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H /1 a k A t 111 u ume 110 
Şehrimizdeki et mc .. 
selesi tetkik olunacak 
Teşekkül edecek ali komisyonun mezbaha 
rüsumunu indirmesi mühtemel görülmektedir 

Un ·ve mahrukat için de tedbirler 
düşünülüyor 

-

Mezbahadan 

Haber aldığımıza göre, 
hayat pahalılığı hakkındaki 
neşriyat hükumet tarafından 
ciddiyetle takip edilmekte -
dir. 

Hayat pahalılığı mevzu -
unda, zaruri gıdalardan olan 
et ve un mes' elelerinin en 
Ön safta görüldüğ'ü ve et 
işinde lstanbulun vaziyeti 
dikkati calip bir derecede 
bulunduğu alakadarlar tara~ 
fından kuvvetle sö.>'fenil .. 
mektedir. 

_On mes' elesinde
1 

zirai 
kooperatifler tasavvurunun 
kuweden fiile ve faaliyet 
sahasına getirilmesinin çok 
faydalı olacağı, ayrıca mem
leketteki buğday miktarına 

nazaran bir istok esası 
konmasının çok iyi neticeler 
vereceği ileri sürülmekte 
ve faaliyete başlanmasının 

da yakın olduğu bildiri! -
ımektedir. 

Et işine gelince, alaka
dar yüksek makamlar şeh
rimizdeki mazbahanın va
ziyet ve rolü üzerinde 
ehemmiyetle tevakkuf tt· 
meyi lüzumlu görmüşlerdir. 
Bunun neticesi olarak 
mezbahada muhtelif isim~ 

bir manzara 

ler altında alınan et resim
lerinin ciddi suretle tetki
kine hükumet tarafından 
ka:-ar verilmiş bulunmak
tadır. Bu tetkikin yeniden 
teşekkül edecek olan Ali 
hfr komisyon tarafından 
yapılr.cağı ve Ziraat ve 
Dahiliye müsteşarlarının 
bu komisyonda aza olarak 
bulunacakları haber veril-
mektedir. Tetkikat netice
sinde mazbaha rüsumundan 
bir n1iktar indirilmesi muh
temeldir. 

Diğer taraftan, hükumet 
mahrukat meselesini de 
tetkik etmektedir. Orman· 
!ardaki kat'iyat meselesinin 
bu tetkikin mevzunnu teşkil 
ettiği, odun yerine maden 
kömürü ikamesi fikrinin 
ileri sürüldüğü anlaşılmak ı 
tadır. 
---~---

Su şehrinde 
Zelzele devam ediyor 

Ankara, 27 ( A. A. ) -
Alınan malumata nazaran· 
zelzele Su şehri ve havali
sinde hafif surette ve fasıla 
ile her gün devam etmek
tedir. Felaketzedelerin izti
raplarını tehvin için hüku
metce ve Hilaliahmerce ya, 
pılmakta olan yardım ted • 
birleri tevsi edilmiştir • . . . . ... 

Bu merdiven nereye gidiyor? 

ÇemlıerlilaşJal?_; sondaj 

Cemberlitaşta yapılan sondaj neti~esinde birkaç basamaktan 

ibaret bır merdivene tesadüf o1unduğunu yazmııtık. 

Bu merdiven, müzece tetkik ettirilmiştir. Bunun Cemberlitaş 

etrafında evvelce mevcut kaide basamaklarından bir kısmı olduğu 
zannolun maktadır. 

Cemberlitaş etrafındaki sondajın hafriyat mahiyyetinl 

almamasına dikkat edilmektedir. Bu takdirde kaidenin :zedelemesi 

\'e taşın hasara uğramaması muhteme] görülmelitedır. $Cmdajın ise 

lehlıkeyi olmıyacağı tahmin.. olunuyor. -

........... ___________ ... _.... -··-------
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on osu 

hay at p~htılııiıığıında y'pi kararlari 
i ~ 

On .ıki ada Yunanlılarla itilaf 
M. Musolini beyanatta bulunıyor 

Dün müzakerat bitti 
ı•-• Bitaraflık misakı da sür'atle -

intaç ve M. V enizelos tarafindan 1 
Ankara.da imza edilecek 1 " italya bir adayı değil bir kaya parçasını 

bile Yunanistana bırakamaz!,, 
r Roma, 25 - l lariciyc ne-

zareti bütçe..,inin mlimıkaşası 

esnasında başvekil i\I. l\Ius
solini İtalya - Yunanistan mu
ahedesi hakkında mlihim bc
yantta bulunmuştur. M. I\lus
solini dcmi~tir ki: 

- Rodos ve diğct adalar 
üzerinde ltalyanın idı;\r ka-
bul ctmiyen milkiyetini 
Faşist ::,iyasetinin en büyiik 
muvaffakiycrlcrinden birini 
saymaktayım. Bu mülkiyet ma
zide münakaşa mevzuu idi 
Ye hatta kabinada bile an· 
foşma temayülü vardı. O 
zaman hiikômetin değil bir 
adayı, bir kayayı bile as-

fljonslor ~011resi 
Dünkü kararlar 

Beynelmilel ajans reka
betinin önane geçmek 

\ 

•ı 

Kongre murahhs)arına dağıtıla· 
cak madalyalar 

Ajanslar kongresinde öğle-
• den evvel ve sonra olmak 

üzere iki celse aktedilmig 
ve bazı mukarrarat ittihaz o-

lunmuştur. Bu meyanda ajans
lar arasında rekabeti menedecek 
cihanşumul tedbir ~alınması te
karrür etmiş ve istihbaratın 
mülkiyeli ve telefon münaseba
tının islahı meselelerinin tetki
kine başlanmışbr. 

Murahhaslar şerefine dün 
Matbuat umum müdürlü~ü ta
rafından bir ö~le ziyafeti veril
miştir. 

Bu ziyafette umumi müdür 
Ercüment Ekrem B. bir nutuk 
söylemiş ve murahhaslardan bir 
zat bu nutka mukabele et
miştir. 

Bu gece müsafirler şerefine 
fzmir vapurunda bir balo, 
Matbuat cemiyeti tarafından de 
T arabyada bir öğle ziyafeti 
verilecektir. 

Dünya ajanslarının 1stambul
da aktettikleri kongre hatırası 
olmak üzere zarpanede madalya 
basılmaktaliltr. Resmini gördü-

M. Musplini 

la terkctmiyecc'kini bildir
mek zaruri ol;nuştu. Bu 
fikrin teyidi Yunanistanln 

. samimi bir siyasete ve faşist 
itiyadına muyafık açık ve 

· cıvıınmcrt bir dostluğa mani 
olmadı. 

Yugusla\ ya ile mlinascbata 
gelince vaziyet sükunet ve 
so~k kanlılıkla naıarı dikkah 
celbctmektcdir. Dostluk mi
saki tecdit edilmedi. Bundan 
bir buhran doğaca~ ~.anne
dilmişti. Fakat bu saata ka .. 
dar hiç bir şey olmadı ha
yale kapılmaksızın hadisatın 
inkişafını bekliy~r \'C Yugus
J.~"'zbmlmdaramn. 1calyaya 
karşı sal'fiiınt bir siyaset ih
tiyarına karar ' erecekleri 
ümidini muhafazada dcYam 
ediyoruz. 
M'iihim bir m'illakat 

Röma, 25 - Başvekil M. 
l\Iusolini dün öyleden sonra 

. Şigi sarayında Tlirkiye bü
yük elçisi Suat Beyi kabul 
ederek kcndisile uzun mi(d
det görüşmüşti.ir. Bu müla-
kata ehemmiyeti mahsusa 
atfolunmaktadır. 

Duçe harp edemez/ 
Roma, 25 i.\la~hur .. \lman 

tarihşinaslanndan Emil Lu<l
vig bir malqıksinde :\I. .Jiu
solini tarafından takip edilen 
siyasetin psikolojik mahiye-

• tini tetkik ederek diyor ki: 
- Duçe harpten içtinap 

etmek ister. Sulhper\"Cr ol
duğu için değil, çlinki.i l\Io
solini sulhperver değildir; f~ı

kat aşağıda zikrcdcccğim 
dört sebep onu harpten çc
kinmcğc SC\ kctmcktcdir. 

[Alt tarafı 2 lncl .ayıflmaadaJ 

VasıfB. 

Ankar~da, bıl' müddetten 
beri muallak mesai! etrafında 
Yunanlılarla muzakerat cereyan 
ettiği malumdur. Düıı gece 
Ankara muhabirimizden müs
tacel kaydile gelen bir tel~taf, 
müzakeratın bittiğini ve ıfüaf 
husule geldiğini bildirmjştir. 
Bu haber aynen şudur: 

Ankara, 27 ( Vakıt ) -
Bugün Yunanlılarla müza -
kerat bitmiştir. Tarafeynin 
mütekabil hüsnü niyeti ile 
husule gelen itilaf tamdır . 
Hiçbir ihblaflı nokta kal -
mamış ve keyfiyet Ankara
da memnuniyeU~ karşılan -
mıştır. 

ltilafnamenin imza me
rasimi yakında yapılacak, 
müteakiben bitaraflık misa
kının müzakeresine başla-

Yunan Başııekili .M. Venizelos 

le intaç olunarak, bizzat 
M. Venizelos tarafından 

Ankarada imzalanması çok 
muhtemeldir. B ı ·( 1 J nacaktır. Bu misakın sür'at-

eyne mı e par amen- 1-----------------

tolar kongresinde 
murahhasımız 1 

Geçn cuma günü Ankaradan j 
l!!erek İzmire giden sabık ; 

Maarif ve
kili Vasıf 
B. İzmire 
muvasala
tında hem
şerileri ta
rafından 
hararetle 
karşılan
mıştır. 

lzmir re
fiklerimizin 

Vaııf B. verdikleri 
malılmata göre, Vasıf B. hükO
metimiz tarafından beynelmild 
parlamentolar kongresine mu
rahhas intihap edilmiştir. Kon
gre Berlinde toplanacaktır. 
Vasıf B. İzmirde 20 gün ka
dar kaldıktan sonra Berline 
gidecektir. 

-------· VE·-·.---•MÜSTEHCEN 

NEDiR?~~ 
Raportör Balıir B.iıı fil(ri 

Siitre de miinakaşa olunabilir! 

Pariı müddei umumilik mümessili, "Müstehcen §eyler 

umumun arzuyu ıehvanisini hayvanca 

gösterenlerdir,, demi§ti 

Sabık Ceza kanunu ko-

ı k misyonu azasından avukat 

Ucuz u müsabakamız Bahir B., yeni kanunu ha-

Yok. ihtiraz varit 

değil. Hatta münakaşaya da 

hazırım. /rncak ... 

~--=;;--~~-. Zlrlıyan bu 
Gerek korilerimiz, eerck müesseseler komisyon da 
tarafından büyük alika ile kartılanıyor anketimi ~in 

· · · • mevzuu ıle 
Gazetenu~ı1J i~!ı, .. SaJ·ıfasuızn başında alakadarmad· 
bir kuporı {!;oruyorsunuz . bu kupon delerin ra -

uzucluk "1iisabakanıızın b~nosudur . portörlüğünü 
Ucuzluk bonosunu kesini=,· satın ala- ifa etmiştir • . . ' 

cağınız eşya ıçın " VAKIT,, karilerinc Bu sıfatı iti-
barile bu hu-

sustaki fikri
ni tesbit, la
zımdı. 

Bahir B., 
ricamızı ev
vela tered
dütle karşı-

ladı: 

Ve Bahir 
B. bu arada. 
niçin söyle-

mek isteme
diğini ifşa 

etti. Fikrini 
mesleki bir 
sır addedi. 
yordu. Mil
taleasını be-

niınseyebile

cck kimse
ler bu!una-

bilir ve bu 
husustaki mü
tılcfılarile mü-
ekki~lcr mü-

c '- dafaa oluna-ezn ~anununu hazırlıyan komis· 
Beni yon azasından raporlör bilirdi. 

Gazmıiz karilerlne tenzilat yapma'f(_ta olan ticarethanelerden 
Sirk;ecide inci gramofon mağazası 

anketten haz- Avukat Bahir B. - Fikri-
fetseniz olmaz mı? Bu hususta nizin istifadebahş olacağı 

söz söyliyebilecek başka şüphesiz, Efendim. 
hukukçular da var. Bina- [ Alttarafı 2 ınci sayıfamızdadı 
enaleyh .... r ......... Yaf i'~ ·~1 

~nüz bu madalyalar murahhas
lara tevzi edilecektir. 
Baıvekilimtzin cevaplan 

tenzilat y·apacaklarını ilan ettiğinliz dük
kan ve 11ıağazaları tercih ediniz; pazarlzuı-.., 1ı· 1 o 

- Zati aliniz de bu 
arada düşündüğünüzü söy
lemekten çekinmezsiniz her 
halde. Raportörlük etmiı 
bulunmanız itibarile ... bey üstadımızın 

~-§ hüseyin Raluni =_=---=: 

----------- ankete cevabı =-
{ ' Ankara, 27 (A.A)- Ba§· 

vekil İsmet Pata hazretleri ken· 
dilerine tazimat telgrafı gönde-
ren müttefik Ajanslar kongre
sine atideki teligrafla mukabele 

buyÜrmuılardır: 
{ Alttarafı 3 üncü sayıfamızdadır ] 

nızı yapınız, eger ıat 1naıctıı ise hesabınızı 
ona göre görüniiz; nihayet gazetede ilan 
edilen nisbette tenzilat yapılnıası için para 
ile beraber kupoll lt ı ·eriniz. Karilerinzize ten· 
zildt yapacak olan dükkan (-•e nıağazalaruı 
listesi üç uncu sayıf amı~dadır . 

Bozulan hat 
Çayhan 24 (.tL\l)- Dün 

Dörtyol He Erzin arasında 

yağmurun çokluğundan tren 

battı bozulmuş, posta gele
memiştir. 

~ Bugün ) 
! dördüncü sayıfamızda i 

Ll= l 'l l d İ! eyne mz e e e- [ 
biyatta Şekspir l 
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Y.azan 

AYHAN 

-71-
.. Saadetlu Hu~eyin Paşa Hz, 

Zatı asıfaneleri y·a111lıy-orsu11uz. Bu 
Yi.lerınan ]Jaşcı bir lıaindir J 11 

göı ö'.ü) ormu? Bir' akıtlar 
padışaha ayal~ direyip yuzüne 
beraber, Lırşı sert cc,•ap1ar 
eren koca Sulcyman paşa 

şimdi biı miri lİ\·aya aşağıdan 
almıya mecbur oluyordu. 

llifat p:ışa o gfın serasker 
Rmıf p. şaya bir telgraf çekti: 
Sule) man paşa ailesi hakkında 
malumat istedi. 

Rif.ıt paşa bu telgrafı ile : 
-goı üy orsunuz ya Suley

nınn paşayı ne kadar mzyik 
edivorum. Ailesinden kuçuk ,, 
bir haber alabilmek .için ne 
kadar sıkışık \aziycttedir. 

Demek i tİ)orbu. Seresh.-er 
'Rauf paşa bu telgrfa ancak 
Sıç gün sonra ~bir kaç kelime· 
1ik ce' ap ' ermişti. erdiği 
ceYnpta da yalnız Süle1'ffian 
p;ışamn \'alidesinden bahse- · 
diliyordu: 

"SüleyınlUl "P•t•ntn vallda•l•ıhhatte 
olduğu 10 ıubat tarihli lelsrafn•.m~• 
cavahen beyan olunur." 

Deniyordu. Pekiyi ama 
s-onıldan ne olmuştu'? füıkalrrn 
sera ker mahpus ad mı ruhen 
ezip bitirerek berbat etmek 
için böyle yapmumış mıydı? 

