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1 Pazartesi 

1 ı2 
İs 1"~. _Ay} 1929 

l ~::.~~~.: ............ ~ 
açıldı tarafından Yerli malları sergisi Meclis 

Sergideki daireler l 
~ . . 

reısımız 

iran a lor~ ~allionıı 
1903 da Tahrana gittiğim 

\'akit osmanlı mahafilinde, lran· 
dakı Türklüğe dair mnlCımat 
Azerbaycan kıt' asına münhasırdı. 

Iranda bulunduğum üç seneyi 
rnütecaviz müc!det zarfında bu 
rnernleketteki Türklük kütlesinin 
zannedildiğinden pek ehemmlyetlı 
olduğunu gördüm . F nkat bu 
letkikabmı ya~en lran ıneı· 

rutıyet idaresinin Türklüğe kaqı 
ınuayyen kastine, \•&61 bir hareke

tine şahit oldum. lran tarihinde 
lsllmiyetten evel ve sonraki 
Türk-Turan cereyanları hakkında 
tafsilata girişmek makalemin 
çerçivesl haricindedir. Yalnız 
tunu l~aret etmek isterim ki 
Safaviler, Nadır ıah ve Kaçarlar 
7..amonında bilhassa dört asırdır 
Iranda dalma h!kim unsur Türk· 
ler olrr:uşlur. Ordu , mahkeme· 
ler httın ticaret Türklerin elinde 
bulunmuvtur. Ruslar, lngillzlere, 
E:fganlara, hatta o~mnnh Türkle· 

rine karşı franı muhafaza, müdafaa 

eden, fran Türkleı idir · Şark • 
firnal, cenup hudutlarını bekliyen 
itan Türkleri idi. No.dir ıahın 
mahaf ız kıtatı 

1 
elyevın kısmen 

Urmiye gölü tarafında, kısmen 
Sıvas ile Adana ara:;ında gezl· 
nen Türk Afşar kal>ilderl idi. 
Nadir ıa!ım Ef gani:;tanı ve Hın
di:;tanı f ethe:mek için si:! uklcdi~i 
ordu , Tfirk Afrnr ve Türk 
l<ii§gat •ılretlcrinden mürelkepU. 
İçlerinde Fars unsuruna mensup 

asker yok gibi ıdı. 
Mebme? Ali §aha kadar 

Türkmen Kaçllrlnr Derbarde 
ve Enderunda T urkçc konuşur· 
lardı. Muzaffercddin şaha kııdar 
1' ebrııde mahkemeler kararlarını 
İürkçc vcrirlerdı. Orduda ku· 
rnanda!ar Tfükçc cdılırdl. 

Huer deniılnin Gark tara· 
fındakı Türkmenler, bütün A· 

rb •) Şah· 
ıe ııycandakl il.zer. er, 
runlı::r, Karabar.lılcr • Kııradağ· 
lılar • He1:1edan o ey~letinde bt~On 
Kırgözln!er, sonra Şiraz an 
tutunuz da blr taraftan fars 
denizine, diğer cihetten BülO· 
tlstan huCluduna kadar Kışaga· 
llerın hepsi, yan\ Iran aha!ldnln 
Yarısından çek fazlası taı:namen 
"c yalnız T urkçe konuıı.:rlardı. 

1 !:103 da lran me~rutiyeti 
bu azir.ı kGtleye knr~ alenen 
rnncad'!lc nrmı .. l:r. Me§n.ıtıyetin 
l_ • > bl 
•tan.isi add,ıl•mup blr ecııe 
hukntnclinden manş alan ve 
lranlı yegllııe Fars kabilesi olan 
balını nderın 19:>8 den bu~ane 
kadar gt-lip geçt:n her aran 
kabinesinde mevkileri olduğu 
halde bunlıırdan <laha büyilk 
Ve mühim Türk a§!retlerine 

mevki ,·ermemiıUr. 
Ba~tlyarllerln ise sıfatı mil!T'ey· 

}'izdcrl Türk düşınıml:~ıdır. 
( l 90::J)dım ' ( 1913)e kadar 

Aıerh&ycan alıaİlsi üz.erine lıü· 
kornet tar&fından tesiıh cdi!ip 
ıc\'kedılen kuvvetler Bahtiyar:icr 
ile Y cfre:ıhalı Ermenılcrdan 
rnütcJekkil<lı. Seri a!e(li lop 

Ve rnHralyözlerle mOcelıhe:. bu 
kuv}•ct!cr muhıınel isyanlan 
ba~tırmak bahanesilc A1.erhay· 
tanı mııhvil per·~:ın elıni~ler 
Yüzlerce köyü } ab.ışlı.r, kadın, 
ÇOf'uk binlerce 1 Urkiı kesm!tlcr, 
ch·anmert ıliahsız denecek 
dereceda binlerce Azeriyi 
kehbecc kuıatıp öldürmGş!t:rdir. 
Bu lacıııları g6zilmle gördüm. 

Turkli~ln en Lilyük rnaktel
lerinden biri, İran meırutlyetl· 
hin kurbanı, biçare Azerbaycan 

Türk zeka ve san'atının kıy
metli eserlerile doldu 

lstanbul milli sanayi birliğinin Galatasaray lisesinde tertip etti~l 

1 11 
isi dün merasimi mahsusa lle ve B. M. M. reisi 

yer ı ma an serg ~ . . 

k P H nln huzurlarile kuşat edılmıştlr. 
azım aşa z. H 

Serginin, Başvekil ismet Paşa z. tarafından açılması mu· 
karrerken Mü§arünileyh Hz.nin rahatsızlıkları buna mani olmu~ 
ve sergiye teşrif buyurmamışlardır. 

Küşat merasiminde sabık iktısat vekili Rahmi, Şalrl azam 
Abdülhak Hamit Beyler, Fırka milfettl~l Hakkı Şinasi Paşa, 
vali Muhittin, Balıkesir mebusu Hayrettin Beyler ve malt \'C 

(T) Jlriyaf, (2) l/>d?.li mmsucal, (3) Ziy<"frdçikrden 'fılr grup, (4) brode, (5) Konsuve Jatrelul 

A ti art mües esat müdür ve mümessillerl hazır bulunmu§lardır. 
sanat, c 
A nca bahriye muzıkasıda hazır bulunmu~ur. 

y Sergiye ıehrlmi:ıdeki bütün fabrikalarla civar \·llAyetlerden 

bau fabrikalar iştirak etmişlerdir. 
Serginin küşadından evvel Sergi birliği umumt katibi Nazml 

B. tarafından bir nutuk Irat edilmiştir. Mateakiben B. M. M. 
Rclsl kAzlm Pı. Hz. serginin memlekete yapacağı fay dadan bahisle 
mu\'affakiyet temenni etmiş ve bu suretle sergiyi kü~t etmişlerdir. 

Galatasaray lisesinin zemin kahm işgal eden sergi de trikotaj 

ve çini, madenlyat, mobilye, tütün inhisarı, ipekli mensucat, 
kösele, kundura ve saraçlye, brode ve halı, yünlü ve pamuklu 
men~ucat, sepet için 8)Tl daireler tahsis edilmiştir. 

Ayni iş üzerine muamele yapan firmalar bu dairelerde milt" 

terek bir t>urette eşya teşhir etmişlerdir. 
Sanayi birliğinin hlmmetile \1icuda getlrtlen yerli mallan sergisi 

çok mükemmel olmuş ve memleketimizde Avrupadan daha iyi 
eşya imal edilmesinin ne dereceye kadar doğru oldu~unu herkese 

tas!ik ettirmiştir • 
Sergide teşhir edilen bilumum emtia Türk ıevkine, 'Türk ltçl· 

liğinlr inceliğine çok güzel bir misal olmU§tUr. 
Bütün eşya çok lncc blr ıcvkln mahrnlü olarak çok itina ile 

yerle§tirllml~ ve bu suretle gösterilen malların güzelliAinl bir kat 

daha artmışbr. . 
Dünkü sergide bilhassa naz.an dıkall celbeden tütUn lnhisar 

ıdare,lnin tertip eltlil daire olmuştur. 
Husuef bir odada her nevi tfitün, clgnra tqhır eden bu kı· 

sımde blhııssa Gazi Hz. nln fotografilerl etrafında yaprak tülOn· 
den tanı.lm edılmlı çok nefis bir tablo nazarı dıkkatı cnlbctmlştlr. 

Ayrı~ her vilayeti vitrinler içindeki yaprak tütünleri yeşil 
tQtO.ı yapraklan, lzmir tonyalan Samsunklrt, Kıbnsk&.rt balyalar, 
fabı ikoda lmAI olunan cı~ara ktulhrı, saksılar içinde yagil tiltün 
fidan fan ve ıdarenln bir çok Avrupa sergilerinde kazandıkları 
ınadalralar te~hlr edilmiı ve ziyaretçilerin hepsini talcdırlerlnl 
oelbetmlıtir. ( Alt tarafı 2 inci ıayıfamızdadır ) 

• • • 
Dünkii maçtau 
fener bahçe ikinci sayıyı ya
pınca Altay sabayı tc:rket -

memeliydi ••• 

Piyanko 
Bir hoca efen

di ye Ç!kh ama •• 
Bu talili zatın h'iivlye
tinl tayin haylı mflşk'iil 

oldu 
Seklzincl tertip tayyare piyan· 

kosunun birincl keıtdeal dun 

öAlcden ~nra yapılınl§hr· Dün 
800 numarı çekılınlttlr. Bu"Un 
de 700 numara çe'kılecektir. 

Bu keşldenln en büyük ik
ramlsl olan otuı bln llra 9924 
numaraya, on selı b nlira3081 1 
numaray, on beı btn lıra33166 
numaraya çıkml§tır. Ftihtc bayt 
Burhanettin bey onsekubln liralık 
ıkramtye çekilince derhal ken
disinin sattığı bilet sahihini 
bulmak O'zete "t)lr •omobıle al· 

lamıf , F atlh camllne giderek 
hılet sahibi hoca Bekir Sıtla 
efendiyi aramı~ır. 

Camiden hoca efendinin 
Edımekapı mezarlığına cenaze 
defnine gitt~I bıldırtlmlf, bunun 
üzerine Burhanettln bey mezar· 
lığa gitınlf, kabir batında kuran 

tillvet eden hoca dendiye on 

ıekiz bin lira kazand~ını tebıir 
etml~tlr. Hoca efendi ıert btr 

lısanla : 
- Ben ne bilet alıyorum, 

ne de zengin olm&Aa niyetim 
var ; merasimi diniyeyl ıhl&I 

etme 1 
Demiıllr. 
Bunun Ozerırre orada bulu

nanlar Şehzade bll§lnda Atık 
Ah pqa cam\lnde ayn1 isimde 
bir imam efendi daha olduğunu 
söylemlıler, bayi hu sefer öteki 

hoca efendi}1 aramıya koşmuş
tur. ,Bay\ di~er imam efendiyi 

bulmuş, para ını vcnnl§tlr. 

Yunanlılar 
Cevaplarını 
hazırladılar 
Atina sefirimizle M. 
Rivas dün şehrimzie 

gelmişlerdir 

Enlı B. ve M. Rivaı 

Atina sefirimiz Enis B. dün 
Taver vapuru ile Pireden şeh-
rhrtize gelmiştir. 1 

Enis B. Galata nhtımında 
dostları ve ahibbası tarafından 
karşılanmıştır. 

Atina sefirimiz bugiın, ynflll 
Ankaraya gidecek vt af lebf 
ihtimal mezuniyetini bnkQmet 
merkezimizde getirecektir. 

Enis Beyle birlikte Muhtelit 
mfib:ıdelc komfsyonu bitaraf 
reisi M. Rivas ta şehrJmfze 
gelmiştir. 

Yunanlsianın cevabı 
Atina, JO (Fos) - Yunanis· 

tan Türkfyenln notasına vere 
ceği cevabı hazırladı ve bcrayı 
tashih Laheyde bulunan Vcnlzc
losa gönderdi • Alınan malQ -
mata göre Yunanistan cevrbın-
da ilk notasında teklif ct ' iği 
hakem usulünde ısrar ediyor. 

Enis B. ve M. Riva~ 
Atina, JO (I·os) ....... Tfirkiye 

sefiri Enis B. ile bil;ıraf müba
dele reisi M. Rivas bugün ltal
ya bandıralı Tcvere 'apurile 
lstanbula hareket etmişlerdir. 
Enis D. iki aylık mezuniyet al· 
rnıştır. M. Ri\'as lıareketinden 
ev\'el Yunan Haricirc nazırı 
t:ırnhndan şerefine verılerı zi -
yafette hazır buhınmu~tur. 

Diyamando polosun 

Gazi lfz. 
Gozl Hz. dün Ertuğrul yallle 
Marmara ı>e Boğoziplncle bir 
tenezzülı icra buyurmuşlardır. 
Relslbumhur Hr.. tııvelki 

akşam da Ertuğrul yatile 
lmralı ada!ını teşrif buyur
muşlar Vt ref akatlannJakJ 
zcoat ile birlikle gece geç 

oakıt Dolmabahçe sarayına 

avdet buyıırn·uşlarJır. 
Gazi Hr.. lslanbul cloann· 
ela tesisin( tasaoour buyur
duklan çiftlik mahalline el
vlrişli olup olmıyacağını tetkik 
malısadile lmralıyı teşrif 
buyurmuşlardır. 

I icazla 111t1a

l1 de )ra1Jt1k 
Ankara, 11 (A.A.)-Türklye 

ile liicaı, Neclt ve mülhakatı 
hükQmeti arasında bir dostluk 
muahedesi akdi f tin cereyan 
etmekte olan müzakerat ahiren 
hitam bularnk muahede Hicnz, 
Necit ve mülhakatı devletinin 
terı~ami}eti mülkiye ve istikUl.:i
nin tnraf :mııdan tanınması her 
iki devlet arasında samimi ve 
daimi dostluk cari olması ve 
tarafe}ıJ erazisinde diğer taraf 
tebeasmın en ziyade mazhan 
müsaade devlet tcbeası muame-
lesi görmesi esaslarını ihtiva 
etmektedir. 

İkramiye 
Kimlere ne 
daiddı? 

