

üzerine tesiri olmasa belki 
bahsedilmeğe değeri olmaz. 

fakat hayat üzerine tesir 
ederse buna bir setçekıııek 

içtimai bir zaruret olur. Üç, 

dört odalı r onlar da sözde 
oda ] ve bir çok kusurlar 

taşıyan evlere 40,50,60,70 lira 

seneki kiracıları burün isteni
kadar-

kumandanı merhum miralay kira istemek ve almak zamı-

len kiraııın ancak yarısı 

dı. Kontratların tetkiki 
derhal isbd edebilir. 

bunu 

Halil Sami Beyin kain valdesi ediyorum ki ancak bir ihtikar-
ve deniz nıızikası zabitanından dır. lstaııbulda yüz binlerce kira-
Naci Beyin büyük valllesı· Su". · cı olduğu ve bunların ekserisi-Bu tahammülsüz fereffu üze-
reyya H. geçen perşembe günü ni memurların teşkil ettiği dü-

rinde hayli tetkikat yaptım ve 
Haydarpaşa Emrazı entaniye şüııüliırse bu hale bir nihayet ev sahiplerinin başlıca iki sebebe 
hastanesinde, düçar olduğu has- vermenin zaruri olduğunda 

istinat ettiklerini gördüm: ittifak edilebilir. Alakadar ma-tahktan kurtulamıyarak irtihal 
eylemiştir. Ailesi efradına sami
mi teessürlerinıizi beyan ederiz. 

··-······· .. ··································· 
mıya muvaffak olmu~nır. 

Hamdi beyin odası çinili 
köşkte idi. kii~kten içeri gir
dim, kartımı gönderdim. :'lla
arH 'ezaretinden yazılan tez
kereyi almış olan J lamdi B. 
beni derhal kabul eyledi ve 
ilk suali şu oldu : 

- Siz Sarayda kime men
supsunuz? 

Hamdi Beyin kaşları çauk, 
gözlüklü açık alnının iize
rindc, seyrek sakalı elindeydi. 

Ben bu suale cevap vere
cek yerde mesdenin kısa bir 
tarihçesini yaptım. O, dinli
yordu, sözümi.i kesmiyordu 
ve nihayet dedi ki: 

- Demek siz resimli ga
zeteciliğe he\Cs ettiniz; Saray 
sonra sizi arardı ve iradci 
seni ye çıktı! 

- Evet efendim. 
Ben daha ziyade tafsih\ta 

gırıştım ve " Avrupada ne 
gördüm~ isminde yazıp neş

rcylcdiğim seı ahatnameııin 

bir cildini kendisine uzattım. 
Bu dakikaları hiç unut

mam. llamdi Bey kitabımı 

günıp geçmiyor, bazı parça· 
!arını okuyordu \ e ilave 
eyledi: 

- Seyahatnanıcnizi, Ah
met :'lliılıat L·:rendi ile bir
likte gittiğimiz müsteşrikler 

kongresi vesilesile Ahmet 
;\lithat ~:Cendinin yazdığı 

•A ı·rııpada bir cevelan • dan 
daha iyi buldum. Sizinle et
raflı konu~mak ye görü~mck 
isterim. \arın sabah bana 
yalıya gelir misiniz? 
-Efendim, biz Vanikiiylin

de otururuz, >ize J..unı~u de
rneği?., erkence l\tıruç~mcye 
geçerim. 

1 lanıdi Bey merhum ile 

vergiler ve görenek! 

Halbuki bu iki sebep de 
ikna kuvvetini haiz değildir. 

kamların bu mesel~ ile meşgul 
olmasını kendi hesabıma rica 
ediyorum. 

Çünkü emliik vergisi o mülkün J(ariimizin bu mektubuna bir 
gyrı safi varidatı üzerinden şey ilave etmiyor ve çok dik-
alınır. Bu gayri safi varidat kate şayan görüyoruz. 

................................................................................................... ~ 
ertesi sabah l\uruçe~medeki 

)'alıda olan miih\kat hayatl
mın en lezzetli ve saadetli 
dakikalarını te~kil eyler. 

1 lamdi Bey beni çok sev
miş ve tekmil itimadını bana 
vcrmi~ti. Büylik ı\limin p;enç 
ve küçük dostu olmuşnım. 

Beni resim atelyesiııe götür
du. Atclye yalının iç tarafın
da gizli idi. !Jamdi Bey bu
rada tablolarını hekesten giz
li yapar, Avrupa ya >e\ keder
di ve oraya değme adamın 

ayaj!;ı giremezdi. Çiinkü tamıup 
ejdcrinden korkardı. 

