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Ocızlıt musa~ıtası 

~say~§:"_J 

Reşat Nurinin '' aprak Dökfiııııil ,, ikinci sayıfaıııızd 
. ' 

Yerli mallar sergısı 
Ayın 22 sinde açılıyor 

Bütün hazırlıklar bitti 

Sergide canlı mankenler de bulunacak 

Milli Sanayi birliği yerli 
ma'lar sergisi için bMladığı fa· 
aliyeti bilirmeı. üzeredir. Sergi 

Fırka binasın- · 
da muhakkak 
olarak 22 ha· 
manda açıla· ı 

cak ve 2 tem· 
muzda kapa• 
nacaktır. Ser· 
giye •22 ha
ziran lstanbul 
fabrikaları yer• 
li mamulatı ser• 

Alt kat ta çadır, madeni eı· 

ya, gayri mamul deri, köSele 
ve demir san.'' ·; gibi kaba eı· 

yaya tahsis 0-

lunrnuıtur. Bi
nanın ön bah· 
çesloe de Cf" 

ya konacak ve 
burası yetifme
diğı takdirde 

bir kısım Cf" 
ya da &k~ 
muallim mek• 
tebtnde teıhlr 
edilecektir. 

gisİ • ismi ve· 
rilmiıtir. Serginin kurulacaiı yerlerden! 

Halk fırkası Fırka merkezi bahçesi 

Şimdiye ka

dar ıerglde eı· 

binası bir kaç gün sonra la· ya teıhlrl için gerek münf~l 
mamen sergi komisy onunun gerekse toplu olarak 200 &• 

emrine verilecektir. Binanın dar müracaat yapılmıııır · 
k Mensucat fabrikalarından bir p~anları ı:mdiden hazırlanara 

kısmı kumaılarını canlı manken• eşyanın teıhlr yerleri tesbit o-
lerle ıaıhir etmek lstemlıler ve 

lunmuştur. 

Plana göre en ü•t katta l· 
pekli, yünlü, pamuklu gibi bütün 
mensucat ile diğer ince sanayi 

eşyası ve bir de Tütün inhisarı 
idaresinin mamu11tı teıhlr edile· 
cektir. 

Orta kata gıda maddeler!, 

marangozluk mamulatı, konser· 

veler, mamul deri, kundura, 
çukulata gibi ıeyler konacaktır. 

kendilerine muvafak cevabı veril· 

rniıtir. 

Bunlar kendi fabrikalarında 

yaptıkları kumaş nümunelerlnl 

giiıel mankenlere sararak göz 
alıcı bir ıekılde te;hır edecek· 
lerdlr. 

Sergl için hükOmet ve Ti· 

caret odası ikitcr bin lira ver· 

mitlerdir. 

Mo~~onuı~ ~H~inesi tese~~oı eni 
İnğilterede amele filen 

it başına Qeçti 

Yeni kabinede mesai nazın Mis Bondfıld 
isminde bir kadındır 

Yeni lngiliz kabinesinin azaları 
Londra, 7 (A.A) - Yeni amele Kabinesinin yarinki gaze• 

telerde neşredilecek olan listesi ıudur: 

M. Ramsay Makdonald Başvekil, M. Filip Snovden Malıye 
nazın, M. Arıhur Henderson Hariciye nazırı, M. O. H. Thomas 
Mührühos lordu, M. Sidney vebb Müstemlikat ve dominyonlar 
nazırı, Lord Parmoor meclisihas reisliği lordu, Lord Sankey lord 
Shancelier, M. J. R. Clynes Dahiliye nazırı, Yüzbaşı Vedgvoo 

Benn Hindistan nazırı, M. Shav Harbiye nazırı, M. Greenvood 
Hava nazırı, Miss Bondlield ıııesal nazırı, M. Noel Buklston 
BalıkcJık ve ziraat nazırı, Sır C. P. T revelyan maarif nazın, 
M. V. Graham Tıcaret nazırı, M. A. V. Aleksander bahriye 

birinci lordu, M. V. Adamson Skoçya nazın, M. George Lanı· 
bury nafia nazırı. 

Yukarda ismi geçen zevat yeni kabineyi tC§kil etmektedir. Yarın 
neıredilecek olan diAer isimler şunlardır ı 

Sır. Oswald Mosley Lancaster dükal~ Chancelıer si 1 M.W. 
Jowitt Attomey Jeneral , M. J. B. Mclvtll Solısitor • Jeneral , 

M. F. O. Robcrt Tekaüt nazırı , M. Hcrbert Morrlson Mona· 

kalit nazın , M. Johnsİon Skoçya nezareti parlamento mOstc§Bn, 

M. H. B. Leeı Smıth Posta umumi mUdilriJ , Lord Arnold 

Tediyat reisi (maqm), 

[ Alıtarafı 2 inci aayıf amızd.dıi] 

Reisicümhur Gazi Hazretlerinin AnluJradalci nfimune çiftlikleri g'IInden gfine çok şuurlu bir inkişafa mazhar 
olmakta ve asri ziraat vasıtalarile teçhizi hususunda dikkatli bir itina SlJrfedilmektedir. 

Bu cfimleden olarak son zamanlar zarfında çiftliğe son sistem bir de ya?mur n:ıakinesi getirilmiştir. 
Dercettiğimiz resimler çiftlikteki Marmara köşkfinun iç ve dış kısımlarından bazı manzaralarla Marmara gölüne 

ait birkaç kıymetli intibadır. 

Taksim abidesi 
Tamirat işin. bugünlerde 

b114lanaca~ 

Taksim abidesinin bazı kı
sımlarının tamiri icap ediyordu. 
Haber al
dıgımtza 
göre, S. 
Kanoni
kanın ve
kili mi
mar S. 
Monçeri 
ile, Da
rülfünun 

jeolajimu

allimi Ma
lik B., tamirata bu hafta baş
lanması için karar vermişler
dir. Bu hafta sirkoraj ameli
yesine başlanacaktır. 

Meydanın imarı teahhur 
ediyor 

Taksim abidesinin güzel
leştirilmesi İçin, U.zım gelen 
3 6 bin liralık tahsisat bütçeye 

msvzu olmadığı için yakında 
tanzime başlanmak muhtemel 
addedilmemektedir. Mev.zuu

bahs olan meblıığın tedarikine 
kadar meydanın tanzimi tcah

hur edecektir. 

• 
ln~iliz lirası 

lngiliz lirası dün 1015 
kuruşta açılmış, 1015,5 ku
ruşta kapanmıştır. Altın 
873 kuruşta açılmış, 874 
kuruşta kanmıştır. Borsada 
yaz dolayisile bugünden 
itibaren ağustos nihayetine 

kadar pazar günleri mua
mele yapılmıyacaktır. 

nunullo~ nafiz 8. 
Nurullah Nafiz beyin ga

zetemizle hiç Bir alilkası ol

madığını gördüğümüz lüzum 
üzerine ilan etrnlştik, bu fla

nı tekrar ederken bu zatın 

elimize geçen bir resmini de 
a~ağıya rlerccdiyoruz. 

.'lurullah Nafiz 

~HDHYİ ~irliöin~e 
Bu gün üç f çtima 

yapılacak 

Polislerden50, halktan 100 
yaralı var! 

Oktruva kallı:ıyor mu ? Fransadaki rezalet 
Bu gün sanayi birliğinin 

faaliyet günüdür. 
Bütün bunlara katil Baratonun idam edilmemesi şebep oldu 

Öğleden ~ve! birlik ida
re heyeti toplanarak kon
grede görüşülecek şiiyler 

hakkında umumi surette 
müzakeratta bulunacaktir. 

Birliğin senelik kongresi 
öğleden sonra 2 de topla
nacaktır, 

Haber aldığımıza göre, 

kongre mü.zakeratı çok ha

raretli geçecek"ir. Bilhassa 
idare hayetinin faaliyet 

raporuna çok ehemmiyet 
verilmektedir. Raporda son 

.zamanlarda sanayi erbabı· 
nın lehine olarak elde 
edilen bazı menfaatlar ha
raretle kaydedilmektedir. 

[Alt tarafı 3 iincG ta7ıfunaz.dadır] 

İtalyan tayyareleri 
Od asada 

Sofya, 8 (A.A) - ltal
yan hava filosu, bugün saat 
sekizde Yamadan Odesa
ya hareket etmiştir. 

•Katil Barato. idamdan 
yakayı sıyırdı 

Telgrafla 
verilen bu 
habere, Fran
sız matbua
nnı takip e
denleri son 

derece hay
rete düşüre

cek mahiye
ttedir. 

Barafo 
kimdir 
Zengin bir 

fa b rlka tö· 

rün oğlu olat 
•Barata. harbi 

umumiye iş
tirak etmiş 

harp madal • 
yası almış bir 
adamdır. 

Barata Fran
sanın bütün 
spor kulüple
rinde •Güzel 
Barato ,. dl-

KAzım Paşa Hz. nin dünkü 
ziyaretleo' 

B. i\J. l\Icclilisl reisi Kazım Paşa Hz. ddn Kolordu ko
mandanlığnı, Vilayet, Emaneti, Halk fırkasını ziyaret, Şükrü 
Naili, Hakkı Şinasi Paşalar ve Muhittin Beyle bir miiddet 
görüımüşlerdir. Kazını Paşa Ilz. lcri öğleden sonra Scyriscfa
lnl de ziyaret ennişlcrdir. Resmimiz kndilerini fırka merke
zinden çıkarlarken göstermektedir. 

• 

iade yok 
331 kıymetleri verilecek 

Mubadillerc tahsis edilen 
bazı metruk eınlAkin mahke
me kararile eski sahiplerine 
iadesi lil.zım geliyordu. 

Badema bu şekilde iade
sine karar verilfn ernlı\k, tem
lik kanununun. 4 inci madr 
desinin tefsltl mucibince 
iade edilmJyecek ancak 
831 senesindeki kr;mer' ve-
rilecektir. · 

Kadrolar 
Dahiliye kadırosunda 

tebddül yok 
Haber aldığımıza göre Da

hılıye kadrosu ıkı güne kadar 

teblig edllecelttir. Bu kadroda 

geçen seneye nlsbetle hiç bir 

fazlalık ve noksanlık yoktur, 1 

Dnn ıdlıye memurları Ha

ziran ınaatlannı almiflardır-

Baralo mahi(emden çıkarken 

ye tanılmış, kulüp riyasetlerine 
getirilmiş, yakışıklı çehresi, 
kandırıcı nazarları ile kadın
ları teshir etmiş meşhur bir 
şahsiyettir. 

Barato aynı zamanda Fas • 
taki askerliği zamanında gayrı 

tabil itiyatlar kazanmış, bu se
bepten dolayı bir vakitler 
riyasetinde bulunduğu kulüp· 
!erden nezaketle kapı dı~arı 

edilmiş bir ınütercddiclir. 

•Ilarato• bütün bunlardan 
başka zengin bir babanın has
retle sakladığı. servetten ar
zusunca istifade edemediğin

den mev kiini muhafaza için 
doland.:ncılığa biışlıyan bir 
serseridir. 

Kadınlar, erkekler "Bara

to•y:: güzel Şarle, sıfatını 
vermişlerdir. 

Güzel •Şarle• bir çok za
man herkesin ğıpta ve tak· 
dirini celbettikten sonra gü· 
nün birinde meteliksiz kal

mıştır. 

Satacak otomobili ve kıy
metli şeyleri vardır. Fakat 
glizel Şarle bunlardan blr 

tilrlil ayrılamamıştır. Dost 
tuttuttu bir delikanlı ile se
fahat Aleminde gezmekte, di
ğer taraftan da para elde et· 
menin çaresini dUşUnmektedlr. 

Ne oldu! 
Nasıl oldu? Burasını Fransız 

Adliyesi tavzih edemedi. Çiln· 

kü • Barato•sır· 

rıııı merdana 
kormadı. 

Günün bl· 
rinJe zavallı 

bir aile sahibi 

otomobilci ten 
ha bir yolda 

öl d ürü le re k 

cesedi '1ir de· 
reye atıldı. 

Ayni gün 
~aratouun genç 

dostu bivat 
Baratoııun ~.ur

şunu ile öldü. 
Tahkikat iki 

cinayetin de gÜ· 
zel Şarleniıı 

eseri marikti 
olduğunu mey· 

dana çıkardı. 

fakat c 'nlye
tin sureti \'C 

sebebi cereyanı 

tamamen tav
zih ec'i ıııeJi.. 

işte Baratoyu mul;akbk idam .. 
dan kurtaran da bu olJu. 

* Liınoj, 7 (A.A ) - Cinayet 

mahkemasi iki kişiyi ö!Jürmek· 
le maznun Rara tanun ınaL· 

[ Alııarah 4üncü sapfamızdadır ] 

r=--- 1 

ugün gazetemiz 

8sayıfadır , 
2 nci, 3 ncü sayı/ alardcı 

~o~ro~ ~ö~ünıü 
1 

Reşat Nuri Beyin bu
güzel romanının dünkü 
nüshamızda münderiç ilk 
tefrikasını bazı karileri
miz okuyamamışlardır . 

; Bu itibarla bugün birinci i 

ve ikinci tefrikaları bir 
1 

: 

arad~ olarak dercediyo- : 
ruz. 

'1 ncü sayıf amızda 1 

San1at hayat 
'l1lu/r.aaid: .1uat :oeuıı., 

Dil yolunda 
1Tlulıaaüi. ~ :J..aat 

6 ncı sayıf amızda 
Aıkert makAle 



Y'AKIT Haziran 

fsüteyma Paşa 
ADLİYEDE 

Para için 
Seyrisefainin cevabı! V AKIT ~ 

!~~~~~~~~~;;;;;~. ve 

Aki 
Yazan 

AYHAN 

~ 

Biz kimseye rekabet ehniyo- !i : ":Rati.çte,: .. _' 
ruz, bilAkis vapur şirketleri ' '°' Almanya, Fransa '°' Yeni Yunan kabine- 1 

k " h k f df l l ve lngiltereye seyahat sinde hariciye nazın olan.,.\;; ~ 

"}\Tef er söylüyorsun ? " 

Anasını öldürmekle 
maznun genç , Tıhbı

adhye gönderildi 
Sırapıııar köyünde anasını bir 

lceae alhmea göz dilterelc öldürmek 
le mamwı Ahmet lsminddd ço
cujjun muhalcemeslne dün fsıanbul 
ap- ceu mahkemesinde devam 
olunmuıtur . 

fayn anunı are e e yor ar 1 edeceklerin pasaportuna *~kaR~~~ıri ~~e~to:ı:ı:~;~ { 
=. kimlerin ithal edilebile- hır meltıupta muall!k mese- ~ 

Seyrisefain umumi müdür ~ ceki tamim edilmiştir. l~lerin hallinden bahsetmekte- 1 
Süleyrnan Paşanın kula!danna inanmıya -
cağı geliyor, nıuhafıza nıütenzadi!ien ayni 

şeyleri söylüyordıı 
Düııl:a celsede b'lr kaç phıı 

diııleıiillllİ1 • bunlardan biri , 
Alımediıı elinde paralar görd!I
~ • bunu kııyde l:ıiriıine 
teolım ettiğini ıöylemiftir . 

muavini Tahir B in beyanatı \ -o- iadesine karar ve- dır. = 
----------·-- ~ rilen meteruk emlakin -00 Alman liorçlanna dair ~ 

Dün mi!U vapur şirketleri
nin Seyriseiain idaresinden 

şikAyctçi olduğunu yazmı~tık. 

Seyrisefain müdürü 1ımtıml 

mvavini :fahir B. bu şikayet-

etmkte ve bu vapurlar ayni § 133 senesindeki bedel· müıahassılar yeni bir rapor ! 
ii 1 • 1 1 _ neıretmektedir. ~ günlerde yolcu çıkarmaktadır. ?_ erı veri ecedir. .ıı.. y 1 b 

-
§ .A. Pendı·•~e b I d ' v eni ngiliz ka. inesi ~ 

Bu iddiaya cevap vereyim. ,. v ""' e e ıye M. Makdonaldın nyase- ~ -so- Bizim muayyen tarifemiz var- ~ teşkiline imkan görülme- tinde teşekkül etmiştir. ~ 
Süleyman paşa merak e

derek sordu, dedi ki: 
- l\Icmnun oldum oğ

lum. SiZ kimsiniz? 
- Bendeniz kaymakam 

Nuct. [*] Ahmet Eyup pa
şanın 11krabalanndan. 

- Ya .. sizinle müşerref 
olmamıştım. Rıfat paşa haz
retleri bizim muhafızımız 

değil midir oğlum? 
- Bu sabahtan beri de

gildir paşa hazretleri. G:ızi 
Alunet l\Iuhtar paşa ordu
sundaki vazifelerine iade 
buyruldular. 

- Çok şey? bana biraz 
malümat \'erir misiniz? bizim 
muhakememiz ne zarnan 
başlıyacak? 

Divanı harp reis ve azast 
11.:imlerdir? beni memnun bı
\r;ıLırdmız oglum Nuri bey 

- Efendim divanı harp 
reisi kimyacı Derviş paşadır. 

l\Jüddei umumi saadetlıi 
Mehmet Velıip paşa hazret
leri azalar: l\lüşir Saffet, 
Nusrat, Alı Nizami, süvari 
Feriki Mehmet, ferik Ali 
paşalrırdır. 

Muhakemenin başlıyacağı 
tarihe dair malumaum yok
tur paşa hazretleri. 

- Nuri beyefendi. Te
şekkür ederim. Sizden bir 
şey talep edeceğim. Bizim 
e\·e bir haber göndermek 
k•bil mi? sabah akşam ev
den yemek getirtmek müm
kün mü? 

Yeni muhafız Nuri bey 
ne cevap vereceğini bilmi
yordu. Rııuf paşanın lstan
buldan ayrılmazdan evvel 
İstanbul kumandanlığına ta
yin ettiği Fuat paşadan ta
limat almamıştı. Tereddüt 
içinde cevap verdi: 

- Paşa hazretleri. Yeni 
Jstanbul kumandanı paşa 

hazretlerini goru p henüz ta· 
liınat alamadım. 

Belki kendileri de serasker 
kaymakamı paşaya arzederler. 

Aman.. Bu zat ne mühim 
haber~er Yeı1yor, nelerden 
bahsediyordu? •serasker kay
makamına arzederler• demek 
Rauf paşanın scrru kerlikten 
uzaklaşması demekti. 

Süleyman paşanın kulak
larına inanmıyacağı geliyor
du: 

- Nuri beyefendi, siz 
nerelerden balısediyorsunz ? 
Rauf paşa serasker değil mi 
oğium? 

- Rauf paşa hazretleri 
Padişahımız efendimiz taraf
larından tastik buyrulan Rus 
(müsallha) sını alıp fevlıa
lade sefareıle Rusyaya gitti
ler. 

Bu saat Devletlıi Samih 
paşa kaymakam bulunuyor .. 

- beni yalnız bırakma
nızı istiyorum. 

Nuri bey: başüstüne e!en
diın.. Deyip dışarıya çıku 
Süleyman paşa yalnız kal
mıştı. 

