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Bir deli Adliye vekilimizin evine taarruz etti 
--in_w_ilte-re~e ~:'!:::1 apvrcular ·Ü mete Seyri-
inti~H~Hl neticesi ,ehrimizc geldi sef ain idaresini şikayet ettiler 

An::!:~a ü~:!ıdü Çektikleri telgraflar hakkında izahat veriyorlar 
iktisat vekili Şakir B. dÜn Milli vapurcularımız!a Seyrisefaln ara-

sabah ekspresle tehrımize gelmiş sında zaman zaman kendini gösteren reka
ve bazı hususi ıtl~ri hakkında bet, son gün· 

1 
Geçen sene lzmirdc güverte yolcuları 

· ücreti beş Ura iken bugün bir liraya inmiştir. 

Bugünlerde bütün dünya 
matbuatının en ziyade he
yecanla meşgul olduğu 
me' zu şudur : lngiliz inti
haba tının neticesi. hakika
ten (14) küsur milyon kadar ' -
müntehibin iştiraki ile adet

icrde bazı fa. r 
aliyetlere se
bep olmuştur. , 
Vapurcuların 1 

'. 1 
' 

Bundan başka 

eşya nakliyatı 

ücretleri de in-
i° dirilmiş, vapur 

leri (29) milyona yaklaşan 
lngillz müntehiplerinin rey
lerinden çıkacak parlamen- ' 
toya hangi fırkanın hakim 
olacağı meselesi çok me

" c 
iddiasına 'göre, 
Seyrisela!nin 

alacağı vazi
yet kendileri 

hareket sa:ıtleri 
hususi kumpa· 
nya vapurları

nın hareket sa
atler!le vtı gü
nleri, hemen 

tevahk ettiril· 
miştlr. Evvelce 

Seyrisefain va
purları ekseti

ye'!e Çanakka
le ve Gelibolu 

raklı bir mevzudur. 
intihabatın neticesinde a

mele fırkası(288), muhafaza
karlar (252), liberaller(54), 
müstekiller (5) meb'usluk 
kazanmışlardır. Son parle
mentonun feshi sırasında 
amele meb'usların adedi 
( 162 ), mühafezakarların 
(400) müstakillerin liberalle
rin( 46), müstekillerin(7)oldu
kuna göre yeni intihabatta 
ameleler (126), liberaller(8) 
meb'us fazla almışlar, mu
hafazakarlar (148), müste
killer (2) meb'us kaybetmiş
ler, demektir. Vakıa muh
telif fırkaların kuvvetleri 
ayrı ayrı nazarı dikkate 
alınırsa parlametoda en 
çok azaya malik olan 
fırka ameleleridir; ancak 
bu ekseriyet hakiki bir ek
seriyet değildir: Çünkü 
muhafazakarlar ile liberaller 
muhalefette birleştiği tak
dirde amele fırkası akalli-
yete düşmektedir. 

Binaenaleyh bugünkü ln-
giliz meclisi meb'usanında 
yalnız başına kuvvetli bir 
kükumet teşkil edebilecek 
hiçbir ekseriyet fırkası yok 
demektir. 

Amele fırkası yalnız ba
şına iktıdar mevkiini elo 
alamayınca liberallerin mü
zaheretine müracaat ede
cektir. Onun için liberaller 
intihabatta kazanamamış 
olmakla beraber bunların 
reisi olan M. Loid Corc 
şimdi lngiliz parlamentosu
nun en nüfuzlu adamı ol
muştur. 

lngilizler fırkalar arasın
da koalisyon yaparak hüku
met teşkil etmezler; onla
rın siyasi an' anesi parla
mentoda bir hükumet, bir 
de"ftluhıılefet fırkası olma
sıdır.; onun için son inti
habat esnasında muhafaza
kaılar ile amele fırkası libe
ralleri ortadan kaldırmak 
maksadı ile müşterek bir mü
cadele açmışlardı; LoidCor
ca gelince: o da eline ekseri
yeti almak için son intiha
battan başka kendisi ve 
fırkası için müsait bir fır
sat geçmiyeceğin.i düşün

müştür, bundan dolayı 
vaktile rütbe satmak sure
tile hrkası hisabına top
lamış olduğu milyonları 
intihabat propağandasına 
saı fetm1ştir. 

Neticede, dediğimiz Jribl, 
Loid Corcun fırkası kaza
namadı, büyük bir miğlu
biyete uğradı. Fakat diğer 
taraftan muhafazakarlar jle 
amelenin takip ettiği imha 
planı da hasıl olmadı. 
Bundan dolayı şimdi lngil
terede iktıdar mevkiine 
geçmek istiyen fırka mut
laka Loid Corcun yardı
'llına muhtaçtır; bu itibar 

için hiç ta

hammül olu
namıyacak bir 
derecededir. l'-iııoiııiiiiiic; 

Bu iddianın 

neticesi ola-
iktisat 11<klll Şakir B. 

akpma kadar m~gul olduktan 
sonra akıam tekrar Aokaraya 
avdet etmiılir . 

rak ·vapurcu· Se)l'rlıe(alnln ıemllertnden btrt Ue d.lier rwı kumpanyalardan blrlalıı ••puru 

!ar Başveka.Jet, M. Meclisi reisliğine ve 

lstanbul meb'uslarına şikayet telgrafları çek-

ya uğrarlarken şimdi buralara vapur uğr4-
mamaktadır. Karadeniz hattında eşya nakll
yannda ton başına 5 lira alınırken son za. 
manlarda 2 liraya indirilmiştir. Şu garabete 
ne dersiniz'? 

mişlcrdir. 

Şeker yükselıyor 
lngiliz lirasının son hafta 

içindeki yükseliş~ eş,r:ı fiat
ları üzerindeki tes!rıni gös
termiye başlamıştır. 

Şikılyetçi kumpanyalardan birinin mü-

dürü bir muharririınize bu mesele hakkında 

şu mah'ımatı vermiştir: 

Milll vogurların uğramadığı yerlerin yol
cu ücretleri pahalı ve uğradığı yerlerin üc
reti ucuzdur. işte bir mlsal: Sinop, Samson
dan daha evvelki iskeledir. Fakat yolcuların 
ekseriyetle Sinoba 8, Samsuna 5 liraya git
tikleri görülmektedir. Bu zararlı rekabet ar
tık son haddini bulmuştur. AUkadar maka
maan bu)şe bir nihayet vermesi çok Ja.zımdır. 

Fiaıfar şimdilik vasat! yüz
de 5 ile sekiz arasında yük
selmiştir. Bu arada şeker fi. 
atları da yüzde 5 nispetin
de artmıştır. 

" - Seyrisefain milli vopurcularla kı

yasıya rekabet etmek için elinden geleni 

yapmaktadır. bu rekabet bilhassa lzmir ve 
Karadeniz hattıda nazarı dikkate çarpmak
tadır. 

Roma sefirimiz 
şehrimize geldi 

ltalya tle münasebatımızı anlatıyor 

Bundan bir müddet ev
vel Romadan gelerek An

karaya giden 
miz Suat B. 
dünkü eks
peresle şeh
rimize gel
miştir. 

Roma se-

Roma sefiri-

hafta evvel f stanbula gel-

miş ve Ankaraya gitmiştim. 
Beş, on gün daha f stanbul

da kaldıktan 
sonra Bren
dizi tarikile 

Romaya dö
neceğim. 

İtalya ile mü· 
naıebatımız 

it< lıa ile 
münasebatı-

firimiz ken
disini ziyaret 
eden bir 
muharririmi
zi büyük bir 
nezaketle ka- mızı soruyor-
bul etmiş ve sunuz. Malu-
muharririmi- Roma sefirimiz Suat B. munuz ol • 
zin ltalya ile munasebatı- duğu üzre münasebatımız 
mız ve diğer mevzular çok dostanedir. Bu bapta 
rafında sorduğu suallere Hariciye vekilimiz muhte-
atideki cevapları vermiştir: rem D. Teyfik Rüştü B. ef. 

- Mezuniyet alarak iki l Alı ıara!ı 4 üncü sarı!anıızdadır l 
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ile intihabatta mağfop olan 
bu adam galip bir fırka 
reisi kadar kuvvetli bir 
nüfuza sahip olmuştur. 

Bugünkü vaziyet şunu 
gösteriyor: lngilterede amele 

hükumeti ikinci dafa iktıdar 
mevk.iine gelecektir. Ancak 

liberallerin müzaheretini 
kazansa bile böyle bir hü

Yakalandı 
Adliye vekilimizin 
evine taarruz eden 

adam timdi 
ömarhanededir 
Ankara, 7 ( \"akıt ) -

l\leçhul bir adam Adliye 

kümet uzun müddet devam vekili Mahmut Esat beyin 
edemez. ihtimal ki amele 

fırkasının bundan evvel 
hükümete geçtiği gibi par
lamentonun feshi için bir 
zaman sonra herhanği bir 
fırsat bulunacaktır. 

evine girmiş ve o esnada 
evinı.le bulvnan Adliye vcki-

limize taarruza kıılkışmıştrr. 

Mahmut Esat B. meçhul· şah-

sın hiicumu üzerine derhal 

,llOlis karakolundan telefonla 
memur gönderilmesini talep 

etmiş, yetişen polis memur

ları mvtaarrızı yakalamış
lardır. Tahkikat neticesinde 

Onun için hali hazırda 
iktidar mevkiine gelecek 
olan amele hükiimetinden 
çok esaslı icraat beklemek 
mümkün değildir; bu hüku
met b~lkl lngilterenin ida- bu adamın tesadüfen oradan 
resinde !>lr istihale devrine geçmekte olan bir deli olduğu 
ba~l~ngıç °Eıfabilir. . ' ·. ·• anlaşılmış, mcrk'um timarha-

. Mehmet Asım· -· neye sevkedilmi~tir. 

~bt !Efailv ~tlregrnııb. 
Bahri siyasetimiz 

hakkında 
• 
Ingilizler ne dütünüyorlar ? 

Bunu anlatıyor 
Londrada münteşir ·Deyli 

Telgraf• gazetesinin diplo
mat· muhabiri Türkiyenin 
bahriye siyasetinden bahse
den bir makalesinde şu mu
t:ılealan dcrmeyıln ediyor: 

«Umumiyetle Avrupa dip
lomasisi, Türk l1ıükumctinin 
balıriyesini, esaslı bir surette 
tevsi etmesi ile .a.l:ıkadar ol
maktadır. Malıirn olduğu 
veçhile !talya yeni Türk ge
mileri inşası için mukaveleler 
temin ctnıiş bulunuyor. Tiirk 
bahrivclil;;;:inin talim ve 
tcrbiye~ilc meşgul olacaktır. 

Umumi harpten enci bu 
vazifo bir lııgiliz heyeti t:ı
raTını.laıı ifa cdilİ\·ordu. !tal
yanııı Türk bah;ivcsini tcş
ı·ik etmesi yalnız ticari bir 
mesele değildir. Yakımb im-

1 
Biliyor musun; ( B/pm) 

un kansı kaçlı .. 
- Vah oah .. Blom ne ya-

' pıyor I 1 
- Şimdi biraz sa&in .. fakat 

ilk:: zamanlarda .loin~nthn çıl
dırmasın diye korktuk:: I 

• 

z:ı olunan T~ırk-ltalyan itilaf. 
namesi bunun aksini ispat 
ediyok. Diğer taraftan bir 
Yunan-İtalyan itilMnanıesinin 
imzalanmış bulunması, sonra 
Sinyor }.!üsolininin Ankara 
ile Yunani · tıııı uzlaştırmaya 
çalışması Türkiye tarafından 
takip olunan bahri siyasetin 
Yunanistan aleyhinde olma
dıı:ııııı gösteriyor. 

Buna rağmen Yunanistan 
gayri memnun olmakta ve 
Türlı balıri.ycsini ıı tevsii mu
kabilinde lııgiltcrc veya Fr
ansaya siparişlerde bulunarak 
donanmasını büyültıııcğe ka
rar ,·ermiş gibi bulunmakta
dır. Bundan başka Yunanis
tan Almanyada inşa olunan 
Sclamin zırhlısını istirdat İçin 
çalışacaktır. 

Yakın Şark ile en sıkı te
masta bulunan siyasi maha
ıilc göre Ankaranın hüyküçc 
bir donanma vücuda getir
mek için n:rdigi kararın bi
rinci hcddi, harp zamanında 
fü>ğ.ızlara lı;ikinı olmak ve 
onları icabında sedctnıcktir. 

Diğer tar:ıftan şayLt ltalya 
Akdeniz devletlerinden biri 
ik harbe girişccc!!; olursa 
Türk domınına~ına ıstınat 
etmekten nıcninun olacaktır. 

Mes'ut tesadüflerden biri 
olmak üzere Türlıiyenin bu 
bahri program]a birlikte bir 
Fransız · Türk muhadenet 
muahedesi ~.hine karar verdi
ği ·de haber veriliyor, Böyle 
olursa idi Fransız efkim umu
miycsi her halıle bu prog
ramı bir dereceye kadar 
memnııniyct~izliklc' karşılardı. 

