
~ 

~"~641 

~ ı · 
~ 1 ~}1929 

1 ....... _ .. ~ 

ı~nanlılar 
'~1 h~~hk re-
A •. ~h"n ltla.ğlubıyete 

._ ·~ol ııla.rdır. 
, lL u Ruın1 "'t "tolun arı (Lozan) 
.~ı an ''b ~ t tsj ile mu adele 
~dıldiki .. Yunanistana 

~~et •r~~~tenberi iki 
~"'· te~b a. haşlayan 
t.ı:~ ı..·ıı etı e . 
"Q. oqıııeij . rgeç 

' n·h nın 1 ayet mağlubi-
,~ Yuııa 1 bulacaktır-

-ıh."" n ılar T.. LJ ' "'"''•k· urK ere 
. k ~ ı~elle rekabet 

~kere ~ıyette değil
~ kuUantJunanlılar ha
~ İptid ~ları iplerin 
~~ aıyesi olan 
'tdir; :~n alrnak zaru
~ •ıtıcle ~ta Yunanis-

~~ ~'Pctlc h~reti Türki-
~ ~~~kr rnen daima 
~ ''«tjL ır. 
~ ~~ ~te r .. 
~ uıııcr agrnen Yu-
~:J bi, k ı Anadoludan 
·~rıc. ısını R 

1, tıııc . um mü-
~ h ış bulmak . . 

. alıc 1 ıçm 
~ bir kaı ığa teşvik 

titri l ç. sene evvel 
L istik, erfıh için akt-

b.ı o, azın h 1• -~ lllikta ası atın-
~is tını bu mak-
n etrnj r y c llluht 1. ş ı. una-

;\ halı t e ıf mahalle-
·, bu eığahfarı ku-

~t( tııi% . Uhrda d" t td ı ıı lıt k or 
'ıl. ·. tııiştj D~ adar para 
1 "lll~ı. . 1 

b '<ltıda b &er taraftan 
·lı tc u suretle ku-
r,nı ı~~~~llrı ile Türk 
\lif Pt ' urınek için 
tir\,~P~ganda fua

v ·l'llış b \ll • u saye-
! bat~~ında bey
o~n b· lıcareti ' ile 

t ''tk ır tak cıı Ctlct' ıın ec-ti.. · tt ı Yu . 
~~~I Şube nanıstan-
~u~tdi, Vucuda ge-

~~lılar i . 
.'bu t kı üç sene-

t t~ni tec e!~bbüslerinin 
~ nuşe ~~. ~ ediyorlar 
' lccliib Ore daha bir 
!rl. tdccekı e etmekte de
·~ ı.. er· h 
~ " 1U\'aff • atta bu 

ddi f ak olab·ı k t . ed ı.~ ı me 
~~ı du al\Clrlıklardan 

t'liııı t bu ttnuyorlar. 
~ 1~ ı.:b. llıeseled d 

Lı .... ' ' ı 'k e e-~"': . ~"' ı tısad· ·1 
"'~ 1 ."'en ı amı -

~ '~~cbınedir· rtıemlcketi-
~~ttııı a}'ni' ~nan ha
l llıclt .kadar cıns halıyı 
ı;" l'irıc i ucuz yapa-

r ~le l !tıkan k 
h. t L~ıı llih yo tur; 
'l4 M~~bet ayet Yunan
t~i -"ııeL Yolunda de"L. tc~1 "len a . 
~~d llıeğ cız kalarak 
~. ''· Ne llıecbur ola
t ~ 'vveı ~ekim iki üç 
L~ b .. bir unanistanda 
~ı . lı}ijk iUbe ) 4ırk b. açmış 
~ Pı,~1 Cti bu 1~ ecnebi 
ij lec, .. b &une kadar 

~ ~etrıle~ eden sonra 
q ısljkb ette h 1 l at· a ı 

ı G ~tat ı olaınıyaca-
t Ver . 

tı 6ttı e mış ve 
l~ k°'du~u evvel aç-
~ ~i't' şubeyı· k 

4İtk"' ır; d' ·apa-
Ctler· . 'ker ecneb· 

•· ırıın d ı 
"'lıt1; • ırıi ka e mü-

~llıekttıd~ oll~rnak tn
l'r. ''ık edır. B lan söy
k '~ l'u san· atınd hadise 

~~tlJi '~lerdc ka son za-
.. ~~ ıt b alacağına 

l~ier c~ilebiİi~aret olarak 
~ ~ti llııliı . 
4tk il kredi m ·· 

tt h e l .. uesse-
l !) .. ıtlıcıL ıukunıer . 
e '''le . ıqtına .. ımız 

~,... d;ıt tırse l b muzahe-
l ... ııı L fla a ii b 
~ h ll\:suı Çabuk u ne-
~ il e Ve dah 
'~d sua1,a &elcccx.i . . a 
~L 1ıtı lcrc .. ~ ıçın 
ıı.,Q~ ı "a .. ·r ttup ed 
·qı 4tu c.t ca i en 

tttıı "Vct vnc bir kat 
} !lllclidir ermeli ih. 
~Y.l c I . 

tnıet A 
sını 

-Romadaki mülakatı_ Kapalı çartı yıkılacak mı? 
Dostlıığıın ta]{,ri)resine yeni 

])İr 'rcsile oldu 
iktisadi fetriki mesai ve ticaret muahe

desi etrafında ~örüşüldü 

Kapitolda hariciye ve
kilimiz şeref ine buyuk 
bir kabul resmi yapıld· 

müsteşarı ceneral Gazedera, 
Roma kumandam, birçok 
zevat ve ltalyanın . An
kara sefiri M.Orsini Barone 
bulunuyordu. Tevfik Rüştü 
bey içeri girerken bir ban· 
do mur:ika Türk, ltalyan 
ve Faşist marşlarını çal - Emanet mezat yerinin yıkılan lı:apııı 
mıştır. 

Tevfik Rüştü Bey Muso
lini müzesini ziyaret et!Diş
tir. Müze müdürü bütün 
salonları gezdirmiş ve mi
safirlere limonatalar ikram 

Kapalı çarşıdaki Şehremaneti mezat yerinin Nuros -
maniye cihetindeki kapısı evelki gece yıkılmıştır. 

Pazar günü kapının üzerindeki kemerin bazı yerleri -
nin çatladığı görü1müş, bunun üzerine mezat mahallinin 

edilmiştir. 
Tevfik Rüştü Beyin Ro-

bu cihetteki kapısı kapatılmıştır. Evelki gece de kapının 
üzerindeki ke~5.r_ birdenbire yıkılmıştır. Kemerin ankazı 
kapının yanın~ mücevherci Vikogos efendinin dükka-
nını da harap eF.i~tir. 

madan ne zaman hareket 
edeceği henüz malum de

Senelerdenoeri tamir görmiyen çarşının içindeki Ke
sercilerle Zenn~ler arasındaki iki sütunun üzerindeki 

ğildir. 
Roma, 27 (Fos) - Tri

buna gazetesi Tevfik Rüştü 
B.in muvasalatından bahs· 

kubbe de çatlamıştır. Bundan maada çarşının birçok 
yerlerinin sıvala,ı dökülmüştür. Bu yıkılma hadisesi 
üzerine çarşı içindeki dükkan sahipleri endişeye düşmüş-
ler ve Şehremanetine müracaata karar vermişlerdir. 

Yaktın huauıl reıimleri Tavfik ederken Türk. ltalyan mi· 
•••••• 

sakının aktindenberi Türk
Rü~tü ve Fethi Beyler Cenevrede İtalyan münasebatının sa-

Roma, 29 (A.A) - Tür- mimiyet ile meşbu olduğu· 
kiye hariciye vekili Tevfik nu ve mazideki anlaşama· 
Rüştü Bey şerefine veri- mazlıkların Ankarayı Ro-
len ziyafette M. Müso- madan uzak tutmak istiyen 
lini Türkiye ile ltalya ara- bedbahtların işi olduğunu 
sındaki dostluğun Akde- yazıyor ve diyor ki : 
nizde sulh ve müsalemetin Diğer taraftan İtalyanın 
devamı için haiz olduğu Türk - Yunan meselelerinin 
ehemmiyeti leaydetmiştir. hallıne matuf teşebbuslen 

Dünkü sıcak 

Türkiye hariciye vekili bu Türk-İtalyan misakının Av-
k rupanın en nazik bir nok- k 

beyanata tamamile iştira tasında sulhun muhafazası Bu sene yaz $elmiycce 
ettiğini söylemiştir. için kuvvetli bir istinatgah diye meraklanıP. dururken, 

Roma, 28 - Roma şchr- teşkil ettiğini gösteriyor. dün birden sıcaldar başla-
emini prens Bonkonpanyi Atina, 28 (Fos) - Pa- dı. Hatta s~ğuk meşrubata 
Sondovizi kapitolda Tevfik rislen telgrafla bildirildiği- ihtiyaç duyuldu. " Hatta so-
Rüştü beyin şerefine bir ne göre Paris gazeteleri kaklarda dondurmacılar bile 
resmi kabul yapmıştır. Ka- Tefvik Rüştü B. ile M. görünmiye başladılar. 
bul resminde Tevfik Rüş- Musolini arasındaki müla- Resatanenin verdiği ma-
tü Bey, refikası ve kızı, katlar ile meşgul olmakta lumata göre dünkü haya 
bütün heyet erkim bulun- ve bu mükalemelerin Türk- gayri tabii değildir Sıcak 
muştur. ltalyan siyasetinde tam bi_r ancak <+ 17) dereceye çık-

Prens misafirleri sahan- ahenk bulunduğunu gös- mıştır. 
lıkta istikbal ederek kapi- terdiğini yazmaktadır. Bu gün hava bulutlu, 
tol salonuna isal etmiştir. /M.Musolini ik Hariciye vekilimi- hafif yağmurlq olacak, 

Salonda hariciye müste • zin nutukları son lıatcrlcr kısmı· rüzgar ekseriyetle şimalden 
şan M. Grandi, harbiye mı:dudır.] esecek, fırtına olmıyacaktır. 

~~~--~..,..-~~--~-------~--~~-:-·~~ 

Nlccliste 

Kanunlardaki tabirler 
söz kitabı çıkıncıya 

kadar duracak 

Ankara , 29 ( A.A} 
Büyük millet meclisi bugün 

reis vekili Refet Bey:in ri-
yaaolinJo 4ıopJ.,. .. ..,..T...._ &A ... .._ 

lis dahili nizamnamesinde 

bazı tabir ve istilahların 

tebdili kakkıddaki teklif ve 
teşkilatı esasiye encümeni 

mazbatası müzakere edilmiş 
ve bil'umum kanun ve ni
zamnamelerde halen mev

cut mümasil istilahların da 

aynı suretle tebdil edilmesi 

icap ettiği hakkında muh

telif hatibler tar~f ından 
serdedilen mütalaat üze· 

rine nizamname teklifinin 

müzakeresinin söz kitabının 

neşrine kadar tehiri kabul 

Otomobil ücretleri indirildi 
Şöförler " emanet bizimle uğraşacağına hayat Şehit ç~~klan 

olunmuştur. 

pahahlıgı ile meşgul olsa
1
çok daha doğru Ankaradan nasıl 

hareket etmiş olur u diyorlar ayrıldılar? 
Emanet, taksi ücretlerinin 

tenzilini kararlaştırmış ve bu 
yeni tarafenin 15 roayı.tan 
muteber olmasını tesbit eyle-

miştir. 

Yeni tarifeye nazaran büyük 
taksilerden alman 60 kuruı 
antre yerine 30, küçüklerden 
alınan 40 kuruı yerine 20 
kuru§ alınacak ve gece zamla
n kadınlacaktır. 

Fakat lstanbul gibi otomobil Ankara, 29 (Vakıt) 
volcusu ( Beyazıt- Şişli) ara- Vilayetlerin şehit yavrula-
sındaki dar tahaya inhisar eden rından mürekkep murahhas-
bir şehirde vaziyet Löyle de- )arı iki askeri bandosunun 
Aildir. Otomobil için her şey- .. .. .. 
den evvel yo\ ister. Halbuki terennumu, halkın gozyaş-
lstanbulda yol yoktur. Yolsuz.- ları ve samımi tezahuratı 
luk ve memleketteki iktisadi ~rasında hareket etti. Ço-

bul-Jan biı.i dar bir şebeke cukiar istasyonda Himayei 
arasına tıkmıştır. Bu itibarla ctfal reisi Fuat Beyle zabit-

"i kilometro ücretinden kaybeden lcr tarafından selamlandılar. 
ıöf ör, zararını antereden telafi 

Matbuat hatıraları 
Muharriri: Ahmet İhsan 

Bcıinci sayıfamızda i 
• 

·········-···-........ --. ...... ________ .................................... .J 

• 
iş hayatında 
n-------kadı 

-*-
1 

işin her nev'i mukaddestirl 
. 

Can sıkıntısın don sinire uğrıy an, şez • 
lonklara serilerek dedikodu yapan 

Hanımlar da \-alıfSil tena mı ·r 
"Kadınlar da çalışmalı !" sını yıkıyor; önümüze harap 

fikrine bazı H. efendilerin ve perişan yuvalar seriyor .. 

itiraz ettiklerini gördüm, di- Memlekette sakin, mes'ut 
yorlar ki : ~ ?' ıırııı11111 1ııııı111ııı••mııuuııııııı11111ıııııııııı111111~ yuva kurabi-

.. Yuvayı ya- : ~ lecek küçük 

pacak kadın- ~ Şiiki'ıfe lVi/ıal ~ bir kafileyi 
dır; çocuğa ~ ~ bırakıp ta 
bakacak ka- ~ Hanlln, Sara ~ gözümüzü ar-

dındır; ka- ı Ce;nil Ji J kaya çevirc
dın evde O· ~ anz ... ~ cek olursak 

turmalıdırl..,, ~ ınzn itirazına ~ maddi haya-

ç. ki' 5 'E tın ıstırabı 
ıçe ı , E • E 

mes'ut bir yu-~ cevap verıyor. ~ içinde kıvra-
va; yavrular; ~ ~ n.an n.iha~et-

-kA = -= sız hır kutle su un ve sa- F'ıııııııı 1111ıııınııı111 ıııııııııııııııı ıııı111ıııııı ıı111111mıııııııııf?. 

adetl .. 'güzel, ~idden güzeli.. görürüz!. Bu meselede ide-
Ne yapalım ki, hayat kes- alleri bir tarafa bırakarak 
kin ve sert bıçkısile bu hayati görüşlerle fikir yü-
çiçekli, güzel hayat bina- [ Alı ıııı n!ı 3 üncü uıyıfamızda::lır] 

SAHTE ERKEK! 
---L.: -~-

Bir kadın senelerce beraber yaşadığı kocasının 
· kendisi gibi kadın olduğunu duyarsa ... 

Londrad4 dünyanın en meraklı muha.keme -
..,,, -·-,,, - -~ .-..:ı.:ı.:.,.""'. 

Geçenlerde lngilterede Şayanı hayret olan nokta 

erkek gibi dolaşan ve er- Mis Hovartın, Barker .ile 

kek rolü oynıyan bir kadın üç sene ya,şndığı halde 
keşfedilmiş , onun kadın 
her hususta olduğunu an· 
erkekten fark· \amamasıdır. 
sız bir hayat lki kadın u-
süren bu ka- zun müddet 
dının hali bir arada ve 
herkesi me- bir yatakta 
raka düşür• yaşamışlar , 

zevce, erkek müşlü. 