PJfot paşa telğıa.fı Çannk
ka!e mubafı?.I Hü eyin paşamn 
öni.inde nçnıışu. 

lJ üscyio pnşa çok temiz bir 
zat 1di. J3ir cvakıtlar .meşhur 

Hu rcv paşanın kölesi :iken 
topçu askerliğinden yet~şmiş 
pek iyi günler görmüşlerden 
biri idi. Feleğin çenbcrtnBen 
geçmiş v:cdanlı ~ışalardandı A 

Süleyman paşa mes'cle
sinde seraskerin idn ile ha
reket ettiğini yakından bili
yordu. 

Seresker ne adamdı ki 
zaten ezilip harap olmuş bir 
vicJanı tazip edip iztırbını 
artırmak istiyordu? 

lki kelime ile Süleyman 
paş:ınm validesi ve çocukları 
sıbhıdttedir. Deseydi ne olur
du. eli mi ~nırdı ~ 
-Va~h Rifnt pa~n hazret

leri ıştc bu kadarı çoktur. Bu 
z~tın bir müşir olduğundan 
~çrim bunca hiz.ı-neti ne 
çabn~ onutu!du ? 

Dedi. Hliseytn paşanın kcn. 
dini zaptedcmcdigi anlaşılı
yordu. 

Rifat paşanın gözleri degir
nt!lt'11'.ilt.L Aman kimcseler 
i~!tm~n bu Hüserin paşa 
neler sfiyloyc-rdu? 

- Saadet!ti Hüseyin paşa 
!faz.retleri. Zatı :iStfaneleri 
y:ır.ılıyorsuo~z. Bu Süleyman 
paşR bir hain<iirl Orduyu 
ınP.hvt ebep olmuştur! . 

H Qscyfo p~ş?. şiddetle rcd-
d ...... . ,.,. ..... . 

-· B.ık o.~lum. Biz bu 
5#.kaiı ııeferlıgimizden !beri 
q:-d\lyu hümayunda agarttık 
Biz hain olup olmıyanlo.n 

farkederiz. götürünüz telJrafı 
biçare~·e : I liç olma7.sa vali
<lcsinden h:ıber alsın. I JJydi 
efendim haydi... 

Diye muhafızlık odasından 
dişarı fırladı. Rifat paşa gelen 
tolgrafı Süleyman pa,aya 
gösterınege mecbur olmuştu. 

şu say~ısızlık Hüseyin paşa
nın pek ziyade gücfınc git
mışti. Dünya hali idi lıu. Bir 

adam düjtü diye b-clinin orta
sına bir tel\me mi yer cşti
rilmeli jdi ? Düşenin ıelindcn 
tutmak in nhk ve an rtlik 
Ş.'.lnıııdan degiJ miydi ? 

(Bltmdl) 

·---=-~] 
fadime kız 

Hikayesinden çıkan 
dava beraetle bitti 

r.: Akşam,, reiikimizde intişar 
eden c.: Eadim e .kız,, isimli 
bir hildlyeden dolayı muhar
rir Ynla • ·urettin ve gaze. 
tenin mes'ul miidürü Sı=nih 

Muammer B. ler aieyb1ne ıtçı· 
larak tccilcn birer sene lınpse 
mahkômiyetle neticelenen 
müstehcen neşriyat d.ıvası. 

fstanbul iiçüncü ceza mah
ıkemesinde temyizden .nakzen 
tetkik olunuyordu. 

i\1ahkeme, dün kararını 

bildirmiş, dava bernctle bit
rrrlştir. 

On iki ada 
'{Un 'tımıfı bl:lrıct 'H.ffımızll..<ıdırj 

Birinci sebep ,u<lur: i\J.-
1\'fosolint bir diktatör o!Ju
ğımdan km·vctinl dahilden 
almaktadır. Tehlikeli bir 
bnrp oyununda bu kuvet e 
nufuzu .k:ırbedelmek i ceme7-

S:ıniycn harp halinde bir 
slvll olmak h.1sclıile ıdiğcr 

bir nufuza, nsi:~ed mif uza 
t:abl olmak mecuri~·etinde 

ıkclııcaktır. Üçüncü sebep : 
:Bir fikir adamı Ye artist 
ıtifatile fırtınada diplomasi 
münasebetler nrnmaktansa 
mütalaa ctmeği \'C raratınağı 

tercih eder. Kihn~·ct clörcHin
cü sebep: ElHsine ynklaşan 
bir 1ns:ın olarak sergüzeştler 
erlmsındıı artık koşmn'ktan 

zcv:kalmıyor.~ Çünkli ma?.ide 
ibu zcvkir.l fazlnsile tııtmin 

etr.n;:ıi r. 

Tahnit kursu 
ıBu Eene l.\ranL"if \'cknleti 

Ankar:ıc!a temmuzun 15 in- f 
den teşrini eyıı,·cle kndar ~ 

dC\'<mı etmek üzere bir :tah- J 
n!t lrnrsn sçAcal..·tu. 

Çıplak ve müstehcen rııedir 7 
[Üsttarafı birinci yıfamız.dadır] 1 

Fakat, her davanın mev
zuuna nazaran ayrı ve hususi 

bir müdafaa tarzı olması 
lazımgeleceğine göre, umu
mi olsırak serdedeceğiniz 
mütaleaların intişarından, 
bazı zevat tarafından be· 

smda bir aralık usulca saa
tini çıkardı, göz attı. Bu 
vaıtten nüküle en kat'i son 
işaretti. Ayrılırken şunları 
söyliyordu: 

Ankara, 27 (Vakıt) -B. 
M. M.nin Mahmut Muhtar 
Pş. ile Nail bey hakkında 
yapdığı tahkikat yann he
yeti umumiye de müzakere 
olunacakdır. Muhtelit encÜ· 
menin mazbatası basılmış 
azaya dağıtılmıı;tır. 

Mazbata tahkikatın mev· 
zuunu hülasa ile başJıyarak, 
o zamanki Seyrisefainin :va· 
ziyeti, vapur LSmarlaması, 
şirketin iflası, takibat, mec
lisi meb'usanda, Cumhuri· 
yetde, mes'uliyet ve mes'ul· 
ler, Mahmut paşanın müda· 
faası gibi fasıllara ayrıl
mışbr; tahkikat gayet sa· 
dıkane icmal edilmıştir. 

Mahmut Muhtar Paşanın 
müdafaalarına ait cevaplar· 
basseten dikkata şayandır. 

P~şa müdafaasında 20 
bin lngiliz lirasının batma-
sını kendisinin degil Seyri 
sefainin kusuru olarak i-a· 
bul ettiğinden mazbata bu 
noktaya ilişiyor ve diyor ki: 
bu telakki Seyrisefaine res· 
men nazır olan zatın kcn· 
dini ..seyrisefain haricinde 
saymak zübulündendir ki 
bir nevi ikrardır. 

Şehremane · e 
tevhit ol uy r 
iBe ediyeler la}'lhaıma yeni 

bir fasıl ililve eı!ilai 
An'kara, 2'f/ (Vcikıt) -

Belediyeler layıbasının tct
lc:ikatı bitmiştir. Bu 'çtima 
devresinde meclisten çık· 
masına çalışılmaktadır. La. 
yihaya ilave edilen bir 
fasılda İstanbul mu'hasebei 
hususiyesinin Şehremaneti 
ile tevhidi mezkUrdur. Bu 
SW'.etle hususi muhasebe 
varidatını emanet a)acak, 
'bütçesine göre sarfedecek· 
1.ir. Bu şekil hususi vaziye-
1t dotayısryla yalnız 4stan
bu1 vılayetine haStır. 

B. M. Meclisinde 
Ankara, 27 (A.A) - Bü

yük Millet meclisi bugün saat 
ondörtte reis vekili Relct Beyin 
riyasetinde top1anmı§tır. Se~ 
sefain ve 'ar aden iı. bugau tah
lisiye idareleı:inin ~ 3 4 ~ 'Senesi 
hesaba ~:.(ileri hıikkmCiakı b.-
nun aylhıilan müzakere :e 
bul edilmiştir. Meclis yarm 
saat ondörtte toplanacaktır. 

Yıarınki 
nushamızda 

Kmilcrimiu: 
1lursıllaft 'llafh ~ 

v"' g.autanide ~ 
alalası ~ 
C}lre4.üğiünii~ fiWutı 
liudsıe aı;u4i_,omz. 

nimsense bile, mutazarrır 
olmanız muhtemel değili 

- Hele suallerinizi bana 
veriniz. Tetkik edeyim. Bir 
taraftan da anket başlasın. 
E)iğer zevatın mütruealarını 
göreyim. 

Bir ay evvel cereyan 
eden bu konuşmadan ~ir
mi gün sonraki zryarette, 
Babir B., " Hazırlıyorum ,, 
dedi. "Yalnız birkaç gün 
müsaade .•. ,, Ve zahmetle
rine teşe"kkür edildi. 

Kafileşen vaıtten birkaç 
gün sonraki ziyarette, ce
vapların hazır.lanması bi
tince te1efon edeceğini söy
ledi. 

Buna bo~una intizar edil· 
di. Nihayet diğer ziyaret 
ve iesadüHerdeki cevaplar, 
:sırası la: 

- Yazdım. Hatta üze
rimde idi. Lakin dün ak
,şamki yagmur, pek ansızın 
boşandı. Çamlıcaya gider· 
ken ıslandım. Elbisemi de
ğiştirdim. Yazı, evde, öbür 
elbisemin cebinde kalmış. 
A.rtık bayram ertesi in.Şa· 
iıllah .. 

- Bu akşam ~azıbaneye 
ogcliniz. Hazırl 

Adliye dairesinde öğlen 
vakti alınan bu son cevap· 
tan sonra, ak.Şam üstü 
yazıhanede: 

- Yazdım, hazır. La· 
kin .•.. Beni bu bahisten 
hariç tutunuz, :daha iyi_ 

- Aman Beyefendi, na· 
sıl olur? mutlaka atife e· 
diyorsunüz. Kat'i "Witte 
bulunalı ..... 

- Ôy e ama, malüm a, 
bir diplomasi taı:zı, lisanı 
vardır. Her vaıt tutulmaz 1 

- Siyasi mahafilde bel· 
ki Fakat hukuk .aleminde? 

Bahir B. gülüyor 'Ve ce· 

vap yerine tabakasını .aça· 
rak yaldızlı !bir ıcigara :ik· 
ram ediyor. 

- Müder.r.is T.ahir B. le 
de g'örüŞtünüz miı7 

- Hayır. Ba§ka bir 
arlc.adaşımız görü_şecekti. 

- -O da fikrini söyle· 
memiş! 

- Öylemi? Olabilir. 
.Bunun için mi zati ıaliniz de 
vaz_geçtiniz? Halbuki sÖy· 

1iyeruer daha çok: 
Hukukçu1ardan Haydar 

Rifat, Ali Hay- dar, mn
alim Vehbi, :sabık beşinci 

cu.a ,-e.isi Ragıp,, üdeıris 
Cevdet Fent,, ;a~ubt trfan 
iEmin B.1 ler. D da var, 
ki_ 

-Ev.el, okudum. F.akat, ... 
e.&esin ·r~üşüncesi :var

dır. Ben ceza bnununun 
~örii sı'fatilc. •. Bu ilan niçin? 

Tafsilatını okuyacaksınız. 
Bahir B. gene meslek 

sım babsine avdet etti. 
, V:e müteakip !konuşma esna-

- Meslekdaşım Ali 'Hay· 
dar B. benden kendiliğin
den bahsetmiş. Müekkilim 
karikatürist Cemil B. de 
öyle. Mamafih, gazetecilik 
noktai nazarından fikri ta
kibinizi takdir ederim. Sa
kın bana darılmayınız 1 

Bu vaziyete rağmen, ga-
zetecilikteki, Bahir B. in 

.lütfen takdir buyurmak 
.sure.tile teveccüh göster· 
dikleri takip fikri imkan· 
sızlığı . aşacak yol buldu. 
Cemil B. den bahsetmelc· 
rile ıvekilinin tekrar hatır· 
'lattıRları me.şhur davanın, 

1stanbul üçüncu ceza mah· 
'kemesinde geçen sene 
mayısının on dokuzuncu 
gunu geçen muhakeme 
celsesinde, " Dervişin 
fikri ne ise :zikri de 
odur 1 " karikatürür.den 
dolayı, Bahir 'B. in bir mü· 

daf aası vardır ki, ertesi gün· 
kü nushamızda muhakeme 
taf si.liıtı arasında çıkan 
bundan bir kısım, tamamile 
anket mcvzuuna cevap teş
kil ediyor. Kollcksiyo • 
nuınuzdan iktibas ettiğimiz 
,şu par&a, ceza anunundalci 
müstehcenlik bahsine ait 
maddeler nıportörünün ·ilik· 
rini ifade ediyor: 

- Müstehceniyet telek· 
kiyatı ahlakiyeye murtabıt 
hususattandır. Bu 'telekkiler, 
zaman wı; mekiına ıve her· 
kesin c§ahsma göre tebed· 
dül der. 'lanı meşrutiyet· 
ten evvelki hlak we terbi· 
yei içtimaiye ile sonraki 
arasında büyük. farklar "Var· 
dır. iBugünki ise her ikisin
den de çok farklıdır. 

Garbın mevzuatı kanu· 
niyesini atdık. Bunların 

oralarda nasıl tatbik 

olunôuğunu da derpiş 

etmemiz 'cap eder. Garpta 
".miiste'hcen,, ıne demektir, 
na.Bil şeylerdir? onlarm 
ırifine göre, aÇıiktan açığa 
1lıbsiyatı a1ılakiyeyi yarala· 
yan ey~cr müstehcendir. 

Ben ceza !kanunu komis· 
yonu azasından 'ken yeni 
ceza bnunumuzun bu hu
ısustak.i maddelerinin ra· 
portörlüğünü ifa etmiştim. 
iBtı ususta Fransız ıhükü
mlerini kabul ettik. Mad • 
deler !kesbi kanuniyet etti, 
eksik tamamlandı. , 

Müstehcen .şeyler, beh· 
nameler, 'kastı intifa ile 
birahanelerde satılan evzaı 
mahsusayı musavver fok>g· 
ır.afilerdir. V.aktı1e Pans 
müddei umumiliği daire
'Sinde 1\cen, müddei ıımu
milik mümessili ıbana 
"Müstehcen yau ırc resim· 
~er, umumwı arzuyu şeh
-vanisini :ıhayvanca göste· 
renlerdir,, demişti. 

Bahir 8. , Fıra.nsızların 
"'Rire,, ve" Sounre,, mec· 

E;:J V AKIT r~~~ 
} :/JaJ'ıilde: şılmııktadır. ~ 
~ 9 Adaların elektrik te- ~ 
~ -0- Adliye vekili Mah- sisau bu sene ynpılamıyn- g 
i. E cakur. _ğ 5 mut sat B. ~ diın sabah 
~ mahkemeleri teftiş etmiş, 'Mahasebei husmiye { 
~ akşam üstü Ankaraya dön- haziran maa,ını ayın birin- ~ 
~ müştür. de vermek için tertibat ~ 

f -0- "Fadime kız,, hılmyc- almıstır. ~ 
~ sinden dolap açılan mii::.- ~ I\Jaliyc muf ctti,şlcri l 

1 

::: ~r nradenizdc bir teftiş ~ 
~- tchccn neşriyat dava 1, dün -
- turnesine çıkmı.fardır. ~ 
ş bcr.actlc ncticclcnmi:;-tir. 