1909 i tikrazı miiıın .i
bctilo ,erilen ıaooo lıra 

Muhittin, Muhib, Emin Ali B !er 

Emanetle J 909 ı tık~~ı 
d ld ıhtıluı 111 

lıAmilleri arasın a 1 eti 
. • b işte h zm 

halli dolayısile u 3 
·ı k üzere 1 

görülenlere vcrı mc 1 • k&bUI edı • 
bin lira ikkarnıye -

d ğırnııa gore, 
mlştl. Haber al 1 

1 . sı şcıırcrnlıı 
bu paranın 5 bın ııra . Ali 
·u ~ı ittin 3850 lirnsı Eının • 
ınUU l 1 Jbrııhinl 
3 bia lirası müderris l 

hascbec 
lirası rnn 

fazıl • 500 hukukJyc 

N 
. 300 ıırası umuru 

urı, ıırası da 
müdürO Muhllt, 350 

müd
ürü Nail beylere 

Varidat 
ddıtıJnııştır. -

Amerikalı tale!>e 

halefi Dünkü maçtan bir intıba A vrupadan dönd Ü 

Al takımı dün ikinci Beyin ayağile birinci, pe • Cenevredeki beynelmilel ü. elnı st 
tay •

1 
p naltıdan da ikinci sayısını Atin:ı, ı O - Hariciye ne- 'kalı talebe g ' f enerbahçe ı e ya - ma konferansına gfüen Trab- ?.nred 1. lliınmnndopolosa Evvelld gfin akşam şenrlmlze 48 ~·~~pı sarayını, nıOzel 

1 

ınaçtnı Ik" tahmi • yaptı. zon meb'usu Hasan B. du"n1·Q Amerikalı talebeler ditn otomobillerle . 
0

1P :ı"'lcl"'rdır. 
B·ır gu"n cvve ı fener 1'kincı· devreye (2-0) 1\ talep ectıx-ı mc · ti ıı t.._ '" "" 

ti t k 
b" zunıyc ver- \'e diXer -lırin temaşa"a der.er yerlcdreıce,,lcrdı'r. 

• 1 mış ı ekspresle A\'rupadan şehrimize b ,. r J a; l " • · de yanı ma • mağlup vaziyette cıkıyordu. mi,tir. u mezuniyet nğlcbl Amerıkalılar şelırımizden yarın g t 1 
nı~ı cuın• günküne na • Faka! fazla bir gayretle gelmiıtir • lhdmal ln!i'31 mo hiı etini ha. dcvfetlc< muvakkııl tıcm 

1 1 

; 

aç al~ka ve zevkle sey· lzmir takımının fzaikkiyetini K-~--d- l l izdir. l\I. Di}nmanclopolo un redatının 6 ngustostan itibaren l~fııanıes.i )aprnak Jçin mürac ıa 
ıar~n b. cereyan takip bertaraf etti ve e i otuz on ya a ze ze e yerine hriciı c crkdnı mcmıı- azami gQmrfik tarif esine !Ahi d. v lnıt \ il ..... tın 
redılen ı1r . takımı Ga· paı,tan sıkı bir şütlek t

1
opdu Konya, ıo ( Valtıt) - Gece rinlndc Stefon Grcgopulo- tutulması için gümrük idaresine c~~tcr tiı~~eıı bir ınuracaat 

ediyordu. zkmır oynadığı direğe çarpıtırıp fev Fa a e üt butukta kU\'fttlİ, fakat llZ sun tayini derpiş oluınJ\'Or. tcbliğntta bulumuştur. Du enırirı Jı ınetJ Bu ıt.b:ırlıı \ Ull il 
ya arşı nefis bir go yapınca ene· 1 

• rnk ofırınnıış r. :.ar.ıf t ri • latasara f k" de bir varlık k f k süren bir zelzele oldu. HükOmet Yunanistan mfiva- siyasi mün:ıst"batla bır n • :ısı nıüvarıdntııın kar,ı ı 1 1 

Unurı ev ın . rin bu devrede i ai iyeti kt t.AtbJJcıııc .. ftrıır t • sı 
oy b fenerın b . b' k'l ld }'0 ur. r . .. __ .. 

.. teriyor ve u daha arız ır şe ı a ı. Du hu~ts Rüsumat başnıüdü· cmn 
goskabil gayretile ka_rşıl~ • Biri birini takip eden hü - ı u· Jsrnail Hakkı B. şu izahatı olmuştu. dl ::ca ortada güzel bdır fut- cumlar sıklaşıyar, gözdle ikramiye kazanan nmara• vermiştir: Yunanlılar11 J'er İ 
bol maçı Canlanıyor u. . • Altay kalesinin önün e ) k ) ) k d 1 1 r: A/nıiz. avabın meht 

d Sır - Lozan ınuahe es n n gıım· !I 1al rall 

h
.. faikiyetını sayılık vaziyetler takip e i- ar AYB ODU mUŞ O ara it ile Yunan mu 

1 

eli~l~~uı:,:r oynadt~t 1;r;;~~;h ıktnd nydmnızdod" l üçüncü sa ydamızdadır. :ı:::'.· ~ı~d~~: k:~:~m·d~,; .~ {Jncil ..,,if_..,,..,.";. 
· d vrede' solaçık .. - ··------.. ••0 --···--·-·· .. -r.~·;-.:ıı .. -!!!!!!t!!!!=== •s:::::::a1r.•n:s::::m:~::s:~:w~~-:~ .. ~m:m~!:::a:~~il#.:::~~=:;~~~:ao: .. :d~n~nıo=u~ rincı e ~::;;::::::::::::: .... - ---· -·---· .. ~ .. --- -------·~s:: ~ • . Türk unsurunu katliam sureUle unıurununun en ., .. ,r 

_.. ..... ••::::::~_::::.... addedenler çolotu. lranda Türk Kaçrular hariçten teıvık ve mıyan Türk koılesl, )ll\af J•· nel•rl olan caftUl'I• pelırrı 
........ A bat·canını ... d 1 b kk '- d al 

1
-

1

-- b tedbir " 

l
"'uctur. Iran zer ' alet·htarlıır.ını teşci e en er, u himn}'C oör~orlar<lı. Halkın va~ tcra 1 ettiıı.;çt>, arasın a m netmeıtlen u.ı L etın .. Jrl o ... ~ A b vcanı J ıs 0 ... r il h' _ı cfık lbct bulamadılar. Şımalı tedhlt gaılere nOCUlll ,..,. 

nlnda 
Rus zer n,, l hususta m11liyetperverlık ha}TBğı cehaletı buna meydan veriyordu. mi iyet '"e~I uyan çıı e luı find '-' 

Y
a 1.l 0 1-.1-f - __ L fi 1- ettikten sonra , nöbet CC- bat a I • 

nn
et ıdı. O derece ·" ı ra altında çalıf}n f 6!"slılar \'e Tork fakat her ne olsa delil ek-e· nıu. arını tanıy~tı. una ııtlU'J• aıtrel ha ınd• 

ce fılç o maua d h h '-uk bil malik t CD adi 'are olarak francılar nuba geldı. Şımdi de Tork 
Aı.erbaycanının mulanassın birkaç pe ersu te rlyet u1. una e o· 
Kafkasyaya ı\halıılnı ehvt:nl ,er 



= .kcr verınlyen onlar kalmıt 

gibi. 
Arebı:stan, Lnrı.ıan, l(ordiı

tanda ll§lrcder mekik dokuyorlar. 
Memleketlerinde çapul, talan 
eksik dıtalL Bet kfrvanda 
ficünün malları nehbü gareı 

olunur. Asker vermek dejj~. 

lıüknmelln gönderdiği askeri tanı
mazlar. Fala bıwlanıı hepsi 
bir tarafa bırakarak İraniler, 
hükOm ı kuvvcllnl Kaegai Türk
lere tevcih ediyorlar. 

Bunca senedir hiç bir Kaşgal 
isyanından Lahseclildit!Qi lfitme· 
dım. Bilikıı Kitgaileı- zinde, 
casur ve kuvv~tlı olmalda 
berabeı- erkekli kadınlı gaytt 
~lı~an, dılt ılrut ve an' at, 
:zeııgin hır bvıındır. Kendile· 
rloe ma!ıluı hır tavır ve 
kıy.fetleri vardır. Erkekleri ve 

kadınları boylu bQ.lu, lennt 
ed.lı, ıüzel ıvdüdiir. M~
kriıı tlyab uçları, Azerilcı 
gibi uzunca olup yuvıorlıılı. l<ü
çlik kalpaklarının altından la§4r. 
Çöllerde ıeccssjjac JlııııııJ sert 
bakııları ve yanık simalarlllı 

ikiye ayır.uı ııııın bıyıkları 
yüzlerine 11yrı<:11 J>ır l!lfhebeı 
verir. 

Kadınlan yiizü açık gczerkı-, 
~e\ıea ifcaçaaılw, * leMI..,. 
!er ve yolda ~I lizerinde bile 
çalı..,.lıır, ~ yaparlar. 
Halılarında renklerinin ahengi 
uıeflıurduc. Şiraz ve Isfahan 
tlcardl bunlarla goçiıılr. 

Kııları Şirazdan Fars kör
fezine kadar wilen eteklerde 
Y8f81'1ar. :Yazları, 4.bedeye k,ıı

dar dağlıır. ~· Bu 'uretle 
ltgal et~ •ıızl '"ıuuo be,tte 
birin~ ~. uf.ıııılıırı yilz 

elli biae lar!Jt'!r. 1937de.kC11· 
dıkrık *'9 ~ ~I 
~Sör P~sı &,ık~ is:~ 
beı binden fazla muharip süvari 
çıkaracaklarını z~nne\miyorsam da 
her halde on bin müsalhlh sü
varikrl old~wıa kanaallnı vardı. 
Fakat sll~hları yalnız tüfekten 
ibaret ol<luAundan ne kadae ni
şancı olsalar , açık meydanda 
muntazam , toplu bir orduya. 
karıı müşkültııla mfidafoa~a bu
lnnııbilirler . Fakat Jıuluı;ıdukl!lfı 
....-p yerlerde , dağ muharche
lecinde pek gü' moijl(lp olurlar. 
Bununla beraber yüz elli bin 
ki§ilik bir aşireti bu kadar ge
nlı bir illhada on bin süvarinin 
nıuhelaza ...lebilıneııl "gllç oldu
tundan -otlan , soldan , .zayıf 
noktı1larmdan , lran kuvvetleri 
bu dağınık kütleyi hırpalamak

tadır. lranın .lün ~alinde ol
du~u gibi, CUgiİp de Cenoouııd. 
Türk kanı akıyor. 

ı,\n'anavi bir mahı~ pohll
.U,ının yeni bir •alhasına şahidiz. 

Ru, belki fC•ıni:D kar~ca- . 
Aırmz ir İf d91ıldir. l{llnın da
lıtlı polıtı~a,ına mü<Wıılle <:lm~ 
sleJ11lyeblliriz. İranın hiç bir 
parçasında g<>ı.limliz yııktur. Fa-
al bıı ~yet , · n ar~leri- · 

ınJılo lııılirıc a14kadıır ıılın4lctııo 
lı~I ~nedemez . 

Boş U1Cviye bır wrruz 
ol$11 dünya MUS6vlleti i\Yalda
myor, binkrcc ~tun IJiyaıına
meler yı17ıhy1>r da biz garp 
if~rkleri, yüz binlerce lraıı ıtk
taılarımızın bµ feçi akıbetine 

kartı dunusuı kalabilir miyiz ? 
Biçare A~erilcrln , ve K!şgaile
rln hukukunu hariçte ııı.üdıı.faa 
edecek kendılerlnilen biri çık

mıyor diye bizim de mi susma
mız lazım gelir ? 

Bu baptaki tekzipleri , teblığl 
resimleri kendi lıeoabım• katiyyen 
kanaat baht d~ldir. Alakda
ranın lmzasile bile beyanname 
neıredilıse gene inanmam. 

Kisgai katliamı, esaslı, vasi 
bir Türk kaılıarnının bugünkü 
alhuıdır. Botün Tür!< Aleminin 
n.'2•rl dıkht ve rikkatini davcı 
edcriın. Şarkta lronda ve Irakla 
gııı:pte, , Balkanlarda Türklük sa
~ !AgelUıl küçültmek için 
büyük, ct<ldt tertibat yardır. 

J\nadolu Turld~i4ııün bir 
• mLer ~ine •llllırıak tehlike-
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erser l t hayatı 

Dünkü acç ır im ual t s r y resim ser.qisi 
On üç seneden beri Ağuşlos yakışamıyacak derecede zarı! 'I 

ayı iplidasmda l<ü~t edilen kudretsizdir. 
Galata~ray resim sergilerinin Bu kudretsizlik, bu • geril 

[O.taralı l inci ı yı/omızdadu J 
Nihayet lstanbul ikncisi· 

nin ıayretli çalışması ı;e -

meresini vermekte geçik
medi. Oyunun bibnesine 
yedi dakika kal• kalecinin 
elinde bıılunan top hafif 
bir dokunuş! ve kalecile 
b raber kaleye girdi. 

F enerbahçe ikinci ve be
raberlik ıııyısını yapmıştı. 
Şimdi heyecanlı bir yol 
tal.ip eden maç Fenerin 
bu yükseli şile büsbütün 
zekli J>ir mücadele halini 
alıyordu ve bizim bir gün 
evvelki tahminimiz büsbü-
t!in tahakkuk ediyordu. . 

Ulcin lzmir takımı golü 
kabul etmedi. 

Ve teessüfle kaydediyo-
ı u ı ki sah.ııyı teı-ketti. O ı 
güzel maç ta nihayetlenme
sinc yedi d~kika kala bu 
fenıı akibete saplanınca · 
birim de tahminimiz suya 
düştü. 

Fakat bu neticeyi yani 
l:r.aıir şampiyooo Altay ta -
kımının aleyhine yapılan 
bir sayıya darılarak sahayı 
terkedeceğini hatu-ı hayale 
getir.ıııezdik Ve şayet böyle 
garip vakayi kendisine 
ewe1den malum olan bir 
y.aradılışta olup Uı yazdığı
mız yazıda • yarın Altay 
takımı oyunun bilmesine 
yedi dakika kala sahayı 
terkedecektiır ~ şeklinde bir 
satır koysaydık, böyle spor 
mdhunı-1e g.ayrı kabili telif 
bir hareket kendisinden 
sııdir olı;nıyacağı için b\zzat 
kıymetli misafirlerimiz bunu 
rddederlercli. 

Dün Altay bu sıkı müca
delenin verdiği anı Ye asabi 
bir levernnla yapmıştı ye 
şuna kaıiycn kımii:ı: ki bu 
Yıtziyct sonradan kcndbini 
de bizim kadar müteessir 
ctmi~tit:. 

Çünkü bizim gibi o da 
bili yor ki sarı haksız bile 
olsa bir takıın sahayı terkct
mu.. 