İşte şu boşboğaz kayma
kamdan bir çok şeyler öğ
renmlşti: 

Birkere Rauf paşa İstan
bulda yoktu. Rusyayı git
mişti. Kimbilir ne zaman dö
necekti? 

Süleyman paşa şu fırsat
tan istifade edemez miydi? 

Sonra Rıfat paşa neden 
muhafızlıktan değiştirilmişti? 
Bu da üzerinde durulması 

tazım gelen bir mühim nok
ta değil miydi? 

Kaymakam Nuri beyin 
verdiği malumat içinde hir 
üçüncüsü vardı ki şü phcsiz 
en ehemmiyetlisi idi: Divanı 
harp reis ve azasının şahsi
yetleri!. .. 

Reis kimyacı de vriş paşa 

Reiı Ferit B. , aormuştur : 
- Nasıl olurcla çaldı~ parayı 

l:ıırisine teslim ediverir ? Y aplı~ 
iti ~amaaı lazım gelmez mi idi? 

- Elendim, ıaımnlf ulur! 
Maman, ~ırdıjjını kabul 

etmiyordu: 
- Ben ııışırmamııım, ltöy· 

liiler taıınmıl 
Neticede altlı vaziyetinin, 

farilt ve mümeyyiı. olup olma· 
dıjjının anlllfılması için, Tıbbı
acllide müıahede altına alınması 
kararlaıtınldı. 

Möstanhk Hikmet B. 
lzmire naklolunan Kadri· 

ye H. tahkikatını yapan 
müstanlık Hikmet G. An
karaya gitmiştir. lzmirde 
tahkikata Hikmet B. in 
devam edeceki hakkında 
burada malumat yoktur. 
Kendisinden Ankarada ba
zı izahat alınması muhte
meldır. 

···················--··-····-········· idi. Bunu Süleyman paşa 

Çanakkalede de öğrenmişti. 

Derviş paşa hiç te fena bir 
zat değildi. Süleyman paşaya 
düşmanlığı yoktu. Dostluk
ta bulunmuş ta degildi. 

Yalnız askeri mekteplerin 
ders programını deği~tirip 

yenileştirdigi için Süleyman 
paşaya İtiraz ettiği malumdu. 

Ne de olsıı Kimyacı der
viş paşanın doğruluktan ay
rılmıyan çok afif bir adam 
olması muhakemede bitaraf 
kalacağına delil tutulabilirdi. 
işte bukadar.. Gelgelelim 
müddeiumumi ile azalar bü
tün mahlıeme ve muhake
menin bitaraflığını altüst 
edecek PaŞalardan ibaret bu
lunuyordu. 

( Bitmedi ) 

r·ı Çok sonra ferık olmuş 
Basra valliiği etmiş b~şincl or
du kumandanlığında buluıımut
tur-

!ere cevaben şu sözleri söy
lemiştir: 

"-Yapur şirketlerinin biz

den şikAyetl, sık sık nükse
den bir hastalıktır . Diyorlar 
ki, Seyrisefoin milli vapurcu· 
tarla kıyasıya rekabet ediyor. 
Halbuki rekabet ayni kuv-

velte iki mucssese arasında 

mevzuubahistir. Seyriscfainin 

karşısında hiç bir rakip yok· 

tur. Temenni ederiz ki, bize 

rakip müesseselerle karşılaşa· 

lım. Biz bundan müteessir 

değil. bilAkls memnun oluruz. 

Eğer vapur yolcuları baş

ka kumpanyalara rağbet et· 
mi yor ve Seyrisefain vapur 
!arını tercih ediyorsa, bunda 

bizim kabahatimiz ne? .. 
Demek ki, bizim vapurla

rımızda esbabı tercih vardır. 

Diyorlar ki Seyrisefain m!IH 

kumpanyaların vapur tahsis 

ettiği yerlere vapur tuhsis 
--··-···--···-······-··········· 
Merhametli adam! .. 

MUflerl - NasJ bıleıçl e
fendi hayal pahalı değil mi? 

Biletçl - Sormayınız efen
dim... Cadı hn haata.. Dörı 

çoculı: ekmek ister.. Ne yapa
cağımızı taıırdıl<. 

Müıterl - Vahi vah! öy
leyse bana bir bilet daha kesiniz. 

i miştir. Kabine de bir de kadın =_,,_-dır. Bi;r, hareket günlerini de· = .ıı.. b 
~ v Taksim a idesinin nazır vardır. g 

ğiştircmeyiz. Eğtr bu tarife· ~ tamirine bu hafta başla- ---~ 
den mutazamr oluyorlarsa, §nacaktır. -00 Maçka - Beşiktaş 

k s_-_ .ıı.. Parası 1·çı·n balta 1·ıe tıramvayı porijesi bir ko- ~ millt vapur şirketleri hare et v -
- ı · ı d n.; • • l s · _$ anasını 0··ıdu··rmekle maz- misyon tarafından tetkik § 

gun cnn eı;.ştırsın er. anı· ~ Ah d k edilecektir. ~ 
yen, Türk !imalarının hepsi· ~ nun met ismin e i ço- lnklap müzesine tarihi § 
ne de vapur sevketınek hak· i cuk, Tıbbıadlide müşahe- velcaiin tablo halinede ~ 

=_§ de albna alınacaktır. taliki tekarrür etmiştir. ~--kımız oldu*'' için, filan li-
6""' fı11ıııuı111uıuı1111111ıııııııı1 111111ııı111 111 ıımıııı 111 ıııııııı 1111ııtnııı 1111fllllllıı"uıuıııı1nı•"111111111rııu11111111 ıı ~ 

mana niçin vapur gönderiyor
sunuz demek doğru değildir. 

Bilfarz,biz Trabzon seferlerini 
tatil etsek, bu okadar halkın 
şikayetini mucip olur ki, biz 

bunu bir türlü tecviz ede
meyiz. Vapur şirketleri isti

yorlar kl, Seyrisefain Türk 
limanlarına vapur işletmesin, 

ecnebi limanlarına işletsin. 

Biz;, elbette günün birinde 
Avrupaya da vapur l~lctecc

ğiz. Fakat Türk limanlannı 

'ihmal etıni yeceğiz. 

Biz değil, vapur şirketleri 
bize gayri kanun! rekabet 

ediyorlar. Mesela, biz çok 

defa vapur şirketlerinden 

gönderilen simsarların vapor 

yolcularını kapımızdan çevi

rip kendi vapurlarına götür

düklerini tesbit ettik. " 

Karilerimizin şikayeti 
Vapur şirketleri Seyri<efa

indcn ~Ayet ede dursunlar, 
dün Çanakkaledn şehrimize 

gelen bazı karilerimiz matba
amıza muracaat ederk vapur 
şirketlerinden şlk~yet etmiş

lerdir. karilerlınizin söyledi
ğine göre, \irket vupurları i!An 
ettikleri saatlerde iskelelere 
uğramıımaktıılar, vebazıları da 
bilet kestikleri halde bilahare 

eşyayı vııpurlara kubul etme· 
mcktedirlcr, 

Şirket vapurlarının intizam 
dahilinde seyahatlerini temin 
edecek tedbir alınması şayanı 
arzudur. 

Ma~~onaı~ ~a~inesi te~e~~ül eni 
(l\t tarafı birinci sabıfamııJadır] 

Yeni kabineye iştirak eden 19 nazırdan 13 ü 1924 ıekl 
amele hl,ines!ne de dahil bulunuyorlardı . Miss Margarel Bon· 
dfield bir İngiliz kabinesine nazır sıfatile girmeğe muvallak olan 
ıllı: kadındır . 

Mührühas lordl~u mevklinl deruhte eden M. Thomas işsizliğe 
çar-e bulmak için hükümctçe tertip edilecek planları sıralayıp lalbik 
ettil"mekle mükellef olacaktır . M. Thomas bu akşam şu beyanaııa 
bulunmuştur : 

lııtzhk mes'elesl bir sihirbaz değneğile dokunulmuı gibi 
birden bıre halledilmez. Bu meselenin ortadan hldırılması için 

gllğüs gerilecelı: güçlükler~ hiç hır kimse benim kadar vakıf 
değıldır. Anca\: ben bütün gayreliml bu meselenin halline 
hasreteceğim, Vazifem memleket için faydalı işler görmek ve 
fngiliz imparatorlujjunun lnklşafmı lemine çahşmakıan ibarettir. 

Londra, 7 (AA) M. Makdonaldın liberallerden kıralın müs

te§Ml Yowit te kabinede Atlllye nazırlı~ını teklif ehnesl 
haberi, siyasi mahafilde büyük bir hayret tevlit elmişlir. M. 

Y owiıtin Preston intihap dairesinde amele fırkası taraftarlarının 
reyi sayesinde inlihap edilmıt olduğu iddia edilmektedir. Mu
maileyh, teklifi vakti kabul edecek olursa amele hükOmetinde işgal 
edeceği bu hususi mevkide bulunmasına bu hadise sebep olmuş 
olacaktır . 

Londra, 7 (A.A) - Sıhhi vaziyeti pek iyi olan Kral yann 
medisihassa riyaset edecektir. Muhafazalı.Ar sabık nazırlar bugün 

resmi mühürlerini Vindsora gelerek Krala teslim ve müşarünileyhe 
veda etır>işlerdir Mühürler yarın yetil kabineye mensup nazırlara 
tevdi edilecektir. 

NAMZETLlk - Ttab
zon valisi Hilmi beyefen'· 
dinin mahdumu Ankara iş 
bankası memurini mütehay
yizesinden Suat Hilmi bey· 
le Divanı muhasebat mü
rakiplerinden Celal beyefen
dinin kerimeleri Samime 
hanımın naırtzetli!tleri icra 
olunduğunu memnuniyetle 

haber ,aldık. Tarafeyne sa· 
adetler temenni eyleriz. 

Evlenme 
Jurnal Doryan gnzeteslnln 

brış muharriri l\J. Alber Kara
su nuıı l\latmaul Aııcel Ruta 
ile akitleri icra olunmuştur. 

Tebrik vc saadet temenni 
ederiz. 

"Vakt" ın 9 Haziran1929 
tefrikası : 1 Yaprak Dökümü Yazan: Reşat Nuri 

- Alt yaprak anonim 
şirketinden neye mi istifa 

ettim? Bunda anlaşılmıya· 

ccık hiç bir şey yok. Aldı· 
kım altmış iki lira aylıkla 

gfçinemiyordum. Başimda 

iki küçük kardeşle hastalıklı 
bir ana var ... arasıra annem 

soğuktan, kardeşlerim ye

mekten şikiyet ederlerdi. 

Ben omuz silker •ne yapa

lım bu terazi bubdarı 

çekiyor. Elime geçeni ben 

barda, baloda yiyipte sizi 

bu halde hıra.ham bana 

bir feY demeye luıklooı:ı 

olur. Fakat hesap mey· 

danda,, derdim- Bu açık 

hakikati anlarlarsa ne il!. 
Anlamaılarşa; ~Hanımlar. 

Elendiler bu otelin sof-
ıt> r L~ • -'
raSınl ucğenmıyorsanız ..,.. 
ı>I 1 k ·k . · . . D 
çayı e sı vtl'llSUlız. a· 

&. 1Cyisİni bilen varsa ha-
lil' b• • 1l birci' oer vcrsın aep ea 
oraya göç edelim. der, 
-.İran bpryı vurd\!tum gibi 

basıp giderdim. Anam ih- geçer. Bunların içindeki- yet iki göbek dayanabilir. etmiş. Sansar yüzlü, keskin fıma baktım.. Bir alay 

tiyar kadın .• Kardeşler Al- !erden bir kısmını tanıya- Hemeyse babam eyi etmiş, beyaz dişli lcarayağız bir saçlı sakallı adam mektep 

!ahın iki biçaresi.. Ben rum ... eğlenmiye, avuÇ do- kötü etmiJ o ayrı bahis.. gençti. o gün hem unut • çocukları gibi art arda 

böyle çıkışınca ister iste· lulart para yemeğe gidi· fakat etrafımızdaki zengin- tuğu birkaç parça eşyayı diıilıniş, yerimizde sayıyo-
mez yelkenleri suya indiri· yorlar. içim ıöyle bir bur- !erin hepsi koltuklarinda almıya, hem de "eski kapı tuz... bufundıığum yerde 

ak k 1 K d k d ki nekadar çalışıp çabalasam yorlardı. F at canavarın u ur. en i en ime sora· çek befterlerilo analarından yoldaşlannı ,, ya amıya 
MB 1 h • b önümdekini, yanımdakini büyüğüne, yani kendime rım: un ann epıı en· çıkmadılar ya.. Allahın gelmişti. 

d b 1' ı· la ? i nelcadar itin kakıştır· nasıl lif anlatırsın? yaş otu· en e.,er 1 insan r mı kafalarına ıcdyduğu iz' anı Öğle paydosuydu. Me • r 
la b - • al bikl"kl • sam nafile... bilmem kaç zu buldu ... sıhhatım, kuvve- on r oye a ı enne Mebcet,. gibi ölüye diriye murların kibar kısmı karşı 

eğ!' • le. be yıl gelecek de aylığın tim yerinde ... arsız bir tabi- yaşayıp enır en n yaramaz şeylere sarfede • muhallebicide yumurta sa· 
le fc b k ki bilmem kaç kuruş artacak, atım var ..• ne görsem içim niçin Öpe gi i so a ar- ceklerine yerine sarfetmişler, !atası, baş sğüşü, fasulye 

di biri kovulacak ölecek te çeker.. yiyecek görürüm da sürüneyim? iste 'ğimi yüklerini tuhnutlar.. Ma- pilakisi yemeğe gitmişlerdi. 
isterim, elbiıe görürüm is- yiyip giymiyeyim? canımın demld pek beyinsiz, eşek Böyle lüks ve ıefahet 
terim, kadın. görürüm iste- çektiği bir kadını bir kere bir feY olmadığını idida edi· yerlerine dökülecek parası 

rim.. fazla olarak bunlara koynuma almıyayım?. yorsun, elini kolonu bağ • olmıyanlar bir yandan pey-

başkalan kadar kendimde Böyle aylarca, senelerce lıyan yok ya? dilenci gibi nir, zeytin, lop yumurta 
de bak bulurum ... iş böyle kendi kendimle çekiştikten bot yere sızlanacağına sen ite lcannlannı doyuruyO'rlar 

olunca içimde kopacak sonra nihayet şu neticede de taliini bir tecrübe et ... bir yandan esfc:I arlcadqfa-

kıyameti varın siz düşünün. lca,. kıldım: MBabam faz. Muvaffalr. olnrsan ne ala.. rını dinliyorlardı. O, ma· 

Karanlık kış akşamlan, la namuslu adammış... bir Olmazsan "ne yapalım, E.li- salardan birinin Üstüne 

delik tabanundan giren babanm çocuklarına bıra- mizden geleni yaptık ama boylu huyuna uzanmış, is-

çaınurun ı~u cijerime kacağı en kıymetli miras olmadı,, der, k:ababati kör lc.arpinlerinin topuğııyla da-

işlemiş, alacaklı dükkanla- temiz bir isimdir" der gi- tafie yükler geçersin. • ğınık Uplara wra wra 
rın önünden geçmiyeyiııı dennq.~ temiz bir isim bir .- söziin& devatıı ediyordu: 

diye sokaktan dolaııa do- miktar dünyalıkla beraber Bu sfuleri söyliyen. lldam - 8öyle IMfJalca bir 
lana evime giderken omm;. olursa ili, fakat züğürt bir ay evvel şirketin nıtıha· ıeyfe-r J*f>HWJi azıtııettilcten 

iki adım ileri gideceksin. 

Onon için M ya devlet başa 

ya kaıgım leşe • dedim, 
l::encfüni lcafilecfett yani •altın 

yaprak anonim şirketinden. 

dışarı atbm.. aranızdan 
ayrılalı bir ay var mı? Belki 

yok bile.. çulu derlral dü

telttim değil mi ? 
Yerinde c:foğrufmuş, fan

tezi ipek çoraplarını, y~ni 
gömleğini gururla göstere
rek gülüyordu : 

- Maamafib fena bir 
başımdan liib otomobiller evlatlarda 4ncalt bW nihaı- ıebe- katipliğinden istifa IOlll'• ifwet gön ile etra- şey mi Japiyoru~? kim-

senin malına, hayatına, ır

zına mı dokunuyorum? kat· 
iyyen ... sadece Havyar ha

nında bir komisyoncunun 
yanında çalışıyorum .. onun 
hesabına gümrükten mal 

çıkarıyorum.. şimdilik e
hemmiyetsiz bir maaş, ge
ne nisbcten ehemmiyetsiz 

bir anafor... fakat Allah 

berektt versin gül gibi 

geçiniyorum ... 

Öksürüklü bir ihtiyar 

derin derin göğüs geçire

rek: •hakkı var,., ne çare 

ki bizden geçti~ diye söy

~niyor, }'irmi yaşlarında 

iki saf çehreli çocıık, mu· 

zaffer b1r spor şampiyonu 
seyreder gibi hayretle, f1a· 

setle ona bakıyorlardı . 