1 lıım<li beyle yalıda olan 
mülakatım hcı;~eyi halletti. 
Parlsteki hakkı\k ?ilapyeyi 
m[izeye merbut Sanaı iinefise 
mektebine muallim aldılar. 

Ha[tııda dört saat mektepte 
yeni açılacak 1 lulk sııııfına 
ders verecek ve >air zaman
larını Serveti Fiimınun hı\k

kinc hasredccçkti. Bu veçhilc 
:'llaarH .\'ezar~tinden sadartte 
tezkere yazıldı. Dahiliyenin 
tezkcresilc birlc~crek Sadrıa

zam tanıfıııdan Saraya tak
dim edildi Ye mucibin~e ira
de çıktı. O t311hiıı l :-o '\o. 
takvimi \'akayiinde inti~ar 

eden resmi ilanı aynen ncş

rey liyorum: 
• Derseadcfte neşredilmek

te olan resimli ·(Serveti l'üıııın) 

gazete;inin ulüın ve fiinııııa ve 
ziraat ve saııayi ve tıcarete ve 
ihtiraat ve keşfiyatı cedidei 
mahalliye ve ecnebiyeye dair 
resimler dercolunmak üzre 
kıt'asının tevsiile beraber gaze
tenin ıslahı ve tabolunacak re-

simler burada yaptırılmak ve 
tebai şahaneden san'atı hakke 

l.iyıkile agiih ehli san'al yetiş

tirilmek için muvakkaten bir 
üstat celbi ile mezkfır gazeteyi 
çıkarmakta olan Ahmet İhsan 
Beye liızıımu miktar muavenet 
akçesi itası ve işbu gazete 
imtiyazının mumaileyh İhsan 

Bey namına tahvili ve teferrua
tının icrası hususunda irndei 
mekariııı adei cenabı padişahi 
şere!rizi sünuh buyurulmakla 
bermantuku emri fermanı 
hazreti şehriyarı icrayı icabına 

teşebbüs ve iptidar kılınmıştır. 
19 klnuneVYel 1307 

* Hazin ve garip tesadiıf! 

Hatıratımın b:ı kısmını Drğir

ınenderedeki evimde yazmış 

matlıaama götürüyordum, tren
de makalemi tekrar okurken 
vagonun penceresinden Hamdi 
Beyin çok sevdiği Eski hisar 
görülüyordu; orada ınrrhıımun 
yapyalııız yattığı mezarını, 

ıncznrın ı ... cy:ı.z taşlarını saran 
çamları, lceı:di elile diktiiit 
bir çok ağaçları, yaş dolu göz
lerimle seyrederken onun hatı

rasıııı candan, gönülden bütün 
kmvetiınle selamladım. Koca 
Hamdı! 38 se .. e evvel özlediğin 
lıakiki itıkiliip şimdi yapıldı, 

mutlaka ru!ıuıı ıııes'utlur. 

Alınıet İhsan 
[ ı 1 Patent .\lecllsi l\Tallyede te~elı:

klil crıni~ n1uhtclif bir 5eydı. Ecnebi
lerden ka.pitu);\s\·on h:trlclndc Patent 
yani tcnlcttu \ergisi alabilmek için 
Sadrı;ııam :-;.;ıiı Pa~anın bir icadıydı 
Adeta .l\l:ı.ll\'C '\czaretl i\·indc ·tıır 
ecnebi hukı'ınıetl idoırec;i kuracak idi 
Bu nıecli,in ceşcli.l.:i..ihinc r:ı~nıcıı 

A\·rupa de,·Jctlerl srene teh·aı.:ırın~n 
,-ergi ,·craıcsine razı ohn;ıdıl.1r;. P;ırcnl 
~lccll~l ·rurı.:. 'c ccnehi azal.ırllc bir 
hayh zamanlar iş gormeden içttmıı. 

eylemiş ve sonra lla~ılmışu. 

lstanbul Ağır ceza mah
kemesinde dün sabah Hüse· 
yin Pş. zade Ali Vefik B. i 
öldürmkle maznun komiser 
muavini Ahmet B. in muha
kemesine başlanmıştır. 

Maznun, mahkemeye iki 
jandarmanın muha[aza:;ı al
tında getirildi. Arkasında res
mi elbisesi vardı. Salon pek 
kalabalıktı. 

Reis Ferit B., isticvap etti. 
Elli yaşında, evli, bir erkek 
çocuk sahibi olduğunu, ev
velce Kalyoncu şimdi Bos
tancı mevkiindc komiser mu
avini olduğunu söyledi. 