Miralay Bar· 
ker unvanile 
her yerde er-

rolü oynayan 
kadın zevci-
nin cinsiye
tini anlama-kek tanılan 5.ılıte erkek • Mlra1a1 Baylıcr .. 

bu kadının sı.: ı meydana mış, ve onunıa üç sene bir-
çıktıktan sonra evli oldu- liktc bulunmuştur . • Mis lılo-
ğu da anlaşildı. Bir kadı- vart, zevcile de\'am eden 
nın diğ~r bir kadınla ev- hayatının "tamamilc tabii,, 
Ienmesi ve bu suretle hem olduğunu da söylemiş, he-
hükümeti hem aldığı kadını yeti hakime büsbütün hay-
igfal etmesi büyük bir cü- rete düçar olmuştur. 
rüm teşkil ettiğinden Bar- Barkerin avukatı, müvek-
kcr aleyhinde takibat ifa k'.ilinin harpte yaralandığını 
edilmiş ve geçen hafta iddia ederek zcvciyet mü-

muhakemesi icra olunmuş- nasebatında bulunmak iste· 
mediğini süylemiş, fakat 
zevce bunları da kabul ve 
vaziyetin aksine cereyan 
ettiğini söylemişti. 

tur. 
Mahkeme Miralay Barker 

namı müstearını taşıyan ka
dın ile onun evlendiği 

Mis Hovarlı karşılaştırmış 
ve Mis Hovartı dinlemiştir. 

Hakim bu garip \'aziyet 
karşısında hükmünü talik 
etmiştir. 

SON DAKiKA: Dün ge-

Köprüyü geçecek otomobiller
den yalnız bir müruriye ~ olına
cak, avdetle boş bulunurlarsa 
ayrıca para istemiyecektir. 

Otomobilciler c:eml7eU reltl 

Faiz Bey 

ediyordu. Şimdi bu da indiri
lince tememen zarar edec~iz. 

İstanbulda otomobiller için 
ihtiyaca kaii yol olmadı~ını 

söylemiştim. Mevcut yollarda 
da maalesef seyri sefer intizamı 
yoktur. Makas istikamt tler Je 
otomobil seferine müsaade edil~ 
memelidir. Biıde yollar, kesa .. 
fcte göre tanzim edilmemiıtir. 
yollar ve serisef er ihmal edi\.. 
mektedir. + 

Çocuk h.attası bitti 
ce geç vakit gelen lngiliz 
gazeteleri sahte erkeğin 
mukaddes olan vazifeyi 
zevciyeyi tehzil ettiği için 
9 ay hapse mahkum oldu
ğunu yazmaktadırlar. 

Evvelce şehir harici için alı
nan bir lira zam yerine de 
yarım lira alınacaktır. 

Taksi ücretlerinin tenzili do
layısile dün bir muharririmi.ı 

otomobilciler ve §öf örler cemiyeU 
reisi Faiz beyle görüşerek, §Öför

lerin bu kararı nasıl telakki 
ettiklerini sormuştur. faiz B. 
ille söz olarak c T akıi ücretlerinin · 
indirilmesinden bir kısım vatan
dllfl~n matdur olacaoı ve; bundan 
b&f~ bir netice a1ınam11ac~ 
fihlndeyiml > demi§. ve sôzlerlne 
ıu suretle devam etmittjP! "\ 

-·! Piya~u<la 1700 otomobil 
l~lcmektedir. Her otomobilin 
günlük azami ve gayri safi hasılatı 

1 O liradır. Benzin, ya~, otomo~il 
amortisiJ yüzde 2 5 töf ör ücreti 
ve saire glbi masraflar çıkarıldık
tan sonra, otomobilden hıç bir 
kar kalmamaktadır. 

Bu vaziyet karıısında, bir de 
anlere ücretleri tenzil edilirse 
0

1Qf &r esnafının hali harap ola· 
calcbr, • 

Büyük· ıehirler için antero 
iicretl rlnin kiymeU olmıyahlllr. 

Şehir dahilind~ 1 O kılomel• 
rodan ı.iyade surat rnemnul 
Niçin}.. Kaza oluyor cliye mt, 
Amcrlkada 2~ n}jlyon otomo• 
pil iflJyor. (60) lifometrden 
~ silral le ımeııcdil~. 
[ Alttara& 2 lııd 1ayıfaiDizdadlr] 

Daram layihası 
Perşenbeye müzakere 

edilecek 
Ankara, 29 (Vakıt) -

Bermem layihası tetkikah 
davam etmektedir. Bütçenin 
perşenbeye müzakeresine 
başlayecağından Barem la-
yıhasını da perşcnbeye ka
dar intacı için tedkikat 
geç vakitlere kadar devam 
etmekteair. ... , 

' 



S Harici 
IJ'Ol! Haberler 

- -
Sağaç!!s_Emin 1 mayıs için 

Tedavi edildiii has
tanede vefat etti -Beykoz Ye Alunordunun 

birinci futbol takımlarında 

uzun müddet sağaç1k oyna
m~ olan Emin ahiren tedavi 
edilmekte olduğu Şi \li Sıhhat 
yurdundn irtihal etmiştir. 

t.:min uzun müddettenberi 

-·-
Pariste nümayişçilere 
karşı şiddetli tedbırler 

alınıyor 
Paris, 28 (A.A) - Da

hiliye nezaretinde bu sabah 
M. " Tardieu ,, nün riyase-
tinde vuku bulata içtimada 
mayısın birinde sükun ve 
huzurun muhafazası için 

gırtlak vereminden muzcarip bazı tedbirler alınmıştır. 
bulunmnkta ve kendisini zi - Bir mayısta her hangi bir 

raret edenlere yeniden futbol 
oynnm:ık için pek büyük bir 
arzu hissettiğini söylemekte 
idi. 

in peK se' uıı;ı -ı, .... \.. .. t 

de uç dört sene ev,·etine 
kadar en İ} i sağnçıklanmız

clan biri idi. Antrem:ınlı ol-
duğu z:ımnn seri akışlarla ve 
eski sisteme kaçan oyunlariJe 
pek çok :ılkışl:ınmıştı. 

Bu ölümle futbol alemimiz 

suretle alay teşkiline mü
saade edilmiyecektir. Her 
türlü nümayiş teşebbüsleri, 
serbest çalışmıya manı 
olmıya, makineleri, alat 
Ye- .... .ı ... ,=-b tahrip etmiye 
matuf her türlu lıcu ..,\u,ı ... 
büyük bir şiddetle tenkil 
edilecektir. Herhangi bir 
nümayişe iştirak edecek 
ecnebiler derhal tevkif ve 
tebit olunacaktır. Zabttaya 
askeri kıtaat terfik edile-

emcktar ve kıymetli bir cektir. 
U7.\·unu kaybetmiş oluror. Parista tevkifat başladı 

Arkadaşlarına ye ailesine 
beyanı taziyet ederİ7H 

• • Almanlarltalyamil-
n takımım yendiler 

T urino, 28 (A.A)- Fut
bol federasyonu tarafından 
tertip edilip ltalyan ve Al
man takımları arasında ya
pılan maçta alınanlar ita! -
yanları bire karşı iki ile 
mağlup etmişlerdir. 

Ru~bi maçını Fran .. 
sızlar kazandı 
Kolonya, 28 (A.A)- Bu 

gün F ran~ız ve Alman ta • 
kımlan arasında 15 bin se
yirci hazır oldugu halde bır 
futbol ruğbi maçı yaptlmış
tır. Fransızlar sıfıra karşı 
24 sayı ile galip &elmiş • 
lerdir. 

Şehremini 
tekzip ediyor 

Et ihtikari tle mücadele 
haberi asJsız f 

Et ihtıkıri ıle ıoücadele etmek 
lrıere cmaneUn hara aLırak 

b,ap dükkanları açacalt yazı1mm. 

Dün lcenclisilc göriifcn bir 
b1r muharririınlze Şehremini 
Muhium B. dcml§tirki: 

- Böyle birteye karar ver· 
mit değili%. Esasen buna imkln 
yobur. Zira bu günkü et pal.. 
lılıAı az hayvan gelmesinden 
neı'ct etmektedir. Birde biz 

piyasadan mal almak istersek 
fiallar biitbiltün artar. Binaea
a\eyh böyle bir f~ girişmek 
doanı olamaz. > 

Paris , 28 (A.A) - Bir 
mayıs gününün tes'idi mü-
nasebetile komünizm hak
kında bilhassa şiddetli bir 
lisanla kaleme alınmış bazı 
risaleler satmakta olan ye
di komünist tevkif edil· 
miştir. 

Bul(aristanda Y8 Vugos!ayyada 
Berfin, 28 (A.A) - bir 

mayıs günü Bulgaristanda 
ve Yugoslavyada her türlü 
nümayiş yapılmasının meno
lunacağı Sofya ve Belgrat
tan bildirilmektedir. 
~--~----.-,...------~ 

BtBllliH intleri illlki~i 
( Oıttarafı 1 iocl aayıfamıı.dadır ] 

Buna ratmcn kaza filin olmıyor. 
Sebebi basttir: Çünkü Amerikada 
yol vardır. 

İstanbulda hiç olmıwa Şileye 
olsua, Kaadre olsun yol yapalsa 

da qlerimiz tevt'ssü ctae, o ıaman 
antrenin tenziline bir diy~imlz 
kalmaz. Fakat timdiki ~de bu 
temaaıcn matduriyctimiı.i mucip 
olacakbr. 

Emanette bir fikri sabit 
Yardır ; tllsl ücretleri inerse 
yolcu miban ço~alır.. Bu ha
talı bir Pot. hatnlı bir dütü· 
alttilr· Halkla mali TUiycti, 
ODll bırind mevki tramvay ara

basına bile binmekten menet
mckte. saatlerce ikinci meYkil 
beklemektedir. 

Bu vaziyet dahilinde antre 
na.U nısfa tcnz.ıl edilmq, ne 
çıka.-} .. 

Emanet hayat paba~ile İııç 
bir münatebeti olmıyan oto
mobil üaetlerile uaraıacaAıoa. 
havayici urwiye ihıikarile mQ.. 
cadele etseydi, hiç ıüpheıiz 
daha makul hareket etm!§ 
olurdu. 
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Muliarru·i: llıiseyitı Ralnni 
tt?kin gene sitemlerin
den kurluhnak müm
kii11 olnııYor •• 

oJ 

- Eret Beyfendi ilı-
u,·arlara e0~ist dh·or-

• " .ı 
lar .. Fakat egoist olnlak 
yani ıwfsinden başka 
bir şeye elıenın1iyet 
,·erınemek, kendi ken
di ııderı gayrısuu sev-

nıenıck icin insan bü .. 
• 

yük bir kuy,·ctle ınü-
cebbez olnıahdır ki nef
sinin haricindeki şey
lerle bütün alAkalannı 
kesebilsin. • Benimse 
hayatınun temeli hir 
kadının ınubabbeıi üae
rine kurulınuştu. Onun 
yaile ömrüm çürük bir 

VAKiT Nisan 

r···soı~···HDERLER""""") 
·····:ruRKIYE··:··;TALYA .. 

.. 1 iiliiiD'lllD Wtaii#J ib 

ld'ılorue ~i~lyelen 
- Muharriri : Eye/ -

ROHAYİ ZiYARET MÜNASEBET/LE Eşref, lrandaki istibdat ve zultim 
karşısında birçok d<.>fala, lzazin lıa::.i~ı 
ağladığı gibi lran lı1'irriyetper,·erlerı
nin nıesaisini de tebcil ederek ;;amarı 

Müsyü Musobni Tevfik Rüştü Bey şerefine verdiği bir 
ziyafette gayet samimi bir nntuk söyledi 

Tevfik Rüttü B. de ayni surette mukabele etti 
. 

zanıan iinıidi terennii11ı etınekten gerı 
kalnıanızştı. Aşağıdaki kıf a bu teren .. 
1zü1nlerden biridir: 

---------~----------------M. Mmo6ninin nutkundan: Türki)renin her sahada (•aki 
seri inkişafı hakkındaki sa1nir11I takdirlen·ıni <'e Tı'irk nıilletinin 
Gazi J.lustafa Ken1al hazretlerinin nurlu idaresi altında terakki , 
yolunda tahakkuk ettirdiği mesainin İtalyan 11ıilletine ilhanı 
eyledi'ği nıuhabbeti size izlıar fırsatına eCJvelce de nail olrnuştlun. ' 

Kıt'a 

D6kiflen kan bo~ gilmez rehi hürriyette " 
inkılAba olıır ergeç cereyan badi • 

Bu hissiyatunı bir kerre daha tekrar ederinı. > J, yıidbıden çürüytip rahne eyler peyda 
Temelinden çOlcerir heykeli istibdadı! Roma, 29 (A.A.) - l\L M. Orsin~ Barone \'e diğer telakki eder, müşterek gay-

Musolinl Teyfik Rüştü Bey davetli phsiyetler iştirak retlerimizin ve samimi teş-
şerfine bir ziyafet yermiş ve eylemiş~ Takdim merasi· riki mesaimizin bu geniş 
... :AAl-i nutku söylemiştir; minin icrııs.ından sonra mü- sahada müsmir olaC!lğına Pazartetl 

'"Jtal) a kükumet ve mille- satıtkr müzeyi ziyaret etmiş- ve hakiki menfaatlarımızın 30 Niun 

tinin zatı alinizi Romada se- ler ve salcJna gırcrken mu- mütakabilen ~ anlaşılmasına 
ldmlarken hissettikleri mubah- zıka alkışlar ıtrıı!!mdn Tiirk kaviyen istinat eden müna- J"' 4'-. A..!M J -.. -Qt Çarşı içindeki şchr~· 
beti bu akşam şahsen ifade Ye ftalyao marşlarını çal- sababmızın bu fikir dahi- i -l'~ ffi3.0Ctİnİn mezat yeriOl~ 
edebilmkle pek bahtiyanın. mıştır. linde inkişaf edeceğine i Nuru Osmaniye cihetindeki i + Y anııdan itibaren 
7.atı alinizin bu scyah:ı- Cenevre,29(A.A)-T evfik kat'iyen kaniim . J kapısının üzerindck; keme! 
tiniz iki memleket arasında Rüc:tü bey M. Mosolininin T f·k R·· t•· B b tram\·aylann pençereleci a-

v ev ı uş u ey unu nlacak"tlr. yıkılmıştır. 
mevcut dostluk münasebet- tk e k b ki 1 M ) ,. d nu una c vap verere eya- mütea ·p talya kralının, • + Emanetin kasap dük- -O- llavr fahri şchbcn e· 
lerinin yeni bir delili b _.ı· · M ı· · · T k l ı ı-nı oşamc;qıyı mutazammın uso ınmın ve ür - ta ya =ı kanlan açaca~ hakkmd:ıld rimiz dün tüccna'annıızıa 
olup ben de zatı ftlinizle ev- l rak h •-L-d 1 d. · d l d bi .... o a aıumı a söy e ığı ost uğunun aimi ·r tarz- = haberleri şehremaneti tekzip temas etmiştir. 
velcc yapuğım ve iki mcmle- .... .;kine ... 1n..)erden dolayı d · k' af · t'kr :; 
ket arasındaki kadim dostlu- ·~· "'«-

8 '? ış . ve ts 1 a~ ~~· l etmiştir. O Açrk \'C rnüc;tehçet" 
müşarün ileyhe hararetle ~e- fine ıdareı akdah eylemıştır. l + Emanet harf abidesi resim da,·:ısınd:ı, dün miıd·. 