Yalnız yüzünün bir yanı 

muharebede yanmış kırk· 

lık bir memurun mı düşü· 

ndüğünü anlamak kabil 

detildi. y'lımrtığunu çene

sinin altınA dayam~, ye· 
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Almanyanın ödeyeceği miktar tesbit edildi • • 1988 milyon mark 
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:-· ~ fıaktlui ··: 1 ·Ucuzİuk müsabakamız i 
ladıklarJ raporu neşre• •... •••••••••••••• ••• ... : ~ "Vakıt.karilerine ienzllat yapacak dük- j 

diy OJ"lör 
1 

1im1r~e ~OffiÜUİStler ~H~iin~·YH~IİÔU ·tö~iiiii•••• 
0 

Ad·~;;~d;·h;va j kAn ve mağazaların listesi ~ 
Almanya bu parayı nasıl ödeyecek? 1 Men'i muhakemel;ri takarrür ederek Yağmur durdu sıcak ~-=-_) cad~esind~~~~::~eıad:a~;~ ca5;:~/0-25 trnzilac ppa· ı_~_:;= 

Paris, 8 ( A.A) - J 1 Şubatta açılan mütehassıslar 1 d•l l başladı Beyin inci gramofon mağazası 1 1 - Calatada topçular 
konferansı Young planına mutabık umumi raporu ımza tahliye e 1 en er kimlerdir ve Adana gaxetekrinin yaxdı- ~ (Plaklardan 0/0 5, gra· caddesinde kapıiçi tram· ~ 
ederek mesa.ısı·ne nihayet vermiştir. ... ,,. .. \ ı el h k - J ) " 3Y tevakkuf mahalli kar-

K 1 
h lılı ~ ,.. h lı ı, ı;,ına gore, . ı ana a ava ·ıs- = mofon makinelerinde O O 10 =: 

Konferans 117 gün devam C'tmiştir. Yeni plana İni er 11811lnuft uzumu nıUııHaenıe a0f0rl ueril~i1 men açılmı~tır. iki günden- ~ 2- Emiııönüde. SelAhattin şısında (\'eni dünya) ~arap ~ 
nazaran 100 milyon dolar sermayeli bir banka tesis beri yağmur yağmamaktadır. E Vehbi » tuhafiye mağazası. imal:lchanesL ş 

1 · · ı d ı · · ı h ı ı _§ (•ı.25tcnxilat yapacal(tır.) ~ olunacaktır. Bu bankanın hisse senet erinın ıştirasını zmir c rnmtinıst er a;: rnıda yapılan tahkikatın hitam Serinlikler de kırılmı,stır. l la- (Kravat, gömlek, Çanta ve -
J hh. d § 12 - Ankara caddesin- ~ 

bilhassa komitede temsil edilen devlet er taa lİt e e- bulda,ıtu ve 53 maznundan 18 zinin men'i muhakemesine karar raret birden birdenbire dün E fanila üzerinden °, 05 çorap de :\luallim Ahmet Halit g 
cektir. Banka Almanyanın tediye edeceği mebaliği alıp Yerildiği yazılmi~ti. lzmir riifekamızdan birinin yazdıgıııa göre, gölgede yiı'mi sekize kadadar ffi ve yaka üzerinden °lo3 kütiipanesi ~ 
dainler arasında taksim edecektir. ·k \!' I' l' ., 11 çıkmı:tır. =-== tenzilat yapacaktır.) (•,ı,ıo teıı·'.ı·ı·'t )·ap•cak- ~= h 1 t f d l 1 :\ltistantı · ' ı ,ıza >. mııt t ei umumili~in mütalcaname>i : ,, " u -

Prais, 7 (A.A)- Müte asısard ara.ın abnl rnkem~ 
1 

l'k 
1 

k ----- 'ğ_ 3-Eminöniinde, Bah- tır.) § 
1 d Alma anın tedl.ye e eceg· ı me eğın ati ii;1,crim e tet <ı ·at '.·apara' ·ararııame·.··ı·nı· ta1ız.ı·n1 etmı'ctı·r. Bu D·ru··ıded"'yı· k ı r a ınan rapor a ny ·' ·: .. .. g çe ·apı pazarı tu ıa iye c~- ı 3 - 1 eni camide talı- ~ 

yekunü tesbit edilmiştir. Bu mebleğ bir eylul 9.~9 dan kararnamede maznunlardan clyeyın mevkut bulunan 13 = yası d d = 
t!ks~:;t ÖJ;~!ek~~~silı: 3~a~:ksitdeb~biri~i:e;yn~zr~ı~: nıazııunla, gayrı mevkuf 5 maznun fiilde bir al,\kaları te,bit ~~~z:':ı ~:k:~d~::i:ol =§=) (;, 10 tenzilat yapacak- ~~~st~~i z~~cd~!n ~~rc~::ı~ '-=;;· 

1988 milyon mark tutmaktadır. Daves istikrazının faizi~i edilmedi~iııdcn mcn·i muhakeme ve tahliyeleri yazılm1ştır. refikimiz yazıyor: tır) nın (16) nmnaralı kasap 
ve mürettebatını tesviyeye Belçıka marklarına tahsıs Kararın bu kısmı pcr~emhe ak~amı 16 da infaz edilmi~ ,.e Halk sinaması sahipleri = 4 - Sirkecide Hami- diikkılııı g 
olunan paralar ayrıca verilecektir. 13 meYkuf tahliye edilmiştir. darülbedayii şehrimize ge • ~ diye caddc:;inde 6 numa- 14 - Bcyo!';lumla Balık- ~ 

Son 22 sene zarfında manya a aca ı arının me • tirmek için vaki muracaata rnlı lsmail Asaf Beyin ma· "' Al l ki 1 A · --==-==_-_== pazJıında (29) numaralı -='"'-=·-= 

. h . d 1 k b Tahliye olunanlar, !~[tim, !sak, Giilcemal kamarotu l la- kasap dükkanı 
rikaya olan borçlarının tesviyesıne ta sıs e i ece me .• : müsbet cevap alınmıştır. ğazasL 
!ağı ödeyecek ve Amerikanın kendi tebaasına verdıgı san, l\1aer, Robcr, veznedar Şerif, sarı l\lustııfa, kitapçı Jlii- Darülbedayi turneden av • § (Gramofon, plak üzerin- 15 - Kadıköyıuıde 1~?- ~ 

· A ·f D _f!ff= kiiskelc "0 cltle.<ı'ıı•lc (27) =""=ı · k b·1· ) k 15 ··ddtl 40 mı.iyon sevın, rı iindar, i'"azillilı· bcı·ber ~'ıırl, i''uri, l\Juallim d tt h · · l kt. d • 5 h f ~u ' tazmınat mu a ı ı o ara sene mu e ' " " " e e şe rımıze ge ece ır. en , , tu n iye e~yası 

tediyatta bulunacaktır. Matlubattan herhangi bir kısmın mektebi talebesinden Kadri, Ragıp, ,-c modelci kerim efen- ~ numaralı kasap diikkaııı ff 
f d Bursa otelleri _ffi üzerinden %ıo tenzilat 16 - Csklidarda iskele ~ 

borçluya terkinde Almanya ancak ikinci devrede isti a. ~ dilerdir. p;ayrı mc\'kuf oluıl ta men'i muhakemelerine karar ___ «apacaktır) l 1 . el ı.- f 5 b ' cac ı e:<ın a "aramust;ı aza. 
edecektir. Birinci devre zarfında bu kısmın üçte ırı verilenler de Fahri, l\Tehme• Kaın·ıı, ve , 'uri efendilerle Ah- Misafirlerle doludur ~ 5 B h k el (' ı § 

1 b ka " B k = - a çc apı a ,[i · de ~iireUsına ait kasap § 
alacaklılar lıesadına temettü kaydedilecek, ya nız an met Kayanın ze\ ersi muallim llacer hanımdır. ursada çıkan Yeni fi ir ~ ı h f = 

t:~~~;::;:,:~::ı.:~:.::,::·~:::' ~:::::,:':~ ŞLlk~'."~::::~~:';~,~~~~o~:; ,'::~::" ,'.: ~;,~:: •:;,: =~:~:::~~:~\:··~'.: i ~:;: 01 ~ ,:,:;~,;~:;:"' :::1~;\:;,~:~:"::, ;·~:~ l 
min edilecektir. Demiryollar idaresinin iştirak ~ıssesı. sa· Mustafa, llasan oğlu Enver, lbrahim oğlu flulgaristanlı Ah- ğer yerlerden tedavi ol- § 6 - Sirkecide perukar zilat yapacaklardır. \laa- ~ 
fi varidatlan ayrılacak 660 milyonluk 37 taksıtten . ıba- met, marangoz llilmi, makinist Tevfik, Salamon, Nafiz, mak ve tebdilhava etmek 1 1\Justafo, Recep biraderler. ma[ih bu dııkUnlar c<:ı<ea ( 
rettir. Alman bütçesinden bu husus için ifraz edlıecek ' ·· ç k 1 ı (Abonelerine 0 ol O ten- di"er kamp diii<kanJ,ırınj 

1 k d ,,Iuhittin, Arif ol!;ltı Yu;;uf, :\Tano Şa[man Traoçki '.\lehmet, uzere e irgeye ge en erin = "' = 
miktar 1136 milyondan başlıyarak 1767 mi yona a ar k k lJ zilat yapacaktır.) nazaran ° 0 (10) tcnzih\tla g 

Koço namı diğeri :\lansur, saatci Niko, Jaz lsmail, 1 lusamet- mi tarı gitti çe artmakta· = = 
çıktıktan sonra tekrar azalacaktır. dır. Çekirge otellerinin ~-= 7 - Bahçckapıdıı, i\fa- sattıkları için ( 0 

• l 5 > ten- ~,,.-
tin, ~esim, Ferit, Sclanikli l ltbnii, çaklf I liiseyiıı, lskeçeli h d 1 liii gaziler p:ızarı (tuhafı·_ zilat demektir. _ 

epsi o muştur. ( 

Yeni Yunan kabi
nesi teşekkül etti 

Eskiden Anka.ra sefiri olan yeni harici~ e nazırı M. Argiropulos 

Tc,fik Hüştü Beye bir telgraf göndererek 
nıuall:lk meseleler lıalloluııursa bahtiyar 

ol:ıe:ığıııı bildiriyor !. 
Atina, 8 ( Anets artitos ) - Yeni yunan hariciye 

nazırı M. Arkiropulos, Tevfik Rüştü Beye bir telgraf 
çekerek hariciye nezaretini deruhte ettiğini billdirdiktr

sonra Türkiye ile Yunaniş· ııı 
tim arasındaki muallak rt 
meseleler haledilirsc pek 
bahtiyar olacağını bildiriyoı 
ve 1926 senesinde hariciye 
nazırlığı zamanında Tevfik 
Rüştü B; ile Eksindaris ara· 

sında aktedilmiş olan itilaf 
hatırlatarak iki hükumet 

arasında aktedilecek olan 
itilafın iki taraf için de 

şayanı memnuniyet olacağını 
ilave cdiycr. 

Ati na, 7(A.A)- Kabine 

J !asan, SelAnikli :\leh met, Abbas, :\'iyazi, Şerif, J !alil, ~iiliir K ve, a)·akkabı, terzilik). 17 - Galatada Cenyo) 
aplıcalarımıza bu yıl ' ( 

Ah lb h. .... 1 'T r s k ·ı h 1·1 r· l lokantası )·emek Ji,tcsi met, ra ım, ,,;..ız oP; u ·'usta a \'C .ıt ı ı e a ı ırana fazla ag"bet edı.lmektedı·r 8 - Bc,·o"lunda, lstik-
r · , "' Uzcrinden °, (10) tenzilat 

bulunan Niko Scnki)·eYiç, Nedim, ba)·tar • leh met namındaki Utelc.ler bu rag" betten h\I caddesinde Nihat Spor ı yapına~ı deruhte ctmi~t;r. l 
şahıslardır. 

- -
Peynir emanet edilen kedi ... 

t 
Dikili sandıkemini .aldığı 9 
bin lira ile Rusyaya kaçarken 

Hopa da derdest edildi ... 
lzmir ga7.etelerinde okudui(lımuza gıire, Dikili maliye ka

zasından 9000 kiisur lira çalarak bütiın ailc<ile birlikte or

tadan kaybolan sandık emini Ömer Lı'ıtH Efendi Karadeniz 

sahilinde llopa kazasının Arhavi nahiyesinde derdest cdik!i~i 

lzmir dcftcrdarlıgına bildirilmi~tir. Firari sandık ~mininin 
yanında iki kadın üç çocuk vardı. Kadııılanlan biri refikası 

Ayşe ilanını, diğeri de dayısının kızı llidayct ilanıdır. 1\lı
nan mütemmim malLımata göre mumaileyh Arh:l\'iden Rus

yaya kaçmak niyetinde bulunuyordu. Zabitecc m[itcyekkız 
davradığından buna muvaffak olamamı~tır. Ömer Liilfi 
E!cndinin muhakemesi görülmek iizre lzmire gôııderiliyor. 

memnundurlar . mağazası (spor lc\azımatı) 18 - Pang-a!tıda tranı-
Ne yopA~Aklordı?. (Bu ma~azalar karileri- ny caddesinde yeni :;.asap 

mizc, pazarlığı miiteakıp na mile marn{ ( ! Jfı) ıııınıa-

İzmir zabıtası bir hel- ===-------~. •,. (5) tenxil:lt yapncak- rnlı Rıdvan !beyin dükUııı --=-_=_-_-_~ 
1 k 1 d . d ) ( 0 • 5) tenzi at )'apm·aktır. yosta .a eti ya a a ı ıar ır · 

!mirde Reji Jcııcral ~irketi, ~ 9 - Postane ci\·arında 19 
- Borsa kar~1'ında ~ 

- Giilnihal tuhafiye ve p;ıiın- -
yani, Kasaba şiimcndıifcr -""=ffi ffanıidire cı;Jdesindc, '.\Illl Ick mağazaiı. ('.ıo tcnzi. \_ ..... -. 
kumpanyası namına hariçten spor Zeki Riza mağazası h\t yapacaktır.) _ 
bir sandık içimle !(Cimi~ olan __ =) (spor levazımatı). 20

1 
- Orozdıl1ıak ka

1 
r- ~-=-==_ 

ye Inazımatının tamamile ~ı··ım a ve nıalü p;azi er 
_ (• • 10 tcnzil~t yapacaktır) pazarı yanında (:\Ji Enis) = 

hamil bulunan bir hclyosta- ~ = 
~ !O - Ankara caddesinde ipekli ye yünlii rnağ:ızası. ~ 

nın kompanyaya gclmi~ bu- -
~ :\lual!imlcr kiitlipanesi • .5 tenziiıl.t yapac:ıktır. ~ 

luııdui!;u haber alınmı~ ve ~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1ı~ 
lzmir zalııta:;ıııca yapıl:ın t:ı- 1 k d b. Kul d k köprü er nam me 1 e ır a an açan 
harriyat neticc:<iııde helyo,;ta ·· il h 1 t 

muse a çapu cunun aar· 1ı·dam nıahk"'mu Ala-l lalkpınar f:ıbrik:uııda yaka- u 

h ruzuna uğramış, şoförün şehı·rde yakalandı 
lanmıtır. l lclyosta ta tı mu-
1 r 1 100 lirası ahumış ve yabit- ı,·ııla haııi:<ancsiııi delerek 
ıa azaya a ınmı~tır . 

.- !erin; " arkadan askerimiz firar eden mahkum !ardan 
Bir soygun geliyor " ifadeleri üzerine Sarı kinli :\lchmct Ala~chirde 

Trabzon- Erzincan yoluna korkarak savuşmuşlardır. yakııl:ınmı~tır. 
eıkiya dadandı Hadiseden haber alan !,lam mahkumu Al:JJ;chrin 

biye nazırı. Trabzandan çıkan Yeni- Maçka jandarma k. çapul- Ömer Toıııbular kliyund..:n 
Yeni kabine azası yemin etmiştir. yol refikimiz yazıyor: cuların takibine çıktığı olduı:tu için lı:ıpis1ncden kaç-

Atina, 8 (A.A) - M. Venizelos hükumetin gösterilen " Ayın ilk günü şehri- haber alınmıştır. Bundan tıkt~n sonra Ala~e cim!~ 
itimada !a~ık old~ğunu ispata çalışacağını mecliste be- nıizden Erziııcana gitmek bir müddet ewelde Kop fak:ıt yeni bir hab~«~t yap-M. Venizelosun riyaseti 

altında şu suretle teşekkül yan etmışt.ır. M.eb uslar ayağa kalkarak memnuniyet be- üzere u··ç zabı·t yolcu ile dag" ında bir kanıı.:on soyu!- nıa)·a P.'m·~Hak olanıı) .. r~k 
Y ... nanbta:ı.ın yent hariciye nazaı 1 d H J 

etmiştir: M. Argiropulos yan eylcmış er ır. alk fırkası 1922 ihtilali reislerinden hareket eden bir otomobil muştu. ellerini )'lllllarnı~nnı dem'r 
M. Argiropulos Hariciye nazırı, M. Zavitzianos Dıı· ceneral Go~atasın hükumete iştirakine karşı protesto ma- Zığaııa-Hamsi köy arasında Bu çok mühim yel üzerin- pcnçe- 1nc Yermeye nL.:h;r 

hiliye nazırı, M. Maris Maliye nazırı, M. Sofulos Har· hiyetinde hır hareket olarak celsede hazır bulunmamıştır. arasıda mişe içinde çifte de ciddi ted.,bir alınmalıdır.. olnııı~tıır. 
••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•o•••••••••••••••• 

Erkek kadını sıklı, kadını j zehrini akıtmak btiyen bir yılan - Herkes yerine .. Yatağına. konuşulan lafları aııhmıyor ve şına. Çünku uzakta'1. uzağa 

ÇIKRIKLAR~ r~. 
DURUNC.fl -1,~'/I;. 

·~·7' 
Uzakf an bir paçavra kokusu,,. - - -
l.~ak!ar ellerinde şişesi::. idare kandillerile 

kal!,! ılar. incecik ınl'rdiPen lerden indiler ('C ... 

- 79- Yazan: Sadri Etem 

- Rakı gelirin , ra.lcı.. Diye 

lağı.ır rdu. rnnrn kadına : 
- Haydi yavrun, .. Bir çifte 

ıe . .i .. 

Diye söyl~ndi • Kadın oyna-

m;.ıya L~Jadı, diz çöktü, vücu

dunun en ince , en şthvetli 

hatlw!): çıkardı .. Sıddık zade 

bilgin ' s:..ı~ık zade l:arap bir 

halde inledi . 

- Gel anam .. Gel 1 diye 

kadını yanına çeğırdı. Bir ham

lede kadının vücudundaki örlü

leri attı , odd .. .ı ölesine beri,!ne 

dü1en kadın çamaşırları yerde 

yatan erkek hayvan postlarına 

nazla ve kadın cür'clile yasla

nıyor , Kuduracak zannolunan 

ayı biıkin bir halde başını bir 

ipek şalvara yaslıyordu , 

Eııyanın bu kad~r şehvetle 

ve bu kadar harareıle birbirine 

sarıldığı ve bir çıplak vücuttan· 

daha manalı olduğunu insan pek 

az görebilir . Bu hava içinde 

Sıddık zade çıldrrdı , çır çıplak 

kadın vücudu onu kamçılamağa 

baıladı .. 

çimdikledi. Geniş omuz başla- gibi sokuluyor ve kadın zehir- Alimallah kim dolaşırsa bey- neye uğradığını hal:ı bir türlü silah sesleri geliycrdu. Bu ıes-
rını emdi, birdenbire genişlenen lenmiş gibi kıvranıyor , ktvranı· nini yakarım.. Bu akşam keyif ke.•tiremiyordu · !.re nazaran dergahın önünde 

sonra yavaş, yavaş incelenen yordu . benim. Ben erkeğim i&tediğimi Herkct kendi başının derdine mfüadcme oluyordu. Baıka biı 
kalçalarını kan çıkarmcıya kadar yaparım.. buseleri tabanca gü- düııü. uıaklar d~mdan a~ağıya şey <le~ildi. Sıdd•k zaJ nı~ 
ısırdı. Uzaktan , bir paçavra kokusu atlamak istediler .. Aılam&la-

rülıüsü takip elli. 
K d f k dad · j ki genizleri yaktı .. a ın ı ır ı, cıve e eş· Sıddık 7.ade tabancaS!nı kılı-

tikçe civelekleşti. Ta uzaklardan Uşaklar ellerinde şişesiz idare fına koybu. Bu s fer &Şandan 
go··zleri döngün, iri vücutlu bir kandilleri ile kalktılar , incecik l d silah sesleri baş a ı. 
kadının ıslak ağız f8pırtıları du- merdivenlerden indiler , ve bir 

yuldu. Şehvetle terliyen iki hayalet gibi karanlıkta dola,ıılar .. 

vücudun buharı bütün odayı Koıelere haklılar bucaklara bak

sardı. Bu, haşhaşlan, ve ispir

todan daha çok sarhoşluk veren 

J>ir şeydi. 
Sarıldılar, sarıldılar.. Sarıl

dılar.. Sımsıkı sarıldılar. Ve bir 

yamyam gibi gözleri dönd~. 

