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Yunanlılar 
V enizelostan ce
vap bekliyorlar 
Yalnız emlak nıese
lesinin hakeme lıa

('al esine razı 
olacaklarmış 

Sefirimiz hareket elli 

At. Ri<'as Jılihalako-
1Jll/asla konuşuyor 

Memleketimizden ayrılan se
firlerine! takdirname 

gönderecekler 

r-----------------
ı Matbuat hahraları 

Muharriri: Ah111et 1hsan 
~ = sayıfamızda 1 

! . . 1 
~ ._.. ................................................... . ....................... ..J 

• Gazi söylüyor:''lşte karşınızdayım.Görüyorsunuz ki sizin memleke-
tiniz için ömrünü vakfeden adam sıhhattedir. Bu memleketin dün
yada en ma~~~.~evcudiyet olduöunu görmeden ölmiyeceijim,, 

Reisicümhur Hz ... 
11in evvelki Qece 

Büyükdcrede 
halkle hasbıhaleri 

<len ada11ı sılıhatteclir. 
Vesi:zin için çalışa
caktır. O sizin için 

Menfean., 
mız için öm
rünü ve sıh
hatını vakfe· 
den adam 

-

• 



• 

Yeni Türkiyeyi ziyaret l*l 1soN ''I 
_HAB~~eR_ Mustafa Kemalin kuvvetli 

şahsiyeti önünde İstanbula 
muvasalatin verdiği bütün 

tahassüsat silinir 

Cevabi 
notamız 

J\,falen gazetesi muhabiri M. Hanrl dö Korab Tür/tiye hak -

lr.mda bir makale sılsılesl ne§rine ba,lam'*lır, bunların birincisini 

ll'.ıgün /tarilerimlze arr.ediyoruz. 

Garip bir lerzişle uyandım. 
Sema bulanıktı, Yapur ilerile
mlyordu. (~ski lstanbuluu cf

ı;anclerini düşünerek uyumuş

tum. Uzun yeleli beygir ka

filel eri, gül pembesi vep. ye
şll ipekten sarıklar, bükiilmüş 

çelik palal•ır .• Kitap elimden 
güverteye düşm~~ hlmıştL .•. 

__,_ Lt'ıtfen pas:ıportunuz? 

liıtiyor !>aş kamarot bir 
tlir.dc ekmek sepeti hü viyrt ı 

varakalarını topluyordu. 

.'.rknsır.da al sancak te
mevvüç eden bir çatana ya

ya~lıyan vapura yanaştL Ha- ' 
ki elbiseli adamlar tırmana

rak içeri daldılar; bunları 

ı;ivil elbiseli ve kasketli kim
seier takip ettl 

Gelip parmaklığa dayan
dım. Pardesümü silkeledikten 
ve dürbüniımli ayar ettikten 
10nra dedim ki: 

- Güzel değil.. insan 
yan bir kapıdan kabul edlll
yormuş gibi bir hisse kapılı

yor. 
Vaktlle Senegal bölüğü· 

kumandanlı~ında bulunmuş 

olan bir s y ı"ar ticaret ko
misyoncusu dedi ki: 

I ld~ bak ne kadar 
çol; haç c.likıniŞk r!.. 

l lnkikatcn doğru söyllyor
du. <Jclibolu şibih ceziresinin 
Çanakkale methulinde sıra· 

sile beyaz hnçlar vardı. 

Dij!;cr yolcular buna aslu 
dikkat etmiyO<"larclı. lngillz 
sefa: eti erkılnındln mirıılay 

Y cods bir filim müessesesi 

ilo top oynuyor, il.i çift te 
dans ediyordu ... 

Yanındaki sabık yüzliaşı 

"Duve" nin enkzını göstere· 
rek .'.fiyordu ki: 

- Şu noktda nsırlardal\· 

beri Jrnn dökülmesi anlaşıl

maz bir şey değildir. Ar.r. 
üzerinde böyle bir yer bul
mak mümkün mü ?. 

Haritayı önüme açarak ce
vap Yerdim: 

- l•:vet gördüğünz yen! 
Türkiye arazisi üç cephelidir. 
Bu arzı hiç bir scn•cte malik 
olmasa da pek biiyük kı y

meti habo:dlr. Şimalden Ru . 
yaya, garptJln Avrupaya, c~

nuptaıı Afrlkaya nnzır. Şarkta 
arazinin kıt'aya iltisak ettil';i 
noktada Hinde, Jrana, Af;;a
nhtana giden bütün yollar_ 
Fakat acaba yeni Türkiye 
ati için ne saklıyor ? .. 

Ertesi guııu vapurumuz 
Galata rıhtımına yanaş:nı~ tı. 

Barda henüz tamame~. 

uyanmamış kimseler, pijama
ları üzerine mantôlarıııı at· 
mışla, kırmızı yakalı sarı~ııı 

polis memurlarının çalıştığı 

masa ctrahnn topl:ınmışlardı. 

Yalniz Fransızlar masa 
kenarlarına oturarak konu
şuyorlardL Levantenler' sakin 
ve şüphe besllyen bir kitle 
vücuda getiriyorlar; lngili.r.lcr 
traş olmuş ve kravatlarını 

bağlamış oldukları halde mü
taazzım bir tavırla durııror

lar, yolcu üç Rus ta treni 
kaçırmı~ kimseleri andırıror

lardı. 

Memurlar İngiliz m!raların 
evrakını ıızunca tetkik ettik
ten ve Fransızcıı suaaller 
riat ettikten sonrJ pasapor
tur.u bydettiler. Ben vesika
mı uzattı!';ım zaman ise res
:n~ bir n:;zar atmakla lkıiI.ı 

c<l'ldi. 

. A~· ı;s~fy~y~ ·d~i.~ ·ır.·ı:;y~;_ j 
dum. Bir sıra yolı•mu şaşırdım! 
Bir çok geziıı<'.ıkten sonra 1 
nııığıızası önümlc duran bir j 
;ıd::ma soı dum: · 

- Ay:ı Sofya. 
Fransızca bil;yordu. Eski 

elbiseler s:ıtın aldıı:tır.ı n:ılanı. 

Banıı yolıı r:ıröf etti. O tarif 
ederken ben dikkat ettim. 
citıkk:lnııı lç tarnfıııda zarif 
Ye m'ıtefekkir bir .zatın re-
sim talık cdilml~ti. Bu o .• 

m;:a:mı:m::ı=··-ö' !"CfW 1 ı Biiyiı c G:ızL .. l\!ustda Kemal-
men- başlıyan münakpnın 
b 

di. 
ir 'lemini itilaf ihzar et· Tırrr.nnma~a başladı~ım yo-

mesi muhtemeldir. ku~u çı!..ma!';a devam ettim. 
Gayrı mübadiller Sağda solda lambalar yanı-

Türk gayrı mübadiller yordu. 1 lcr tarafta en küçük 
cemiyeti s.-nelik kongresi- dükkanlardan en bliyük tica-
nin 10 ağustos perşembe rctanelere varıncıya kadar 
günü içtimöı tckarrür et- her köşede t.yrl genç dinç, 
miştir. Kongre Türkocag· ı mütclekkir, aziıııkar sima 

baıı:ı bakıyor r~nki beni ta-
salonunda toplanacak ve kip ediyordu. 
şehrimizdeki bilumum gay- Sanki her achmda sert kal-
rı mübadiller işfr:ık ede- dırım üzerinde bu sima aza· ' 
ccktir. Bu sene kongre çok ınetile yiikselerek o günkü 
hararetli olacaktır. Eski h:ıtıratımdan Ç:ıııakkalcyl, 
idıırc heyeti senelik r.ıe~a- lnglizleri, Bolşevikleri siliyor 

bıi tün muhiti dold:.ırııyordu. 
isine ve tevzia• işlerine da- • ------
ir raporunu verdikten son- 12 senelik sulama 
ra yeni idare intihabı ya· p1'0~1'3ll11 1 
ptl~~~ LJ 1 

Kongrede uayrı ınüba- Nafıa \·ekilln!n rlyasctin~e 
., mütfthassıslan,an m[irekkep ı 

dille: in düştükl.!ri va:ıyct· komisyon Tıirkiyede takip 
t~n kuıtarılmalaıı m~v:uu cdikcl'k 12 sencl:k ir ·.;. ye 1 

bah~lacak vo: fli makamat iskn ;,;ogranıır.ı ha:;ırl~mnk-
r.czdinde mukıbele l.ı:tıni- tadır. Komisyon programı 
sil '"tbirlerir:;ı tesrii içi:ı biurmiş gibidir. 
kşebbüsatta b;ıll•nula.:aktır. Bugünkü içtimacla ta-

Yeniden ieuzi1ıt 1 nıamen bitmesi mııhtcnıcl 

Hanei-esasları 
ihtiva ediyor? 

A ııknra, !O (A.A) - ,\
tiııa dçinıi;r. tara[ındıın Per
şembe ırlinü a~şamı Yunan 

J lariciye nezaretine verilen 
c~Yabl ıhuhtıra berv~çhf aıl· 

dir: 
Tlırki ye \ıinılıııriycti hü

kumeti hariciye ·vekiline Yu
nan sefiri tarafından tc,·di 

olunan 27 Temmuz tarihli 
nııılıtıru muhtc\· iyatına ittila 
kc>hcuik. Bıı muhtırada Y u

n an hükumeti meYcut muh
telif meselelerin h:ıll! için 
c~reyan eden muzakcratın 

tikaıııetc uı;rıınıa sı mcsulire
tiııden tcbcrri etmek tema

ylıl lınü gfütermekte ye mü
zakerat dosyasının muhteli
fünfih kalan ıı:>ktular üzerin
de karnr ittihazı için bey
r.~lmllel adalet divanı yeya 

lsvive koıılcdernsyonu rci'
ierl tarafından tayin edilecek 
bir \'Cya nıiıteaddit hakeme 
tenliı teklif eylemektedir. 

Tiırkiye hükumeti işbu 

meselelerin h:ıllini temin 
edecek ııhut ve mukiıvelat 
me,·cııt olmadığınban dolayı 

müzakereye girmiş değildL 

onun cvel ve ahir göz önün

de bulundurduğu şey gerek 
tebaasının gerek Garbi Trak

yadaki ekalliyetlerin hukuku
nu Lozan muahedesile onu 

takip eclen itildhtamelerin ah
k:lmı dairc,;inde temin et
mekten ibaret olıı:ıu~tur. Bu 
munhcde ve bu itllı\lnamclc-

rin altı stnedenbcri tııtbik 

ve intaç clıınıııası mcs'ııliyeti 

kc~disinc teveccüh etmediği
ni ispat etrneğe Türkiye da
ima hazırdır. 

Bu yüzden mütemadiyen 
şikayet etmekt~ olan Türk 
hükı1metine 19~8 m:i'rtında 

Genevrede Tevfik Riiştü bc
yefeı~di ile vaki müzakera
tında l\J. l\Jihulııkopulos mü

naziünfih meselelerin halli 
için daha seri ve daha ame-
11 bir çure bulmak üzre bir 
müzakere açmak ve bunun 
için hakem tavassutuna mü

rac:ıat etmek teklHinde bu
lıınmuştu. işbu haheme mü

racaat teklili mevzuu bahis 
mesaili cemiyeti akvam tara
fından mensup ve salı\hiycti 

l:l,zimeyl haiz bitaraf azanın 

sıra ile riyaset eylemekte 

olduklnn muhtelit komisyo
na tevdi eylemiş' bulunan 
ahkamı ahdiye ile kabili iti

laf olmadığından muteakiben 
her iki hlıkCımet arasın da 
yeniden !ikir teat\sl vuku 
bulmu~ıu. Nihayet iki mem
leket arnsındaki hüsnü mü
nusebatı tahiye eder YC ken
di teaı.'osln!n hukukunu dah:ı 
ziyade sHr:ıtJe temini gibi 
amel! faide 

·~ Cevabi nolamı.ıın müle

ba/tl /(1>rH pek geç alındığın

Jan bugün tamamının neş-

ri kabil olamamıştır. 

---·---
Terfi 

VAKiT 11 Aı;ıısros 

• 
iz mir 

• 
şamıyonu 
Bugün Fenerbahçe ile 

karşılaşıyor 
ŞelırimizJe bulunan \e evvel· 

ki gün O;ılatasarayla ilk maçını 
yapan lznıir şampiyonu Altw 
takımı bugün fcnerbalıçe ile 
karşılaşacaktır. Altay cuma 
günü bilhassa birinci devirde 
güzel bir O}Un ornanııŞtı. Bu 
muvaffak oyun fenerbahçeııin 

alıeık:i. oyunı}'Ja karşılaşıııca 

ortaya l:er halJe zevkli bir 
futbol maçı çıkacaktır. 

Bugünkü maçta Altayın iıııı · 
lıaciın l ı attıııda bir deği1iSlik 

yapması \'ehabın asıl yeri olan 
sağ içte, Doınenikanın da mer
kez ınulıadın mevkiinde oyna· 
malan rnyhtenıeld :r. 

feııerbahçe de Mısırlılara 

k~ rşı oynattığı Şekip ve Hadi
nin yerine Reşat \'e Niyaziyi 
oynatacaktır. Hakem gene M. 
Ailendir. Maç 17,30 da başlı
yacaktır. 

Oala~ray f
0

enerbalıçe heye
ti tenısifi resinden: 

Misafirr~rimiz iznıir şampi • 
yonu Altay takımile Fenerbahçe 
arasında ·~apılacak müsabaka 
bugün saat 5,30 da Tasiın stad
yoınunda icraedilecektir.Hakem 
Mister Al;Jen dir. fenerbalıçe 
oyuncnl:mnın dört . buçukta 
Stadyoıfıda bulunmaları teblig 
o:unur. 

Ahmet Muvaffak 

Daver B. 
Gaiatasaray kulübCn
deki yazif elerinden is

fif 1ı etil. 
Galatasaray kulübünün iki 

seneden beri ikinci reisi olan 
,.e sekiz aydanberi de buna 
iıızinıamen futbol baş kaptanlı

ğı vazifesini ifa eden Abidin 
Da ver beyin bu vazifelerden is
tifa eıtwi ~aber ahıı:r.ıştır. 

Daver lilcyin bu istifası Oa- ı 

latasaraylıları ve kendisini se
\'en bütün sporcuları müteessir 
etmiştir. 

fılhakika Oalafasaray Daver 
Be)·in istifasile, Sarıkırmızı içın 

nlmadan yrrulmadan bir çok 
manilerle miicadelc ederek 
çalışan p~k kıymetli bir idareci 
kaybetmiştir. 

- ----
Salamini 
alamıyorlar 

Yunan heyeiile ~irket 
nrttJındiı ihtil8.f çıktı 
Yunanlıların vakti le Alman. 

yaya sipariş edip tc harbı ıımu
ıtıt Ozerinc inşaatı yanda bıra
kılan •Sal~min• kruvazurıınun 

ikmali senclerdeıı beri uzun 
münakaşelere zemin teşkil et -
miştir. Eu mes'ele hala kat'! 
surette hallolunamanııştır. 

Son gCnlerJc Yumnistan hü
kumeti tlambıJrga bir heyeti 
bahriye göndermiştir. Yuıaıı 
!:eyeti bahriyesi inşaat şirketile 

SaJamini:ı il<mali için müzake
rede bulundu. itilaf yapılmak 
ve muh.ve!e akdetilnıek üzre 
idi. 

Ukin son dakikada 
il :til!ıf zu!ıUr etmiştir. 

yeniden 

Her iki tarlfın teşkil eylediği 

mütalır.sııs ı~eyetler tekneyi esas
lı sı:ıe'.te muayene ve tetkik et
ıni~ierdi. Bu tetkikattan asıl mak· 
sat sefaini lınrbiye inşaatındaki 
son teceddiidün bu tekneye 
nasıl tatkik ~clebileceğini cğ

renmek idi. Bu hususta tara
feyn mütalı~ssısları arasında 

büyük nıcş: ülat çıkmamıştır. 