:'llaznunun 449, 450 ve 
448 inci maddeler mucibince 
muhakemesi hizumuna karar 
verilmişti. C'çüncü miistantik
likten çıkan muhakeme ka
rarı, maznun vekilleri tara
fından salahiyet noktasından 

itiraz üzerine muhteliE safha
lar geçirdikten sonra, Temyize 
gitmiş ve ceza heyeti umu
miyesi neticede memurların 

meşhuden ilca ettikleri cü
riimlerden dolayı memurin 
muhakemat kanununa tabi 
olacaklarına dair kanunda 
kayt ve sarahat olmadığın

dan kanun dairesinde mua
mele icrası için evrak ağır 

cezaya gönderilmişti. 

Evrak okunduktan sonra 
reis Ferit B., maznundan is
tizah etti: 

- 1\li Y Lfik Beyi kamı

nen silah kullanınıya sah\hi
yetiniz olmıyacağı bir sırada 
öldiirmi~siinliz? 

- Bana Jozcl isminde bir 
marangoz geldi. ".\!asa ıs

marlıyan bir zat, bunu yak
tinde yapmadığım için beni 

tehdit ediyor» dedi. Kalktım, 
(hikkana gittim. Ben dı~arıda 
idim, Jozcl ilerledi ve bu sı

rada içeriden \ 'elik B. çıktı. 

Elinde bir bıçak vardı. Joze
fc savurdu, vurdu. Evvela 
göğsiine, sonra arka,;ına .. Ben 
atıldım, kolunu yakaladım. 

Bunun (izerine bana hücum 
etti. Ben çekildim, o geldi. 
bir :ıralık ataletle yürüyordu. 
Sonra birdenbire dehşetlendi. 
l layatım kanla, bıçakla teh
dit ediliyordu. Kanun bu gi
bi ahvalde silahtan istifadeye 

ccrnz yermiştir. lhafe 
kastile, laalemıyin attım! 

- O, bıçağını yere attık

tan sonra da siz silah isti
mal etmişsiniz? 

- Ka'ti yen! Ben m:ıznun 

dej!;ilim, masumum. Bigayri 
hakkın ..... 

-Vefik Beyi nefsinizi mli
da[aa için mi, yoksa emri
nize itaat etnıedij!;inden mi 
vurdunuz? 

- .\llida[aal nefis içinı 

- Bıçaktan kaçamaz mı 
idiniz? 

- lnıkftııı yoktu. 
:\ lliddei vekillerinden Ek

rem B. , raporda \' efik B. in 
Jozefe karşı taarruzunun 
elıemmiyetsizliği tesbit olun

duğunu, \ 'e[ik B. in komberc 
hiicumumın neden icap ettiği 
müphem kaldıj!;ını kaydetti 
ve komiserin Jozdin çağır

ması iizerine dlikkana polis 
göndermeyip te bizzat git
mesinin sebebi ne olduğunu 

sordurdu: 
\hmet B., ~memur azdı, 

icabında ben de gidebilirdim" 
dedi ve kendisinin hizmet-

!erinden bahsetti. "Dört mli· 
him katil yakaladım, biri 
asıldı. \lizlerce eşirra ile mu· 
cadele ettim, muvaffak ol

dum" dedi. 
Beyoğlunda Hamalba~ı ca~

desinde Yeniyolda cereyan 
eden vak'anın maktulii, mu
ayene edilmiş, cesetteki kur· 
şunun kısa de~!, uzun tıir 
mesafeden atıldıgı cayin olun· 
mu~tur. Reis Ferit B., bıJ 
noktayı dd istizah etti. 

- Sen iki adım mesafe
den hücum edildiğini, vıırdu: 
ğunu söylüyorsun. Halbuki 
rapor aksini gösteriyor. Kur
şunun girdiği yerde yanıldık 
bile yokmuş. l'zaktan ıııı at· 

·ı· krar tın, yııkından mı ~ e 
soruyorum! 

- Gayet yakınöan hiicu
ma maruz kaldım, yakından 
attım. 

.\ füddei Yek.illerinden llba-
mi B., şöyle dedi. . 

- Katil hadisesi, bir aıle
nin mahvına sebep oırou~tur. 
i\Iaznun, Hiıum ve ıarurer 
olmadan kasıt vaziyetinde 
hareket etmiştir. i\ lerhumuil 
küçük bir çocu~u kaJrnışrır. 
10,000 lira tazminat i~tir0• 
ruz. Sonra hakikati meydana 
çıkarmak için daha ~ahitleri• 
miz yar. Vak'a tahkikaU eo· 
na>ında komiser muavini, 
Kalyoncuda makamında idL 

Bazı hukuku uınumiY" şa-

hitleri nazarı itibara alınmamış
tır. l lalbuki bunlar olan bi
teni pek yakından \ c \uıuh
la µ;ürmü~lerdir. « .. 

i\Jahkeme, şahitlerin mu· 
zekkerei mahsusa ile , celbi 
kararile muhakemeyi Temınu· 
zun ikisine bıraktı . O gün 
birçok şahit dinlenilccekt'.r. 
l\Juhakcınenin biitlin gün sur· 
me;,i muhtemeldir. 