~losku\'a; ~"., rôgr:ım~iıff 
pek memnun deı}ildiı'. " 

IPLAKI 
·-------- VE . MÜSTEHCEN • •_!llml•-----N E DIR?~ --~-' 

Sadri Etem B. diyor ki : 
San'at ne kadar ihtiUUci ise ahltik ve 
hukuk ta o derece muhafazak&-dır 

• Çıkrıklar durunca n 

tefrika{Ilızın muhariri Sadri 
ttem B. anketimize şu ce
vabı vermektedir: 

"Çıplak" ve "müstehcen" .. 
Ahlakın ve hukukun san' ata 
karşı kullandığı pıçagın iki 
yüzüdür. Ne 
san' atta ne de 
tabiatta çıp
lak ve müs
tehcen var
dır. san'at da 
iyi, kötü, a
çik, kapalı, 

edepli, edep
siz yoktur , 

ler olduğu gibi hem çirkin 
hem de müstehcen çiFkin
likler vardır. Şu halde "Es
tetik. kıymetleri ahlak ve 
hukukun kıymetlerile bir 

boyda, bir ölçüde değildir. 
Binaenaleyh 
bu meseleyi 
yalnız bir Es
tetik dzvıısı 
halinde alma
nın imkanı 

yoktur. 
Bunu "içti

.j mai muvaze-
neyi mubafazı 
için "Sosyal. 
kıymeti erin 
bir birlerile 

f stediğin man
tığın bütün 
varlığı şu iki 
cepheye ayı-
rır: mücadelesi 

" G"" 1 addetmelidir. - uze .. 
çirkini Güzel Bu mücadele 
çıplak ta ola- Sadri Etem B. nereden çıkı-
bilir, mütehcen de olabilir, ' yor. Niçin ahlak ve hukuk, 

Müstehcen denmiyen güzellik- [Alt taraf• 4 untü ,.,..ıamadodu, 
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;; Bugun. il 
~ il 

~Yaprak ~ 
~! dökümü; 
iji Reşat Nurinin romanı & 
~ İkinci sayıfamızda 1 r .. ~.-.-~.~ Bugünden itibaren VAKiT sütunlrınada ~ 

·~ karilcrimizin lezzet ve alaka ile okuyacakları ~l 
f~ " YAPRAK DÖKÜMÜ, vesilesile aynı zaman- ~~ 
"~ J, bi' mOMb•ko "<oy•ru•. Bu müMb,ko 1 !1 nasıl ~;~~~ır :arilerine yeni bir eğlence tcş- = 

'li. . kil etmek üzere bu müsabakayı tertip etmek- ı=-
~, i tedir. Romanımızın intişarından itibaren on =-~ 
~"' beş gün zarfında, tef~ikamızın bu on beş ~ 
!;>; giiolOk k<•mm• HH~i Oç Y'"'" <oy•~k"· a.·~ 
~.'j Romanımızı takip eden karilerimizin dikkat- _ 
===-;;:.: !eri bu suretle imtihan edilmiş olacaktır. On ~ 
ii beş günün sonunda karilerimize soracağız; ~ 

- Bu üç yanlışı bulup bize doğru olarak "1 
; 

Bu üç yanlış hangileridir. -=~-
= bildiren karilerimiz arasında bir kur'a çeki
ii lece_k; sıra ile bir kar~imize RE.ŞAT NURi 
FH1 beyın elyazısını ve ımzasını muhtevi bir li ÇALIKUŞU, bir kariimize gazetemizin senelik 

~bonesi, bir kariimize altı aylık, bir kariimize 

1 \iç aylık, abonemiz, altı kariimize de birer 
kitap hediye edılecektir. 

Duvardaki çengiler 
I • Kon4n Doyl " " Ş4rlo'/c Holmes ~ in ço'/c 

meraklı bir sergflzeşHnl naklediyor 

Dördüncü sayfamızda 
Adını kaybeden adam 

IJug{Izel romamn bundan evelkl kısımU.
rını hulasa ettik. Yeni bir ro1"an oku
yormpş gibi i4hibe b·aşlıyabilirsiniz 

Altıncı s~yıfamızda 
Sfiıenı ,sayıfası 

Üçüncil · . amıZda. 
il uım;ff"". 'ıl"'' ''·~"'.· ~iN •ıı, '~f1!11ii~~ 1 1 ;r.ı, :• I ll' 1 

'' lj ~ ılı t· ' -'I ' · ı, ı.ı_ •~:!\ı 1 

ıliLL":~ı~" - ~:· ;~. h.~Jlıt 
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mv •• 11 as Ingilterede iktida A an iki sene qJnelenin olacak 
Dunkfi futbol Yeni baş vekilin 

beyanatı 
Lc>ıır.lı a, 6 - Veni başvekil M. Ramzey Makdonlat gazetele

re ıı teytn •ta Bulunmuştur: • Ônüll'. :zdeki iki sene zarfında 
in ı eredc )eni inthabat c'maliıasına bütün ı;ayrctimle çalışa
cnğım. Mamleket her şeyden eve! sJnayinin huzur ve sükfinet 
iç:~de inkış?.f eylemesine fikırlerdeki gerginliğin izalesine ve ha· 
rlçte va Jal:iir.lc emniyet \'c itimadın i.ıde ed:lmes1ne muhtaçtı. 

rar:anıcntunun iki seneden daha fazla devam eylemesine 
ça' ,:ıcaı;ım. 

Cu ıfaJemden ar.ıerc fırkasının diğer fırkaların muhik olmıyan 
.al,pleriııi kdbul cdcce~·;m maıızsı ar.luşılmalıdır. iki seneden evel 
y~ni intlh1bat yapılacak oluria bunun mes'uliyet! her halde ame
le fırkasına ait olmıyacaktır. 

Hangi fırkaya mensup olursa olsun ye:ıi bir hükOmete siyasc
tir.i inkişaf ettire«k bir mühlet verilmelidir. 

Lüzumsuz intihaplarm memlek~tin H.1ısadl hayatında dals oldu· 
ğu sarsıntılara Nzzat şahit oldum. 

1924 senesinde başlamış olduğum h::ricl siyaset yarım kalmış

tır. 13.ı siyasetim Lokarno misakını \·e Almanynın Cemiyeti akva· 
m, dühul:inü inhç eylemişti. 

Sonra bıı ~iyaset ilci bir $Urette yarıda brakıldı.• 

• Londra, 7 (A.A) - Gayrı resmi bir menbadan bildirilr.liğine 

göre Hariciye nezaretini M. Hendersoıı deruhte edecektir. Sabık 
lıükümet cr:(anı cuma günü VVindsora giderek resmi mühürleri
ni kırata teslim edecekler ve yeni kabinenin reisi ile başlıca er· 
kfüıı bunları cumarksi sıbahı tesellOm eyllyeceklerdir. Yeoi kabi· 
n •ı:;ıı ilk ir;tfmaını paurtesi günü aktedcceğl tahmin edilmektedir. 

Yunan kabinesinde 
tadilat 

Atiııa, 6 - M. Veııizelos, diln, her Reiscümhur intihabında 

adrt olduğu üzere, Katinenin istifasını vermiş ve Rcisicümhur 
tı r:ı.fııdaıı derhal ye:ıi kabineyi teşkile memur edilmiştir. M. 
Ver;z,Jos reni kabinede hariciye nezaretini kabul edip etmiyc
ceğini esbak nazır .M. Mihal!kopulostan istimzaç edecektir, Mu
m~ilcyl:in bu nezareti kabul edeceğini temin etmektedirler. 

Atina, 7 (A.A) - Kabinede mühim tadil.it yapılacağı zanne
diliycr. M. Karapanos ile M. Doksiadesteo başka ziraat ve adli
ye nazırlarının dl\ çekilecekleri söylenmektedir. Bahriye nazırı ha
riciye nezaretini deruhte edecektir. Meclis yeni kabinenin teşek
küiüne kadar içtimalannı tehir etmlflir. 

Amerikada içki yasaf!ı yeni bir 
mesele mi çıkarıyor ? 

Loııdra, 7 (A.A.) - Vahsiııe-tonclan bildirildiğine ı:öre lngiliz 
sefirinin diplaması imtiyazınJan istifade ederek küullu mrşrubat 

• 
getirmek suretindeki kar~rı sefirler heyeti arasında şiddetli 

bfr tesir hasıl etmiştir. dve:ıing Post gazetesi yaşlarla kurular 
aras:adaki dahlll mücadelede hususi bir vaziyet almış olduğu 

m ütalcasmda bu!İındugu !ngillz sefirinin bu hareketine teessüf 
'im ektedir. 

Cemiyeti akvamda 
Madrit, 6 (A.A) - Cemiyeti akvam meclisi içtimaını küşadın

da hatipler, sabık İııgillz hariciye nazı:ı sör Austen Chamb~rlaiıı 
hakhıda sitayi~katane sözler SÖ)lenılşlerdir. 111. Briand, sör Aus
ten Clıambcrlainin §İmdiye kadar tanımış olduğu r.levlet adamla· 
rmn en ehliyetlilerlnden ve en samlmileriı.den olduğunu beyan 
etmiştir. M. Adctci, ekalliyetler mesele$1nin tetkiki için ahiren 

Yeni fnefliz ba,veklllnin 1924 teneoinde lotanbulu ziyaretine ait bir intiba ı 
M. Makdonalı gazeteciler ve amele araamda 

Dahilde 

f stôn i~leri 
Köylüye arazi 

dağıtılıyor 
Ankaradan alınan malı1· 

mata göre iskA.n ve tefliz 
işlerinin tasliyesl bitirilmek 
üzeredir. Şimdiki halde işler 
hayli az.aldığı için lskAn u
mum müdilrlüğüniin1 muha
sebe şubesi !Ağvedilmiş ve 
bu vazife Dahiliye muhase
besine verilmiştir. Bundan 
başka sevk ve fa~e memur
ları da kaldırılmıştır. 

Verilen malfımata göre bu 
sene içinde Bulgnristandan 
memleketimize mühim mik-

k mekteplerde imtihan 
Şehrimizdeki llk mektep

lerde son sınıfların ş!laht 
lmtlhanlanna bugünden itibaren 
başlanacak ve gelecek cu
martesiye b!tlrllecektlr. - ·----tarda muhacir geleck ve Is· 
tediklcri mıntakalrda yerleş· 

tirileceklerdir. 
GC'Çenlerde l\L '.\leclisnde 

şark vilayetlerindeki köy
lüye ara7.l,. verilmesi hakkında 
bir kanun kabul edilmişti. 

Bu kanunun tatbikaana 
yakında umnmt müfettişlik 

tarafından başlanacak, ve 
bu suretle o mınrakadakl 
köylü ve aşiretler halkı arazi 
salıibi olacaktır. 

Londrada toplanmış olan üçler komitesinin raporunu ihzar husu
sunda sör Austcn Chamberlahıln sarfetıniş olduğu ih15sk.irane 
mesaiden hararetli bir lisanla bahsctmis ve bugün komi· 
tede bulunmamasına teessüf eclilen mumaileyhin ktynıetinl ve kud
reti mesaisini fevkallde takdir etmekte olduğunu söylemiştir. 

Bir d('V.lİ ilem ~yy&hı gemisi 
ile birlikte kayboldu 

Ila\·er, 6 (A .. \) - lki senedenberl Flrc-Crest namındaki 
küçük yatı ile okyanoslarda dolaşmaktı! olan tenis şampi
yonu Alaid Gerbault nln aklbeti hakkında Fransız spor 
mchufilinde pek ziyade endişe edilmektedir. Mumaileyhin 
" fielle-lsle ,, açıklarında görülmüş olduğunıı dair geçenlerde 
intişar etmiş olan haber asılsızdır. Alen Gerbau bir ay evvel 
devri alem seyyahatinln son safhasını ikmal etmek üzere 
ye:ıiJburun adalarını terketmlş ve 27 mayısta Guskonya 
körfezinde görülmüştü. Bu körfezde bulunan Fransız harp 
gemilerine tuharriyat için lazım gelen emirler verilmiştir. 

Vatikan muahedesi 
Roma, 6 (A.A.) - Vutikan, Matra muahede ve kon

kordatosunun tasdik.ina müteallik vesaik yarın taati edilecektir. 

linıan~a 
Bir ayda gelen ve 

giden vapurlar 
Ticareti bahriye müdt.iriyü· 

tinin yapağı son istatistiklere 

göre, geçen ay zarfında lima· 
nımıza 424438 sarı toni!Ato
luk 838 Yapur gelr;,~, ticari 
muamelede bulumuştur. 

Bu gemilerden biri Polonya 
(2) si Mısır 16 sı Rus, ( 4)ü 
Amerika, ( 4)ü Felemenk (2) 

si Norvec, ( 13) ü Romanya 
(11) i Iran (6) sı Yunan(7)si 
Alman, ( 4) ü lngİli7., (26) sı 

ltalyan, (15) i Fransız, (7) si 
Bulgar, (3) ü lsviçrc ve 
diğerleri Türk bandıralıdır. 

Ayn! ay zarfında limanı· 

mızdan muamele! ticariye 
yapmadan geçen gemiler 
" 1 98 ,, ta nedir. 