Asıl ihtilaf geminin toplar 
ile teçhfhizi meselesindedir . ynpılıyor olun progr.ımdn 12 senede, 

Gayrı mübadiller kvziat her sene yapılacıık inşaat tc- tas- fakat müzakeratın sekteye uğra
masına bais olan en mühim ihtilaf 
para meselesidir. Yunanista'l 
geminin ikmali ve makineleri 
için altınış &ekiz ır.ilyoıı mark 
teklif etnıişt'ştirr Şirket bu 
meblağ ile geminin ikmaline 
imkan ı:örmediğinden son ilılilaf 
bundan çıkmıştır. Bunun Qzc. 
rine geminin havza alıaması 
tehir edibıiştir. 

Aıkcri liste ili 
dike arzediliyor lconıisyonu beşinci tevzi !is- fcrruatm :ı kadar tesbit cc'll-

tesirıi hıızırlaıuıştır. Bu !is- nıi~t:r. liu sene, Çubuklu ; 
teyr. dahil olan 40 gayrı Aıık~r;ı ovalarının lskası ı 
nıübadile 3000 küsur lira 1 ~~ısrısa ornsını.ı irrn v~. b~ J 

dakıtılaca.khr. Alikadaı !ar ... ' '.\lcndcrcs havalısının 1 
nıelrtuplarla davet edilnıi • 1 ıskası nmdiyııtına başlanacak-
ı - d' y ş 1 tır. Bıı suretle her senet·· 
er .ı~. arın para tevziatına f:ıaiiyet ,l!ğer mıntakalar~ 
baflanacaktır. dı ı~mil cuilcccktir. 

Ankara, 10 (Yakıt) -
30 ağustosta ne~redilecck 
askeri terfi defteri Rcisi
cümhur Haı:retlerinin tas
dikine arzedilnıek üzre haf
ta içinde lstanbula gönde
rilecektir. 

« Vakt »ın tefrikası: 2.j 

Serseriler
1 - kıralı ı 

Firari Erme 
eınlaki 

Fransızlar taraf !il 
talep eıJilecek.nıiş! .. 

. . 
AlekJandr Zubkofun hatıralı/ 

Daha sonra ı\lnıanyada defterlerinizle ispat edıııiz. 1 

Berui konMJlo$ıı 
ne diyor? 

yaptıp;ım hizmetlerin miktarı Beni şahsln laıııJığıııdan buıııı · Yeni Adana 

Berut muhabiri yazıyor: iki dıizincyi geçti. Şimdi de alış vrriii defterine kaydetır.e-
muharrirlik ediyorum, b:ıhil· ıniş oldııi:mıu scrledi. t liddetle 
lım atide daha ne gibi yazi- dedim ki: 
[dere gireceğim! J 922 \'e - Bana r,ı:rnrdığınız nıüş-
1923 te Ya1.iyctim salah bul- kiilatın hesabını sizden soraca-
du. ğım. ~öyledikkrinizde Ur tek 

Rus parasının su~utuııdan pek 
büyük zarar gürmüştüın. Tabii 
bu sefer de Alman parasının 

düşmesinden istifade edecektim. 
Bir ınobilye mağazası mümes
silliği elde etmiştim. Maskakçe 
ile parasını veriyor ve lsveçte 
kuron ile satıyordum. Bu mu
amelem Alınan parasının sukutu 
devam etlikçe devam etli. Çok 
kazanabileceğim için az za
manda kendi hesabıma işe gi
riştim. Doğrusu aranırsa bu 
hareketim ınalıvime-sebep oldu 
Büyük siparişler aldığım b:r 
sırada Almanyada frank istikrar 
buldu. 

Cülün mallar yfızde yüz tır

lıyarak satlığım bedelden faz
laya mal oldu. Netice olarak 
taahhüt edindiğim siparişleri 

veremiyerek iflasa mahkum ol
dum. Yaptığım cüz'i serveti kay
bettim. Başka bir iş taharrisine 
mecburdum. Seyahat ederken 
bir çok bildikler peyda etmiş

tim. Bunlardan biri sayesinde 
ilk defa İsveçe gelen yeni sis
tem bir yazı makinesinin mü
messilliğini darulıte ettim. fa
kat bu, ai k5.r getiriyordu. O 
vakit radyoya geçtim. fazla 
kazaılıyorsa da bu sahada rakip 
pek çoktu. Bütün işsizler rad
yoya koşuyorlardı. Ecnebi ol
duğumdan vaziyetim güçleşi

yordu. Bir titr!ü ilerileyemi
yordum. 

Bir defa dıha ebeviynime 
müracaat mecburiyetinde kaldım, 
Prk endişeli bir deue geçirdi
ğim bir sırada « Svenska> film 
cemiyetine figüran olarak gir
miştim. Bir defa « Brümyüs.ün 
idaresinde diğer bir defa da 
meşhur rej'sör Kill•s idartslnde 
!ilimlerde çalıştım. fakat işler 

gittikçe fena gidiyordu. Elmas
larımı, yüzüklerimi ~tmağa 
mecbur oldum. Bir gQn polise 
çağrıldım: ertesi günü saat on
da komserlikte ba!ıınmağa da
vet ediliyordum. Vardığım za
man komiser, Margalif isminde 
bir adamla münasebatım olup 
olmadığını sordu. Evet cevabı

nı verdim. 
- Maagaiife ne satıınız? 

Sıydım : 
- Üç yüzük, bir pırlantalı 

broş, hir aıtun kravat iğnesi, 

bu eşyayl Rusyadan nezdiınde 

gelirmiştim. 

Komiser sordu: 
- Bu eşya için kaç pıra al

dınız? 

Ne aldığımı parası pJTasına 

söyledim. 
Komiser çekmecesinden pır

lantalarla miizeyyeu bir bilezik 
çıkararak sordu: 

- Bunun için kaç para al
dınız? 

- Ben ömrümde bu bilezi
ği görmedim. 

- Ne demek ... Bnnu Mar. 
galife satnıışsı,ız ya ! ... 

- Haşa büyük yanlışlığınız 

\'ar ... bunu asla ı:örmedim. 

Kamiser bana i:ıannıadı ve 
merkezde kalmakhğımı emretti. 

iki üç saat beklemiye ıııec· 

lıur olciıım . Nihayet Mösyö 
Margalyef ile muvacehe edildim. 
isticvap devam etti. ve ceva
Urci bu bileziği tenden satın 
aldığını bila perva iddia eyle-
di. Dedim ki: 

- Rica eddrim bupu 

doğru J:if ı·oktur. Beııi nasıl o
lup itlilıaın ettiğfoizi de anlıya-

• ıeıyo; um. 
Maamafih merkezde alıkonul

dum ve geceyi hapiste geçir
d'.m. Sabahıu dol.uzunda ko
miser gelerek dedi ki: 

- · Mcs'ele hallcdilji. Evini
ze avdet edebilirsiniz. Sizi na-

. file yere tevkif ettiğimize mii
teessifim. Bilezik •Grandofrl• 
de kaybolmuş ve bunun daha 
kaybolduğu akşam farkıra va
ı ılmış. Bileziği alan ve ınös;·ö 

hlargllycfe satan gar~oıı bir 
sui tessadüf eseri olarak tıpkı 
size l:eııziyormıış. Kııyuıncıı 

yanlışlıkla onu siz zannetmiş. 

Sizi de •Grandoteı. de görmuş 
oldukları için tevkife lüzum 
ğörınüştük. Zaten liali hazırda 
hırsız Garson t~vkil edilm ·ş 
bulunuyor. 

Bıı sözler lıeııi tcs;.iıı etme
di. Bir masuınu bir şup'.:e 

üzerine ha~se attıkları ilk defa 
görülmüş bir şey olmadığı r, ı 

ve ınaamafih Margalyeltcn 
hesap soraclğı.nı söyledim. 
Koyverilir verilr.ıez kuı urı

cuaun dük<üıı:ııa gitlim. fakat 
seyahata çıkmıştı ve ona bir 
daha Stoklıolm da tesadüf 
etmedim. Cesaretimi muhafaza 
ettiren şey nişanlımın bana 
karşı ol an irtibatı idi. 

(Bitmedi) 

Lahitle 
Almanya Renin tahli

yesini istiyor 

Yung pUuıı etrafında· 
ki m6n111uJ1llllır bdtfJn 

hraretile dey1ı<m 
etmektedir 

L1haye, 9 (A. ~) - Siyasi 
komisyonda M. Strcseman Ren 
arazisinin derhal tahliyesini i&
temiştir. M. Brland Alman ha· 
r:ciye nazırının Cenevrede Fran
sa tarafından müdafaa edilen 
ve Ren arazisinin ancak tam 
nihat bir mali tesvlyeden sonra 
tahliyesi mOmküıı olabileceği 

suretinde olan nokta! nazarı 

kabul etmiş olduğunu hatırla· 

tarak bu talebi kat'i surette 
reddetmiştir. M. Briand, uzlaş

ma komisyonunun Lokarno iti· 
lfifları mucibince teş&il cdirnıek 

istenildiğini ilAve etmiştir. 

Uhi, 10 (AA) - siyasi ko
misyon Ren arazisinin tahliyesi 
meseleslni hukukşinaslardan 

mürekkep bir komiteye havale 
etmeğe karar vermiştir. Komite 
pazartesi günü toplanacaktır. 

Uhi, 9 (A.A) - M. Şitre&

manııı Paris-Midi muhabirlerin
den birine vaki olan beyanatın
da fr[nsa u~ A'mınya arasında 
bir mukarenet lüzumunu kayd
etmiş, M. Briyan ile kendisinin 
Ren arazinin tahliyesi hakkında 
bir uzlaşma zemini bulacakla
rını ümit eylediğini söylemiş

tir. 

Snovden fikrinde muJır 
Londra, 9 (A.A) - Lahl 

kon!crnnsının mallye komis
yonunun dünkü lçtimaında 
l\1. Snovden lngiltereye yeni
den bazı fedakArlıkların tah
mili tasavvuruna karşı ~ddetli 

ltirazatta bulunarak konferan
sın ilk cdsesinde gösterdiği 

metanet ve mukavemeti bir 

Fran:;a-'forkiye itilafn3lll 

mıinascbetile Ali konıberli 
kısmı sirasl reis vekili ~ 
Şofel Suriyeye kaçan er 

niierin Türkiycdcki ~oıl 
nin Fransa hükômctl tıırlı 
dan talep edilecğ! hakkın 

beyanatta bulunmuştur. 

l\J. Şofcl diyor ki: "~ 
konıiserlik Surire ve [~libn3 
lılara ait Ye Türkiyedc rııe 

cut biitün emklAki t:ıf 
edecektir. Suriydi kelini 

gerek Suriye ahalii asliyesi 

den olsun ve gerek t:ıbiİl 

tini sonradan ikıi ;ap etı11 

bulunsun ve gerekse Türki 

den ihraç edilmek sure 

çıkmış Ermeni ve aslan r·· 
kiye tabiiyetini haiz cşh 
şamildir . • , 

Türkiyen!n Berut ko 

!osu bu hususta şu beyana 

bulunmuştur: 

Turkiye hükOmeti aktCd 

len itillinamelere tcbcan f, 

nıenilcre Türkiyeden ilıf8 

edilen Ti.ırklcri kat'iyen itb 

edemez. Zira bunlar hukıı~ 
medenlyeden lskat olunııı 

kimselerdir. Fransa hükO 

tinin de bunların sııriye tı 

yetini ihra;r. etmiş oldukl:ırl 

nazarı itibara alarak ltilafo• 

me ahkAmına göre ısrar 

müdahaleye hakkı yoktur. 

kat daha artırmıştır. Ti 
gazetesi 1\.1. Snowdenin ta . 
ettiği meslek ve hareke 
İngiliz kavnılnin tasvibi 
iktiran eylediğini kaydetııı~ 
tedlr. 

İngilizlere tavlzat ını? 
Purls, 1 O (A.A) - Pe 

Pıırlsien gazetesi La Ha 
clr.n istihbar ediyor. 1\1. J• 

! par, M. Haymans, 1\.1. C~W 

1 
ron, M. Louchuer, i\f. pire 
ve ;\l Adetci, Belçika he1'° 
tinin ikamet etme~Le oldllr' 
binada toplanarak dört de1

' 

let namına Young plAnı01~ 
ihllline müsaade ctmeınef 
karar vermi~ler ve lngilttr" 
ye bazı taviznt yapı\ma;I 1

: 
fakat p!Anın mekanizması~ 
dokunmaktan imtina edflııı' 
si hususunda mutabık kalıtııf' 
]ardır. 

Almanlara göre 
Paris, 10 ( A.A) - p~r!S 

Midi gazetesinin Berlinde~ 
aldığı bir habe"e Mınr• 
Alman mahafili lııgillz ııııı· 
rahhas heyetlnlıı Lahiyed~ 
ayrılıp gitmesi ihtimaline n 

(Ul~· 
bt bir ehemmiyet atfet ~· 
te,lir. Bununla bcr•ıber "' . ~· 
yet pek vahim s.ddedilnıe 

-~· te, beklenllmiyen bazı "·d· 
alar hudusu mümkün gôrl , 
mektedir. l\11ll!yetçl matlı•'~ 

ı; .. 
l\l Snovdenl alkışlaıtl~ _ı· 
fakat son dakikada nıufll 
leyhin muhalefetten vaZ ge' 
çeceğini zannetmektedir.~ 

Yarım asır evel!ri 

VAKiT 
11 Atustos T_!!!, 

Fotihte maderıl_;, 
$İnden Ali EJt:'f. 
ramAZ1Jnı ~erifl." "'1 
lc.ind gecen 1~_.:;~ 
meyıhınınd4 Je':İı· 
h.al oktralc geztfl , 
te llcen clerdt111 ",. 
lunup ba~! ~ 
ye g6tfJnumrır--~ 



Hiçe mi sayıyorlar ? 
~ cayip bir halimi?. 
~Yar, en kanlt facialar 

~ kar~ısında kaza! der 
,~çeriz 1• _. . · n aza:ı ın lıir tcdbir-
sızJık . . netıce,! olduAunu thi· 
Ştııırııeviz 

Kaz~ ··!· · ,arjı<mdıı tam ye 
llıtıtfak b" siı lrJ . ır tevekkül Jıb;i, 

ı erı . 1 mız ıınıştıırunca da 
artık d .. k. · 
da 0 ·ıılcn H sönen can· 

n lıe . ap soracak kimse 
ararıı·ık k 
llıez. 

' a lımıl.tlun bile geç· 

ne l\~~nleketre ~imdi ye kadar· 

1 
rkunç h .dısekr Yak'· 

"ar 1 ' 
de . 0 dıı ki hep>ine kaza 
•e yıp p;cçtik. !\im lıilir kaç 
.. •·ı,.;ıı 'atanda,;nı mczıır ta· 
Şına s; 1 ' · 
. at 11 1" 1 l:aza kelimesi 
Y•zıldı ıl 

1 
ve kim bilir o yatan-

l aş arın kanife ber:ıber kaç 
( tıl 
k 

ve yetimin gii1. ,,·aşları 
* tı. 

lluıılxrın ,. • ıı· .. 
1
• .