ğu tarsin ederek en samimt -'-'- t_ ) 
bir itiJ!fın temellerini atan ş~r eltiden sonra mu- Roma, .2? ~~n:~sartitos~-- hak~ı~daki t~tkikatmı ikmal deiumumi ceza verilmesint 

vasalatı 1 
• esnasında dost l\I. i\lusohnı dun I e\'fik Ru- = etmıştır. Abıde bu sene ı'stemiş, rnu· daf:"a '':-pılmıŞı 

diğer mükalemelerin haornsını J u ı 0 

memleket ricalile ilk tema- ştü beyin şerefine resmt inşa ediİecektir. muhakeme kıırar için . kal· ihya temcntcdir. Türkiyenin 
sında da mütekabil dostluk bir ziyafet vermiştir. =- ..A. Taksi ücretlerinin ten- rnıştır. her sah:ı<la vaki seri Jnkiş:ıf ı ,,. 

hakkındaki samimi takdirle- hislerini yaşatan bu mubah- Ziyafet bü1·ük bir sami- ~ ziline karar Yerilmiştir. yeni + Tanassur etti gine dair 
rimi ve Türk milletinin Gazi bet ve emniyetinin mahiyeti mi yet içinde cereyan etmiş \ tarife ı 5 nıa)ıSta tatbik neşriyattan dolayı Pakize 
~ı .. M"afa Kemal h•zretlerı'nı'n hakkında ' M. Mosolininin hararetli nutuklar taati olun- ~ edilecektir. 
o ••n .. z· r ı . - J H. ın açtı~ı h:ıkarct danı.q, 

akk söyledihi aözlerin isabetini mu~, ıy:ı etten sonra nr ~ A htida edecekler hak. 
nurlu idaresi altında ter · ·i . '·~·bul . edil . . = ,,. Tcm,i.zdcn nakzen tetkik. 

tasdik etmic ve demi•tir ki: rcsmı A<ı tertıp mı~tır. ~- Innda D. V. bir talimatn:ıme ı yolunda tahakkuk ettirdiği "Y T J 1 rı 

mesainin ltafy:ın milletine il- •Büyu-lc reisı·miz Gazi Mus- Yemekten sonra :i\I. i\luso- =ğ tanzim etmiştir. olunmakta ır. Ber:ıet rnr:ı • 
tafa Kemal haztctierim·n lini, 1\f. Grendi ve Tevfik E= ..A. Defter ıarlıl~ nıemur- nakzedilmiştir. ham eylediği muhabbeti size ,,. u 

izhar fırsatına evvelce de nail idaresi alhnda Türkiyenin Riişrü B. arasında husul bir f larından birisi rüş\'Ct :ılırken + Bildi iflasla maznun 
olmu~tum. Bu hisiyatımı bir terakki yolundaki sür' atı mülakat vuku bulmuşcur. ~ cürmü meşhut halinde ya- Nuri B., kefalete raptcdi--

inJı.;.J..... ... b;r#:. aaı.:an Mevsuk menabiden çıkan ~ kalanmıştır. lcrek tahliye olunmuştur. k~-.hıh .. "'.ı.... ... --ı.--
Dostluğumu?. Avrupa ye 

bilhassa Akdeniz için s:ığlnm 
bir sulh zamanı olduğu cihet
le samimt münascbanmızın 

slyast, iktisadl Ye harst saha
larda miişterek menfaatları

m11.m mütekabil anlaşJlması 

esasına müstenit olarak git
tikçe in~f edeceğinden e -
min bulunmaktayım. Kadehi
mi Türk.iye Reisicumhuru Bz. 
}erinin . sıhhatlerine kaldırır 

ve zan~linizin ~ahsmızda Tiirk 
milletini sellmhy:ırak refahı 

için h:ırarctli temennilerimi 
arzcylerirn. Keza ailcni7Jn ve 
bilhassa mcvcudıyctlerile bizi 
şereflendirmek lutfunda bulu
nan zevceniz hanımefendinin 
sıhhatine içiyorum.,. 

l\Tütekabikn muııka Tlirk 
mar~ını çalmıştır. 

Roma, 28 ( A.A ) - Bu-
gün öğleden sonra Roma nlisl 
tarafından Tevfik RüştH Bey 
~ercline Kapitalde parlak bir 
resmi kabul tertip edilmiştir. 

Mer:ısime Suat Bey. sefir 

bina gibi gfü;iiverdi. 
-Bevfcndi kendinizi . 

okadar ye'sc kaptır-
n1aymız .. Her yeni gön 
sabahının güne) <loğ
dukca insanın keder-

• 
lcrini nıağmunı mem-
leketlerin sislerile bera
ber eritir.. Yeni vcııi 

• 
ümitler, teselliler, ar-
zular getirir •• 

- Oh gözünı bizinı 
ufkunıuzda dohracak 
çol güneş Kaldı nu' 
Ev,·elden bende bir aı 
böyle sizin gibi düşü
nüyordunı. Lakin tel~-
1.et şekli alabilecek bir 
hadisenin \°ukuundan 
evvelki tasavvurla \'ll-

zarfında taha:Jdcuk ettirdiği naoenere gure Utl um:ınrra ~Jllllll111uıııu1ıınııı111ıııtlllllrı111 ııııııı111111rmıır1uıııııı ıımı• lii1111ıınnııı1111tmıı1111ıtlllft1tıııiJl' .. hll 

eseri kaydederken zati ali- iki memleketin iktisadi t~ri- liraya kadar yükseltilecek miye ipka eclillndcte ve nJ1t 
lerl.01•0 sarfettiği mu-ltefı't ki mesaisi ve muYııkkac rica- k f h 1 d o!an Bu ooperati in isse vedletine raptolunmakta ır. 
sözlerden dolayı pek ziyade rl bir itilıliname görü~ulmrş-
mütehassisim." 

ti.ir. senedatı bankalar ve mües- rv1ec!.isi idare bldmlmıfld' ; 

Tevfik Rü~tü bey ltalya RomadalJ Fransız muha- .sesatı ticariye atrafından yerine reisler ve müdürler dl 

kıralı hazretlerinin yüksek hirleri ticari itilafnamenin tet· satı!acaktır. Cemiyetin ni- cümeni kaim olmaktadır. M• 
idaresi altında ve M. Mu- kikide ihtildf çıktığını gazc- zamnamesını tertip için düriycti umumiye inşaat ve it' 
solinin çizdiği yol üzerinde tel-:rine telgrafla bildirmi~ler- bir hey• et tefrik edilmıştir. lebne kısımlarına aynlmakta 
lıalyan Milletinin ilerlemesi- <lir. Bundan başka yerli malla- her k.wntn bir reisi olmaktadır• 
ni Türkiyenin ayni sami- Muhabirlerin bu haberi rın satış ve teşhiri işlerile 
miyetle takip ettiğini beyan nereden altlıkları belli değilse alakadar olmak üzere ikin-
d k d · t. k. de lc:ıJı.·a mabafili Tlirk- ltal-

e ere emış ır ı: ' ci bir hey· et intihap olun-
Milletlere tabii inkişfa yan mükalemelerinin nctice-

s f i il l muştur. imkanlarını temin eden ve sini .._re an ajans· e te >Jiğ -------

De .. ·lete ait hatların idareleıl 
ve memurları kimilen ayni idr 
reye merbut olacaklar, •Y" 
,ekil 'l'C ftt&IUe çalıpcaklardır· 

beynelmilel münasebat ve edeceklerini söylemişlerdir. 

teşriki mesainin ilk şartı yerli malları Demiryolları Osmanzade Hamdi IJ. 
oldutu kadar insaniyet 
refahınm ve medeniyet te
rakkisinin de esrsı bulunan 
sulh davasın ne kadar 
merbut o!duiunu şimdiye 
kadar bir çok delail ile 
isbat eden Cumhuriye.t hü· 
kUmeti Türk-ltalyan dostlu
ğunu Bahri sefil ve Avrupa 
sulhu için birinci derecede 
mühim bir amil olarak 

kuuudan sonraki imi 
arasında cok fark ,·ar. 

~ 

Şimdi hemen kat'iyycn 
anfadım ki zevccın 

Perran, beni haya
ta bağh~·an kalbimde 
tatli acı ne ah\kalar 
yarsa hepsini alllı. 

Kendile beraber ahrete 
götürdü .. 

- Ahrete götür<lü? 
ne diyorsunuz .. 

- Dinleyiniz .. 
~faz hım Uh i Bey göz

lerini yumarak derin 
• 

ye ağtr bir baş sallayış-
la bir nıüddet s.uslu •• 
Dik bir yokuş ç.kınış 
gibi . iri iri nefesler 
alarııık dlnleuleie ug-

lzmtrde hi~ma yadılclı 
lzmir, 29 (AA) - Yerli 

mallan koruma cemiyeti 
bugün öğleden sonra Türk 
ocağında içtima eylemiş -
lerdir. Bu içtimada merkezi 
lzmir olmak üzere bir 
yerli mallan istihlak koo
peratifi teşkiline karar ver
miştir. Sermaysi 300 bin 

raştıktan sonra göksü
nün en hazin iniltileriJc 
başladı: 

- Vak'ayi bir kac .. . 
gun e,·,·el gazetelerde 
okudunuz .. 

- Evet büyük te's
siiflerle, telehhiiflerlc 
okuduk. 

- Dö,·le nl!ır bir hı-. ._, 

yanct feh\ketiuc uğra-
yan koca lmstanede 
ınecruh vatan sadakat-• 
siz karısının lıatırını 
istifsara gidebilir nıi'? 

- E,·et düşüuüle~ek 
bir nıesele •• 
-iki aşıkının kısknnç .. 

lığı arasında hayatım, ,.e 
namusuıw ka,·beden bu • 

- -
Tekilat kanunu yapıbyor 

Ankar, 29 (Vakıt)- Devlet 

demir yolları ve limanlan t.b-
ıiaatı kanvııu bütçe eDCümeninde 

tetlcik edilmetedir. 

Nafia encümeni bu gün devlet 

demir yolları tCJkilah lc.anuo la
yihası te~ikaunı bitirmiıllr. Bu 
layihayı göre müdüriyeti umu· 

kac.lıııla artık lıic bir 
• 

zc\'ciyet ah\kam kal-
nınmış de.mckti.. haki
kati hal har!ecn lıüvle 
"Örüıımckle t) 

... 
beraber 

bala onuula ,·iirektcn 
~ 

yiircğe derin rabıtn-

larla bağlıydım .. bu ha
kikat ue gizli kahuıya
rak kendini n1cydana 
Yurdu. 
Y'esirıden hissini, f ik-

rini kaybetmiş bu zu
,·alh adaınm yukarlfan 
aşağı pek biri birini 
lutmıyan bu sözlerine 
lıiç bir şey ilave elnıek
siıin lınzin bir islinut 
taYn alan Husre Nizanıi 
Bey ~kın bir ıeessür-

lzmir meb'usu Osmanıs' 

de Hadi B. şehrimize geJ. 
mi~tir. Ônümuzdeki cuın' 

günü lzmire gideceklerdir. 

itizar 
• Sluıpaflovda• isimli tef" 

rikalarımız bugün drece-' 
dilmemiştir. lti7.ar ederİZ· 

le gr.zlcriui s~ilouull 
dl\':trmJe Jola~tırırke': 
r.teki de,·aın etti: 

- Dcvrıim, z:lminı it 
güç arl;k h:ç bir Şf'1 
kabul etmh·or. habfl' 

• 
lrnsir, simsivah kar:uı-

& 

lık kafalı bir ~1d~ıııJ 
oldum. Enle varı r'ü~i 
yan U)·amkhga beuıcf 
uyuşuk bir halde jke.11 

telefon «:ftğırth. GiJ)11 

cehennemde Lcui :ıf'1"' 
yorlarnuş gibi titredi~•: 
Cünlü telefonn adepsiS 
ıigi her ıürlü ölçüde11 

aşk.ın rezilin biri dadall' 
mi~tir. ~lahut Sal•P • 
Cemal habisi.. Karın•• 

(liımecli) 
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Anketten çıkaAlar ı. 
,..\ k~am da iki gün sıra 

J-'l. ıle bir yazımdan 

Haya ta muvaff k mak istiyorsanız 
rd, c s! Markoni ~J1~=1~1i=1ü::nı:::.""Y.="";;:-:::::ıi=""~~""""=· .. :··~'l -İş--ha_y_a-=--1-11-d-=--a-l(..,...::a:..:::d~ı=-n:..._ 
TAVSlYE ED1YORLAR ).1"'"'"'!~~~~"1"':1!,~,~111( 

Y 
bahsedildi. Dava-

a son b" k k ır ere daha do-
unacağım. Mesele şu : 

1 
~ebiyat anketi ismi al

hn 
1
a bir dedikodu silsil-..: 

b~ aınıştı. Ben gerçi - ta- ı 
1 
ıat buya ! - böyle şeyleri 

1 
r e..-rn~ın. Başkalarının key
'ne d · e karışmak aklımdan 
ıeçrnediği için sustum. 

Fakat ·· ·· b' · d k gunun ırın e an-
.rtj y B apanın bir yazısı çıktı. 
~nda ankete iştirak eden 

Şaır v d. • ~ e e ıpler ahlaksızlık 

- -- -+-

f lt'r ~eyden e\'vel uyku1ıuz~ 
"h f'lll nı j,·ct ,·erin 

t~"I' seciyesizlikle ittiham 
L ı ıyordu. Dayanamadım ve 
"j~ bir suikasta benzettim. Vela 
. kı cevap verildi. Birin- Bir insan ne k:ıdar ıı 1 u\" mu\caçtır '? 

Ford 

cı · h· · · h 
1 
~1 ıç birşey söylemediği 8 saat uyku, ~ saat ç:ılı1ma, 8 ıar tcnczzü .. · . btira 

" 1 ~· mukabele etmedim. hat fen adamlarına ye d kcorlara güre hır mcfkurcdır. 
~ • i lzıet beyin yazısı 'Fakat, bu kaideye umumiyetle ria~·et _etmek mümkün 
h cevaba hem muhtaç, olamamaktadır. ninlcrce il\San gecelen geç nkta kadar 
erıı layıktır·. ı t ki 1 · ocak ıriındtizlcri guriiltti Ye ses \'Ü7.lındcn ça ı~ ı arı çın a ,., · ' .. ". . 
1 Bir fikir ve telakki mes- sakin bir uykuya inıkı\n bulrnımadı~ı sırada p;ozlcrını kı'.r:ı· 

b
' es! münakaşa edilirken, maktadırlar. l lalbuki insanı dinlendiren, ona çalışmak ıçııı 
enıın ·· 1 b "d e · kt1,., et yeren uyku, siikıln YC huzur içinde 

d us ü ümün reçelin- yem en n ~ c ve 

I
" ' n b h n geçen, deliksi7. uykudur. d b" . l r 
Uz 

1 
d 

0 
, .. hur u·azctckriıı en ın ıazı marn zerntın 

k ın v rdı bilmem. An- .on runın ı c~ " · .. . . . . 
etçi de meşhur bir edibe uyku hakkındaki mutalilalarını. ojl;rcnmek. 1'tt'.°ı~~ lngıl~c~cnın 

:~f~derek ona dair bir en mc~hur muharrirlerinden (\el,) şu slli:~crı suylcmı_iıı~: 
~~rıı1 le yazmıştı. Okudum, _ J lcr kiın 8 ,aatlık ruvısız. harekcı,ız, uykuya ıhııya-
.u du·· •z il ı Bıı "ad·ır saat uyumazsam rahııt edemem. \sa-b m ve: ava ı çocuk, cım varur. " • · · 
• ~nu meşhur bir edip de· bım ve dimağım bozulur.,, 
!!'ıl b" (\larkoni)de 11 ykuyu ,ncnlcrdcn biridir. Kendisi diyor ki: 

' ır soytarı bile söyle-ltıe 1 d _ l'}·ku ,.e btirahat., bana ilh~m \'C.rir. Doktorumun en 
B z • edim. Selami lızet . ey de ayni lüzumsuz ıray· çok ehemmiyet ,·erdi~i uykudur. 1-aal dımajl;lar, çok uykuya 
rtt( muhtaı· ohır. ı.; ykunun kcyrt ·eti, kem mi yeti kadar miihimdir. 

e, acabıı anketini ta- ' h 1 ltıa 1 l"yku, her şeyden c, .. ,·.cl, rn -t _olma '.dır. 
k 

ın amak zahmetine mı .ı· ı k ·atlanmıştır? ~Ford,, da ayni fıkmlc ır, c ıyor ·ı: 
"J Jer k am, sa t dı ·uıda yatar, 1-ahahloyin saat altıda. 