Çünkii bizim gibi o da 
hiliyor ki >por mlicadcleye 
her ~eye rııııı;ıcn ve sonuna 
kadar devam kabiliyetini tak
Yiyc ct5in diye yapılmakta
dır. 

Bu diinkli hadisenin bizi 
ııstl al~kadar eden tarafıdır. 
ı\ltayı lıu harel\crc se\:keden 
sayı hnMknrcn haksıı mıydi? 

Buna ~·crecçğimiz cevap ta 
'Ulıı 'ır,., olııcakur. Eldeki ni
ZAmnıımc bu ~·ıızjyctl ıı;ol 

olarıık ·ôı;t~rl.yor. 

Hem b!7.ııııt Alrayltların 

bile lıiturnUığından emin ol
mııdı);lıırı \ e 'kinci nyıçı da 
idare etmesini isrnrla istedik
leri hakem :'il. Ailen neden 
durup dururken ı\ltaym aley
hine lı;ırckct w;in? O hakem 
U iki iiç d;ıklka nYel Altay . 
müdaliinin eline çarpan topu 

ıuuwı:m;:::::;;;;::::::::;;::::::::::::::: 

sinin tetkikini hükümetimize 
bırakarak, ben bugün din ve 
<!evlet mtfhuınlerlnden yüksek 
ırlı: meaelesinl dÜfÜDüyorum. 
Din, tabiiyet d~ifir, kan de
~iımcz. Dünya üzerinde düt-
1114nl.rımız her tarafta Türk 

· kanını kurutmıya çallfıyorlar. 

Mazlnm karde§lerlmlı.e dı

mlzden gel~ ~dar y«rdım 
etmek, onları zulümden lı:urtar

ıxııya çalıımak, hiç olmazsa 
çektikleri z ... lınü medeni ikme 
bildirmek, Avrupa medcniydtile 
temasta hiılunan garp -:fütkleri
nin mukaddes vazlfderindendir. 

Kara Şenısi 

penalu nokta>ınıı korabilir
kcıı koymamı;nr. 

:'ilaçtan sonra ::ıı. Aileni 
çok miiteessir gördük v·e 

• 
bize şunları söyledi: 

''Kaleci hafif bir şarjla 

topla beraber kuierc girmiş

tir. Bu ~iızcl bir goldtir. in-' 
l)lli7. futbol nlzamatı bu ı:a

ziyeti gol olarak tesbit et
mi~tir. 

Altay bu sayıyı kabul .edip 
oyuna devanı else idi ıi'!ıaıet 

fenerbahçe ile iki ikiye bera
~e lıalırdı. btaııbul ikiı:cisi ile 
berabere kalmak az •ir ınu
va!faHyet midir ? 

Bu maçlardan maksat iki 
urafın futbO'ldeki muvaffakiyet 
dtrecesini tcsbit ise şunu şami
nıiretle söyiiyelim ki : 

Altay bizim bjriıici sınıf 
takımlarımız derecesinde bir 
kuvvet lıalinj almıştır. 

Ve cıılar içi<ı gayrı kabjli 
ihmal, kıymetli bir rakiptir . 
yalnız maçl so::una kadar oy
naıııak şrtil~ ... 

Tel~t hilal 

Malul gaziler 
Türk nonim ir .. 
ketinin tasfiyesine 
heyeti ıımumiyece 

ar :verildi 

Alek11t11dr Zulüıo/µ11 h4fıralı 
Sabık nişanlısı bir müddet ğimi kırdım. o~ YİİZ ı uron 
da~a mektuplar yağdırarak ve kaq;ır tazminat aldım. fakat 
Virona ~arşı ~.üfür!er savu arak kapı dışarı edildim. Zaten ar-
tar;zde bulur.dum. Utanmaz tık giiç bir işi başaracak kuv-
Jıerif vaktile genç kız için vctim de yohtu. 
sırfetıiği paraları bile benden Gazetenin biriııdc lercünıan-

isteİııiye kalkıştı '. Biıtün bu hk buldum. Bu iş le uzun sür-
• . 

ıne~tupları zabitaya g&,terdim. 
lierii ~·pyie ~)'l~r ;.a~ınağa 

davet edildi. Bir çoJ< defalar 
saha k~r~ılaştık. Her bir hrşı-

nıedi. Son var:dalım malıvoi

nıuştu; ~ylar geçtikçe ebever-
nim bana keselerini 
Jardı. 

kapıyor-

13.şıııamız tokat yunıqıkia neti- En meyus pl~niar tasavvur 
cclçııi} 9rdu. Nir.aı:et Stokolılum- ettim. Bir defasında gizlenerek 

d~ ~aılıolup gill[. 
lsveç korsoiosıı piaralc: ce:ıubt 

Alrikaıa ı;önderilaıiş lan da· 
yınıın avdeti < Slokiıolm > de 
gcçirdiğiın hayatı en nıülıim 

' lıa<füelerinden biri.ıi teşkil eder. 
~ Yaz· etimin ınüşkü1At,!'ıı ken
diıte aelflar* 0011 ikıııa çalış
tıın. Dayım beni beraberce 
•Voiıaeisburg• a gölürmelt tek
lifinde bulundu: Nİşanlımın 
saı • rpd~Q pan~ il~k d.ebiie
C(ğinl ~ö:;Jüıordu. l):i:anlınıı 

çok sçvdiğimden ondan uzun 
müddet aırı duramıyacağıııı 

l d" cevabını ver ım. Eğer beni 
ı:ötürıı,ıck isterse ni,anlımı da 
.götürmesi icap ediıcrdu. Dayını 
dıir müddet tereddüt etti. Svnra 
•bu bapta benil)ıla J:enı1ikir ol - ' 
duğunıı ve A!rikaya: \-:irır var
maz i.kinıiıiıı yol par.as.mı gôn

· dcr~ccjpni söyledi. 

Jfallnı.id gitlikce feualaşlığJ, 
sıralarda Afrikadan parayı ne 

' kadar sabırsızlıkla beklediğimi ' 
tafsile hacet var nıı? ~ir miiG!
<l...t sonra dayımın Belçika Kon
gllusna •nuhaceret ettiği habe

rini diğer akrabam41an öğren-
• 

Amerikaya kaçmak teşebbiıiün
de bulundum. fakat beni sak-
lıyan adam yiyecek vermedi
ğinden açlık saikasile kendimi 
güverteye attım. Ve bu surelle 
lıeııiiz « Sndani • giıınriiiü 

önünde iken vapurdan kovul-
duııı. 

Bir sabah çoktanberi korktu
ğuma uğrnd!m. lsveç l:ükume-
ti beni •nahop eddederek h
vcçten tardey!i)'ordu. 

(Bitmedi) 

Yeni kanun layıhaları 
Ankara, 1 O - Devlet hiz-

metinde ücret olarak maktu 
maaş alan meınurlarm barem 
·ruıuwrndan sonra ücreti mak-
tuasıııın maaşa tahvili hak

kında l\laliye vekaletince bir 
Jayı1ıa ha1.ırfonmaktadır. Bu 
miihim lil.yiha ilk lçtma dev
resinde derhal meclise sev
.kolw:ıncaktır. 

Bundan mada Maliye ve
kaletince yeni bir umumi 
harcırah kanunu hazırlanmak-
tadır. Bu kanun IAyıhası ın

mamile Bnrem kanununa tc· 
vafuk etmektedir. 

on üçüncüsünü gezerken, tab- zafiyeti » Namık lsmail bel 
loları duvarlara asıimı~ olan ilk •Etüt ve portre• tesmiye etti~ 
nesil Türk reı:sımi;rının kabi- i!d levhada da çok numaı·andıl~ 

• ı• 
liyeti saııalkJra~eleriniıı tam ~aıııık lıe)'de şık resim ~apr!l 
bir inhitat devresine girdıği arzusu haddi ~zamisine varı.!~ 
kuvvclle lıissediiiyor. fiu bariz belki lerraki ctmeğe yiz s/,(l 
inhitatın sebepleri üzerinde tevak- !erecek bir kabiliyeti tanıaııı~! 
kuf etıneği diğer bir makaleı·e maletmiştir. 

bırakarak sergi l~ıkknıdaki iiÖ· p;ğer taraftan bazı ;:cııçler 
·üşleriıniz.i kaydeueliın. a!Akayı cellıediyorlar. Bu gep<; 

fljr zamanlar Türk resminin Jer Ş.fik, Eşref, İlhaıııi, rıJll 
en kuvvetli ınünıessii!cri adde- ve Sadık beylerdir. Şefık lı'1 
dilen Çallı lbra!ıinı, Namık ı~- hocasının tesiri altınJa ~:.!lıır 
mail, Jiikınet ve reylıanıan makta bulunduğu zarif \e W 
beyfrriu resimlerinde, S:ılıarrı, !ay aheıı~leri bırakarak d* 
endişei san'at, saınimi)"rt ~·e ciddi bir etüde başl;sa za~ı:e~ 
azim no! s.ııılıkları s~l:tc bir , riınki pıuvaffak olacaktır. f.1' 

1 beyin ufak po tlarıııd~. ııı-· 
serbestli~, bir cesaretin ~ltında 
gizlenmek i.stiycrlar. Uu rcs- gence esas olan lıasıasiyeti gr 

rüyoruz. Onlar ince birbİI'~ 
den farklı, teknik bir az ııı~ 
ve fakat şar.şiyetiid:r. Aı;ct~ 
f:.şrei beyin peyzajJırın~11 

samların eserlerinde senelerden 
beri bırakamadı :.C !arı, ve .ı:aliba 
sarnavi zirvesi addettikleri ma-

lıut ' vjrucsite• yani şan'alı:ı Parisitı hrakler ve lıusu;iytlİI' 

görenıcdilc. Daha <o~ ;ıraııA 
daha çok < lalmıak ~ ve ~i;f" 
ıııek JSzını. !!hami bey!ıı roı:ır1k 
ve Arnavtl.öy ismiude~j p~ı· 
lap malıiyetiııi göstero~ek it.l"°' 
ri'.e _güzel ıe l::sınen muya!ı!d11" 
Talat L erin Mail p el~ıa 
diğer rcslmlerine çok fıl~ 

balapervazlığı ve cak;ısı ııuına

yaııdır. Bu ba!apervazlık ise 
mezkur eserlerde, çek acemi 
bir deşen ve bir tekniği örten 
l<ırmızı, sarı, yeşil, n . a\İ reıık

lerfaiıı gayri ınal.111 ıe Jladcşiz 

bir imtizacı ile tecelli eyler. 
Ç~Hı ibralıiıu beyin çiçelc re-

simleri, çiçek f{Eıni olmak iddi- wji:·al bir görüşün uı~ !' s~ııl' 
asıııdaıı dışarı çıknıadıkları için dür. Bu rrsimle hocal:ırın !.;\~ 
her halde ayr.ı reısamm şimdi- tasvirinden kurtu\r.ıa:, istidadı~ 
ı·e kadar yapmak isterJiği por· ö~eren gcacc bu vadi·!' 
tre Ye k11mpozisyonlHa mua- devam etmeği tavsiye eJcr~ 
dildir. Hikmet beyin s.rndalları, Sadık beyin manzar3s1 i~e g 
on üç senedenberi ı;ördüğmüz ve dikkatli başlanmış natenı.ııı1 

bir reşınidir. ' 
liulftsa bu sergi, bir . . ~· ıl 

gencin ş:ıyı..nı tebrik ınesaıs-ıı4 
başka, geçen sergilerden f&ıt 
ıuz, silik bir nüınayi~alir. 

Re,ıam 

Nurullah Cem 

JB. M. Me~sinin geç"n 
içıtim~ devr.,şiniı.ı soı.ı cel
~inde k.ııbul celil~ pir 
kanun iile 1stanbuldaki 
maifılini askeriyeye mua
vene:t heyd.i.nin ilgasına 

>'e bu heyote mensup mü
~sseselerin de tasfiyesiı.ıe 
karar vermi~. Bu kanun 
mucibince malulini aak.eri
yeye muavenet heyeti fağ
vı:~ilmış, hesap ve mu
amelatının M. M. vekaleti 
namm(I Mııstafa Şaban Pş. 
riyıisetindeki aşkeri heyet 
Maliye vekaleti namına 
da Defterdarhk şube mü
dürlerinden Hilmi B. tara
fından tetkike başlanmıştır. 

·itim, fakit! kendisinden bana 
hiç - ~ir mcl<tup Relmeıniştir. 
Uzun müddeti. ıı bcrl işsiz kal
ııııştım; her lııılde para kazan
mak istediğimden labrikanın 

birimle amelelik etıııeğe razı 

bir tslup iızcrinde tevakkuf et
mek! e beraber, bu ressamın ilk 
resimlerinde~! kuvveti şimdi 

ı:-österemiyorlar. Oene liH:mct 
beyin bir kız portresi, deşen 

itibarile bir atölye muallimine 

Belediye ve hususi muhasebe ı-;:=:::~==========::====;;;~;i 
idı\rclerl muamelatına ait J ADLiYEDE 

Ma,lul Gaı;iler pazarı 
Türk anonim l,iirketinin, 
Maluliniaskeri)leye mua..venet 
heyetinin müesseaeletinden • 
sayılıp ~a,yıl11mıyacağ;ı ve 
mezkUr kanunuu hu :§İrk.ete 
şümulü olup olmadığı hak
kında karar .ittihaz etmek 
üzere marul gaziler pazarı 
Türk anonim şirketi heyeti 
umumiyesi içtimaa çağırıl

mışb. 

oldum. 
İşiariın o kadar fena gi.li-

ı.ordu l>i, z~ıta eğer borç 
ctnıiye del'am eyisr, ve para 
ted~dk eçlemezsem hudut J;ari
d edileceğimi tehdit makamın 
da tebliğ e)'lenıişli. Vasi bir an
trepoja çqışıyor ve ı·evıııiye 

.taj<ribeıı dokuz mark kazanı

yo~dııın. 

Eu mes1i bana çok aj!ır gel
mekle beraber ni~anlınıııı aşkı 

• uğruna Jıer şeye şevinçle kat
lanı)'otdum. Her _gün öğle 

ı· akti, arkasıııda açıl< renk lil<a
siie gelir bana öğle yemeğini 

getirirdi. Şen kaiıkahH bana 
Jıer şeyden ziyade kuvvet ve 
cesaret verirdi. fakat ıııeşhur 

darbı mesel vardır: bir f<laket 
yalnız ı:-elmez derler. 

olmak (izcre .ve Bıırcm ka
nunun esasları dahllinlle ma
liye vekaleti tarafından yeni 
bir )<anun layıhıısımn ihr.n9 
d~üııülmcktedir. 