1 
,o.,u a, ıyenıızın 

rı ılne l ·ı ıı lı e g-cçnıeml~ur-
tın) anın bir t:mıfında mer

lllcr kaideli, heYkdfl. siis ,·e 
saltan, 1 .. • ... ar 1 kı•pck mezarlıkları 
;tıkscı· k 

• 

Matbuat hatıra arıf Muharrlrl 
Ahmet fh.illn 

Bir romandan çıkan mesele 
Sezai Beyin Jak romanı - EliflAm hadisesi -

Takvimi vakayi -· Servetif drıun f1Jşınıyor 

Ebu,,ıı:ıt 'oLa~mtat,i nıa!· ı Ye hitt:ıhi bi (im hundan hiç 
banmızm ııek hlıcrn hir '" .. haberimiz roktt~ crtc,i sabah . . ı . 
de olu~u, hına"nın hsık, J,a· ı uyıı onluk. l'l'rjcmbe ~unu 
rıınlık ve arkasına yukleneıı / :11.:rk B:ıbıııliye ç:ı~rıldım; 
liabıılfi buhçe-inin ,ızılcılıı· ! nı•ıtlıuııı mudtıri) .:tindn mıı· 
rile rutulı~tli olıı~ıı beni ~o'> / k~,·i.l.il. kunıbyon kar,bına 
sıkıyordu. Cadıkdeki dııkl;;\n· ! \·ıktı~ını wnıaıı heriilerin 
l:ırdan il.bile b:ı,ladı~1nıı1. j lıu,1 l:ırından knn halde iırk
halde be~ •.lukk~111. hi.-ll':t'.rip l lll".'.· Stn-di ~ nunıı~ o ı:üıı 
matbaayı hııyııtnıu~tııı'ıı. 1 uhı 

1 

ı·ık .n ntı,h:ısmda ıaktt ro
makinclefrr,iı lrnnıııllar t.ıra· nwnmııı :;on fıkrası ı e ~ma
fıııdan el ile çevrilirken yeni . bAdi nr,, kelimeleri :kırnım 
çıkım lıir petrol nıotiırunii 1ı knknıle _çizilmi~ oI_:ırıık _orta· 
tecruhe eıtıkten sonra, l,cnn· da ıt 1 on fıkra ~uylc ıdl: 
iıulda ilk :•a :ı. ı;ıız_ı nıntör'.i· ı · . "J·:ıd.c hir gıı1.ctc l~zımdı; 
ıılı yerle:cırnııj ıdım; fakat ı~ı g-onılduktcn :oııra p;at.e· 
bina beni nıt•ırınıın ermiyor- 1 tenin kapatılması kolay idi,, 
du. ltk seııt'lerdc bana :ırka· \"e bana soryuorlardı: 
da~lık etkn Ahnıcc R:ı;iın ' -- Sız Tak\ imi Y:tkayiin 
Bey, 1 !ulit Ziya lley ve l lalir bpanacagıııı nereden ıİuy· 
Ziya Beyin bana pek gen~ dunuz? 
tanıttığt Rr~ir Saffet Bey ~i1'1 < :iilnıeınek kabil deıı;ildi. 
tecedcllit ;cven kalemler ar:ı· Alfons Dode bu romanı kim 
sına Sıımi pa;a zade Scz:ıi bilir kaç sene enci ynz-

t 
.. · ır ·en bizim his>enılze 

< llseıı ., ' topraklar üstünde yı· ~·n yı•ın . nin "Jak. romanının ter.:li· ne z:ıman tcrci.ımc et • 
» lll>an öliılcri ugur-'tı~ bir "k 

1 1 
mesilc girmis idi; kar~ımda mi~. Tııhimi nıka)·i kaıJnıı-

BeyefrnJi de Alfuns Dodc- mı~. Sezal Bey kim hilir 

ı ·a1.:ı., hitabesi a · 
11lda Çt·

1
·
1
. . .. . 

1
. açılan ı.·cni ııfukra bu nıukte· mazdan Yr clilfılm hı"k:\,·e· 

ııyııp gıt ıvor. ·, Uu k·ı . 
1 

k · .. 
1 

dir arkada~larıma dııhıı h\ • sinden 48 >ant ev,· el , ... ,.1• 

< n .' ) ıt<ız ı · yııwm en ~ l ~ıes uliretlt meYkilerde yık mahfe! yapmak istiyor· folanmız lıaglanırken sayıİa-
ı~ılunnnlara · hile engin bir dıım. O t~rihte Parbtc t~lı- nın sonu bu fıkrada baglan-
Vıcdan 

1 1 
siJ,te bultıırnn Ali Kemal ık mıs ye ''nıalıa<lı· ı·,·ır. ı"b"· 

1
• tem 'e.liği y:ıpı~ıp , . " ·Ytışturuyor.: diger bir g-«nç ıırkada~ım rtsl buraya takılmı~tı. 

Diink·· 
1 

.. k ,\p;:\h ney bize l":ıri> mck· Komis)·on da fal anl·•tlı, 
h .. " u gazetder, en ılıyu . " a, fi· lı 

1 
k . h" b" nıplan göndı·riyordu; buııl:ır kbt sor"'ı ı·e sual ıleı "m 

leJ _' a~ ı ·l:ırlıı mu ım ır "' " ı dket atlattıp,ııııızı. dört yiiı il!• defa oiarak .\ınıpıı m:ıt- eyliyordu. YC nihayet roma-
nıand 

1 
k l 

1 1 
lıuat hayatına Tiirk ırazete r.ın durdurulnı"'ın.·t k,ı·,·ır '~ın · aıılı ıir ö um< en " • " aııcak 

1 
d [ 

1 
•
1 

rııııh:ıbiri olıırk v,irnıi•lerdi. nrdi . Atebd ulı·aı·a ar· 

1
. cs:ı ii im yar< ınıı e ,·tırtııldıı~unu yazdılar. Kos· ,. "Şikago. s~rg:si "ScrHri ze\'lediler, man:ukınca imde 

•Oca tıi 
1 

k 
11 

Füııun. n (diploma ile m:ı- ,,.c]cJi ve lıiz de -.lak. roma-
sı r rntar, az ·n ( 1 1 ,... 
• rkeci bin:ılarım yerlere se- dalya ) vermiş idi; l' arbte 111111 !eda eyledik yakayı 
rcrek parçalanucaka ;"\i~in çılrnn ":\lııtbuat salnamesi., sıyırdık! 
lılliı·or m 

1 
n .. k .. Serveti Fiınunun tekmil bir ,. 

l ~u uz, çun ·u trt!.. .... 
11 in frenleri bozııkmu;;, çunkd 'nhifcsini rnkıınile (Fne si;ıik) ··~:cn··:ti Fiinıın. Jdarc•lnl 
lıtı bo ki 11- m ıl·ı"ı. t I•\ ol.:rak ha~n11..; "\.C hııkkın1ıztla '''l~-t-ık ··atili·•''" t•ıkaınıı",tını; zu·ubu ,, m ,zmı ' • ,,, , , 
~ .. ] J J ]' • J Jd t3kdirlcr rH/.mı~ idi. :-ıc\ int:İ· 111.·ıtlı,·1,·1 J,ı.•nııııın ,·,1,•re.•ı"nl o 
~- en ere siiy et ı~ı ı;ı e. o .. . 
1 

\ miıden için lçin kaı·nl'·or- r · -· ı ı 1 '%1nı p;elenlcr; "frenler tuta· , zanııın,ı • em mat M:ısı ve 
l'nk duk. Bıı ne,cnıin ilk derhc· ~ıırcU 1_ firın:ımız dahili hu· 
' • şen treni kaldır! • de· yl jurnJkınk ir.dirdi; :anıi ı Junan iki ~crikime bırakmıs-

nıcl;; curetmı gııstermi,Jcr, .,_ .• J.. ~ · " · ' ı ' 
1 

pa~a •·• • .. enı ucı ın 1 um. Bun :ırın hirbi kcndbiııı' 

•rtaya hinlen:e cen:ıze ser· " 1 nıc . f;ık. ronıa111 t r:iime.<i men içi.iye kuptırmı~ idi, diıteri 
•ı pek muhtemel akıllara d 13 • • ı " olun ıı. u v:ı~ a garıı ıcti , ço'> ihmalci idi. Bir .ene ka-

~arar bir cin:ıycti ıındmın h l ·ı · ·ı ' ı 1 1 l 1 hu . . . 
1 

:ı,e ıı e ııı '"Ye o unrıı p :ı- < :ır nıat ıa:ının idare-ınden 
1 ~1 ppnıı~l:ırdır. 1 Jct:t yıktır ı·c bu nk':ıdan ,·ınra ! uzak kalı~ını ba;ıma iktbadi 

fllakinistin eline tahriri hir Eb k t ·ı•· f l'k trıı ' . ben ; tİsSUUt 50 ·:ı~tn( ;~ SO· • 1 ~ C a ·eti çıknrdı. !':ırho~ 
ın· ır ı·ermekten de çcknımc- gumu~nn•ı: Şimdil·i "S~na)·i ı· ~crikimin bir ~eylerden hrı-

ı~!crdir. ye \lnnd·n." banbıs.ıııın_ hu- beri yı:ktu; Balııılli yoku~u-

k 
llir damla kııııın Jıesahını ı f ı ı 1 h h uııc ujtıı ıın:ıyı ıazı:ıcı ı.ıs-:ı j mııı muru :ı acı sarraOanndan 

ırk elekten siızen :ıdliy(•, inşa ettirerek k:ıt kat kir.ı;a :ı~ır 1ftizle yapılmı~ bordarın 
rınu ·· ı t 'i • tcnı,il eden nıu<' c çıkar<!ığmd:ın birinci katım bunuları kar~ıın:ı çıktıp;ı 7.a· 
. nıı er elbette bunun "· . cknhal n) da dört dtın:ı lllt· nıan tfclterlerlııi yuzılmamıs ıııııu ·ı l , 
sıtıını 'I t T ' k in 1 1 b 1 ' c soraca;. an ır. ur t ıum, oııı: mı Srn·eti l'tinun uk ıım; hc,ap dcdiAim 1 akit 
d~ııını hiçe sıısm:ıkra hııka· ı id:ırcha.ıt·,ı y:ıpam. Binanı·ı ıbaıuı "hep'i cebimizde. dediler. 
ii' t gaddar hareket etil'nlcr 1.cnıiıı katında ! lcrcke konıaş 1

1 rnl.ıu i~clc fenalık yapmak 
Ylc nğır bir demir sille ) c· 1 ma;:a1.a'1 bulunuyordu. B:ıı.- ) ııl,du; tk:ıret Ye ih.tı-ııt ;\le-

nıeJirfer ki yıll:!rcıı diilerdc ; kanın ~imıiıki 1 upl'! ~crveci nı ne 1 e hc-:ıpçıhgıı y..ılıaııcı 
RC7.sin, kalanlara ibret ohıın. ı Fununuıı ıd:ın"iııin meıha:i ,,Jmak yiizllndcn iflıh mcv-

. olıntı~tu. kiine du~uyordnk. Şcriklerim-
i .. t•1.ai Jleı cfrnd.nin romın d.: hatalarını anladılıır. e 
1 tcrtuıııe,iııe dun:ur:ın \"C b'·nı 1 d.:dim ·e kııhul eylediler: der· 

...__r ı-;tııı-•t1ut caddc.ındcıı kaçırıı:ı ı hnf l•orçlanmı üdedım; ,crik-

Karı n,ektu ı;.u ] rı;lıaf Yak':ı ~udt1r: . . . '. krim~ ulıık birer nıaa~ fıı'.~-
- :\lathaamızm hlrıız ılcrı-ın· 1 f.llhııı, tekmıl m.1tbaa koı; 

iş an yorum de 'ı-;tılis,uut ,;okağında ":'dalı· J l) liy~rdıı. Yeni hinaıı'. 11 boıl-
r-· t bey 111 aıbaa>ı ı anlı; 1 rıımu ıic' <on katımda kıraladını. 

~ urkç•, fıaı sııc .. ı, İtalyanca, nııı T . " bu anlık aralık ı Bmlnınıe makineleri tn,1ttını· 

YlKIT \~ıstm 

1 

l ayyore ~nyramı 
Hazırlıkla;a başlandı 

30 Ağustos tayyare bay
ramının tesidi için hazır

lıklara başlanmıştır. Bay
ram proğraıııını ve muhte
lif yerlerde yapılacak eğ
lence esaslarını lesbit et
mek_ Üzere. kaza ve nahiye 
cemıyet reıs ve reis vekil-

lerinin işlirakile 24 &ğus
tos günü Halk fırkasında 
umumi bir içtima aktedile
cektir. Bayramdan evvel 
Eskişehirden 3 tayyare ge
lecek ve bunlar merasimle 
tevsim edileceklerdir. -
Eylülde hakkı huzur 

Eylülden itibaren tatbik 
edilecek Barem kanunu 
mucibince memurlar için 

hakkı huzur ilga edilmek
tedir. Fakat hakkı huzur 
yalnız memurlar için olma· 

dığından yapılacak mua
mele tereddütü mucip gö
rülmü~ ve Maliye vekale
tinden sorulmuştur. 

alı~kınlık, diğeri ihmal Ye 
inıhaldir. l lcrhangi ticari 
\'C sınai i,te bulunanlar el
lerindeki sermayenin muha· 

laza>ırıa ' e :ırttırılma,111u 

burçlu olduklarını diııun-

mezler; serma)·cyi yenecek 
para sanırlar; ihmal ye im· 
hal yiiziinden açıl~n iktısat 
y:ıralnrının çabuk kangren 
olacağını hiç bilmezler. Hu 
iki dertten ne zaman kur
tulur;ak o zaman iktısat ı·e 

hayat mücadeJe,indc yere 
serilmekten kendlmrt.i kur

tarmak mümkün olur. 
ıf 

llııbı~ll yoku~ıın<l•n posta
neye giden büyiik caddeye 
yerle~en ",en dl [unun,, Jda· 
rc;iııi çok temiz ve munta· 
7.ıım yaptırmı~ıım. cephede 
tekmil bin:ıııın boyunca bii
ytik bir ~nıusa\ ,-er .. erveti 

Şehir Haberleri 

iki iiç hafta sonra 
ueuıln ıwak 

Francala üz~rinde ihtikar 
yapanlardan şimdiye kadar 
(40) kişi tecziye edilmiştir. 

Diiıı lı-ıtanhuluıı imarı 
lıaf...kııı<la ~luhittiıı be)lt~ 

• 
Evvelki gi1ıı Kalıınııla Fr· 

n•rbahçe ıratıncla san• 
dalla dollflyordum .. 

Bir arılı~ kııclınlı erkdlt ka· 
~iirii tii 

Salı günü ekmefe yeni
den narh konacaktır. Maa

ınafi~ bir te beddiil olacağı 
tahmın edilmiyor. Umumi 

kanaate göre ekmek fiya
tında mahsus teırezzül an

cak bir iki balta sonra 1 
görülebilecektir. 1 

Tayyare piyankosu 

Evelkı gı':I şehrimize gelrn 
lnı•r millahı•sl'ı M. y ons•n 
dun Şehremini MuhKlin 
beyi ziyaret elmlt ve kendıslle 

uzun müddet görilı mütlilr. 
Bu mül&kıııa lsıanbulun tmon 
hıkkında müdıvelrl elkir 
olunmuı ve münakaı• cereyan 
elmltlir. M. Y onsenln l ıanbulun 
müstakbel ıekli hakkınılı ıeıkı

kaı yapma" k.rırlaıtırılmışlır. 
Profeıör ~rl bir tetkik yapacak 
ve Muhıllin beyle bırlıkıe l"hrt 
gezecrklir. Bu ktkikatın nettce· 
·ini Eman•le bıldirdıkı~ sonra 
bir proje tanzim cdrcckıı . 

Tayynre piyankosunun ye

dinci tertip birinci keşid~<I· 
ne hu giin 13,.10 ela Dnrııl· 

funun 1 r .rn crans salonunda 

bıı~l:ınacKI tır. iki glın dernm 
edecek olan bu ke~ided~ 

en btıyuk ikrıımiye 30 hin 

liradır. 4 hiıyllk ikramiynin 

isKlıet ettiP;i numaraların ~n 

son iki rakamı ile nihayet 

bulan numaralara 20 ~er lira 

iizcrinden amorti verilecektir . 