•Anket" muayyen bir m \"atakta ,,cçirdi""inı lıu miiddet cı saat olduğu halde 
ltıe uyanın . ' " ı; 
f'k·vzu etrafında kıymetlı b.unun ancak altısını tt) ku ile geçiririm. L'ykıınıa bu kadar 
1 ırl · t 1 k d k 1 1 h 'D ~n op ama eme tir. ehemnıiyet ,·crdigim halde yü~ sene ya~am:ızs:ım, rn 1a at 

edıkodu. ise temiz bir- benim olmaz.,, • 
~"! sayılamaz, Bir g'!!Zeteyi llir çok 1 "11ur, uyku uı cı ıt el 

oy( bir h def peşinde nidirlur. 
n \ıti) iik ıniitcha,~ı:-0lar11\Ll~1n biri şu silzlcri 

l1°~termenin, ağır bir ittiham 
olduğuna imanım var. 

L. Anıa bu da kendilerinin 
'ı'ılecekleri _iştir, karışmam. 
alnız benı bu işe karış-

' ''ran sebep, bütün kalem 
Sahiplerine topyekün, seci

j-esiılik, riyakarlık ve ah
aksızlık yaftasının yapış
lır:lınasıdır. 

Evvelce de söylemiştim, 
ankete iştirak etmedim, bir 
arkadaş vasıtası ile yapılan 
~kli_fi de retle karşıladım. 
. anı anketçinin savurduğu 

~_rkeften şahsıma sıçramış 
ırşey yoktu. Fakat bütün 

~eslekta !arımın uğradığı 
A akaret beni isyan ettirdi. 
k nketi san'atkarlarımıza 
Urulmuş bir pusu gibi gör

nıuşr· unı. 

. Selami izzet Beyin ken • 
~-

ı\lmanyanrn 

süylcmi~tir. . . . . 
_ (.erek ihtiyar, gerek ı:cııç nc>ıl ıçın, kMı uyku urunıa-

d· ı lıa)·ana murnl'fal- oJmaga iınktln yoktur.,, ,ll ............ -. ------------·----· disinin de diğer arkadaşlar bir ittiham ve onun karşı-
kadar bu hakarette hissesi sında şairler, edipler, mü-

vardı. Hiçbir tekzip bekle- tefekkirler var. 
miye lüzum görmı.-den fik- Acaba bunu okumadılr 
rimi söyledim. mı ki hala ıusuyorlar? 

Yabancı, dönek, riyakar Selami izzet Bey de mi 

ve secıyesiz gösterilen ı~- okumadı? Susanlar, cevap 
sanların elini sıkmış bır 1 d ki 

h k
k vermeyi tenezzü say ı arı 

dost sıfatı ile bu a 1 

S 
p için mi susuyorlar? .. Yahut .. 

benimsemiştim. onra e-
yami Saraııın mektubu da Pek elim ve en uzak ihti -

anketteki değişmelerin ha· mal olarak, anketçinin de-

kiki menba' mı gösteren bir dikleri mi doğrudur? .. 
senetti. Orhan Seyfi de ~ 
kendi mülakatının budan- Jr.ı 
dığından bahsedince, teca-
vüzün haksızlığına inanmış- H: Vakt ın anketine ve 

iğrenç_ !af~ Süreyya hanımın 

Bayrak çekildikten 

tım. 

Şimdi ortada acı, 
fikir-

.. onra 

ÇIKRIKLAR 
,,DURUNCfl t~ ~ 

- ~· I 

kasabada davullar çaldı, tellallar 

bağırdı: 

Bildik bilmedik demeyin 

kasabadan dişarı çıkmak yasaktır 

yakalanan olursa Zülfikarla 

kellesi kesilecektir ... Haaaaa ... 

Bi/r/ift·, /J1'/111ediA· (/eı11el ·iıl ! ·· 
~ 

li.<ısrıfuır/011 dısarı n/,-:;;;ak \'(;saktır. 1 ol.'a -
1 '1111uı o/ıırsa Zı'if(/!aırla kellesi k<'silccektir! 

- 5H _ y uan: Sadri Etem 

Esrna e;ı,,. ömründe bir dün- namaıı kılarken Devrek atlılar 
}'a ~ . .. nrıtaoı görmü~ olaydı bu tarafından basıldı. On allı 
di k 

Qca bıyklı inperetora dar 
Eortine , .. .. . n ounvanın uzerınde adım 

ı . 
ti aıııya-- '· el ı.. b ·,.- aracı~ ir geçit 
d..l .,, 

~unu •oylcrdi. 

. Eama hükmetmPğe öyle haris 
oyle lmrı ti. 

Pazv11ınt ojllu 

y llard Wdı. 
•llL 

iki g;,., 
Ah,·ali 

Bir cuma giinü halk 

• 

kadar 

tetkik 

cuma 

cami kapılarını tuttu. 

On altı hükOnıet 

işgal etti. 

ıevkil olundu . 

Memurlar derhal 

Pazvant oğlu hükOmet kona-

ğmda nahiye müdürünün yerine 

geçti . 

Hükcımet konağının üstiinck-.1.:i 

bayrak indirildi, yerine E.manın 

Dan... Dan... Dan .. . 

İşğal günü akşama kadar 

emir üstüne emir verildı sokak-

lar tellal \'e davul gürült((ı üyle 

doldu boşaldı. 

Akşam üzeri çıkan tellal ve 

çalman davul halkı çok ama 

pek çok sevindirdi. Bütün dev· 

rck holkı tellalın sesini neş 'e 

ile dinledi 

- Öi!ir yok.. Vergi yok .. 

A•kcrlik yok.. Ahali keyfine 

Lı.ksın. Dann,. dan .. dan .. 
Bir başka tellal . esi onu takip 

etti: 

Barem ve eczacılar 
Barem layihası münase

betile hariçte icrayi sanat 
edemiyerek memuriyet haya
tından alacakları para ile 
geçinmek mecburiyetinde 
kalan eczacılar hakkında 
bir iki satır karalamak lü· 
zumunu hisstmiştim. 

Yeni layihaya göre biz 
on üçüncü sınıfa ithal edi
liyoruz. Darülfünun tahsilini 
bitirdikten sonra hayata 
atılan bizler için bu dereceye 
girmek biraz garip geliyor. 
Küçük sıhhiye memurlarile 
gedikli küçük zabitlerden 
aşağı bir sınıfa iniıimizdeki 
s !bebi bulmak müşkül olu· 
yor. 

Memlek tin ilnıü fennine 
hizmet liususunda göster
diğimiz bütün feragat kar
şısında bu derece biraz ih
mal edildiğimizi göstermez 
mi? zaten mahdut bir :z:üm
reye münhasır kalan me
mur eczacıların bundan 
müteessir olmak haklarıdır. 

Bu vaziyet, çok mümkün
dür ki bundan sonra eczacı 
mektebine girmek istiyecek
lerin mıktarını azaltsın . 

Muterem gazetenizden bu 
hususta alakadar makam
ların nazarı dikkatini celb
etmesini istirham , ve ricayı 
meslek namına bir vazife 
telakki ediyorum. 

Bir eczacı -------
Bir Hanım 
Belediye .hq\.kı~da 
konferans verecek 
Tiırk kadın birliiıl binasında 

[2) mayıs perşembe giınü saat 
[14] buçukta belediye hakkında 
Melahat 11amit hanını tarafın

dan bir konferans verilecektir, 
herkes gelebilir bilhassa lıaıııııı-

1 
hr da vetliclir. ..................................................... 
lerıne gelince: 

Onun mülaka1tnı çiktığı za. 

man okumustum. Selami beyin 

bir sahne san' aıkarından niçin 

o kadar ~iddetle bahsettiğini 

anlıyamadım. Yoksa sahne men· 

supları sade Avrup•lı oldukça 

alkışlanırlar ve Rafet Süreyya 

hanımın günahı Türk olmak 

mıdır? Fikirler ortada dururken • 
niçin şahıslara tecavüz ediliyor 

ve titizliği malum, 1 miz bir 

gazete lekelenmek i>teniyor. 

"' • • 

Kaymakam mazul Şaban 

efendi Pazvant o&lunun yeni 

tabirile müşa\iri idi. Daha doji

rusu vazifesi Paz\'ant oğlunun 

aklına gelen şeylere kulp takıp 

hallr.a iyi ve güzel diye gö.termkti. 

Pazvant oğlu Şabanın verdiğ 

fikirlerle Denek halkına karşı 

iyi muamele etti. Bir günde 

her kes Zulfilcar ordusuna ısındi. 

Bilhassa zaptiye ve \'ergi d r

dinin ortadan lı:alkma., halka 

çok ama pek çok cazip geliyordu. 

Akşam üzeri kasabanın ıırafı 

uleması kafile kafile ~elip Paz· 

vant oğlunu makamında ziyaret 

ettiler ve işgal kumandanına 

kasabanın minnetini an et · ıer. 

Daha bir kaç gün evel Zül-

lıkar orll.usunaJfıir\:fu.;. ve 

çingenelerin teşkil ettikleri ça· 

pulcu alayı diyenler: 

- Kasabamızın tarafınızdan 

ada-

[Üst taralı birinci ıayılamızdadır] 

rütmemiz lazım gelecek 1 
Bakınız, size çalışmaya 

mecbur olan kadınları sa
yayım: 

1 - Evlenmiyen ve ge
çineceği olmıyan kadınlar, 

2 - Evlenip de ayrılan 
ve gene geçineceği olmıyan 
kadınlar, 

3 Kocası ölüp de 
kendisine geçinecek birşey 
bırakmamış olan kadınlar .. 

Bu, yuva kuramıyan, yu
vası bozularak ortada ka
lan kadınlar ne yapsınlar? 

"0 zaman çalışsın ! • mı 
diyeceksiniz? bu fikir öyle 

yanlış, le.il vaktile çalışaca

ğını düşünmiyen ve birgün 

hayatın acı bir darbesile 
kimsesiz kalan kadına bu 
çalışmak bilir misiniz ki, çok 

acı gelecektir ve kadın çok, 
ama pek çok bedbaht oİa
çaktır!. 

Sonra, kadın, seviyesine 
göre kendisine kazanç ge -
tirebilecek bir biliginin mü

tahassısı değilse çalışmaya 
mecbur olduğu gün en süfli 

işlere bile razı olarak kırı

lacaktır .• 

Cocuğu çok olan, çocuğu 

küçük olan kadın - bir zan 

için- çalışamazsa da sonra 
pekala çalışabilir ... 

Şimdi de çalışması lazım 

gelen hanımları sayacağım: 

1 - Can sıkıntısından 

sinire uğrayan hanımlar. 

- Sabahtan akşama ka
dar şezlonglara, seôırlere 

serilerek arkadaşlarile de
dikodu eden, oyun masa-

sında dünyayı unutan ha

nımlar. 

3 - işsizlikten sinema
da, şurada burada vakit 

öldürmiye çalışan hanımlar. 

4 - Kocasının parası 

tuvalet masrafına kafi gel

miyerek yuvasının tadını 

kaçıran hanımlar. 

Fakir meınleketimizin 
yarı kuvvetini teşkil eden 
kadınların bu halde kalma
sına razı olmak için dün
yayı altüst eden inkılap 
dalgalarını görmemiş olma
mız lazımdır. 

Bugün Anadolu kadını 
ekmeğini topraktan dişle

rile, tırnaklarıyla çıkarıyor .. 
Fabrikaların kulakları, di
mağı durgunla~tıran gürül-

Eşraf ve ulema Pazvanl 

oğlunun önünde sahibine hoş 

görünmek hteyen, kah kulağını 

kah kuyruğunu sallıyan, kah 

yerlere yatıp sürtünen , kah 

sahibini koruyormu gibi ra•gel

diğine havlıyan bir..r fino halinde 

yaltaklanır ve finolukta birbıı -

!erini geri bırakmak i~in uğra. 

şırken dışardao sesler aksetti : 

Y aşaasııın.. Yaşaasıun ... 

Yaşa.ın Paz,·ant oğlu .. 

iki gün sonra Esma kıratının 
üstünde Devreğe girdi, arkasında 

Selman kı.ır bir ata binmiş 

omuzunda koskocaman bir zül. 

!akarlı gökbayrak dıılgalanıyordu. 

Selmanın arkasında silahlı 

tüsü arasında binlerce ka
dın gün, güneş görmiyerek 
ekmek parasını kazanıyor .. 
Yaşamak, kardeşlerimiz için 
bu kadar çetinken, bizim 
de biraz olsun insaflı ol
mamız; mes'ut hayatımıza 

biraz olsun hak kazanma
mız lazımdır!.. 

Hanımların hı.-m de ev
lerinde rahatlarını bozma

dan, dışarıya çıkmadan 

yapabilecekleri öyle ince, 

zarif işler var ki ! işte size 

evinde çalışan muhterem 

bir H. elendi: " terzi Ca
libe Hanım • Çiçeği, sü

kunu, ve sıcaklığı bozul

mamış, herkesin gıpta e

deceği bir yuvası var!.. 

içimizde çalışamak heye

canını bulursak çalışacak 

vakit de buluruz; elverir ki 

mazinin hirafelerlni beyni

mizden silerek çalışmayı 

ve çalışanları hakir görmek 

itiyadından vaz geçelim! 

Kadın vatman olmasına 

da neden itiraz edildiğini 

de anlayamadım. 

Büyük harpte kadının 

taş taşıdığını, icadının so

kak süpürdüğünü görmüş 

ve onlara hürmet etmiş

tim. işin her nevi mukad

destir, işsiz kalan kadına 

vatmanlığı layık görmüyor

sak, sürünmesini, açlıktan 

ölmesini layık görmiyoruz 

demektir; yoksa, ona, "vat-
............ _ • · -- ......l!...- '--

zırladığımız kaşaneler mi 

var? 

• Çalışan kadın çirkin

leşiyor " diyenlerde, eğlen

cede, sefahetle uykusuz 

geçen gecelerin, içkilerin, 

ve boyaların çalışmıyıın ve 
tabii yaşamıyan kadınları 

ne hale getirdiğini göster
mek isterim !... • 

- - - ----. 

Fırtına 
Amerikada yeniden 

100 kişiyi öldürdü 
Ncvyork, 28 ( A.A ) ~ 

Corciya ile cenubi Karolinde 
vukua gelen fırtına yüzden tazla 
kimsenin ölümüne ve 500 ki
tınin }arJlanm:ısına sebebiyet 
v rmiştir. Binlerce kazazede 

"""kem it kalrr.ı.ştır. 
-

şehirde şayi oldu ; herkes bu 

acayip ahır zaman peygamberind n 

sonra meydana çıkan Peygam · 

beri görmek için sokaklardan 

bir türlü evlere girmedi. 

Esma Devrek te Adaköy de 

olduğundan çok fazla itibar 

gördü Adaköydekiler ona inan· 

makla beraber kendilerile birlik

te Büyüyen, birlikte dert çeken 

insanın birden bire yükseklere 

mesela insanlıktan birdenbire 

peygamberliğe geçivermesini bir 

türlü hazmedemiyorla.dı Vakıa 

Adaköyde kendini sevenler 

vardı. takat bu sevgi bu sem

pati o alelade bir Esma kal

dıkça kuvvetleniyordu. Halbuki 

peygamber Esma onlar için 

yanan bir ha.et alevinden b ka 
bir şey d<>gildi. 

Esmanın çocukluğunu bılcnler 

onu: 

Ne n kızdt diy,e, kimi 

Y
arın mayıs giriyor 

öyle olduğu hal: 
de, hala tutup 

nisandan, nisanın mahut 
balığından bahsetmek mev
simsiz bir şey, hakin ne 
yapayım. okuyucularımdan 

birisi evelki gün gönder
diği bir mektupta ondan 
dem vurmuş. Esaslı tetkik
lere istinat eden ve hatta 
beraberinde iki tane kupür 
bile bulunan bu mektupta 
deniliyor ki : 

" Perşembe günü inti
şar eden Akşam gazete
sinde otururken bacakların 
vaziyetinden keşfi ahlaka 
dair yazılmış bir yazı 

gördüm . 
Bu yazı ( 13 ) numaralı 

ve (31) mart tarihli " Ber
liner illüstrirte. isminde\ci 
Alman mecmuasının ( 517) 
sayıfasında çıkmıştı. Bir 
hafta sonra nisan balığı 
olduğu zikredildi. 