Erkeğin kızıl kalın dudakları 

sert ve kurumu~ bir kösele ha

fini almıştı. Kadının dudakları 

adı belirsiz ve tadı meçhul bir 

şarabın kadehiydi, 

Sıddık zade artık söz söyli

yemiyor , sert !allı parmak

ları kadının kaburgaları arasına 

tılar , koku buram buram arlı· 
yordu . Sıddık zadenin karıları 
genzini yakan dumanın !esirile 
yataklarından fırladılar .• 

Sıddık zade hala bayğın, h&· 

la neş'e içinde: 

• - Rakı g·'tirin rakı.. Bi
raz daha gçlirin. 

Diye ~:ığırayordu. 

Sıddık zade genzini yakan 
dumanı duymadı. Uşakların ıs

laşli telaşli dolaşmalarını kadın

larının kendisini gözettiğine ham

letti. Pencereden tabancasını 

"çıkardı. ve bağırdı: 

Bovvvvvvv. 

BoHYV\'VV. 

Birden bir 

man ayt:lııılık 

fışlmdı. 

alev, bir 

ııoklrre 

koca· 

doğru 

Kızıl bir köpiik birden !:ay

naya hoplaya zıplaya 

genişleme~e başl~dı . Sanki 

ortalıkta bir dev , bir ejder , 

karnını bir mahalle yutmadan 

şişircmiyen acaip 

peyda olmuştu . 

bir mahlük 

Dışardan sesler aksediyordu: 
Yalnız kadınla kurtarın .. 

Erkeklerden hiç bi r •• Hiç biri 
kurıulmıyacak. .. 

Sıddık zade bu kadar fazla 

rıyla silah seslerinin gürüldemesi 

bir oldu, kanlı vücııl'. rı .. Yana, 

yana pat , pat ederek yere 

yuvarlandı . Kadmlar helecana 

düştüler , onları kollarından tul-

tular , omuzlarda dışarı çıkar

dılar . 
Bu zamana kadar avlev adam 

akıllı her taralı SDJ'mışlı. Sıddık 

zade bayğın halde, sedirin Ü<

lünde kıvrıldı kaldı, Etrafını 

beyaz bir duman eardı ıonra 

birden tavan çöktü, kıpkızıl 

alev içinde bir cızırtı duyuldu .. 

Uzaktaki tepeden kızıl alev 

sütununu seyreden Hasan ba

~ırdı. 

- Şimdi herkes silah ba· 

cvhıe ateşf'.' verenler son siir 'atle 

dergaha doğru yol ald.lar .. 

Ortalık açılırk~n onlar, der

gl~Jn kıırıı ındal..i lon<lalıkta 
geceleyen zaptiye müfrPzcs;nir 
yanından sıvı}lılar. 

Esma , elinıl• 

duvann kenannda 

liyordu : 

martin , bir 

nöbel bek 

Anl~.ttı : 
- Dün gece bur ya g !-

diler , ça!lılar , d r ~ J1 c.büı 

yanında Lir sıiah seı;i ıluyu!du. 
Hemen oraya gıttiler , biz de 
sabah olsun hayu ol<un diye 
su&tuk . . Onlar konuıurkcr 

birden kurşun yağmuru başladı 

Karşılıklı silahlar paıladı 

Hasan bağırdı : 
-Allah, Allah .• 

(BiımeJI) 



Türk Ocaklarll Merkez Heyetinin büyük eşya 
piy a.nkosu 30 haziranda. çekilecektir• • 

Biletlerinizi almakta istical ediniz. 

Avrupa seyahatleri 
Pake vapurları 

Pake vapur acentası Türkiye muhterem halkını seyahat
lere alııhrabilmck üzere İstanbul - Paris ve lstanbul - Paris, 
Londra ara,ında 'eyahat seferleri açmıştır. Bir familya dahi 
ol,a h('r zaman •cyahaıe çıkabilir. Vapur, tren oto, otel, 

.ı; · tercüman, iaşe bilet ücretine dahildir. Müddeti seyahat 34 
ııcıı:lür. F 'zla tafsilat için Karaköydcki da'.renıize müracaat ediniz . .,.,, 

11 1t-'l:ı > .._,_.,...,, l'lllr-llo} "'~" ~ t ,.~ ~ 'n~• " 
-"'~ ·~l:-~ .. ~-l~ """ l.." ~ 

Kastamoni hapis -
hane müdürlüğün
den: 

929 senesi Trnımuz iptidasından 930 mayıs sonuna kadar bir 
senelik mevkuf ve mahkfıınine itası nıuktazi 216,000 kilo ekmek 
kapalı zarf usulile 1,6,929 tarihinden itibaren aşağıdaki şartla 

bir ay müddetle münakasaya koııulınuştur. 

1 - Talip olanlar bedeli muhaınnıenin yüzde yedi buçuğu 

ni,peliııde pey akçesini teslimi sandık ettiğine dir makbuzunu 
ve yahut olmikdarı havi Baııka mektubunu yevmi ihale olan 
J 7 929 cumartesi saat 16, 30 dan evvel komisyona verilmiş 
bulunmak. 

2 - Mevcut nunımıesi gibi verilecek ekmekler yerli 
alilsırıdan içinde nıe\·adı ecnebiye bulunmamak ve 
o!mak. 

3 - rıu hususta fazla malama! almak isteyenler hapishane 

Bursa at yarışları 
Bursa Baytar miidürlüğiinden: 

Rebicunılnır l lazrctlcriııin himayelerinde ve 

vekil Pa~a I iz. riyasctlerincle yan~ ve islılh eneli meni 
~li.,i n;ınıına 28 haziran 929, 5 temmu?., 12 tcınmu7. 

ve l lJ temmuz 929 tarihlerinde Bursada at yarı~ları ic
ra edilecektir. Tafsilat almak istiyenlerin vilayet Baytar 

Mersin jandarma mektebi 
müdürlüğünden: 

Asgari 
Kılo 

150000 
15000 

Azami 
Kilo 
180000 

19000 
Ekmek 
Sığır eti 

Mersin jam!arıııa yeni efrat mektebinin 929 /haziran/ bidaye
ıinden 930 Mayıs gayesine kadar mevkii ıniınakasa)'a çıkarılan 
) ukarıda ınikdarı muharrer bir senelik erzakın !Mpalı zarf usu
lile 19 / haziran] ~29 çarşaııba günü saat on dörtte ihalei katiye
si icra kılınac~ğından biip olanların yüzde yedi buçuk teminatı 

ımıvakkate ıııakbuzlarile yevmi mezkfirda Mersin jandarma 
mekteb;ııue müteşekkil münakasa komisyonuna, ;artııamcyi almak 
ve öğrcrınıck isteyen taliplcri~de mektep müdüriyetine miiraca
:;tleri ilf 1~ olunur. 

lstanbul Şehremaneti ilanları 

Sehremaneti mütekaidin ve 
J 

eytam eramilin üç aylık 
maaşları 

1 - Şdırcıııanetinc mensup miitekaidin ve eytam 
lr~miliıı haziran 'l2CJ ih\ a~ustus 929 maaşları aşağıda 

~iistcrilen günlerde ait oklukları günlerde dairelerde tevzi 
c,\ileccktir. 

2 - L•:shabı maaş yetlerindcki ctizclan va tatbik mii
hürkrilc nılirac.ıathırı. 

3 - Gli ıılintle ınıiracaat etmeyenler tevziden bir ay: 
sonra ıııaaşlnrını a!ubilccckkri ilıln olunur. 

Beyoğlu: 8 6 ~l29 cumartesi 
9 6/929 pazar 
ı O 9 929 pazartesi 

Beyazıt 11 6 929 salı 

• 

1 2 6 929 çar~amba 
13. 6,'929 perşembe 

o~klidar: l 5,u,929 cumartesi 
16 6,'929 pazar 
1 7 6 929 pazartesi 

Devlet demiryollctrı ve liman
ları umumi idaresinden: 

Elektrik malzemesi IT\_Ünakaslsı 4 - 7·929 Perşembe günü saat 
16 da Devlet denıiryolları malzeme dairesinde icra edilecektır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif nıektopllrıııı ve teminatı 
nıuvakkatelerini yevmi mezkurda saat 15,30 a kadar umumi idare 
yazı işleri müdürlüğune ,·ermeleri IE.zıındır. Talipler münakasa 
şartlarını 300 kur~ mukabilinde Ankarada malzeme dairesinde 
thyıtarpaşa mubay.ıat komisyonundan tedarik cdebilırler. 

300,000 kilo birinci 
nevj has ekmek 

Çanakkale jandarma efrat mektebinden: 
Çlınakkale jandarma yeni efrat mektebinin 1-6-929 tarihinden 

Mayıs 930 gayesine kadar bir senelik ihtiyaçları olan üç yüz bin 

kilo birinci nevi ekmek kapalı zari usulile 13-6-929 Perşembe 

günü saat on altıda taliplerin verdiği iiat komisyonca lıddi itidalde 

ğörüldiği takdirde ihalesi icra kılınacaktır. Taliplerin bu baptaki 

şartnameyi görmek üzre Çanakkale hükumet dairesinde müte~ekkil 

komişyonu mahsusa müracaatları ilan olunur: 

~~'1b~g$!2M 
Türkiye İŞ bankası 

Sermayesi tediye edilmiş 4000000 
liradır Umumi müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 