Başvekilimiz 
bu ~unldrde 

ı\nkaraya anlct etmek tizrc 

bulunmaktadır. ujl;ustusun 20 

. inilen C\'\'cl Anf..ardu bulun

mak kararındadırlıır. Jla,, c-
' 

Iİmi1., Ankııraya, lzmir tari-
ki ile hareket buyuracıık 

Ankaraya murns:ılRtlarından, 

sonra da , !aliye n•kili Sara

coğlu Şlıkrii lle) mezunen 

lzmire µ;idecck, oradan da 

ağlehi ihtimal ~chrinıize go· 

lecck, bir mtiddet istirahat 

cyliycckıir. 

İııgiliz lira!'lı 
lııgiliz lirası dün !016 kuruş 

otuz parada açılmış, ıoıs ku
nışta kapanmıştır. Bir aralık 

10!7,5 kuruş~ kadar da çıkmış

tır. Dün afı1111ı satılan lngiliz 
lira~ının kıymeti 38 bin liradır. 

H~~ darpa~a tramvayı 
Uskiıdar-tfaydarpaş., tramva

)'I için celbedılcn malzemenin 
bir k"mı dalı~ gelaıışllr. Ya· 

kında hattın vazıes3 s re mi lllİ· 

nii tesbit cdileceklfr. 

M. Yan•tnn yakında Alman
yayı avdet •dtrelt Ankarayı 

alt mt;ıcmlm pllnları orada 
haLtrlıyacakıı.-. Mumniley ııde· 
cck ilkbalıardı Ankarayı 
dönerek pllnın tatbikatını tehlı 
edecektir. 

Bu ıdı;,ı mtilraktp seneler de 
d•nm rdeceklir. Vtyanalı mi· 
mar Orlry Ankarada M. Y •n· 
•ene vekil.-trn planın tııbilı:ine 
ne1.J1ret edeckllr. 

Cd i:~~l 
Bir kavga 

-·-..... 
Sarhoşlar birbirine 

girdiler, iki kişi yaralandı 
Sütlücede Kıraa~aç cadde•inde 

tıpı fıbrtkası yanında Sellnikli 

Mustafa f dı k h e en nin av 09lnin 
bahçesinde çoban Akıf, kürl Salıh, 
Rıza, kardeşi kahveci ~nıaıl 
rakı içerken, bunlardan , çoban 
Akıl tabancı11nı çekmlt havaya 
5 el ıtlıh atmıttır. 

Sılih sc•ln• tıpı fabrıka.ında 

bekçilik eden Mevlüt gelmıı. 

11rhotları: 

Sıllh atmayınıı . Burada 
cepane var, kaza olur!• dtml,ılr. 

!abalık bir kalılrnln Blvü !..ah· 

çesinc ılerlrdığinl gördüm. Bun· 
lıı u ~zlon çıktığı kadar ~ı· 

rarı:. Rumca bir ~arkı ve yahut 

nı111 söylüyorlardı. 

Bu oeo, bu nağme bana ıııO· 
tarekeııln uğurluı tıUnlffinl ha· 
tırlaııı. 

O gOnlerl unuııuk mu. ve e 

günleri unuttular mı ar.hl) 

d•dlm ... 
llize Tarkçe konuımayı Y""k 

elmcğe yeltenen bu kuııtahl.:ır, 
bugün Til•k '°"ıkt.rınJ. Vrnı· 
zeloı dılile banAır banğır b.tttr· 
mağa tıkılmıyorlar mı} 

• Vapurla dönüyordum. O ka· 

dar gürültü, o kadar lıaJırm• 
ve norı vıırdı kı kulıkl<'flmın 

kaybolın huıurunu hll• bal .. 
nuyorum dtratm inanınıı.. 

Önunden ~ırıek. veyahrıt 
yanındaki bot yere -nıık 
lstcdiğlniı uman yüıünıl-te ho

yln hıyin bakıcak kadar p<'1.I· 

ketıiı olan bu kalo.bılıtı• b~~· 
yolcuları hı .. yın liuba~ll'r 
lnzımam dtn ıkı l"Y ~I Lı 
insanı bir cuma galntllİ ) ır· 
ııgına yii% krre pitnıan etıii<i• 
kilt gelıyordu: Bıri yar.ek .. !r 
ve bo1uk boııık ,.,kılır, 
bıriel dt şu mahut: 

-Voyvo! naraları. 

Bu efrndıler , scyri..I• ntkıı, 
ı:.anntd-roem , yılnıı vapur• 

blnmrk için bil•! alıı·orflf, Bu 
bilet onlıra <>flfl H..koy gıııı· 

hrrie 1 
nolanna çevirmek ve 
rahatsız etmek haikını .,.ı-nıe· 

mit ol a ger.Cıır. 
f.ter, ~yrı...lıin ıdır'8i lı6yle 

bir nizam koymamı,.. .,bebı 
yolcuları ara.'1acla buna liıunı 
hisaetıırrcek kinıV buluna~ını 

ihtimal verınem..ıdır · 
Halbuki bu ılıtlıat; qtklr 

1 

Şu halde idırtıkn rıca ...ırfım. 
böyl• tabi günlerındc kulaklı 

k-' huııırunu 
rırrızın ,. r 111ırn11.ın 

Fuııun gn1.etc,i,, fcı ha" ka
bartma y111ılarla a>ılmı}tı. 

:\luharrirlere nıah,;us guzcl 
kıiıüpaneli bir odamız, idare 
ki~esi, te\l.i mahalli \'ttrdı. 
iste ~edebiyatı cedide,, nc,Ji 
ile hayurı bu kiıtiipuneli oda
da yetlşnıi; yaşamı~ ve Alı

dülhamiclin tazyikile dağıl-

mı~tır. 

.\l:ıtlı:ıamızın makiııelcri 

Yı•ııi ııunııırataj 
Yeni ııumarataj içm cedveller 

hazırlanmaktadır. Cemiyet be
lediyeıe v.,ilcceklir. 

M,.füdün bu mildahal.,,ın

dcn Kürt Salıh allbilcfl>lit, 
eline geıirdıtı' sandalyeyi b•k
çtnio batını vurmaya baılı

nıııtır. Mevltıdün arlı:ııd"t' bdcçı 

Sefer ellnde bir mavzer oldu~u 
holde ytlifmfı, dayak yiyen 
arkada ını kurt rmık i temiıtır. 

Bu vMıyet üz.rint nrhotla- Ne iİniş? 
nn hepsi birden Seferin Ü7ertne - • - . 
hücum ederek dınckn tllhını lfayıııı ı•fı•ııdiııİll iıılı-
almaolır, kendi ini dövmilye İıarıııtlııki .,.•br.p 

Tay~ arf'dlik ıalıısili 
Tayyare ceınircti tara!mıhn 

A\'rupıya gönderil~ek talebe
nin imtihanları ı 9 agıı~to~la 

Gfııııiış wyunda nıülıendıs 

ınektelıimle yapılacaktır. 35 
talip şimdiden kaydedıfmıılcr 

dir. Muvaffak olanlar haıı.,, 

\'C Almınyaya gönderilecekler

baolamlflardır. 0 çeıı hafla f lıyHU il r~hı 
Mıhallı vak' ayı elrııltın bir ismı~Je hir ıficcU J\ııafıad~JA 

k kı ı ı rıi< ınııf ar 
ço ti g mlf, lıavgacılorı ayır· kc ıd"ırıi dı'nııc 
mıflar . mavzeri kürı Akıften clıııişlir. J 
alarak Sefere vermlılerdır. Sı·J•. Yapı!Jn talıkık t ntlır • . Alııt~dJ bulıı· 
hını eline grçlren eler hırnnı ll1ı "" rfendının n3n haba ı on beş üıı eV' 1 
yenememiş• tekrar kı,·gaya ıu- ı.: t o Juna h·r ıncktıır 
il 1 lk k ıt s {' f'l :ı ıımuş ur. inci avga esna,ında k kcı ı ıııc ıarJı ı ctıncsı· 
Sefer dört el alcı elmlf, çıkan yaı rn 
kurşunlardan biri çoban Akifın 111 i. tcmı~tıl. d' · 9ı11 3 ı ~lı-
b ı ıaı ı ı c ı • 

Rag· ıp B. aittı· •ıına isa~ı etmiı, çohanı de b~ı:t'< olJuğ:ı ı,ın ,dardıııı 
e ehemmiyrılı urelt• yaralımıs,·tır. ' f 111 c ıı'-

dir. 

0,uınta lisaııl;ııırını mıihııııı:cl balııa 1111
;
1• rıh «;akd;ni ve· . en ust kat murettipan~ ol: 

•Ur razr.nnı •ı• tr:·c:iıııc ede· ihra eY ec lı;· : ı · · · · . 
1
· d· b·ı<ıfnı:ııta lı:ı,- 1 du; mat ıııanın ıdarc. ını efe 

r1111 A ı· . d . kaı·ı,, >ura .ı •. "" . 

111 

• n'e ı 1 laı-at ınck'~bı a... :\J· tbuat me:mırları .ıklım. lkı . ene . nnra lıorçl:ır 

bodrumda i-liyor, en tM 

kattııki mt.reccipaıwden yı· 

falar, arka cephede du111ra 
tc-lıit edilen demir yollu 
asansiirlc Hııtl\ı İnirordu. Du
diikllı rnuk~lemc bQrıılarlle 

muharrirler, nıllr•-ttlpfer, nıa 

klncdicr birlıirlcrile konu
~uyordu. Rec:ıi v.nde Ekrem 
Be) merhum Te\ fık Fikret! 
yenl !(etirmi~u; onların etrıı

fında edebiyatı cediı.le :ıi!c,i 

pcydA olu) ordu 'c hu ı '16ı a 
) unan muhurebc,inc tesııdtlf 
edıyonlu. Yunanlıları \eni 
~chir tarılıılc ta Ternmpil 

brı!!ıır.ın.1 knclar l.m aladı ı

m11. hu muhıırrhcnin ıııkrl 

M 
' cJ ·111ıa11u,, ) eis ,,r ~ 

O!IM"Fa fırlmlı Mu..,yin K h a vtcl Mu ala Jtpc;ikle tilı~r ctmı,tır. 

Ra~p bey dun Çkerı· n vapurı· le b11tmda "' • n, araya gir n a krr 
Odesava nullevrccihen hareket l•mall Hakkı oandalye le b.ıın· Muıııı ve "'bıkah ı\nadollu 

o kuı·s A ı· ~···ı· ·n Jun11~tl. · ,ı . , , . . un .. an a ıy,•rn :ı mı w . t "1rl R~•ıt !tını- apaıımı~tı, nıatb.ı:ı duzcfıııı,. l)ldurıı ·' 
1 

d1.iıilıye nııı> , ' . . . _. . .. _.. .. . . . ' '":t dair ,ahnu·: n;,ıııenı . (u ,1.t :\JiınıtaZ pa~a) tı: ıçkı dıı~Ktınıı ~crlkımın hu 
v.ır-ı,, r- k . . 1 . t•ı br\ "e, •· • 111 • t•biıı•clırt e,· lifi • "· 1 k · t'h il k b ld 
l 

" · ~'Jahnıtıt lıe\' ara ı · ır ı a rn ·u u u 
'(a·ıt 1 ver ak ,;ım " • ,.. ' ıı uıı ha!'"' seıııtiııık olıır· . 1 ı 'cre<C>iniıı hb•e,;I za)·ic uıt-

• a o: . ~ • - nıacbausıııua çaıı~ır ~.n ı. " . .;ı,n_ . c51111 ı·e Jıu;u ı nıı:· 1 n ı ramadı, knrduklan p:ırayı .11-
t·scs 

1 
j ~3ılrınznm Kılm; pa~~lfll · 

V

, e crue l'rzifc af~ 'i'a 1·~1ıc1111 dd· ı ·· d,l;ır (!89~) İlcm matha.1'1 
k bir infis:ıiill'le cebe u u ;;a· ,~:;;! -~~·rtesi kariltr 5iilut•U ıiarct hatıluını:ıyunnııda .. im,. n:ınıını kaldırdım. Diğ.r ~c-

' sı c ( ~li::;c\'~·a ) i;mı-ıe b 
1
_ ·p talılrindc clifl:\ııun rikimle yRlnız kaldım. ,\rad:ın 

llııiracaat.. t! ıcli " biraz sonra onunla dahi 

1 
difl ıam eliften sonr.ı gele· 

N
. · E' d h ı· d in 3JAkayı ke-ip yalnız kalmı:.-
aım t. ui avet . r~k •·Jıasbdil:np,, a 111 

t! • • 
J j \b ·--ıı ıını. (ı 9ou) 

~1 rf:t-;'. kl':n~nJ~ufıı;uıdan : tiıar eylediginden ' uu ı~· ~J·tbuar haar""I aru-ıııa Vı; . 1 . ·rnıi· ye bır "" .. , 
' 11 "ad.t 5 ınd K.O. I:rnl{ ve i mit kup ere 01 

· ~ .. u fıkrııvı il:IYe idi-im b.11' 
f ı 1 d " k ·ı· ııi ycJ-a)'I kul· , n 

l f)t·ıx> nıcn.;.rfuüurıdan . v;ccc c ta ' 
1 

'" ,.., ·ı d ı · "' 
1 

Re 1 i~inde çırpın ııtımız iku,ad! 
ııı te>aıt lt\•n:nı yfıı!J~ı Ka· . livel! ilga o unwu~ ~ ık<J ·I' · ı 

1
. ı ev- bir daha dev- bilgisizlik derdimize eski 

J tı ' aını tfeııd1 bir: tfaı·- l\ umtaz J .' d b J J d kııll ıJ ıaman an lr mi a gli> 

.
•r 1321-.] ııı 3 Fıliil 929 tb· ıer memurıyctin e 

811
. • • 1 il J1 terınek içindir. lktı.iadi der-

rı1ı;:;c ha<i•r r, iı;ti ;\.O. üıııe- ' nıamak şartile az ve az nı~ ıa H bl,ilan dirnnı harbine 1 sebebi J!An olunmuştu. bu bır diınizin iki büyük mcnlıaı ı · İ 1; ı ordu vudır; birlol hazır )'i)İCillğe 
· "«ıı! ttıııesi il!ıı olııııur. çar~amba a ·~au o U)' 

Ru, ·n çarının "durlllluz 
1 

~ etnılşlir. 

te grnfı ı e .\lıd lhaıııidin 

kurkthil . ],ırıldıj!;ı znmıın v·ı 
"Sen tıi fıınun" n yeni mu· 

1 
ayet yolları 

harrirlcrinin kıılplelindc nıııt- Vilayet yollarının inşaatı 
hıı \ıir eo~kunl k olnıu ıu projelerinde bazı tadilat 

' \'C hep birden ~durmııy:ıhıı,, yapılmıştır. 
diye lınğırm:ık btlı ordul; ......__ 
rckut ,ara - muıar kcyi ıAn Dıklli tahsil memeru 

ctml~i. 'll it o 7.am·m yakalandı 
dahi tı7.erimı/.c aldı 1111 ı 1 

rupa dcl'ietlcri ıllı ~arrl:ınnı 

ll'>lıiı eyliye.: fcrıl' ,1 

ile B:ıhı:lli hunu lblıul 

mi,ıi!! :\lııznlfer olJuıtıınrn1. 

mulı:ırebctkn ı\ 1 nıp:ı hiY.e 
mağlup gibi nıuanıek tll!. 

Ahmet ihU1n 

Dikili kazası maliye tah

sil m rnul'O Ônttr Lü fi Ef. 