Bunlardan ( 1) i Polonya, 
(1) i Mısır, (3) ü ispanya, 
(2) si Rus, (3) il Amerika, 

(5) l Romanya, (4)ü Norveç, 
(!O) u Felemenk, (2) si Iran, 

Cl 8) i Yunan, (21) i Alaman, 
(.ıs) i lngili7., 142) ltalyan 
bandıralıdır. 

Avukatların ücretleri 
Devlet davalarını takip 

eden avukatlara verilecek 
ücretler için yapılan talimat
name vi!Ayctlcre tebliğ olun
mu~tur. 

Spo tenis, atletizm ---1 

ikinci kömenin lik maçları da 
dün intaç edildi 

• 
Istanbulspor • 

şampıyon 

İkinci Ileylerheyi, üçiinçü .\ltıııı;rtlu. 
--------

Galatasaray - Harbiye maçı gelecek haftaya kaldı 
Fenerin Atletizm bayramı - Tenis tumuvasına baıla:ub 

Dün şehı imizin üç ayrı 
spor sahasında üç muhtelif 
spor mlisababası yapıldı. 

Futbol 
Taksim stadyomunda ikinci 

kömcye mensup takımlar 
arasındaki lik maçları da dün 
nihayetlendi ve !stanbulspor 
bu kömenin ,ambiyonluğumı 
kazandı. 

Evvela Be)1erbeyi ile l'skü
dar oynadılar. Neticede takım· 
lar iki~er sayıla berabere kal· 
dılar ve Beylerbeyi ı 7pu\·anla 
kazandı. Üsküdar 14 purnnile 
dördüncü oldu. 

Istanbulsporun Aıunordu 
ile yaptığı müsabaka aradaki 
puvan farkı bir haylı olduğu 
için, müsabaka aleyhine de 
bitse lstanbulspor gene birinci 
idi. 

Diinkü netice ile lstanbul -

Galatasaray 1 
izmire gidiyor j 

Oalat2s'.<l'nyla lzınir tak unları ı 
arasında. epi zam:?nd:ınberi ce
reyan eden mulıaberat ah'rcn 
in!Jç edilmiş ve Onla!P.saray 
birinci futbol fakımıııın üç maç 
yapmak üzere lznıire g\tnıesi 
SJreti ktt'ıyedc takarrür et
miştir . 

Takım buradan l l:ırbiye ile 
iki maç y~pbktaıı sonra ayrıla
bileceği içiıı lzmirde:ii il~ musa
bzka aı·ııı 28 :ııci cuma e ü:ıü 
icra edilecektir . Oal:ıtru;.ray 

mütaakip pazJr v• s:ılı gl:ıılerL!e 
ikinci ve üçü'lcü rr.açlarırıı yap
tıktan sonra 3 temmuz çartanıba 
ı:ünü lzmirdcn nyrıl:ıcaktır . 

Kadıköyiindcki teni:; kort] rın· 
spor gol adedini ( 4) e çıka-

da ba~lnmı,ilk tasfiye nıüsıı
rarak işi tcmamen hall~tti . 
Altınordu penaltıdan yaptığı bnkaları yapılmı.;tır. Kat'! netice 

(2) sapla kaldı . ııu ~urctle r:ızar günü alın:ı.:aktır. 
galip lstanbul<porun puvanı 
C22)ye baliğ oldu. 17 puvan 
sahibi olan Beylerbeyi ikinci, 
Altınordu 16 puvanla iiçüncü, 
Csküdar 14 ile dördüncü , 
Hilal 1 O puvanla beşinddir. 

Sivil takımların birincisi 
Galatasnray!a, askeri takım· 
!arın birincisi Harbiyeara,ında 

f:;tanbulşaınpiyonluğıınu tayin 
edecek olan maç gelecek 
haftaya bırakılmıştır . 

Atletizm 
Atletixme gdince, Fcncr

bahçc tarnfından tertip edilen 
atlctixm müsabakaları, Kadı· 

köyünde ittihat spor sahasın
da ynpılmı~ttr. 
:\liisabakalar muntaznm olmu~ 

tur; fakat elde edilen neticeler 
pek düşüktür, 

Tenis 
Fenerbahçc kulübü tara· 

fından tertip edilen Tenis 
turnuvasına da dün fenerin 

\ arı:ıı asır evel.u 

VAKiT 
8 Haz."ran ;87) 

Dfin koprü vapur
larından 9 numa · 
ralı vapur kaptanı 
evelki {T!ln şa.af " 
de koprflden hini 
harekefinde şemsi
yesini açarak ku -
manda yerinde o -
iurmakta olduğu ve 
bunun ise hilafı 
vazife bulunması 
hasebile badema 
kaptanların bu gi· 
bi yolsuzlukta bu -
lundurulmamaları 
için ba varakai 
mahsusa merciirıe 
beyanı m«ılumat o
lunmuştur. 

" Vakt ,, ın 8 Haziran 1929 
tefrikası : 1 Yaprak DOkümü Yazan: Reşat Nuri 

- Altın yaprak anonim 

şirketinden n~yl! mi istifa 

ettim? Bunda anlaşt!mıya

cak hiç bir~ey yok. Aldı
ğım altmış iki lira aylıkla 
geçinemiyordum. Bqımda 

iki küçük kard~le hutalıklı 

bir ana var. .. arasıra annem 

soğuktan, kardeşlerim ye

mekten şikayet ederlerdi. 

Ben omuz silker "ne yapa· 

lım bu tcrar:i bukadan 

çekiyor. Elime geçeni ben 

barda, baloda yiyipte siıi 

bu halda bıraksam bana 

birşcy demeye hakkınız 

olur. Fakat hesap mey· 

damla. derdim. Bu açık 

hakikati anlarlanıa ne ili. 
Anlamazlarsa: "Hanımlar. 

Efendiler bu otelin sof. 
rasını betenmiyonanız 
alcça yı eksik verirsiniz 
Daha eyisini bilen varsa 

lıaber versin, hep birden 

oraya göç edelim • der, 

viran kapıyı vurdutum gibi 
basıp. giderdim. Anam ih

tiyar kadın .• Kardeıler Al· 
1ahın iki biçaresi.. ben 

böyle çıkı~ınca i~tcr iste· rım: •Buniarın hepsi ben- yaramaz şeylere sarfede- Böyle lüks ve sefahat yaprak anonim şirketinden. 

mez yelkenleri suya indiri- den değerli insanlar mı? ceklerine yerine sarf etmişler, yerlerine dökülecek parası dışarı attım .. aranızdan 
yorlardı. Fakat canavarın bü- onlar böyle :alabildiklerine yüklerini tutmuşlar .. madem- olmıyanlar bir yandan pey· ayrılalı bir ay var mı? Belki 

yü~ne, yani kendime nasıl 

laf anlatırsın ? yaş otuzu 

buldu... aıhhabm, kuvvetim 

yerinde ... arsız bir tabiatım 

var ... ne görsem içim çeker •• 

yiyecek görürüm isterim, 

elbise görürüm isterim, ka

dın görürüm isterim.. fazla 

olarak bunlara başkalan 

kadar kendimde de hak 

bul'.lrum... iş böyle olunca 

içimde kopacak kıaymeti 

vann siz düşünün. 

Karanlık kış akşamlan, 
delik tabanimdan giren 

çamurun soğuğu ciğerime 

i,Jemiş, alacaklı dükkan

ların önünden geçmiyeyim 
cliye sokakları dolana do
lana evime giderken omuz· 

başımdan lülcs otomobiller 

geçer. BunJann içindeld

lerdea bir k.s~ını tanıyo
nun... ttleıımiye, avuç do
luları para yemeğe gidi. 

yorlır. içim şoyle l bir bur

kulur. Kendi kendim 1ora-

yaıayıp eğlenirken ben ki pek beyinsiz, eşek bir nir, zeytin, lop yumurta yok bile.. çulu derhal dü-

niçin köpek gibi sokaklar- şey olmadığını iddia edi- ile kannlarını doyuruyorlar zeltti~ değilmi ? 
d ·· .. · ? · t d"ğ" · ı· · k 1 b r. b" d k" k d 1 Yerınde doğrulmuş, ian-e. suruneyım ıs e ı ımı yorsun, e ını, o unu a11• ır yan an es ı ar a aş a- . . k 

1 
. 

1 le ? d·ı · ib" tezt ıpe çorap :ırını , yem 
yiyip giymiyeyim? canımın ıyan yo ya ı encı gı ı rını dinliyorlardı. O, ma· _ 

1 
. • ... 

· b ' · b ·· ·· gom eğim gururla goskre· çektiği bir kadını bir kere oş yere stzlanacağına sen salardan irinin ustune k ··ı- d 
b 1 b 

. re gu oyor u: 
koynuma almıyayım? • de taliini bir tecrübe et... oyu oyuna uzanmış, ıs· - Maamafih fena bir 

Böyle aylarca, senelerce muvaffak olursan ne ali.. karpinlerinin topuğuyla da- . ? k şey mı yapiyorum im-
kendi kendimle çekiştikten olmazsan • ne yapalım. Eli- ğınık kagıtlara vura vura senin malına, hayatına, ır

sözüne devam ediyordu: 
sonra nihayet şu neticede 

karar kıldım: • Babam faz. 

la namuslu adammış ... bir 

babanın çocuklarına bıra· 
kacağı en kıymetli miras 
temiz bir isimdir • der gi· 

dermiş... temiz bir isim bir 

miktar dünyalıkla beraber 

olursa ala, fakak züğürt ev

litlarda ancak bir nihayet 

iki göbek dayanabilir. Her 

neyl\C babam eyi etmiş, 

kötü etmiş o ayn bahis .• 

fakat etrafıınızdalci zengin· 

!erin hepsi koltuklannda 

çelt defterlerile analarından 

çıkmadılar ya .. Allahın 

Kafalanna koyduğu iz'anı 
" ebcet • ıribi ölüye diriye 

mizden geleni yaptık ama zına mı dokunuyorum? kat-
olmadı • der, kabahati kör - Böyle mutlaka bir iyyen... sadece Havyar ha-
talie yükler geçersin. • şeyler yapmıya azmettikten nında bir komisyoncunun * sonra ibret gözü ile etra- yanında çalışıyorum .. onun 

Bu zözleri söyliyen adam 

bir ay evvel şirketin muha

sebe katipliğinden istifa 

etmiş. sansar yüzlü, keskin 

beyaz dişli karayiığız bir 

ırençti. O gün hem unut· 

tuğu birkaç parça eşyayı 

alınıya, hem de "eski kapı 

yoldaşlarını • yoklamıya 
gelmişti. 

Oğle paydosuydu. Me

murların kibar kısmı karşı 
muhallebicide yumurta sa

latası, baş söğüşü, fasulye 

pilakisi yemeğe gitmişlerdi. 

fıına baktım . . bir alay hesabına gümrükten mal 
sııçlı sakalliadam mektep çıkarıyorum.. şimdilik e-
çocukları gibi art arda hemmiyetsiz bir maaş, ge-
dizilmiŞ bir acayip sürüye ne nisbeten ehf!mmiyetsiz 
katılmış, yerimizde sayıyu- bir anafor... fakat Allah 
ruz... bulunduğum yerde bereket versin gül gibi 
ne kadar çalışıp çabalasam 
önümdekini, yanımdakini 
ne kadar itip kakıştır • 
sam nafile .. , bilmem kaç 

yıl gelecek de aylığın 
bilmem kaç kuruş artacak, 
biri kovulacak ölecek te 
iki adım ileri gideceksin. 
Onun için •ya devlet başa 
ya kuzgun leşe. dedim, 
ksndimi kafileden yani "altın 

geçiniyorum ..• 
Ôksücüklü b~r ihtiyar 

derin derin göğüs geçire
reli: •hakkı var... ne çare 
ki bizden geçti. diye söy
leniyor, yirmi yaşlarında 
iki saf çehreli çocuk, mu
zaffer bir spor şampiyonu 
syreder gibi hayretle, ha
setle ona bakıyorlardı. 
Yulnız yüzünün hir yanı 

muharebede yanmış kırk
lık bir memurun r.e düşü

ndüğünü anlamak kabil 
değildi. Yumruğunu çe
nesinin altına da}amış, 
yemeğini yarım bırakmış, 
güzlerini kapayarak düşü

nüyordu. 
Genç adam masadan in 

mişti. Sobanın ağzında gÖ· 
rünen ateşlerden bir cigara 
yaktıktan sonra dolaşınıya, 

Havyar hanına, gümrüğe 
dair vurgun, anafor hika
yeleri anlatmıya başladı. 
Bunların çoğu bire bin kat
mak suretile şişirilmiş ma
sallardı. Fakat bu mahrum 
adamlar onları olduğu gibi 

kabul ediyorlar, başkaları 
kürekle altın kürerken kcn· 
dilerinin rütubctli odada bir 

kaç lira için yarı aç çürü
melerine hayflanıyorlardı . 
Hatibin gözleri bir ararlık o 

danın karanlık bir köşesine, 

yük sek bir yazıhanenin arka· 
sandan kendine b .. lcan ihti
yar bir adamın gözlerine 
ilişti. Birdenbire utanmış 

ve cesaretini kaybetmiş 

gibi sustu 
(Bitmedi) 
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Holivutfaki ôrümcek ağı"l'~!rt:cü:=u':i 
Biitiin bir şehir 

halkmın ayni aileye 
mensup bulun-

Tertip ve tercüme eden: C. F. sinema sayılası 
ondan bir oğlu olmuştur. lan t~orrest,. ile evlenmiştir. rümcek ağının içinden çıka- "Polly Ann Youg,, ve "Sally ... 
Bu çocuk son glinldrde genç Bu adamın daha C\'Velki ka- mıyorsunuz, değil mi? Acele Blane,, ile birlikte meşhur 

maları, birbirleri ile akraba 
" Jo:m Cranford " ile e\'len· nsı "An Littlt,, dir. "Lattl ctıncyin zincirini daha orra· yıldız "Mac Murrey,.in cvlilt-

çıkmalan r..~fimki;u :nül!iirY 
mi~tir. Pickford,, şimdi "Jack Dang· sına bile gelmedik. lıklarıdır. 