Aliye H. 
Diğer alakadarlarla 

beraber yarın 
dinlenecek 

Aliye H. tahkıkatırı• 
Üsküdar müstantiki Cemal 
B. devam etmektedir. Ev· 
rak tetkik olunmaktadır. 

H .. Al' H rıe enuz ne ıye · d 
Madam Mannik, ne e 

Mösyö Bergerle diğe~ ~: 
hitler dinlenilmişlerdır-

d'nle· 
lakadarların yarın ı lı 
nilmeleri kuvvetle nlU • 
temeldir. 

" Hronika ,, davası 
" Hronika " Rum ga;e: 

tesi aleyhindeki tahki~. ,:. 
vasının rü'yeline dün °~ r· 
den sonra İstanbul ağ' Jll 
ceza mahkemesinde de\lll 

olunmuştur. 11 
Dünkü celsede davarıı 

ya· 
mevzuunu teşkil ederı Yu-
zının, iktibas olunduğu 

1 
a 

. d k' as ırı nan gazetelerın e ı 
. .. 1 · 0kurı· 

aıt noter tercume erı b' 
d ·ı:.e ır 

muş muhakeme ıı,; 
'.. . vrakırı 

tercume ıle bazı e 
celbi için 29 Hazirao sa· 

bahına kalmıştır. 

Çelik fabrikasını te~~ 
"duru 

Sanayi bankası ıııu 
Sadettin Bey Sanayi banka
sının idaresinde bulunarı 
Çelik fadrikasını teftiş ede· 

cektir. 
Bu teftişat neticesind~ 

fabrikada bu sene yenı 
bazı islahat yapılacaktır. 
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IEV~E ~ARTlARI: 
Tlirklyede Hariçte 

Kuruş Kunış 

ı Aylıtı 150 ooo 
8 • 400 800 
6 • 750 1450 

l ll : 1400 2700 

Gazetemizde çıkan yazı •e 
!re.imlerin bütün haldan mahfuzdur ·--Gazeteye gönderilecek mektuplann üzerine 

idare içinse (İdare), yazıya alue (Yazı) 
işareti konulmalıdır 

e .. ılırnyan aıutuplanıa ladeıtnden, lnyıntıU

mukaddereolz mektuplara koaubnut pualann 
kaybolm .. mdan n llAnlann mllnderiutmdan 

23 Hazırın 
i929 

= HU 9Jm. ~ l"Oıut G~I :;: 
' ı • . 12!! tafJJ 

6 sayıta Tnrk mektep}ertle faydalı eeerUn 
flAnlannda o/o ZO ~llt 7apılır 

Büyilk ve yı bir çok defa lçlıl verllo;ı tıblarla 
la usu.si ıaıb.lyttt~ . tl!ııla.no llcrctı 

~"" ldare l!ı kamlaşıı,nlır. 

iLiM. TAR·f Ffff ı 
5'UI' ~ 

6-8 lnd .. )iadi r 
ş • • 

" . . ·~ 

1111!!§~~~!!!!!!!~!!!!İ!!~~~1ı1u~·~
111

~·!!!!·u1~ı1e~ttı~dlr.~~i!!!!!!!~•· l!ll cccctJ 
11 stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt,, yurdu 

~•temize bıHul 4&11 luıbııl cdn -rer. 
tL S. U. llba\ acelı&HI. 

' . ; ~ 
ı-a ı:ct .. ;.ıaJı }ıa 
resml UAnlat 

Borsalar 22 Haziran , 

Nuku& 
ı Jn g1liz lirası 
ı Dolar 
20 Yunan dıralunl 
ı RayhEmark 
ı .A '"Ulfurya şlllnl 
~o Ley RomanyA 
~O le'ta Bulgar 
1 Fetemenk florini 
~O Franııız frangl 
20 llalyaıı llretl 
!:O kuron Çeko - Slonkya 
1 Çenonetı c Soviyet i 
l Zelotl ı Lehiıtan ' 
20 Dinar c Yogoa\avya • 
~O l'e Jçfka frangı 
ı Peuta lfpanya 