9 bın küsur lir:ı i lıtil.h 

etmiş ,. kaçmıştı. Bu adam 
Ko kad:ı yakalanarak Jan. 

dann~va teslım .-dilmiş ve 
Dikiliy<' gönderilmiştir. 

dan yaralanmıılardır. Ahmel k vg• .ımııl r • Musa 
K 1 J J b""'ıinJ,·n yarola 

arga po i•I r gdtnce bıı- \hnıecıı so vo· 

mittir. mıııır . 
Akıf ve Musıala rablanr:>'r IPolis bir adam yaraladı 

lıır, digrrlerl kaçnıışhr. ı Sirkl"<'.de [)eıııir l ı•d• bıı 
Hammalı yaraladı ı ,-.k·· oımuı. bır p ı ••• ı .• çakla 

uıeriııf hucum t<l 11 ;'l!ehnı<I 
Kadıkoyundc Çarkçı mal al· ı h 

1 J R 
. 

1 ı . hminde şüplıdı bır ı• "' " r 
~ ın e ecep oF u -..11,.rr, 
lıamm.al Nı_ıaıı>I 60! k.ılç ,,ndnn 

1 

mu tur. k 1 oJJu u M lım<"~ pe .ar ıoı 
agırc yaralaruışlır . k d 1 

. ' için poll nı nıuru n ı 
Trend kı vak a , 1 , 1.r.ıı• ı uıunnıu • !\khnı• 1 

Dun gece '>l,'i 1 d · H•yJır bundan ınıllC" •tr olmuı, P lı 111 

p• d.m k ikan tren (,6zlep• uı rıne hücum etnı 1 r. l'o; 
1 ı ;onııM ~eldığı zaman ılıhı rn'luuru J3 ıaban • ını ç..l<nılf 
ıntını•ru Zı A F1 yl varalaınıtır ve Mehnıtdı haC'llCıııd ıı vur.·" ıur 

İki .. :ıbıkalı t.arşı kar~ıya Hadıoc hakkında ı•hH 1 1 

Rıhı.m oddetınde .abdalı .,ıım.ıııadır. 
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rp gazeteleri Tiirk matbuatını itham ediyorlalj s 

( Çorçil) in ijşin içinde teh "' 1 ._l_E_si-r:_;:;;;..~-:-n;_ee_r~-:-~i-n-in_.l11 ;erkosla:~:e~e~e HK:=~~~:~;;; 
hatır d tı 1 dit de var l gezintisi ,: Ankarad~a!?ı~~ldiğine gö- ı Marsilyza~~i v~~tl~~en. !> 

ı 16 ağustos cuma günü Türk 

l O 
rz 11 ırıl.lG 1, edo (·ı,· l N T k hanımları esirgeme derneği ye- re, Terkos şir~etile Nafia ve- komiseri KenıaleltiJ beY

111 

,__; :::u /, ı o l eşriyatJffiJZ ür mena· tımhanesi menfaatına deniz te- kaleli ~rasındaki müzakere te- zesi dün sabah Pake k::~ 
f h d 1 vakkuf halindedir. l\'afıa vekil- yası:ım Loren vapuru 1 

Bu nllıalıede Sever 111U(l/ıedesinin tenıaınilc nezzü Ü tertip e i mittir. leli şirkete ve şelırcımneline 
1 f·· h d• d '-'•} • J Vapur saal 11 de köprüden 

Zıdr/ı ı"d•' 1 ııne a ım egı mış bazı lıurnsatı sormuştur. 
" • •

1 
• hareket edecek 24 de küprüye 

Şirket cevup yermiştir Eına---39- 1 ------·------ avdet olunacaktır. Gidi~ ve ge-

Çanakkale hadisatı, bıı mer

Jdiıı ıııiıdafaasını tav>iye l'e a-
ı Yunanlılar 1921 de verdikleri 

reyin neticelerinden adcını 

memnııniyetlerini ifade etınış

lerdi. 

(' · · il 1 j b 1 J 1 1 ııet te cevap verdikten sonra 
rızıı f'lllf' er P slan 11 a µ:t' eıı er 'aı·ııııs a ı· t ıı ğ u· k··d K dk·· · " ış e 0 az, 5 u ar, 8 1 oy, ınüznk· reye devam olunacaktır. 

nım ehemiyetini izah Ye ınııaıııı!

dane bir surette elde hılaıı, bun. 

dan başka rnğuk ve basiret~fır 

diple mas: ile ~ıkeri ıeb3tı bir 

arada toplay;;n Ccnerai Hnrinı;

toııun itibarı;;ı artırmıştır. Mu

h~kkaktır ki lngilterr hükumeti 

He doıııir.yoıılrın , Hlhassa 

A \~ stııralya ile Yeııizclantın 

!ıath hareketi Avrııpada lı:trbııı 
ye.ıideıı ba~l;ın•asına mani r 1-

muş l'e ıııüt!efıkleri şayanı tele

lıhf.f siy:,s~Uerinin akibetinden 

ka!'i bir l.acalde düşıneJcn 

çıl· rıııı~tır. 

ı:-ıcrazelelcı· Sırhisıaıı<laki ıııi.isli"ınıanlaı·dan lıalıs- Adalar iskeleleıiıı~ uğranacak- ş l • e ıreıııaııeti p,eçen sene 
C(J(•ı•Je •J 1 1 Ja 1 ··ıllıe J J > tır. Vapurda cazbant, lncefaz, 1 ''~" lllll aıı . I'( an llll , ııı o uyoı· hl'llllŞ olduğu gibi, ba sene de talı-

ucuz bü[e vardır. Biletl.rln liyuh sisat azlığından büyük inşaat 

* bulıraııınııı 

Belgrrıt, ) ( ·l. 4.)- ('enubı' Sırbistandalci iki liradır. ve imar faaliyetine geçemeyc-

Cihan hitamı 

cihan buhranını başından soı• ı

na kadar nazarı dikkate alarak 
muhakeme etmek sırası geldi. 

Zaıııa!I, hayli ilerlemiş olduğu 

için reriye hakn1"k mümkün 
oldu!u gibi her ser.e ınalunıa

tımızı arttırmış bulunuyoruz. 

Artık had isat nislıdini daha 

vnıh ve kaderin tecellisinini 

se)retmek daha kolaydır. 

1111/shirnan}rtl'lll va:::;iyetirıe dair 'l'zlrk p;a~e- Milli kongre ceğinden yalnız mahalle arala-

l<'lerin rıerdiği l>azı nıalzinıat hakkında te_f- - . - rındaki harap ve bozuk sof.ak-
. l l f ' · b ·· Bulgaristan Türkleri !arın tamirile iktifa edecektir. 

sıratta Jll un an reme p;azetesı, u nıuca- bu~uu"k bı·r kongre y--'' ., .. Emanet tahsisat temin edilirse, 
delenin l ugoslaPya aleyhinde çalışan bazı pıyorlar gelecek seneler bazı sokakları 
fe:jlcilat nıeı~faatine lıiznıet etnıek içingizli Bıılgaristadna Tiırk meb'usla- asfalta tahvil etmek arzusunda- ı 

· b rından miırekkep bir he>'et! d r 
enzellerfe Jstaız/Ju{a gef erı azı şiipfıefi eş- müteşebbise, Bulgaristan Türk-

1 
~Kınalının tahta iskelesi kışın 

hastan fllltllıenı olduğunu yazrnaktadır. !erinin cemaJt işlerini görüş- şiddelli fırtınalar esnasında yı
Gozete, ildveteu diyor /ti: Bu ıtıii.cadele Tiirk mek üzre umumi bir kongreye kılmıştır. Seyrisefain bu tahta 

J davet t.fıııiştir. iskelenin tamiri için sarfedilecek 
fll<'11afiine lıadiın clegv ildir. · ııgoslav utaka- B paranın ııavaya gidece"inl dü-

u kongre Sofyada toplana- " 
nıatı bu lıususta Türk 11ıaku1natznın nazarı cak ve Türk meb'u;Jardan şünıüş, kışın beton bir iskele 

Eföel i mahdut vesaiti, herkesin 
1ı:;.1p oiuıığuııu, idarenin dal.il 

n haricindeki müşkül vaziye

tıni ve tenakus etmekte olaıı 

1üfımı:ıu ıınarı dikkat~ ahnak 
• Jerdli bir sulh , un elde 
!dtl'mcsi çok ıyi bir netice olur. 

l\\iıt~aLil ı ürınet esasına isti

mıt eden ve Lozanda müza

Y.ffe olunan st:llı, bu esasa 
ıstfu;.t ediyordu. İııgılterenırı 

~tıHelli lıarehti, Türklerin 
()izt. kar;ı rlevaııılı düşmanlığına 

m.mı oUıığu ;:ıbi bır takdir 

n lıüs.ı:i•?iıet hissini uyandır

mıştır. l:lu qılh. yeni Türkiye 
i~ m'rı~:eb~tımızı müşkülleş

\ rnı-..:cc k, !:ıilUis bu:ıları 

Lofaylaştır.ır ,1/. tır. 

Bu eserimin birinci cildinde 
Avrupayı ııınunıi harbe sürük

liyeıı sebepleri hulas~ etmi~tinı. 

feliikete tekaddünı eden ve oı:u 

viıcııda getiren ahvali, gördfı

ğüm gibi izah ettim. O zaıııan
daııberi bir çok vesikalar ınti-

dikkatini celbetrnefidir. Çünkü bu /cabit ha- mada Bulgaristanda yaşayan yaptırılmak üzere şimdilik 
idarei maslahat edilmesine karar 

l I /ı d • r. .. .. .. den k k t a 800,000 Türkü temsilen her Jer er ço c efa gozunıuz açara a1· - verilmiş ve iıu maksatla da 

j . d k k r , rı A cemaat heyetinden azalar bulu- h ·s' ı · '/ ·ne lıurad• 1111ız aıı te ::.ip edilnıeıne te Ve Türk ej ıcarı arap 1 se cnın erı ~ 
nacaktır. Kongrede Bulgaristan lıir vapur ikame etmiştir. 

lll7lltrlliyesi bunların sıhhatine itinıat etnwlc- Türklerini alakadar eden Scyrisefain müteakıp senelerde 

tedir. meseleler görüşülecek ve Türk· de Burgaz ile Heybelinin iske

* LP»n muahedesi, bu hadisatı 

b~."?p ttti. 

şar etmiş ise de bunıar daha Rus - Çin ihtilafında son safha 
eve! izah ettiğimiz kanaatı ta-

Moskova, 9 (A.A) - Tus ajansı, Çin Şark demir yol
dil etmemiştır. Almanya hü-

Jarı ikinci nnidiirliniin geldiğini bildiriyor. ı\Jumaileyhin 
kümdarları Rusyaya ilanı harp 

hcyanatına nazaran Şark demir yollarına Çinlilerin vazıyet 
etmemiş ve Belçikayı ayaklar etmesi miinakalacı tanıamile inti:r.amsıi bir şekle sokmuştur. 
altıM alarak fransaya t.ücum 1700 kilometrelik bir hattın ancak 200 kilometre imtida-

elmemiş olsalar umumi harp dındaki bir kısmında sefer yapılmaktadır· 
vuku bulmazdı. O zaman mu- Moslr.oya, 10 (A.A)- Çınlılerln Mançuridelr.i sovyetkonsolo-

hakkak sayılan seri ve k,"l'i bir senesinde yapılan araştırmalar esnasında tevkil dilen 85 lr.itlnln 
askeri zafer ihrazı yolunda vu- bolşevik alayhtarlarından milrelr.kep mukabil ihıılal ıevkettikleri 
ku bulan teşebbüs, şnuri bir rivayet olunuyor. Mançurlnin her tarafında sovyetlere karıı 
hareket, ve mukavemetsiz bir katli am hazırhklan yapıldıgıda ıöyleniyor. 
şeıkti. İl'sanların lıarp mes'uli- yeni Zelanda İngiltereyi protesto ediyor 

ı•etini tayin için kabul ettikleri Londra, 9 (A.A) - Avustralya ve yeni Zelılncla mat-

ı sas, tecavüzdür. Tecavüzün en lıuatı, lngiliz - :\fısır muahede layihası aleyhinde protesrnda 

kal'i delili, istiliıdır. bulunmaktadır. :\lelgorne ela çıkım llerald gazetesi ı\L ~lak-
ı r 7~n ıPuahedesi, Sevr mu- don:ı:dırı lngföz i11111ratorlu"unun domin)'Onlıırın fikrini 

Bir komşuya teca viız kabili- " 
'ıılıccfe•iııin tam bir zıddı idi. almadan münakaşe)·i davet edecek bir politikaya sevk etti-

ydi, memleketi müdafaa için 
Yal nz 'lıllııı temin edeck şera- "ini '.·azmaktadır. 

lıer vesileye tcşcbbiısü icap eder. " 
ı ı dcğ.ı Tiir:derin taıııamile İzlanda istiklal istiyor 
1 arab:sin. ı:.iı"cer olacak şera- Mazide, mukabil bir tecavüzü h k·' 

Rekcivak, 9 (A .. \ ) - Ba,,· vekil lzJ:\nda ii · unıctiııin 
iıı Tiı,.;:ıtr tJ!ıı:ııle amade olan bertaraf etmek için vuku bulan 

akvam meclisine yakında müstakil bir de\·]et •ı[atile iştirak 
ı ::. uanı de, Jetler Türklerle tecavüzlere dair birçok misaller 

edeceğini bildirmi~tir. 
~' rşı kırş:ya otıırnrnk nıüzake- vardı. B 1 d b 
reye gırı•ı:ııılerdi. Türkler ft. (Bıtmodı) er in e ar edeler oluyor '-===========:;! Berlin, 9 (A.A) - Weimer kanunu esasi şenliklerine t:ııı'·uta !(.ıınıUş, Şarki Trakva- ı. 
nııı lıii• ü'' biı kısmını dirdat Adliyede ı iştirak eden Avusturya cümhuriyetperver cem.~y~tleri 

!'------------"'-! mensuplarından ilk grup buraya gelrrıiştir. Komunıstler 
cıııı.~icr, i•cr türlü ecnebi kon- B' k d Bedinin muhtelif noktalarında " imparatorluk bayrağı • 
trolıı ve;-n re!ıberlıği bertaraf 1 r a 1 n cemiyeti azasile Avusturyalı cümhuriyetçilere taarruz 
cdı'ı:ıişti. etmişlerdir. Ateş taati edilmiş ise de maktul ve mecruh 

Oarp m'llctlerinin ld:ıaası \'e y d---k yoktur ve kimse tevkif edilmemiştir. üzün en vu ua ge-
tacirlt·ri"i 1Sırl~rca lıiıııaye eden Bedin, 9 (A.A) _ Dün gece Komünist alayı d~ğı. -
kapitül.i,;;nı:hr ılı;.~ oluımıuştu. len katil hakkında tıldıktan sonra ahali üç polis memuruna taarruz etmıştır. 
Meş'um tnğ:'.1.i•:n mürakabesi karar verildi Ateş teati edilmiş polis memurlarından ikisi mecruh 

en ince per·.ic srka>:ııda olmak Bir müddet evci Cıbalide olmuş, üçüncüsü isebir mütearrızı öldürmüş, bir tanesini 
f zere Tiırk:ere terkedihnişti. b k 1 da de yaralamıştır. vukua gelen ir at in vası 

Mııslafa Kemal, bir basiret Belgratta muazzam bır· • s"'htekarlık dü ağır cezada kardra raptolun- 0 

eseri c>larak, Arap vilnyetleriııi Belgrat, 9 ( A.A ) _ Polis sahte daınga pulları 
mu;ıur. 