" Mary Pikford ,, da " Do- herty,, ile nişanlanmı~tır. "Edna l\lurphay,, vaktile 
Hele bu şehir sinema payı-

uglas,, tan C\'Vel "Onen Moorc,, "'Jack Daughcrtey,, "Bar- Norma Sherer in şimdiki 
t:ıhtı 1 Jollivut gibi yirminci 

. ile evlenmiştir. Bu adam bara Lanor,. ve "Vı'r:gı'nla kocası "'Truing Thalberg,, ile a. rın H:ıbil kulesi, ayrı ayrı , 
k şimdi ~' kathryn °Perry ,, nin Brom Fairc,, iıı eski kocast· evlenmistir. ır ·JarJ, millrtletlere mensup · 

biııbir çeşit insanla dolu kocn:;ı bulunmaktadır. dır. "Norma Shearer,, in bir 

b " kathryn Perrv ntn k k d i d n kad n ir yer o!ur3L. • . J ,, "Barbara la Varr~ olmuş- ız ar eş var ır. uu l 

Amerikalı bit' muharrir " l\Jarilyn l\liller ,, atlı bir kız tur. "Yiginia Broun Faric,, e "Faks,, studyalarmda sahne 

".Mae l\1urrey,, prens "Da· 
vid M' Divani,, ile evlenmis, 

bv adamın kardeşi de ~'Pola 

NegrJ,, ile aile kurmuştur. 

"Pola Negri,, "Şarlo- Char· 
lie Chaplin,,in eski nişanhsı 

dır. ~arlo,, "Pola Negri,,den 
1 kardeşi \'ardırki bu kadın · vazu olan "Hovard Havks,, 

Tollivuttaki bütün insanlann. glince o "Dukc Varne,, ile ~vvel "Mildred Harris,, ile 

Bütün sinema sany atkar· 
ları birbirleri ile akraba 

çıkıyorlar 
Bir Aınerikan mulıarrirj 

hu iddiada 
bir nile<fen olduklarını iddia " l\lary Pickford ,. un erkek evli bulunmaktadır. ile evlidir. 
etmekte ve b:ınu ispata ça- k:mle~i " J.ık Pikford " un "'Hovard Havks,. ın da sonra da "Llta Grey,, ile ev- in kardeşi " Konstam: 'fol- lcmektcdir. 
lışm;ıktadır. Bakınız nasıl: l'ski karısıdır. "Duk Varne,, daha C\ Yel "Mary Astor,, ile evli olan lenmiştir. madge,, dır. Üçüncü kard~ Muharrir maka!csint "'Hu 

,, B•ı z.;nu Hollivutta hulu- ".\larilyn Miller,. "Jak Pi- "Edra Nurphy,, ile evlenmiş- bir erkek kard~i bulanmak· " Uta Grcy. şimdi " Roy " Natalie Talmadgc 79 " Maide- zincirin büüin halkalarmı 
nan .lnema san'atkarları için· ckford., dan evvel "Ben Ly· tir. Bu kadın clyevm Ner- tadır. Bundan başka bir kar- D' ArcyJlin kansadır. Buster Keaton n Ue evlenmiş· tesbit etmek mümkün olsaf· 

de en c.;;ki kan koca (Douglas yonv. ile evlenmiştir. vyJı le Ray,, ile aile teşkil et• deşl daha vardır ki bu da " Roy D'Arcey ,, evvelce tir. " dı muaz1.am hir kitap Yiicu· 

yıldızı Fairbanks) ile ( Mary "Ben Lyon,, şimdiki "Be· miş bulunmaktadır. "Nervynle "Loretta Young., la evlenen "1\1.S.M,, stadyolan miidtir Amrikah muharrir bu şc- da gelebilirdi. l\l:ıahaza b~n 
Pikford) dur. be IJaniels,,in kocasıdır. Ray,, bugiin "Buddy Vattles,,, "Matty Keup,, ten ayrılmış ve sahibinin kız kardeşi ile kilde daha 500 - 600 isim daha birkaç yliz jsim ay:ıc .k 

" Douglas Fairbanks • " Mary Pickford "un ana ile eyli olan "Duane Tham- olan ~allaj l4:iler~,, Jn nişan· evlcınni~tir. Bu kadın şimdi saymakta, biitun :ıinema san·- kadar vcsaike ın.ılikim! :\r1.u 

• ~l::ry. Pikford ,, dan cv..-el bir kız kardeşi de \'ardır. pson,, un eski kocasıdır. Jısıd,ır. " joseph Sehencek ,, ın atkarTarınını akraba cırarmak- eder misiniz:>,, diyerek l•ili· 

" l..krh Snlly " ile cvJenmi~ "Latti Pickford,, cYvelce "Al- Kafanız karışıyor. bu ö- "L9retta Yung,, Jcarde~leri kardeşi ile "~orma Talmadgc,, ta. iddiasını ispat r.tti~ini süy- riyor. Arzu eder misiniz? 

-----------------------------------------··---------------------------------------------
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SiüıuJacda ~ ( ~ lıtlkded ) 
Bir teberru çc, 1ıeıe "Tanzimat,, tan son· ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ····-··· ...................... . Bir nahiye m8dürü tevkif edildi 

M enemenli zengin bir ra zenginlerimizin fedakArhk 
Türk malının bü- hisleri körlt.>ndi ve memleke- Sabık Gömeç nahiyesi rnüne sebebiyet vermekle koyunlarmda şarbon hastalığı 
yiik bir kısmını tin mukaddes ocağı gitgide müdürü Refik B. birkaç töhmet altıda bulunmaktadır." görüldiiğünden kordon kon- ' 

"1 lildliahmer ,,c teberru etmiş. adamakıllı !dillendi. Bu, belki gün evel Burhaniye ağır Bandırmada bir luıdise muştur. 
Bu :ıadir hadiseyi gazetenin din hislerinin zayıflamasından ceza mahkemesinin kararile Geçenlerde Bandırma Telgraf miitehauısları 
gtiı Lıtl'nez bir yerinde oku- hayratı zekat gibi .farz bilen· lvrindide tevkif edilerek Türkocağmda bir hadise lzmir, (AA) - Telgraf 
dtır.ı ve 0 mevkide bu müj- lerin gittikçe azalmasından Buahaniyeye gönderilmiştir. olmuş, resmi sıfatı haiz merkezlerinde tetkikatta 
deyi, çalıldrla örtülmüş bir ileri gelen bir şeydir. Fakat Bu hadise hakkında Ba- mühim bir zat iki gencı bulunmak mabadile bir 
koncııya benzettim. bugün :ıltın~la toplandığımız likesirde müntetir (Türk tahkir etmiştir. seyahat yapan 5 Alman 

Dili) refihimiz şu tafsilab Had"ıse Bandırmada fev· mütehassıs şehrimiz telğraf • ( rı17.t~teciliğin fÇ )'iİZlinii milliyet bayrağı bize niçin kt J" 
b·ı . . b . k . 1 f ...ı k ver"~e . e . ır : . .. . . kalide teessür ve heyecani hanesindeki te.tkikatına de-

ı ıncs.:m, nıçın u msana zev \1)'111 1cyeccnı, ayni e1.;a ·ar- lvrmdı nahıye mudmye- • 
1 

vam etmektedır. 
Ye hiirmct yeren habf!ri en lığı Yermiyor2 tine nakil ve tayin edilen mucıp o muştur. İzmlrde bir ziyafet 
~a~a ;ılmadıklarım sorar, bel- Ba~kn memleketlerde mil- Refik B., Gömeçte iken Tahkiri yapan zatın o lzmir, 6 (A.A) _ mual-
ki onları tnkdir~izlikle ith:ım yonluk çeklerin imzalandığını ahsma ait çalman b' sırada fazla sarhoş olduğu 1. 1 "' • 1.... . · d f ır pa· .. . . ım er oır ıgı yırmı sene en 
ederdim. Fakın bilirim, ki semt semt geniş saçaklı bi- rayı meydana r_ıkamıak soylenılmektedır. f la ıı· l'k d 

- f " .... • az rnua ım ı e en mes· 
J\nııdoltı :ıjansımn o telgrnh nalar, şclkittli kollar gibi daha d.o~.usu .... ödetmek için Babkeslrde şarbon lek~lan şerefine bu gün 
;!'Cccnin kimbilir hangi ~eç çatılarını zayıflara. himayesiz- dört kışıyı dovmek, binne. ha,felığı t" k .ıı.: d b' · . b ı d b" . • .. ur ocal5.n a ır çay zaya· 
~ııatindc gclrni~ Ye nübet~i lerc açıyor. Oralarda da llin tıce un ar an ırmm of. Bahkesre tabi Omerköy feti vermiştir. 
muh&rrirl yor~nlukmn bitti- gevşekti~ O h~dc kdRkArl~ =-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

f,i bu z~manc.ln İ!?te o gör- ğı, daha ba.,ka hislere. daha ·ıım mu .. "u·rı·,eu Gene antrepo buhram uueı ha' 
dliglinü7. yahut ta görmedi- ince düşüncelere ve belki de UI O Ağusrnsra tatbike ba~lnnıla- H UI 
ğiniz küçük, kapunık yerde içtimat terbiyeye vermek Ja Anka_r_a_d_a faalıyete cak olan yeni giimriik tari-
kalmı:;-tır. zım. fesi dalayı&ilc ithalat tacirle-

Tcbemı, bizim pek eski Menemenli vatandaşın asil başlanıldı rimizin memleketimize pek 
ve belli ba~lı nırlıklarımız- ruhunu alkışlarken, onun bii· Ankara Jmar mii<lüriycti· fa7.Ja ecnebi mamulAtı eşya 

1 nin teşkilatına bnşlanılmıştir. 
dnn Jır. :ıl&\m camia~ına gir- tün zenginlerimize örnek ol- Müdüriyete vekilleten DahJJi. getirtmekte olduklarını yaz-
cllktcn sor.ra "\. akıf,, ismini masını dilerim. ye müsteşarı Hilmi B. tayin mıştık. Haber aldığımıza go-
alm1~tır. Hudutlarımız içinde ~A cdilıniştir. Müdüriyet şimdilik re, son glinlerdc bu yüzden 
brtmır va sevinçle seyrettiği- "' bi.itçcdeki 250,000 lira ile şehrimizde anueposuzhik buh-
miz mim:ıri abidelerinin he- ic:c başhyacıık, bu arada Ma. 

v ranı baş güstermi;-tir. Bu mü-
men heı)si onun eseridir. Jivc vekaletinin kefaleti ile 1 · nasebctle tacirler Ticaret o-
, . ~kıf 'c "h!l):Tat,, :ıs1rlarca üç misli vergi iki milyon liralık bir istikraz 

aktine çalışaktır. dasına müracaat ederek Rıh-
hu memleketin şchreminligi- Beyanname vermiyen kol- imar müdüriyeti Ankaranın tım şirketi hakkında şikayet 
ni yapmış, ortaya çok kıy· lektif şirketlerinden üç misil su işini de deruhte edecektir. tc bulunmu:-;olardır. 
metii, pek heybetli eserler vergi ııhnm:ısı k:ırnrlaştml- .Müdürivec bir aya l~adar fi. Hu hususta Liman ..,irkctl 
koymuştur. Nesiller değiştik- mıştır. len iie · başlıyacaktır. de şikayette hulunmu~tur. 

E.__ -· - - - ::::z:sı::: - --z: i 

ÇIKRIKLAR. 
DURUNCfl 

haykırdı. 

inler gibi bağırdı : 

Arkadlt . . Hey , 

- Ölmemek için 

ceksin 1 •• 

öldüre--

• . ..:,,. Bizden olmıyanı değil , bize 

• · dost olmıyıını da öldüreceksin 1. 
11 Şu ô.dam/lJTl asa/zm / JJ Esma bacı : 

Bu da lcafi değil, iŞlerln tc1nize çılonası - Stltıhlar kınlıncıyakadar 
için Sıddık zadenin yok edilmesi atetAl':·. Ddedi ·:L k __ ,_ 

/ A d d · d mın erganını urtarac.:u.• 
azını tr enıro~ u sınız • Haydi bakayım • 

Al 
- 78 - Yazan: SaJrl Elem Alinin evlni yıktlC'mak hiç 

evi dergah1nda d&11er, hı- 1 "herkes aptes alarak geldi. Ve .. 
zırlar , Dudunun ve Esmanın f 800 ıöıler söylendi .. bmenln aklından geçen bir teY 
6oünde topbıuddar , bu içtimu 4 Hum bapda , Jobek aeale l dejildi. Köylüler ıuna kanidir· 

ler ki sağ 'insan bld~ devlet 

kuvvetleri için bu derglha adını 
atmak imkansızdır. Ve gene bili· 

yorlardı ki, çılmklara haciz koydur· 

madıklan göndenberi, köyün et-

rafında atqten bir ç.enber geril
miştir. Bu çenber gitgide daraldı 

Ayni gün dörtler mahafiltn
de §(>yle bir müzakere geçti: 

- Dört köylü gammazlık 

etti, öbür tarafa geçti. Esraımızı 

sattı. 