Dünkü cuma günü gene 
Akşam gazetesi, Amerika 
Reisicumhurunun maaşını 
yarım milyona çıkardı. 

Bu haberin aslı Alman 
gazete inde çıkmıştı. Kupii

rünü gönderiyorum. Bunda 
da Reisicumhur !bütçesi ya

rım milyon olarak gösteri

liyor. Sonra teferrüat sayı· 

lıyor. Halbuki bu da yanlış 
naklolundu. 

Her ne ise Allah cümle
mizi hata ve beladan mah
fuz bulundursun ...• 

Bu mektubu nal.detmek

ten maksat, bir refikimizin 
yanlışlarını yüzüne vurmak 
değildir. 

• Y alnn <.ımısına dikkat 
lazım, arkadaşlar, gun geç-
tikçe okuyucu sınıfı ya
vuzlaşıyor. 

, 1 KIY'OR 

Bitmemiş 
Şiirler 
1lecip 

İkbal 

1929 

tine karııınazdı deye, kimisi: 

Kıvr~k bedeni var 
Sepetci oğlu oyununu güzel 

oynuyor diye severlerdi. 

ve 

Esma birden bire dostlarının. 

do tluk hudunun dışınd> 

yeni, yep yeni bir insan o!~rnk 

cıkınca eski günlere ait dostluk 

hatıraları Esmayı mütemıdiye" 

-ki ızünlerin iıı!>nı gibi ı;ö•mok 

ilitiyor ve esma:nn yeni hay~tın~ 

karşı e.ki dostlardan mürekkep 

bir kafile vücuda getiriyordu • 

Esma kendi köyünde kendiw 

inananlar arasındaki sövlenr.ıiven . . 
istih[afı daima lıiıısediyordu. 

Halbuki Denek halkı E•,mayı 

hiç le kendilerin~ m<isavi hir 

insan addetmiyorlardı. S.ma on

larla a<la mukayese edilemiyc-cek 

bir in.andı. Esma bir nim ilahtı, 

kend~eri ona kulluk , kölelı'.: 

içio l\llkolunmuş '!Urülcıdi . 

Bu lııAl Esma), ııoyel ın<.ıııtı 1 

ediyordu. 



[ ADCİYEDE 

Müstehcen şey, nedir ? -
Dün çıplak resim davasında mevzuubahs oldu 

Müddeiumumi, ceza verilmesini istiyor 

.1.;ık ve nııı,tchçcn re>inı 

tL~hıri da' a~ınuı ru'yctinc 

dı o oı:ticdcn sonra 1-tıınbul 
u ·Linçu ceza nıahkcnır·İn<lc 

<l., :1111 olunmu,tur. 

)unk ı ccbedc, da\ a uçıl

ma .... ına sebep olan rc.;iınlcri 

terkıl eden müddeiumumi 

1\ ıııil B., noktai nazarını hil

d;rnıı ~ ~ ~lillları ı,;(ı}h.:mi~tir: 

"" Foco Frajı c'l'I sahihi 
;\I. J;ın \ ' a ·nherc;in idare 

etti~ dukkanm camekanında 
.. na\ ii nc[i,c<luı t3blıı kt•p-

cri ile beraber fotop;ra! 

)ı;ıfımk ek \'tplak k <lın re

mk'Ti gorı.lmil:;tur. 1 lcr ne 

1 .ı<lar tnlılıı kopyclerinin 

a ıll:ırı nııizckrdc meYcut 

, c hunlar ana) ii ncfücdcn 

madııt i. de, dip;cr kartp<»· 

tal halinde 'e bıiyiik kıta

larda çıplak kadın fotograf

larmın 'aziycti ıııuhrucı tet

kiktir. 

Bu fotoğra!lardaki kadınla

rııı mahrem mahallerine na

zarı thki..ati cclhctlecı.:k ,ekil

de rutll~ ) apılmı~ olduğu !(Ü· 

nilmu~, zabıta ihtarda bulun

nıu~, hunun u:t.crinc 1. \"a· 

ynbeqı; nıemuriyetimize mıi

r.ıc:wt ctmi5 ,-e bu şekilde 

rc>imlcr tc~hiri ıııemuriycti

nıizcc de ta>\ ip edilnıcnıi~tir. 

Ciiriim, zabıt Yarakn>ı \ e çıp· 

lak, >ch\et tahrik edici rc,im

lcrin nıuhte ·iy:ltl ile 'ahittir. 

Ceza kanununun 426 ıncı 

madde-ine tema' eder. ."\Jaz. 

nunun tecziye-ini talep ede-

rim. 
Tablolar hariç! 

L\ ııl!ıO- i;:,\.t:\ra ....,._.,,,,...,. ... ~·n 

J..ıli miıderrh c~, <kt Ferit B., 
mmlafaada bulundu: 

- iddia ııl'dkamının da,·ası 

nıuckkiliıııin camck;\nında a

klitl;il. mu.,t<hçcn re>iın te~

lıiri idi. Buı;un ta\ ,i[ ,;ıdedin

tlc "Rc,inılcrdeki çıplak ha

dınların mahrem ınah:ıllcriııe 

rutu} yapmak siırctile halkın 

>ehvetini tahrik~ atfcnilcr. 

\luekkilim, >ırf >an'at t!lı

~uncc·-i ile h;ırekrt etmiştir. 

':tııa) ii nefi<ct!en rc,ıııılcrin 

musteht•cn, bunların ce hiriııin 

cLirlim tclekki,in<.: iınUn 

Yar mıdır·/ Bunu tahlil ede

c<.:jtin'. 

Rci:< 1\ utlrctull.ı iı R., ll" 
madıı dctli ki: 

Zanncıkr,cııı, talılo 

kı>p} clrriııdcn b~bsctıııiyor

lor. 

."\fı;ddeiumumi Kamil B~ 

bunların me\ zuuhahis olma

dıj(ını ıa,rih eni. Ccnlct 

rcrir il. dn:ım eni: 

u halde mtızclerdc 

lıulunaıı resim krıpwkrirıin 

nıu,tchccıı olnıadıf;ını kabul 

ediyorlar. P .. k :lht, fakat ben 

pıiida[aarnı umumi ,ckilde 

tc>rih 'azirttiııdcı·irn. ' . 
Müstehcen, nedir? 

~.\lu,cchccıı_, nedir·? llu 

hıı.,usta ceza kaııunıııııuzda 

bulunan madde, FraıNz ka

ıwm.ndakiniıı ;ıyııcn kopye

idir. Bu k.murııı t:ın.1.iın 

•den knıni,uıııdu ben de 

"l't·myiz rti'i e\ \ di liNm Ye 

b .. ; ıniıddciuınumi • ihat B.

lcrlc birlikte hazır hıılun
darıı.. 1 yncn ;ılınan şn mad

denin \ uıııdaki nıakrnt, 

hall;ııı yil.l.liııii kız;ırrnc:ık bir 

~eyin tl,hİr 
tc .nindir. 

,\lu,tehcen 

rdilmcnıe>ini 

nedir \C bi~ 

~" ·in mu>teh~cnliği nasıl ta

) in olunın ·? framı-. mahke

melerinin \ c mahkcmei tem

) izin i~tihadına nazardn 

bunu tayin için kı,ta> \ e 

miyar koymak iınk<\m 

yoktur. Btır.·.ı h;lkinı takdir 

edı:r. ı: ... a'~ 7,anıanın \'C mn -

hitııı tclükkiyrıtıdır Bunlara 

gıire vaziyette mıl'tchcenlik 

rnr mı, yok mu, h;\kim tara 

fındaıı takdir olunur 

Çıplaklık ve müstehcenlik 

Bir kimse, bir dcni7. kcna· 

rıııchı. k;ıdın Ye yn erkek, 

çırçıplıık biri-ini ı::oruncc, 

mahrem yerlerini ara,tırır ve . ' 
hi ">iyatmı g-ıcıklanıak mak · 

smlile hakar..u, bu, onun için 

nntgayiri aru ha a olıır Ka

ilinin, bak;mııı tdakl,i,ine ı;o

rc, bunda hissiyatı teb) iç \ e 

ahl;lk,ızlık varchr. Çıplaklıkta 

tabiatcn mu,tchccnlik yoktur. 

Müıtehcen ıeyler 

."\llıotehccn ,eykr, bir er

kekle bir kadının nrnkarcnetini 

PÖ, teren evlerdir. Bir zevc;lc " ' . 
ze,·ce hile bôyle bir harı.:keti 

herkc,in gôzu önlind.: yapJ· 

maz. l lalhuki, tabii vaziyette 

çıplaklık kar~ı;;ında. l.ıiiylc bir 

YaZi) et kar~ısındaki tclı\kki 

hakim olaıııaı. lli>-İ yatı tah· 

rik kaydı, ceza kanunundaki 

maddenin zımnında ıne,·cut-

tur. 

Sonra bıı resınılcrtlen, ınii

zckkdeki c:ıbloların kopyelcri 

ile fotoğraflar ara>mda ifade 

Ye intiba itibarile hiç fark 

yoktur. Bunlar, hep şan"at e

;erlcri, hbsiyatı in,cltcccli: 

şeylerdir. 
Karar için 

Cndet B., • Rc>imli Ay• 
1 '..1 , :. t z, ... z ... 

bazı crncbi mecmual:trıııdaki 

re,iıııleri, çıplak in>an resim

lerinin te~lıiri <.:ait. olduğunu 

i'bat için gö,terdi, beraet 

i<t<.:<li. .\ynızanıanda bu re · 

simlerin mückkilinin dükka-

nından alıııdıgına 

lcriııdc >arahat 

ilüvc etti . 

dair iızer

olnıadııı;mı 

'l!uhakcme, karar için ba~ka 

ı;unc bırakıldı. 

-- ---------
Emniyet san-
1dığı müdürlü
!ğündün: 

İ ı 3~~:n;ı~:a1. 1 :ıi~~7:~r~1lı 8;~~'.~ 
1 
ı 

senedi mucibince Emniyet 

şanchj';ıııdan istikraz e) lcdiği 

mebllg mukalıilinue 'andık 

namına mcrhun bulunan 

Çenı;clküytındc mukaddema 

mezarlık clye\ ın ı;akırcıha~ı 

soka)'.!;ında e,;ki 1 9 yeni 1 J 

numaralı 'e 78 ar~ııı ar'a 

iizeriııc mebni ah~ap tiıy kat

tan il.ard he~ oda, iki >Ofa, 

bir mutfak, bir kuı ıı, 52 

ar·ııı balwc \ c mii,tcıııcl<\tt 
' T ' 

sıireyi haı·i bahçeli bir hane-

nin tamamı vade<i hitamında 

borcun Hrilmemc inden tlo · 

la) ı ><itllı".ı çıkarıl•mık 2.10 

lira 11':dcl ile mli~tcri;i namıııa 

kat"i karan çekilıni~ iken 

bukcre ) tizdc on ;.am ile 

ba~ka l'ıir nıii~tcri çıkarak 
muz:ıyrdc bcdeliııi 2.'i.1 liraya 

ibl;lh cdenıiş olm:M cihctile 

mezkur hanenin .ı · S CJ29 

tarihine ıiniindcki 

climartesi giinii tekrar son 

mıizayede;;inin icra>ı Ye nıu

amelc,iniıı ikmali mukarrer 

bulunduğundan talip olanların 
nıcıkOr giinde nihayet >aat 

on aloya kadar ıantlık ida • 

re,JnJc hazır hulunmaları 

lüzumu UAn olunur. 

t 1 

VAKiT ~o Ni.an 

Çocuk haftası bitti Gene mi dayak 
Fakat Türk ocağında daimi 
bir çocuk kulübü açılacak 

iki kişi yeniden mü.-. 
ddei umumiliğe 
müracaat etti 

Elhamrada: 
Rus a~kı 

perada: 
i\,ı!p hır ıtı c l~ohcn 

lı:ırbc .,.hltd .. cn 

Melekte: 
iki kırmıı.ı gül 

Majikte: 
Mukaddes vazife 

Çocuk haftası dün biti miştir. Dün ·Tepebaşı tiyat· 

• rosunda son müsamere veril-

!ık reisi Burhanettin B. se· 

fireyi locasında ziyaret 

ederek çocukların müsame

resine geldiği için teşekkür 

Tahkikat yapılıyor 
Asride: 

ınişlir. Bu müsamerede numa

ralar tekrar edilmiş, şiirler 
okunmuş, monoloğlar söy

lenmiş ve Çin dansı oy

nanmıştır. 

· etmiştir. 

Necatı ve Hüs< yin isminde 

ıki kişi müddei uınunıiliğe 

müracaat ederek Bebek polis 

mtrkezinde koıııiser muavini 

Hamdi efendiden dayak yedik

lerini iddia etmişlerdir. Tahki

kata altıııcı ıniisl .ıılik Süreyya 

Be; vaz'ı yet etmiştir. Dünkü müsamere pek 

kalabalık olmuş, seyirciler 

arasında lsveç sefiresi Ma

dam Wollenberg de bulun

muştur. Ocağın bir hafta-

Kazım Paşa 
... 

Çocuk haftasının bilmesi 

dolayısile Türkocağı dün 

çocuklardan teslim alın -
mışlır. 

Ocakta daimi bir çocuk 

kulübü açılması için Hima

yeietfal cemiyetinde bir 

içtima yapılmıştır. 

Müslüman ol
mak isteyen-

J\liıddeiler tabibi adli tara 

fım!Jn nıuayene edilmişlerdir. -

Sinemasında 
Milyonlara baliğ olan filnı 

Güzel Hele 
Rejisörü Aleksandr Korda 

Müsabakanın dördüncü ve 

Dün aktam ler için cemiyeti birinci sı.ııf ornıan 

fen ınenıurlanııııı yeni berem 

!Syilıasında ı.ı üncü derecede 

gösterilmesi üzeriı.e leşebbüsatta 

bulunmak üzere Ankaraya iki 

murahhas göndermiştir. Mu

rahhaslar memurların derece

ierini yukseletmeye çalışacak-

Ankara ya gitti D. vekaleti -bir talimat-
Efganistandan avdet e

den heyeti askeriye reisi 

Kazım paşa dün akşamki 
trenle Ankaraya hareket 

etmiş ve istasyonda askeri 

ve mülki zevat tarafından 
teşyi edilmiştir. ---

Tütün müdürü 
Tütün inhi>ar idaresi umumi 

müdürü Behçet B. idarenin 

name yaptı 
lslam dinini kabul odeccklere 

ne şekilde muamele yapılacağı 

hakkında bazı makamla arasır.-

da no'.,tai nazar ihtilafı hasıl 

olmuştu. 

Ahiren D. vek.ilefi bir illi-

matname yapmış ve bilünmnı 

vilayetlere tebligatta bulunul-

mustur. 