ANKARA ADANA 
ıSTANBUL TRABZON 
lZ~IlR GıRESON 

AYVALJK 
KAYSERİ 

MERSiN 
SAi\fSUN EDRElfIT BURSA 
BALlKESİR ZONGULDAK 

\a_ Müsadif muameıaı, kumbaralar kasalar 

~~~~~~~ 

İstanbul Darülfü -
nun mübayaat ko
misyonundan: 

Tıp fakiHtesinin 929 ;enesi maliyei 

kadar bir senelik bilumum muayyenat 

iptidasından nihayetine 

ve listelerinde muharrer 

diğer ihtiyaca! ve levazımı umumiye sairleri ve Darülfünunun ida

rei merkeziyesile diğer şuabat ve ezacı Dişçi mekteplerinin keza

lik bir senelik her nevi mahrukat ve ihtiyacatı saireleri haziranın 
19 uncu Çarşanba günü saat 15 te ihale olmak üzre kapalı zari 
usuliyle münakasaya konulmuştur. Talip olanlar her biri için ayrı 
ayrı mevcut şartname ve listerlerine göre bu bapta malumat al
mak üzre her gün öğleden sonra mülga Harbiye binasında vaki 

komsyon kitabetine müracaat etmeleri ve komisyonca teminat 

akçesi alınamayacağına binae11 teminatların belıemmal bir gün ev

vel muhasebe veznesine yatırılması ve alınacak makbuzun tek

lifnamelerle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir saat 

evvel komisyonumuza müracaat ve tevdi etmeleri ilan olunur. 

Akşama kadar çalışanlar istirahat için mutlaka ,, 
Uzüm kızı 
Rakısını içmelidir. 

Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri sinir hastalıkları mütehassısı Edremit hukuk hakinı/!J'mden; 

Edremit Havran karyesiııi:: Ebu
bekir mahallesinden KaJir lce

rimesi Nuriye Ilamm vekil.i 
Faik Kemal B. tarniıııda n 

Edremit Hazinei maliyesi aley-

SiNiR HEKİMİ ŞÜKRÜ HAZılI 
lstanbul Sultan l\lahmut Türbesi. Telefon: 2622 

hinde ikame olunan tescili 
tapu dava•ınııı icra kılınan 

Yeni Adıııı 
Yarın ikinci 

çıkıyor 
sayı 

mahkemesinde ınüjdei vekili 
liavramn Ebubekir mahallesinde 
bir tarafı Mehmet Emin ve bir 
tarafı Tüllımenin ali Bey hane
leri ve bir tarafı işbu haııeJen 

1:::::::::::::::1::::::::::1:::::::1:::::::::::: 

llvapurlar!f 
ii:::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Seyrisef ain 

Satılık köşk müfrez ve müvekkiiinirı hem-

Göztepeden Erenköyüne gi· şircEi Hııri)'eye tefrik edilen 
kısım ve bir tarafı tırik ile ben cadde üstünde beş dönüm 

bahçeli on odalı Kolsuz Ethem mahdut hane müvek:diinin pe-
PB.§a kö§kü satılıktır. Görmek deri Mehmet B. oı;ıılları:ıdan 
i.stiyenler içindeki bekciye fiyatı kara Mustafa oğlu kadrinin 311 
için gülhane hastanesinde Dr. scnesindenberi biliiııizaııı !asar-

Ahmet Hamide müracaatlan. nıfunda iken vcfatilc müvekkili 

••o••••••<>•• •• •••••••••• tarafından bil ti fasıia tasarruf 

! • : olunan işbu lmıe tapoca mu
Trabzon birinci postası ! . ', ~'- j kayyet olmadığından mrı,·ekkiıi 

REŞİTPAŞA)vapuru 10 Haziran : · : namıııa tescilini talep eyleıııckde • • • Pazartesi 12 de Galata nhbmın- • • olduğundan mezkur l•aııede 

Merkez acenteıi: Galata Köprü 
baıında. Beyoğlu 2562 Şube 
acenteol: Mahmudiye Ham altında 

latanbul 27 40 

dan hareketle İnebolu, Sam•un, :. NAL :. 
Gire•on, Trabzon, Rize, Hopa ya • • 

hakkı tasarruf iddinsıııJa bu-
• • Juııanlarııı muhakeme ı;ünlı olan gıdccek ve dönüşte Pazar iskele- t Alaturka nal fabrikası • 

sile Rize, Sürmene, Trabzon, : FAi• K BEY : 29-6-929 cumartesi gft!; ünden 
Tirebolu, Gimon, Ordu, Ünye, ! : evvel Edremit hukuk rml>kc-

Samaun, İnebolu, Zonguldaga : ı~tanbul Tavukpazarı No. : nıesine müracaat eylrnıcsi ka
uğrayarak gelecektir. Hareket : 55 Tel. -lstanbul 3955 i rarı mahkemeye tevfıkaıı iian 

günü yük kabul olun_m_az_. ___ lfo••········· ••w•••······ olunur. 

lzmir -Mersin sür1at postası 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapuru 11 haziran salı 12 
de Galata nhbmından hareketle 
lzınir, Antalya, Alôiye, Mcroine 
gidecek ve dönüıte T a,ucu , 
Anamor, AIAlye, Antalya, Kuı 
adMı ,İzmıre uğrayarak gelecektir. 

İstanbul mahk_emei asliye hu-
kuk dairesinden: l lüseyi n Se- Altıncı hukuk malıkemesinden: 
lilhi 13. vekili avu'rat Nec- Müstedi aleyh hammm Kadı 
mettin bayin Bahçe kapusun- köyünde Osınaıı ağa mahalle-
da Celal bey hanında ikinci sinde söıütlü çeşme caddesinde 
katta mukim :\!imar Ali Rıza !06 Numaralı tlaııede mukim 
elendi aleyhine ikame cyk- Etem efendi aleyhiııc ikame 
diği alacak davasından dola- ettiği Boşanma davası zııııınııı-

yı gtyap kararının ilanen te- da müddei aleyhe berayıtebiiğ 
Ayvalık sür'at postası bligat icrasına raı;merı 27 irsaı kılınan istida tebiiğ iııııi-

< MERSiN) vapuru 11 Haziran mayıs 929 tarihli celsei tah- haberi zahrına muharrer ştrlı-
Salı 17 de Sirkeci rıhtımından kik.atta isbatı vücut etmemis 

ve icra)'! muhakemesı· 2 ,_6: ten mumaileyhiıı ikaınctgf:lııııı 
hareketle Gelıbolu, Çanakkale v 

Ed B h 929 tarı'hı'ne miJsrıdı'f salı "L·ı·- terkettigi, cJyevim gitmiş [ ıt· Küçük.kuyu, remit, ur aniye, ~ u· u '1 

Ayvalıga gidecek ve dönüıte nü saat on dörtte tayin kı- lunduğu mahallin meçhul bu-
mezkilr iskelelerle birhkte Alhn- lındığına dair olan davetiye luııduğu mahallesi lıeı 'eti ihti-
oluga ugrayarak gelecektir. mahkeme divanhanesine talik yariyesi ve mübaşir tarnf Pıdan 

c:ı:ı:::::::::ı::ıı::::=::-.:::·:ı::=:::::·--:-:::-:n:::::·•::::m:·ı::::ı:::::::::::::::::: G ''bol ·ı 1 tt . 1 s:::ı:::::c:.-:::::::::::::ı:::::::!:::ı:::::::::i!!:!ı:ı!:!:::::::r::c.-.::::!:.:::::::::::::::::::r cıi u için yalnız yolcu edilmiş olduğundan yevm ve verı en ıııeşru ıa an aıı . ~.ş ı ını-ı 

f:!i Her türlü miişkilattan kaçınınız ili! alınır yük _.1ın_m_az_. _____ 
11 

vakti mezkurda mahkemede ve müddeiye ınrıddci aıeyıı 
ıı:: K o mı 1 bizzat veya tarafından mü- efendinin Jıakkmda iliiııcıı tcb-
m: • 'D A k 11i: Karabiga hattına stan-:m ·i:i saddak bir senetle vekil gün- Jigat icra~itıı talep eılemiş ve 
:::; C:: buldan Pazartesi akşam-m: im dermesi lüzumu beyan ve talebi vaki ıııuvafıkı kanu:ı bu-
!fü lii.! lan kalkan postalar 9 aksi takdirde hakkında gıya-

H d · 'b · p lımnııış olmakla bermucibi ta-j!ii F t X { k. [ 1~! aziran an ıtı aren azar ben muamele icra olunac:ıl';ı 
:fü o o~ ra ma ına arz ::l! günleri kalkacaktır. tebliğ olunur. lep muddei alylıinı efendi hak-.... ., .. 11~-----------ır ı•iiıl•••••••• kında on gün müddetle iltuıen i
1
i,! •.. i1 Amatörün en aüzel lot""'afları elde etmesini temin eden i.= ••• i.!. 

c ""' O ı· h S tebligat icrasına tahkikat h~-
ii!i alat ve tcrerruatı haiz yeaan" e makinalardır. Tarzı ıstimalın·ı !5! :::c:::::::::::::::;::::ı:::~:::::::::::::~::c:: r. san ami r"' c •··· .. · H kimliğince karar verilcrcl: ycv-
i~! C§kal ve muvallakiyet esbabını büsbütün izale eden ım !! Yelkenci =ııı ~ "'Mö4 mi tahkikat olan 23,9 929' rilıi-
iii! karışıklıklardan kat'iyen müberradır. ~il İİ VA p UR l ARI . ne ııılısadif pazartesi !!Ülhl sa-•••• .... ı: i• Bakteryolojihane aşılar ~ubeı;I J 

ffil Bir KOD AK makinası ını !İ izmir sür'at Postası ~ ~:~~ ~utt:,~~:~~~. ~,~:;::, ~;~:~ ;1~11ı:~ne~a::ı~::::"~~ıııc'.s~~11 bl:~ !ili lstimalini öğrenmek için bir kaç dakika kAlidir. ~~ ULüks ,.. İsmetPaşaı·apurull muş ve hükumet tarafından d.1 dairesinde hazır bu!unınaıı zıııı· 
i!ii KODAK fotoğraf makinaları ve filımleri ve VELQX İf:i ii '91 

.. .• ıı kontrol edilmiştir · Bclso~uklu~u nıında alelesul tanzim cd:len 
:::: , ... ı. Pazar gunu tam 1 lhtllAıına karıı mirli ve taze a -
:,·i.·1'ı.· k•"-tlan alaminüt fotnm-aflar ıçın· : 

1
:
1
:.n=H.ittaziran saat 15 te ~ ilan varakası mahkeme cti-

Ui)• -ır,~ : ıcıdır. Deposu Di\"anı·oıunda Sul ~ 
m=ı M. t k ti ·=ı i: G I t rıhtımın- 1 . 1 ' vanlıwesine talik edilıııekle bc-.. 1 1 ne a ... .. a a a zmıre 1 tan !\fahmut türbesi kar~ısında 
!ili eros r arı ı~ı !i k d dank~oğru ~o. 189 bareber gazetekrdc ilan olu-
m; Mı ıı hare et e ece ıır. I' ili ııur. 
j!i! Kullanınız· her yerde sahlır. ıi!I ıl Karadeniz Lüks ve sür'at Postası ı=ı;;;,;;;;;;;;,;;,.._'!"" ____ ~~:ll·------------
::!: •••••••••••••••.••.•• l ....• ,ı··ıı•"ı••••••ı•51•••••1ı··ı,.•ı"ı•ııiİıı~··ıı·ııı'"•1•• •• :.- ıı S . d k d b. d ı vapurları z ::::::::::::::::::::::::: ::n ••• :: •• :ıc.:·ı:ı:cı: .ıı:·ı=· :ı.·ı"l ::.:ıı •• ı: : · ,·:ı1ı:il1 '1

1
11
1::1' • amSUD a 1 za e ıra er er a}'İ - Nu"fus tei:.kere· .......................................... •••• •••••• •••••• • ••••• • ... •••• ... •• •• • ---= ı· 

Posta ve telgraf levazım 1lı2 't!~[r~n Çarşamba ı Karadeniz ~i e~~i:.sk~~k;~i~:~;ur~a-
müdu .. rliig.,u"naen • 11•11g~:;e~~:ı:nı~;~;~e(iI~~~~~ .• d:.nıı Muntazam "c Lüks postası Karakamrükte ı.m.ıı 

1 F Zan vapuru •••••••• •••••••• •••••••• 
• 1 ! lnebolu, Samsun, Ordu, Gıre- I r U • • 

P. 
•• 9 haziran • • ı - Çanakka.le haricindeki Adalar arasında. bulunan kablo- son, Tr~bzon, . Sürmene '" lj . .. • • 

1 Rizeye gıdecektır. ! PAZAR gun.ü akşamı Sir- :FARIN" AL: !arın tamirinde kullanılmak üzre asgari bir· ay için önünde kuv- • - s k y ı H kecı rıhtımından • • i Tafsili! için ir ecidc e - • • 
vetli buhar vinci mevcut olan bir vapur isticar edilmek üzre i kenci hanında kılin accntasına hareketle Zonguldak , lnebolu, : : 

ı T ı ı· b ı ı 5 ı 5 Sinop, Samsun, Ordu, Gireson, • k d ) • kapalı zarf usulile müıakasaya konulmuştur. 15- haziran- 929 ta· müracaat • · sıam u • ( Çocu gı ası • 
ve Galatada Merkez nhbm ~· Trabzon, Sürmene ve Rize~iskc- • 0 d 1 f. · en : 

rihine müsadif cuma günü münakasası icra edileceğinden taliple- • • lelerine azimet ve avdet edecek- • ı a arın en ne ısı ve 1 hanında Gelipicli ve Stafilopaıi : mükeİıımelidir : 
rin bu husustaki şartnameyi görmek için her gün teklif namelerini acenıalı~na müracaat telefon i tir. Tafsil~ı için Sirkecide Mes'a- : : 
tevdi için de tarihi mezk!lrda saat 14 te yeni postanede müba- Beyoğlu 854 i! det hanı altında accnıalığına : : 
yaat komisyonuna müracaatıan :ı::ımlilı:wr.ucıuımmımııı::ııii 1.,_m_ür_• .. c.aa.t.'.r.eı.ef.o.n.: l.st.a.nb_u_ı_2_34_ı_. 1 : ••••••• •••••••• •••••••= 



VAKiT Haziran 

jni!ilizleri iıitihabat kadar alakadar eden bir ınesele 

Bir bu eksikti ... 

B ülün cihanın çok şid
detli manevi zelzele
ler geçirdiğini iddia 

edenlerin galiba hakları 
var. Gerçi lıer gün yeni 
bir vesika ile şuur sarsı

lıycr, bunu g-örüyoruz. Fa· 
kat gene Lcdbir ve ihtiyatı 
elden bırakmıyarak, belki 
bununda henüz anlamadı
!Jımız bir hikmeti vardır. o 

Diyor, avun•~yorduk. 
Ama dün okuduğum bir 

lı::bcr, beni şaşl<ına çevirdi. 
Simdivc kı:dar garabeti, 
~ -
Amerikanın inhisarı altında 
biliyorduk. Meğer yeni 
Rusya, ihtiyar kürenin bu 
son çocuğunu da geride 
bırnkacak şeyler yapıyor-

muş. 

Rusyada verilen bir ka • 
rara göre darülfünun mü • 
derrisleri son on senelik 
ilmi iştigallerinin hesabını 
verecekler, imtihanda mu -
vaffak olamıyanlar, kiirsile • 
rinden azledileceklcrmiş. 

Müdürlerin de mua)yen 
fasılalarla imtihan geçirme
leri kararı karşısında şaş
mak değil, takdir duyarız. 
Bize garabet rekorlarını 
hatırlatan bu karar değil 
müdürleri imtihan edecek 
hey' etin darülfünun talebe
sinden teşekkül etmesidir. 

Meseledeki tezat davanın, 
hiç bir sağlam temele da
yanmadığını bütün çıplak-
lı~i!e gösteriyor. Kanır, 
ilk safhasında hürmete 
layık bir itim endişesine 

<layandığı halde, ikinci kıs
mında bird<"n bire ağ·ırbaş
lılığından. sıyrılarak gülünç 
bir sima ile sırıtıyor. 

Bir profesörü talebenin 
imtihan etmesi ne demektir? 
Bu ne ham teklif, ne arsız, \ 
bir tecavüzdür. Benzi ağır 

havalı kütüpaneler içinde 
solmuş, saçları eski sayı
falar önünde ağarmış bir 
r.ıüderrise reva görülecek 
son muamele bu mudur? 
Kitap hisarlarını basamak 
yaparak ilim dağına çıkmış 
şerefli alınlara tükürmekten 
nası 1 utanmıyorlar. Bilmi-

Şu gördüğünüz heykel bi& Askeri bahisler: U l k ·· b k 
şaheser midir 'Devletler yeni bir silah cuz u musa a amız 
yoksa mana- 1 h d . •• t Gerek karilerimiz, gerek müeısescle 

sız bir taş yığını mı ? ısa asın a yenı ve mu - arafından büyük alôka ile ko11ılanıyc 
San';tkarlar bile ı;;-hükümlerin birinde hiş bir yarışa girdiler 

ittifak çdemiyorlar 
Jııgillcrcnin rn meşhur hey- ,- sizliğin, nıeızııu ifade için 

kcHr...ş!arım.. Lps!einin !:er zaruri lıir in'"" tadiliıtbı çık-
~enc tc~hir t l- lı.11111 izJ1ı eyle--
fiği cserfcr b~- mekfedirlcr. 
yük lıir lıadise. Bu fikirde 
teşkil eder ve lıulııımıiara gö-

ınımekkitler a- ''"'·""'""' re dünyanın en 
rasında sürekli büyük lıcykel-

gürültülü ıııii- traşları da mev-
ııakaşalara sc . zularıni ifade 
bebiyet verir. edebilmek için 

Epsteiııin bu tabiatı tadile 
sene ibda etti- mecbur kalmış-
ği eser, •Oeceı !ardır. 

uııvaıııııı taşı· ~!rab Bizzat hey. 
makta ve çoçu- -- keitraş Epsterin 
ğunu uyulma)'.". uğraşan bi~ diyor ki: 

- <?en fikrimi kuvvetle ifade 
valideyi göstermektedir. edebilmek için insan şeklini 

Münekkitlerin bir kısmı lıu tadil eltim. Büiün mesele bun
eseriıı biçim~iz ve manasız ol- dan ibarettir. Bir heykeltraş 
dug' uııu söyledikleri halde di- şüphesiz vücudun teşrihini en 

hurda teferruatına varıncıya 
ğerleri en güzel eserlerden kadar bilir ve bilmesi ııızım 
ıııadut bulunduğunu iddia et- gelir. Fakat heykeltraş bir ope
ıııektc, eserde görülen biçim- rafor değil bir san'atkardır.> 

Çeşmeler ikinci sınıf so· 
kaklara naklediliyo 

Nakledilecek çeşmelerden biri 

Tayyareciliğin inkişafına çalışmak .. 
İşte güdülen maksat_! 

ft:ıly.ıl bava HlOliunun 
f,t1.Dbula. acllıi münaıbetlle-

lstanbul halkı bugün , şehrin 
lacivert semasını pervane uğul
tulariyle dolduran dost lıalya 
tayyarelerini seyretti . 

Bu seyahatin, il<i millet ara· 
sındaki dostluıtu teyide bir vesile 
olduğu kadar İtalya milleti için de 
mühim ve hayırkar bir tesiri haiz 
olacağı şüphesizdir . Filhakika 
kendi bayrağını taşıyan muazzam 
hava kitlelerinin sık sık başının 
üstünde uçtuğıınu ve hatta mem
leketinin hava hudutlarını a~rak 
yad ellere doğru süzüldüğünü 
gören bir lıalyalının kalbinde 
doğacak his , hiç şüphesiz ken
dine v~ memleketinin kuvvetine 
derin bir itimat ve bunun yanı 

başında haklı bir gururdur. Bu 
iki his ise memleket kuvvet ve 
vasıtalarının mütemadiyen artı· 

rılması için dayanılacak tükenmez 
bir hazine hükmündedir • 

bu gün bütün devletler ara
sında bu yeni silah sahasında 
müthiş bir yarış mevcuttur. Bu 
uğurda ihtiyar edilen masraflar 
devlet bütçelerinde mühim bir 
yekOn tutuyor. Binaenaleyh her 
dev:et bu uğurda fedakarlığa 
da ı et ettiği mükellefe hava 
kuvvetinin ne derecede hayaU 
bir ehemmiyeti haiz olduğunu 
filen göstermek ve gençlikte bu 
mesleke karşı bir aşk uyandır
mak için bir ~ok çarelere baş 
vurmaktadır. 

Muhtelif devletlerin bu saha
daki faaliyetlerinden bir nümune 
gösterebilmek için askeri me<:· 
muanın son intişar eden nüsha
sından iktibas etliğim lngiltereye 
ait kısmı aşağıya yazıyorum ı 

müsabakslar ( san' at uçuşları ) 
- hava nezareti mensubini qe 
dahil oldrı~u halde kumanda 
makarnalı hey' eti zabitanı ara
sındaki müsabakalar - ufak bir 
tayyare ile uçuş tecrübeleri - , 
b'i kişilik iki av tayyaresinin 

1 

havada muharebe,; • Muhtelif 
av bölükleri arasında irtifa re
kabet uçuşları - Tayyare taras
sudu ile topcu ateşleri • Üç 

1 
bombarduman fılosu tarafından 
filo talimleri- Bir av filosunun 
bir otomobil koluna hücumu 
bir düşman bombarduman filo
suna hücum etmek üzere av 
filosunun al!rmı- Üç taburlu 
bir hava av alayının uçuşları

Dört hava bombarduman tabu
runun bir anda havalanması 

(takriben 80 tayyare)- iki av 
taburunun hasmın bombarduman 
filosunu tardı- tekmil gece bom
b~rduman tayyarelerinin iştira
kile bir resmigeçit- Muhtelif 
kara ve deniz tayyarelcrinden 
müteşekkil bir hava filosunun 
bir yağ fabrikasına taarruzu. 

Londra civarındaki •Hendon• 
da yapılan bu muazzam hava 
manevrasına 200 den aşal!ı olma
mak üzere büyük bir hava 
kuvveti iştirak etmişti.• 

Görülüyor ki; bu gösterişlerle 
halka bir çok şeyler anlablmak 
isteniyor. Şuphesiz halkı feda
karlıkta devama teşvik gayesi 
bunların biri ve mühimmidir. 

Bize geline halk, memleket 
hava kuvvetlerine karşı borcunu 
vergi değil sevgi şeklinde ödü
yor. Ta yürekten gele bu se
mahat havacılığm istikbali için 

Va/eıl kuponunu ibraz edenkre yüzde 1 O tenzilat yapan 
Sirkecide İsmail Asaf ticaretanes/ 

Gazetenıizin ilk say~fasının başında 
bir kupon p;orııyorszınuz; bu kupon 
uzucluk nıüsabakanıı;:;uı bonoszalur . 

l.Jcuzluk bonosunu kesini::.; snluı ala -
cağınız eş ya için " VAK iT,, kari/erine 
tenzilat J'apacaklarını ild.11 eti iğinıi;:; dük. 
kan ~·e ntaf!;a:.aarı tercih ediniz; prı;:;rırlığı
nı::.ı yapınız, eğer .fiat nıaktu ise lıesabı -
nızı ona göre [!Öriinz'i::.; nihayet ga:eterle 
ilan edilen nisbettc ten:::,ildt yapıl 111ası için 
para ile beraber kuponu !'erini::,. Karilrri -
111ize ten:ildt ııaJHtcak olan dı'i!Jultı cc nıa -
ğa:aların list<'si 5 inci saJ·ı.fr11nı:drıdır. 

Sanayi birliğinde 
[ Üst ıarafı birinci syfamızdadır l 

Bu arada Şehremaneti 

tarafından hariçten getirilen 
iptidai maddelerdtn alın

makta olan oktruvadan da 
bahsebilmektedir. Alaka -
darların söylediklerine gö

re, ağustota yeni gümrük 
tarifesi:in tatbikine başla -
dıktan sonra oktruva resmi 
alınmaması lazımdır. Çünkü 
Lozan muahedesinin güm • 

rük takyidatına 'ait madde· 
!eri tatbik rneeiin<lcn kal -
kacaktır. 

Bununla beraber bu hu
susta Sanayi birliğirc he· 
nüz resmi bir ihbar yapıl
mamıştır. 

Sergi ko1nısyonn 

Caddelerde bulunan çeşmelerin ikinci ve üçl\ncü derece-
lerdeki sokaklara nakli tkerrür elmiş ve Beyoğlu kısmında ame· 
liyata başlanmıştır.İstanbul cihetindeki çeşmelerinde nakılee başlanmak 

• 928 senesinin haziranıııda 
yapılan hava nümayişleri, kır al 
ve kıraliçe ile lngiliz ekabiri , 
ecnebi diplomatları ve sair bir 
çok ecnebi mümessilleri ile 
150,000 kişilik halk muvace
hesinde tatbik olunmuştur . 

en kuvvetli bir zıınandır. An
cak bu cömertliği ihtiyaca daha 
yakından bir vukufla süslemek 
dalııı feyizli neticeler verir ve 
hedefimize daha çabuk ulaştırır. . ..............................................• 

Bugün üğleden ,·ve! Sa
nayi birliğinde sergi komi~
yoııu da toplanac•1ktır. Bu 
içtimaa Ticaret oda<ı ınü
messılleri de iştirak edecek 
ve komisyonun scagi hak
kında verdiği kararları göz
den geçirecektir. üzeredir. Bu çeşmelerin suları kestirilmijtir. 

yorlar mı ki o yüksek si- dığını duymağa mahkum-
malar, fırtına rüzgarlarına durlar.: 

benzerler. Onlara tüküren

ler, savurdukları kirli şey

le kendi suratlarının ıslan-

Harekat programı şöyle idi : 
Hava kuvvetlerine mensup 

ihtiyat zabitanı tarahndan yapılan 

Bundan başka bu gibi gös
terişlerin, müstakbel bir harpte 
cephe gerilerinln müdafaası nok· 
tal nazarından dahi ehemmiyeti 
aşikardır. Bundan enelki ma
kaleleriınizle lüzumunca işaret 

ettiğimiz, halka hava taaruzla
rından korunma usullerini bel
letilmesi de ancak bu sayede 

kabil olacak ve bir t~la iki 
kuş vurulmuş olacaktır. Binaen
aleyh bizde dahi vakii vakit, 

lngilıere ve sair memleketlerde 
olduğu gibi, gösteriş oçuşları 

ve hava manevraları yapılarak 

halkın bunlarda hazır bulundu
rulması nekadar şayanı arzudur. 

Topcoğlu 

izmir birliği heyeti 
Birkaç gündür Aııl:arada 

bulunan İzmir sanayi bir
liği heheti bu sabah şeh
rimize gelerek doğru ~1illi 
sanayi birliğini ziyard ede-

k . 32[ ce tır. . _ L 
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"V akt,, ın Haziran 
tefrikası : 

1929 Yaprak Dökümü Yazan: Reşat Nuri 
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meğiııi 

gözlerini 

nü yordu. 

yarım bırakmış, 

kapıyarak düşü-

Genç adam masadan in

mişti. Sob.mın ağzında gö

rünen ateşlerden bir ciğara 

yaktıktan sonra dolaşmıya, 

Havyar hanına, gümrüğe 

dair vurgun, anafor hika

yeleri anlatmıya başladı. 

Bunların çoğu bire bin kat

mak suretile şişirilmiş ma

s:ıllardı. Fakat bu mahrum 

ıdamlar onları olduğu gibi 

;:abu! ediyorlar, başkaları 

kürekle altın kürerken ken· 

dilerinin rütubetli odada 

bir kaç lira için yarı aç 

ç.ürümelerine hayflanıyor

lardı. Hatibin gözleri bir 

aral.ık odanın karanlık bir 

kö~esine, yüksek bir yazı

har.cnin arkasından kendi

ne bakan ihtiyar bir ada

mın göılerine ilişti. Birden

bire utanmış ve cesaretini 

kaybetmiş gibi sustu. 

Bu Ali Rıza bey ismin

de altmış yaşlarında bir 

eski mutasarrftı. Odanın bir 

köşesindeki yazıhanesinde, 
bir çöl ortasında gibi, da

ima yalnız ve unutulmuş, 
ı çalışır, kimse ile konuş

mazdı. 

Çok İ)i ve terbiyeli bir 

adam olduğu için büyük 

küçük, herkes hatırını sa· 

yardı. 

Ali Rıza bey de öğle 

yemeğine çıkmıyan memur

lardandı. 

Alaminyüm bir sefertası 

içinde getirdiği kuru köf

tesile yeşil zeytinlerini yer· 

ken, gayrı ihtiyari bu ko

nuşmaya alakadar olmuş, 

işittiği şeıler iştahını kes· 

miş gibi çatalını bırakarak 

başını kaldırmıştı. 

Misafir, bir kabahat İŞ· 
\erken yakalanmış gibi 

mahcuptu; maamafih bozul

du~unt\ belli etmek isteme-

di; gülümsy!erek 1 

- Beyfendi, bu sözle· 

rım her halde hoşunuza 
gitmez, dedi, fakat ne ya

palım ki hakikat ... 

Ali Rıza bey bir mek

tep çocuğu mahcupluğu 
ile cevap verdi: 

- Bilirsiniz ki kimsenin 

fikrine karışmam, keyfiniz~ 
ve menfoatinize uygun olan 

her şeyi yapmakta serbest
siniz. 

Ancak müsaade ederse
niz size başka bir cihetten 

sitem edeceğim. Kendi kö

şesinde çalışan, belki de 

kendi halinden, hayatından 
memnun olan insanlarda 

o\mıyacak bir takım arzular 

ve isyanlar uyandırmak 

doğru mu ? Vicdanınızdan 
eminim... Düşünürseniz ba
na hak vereceksiniz. 

ihtiyar memurun faıla 
konuşmak istemediği anla

şılıyordu. Fakat misafir 

onu bırakmadı. Çok ter

biyeli bir tavırla: 

- Bu acı hakikatleri , 

onlara söyliyen yalnız ben 

olaydım hakkınız olurdu bey· 

fendi. Dedi, ne çarf: ki 
yeni zaman insanları bu ha· 

kıkatlerl blr&irlerinden de

ğil hayattan, gazetelerin 

"şeraiti hayatiyen "şeraiti· 

iktısadiye,, dediği şeyler· 

den öğreniyorlar .. 

Bilhassa muhrebeden 

sonra bütün dünyada bir 

garip uyanıklık oldu. Şimdi

ki insanlar artık sizin zama

nınızın insanları değil .. 

gözlerin açılması emelleri. 

hırsları arttırdı. 

Kimse artık kendi halin· 

den memnun olamıyor. Bu 

cereyan neticesinde eski ah

lak kaideleriJJin yıkılıp de

ğişmemesine nasıl imkan 

görürsünüz? 
( 

Ali Rıza B. sarardı, du-

daklarının vl! sakalının ha-

fifçe titrediğini belli etme

miye çalışarak gülümsedi : 

- Ben eski bir insanım. 

Anlaşmamıza imkan yok. 

İnsanların paradan başka 

şeylerle de mes'ut olacak· 

larına inanarak yaşadım. 

O kanaatle öleceğim. 

Genç adam Ali Rıza 

beye acır gibi bir tavur 

aldı: 

- Temamile haksız de

ğilsiniz. İnsan mesela iba· 

det yahut çalğı ile meşgul 

olmakta; zerzevat, çiçek, 

yahut çocuk yetiştrrmekte 

de bir teselli bulabilir. 

Ancak bunun için de hiç 

olmazsa yaşıyacak kadar 

bir para lazımdır. 

Çiçek meraklısısınız, fa. 
kat biraz paranız yok değil 
mi ? Ne kadar uğraşsanız 

topraktan istediğiniz renk

te, kokuda bir çiçek ala

mıyacağınıza emin olun .. 

Babasınız, çocuklannız var. 

Paraniz yok değil mi ? Ev

latlarınız ahir ömrünüzde 

zize bir feci yaprak dökü

mü manzarası seyrettirmek

ten gayri saadat vermezler. 

Söz burada bitti. Ali 

Rıza B. yemeğine devam 

ıçın tekrar başını eğdi. 

Fakat artık lokmalar boğa

zından geçmiyordu. 

Bilhassa son sözler ona 

çok fena tesir etmişti. Beş 

çocuk babasidi. Bunların 

hiç biri daha tamamile 

meydana çıkmış sayılamaz

dı. Bu adamın • bu acı 

hakikatleri insanlara şeraiti 

hayatiye, scraiii iktisadiye 

öğretiyorn demesi pek boş 

söz değildi. 

Bütün hayatını çocukla

rına ıyı fikirler ve iyi bir 

ahlak vermiye sarfetmişti. 

Acaba yeni zamanlıırın bu 

havası onları da sarsacak, 

ihtiyar babaya son deminde 

bir yaprak dökümü nı.ü 

seyrettirecekti ? 
Ali Rıza B. pek gozu 

kapalı bir adanı değildi. 

Bu korku daha cvel <le onu 

bir çok kereler yoklamış

tı. Fakat hiç bir zaman bu 

kadar yakın bir tchiike 

şeklinde görünmemişti. İti

katsız bir adam olmasına, 

gökten beklenecek bir şe· 

yi bulamamasına rıı!j·men 

dua ediyor: "Yarabbi sen 

çocuklarımı muhafaza et,, 

diye ellerini açıyordu. 

2 
Ali Rıza B. Babıali ye· 

tiştirmelerinden bir mülki

ye memuridi. Otuz yaşı

na kadar dahiliye kalemle· 

rinden birinde çalışmıştı. 

Belki ölünciye kadar da 
ı11eeı 

orada kalacaktı. Fakat kız 
·ı . . 'k;( ~ kardeşı e annesının ı ı y 

ı. 

ara ile ölme~i onu birden-
"''"'..-

bire lstanbuldan soğutmuş 
Suriyede bir kaza kayma

(Bıı ... .ıı) 
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Almanyanın muztarip 

f ery adı 
~~~~·~~~~ 