Bu sene .Ankarada ~ 
) 'Dt Kimsesizler yurdunun bir tahnit kur~u açılacaktır. ~ 

taruir. tı bitmiştir ) akında S.ıbık l\f f. r•{. Ya ıf ~ 
açılacaktır. B. Berlindeki beynelmilel ~ 

-Ot Btltçe henüz tnc:dik parlft'Tlcntolar kongre~inc ~ 
_ cdilm ·dif;! jçin umuml ma- hükumetçe murahhas imi- ~ 
~ aşın hu ay gccikecelfı 11nlıı hap olunmu~tur. ~ 
;.rnuıını1g111ıııı ı1111111mrıı111111ııııı1111til•h•uım11 ıırı111111ırııııu111 1nuı111111ıııırıııı 1111111111111111 111111 ınııı1111 n "': 

ÇJI'E 

Mütahassıslar kongresinde 
son vaziyet 

M. Şaht cevabi muhurasını bugün 7 eriyor 
Pan , J 6 (A A)- Bu sabab bir içtima yap:ın mutch:ıs· 

sıslar LŞaht ııı :\~.Yunga e lınzı murahhaslara. ı:ald olan be. 

,;·an:ıtm:ı imla hasıl ctmi tir. M. ) ung muncfil.lcrin 2 I 

mayis .arihli nrntırasma daha nz menfi bır a:\. p \•crm ini 

temin lÇİn i\LŞaht m nc.zJinc ôglcdcn sonra son bır tc ı.:b

bl'ıste bulunuc:ıktır. i\1. Şıı!ıt ın ccYahi muhtırac;nı alac.1klı 

dcvlctlar murahhaslarına y:ırın tc\·di cdcl.c~i, muralıh ıslannda 

"aziyet1erini o zırma tespit eyleyeceği 'lımit olunuyor. 

Koministler Pariste gene bir had.ıse .çıkardılar 
Pati~, 26 (A.1\)- 'Komımis:Jcr .. l 67.ı t~rihinJd.i J,omün 

ihtilüti günlerinin yıl dönCununu, bu gfın tes'it etmişlcrair. 

Pcr.e - Lachaisc mcznrlı~ınd:ı toplannn .alay .d:ı~ılJığı sır.ıdn 

bir iki nrbede vuku bulmuşmr. CJ3ir 'Polis yarnhınm1şnr. On 
kişi tetkif edilmiş, sükiın \'C intizam çarp buk iade olun
muştur. 

Almanyada pek feci lbir otomobil kazası oJdu 
flcrm, 26 (.A-A) - Beynelmilel -sahil yarışında Mohnla 

~lorchcsternin otomobili !freni ..ıunn:ıdq~mdan .dolayı üç ağaca 

.çarpmış ,.~ ahalinin .İyine girmiştir. Şimdiye kadar 4 telef 
:\'e 1.4 mecruh tadat ıed.ilmiştir. 

Fransız tak1m1 boyuna mağlup oluyor 
Liycj., .20 (.A...A) - Futbol maçın& .Bcçilialıur Frnnsız 

nnkunmı .bire karşı dön sayı ile :m:ığlıip etmişlerdir. 

Bir tayyareci de 'rtifa ırekorunu hrdı 
Desso, 26 (A. A) - irayprreci Nninhaefer cihan ittifa 

n:kotunu lmmıştır. 

mualarında 'h'öyle cimıyan 
nice açık r.esimfor çıktığı· 
nı, lklnrsenin lbu mecmua
ların sahiplerini mah'lceme 
~uzuruna gefinmck 
hatırına gdmediğ.ini, izde 
de· eşhur Aksaray cina
yet\ :tafsiiatmm, en açık 
rcihetle:inin lbit-e en hurda 
tefeı rüatına Kadar gazele· 
lerde ~a1.ıldığı ha1Cle,, sırf 
örtüyü havi olduğu iç.in 
pek tabii olarak takibatı
muci p görülmediğ.ini an
latmış, ,şöyle <levam etmiş

tir~ 

- Gerçe siib'ede ucı~i 
füıabşa o1la'bilir. ~~13 

d cnizde "'npy; ·ren lbir 
dımn s::dan çıı.tlkıtan 

ftdlire vekili 
Dün akşani Ankaraya 

döndü 
Adliye v.ckili 'Mnlınıut Esat 

B., dün saat on birde Afüırc 

dairesine gelmiş, ~ı:ıh~.cmel~ri 

teftiş bniştir, 

Mumaileyh, bazı mlt.kc:r.e
Jerde cereyan .eden ınu!1ai.cme

leri dinlemiş, h~kiınlule .ı::örüş· 
mü,.c;, kalem odalcrıııı tetkik 
etmiştir. Teftiş, saat yar:ma 
kn.d:ır ürm.üş:t.ür. 

Mahmut ı:s:ıt 13., dün akş~m 
cf:ıkatinde birinci ·c!s ıfcyzi 

·:n B. :bu1undu~:ı ~a , Aır 
rarııy.a un~'kct ctmi,ş., is!::.syor.

i!a stnnbıil muddci umumisi 
IKen::.n • ıie diğer A li.re er· 
rum t:tr.afından ief~·j o]amnu::lur. 

Edeil1y,at şubem 
opknıyor 

Giizol s:ın .. atlnr :olr. igl -ede· 
'yru: "Ubrslııdcn: .SO mayıs 
~eJT'...be ünü saat l ~ de 
mum'i lfü:.@'e ::ıbcru!eccktir. 

A.r.n;:ın ıgelmesi .rica o1un11r. 

tVzkt)in 28 tefr\kası : 165 - 1 tek gözü k.adm· acJClı. ayencye sevkQ1undu. ilen ir nıah.düu ha
llıJlai ha.Jalıklara de- y ti, diğer taraf~<t ce
r ee tayini a1hab ı ye ıniyctin hukuku ı;ar. 

dan fenneıı ~nuaf o1a
biiir.. F,ı1\~1t öldürli<·ii
düğü hasebile ccmiycto 
ınuzu·tlır. İtıı.r'liz k:t .. 

llıılıarru·i: Ilitseyfn 1la1nni 
Uü1·reuı LfHfi o tec- rarak 1ıakikati ))Ütün 

rybeli karasında vak"ayı \~zuhite ;keşfetti. Ş h
ol<luğl.1 gibi can1andı- oazın ziyan , çı an 

O , Perraınn acı..Juı Bütün 
henüz unutınmnıstı.Uu a ... k ,·al· 'alarmdan or-

~ .. 
öliime sebep olaular- tada bir kör ile hir 
dan jntiknnı ahnağı wııal kaldı. 
fJiı· vazife bitiyordu. * .. 

Bir giin riiveh·erini Cemal SatHp n1ev-
dold urdu. Gitti1 crnıcı l'ufen isticvap edHi
Nadide Abdullah re- 1 yordu. öze kMı ımy
:bili ıneylıaııcde buldu. gam1)et·1iğini kar,ştı-
Üzerlerine ateş e.Ui. J;"o- ;rar.ak -rerdiği ...,açn a 
toğrafçı peyk nin al- sapan ceYaJllat-dan şüp
Una açal'.ak kurtuldu. he edilere · akli mu-

n1utalıas.sı tabihlcr icin llaneisine knraı·sınız ? . .... ~ 

ne '3.bTQr, ne rakik bir İkisini de ancümeden 
vazifedir. n1edeniy.e~in, iu l uiye

Psychialrüıue nin tin, (ı nnin, kanunun 
~ıangi derecesindcı n: ter~irlcı'ine göre bir 
- nu deli öldlirür lıükünı :vererek işin 

lakat ·~endisi ılusasen içinden çık~eaksnuz, 
öldüriilcmez diyebile- Yaptığını bihni) erek 
eek.. Biı· tarafta ga~1ri -öldür~n n1azur ,·e nıaf u 

esolliği n1ün k a nıudur? fi'linin cezasın-

u 

nunlar~ katil dcJ iuirı 
nrnluliyctüule pek de ... 
rece m~umyarak ~ üf ... .. 
dürcni ölüdiirmf·lidir,> 
hüknrlinii 
tereddüt 

vern ı rI, tc 
etnıiYorinı' · ., 

}1ran ız romancı~• pol 
Borgc, cinucue tlrre<'n 

fS.tınc.ıd•I 
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VAKiT ~Ş \lavıs 

• 
ita/yanın en büyük şairi 
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j Ucuzluk müsabakamız \ Danonçiyo mahke.
meye verildi 

---

= 

• 
l ko 

• 

!sterlin Adalarda Bir daire daha! 
:_=_:= d:d· Vak.~K,~1,::~:dı::nB::<l.:~:•k;t~):::::.~::, :_:_:_: 

ca •'ınde ı ıççı z• e e n 
= . 11 - Galntada topçular = 

yagma edilen 
so.,.uluyor 

Kendisinden 1920 de 
bir eeminin hesabı 

Rom adar T .oııdrn ~aze· 1 il ti,, )J rı n 
= Beyin lnı.:i ~rr"mofon ınağazası :: a caddesinde kapılçi tram- =ı resine Yerilen 

iddia,ına göre 
llanonçiyo, 

Bu sene de tesisat; 
yapılamıyor 

\dalarıo elektirik tcsi<oıtı

nın hu sene kabil olamıya-

1004 kuruş 10 paraya 
kadar çıktı 

B ir zaman ga1.ctelcr 

1 

l,opardı;!;ı kızılca · 
~··ıını.:tc ra:tnıcn ·rr 

nırar ~irkcti -1\<is d!nlcııı 

1 hir ııtlanı t:I\ rile- lkrnzıtta ==§ ( Pl•klardJr, 0/0 5, gra- ny te\ akkuf mahalli kar- ~-
f k 1 d O/o 10) malı)mata gii- ı •>20 sene

sinde Katan-·
=-=- nw co ma ire eri?. ~ . 1 ('' §= ~·<lnt a ı eni dun ya) ~arap 
"· 2- EwinJwıde • ~e!Tılıattin = re Turen mah-;;;_ ııııali\ılı:ıııcsi. a 
~ 'leJıbı • tıılıMi;·e ımı;azası. (• 

0
2.5tenzilat yapacaktır.;~ 

a (Kravat, ı;foıiek, Ç1ııt1 YC \ k -
kemesi mes

' 

cal(ı ;ınla~ılınakrndır. 1 elnız 
yadan cenubi bu sene hi,,e senetlerinin ıncv-
Amcrika)·a ha- .. .. 

kıı tcda\'lllc çıkarılacajtı Ye 

Borsada lngi\iz !ir.;ı üstün· 
deki alım satım işi birkaç gün
denberi hararetini kaybetmiş 

bir V"7iyetıe bulunuyordu. Hal
buki d!irı sabahtanbPri !sterlin 
alıı verişi tekrar harartlen· 
miştir. 

1 
= 12 - . n ·ara L'tldcksin· = 
~ faııila iizrrinuen • .:; ı;oıop •il' .\Jııallim ,\lımet l lalit ~ 

hur İta! yan raket eden .. 
bu suretle v,clccck scııc ıçın 

Coync g;cmi-
~ ve y:ıka üzeri11d1.:n n,f\3 l IJiupanesi \ ~airi Danon-
- tenzilat yapacaktır.) (• ! (l tenzil<lr )·apacak- - çiyo aleyhin-

btihzarnnn ikmal edilıni~ bıı
siııi yakalamış 

lıınuca~ı kaytlctlilcbılir. 
~ 3 - Eminünlindc, Bah- , ır.) ~ · · 

ve Fiyumeyc _ 
·- = de açılan bir 
~ çckapı pazarı lLchafiye eş- 13 - \'eni camiJe talı· ~ = = korsanlık da-
§ yası. rııı; önü caddesinde Kara ~ 

;~~~~:nı,;;.~;ın~ ]_\;[aliye ıniif ettişleri 
'E (• fQ ·ı ı )• ;;: Yasının rlİ)'C· '= " tenzı t t yapaca ,- .llustafa zade ve ~ürcktlsı- g 
~ tır) "ın (16) numaralı kasap ~ tine ba~ltımı;• 

muhasara do-
yısile açıktan 

Darıonçiyo muztaripti. 
§ -J. - Sirkeddc llami- di_ikk~nı § tır. 
~ d l-1, - Beyo~lunda Balık· ~ TJanı, bazı kuıııptın\_·alar 
!?! iye caddesinde ô numa- = 

Bu harakettcn dolnyı Danon-
çi\'O kor>anlıkla muttehem 
lıul unırnık t:ıdr r. 

!=_::=- ralı lsmail :\saf Beyin nı:ı· r::~ın:ıkk~~() numaralı -___ -=:_-_~ tara~ndan açılıııı~tır. 
ğazası. 1.5 - Kadıköyiiııcle Es- insan eti yiy~n Çingeneler 

(C:raıııolon, plt\k lizerin- (27) -
~ 0 fi kii>kele caddesinde ' ~ All h f k Ş 
i, cen •· 5• tuha ·ye eüası numııralı kasap dlıkkAnı Ş a 1 tanımaz, a at eytana 
i iizcrind~n •ı, ı o tcnzil,\t 16 - Cskudarda iskele ~ ı·nanırlarmışl. 
!'I\ yaparnktır) caddesinda Karaınusrafaza- ~ 
~ ' 5 - Balıçekapıda Gül- de ~ürekasmn ait k;ı;ap ~ Londrada mliııte~ir Dcyli meyl gm~cte ;inin \"iyana mu-
: cemnl tuhafiye pa?.arı. dlikkanı. ~ lıabiri tarnfından nrilen malumata p;ürc, lslav-:.\Tacar htıdu-
~ ('', ı O tcrızililt yapacak- (Bu diıkkAnların sahip- ~ dunda çingenelerden 1O1 ıııaznun ~imall blornkyanın Kosi-
~ ) · · • ;; t •n fif ka schri mahkemesinde muhakeme edilmektedirler. e tır. !eri karilcrımızc • · c · = - "' 
~ G - Sirkecide perukar zilılt yapacıklan.iır. :.\laa- ) Ajan>lar hunların insan eti ycıııek tiihmctilc mahkemeye 
;; :.\l.ı;taf:ı, Recep biraderler. mafilı lıu d\lkldnlar e;ascn = .<cvkedileccklcrini haber \·ermhlerdir. 
~= (.\bonelerine • "ı o ten- diğer kasap düK.kanlarıııa '=- Bu ( 1O1) maznunun ba~ınJa bulunan Filke isimli çin-

o ( ı O) t ·ı'tl gene, ellerı·ııc <lı·ı·,,cn insanların etini pi,'ll"'r"k 1·edı'kleı·ı·nı· '= zilt\t ) apacakar.) nazaran .n enzı a a fi ' ' 
~ 7 - Bahçckapıd:ı, :\fa- saıtıklan için ( 0

; 0 l 5) teıı- ~ itiraf etmiştir. 
~ hı! gaziler pazarı (tuhafi- zilat dem,·ktir. ~ Çingcnderin insan adamak ıçın t:ıkip ettikleri hattı 

-=.- 17 - Calatada (Cenyol -= hareket 'udur: Bulundukları ,_,ere tığra)·aa bir erkek veı·a ye, ayakkabı, terı.ilik) . ' 
~ lokanta~ı ( yemek listesi ~ kadın son derece hlisnLi kabul görmekte Ye kendisine her = 8 - Beı·uo·lıında, l.<tik- = =: - " tiıerimk'll 0 

0 (!O) tenzilat ~ türlü ikramda bulunulmaktadır. 
~ ];\) cacidc;indc :\ihat Spor yapma~ı dcruhıe etmi,tir.) ~ 
· map,azaq (spor levazımatı) 
~ 18 - P:ınp;altıda tram- ~ 
= (Bu maı>azaiar karileri- vay cadde inde eni k p = E' b • s y. asa ~ 

llu muamale ile aldanaıı zayaJ\ı kuban, emniyet içinde 
oldı~ğııııa kandıktan >oııra sonra çingcnckrdcn biri, hiç 
sczclirmetlen, n1i:;afirin ba~ına lıir balta indirmektedir. :.\lisalir 

- m:ze~ paznrh.!!L nıütcukıp a ·ı ı I (l 0 ) -~ .. n mı e mar 1 •• u nııma- ~ üldiıkten sonra parçalanmakta n! eti pi~irilıııcktcc.lir. 
"" • 0 (5) tenzilat Y".ııacak- rıılı Rıdvan beı·in diikUnı ı 
? "- ~lazııunların lıa~ında bulunan !'ilke istic\ ap csnasınt a 

g=,;; · ) ( 0
, 0 5) tcnzilAı )·apacaktır. =~ lar,ıır · rg _ Borsa k'ır~ısın<la .\ilaha inanmadığım, fakat ~cytaııa inandı~ını, stiylcnıi~. keıı-

~ 9 - Postane cirnrında ~ disine atlolunan blitlin kalıahatkri inkilr etıni'itir. 
ıg Gülnihal tuhafiye ve !:iim- ~ı 
;;;; 1 !amidi ye caddcsil'.dc, :11111 lek ma~azaiı. (', 10 tenzi. ~ iki seneclcn beri mcvku[ olan maznunların hepsi de 

=-=
I ., l · R. l"t )·-·ıpa··,·ık•ır.) _§:..=-- _tcverriim etıııb.·!crdir. 