HMan cevap verdi : 

Kadriye H meselesi 
için İzmire mi gidecek? 

lzmirden bildirilen bir 
habere göre Kadriye hanını 
tahkikatı Hikmet B. tarafın
dan idare olun41caktır. 

Bu muna~cbctle l likmet 
B. yakında lzmirc gidecektir. 
Şehrimizde buna ihtimal 
verilememektedir. -Bereket yağmurlan 

Son günlerde Trak) a ve 
Şark 'ilayetlcrimize de fay
dalı yağmurlar yağmıştır. 

- - Yarın kavak ağaçlarına 

asılacak. Kararını imzahyalım. 

-- Haydi, haydi k&ğtdı, uzat 

diviti parmağımı basayım. 

Hasan: 

- Bu adamları asalım ama 

bu kafi değil sözün kısasını 

söyliyeyim bu baıımızclakl be

lanın nereden geldiği mah\m 

hokometi de fıtkırtan odur.. Şu 

Sıddık zade yok edilirse ortada 
bır teY kalmaz. 

Göıler?ııi dik, dik dikerek 
söyledi. 

- Keranmı ~ de&cre ym- A 

( 
Toplu ııneyll fntHtırı 

[ lzmir gazetelerinden birisi 
şu satırları yaımış. Mizah ya
pan arkada.,larımıza mevzu 
teşkil eder limidilc i tinsıh 
ediyoruz.] 

G eçenlerde gazete
mizde Kız mual
lim mektebi talc-

besinden bir talebenin inti
hara teşcbbiis ederek bilek
lerini kestiğini yazmı~tık. 

Dlin mektep miic.hiriyctinden 
şu tezkereyi aldık: Toplu 
ignc ile intihar tc~cbbu;:.li11li 

ncfb bir 'uk"a~ır "liyc ne~· 
rcdi roruz: 

~İuhtcrem efendim 
<:cçcn ha(tıt mcktehiml;r.de 

' ·ukuhulup gazeteni7.de (Rir 
talebenin intihar etmek için 
damarlarını kesme i) şeklin
de intişar eden hadisenin ma
hiyeti şunndan ihan.:ttir. 

Birinci smıf tan kabahatli 
bir talebe, alacağı cezaya te
siri olur timidile bile~nc hir 
toplu !ğnc hatırını~ ,·e bir· 
kaç damla .kan çıkmıştır. 

Yak'u talebe efkAn umumi
yes.ince cakbihle karşılanarak 
müteşebbis talebenin neda
meti \'e bir hafta muddetk 
mektepten tardilc netic.Jcn
miştir. 

Keyfiyetin hitfen bu şe-

kide tashih burulmasını rica 
ederim cfenmdim. l\hidlii 

Silreyy4 

yornm • 

- Yaz .. Yaz f.. 

Ertesi gün Sıddık zadenin 
evinin önünde dört köylü gö
rüldü • . Bualar , düşman hudu
dunu apn acemi casuslar gibi 

korkak , fazla ihtiyatlı , kendi
lerini hissettirmemeğe çalışarak 

dolapyorlar , Sıddık zadenin 

evinin etraf mdan bir türlü aynla

mıyorlardı • 

Sıddtk zade o ak13m evine 

1 

kıratının terkesinde bir orospu ile 

geldi • 
Büyük kapıdan girdikten sonra 

J 
Operatör ! 

S
:ıbık Şehremini operatöt 

l~min B., gene son 
giinlcrdc kendinden 

bah~cttirmcğc değil de hah-

setmegc ba~lndı Son sa:ıt re· 

fikimizdc ~ Kcndbinin 1~t:m

bulu fel~ketlerden kmtardıği· 

nı,, bahseden operatör lıu 

velinimctliğini şu ciiıule ile 
ispat cdi} or: 

"Benim zamanımda ekmek 

ı 8 buçuğa değil, 2..ı. kıırnşa 

kadar Iırlamı~tı. 

---- - - -
Otomobil grevi kaimadi 

Şehremini muaini lJ,'.mir 

8. şoförlerin otomobil iicrct· 
leri hakkında miirncaatları 

miina cbctilc ~u be) an:ıt 
bulunmu~tur: 

- "Aruk hiçbir meseli! 
yoktur. Yeniden yapacn~ım·:..: 

tetkikat ta yoktur. Hu Ym:iyct 
devam edecektir. Biz nokrai 
nazarınıızd:ı musırrız,, -
Dahiliye Vekilimizin 

seyahati 
Dahiliye \ ckillmiz orta 

Anadolu seyahtinc üulimuz
dcki perş~mb.: gimii b;-lı~ ·1-

caktır. 
em 

cncll dördü.~~ü l:ansı , sonra 

üçünc5 kı:.rısı , daha sonra ikinci 

karısı , en nih::.yette birinci ka· 
mı ken~is:ni ve k<ıp:ıtıra mı 

karşılac!ık.r , h l : 

Ha, E;c!din hanım una 

itibar kccamııa i~ibar sayılır 
diye , içleri tutuşa , tutu~a f,a· 
patır.aya )'Cr gö&tcrdıler . 

Kimi kannm ) a'ağmı yaptı • 
kimi efend: ile kapatmanın rakı
ıını hazırlama~a koştu •. 

Sıddık zade , pelteleşen vücu· 

d-ınu sedirden sarkıtarak, aW-ını 

yaya, yaya: 



VAKiT 8 Tlaziran 

'' Almanlar Kayseri 
" Şarlok Holmes ,, in sergüzeştleri' 

Duvardaki Çengiler 

• Holmes,. 
rnatl~rden beri 
hareketsiz du
ruyordu. Uzun 
ve ince kameti, 
pis bir rayıha 

neşreden bir 
halita ile dolu 
bir kimya ça
nağı üzerine 
egilmiıti. Başı • 

~ül!süne doğru 
>arkmıştı ve 
n•zarımda gri 

tüylü bilyük 
ve zaif bir kuşu 
an dıııyordu. 

Bırden bire 
dedi ki : 

- Nasıl 
dostum Vatson.. ~ 

Bunun hakkın

Yazan : Konan Doy} 
Mütercimi: M. Gayur 

-1 
Viktoryanın 

devri senevi 
şe:ı liklerınde 
bulunmak için 

Lon draya gel
miş, c Russel 

Skuer> de bir 
aile pansiyo
nu na yerleş· 

miştim. Eyale
timizin rahibi 
Rusel de orada 
misafir 1 d i. 
Orada Ame
rikalı bir genç 
kıza tesadüf 
ettim; ismi Elsi 

Patrik idi. Az 
zamanda bu 
genç kızla 

dost oldum. 
Ay nihayet 

bulmadan ona 
da mütalaamı f;. ·~-''"'"'"·Jr!'-.ııı 
ne?. 

lamamen taat
ıuk etmiştim. 

Masanın üzerine bir tabaka 
kiığıt atarak kimya tahliline tek· 
rar koyuldu . 

Üzerinde manesız hiyero
ğlifler çizilmiş bulunan kağıdı 

hayretle seyrediyordum. Nihayet 
bağırdım : 

- Fakat Holmes.. Bu gös
terdiğiniz ıey bir çocuk tara
fından yapılmış resimler .. 

· · Sizin noktai nazarınız 
bu mu ? 

- Bundan başka ne olabi
lir ki .. 

işte bunun ne olabilec~inl 
• Norfolk • eyaleti dahilinde 
•Reyding Turpe• malikanesi 

ııalıibi Mister • Hilton Kabit > me
ra< ediyor. Bu birinci vesika 
ilk po•~a ile elime geldi. Ve!i
kayı ~öndere'l de ilk trenle beni 
vörmiye gelecek. işte zil çalın 
<l:. Eğer gelen o değilse çok 
hnyret edeceğim Vatson. 

Merdivende ağır adımlar du
yuldu. Az sonra iri yapılı kır

mıı.ı ;uraılı "8kalsız bir mösyö 

~ö ... üktü. Parlak nazarları; al al 
yanokları bu adamın Beker 
Strik sisle~ir.deıı uzak bir mın

takada yaşadığını gösteriyordu. 
Sanki l:endisl ile beraber, sert 
~erin ve kuvvet verici deniz 

~avasından bir miktar getirmişti. 

Her ikimizin elini sıkııkıan 
rnnra, oturacak oldu. Tam bu 
mada masanın üzerine bırakı 
v~rmlş olduğum garip işaretli 
kiij:lı! gözlerine llitti. O vakıt 
ba~ırdı: 

- i'iasıl Mösyö Ho!l!les .. 
Bundan bir mana çıkara bıldi-

niz mi? 
l lclnıes dediki: 

- Şüphesiz pek garip bir 
ıey. ilk nazarda bir çocuğun 
yaptığı resim zannolunur. Kağıdın 
üstünde rakseden bir takım ga
rip adamcıkların tasviri var. 

Böyle kaba saba bir şeye neden 
bu kadar ehemmiyet veriyor
sunuz? 

- Eğer zevcem bununla 
ayrıca meı~ul olarak fevkalade 
endiıe göstermeseydi ben de bu· 
nu aldırmazdım • Fakat 
zevcem bundan ölesiye korktu. 

Bir ıey söylemiyor amma 
bakııından ne derece l<0rkmuş 
olduğunu anlıyorum. Bunun için 
meseleyi sonuna kadar tamik 
arzusundayım. 

Holmeı kağıdı eline alarak 
ışığa karıı !utlu. Bu bir def
terden koparılmıı bir yapraklı. 
işaretler kurıun kalemle yapJ
mıştı ve atideki ıekilde idiler: 

Bir belediye dairesine mü
racaatla nikahımızı kıydırdık, ve 
Norfolkta malikineme gittik. 
Mösyö Holmes, belki de, iyi 
ve eski bir aileye mensup olan 
bir adamın böyle aldığı kadının 
mazisini araştırmadan evlenme
sini biraz garip ve delicesine 
bir hareket adeccksinlz. Fakat 
eğer o kadını görseydiniz hare· 
ketimdeki sebebi anlardınız. 

Elsi gayet doğı'u hareket etil. 
ve beni kendisile evlenmekten 
lnagate serbes bırakb ve dedik!: 

- Vak tile bir cemiyete işti· 
rak ellim . Bu cemiyet üzerimde 
çok fena tesir bıraktı ; onu 
unutmak isterim • Elim mazimi 

hır daha hatırlamamak en büyük 
arzumdur , Hilıon eğer beni 
zevceliğe kabul ederseniz şurasını 
biliniz ki yüzümü kızartacak hiç 
bir hareketim yoktur • 

F akaı bu bapla size verdiğim 
sözle iktifa etmelisiniz ve mazi 
hakkında hiç bir şey sormama
lısınız . Eğer bu şerait pek ağırsa 
Norfolka dönünüz ve beni sizi 

Holmes kağıdı hır müddet görünciye kadar yaşadığım elim 
d·kk ti tı· hayatta terkedinlz . ı a e muayene e ı sonra 

Bu şartlan kabul ettiğimi söy· cüzdanına yerleştirdi, \·e dediki: d 
!edim ve bugüne ka ar sözümde 

- Bu mes' ele gayet alAlı:a durdum . 

uyandıracak ve nadir bulunur Bir seneden beri evlendik ve 
bir ıeydir. Mister Hilton Kabil gayet mes'ut yaıadık . Bir ay 
mektubunuzda bana bir mik- oluyor ; haziran sonunda idi , 
tar tafsilat vermiıtiniz. Eğer bun- ilk endişeli alametler! gördüm • 

!arı dostum • Vatson • a tekrar Bir gün zevcem Amerikadan bir 
ederseniz minnel!arınız kalırım. mektup aldı • Mektubun pu-

Mısafir ellerini asabiyetle !undan Amerikadan geldiğini 
sıkarak dedi ki: anlamışbm • Zevcem mektubu 

U af 1 alınca benzi atlı ; mektubu aça· - zun ı si iıla girişmiye-
rak okudu ve ateşe atarak yakıı. ceğim. V azlh görmediğiniz ııok· 

taları izah ettirirsiniz. Naklime Mektuba ait bir ıey söylemedi• 
ben de bir ıey sormadım; çünkü geçen •ene evlendi"'m tarihten b b 