2 filim birden 

.\!arkica aynca Dlıztahan, , 

13:ı-tı\ıacak. matine: ı:; 1 Dan•. Kanto. Varye~te. 
:tı::ıamc:ıı:::=:::s::ı:w:=nı: 

~i=H;İ~~=2~:=~:;~~:=z:vd~;t:!!i P: Alhanırada 
!! Düztaban ve Bastıbacağı ~ ~ Yarııı!J 

B l dd d !i en son eserleri olan lı ı 1 eyoğ u ca esin e ı: ( J :· 
K k d T L kd !i ,aın )az ıı.. mayı• 

!ardır. 

devam eden umumi caddede !i ara öy en auime a ar i:l: kahkahalı komedisinde 1 i:.. çar13nbı 
otomobillerin durması evvelce İi Ônümüzddeki ~e.r~embe 1 i ak:aıııı 

d 1 fakat' bır. çoklan ji akşamın an ıh aren •

1
. ı: F.!iz;tlı' 

mene i miş !l ASRf SiNEMADA f ~ Bcrger 

Talimatname şudur: 
nıuhasebei umumiye müdürü ı _ Müslüman olacakların 
ile birlikte dün Ankaraya gitmiş- • 

buna riayet etmemişlerdi. İi seyredebilecksiniz. !I ı; 
Bu emir Emanetçc yeniden !5::::::::::::::::ı::::::::a::cauı::n:s:u::: R .,,e ......... ,, ............. , ..................... 

1 
i 1,·,,11rjt 

bulundukları mahallerde dogru-
tir. dan doğruya ıııüftüliıklere miı-
Caddeleri sulamak için müracaatıa mnsıiıman oıdukıarına 

Şehremaneti bu sene cadde

lerin sulanmasına ehemmiyet 

verecektir. Bu hususta Terkos 

'şirketi ile müzakereye girişil

dikten ve suların temini için 

halledildikten sonra c ddel~r 
oul..ırrııuya. ba-11GUıa~o.1ı.lu. 

Bu sene Beyoğlu, Babıa!i gibi 

birinci derecede ehemmiyeti 

haiz caddeler günde iki defa 

diğerleri bir defa sulanacaktır. 

Sulama işlerine mevcut ara

zozlarla ı ~ mayıstan itibaren 

başlanacak ve sipariş edilen 

yeni arazozlar mayıs sonunda 

tesellüm edilecektir. 

Açıktaki mecralar 
Emanet, şehir içindeki dere 

ap;ızları ile bir çok yerlerde 

açıkta akan mecraları kapat-

:nıya kurar ı ermi~tir. 

l lcr belediye dairesi kendi 

sahaları dahilindeki k:urnlizas-

yon ppılnıanıı~ Ye yapılnıı

yacak mecraları kadataeaktır. 

Hüsnü Bey 

dair müftülerden birer vesiha 
almaları lfizımdır. 

2 - Mültiılerden verilecek 

vesika üzerine yeni isıııi alan 

müslüıııanlarııı hüviyet cüz

danlarına peder ve validelerinin 
ısııııferı oldııgu l;(tbı y zıl 

ve atik kaydına da ınüslüınan 

olduğuna dair meşruhat verile

cektir. 

3 - Bu gibilerııı ismi ve 

sıfatları tarih ve ınalılli viladet

leri eı:ki kaydı veçlıile yazılarak 

mensup oldukları askerlik şube

lerine de bildirılecektir. 

4 - Bu suretle müslüıııan 

olan mahlıalli ahar sicil ııufu

sunda mukayyet ise müslüman
hğı künyesine işaret olunmak 

üzere tashihli künyesi kayıtlı 

olduğu ııufus idaresine göııde-
rilecektir. 

5 - ismi ve Dini ba15dal<i 
maddelere tevfikan tashih edilen 

kimselerin ' yeni isimleri ve 

künyeleri nıüslümaıı sicillatına 

aynen kayt ve bu kayda müste-

niden kendilerine hüviyet 

tekrar edilmit gerek hususi ii....... ...... • •• •• ....... ..... .... 1 
gerekse kira otomobillerinden 

hiç birinin bu caddede durma-

ması tebliğ edilmiştir. ~:,.;:·;;·~:::·:·:·::·:.::··~;~~~-~~. • • 

Otomobiller badema sokak 
Ellktiri,lc mucchhe7. munta· 

u-l.,.rind.e rlnru~l.rd.ır.. zam l'fmlll'ltl 'I e pı:U ft,.._-'::'~~ 

R.. 1 b• :i::==ma::::a=:n·-ıc ... ıwııuattıll"" uşvet a an ır memur rnlcularına mahsus müftrrah "' 

k 1 d · Hanım Efendi 
ya a an 1 nıah•l!er Türkiye\ np~ru Bahtiyar olmak İ&tiyor muıun~ı 

hovı 30.\ı.an Liiıfen Beyo•lunda İıu'·lal cııd Defterdarlık memurların- • • 

Salı ~ünü >aat de11nde 370 numaralı Seker ınag•,· 
dan birisi dün eshabı ma- ı Tde Sirke zalannın hanımlara mahsuı et• 
aştan birisine tediyatta dairesini ziyaret edinız . En •"" 

ciden hareketle (Ereğli, Zongul- ı.r 
bulunurken rüşvet almış "tıru .. • modd ve en ıık rop ,-e manto ; 

dak, Banın, Ama.ra, "' •• üzerindeki hakiki fırsatlardan iıtil• 
fakat cürmü meşhut halin- Şik, Cide ; i,kelclerine azimet· etmek zamanınız vardır. Bu ınlb1<' 
de yakalanmıştır. '" a1 det edecektir. na •anı ay nihayetine kadar devıoJl' 

T opanedeki eşya edecektir. 
Fnzt:ı taf:-ihlt için l':minönü ::=r.nn:na::::::ı:ı::ı:::c~:ııt=ıı ...... 

Ford müessesesine devr- Rıhtım han2 ıınmaraya mürocaat ii Alominyom ve sair 
edilecek olan Topane ant- Telefon: 268-1- :,: 

repolarının tahliyesi dün ::ı:::ı:::::::::ı:m:=-ıı.:ı:ım:ı::m:mı1 li madenleri parlat
bitmiştir. Antrepolardaki :: y lk • il H ğ h "fj 
eşyalar Kuruçeşmedeki ant- u e enCI ~ li m_a a ma SUSCI 

repoya nakledilmiştir. lj VAPURLAR! lıij S 1 
1 Yapılacak yollar ~ l\aradcniı J.iıks ,. surat Po,ıa>ı ff li Cl~EANS QIJ/(K. 

Belediye daireleri 929 sene- ı:'f: Samsun 1 ir:" 
sinde kendi mıntakaları dahilinde il 

Bursa esbak polis 

Hüsnü Bey hakkında, 

müdürü cüzJaııı verilecektir. 

ı: Yapuru Ç b . :: 
yeniden veya tamir şeklinde q ı .\layı> artam a· ~ Büıün bakkaliyelerde saııfır. 
Yapacakları yolların program- •:günü ak,omı Sırkccı rıhtımından lı U , k·ı· G I d V 

mülkiye 

heyeti mahsusası takrafıddan 

devlet ıııüessesatında ademi is

tilıdaııı karan verilmisti muma

ileyh hakkıııdaki karar ahiren 

ali karar heyeti t.ır;ıfmdan 

tetkik ve rcfcdilnıiştir. 

Orman yangınları 
Mevsim dolayısile orman

larda yangın çıkmamasmı 
temin için orman idaresi 

bazı tedbirler almıştır. 

Bu meyanda her köyde 

ücretleri köy sandıkların
dan tesviye edilmek ve ma

yıstan teşrinlere kadar de

vam etmek üzere harik ko

rucuları teşkilatı yapılmıştır. 
Korucular yangından başka 

birşeye bakmıyacaklardır. 
Orman fen memurları 

mıntakalarını dolaşarak her 

köyün korucularını tayin 
etmişlerdir. 

Ticaret odası meclisi 
Ticaret odası meclisi 

yarın öğleden sonra top

lanacaktır. Bu içtimada 

zahire borsası talimatna

mesının bazı maddeleri 
tadil edilecektir. 

!• ;o mumı va ı ı: a ata a oy-
larlnı Emanete tevdı· elme'·te· :! hareketle do{tru ( Zon~uldak, • !! d -

Harf abidesi 
.Şehremaneti, harf abide t 

& !! 1 . :: \•oda han 7 -1 O numaralar 8 
dirler. H ncbolt~ Samsun. Ordu, Cırc- il 

hakkındaki tetkikatını ikmal et

miştir. Ayrıca bu husustaki mü

tahassıı raporları da emanete 

gelmiştir. 

ı:ı son, Trabzon, Sıirmcne 'c !.·l. Rİ ~.\ R Y O LF 
Gelen programlara nazaran ıı 

!i Rize) i'kelelerine gidecektir. n p t k t G J t 447 • 
yeniden yapılmasına ]Qzum gös- I! • . . . . . . • • h !i os 8 U usu: a • 8 1 l! 1 al>ılat ıçın Sırkecıdc ) el- il ı-:nıu:ı•ıııınDlllı:llmıı:ıllllP 
terilen yol ençok Beyoğlunda, lf kenci hanında kılin aeenmına i! • 
tamir edilecek en çok yol da :! muracaat Tel. İstamlıul J.i 15 li Zayı 

Emanet, abidenin alçıdan kü

çük bir numunC.ini yaptıracaktır. 

Yapılacak. lıu numune de müla

hassıs bir heyet tarafından tetkik 

edilecek ve icap eden tadilat

tan sonra 929 büıçesindeki ıah

sisatla inşa"111a ba~lanacabır. 

Beyazıt dairelerindedir. 

Tramvay pencf!releri 

&:n::ı::::c::::::::::::s:ır.:ı::nr.:::::uc:r. Koca Mustafapaşa ask~rlik 

Şehremaneti 1 mayıstan 
itibaren tramvaylarını git

tiği istikametteki sağ taraf 

pencerelerinin açılmasına 
müsaade etmiştir. 

Seyrisef aı"n 
Merkez acentesi: Galata 
batında. Beyoğlu 2562 
acente!i: Mahmudi)'C Hnnı 

istanbul 27 40 

Köprü 
Şube 

oltında 

Ayvalık sür'at postası 
~Şapkaların en ucuz, en sağlam ve en zarifi<:;~COll (MARMARA) vapuru 30 Nisan 

ıır Salı 17 de Sirkecı nhtımından Kunı:ı~larilc mc~hur atıramursel babrikası mamuh\tı 
hareketle Cehbolu, Çanakkale 

SaJJk.aıardır Bill1assa Küçükkuyu, Edremiı. B:rhalliye, 
; Ayvah~a gidecek ve dönuııe 

Bu kere imal etmekte oldugı.ımuz en ;on ınotfa yaz- mezkGr 11kelelerle bırhkıe Alıın-
lık gay~ı hafif ve zarif ta\~an tiiyu ~apkalarııııız ~ayanı oluAa uArayarak gelecekıir. 
ta,·,i)etlir. l,rnnbul Sultan hamam ikinci \akıf hanı altında Gelibolu için yalnız yolcu 

alınır yük alınmaz. 

Kütahya Vilayeti en
cüm~ni daimisinden: 

6600 Lira bedeli keşfi U~k lıastaııesi ilavei inşaatı 20 gün 

miiJdetıe ve. kapalı zarf usul ile müzayedeıe vazedilmiş olduı;ıııı

dan talip olanların yüzde 7,5 depozite akçesile 12-5-929 Jxtzar 

güıııi s<1.1t 15 e kalar ilıale kanununa tevfibn tanzim edecekleri 

temi zarflarıle encümeni daimiye müracaatları. 

·Trabzon ikinci-postası t 
(ANKARA) npuru 2 Mayıı 

Perıembe alcıanu Galata nhbmın
dan hareketle Zonguldak, lnebolu, 

inop, Samsun, Ünye, Fatıa,Ordu, 

Gıreıun ,Trabzon, Rizeye gidecek 

1e Of, Trabzon, Polathıne ,Gire
ıun, Orc!u, F a~aa, S..mıun. Sinop 
lncboluyau Qrayarak gelecektir. 

şubesinden aldığıın askeri ve"· 

kamı zayi eltim. Yenisin! ala· 

cağımdan eskisinin hükmü yol 

lür. 

Sarı MusA mahallesi Saıı-.i 
Pa§a sokağı 32 N. han 

de mukayyit Beytullah 

oğlu Muharrem 

Dr. İhsan Sami 
~ 

Beisoğukluğu ve ihtııatın~ 

l:arşı pek tesirli ve taze a • 
itdır. Divanyolu sultan ;,talı· 
mut türbesi karşısında N. ıs 

Kirahk yah 
Çengelköyünde Kulelide 4 

oda, mutbak, bahçe vesaireyi 

lıavi kullanıılı bir yalı kiralıktır. 
Görmek isteyenlerin Kulelide 

lıalıhl Dilbeste hanıma mür• • 

caaıları. 



Muharriri: 

~K RESİMLİ 
O.MANLAR 

1ules Vem,, in romanları- Matbaa tesisi -
met Mitat merhumla ğeri kalan mukavele 

~mran,, risalesi iradci 
iye ile ve bütlin mecmu-

ile beraber yokedildiJ.ti 
an, ben benuz mntba:ı 

~mıştım. Turk irfanına 
~ı Abdulhamiclin ,·urduğu 
uu darbe l 504 yani 1888 
de olmuştu. "Umran.., ın son 
'tishalannda fenni romanlar 
"'1harriri ( Jul es Yeme ) 

06

-Seksen· günde deni1ll~ 
tercümesini yapmış ol

dutum için araya giren bu 
lleşriyat fasıJasını durdur
lbarnak tizre "Kaspar,, ın 
'-ltbaasında bu romanı tek-

kitap halinde bastır
"';a ~)adım. Maa.rif "Seza
letinin teftiş ve muaycne-

lindcki arkadaşlarım roma
llıının tasdikine himmet cy-
1edilcr. "Seksrn günde dev-

'lfiıtfll,, resimsiz olarak for
llll lorma neşrolununca çok 

"lbet gördii; derhal yine 
<Juıes Verne) in "Gizli Ad~ 
&ıtıa ba~Jadım. Bu, Jül Vernin 

tn büyük f ennt romanı idi; 
bu da çok rağbet buldu; ben 
0 zaman Topanc mü~ürlü
lunde tercüman idim; bir 
landan resmi vazifemi gö
rüyor, bir yandan romanımı 
tercüme, tashih ve tabedi .. 
}Ordum. 

" Gizli Ad3 ,, nm nz za
l'rı:ında tekmil matbu nüsha
larının elden çıkm:ısı b:ına 
~ret ·verdi; Jül Vem romans 
'-rmm ~ Pari.ıe •• •n.
ttı,, kütüphanesi ile muha
bereye giriştim. Rom:ınJarın 
'91ındaki resimlerden getirt
ltıire çabaladım ,.e bu da 
Oldu. O zaman çinko üstüne 
~lk mevcut olmadıgından, 
Juı Yemin roman resimleri 
~ir üzerine Mk olunmlJI 
idi. Heçel bana şimşir ~-
1.rdaıı gah'anotar göodere
Cekti Derhaı. Jül Vemin "IJe.. 
'iz altında seyah:ıt,, ıru inti

•ııp eyledim; Paristen resfm
ltri geldi :&a romanı hemen 
lrrcüme ve .naosaVTer olarak 
Ortaya çıkanlmL Resimli bir 
~rnanın intlşatı 'Babılll ro
kuşunda çok mühim bir 
•adise oldu; Adeta kapıştılar 
,e elimde mevcudu kalmadı 
)lil Yem bu romanile tahtcl-

bahırclığı cm sene en·el 
tasayyur eylemişti Ye onun 
tılheseri sayılabilir. 