<por ,,e '1 ıza magazıısı • • ' =====:o====:=====:======.==:======= 
;;, (:por ie' azınıatı). 20 - Orozclibak kar- !fI ğunu, ve bu asırda artık rak mumaileyh cemilekara-

f ( .. ııı tcnıilat yııp<icaknr) !I ~:~~; y~:ın,~:"'('.~li~~ı~~:~) \_ modası geçmiş olan an- ne sözlerinden dolayı te-
- anelerden, adetlerden sı- şekküı etmiş ve müttetik ; 10 - .\nk,:ra caddesinde ipcklı ve yunlu ına~azası. § 
-= \I 11' ı k · j I" k = yrılmak ve muasırı olan ajansların mühim bir uzvu 
-~ • UH ını.cr ·utupi111CSI 0 l 0 teıızı &t yapaca tır. ;§:_ 

il 1 · · · olan Anadolu ajansına kar-~ııııı:;r:ıilııııı:ııııııııı!ı•;ıııııınııııı:ı:nııııııııııı•ı,ır.11nı ıMillllllll11111ıııııııııııı111111ıııııııııııııı11111111ııııııııııııı:\% sair mi et erın sevıyesıne 

janslaı'" 
rÜat tarafı lind •Aflfa.mı7dft.dırJ 

Müttefik telic:ral ajanslar• 

yükselmek suretile aliyat şı minnettarlığını beyan 
eylemiştir. Mumaileyh, A

ve tekniği keııdisine mal-
nadolu ajansının istihbara-

edilmek Jazım geldiğini tının bütün cihanda neşir 
idrak etmiştir. Milletimizin, ve tamimine harikulade bir 
l<alirımanane mücadelele- surette himmet ettiğini ve 

Dün Karadeniz vilayetleri 
turnesine çıktılar 

tstanbulda bulunan :.\laJiy, 
mülctti~lcrinden bir kısmı 

Karadeniz mıntakasını tefti~ 

için dun şehrimiztlcn ayrıl

mı~larclır. Tefti~ heyetinin 
bu turnesi altı ay siırccektir. 

:llufetti~lerin bir kısım Zon
guldap;a dip;cr- kısım lnchcılu 
ve Samsuna gidecekler ve 
oradan tcftis scrahatlarını 

,\nadolu içcrlcrinc temdit 
edeceklerdir. 

Rusyay; ihracat 
Bazı tacirler yeniden 

şikayetçidirler 

Ticaret odası idare heyeti 
dün oğleden sonra toplanarak 
Rusyaya yapılan ihracat hak
kında görüşülmüştür. 

Bazı tacirler, son yapılan 

itilafa rağmen Rus limanlarında 
müşkülata uğradıklarına dair 
Oda reisliğine şikayetname ver
mişlerdir. İdare heyeti dün
kü içlimaında bunları tetkik 
elmiş ve şikayelı yapan tacir
lerden şifahi izahat almıya 
karar vermiştir. 

- -
Vilayet memurlarına 

maaş 

:\luh:ısclıd hu,usuye hazi
ran maa~ına ayın birinci ~ünü 
yermek için h:ızırlıklara baş

laını~tır, Bu suretle ımıhasc

bd lıususiycckn m:ıa~ alan 
bilumum ilk mektep rmıallim
lvrilc memurlar cumartc<;i 
j!iinli haziran maaılarını ala
caklardır. 

l\azanç vcr~isi hakkındaki 

ahldm 1 hazirandan muteber 

Şon günlerde 999 kuru~ta 

karar kılan lngıliz lira" dün 
sabah 1000 kuruıta açılmış ve 
devamlı bir yükselişle ôgle 
üzeri 1 00 2 buçuk kuruşu bul
muştur. Öğleden sonra mua· 
amele daha ziyade hararetle
nerek bir aralık 1004 kuruş 

1 O paraya kadar çıkmış ve hay· 
lı alışveriş olmuıtur. 

Nihayet akıam ..,._~i ıoo+ 

kuruş 30 parada kapanmıştır. 

Alakadarlar !sterlinin bu 
yükselişi ticari vazi)•etin tabii 
bir netice>i addetmektedirler. --

Maaş 
T eahhür edecek mi? 

929 bütçesi henüz B. ı\1. 

M. iı :drn çıkıııadıjtı için clevaırin 
yeııi sc:ıe l~adroları !esbit edıl

nırrııiş;ic. 

Vtrilcıı ın:ıliımata giire ha
ziranın birinci giınü vtrilınesi 

fi ım:nen mecburi oları lıazi ran 
maa~ı da bu yüzden ayın ilk 

günii vtrıleıııiyecek ve lıaziraıı 

maaşı bu suretle bir k3ç gün 

gcd>ecektır. Y:ılıırz Maliye 
vekaleti, bütçe bııuniycl kes

betımdeıı tediyeye selfıiıiyeltar 

olduğu için ay başına kadar 
bu tınrin gelebile~ği ele muh

temel görülmektedır. 

Elmalı bendi 
Kabul muamelesine başlandı 

ln~:ı:ırı biten Elmalı bcn
dınin kabLıl muamelesine lıa~
J.ın111ı:;-tır. 

koagresi riyasetine 
f tlnbulde kongre halinde 

toplanan müttefik Ajonslar mu
rahha.,larına teveccühlerinden 

teşekkürlerimizi ve sizleri 
öu salonaa toplanmış gör
mekten mütahassıl meser-
retimizi arzctmeıııe müsa
adenizi temenni edı:-rim. 
Dünkü ve bugiinkü g.:zın
tilerinıiz, zengin ve feyizli 
bir tııbiat saİıncs:ni takdir 

rinde göstermiş olduğu ye· müfit olduğunu ehemmiyet-
nilmez kucl eti ve istikbal le kaydetmiştir. 
hakkındaki iman ve itimadı, Dünkü geziRtiden bahs-

ilendin duyarları yiıksel

tilmi~ ve hacrnı fozlal:ıımı~

tır.. llcl'ttC bu sene pek 
çok su vardır. Civar balkı 

oltluıtu için bu anlan itiba- bu sene ;;ııstız kalmıp:;ık-
rcn memurlardan ne kazanç 'ırdır. 

başlamış olduğu iki hüsnü eden M. Clements, bütün 
neticeye vardıracağının za- dünyayı geımek fırsatını 
manıdır. elde etmiş olduğunu, fakat 

Birçok şeyleri tahakkuk hiç bir zaman bu kadar 
sahasına isal etmek üzere harikaları temaşa ve takdir 

ne maktu \'C ne de mektep 
:nı;n r:t ı: :=::t'~ ı:ır.:..-ı:ı::ı: ::: ~::::ı:::::: 

Yer~i<i kc,iJnıh c.:cktir. •· ·· •: 
Bu ay yalııız yol parasının ~İ LOl\.\.\T,\ l\l'~ .\IH !! 

ilk taksiti olan .; lira ile ji 2 llaziran _ ~azar giinü tlen •

1
.İ 

tl'kaudiyc aidatı kesilecektir. il ıtıipr ,n I' 

1 
' 

1 
1 
1 

dol•yı leş~kkiıratımın ve scl~m

larımla birlikte kongre mesaisi
nin mes'ut bir neticeye iktiraaı 

holkındaki temenniyatımın ibl
ı..,_ rica ederim. 

olduğumuzu, bu yolda yü- etmenin kendisine nasıp 
rümekte bulunduğumuzu olmamış olduğunu beyan 

................ _. ••. _. ........................... iiASÇi YUSUF HANDAN· 
olan gezıntıden ve saray- ;• " :j 
1 d .h. .. 1 d .. l'I Tırafıııdan Tenebaşı cad- ı 

T evfık kamil Beyin 
nutku 

gördünüz. Ziyaretinizden etmiştir. M. Glements, ne-
bu İntibaı •götüreceğinize tice olarak vermiş olduğu 
ve bunu ııe~ir ve tamim ziyafetten dolayı Anadolu 

Ajansına teşekkür etmiştir. 
edeceğinize kaniim. 

İstefani Ajansı müdürü 
efendiler, sizleri aziz 

misafirlerimizin sıhhatine M, Manlio Morgagni, kon-
gre azasına göstermiş ol

şahsi saadetleri ve temsil 
duğu hakikaten necibane 

ar a, tarı ı muze er e go- ; . · . 
--ı ·· 1 k 'k 1• d ıı desınJe Hacopulo p.1sa 1 ı .. d1 İ 

ru muş 0 an arı ·u a _e şey- l! sabık (Tango) bir~lıar.esi bu 
!erden bahseden hatıp, ar: \ ~ Jeb (Kırlangıç) ııanıile kii-

1

. 
tık feha bulmuş olan eskı \ii r'3.t etmekte olılıı"unu•n lo· 
zaman Türkiyesi ile o ka- ~ kaııtaıımda her tıırlü yemek~ :t 
dar mukdim ve çalışkan # lerimiz ~e~afis~abık hadio.lı fi 
Türk milletini cihan tarihi- jl H:ılep '.·e hal.ıkı Trabzon \ 
nin intizar etmekte olduğu j! yaflarryle . ııefis. ve sıhhi bır • 
en yüksek hedeflere doğru ıl surette tıbıh ed_ılccektır .Ay- ı 

İst<mbul, 27 (A.A)- Ana
dolu Ajansı larafınd:.ın dün 
gece Bi;yükadada Yatku
lüpte müttefik Ajanblar 
nıuralıhas!,arı şerefine veri
leıı ziyafette İstanbul ıneb' • 
usu Tevfik Kemi! beyefendi 
tarafından irat edilen nut
kun r:ıctni şudur: 

ile temaşa etmeıı:ze ,.<! ır

kımızın deh..ı~ını asırlar 
zarfında ibda ve ittihar 
etmiş oldıığu abideleri, 
san'at eserlerini ziyaret ey

lernenize fırsat vermiştir. 
Fakat, aslolan cihet, biihin 
bir milletin terakkiye doğ
ru müttefikan tevcihi mesai 
etmiş olduğunu görmckli
ğinizdir. Milletimiz, birçok 
mihnetlerden, tecrübelerden 
ve felaketlerden sonra bu 
nihai hakikati keşfetmiştir. 

etmekte olcluk!arı memle- ve dostane hüsnü kabulün-
ketlerin refahı şerefine ref'i den dolayı Anedolu Ajan-
akdah etmeğe davet ede· sına, lstefani Ajansının se-
rım. lam ve teşekkürlerini mü-

·· .. k b l d h' /jı rıca anbrrbu pırıııcu:dcn ıııa H 
gohtbur~e -_te d'lu u~.;ıknselnıackı jİ rıı.nl envai lran p.ilavlarını l~ re erın ırşa ı e yu • : ... . _ . 1 . T" k' ·ı 1 ıırkıstan usulu ozbey ve • 
te olan yenı ur ıye ara· ji T" k ..• 1 · b' k 1 ıır ınen pııav 'rının hususi • 
sında ır ın~ ·ayese yap- !i bır surette ilızar olunacağını ı 

Hanımlar, Efendiler. 
Davetimizi kabul buyur

ıu~ olmanızdan mütevellit 

O şerefli mazisini l:ayret 
ve takdir ile temaşa etme
nin ne kadar ınuzur oldu-

·-· --- ·---...,_;;_~.;;-"'·-""'-,;;......'"""'....:.."" __ "'-'"'-.;.;..-""'--__,,.. . ..;._ ~---· 

Diirriyenin küçük misafiri 
k ı: V<'ninıle ko11ıış11;ıya kork:ı.ı ordu, bir 
<l(fa konuşacak oldıı. ,~eı·keı ag·zını açıp .. 

- 70 - Yaza.'l: Sadri Etem 

- Sola dön.. Arş iler. rap. 

rappp.. rap ... Yürümeğe başl
.ı:ı.. 

Tam bizımkinin kapısı ônünde 

idik aklıma bir sey geldi. 

ıkaı 

Rcuter ajansı müdürü M. beyyin bir nutuk irat et· 
Clements, Tevlik Kamil 
Beyin n•ıtkuna cevap ola-

miştir. 
mıştır. Mumaıleyh l)Utkunu :ı mııhtereın mü~tuilerimize 
"Yaşasın Türkiye. sözleri- ~i kemali falırivle arzolunur. " 
1 b•t• . t" ~ .............. ~, ..................... ,. ................ , e ı ırn1ış ır. • ................................................... d ... .. Bugün şehirde yapılmış 

~-~-,......,-~_~_ . ...::.:..,,;,._;,:,__~--~-;....;..-~~~;:.:._~~--:--,,_.,.,_~_,,,,;,,_,,;, __ ....,,,.....,,,===-....,,,.__,....,,,.....,,,.,,,_.........,...~_--,.;,.....-~~..-..-..------". 
bir hile buldum. Kumandana 

dedim ki. 

- Şevket Bey .. Bizim bö

lüğe bir borazan lazım. 

Sahi, dedi nereden bul-
malı? 

Dürriye Hanımda var. 

Babası ona otuz iki hava çalan 
bir muzıka getirtti.. 

Kumandan bize bağırdı. 

- Bölük durrr .. 
Bölük durdu, Şeı ket kapıyı 

çaldı. 

Dürriyenin annesi kapıyı 

Buyursunlar minimini 

paşam .. 
Paşam beyenmiı le teyzesine 

misafir de gelmiş ... Gel Dürriye 

bak kim g•ldi. Bak arkadaşım 

geldi.. Seni bekliyor, Hadi 

misafirime ikram et. 

Dürriye şıpır şıpır terlikle

rini sürilkliye sürükliye mer

bivenden indi. Şevket hızlı 

hızlı seslendi 
- Haydı... Askerlik oynu

yoruz; mızıkası ol.. 
Kızın anası. 

ket beyle git oyna küçük bey Dürriyeyi görüp bir şey •öyliye· 

seni çağırmaya gelmiş sakın ha memiıjtim. 

Ömerlerin ogluyla oynayım de- Kız benimle konuşmaktan 
me. Bak Şevket bey sana l!- korkuyordu. Kız bir defa yıını-

yık arkadaş... Haydı ali ahın ma gelecek oldu. 

birliğine emanet. Dürriye elinde Şevket gözlerini aça aça bü-
düdüğü önde Şevket arkada bürlcndi: 

kapıdan çıkıılar. Hıııı. .. 
Dürrlye bölüğün önüne geçli Bilmiyor musun annen sana 

düdüğünü çalmıya başladı Şev- ne dedi. Diye çocukçai!ızı 

ket bağırdı: korlrnttu. 

- İleri arşş!ll Muılaka onunla sözl.,meli 
Bir hayli yürüdük. Nemazga- idim ve bu hru;retlike bir çare 

ha kadar geldık, sögüt dalla- bulmalıydım. 