20 Iıvlcre frangt 
~ Mecidiye 

Çek 

A ıldı a andı 

1004 7S 
208 00 25 

153 il 50 
,., 00,25 

~· 00 50 
24 a7 s:> 
29 00 50 
82 50 
ıe2 o~so 

21• 50 
1!)2 10 

0000 
,2 50 
72 s~ 
tıs oo oo 
:'9 so 
79~ 00 

1005 00 
208 00 215 
!3 e2 ao 
49 00,25 
'9 50 
24 81 !50 
29 00 fiO 

E-2 50 
rel oo so 
218 50 
122 ISO 

0000 
22 50 
'f2 so 
llt5 00 
29 50 

780 00 
• 

Londra 1!%crfne bir fog111% lirası kuruş 
l'\evyork ı TUrk lirası dolar , 
Parfs • • • frank 

10011 7Ş 

043 0021 
12 82.!50 
• 21 00 
2 02 21\ 

t008 00 
o4a G0,25 

12 32 150 
Mllano • • • liret 
Derlin • 
Sol'ya • 
BrUksel • 
Anı !Eterdam• 
Clnevro • 
Prag • 
Viyana • 
Madrlt • 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
c 

• mark 
• leva 
• b<'lka 
• florin 
• frank 
• kuron 
• ıllln 
• pezeta 
• ıelotl 
•dirabml 

Varıova 
Atına 
BUkrl'ş 

Eelgıraı 

20 ley 
TUrk Urul 

kruı 

dinar 

Tahviller 
1t11kraz dalıill • vadell • 
mıyunu muvahlde 
lkranılyt>11 demiryolu 

hfanbul tramny EirkeU 
Rıhtım Do~ vo Jı.ntirepo 
htaıılıul anonim rn ,ırketl 

Hisse senetleri 
Iş hnkası 
Oın::anh lıankul 

(6 8:2,SO 
8 4700 

' 1915 
2 4925 

18 17,50 
8 41,150 
• 4400 
4 28,00 

E6 95 

~· 82 50 
27 25.'lO 

91 7& 00 
184 00 00 

~ 7 00 

25 

• 
2 

68 
8 

21,00 
0150 
oı>.so 
42,60 

• '" 75 
2 S02S 

16 2.~.60 
8 42.SO 
s 4480 
4 29,15 

86 e • 
~· 82,50 
~7 3!),50 

• 
92 75 00 

183 so 00 
7 00 

12 30 ·~ 8:> 
181 00 00 00 

Ticaret ve ıahire borsası 
flathır Tlcııret bort1an kltlbumumtılgl tarafınd:ın verllmfstlr. 

Okkaaı 
Jı.ıaml Jı.tgarl 
K. }>. K. P. 

Bufday % Çavdarlı 
Yununk 00-00 1800 1800 
IKmlca 00-0C 00,00 00,00 

ı
SUnter 00-00 00 00 00 00 
Sert CO·OO 17 30 IS 00 
Dtinnıe G0-00 00.00 110,00 
Sert mahlut 0-00 00.00 00.0ıl 

-ZAHİRELER-
Çndar 
Arpa 
Mıur 
Yulaf 
Fuulye 

14.00 44,00 
10.00 10 oo 
15 20 115,20 
00,00 0000 
00,00 co,oo 

-HUBUBAT-

'

su ram 
Kn •rrmt ---

00,00 0000 
0000 Oıı,oo 

-UN-
Çuvaıı kilosu 
Eklstra ekJatra oo 120, 
Ekiıtra • ı • 8" 
Dirlncı yumuaak oo 1350 
Dlrlncl ıer& • 1800 
ıklncl 0920 

TJFTIK -
Autara 1&7,20 ıes,oo 
Atıelılr 000,00 000,00 

Yaııagı Guı yunn 000,00 000,0 

- AV D.ER.lSl -
Zerdeva (iftl OC00,00 0000,00

1 
Sın~ar 0000,00 0000,°°t 
Tilk'.l • oc.ıoo,oo 0000,~ 
Kunduı • C000,000 eOO,C>Cil 

-fINDIK-
ıç fındık 083 oo 084 oo 

Badem ooo oo 000,00 

tclt970 , idare isleri 1871 (vazı ıs eri ı • telKr~r, 'A IK 

lstanbul-mıntakası mad~n 
mühendisliğinden: 

Balıkesir VilAyetinin Taş kariyesinde kiin olup Hükumet 
mali bulunan Kükürt madeni, 

( 1 -imtiyaz kararnamesi tarihinden itibaren bir sene zarfında 
(125,000) lira sermaye ile teşkil olunacak Türk şirketine hukuku 
devredilmek ve 'şirketin teşekkülünden itibaren bir sene zarfında 
maden sahasının ı - 5000 mikyasında Topoğrafik ve jeolojik 
haritası yapılarak neticesi bir raporla bildirilmek ve bu tetkikat 
neticesine nazaran imalat projeleri yapılıp vek!lete verilmek, 