Artık ben Türk mütercim
ltrinm me1horlarmdan olmU$
tum. Tabilerden Arakel bana 

tiizel ~rtlar teklif eyliyerek 
Jul y · ernden bir roman daha 
llnı:ı.rladı; "Kaptan Granın 

Çocukla°" nı seçtim; resim 
kalıplarını yine lleçelden ge
tirttik; .. Kaptan Granın ço-
CUJ..ian,, dahi çok rağbet gör
du ve ben de bir ufuk mat-

baa yap:ıcnk sermaye topla
l'b!ştım. Benim gı1Ji matbuat 
~ efililerindcn bir arkadaş buı
durn; ikimtL "Alem matbaa~ 
ili. satın alc.lık; Alem matbaa
l&nın e ki sahibini üçte bir 
hisse ile aramuda Wraktık. 
~te benim matbaacılığını bu-

nla başladı (l 306). "Atem 
~tbaası Ahmet fhsan \re ifi
r1.:kası,, Ebüssuut caddeslnde 
tıam, ay caddesine rakın. ru 
kath dukUolardan Wsfne 

)trll'Ştı;_ bir sene sonra aükkto-
1-rın beşini işgal ettik; mat
baa büyürniye başladı. Jül 

Vcrnin biitün kolleksiyomrnu 
tercüme ve neşreyliyordum:... 
Fakat gönlum rahat değildi; 
hufcalık ve resimli bir gazete 
çıkarmak istiyordum; ne fay
da ki yaşımın küçükluğii ve 
iradei seniye istihsali mecbu
riyeti belimi büküflll'dU. 

Ahmet l\litat Ef. merhumwı 
tam bu zam:ında çok aUka
sını uyatıdırmışum. Ahmet 
Mitann (&.rk ambar matbaasl) 
Ebüssuut caddesinin başında 
Ye bizim yeni küçük matbaa 
ayni caddenin nibayetırideydl, 
komşuyduk, birbirimizi sık 
görüyorduk. Jül Vernden ter
cüme eylediğim romanlardan 
"Kaptan Granın çocukları,, nı 

çıkarmak üzere iken mahut 
sabahçı Mihran ayni romanın 
tekmil abonesini beş ku~q 
yapacağını gezetesinde ilAn 
ederek yeni doğan müterec
cimlige ve matbaacılığıma 
darbe indirmek istemişti. Ah
met Mim El bu harekeli 
"Tercümanı Hakikat,, ta fena 

halde ayıpladı, Mihranı ke
paze etti Ye onu yapmak is
tediği çirkin rakiplikten vaz 

geçirmlşd. Bu lıadise ararnızd• 
ld münasebeti daha çok sa· 
mimi hale getirdi. Benim mut

laka rcsimU haftalık gazete 
çıkarmak havesind: oluşum 

Mitat Efendiye bizim yeni 
matbaa ile kendi eski matba
asını bir şirket halinde bir
Seştirmek fikrini ilham etti. 

1ftiir aınta~ ~~ 
-mızda mukavele hazırlan-

dı ve imzalandı. qer bu mu
kayele Ahmet Mitat Elendi -
nin matbaasında gizil istifade
ler temin edenlerin mcnfa:1.· 
tine dokunup onların entri

kaları ile suya düşmeseydi 0 -

ruz sekiz senelik "SerYcti Fii· 
nun,, yerine "Resimli Tercü
manı Hakikıı~ çıkacaktı. Ve 
Ahmcı fbs:ın ve şlireklsı teş-

kilatı Ahmet Mitat Ef. mer

humun matbmısım belkı şim
diye kadar yaş:ıtacnktı. 

Alanr:t lmmr -
D!!""!PPC 3 ' '*'' --ımlll 

ltmir ve Paris sergitcrir:de 
büyük mükafat we aıtm ma

dalya ihraz eden marul 

iDEAL 
Konservelerini 

Htrkcs, bilaistisna, tercih 
eder. Mtşhur doktor Zerge
ria ta1dp ettiği usul üzre 

sureti im~lleri, hali tabiileri
nia 111uhafazasım temin eder. 

Enfes! MükammaU Sıhhil 
Her bir tecriibni bQyük 

bir rnuvaffakiyet, bir zafer! 1 
Umum bakkaliye rnağazalar-
rında bulunur. 

IW·" 11r:11:rm ••• ::::m:.;' 1 =•1n 

Kokuları iT.af e eden 
Ea mükemmel muzacla 

lllilf fflnA 
MNdae lli..tAr bllrıt. 

... ...... doAo4ur. 
7Alll ..... llflaea ec-

- 4epOldle eemel• "' 
...,. ............ lllllır. 

Sinekler 
Hastahk 
~ etirirler ı 

' 

Evtnize tolculaa her ıtnelr bir hastalık 
mikrobu ile mülemmadır. Flit rstJmaR sure
tlle hanenizi bir kaç dakika zarf,nda bu muzir 
sinek ve sivri sineklerden tem&liyebilirsl· 
ntz • flit , pirtlerln • lcannc:alanll wya ha
mam b6ceklcrinln gizlendi1cleri yuvalan 
tahrlp ve yumurtalarını ifna ede;. BütOn 
başarab 61dürür. Ayni zamanda size uran 
dokunmaz ve kat'iyen leke bırakmaz. 

« f 11 t ) i sair adi ha~rat öldürücü ma
yilerle karıştırmamalıdır • f 1 i t in daha 
büyük ve kat'i tesiri ıfııe mmunmlyetbahJ 
bir netice temin edttektir • 

Tuıumbasıyıa Sıkınız 

lstanbuJ Şehremaneti nanlan 
Taksimetrede işleyen otomobillerin elycvm carl olan 

tarifesi Encümeni mıanetin 28 - 929 tarih ve 462 ınumc

rolu brarnımesiyle 1 - mayıs - 929 tarihinden muteber 
olmak üzre taksimetrenin yalnız ilk yaz:ıcağı mikdar 

büyüklerde 60 yerine 30' ,.e 'küçüklerde 40 yerine 20 
kuruş olarak tenzihlt icra edilmiş ve işbu tenziJ!t~ taksi
metrelerin doğrudan d:ıfroya iş'annı temin için otomobil 
esbabı.oa 1 . haziran - 929 tarihine kadar mühlet vrrllrnlştir. 
Bu sebeple ı - mayıs - 929 den muteber olan iŞbu tcnzilan 
if'ar etmeyen l:l&ksimetreli otomobillere rakip olanlar tak - ı 
simetrenin iş'anndan büyüklerde 30 ve küçüklerde 20 
kuruş noksan vereceklerdir. 

Mütahassıs mukavva kutu ustası aranıyor 
C. ı I. F. Kadınları çalıştırma yurdu kutu imallthantsl 

fçin miitahassıs bir kunı ustası bilimtihan alınaoaktır. Saraç
:IDln-eb:liınt!a M ijnlr ~ }'U ui'fiifffitlne -
racaat ofunmati&r. 

1tan1aa Ruj markalı ~ 
Fevkalide 

.,, -t·-+-+-
.................. • --r+t ~..-.r:-:1 .. 

ANKARA rakısı 
ÇIKTI 

Kibar birahanelerde lüks bakkallarda ve müskirat 
depolarında bulunur. 

Gni P9fA 
iltanb.1 
bey otlu 
hem~ 
istobul 

48 
5 

lir• kurut 
157 68 
367 73 
f 57 60 
382 49 

49 738 ()() 

Motorları ve tezgahları 

Veresiye size takdim eder. 
Beyoğlu Tilnel meydanı Metro Hah - J.tanLul Ankara eacldı.. No.. 60 

KOLİNOS diş ağrılarına, dişlerin çü
rümesine ve etlerin hastalanmasına 

karşı yegane silahtır. 
Kuru bir fırça uzerine konulacak bit . 

santimetre miktarda Kolinos macun11 
diş aralarındakı yemek artıklarına, di-

'"'' Jc ""fll,..""•-•r ~'-~ • T"'I...• •• •- ..ıı 
fleri ~üriiteo mfflropları mahvvei(naedeı;. 

Bu gün Kolinosu tecrübe ediaiz ve 
ağzmızm ne kadar temizlendiğine ve 
saatlerce devam ecko ıeıinliğe dikkat 
edeceksiniz 

KOLYNOS 
DENTAL CREAM 

Tarkiye ıcin depoziteri: ltAURICE FARACGI 

Avukat 

Ebul' ula ve 
Avul at 

Teeati 
Beyler yazıhanelerinini, Gala

tada •Siiorta Ham• nda 4 ücü 
katta 1-2 numara1a nakletmiştir. 
teldon: Beyofln 1810 

lflindm: Samsun (Kefe
li zade Hacı Mehmet 
ye mahtumlaa) koman-

dit şirketi azasınd:ın 

Hacı Mehmet beyin 

yuku vefan Ye şürekft· 

yı mütebakiyenin şir

keti fesh ile tasfiye 

memurları tayini zım· 

nındakl muracaadan 

üzerine Samsunda tüc· 

cardatı ICılııççı zade Ah· 

met Ziyaettin ye Haca 

Kasım zade lbrahim ve 

Hacı Hayrullah zade 

Ömer beyler mahke

mece tasfiye memuru 
ıntmap ve tayın vw 

keJffyet tescil edilmlf 
oldugundan aükadara• 

nın tasfiye muamdesi• 
nin hitamına kadar şlr• 

keti temsil 'e şirketin 
merkezi olan Samsunda 

ifayı vazife edecek olan 

1 
tasllye memurlarına mü

racaat eylemeleri il~n 

olunur. 