1 lanl:ır B. lıanıırnııtııı ken: 
rı ·a bir .. c!aırci fasidc_ ç 
'irıııi~ti. fl:lla o daire [İZ< 

tramnyla 
dolanıp duruyor. 

\rııcl.ııı bir iki en~ \"' 
bir ;chrc·:ini g«çtiktuı ,o 
n nı ayni Fre lıi r dair 
çi7.ikli: hu da otohııs daires 
idi. okuyucularımız, bilmem 
l">atırlarlar mı, bu iki daire ye 
biz o zaman. c,J, i bir lıen

dı:<c ı,tılahını andırır bir 
h-ıın vcrnıi~~ "d:drctı.!) ni fa,i

detnn.. demi-ti!, - > 

~in1dL ayni ~irk1.:t g:cnc 
llt!yıızıttn ll\'tincu hir daire 
kurdu. Fakat bu ııçıincli, bir 
"daırd bsidc, de~ll, "daird 
aidc. dir. 

Bu v;idi~le '"Beyazıt., gali
ba Elektrik, Traım ay, oto
b.:s ,.e Tunel htikı\mctı mcit
tclıidcsinirı merkezi olacak 

<> 
Bir c·nayeı münasebetile 

B ir ~.·enç mckt~pli, ken· 
disinden lıç yaş kü
çıık hal:ısını, gece 

yatajtınd:ı beş el tabanca i!e 
öldıirdii ve bir kurşunla da 
kendi yıirc~ini deldi. 

Bir gazete. bu çocu~un 17.
ci olduğunu ve elindeki ta
bancanın da kendisine iıcili

ğindcn ötlirii nrildiğini pzL· 
ı'ıırdu. 

Pek toy htr dendiyc sililh 
tc,Jim etmekteki babet. izliıtı 
anlamak için böyle kci bir 
tecnıhe geçirmek lazım de
p;ildi Supa kafi p;clirdi. Çünkü 
ondan çıkacak ka'!.aııın aza
misi bir dayak olurdu. 

N~ 
----
İhracatımız 
Nasıl arlırılacak? 

Kanun M. meclisinden çık· 

mak üzeredir 
\'erilen maliımata göre, bir 

'.nuddet evvel lıa1ırlanaıı ınilll 

ihr cat dairesi teşJ;ili hu.l:mda 
k.,ııuıı JAyıhası bu,!finlerde ı\1. 

meclrsiııde müzakere euilıııck 

i'ırcrc<lir. 

Liıılıa ka11L111 halini aldıkfaıı 

sonra hazırln başlaııgınnda 

şehrimizde ıııilll ilıracat dairesi 
t~ş\ıl~lına başlanılacaktır. 

Layiha, ihr~caımıızııı ikbs~dl 

usuHer daıft.iiııJe artlırı!ırıasıııı 

istihdaf etnıckte.h. 

Şeh,rimiz le tq:dı ol~nacak 

daireniıı umıııııi nıi!dflrlı'.i{:iıne 

Ticaret odası sabık un.ıııııi k;:
libi \'elıbı bcyiıı ıayir.i sii;len
ıırektedir. 

Trşki15tın şekfi hakkında al'ı

kıdarlar şiındılik birşey bilme· 
dik.eri i sövlenıektedirler. 

saklanbaç oynayalım! 

Peki., Ebe ki:n ol..ın 

dediler) 

- Beni dedim. 

Oyuna baıladık .. 
Çocuklar öyle sakbnmışlar-

dı ki bulmanın 

Bir hayli 

imkanı yoktu 

aradım taradım 

naıtıazgalıın yanındaki kuru 

çeşm~nin yalağında Üürriyeyl 

yakaladım ona dedım ki: 

~ Yarın sabah er kende:ı 

hazırlan, bohçam al ben el'• 

kenden gelip seni 



VAKiT ' . 1\Tnvııt 

an'at hayatı Cd':'~.f:.ftl Vakıf paralar mü
Beyncımneı_ed!:bıyottoJeksptr ~:g~.~!'~~:~!:.~da dürlüğünden: 
Almanyada Şelupir cemiyetinin 65 nci M?ne~i - dün, kapıcı çamşır yıkarken Muhammen lı.:m 
G6tenin fikirleri - Viktor llügo ne diyor l- baca tutuşmuş, yangın etfai~e 3~~(,CC

1 

21:ı3 
Rchnln sem tile cins \ e mu,tcmchltı 

Galata Sultanbayazıt mahalle
sinin Topçular caddesinde atik 

Borçlunun 
Jsnıl 

Q~ dram miJellifi : lforney, Rasin ve Şeksplr tarafmdan söndürülmiiflür. 

- Clael .:::: blrllllnd:-:erilen -0,~ek başına bizim Fran- Dolandırıcı müşteri 
1ronreranetan telhı. ec1ıım1tıır - d" . h:ıtta Nusre atlı bir sabıkalı Bah-
17 nci :ısrın 16 ncı ene- ı;;ız on ye ın< .. "1 asrına~ · 

on sekizinci asrına denk 
ı;inde ölen Şckspirin olsa olsa 
ı gelir !. 
ngilizlcr için tarihi bir kıy-

mete mnlik antika bir a
dam olmadıl,ttnı, bil'akis onun 
Liniversel bir deha olduğunu 

20 nci asrın 2<) uncu senesin
de isbat etmek mecburiyeti." 
Yarebbi, bu ne giillınç ve 
azametli, ne garip ve manah, 
ne ibretamiz bir iş L Dost
lar, kapılanmızı kapayalım, 

düşmanlar halimize giilmc
.sinler! 

• Geçen hafta gelen Alman 
gazeterinde okuduğum iki 
Jazı - garip bir tesadlıf eseri -
dııvamızı şiddetle ahlkadar 
edt:hilecek bir mahiyettedir.Bu 
yazıl:ırdan biri hundan 65 
sens e' 'el Alman yada Şcks
pirin 300 neti doğum sene
sinin hatırasını tes'iden ku
rulmuş ohm Şekspir cemiye
tinin st'ndik kongresine ait
tir. diğeri de Bertin tiyatro
larının hirhdc yeni aktörler, 
yeni dekorlar ve yeni hir 
reji ile tem~il edilen Şekspi

rin Kmrl Yuhan ına ait bir 
tenkittir. 

Bu iki yazı bizim için 
büyük bir kıymeti haizdir. 
Türkiyede doktor Hüseyin 
Suat Bey Şkc~pirin tarih bil· 
mediğini, coğrafyaaan cahil 
olduğun~ mevzuatı huku
kiyeye a~ina bulunmadıRJnı 

uluorta iddiaya cesaret bula
bilirken Almanyada Şeksplr 

cemiyetinde doktor Hen 
Ahaner Şekspirin bir hukuk
şinas kadar gerek Jngili1~ 
gerek diğer milletlerin huku
k! mevzuatına vakıf oldu· 
gunu, bugun mahir bir avu
kat kadar miıdafaa fenninin 
ehli bulunduğunu V ~Jllt 
T adrl nden mi aller getirerek 
isbat ediyor. 

Diğer taraf tan Almanların 

en meşkur tiyatro münekkit
lerinden Alfret Ker Kıral Yu
hcn piyesinin zamanla gayrı 
mukayyet ve ebedi olduğunu 
büyuk bir sclahiyetle tekrar
lıyor. 

Şimdi tabii bir sual nıfanı 

karştsında kalabiliriz. Hiise
yin Suat Beye göre olsa olsa 
lngilizler için tarihi bir kıy· 
meti haiz olan antika Şeks
pirdcn Almanlara ne 'I Niçin 
bir Şek pir cemiyeti kumuş

Jar? . için 65 "enedir bu ce
mi) etin gittikçe çoğalan azası 
her sene toplanıyor ? Ve bu 
cemiyet Şc~ispir hakkında 
yeni yeni eti.itlerin mihrakı 

oluyur'I Niçin Şekspirin eser
leri her sene Almanyada bin
lerce defa oynanıyor 'l 

Burada Almanyayı misal 
olarak aldım~ yoksa her mil
let kendi seviyesine göre Şe

kspire kollarını açmıştır . 

Şekspirin dramcı olarnk 
kı) metini tebariiı eccirebil
mck için ona muhtdil de
virlerin belli başlı dramcıla

rile mukaye c etmek IA:t.ım

dır. ~lcsdıl biliyoruz kt 
Fransız klasiklerinde trajedi 

hilha:i.a iki iscikamccce in1,i-
şaf etmiştir. Korncy istika
meti, Rasin istikameti._ Kor· 
ne} in dLinya telakkisi Jcz
vitlerin te iri altında kalmı~

tır. Korncy ispanyalı jel.\ it 
~lolinanın mürididir Moli
naya göre insan hiır bir 
mahlôktur ve iradesine iste
diği istikameti 'ererek taliinl 
tayinde serbesttir. Bu kana· 
atten hareket eden Korneyin 
butLin eşhası irade ve vazife 
kahramanlarıdır. ihtiraslara 
karşı daima galip çıkarlar. 

i\leselA Sid ve Şımen biiyük 
bir ihtirasla seviştikleri halde 
baba sevgi~ vazife ve aile 
şerefi mevzuubahs olunca 
birbirlerine olan aşklarını 

sustura bilirler. 

Ra in ise tamamilc zıt 

kutuptur. Rasin, jansenist ol
duğu için fatalist idi. Bu iti
barladır ki Ra inin kahraman-

ları daima ihtirasın, tclliin 
esiri ve kurbanı olmu~lardar. 

MtselA Fad. üvey oğlunu 

delicesine esven bu bcdhakt 
kadın fatal bir surette bu 
büyük ve nameşru ihtirasın 

cezasını çekiyor, kendisini 
asıyor. 

Şekspirde böyle degişmi

zen bir dünya telAkkisi yok-

tur. O, hayatın kendisidir ve 
hayat kadar tezatlarla dolu
dur. O, ne Komey gibi hct 

zaman ihti ası inkAr eder, ne 
de Rasin gibi daima ihtirasın 
esiri olur. Sevişen bir Romeo 

ve Jülya içtn baba evlerinin 
duşmanlığı, baba aşkı vazife 
kaç para eder'I Anlonyüs için 
Kleopatra ya karşı dU) duğu 

kör aşkın fevkinde bir vatan 

muhabbeti, bir kumandan şe
refi mevzuubahs olabilir mi? 
Buna mukabil Hamid bir 

vazife ve fikir kurbanı değil 
midir? 

üki Y unnıılıların dramla
nm da iki esaslı sisteme irca 
edebiliriz; Ya bir büyük gü
nah, buyuk bir kabahat var
dır ki daima intikamcı llAb 
ların cezasına çarpılan, yahut 

da insanların ve ilahların fev
kinde hAkim ve mutlak bir 

kuvvet, bir kör tali aksiyonu 
neticelendirir. 

Şekspirde böyle i!Ahl inti
kamlar, her şeye hAkim ve 

mutlak bir tali., bir kader 

de yÔktur. Orada hakim olan 

çekapıda mantf aıoracı Mehmet 
Remzi Ef. nin dükk&aına gir
miş, müşteri gibi görünerek 1 5 
lira dolandınp kaçmışbr. 

Hakaret mi etmiş 
Eminönü zabitei belediye 

merkezi memurlarından Meh
met Ef. yolu işgalden men
ettiği seyyar satıcı Y ontof ta

r.Uından hakarete uAradığından 

bahsile polise müracaat etmittir. 
Polis tahkikata batlamlfbr. 

[ ....... i):;;~i~~-·····-ı 
··-··--.. .. .... -·-··-·-~ 

Kadın birliğinde kon-
ferans 

Türk kadın birliği merkez 
binasında 30 mayıs perşenbe 

günü saat 15 te jffet Halim H. 
tarafından kadınlarımızın bele
diye intihabatına iştiraki hakk
ında bir konferans verilecektir. 
Herkes gelebilir. 

Kiralık Ev 
Kadıköyünde vapur i ·ke

le. i ve Ermeni kilisesi civa
nnda imam Ata sokağında 

ki bir numaralı ev kiralıknr. 
Binanın taksimatı iki ailenin 
ikametine elverişlidir. (Sekiz 
od~ iki mutba~ dört hal~ 
elektrik, su, havagazı ) Sir
kecide Şark Demir yolları 

baş komiserlik dairesinde• 
mühendis Semuhi beye mü
racaat olunmnsL 

~ jaNlarma genJ efrat 
mel(tehinden : 

14 000 kilo Arpa 
J 5 000 « Saman 

28()000 « Odun 
Çanakkale jandarma yeni efrat 

mektebinin haziran 929 tarihin
~" mayıs 930 gayesine kadar 
bir senelik hayvanatmın ihtiyacı 
olan yukarda mıktan yazılı ar
pa, saman ve odun müzayedt'i 
aleniye ile 9 mayıs 929 tarihin
den itibaren yirmi gün müddet
le münakasaya vazolunınuştur. 
29 mayıs 929 çarşamba günü 
saat 16 da taliplerin vereceği 

fiyatlar komisyonca haddi iti
dalde görüldüğü takdirde ihalesi 
icra kılınacaktır. Taliplerin bu 
baptaki şartnameyi görmek ve 
izahat almak üzre Çanakkalede 
hükQmct dairesinde müteşekkil 

komisyonu mahsusuna müracaat
ları ilan olunur. 

<GAZl HAZUETLERl
NIN l"AGtl BOYA) 

RESIMtERI 
Tayyare cemiyeti tarafından 

sureti mahsusada celbedilen, 
Berlin sanayii nefise akademisi 
reisi profesör Artör Kampf ta
rafından yapalan, Gazi Hazret
lerinin yağlı boya resimleri Vi
yanada pek aefis bir surette 
t>astırılrnıştır. 

Bu resimlt'r bir kaç güwe 
kadar latanbul YilAyet ve kaza 
pıbelerince sahta çıkanlacaktar. 
Cir.si eb'adı ve fiab atatıda 
yazılıdır: 

Cinsi Büyüklüğü 

Müıür elbiseli 120)<70 
> > 50 85 

> » 9 

fiata 
KurUf 
350 
250 Bu suallere Göte şu ce

vaplan veri) or: "Çiinkü Şe
ksı;ir beşerin bütün tabiannı, 
biitun istikametlerinde, bü
tün derinlik ve yükseklikle
rinde sömürmüş, bitirmiştir.,, 
Gene Göte: "'Şekspir büyük 
bir psikologdur, insanın ne 
olduğunu onun eserlerinden 
anlıyoruz.,, Diyor. 

insanın karakteridir. Bunun fraklı 104 
58 
9 

5 
300 
250 

5 

Blr&z da Yiktor Hügoyu 
dinli yelim: 

•Şetspirin yeri mutlak je
nUer elitinin en haşmedllerl 
arasındadır; o jeniler eliti ki 
nadiren çakan yeni bir deh .. 
eııı flfUSile büyür, medenl
Jed taçlandırır, pnlf panl
... qdmlallr • 

içindir ki Şeksplr insan kadar > 
> 

ebedidir. 
Veclal Nedim 

Emniyet San
tlığı mii.dii.riye
tinden: 

lızet bey tarafmdandan 3 tq
rinevel 928 tarihinde tevdi edi
len mebalıla mukabil verilen 
7553 cüzdan boaoyı zayi eyi~ 

dilini ihbar ettifinden zayiinden 
Jmili verileceii cihetle eski 
............... hlkm.bl
IDlfaCl'll~-MGll-M 

~ Dmar gol/an 31 Mayıs 
1929 tarihinden itibaren 35 nu
mararı katar Küçük çekmece • 
lstanbul arasında ve 34 numa
ralı katar lstanbul - V qilköy 
arasıcda her gün seyredecektir. 

Aym tarihten itibaren 28 nu
maralı katar hergün l(QçGkçek
meceye kadar gidecektir. 

İstanbul. 27 Ma)·ıs 1929. 