H' u apta vaitte bulunmuştum . başlıyacağım. O sırada Kralı·çe 
(Bıtmodıl 

-·==:::=====~:==~===;=:;'7=~~====~~ 

R f • ' ' ı d' talebelerimiz de vardır ki oma se ırımız ge 1 bunlardan lzmir belediyesi 
mııı tarafından gönderilen Hur-

[t'" torol~irlnct 'ohıfonıızdodır mühim bir konferans verdi Şit ef. ismindeki kenç Si• 

nin yüksek meclisin tatili ve alkışlandı. Hulasa harf nıfın birinciliğini ihraz et· 
mlinasebt"tile irat buyurduk· inkılabımız büyük bir ala- miştir. 
lan nutka ilave edecek tek ka ve takdir ile takip olun· Divanı muhasebat tara-
bir kelime yoktur. maktadır. fından mürakıp Beylerden 

İ:ı:cilcrimiz ltalyaya gidecek İtalyadaki talebemiz beş zatta İtalya divanı 
- Sanıyorum ki eylül - İtalyada muhtelif şu· muhasebatı ve maliye ne· 

içinbc güzi<le izcileri?1izden belerde tahsil eden talebe- zareti nezdinde staj gör-
mürekkep bir kafile Italyaya miz vardır. Adliye vekaleti mektedirler. 

seyahat edecektir. ve bu tarafından iki kıymetli genç Murakıp Beylerin de gay· 
5cyahat meınlt'kelimize ge- hukuk fakültesinde muvaf· ret ve müktesibatı ilmiye· 
icn İtalyan izcilerine bir fakiyetle tahsile devam et- )eri mucibi iftihardır. 
iadci ziyaret olacaktır. mektedirler. lktısat vekaleti S 

Suat B. inyor müsolini-
y eni harflerimiz ve ltalya hesabına ziraat tahsil et- nin fstanbula geleceğine 

Yeni Türk harfleri inkı· mekte olan kıymetli ve dair şayıalar hakkında so-
!abımız ltalyadiı çok güzel çklışkan gençlerimiz var. rulan suale: 
tesir yaptı. Belki hatırımız- Ben ltalyadaki talebele-
d;,dır, birkaç ay evvel rimizden çok memnunum. 
uyanış mecmuası sahibi Takip ediyorum çok çalı-
Ahmt Ihsan B. Romaya şıyorlar. 
gelmişti. Ricam üzerine Bundan maada Ordu, 
Enstitü Oryantalda yeni İzmir. Giresun gibi vila-
Türk harflerine dair mü· yetlerimiz belediyeleri he-
ııevver bir kütle karşısında sabına sanayı tahsil eden 

- Bunu zannetmiyorum, 
demiştir. 

İmza ne zaman 1 
Ankaradan dildirildiğine 

göre Fransızlarla müzakerat 
son safhasındadır. ltilaflJa· 
me yakında imzalanacaktır. 

I 

h/Jlll. 
.İtalyan 

tayyareleri 
Oiin Karadenize 

hareket ettiler 
Enclki p;ıın ~dıriınize 

gdcn lrnly tayyareleri cllin 
>ahalı ;aat ıı.so ele \"arııarn 
hareket etıııi,tir. · 

Filo ~chriıııizclcn ayrılırken 
gene bir tayyare l'ilonıuz 
kendilerini bir mıiddct tqyi 
ctn1i:.;tir. 

lt.;lyan hava filosu \"arııa
clan sonra Kilstcncc ve 
Oclcscya giderek Odcsacla iki 
p;lin kalacak, çar~alıa glinii 
tekrar J,tanbııla gelecek ve 
cuma giiııli ~aat 5 te li:ılyaya 
hareket edecektir. 

Tarabyada pcr~ınbc giiııli 
\'Criklcn ziyafet mlinm:cbetilc 

l'ilu kıımaııdaııı Jencral Dö 
Pinedo ve nıüste':'llr :;inyor 
Bolbo cenapları . r e ,\n
karadaki umııru hariciciye 
unıum miifetti~i :\lııza[fer 

pa;a arasında samimi tel
grarıar teati edilnıi;tir. 

Menfi tesir 
Ankarada Yunanlıların 
son hareketleri hakkında 

ne düşünülüyor? 
Ankara, 7 (A.A.)-Yu

nan)ıların aramızdaki mese· 
lelere müteveccih son vazi
yeti burada pek menfi bir 
tesir bırakmıştır . Hükume
timizin büyük hüsnüniyetle 
varılan itilafın son dakikaya 
kadar Atinadan mütevali 
talimat !arla ha zırlandı ğı 
malı'.lm iken salahiyeti teca
vüz keyfiyetine zahiri ve 
dürüst manası verilmemek
tedir. Ancak resmi mahafil 
neticeye intizar etmektedir. 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Seri ,.e lüks K:ıradenl;: post;1~1 

Mı.llef vapuru 9 
Haziran 

Pzar günü akşamı 
saat 18 de 

Sirkeci rıhtımından lıareketle 
( Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Ordu, Oireson, 
Trabzon, Rize) ye J\ziıııet ve 
Sürmene, Vakfıkebir, Gürele, 
iskelelerine de uvrayarak 
avdet edecektir, 

Müracaat mahalli : lstanbııl 
Meymenet Hanı altındaki 

yazıhane Telefon İstanbul ı 15 

Seyrisef ain 

Trabzon birinci postası 
(REŞİTP AŞA)vapuru 10 Haziran 
Pazarleıi 12 de Galaıa nhtınnn· 
dan harekeıle İnebolu, Sam1Un. 
Gireson, Trabzon. Rize, Hopaya 
gidecek ve dönüıte Pazar ilkele
ıile Rize, Sürmene. Trabzon, 
Tirebolu, Gireson, Ordu, Ünye, 
Samsun. İnebolu, ZonguldaAa 
uğrayarak gcleceklir. Harelr.eı 
günü yük kabul olunmaz. 

Antafya Postası 
(A:\'AFARTA) vapuru 9 Haziran 
pazar 10 da Gnlaıa nhhmından 
hareketle lzmir. Küllük. Bodrum 
Radoı, Fethiye, Finike, Antalyay; 
gidecek ve dönüıte mezkOr iıkc· 
lelerle birlikte Dalyan, Marmaris, 
Saloz, Çanıılr.lcale, Gelıboluya 
uğrayaralı: gcleceklir. 

lzmir - Mersin sür'at postası 

' isterler ,, 
Bu, meşhur bir pro ... 

fesörün sözüdür 
Bir sosyatist gazetesi prkfessör bunak diyor ! 

Geçen mart ayı 

.\mcrikada clip!omat. 
sür, GazL, rnhibi 
ldakal(.JOOO) 
kişiye c\lanıan 

mi ili yet pcr. 
yer muhafaza
k~r [ırka:<ı 

reisi Ilcr .\!
leni I lugcn
berg tarnfın

daıı bir sirkü

ler günclcril

nıi~ ı·c bunda, 
tamirat nıcse
lesiııclc .'\la-

içinde 

profc
olan 

ve ecnebi kunctltrin elinde 
oyuncak oldukarı >iiylcnnıek· 

tc \'C ctb!r Ye. 1 yik karşı· 

~ınd.ı huglınkl. 

• yaziycti kabul 
~tmiş olan .\1-
m:ın milletinin 
hal:\ k:ılbcn 

kayzcre sadık 
. ' 

bldığı beyan 
·olunmaktadır . 

Bir so::yalit 
r;azctc;i bu 

Mektuba kar>t • 

Vilhelm 
yaptığı ııc~riy:ıt 

ara;inda diyor 
manyaya mt . .r. .... cret olun- ki: 
ması rica edilmişti. 

Bu mektubun günderilmc<i 
Alanımı sosyalist ve lilıcrııl 
matbuatın da uzun uzadıya 
tehirlcr!ere yol açmıştır. 

son zamanlarda Ataman 
nasyonalist partısı na~iri 

efkarı olan bir gazete "Al
man milletine acı hakikatler" 
serhlvlrnsı altında rnbık Ko
lonıbiya clariilliinunu emini 

olan ve bup;iiıı 29 y:ı~ıncln 

bulunan Prof Burgcsin Dr. 
"Ilugcnberg.,c hitaben y:ı;,,
dıgı mektubu ııc~rctmektedir. 

1 i\Jayıs tarihli olan bu 
Berlin gazetesinde okuııclu~u
nııı/.a giirc bu ıneknıpca Prof. 
Al mayanın bup;iin kii cumhu
ri yct hiikılmetiııi pek o ka
dar kale almamakta ye Kay

zerin menfaya günderilıııcsi

ne pek miitaessir gürlinmek
tedir. 

"1Ier Bıırgc,, 1\lnrnnra 1918 

senesinde kendbiııin, Buq.(C· 
~in yardınıına J...o.~ma~ını 

beklemeliydi demek btiyor. 
.\ laalesef, o zaııı:ııı, bn 

profesör, Yatandan ayrılan 

ye kıtlık içinde kı rr:ıııan al
man toprakları iizcrinde bii· 
ylik topları, tankları, \'e t:ıy

yarelcrilc ilcrilcycn (2) ıııii

yonluk lıir Amerika ordusu 
arkasında güzden ııihan ol
nıuştu. 

Gene lıu zat Almanhır o 
p;cliııciyc haclar ölmekte de
vam ct>clerdi demek arzu· 
suııdadır, Ye bu yapılnıadıgı 

için kızıyor. 

Bir profesör bilylc hata 
edebi lir YC bu !\ 1 m:ınyada 
da olur, fakat p;üya na;yo
n;ılist olan bir fırkanın, cli
magı muhtel olan ilıtiy:ır bir 
yalıancınııı fikirlerine ~\iman· 

Bıı mektupta :\iman ihtil<\I !arın milll arzıı>ıı rengi 
ve inkılabını yapanl:ırın hain Yermesi cliıııclir. 

[ Üot tarafı birinci •yfamızdadır] 
san'atı sırf san'at sahasında 
kaldığı halde mücrim ad
dediyor? 

Şunun için mücrim ad
dediyor: 

Daima ileriyi gören san'
at geriden ve artta kalan· 
!ardan kuvvet alan ve yavaş 
yavaş ilerliyen ahlak ve 
hukuk arasında yürüyüş 
farkı var. 

San'at nekadar mahiyeti 

itibarile ihtilalci ise ahlak 
ve onun kanunla teyit edi
len bir şekli olan hukukta 
zıddına muhafazakardır. 

Mücadele buradan başlıyor. 
Her devirde san'at koştu, 

hukuk ve ahlak onu zin
cire vurmak istedi. Ahla
kın ve hukukun bu ateşli 
mücadclelesi bilhassa çıp
lak ve müstehcen bahsinde 
daha sert ve daha müsa
mahasız oluyor. Çünkü : 

Henüz ahlak ve hukuk 
çıplaklık meselesi ni "to

temik" bir zihniyetle "to
temik., hislerle tatbik edi
yor ve hükmünü veriyor: 
Totem akidesine uymıyan 
eserleri al aşağı. Çünkü: 

Totem itikatlarına göre 
kan içindeki kadın tote
min kanına maliktir. Bu 
sebepten "tabu.,dur. in
san kanı tabudur, iusan be· 
deni tabudur. 

Hatta kıllarını kesemez. 

zakara hesap vermek mec
buriyetinde kalacaktır. Dürı 
böyle idi. Yarın herhalde 
böyle olmıyacaktır. 

Çünkü cemiyet müspete 
doğru dört nala ilerliyor. 
Şeniyet yarının yeğane 
rehberidir. Netekim iktisat 
dünyası müspete ve şeni· 
yete istinat eden bir "akıl. 
halk etti. Bu yeni rehber 
bütün ictimai kıymetleri 
şu iki nokta etrafında 
toplıyor: 

.. ı· '1• - ş ve ı ntısas ..• 
Ahlak ve hukukta bu 

devreye girdikten sonra 
"çıplak., davası bir garip 
efsane gibi kalacaktır. 

Mes'ut bir akit 
"Akşam" gazetesi muhar

rirlerinden kıymetli arkada
şımız Mustafa Ragıp Beyi~. 
lstanbul mliftüliiğü sermü
sevvidi Tiheşli hacı Ahmet 
Esat Beyin büyük kerimesi 
Naciye hanımın akitleri 
dün, Ahmet Esat Beyin 
Kartaldaki köşkünde, Kar
tal evlenme memuru huzuru 
ile icra edilmiştir. 

(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 
vapuru 11 haziran ıalı 12 
de Galata nhlımından harekeıle 
İzmir, Antalya, Alıliye, Mcroine 
gidecek ve dönüııe T •ıucu • 
Anamur, AlAiye. Antalya, Kuı 
adası ,İzıni:e uArayarak gelecehir. 

Kesilince "Propan., olur. 
"Maniz. hele kadını tama
men kopar harenileri ve 
"jines. !eri icat eder. 

, Merasirade Kolordu ku· 
mandanı Şükrü Naili Pş. 
Hz. ile Nafia ser müfettişi 
Bahtiyar, Kadastro heyeti 

fenniye müdürü Halit Ziya 
Beyler, matbuat ailesi ve 
birçok zevat hazır bulun· 
muşlar ve Şükrü Naili Pa· 
şa ile Bahtiyar ve Halit 
Ziya Beyler tarafeynin şa
hitleri olmuşlardır. 