19 1657 82 

~~~ 
3 !5 : EmlAk ve Eytam Bankası Is yaucw- ,..... 9150 30 

viİayetdaimiencümeninden tanbul şubesi müdürlüğünden 
8allda ı.unleri ywlı olan mekteplertıı tamtrab ~yn ayn 19 Esas No. meTb MufdliiDea bedelt k:mı senet! 

_ - eaal 00 bire bdar münakasaya konulmUflur !Jra 
~m~~ 1~ 
taııp&erin eocümeae müracudarı. 160 B.iıntPdo Um kalender kası ve 30 cbıam bostan • 1 rİ .. ıle 126 dönnm fundal.k.. lstanbul Baytar iŞ e mu- Emlak ve Eytam Bankasına ait balida muharrer emval blrs tmelik bedeli lan teraitl atiye 

ile mQzayedeye çakanlmlfbr: 
dürlüğünden: 1 - MllaıJede müddeti 15 mayıı 929 ÇU1lnba giirıttne kadar olup tha1e muamdest yevmi 

Mayıs lptidasandan ih"baren Vdiyet •YP' de~ ıdamızLklarıle me7.körda saat on altda iaa olı- b. 
2 - Bedeli icar tik taksiti ihaleyi müteakip veri!mek üzere üçer aylık müsa~I tahitte tediy-. 

çlfiqtinne batlayacalctır. , ___ L __ La.Jeriaia ·Sul•abmette -'-----•~-
Eyi yavru alnuık llleyea ı.s- ~ '-- -~-' ~. 

Kabmblda eski Bayts mehebtadekt Vlllyd 1J11ytiJ' muaunyetlDe 3 - Mcmyedcye tfllnk ellnek arzusunda buluaaaLw Babçakapıda Emlak •e E,.... 8-k• 
. _ı. "-"'----•' ..... ilan olunur. t...MJ ~ne milracaıd etrneliclirler. ve Çatalcada memuru masm•mı ~· 1 , , 

·. 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
UMUM MÜDÜRLOCONDEN: 

SATILIK KÔŞK 
l - lstanbulda Bayfikada Niza• caddesiRde { SEfEROÖLU KÖŞKLERi ) nam ile mar tf 'e iki 

kıt'a tapu sencdilf banb1111% •hdcslncfetf mu maştemilAt kôştleriı sattŞt mii'zayedeye lanuhnuştur. 
2 - Müzayede kapill zarf usuhyledir. ihale 6 marn 929 pazartesi günü Anlan.::!& \ıe Ban' a 

idati meclill lnmarile iua olunar. 
3 - Sabn almak is&IJC11let ( 7l50 ) lirahk tenmat lraesa mteburdurlar. Bu teminat mektubu 

teiDf r;,ttaplıırff~bankr lalJe gGdne yetiptk iizre bizıat ı•mım mü:iürlüge verilir. Ve yahut 
... br ~ ~" ı&ıdtrilJr. 

4 - lblle Nlfılll· ı~ ~ ~r. 
5 - Tlllp olaıdlr hta ,,.. 1171 l..nlt ~ w )'ahut ama mld6rttit mür:rca.ttta 

am' rrd ........... ldtalk • .,. " m~ Ştiriıi hllia Wr ftr'a 1m1~abilinJe Wıeı 
nuslmmı alıp tekli mektaplatiq rapteylerweler{ kap eder. 



/[Cll ~U.TtARI: 
1 Gazetemizde çıkan yazı- •e 
~ e.lmler!n bütün haklan mahfuzdur 

==~· . 
2!._r~e _!larlçıe 

J<oruı Kuruı 

C•1ett,·c .ıöaderilecek mcktup1.ınn Uıerine 
idare içinse ( idare"). yazıya aitse.( Y or.ı ) 

t~aretl 'L:onuhnalıdır 
r Aylıtı r50 ooo 

3 • 400 f()() 
16 
2 

• ~~ 

1400 
1450 

f'OO 1 

l?a.dmıyan mekhıplanıı fadealndea, L:ıymnü

n: ahddere•la mekbıpl.va konulmut par alarm 
Jr.,1:>01ma1.mdllll Ye il&nlum mündericatmdan 

" 
klare meaul cfefllôir. 

(Borsalar ~ 
29 Nisan 

1 

1 
: 

l\ıiktıt 
1 Kajl~ndı _I Acı Mı 

' 

J Jr,tJJz hr:ı~ı 
1 Pol:ır 

:n Yı;nan ffır;ılıu.J 
; H: ,-ıı~mark 
l A' llflurya ~ilinl 
~f J <J Romanya 
4"C ı.c,·a Ihıl~ar 

l FclC'n.eıık flortnl 
~O Franı:ız frangı 
!'O Jlaly:ın Jirrtl 
~O kuron Çf'ko • ~lo,·:ıkya 
l Çer,·onC'ls c ~oYiyet > 
1 Zf'lOtl • L(')ıi!-fan , 
:o rıinar • Yoş:::o~laYya. 
:o rcltika f1'ang1 
f PC'zela 1~J anya 
~ JıTitro frangı 
1 A!eciı.liye 

Çek 

p9J 00 
202 00 50 

f2 00 50 
(8 7500 
~a sooo 
':4 f2 so 
:'1 O S'l 
8G CO 
ısa 1s oo 
212 75 
119 50 

0000 
22 60 
71 so 

112 g' 00 
:9 !50 

782 O:> 

p90 25 
202 00 5) 
51 00 il' ,, 75,00 

ııo 
1250 

28 0050 
80 00 
ısa 

212 
119 

0000 
22 
7·1 

ıı2 

29 
782 

1800 
75 
50 

110 
50 
5? 
50 
00 

, , Londra üzerine bir lnılll• llmı knrn~ 990 00 
044 C8~11 

12 114 oo 
9 340) 
J C875 

e&O 
04S. 

12 

ı· l'nyork ı Türk IJrası dolar 
Paris • • • frank 
)fllano • • • liret 

9 3400 
2 08 so RerJfn 

sorya 
Rrtk,.l 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

mark 
leva 

be ika 
.Amjıterdam• • • florin 

67 75,00 
s 52,50 
1 "75 
2 ~425 

16 112110 
3 41110 
3 8950 
4 3625 

67 7 co 
3 52,25 
1 21 75 
2 64.00 
ıs 112,110 
8 41113 
3 

Cinevre • • • rrank 
rraı • 
\'fyına • 

• 
• 

• koron 
• ı;illo 

~Jadrit • • • pczeta 39,50 
8',00 

00 

,.ırşova 

Allna 
Eukrcı 

Etlgıral 

• 
• 

• ıcloti 

•dlrahmi 38 Ol) 

24 37,50 
27 77 50 

4 
811 

~o ley krus 
24 S7,50 
27 71.50 

Turk lirası dinar 

Tahviller 
Jııtkraz dolıili c ndeli • 
Duyunu muTalıide 
lkıaııılyeli dcmiryolu 

1: lanbul tramny •irkell 
Rılıtı:n Dok »o Antirepo 
Jıtar.bul anonim ıu şlrkeli 

Hisse senetleri 

98 75 00 
200 75 00 

:' 7 15 

25 

93 75 00 
201 so 00 

• o.> 

Jı lanka'ı • 14 10 14 10 

ll··~-O-•_ru_o_nı_ı~h•=n~k-as=ı~~~~~-"'~ıs_a_..~-00.....J:....-00~~°.:...__ı 
Ticaret ve 2:ahire borsası 

nıı1lıır Tlt'•Y"bt .,,... ..... ..,. lr•ttb.umumJlial f.nrııf1rul.1,, vıı>rllml•tl .. 

1 
Okkaıı 

1 

Azami Afgart 
K. P. K. P. 

1 
tui;day % Çavdarlı 

1 Yıın.uıak 00 00 0000 00,00 
Kızılca C0-2l 00,00 00.00 
~ÜlllCI' C'3-C4 co 00 00,00 
>'<rl 32·Z3 COOO 0000 
Pi r.mo CC-00 C0.00 C-0,00 

1 >cı ı rualılut ~3 00 <ıO oo 00 

-ZAHiRELER-
r.a,«lar 
Arpa 

li1l1'tr 
ı i l'ul•( 
l'~·,uJ)e 

il 

"lt!ôllffi 

,:i\U!l~ f'IDİ 

1600 
ı430 

ı600 

10,00 
4300 

-liUBUBAT-
00.00 

OJ 00 

1530 
1410 
1600 
10,00 
4300 

00,00 
00,00 

-UN
ÇuıaJı kilosu 
Ekl•tra e>ııtra 00 1450 
Eklıtro • , 350 
Birinci yumusak oo ıseo 

ıa211 Dlrlnci rcı-t • 
ikinci • 090:> 

- riFTII< -

12 f( 
120C 
ll6C 
115( 
09JO 

.Aı:kara 

Akıelılr 

155,00 

000.00 
fb5.00 

000,00 
Yapagı Guz yuou 135.00 135.°°I 

-AV DERlSI - __I 
Zerden tlrtl C000,00 0000,~00. 
Sansar C000,00 0000

1 

Tilki • 2~00,00 2500, 
Kundaz • 5000,000 1100,00 

-flNDII<- 1 
ç fındık 000 00 000 00 1 

Badem _ . 000 00 000,00 

Devlet Demiryolları ve Li-
• 

manları Umumi idaresinden: 
idaremize lüzumu olan asetilen lambaları münakasası 3-6-929 

paz~rtesi günü saat (15) te Ankarada Bolu patasta malzeme daire
tinde icra edilecektir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve (450) 

liralı~ teminatı muvakkatelerini ı-evmi mezkurda saat (14,30) a 
kadar Umumi idare yazı i~leri müdürliığüne vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnameleri:ıi ( 250) kuruş mukabilinde 
Anrar:ıda malzeme dairesi muhasebesinden ı-ı~ydarpaşada muba
v~at komisyonundan tedarik edebilirler. 

" T alet ,, zn 30 J\/isan 1929 tefrikası: 38 

Araba hareket etti. Güzel 
meçhul kadın uzaklaşıyordu, 
Artık şemsiyesinin dantela-
5ından başka birşey görül
miyordu. (Cones) uzaklaşan 
güzel mahlilku gözleri ile 
takip ederken mırıldanı • 
yordu: 

- Ne garip haiise!.. 

Arkadaşına iltihak etti. 
O, dedi ki: 

- Eminim ki zevceniz 

sizi tekdir etti. 

(Cones) s.Jrdu: 
- Zevcem mi? 

-Evet •. ylni zevceliğinizi 
etmiş olan kadın... Artık 
zevceniz değil mi? Zanne· 
deı sem henüz telak kararı 
veriimedi. 

"Cones. dedi ki: 
- Hayır. 

Bu sözü ne dediğini 
bilmeden makina gibi söy
lemişti. Şaşırmış kalmıştı. 
Şu halde bu harikulade 
güzel kadın kendi zevcesi 
yani "Roçester. in zevcesi 
idi öyle mi? 

Şahsı meçhul bir araba
cıya seslenmişti. "Cones,, e 
• Arabaya binirıiz! • dedi. 
"Cones. itaat etti. 

" Roçester • in karısı 
öyle mi ? Bu genç kadın 
ile ledi " Plinlimon ·• ara· 

sındaki tezat zihnine ğeldi. 
• Roçester • in hareketin

deki hamakat , nazarında 
daha ziyade tecessüm etti. 

1 

3 ıısan 
1929 

. = HER GÜN çrt:AR TCRK GAZETESi ::: 
ll&Ti!!!lrk!!!!!=!m'!!e~~tep!!!!~!!!'erı!!!!ı.~ra!!!!!!,.c1a!!!!!h"'"-~lln~f!!j!;!!!L A~1!!!!!T!!!!A!!i!!!~ !~. F!!!i!E S~I: • 
ilAnlannda o/o 20 teıu:il1t yapılır 

BüyUk ,.e ya bir çok dcla için verilen llinl&rla 
hususi mahiyetteki 11.tnların ücr!tl 

idare ile kararla$lırılır. 

Gueteaılıa lu"u't 11111 lta,,111 eclıı JYI 

Satlrı 

6·8 inci uy!•~• 
5 • • 
4 • • 
ı • • 
1 • • 

""'"' ı:ı,SJ 

25 
40 
ıoo 
200 

I' 
110 gccctı •rj Istanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akd,, yurdu sayuı H. S. H. d.lı:ıı'!.t acenteıl. 

l ·8 ınoı S3yırı ı • 
res:nt 11.ttılır 
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J 

teıı~ıv Jel.il.re işleri) 1971 (vazı jşler ) • telıtraf~ · posta bıtu~u: 4f.. 
----.--~-................... . ... : 

Liseler ıııüba., Jlcele satılık mat-: 
Liseler mübayaat komis1ır 

nundan: 
iki kıt'a keşifnamc ınucibiııct 

yaat koıııisyo 
nundan: 
Ankara~ Istanbul, 

izrnir, Bursa, Kasta 

moni, Konya san'at 

mektepleri için kül -
liyetli miktarda elek
tirik, demircilik, tesi
satı sıhhi ye maran -

gozluk ve saire gibi 

alat ve edevat,Mayı-
sın 12inciPazargiinii 
saat onaJ.tıda ihalesi .. 

•• 
İcra }{ılınmak tızere 

usulile kapalı zarf 

miinakasaya konu.l .. 
muştur. 

Taliplerin evsaf· ve 
miktarları ile şeraiti .. 
ni anlamak iizere ko .. 

• 

misyona müracaatları. 

Taksimetre • Pikadilli • 
muhallesinin bir sokağında 
tevekkuf etti. Şahsı meçhul 
otomobil parasını verdi ve 
öne geçerek bir eve girdi. 

Evin kapısı üzerinde ba
kır bir pılakada şu harfler 
hakkedilmişti: 

M. Karr 
Bu dehlizi boyladılar, 

bir kaç kademe indiler, 
ve kısmı azamı küçük ma

sallarla meşgul olan bir 
salonda bulundular. Bura
da dekor gayet garip idi. 

Odanın dıvarlarından 

birinin nısfını bir mutbak 
ocağı işgal ediyordu. Oca
ğın üzerinde bakır avani 
asılı idi. 

Meşhur sporcuları gös
teren eski resimler dıvar

ları tezyin ediyordu. Oca
ğın karşısında kıymetli ol-

ması muhtemel bulunan 

eski fayanslar konmuş bir 
büfe duruyordu. Salonun 

bakiyesi yemek salonu va
zifesini görüyordu. Burada 
karı kadım bir konfor mev

cut idi. Bu konfor şimdiki 
z3'handan daha az asabi 
olup süsten ziyade rahata 
kıymet verilen bir zamanın 
yadigarı idi. 

Burası kar külübü idi 

Şahsı meçhul misafirler 
defteri önüne oturarak ken
disinin ve davetlisinin isim
lerini yazdı. "Cones. bu 

baa makineleri 1 
Birisi çitt battal v~ .çitt kazanlı diğ.eri ~ift 1~.ta~- 1 

• bul ve çiıt kazanlı ıkı matbaa makınesı musaıt • 
• şerait\e acele satılıktır. Görmek istiyenlerin Sonsaat e 

l~~--~::;;;99~e.••••••••I 
Çanakkale Nafia baş Mü-

h d • 1•.,• J yüz bin en ıs ıgınaen: lıamminli 
lira bedeli mu· 
Bali kesir- Çanakkale 

· Je lstanbul san'.ıtlar ınektebın t 
·ra yapılacak inşaat ve tanıt 

mayısın 14 üncü salı günü slat 
16 da kapalı zarf us~Jile iJ:ale 
edilmek üzre münakasaya >O
nulmuştur. Tatiplerinin ınüııl: 

k . . k t . - va~tı asaya ıştıra e me.< uzre 
muayyenindc komisyona nıur:ı

caat erlemel:ri ve keşif ve 
ş,ırtnameleri gürmek isti)eııle
rin ce l.oınisyon k;tabdine ıııii
racaatları ili'ın olunur. 

tarikinin çandan itibaren Çanakkaleye doğru 15 kilometroluk !-----------~ 
kısmının tesviyei (ürabiye Şose ve imalatı sünaiyesile birlikte ka
milen inşası evrakı keşfiyesi henüz tanzim edilmekte olduğundan 
rayiç üzerinden 20 Nisan 929 tarihinden iiib:ıren 20 gün müddetle 
ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Hüsnü haline 

itimat olunanlar ehliyeti feııniyesi Nafia Dairesinde tastik olunanlar 
kabul olunacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk hesabile 7500 lira
dan !baret muvakkat depozitolarını nakden Ziraat Ban~asına 

tevdile makbuzlarını veya buna muadil hükOnıetçe kabul edilmiş 
Bankaların teminat mektuplarını kapalı zarf derununda teklifnanıe
lerine raptetmeleri iktiza eder. Talipler yevmi ihale olan 9 mayıs 
929 tarihine müsadif perşenbe günü saat on altıda!! evvel enci:.
ıneni vilayete ve tafsilat isteyenlerin Nafia baş mü!ıe:ıdisliğiııe 

müracaatları ilan olunur. 

ALTINCı BÜYÜK 

Tayyare piyangosu 
KEŞiDE: ı ı MA YISTADIR 

İKRAJIİYE: 45,000 LİRADIH 

AYRICA: 20,000 ' l 5,000 • 12,000, 10,000 LİRALIK 

iKRA:\IİYELER \"E 10,000 LiRALIK BİR l\lÜKAFAT 

Blı keşidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 

Devlet Demiryolları ve Li -
• 

manları Umumi idaresinden: 
idaremize lüzumu olan çam dilme kalas ve talıtalarııı nıüna

kası:sı 8-5-929 çarşamba günü saat (16) da Ankarada Bolu palasta 
malzeme dairesinde icra edilecektir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif nı~ktuplarını ve (450) 
liralık teminatı muvakkatelerini yevmi mezkurda saat ( 15,30) a 

kadar umumi idare yazı işleri müdürlüğü:ıe vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini (250) kuruş mukabilinde A:ıka

rada malzeme dairesinde J-laydarpaşada nıübayaat komisyonundan 
tedarik edebilirler. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

idaremize lüzumu oları font boru ,.e teferru1tı münakarnsı 8-
6-29 cumartesi günü saat (16) da Ankarada malzeme dairesinde 
icra edilecektir. 

Müııakcsaya işt'rak edecek!eriıı teklif mektuplarını ve (1350) 
Türk liralık teminatı muvakkatelerini yevmi nıezkürda saat (15,30)a 

kadar umu:ııi idare yazı işleri ınü Jiırlüğfuıe vermeleri lazımdır . 
Talipler münakasa şartnııneleriııi (500) kuruş mıılobilinde Anka
rada malzeme d~ircsinde,J-laydarpaşada ıııubayaat l:omisyoııııııda 

tedal'ik edebilirler. 

KRAFORT LAKSATif 

Müshil Sakızı 

Crawford's 
Chewing Lax.ative 

En iyi Amerikan sa~ızı ~~yet 
lezzetlidir. Q;ı adedi ihtiva e
den bir kııtuırun fiatı 25 ı,ıı

ruştar. 

1 veya iki sakız 60 gram Jıiıı! 
yağının tes'riııi yapar. 

ÔKSÜRUGE KARŞI SAKIZ 

•I<ravford Conglı Gum• Ö :· 
sürük boğaz ağrılarıııa karşı 

pek faydalı ve lezzetı it tif claıt 

bu sakız bilhassa tülün içer;Jcre 
tavsiye edilebilir. 

Bütün eczanelerJe ve ecza 
depularında saıılmal ta:lır. 

Türkiye vekili unıu•nisi: Riş•r 
Vo!f G~lata Voyvoda !-fan 7-10 
posta !-ulusu 447 Galata. 

15 ıe:ıe tcmiaatal 

dakika ıaıma> 

Sİı\'GEH 
saatlerini kııll.ırıtJll' 

Fenni gözlüklerin her nevi 

Deposu: htanbul Köprü Baıındı 

GRAMA TOPOLP Biraderler 

Nisan 
Z;/~adc20 Burç : Sevir 
Ayın batışı "i1l'01 Ayın do~uş• 

10,14 l.!!.J~ 9,06 

Salı 
Namaz vakıtları 

t. Ôll• bdn.41 Akt•1111 Yattı lmı•._ 
s,oı 12.t ı lb,02 19,0J 20,45 3,o: 

Buııün doianlara lıim: 
Erkok: Kıa: 

Can Vildan 

Günün naıihatı: 
E,· ıı c\·lndc, l:öylü kbyUndc gerek 

Buıünkü h"va 
Bulutlu l'C hafif ra;:!murludur 

Mea'ul müdür • Refik Ahmet 

Muharriri: Vere Stakpul 

suretle meçhul refikinin 
"Patrik Spençe. tesmiye 
oluni!uğunu öğrendi. 

Hem de "Sör,, imiş. Bu 
sırada gelen hizmetkarlar 
ona hıtap ederken Sör 
Patrik diyorlardı 

Bir omlet yediler. Top
rak destiler içinde tazyikle 
yapılmış bira içtiler. Yemek 
gayet hoş geçti. "Spençi. 
çenebaz bir çocuktu. Mü
kalemeyi kendi başına ida
re ediyordu. • Cones • e 
dedi ki: 

- Bana ait olmıyan şey
lere karışmak istemem. 
Fakat neden sıkıldığımızı 
anlamıyor değilim. Artık 
eski şen adam değilsiniz. 
Acaba böyle sıkılmanız 

zevcen izden dolayı mı? 
•Cones. cevap verdi: 
- Hayır ondan dolayı 

değil... 
- Bana esrarınızt söy

lemenizi istemiyorum. Size 
nasihat da verecek değilim. 
Maamafih yerinizde olsay
dım zevcemle barışırdım. 
Haklı olalım azizrm"Roşi,, .. 
Ona siz bir cehennem ha
yatı yaşattınız. Geçen ak
şam hemşeriniz • Vernon " 
!arda benimle gör:işürken 
hepsini anlattı. Sizden bir
çok bahsettik; nihayet şuna 
karar verdik ki, eğer gelişi 
güzel kimselerle görüşmek
ten bir dafa feragat etseniz 
insanların en mükemmeli 
olacaksınız. 

Ah l sizi müdafaaa etti -
ğim sırada beni duys:ı idinit· 

Saçmayı bir tarafa bırakır· 

sak artık ağırlaşmak sıra -
mız geldiğini tasdike mec

buruz. Ben bu sözü hem 

sizin için hem kendim için 
söylüyorum. Genç omuzlar 

üzerinde yaşlı başların ya
kışmadığını söylerlc:. Azi • 

zim (Reışi) .. sizirı de tasdik 
edeceğiniz veçhile omuzla· 

rımız artık o kadar genÇ 
değildir. Şunu da size ha· 

her vereyim ki eğer çabuk 
doğru yola avdet etmezse· 
niz karşınızdaki yoldan 

çıkacaktır. 

( Btımedl) 