Peygamberin doğ
dı,ığu gece 

İ!;tanbul m u{tlıliiği\ııdcn 
Ağustosun 6 cı günü Rcl.ıiil
cvve\in iptidası olına>\na 

nazµran Ağu~tosun 17 el 

cumaı:tesi gecesinin mevliıli ' 
nebi olduğu ilan olunur. 

.İrtihal 
Datiittalinıl mıı~i~l hey._ 

etinden kıymetli neyzen Ih
san Berin babası, maliye · 
memurlarından \ziz Bey ı·c

lµt etmiş ve dostları il,c 
oğlunun hürmctklrlurı tııra
fından toprnğa konmu tur. 

Allah m~ğliretine nııil ey
lesin. Rir gün çalışır&eo sol hile-

Heyeti umumiye dün şirke
tin meclisi idare reisi mü
tekait ferik Zeki Paşanın 
riyasetinde toplanmıştır. 

Hissedar mülga malulini ı .... -~-----:--...,...-.-...;.;.....;; __________ ,I 
askeriyeye muavenet heyeti Yertı· ma lar sergı· 51. yer~ne M. M. Vekaleti na-
mına gelep Mustafa Şaban 
Pş. heyeti, hissedar Maliye 
Vekaleti namına da defter-
darlık şube müdürlerinden 
Hilmi Sey, hissedar mec -
!isi idare azaları ve 
şirket murakıpları hazır 
bulunmu~lardır. Ticaret ve
kaleti namına şirketler ko
miı;eri Ali Rııa Bey içti
maa neıaret etmiştir. 

Kanunun mağazaya şü
mulü olduğu ve şirketin 
1:,1.sfiye olunmaı;ı ittjfakla 
kabul edilmiştir. 

Müteakiben ta.sfiye me-
murlarının intihabına geçil
miş, M. M. vekaleti h~ye
tini teşkil eden Mustafa 
-Şaban Pş. ile kaymakam 
Sezai, milazım Ali, hazine 
dava vekillerinden Osman 
Nuri, mağa.za meclisi idaresi 

azasından Himmet zade 
Etem Beyler seçilmiştir. 
.Şirketin mürakıpleri ticaret 
kanununun maddei -mahsu
sası mucibince tasfiye mu
me!atına nezaret edecekler-

di.r. Şirketin SOOOOküsur Jifalık 
alacağı, nakdi ve demirbaşı, 
bonolu ve bonc.suz 32000 
küsur liralık borcu vardır. 
Mağazada mevcut emtia.bu 
hesaptan hariçtir. 

Mahkemede tevkif 
Ağır ceza heyeti hakimesi dün Züleyla Ji 

isminde bir kadını muhakeme esnasında 
tevkif ettirdi 

Düıı ağır ceza ~hl<;emesinde bir kadın yalan yerO 
şahadet maddesinden tevkif olunmuştur. 

Paşabahçı;de cereyan eden bir kız kaçırma davasıııd• 
şahadet mevkiine gelen Züleyha H., zabıtada ver&if 

ifadesinde vak' ayı teyit eder malumat verdiği hal~· 
mahkemede bu ifadesinin doğru olmadığını, kendisin\~ 
bir şey bilmediğini söylüy~ek, yeminden imtina etıııİI' 
derhal tevkif olunmu~. maznun mevkiine geçirilmiştir. 

r~beddulat 
l~tanbul Adliyesinde ya

kında 9a.zı tebeddülat ola

cağı anl~ılın~dır. 

Iiasan lfü(i B. in ağır 

ceza riyasoti0e tayinile lllÜn

hııl kalan birinci ceza riya

setine ikinci ceza reisi Va

sıf, ikinci ceza riyasetine 

Samsun ağır ceza riyasetin

den naklen lstanbul ikinci 

hukuk riyasetine gelen Ha

mit B. ikinci hukuk ~iya· 

setine Üsküdar hukuk ha-

1'imi kazım, Üsküdar hu

kuk hakimliğine birinci ti-

c;ıret azasından Turhan B. 

!erin tayinleri kuwetle muh· 

temeldir. 

Stadyomdaki vak'a 
Bir miiddet evvel Gala

tasaray - Fenerbahçe ma

çında st;ıdyomda vııkua 

gelen -darp ve cerh hadi

sesine ait tahkikatta, altın

cı müstantiklikçe meçruh

lara ~it kat'ı raporların 

verilme.si beldeııilıııcktepir. 

Bu vak'a af ve tecil ki' 
nununa tabi ise de, tab· 

kikatın durması için ıııe: 
ruhların jyileştiklerine 4~1'. 
kat'i raporların verilır.P,ı 
zaruridir. Çünkü, netice 

k '· mecruhiyetten ibaret a• 
k.ı.ş• 

madığı takdirde, tah ı,. 
tın teciline kanunen rın!c8~ 
yoktur. Mecruhların k111 ı 
raporları gelir gelmez, oe' 

tice tesbit olunacaktır. 

Yarım .asır cv~lid 

VAKiT 
12 Ağustos t8J!. 

Yozg4flı Abmel 
ayyaş ve esrarkel 
guruhundan bulıl ' 
nup bir tM<ım getıf 
delikanlı çocukl8r' 
odasına kapayıp ~· 
ret ve esrttr içirifj 
uygunsuzluğ4 dil"' 
dfr'et ettiğinden ve 
birkaç defa {e,,b/' 
httf ve tekidat ıct' 
olunmuş ise de -'~ 
~ttbul etmediğitıd P. 
berretı şehriıpi.ıdif 
An~aı:aya giiTf<ld. · 
rniştlr. / 

11oo.,.;.,...;; ............... -._.,.,-
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Türk ~Yunan müzakeresinrn akim 
kalmasından biz mes'ul değiliz! 

Yunan· notası ve bu notaya 
vcrdiQiıniz cevabın'. metni 
yunanlılar ne istemişlerdi 

biz ne teklif ettik ? 
n Ankara, ı o (.\ .A.)- Ati· nin hiç bir me;uliycti olma· 
~ tlçiıniz tarafından Per· dığı ıışıkılrdır. Çiıııkii mii1.a· 

\•:nı be · ·· kere lıcmcn kııpaııdıktan >On 
11 .. gunu ak~amı \ ııııan 

~rıcı,·e . .1 ra blz.ce eh"nımi'"cti derkılr 
ı nczarctıne ,·f•rı en \ J 

~tvabi muhtıra bcrveçhl ati· bir nokta iızerlııde talep der· 
l ır· ıııeyıın eden 'e 20 Tcmmıı1. 

~1'ıır' . ' t·•rı:hı'ııde ·' ıı!,ar~ ,:efiri va>ıta k Myc ('limhuriyeti hti· " " 
ılnıcti hariciye \Ckiline Yıı· ~ile tıılclıiııde J>rrtr rıcdıııri· 

n;ııı sefiri tarafından tenli )·etinde oldu~ıınu billl~r~n 
~tınan 27 Temmuz tıırihll hukılıııet \'uııan lıiıktlmemlır. 

ııhtıra 1 1 IJahu.ııs tahrik olunan me· k mu ıteviyatıııa itti a r 
esbettik Bu muhtırııda 'i ıı· sele c;tatüko c;NIHl nıiiıın ı 

n~ıı hiikörneıi ıne\ cııt mıılı· bir mahiyettedir. Böylece 
lrfif . . . ıııu··.,,akeratın ıı;ulıi esası olan 

mescfdcrın hallı ıçin " 
teı·c) aıı eden müzakcratın ak· btatiiko esıısındıın hariç ta· 

~llletc u~rama>ı nıe>ıı'lh'etin· lep dermeynn eden tar~f bıı 
1 

en tebcrri etmek te~ıa' ll· mıizakeredcn rücu etmı~ '": 
ltıtııı ı;üstcrmekte \ e nıu~a- baskıt e,ıı,lar dııhillnde yeııı 
•trdt d r bir' miit.akcre teklif etmiş fih osyasınm muhtele im· 

1 •l k · ı , a··.·ıı·et"ııı•l" hulıııını. aktadı.r. . '" an no ·talar uzerıııc c " '~ 
l•nrar ittihaz için beynelıııild Bu yaziyec Tiirkiyenın yazı· 

iki tarııf mer'i mııahcd:ıt clo
Jııyı;ik lıaıtlı hulıınuyor. Tiır· 
J,hc bıı \ aziycttcn mii~teki · 
di;. fakat onun bu ~ik:lyeti - . 
icilılfııaııie kendi hukukmııı 

t<·nıiıı ctmedittiııdcıı 'c lııın· 
lıırın tatbil.ı f\:IHi mıımkiiıı 
olıiup;uıııian dolayı d~j!;lldir. 

llilaki' Tiirkiyc, nnıntazc

nıaıı mevkii mer'iyetc 

konıılıııu~ olun beynelmilel 
akitlerin ahkamına ra1.ıılır. 

\'e bu ahkdmın kabili tat· 
hik olduğu kıınaatimleıiir. 

Bu ahdi ahkamın Turkiyc 
elinde bulıman iadeye tabi 
cmrnlin muhtelit mübadele 
konıi,yonu emrine tenlii 
hakkındaki komJ,yonun tek· 
liflerini kabulde tereddüt et· 
mcmi~tir. Buna mukabil, Yu
nun hiikiımeti ııyni suretle 

Tayyare 
" 1 Turk -'Ü· . lır;bı 

88 • 4'JC 
2011 3( 
280 3 
435! 3 
505 -4 
5171 3 
687 30 
718 5 

1083. 300 
123 30 
89

1 
30 

209 100 
475! 5C 

78 3! 
511

1 
ıo 

638 102 
83ı 4 

777 5 
9 3 

870 3 
201d 3 

J 11 t 
21 
9 

29 
3691 
638 
78 ~ 

744 
950 
63 

~dıılet dil ımı vey.a h\içre yeti değildir. diğer tarafını~ 
'Otıfedcrıı,yonu tayin edile· sura,ı da zikre ~uyandır kı 
l'tk lıi h :tatu·ko üzerinden ıniiznkere 

hareket ctmemi~tir. Tiirk vatan· ' 
da~larının oııız seneye kadar 

3180, 
497 
510 
571 
634 
641 
653 
732 
778 
838! 

~ r 'eya ıniıteaddit n· , 
ı·ıne teıdiini teklif eylemek· cdillrkrn mc\ zuu bahlsolıın 

t~uır. şey bazı maddelerde bir ta· 

nı '1\ırkiye hıikt\ıııeti işpu rafın bazı ıııaıklclerde di~er 
~selelerin hallini temin ede· tarafın mcn~fiine mıtYafık 

ıc• 
1 

ı . . . 
~ tı ıııt Ye mukk\'eldt mev· olarak heyeti umıımıye>ı gny· 

tııt olrnac!ı"ından dolan mli· rl kabili tec\·J.: bir kii! ha· 
'~k " . · ereye gırnıis dc!);ildi. Onun Jinde tarafeyn menaiiini mu· 
,cıı·J Ve ııhir u~z önünde im· rnzcneyc koymak idi. Bu 
·~nd · f h' , llrduğıı ~ey gerek tchau· kıılıın ho~n gider tara ıııı U· 

·•nın ı k · l k· gerek Carlıl Trakyada· kuki o mıyara sıyas ve 
1 ekalliyetlerin hııkukunıı 1 ~tatuko esası üzerinden kabul 

Loı- . · k ı·· 1 1 " , .. u, ın:ı"h<'ıle>ıle unu t~ıdpj erme· \bil u mutat oma( ıı;t t. en itilafııamdcrln HhkAmı 1 Ribi bi?.lm ın(i?.akeratırııızııı 
''llt·s.indc tcnıin cnı~kten ibaret l •• :ıı.;ın<lan vr. re'"·i~inden hu· 
•ılnıuşıur. Bu ınııııhedc \ c lıu rl\·tlr. .\ l iızakercyi kuredcıı 
•tilMıınmelerin :ıltı senedeııbe· mevzu lm ~ayri rnhiiliı;in 
ri t l · 1 ı~·ı ·ı tıpkı ıui;a!idir. füı halde Tur-

at ıık ve iııta~ o ıııımı ""' 
1l1ıs\ı1i1cti kcndi>ine teYecciıh kiye d:ıhi her madde üze· 

· rinde statuko e;a>ındnn hnri~ 
c.1111 euiı·ini hlıat etıııexc Tur· b 
1 " b ,·eııı· talepler tahrikine k ıır 
'''e d · ı · atma hazır< ır. ;dilmektedir. 
. llu y:izdcn mııtenıadiycn • Bu miih\hıızat mıizııkcrc 

~ıkftret uıııektc olan 'f'iirk do.>ı·e-ini hakeme tenli 'c 
lı .. k r'.1 üınctine ıcı'.!8 ııı:ırııııda Yunan hukı\ınetiııin iizcriııde 
<ııeı rede Tcıfik Riı~cıi ihtilıll >ıkardıJ;ı ııoktlara 

lle,·cf d' · · ıl·c· h ı J 1 lıı·ııı· ' t·n ı ile ı akl muıı ' miınha,ıran .u.;ıı t ta e 
ratınd;ı ,\I. :\lilı:dııkopulos kıılıııitinlı gayrı ıııuıııkıın 

'.11 tınaziiınfih nıc;elelerin halli kılan ,.,.tıabı ,ıahi µ;o>tcrir 
1 \İt 1 1 l . 1 daha ser! ye ı a ıa ümidindeyiz. ı:;:ı,: ııı ~eraıt 
"nıeıı bir ~·:ırc lııılmıık uıcre ı!ııhilindc ol. a olsa nıiızake· 
hır nı ·· ı ıı ' ınd·ı 1tz1kcr.:, nçnınl.. \C J • rııtın atanıete ul\raıııa- · 
nuıı . . . .. ·ıı· h 1 d 'b! bir ıçm Jıahm ca' ,,,, hamı! rnrar sta ı ır ~ı 

;ııııu nıiiracaat etmek tddi· ıııe\:zıı tnharrbi k;ılır ki 

l ınde bulannıu<tu. Jıbıı ha· bunun da nctil:c,i men.fi 
'~n . . " . . . J llır . ıc rııııracaııt tekit fı !1W' • !arak nihayet norma 

1.uu lı h' . . · . rl 
0 

h ı l'ı"rcttir . u '' ıııe,;aılı ccrnıı e haki\;Jti il ,:ırt an ° • 
~kı:ını tarafından nıcn>UP 'j'ecrubc ile ,abıc oldu~u 
le saIAlıiycti Jı\zinıeri haiz iııcrc nl'z;m:t veya ,cfarct· 
ıttııraf azanın sıra il~ 'riya· !erde her hııngi bir tebeddui 

•et C\J J roıtika teı eynnı.ebcp t . emekte oldukları mi! ı· ,.c,11 . . . 
tlit koınbyona tenli eyle· j . ;a '~ıfc;.iylc hır huku· 

ıııj, 1 1 
· 

1
. 'e., ·ıevan etıııd,tc olan 

ile' . ıtı .. t.ııııın ahkıiıııt alıt ıyc nıccın c . k l b 1 . .. bir ııııizakeı e baj a 
111 

'a ıu itilılf olıııadıAHH sn ,ııa•ı yermcge çalı~nı:t>ı 
ııtcahihcn her iki l•tıkı1· i-tikanıct ·ı· • · 

ııı"t 1 
· .. kt'in Z·ıtcn ur~ıye 

' Ur• 1 . ı f'J . t• ··ı·rı· ıtılllll . ,. .. ~Jllt a ynH.ıCll ı .. ır ".. gn ındcl 
~tı· ı' ,. 