nıa:ıdater devletlere tcrketti. yapan bir sahtekar çetesi tavkif etmi ... ir. pravda gazete 
Bır kadın yüzünden blribi- •j 

fl\nrnl..n ı:ıuk~ddcratıııı tayin sine nazaran Bela Hotman isminde ve an'asıl Macar 
· · , •. b • 1 rint yaralıyan Hıkmet, Mu•tafa k ı~: ··""~m ce:ııiıctiııe ır;-~ı dı. olan çete reisi Macaristan ve Yogosli..,yada birço şeriki 
Hir t.ıııır. 1ıaıikııiAde ır~ddcler Hasından Hilr.met hastanede cürümlere malik bulunmakta imiş ki bunlardan 6 sı ken-

•İisile<: \'•ııınnislnnda!ci Türkler ölmüı, Mu;tala tle hasan mah- disile birlikte tevkil edilmiştir. Polis bir pul makinesi 
n"ı r.bi:in~~ Tıirkiıedeki Rum- kemeye verilmiılerdi. ele geçirmiştir. Diğer şeriki cürümleri meydana çıkmak 
.arı ıı i i·~dcleye tabi lııtıııuştu. Muhakeme neticesinde malı.- üzere Budapeşte polisi ile teşriki mesai etmektedir. Çete 

Bu u r.~lc bu ahali ıııılli ve tulün de bunlara karşı bıçak 1.000 dinarlık damga pulları yapmakta idi. Polis bun -
t1 , ıi tJ';ıi\•ttlrrine :.vdet eltfür. !ardan 100 milyon dinarlık pul ele geçirmiştir. 

kullanma•ı ve katlin iki maz. L h 1 L d b h d· Tı?ridye asırlardan b··r., i•tısa- 1 e istan a itvanya arasın a ir a ıse 
nundan hangisinin açtığı yara M V ld 

di 1 ayatıııd-. hayati bir rol oy- ,. Varşova. 8 (A.A) - Polonya hükumeti · a ama-
nıyaıı bir çok ntanda,ıarı ı.ayp- netic~s!nde vultua geldiği anla- ras ın Litvanya - Polo hududundaki tahdit rivayetlerine 

etti. Vım.ıııistw, faldr ve zelil 1 ıılanıaması, na1.arı ilibara alınmıı, mütedair olmak üzere cemiyeti akvanla tevdi ettiği 11 
ıir hale d\işıııiış, bU!IR ililveteıı, diğer ~azı lr.anunl sebeplerin de temmuz 1929 tarihli notaya verdiği cevapta M. Valde-

sefalet ve meşekkatiıı tazyii<ile mevcudiyeti dolayısile Mustafa maras notasına ancak cemiyeti akvama olan hürmeti do-
miılıim lıir uıısurn ıııiili olau ıle Hasanın birer sene üçer ay layısile cevap verdiğini Litvanyaya karşı ne kadar mus-

bir ıııilyoıı ı 25 bin muh~ciri hapisler! kararla;tırılmııtır. lihane hareket ettiğine dair şimdiye k'adar kafi deliller 
kabul etti. lııgiltcre, fr, ıısa ve - göstermiş olduğunu zannettiğini ve Litvanya hükhmetinin 

İtalya, bu şeraiti bile ancak Zayi dahilde ve hariçteki muarızlarına karşı tatbik ettiği kan-

uzıın nıii1~l erelerdeıı sonra tt- Mulıaddeına Menbaiirlan 1ı tedbirlerin kendisine atfedilmiş olmasına karşı şiddetle 
mııı edehilıııişlerdi. Lort Kfırzo- mektebinin beşincl sınıfından protesto ettiğini beyan etmektedir. Polonya hükumeti 

ıın loiınmeti olıııasa, belki bu alnııı olduğum tasdiknameyi muhtırasına ayrıca vaki isnadatın gayri vaki olduğunu da 

'
'er ait de el~e edileıııı zJı·. ı · \' 1 d mufassalan izah etmektedir. zay ettım. enisini a acağım an 

Bedbaht Guıı:ııis ile arkada7 eskiıinin hökmü olmadığı ilin Galiçyada fırtına, kasırga ve feyezanlar 

l~rındaıı bir kaçı nıa)!liıp olunur. Paris, 9 (A.A) - Pari • Midi gazetesinin Berlinden 

nn r.1Jlerle birlikte • Atiııada Mudanya, Mısebolu karyesinde aldığı bir habere göre Şarki Galiçyada şiddetli fırtına-
1 ur~ııııa di1ilınis ı·r hı suretle merhum Mustafa oAlu Nur! laı, kasırgalar, feyezan!~- · ··~ mühim tahribat yap· 

lerin hukuku ile tearuz teşkil lelerini betona tahvil edecektir. 
eden bazı kanıınların tadili için " Ticaret müdüriyetinde 
hükiımet nezdinde teşebüsatta bir sigorta daimi komisyo-
bulunulacaktır. nu teşkil edilmiştir. 

- -- * Dayinler vekaletine 
Nişan Maliye müsteşarı Ali Rıza 

Doktor Saadet hamla Röntken B. in intihabı ihtimali kuv-
mütahassm Doktor Kımıl beyin vetlidir. Müshrat U. M. 
ni§anlanma merasimi Kadıkö- Zekai B. de komiserliğe 
yündeki evlerinde yapılmıştır. tayin edilecektir. Bu taktir-

Bu iki kıymetli doktor.umuzu de Müskirat U. M. ne mu-
tebrık eder, kurmakta oldukları avin Hüsnü B. in tayini 
saadet yuvasının devamını dileriz. tabii görülmektedir. 

mıştır. 15 telef. 100 kadar yandı vardır. Bir çok evler· 

de yangın çıkmış, köyler su altında kalmış, ağaçlar 
devrilmiş, mahsuller mahvolmuştur. Hasar ve zarar 
milyonları bulmaktadır. 

Bulgarlar Sırp notasına cevap hazırlarken 
Sofya, (A.A) - Bulgar gazeteleri affı umumi mese- ı 

lesine dair Bulgaristan tarafından Yugoslavyaya verilen 
cevabi notadaki lisanın mülayemetine ve tarzı hareketine 

itilafperverliğine rağmen Belgrad matbuatının Bulgaris
tana hücum etmesini hayretle karşılamakta, resmi de

mokratitiski lzgovor gazetesi Bulgar efkarı umumiyesinin 

ikinci Yugoslav notasına verilecek ctwabı sükunetle 

beklediğini, Belgrattaki bazı gazetelerin, anlaşılan baş
lamak üzere bulunan müzakerattan evvel havayı zehir
lemek maksadını takip ettiklerini ve aradaki ihtilafın 
müzakere tarikile lialledilebileceği hususundaki zan ve 

kanaati kendi milletlerinin kafasından sökmek istedik
lerini beyan ettikten sonra matbuata terettüp eden 
vazifenin hükumetlerin işini teshil etmek olduğunu ve 
eğer bazı Bulgar matbuatı buna muhalif ise bunların 
hiç olmazsa kendi aralarında bir birlik teşkil ederek 

münferit kalmalarını ve balkan milletlerinin kıymetli men
faatlerini tehlikeye ilka etmemelerini ilave eylemektedir. 

Sofya, 9 (A.A) - Nazırlar meclisi Yugoslav nota
sına verilecek cevabın umumi hatlarını tetkik d:nişlerdir. 

Gazeteler, birinci Yugoslav notasına verilen cevabi 

notanın metnini neşretmektedir. Bu notada Bulgar hü

kumeti hassatan jeneral Jekof meselesinden bahsetmekte 
mumaileyhin ordu emri yevmisinde Sırp münevverleri

nin katlini emrettiği hakkındaki iddianın doğru olmadı
ğını beyan eylemektedir. Jeneral f ekof esasen 26 tem
muz 1924 affi umumisinden istifade etmiş olduğu halde 

o tar~te Yugoslav hükumetinin bu bapta hiç bir iti(azı 
olmamıştır. Jeneralin ondan sonra mevkuf kalmasını 
icap ettiren ceraimin Yugoslav hükumetinin bahsettiği 
cürümletıle hiç bir alakası bulunmamaktadır. 

Aydın c,Jemiryolu müdüriyeti umumi
yesinden: 

İzmir Aydın demlryolu hissedaran alelade allı 143 üncü içti
maı umumisinin Eylülün 30 uncusuna müsadif Pazartesi gunu 

tam vakti zevalde Londrada !-lold Broad Streette 100 numeroda 
kain Wınchester House te in°ikat edeceği ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat berveçhl atidir: 
1 - Hey" eti idare raporu. 2 1929 senesi Haziran 

gayesine kadar olan hesabatın tetkiki. 3 - Şirlr.et muamelatı 
umumiyeslnin tezekkürU. 

lıbu içtlmaa l;tlrak elınek arzu eden hissedaran tarihi lçtlnıa
dan l&akal on dört gün akdem hıssc senedatını Londrada Old 

Broad Şetreette 100 numeroda vinchhester Housete katibi umu· 
miliğe, l1mirde tirlcet idaresine, lstanbulda Osmanlı bankasına 
tevdi etmelidirler. Tevdi edılecclr. hisse ~nedatı için alınacak 

makbuzlar hini içtimada ibraz edilecektir. 

Hey'etı idare ~JJVll- kiubı umumi Howard ol GIOl!SOp. 

rimize getirilmiştir. 

Tetfin resnıe6i bugü' 

edilecktir. 
' • Aı;adoln yakasında · 

• c' ve sivrisinek süriesi ınıı • 
sine dal'aın edilrıe\te•lir.;,, 

• \'C bn7' yerlere haın pctrcı 
döküldüğü haide siirfeier·

11 

maınile imha ectilrl'.eınİi <!" 

!arı görüinıüş ve tet1<ik~t ı 
' 

mıştır. Neticede bağlık ı't. · 

çelik araziden bazılarıııd·1 · 

ve saire ıml ediimesiııde~ . . ~ 
layı sivrisinek siırfderi:ıı:• •· 

neşvününıa LuldııidJrı ~111 .; 
ınıştır. Bu kab!i ycrle:·iıı 

esaslı tedbiı kre t:ibi tıılı:lıJI' 
lan düşünülmeMeJir. 

• Şimdiye kadar elde ıd· 

neticeye göre af kantıı.ur 
istifade edenlerden rek aı• 
manasil~ nıfıtenebbil: ~ 
ıslahı hal etmişlerdir. 

Kanundan istiiade ede11 

serilerden sabıkaiı iımı7. ı• 
kesici ve dola:ıu:cırıi• 1 

mahkiııııiyetleriııdeıı ~vv~I 1
' 

yette bulundukJgı semtler 1 

dl' !asınca malfım oldnkıar 
. 1 

bu defa diğer seıııtierde 1' 
)'ete başlamışlardır. 1" 

~ler zabıta merkezi. ta~• 
kolaylaştırmak ;çin kencfı 1 Jıl 
takalarıııdaki salııkalıl;ır•ıı 
viyet ı e eşkalini diğer ıııerl 
ve mevkilere bildirmiştir. 

• Son günler zarfında 
ııı· 

elenilen boğaz hastılığı, .. 
grip, mide hastalıkları <"~ 
mıştır. . 

* Hükumet tahlisiye ıf ·r 
!erini tamamen asrileştı 1 
mek ve teşkilatı tak''~ 
etmek için esaslı ted~ r 
ittihaz etmeği kararlıışl'~ 
mıştır. Resim biitün liııı' 
!ara teşmil edilecektir. 

.. o· 
., Emanet tarafından · . 

kaklara yeniden 1,000 J;W' 
ba konacaktır. 

* Maliye vekaleti vil:1f'. 
!ere bir izahname gönde' 

· · B · h de kiT mıştır. u ıza name . 
. ı· ·ıııt mısyoncu, ti;ccar, ıc ., 

.b. b·rıer tane memuru gı ı ta ı 

kimleı e raci olduğu vazıh,, 
gösterilmektedir. ~ 

* Yeni kaçakçılık k:ı~'11;1 
lağustosta mevkii md'ye 

girmiştir. Müskürat kııÇ11~; 
çd&rı yeni kanuna nıı711 1~11 
nefyedileeeklerdir. GeÇ .. 

sene zarfında bütiin 'fiir~'. 
yede 1234 kazan yakııl11 '1 

mıştır. pJ 
* Afyon meb'ustı ~: 

• . pil" 
Jktısat vekaleti kalenu 1 r 

··d·· ·· H l"k Beyle sus mu uru a u. I • 
Ankaradan şehrimize gc 

mişlerdir. . ~ 

" Şehremaneti, ~ıı'~ı 
bedayiden başka bır •i 

operet heyeti teşkil clılleg 
düşünüyordu. vı 

Fakat yap•lan tetJıı r: 
ve tecriibe neticesinde 

0~1• 
ret tesis etmenin kola)' ·ıi· 

Bu' madığı anlaşılmıştır. ·ı 
te>' 

barla bu sene operet 

edilıniyecektir. ı~· 

* M"mleketimizde .b~cl' 
·nan ecnebi sigorta şır o' 
leri 929 senesi zıır~;~oP 
harice bir buçuk nı• Y J11' 

lira göndermişlerdir. ~'0r 
!eketimizdeki ecnebi sıg..,,r 

M .. kew 
taları 42 dir. 0 çt' 

sigortanın teşkili harice y9' 
kan sigorta karlarını~liod' 
rısını memleket dah• 

bırakacaktır. 
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i.\CRADiUM Jı s .. d ~ HAliS iSVEÇ ÇELi~i j - - ergısın e ı;"'~;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;-:.;J 

iobu marka teıçit edilmlıtir lıbu marka teıçil edilmiıUr 
Galatasaray Lisesinde açılan Milli Sanayi. se_rgisine iş

tirak eden fadrikamız; zirdeki program daıresınde saat 
17-18 arasında sergiyi ziyaret edeceKlere bir hatıra o1mak 
üzre birer adet HAKiKi RADiUM TIRAŞ BIÇAGI hediye 

edecektir. 
12 Ağustos Pazartesi: Gazet~c~er de ~atbuat mumes-

si !erine, ,
3 
Aşustos Salı: Memnrını resmıyeye, ıs Ağustos 

Perşembe: Mektep talebesine, '1 Ağu~to_s Çarşamba: Ha
nir:nefendilere, 19 Ağustos Cuma1 Ahaht kırama. 

Radium Ticareth3 nesi: istanbul - Galata posta kutusu 

313 Galate Tel 8. O. 2878 

ASRl MOBİL YE 
Mağazamızda her keseye uygun yatak, salon, 
yemek ye yazıhane takımlarile karyolalarımız 
rekabet kabul etmez derecede ehvendir. Bir 
ziyaret iddiamızı ispata kafidir. lstanbulda Fin· 
cancılar yokuşun<la No.27. Telefon: 1stanbul~407. 

AHMET FEVZi 
L __________ _.ı..-----------------------:----

i s tim al e gayri salih eşya müzayedesi 
Tütün inhisarı uıiıum müdürlü-
~ .. eunden: Onbın Jcıloyu milteca'riZ ııe eh-erlıh olmayan tahta kapak ile 5,00) ktlo raddesinde ıskarta 

mukavva ve ambalaj kağıdı müıayede ile satılacaktır. Talip olanların iznhat a1mak üzere Ciba\i (ab
tllcasında levazım müdilrlüğüne müracaatları ve şartnamesini almaları lazımdır. Y e\·mi ihale olan 

l 7 /8/929 tarihinde saat ı 0,30 da Galatada ınilbayaat komisyonunda bulunmalan. 