2) - ikinci sene nihayetinde ihzari ameliyat bitmi§ ve ima· 
lata başlanmış olmak' 

(3 - Üçüncü seneden itibaren sencvı asğari (2000) ton mu
saffa kflkürt çıkarılmak ve işbu taehhüdatı teminen Millt banka
lardan birinin ( 5000 ) Jiralık teminat mektubu verilmek ~rtile 
taliplerine ihale edileceğinden taliplerin temmuzun 15 inci pa
zartesi günü saat 15 şe kadar azami tekliflerini kapalı zarfla 
iktisat vekrueti maadin işleri umum müdürlüğüne vermeleri. 

AL TiNCi BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
6 iNCi KEŞiDE: u TEMMUZDADIR 

BU YÜK 1KRA~l1 YE: . 
200,000 LIHADIR 

AYRICA: 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 JS,000, 
10,000 LiRALIK İKRA!\llYELER VE 100,000 

LlRALIK MÜAAI<'AT 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri sinir hastalıkları mütehassısı 

SINIH llEKhll ŞlKRÜ llAZıll 
İstanbul Sultan Mahmut Türbesi Telefon: 2622 

Türkiye iş 
Sermayesi tediye edilmiş 4000000 

liradtr Umumi müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 

ANKARA ADANA 
tSTANBUL TRABZON 
IZMIR GıRESON 

AYVALıK 
KAYSERi 

!IEHSIN 
SA!ISUN EDREMiT BUllSA 

BA LIKESIH ZONGULDAK 
Müsadif muamelat, kumbaralar kasalar 

~~~-,~~~~ 

- Yeni çıkan Kırınızı kordonlu -

ANKARA RAKISINI 
Bir kere tecrübe ediniz çok me~nun kalacaksınız. Her gazino ve her bakkalda bulunut· 

Ankarada deposu: Bon1onti bira deposudur . .. t 
iLAN Eykaf ınüdürliığundeD 

Azmi kilo Esğarl kilo 

103500 

46800 
77580 
35280 

Bedeli !halci katiye tarih saat 
muhammeni 

12420 

1638 

1 haziran 929 15 arpa 
ı :ıt :ıt 16 saman 

68400 51120 4104 1 :ıt :ıt 17 kuru ot 
Çanak kale jandarma suvari bölüğü hayvanatının bir senelik 

ihtiyacı oJan yukarda yazılı fiç kalem erzaktan arpa kapalı zarf 
ve samanla kuru ot aleni mnnakasa usulile 18 haziran 929 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya vazedil
miştir. Mahalli teslim Çanakkalede ıuvari tavlasıdır. Talip 
olanlanlann ve fazla tafsilU almak isteyenlerin şartnamelerini 

görmek üzere Çanakkale de vil1yet J;lndarma kumaıdanlıgı 

diresindeki komisyonu mahsusuna müracaatları il!n olunur. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

İdaremize lüzumu olan cl00,00011yüz bin ton maden kömürü

nün münakasası 7 temmuz 1929 pazar günü saat (16) da Ankara-
~ Umumi idare binasında icra edilecektir. Münakasaya iştirak 

edeceklerin teklif mektuplarını ve teminatı muvakkatelerini 
' mezkur tarihte saat (15,30)a kadar Umnmi idare yazı işleri 

Mikdarı Cinsi 

1500 Kuruf..ufya • 
500 Nuhut 

400 
1200 
500 

1500 
9000 
700 
400 

4100 

4000 
30'.)() 

Şehrly• 
Makarna 
Razab iizfllO 
Un ..ı.tt 
y C§~.ebzo bir ~ 
Konscrvo 
Salça 
Arpa 
Samaıı 

Gaz 
ıooa Kepç~ 

4003 Sabun IOSo' 
Guraha hastahanetl lçlD oO 

d uhartd 
mu olan hail a Dl etil ,ebı' 
dört kalem en.ak 1 oJar
ve konserve ayn ayrı ~ 
aleni münakasaya f~ 
T~mmuzun üçüncil iJıaletl fdl 
günü saat onbeıte lanler1' 
edileceğinden talip ~er flO 
oeraltl anlamak Uzere i}ıale p
levazım idaresine '/C ura· 
nü de idare endiIJleDiDe 

111 

caatlan 

ı Muharrem: 15 Burç: .,,, ıt1 
Arın do~u>u f"iJrs' M'~sı 

1 20,54 l.!:.Je!J 
1 

müdürlüfüne vermeleri lazımdır. Talipler mfüıakasa şartname