1 
.,.... • \' ıı· un anı> ı bl ·'. ·ı una•'' i it 

1
_ ı '" u mt:~tu .• ınayL: ı e .. 1 kukııkan 

1 
memleket ara .mdakı ne\Cilt nıc,aı 

l•i;n· . . ı . . hallcdi!nıij oldugıııı· 

1 
11 111'.ına,ebatı t:ıkn\'e ranzını 'e • t · tc "r . . 1 , ·inda stpt'' ıır 

1
. • Ye 1 endi tcaba>ının d:ın bunıın ıarıe . n t,·,rikİ 
•llkuk . . 1 e··eve !ııtarafl.ırı ' 
. ııııu dahl ıi\•:ıdc >ıır· nıu1.a' ' ' • • .· , ·ırit 
.ıtie · 1 . ç•re,ı ı~ın ' 

t ·rn· . .b. J' f . i • ı. tıZ a,nıa " . 
1 

"" ını gt 1 :unc ı ;tıt c :lncııı... · " .. k ı~ 1 !ıal·eııı :ıııe.ı 
• ' 1 olur ümitli!~ 't'urkiyc olahilir ye ' ri:ı) et 

"1 tııılıa ıran sira~i bir ıııııhi· ıııııka\·elc ve itifdfata . t. 
~ Cti ı · .. · , . • 1• ı. ııı··suliı·ctiııden mu e· 

.} lJ/. TllllZHKcre\'l :tlH.:U \. t'(lllt.'r.. .... . •t · 't [ eJcN· 
' t >arilı 'e kaı'i <llr.tl:ı J;:ıhııl n:llit ıııc-ailini ını :ı . • 
·•t· ' .. cıl·l'l .. ı\<l:-1 

ı s k ·ıo ı· ı· · r ·,·ııı ctnıı~ · ·• · ·ın muz· ·crcııiı • tııtu ın ı. "' "·' ı · e -~ · • hii · k •ı r 
l ' liz\.·rinc l:cn:\~,111 ctn1j} nıüzakcnıcta ı~c 

\·c rı •l-Lıırı tayin edilecek bir iıakcnı nıe' zuu yoktı t · 
ıı:ctıf· ' . ,, :-i,,·:ı,i ıııti~:ık«rııun 
1 

ıt~ın ) unnnı ... can tarc.uın- ~ 
ı,:ın ted· ..... ı · l '" lıı·ıaraff:ınıı uzlı1>etrııı:ı t:ı 

ıy e;;t>ı ıdı. 1 ıırı-ı)'L' ııı • 
ııı · ı . 11 ·te ıı~rııırıı 

tti':akL·rı.· ı::...ıfa!>JIHJa rı1tUıt1Jit \"H:-~uttınlın ",aı L: . ~· 
ır[ f 

1 
bfr cınrı ,:ıkidir. ~ını· 

'
1 :tdl'ic kl.:.ıi·\'( mı !ıiwrM n nıa-ı 1 ll7:ı • l 1. ·kı Jıuhı1rııcr urıı.-ıuJ:ı ;t 

1 
•sının \ızt~,o:ı:ı "ıhıbyro:·n < ı ı 1 • ·ı. 

ı·ı· .. t 1 oz·ııı ıııtı:ıhe< e-ı ı c 
'· •ndl'. i~tirnl" n ını:nıntıni· 'a1.ı} c · -• 

1 'lır-ıl i iııh\fııanıduın 

eskiyen h}kııku altı seneden· 
beri muahede ile temin olun· 
nıumı~ ise- bunun nıcs'ııliı eti 
bu rntanda~larn 'c onların 

hllkönıetine tncih olunahil· 
mek ihtimali pek uzuk olur 

ıannıııdayız. 

Bcyııelmikl bir aktin y•ıl

nıı 'flirkiycye ait olan kiil· 
!etlerinin tahaııımti!ıi ile mıı· 

kabil dij!;er tarafa ait olan 

ktil!ctleriıı filen hükiim;iit. 
lıaliııc getirilmesi Tiirkiycnin 
kat'iyyen knbııl ctmcdi~i \ı! 

~ikdyct cnip,i lııırekct hudur. 
lliııııeırnlcyh Tlırkiyc dınıhu· 
riyeti nıuk:I\ de 'e itil:llatııı 

tatbik oluıınıııma,ı nıes'ııil~ eli· 
ııi 'e bunun f..lllfctlcrioıi ha· 
kc:m hıızurundn ;1nıı111yn \ 'u· 

n:ııı hiıkılnıctiııi darcı eder . 
Dip;cr tıırnft:ııı nıukıt\elc. Ye 
itil:lf:ıtı rnthik ve iııf:ız etmek 
için lıakcıııiıı mukarreratını 

talep etmeyi dahi teklif eyler. 
\lıicnınıcn ııl:ııı h:ıklarıı;ın 

hukıımsıız ycy;ı ,ııriıııeenıedc 

hırakıln1ı.ı:-oına 'l'iırkiyL·<.h:n J;\ 

J;aydi Ye t;ıhaııınıııl lıckkıı

nıcsi kabul oluıını:ı7. 

.J Tıırf..iyc ikiııd mııd· 

ck<le tekli[ ettıı;i hakemin 
muhtelit nıub:ıdele konıbyo· 
ııu hitam[ ,ız.tiarı olııı:ı.-ıııı 

ayrıc:ı teklif eder. Butiın 

nıt.,Jili ctrafilc hilen hu 
heyet, dinde ıılılhadar tdıııa 

içi~ pek kıymetli olıııı bir 
ka.; zıınııııı tasar.ruf edilnıij 

olur. llıımtın nıad:ı a;ıl ~:ı· 

pııı dikkat nuht:ı şudur. 

_\luhtclit mıılı:ıdclc komisyu· 
ııu aza>ı lıcynclnıild ahit· 
lcric z;ıtcn hıı '111.İ\ tredir· 
Jcr. Kendileri, tııkp cckl:ep.i· 
nıiz htikunılcnk aılcnıi ,;ıl;\. 

hivct karım ı l'rnıcdiko;c h:ıj· 
J;.; bir hal,enı t:ılıarri-inL' 
, .. ılısın:ıl,ra Tiırkiycııiıı tıok· 
ı:' , . 

tai 11.:ı.1.arııH::t hcn1 bu nıuh· 
terem he: eıc J.:ır~ı borçlu 
oldu~tıımız lıın''ll<:t 'c itilı.ır 

k.ıh~tıtı:ı henı de lıcynclıııi· 

ı ·! akit :ıhl..:lmııı:ı ınıın.ıfi 

dlı';'llH."k 
c::ı k lıu 

tdıliklsı ,ardır. \11-

ureılc rJrckct ll 

nıehic bt·yn< 'rıild adalet 

Ji"ıı·ı \C)n 1-li~rc l..cınf • 
dı.:raS) t·!"'U rı.:i .. Iı .. ri gibı hu 
kLıınkriııİ d.ıiııu sıırıı,ı::-ıi· 

,·Ltlc telı\kki l'ttiı<inıiz yuk 
,ek ııı:ıkıııııatıt' tayin cJ>'wk 
!eri h:ıkenıll're nı 'l'!cyi te\ di 
eıtiktcıı sonra oıılanıı htıhıııu· 
krıni be ·icıııedcıı digcr lıir 

4001 
23' 

384· 
394, 
481 1 
'/98. 
814 

5019\ 

1001 1 10 
2271· 
455 
4741 
547\ 
569 
677 
989 
704 
891 
897 

'6236. 
239' 
248' 
369; 
737, 
889

1 

9041 
9131 
950. 

1 
H:J8

1 

7ll!3 
451 

233 
360, 
363 
4071 
538 
556 
7021 

dini ıııanız kılını~ ola~;ıktır . 
-l - iki hukı'ıııwt ar;L,ıtHla 

cereyan c<kıı ını.1.:ıker;ttt:ı ıı 

ııı:ıthuac;ı ,ızaıı ~:ıyrı kılfi '<' 

lıucn yıııılı, harndi•lcrln 
cfkı\rı ~mıııııiı ekri 'tahrik 
etmekte oldııP;ıı 'akidir, • 'e 
tl·kiın, 2'.1 tl·ınınuı tarihli 

Yııııaıı ııorn,ıııın tenliindc 
Yunan ,diriııc lıittct~ik 

ccı ap \ere l\illli lıildlrnıl,lıın, 

Bu hskik:ır Yıııı;tn ııı:ıtlııı:ı· 

tınd,1 hçın lh , <ıL hi\'Cttıır 
ıııakaıııata ntfı n !ıa:ka urctle 
~:ıyi olmu~tur. iki hııkılnıct 
1111,ııa.elıatını >l)'ttntt eıııl'li 

ile hnh:ıııı;i hir \ıııılı~ lıalıı·r 

rc,frinlk•ı ınaJ.l,i nıl\l,ııdt 
ile lııı l'C\ ıılıın \ lo•ı.ııı hııkıl· 

ıııctiııc t,•,linıiııin c:k i ı:uııu 
s. h:ılıJ~y!ıı her ıki ıııııhtıra"ııı 

lL,ri ınu ıınınc1ndir 

Yunc'Jn muhtırası 
rt !emn ., 1 ri!ılı \'tıııaıı 

ıntıhi.lrtl\>I ~uı t ı::· dur: 

\'uıuıı hilkı1uıctl lıu ıkfa 

husııfı ııelıc ı•c vıı ul liıııidıııt 
vernt·k l•ir taızı ıııu ııılle cerc-
~au etıııcklc oi:ın ıııüzak• rnıııı 

Yeti(.' tcn·iç y ~ ilcizar.ı cuııiş· om ıın ,, ' ' · 
tı ç.. -. ııı··rjı·ctinin de' i.11111 'az_.ıyı:· 

· .,ınıttı ~lknrnctc ufirı)iHl ... 1 
ı· b · ı ibareuir. \ c ııc:ım 
·Hııakcrc j~te lıudLır. l}u tın<. l!O 
·i bıılıı·•ıı mii.ı:akeralt_aıı <lol:ı)l 

hakem reklifi k:ır~ı;ında halııııık 
ilıtiwalinc de Turki;·c lı.eıı· 

miiııaka~:ı ,.ıha ı lıa~lıc.1 iltt .. 
lailı tlll•:ıildcıı tatııir cdılJiı::ı 

bır ;ırada akamete ıığnııııı~ 

buluııına·ırı~ saıııınıiyctle ınfHc· 

'aııırt ıııc,;'ck iıtdt• Tıirkiyc· ~ 

piyankosunda- kazanan numaralar. 
ı Tiırk 

lürkııe t ı raı ındı.11 

i1lıar edilen ar1ubrırı l.tlıııiııi 

içııı dııılkıı geleni ı apıııış olan 
\'11111111 hiikfııııcli halledilecek 

ııı11ch:ıki ıııesailiıı bağlaııılnn 

ı~i akim bırakac.ık mahircıtc 

oldııklarıııı zanııedcıııiıor.l lı"ıı· 

sile kı lııı ıııesclel~rde Vııııaııis· 

tana hiçbir iiralperrerlik ve 

ilil'tfgirizlik bnal oitııınnıaz. 

o; .,. luafl•n Vııııaıı hiikiı· 

ınelı Tiırk mnthu~lıımı ıııiilhcın 

olaııluıııııı bıle ıııiiı.ıkcrAltn 

inkıtaı ıııc;'uliıctiııi Yııııaııi. 

t.ıııa tevcih tlnıcleriııi l•ayrelle 
gorıııc~l~.!ir. 1 IJlbııki, l ıri 

Vi teınııııııJ,, bıhı. ı az.ı ı\t. 

l lol~l,ıcl.1 ve dıi!eıı :ıo !eıııınıız· 

d:ı Aııbra \'ııııaıı srfirıııc 

l ıırkl\e lıiikôıııcliııııı ıııfızakr

ı.ılı lııtnııı hıı!ııııı~ lrl•Hi el· 

ıııiıe J.aı.ır ı·erdiğiııi iki defa 
lchH eden Tiırliıyç Jıarici)'c 

ıekili l· ydıııdı ohıı ı~ ve lırr 

defa~ıı:da ııırı~. riiııilt)' buknr.ırııı 

11111 ilıi olark ıııı.'ıfolil koıııisyw 

hilar f :ıtı .. ının ıııııııt.ız:ıırı p •. 1!-i.1.

port lı ııııiNeı ırıc hakl<ırıııı iade 
ctınck Jııı.ıışuııJ;ıki l cklıfl rıııe 

Aıık:rr3 Jıfıktınıctinın i~tırak 

iıııkiıı lllıgırıdaıı başka l•ır 

7İ kret ııırıııl5I ir. 

lı p 

Bıııııtııla beraber \'ıııı .ııı ıırı· 

>.Lııııctı ıııü~kr,·k lıcJ:ie ı u ıılı1 

ııılııııküıı kılacak gayrette ihmal 

gii>!crildiği takdirde i:Ci tarnf 
ıiicsayi ıııııııruııa lcrdliıp erli· 

yecck olan ınc;'ııliyclı ıııı1drik 

oilrak Tiırk lıiıkiııııctiııc hııJ.e

ıııe ııılirac·ııli tcklil eı·Jcmci-Je 

l<r~bı cref eyler liiıkfııııel, 

el'an 111lııı~zeiıııiilı bulunan n~rs .. 