Mütlürlyıt 

ZA Y~ Ticaret mektebinden 
almış olduğum hüviyet vara
kamı zyai ettiDL 
Oıu tlçarec mektebinden 

ve cedit 166 No. fevkında 
üç katta üç odayı müştemil 
ve 34 zira arsa üzerine mebni 
kirgir dükkanın tamamı Hidayet Ef. 

315 21948 Rumelihisarında A1'f)aemini 
mahallesinin kilise sokağında 
cetlit 19 No. bodurum katında 
bir oda mutfak hali sofa ze· 
min katında bir büyük iki 
küçük oda ile bir halayı muh
tevi ve 326 ziri arsanın 74 
ziri mahallinde mebni ahşap 
hanenin tamamı Sadiye Hm. 

202 21962 Y cnibahçede Emincev mahal
lesinin T opkapu yokuşu soka
ğında cedit ve atik 16 No • 
zemin katında methal bir oda 
mutfak hali birinci katında 
bir oda ve sofayı muhtevi ve 
75 zira arsanın 50 ziri mahal-
linde mebni ahşap hanenin Saniye 
tamamı ve Fatma Fayize Aver Hanımlar 

824 22132 Boğaziçinde Pqabahçesinde 
Çubuklu caddesinde cedit No. 
23,25 zemin hatlarında: birer 
methal birer oda birer mutfak 
birer hala birinci katlannda : 
ikişer oda birer kileri muhtevi 
ve (173) zira arsanın 93 ziri 
mahallinde mebni iki bap lcir-
gir hanenin tamamı. Fatma Saadet Hm. 

695 22144 Bostancıda Yenikariye mahal
lesinde Cesriderbent sokağında 
No. 93,57 zemin katında: met· 
hal oda mutfak birinci katın· 
da: üç oda sofa ve halayı muh
tevi ve 800 ziri arsanın 107 
ziri mahallinde mebni ahtae 
hanenin tamamı. Sabiha Hm. 

378 22169 Botaziçinde Kanlacada Mesci-
dişerif sokağında cedit No. 1 
ve zemin katında: methal tat· 
lak mutfak asma bir oda kiler 
birinci ve ikinci katlannda: iki-
şer oda birer sofayı ve birinci 
katta bir halayı muhtevi ve 63 
ziri arsa üzerine mebni ve kö
fC haşana misadif ahşap hane· 
nin tamamı. Hidayet Hm. 

415 22206 Eskialtpaşada Tabakzade ma-
hallesinde çıkmazsaatçı soka· 
tında cedit No. 18,20 ve zemin 
katında: methal sofa alelade 
bölmeli iki oda haricen mutfak 
hali birinci katında: iki oda 
sofa ve halayı muhtevi ve 225 
ziri arsanm 70 ziri mahallinde 
mebni maabahçe ahpp hane-
nin tamamı. lbrahim Zühdü, Recep 

Şerafettin, Mehmet Ali B. 
ler, Fatma Fahriye H. 

2205 22244 Kadıköyünde Zühdüpaşa ma
hallesinde Ba.tdat caddesinde 
cedit No. 54, 56 ve zemin ka
tında: iki methal beş oda taş-
lık iki hali birinci katmda: 
dört oda sofa hali çata katın
da: basık bir sof ayı muhtevi 
ve 350 zira "arsanın 210 ziri 
mahallinde mebni ahşap hane-
nin nısıf hissesi. Ayşe Sıdıka Hm. 

2686 22286 Eyipte Abdülvedut mahallesin-
de cedit iskele ve Abdülvedut • 
sokağında cedit No: 57-57-1 
ıemin katında : methal hali 
fekında iki oda hamır mahalli 
ikinci katında: iki oda hali 
mutpağı muhtevi ve 200 ziri 
arsanın 127 ziri mahallinde 
mebni ve tahtinde simitçi fınmna 
miiftemil köşebafma müsadif 
kirgir hanenin tamamı. Salih Ap 

1450 22297 Kasımpaşada Gazihasanpaşa 
mahallesinde Mektep sokatında 
cedit S-9-11-13 numaralı dört 
bap dükkinm yirmi dört hiss~ 
itibarile on dokuz sehminin 
tamamı ve mütebaki beş seh • 
minin on üç sehim tertibile on 
bir sehmi. Mehmet Nuri v~ Ahmet 

H ılusi Ef. ler 
2400 121315 Babıcaferi haricinde Hacimus. 

tafaap : mahallesinde Kemerli 
caddesinde cedit 12 numaralı 
bir bap lcirgir dükkanın 
tamamı. Bella• Hm. 

idaremize merhun olup müddeti hitam buldulu halde 11hip
lerinin bordlra111 vermemelerinden dolayı •tdmuı icap eden yu

. kanda yazık emllk kanunu mahsusuna tevfikan (61) ,an müd
detle .aAzaredeye çıbnlmlf oldufuadan taJfp olanlarm y0zdeon 
alıhetinde Pi' ak~aile Bahçelrapuda d&'dtlncO vakıf banın Udn
d Ufll tlı -No '(17 18) Tılul plnlu aOdOrllilae mOracaat etme-
leri ... ....,. 

Sıyıra 

sınema 
/ ~ 

Ti ~TRO 
o [!][!]o 0000 [i] [!] [!] u 

Elhamrada: 
6 

Melekte: 
Çaplan kız lecerikli tulumbaıalar 
Operada: Majikte: 

Her it yolunda ,Meş'um gölge Kelebek a-ık 
Ferahta 1 

Aaride: 
Çc tarltı11 

İstanbul muntakası Ma
adin Mühendisliğinden: 

Eskişehir vilAyetinin l\lihalıçcık kazasının Kavak kariye
since kain olup mekşuf bulunan Krom madeninin: 

J - llk sene zarfında eski ameliyat yeniden açılmak 
ve bu imaHltm 1- 1000 mikyasında muntazam imalat harita::-ıı 

ve bundan maada bütün sahanın 1-5000 mikyasında topoğ
rafik ve Jeolojik haritası yapılmak ve bu harita üzerine 
Jeolojik tetkikat netayici gösterilerek işbu netayice göre bir 
fen raporu tanzim ohınmak ve bu neticelere göre imalat 
projeleri taH7.tm ~dilmek; 

2 - ikinci seneden itibaren senevi asgari (.3000) ve 
üçiincü seneden itibaren senevi a~gar.t ( 4500) ton cevher 
çıkarılarak yüzde (10) resmi nisbt ve bunun yüzde altısı 
nisbetinde techizat tertibi verilmek: 

Tetkikat devresi için 
JO kilometrelik yolun düzelme i ıçın 

Nakliye, kamyon, tulumba, motur V.S. 
Ebniye ve lmalit 
Sermayci mütedavilc 

20 000 
30 000 
50 000 
50 000 
30 000 

180 000 
Ceman ( J 80 000) liralık bir Türk anonim şirketi teş

kil edilmek ve teahhtidıltl temine .MUU bankalardan birinin 
(9000) liralık teminat mek[ubu verilmek şartiyle mezkur 

maden talibine ihale edileceğinden taliplerin 23 6 929 tari· 
hine müsadif pazar günü saat J ~ şe kadar kapalı zarfla 
İktisat vekAletl Maadln işleri umum müdiirlüğiine müracaat 
eylemeleri llAn olunur. 

• • E.Jeı~hlr Vildyelinin merkez kaza.sının 1~ /tariyaincle 

ltdirı olup mt'/uu/ bulunan ltrom madenini lf/elmel( üzt~: 

ı - Teşkil olunacak tirketin asgari sermayesi (120000) 
lira olmak; 

2 - tık sene zarfında etki ameliyat rathir edilerek işbu 
ameliyatın ı - 1000 mikyasında topoAfnfik ve jeolojik bari
t.ısı tanzim \'e bu haritaya ayrıca bir fen raporu da ililve 
ve bu ilk sene zarfında (1000) ton cevher çıkarmak; 

3 - ikinci senede asgari (3000) ve bunun müteakip 

senelerde (7 S~ ton asgari olmak üzer cevher ihraç ,.e 
yüzde (JO) resmf nlsbt ve mezkör resmin "o 6 sı nisbetinde 

techiza[ tertibi tediye ve milli bankalardan nhnmış (6000) 
liralık teminat mektubu ita edilmek şartile talibine ihale 

edileceğinden tıtliplerin 23 6 929 tarihine müsa<lif pazar 

ğünü saat 15 şe kadar kapalı zarfla iktisat Vekaleti ~Iaadin 

işleri umum müdiirlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Haydarpaıada demiryollar 
miJbayaat komisyonundan: 

Arslan marka ve ya o ayarda on ton çimento pa· 
zarhkla mubayaa olunac:atmdan taliplerin şehri halin 

29 uncu Çarşamba günü saat onda komisyonda ispatı 

vticut etmeleri. 

lstanbul Darülfünun 
mübayaat komisyo-
nundan: 

Tıp fakOltesinln 929 senesi maHyesi iptidasından nihayetine 
kadar bir senelik bil'umnrn ınuayyen ve listelerinde muharrer 
diger ihtiyacat ve levazımı umumiye sairleri ve DarfiHOnun ida· 
rt'Sf merkeziyesile diger ıubat ve erzacı Diıçi mekteplerinin kezalik 
bir senelik her nevi mahrukat ve ihtiyacatı aaJrelerf haziranın 19 
uncu Çarpnba gOnfi saat 15 te ihale olmak mre kapalı zarf 
usuliyle mfinakasaya konulmuıtur. Taffp olanlar her biri için ayrı 
ayn mevcut şartname ve listelere g6re bu bapta maırunat almak 
Qzre her gfin 6fltden sonra mGI&'& Harbiye binasında vaki konı
syon kitabetine mQracut etmeleri ve konısyonca teminat akçesi 
ahnamayacafına binaen teminıtlarm behcmmehal bir giln evvel 
muhasebe veznesine yatırılması ve alınacak makbuzun teklifname
lerle birlikte ihale idn tayin edilen mQddetten bir saat evvel 
komsyonumuza mOracaat ve tevdi etmeleri ilAn olunur. 

• •••••••••••• Jlcele sahlık mat
baa makineleri 



~ A)) Modeli Ford ·arabanızdan 
azamı istif acle temin 

etme}{ icin. 
3 

İlk 800 kilo metro kat' edinceye kadar acenla 
tarın arabanıza yapmoğa mecbur olduklarıı 

üç bedava muayeneden ıstıfade ediniz. 

6 Her 800 kilometrede bir defa yağ değistırlnlt 
ve dalma iyi cins yağ kullanınız. 

) Motörünüzü durdurduğun ·ız 
~anahtarının cOlh yanı kap3lt 
lunnıasına dikkat ediniz. 

vakit kontak 
vaziyette ba• 1 Ara sıra akümüıaıöre mal 

ediniz. Bunun için arıbanııı 
acentasına götürünüz, o bu 

mukattat nave 
en yakın F ord 
iti sızın ı~ın 

\.Astiklerlnıı • 
deki havı in· 
yıkını yakın
dan ıaktp ve 
~ııc sık muı· 
yene edintz. 
Çün ku kafi 
miktarda şişi· 

rıımemlş olan 
bir !astık pek 
çabuk yıpra· 
nır ve eksik 
olan her tız. 
ytk kilosu O· 

nun dayanma 
kabıJlyet ı nl 
yüzlerce kilo · 
metre tenzil 
eder .. 

l Ra diyaiörün 
t ha cm ı istiabı· 

si 13 ıııre 500, 

yapar. 

BlLA İNKITA HİZMET 

B-iz ıı... 1ı:a.naaue11i.1 lrcl bir arab.ayt calnıah, mtlşteıi 
ile aramudaki münuebelin bi~Üğirı_.• hiçbiT Otfhile 
dtl41~t elmtz. BilAkis htr ıaltıgtınız araba buı. 

ytni ::Jir mecburigtl ıaı1mil eder t' o ml'cburivet l~ ısı;. 
tı61mz: aTabaatn aahibine inhıta••t bir suretli lıumı 
edebi!meıi11in teminidir Arabayı acu:a. mal etmeli h~4: 
.susu ndaki rııu1'affahıyelimiz muşteri için nasıl mucıba. 
menf~attir. 

Bu mukabil menfaatlerin ttmtni için dai!"a ~tzar~t') 
sltınc_'a bulundurduğumuz IJir •servis• ıial-.mı t~sı•,~~!ı~ 
,. .. o,.d arabalarının bakımını temin z1mn1n4a t~s11 c .

1
1: 1 .1 

mi: ıu •seruiı markamızı taşı yan otomobıllerın ,'htıy ıt 
ları ofa,. heT ıtrlü bal:zım v~ tamirah . mü_,~mme 'iı~İ'ıi:! 
bt ga!,'et ucuz bir ücretle yapmak oa;.t[ .. s• ıl~ m~~eirı b" · 
Bısim yegdne arzu mut Ford otomobı ıaluplııın ibaret 
hu«:aıtı lıe11dtlerine balısttdile~ hakların neleJrtt'd 

11 
iı~ 

olduOunu bihneleri ve bilB mtıskulıit bu ha rtr 8 • 

.. ,.,. ..... -"... ~ ıff ~ 

~ Arabanızı yı· 
U kadıkıan son· 

ra trenlerde 
bir boşluk hıs· 
sedıyorsanız 

1 

bunu treni e· 
rin ayar edil· 
mesı ıazımgel· 

dlğine bam
letmeyiniz.Yo 
fu:ıuza devam 
ediniz göre· 
ceksiniz ki bir 
iki fren yap 
tıklan sonra 
frendekı boş
luk zail olur. 

karterln 5 litre 600, tnınsmısyonun takriben 1 
litre, dıteransiyetın takriben '/, litre ve dJ. 
reksıyon kovanıpın takriben 230 gramdır. 

9 Motlel • A • 
arabalarının 
tarzı imali sa· 

atte t05 kilometre süratıe müttvelllt hararet 
dolayısile makine aksamında hasıl olan lnblsata 
rağmen motörün fevkallıde iyi çalışabilmesi 
için ber şey düşünülmüş ve ltmln edilmiştir. 

ı:. Benzin deposuna takrıben 36 litre benzin ~O Eğer arabanızın tyı lşltmtmekte olduğu bak-
1..J konduğu zaman kontak Jablosundakl benzın D kında siıde en ufal? bir şüphe hasıl olursa 

gôstericısı 'cFull» yani doluyu gösterir. ?~· onu hemen resmi bir f'orcİ acentısına götü-

Ho~ara (Babıali) Co~~1ıın~e 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı 

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

caatları. 