Umum i harpten evvel ve sonra - Kiiile ede
biyatı - ha rp romanları - yeni yol 

Hurdan e\·elki m:ıkıılcmdc 

Alman edebi yatının yalnız 

,;ekliııı.kn lıahsettim. ,·imdi 
' biraz da lıu edebiyatı için-
den gt'rmcye g;ıyrct cdclım_ 

Alman inkılabını Alman 
edclııy~tının lıazırlad11tını söy
liycn ı:cnc Alman iitkha;;ıdır. 

Ben Lu iddiayı gene onların 

ağzından ıımım. 

Onlar diyorlar ki Alman 
ed;rıicr: inkılılp c;(.rlcrini 
lıu inkılap olup bittikten 
~onra yazmışlardır. 

~iiphesi;1, ki bu, Alman 
eddıiı atı lehine yazılacak 

bir ~ey dep;ildir. 
;\lalt'ım olan bir hakikat 

vardır ki her inkılabın eseri 
o inJ..ıl:iptan çok daha evvel 
,·azılmı> olmalıdır ki kıymetli 
J • • 

oLun. 
iyi san'atk<lrlar ya~a<lı\;:·.-rı 

de\ irkrden daha ileri olmalı
dırlar. Alman edipleri lehin
de bunu da şurada söylemek 
i;tcdm ki Alman iidcbası 

i~in<le daha muharebeden ev
vel ,\ nupanın, dolayı;;ile Al
maıwanın başına gelecek fe
laketin yaklaştıgını görenler 
daha dogrusu hbsedcnlcr bu
lt.ndu. 

C'arip bir his;i kableh uku
un tt·,ıri altında ımış gibi 
ıı>:ılıi olan bu • edipler her 
~eyden ku~kulanıyorlardı, hiç 
lıir .,Lyi sevmiyorlar, biitlin 
es!.ı an annkrc, ya~adıkları 

b)Jt n tarzına 

k ır~ı i-yankar 
kııJl· ıyvrlardı. 

ve c,;erlcre 
bir knlem 

Harbin habercileri 

1 ıı ı 2 de neircdilcn (Sor
J::L' lı: ıı Der Bettcr- dilenci 

ontlan ~onra da (l lascııklcn
H'r)in "Der Sohn oftııl., is
miı;d -ki c ·erleri hem yalda
<• ı brbin hem de ya);J,,,,·an ' ' 
iıı',ılu.ım habercileri idiler. 

.\lır. ın edebiyatı Alman 
inkıW mı hazırlamadı i;;c de 
hiç t lnıaz'a his ederek ihbar 
etti. 

.\1 r.ı.,yada inkıl:\bın cdc
l ;y.ıtla hazırlanmadıp,ını sıjy

li) en r' ılhiyettar a~ızlardun 

gcııc Lhıydum ki inkıl:ipta 

ü:cbiyatı kökiinden kavra
m· ııı-tır. 

l' .. dıı,'iııccııin dol(ru ol
duı;un tahmin cdcbilriz 

(\ıııkti .\iman inkıl:lbı bizim • 
ir.' ı lıınıız ı;ibi kun·etli 

olıı .ıılı, \lm:ıııy·ıda lıizd" ol

l~u~t. gilıi bı tiin eski, an'a· 

ı ıl ı i k ıkiindcn koparıp 

ıı .ın lıir ırtl.ıa gilıi c,;m~di. 

l:li .ıi, le kendi in1,ıh\bımı
ıın lçu ii ol<lukça biz bu 
ı 1 ·l ı.. ·tlıl gı..irmcktc ptk 
]- ık• ."7. \iman iııl,ıl:\tı .\l-

lcr içinde hıı inkıUbın co~

turduj1;u blcıııkr bulundu. 
Alnı:ınya 1 t,yllk bir muha

rebeden çıkmı;, mtıhim, bir 
iııkıl:\p y:ıpmı: \·e sefaletli, 
zahmetli seneler gcçiriyodıı. 

işte lııı senelerin 'gene cdip
lerde yarattığı haleti ruhiye 
radikal so. y:ıTr•t bir edebiyat 
< rl;ıy:ı çıkardı. (l·:rnst Tollcr) 
i'mimlc\;i genç edip bu 
" .~ırın bayrnktarıdır. 

KütJe edebiyatı 

( Ern,t Tollcr ) klitknin 
ııamıııa yazı ya;1,ıyonhı. l lnt
kın ihtiyaçlarını, isteklerini 
en l:udretli bir !banla anla· 
tıyurdu. 

Derler ki Almanyaııııı o 
kl:\ket senelerinin muztarip 
feryadını clıcdilcştircn onun 
y:ızıl:ırıdır. O açların, bcd
b:ıhtlnrın muharriridir. Onla-
rın ıztırahını 

anlar \'e üyle 
latır ki •. 

öyle içten 
kuYwtle an-

Fakat şimdi bu son sene
lerde bir zamanlar çok 
scyiJmiş olan bu eserlerin 
artık rağbetten düşılij:tii söy
leniyor. Bilmem ki büylc bir
scye imktln yar mıdır? ' . 

Harp romanları 

(Fritz,·on l"nnıh) isminde 
bir edip bu mevzu üzerinde 
zikre şayan yazıl:ırı harb1 
umumide yazmı~tır. :.\lanmafih 
diyorl:ır ki bu mevzu lizc
riııdc en p;lizel eserleri hu 
rnn zamanda en yeni edipler 
yazmaktndırlar. 

1 larp romanı yazmak ~ım
di bir:ız da moda olmu~tur. 

;\luharcbe senelerinde yir
mi yirmi beş y:ı~lurında bu
lunan bu p;cııç adamlar ha

kiki muhariplcrdır. Şahidi ol
dukları fecayiin, lıizzat çek
tikkri mezalim intibalarını 

tam on ~ene benliklerinde haz
mettikten rnnr:ı yeni, yeni 
pr.mıya bail:ımı~l:rrdır. 

llu c;;.rler tam siperlerden 
ı;clcn barut, kan ve toprak 
kobn canlı eserlerdir. 

Bu gibi eserler yazan mu
harrirler içimle bnıi en zi

y:ıde zikre ~ayan olanfardan 

biri (l3cmaryu), diğeri de 
(Arııoldt Zmeiy) dir. 

.\iman edebiyatı çok Ye
llıt 'c çok derin bir edebi
yattır, .\ç ruh ye dinı:ığları 

doyurabilecek p;lızcl ve fay
dalı bir gıdadır. 

lkn bu iki makalemle ka
rilcrimde bu mcvzua karii 
ufak bir :ıl'1ka uyandırnbil

diıııs~ ne mutlu bana ... 
Suat Derviş 

ZAVi - 1 haziraıı sıbalı 

S malya-Siri:cci ilk trcn;nde 
• 1 c lebiyatı C criadc her cüzJaııımı da:ıi!inde nufııs ve 
l' · r fazla r::.ı s~ir olma- para oi<.lu~ıı gibi kaypcttim. 
r ı 'ıılc her h·ılde biıt'ııı 

.\ ı tcliplerir.iı b~ı ıe,ır,k ı 

• • • k ıldı~ııı iddı:ı ctnı.:k 

t. 1 rı• nlm.ız. \tc~li edip, __ 

l3ulııp getirene bahşişini v.ı·e

ce.;;inı . Yağ iskelesi yoğurtçu 
sokağında 7 nuınaraiı dükkanda 
l~ ~ tçı Klryak0. 

VAKiT 9 Haziran 

" Şarlok Holmes ,, in sergüzeştleri 

Duvardaki Çengiler 

O ,-.ıkitten itibaren biran 
rahat etmedi. Yüzü daima 
cndi~c ifoık ediyordu. Saııki 
istikbalden korlrnrnrdu. lbna 
itimat etse daha iyi olurdu. 
O ''akit en samimi dostu 
olduğumu aııl:ırdı. F.ıkat o 
söylemeden e\·cl birşey sor
nıaga cesaret edemem ki .. . 

Şimdi hildyc ettiğim ha
disatın en garip noktasına 

gdiyonıııı. Bundan bir hafta 
mukaddem - geçen hafta 
salı gtimı idi - bir pencere
nin kcnfırında tebeşirle bir 
takım rakscdcn adaıııcıkların 

tersim edilmiş pulııııduğunu 

gürdüm. Bunların ahır uşak

i:ırımlan biri tarafından ter
sim cdildi!lini zannettim. 
Fakat uşaklar böyle birşcy 

yapmadıklarına yemin ettiler. 
Resim gece esn:•sında çizil
mişti. Resmi sildirdim, Ye 
ondan sonra ze\·ccmc hadi
seyi lıabn Yerdim. Ilayrcti
mı mucip olan bir harekette 
bulundıı; mcsdeyc fed,al:ıdc 
ehemmiyet \'ercrdc böyle 
resimleri bir daha görecek 
olursam kendisine göstcr
ıııckliğimi rica etti. Bir hafta 
rniıdLktlc hiç bir hadise ol
madı. Dün sabah bahçede 
irtifa tahtası üstünde şu kit
ğıdı buldum. Elsiyc göster
dim. Görür görmez dclışc
tiııdcıı bayıldı. O \':ıkitten 

beri ruya gören bir kimse 
lulindcdir; J;cndiııi hemen 
hemen tanımıyor; güzleri 
dchşctle açılmış oldugu halde 
birşcy söylcıncdcıı duruyor. 

Ertesi gün ilk gördüğüm 
şey tebeşirle sundurma ka
pısı üzerine tersim edilmiş 
bir takını adamcıklar oldu. 
Bu sundurma tam pcnccrc
lcrimiz 1 karşısındaydı. 

O resııı in bir kopy:ısı nı 

a\'ncn aklını. işte şudur: 

ı { x )f fv;t ;r x it 
« IJolnıcs » dedi ki: 

- Çok :ıll de\'am e,liniz 
rica ederim. 

- Bunun kopyasını aldık
tan sonra yazıyı sildim. Fa

kat iki gün sonra yeni bir 
kitabe gordünı. l>tc onun 
ıwpyası da şudur: 

;{{J\f xft{vti\ 
<< Holnıes ıı ellerini biri

biriııe sürttü ve nıesnırnne 

güldü; dedi ki: 

- Eh 1 bu cıl:i; keşi için 

lazım olan nıalz~mclcr ko
lay birikiyor. 

- Uç guıı sonra irtifa 
tahtası üzerine hir ldoıt ,., 
daha bırakılmıştı O da ~u
dur göriiyorsııııuz ya ı iş:ı
rctla bir C\'\'dkinin tama
men aynidir. Buml:ın sonra 
gece bahçede gizlenerek 
meseleyi keşfe knrar ,·erdim. 
Yanıma rôvekcrimi aldım 

\'C butüıı bahçeye ıı.zır olan 
bir liö~kc yerlaştiııı. S;ı!ıalıın 

Yazan : Konan Ooyl 
Mütercimi: M. Gayur 
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ikisine doğru zulmette ·otur
muştum. Pcııçcreııiıı yanında 

idim. Dişarıdn kamer parlı
yordu. Bu sırada arka t;ıra

fınıdan ayak sesleri duydum. 
Dönünce ze\'~cmin arbsında 
bir gccclik,gcldi!liııi gördüm. 
EYe avdet edip yatagııııa 
yatmaklığım için istirhamda 
bnlundu. Ben ise, bize böyle 
oyun edenin kim olduguııu 
her halde ögrenıııek istedi
tı"imi açıkça söyledim. Bunun 
dcycrsiz bir şaka olduğunu 
\'C bund,ın dolayı endişeye 
mahal olmadığım temin etti. 

Tam böyle söylediği S!ra

da, kamerin ziyasımla, yüzü
nün solduğunu gürdüm. 
Asabiyetle kolumu sıktı. 
Sundurmanın yanında zul
met arasında bir gölgenin 
kınııldadıgıııı ay ışıgıııda far
kettinı. Siyah bir hayal kö
şeden sürünerek çıktı \'C 
sundurmanın kapısı önüne 
oturdu. Rcvo!Yerimi kaparak 
dişarı fırlayacagım sırada 

zevcem vücuduma sarıldı \'e 
asabi bir kuvnt sarlilc beni 
alıkoydu. Onu ilmeğe gay
ret ettim, fakat nıcyusane 
bana asılıyordu. Nihayet ya
kamı kurtardım. Fakat dişarı 
fırladı/l'ım zaman adam kay-
bolmuştu Maaıııafih 
izi kalmıştı Çünkü 

bu kapının üzerinde C\'\'elki 
iki defa görülen çengilere 
müşabih bir çengi serisi 
mevcuttu. Bu işaretleri de 
şu kagıda naklettim. Bütün 
nıalik,incyi dolaştığını halde 
şahsı meçhulün izini bula
madım. En garip olanı şu ki, 
her şeye rağmen bu adam 
malikanede kalmış olacak. 
Çünkü ertesi sabah kapıyı 
muayene ettiğim 'zaman eski 
rakscden adamcıklar serisi 
altında bir sıra daha resim 
gördüm ... ~ 

- Bu resimlerin kopyası 

da yanınızda mı? 
- E\-et; gayet kısadır. Bir 

kopyasıı;ı aldım. İşte şudur. 
:'11isafir bir kiı/l'ıt daha gös

terdi. Bu kağıtta çengilerin 
vaziyeti şu idi: 

;) ti tA 
<c Hilton Kübit » kapıdan 

çıkar çıkmaz dostum « Hol
mcs » masaya ,ko;tu. Küçük 
çengilerin tersim edilmiş bu
lundukları kağıtları ma>aya 
iayarak anlaşılmaz hesaplara 
daldı. iki saat müddetle beyaz 
kiığıt üzerine hesaplar yapına
sıııı seyrettim. O kadar dal
gındı ki orada oldugutmı 

tamamen unutmuştu. 
( Bilmedi ) 

Bir m~~uut mı 1 rıc~a~~ı 
Boğazlar komisyonu 
i tal yan tayyard<>ri içi ıı 

ne divor ? 
• 

Jıalyan tayyarelerinin müç • 
temian boğazdan geçmesi Lozan 
muahedesi ahkamına mugnyır ol
duğu ve bu hususta boğazlar 

komisyonuna müracaat edildiği 

haber verilmektedir, 
Komisyon reisi Vasıl Paşa, 

bu hususta demiştir ki : 
Boğazlardan b r hangi bir 

filonun müçtemiaıı geçmiyeceğine 
dair bir kayit yoktur, yalnız 
Lozan muahedesi mücibince bo
ğazdan geçecek donanma, nakliye 
scfaini, tayyarelerin,Karadenizde 
.ahili olan memleketlerden en 

kuvvetlisinin donanma ve tayyare 
filosundan kuvvetli olmaması la
zımdır. 