15') 
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NümerotaJ --Sur dahilindekt İd. 
halleler 130 a. a yrın111

1• 
, , ı~~ın ~ 

ı •ı 10 ıııını<'ro ' ı . il · • ·lı· .. ı nt ı ı.ı 
. i 1 ilh l'l llll'l lıl , • o1k! t''T .1 .1,. ıı•rı n .. 
leri rn-ııı ı, '.' ' . hnlJckr 
:;ıır d:ıhıiindd·ı ıı~J 1 tıı 

' r ık tc,l,ıt < ., "' ı 
ı .111 ' lıı . ,ııc1.r l•ır 
ııw J,uçıık malı 1 

· 1 1 nı ıh ıllc 1•1' 
k•tirikrrk > r 1• 

' l ktt'l' ilııc knlkdı mc ' 1 
J.n~ ve c:ı< 

eleler h;ı HııHfa bir lıiıkiıııı rrr· i'nı:ıııct cc lı\dıa ıınal 
ıııck üz ı her ıkı l.1rafııı Anka• clcla iıin ııı>Oli 

t·ttıı n I.tı r 
ı.ıtla yanılmış olnıı ııınz.ıkeı-alııı 

Yı-khrılon çcş,n1e 1ı yeti ıı•ccııııı.ısm damıt ılır ııu 
"lı~ııt•., fahkiktıf yopıyoı 

aıl.ıld rei;i yahut 1 nçrc J, •ıı· ı-. k l:ı Gnlııt.ıdıı ı\ıap ·npı<: 
leci ra,yoııu r i.ı bra:·,,rıııti;ııı . I lı r sıncııııı 

:ısan atıkn< ıııı ır ' • 11 
t.ırııı 0Jıınac1k bır rcp ıııııte:- 1 kt Jıhı~ıı hı ' ı· yıktırı ııı:ı ıı 0 .. 1 r 

·ı ~· iiztrinc ıuııze ~ 
rı ıııc.ı. • k f\rtk ııla· 
m(idlll 1) dl C} ' k ti ıf 
kad r olmu ' bu ıp_ıır 

1 ıçın tc• 
ıtıl' .1 ı·ıısuliı 2ıııınıııd.ı be lcııı· es rin ,,.ulııı ,·ın 1 

1 1 , atı ı bııluııınu ı11r. 

addit iıakcıııııı !akdiı ine or .. 

e.il•bılecekırri iikrıı11i<dı .• \ ı.· 

ııaıı rukiııııclı kt'll lı ıııc · tıır 

t ' s ) JllS -
lrn lıakikl ~rrıııııırı ıı rrııı / ' • . \ I· 11, l Iıdivıııııı ııı~anc ı~ı 1 nrk lıf: nıı•clııtlıı .ı c t 1 . 
takdır cclccrı:lııde, tıeınclınıl 1 yardımı 

. J ' \il 11 1 \ .. .,. 
JfıtılfıJ,l(lrl lt.ı/lıııdc lllU• S>ll l)'tlı \ ıJ jcj j J( J\ 1 

uınunuretlc rııüscJil•ın lıulunaıı / 1111 d1._ı' \ ıl ' ~ 
. ıiıı,• ı ııııo r "' 

bu \a:.ıt.ı)ı rtıftfıetnıtıncyi rL·nı ı c 
vRzlre bılcceı?lııdeıı üıııilvftnlır.• liLrn• .r 
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Yunğ pldnJI 
( CÇorçil) in 
hatıratı 

Un1ılıııi h,rırlJiıı ınes 'ıılı) ·eti 
------ --

AJ erkezt dev/eller ile nu'iselles ittı/akın 
kaı·şıltklı vaziueıi 

-40-
Muharebeye müncer olnn 

~emili jhd:ıs edenlerin me

s·ulivetine ait munaka alar. . , 
sonsu:t.dur. Fakat beşeriyet, 
atide, bir devletin a ıl orciu-
1annı huduttan gecirmeyi, 
}ı:ırp ctirmindcn mes'ul olmak 
jçfn en e:;a 1ı miyar tel:\kki 
edecektir. 

Bu hattı h:ıreketi takip 
eden devlet, harp mcs'tıliycti
ni kabul etmiş olacaktır. m
nncnıılcyh Alman) anın Liık
scıtbur~ , c Belçiknya tec:ı

' uz ederek Fran aya ilerle
me i, rnrih ı-:ıyıfnlnrındn 
dmma sırıtacnk bir h:ıdise-

dir. 
Alın:rn rehberleri, bu Y:lsi 

, c : zim harp pMnının tnt

hikını. ) nlnız Almıınyanın 

ımı\ :ıffııl,iycti için değil, O· 

nun sehimeti için de znrnri 

td kki cdiyordll. Onun 

jçin, Alııııml:ır, Rus set"erber

Jittiı:den, ,.c Rus Frnn ır. itti
r. J,ı dol:ıyı. ile iki cephe üze· 

ri.H.lc h:ırp etmek mecburi

) ..tini hi.:-cttikleri dakikad:ın 
itibaren hu pl:\nlorı tmbikn 

1 n.,lnmı ... lnrdır. 

A 1 mn nhırın 

rinde ı:amirni 

iıpbe yoktu. 

bu knnaatl:ı-

Pldııklıınnda 

Fakat bu k:ı· 

n:ınt e·a ... Jı dc~ildi. I liç bir 

l\im,:)t: mcrkn.zi dı.:\ Jetlere ta

s rruz cdcmrcı:. Alm:ın ordu

l:ırmın kun cti,miithişti. ~on
u ... ri hnrp, miidııf:ınya o kadar 

mii-.:ıittir ki Almanya, hudut

larına nıl,u bulacak her tc· 

a: ruw demir p,ibi hekliyehi

l:rıli. Böyle bir tecaYiiz hiç 
bir i'ııınmı '\lku bulrıcak dc-

ı.( i i. 
\'uku hulnıu~ olan. :\iman

\ a irndudundn tıırümnr olur 

'c <lunyn dkdrı umumiyesi 
Alma 1ya lehinde \ e Frnnsu 

ik Ru ... ~ :ı ıılcykindc ccccJJi 

t'llc.:rdi. Ohaldc Ru::-yanııı se

ferberlik ihlıı etme foi ıntitc· 

• ıkip Almany:ının nd~ini mti

d fon emli~ c{lc hemen :ı.al

m:ı. ınn liizurn yoktu. Sckr

b.r!iı, hnrp dt mek olmndıg1 

ı ihi <'iğer tnra1ın harp il:in 

<:lmt :-ini tcC\'İZ etme,,_ Sefcr

ht rlik nncıık muk.ıbil . efe. 

hl rliJti \'C mii;,,akcrrıta de,·a

m· tCC\ iı eder. 

1\caba hu hnm hnreket 

l.rr !ı: ı gi bir hiikt)ml:!, bir 

c ı h.<~ni luırhiyc, yahm nskcri 

hir millet İ\·iıı tehnmmiil cdil

n'C'~ bir inıtilıan midi? yani 

fü s .;cf erhcrliJ:tindcn ~onra 

Aln~ı.··~ ayt h:ırp plt1nlnrmdan 

:ıhJ,o, ırnk kin f cvkalhrı:cr • T 't 

hir h"' et mi rnzımdı? Bu 

~ualc vcrikl:l'k C<'vap, htr 

~ı;phedcn ıı,-~ıktır. Almanya 
gihi bu kndar km·vetli bir 

dt:\ Jeti ve ı\Jmanlar kadar 

nrn:ızz:ım hir milleti ıaptct

mck f:ızHct ve cc~arecin fcv

J..in<lc bir ~ey değildi! Fakat 

bi:t., kanaatimiz hilMın:t, . der

hcrlip,in harp <ıldui{unu: gene 

Jwn:wcimiz hil:ıfmn lı:ırhin, 

:\lmrın harp pil:lnlnnnı ıathik 

c:t mckri \ ~ Belçika tariktıe 

Fransııvı istih\ etmek oldugu· 
nu fa;ıclklim, \'a:t.iyet bu 

., ek ilde ve hadi ·at hemiı dip-
lom:ısi sahasında olduktan 

sonra dnha çok ihtiyntlı ve 
sabırlı du\··rnnmak iccıp et
me:t. midi? A vusturyaııın ır-

bistanı:ı karşı istedi~ini yap
mak husu.;unda tamamil'! 

şcrbest hirnkan ve onu hila 
kaydii ,art müzaheret vade

den 1\lm:ınyanın bu hnrkctiı e 
ne diyeceğiz? Sir Ech nr 

Grey 26 temmuzda, Rus ·e

feberliğinden evvel ı\\ rupa 

devletlerinin bir koıüerans 

akcctınelerini c:ıvsiyı.: etmi,ti. 
Alınanyanın bu tckliH red
detmesine ne diyeceğiz? Al-

m mya nefsini miidafon ga) ı eti· 
le Belçikayı ortadan kaldırmak 
mecburiyetini hi~sctti i.;c bir 
konfernn~rn kendini ımidnJa.a 