Tarafeyni tebrik eder ve 
saadetlerini temenni ederiz, 

Karabiga hattına lstan
buldan Pazartesi akşam
ları kalkan postalar 9 
Hazirandan itibaren Pazar 
günleri kaJİtacaktır. 

Bugünkü hukuk ve ahlak
ta o devirden kalma müs

tehaselerin emirleri şeklinde 
ifadesinden başka birşey 
değildir. 

Cemiyetler bu kaiidelere 
itaat ettikçe san'at muhafa· 

İhsan efendi öldü 
Evelki gün lzmirde vuku 

bulan tayyare kazası yara· 
lılarından küçük zabit Ihsan 
efendi ülmüş, cenazesi me
rasimle kaldırılmıştır. 
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Veni otomobilinizin 

teker ekhinde kulla! <lı
ğınız lastikler her hangi 

marka olursa olsun 

lhtiya olarak yalnız 

Lasti '"'~ini bulundu
rup kullanarak tec
r··be ve neticesini 
mukayese ediniz. 

. . . . .. , . . , 
"'. ·. • ... .. 1 e . __ . _ • ...:.ı 

Fabrfluuının umumi deposu: 
lstanbulda Yeni postane arkasında 

BAKER Hanındadır. 

Posta kutusu lstaubu! 468 

Havayı değiştirlnl2, ıtneklerı ko~unuz, fazla ısınan ma.'ıallcrl serinletiniz. 

Biitün bu şeyler için vantilatör l(ullanınız. 

SATİEı:~:~fVERESİVE 
OLARAK T AKDiM EDER 

Me&ro Han Tiinel meydanı: Beyoğlu = Beyazit lstıınbul 

Denizli Vilayeti daimi en- 1 ~staub!:ll limanı -.. . d Lımana bütu maliımatı •liman 
cumenın en : brifelerini ve bütün liman 

Denizli idare! hususiye;ine ait Podazopulos fabrikası de- rusumım~, istatistikleri, her 
k 

türlü nalı maUlmatı muhtevi 
mekle meşhur büyük fabrika binası apı ittisalindek hane bir eserJir. 
hariç olmak şart!le iç ve dış anbarlan fabrika ve imal~tane Her tüccara ve limanla 

· binası su V'! atet tesi!atının hnvi hududu mu:ıyycne dalıilindı:ld alakadar her kese 11zımdır. 
bina birinci taksit peşin olmak ve bakiyesi dört senede Gayet nefis basılmıştır. • ı » 
dört müsavi taksitte tediye etmek üzere 10 hazirnn tarihin- lira mukabilinde kitapçılarda 
den 10 temmuz Çlll\'amba günü saat 16 ya kııdar kapalı ve liman şirketinde satılır. 
zarf osulile müı:aycı:feye konmuştur. Talip olanların yevmi 
mczktıtda beş bin liralık te:niruıt mektubile tek!ilnaroelerini it.AN 
Denizli Vilayetine tevdl etmeleri iUn olunur. Kartal Maltepesinde bulunan 
---.....:.--~-----------! Piyade mettebi için biraz Al-

JBpidO ve f spirtolu içkiler inhisarı mancaya vakıf olmak şutiıc öo-

dii l 
• • • d 80 lira ücretli bir daktilo me-

Ull1Jll1li mü ··r ıiğun en: muruna ihtiyaç vardır. 
Enafı prtııaınesiude yazılı biri 300,COO '1i4cri 450,000 Bi!imtihan kabul edilmek ve 

kilo olmak lizen 750,000 kilo iki nevi ispirto pazarlık surctile şeri!iııi anlamak üzere 17 ha
elınacebır. T alıpkr mubayaa şartıwncslni ~cnn.ek tr...ere ınuba- uran 929 tarilıiııJe Me!tepe 
yaat İrnınisyor.u kitabetinc mfıracaat edecektir. Tckt'ile• 1 Tcın· ııiyade mektebi müdüri;-cti:ıe 
ıııuz Pazartesi günü ou.t 12 ye kadar kabul oluııacı1ur. mürac;l.ıtl:ırı. 

VAKiT R Bıziran -'• , 

Büy 
~A~wl~R!!:i Eşya p yangosu 8~~~a 

Türkocakları merkez h yetinin tertip ettiği 
Büyük eşya piyankosu ikramiyeleri 

Cins 

Kapalı 929 nıod~I 27 katalog No. in 
Qeş ~işilik Iluik oton1obli 
~ap~~l 929 ınod~i Şevrole otonıobili 
Pırlanta Pantantfi 
« Küpe 

Büyük salon halısı 
Yüzük 

(( 

Pırlanta Pantantif 
Pilatin çift kap~lı erkek saatı 
« Kadın kol saatı 
S::ılon takınl'ı 
İpek seccade 
Halı seccade 

l 

Hereke battaniyesi 
(( « 
(( « 
« « 
(( (( 

Herekenin föntazi ipekli yastığı 
(( 

' (( 

« 
(( 

(( 

(( 

(( 

« 
(( (( « « 

llereke kumaşından yaslik 
(( (( (( 

Hereke'nin ipekli n1endili 
Beykoz fabrikası nıanıul:\tından bavul 

« jj 
(( (( 

Adet Flat 

1 5000 
1 2500 
1 2200 
2 1850 
2 600 
1 900 
2 500 
1 400 

lÇl 250 
10 200 
2 1000 

20 250 
80 100 
50 10 
50 15 
30 20 
20 25 
10 30 
10 10 
10 20 

25 
5 30 
5 25 
5 20 

~00 3 
20 50 
20 30 

Yekfm 
ılRA ıru 

5000 
25ÖO 
2ggo 
3700 
1802 
600 ...... 

1090 
400 

2500 
2900 
2_000 
5000 .. 
8000 

500 
750 
6ÖO 
500 
300 
100 
2ÖO 
250 
150 
125 
100 
600 

(( 

« 
(( 

(( 

« 
« Mektep Çantası 
« eğer takımı 

50 5 
5 100 

1000 
600 
220 
500 
250 
400 
500 

' « • 
« « « evrak çantası 5 50 
(( « « (( 50 20 

« (( « « • 20 10 
Esirgeme Dernigile Hil:\liahmer 
San'at evinin Şömen dötabl, ipekh 
Bluz, yastık , çay takınu, nıasa örtüsü 
İpekli kombinezon, eşrap, çamaşır 
Takımı gibi nefis eşyaları 
Zarif bir oya 
El işi bir abajor 
Hurdebin 
iki parça ceviz sigara kutusu, dokuz 
Parça işlemeli fil dişi hanını sigara 
Tabakasile on bir adet günıüş nıineli 
erkek ve kadın sigara tabakaları 
İçerisi Türk tipi n1inyatürlerle 
İşlemeli biiyük paravana 
İki kiiçük paravana 
Gayet nuısanna çerçeveli nıinyatür 
Hattat Nuri Efendi tarafından bronzla 
Yazılmış levha 

« 
(( 

« 

« 
« 
« 

« 

« 
« 

(( « • 
Kütahya çinisi 50 santim tulünde vazo 

« « « kavanoz 
« 40 « arzında tabak 

• > 

« 60 « tulünde vazo 

AL TINCı BÜYÜK 

T aYY..~re piy ankosu 
s . CI KEŞiOE : 11 HAZIRANDIR 

BÜYÜK fKRA~IIYE: 50,000 

AYRICA: ~'000, 15,000, 12,000, 10,000 URAUlı: 
t ''ll .,, 

iKRAMİYELER VE. 10,000 ıJRAIJK nlR MüxAFAT 

Bu kejtdcde cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 

231 

1 20 
1 25 
1 25 

22 

1 400 

2 20J 
2 200 
1 50 

1 

l 
1 

50 
50 

5!) 

1 25 

6 25 

7 
10 10 

3 çift 60 

8178 50 

20 
25 
25 

450 

400 

40) 

400 

50 

50 

50 

50 

25 

150 

71 
10() 

180 

50 

Kütohya vilayeti daimi encü~ 
meninden 

6600 Ura bedeli kcşifl U~k h.sstancsl ilavei in?11atı 30-5. 929 
tarihinden itib.'ırea 20 g!lıı müddetle tekrar temdit ve hpa!ı ur! 
Üsulil~ mlinakasaya konulmu~tur. Taliplerin yüzde 7,5 depoıito 
ikçesile 20-6-?29 per~embc günü saat onbeşc kııdlr ihale komis
yonuna tevfikan tanıim edecekleri teklıl ıarflarile müracaatları. 

• 
7586 ·Ura bedeli lı~ifll \Jwalı: kJyıııalıam kQDaiı inşaatı · ~S. 

m tarihinden itibaren 20 giln mDddetle tekrar temdit ve kapalı 
;zarf usulilc mQııakaşaya konulmufltıtı Taliplerin )'iiıde 7,5 depo
ılto alıçeslle 20-0-920 peretmbt gliııil aaat 15 ve kadar ıtıale ko

' misYonııır.ı tevfikan taıızlın edecekleri tekili urflaıile milracaatlan. 



LECK~ ~lRllARI: 
Terklyedt Hariçte 

Kunı~ Kuruş 

Gazetemizde ~ J'Pl TII 
etlınlertn blltAD §•lrİan mahrılzd\11' 
Gueteye götıdtrllcctk mtkt~planıı 11utlııt 

idare lçlıı.se ( lwe). yuıya aitse ( YUi) 
tşarctl tonulrnaJıdır 

1 .Aylı,, 150 ()()() 
3 • 400 600 
6 • 750 1450 

12 • 1400 2700 

Paulnuyao nıelıtuplum IMl~ttnd.nı, ~nd
makaddereıta: mektuplara konu.ımt. ~ 
ka7balmaamclaııı ft U&nlanrıı mtıııclertcatıadan ., Sclare meıul deflldtr, 

memuriyeti 
müsabaka 

TCRKIYE iŞ BANKASI 
ANKARA· IST ANBUL • IZMlRDE icra 

• • 
ıcın , 

edilecektir 
Tcşl:ıJatımızın dalıa ziyade tevsiini derpiş eden banka· 

mız bir müsabaka imtihanı icra ederek forme, amir ve 
memur alacaktır. 

Müracaat edecek'e~in s:ııin c22•ile c40> arasında olmalı 
ve nıiıe~scs•tı maliye ve bilhassa Bankalarda çalışmış o!-
m~lıdırlar. • 

Fransızca \·eya başka bir ecnebi lisanı bilmek medarı 

tercihdir. hlüptedi alınmayacaktır. 
imtihan reticesi bankaya kabul ediltrek memurlar 

lstaııbul • Ankara. ve lzmirde dahil o!du~u halde teşkilatı
mızın her kısmında müdiiriyeti umumiyenin miinasip gör
diiğii mahalde çalıştırılacaktır. 

Maaş: imtihanda derecei muvaffakiyete göre tehalüf 
edecektir. 

Bankaya kabul olunabilmek için imtihanda • muvaffak 
olmak ve bankaca. sureti mahremanede yapılacak istihba
ratın da matluba muvaffak olması şarttır. 

lmtinana iştirak etmek isteyenler lstanbul ve izmirde 
Şube Miidüriyetleri ve Ankara da ise memurin müdiiriyetimize 
9 haziran 929 tarihinden itibaren müracaat ederek imtihan 
duhuliyesi ve matbu bir tercümei hal varakası alabilecek· 
!erdir. imtihan ırünii bu matbua du!durulmuş olarak 
imtihan evrakiyle birlikte bankaya tevdi edilecektir. 

Amir ve memur olarak girmek isteyenler ayrı ayrı 
imtihana tabi bulunacakları cihetle imtihan sualleri de, 2 

. sınıf olarak tertip edilmiştir. 
imtihana 19 haziran pazar günü lstanbul • Ankara ve 

izmirde s:ıat üçte mübaşeret edilecektir. 
imtihanlar mahrem olacak ve iştirak edenlerden arzu 

cd ıler yalııız olarak imtihan edilebileceklerdir. 
imtihanda muvaffak olanların adedi ihtiyaçtan fazla 

oldu~u takdirde de bunlar ati için kayt edileceklerdir. 
Şimdiye kadJr bankamıza müracaat ederek memuriyet 
talebinde bulunanların imtihana iştirakları l!zımdır. 

~~"""Yn~""""') 
Htıı ~tltt bll\Ltnlıt Ydff U.<1: > 
gıdasızlıktan ve barsak ihtilata- ~ 
tından ölüyorlar. Vitamini bol ) 
ve her tür!ü mikroplardan mu- ) 
arra olan (OLAKSO) unsuru gı- ) 
d.. • b- ) 
aısı, gur uz yavruların sıhha· ) 

ti olmakla sizde yavrunuzu ) 
(OLAKSO) ile besleyiniz. Taf· ) 
sUftt için (O,Jtan satış acenteleri ) 
bulunan (]. V. Vital ve kompa- ~ 

~C ııl Limite!} e n iiracaat ediniz.. ) 
b~ Posta kutusu lstanoul 62 . .,...,...,J 

Devlet demir yolları ve liman .. 
ları umumi idaresinden: 

5. 5/ 929 Tarihinden 29/5/929 t~rihine kadar münakasaya 

vazedilen Ankara hattının Filyos Balıkısık kısmında inşa 

edilecek mebani miinakasası görülen !üzüm iizerine 10/6/ 929 

tarihine müsadif pazartesi günliııe kadar temdit edilmiş oldu

ğundan taliplerin evelce ilan edilen ~eralt dairesinde evrakı 

fenniyesini miibayaa etmek üzero A:ıkarada Devlet demir 

yolları ve limanları umuın1 idaresi mnllye ve n;Jhasebe Jşler! 

dairesi reisliğine lüzumu müracaatları ilan olunur. 