lerini (250) kuruş mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden ' 
Pazar 

Haydarpaşada, f-!aydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. 

Edirne belediyesinden: 
13907 lira 77 kuruş bedeli keşifli yeniden inşa edilecek 

fenni mezbaha binası yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Talipler proje ve şartnameyi belediye 
muhasebe dairesinde görebilirler. Talipler ilk teklif edecekleri 
bedelin yüzde yedi buçuğu nisptiııde teminat akçesine" veya 
banka mektubunu ve teklifatını havi pullu varakayı bir zarf 
derunine koyup üzerine mezbaha inşası diye yazarak belediye 
meclisine tevdi eylemeleri ilan olunur. ihale 9 Temmuz 929 
tarihinin müsadif salı günü saat 16 dadır. 

111~-------:-: 

"Vakt,,1n 23 llaziran 1929 tefrikası: 78 Adını kaybeden adam 
Planım uzunca muhakeme 
etti ; artık hazırlandığına 

kanaat getirince hasta ba
kıcıya seslendi, ve "Direk

törü görmek istediğini n 

söyledi. 

- Bizzat doktor 111 Ho· 
ver n le mi görüşmek is
tiyorsunuz? 

- Evet .• 

- Btından basit bir şey 
yok. Kendisine haber gön
dereyim. 

Bir zil çaldı. Gelen hiz
metçi hasta bakıcıdan ta-

limat aldıktan sonra uzak
laştı. 

Beş dakika geçti. Kapı 
açıldı. içeri bir mösyö gir-

di. Bu zatın manzarası 

hoştu. Yeni tıraş olmuştu. 
Henüz elli yaşında idi. 

Arkasında bi-r takım mavi 
elbise göğsünde bir çiçek 

vardı. işte hmarane müdü

rü doktor Hoverin görü
nüşü bu idi. iyi bakılacak 
olursa, diğer insanlardan 
farklı bir noktası müşahe-

de olunurdu. Koyu mavi 
olan gözlerinin bakışı 

bıçak gibi keskindi. Bu 
bakış müdevver çehresin-

deki tatlı tebessümle ta ban 
tabana zıt idi, 

• Cones " ayağa kalktı. 
- Doktor Hoverle mü

şerref oluyorum değil mi ? 
Diğeri samimane cevap 

verdi : 

- Buyur aziz mösyö ... 
Hava güzel değil mi?~. 

Bu sabah nasılız bakalım?. 

. 
talarmın tutaraklarına mah-
rem şeyler söylemek iste
melerine, hükümdarlık tas
lama!anna, şikayet etme
lerine alışıktı. Fakat "Co
nes,, in atideki sözleri 
söylemesine asla muntazır 

değildi. "Cones" dedi ki: 
Her şeyden evel 

şunu size soyliyeyim ki 
buraya getirildiğimden do
layı şikayette bulunmak 

111 
Cones ,, dedi : "' niyetinde değilim. Başıma 

- Ah 1 pek iyiyim 1 ne geldi i~e kendi kaba
Maamafih sizinle hususi bir 
mülakatta bulunmak ister
dim. 

Gidip aralık duran yatak 
odası kapısını kapadı, ve 
devam etti : 

- Kimsenin sözlerimizi 
'1uymaması bizzat menfaa
timiz icabındandır. Hasta 

bakıcı .bitişik odada... Ne 

konuşacağımızı duyması 
mümkün değil mi ? ... 

"Hover,, umursuz bir ta
vırla dedi ki : 

- Asla duyamaz... me
rak etmeyiniz ..• 

Tımarane müdürü has-

hatimdendir. Tuhaflık et-
mek istedim. Hadisatın bu 
dereceye varacağını, ve 
beni zorla faka bastırarak 
şakadan ortaya attığım 

nam altında buraya kapa
tılacağımı sanmıyordum. 

,. Hover " nezaketle 
sordu: 

- O isim ne idi ki?. 
- Cones, Viktor Cones .. 

- Yal. şu halde eğer 
Viktor Cones değilseniz, 
kim olduğunuzu bana söy
ler misinız? .• 

- Kim miyim? .. Evet.. 
Neden sorduğunuzu anlı -

yorum.. Ben Kont dö Ro -
çesterim. 

Darbe yerinde vurulmuş
tu. Fakat Hoverin yüzünde 

hiç bir taaccüp eseri gözük