ı 
L·T·PIVER, 

'PARIS 

KOLONYA SUYU 

r:ıc:uııııttın111ın1111rımınııııımı aıı 

~vapurlar il 
:ıı:ı:::ı::::::n:n:ur::::::ı::::::un::ı::r.ı 

11:::=:::1:::::.ı:ıı::::ım::ı;~::r::::ı:::~:::::: i KRAVFORD'S müslıpllsi· 
ıı Yelkencı· . mıeti pjyasada :mevcut sekız 
ji macunu paStillJ!ririin •PO iyi-
ı! VAPURLAR! •• dlup -g;ı.ye.t mfıı:sru.r v.e:.:ılm-

~ Karadeniz I.üko ve sür'at Postası ması ç<lk kdhıydu:. 
: KRA V.fORD'S :ıriiis1ıil pııır . Samsun : tlkrindc bir veya iki tanesini• 
f. vapu~u- Çarşamba 11

1 !i sırf çiğnemek suretiı ?°°1~- 1 
il .. 29ma; r, . . 1 farııı ve hatla biiyüklerın • 
ı:gunil akşamı Sirkecı ı ıhumından • lshrr:ılnm mucip olan hint İ 
i'f hareketle doğru ( Zongul~k, yağmdan 60 gram almı~ i 
i· lncbolu, Samsun, ?rdu, Gıre- gibi aynı tesir görülür. il 
il s~n, Tr~bzon, . Surmcne Ye I<RAVFORD 'S öksürük ! 
il Rızeye ı;ıdcceknr. , ! 1 sakızı öksürük ve boğaz ağ-
ii Tafsilit için Sirl<ecide 1 el· ~: rılanna karşı en ınükemmel 
i! kene! hanında kAin acentasına l devadır. 
;! müracaat Tel. lsı:ambuf 1515 1 Ho bi le · i 
... ········ .......................... · il sakızlar bilhassa sigara içen· ·=•ııı········ı···•••••·••••• .. ••·ı• .. •• .. n•::ıc ş r zzetı olan bu ' 

S . r . u !ere şayanı tavsiyedir. ,, eyr1SeTaln il 13ilümum eczanelerle ecza 
' :i depolarında satılır. :1ı Merkez ncenteol: Galata Köprü 1 Umumi acenta: Oalatada i. 

baıında. Beyoğlu 2562 Şube d 1 d 7 10 ~ 
N° 11 

EAU DE COLOGNE N' 1 J 

I 1 v E R A Ş lstanbul Şubes· PorfumOrl L. T" P • · • 

~iŞii Ahmet bey sokak No. 56. Tel. Beyoğlu 3044 

Kötahya jandarma yeni ef
rat müdirliğinden: 

Voyvo a . ıanın a - nu- :
1 acentesi: Mahmudiye Haıu alunda ŞAR VOL 

l.ıanbul 2740 1 marada Rl F, Oalataı 11---------·---I ı: posta kutusu 447 ; 
AyYalık sur'al postası :mm:ımmıır.::ı:ı:m:m:ı::m::::::ım 

( MERSİN ) vapuru 28 mayıs Satılık köşk 
Salı 17 de Sirkeci nhtınundan Cözlepeden Erenköyüne gl· 
hareketle Ge~bolu, Çanakkale ben cadde ü•tünde beş bönüm 
Küçükkuyu, Edremit, Burhaniye, bahçeli on odalı Kulsuz Ethem 
Ayvalı~a gidecek ve dönüıte Pa§& köşkü satılıkbr. Görmek 
mezkur ı.kelelerle birhkıc Alun-

istiyenler içindeki bekciye fiyetl oluga ugrayarak geleceklir. 
Gelıbolu içın yalnıı yolcu için gülhane hastaneoinde 8: 

ahrur yü.lı alınmaz. Ahmet Hamide müracaatları. 

- Trabzon-lki-nc-i -po-sı-as-ı -•ııı:ı=M.~~z·;1·;ı~·~ş.:~;if'=== 
( IZ!\1İR ) vapuru 30 Ma}11 

Perşembe akşamı Galata nhtınun- Önümüzdeki mayısın 31 inci 

Kôtahyada 6 numaralı jandarma yeni efrat mektebi için kapa- bolu, !nop, Samsun, Ünye, : Selanik eşrafı ve sahibi em· 
dan hareketle Zonguldak. ine- ilı· cuma günü saat 2 de ze\·cim ! 

lı zarf usulile me,·kii ıııüııakasıya vaze ilen erzak meyanında Fatsa, Ordu, Gıreıun, Trabzon, M _, 
" · ı· ı 1 ·ı lakinden merhum ustaıa nıikdarı oşa,;ıtla ,ynılı etlcrın ıat arı ıaüdi itidalde görülmedi· Rizcı-e gidecek ve Of, Trabzon 

1 Nuri beyin ruhuna ittihal ğinden 11-5-929 tarilıine kadar yirmi bir gün müddetle tekrar Polathane, Gircson, Ordu, Fat· 
kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin yevmi sa, Samsun, Sinop, İncboluya edilmek ilzre namdar gazel-
nıuayycnde Kôtalıya Belediye Dairesinde müteşekkil komlsyana 

1
._.uP;r._ny;.•.ra.· k..;;g.el.•c.c.·k.ıl.r. ___ ..... : han hafız Kemal beyin işti- ı 

müracaatları. UFl_;K kıyle mevlııdu ıcrif okunaca• 
poda azami miktar benzin bulundurmak ıçın rünüz. Acentadaa tstedığinlı malOmatı almak 
bundan sonra depoya daha 9 fitre benz~n .için kendisine ne razım ise sorunuz. Bizim ıo-ooo 5000 sığır eti 
koyabillrstnız. Şu halde depo 45 litre benz n yeglıne arzumuz arabanızı kutlandığı. 9-ooo 7o()() Erkeç eti 

azam! askarl cinsi ğından yevm ve saati mez· 
BiÇKi DiKIŞ :\IEKTEBf 

D.k. b"l h mi knrda bilUmum ehıbba, ek· ı ış ı en anı ara 
al OT 'emekı·ır E"er benzin gör.le· J-000 5()() Ko ·un eti ıy ~ • " nız müddetçe sıze en istifadeli bir ı __ ..;...:.;.:.... __ .:.::,:.... ___ ""'.""~-':":"-:--:-:=-~~-"""."-rlcisl • Zero > yanı &ıfır tşaret ediyorsa~ . 1• 

ÜÇ VE AŞTI AYDA raba ve kariini muhteremenin 1 
! 

depoda daha ;?lflre benztn var demektir. • # surette bızıııet edebllmektır. iLAN edecekleri teklifnameleri pullu Maktstar, hiç dikiş bilmeyen- Çarşıkapıda Beyazit tramvay 
iere bir ve iki senede terzi caddesinde :::.ıncklı medresesi ! 

Semti 

Beyoglu 

Mahallesi Sokagı No Nevi 

atik cedit 
Katip Mustafa Caddeikebir ve 83-1 1·3-5 yıldız namlle 
çelebi küçük parmak 3.5 91·93 maruf sinema 

kapu 95 

hazineye ait nısıf hissen 
kıymeti muharnmeuesiıı 
lira 
25000 sekiz taksit 

Müştemilatı: kagir ve iki katıdan ibaret olup caddeye nazır olan kısmında balkonu ve iki 
odası vardır. On bir locayı uzun ve geniş ve müzeeyyeıı sinam salununun ve ayrica antreyi 
J.avidir iki halası vardir. 

Balada evsafı muharrer sinama mahallinin hazineye ait nısıf hissesinin bedeli ~ekiz taksitte 
tediye idilmek üzere 25000 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf osulile 2-6-929 tarihine 
rr.üsadil pazır günü saat 15 de teklif zarflarının küşadi mukaarrerdir taıiplerln bedeli muham
menin yüzde yedi buçugu hesabife 1875 lira teminat akçesi ve ya muteber banka mektuplerile 
Emvali metruke satı krmisyonuna mürac.ıatlrri. 

KÖLİNOS dişlerinizi; diş etlerinizi ve 
ağzınızı temizler. Kolinosu vücuda 

getiren terkibat ağızdaki tehlikeli mi
kropları imha eder. Diş agrılarına diş 
etlerinin şişmek gibi rahatsızliklarına 
mani olur. Kolinosu kuru bir fırç2' üze
rine koyarak dişlerinizde tecrübe ediniz 
a~zınizın nasıl temizlenip ferahlandigini 
hıssedeceksiniz. 

KOLVNOS 
OENTAL CREAM 

TOrkiye için dcpoziteri: MAURICE FARACGI 
BeyoAJu. Venedik So.kıiı. lbrabirn Pa,ı ıparıırnaoı 

1 - &deli keşfi 13916 lira- olarak 19-5-929 uncu günü saat 
dan ib.'lret olan Urfa-Siverek 14 te encümeni vilayet kalemine 
yolunun 2so+s2 inci kilometre- makpuz mukabilinde tevdi edi· 

1 ı 
diploması verir, diplomalar ıı karşısında 64 numaralı ben· j 

Marif müdürlüğünden tasdik l dehaneye teşriAeri rica olunur. İ 
s!4ıde tlacı HıJır deresi üzeriııde lecektir. 
beheri altışar metro açıklığında 5 - Evrakı keşfi)'e ve pro-

edilir. Usulü tedris asrın en l! Merhumu mumaileyhin ~ 
i 'Tdll ·N· '! 

üç göz_iü kemerli kJgir köprü- jeyi görmek daha fazla tafsilSt 
son metodu üzer nedır. aşra an !! zevce•ı: azıme ! 

• • • • • ••••ı • • ••uıı•ıınıı:ı:ı•"••:ı•••••ı•11• • 1 
nün müceddeden inşası ve almak arzu eden taliplerin Urfa 

talebe kabul edilir. Kayıt ve ......... ....... .. ....... • ··• 

ihalei kAt'iyesinin kab::ln tari- Nafia baş milhendisliğlne veya 
hinden itibaren üç ay zarfında Ankarada yollar müdüriyetine 

şerait içiıı mektebe müracat. 
Beyazıt Sabuncu Han sokak:No 7 

•••••••••• w••• •••••••••• ikırıal edilme~ üzere kapalı _m_ü_ra_c_a_~_tıe_r_ı_ı_ı&_n_oı_u_n_ur_. ___ 
1
: ~ : 

zari usuliyle ve 10 mayıs 9?.9 lstanbul icra dalrt&lndcn: Bir : : 
tarih(nden 29 mayıs 929 tarihine deynln temin istilası için : : 
kadar yirmi gün müddetle • • 
miınakas1y konulmuştur. mahcuz Ye furuhtu mukarrer : : 

2-.Münakasaya dahil olanlar- filip lrere markalı bir adet : : 
• • dan bedeli keşfin yüzde 7,5 piyano 1-6-929 tarihine mü- ! NAL ! 

nisbetinde depozıto veya temi- sadi[ cumartesi günü saat • • 
nat mektubu alınacaktır. ondan itibaren istanbulda 1 Alanıka nal fabrikası : 

3 _ Münakasa iktidarı fenni sandal bedestanında bilmüza- : C' • L B : 
ve maliyesini isbat rdenler kabul yede Iuruht edileceğinden : r a lR ey ! 
olunur. taliplerin yevm ye saat mez· : lstanbul Tavukpazarı No. : 

4 - Taliplerin münakasa ve kilrde mezat mahallinde ha- i 55 Tel. lstanbul 3955 ! 
ihale kanunu nıücibince tanzim zır bulunmaları ilı1.n olunur. •••••••••• •••• •••••••••• 

• 
FLIDA 

HHrUft &İfl HA~IKAlloıll, 
eli1iin "4111M" ~LA~ lif 
lrl~Ff~ft, llATIYf fi 1f 

Y4r/1A1, 
~oıwıuc.u 

IR~POSUe RtıE< 

FLIDA 

t 

Scydişclıiri sü/lı hakim/isinden: 
Seydişelırinin camii cedit ma
hallesinde lbrahinı oğlu tüccar
dan Haci Must~fa ağanın 192,) 

senesi mayıs ayının yedinci salı 

rlir.ü vuku vdatına binaen 
terekesi tahrir \'e tespit edilmiş 
olduğundan müteveffanın ahcak 
ve borçlarının kanunu medeni
nin· 56 lıncı maddesine tevfikan 
bir ay zarfında Seydişehri sulh 
hakimliğine bilmüracaa alacak 
ve borçlarının kayt ettirmedik
leri taktirde mirasçıları ne şal.s 
ve nede vereseye izafetle takıp 

edemeyece:Clerini keı·fiı•et ilfo 
olunur. 

FLIDA Sinek, sivrisinek, tahtakurusu, pire, güve ve bütün haşaratı yunıurtalarile kat'iyen imlıa ,.c ifıı:ı etler. Leke 

K~ A N'-s··· z· LI K :::~ı yapnıaz tesiri_ kat'i ye k?~l~SU s~lıh~ ve h\tif&ir. FJ~İ~A haşaratl öldli~en b~itü~ ~lltlYİ.at ara ında birinc~liği _kazanrm~ 'e 
ck1.,011 Fransa Jıarlcıye nezareh \6 Turkıye şehhenderlığınce resmen ta dık edılmı~tır. San'a e rekabet :ılcııunde tlalıı <'il 

l<oi,,;,lik icin yeglne den ka.ıı.I ihr,a eden SIROP DESCHIENS p.t. Dm/ yüksek nıevkii şahadetnamelerle ihraz e'tmiştir. Çünkü yarı yarıya daha ucuz l'C lesi-ri yüzde yüzdür. Şi~esi 50 tcııcke~i 
~•m•0•wpelibbaıa..ar .. "1an

1
ertiped.il.alistir. ı "-"Wt 75 ve Pompası 75 kuruştur. Markasına dikkaı.·Jfasan ecza depo tL 

I 



H et E ~ARTLAR!: 
Ti·rk tre~c IT:ırlçte 

Kuruş Kuruş 

1 .Ay'ı!ı 150 000 

Gaz,temlido pk.n yazı ve 
eaimİerln bGtün haklan mahfuzdur 
Gazete ·e gönderilecek mc~tupların Uı:crine 

hl3rc lçin~e ( ldaİ"e ), yazıya alt~e ( "\'":ıtı) 
işareti k~ulmalıdtr 

J 400 eoo 

" 12 
ı450 

2~00 

BaıJmıyan mektuplatın ladeılnden, lcıymntl· 

mukaddereıla mektuplara konulmUf paralar• 
i : kaybolmaımdaa ve lli.nı..rm münderlc.atmdan 

1 

idare meıal deilldir • 

• 
l40'l • 

1f5orsalar 
!'\ıkııt 

Jr 1:lJi1 lir."' 
J'o]~r 

:o Yıırı. n •' r.ılııı;\ 
l l:yh1u;ık 

1 A' ıa·tuty;t ~1t1. \ 
:c ı.r) Hom.a" • 
~O J.e,a ı·uıı:11r 
l Fflrn etık flııriıı\ 

:o rra.nıız fran~ı 
:o }1;,J) an ljr( ti 
~O ~.uı-oi1 Çrko. !'loJ,·:ıkya 
1 (rrıc·ııtt~ c !'°<'Yiyet , 

Zrleıtı c Lı 1 ı t:ı.n > 
:o Iıın:ır .. )·o~op.laYy:ı , 
~o reı~·lk:-. f!"arı,ı 

ı T'c ztla h·prıııya 

20 }•' t('l'C fr~llG'l 
ı!C'chliye 

Cek • 
r.or:d:-a tlzcrine tılr lnglliz llra~l kuru, 

l\e' ycırk ı TUrJ( lirası ıtolar 
l'ar::s • frank 
~lilııno lir<'t 
TI<'rlin 
Ftıfya 

Prtık~t-1 

Ami!terrl.:ırr.• 
CineYrc 
rrag 
Ylyana 
Madl'it 
Yarşovo 
Atına 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
20 ley 

• mark 
le Ya 

}>clk• 
• florin 

frank • 
kuron 
ıilin 

• ııezeta 
• zcloli 
•dirahml 

1 ckN Ş 
ı clgıl'at Türk liraıl 

kru:ı 
dinar 

Tahviller 
Jı1ihraz dahili • ,·aı 1 eti • 
r tıyunu muı·alılde 

lhramlycli demlryolu 

h tanbul tramvay firketl 
Rı~tım Dok ,.. Antlrcpo 
lı-taııbul ar:onim ıu şlrlteti 

Hisse senetleri 
Tş tanka:.ı 
OıwanJı bankası 

-= 

27 mayıs 

-=Açıldı=-

9991 75 
205 25 00 
53 25 oo 

l Kara~~· 

l9 0000 
:-9 ıOO 00 
:4 25 OJ 
:-9 ;ooo!l 
82 1 00 

161 O )U 
215 o:> 
1'2 Ol 

0000 
22 75 
73 00 

114 00 00 
:9 so 

79) 00 

1001 75 
O 48 48,51) 

12 31,50 
9 250) 
2 C300 

C6 87,50 
3 48 25 
1 70,15 
2 ~ 1 S'I 

16 30,00 
3 44,25 
8 3951 
4 3 ı.oo 

37 45 
24 50,00 
27 45 ,')0 

93 5000 
200 0000 

~- l 3 o 
2S 

1001 l,s 1 

205 2500 
53 125 o 
(9 O'oo 
:9 00 
24 25 0.1 
~9 00 00 
82 00 
161 0000 
21s o:ı 
122 00 

0000 
22 75 
73 00 

114 00 
29 50 

790 00 

1003 
048 37,~0 

12136 00 
9 23.00 
2 02 :s 

E6 62.50 
3 
1 
2 

47.75 
20,co 
515) 

16 30,0J 
3 43,75 
3 3900 
4 3:>.50 

37 45 
24 110,00 
27 4<>.00 

94 12 ı.o 

197 50 00 
7 3J 

12 ll!i 12
00 

/oo5s 
186 00 

u-~---~~~~~.;ı....-..ı.,,.,~..ı...= ı 
Ticaret ve ıahire borsası 

(!atlar Tiraret boru<ı UUbomumJUgi tarafından nrilnıistir. 