Ambalaj kağıdı niünakasası 
Tütün inhisarı umum müdür.lü· 
"' ·-ıunden: 

Mevcut numunesi veçhıle Ye 82 X J 14 eb'adında beher metro murabbaı 53 grıun sıkletinde 
O~k 500J kilo amballj klAtdı pazarlık surctile alınacaktır. itaya talıp olan1-nn numuneleri gör· 
inek Uure mnracaatları ve yevmi ihale 17/8/929 cumartesi :günü saat 10.30 da Galatada müba· 

.!_&a.t komisyonunda bulunmaları. 
l&1anbul mah~ei Asliye S.\ TILIK KÖŞK 

1~nct ticaret Jolresitukn: l\lüf· ErenkÖ}'Üllde .Mümin De· 
Seyrisefain 

lis Süleyman Asaf Heye alt resinde merhum Salih Efnin 18 

ll'lıırmara denizi sahilinde 
b 

dönüm işc.ın ınusmiurcyi üç bostan, 
Üyük ve küçük çekmccelcr kuyusu havi dört edalı maa 

Merkez acenıetl: Gelata Kaprü 

batında. Eeyoıllu 2362 Şube 
acentcıi: Mahmudıye Hanı ılltında 

l.ıanlıul 2740 
arasında Anguryıı çiftliği mt&şemilat köşkü sahibi taşraya 
n:ıınne maruf çlftllğln a1t· ıııimeti dolayısilc gayet ehven 

~ış~~ otuz iki sehlıninit~ s~lü· fi; atla satılıktır. görüşnıck için 
sunun on ikide on schımınin Jstaıtbul fa kıit müdüriyeti aka· 
ahiren icra kılınan miiııırc· r tında Servet Deye ınilracatları. 
de inde ik1 bin Ura bedc1lc _c ________ _ 

t: libi uhtesinc lhalel evreli· l ..-.. 
Yesi icra kılınmıştır. r.ıeıkôr ........, ~ 
Çiftlik heyeti mccmua!>t 698.0 Ü ~ ···~ 
dönüm<liir. J)ı:ruünda bır ._ O '-.; 
katı ki'ırglr ve ikind kaa O "'o 
ahşup dört oda iki hal:l ve !'lt1"''~ 
bir tavan arasile altında top· Eğer tra.ş ~lduğAurıuz 
rak zeminli bir kiler ve bıçak kcskın ıse - asu~c 
nıutfağl havi bir köşk ile bir surette tra~ olabtlır· 
ayrıca 8 oda ,,r. ca,•an arası siniı. 

. G lcıte bıçaltlırı ShdfıC'ld çc· 
\re hamam ve uırç:ıyı muh· Mırıd~n mJmül, kcskın yıızıo \'C 

tc l k e pek \atl;ımdır. \' iki numaralı kö~ . \' \' 1 çıJ.:m:ı7.-f~n c-·~el bunlar· 
k 1 l-bıı •'b~ paket atmanızı dcch:ııır 

eza ik 245 metro nıurau dln 
11 

cJıııiı· 

lzmlr - tlersin sür'at postası 
( CUMHURİYET ) vepuru 

13 ~uatoa .ah 11 de Galata 
nhtım1ndan kalkarak çarıamba 
ıabahı İzmire ve akiama hmırden 
l:aliarak Antalya, Alll)e Menine 
gidecdı: 1'e dı>nOtte Taıucu, 
Anamur, Alliye, Antalya, İunlre 
uQrayaralc gelecektir. ----

Trabzon birinci postası 
1 (KARADENIZ)vapunı 12 AAuıto 

Paı.artesi 12 de Galata nhtnrun· 

dan harekede İnebolu. Samsun, 
Cireıon, Trabzon, Rize, Hopaya 

gtdecek ve dönOfte Pazar uleJe. 
dle Rhe, Sürmene, Trabzon, 

, Görele, Gtreıon, Ordu, Ünye. 

Samsun. f ncbolu, Zonguldaga 
uğrayarak gelecektir. Hare-ket 
sunu yilk kabul olwunn. 

sathında bekAr odalarını ,·e 
büyük bir ambar ye saman· AyYalık sürat postası 
lık ve iki ahır \'C arabalık (MERslN) npunı 17 Ağustos 
Ve teferruatı ile mnndını ağılı o· u tte Sah 17 de Sirkeci nhtımmdan 
Ve kömcsJı \"C köhne kAgir ı e hareketle Gelibolu, Çanakkale 
üç odayı rnüştcmil ve furu· Kuçükkuyu. Edremlt, Burhaniye, 

nu muhtevi ve sebze bahçesi - M ~eri Marltiın AyvalıQa gidecek ~e dönu1ıe 

~ . ..,.-,.' 
t ~"r"''"""' • , 

L____..,.....,--ı--r=-1~~ ~ 

Tıraş 
Bıç-.., 
ayı 

Karyesi 
Pendik 

• 
" 

Sokağı 
Tavşantepe 

istasyon 
Çatra 

Cin• 
Tarlı 7825 1• 

4624 • .. 
1853 • 

• 3492 " 
" • " ı838 .. 

,. Kulalıc " 12 dönüm 
,. Taı1ı bayir K;,k 626 No. 
• Y cldekirmeni HaPe 93 " 
,. Arabacı MaJıdır• 249 • 
" • • Hane 491 ,. 
,. Bağdat caddesı ed . bir hafta 

Balada yazılı em1ikin i~r ın~~;::. ıı .. s-929 
temdit edilditinden taliplerin :hale gunu M ~atlan. 
P 

.. .. d a. ıc.ınıza mura 
azar gunu saat yarıma ka ır u-n -

Denizli belediye riyase 
tinden: 

bir bdçUk ., 1nodcfetle 
Deni.zil eehrl Elektrik lDfUI Te ~ 1 ek oıere ve kapalı 

21 eylül 929 tarihinde deniıhde ıhale edl ın 
zarf uıulıle münakasaya konulmuflUI'· rapora ye mooakasa 

f npat \"e tcsl&at proje, kctlf oaıne Yııt fea f .wıbul ve lıınlr 
h 1 

eti ı .Ankara. 
1 a c tarlnamelerlnln birer, ıurr er T tıp olanlaran mez-
scnai ve scnal müdurlyeıl('rinc glSndertlm~lr· b• l .. drak malumat 
'- k . tetkı~atta u ıı-
~or mildurlyetlere mnracııatla mu teı.ı ırak cdcblteceklert. 
istihsal \'e şartname mucibince aınnakasay~ ııtıh belcc:lıye rlyate

d 
Pake ve e 1 meÜOr ı.kelelerle blrllkte Altın· 

ve mai lezizi hııvl bir e vapuru 1 e Kunıpanyalarının oluQa uğrayarak gele<ıOktfr. 

çe~me mevcuttur. 1 c _ ı..afler Gelibo!u için yalnız yolcu Ha eki ve crrahp:tsa hastaneleri inir ha talıkları mutcha 1 11 
1\Jezkôr çiftlik hissesi iki .eazel ıeyoas alınır )Uk alı "7VUUI J lfn Hl"'KIMI ~ .. Ü tine müracaatları ll!n olunur. -

bin Hra bedelle talibi ııbtc· ek ,..., _______ __. f!' ~ ~lJKH HAZı~I eadin 
sinde kalmış isede bedel Her halta (ML...ılyo)rhor ~ .,,,..,. "sm-ıu 1 tanbul SultMi Mahmut 'I"iırbcsi. Telefon: 2622 lstanbul mıntakaSI fl1 

daha fazla malumat almak arıu edenlerin eni 

tııe.zkOr kAfl görülmediğinden eden yaptırlar fire ve Napol ~lap ti7atroeu teaUillerf M 1 d lhateı kat"iyyesinin terası zım· ıı-n'ı-'",." ~ ... """'!Ia-:: Şehzade başında Millet tiya- anı a Vil av etin d ] ı' mühendisliğin en: .J. u.r.....ıo nında on beş gün müddetle !il a - - ckill trosunda 11 a~ustus · Pazar • • • • . J 1 Bono .ılıycttnln y.,.ı,ehl< n.-•• ~ ,.:.:ı,.., ~ 
)'enlden mevkll müıayedeye LoroD Rııbııl •• f.ı 

1 
na ııtınD al<Jamı(CEZA ı<ANUNU) _Manısa menıjeket haslantsı ıQln 1400 lirp kıymell nıulıanımi- kala olup bolıOm<I ...ı. balun•• .ımh kqnlo ,.ııplotla 15 

" \·azolunduııundan ıallplcrin aııııacu' olun-. e on : vodvil 3 pcrae. n~nde ~lrht lcalı;m allt ve <devalı tıbbiye alınacaktır. Al!lın .,.deaı ....,.,. edecdt ..ııı.ı.. ıı..le edıJonolladoo 
N&sei m-'·"rc,e musıp kıy· ı::'~....ıı.~l=u ~2()=3~·204==,~·~17~04==· ~i za)'i - Jstanouİ Eft;ek muaJ: cnsleri ılt mubayaa $al'tnaıncsi fstanbul ve fıınir sıhlıi}e müdOr· 

929 . _ __,L,_ O dtf --·...tMI gODD ~ UJDG9 .... u .. IQ!derlade me tuttur. ..,..,.. ...,.... m'" ı--:ı;. ıdL GarGI- 1-ıuett mobımmenen'n yÜZde k si Jc rnüte· Um mektebinden aldıaım tas Müna"-.... """rtifW: 28!8 ""A ınodıırJruı.Ane mDıacaat eylemeleri illa ınlf -- ~ ..ı.ı ..adi ~ tıcortt mah em n . . - .nm,_.~ ... cumırtt5i ıoııa oaat oo bııt='J!• ..,. ıhıae - ..--
onu nllbedrult pey . akçesi --"kil lflils mıs.,ın• mur•· . diiıll•""''"i kaybettım. hfikmD kadardır. 105 ~lık teminat• ı.tıııaı ctmııen teklifler ouın ıı..rln• ı,lıu mocl<leıtn 18 .,... .. 929 ,. ıle birUkıe 7-9'929 tarihinde I'-~ tl r·ıuınu ilAn oıııııur. ,..ıdur. - liö8 Mustafa iUbare alınmı~~~ıkW. ilin olıaıur. aonn ...ı oa b.,. hdot ıemdıı ..Mdftl. 

ilet ı 6 da lstanbul Jklnd caa arı u 



( I r 1l 'f ı · ıtl Cazetrı:nlzde çıkan yazı ve 1 1 
1 · / [ [ 1 ~ \ · · f. • reıimlerin bütün baklan mahfuzdur· 
lı 1 Tt r). f l'de Harlçtr Gaıet e ~ö,nderilccek n·eltupların ~zerine . 

Kun Kumt i<!.tre i{l.nse (t. are }az.ı.ya alts ( \au) 1 

1 

işareti ı onuhııahdır 
1 ).)'1r~ı 150 000 -

3 • '4CAJ fOO P•nlmJY&n ır cktupl•nn fadeıinden, kl)'mDl.l-
1~50 m\llcaddereılz mektuplara konulmut para.lamı 

lı:a1hofmaıından •e Ulnlarm mündercatmdaa 
6 

t~OO 12 
idare me .. d clelUdlr. 

11 Alustos 
1923 

= HER GON ÇIKAR TÜRK GAZETESi 
"ll - ı !!«! tabı 

6 SaJlfa 

lbı .... ıı 11 stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V Akıt,, yurdu 
tel 1970 ıJ.ıre isleri) 1971 vaı:r lşlerl .ı * telgraf: V'AKJ po.!ta kutusıı; 46· 

- ~..--- ---

Türk mektepledle hydah -tin 
ilAnlannda o/ o 20 tenzlllt yapılır 

Büyük ve ya bir çok dela içi• verilen lllolarlı 
hususi mahiyetteki ll!nlarıo ücretl 

idare ile kararla~ttrıhr. 

Cuetemlze huıud tllıt ı:.t,ı.ı ıpdıııı 1er 

H. S. K. llla.at a.centetl 

Sııırt ıt• 
6·8 inci s&yf;{da 11.

53 
2' • • • 40 

4 • • ıoO 
• • • !O<l 
1 • • 

l ·8 ıocı sayıla1• }ıo 
! rcs ml ll4n13 r 

I Borsalar10 

... _,,,....,..~ı lstanbul ithalatgüm-
Ağustos 1929 rüğünden• 

Yatak 
.. 

mu na-ve yastık 

kasası 
Maarif vekaletinden: 

Satılık hane 
Üsküdarda Yeni mahall 

Burunsuzun bey.az evleri 

ş1.5ında köşe b~mda 6 
ahşap ev saulıktır. Ana 
için burunsuzun hanesi 
l\ladam Aleksandraya J!l 

caat 

l\' ukut -, "''' ~~ ";'" T C E 278 :., Pamuk ameri~an bez Orta Ye musiki muallim mektepleri ihtiyacı için müııakas~ müzayede . 
ve lhal!t kanununa tevfikan la~lı zarf usulile 26/7/929terihinden ı ır~lllz lirası 

1 l'ol:ır 

~O 'un"n ırahnı\ 
l Rıı;.·lu:mark 

1015 15 ıo ıs 50 

1 2
1 H D 50 > 

2c" ooo o 2C9 ooo o T A C 284 
O 54 00 '" 54 OCO':> > 

Kendir ip 
Pamuk mensucat 

Is tor 

15/81929 tarihine kadar milnakasaya vaı edilerek·mubayası mu- ı----------:ı 

049 oo. 2 s ,,1 49 00,211 lo D T C 730 > karer ( 350 ) adet yatak ve ( !50 ) adet ya.tığın ihalei kat'iyesi Egup. dlh mahir.emesin 
15/8/ 929 tarihine müsadif perıembe gQnij saat (15) te Maarif Muddelye Letafet ve E J .A ,·nr1ıırya şııtnt 

!f I.r}' Uomanya 
oo 29 oo n 1029 n 2 D M p 370 
~o ~4 62 si> J024 oo ıso , » Pamuk mensucat 

vek~leti, mubayaa komisyonunca yapılacaktır. hanımlarla muddayl AJe 
~(' l.e'Ta nuıııar 29 co 50 29 00 fiO 1 J R l 140 » Demir makine aksam> 

Şartname sureti musadi:lakafannı almak ve numunelerin! gör Ramiz Efendi ye , "azife 
' rrırmeıık flor!nl 
:o F·ran111z frangı """ 
~O llalynn l!rcll 

83 75 t 2 111 1 J E Q 8 > 
183 eo ~o ıea oo 50 

müstamel eşya 
mek isteyenlerin MF.V. Mubbyaat komisyonu riyasetine müraca- Mürüvvet hanımlarıı) ~a) 

~D Jqır,.,n Çtko. Slol'eky:\ 
1 (en oncts c SO\'lyet • 
1 .Ztleıtl , Lrlıl<tan • 
:o Dinar c 'Yoıroıslavya • 
:o felçlk• rranın 
ı l'ttctn lfranya 
~o lFvltro fransı 
1 MccldiJ• 

Cek 
1 < 1rdrıı Orcrirıe tir fnRJlfı lirası kurcş 

J\r\-r<irk ı 'lüri( liraı:ıı doJar 
rırf~ .. fr:"nk 
Mll•no 
Perl in 

• 

• ~ufya 

nrtk~eı 

ı\ırıir-1.rı~~m. 
(!rıe"TO 

Pro~ 
\' 1yl'na 
Mnrlrlt 
Yrırş'l"ra 
Atnıa 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

:o JC<y 

• 

• 

ı.r t 
rı::ırk 

lcv~ 

tıelk=ı 

florin 
• frank 

kuron 
Filir. 

ff7.fıl8 

zc=!nti 
• dlrahnıl 

l L1'ırş 
l•l{llol 'i't!'rk lirası 

krul 
dinar 

'f rhvillcr 
-

218 00 218 00 
121 lS 121 75 

000~ 0000 
,3 00 23 oo 
73 

"" 80 
ftQI 

69.00 

75 
00 75 

2 il 
75 

10'6 00,?S 
047 71,87 

l'l CCll9 
9 1200 

2 00 00 
, 11 11.so 

8 42 75 

1 :e, 75 

2 47 !.O 
18 11~(1 

s 38 25 
3 2575 
• ~ a·oo 

86 

os.oo 

ıs 

114 
80 

ao 
69.~0 

1015 
0,47 

12 

75 
75 
211 
7S 

ı')Q,50 

1a.ı2 

?01'0 

9 ı 4,0U 
2 )0,26 

El )0.90 
8 326 

19 oo 

,00.~ ~a,oo 
18 l,50 
8 8,25 

8 ,500 
4 25 50 

88 88 
24 87 80 

10 

1 J\o:doi· dcrr.!r; olu ı tertip A. D. ('.') • 4' 
40 
~u • 

(2 • E. D, ) 
(3, • F. ]. ) 

]ft1l<TR7. ti11;lıill c ·•,:aJr.11 • 
ruyımn muvnlılda 
1~.r11n~f)ef denıtryolı.1 

f, tor.bul tramvay rlrk•ll 
Jlılıtım rok •·e Anllrepo 
ht~ı ı ııl ırıorıim ıtı ~lrketl 

il isse seııetlel'i 
1: 1 anka-ı 
Cırrarılı bankası 

95 
192 

87~ 

04 

• ıı 

1 ~· 

oo.oo 
00.SO 

7!1 

80 

80 
00 

00 00.95 
00 71 

78 
192 

6 

•10 80 
00 00 

Ticaret Ye ıabire borsası 
Tir:ırPt 1 ot·"nt'ı kltllıumum1Hgl 1arAfınr!An TPrPmlı-ttr. 