medi. Dedi ki : 

- Pekala.. Şu halde 
neye kendinize "Cones,, 
süsü verdiniz? .. 

- Söyledim yal. Şaka 

ttmek istiyordum. Biraz 

hoşça vakit geçirmekten 
başka maksadım yoktu. Fa
kat herkes bunu yuttu. 

Sinirlerimi teskin etmek 
vesilesile bana bir ilaç içir
diler. Deli olduğumu sanı

yorlardı. İçtim ... Ne halde 

buraya geldiğimi şüphesiz 
görmüşsünüzdür. 

"Hover,, manalı manalı 

öksürdü. Aklım kaybeden· 
lerin türlü türlü, işitilmemiş 
hilelerine vakıftı; ayni za
manda yeni misafirini ken-

disine takdim için rapor 
vermiş olan "Simis,, ve 

"Trapson.,un ilimlerine fev
kalade itimat ederdi. 

ı Bundan başka "Hover", 
hiç olmazsa "Conesn kadar 

iyi fikirli bir adamdı. Ha-· 
kiki olduğuna emniyet ver-

direcek bir tavırla dedi ki: 

- Hayretimi mucip olu
yorsunuz .. Şaka ettiniz öyle 
mi? Fakat niçin? .. 

"Conesn dedi ki: 
- Doğrusu hareketim 

çok saçma idi.. Ahmakça -
sına bir şey.. Gördünüzya 
sonu ne oldu! 

Doktor "Hover" 
nesnın kaçamaklı 

verdiğini sezmişti. 

"Co
cevap 
Fakat 

farkına varmamış gibi dur
du. Görünüşte malayani 
mahiyette olan bir takım 
sualler sordu. 

"Conesn böyle bir şaka 
yapmasını vicdanen müna
sip buluyor mu idi? Saçma 

bir harekette bulunduğu 
halde işler bozulunca neye 
hareketinden vaz geçme
mişti? 

Hafızası evelki kadar 
sağlam mı idi? Kont dö 
Roçester olduğuna fikren 
tamamen emin mi idi? Bu 
bapta asla ştiphesi yok mu 
idi? Ya biri çıkar da Kont 

dö "Roçester" olmadığını 
iddia eylerse bu müddeiyi 
iskat edecek delillere ma
lik midi. Tam tafsilat vere
bilecek mi idi?.. "Hover,, 
diyordu ki: 

- Mesela farzedelim ki •. 
ben sizin mevkiinizi tutmak 
isteyim ve size : " Siz 
mösyö Conessiniz !.. Kont 
dö Roçester olan ben im 1 n 

diyeyim. Hakkınızı nasıl 

müdafaa edeceksiniz? Bunu 
zise sormaklığımda bir mak
sat var. Bakalım sizin şaka 
telakki ettiğiniz şey hafıza
mın zayıflaması, yorgunluk 
ve sui istimalden münbais 
bir ihtilali dimagi değil mi? 
Böyle haller haftalarca ve 
bazen de aylarca dimağda 
iz bırakırlar. 

Bundan başka diğer bir 
noktaya da nazarı dikka
tinizi celbetmeliyim. Şaka 
olsun olmasın ; buraya 
mosyo "Conesn olduğu
nuzu iddia ederek geldi
niz. Şu halde mösyö "Co
nes ,, olmadığınızı ispat 
eylemeniz icap eder kana
atindeyim. Bunu anlıyor
sunuz yal •• 

- Şüphesiz... 41Jt 
Doktor mesrurane 

ki: .. • cır 
- Şu halde nıö5Y0 1 İS' 

nes,, olmadığınızı bıtll 
pat ediniz. P'bilİ-

- Bunu nasıl ya 
· ? ,ef 
rım .. "t bir" 

- Bundan bası d .. ııJlO-
yoktur .. Eğer kont do er>jılt 

··saa p çester,, iseniz mu ce"B 
soracağım suallere. ,dı 
veriniz. Bankerinizıl1 
nedir? 

- "Kut,,.. J .. ·~O: 
t aO ·111 "Hover" kon . ·sııı• 

. b k inJP 1 bıtl 
çester,, ın an er t ce"' .. 
bilmiyordu. Fak~ iş olfll' 
düşünmeden verıllllı·ldİ· ,. 

1 de 1 ş11ı sı doğru uğuna b .. yle 
Bundan baŞka 0 erirıde 

cevap veriş aklın 
6
1 

5efe' 
olduğuna delildi: ~tar ol'"' 
daha :ıiyade maluına ·0tik91 

ua 1 
duğu bir mevz 
etti. 1'90 

b. der ile Kaç ıra 

hemsi reniz var?.. bt1rı11 

E ~ hl "Conesn ·t(lli• 
yva ·· ğini b• 

ne cevap verece 
yordu. . 118ııır1~" 

"Haver ,,in nafız. . dird1• 

rı altında gö:ılerinı ın .dl ) 
( Bllll' 