etmek bunu temin 
midi'( 

etmez-

(Bitmedi) 

~~~3A~I 
Bir aktör 

Temsil verirken kuyu
ya düştü 

Kadı köyde Mısırlı ti -
yatrosu aktörlerinden Va
hit Necdet Ef. Beykozda 
temsil verirken sahne ha
ricindeki kuyuya düşmüş, 

fakat yetişilerek kurtarıl: 
mıştır. 

Bir kahve yandı 
Küçükpazarda köfteci 

lbrahimin barakasında yan
gın çıkmış, ittisalindeki Gi
ritli Hüseyin ve Nuri Ef. 
lerin evleri kısmen muhterik 

olduğu halde söndürülınüştür. ı 

Kadın yüzünden 
Galatada Birahane soka

ğında kahveci lranlı Ali ile 
Kırklareli jandarma efradın
dan Kürt Ali bir kadın 
meselesinden kavga etmiş -
ler, Kürt Ali İraniyi sol 
memesinden yaralamıştır. 

Ampul çalanlar 
Osküdarda inşirah c:incınn ı 

bnhçesinden 3 I elektrik am· 
piiltinii çalan Beşiktuşlı Ke
nan ile Rtfat yaknlanmışlar

dtr. 

Otomobil altında 
Orta köyde bahçe sokn

ğmda oturan Nesim 2085 
:\o. li otomobilin rıltında 

kalmış, bacağı kırılmıştır. ~o

för kaçmı~tır. 

HemŞiresini dövdü ve .. 
Fatlh zindrli kuyu cadde· 

sinde 328 numaralı evde o
turan Ali hemşiresi Cemile 
h:ınımı diin fena halde cHh·
müş ve bıçak çekerek kcndi-
5İni öHimlc tehdit etmiştir. 

ı\li polis Y:ı~:ır efendiyi de 
tahkir cttigi için ynknlanmış· 
tır: 

Zorbalar yakalandı 
Şehremininde Snrnçlar mn

hallcsinde Cami soknğında 

oturnn Yekta Hanımın c' ine 
Topkapıh · amp Mehmet, Ah· 
met, Tevfik isminde iiç kişi 

sarhoş olarak tıınrnı7. etmiş

ler, kapıyı kırnrak zorJa 
içeri b-rirmişlerse de yak1tlım-

mı~lardır. 

ı 

VAKiT 12 1\J!'ı ... toc: 

a.ka.mııete 
Konferans -

Fransızlarla yeni İngiliz hükümeti· ara-ı 
sındaki ihtilafı nazarı meydana koy -

maktan başka bir işe yaramadı 
Berlin, 10 (A.A) - Alman maliye nazırının Fransa 

ile İngiltere arasında itilafperverane hır teşebbüs hare
keti bulunmak mahııdile müzakereye giriştiğine dair 
gazetelerde görÜ!rn haberler tekzip edilmektedir. 

Lahi, 10 (A.A) - M. Briyan ve mesai arkadaşlarile 
Belçika, f tal ya ve Japon murahhasları arssındnki mülakat 
hemen hemen iki saat devam etmiştir. Murahhaslar, 
Snovden hadisesi üzerine, M. Hout~rtin öğleden sonra 
M. snovderıi görmesini ve teşebbüsünün neticesinden 
Fransız murahhas heyetini haberdar etmesini kararlaş
tırmışlardır. M. Snovdeııin bey .ı;tı sırası~da kullandığı 
bazı şiddetli tabirleri telaffuz eder etmez M. Cheronun 
itiraza kıyam etmesi bu sözlerin şiddeti sebebile tercü
man tarafından zikredilmemiş olmasında ileri gelmiştir. 

~Fr1Jnsız maliye nazırını tahkir 

Paris, 10 (A.A) - .M. Snovdenin kullandığı lisanın 
şiddeti mali komisyonda pek büyük bir hayret uyandır
mıştır. Azanın hepsi Young plan\ntn bu şerait içinde 
müzakeresinden bir netice çıkmıyacağını söylemekte ve 
çok mühim güçliiklerin önüne geçmek ve atiyi temin 
etmek için konferansı tehir etmekten başka çare olma
dığı fikrinde bulunmaktadır. 

La Haye, 10 (A.A) - Mali komisyonda M. "Snov
den" in tenkitlerine cevap veren M.Gheron İngilterenin 
müttefiklerinden ve Alınanyadan yalnız Amt!rikaya olan 
borcunu ödemek için kafi gelecek miktarda mutalebatta 
bulunacağını tasrih eden Balfor notasını hatırlatmıştır. 
Mütehassıslar komitesinin içtimaa davetinden evvel 1928 
birinci teşrinin in 19 unda vuku bulan mülakatta M. 
Puvankare ile M. Çorçil Spada tayin edilen nisbetlerin 
muhafazasında mutabık kalmışlardır. 

Berlin, 1 O (A.A) - Gazet de> Vos M. Snovdenin 
La Hayede vuku bulan müdahaldiniıı tarz ve şeklini 
tenkit etmiştir. 

Paris, 11 ( A.A) - M. Snovdenin kullandığı lisan 
Paris gazetelerinde derin bir infial uyandırmıştır. Malen 
ve Eko dö Pari M. Snovdenin kabalık olmak üzere 

tavsif etmektedir. Ümanite küstahça bir mukabeleden 
balıseylemektedir. Er Nuvcl, M. Sncwdenin İngiltereyi 
bile bile çılgınca bir maceray siirükl~diğini yazmaktadır. 

Snovdeıı sözünü gerimi alacak? 

La Haye, 10 (A.A) - M. Houtard M. Snowden ile 
M. Hendersonu ziyaret etmiştir. Bundan sonra İngiliz 
murahhas heyetinin katibi M. Briyam görmüştür. Hadlr,c 

resmi bir tebliğ ile kapatılmıştır. Bu tebliğde M. Snow
denin M. Cheron hakkında hatır kıracak herhangi bir 
söz sarfetmeyi aklına bile getirmediğini M .. Houtarda 
söylediği beyan edilmektedir. M. Snowden f ngıltere par-

lamento mahafilinde sık sık kullanılan ve İngiliz lisanın
da hiçbir veçhile hakaret ifade elroiyen bazı sıfatlar 
istimal etmiştir. Bu sözlerin istihfafkarane addedileceği-
ni hatırına getirmiş olsaydı M. Snowden bu tabirleri 
sarf etmezdi. Mevzuu bahsolan sözler hakkınd tutulan 

zabıt geri alınmıştır. Konferansı içtimaa davet eden altı 
devletin başmurahhasları ağlebi ihtimale göre yarın sa

at 11 de toplanacaktır. Müzakereye devam edilip edil
miyeceği ve M. Snowden kat'i itilafgirizliğinde ısrar 
edecek olursa konferansın tehir olunup olunmıyacağı bu 

içtima ve mülakat neticesinde anlaşılacaktır . 

Her şey boşa gitti 
Lfthi, l J - lngiliı heyeti munıhha asının Yung pl;\nı 

hakkında aldığı tnvtr ye hareket i.izerine konferım. ın aka

meti artık bir emri Yıtki :;ayılabilir. Yarınki cebe bu emri 
vakii trsbittcn başkn bir ~eye yarnmıyacaktır. 

Zeplin yeni bir rekor yaptı 
Paris, J O (A.A)- .%eplin balonunun J>nri-: iizerinde uç

mnı-ı miinaı:ehetile i\J. Ekncr ile i\1. Eyneç ara1;ındn seliım 
ve tebrik telgrnfları teati edilmiştir. 

Fridrih!ihafrn, 1 O (ı\.A)- .Zeplin snııtı ı J li 2 geçe yere 
inmi~tir. 

Fridrihshnfcn, 1 O - ( ;rnf Zeplin balonu buglin saat 
ı 2 yi IS geçe buraya nYdet etmi~ , e J 0,000 ki~ilik bir 
cemnıi gafir tarafından pek parlak bir .su~ctte knr~ılnnmı..tır. 

Bıılon Amcrikndan 5.5 saat 2;:; dakikada :ı' det ettiğinden 
kendine muh!ius yeni rekor yapmıştır. 

19 ı 9 dn Jngililz E. :18 i,arctli balonu azimette I 18 ve 
avdette de l08 saatte Rııhrımuhti Atlıı,iyi geçmi~tl 

Bulgarlar Sırplara cevap :verdiler 
Belgrat, 1 ı ( A.A ) - Pirot itilftflarıııın tasdiki hakkındaki 

Yugoslav notasına Bulgaristanın cevabı dü ı akşam gelmiştir. 

Hindistana gidip gelen kadın tayyareci 
Loııdra, 10 ( A.A.) - Düşes dü Bedfort Londra ile tlindistıı.n 

anı~ıııda yapıııağa teşebbüs ettiKi azimet ve avdet seyalıatını hır 
haftada bitirerek karaya inmiştir. 

Berlindek! nümayiş ve arbedeler 
fürlin, 10 ( A.A ) - Dün akşam konıüniStlerin scybcbiyct 

verdıkleri arbedeler eHsında koınüniStlrrden ~ kişi yaralanmış, 

11 kişi de tevkJf olunmuştur. Polis müdürü komünistlerin paz.ır 

2ünü mukabU nümayiı yapmalarını menetmiştir. 

Günün siyaseti · ı 
Aksai Şark meselesi 

Temmuz iptidalarında bir
denbire ıılc\ !enen Rus-Çin 
ihtilıHı hali hazırda bir ~tikt\ıı 
de\'rc:-i geçirmekle beraber 
ehemmiyetini kayhrtmcmi~cir. 

Çinliler koınlini.;t tahrika
tını ye-..iJc ittihaz edinerek 

"I lurhin_ deki Rus kon olo::.a· 
ne~iııdc tnharrinıt icra ettik

leri. ::;arki Çin ~inwdif erlcrinİn 
Ru · memurlarım bittc,·kif 
r 1124 ınunhedc!'i mucibince 
Rusya \ 'C ~:ıngı;tilin ara:-ında 

mii~tercken idare olunan <.İe-

miryoll:ırınn vıızıret eyle-. . . 
dikleri znınaıı bir lwrp ~ebe-:, 
bi ihtas ctıni~ lrnhınuynr

Jardı. 

Bundan dolayı il.i hiikt'ı· 

met anıLıııdaki nıiın:ı~eb:ıt 

miınkutı oldu ve her iki ta· 

r:ıf t:ıh~ilhttta bulunınıy:ı 

ha~laclı. ~ laıımafi h harbin 
hl'mcn z[1 1 nınını: intizam 
edenler mahduttu. 

<,'iinkli o 'akit izah C) lc
di~imiz \'CÇlıih! t:ırnfcyn har
bi idame edecek kll\ \'ette 
olın:ıdıkl:ırıııd:ın, diger de\·· 
Jetlerin le\ :ı-..qıtu j)c :ırnl:ı

nndııki ihtihHı halle taraftar 
gi ırıinii yordu. 

1 lali hazırd:ı .\ ln~kO\ a ve 
~aııJ...in lıiıktiınctlcri muhte
lifliıırih noktaları halliı tl'~\ İ) c 
için ıııiizakcrata girişmi~ hu· 
hıııu) orl;ır. 

h;:!..:lac:ı k ohır~:l 

mevzuu hah. ilıtilı\ftn .\'ankin 
hüktimctiniıı mc,·kii ı:11idir. 

I kr ne lrnd:ır ccmıp milli· 
yctpen·crltr~ \ekııyiiıı me-·· 
uliwti ~iva::ivc. ini kabul cdi-. . -
yorlar 'c lıu :'tıretlc hii t[in 
Çini temı-il e~ lcdikkrini d
han:ı gfütcrmck bti) orlıın.a 
da cl!;cr iş harbe intiknl et

se hıırp mc) dıınıııcla dil\ ii-

şecek ohın h.un-cclcr '"Ç:ın~-ÇÖ· 
lin ~ in oj;lu Yt! hu le fi "Can· 
su - liyaııg:- ın a~kt:ılcriııdcıı 

ibarettir. 04 C:ın•r - ~u - liııır :s· b t" 

birkaç <l) dan heri 04 .\'nııkin,, 
hiikı'ııııctinin hiııı:ıyl• ... iııi :,u-
rcta k ... l>tıl · 1 .. ctmışsc c c, 
''\\lançurya.,, ~ i te:;kil 
eden ~ ~!ukden ,, ~ Kirin ~ 

ve '""I lıırhin.,., :ıyalctlcrindc as
keri, nı:ıli Yl' ı;iyıı~i bir muh
t:tri\'ct muhafaza e\'lenıi.;tir. . . ' 

%1lle11 rnn lındi atın ~urcti 

7.uhunı Şaııgı;ii-lin in .... ıp; 
iken takip ettiği . İ) a~eıin 
idamc~indt:udir. Vııktilc "'Ş:ıng· 
çö Jiıı., de :;inıendHcr mıi

t\lir(i tınnımmisi .\ lib yü Os

tramof u te,·kif cttirmi~ti. :'oıı 
defa ımiz:ıkcrntın inkıtaı ile 
Rus mcımırlarıııın "Çitıı~ y:ı 

tıırdı sırf ".\!ukden,, den gel· 
me bir hareket olup, bunda 
·~uııkin_in miid:ıhalc"i Jw
ıncıı hemen yokttı. 

Ak ... ai Ş<trk nıe:-clcsi hir 
çok ınliphcnı. noktal:ırı ihri,·a 
ediyor. i\lc~cl:\ "'X:mkin,, hıi· 

kl)ınctinc ı;ad:ıknti iddia edi· 
len "Feng-yu-~iy;.ın~ ., km·vet
lerini hi\I:\ "::\:ııı.;i _ ayıılctin · 
de ıniiçccmi bir halde hulun
durnrnkta ve tayin ohındugu 
YazHcyc ezimet iı;in on mil
yon dolar i. temcktedir. 

" Y eu~i · $an " a gelinl:e 
"Şan-Kay-Şek:!l in ibrıımları
na ra~men i::.tif :ıda israr edi
)·or. O da jenernl "Fenk~ ten 
ayrılm:ımak istiyor. 

Bu ı;ibi hndi~eıcr "~an-Kay
Şek,, in eski niihızumı kay
bettij!;i knnıı:ıtini vermekte
dir. 

O takdirde rnn Rus - Çin 
ihtil:lh :ırnhm :ıı;ı lan m lite
gallihc jeneraJJer üzerinde 
nasıl tesir y:ıpal:aktır? 

Şurn~ını da ıınutm:ımah ki 
7.C\ cinin cenaze mera~imin

de bulunmak lizcre Çine 
gitmiş olan l\Jadam "Sun-\' aıt-

ı . 3 

olmuştuf'~ 
1 ,, Küçük Haberler ~ 

koıı"' 
Aslı yok 

Gümrük varidatı düyu
nu umumiyeye tahsis 

edllmiyecek 
lstaııbul gümrükleri vari

datının Düyunu umumiye 
tahsis edileceğini yazıl -
mıştı .. Ankaradan bil • 
dirildiğine göre bu haberin 
kat'iyen aslı yoktur. 

Düyunu umumiye ıçın 

taksitle tediye esası kabuJ 
edilmiştir. Borçlar munta
zaman verilmekte olduğun
dan terhin mahiyetinde bu
lunan böyle bir muamele
nin icrası kat'iyen varit gö
rülmemektedir. 

* Müskirat idaresi tara
fından Adapazarında bir 
ispirto fabrikası açılacaktır. 

İdareden teftiş heyeti 
reisi Bedii B. birkaç güne 
kadar Adapazarına gide
cek, fabrikanın yerini tayin 
edecektir. 

Bir Amerikan gurupu da 
fzmirde iki ispirto fabrika
sı açacaktır. Amerikalılar 
bu hususla İ.zmir saııayı 

müdiiriyetile 
lamışlardır. 

temasa baş-

* Bu sene memleketimi
zin mısır mahsulü çok iyi
dir. Mahsulün en fazla ol
duğu yer İzmirdir. 

A<.lapazarı, Bandırma, 
Samsun, Trabzon, civarın
da da mahsul çok iyi ol-
muştur. 

• Orman mektebiııdcn 
bu sene mezun olan 32 
efendi Belgrat ormanların-

da ve Maslak cıvarında 
tetkikat icra etmektedirler. 
Mezunlardan bir kısmı Bel-
grat ormanlarında, Maslak 
civarında kamp kurmuş

lardır. 

* Taksimetreli otomobil • 
!erin bir renk ve bir şekil
de olması için bir tasaavvur 

vardı. Şiındik halde bu ta
savvurdan sarfı nazar edil-

miştir. Bunun sc:bebi, me -

selenin hem memleket için, 

hem de şoförler için bir 
parça maddi fedakar!ığa 

mütevakkıf olmasıdır. Şehir 
taksisinde vasati 1200 
otomobilin yalnız siyaha 

boyanması için asgari 100 
bin lira sarfına ihtiyaç 
vardır. 

* San'at mektepleri hak
kında dün Ankarada bir 
kongre aktcdilmiş maarif 

vekili bir nutukla kongreyi 
açmıştır. 

Kongrede san'at mektep
lerinin programları ve hl!· 
günkü vaziyetleri tetkik 
edilecek, programlarında la
zım gelen tadilat ve ilave
ler yapılacaktır. 

* ismet Paşa Hazretleri 
evelki gün refikası ve va
lidesi hanımefendilerle be
raber İstanbula inmişler, 
öğle yemeğini Sirkecide 
Ali Efendi lokantasında 

yemişlerdir. 

* Rusyaya ihraç edece
ğimiz eşya ıçın Ticareti 
dahiliye müdürü Avni B. 
İstanbula gelmiştir. 

················································ 
Sen,, hiiyiik ihtilMcinin nn
zariyclerinjn tahrif edilmiş 