G ece yarısı 
sesleri ! 

silah 

Dün gece 12 ye doğru yeni 
pootanenin arka sokagında, kim 
oldukları anlaşılamıyan iki adam 
havaya silalı boşaltmıya başla • 
mışlar, derhal yetişen polisler 
bunların peşlerine düşmüştür . 

Fakat bu iki meçhul şahıs 
karanlıklara dalıp kaçmışlar, tu
tulamamışlardır . 

Belediye azası çağırılıyor 
C. H. f.'. Mületıişliğinden : 

Cemiy< li umumiyei belediye 
azayı muhteremesinin 11 /haziran 
/1929 salı günü saat on beıte 
fırka merkezinde aktolunacak 
içlimada hazır bulunmaları rica 
olunur . 

Bir fakir 
.--

Ilogazını geseı·ek 
inti har etli 

Evvelki gece, Karagümrükte 
çok acıklı bir intihar olmuştur. 

Verilen malnmata göre, ken· 
dini öldüren adam kantar me· 

muru Mehmet Cemalotlin efen
didir. Bu adamc~ğız bir müd
det evvel açığa çıkarıldıgından 

zaruret içinde kalmışlır. 

Cemalettin dendi a\ıl has
tolı~ı yüzünden bir müddc le 

timarhanede yatmıştır. Son 1,a

manlarda çektiği parasızlığa da· 
yanamamış ve nihayet evvelki 
gece karısını tütün almak için 

dişarıya göndermi~, kendisi de 
büyük bir kama ile boğazını 
kesmiş ve biraz sonra ölmüştür. 

Bir tane daha 
Taksimde Valde çeşme

si sokağında 69 numarada 

oturan Melek hanım belli 

olmıyan bir sebepten ken· 

disini tabanca ile sol me

mesinden yaralamış, has

taneye kaldırılmış, fakat 

yarası çok ağır olduğundan 
biraz sonra ölmüştür. 

-o>..~o--

Sultan Ahmet Su/ ierasır.dan : 
B:r dcyni ıııalıl'iıınbhden do

layı mahcuz olan cib;se palto 
ve sairenın 13-6- 29 perşenbe 

günü saat 14:dc sandal bedas
teniııdc fıırut edeceği ilan olu
nur. 

"t aeJ-.:li ..... --••"--··-"----"••ııi . .., . .. . ~ 

L.: .. J~~.!.!.~!~~~~İ ... : .. J 
6:afauzlara açık mektup 

Güç oldu hem geç oldu. 
Gene Tanrıya çok şükür ki 

1. oldu. Türkiye ile Bulgaristan 
en sondA anla~tılar, birbiriyle 
artık lıoj;uşmamaya söz yer
diler, imza deği~tiler ! Ne 
mutlu! 

Tarihin eşil(indeki periler 
yurduna kavu~n karanlığın

da Turanııı tılısımlı bir pu
narından Türkün coşgun 
ırmağı fışkırmış; dünyanın 
dört bucağına akıp çağlamış 
ve hala çağlıyor. Kol kol 
söklin eden bu uluslardan[!] 
başlanğıçta bir, fakat git
gide din ve dil ile ayrı 
dti~enlcr arasından böyle iki 
ulusun konduj;u yeni yunl
Iarında buluşarak birbirine 
dost eli uzatmasını, Türk 
tarihi sevinçle kaydedecek
tir. Ne yazık ki bu uzlaş
mada i~ gören ilmi! soysop 
bilgisi, kan birligi filan dcj;il, 
:ıncıık ve ancak harp yor
guııhığundan ve czginlil(in
den doğun dirlik dtizcııliğc 
susamı~ siyasetin zorlu ge
reği [2] olmuştur. 

Ka\·mlcr bilgisinin çchrt•sine 
s<ı~\;ın bir gururun asmış bu
lunduğu ya~mağı, doğruluğun 
ı~ık salan eli acaba ne \'akıt 

sıyıracak-? Kanca, yurdca [~] 
l3ıılgar Tiirklerindcn bize çok 
daha uzak olan Macarlar 
-hatta Finlandalılar- acaba 
neden kendilerini duyguca 
bize daha yakın buluyorlar·/ 
Onlar da hristiyaıı değil mi? 
1 lele :'llacartar bir zaman ay 
ile haçı birbirbirinc k:ır~ı 
yiibelten kanlı dti.~nıanlığın 
en ı;öniitlü dili\ erleri dc~il
ler miydi? 

Ey Kara Oğulların torunla
rı torunu., siz. t:agauzlar.. rs
LI\ !ık içinde bcııli~iııi critnıi~ 
<ı>ık:ı Türk olan Bul~arlardan 
na,;ıl oldu da bize, Oi(uz 
Türklerine, çok daha lıenze

vi~li kaldıııız? Daha µ;eç mi 
~eldiniz de Türk dilinizi, 
Tıirk törcnizi [ 4] esirgeyip 
saklaya bildiniz; bcıılii(ini;1,i 
kı;;kanarak sny,;op nıuk;ıdde

s:ıtıııı kuruya bildiniz? .\lkış 
dirclij1;inizc; [5] alkı~ kı>k:ııı
çlı;;ııııza! 

\zcalıkları'ı :GJ hakkı.Ne gii
zcl söz! glidtiziiıı p;ürulmu; 
yıltlızlı bir rüya. Siz ki hti
~ı)metinizin sadık tcb:rn.M
nv, öyle de kalmak ~ as:ıııı7. 

ve boynunuz borcudur, bıı

lunduğtınuz ortanın gcrc~i 

dolan;ıla raı·as yayas dilini-. - . ., ' 
zi, türcnizi yitirmek ba,;kısı 

altıııda:<ıııız; bir baskı ki, ma
nivelalı tutamağı, o iilkcniıı 

ya~adığı ictim<ıi me<len!?'ctin 
m·uctmd:ı lıulıınuyor. Sız kı 

yurdc\J,larını;1, gönül \'Cr
di~ııi;1,' aynı dinin ıs<ı \'e 
alımlı baı;larıyla hağlbınız, 
sarma~ dola~ oldug;unuz or
talıkra er geç kaynaııp gide-· 
ceksiniz. Yoba din urj1;anın
dan daha sal(lam ve sıkı bir 
sargı mı - p;licli ruhum ihti
yacından da baskın, b:ı~ka 

İıir yöneltici [7] mi Yar? 
Bihıeın... Bu :;orgunun ccrn
lıını tam atı~ları ile gün lıa

tı~larını, ba~,;ız öteden son
suz erteye sayan gürp;İ'iii za
mana ısmarlıı onını. 

O neler sınayıp[S];ieçirmcdi 

ı 
1 

dan akan selinde nice gir
daplar döner, anaforlar ;iCri· 
ye gider. _\ğabeyiniz YC idi· 
niz [9] Bulp;arlar ile kankar· 
tlc~liğiniz = ve miz, ihtimal 
bir gün anlaşılır. 13ıından do
P;a bilecek içli bir birlc~mcyc: 
~ayet btikbal sağdıçlık ede
cek oba <l:ı, acaba o v aktc 
kadar dilinizden, törcnizden 
ne katmış bulunacak? 

Kara Oğuzlar! Siz ki ara
nızdan Radoslav gibi bi r 
siyasi çıkardıııız, ilmt adam· 
!ar ycti~tireme7. misiniz? Is
lavlıkta kayna;;ıp kaybolmaz
dan evvel biz Oğuz 'l'lirk 
kardc~tcrimi1.e bir yadigar 
bırakmaz mısınız ? Sizden 
önce \'C sonra Türk Balkan
larından [10] nice Türk utus
hır{ geçip göçtii! :\'cıs [l l] ne 
iz braktılar. Y:ızıklıır, On
gurlar, Peçenekler, Komanlar 
Ovarlar, llünler, llop;omillcr, 
ye 'l\irkopol denilen adları 

bilinmedik nice çe~it uluslar, 
hepsi de bulanık mazının 

dipsiz kuyusunda kayholmad• 
nıı? 

Kara Oğuzlar! Dilinizi, tiir
cnizi, ~arkılarınızı, mas lları

nızı, savtarı:ıızı, [I 2] du:ıla

rımzı, yakarı~larınızı yıızır:ı 

r,eçiri[l bi;1, Oğuzlara, Türklük 
,gayretini p;Udcn Ö/. kardc~Jc

rinizc, öliinı>ÜZ bir armap,ıı 

olar:ık sunnınz mısınız, ey 
Turan ellcriııdcn göçen yol
cular? 

Köse Raif Paıa oğlu 
Mehmet Fııat 

fi ı·ıa~: .\~lrcl 

[.? C:crck Lizın1. !Uzum, ihılrac. 

llodlor.ı gorc Telcut Turkl'.'.cstndc: 
~·irvging bannaP iht ).1Cln var mı\' 
nu~Unkü Türkcemiıdc ·.kuYYetll lh· 
Umal,. nıanasını almaktadır. Ru l:ıvvle 
ols:ı gerek, gibi. 

[JJ \'urd: ,~atan, baba cll; fakat '"ı. 

ile yurt ' çadır. 

4l "fiırc: ()rf ,·c adet; an'ane 
::; Dire: Karşı koyup sebat etmek; 

''ı.llrıııck ,·cy.ı dircın..:k .. trn ay:ı.k dirdl 
,·cy;ı dircıJI; direndi durdıı. gibi. Doj;
ru~ıı dircınek tir. 

6 .\:ı.:ı.rlık: .. \ı. ol.ın ınikLlr;, akalliyet 
7 Yı;nclrid: te,·ci!l cdltl; ) jn el-

hct i tik! net. 
8 Sınan11k: tecrlibc etme~. 

1Q tJi. ~:ıhlp. efendi, llfö. iye. t. :-ı 
P'..sk:i <l rn:ınlı ,.e Kapç:ık ·rurkcc ladc 
.. L;si .. IJi Kut: Sahihi sa.1dct; şerkc"'1 i 

d<.:Ylctli ın:ın~q;ıa nlup uygur padlşüh
l.1rının un .ını idi. 

ıoı G;ıll;an: 1 Lılis TiirkçcJir, lı:ılt:ı-
1ık orın:ın c.lcmckrir. 

rıı 1; ses; ıabi:ıtta du~ul:ın bocck 
r:1.ı'rıqnJ:ın, kuş cırılu~ındau ınt.icc

~ckk'l sc. ı~lık, ı~~ız çü!, ini çini }"Ok 
ın~anqz, lıayy;ın!>ız çiil. Tenhalık bun
dan klnayi.!; 

~t1 sa,·: Darbı nıc'el. rurungu. 

f ronso~o~i reıolet 
LC'St tarafı bir.in.ci •. ai!i!.3.rnızJ:ıd_ı_r. 

J caıcsini btırımştır. ]urı 

Rar:ıhıım 1 m1ktu'lcrdcn ynlırz 

birini ôldiirmüş olma!da i!tih .. ııı 
:tnıi;, ikinci katil lı~kk!!ı 1a 
ınulı1ffif sebepler ileri s I" 
ıııü 1tür. Katil ınüebber :,fırc· 
ğe ınalıkfıuı ejilmi~tir. 

~ 

Paris • S ( A. A. )- !"ı"s 
!\\idi gautesi • Linıoges • d:n 
istihbar cdiycr. 

(J.Baratan:o nun. i ... ·1n1a • r:: ~;4 
kfım ,diiıı'cnıe<ı aleyh nlt .ı 

nümayi5ler gece sa t ikıyc ·t· 

bar dev;,ııı etıııi~t r. 4C kişi 
terkif t:clilıniştir. l i:n1.,vi.ç -. 
ıerdcn ıoo. roli•leruen de 5~ 

· ki O ı a k,•-',•r me.cru~ \.·:ıt\ .. .ıı_ •.. \ c .. ı~cçırccc ·. _ nıııı l nrnı • "" • -,, . ,. '"fi s mecm u 500 u geçmıyen v i 
! atikan kap lı 

..... -tu, bir esrar 
• 1 

na fazası 
o a an 

' !ya Jıükfımetıııin papalık 
11,ak mile nktettiği Later:\n mu
ahedesi ahiren tasdık olundu· 
ı;ııııdan Vatikan hükumeti res
ır.en \'ilcut bulmuş oluyor. ::ıooo 

çıkıyor 
senelik bir tarihi ruhaniyi haiz 
sayılan bu yeni hükumetin arazisi 
ıoo döuürndcn az fazla, tebaa
sının sayısı 500 den noksandır. 
Vatikan hükumet inin, iradesini 

icraya amade hıç bir maddi 
kuvveti yoktur . Bu lıfıkfınıetin 
\

0 ariJat mcnbaı sayı!:ıcak sanayii 
veya ticareti bulnnıııaclı . ı halde 
vasi bir iradı bulnnıakta, ve 

kcnJisi düny•nın en kıymetli saıı'at 
hazinelerinin varisi sayılmaktadır. 

Gerçi Latcran mualıedesi, 

maddi vüs'at ve nııfnsunu izah 
ettiğimiz arazi iizerinJe papalığın 
hakimiyetini tammış bulunuyor
sa da buna mukabil Vatikan, 
tanı kiilpgalııııı ve ııııfıızıı altın

daki başlıca mabedi herkese 

açmağı, Vatikana ait olan sen 
Pietro iyaçnsini ıı ıııma küşade 

hul~ıııdurıııa~ı ve burasım !talya 
pofüiııin ıııur11V'bcsin~ ttıbi tııt

ıııağı kabul eylemiştir. numlaıı 

başka \'atik;n hükOrueti, Vatikan 
şeJ;ri ile Lıluaıı sarayındaki 

ilim ve"san'at lıazinçleriııi fılim
ler, nıü!ctebbirlcr ve sair kim
selerin ziyaretlerine amada tut
maya razı olııııış, yalnız anııııe

ıı;n buraları ziyaret etmesi için 
bir takım talimat ııeşriııi şart 

kuşıııuştur 

nıı 11\esail üzeriııJc ital9a ile 
Vatikz.n ar;ısınd~t~ ikr~!', ınühiın 
bir i:ıtilat rnkuu i'cklenilıııez

sede Vatikan lıemşelıriligi mes
elesi ihfil:if kapısını açık bırak

ııı4!ır. Çünkü Vatı:.an lıeın

şeiıriliği daimi ikanıct ile kaz~
nılıııaktadır. l3uıııın mana ve 
şıınıııiu ise kolaylıkla tahdit 
olııııaınaz . 

Vatikan hükumeti İtalya lıü
kfmıdinc karşı mücrimlerin ia
desin i de tekeffül etmektedir: 
Lateraıı muahedesinin 22 inci 

maddesi n1ucibince \':ılikan, 
ltalya toprağı üzrıinde, iki dev
letin kanunları nazarında eczayı 
müstelzim lıarekctlcnle bıılı:

narak Vatikaıı arazisiııc iltica 
edenler Jtafyava teslim edilirdi. 
Ililınukabele Vatikan mahkeme
leri hrafındaıı verilen hüküııı
leri;ı itatyada infazı hususunda 
beynelmilel kanunların kaideleri 
esas ittihaz olunur. Bundan Va
tikanııı dini ahkamı yerine ce· 
zai ahkam ııı kabul edileceği 

anlatılıyor. 

İtalya hük(ıl'ıeti \'atıkaıı ı 
dErulıtc ettiği bir tPk!if ıııukn
bilinde Vatikaıı bir demir yolıı 
istnsyonu ve ora):ı 11zını su t,
sisatıııı ,·ücııda getirecdç, Vatı

kanııı posla \'C tel• raf ınuhabc
ratıııı kolaylaştıracaktır. Vatiknıı 

namına rosta pulları b:ısılacagı 
gibi sikkeler de darbedileceklir. 
Nrticc itibarile Vatikaıı, kapalı 

bir kutu ve esrarengiz bir malı 
faza olmaktan çıkıyor. 

O. R. 
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Borsalar 
Nukut 

1 Jnı?lliz lirası 

1 Dolar 
~O Yunan dırahtnl 
1 füyh•mark 
1 A nı~turya ıillnl 
ro l.t>y Romanya 
!C Lev.ı Bulgar 
1 Felemenk Oorlnl 
:o ı-·ran. rıı frangı 

~O llılyın ıırell 

:o kuron Ç•ko. Slovakya 
1 Çtr'YODP.tı .. Sovtyat • 
1 Zeloll • Lehistan • 
:ıo 
:e 

Dinar .. Yogoslavy• • 
!Jelçlka frangı 

1 Pezcla l'll"nya 
20 IıvJçre frangı 

1 Mecidiye 

Çek 
Londra üıer!ne bir lnglllı: llr13t turuı 

l'c l-york ı TUrk llrut dolar 
J•ırls • • • frank 
~Ulano • .. • ltret 
iJerlin • 
Sol"ya • 
BrUksel .. 
·Am1Eterdam• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• mark 
• le Ta 

• belka 
• norin 
• frank 
• kuron 
• ıilln 
• pezeta 
• nlotı 
•dıro.bml 

Cin evre 
Prag 
Viyana 
Madrıt 

\'arşova 

Atını 

BUkreı 
llelgırat 

20 ley krwı 
TUrk llraoı dinar 

Tahviller 
Jıtıkraı dahili c vadeli • 
DU;unu muvahldı 
ikramiyeli demlryolu 
fıtaııbul tramn7 •Irk.ti 
Rıhtım Dok ve Antırepo 
lıtaciıul anonim au ılrkeU 

Hisse senetleri 
tı hnkuı 
Ocmanlı bankııı 

'l Haziran 

ıldı 

'10 
ııo oo 
25 oo 
00,00 

:9 ııo oo 
~o :ı:ı 

0000 
ııo 

2&00 
ııo 

co 

24 
31) 
83 

163 
219 
124 

0000 
28 
73 

(IJ 

00 
116 50 iJO 

1016 
047 

I~ 
9 
2 

28 
00 

00 
8300 
22 ,8? 
130? 
0000 

65 87,Sll 
S 43,SO 
1 18 15 
t 4800 

18 (11,50 
• 89.50 
8 32GO 
4 25,76 

Si 89 
24 75,00 
~, ıo.oo 

93 12 so 
194 110 01) 

~ 7 2S 

2S 

• t2 65 
189 00 

1012 
208 

g4 
so 
28 
24 
9J 
il 

res 
218 
124 

MOC 
~s 

'73 
116 
29 

802 

ı~~oo 
2s · o 
00,00 

50 
51),0l'I 
0000 

50 
21100 

60 
00 

00 
OD 
6) 
26 
00 

1015 1 

0,47 8J,DO 
il 21 ,00 

• 2 
t8 

8 
1 

' 10 
a 
8 
4 ,. 