O!\kaeı 

Alemi A•~erl 
K. P. 1\. P. 

Tctllay %Çavdarlı 
'unnuak 17· 30 0000 
\17-ılc~ 11..05 0000 
ttntrr 17-10 0000 

IS.25 
17, 5 
il 10 

nt 18· ıo OC':ll 16. ~o 
rınn.• cr-oo rooo 0000 
'"' t n atlı. ı 0-CO 00 00 00 00 

-ZAHİRELER-
1 · ,.,tar 13.25 1320 

ıo, ıo 

ı5,')5 

00,09 
27 00 

' 
ı \rpa 

l ı• ıı Ilufg:u 
Ytı' C 
f'a&al) e 

il 2, 
1610 
0009 
27 co 

-lıl'LUBAT-

CCI 00 

,1,1·) 
cooo 
,2 20 

-UN-
çu~aıı ktlo&u 
Eki&tro elı.lotra oo 1800 
F.k!oıra • 1940 
Birinci yumuıak oo 1410 
Hlrincl ıer& • fSOO 
Üç&ocU • 056) 

7lFTIK -

121e 
!23' 
ıaı~ 

122( 
058c 

Sarı 192.21) 192,20 

Kastamool 166,00 ı 8'3,00 

Konya Çengelli 207,00 207,00 

-AV DERiSi-
Zerden (i!tl 0000,00 0000,00 
Sanıar 

Tilki 
Kunduz 

0000,00 0000100 
• ouoo,oo 0000,00 
• c 000,000 eoo,ocl 

-FJ!'\DIK- j 
fın•lık kabuklı 00 000 0000 
~adem coo 00 000,00 ı 

l--;=~'"""'."'---~~~ ......... =--------iiiiiii=---iiiiiioi~ 

Mahrukat münakasası 
Viı!.s•.< ba)'tar mektebi rektörlüğünden: 

il.a!csi l:asbelıcap tehir idilen mektebimizin bir ser.elik mah-
ul·ı!ı karılı zarf usulile yeniden mfiııakasaya konulmuştur. Ta

,:ri rıı şo;·anbi an:~mlk üz~re her gün; müaakasaye iştirak 
ıçı;ı d~ ı•v:ni ilı3Je buiııa:ı 21 ağustos 929 çarşamba günü saat 
14 t~ Dcftardarlık birasımfa müesseleri mübayaat kunıusyonuna 
r.dmcJeri. 

Balya 

3 
2 

l 
1 

3 
2 

Demet 
20 

7 

Adet 

1 

CE 
CTC 

J p 

CKE 

J EK 

rlüstamel 

527 
332 
156 
330 
432 
258 

1035 
125 

> 

> 

> 

> 

» 

> 

» 

> 

Pamuk ip!iğf 
» > 

Boş çuval 
Balık ağı ipliği 

Kazmir 
Yünlü pamuklu mensucat 

Pirinç çubuk 

Demir çubuk 

Araba tekerleği 14stikll 

1 > Çinkodan mamul sandal 
1 > Motorsuz motosiklet 
1 Çuval M.L. B· M. 56 kilo yeni bahar 

at etmeleri lüzumu il.in olunur. f, 
mutasarrıf oldukları 

Devlet demir yolları ve li
manları umumi idaresinden 
Erzurum-Sarıkamış işletme müfettişliği malzemesinin Trabzonda 

vapurdan talıliyesile gümrük muamelesinin icra ve Erzurum 
mağazasına sevk ve teslimi münakasası kapalı zarlla 28 Agus· 
tos Çarşamba günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları 
binasında yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif 
mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde •aat 15, 
30 a kadar umumi müdürlük kalemine vermeleri lazımdır. Ta· 
Uplel münakasa şartnamelerini blr lira mukabilinde Anlcarada 
Mı.Izeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa maıı:azasından Erzu
rum !~etme müfettişliiı:inden tedarik edebilirler. 

kapı clvarlnda Cebeci 

hali sinde Savaflar sokağı 
13 atik 19 cedit • 'o. 

bahçe üç oda ve bir sa•ı 

odası ve bir sofa zen 

toprak ufak bir ruutbah 

bir halay! ha,·! yedi 
lira kıymeti muhamıni 
bir bap hane on beş 

milddetle mıizaldeye 

edilmiş olup 29 ağustos 19 
perşenbe gilnü saat 14 
ihaleyi kat!yesl icra kılı Balftda muharrer 19 kalem eşya 12- 8-929 tarihinden itibaren l~IC-Cll.:Ja:.IL:.IL.:.llL.:ıl~.:&:.ı.;:ıı..::.a.:~:a:.a.:a.:.l.!!l!,IL:.lı.:..IL;;ll~~I . ROBERT KOLEC . cağından talip olanların k Istanbul ithalat gümrüğü satış anbarında bilmüzayede satılacağı 

• 

0 
mert muhamminelerinin { ilAn olunur. • 

,,·····ı················c:············-··················· ... ·--······--· • de onu nisbetinde pey ak :::::::::c::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::-:r:::ın:m::::e::ee:·· Kolec kısmı - Ali Mühendis kısmı - • siyle ·yevnıl ve saat mezk 

ijlıl Türkiye İş bankasından ve c;:;~ük~~:"ı2 ye kıı<lar müracnt • :: E~~~a sulh muhakeme 

Muhtır>r eın bulunmaları ilan olunur. 

~ 1 Ticareti bahriye mektebi ra~ ui#IMiMCı:ttı::· a 
H ,. d 1 rımı ~· A" ı· . .. d .. 1 .. v •• d iiBakterıyolog Do. Ihsan s 

ıısse ar d Zd i ısı mu ur ugun en: H Bakteriyoloji laburaıuvtrı 
• !i Pek dakik kan ıablilAC Yeni hisse senetlerimi- i Eylülün on beşinci günü tedrisata iptidar i (vaserman te:ımülU) kürcyv• 

ı d 1 b k k b l .. b l 1 tadadı, tifo ve ısıtma hasta ze ait mühlet 1 o ağustos. edi eceğin en ta e c ·ayt ve a u une aş an- Iıkları ıeşhlsl, idrar, liilg• 
1 ı.nışlır. Mektep nehari ve n1eccani olup sefaini cerahat ıdılllAtı, Ülıra mikros· cumartesi günü akşamı . : ı- kobi iie frengi taharrisi, ka • h h , f ticariyeye kaptan Ve nlakinİSt yetiştirir Ye de- çıbanları ve ergeıilik içı 

bitıyor, akkı rüç anınızı i:- recesi yüksektir. Tahsil nıüddeti ikisi tali ikisi hususi aşılar. sütnine muaY 
ne~ yapılır. 

istimal ediniz. Mi olmak üzere dört senedir. ali birinci sınıfa Divanyolunda Snltanl\1ahıntl 

Devlet c!emiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Ankara-Kayseri hatb için Km. 244 Şalaatlı istasyonu 
cıvarındakı ocaktan çıkarılacalc 25000 M3 balast kapalı zarf 
usulıle münakasaya lconmuıtur. Milnakasa 25 a~ustos pazar gOnO 
ııaat 16 da Aokarada Devlet demiryolları binasında icra edıle
celdıfü. Taliplerin teklif melcıuplarıoı ve muvaldcat teminatlarını 
ayni ailnde ııaat 15,3Qa kadar umumi madürlilk lcalemlne 
vermeleri llzımdır. 

Talıpler münakasa şartnamelerini 
dairesinden tedarik edebilirler. 

5 lira mulcabi!ınde muhasebat 

Hntara C Babıali) cn~~esin~e 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının bulundğu binanın rkl katı 

ayrı ayrı ve ya birlikte kiraya verilecekfır. 
isteyenlerin (V akıt) idare Müdürlüğüne müra

caatları. 

liseyi ve tali birinci sınıfa lise dokuzu ikmal türbesikarşısında ıclcfon Is .• 98 

eylemiş talebe alınır. ve liselerin onuncu on 
birinci sınıflarından münakale surelile talebe 
kaydedilir. Talip olanların eylülün yedinci 
cumartesi gününe kadar istidalarına atideki 

evrakı raptederek Ortaköyde çırağan sarayı 
1 

Reıbıülevvel:S 
ittisalinde kain ıuektebe her gün öyleden soııra 

Burç: Esti 

n1üracaat etmeleri lazımdır. 
1 - Ilüuiyet cüzdaııı. - 2 Aşı şahadctna-

mesi. 3 - Uektep şahadetname veya ta dikna-
nıesi. 4 - }laznun ve n1Ütlehim olnıa<lığma dair 
kolisçe nnısaddak iln1ülıaber. 5 - Dört adet 
kartonsuz vesikalık fotoğraf. 6 - Yeli, Veli
yelerinin nıusaddak imza suretleri. 

Ankara Şehremanetinden: 
(250) lira ücretli Şehremaneti yol şubesi amirliği müııhaldir. 

Mü ıendls mektebi mezunu olan taliplerin mektep ve bulunduk
ları hizmetleri gösterir vesikalarilc Emande nı~racaatları. 

! 

lillil 
Pazar 

1 Nıunu yakıtları 
SUa• Ôll• bdaiı Alrt•• Y •in fr11•• ._ 
4,06 12,19 16.11 19,14 t0,59 3,11 

Buılln dolanlara itlen: 
l!rkolu 

Gayur 
ıc .. 

Yelda 

Gllnün nat!hat!: 
Su uyur düşman uyumaz. 

Buıünkil han 
Rüzg~r poyraz YC ha,·a açıktır 
--· -- y 

--~ 

MH'ul mildiir: Rofık Ahaıol 

f AK1'ın 11 Afi;usto~ 1929 tefrikası: 14 Bir ı da açan. İngilizceden mütercim: Gü::.in 1\ ııri --- . -_r;:-,J#-.C' ' ·.~ • .. " • 

Ve bu ğünde sör "An

,or-i" nin kendisi le birlikte 

bizimle t:ınışnıak üzere 

geldiklerini an !atıyordu. 

L~di Tilcesteri daima 
seveceğ'im. Ne tatlı ne iyi 

kadın... Büyük annemle 

konıışmağı kendisi ıçın 

adc.ta bir şeref addediyor. 

Büyük annemin de mem

nun olduğu belli. Bir ara

lık sör "Antoni. ile yan
yana otur:ırak konuşmağa 

başladılar. Ne konuştukla

rını bilmiyorum. Çünkü 

ben ledi Tilcestcrle oda

nın öbür köşesinde idik. 

•· Ledi Tilccste~,. J,. balo 

Nihayet bana ne vakit 

evleneceğimi sordu. Bu 

sual beni "Oğüstus. ün 

olmadığı başka bir dün· 

yadan alarak birden haki
katle karşılaştırdı. 

- Bilmiyorum! 

Dedim. Bu manasız ce· 

vabımdan kendim de uta· 
narak: 

- Büyük annem daha 

tarihi tesbit etmedi .• 

Diye ilave ettim. Neza

keti icabı olarak d~di ki: 

- İnşallah çok mes'ut 

olursunuz. 

- Teşekkür ederim. Bü

yük annem daha çok ya· 

şıyacağından ümidi olma· 

dığı için biran evvel be· 

nim evim olmasını istedi. 

- Bize komşu oluşunuz 

çok mucibi memnuniyettir. 

Büyük anneniz müsaade 

ederse bize bir kaç gün 
müsafir gelmez misiniz? 

- Nekadar isterim? 

Söylediğimiz zaman bü

yük annem: 

- Bir ay evvel olsaydı 
büyük bir memnuniyetle 
kabul ederdim. Fakat şimdi 

vaziyet ve benim sıhhatım 

dolayısile • Ambrozin. in 

buradan kısa bir müddet 

için bile ayrılması münasip 

olmaz. 

Cevabını verdi. Büyük 

annem Ledi "Tilcester .le 

büyük anneme bakarak biç 

fazla bir şty konuşmadan 

anlaştılar. 

Sör • Antoni. benim ya

nıma geldi. Kösteğimi tak. 

mıştım. Bunun farkında O• 

!arak dedi ki: 

- Ben kör bir budala

yim. Hiç şüphesiz siz, ba

na lutfen çakısını v~ren 

Ledi siniz, ve ben de onu 

kırarak sizden çaldım. 
- Balo gecesi beni ta· 

nımadığınızı anlamıştım. 

- Fakat o gün bir göz
le ancak görebilirdim. Bu

nun için •İzi tanımamakta
ki kusuruma bakmazwıız. 

Hiç cevap vermedim. 

- Size çakıyı iade 

etmiyeceğim. 

- O halde tam bir hır· 

sızlık olacak... Köstekimin 

güzelliği gidecek ... 

Dedim ve l:oş zinciri 

göstt!rdlm. 

Onun yerine sııe 

başkasını vereceğim, bunu 

ben saklıyacağım. 

- Bu delilik niçin sanki? 

- Bazen delilik yapmak 

pek hoştur ve zevktir. Me
sela ben isterim ki.. Ne lı· 
tediğini öğrenemedimı çlin

kü o esnada "Ogüstüs. iln 

geldi2'ini pencereden gör -

dük. Sör "Antoni.: 

- Sizin ayı geliyor ... 

Dedi ve yerinden hiç 

kıpırdanmadı. Ogüstüs bah· 

çeye geçti. Kapıyı hiç çal

madan açmak istedi. F ak:ıt 

ne memnun oldum!ll Hep

ziya arkasınd.ın sürmele

mişti. Kızarak şiddetle zili 

çekti. Büyüle annem kaşları

nı çattı. içeri girip Ledi 

Telçesterle sör "Antoni. yi 

görünce mosmor oldu. Ledi 

·Telçester onunla nazikane 

konu~arak gitmek için aya

~a kalktı. Bu esnada sör 

• Antoni " nişanlıma hiç 

ehemmiyat vermiyerek be-

nimle konuşuyordu : 

- Biliyor musunuz? 13iı 
iki kuzeniz .. 

- Uzak kuzen'er ... 

- Niçin siz Buraya ge-
lince beni haberdar etıııe· 

diniz? 
. e 

Büyük annem sı•. 

nıçın haber vermediğill11 

bana hiç söylemedi. J-lell1 
. . 1 hıııııı 

sızın memnun o acııı; 

biz nereden bilelim? 

- Pek ala siz kendi he

sabınıza hiç bir şey yııf1" 
maz mısınız? 

rim. 

:.ıc' 
Bazen yapmak ,., 

( ııı ... .dl1 