" 1 akt ,,ın 8 Haziran 1929 tefrikası: 65 

Bundan BYvelki nushaların 1 Delikanlı kendisine verilen 
hülasası şık elbiseleri giyidi. v: hayr.et· 

[ Vihtcr Cones• Amerikada f le odadan çıktı • Bıttesaı üf 
uzun müddet çalıştıktan sonra aldığı bir gaıetede okudu~ u 
'.ıir ticaret işi için Londraya havadis i'.akikatl ona bDdirdl. 
gelen Avustralyalı bir delikan· meğer benzeri olan Kont dö 
hdır. 

londrada giriştiıli işte mu- Roçester, • Cones > i kendi 
vaffak o!amıyan c Cones > bir yerine oteline göndtrerek , 
akşam otelin lokantasında kendisi intihar etnit. 
oturı.riıen, gözüne pek yabancı •ContS• in mevkii fena idi. 
gelmiyen bir adanı gôrdii. Bu H~r kes onu c Roçester> san~ 
adam • Cones > 1 gôrünce 
hayret asarı göstererek, deli· 
kanlıya yanaştı; ve keı:disine 

bir içki tnklıl etli. iki adam 
konu~uyorlardı. ıalıiı meçhul. 
dedi ki: 

- Beni tanır gibi olmanııa 
~eb.:p birbirimize fevkal!de 
benzemckliğimizd!r. Bunu tes'
it edelim. 

• lkj • Beıızer> uzun müddet 
içtiler v~ ııezdiler nihayet •Cıı

nes> kendini kaybetti. Aayıldı· 
ğı z~:nan, etrafındaki eş;,ayı 

tanıyamadı. Meçhul adamlar 
kediıine hizmet ediyorlar<Ma>·· 
lut• diyorhrdı. 

yor ve ona göre muamele edi
yordu. Delikanlı,'.: rniicadeledea 
Jıuşlaa;r bir ·zihoiyelte aldu
j!findan cRoçester> 1 meyus et. 
mi; olan dfişmanlarfe pençele:r 

meye heves etti. 
EY' el:ı şantaj vasıtasile para 

koparan Voles isminde bir do-
landırıcıyı :ıkıştırarak elinden 
vaktile almış O.duğu tekiz bin 
lirayı kurtardı. Daha sonra 
Volesln ,erik! N'f llıavzeııi oyu. 
na getirereJı; Müıiıavzciı;n Ro

~esterden hiç palıasıtıa aldığı 
Dlldcııli eraziyi lade ettirdi. 

8 Haziran 
1929 

'/ 

"' TM •ekt..,ıerı1• faycWı etulııı 
~ f&'i .:tffllt r•pilir 
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MUSiKi PERiSi: ( Yorgun ameleye ) 

işte sana ilham da!ııedecek, kuvvet ve 

cesaret lılcöril olan KINYÜM lABA· 
RAK her yemkten sonra bir lılcör 

kadehi • KINYUM LABARAK • 
en fazla kuvvetten düşmüı hastaların 

bile az zaman zarfında iktisap ve iade! 

ku,•vetl için k!fi olduğu gibi en eski 

ve müzmin kansızlıkları ve zafiyetleri 

de izale ve tedavi eder. En muannit 

ısıtmalar dahi bu gayanı hayret ılAç 

karşısında serian zail olur, Hastalıktan, 

fartı meıalden zayıflamıı olanlar vak

tindan evvel neıvünüma bulmuı cocuk· 

lar, inkişaf devrelerinde iztırap çeken 

genç kızlar, lohusadan kalkan kadınlar • 
ilerilemesl haseblle kuvvetsiz 

ihtiyarlar, kansızlar ve bilhassa hali 

nekahatte bulunanlar her halde KiNl

YUM LABARAK ıarabını tçmelı
dirler. Her eczanede bulunur. 

DAKİK ZİYA 
Mütahassıs doktorlar ; muhterem 

ailelerce senlerdcn beri tecrübe ve 
mükemmeliyet! tasdik edilen yegane 
ç:x:uk gıdaıdır. 

Edirne Belediye Riyasetinden: 
Edirne şehrinin tesis:ıtı elektrikiyesi 20-5-929 tarihinden itibaren 

45 kırk beş gün müddetle ve kapalı zarf usuli!e münakasaya ko
nulmuştur. Talip olanlar proje ve şartnameyi 10 on lira bedel 
mukabilinde lstanbul şehremaneti ile Edirne Belediyesinden teda
rik edebilirler. Talipler ilk teklif edecekleri bedelin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde teminat akçesini veya banka mektubunu ve tek
Jifatıııı havi pullu vcrakayı bir zarf derununa koyup üzerine elek· 
trik işine ait olduj!unu yazarak 6 temmuz 929 tarihine kadar 
Belediye meclisine tevdi erlemeleri ilan olunur. 

ı ı kay 
Ancak mühim bir mesele 

kendisini şaşırttı. Roçesterin 
zevcesi lcdi Tereza uzun müd
det zevcinden ayrı yaşadığı 
halde bu sefer yanına avdet 
ı:rzunu gösterdi. Coaes kendi 
ile a!Akası olmiyan bu kadını 

iğfale bir tür!ü razı olmıyordu 
Ayni zamanda hakikati de 
söyliyemiyordu. ledi Terezanın 
konakta kaldığı gece •Cones> 
bir vesile ile dışarı çıkarak 
geç vakla kadar gelmedi. 

ledi Roçester bundan son 
derece meyus oldu ve ertesi 
s;:bah oteli terk ile uzun mud· 
detten beri kendine korta eden 
bir rus ile kaçmağa karar ver
di. 

ledi Terezanın kaçtığı gün 
Cones hakikati cna bildirmek 
için bir çare düşünüyordu Bu
ııu araştırdığı bir sırada •ben· 
zeri> nin hemşiresi hırçın mis
ters cVenesya> gelip Terezaııuı 
kaçtıJıını haber verdi. 

•Ço;.:es> ledi cVenesya• ıle 

bir arabaya atlıyarak Tereza
nın takibi ne koyuldu. 

Terezayı Rus aşıkı ile istas
yonda yakaladılar. •Cones> lıe· 

rife adam akıllı bir dayak attı. 
Sonra Terezayı, Venesyanın 

valdesile oturduğu otele götü
rerek ertesi günü bir çok ha· 
kikatleri meydana çıkaracağım 
vaitle onlardan ayrıldı ve 
Roçesterin ikametgAhı olan 
« Karıton J-lavz Treys> oteli· 
nin yolunu tuttu ] 

Maşiyen " Karton Havz 
T ereys " e gittiği sırade 
"Roçeste.in hakiki seciyesi 
meş'um bir şevk içinde 
nazarında tecessüm etti. 
O vakta kadar "Roçester. 
onun nazaıinda gayrı mes'. 
ur bir deli, bir rezil idi. 
Son hareketinin ne derece 
mühim olduğunu farkede
memişti. Fakak " Tereza ,. 
nın orta yere atılması mes'· 

,~ ~ l·!J/ ~s· · iN(;) 1J ... ~ ., 

c "" ~ • 
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Ffotlarda büyük teıızihit: 
40, 70, 125,250 kuruşluk şişelerde satılır. 

Toptancılara yiizde 20 tenzilat 

ftn~ora (Babıali) to~~esin~e 

Kiralık daireler 
I>r. l\i.:ZllET ~.\Kİ { 

Bursa Çekirgede ılıca 

ve elektrik tedavisi mi:
tahassısı. 

[ fl.l~kttıj)la da iz_:ıh.:ıt "·erilir ~ 

Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı 
ayrı ayrı ve ya birlikte kiraya verilecektir. 

isteyenlerin (Yakıt) idare Müdürlüğüne müra· 
caatları. 

dis/iğinden: 

Bilecik viJayetinin yenişelıir 

kazasının kirazlıyayla karyesin
de kain olup halen hükfimet 
mali bulunan simli kurşuıı ve 
çinko madeninin bir sene zar· 
fında tescil olunacak (250,000) 
lira sermayeli şirkete hukuku 
devredilmek ve teslim tarihin· 
den itibaren bir sene zarfında 
eski imalat açılarak ve maden 
ocakları civarının 1-5000 nıik· 

yasında muntazam topoğrafık 

haritası yapılmak ve mümkün 
oUuğu kadar j~olojik vn:yet 
ir e e,li :nı k \'e bwd.ııı m ach 

göre işlet

me projeleri ta:·zim edilmek 
ve dördüncü seneden itibaren 
senevi asgari (7500) ton cevher 
çıkarılmak veyahut hava kab
losu inşa edilmiş bulunmak ve 
bu tealıhüdatı teminen milli 
bankalarJan birinin 12500 lira· 
lık teminat mektubu verilmek 
şartile mezhur maden tallpleri· 
ne ihale edileceğinden taliplerin 
15-7-929 tarihine müsadif pa· 
zartesi günü saat 15 şe kadar 
teminat mektup!arile beraber 
kapalı zarfla lktısat vekaleti 
maden işleri umum müdürlii
ğıiııe müracaat eylemeleri ilin 

• olunur. 

Zilhicce 29 Burç CeL'Za ' 

·~~:n~,;~;;·" ı I 
Namaz vakıtları 1 

Ôfl• b.ı.iı Akı• I Y.t• 1...:, 
4.29 12,13 16,13 19,39 !l,t() 2,11 

Buııüo dolanlara tl1ml: 
Erk.le K.ao 
Nazmi Güliwın 

Günibı nıulhatı: 
Ne ~amın şctcrı. ac afyilnn rüzu 

BuziSııllı:ii han • -
Rüzgar hafi.! poyraz.ha,ra açıltır , 

Meı'ul miidiir: Refik Ahmot 

Muharriri: Vere Stakpul 

elesini göz önüne getirmişti. 
" Cones • işi ihata etti. 
" Roçester " kendi şahsı 
yerine yabancı bir şahsiyet 
ikame ediyor. " Tereza "yı 
kendi benzeri olan bir ec· 
nebinin eline teslim ediyor
du. " Cones • i kendi ma
kamını işgale göndermişti. 
Şüphesiz sevmediği ailesini 
şaşırtmak arzusunu besle· 
mişti. Fakat ya karısı ? ya 
"Tereza. ? Belki "Tereza.· 
yı bir an bile düşünmemiş, 
belki de onun bir gün başı· 
na gelebileceklerini umurla
mamıştı. 

Delikanlının yüzüne kan 
hücum etti. 

Homurdandı: 

- Şu Roçesterin c~na· 

zesini gömülü olduğu yer· 
den çıkarıp yaksalar caiz ... 

C tele vasıl oluyordu. 
K iıpıyı anahtarile açtı ve 

yüksek sesle söylendi: 
- Yarın adalet yerını 

bulacaktır. Herifin ne kı· 
ratta bir mahluk olduğunu 
herkes görecek. .. 

Bir cığara içtikten sonra 
yatmıya çıktı. 

Ertesi günü ne yapaca· 
gını, söze nasıl başlıyaca. 

ğını tasavvura çalıştı. Son· 
ra dundan vazgeçti. ışı 
kadere bırakarak bir proje 
tasarlamaksızın yattı, uyudu. 

-7-
Ailc meclisi 

MConeı;. saat dokuzu 
çeyrek geçe "Körzon Strayt. 
t~ki Venesyanın evine 
vardı. Bir kahya onu bir 
salona aldı. Delikanlı aile 
erk~nının gelmesine intiza· 
ren orada oturdu. Etrafında· 
kilere baktı. Bir taraftan da 
evde ve hariçte olan gürül
tüleri dinliyordu. Sokaktan 

taksimetrolorın borulerının 
ötmesi, tekerlek lastilclerirıin 
asfalt kaldırım üıcrinde 
homurdamuı , motörlcrin 
çalışması, gelen geçenlerin 
ara sıra çıkardıkları aayha
lar duyuluyordu. F alcat evde 
biç bir şey yoktu. 

Bir müddet sonra biri 
koşarak merdiveni çıktı. 
Şüphesiz bir hizmetçi ola
cak; çünltü ses kes.ildi. 
Bunu bir kahkaha \akip 
etti. Sanki iki hizmetçi 
karşılaşımılar şen bir mü· 
sahabe yürütiiyorlardı. Fil
hakika Roçeiter ailesi 
efradından birinin şu saatte 
koşarıık merdiveni çıkması 

ve kahkaha. ile gülmesi 
tasavv\lr edilemezdi. 

Bir iki dalcika daha geç· 
ti. Sonra kapı açıldı ve 
"Cones. in noter Kollins 

(""-.LJ 