Okkuı 

Azami Aıgarl 
K. P. K. P. 

,Eu&day % Çavdarlı 
iYun.unk 00 00 00 00 Q0.00 
Kmka 00-00 00,00 00,00 
. SUnlH 00-00 00 00 00 00 
:serl OO·OO 00'00 00 oo 
[•i Dil•• C0-00 00,00 oo.oo 
•sırt m,.ı,ıut o..co oo.oo 0000 

1 
f".R.,·tla:-
ırra 

.(HJf 

ulof 

-ZAHIRELER
oo.oo 00,00 
1480 1480 
15 15 1420 

00,00 oo.oo 
. !· ni:tılyo 
1 

00.00 0000 

! -HUBUBAT-
.;ut:am 
iKu~Yf'ml 
' . 

00,00 C0,00 
00 00 00.00 

-UN- 1 
Çuuıı kilosu 

1 165 Eki•tra ekl•tra oo 1365 
Ektıtra • 1250 116~1 DlrincJ yumusak 00 135) 124\~ 
Birinci ıcı·t 1281) 112-;: 
ıklnci 1200 099S 

TfFTlK - 1 

Al•kara 182.00 110.co I 
Akıchlr 000,00 000,00j 

Yapagı Guz yunu 000 00 000,ool 

-AV DERiSi- J 
Zerdc'\"a çifti 0000100 0000, 
Sansar 0000,00 0000,ool 
Tilki • 0000,00 0000,00 
Kunduz • C000,000 coo,ool 

-FINDIK- 1 
ç fındık 108 oo 10521) 
Badem 000 00 000,0o 

- ---·- ·-· - -- - - ----...... 

" Vakt ,, zn 2 lllayzs 1929 tefrikası: 57 

Bir kuzuyu vazifeten mec
bur cıldı;ğu halde boğazla
mıyan adam bir türlü ma
zerd bulabilir.,, "Cones. 
firarınd:ın dolayı mazeret 
aramıyordu. Firannın sebe
bini bile araştırmıyordu. 
Onu bir tek düşünce 

• 1 d' d "T :şga. e ıyor u. ereza,.-
nın onu beklediği düşün
cesi genç kadın, onun di
şarı çıktığını, çağrıldığı bir 
sırada iradesile kaçıp git
tiğini anlayınca ne diye· 
cekti? "Cones. hakkında 
ne düşünecekti. Şüphesiz 

• Zevc " nin bir hayasız 
gibi hareket ettiğine hü
küm verecekti. Ondan nef
ret edecekti. Ondan mı ya? 
Hayır, " Roçester" den, 
7.evci olan "Roçester" den 
nefret edecekti. 

Hep aynı 111«' ele; Co
nes, Roçester; Roçester, 

Corıcs. ikisi ayni şey de
~:l mi idi 7 Gene diA-er bir 
şahsın Roçestcr için ola
cak husumeti bu husumet 

kendisine karşı imiş gibi 
ruhunu i~zap eyliyordu. 

Artık kendi şahsiyetine 
rucua im kan bulamıyordu. 

Bu kanaati yeni hayatının 

ilk günlerinde iktisap et-
mişti. Daha o gündeki 
muhafazakarlar klübünde 
taam etmişti. 

O vakittenberi vaziyetini 
muhafaza için giriştiği cidal 
" Cones " namile şahsiye
tini zaiflatmıştı ? ve aynı 
zamanda " Roçester " na
mı altındaki şahsiyetini 

kuvvetlendirmişti. 

Garip bir hadise vukua 
geliyordu. " Tereza" nın 
"Roçester" e olan aşkından 
dolayı hissetmesi icap eden 

kıskançlık kendisini muzta
rip etmiyordu. Bu kadın 
hiç bir kadının yapamadığı 
surette onu teshir eylemişti. 
O ona buselerini ibzal ey. 
lemişti, onu seviyordu. 

Düşündüğü sırada: "Sen 
Conessin o başkasını sevi
yor" demiş olsa bundan 
bir eza duymıyordu. Roçes
ter ölünce Cones nazarında 
"Roçesterw dünyaya hiç 
gelmemiş demek değil mi 
!di? 

Elakibet "Roçester" kim
di? Kendisi değil mi? Başı 
dönüyordu. Parkı terkelti. 

1929 

tell970 ·idare işler 19 ı 'yv.ı ı,ıerl ı • telgraf: 

. İstanbul Şehremaneti ilanları 
Şehremantiinden: Cemiyeti umumiyei belediye 29 

929 tarihine mü.adil çarşanba günü on dörtte içt'ma 
ceğinden azayı kiramın teşrifleri rica olunur. 

mayıs 

edile-

Beyazıt dairtsindtn: Eminbey mahallosinde Emanet malı 
nı:n~r?sız iki odalı evin enkazı kapalı zarf usulile müzayedeye 
konulmuş lse de talip zuhur etmediğinden pazarlıkla satılac,ktır. 
Almak isteyenlerin 1 hoziran 929 cumartesi günü saat 14 le 
encümene müracaat eylemeleri il!ıı olunur. 

Daire anbarında mevcut müstamel baskül ve el terazisi ve 
kantar ve dirhemler; araba yastıkları ve bisiklet ve aksamı, 
bryola, 0>ki sandalya, bıçkı ve sair hurda eşya bilmüzayede 
furuht olunacağından talip olanların 29 mayıs 929 çarıanba 

günü sa1t ikide daire encümenine müracaatları ilAn olunur. 
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Sulh ve sükuneti ihlal eden 
Karanlı(:ta himayesi tahtında uykunuzu 

ihlal ve yakıcı ısırışlarıyle rahatınızı selp 
ve istiraplı saatler geçirten tahta kuruları 

öldürmek için Flit kullanınız. Flit; tahta 
kuruların, karıncaların veya hamam böcek· 
!erinin gizlendikleri yuvaları talırip , yu· 
murtalarını ifna ve bilümum haşaratı ııl;if 

eder. Ayni zamanda size zararı dolwnınaz 

vt kat'iyen leke bırak nıaz . 
(Flit) i diğer haşarat öldürücü adi 

mayilerle karıştırmamalıdır. Daha büyük 
ve daha kal'i tesiri size memnuniyelbahş 

bir semere temin edecektir 

Tulumbasıyla Sıkınız 

Memur aranıyor 
İstanbul gümrükleri 111i.idi"ırlliğiiııtlcıı: 

lllersiıı gümrüğünde 12 lira asli maaşlı 6 kat>plik münhaldir. 
llleınurin kanununun 4 üncü maddesindeki C\Slfı cami olmak ve 
harcırah talep etmemek Gzere talip obnlarnı bir hafta zarfındı 

vesaikile birlikte mezkur baş müdürlüğe m:'racaatları. 

" Vayisbriç ,, köprüsüne 
doğru yürüdü. Hep "Tere

za. yi düşünüyordu. Evet 
"Tereza. konakta onu bek

lemiyor mu idi? Bu düşün
ce kendisine F auseyi hatır

latıyordu; haşhaşa oturup 

yemek yemeleri, araların -

gül dolu çiçeklik, "Tereza. 

nın hali gözü önüne geli -
yor, sesini işidir gibi olu • 
yerdu. 

Birdenbire her ~eyi u· 
nuttu. Bir defa daha içini 

kaplamış olan hiçlik hissi 

asabını bürüdü. Muhtelif 
ve zıt kuvvetlerin tesiri 

altında hafızasının boşal
dığını hisseder gibi oldu. 

Beyninde ateşin harplarle 

şu kelimeleri okuduğunu 

zannediyordu. • Kimim ? 
Kimim?" 

En elim maddi acı bi
tap kalmış zihnine hücum 

eden bu his kadar müthiş 

olmazdı : " Eğer kendi 

mevcudiyetine sıkı sıkı 
sarılmazsam, hiçliğe sukut 
edeceğim. " 

Tahassüsü o kadar şedit 

idi ki kendini kaybederek 
koşmıya başladı. Böylece 

birkaç metre mesafe katet

ti. Sonra bu hissi kaybol -
du. Aklını biraz topladı. 

Adını üstüste tekrar edi -

yordu. Bu suretle sihirden 

kendini kurtarmıya çalışı -

yordu: 

- Cones 1 Cones 1 Ben 
Conesiml evet Conesiml 

Sözlerini etrafa altı. 

Köprünün üzerinde he
men hemen kimse yoktu. 

Yalnız bir erkek ve bir 
kadın birkaç adım mesa

fede durmuş onu seyredi

yorlardı. Bu yolcunun ne 

için böyle koştuğunu anla

mak için bakıyorlardı. A

damın kendilerini dikkatle 

süzdüğünü görünce tekrar 
tekrar yollarına koyuldular. 
Onu şüphesiz deli sanmış
lardı. 

Bu düşünceden hissettiği 
hicap ispirtonun vereceği 
ikazdan ziyade onu ikaz 

etti. Tekrar yürümeğe baş
ladı. "Tereza. nın aynası 

önünde durıuken olan va -

Tılrk m~teplerile faydalı eserlpı 
tlAnlarinda 9f o 20 tenzilat yapılır 

ILA~ TAR! FESi: 

Büyük ve ya bir çok defa lçla verile> !IAnlarl• 
hususi mahiyetteki !IAnların iıcmı 

idare ile kararlaştırılır. 

Gazetemize husuıl Ulrı kabul ed!'I yor . 
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'BU MlJZIR BÖCEKLER 

YtJNı,tJ ELBiSELERE 
KÜRKLERE . 
HALILARA 

'Yumurt.i.ıarını yaparak gft!<'n1r1tt 

Uolaplarınızı. sandıkJarı;ıııı 
açınız, ı>tncer~leri k;ıpa,·ınız 

t~c hl·pı,ini 

FLiTOK 
YA~MLRUNATUTUNUZ 

BÜTÜ:N HAŞARATI ÖLDÜRÜi\. 

Sinek, sivrisinek, bit, 
pire, tahtakurusu, ha
mamböceğl, karınca. 

KOKUSU GÜZEL VE SIHHİDIR 
LEKE YAPMAZ 

Onun emsalsiz tesiri' gö zun görcmiytteği Yerlere kadar Sil aYet eder 

Kastaınoııi vild)·eti lıa_[Ji

saııe nı11clt'irl1'iğ·1'i1ılle11: 
929 senesi haziran iptidasından 930 senesi mayıs gayesine ka

dar mevkuf ve ınahklıınine verilnırsi lazım 216000 kilo ekmek 
kapalı zarf usuliyle ı 1-5-929 tarihinden itibaren aşağdaki şart 
dahilinde yirmi gün müddetle mevkii münakasaya kon ıı:muştur: 

ı - Talip olanların bedeli muhanıınenin yüzde 7,5 nispetinde 
pey akçesini teslimi sandık ettiğine dair mal sandığı makbuzu 
veyahut olmıktarı havi banka mektubunu Yfvmi ihale olan 1-6-929 
cumartesi günü saat ı 6,30 dan mukaddem komisyona verilmiş 

bulunmak. 
2 - Mevcut nümunrsi gibi verilecek ekmekler yerli ununun 

alasından içi::de mevadı ecnebi bulunmamak ve elenmiş olmak. 
3 - Bu hususta fazla mallıınat almak istiyeııler hapisarıe 

komisyonuna müracaatları ilftn olunur. 
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Meı'ul müdür: Refik Ahmet 

Muharriri: Vere ta kpul 

ziyeti artık gözlerinin önün
de tecessüm etmiyordu. O 
yalnız kendini düşünüyordu. 
Evet kendi kendini aldat -
mak istemişti. 

Bir insanın malik oldu -
ğu nimetlerin en büyüğü 
kendine hakim olmasıdır. 

Bu nimeti israf edenler 
vardır; diğl'rleri ise onu 
durmadan tenmiye etmek 

isterler. Fakat pek nadir 
kimse onu ifsat ve tağşişe 
kalkışır. 

"Cones,, ilk defa olarak 
hatasını farketmişti, ve ö

nünde bir kuyu açılıyor
muş gibi havfile geriliyor

du. Bu muzaaf mevcudiye
te hemen nihayet vermek, 
benliğini istirdat etmek la

zımdı. Eğer biraz daha 
tereddüt ederse, eğer mec

nunane teşebbüsüne idame 
eylerse cinnet onu kaplıya

cak, cezasını görecekti • 
Onun geçtiği tecrübe dev
resine değme kimsenin ka
fası tahammül edemezdi. 
Eğer Karfton Havz Ter

reyste yalnız kalsa belki 
de her lahza liem • Ro-

çester " hem "Cones,, ol
mak ihtiyacı müthişine 
katlanabilirdi. 

Kadının gelmesi faciayı 
alevlendirmişti. Maruz bu
lunduğu dehşet, kendini 
l.ıulınadan ararııak dehşeti, 

hiçlik dahilinde yaşamak 

dehşeti, dimağından diğer 
bütün düşünceleri siliyordu. 

Bu yaziyete bila teehhur 
nihayet vermek lazımdı. 

Bunun için hemen Ame
rikaya avdetten başka çare 
yoktu. 

Bu avdetin ne suretle 
vukua geleceğini tasawura 
çalıştı. Buna hiç bir mani 
yoktu. Kabili icra bir proje 

idi. Hem de hemen icra 
olunabilirdi. Fakat sonra? 

Sonra ne olacaktı. Gitmek 
kafi gelecek mi idi? Uzak

laşmak onu bir hoppalık 
eseri olarak üzerine alduğı 
yeni şahsiyetten kurtara· 

cak mı idi? 

His kadar esrarengiz 
birşey olur mu? Hissiyatı

nın en derin noktasından 
bu sualin cevabı bir şuhka 
gibi yükseliyordu. Ve bir 

cevap " hayır " diyordu. 

Hissi ona duyurdu ki Tom· 

buktuya gitse, cihanın 

öteki ucuna gitse " Roçes

ter ,, onun yakasını bırak

mıyacaktı. 

Gece varısı "Roçester" 

olduğunu zam.ederek uya • 

nacaktı. Müthiş hiçlik tesiri 

onu tekrar kap!ıyacaktı. 

Tekrar kendi kendine so • 

ruşturacaktı: " Kimsin? ,, 

Tekrar hiçliğin müthiş ta • 

dını tadacaktı. Onun muh

taç olduğu bir tek şey var· 

dı. Kim olduğunun ken • 

dinden başka kimseler ta· 

rafından tanılması.. Başka 

kimseler tarafından.. Evet 
öyle .. Bu hadisenin bir ha· 

yalden hayatı hakikiyede 
oynanılan bir piyesten baş· 
ka birşey olmadığını ona 

söylemeli idiler. 

O vakit kendisini tahkir 

etseler de, tehdit etseler 

de aldırmıyacaktı. Düşünü

yordu ki dayak hile yese 

ziyanı yoktu. 
n.ımeJI) 