00,00 
43 2s 
ıc so 
41 150 
07,05 
st25 
!5.~0 
25,211 

8' 

93 12 50 
194 75 00 

7 25 

12 55 
00 00 

Ticaret ve zahire borsası 
nallar Tl<aret borun kltlbumnmll!11l ı.ufın~an Tttllnılıl!r. 

Okkuı 

Azami Aıgarl 
K. P. ıı:. p. 

1 ru~day % Çavdarlı 
Yuıunk 00-00 0000 
Kıuıca 00.00 00,00 

1sunt6r 00-00 oo,oo 
~rrt 00-00 00 00 
l>t.nıne oo.oo oo,oo 

ıhcrt mıbıut 0.00 00,00 

00,00 
00,00 
00,00 
0000 
00.00 
00.00 

-ZAHlRELER-
,Çndar 
·Arpı 
1Mınr 
'Yula! 
Fu~ı;e 

oo.oo 
ı ı,ıo 

19.10 
00,00 
00,00 

-HUBUBAT-
00,00 
22 00 

OD,00 
10 211 
l&S!I 
oo,oo 
OC Ol) 

00,00 
22,00 

-UN-
ÇavıJı kiloıu 
Ekıotra eltlı!'ra 00 
Eklıtra • 
Bfrlncl yamasak 00 

1221 113. 
12?5 117 
1320 119~ 
1250 1 !8 

0939 <198:> 

Birinci ıert • 
1ıt1nel • 

TiFTiK -
Anlı:tra 185,00 115 00 
Atıeh!r 000.00 ooo ,Oo 
Yapag1 Ouz yuna 000 OD 000. 

-AV DERlSI-
Zerdeva 
Sansar 
Tilki 
Kunduz 

ç fındık 
Bıdem 

rıttı 0000,00 0000,00 
0000,00 0000.00: 

• 0000,00 0000,00 
• CC00,000 &00,0(); 

-flNDIK-
oco oo ooo o:ı ı 

o,oo 15oss.oo 

memuriyetı 

milsabaka 
TÜRtlYE lŞ BANKASI 

ANKARA· IST AN BUL • IZMIRDE icra edilecektir 
Teşldllttmızm daha ziyade tevsiini derpif eden banka

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

MOracaat edeceklerin sinin •22>ile •40» arasında olmalı 
ve müesses~tı maliye ve bilhassa Bankalarda çalışmış ol
malıdırlar. 

Fransızca veya başka bir ecnebi lisanı bilmek medarı 

terclhdir. Müptedi alınmayacaktır. 
intihan ı:eticesi bankaya kabul edilerek memurlar 

lstanbul • Ankara ve lzmirde dahil olduğu halde teşkilUı
mızın her kısmında müdüriyeti umumiyenin münasip gör· 
düğü mahalde çalıştırılacaktır. 

Maaş: imtihanda derecei muvaffakiyete göre tehalüf 
edece~tir. 

Bankaya kabul olunabilmek için imtihanda muvaffak 
olmak ve bankaca sureti malıremancde yapılacak i~tihba· 
ratın <fa matluba muvaffak olması şarttır. 

lmtin:ın~ . iştira~ etmek isteye!Jler İstanbul ve izmirde 
Şube Mudurıyetlerı ve Ankara da ıse memurin müdüriyetimize 
9 haziran 929 tarihinden itibaren müracaat ederek imtihan 
duhuliyesi ve matbu bir tercümei hal varakası alabilecek· 
terdir. lıntih~n ırünü bu matbua duldurulmuş olarak 
iı:ıtihan evrakiyle birlikte bankaya tevdi edilecektir. 

~mir ve . memur olarak girmek isteyenler ayrı ayrı 
imtılıana tabı bulunacakl arı cihetle imtihan sualleri de 2 
sırı! olarak t~rtip edilmiştir. ' 

lnıtiiıaııa 16 haziran pazar günü lstanbul • Ankara ve 
lzmir.'c r..:at üçte mübaşeret edilecektir. 

imtihanlar mahrem olacak ve iştirak edenlerden arzu 
ednler yalnız olarak imtihan edilebileceklerdir. 

lnıtihanda muvaffak olanların adedi ihtiyaçtan fazla 
olduğ.ı takdirde de bunlar ati için kayt edileceklerdir. 
Şimd!ye kadar bankamıza müracaat ederek memuriyet 
talebınde bulunanların imtihana iştirakları 11ztmdır. 

Kütahyada 6 No Jandarma efrat 
mektebi müdürlüğünden: 

Kütahyada 6 numaralı jandarma yeni efrat mektebinin bir 
senelik üç kalem sığır, Koyun, Keçi, etinin talikan 1 Haziran 
929 tarihinde kapalı zarf usulile icra kılınan münakasasmda 
talip zuhur etmediğinden yeniden yirmi bir gün müddetle 22 • 
Haziran 929 cumartesi günü saat 15 le Kütahya Belediye daire
sinde icra kılınacağından taliplerin muayyerı olan günde müte· 
şekki! komisyona müracaatları il1n olunur. 

Azami Asgari Cinsi 
Kilo 
9000 
500 

Sığır eti 
Koyun eti 

fÇarlye~ 
Papazlik 

• 

• •• 
remıtma mu 

cinsi adedi eşcar mevkii 
zeytin 350 Haylazll'. 

ihJ_fe tarihi 
23 haziran 920 

pazar 

·· ğünden: 
hdudu 

11ıctbayram. Sarı 

panayut Mehmet bey deniç 
ile mahdut 

papazfık zeytin 485 Haylazlık 23 haziran 929 Çay ve Mehmet bey ve Oa

Nariı zeytin 

pazar 

BalbJ nam- 22 haziran 929 
diğer Közyerl, cumartesi 

lip bey zeycesi t&ri1c ve 
evliyayı umur ve deniz ile 
mahdut. 

llayraıııiçili Balil ağa ve yor· 
gaç ve kas~poğlu lsmail ve 
çakırcı Eyfıp ile mahdut. 

B!lldıt evsalı ııösterilen zeytinlikler hizalarında gösterilen tarihlerde temliken ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usullle ve bedeli sekiz senede sekiz taksitte tediye edilmek üzere müzayedeye 
vazedilmiştir. Taliplerin şeraiti rı;ireyi anlamak üzere yüıde yedi huçuk teminat akçes11e beraber 
Edremit maliyeşfnde müşteki! satış kQ111isy01~una müracaat eylemeleri il!n otudur. 

Hntarı (Babıali) ~a~~esıu~e 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı 

ayrı ayrı ve ya birlikte kiraya verilecektir. 
isteyenlerin (Yakıt) idare Müdürlüğüne müra

caatları. 

ı.--..----Dr. N 'ZIIET ŞAK H 
Bursa Çekirgede ılıca 

ve elektrik tedavisi mü
tahassısı. 

[ l\Jektu I~ ~' izahat verilir J 

Çatalca hukuk hakimliAinden: 
Terkos kariyesinden Etem 

kızı !\Amile hanımın müdda
aleyh kocası kariyeden lbra· 
hlm oğlu Saim aleyhine ika
me eylediği boşanma dava
sından dolayi müdda aleyhi 
mumaileyhin ikametgAhının 

meçhuliyetine mebni i!Anen 
teblığ edilen istida suretine 
rağmen müddeti muayycnesl 
zarfında cavapnamesini gön
dermediği cihetle rarefcynin 
berayl istizah celbine ve bu 
scbepden emri tahkikatında 

30 bazltan 929 pazar günü 
saat 14 de talikına kar.u 
verilmiş olduğundan yevmi 
mezkOrda mumaileylıin biz· 
zat ve ya bllvekAle bulun-

8888e8e8e8eeeeeeeee8888e8 ması, aksi takdirde gıyaben 
8 Jlc ı t ı k t • muamele icra olunccağı hu· : e e sa ı ı ma -ı kuk usulü muhakemeleri ka-

••• baa makı·nelerı· ••• ~:v~~:nn :~~~~tm~:~u~:~ı~: 
kalın olmak üzere ilan 

·: Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift lstan- :
1
_o_lu_n ... u_r. _______ _ 

bul ve çiıt kazanlı iki matbaa makinesi müsait : 
• şeraitle acele satılıktır. Görmek istiyenlerin Sonsaat 
8 idare müdiriyetine müracaatları. • ......................... 

.. v .. Mektep inşaatı mü-~ 
AL TINCı. BU UK nakasası 1•5,g6ıuıu [!] B~~~~~~~ 

1000 

T ayyarepıyankosu Vilayet daimi encü- f.~~=.;: 
TT •• d d k . da s . cı KEŞiDE: " ttAzlRANDIR meninden" .,~~ f':j3 ~:~ ~~\ ~i::ı '-ii'ı 
r erem muca e e omısyonun n: n·"yu··,K 1KRAl\llYE: 50,000 LiRADIR • uııün doianlara ııımı 8 U 12 Haziran tarihinde ihale olunmak üzere münakasaya konul- Erk.la ıc"' 

Memleketin en bilyük bir lçtimal derdi olan veremle IO,OOO LIRAIJK duğu ilan olunan 22 mektep inşaatına ait münakasa müddet! Faılt, Cazı~ AYRICA: 25,000, 15,000, 12.000, 
mücadele cemlyetne senüvl 500 lira gibi mühim b!r meblağ URALIK BiR MU. KA. FAT 

iKRAMiYELER VE I0,000 
tahsis etmek suretile nümunel imtisal olabilecek bir eseri 

hamiyet gösteren Eınıı!yet Sandığı müdüriyetine en derin 

~iikranlarımızı arzeylerlz efendim. 

" Vakt ,,ın 9 Haziran 1929 tefrikası: 66 
• I~ ,.. ' ' ' ..,. , • • • • • • • l 

nezdinde görmüş olduğu 

asker tavırlı ihtiyar mösyö 

içeri girdi. ismi dük dö 

Melfort olan bu adamın"Ro

çester .in amcası olduğunu 

Cones • Kollins. ten öğren· 

nıişti. 

Dükün arkasında hafif 

şevyottan bir elbise vardı. 

Koltuğununun altına bir ga

zete sıkıştırnııştı. Gözlü

ğünün camlarını siliyordu. 

*Cones" i hafif bir bq 
hareketi ile aelimladı. Son

ra bir sandalyeye doğru 

yavaş yavaı yürüyerek 

dedi ki: 

- Bonjur 1.. Hanımlar 

biraz sonra geliyorlar. 

Oturdu. Gazetesini açtı. 

Havadis sütununa bir göe 

attı. Sonıil gözlüğünün 

üzerinden delikanlıyı süze· 

tek: 

- Arazi)i iade ettirdi· 

iinlti • Kollins. ten haber 

lınca memoıın oldum. Siz 
t;ılwhn nottti 
giriyordum. Bana meseleyi 

anlattı .... sözlerini söyledi. 

"Cones. dedi ki: 

- Doğrudur. Maden 

hali hazırda uhdei tasarru· 

fumdadır. 

Fazla söz söylemiye vakti 

olmadı. Hanımlar önde 

kontes dö Roçester ve en 

Arkada Venesya olduğu 

halde içeri girdiler. 

Oturdular. Ayağı kalk

mış olan "Cones. te tek

rar oturdu. 

Dalıtıağa hazırlanan bir 

dalgıç gibi derin bir nefes 

ldı ; ve \emen mevzua 

intikal ederek dedi ki: 

- Sizin bu ıabah bu

rada toplanmanızı talep 

edişim uzıın müddet müp

hem bir surette geçen va

ziyeti tevzih içindir. Ha

kikat şudur. Ben sizin zan· 

nettijiniz adam d-etilim. 

Kont dö Roçester değilim. 
Ailenize girmiı bir yaben-

CIJH't· 
" Roçester • in validesi 

Bw ketidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 

hayretle bağırdı: 

- Bir yabancı mı? Ne

ler söyliyorsunuz Artürl.. 

•Cones. dedi ki: 

- Müsade buyurunuz. 

Bu yabancının aileniz 

için neler yaptığını evvela 

anlatayım. Bu vaziyette 

mahviyetkarlık para etmez. 

Mevkiim çok müşküldür. 

İ!elki ıôylediğim zaman 

siz de lastik edeceksiniz ki 

en çirkin •e uhte bir va· 

ziyette olduğum halde na· 

muskar bir adam gibi ha· 

t"eket ettim. 

Güzeran eden bir kaç 

gün zarfında bir milyon 

sekiz bin lngiliz lırasını 

istirdat ettim. Bir milyon 

!ırası Glanevfayn madeninin 

kiymetidir; sekiz bin lira 

da nakten aldım. Eğer ben 

müdahale etmemit olsay

dım bu hir milyon sekiz 

bin lira kaynayıp gidecek

ti. 
Dük dö Melfort dedi ki: 

- Bu meselede erkekçe 

hareket ettiğinizi tasdik 

eylerim. Fa1c:at ailemize 

karışmak tabirinden mak

Mdiniz nedir. 

-Müsaadenizle tafıllatı 
keyfimce anlatayım. Lort 
"Roçester. zaafından ve ya 

aaçmacihğından , kendisini 

pek müşkül bir mevkie 

sokmuştu. Onun hayatına 
bir kadın karışmıştı. Mazi 

sigasında sö:ı: anlatmaktan 

maksadım • Rocester • in 

halihazırda artık mevcut 

olmadığına işaret etmektir. 

Lort Rocester artık yaşa

mıyor. işte kemali teessürle 

size vereceğim ilk hawdis 

budur. 

Bu garip beyanat hem e

lim hem tarif olunmaz bir 

hali mucip oldu. Dört 

muhatap oldukları yerde 

kaldılar. Dük ile üç kadın 

bir lahze hayretle bakış

ttt.r. Sonra hepsi birden 
harekete bAtladı. Her biri 
yanındakine endif eli nazar• 

mektep inşaatı keyfiyetinin yeni kanunlarla al!kadar görülmesine 
mebni kanunların neşri üzerlııe icap eden tedabire tevessül için 
vakit ve imUn bırakılmış olmak iizcre münakasanın 3 temmuz 
1929 tarihine mns1dil çaqamba ı:ünil sut onblre talikine zaru
ret hasıl olduğu ilan olunur. 

Günün nulhatı: 
inek küçiltıttr /nkoı mlJo bulandım' 

Bu~ünkü hna 
8.ıı!r mutedil poyr:ız hava açıktır 

Mes'ul müdür: Refik Ahmet 

adan\ Muharriri: Yere Stakpul 

lar atıyordu. 

Dük dö "Melfort. diğerle· 

rinden evvel kendini topla

dı, dedi ki: 

- Pederinizin ismini bir 

taraf brakalım. Pederini

z:in öldüğünü bilmiyor de

ğiliz. Bunu tekrarda mana 

yoktur. Bize anlatmakta 

olduğunuz mevnıa avdet 

edelim: 

•Cones. cevap verdt: 

- Pederimden bahset· 

mek istemiyorum. 

Sözlerine karşı gösterilen 

ademi itimat kendisini şa· 

şırtıyor ve aynı zamanda 

mağlubiyetine köpürüyordu. 

Devam etti: 

- Evvela Lort Roçester 

pederim değildi. Eğer sö

zümü kesmeden beni din

lemeğe razı olursanız size 

her şeyi anlatacağım. Ha

disatın çok basit olduğunu 

anlıyacaksınız . 

Ben pederfft\den det;t 
kendimden bahsetmek iste-

~ - - ... 
~ ' . . . - - , -

rim. Daha do~Tusu şurada 

temsil etmekte bulunduğum 

şahıstan bahsedeceğim. 

Tekrar ediyorum: Ben kont 

dö "Roçester. değilim. Kont 

dö "Roçester • ölmüştür. 

• Tereza • ya döndü: 

- Madam 1 Size bu 

tarzda ıöaler söylemiye 

mecbur olmak benim için 

pek !imdir. 

F abt bunun boyle öl

ması icap ediyordu. Ben 

zevciniz değilim. *fil ~I· 

fiya • dan gelen bir Ame
rikalıyım. Adım • Vilctor 
Cones •.. 

Koltuğunda ileriye doğ· 

ru iğilmiş bir vaziyette 

duran kontes dö"Rocester,, 

arkaya doğru 

bayılmıştı. 

devrik!i; 

Venesya ve dö "Melfort,, 

kontesi ayıltınıya çalışırken 

bir müddetten beri "Co-

ncs., e ~kın niız:arlarla 

"Alcin •rereu., bir ~ 
görmüş gibi dehşetle kalktı 

ve başını çevirerek, kolları 

ileriye doğru uzanmış bir 

halde, kapıdan dişarı koJ· 

tu. Sanki tahammül edile· 

mez bir kapusu gözleri 

önünden kQvmak istiyo!du. 

"Cones" ayakta duruyor, 

kontesin kendine gelmesine 

intizar ediyordu. Kontes 

ayılır ayılmaz hiçkırıkla ağ· 

lamıya ve çırpırımıya baş· 

ladı. "Venesya"kcluna gire

rek onu götürmiye mecbur 

oldu. Kapınırı arkasınd:m 

zavallı validenin ahü enin 

ile odayi doldurduğu du • 
yulıyotdu. Kadıncağız ha • 
ğınyordu: 

- Oğlum, zavallı oğlum! 

• Venesya ,. bit şey söy

lememişti. • Cones • ise 

bir güliiltu kopmasına, ken· 
disine k für edilmesine, bir 

çok soaller sorulmasına 

muntazırdı. Yegane bekle

mediği şey • Venesya,. ıfuı 

bu sükütu idi. Bu sükUt 

an\atilmat bir ydi. 
\'Blla»tdlJ 



FLiTOKSA 
" itimat ediniz. 

Çfinki böceklerin amnansız düşınanıdır ~ 

- . ;;:c=~-

Flitoks meskeninizi ve mut
bağınızı telvis eden sineklerle 
hamam böceklerini öldürür. 

Flitoks mevcudiyetinizi ze
hirleyen ve milthiş hastalık -
farın sirayetine sebep olan 
sivrisinekleri öldürür. 

Flitoks hayvanatı ehliyeye 
ıstırap çektiren uf ak sinek • 
feri öldürür. 
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Flitoks elbiselerinizi halı -
farınızı ve mef ruşatınızı ke -
~iren, mahveden gii.veleri 
öldürür. 

Flitoks kanınızı emen ve 
rahatınızı bozan tahta kuru -
farını ve pireleri öldürür. 

Flitoks kümes hayvanatı -
nızı öldüren tufeyli haşaratı 
öldürlir. 

Flitoks Leke yaprnaz 
kokusu sıhhi ve latiftir. 

Umumi acenteleri: 
Ehrenştein ve T ole do 

İstanbul Altıparmak Han 
-- Birinci kat ........ 