olduğunu ve Sovyetlerle itti· 
fakın mecburi olduğunu 

tekrar eylemektedir. 
Yukarda kısaca tadat et

tiğimiz noktalar Rus-Çin ihti
H\fı nvukıbının ne derecede 
meşkök olduğunu meydana 
koyar 1umaatindeylz. ... 

' * Ankarada Jül f re5 . 
evi taharri edilmiş ve i~ 
meselelerine ait birçok~ 
rak bulunmuştur. f-fe btl 
tahkikiye Fransızca olan ~ 
evrakın tercemesile ıneşgıı 
dür. 

Tahkikatın daha uttl~ 
müddet devam edecri' 
anlaşılmaktadır. 

U" k .. d y hat· * s u ar tramva <I' 
tının Haydarpaşaya te~ ~ 
dine ait malzemenin ikiıı" 

gel
~ısmı da lımanıınıza 

miştir. 1000 tondan ibaret 

olan bu malzeme içindt 

tramvay hattına ait rayı;~ 
makaslar bulunuyor. 
malzemenin gümrük ıntı; 
mdesi birkaç gün için e 
bitirilecektir. Yeni hattıO 
vazı esas resmi 15 ağtıS' 
tostan sonra yapılacaktır· 

bit * Şehrt:maneti yeni 
arozöz almaktadır. Bu arD' 

zöz şehrimize ilk defa gel
miş yeni bir modeldir. Oç 
tonluk bir sahrıncı olafl 

Yı· makine hem sokakları 

kayacak, hem karları erite
cek ve akıtacak, hem de 
yangınlarda su işliyebile' 
cek tertibatı haizdir. ArD' 
zözün tecrübeleri yapıl· 
maktadır. 

* Ankarada Türkiye Zi' 
raat bankası umum merke· 

zi binasının inşaatı bitmiş· 
tir. Banka idaresi yeni bi' 

nasına taşınmaya başlanıış· 

tır. Bankanın nakli ağustO" 

sun yirmi diirdüne kadıır 

ikmal edilecektir. 24 Ağu5' 

tostan itibaren de bani<• 
muamelatına yeni binlld• 
başlanacaktır. 

ileride devlet bankası ft' 
sis edilince o banka da 
burada faaliyette bulunA· 

caktır. Yeni bina Anknrıı· 

nın en güzel biırnlarında11 

biridir. 

* Eskişehirde evvelki 

gün yapılan bisiklek ınö· 
' sabakasında yüzbaşı Halit 

bey 50 kilometreyi J saat 
24 dakikada katetmek su .. 
retile Türkiye rckoruıı\J 

kırmıştır. 

* Mekteplerdeki Arabi, 
Farisi dersleri lağvedilecek, 
bu sene bu derslerden ik .. 
male kalanların ikmali sa" 
yılmıyarak sınıflarını geçe .. 
ceklerdir. 
--~--~---· ·~~~----

Şark vilayetlerindeki 
yollar 

Ankarı:ı ıo ·- Xnfııı vck~· 
Jeti Erzincan, Elı\ziz ,.c h:ı· 

Yali~indckl şoselerj hu sene 
esa. lı surette tamir cttirmiyc 

ve evvelce ba~lanılıp tn ik· 

mal edil mi~ en yollım uicir· 
mi)e karnr vermi~rir. IW 

tamir \'c in~ı:ınt için vcklilet 

80,000 lira tahsis etmiştir· ____ ,,./ 
ilan 

·~ Bcy:ızıtta liakkaklarde feyzı> 

Kütüphanesi tarafından miişW 
reken satılan on adet tayyare 

·ı t biletlerden 16182 ııumarah bı t 

sehven 16682 yazıldığından bC" 
rayı tashih ilan oluıııır. ~ 

lstanbul icra dairesinden: 

Mahcuz ve satılması mu .. 
karrer sandalya, masa "'e 
sair kahveciliğe mahsu5 

eıya 17 atuıtoı 1929 cu

martesi saat onda Beşikt•f 
b·ı-merlc.ez kıratanesindc 1 

müzayede satılacağı iliP 
olunur. 
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~!j MehmC?t B y - . 'iı ·ısı·ımızııı adamı ;;3 
;ıt değil iıJi~de 01ıılaıı- lıruı wa~li\ı' b ~ıyalı ~ 
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=iU adam başına 2 kuruş bi~· ın, r~fla, bcu, if:. 
mı karını ve ~ocuğııın sabaha kadar rahaıça !~! 
:m uvuvoruz. e::: ..... J ' •••• • m :::: .... . :::: :::: s ' . :::: 
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Leyli ve nihari 

Kız ve F • t' ,. 1 • Ana sınıfı il 
erkek ~y~10 l ıse erı ve tali kısını\ar. 

C)jyanyolu: Çifte saraylar 
Büt.üri sın\flcırı tetkU edilmio tam devreli Uıedlr. J(eyt 

'\'.<; ka\>_ul İf~ri:\1~ 19. ~MtQ.s pazar~•l g"nyn~~~ itib~! 
btış~nmJıY~· -Mürt.caal zamııPW.n oımar~I, PH~lt 
perşembe günleri saat 10 dan 17 ye kadardır. 

Telefon: lstanbul 1995-3496 

• 



r I [(I 7~ "1~ !.~ 1~,'.-~!: 
Kuruş Kunı~ 

1 lı} Jıtı 150 000 
3 400 HlO 
6 .. ~50 1450 

12 .. 1400 2;00 

lstanbul ithalat güm
rüğünden: 

s il 'ık 
1 TCE ~78 Kilo Pamuk amerikan bez, 
ı tf D 50 l> Kendir ip 
2 TAC 284 » P.ıınuk mensucat 
ıo D 1 C 730 » is tor 
2 Dı\\P 370 > Pamuk mensucat 
1 J R J 140 ~ Demir makine aksamı 

1 c -O 8 l> müstamel eşya 

B:ıl a ]) 

3 CE 527 > Pamuk ipliği 
2 CTC 332 l> l> > 

156 ll Boş çuval 
ı J p 330 » Balık ağı ipliği 
3 CKE 432 » I<azmir 
2 l EK 

Demet 
258 > Yünlü pamuklu mensucat, 

20 1035 > Pirinç çubuk 
7 125 » Demir çubuk 

Adet 
1 Müstamel Araba tekerleği lastikli 
ı » Çinkodan mamul sandal 
1 > Motorsuz motosiklet 

Çııval M.L. B· .M. 56 kilo }'eni bahar 
Eal?.da muharrer 19 kalem eşya 12- 8- 929 tarihinden itibaren 

Jstanbul ifhal5t gümrüğü satış anbannda bilmüz:l}'ede satılacafı 
Wn olunur. 

Afyon Nafia baş mühendis
liğinden: 

3-8 929 Tarihinde ihale edileceği evvelce il!n edilen Afyonda 
108- 300 kilometrornnda yapılacak imalatı sınaiye münakasasının 

22-9-929 perşembe gf·nüne kadar temdit edildiği ilan olunur. 

,_ Hntm (Babıali) ~addesinde 
Kir alık daireler 

~- 1'...,. ': ."'4J .. • .: •• ,. - ~ ı- . ... . 

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

isteyenlerin (Vşkıt) idare Müdürlüğüne müra
caatları. 

Antalya Vilayetinden 
1 - Aııtnlya lıükunıct civarrnda Jdarei hususiyeye ait malQ

nıfıilıudat arsa satı'mak üzere temmuzun otuz birinden Ağusto
sun otuz bir,nci çarşamba gl:nü saat on beşe kadar kapalı zarf 
u ulilc müıayeJeye çıkarılmıştır. 

2 ·- Ars'?nın bedeli muhammeııesi (12500) on iki bin bcşytiz 
J radır. ıı:üzayedeyc iştirak, bedeli muhammenenin yüzde yedi 
buçugur.uıı depozito edilmesine mütevakkıftır. Bu paranın hükQ-
ııı. tçe trıı.ııımış bir bankaya tevdi edilmesi lhımdır. Tevdiata 
ıı.it m: ktı zım teklif rnUubt.nu ihtiva eden zarfın içinde ayrı bJr 
Z<\rf l:uııı ir:de olnrnsı mul tezidir. Teklifnamenin tarzı tahriri, 
z.:-rf <>ıını:ısı il.alft kanununun (kapalı zarfla münakasa ve müza· 
)'c c.lc) :::ıl ~mıııa telif edihr.didir. 

3 - Teklif m,cktupları antalya valiliğine r.önderilmelidir. 

• 

= HER GON ÇIKAR TORK GAZETESi 
~·--~ "' '" 

-- l?!!ta~ 
6 Sa~fa Tiirk mekteplerile faydah eserlln 

llAnlannda o/o 20 tenzllAt yapılır Satın lC.,. 

Büylll; ve ya bir ,çok defa lçtn \'erilen lllnlıırla 
hususi m"ahlyettekl ll!nların ücreti 

6-8 inci sayfada 11.1' 
5 • • 15 

1 4 • • 40 
idare ite karartaştırilır. ı . • ıoo 

l • • IOO 

Cuetemhe hııtut! illn kab:ıt ede11 "" 
il S. H. llln~t ac:ınte ıl 

ı-s liıcl sayıfaJı }ıo 
resml lllnlar 

istimale gayri salih eşya müzayedesi 
Tütün inhisarı umum müdürlü
ijünden: 

Onbln kiloyu mütecaviz işe elverlılı olmayan tahta kapak ile 5,00J kilo raddesinde ıskarta 
mukavya ve ambalaj kiığıdı müzayede ile ıatılacakhr. T alıp olanların izahat almak üzere Cibah fab
rikasında levazım müdürlüğüne müracaatları ve şartnamesini almalan lazımdır. Yevmi ihale olall 
17 /8/929 tarihinde saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

Emnivet sandığından : 

Ambalaj kağıdı münakasası 
Tütün inhisarı umum müdürlü
ğünden: 

Mevcut numunesi vcçhlle vo 82 X 114 eb'adında beher metro murabbı 35 gram sıkletinde 
olarak 500J kilo ambalaj kağıdı pazarlık ıurctile alınacakbr. ftaya talip onlann numuneleri glSr~ Halka h;r türlü kolaylık göstermeği sandık vazife bilir. Emla

kini ipotek göstererek Sandıktan para istikraz edecek müşteriler
den lşlerini bizzat görenıiyenlerin dell§l ve komisyoncu gibf ha-

mek flzere müracaatları ve yevrnl ihale 17 /8/929 cumartesi günO saat 10,30 da Galatada mllba 

riçten bazı kimselere müracaatla fuzuli masraf ihtiynr etmekte 
odukları nazrı itibare alınarak bu kere Sandık bu gibi müşteri
lere kolaylık olmak üzre mahsus ve muvazzaf memurlar tayin 
etmiştir. Vergi ve beledire ve Tapu idarelerindeki bu ipotek 
muamelesinin! bu memurlarımız vasıtasiyle yaptırabilecekler ve 

~kendilerine iicret ve aidat namile bir ,.Ş{'Y vermiyecelderdir. Al!
kadarlann ma!Cımu olmak 'Üzre il~nı keyfiyet olunur. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Münakasası fcsholunan Kayseri atelycsine ait I<m. 12 lik yol 
malzemesi tekrar kapalı zarf usulile münakasaya konmu,tur. 

Münakasa 8 eylül pazar günü saat 16 da Aııkarada Devlet 

yaat komisyonunda bulunmaları. 

Encümeni daimi vi
lftyetten: 

lnönil şehrlyatı mektebJene muktezi seksen bin kilo 
ve san'atlar mektebine muktezi kırk bir bin kilo ekmeğin 

kapalı zarf usulile icra -kılman münakasa neticesinde itasına 

talip zuhur etmemesine binaen milnnkasa müddetinin 18 
ağustos 929 tarihine müsadlf pazar günij saat on bire kadar 
temdit edilmiştir taliplerin teklif ve teminat mektuplarını 
vaktı muayyenlne kadar encümeni vllAyete tevdi eylemeleri. 

At yarışları 
demiryolları binasında yapılacaktır. 16 Ağustos cuma : 

iLAN 
Hakimiyeti milliye 

münasebetile Osmanlı bankasın 
Galata, Jstanbul ve Beyoil 

I 
daireleri 17 ağustos cumart 
günü kapalı bulunacaktır. 

ZAYl 
Nüfus kağıdımı kaybettiJll 

Yenisini çıkaracafımdan Eskisi-
nin hükmü yoktur. 

Ferıızala Kuadlll 
Ahmet Hıblııı 

Sahlık dükkln 
Münakasaya iştirak edeceklerin teldif mektuplarını ve muvak- Harasından gelen 36 hayvanın 

kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar umumi Müdür- 20 hayvan ıatılacaktır. Çarıuyulccbirde Kalcılar '° -
lük kalemine vermeleri 15.zımdır. Talipler münakasa şartnamele. Husust trenler Sirkeclden hğında 48 numaralı dükkan 
rini 20 lira mukabilinde Ankarada Malzeme dairesinden lstanbul- ıatıhktır. Taliplerin Üıkü~ar it 

üi;OdiiööUOğüiOiDY;ôtk k;;ıiJonun~nn: ·· l~l~t_ve (~tam ban~nsı umumi : ~:k~:d::·~~ ::::. 
Tıp lakülteslnin 929 senei maliyesine alt b.ir senelik süt nıu~ırlu1Un~en. 

ve yoğurta alt tekliflerin şeraite muvafık görülemediğinden- sa tılıl{ aı1 tre p o 
dolayı ihtiyncat mezkOrc bu kerre yine I4 ağustos 929 çar Mevkıleri]e evsaf mahsuıası qağıda yazılı bir parça eml&iin 
şanba günü saat I 5 et ihale edilmek üzere kapalı zarf usu- aatııı mQzayedeyo konmuıtur. 
lile tekrar münakasaya vazedilmiştir. Talip olanlar mevcut 1 - Müzayede (kapalı zarQ usuhledır. ihale 2 eylol 929 tarl· 
şartname ve llstesine göre bu bapta malômat almak üzere hinde banka idare meclisi huzurlle icra edilecektir. Talip olanlar 
her gün öğleden sonra mübayaat komisyonu kicabetine beher mnlknn hizasında gösterilen miktarda teminat lracslne 
müracaat etmeleri ve komisyonca temlnat akçesi alinamaya. mecbur olup bu teminat varakasını teklif mektuplarile beraber 
cağma binaen teminatların behemehal bir giln evvel muha- makbuz mukabllınde bizzat ve yahut ihale meclisine yetiımck 
scbe veznesine yatırılması ve alınacak makbuzun teklifna- üzere taahntliı olarak postaya tevdi edilir. 
rnelerle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir saat 2 _ ihale bedeli pqln olarak ıstıfa olunur. 
evvel komln-onumuza müracaat Ye teYdi etmeleri llAn 1 1 f · b ı ~ı 3 - Taltp olanların stanbu veya zmtr ıu c erlm~e n 
olunur· yahut merkez Emlak mUdilrlJetine müracaatla mufassal ıartnamc-P osta ve 'l'.'I' başmü- rnlzi mOtalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nüsha

sını blr llraya alıp imza ve teklif mektuplarına raptetmeleri 

dürlÜQÜnden: ~:m;der. ~evt vo mevki ve hudud ve teminat 

Ağustos 

Rebtüleooel: 6 Bu": &el 

[!][!] 
Pazartesi 

Namal! vakıtlan 
•lt•lıı Ôll• lıda4ı Aktııi• Yabı ,_., 

4,07 11,19 16,10 19,ı2 20,58 3,lll 

Buıiln dolanlara Wm: 
Ku: Erke~ 

Adni Nual(d 

Gilniln na1lbatb 
Yüz yüzden utanır. 

BuıünkJ han Muhab~re memuru yetiılrmek üzere otuı lira Oaetll ıeklz No. mahıyetl semt\ meıhuru kıymet ve mUıtemll!tı miktarı j 
mülazım alınacaktır. yaşları on ıeklzden aıağı yırml be§lcn yukarı 13 <kpo ve ah~ap Galatada kalafat tapuda yazılı 371 O lırn ı , RilzgAr poyraz "e hava açıkvr 
olmıyan talıplerln şeraiti anlamak üzere ağustosun l 8 incl gününe antrepo mahalli lcOrkçUlcr 
kadar başmüdiriyete tahrirat kalemine müracaatları. kapusu 

Mea'ut müdür: Refik Abm•& 
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İngilizceden mütercim: Güzin Nuri 

- Kendinizi buraya ka
pamak çok feci bir şey ... 

Ve sonra .. "Ogütüs,, bana 

doğru gelerek lakırdımızı 

kesti: 
- .. Ambrozin,,1 Şimdi 

benimle konuşmak için çok 

meş;ulsün. Seni akşama 

yemeğe nlmıya geleceğim. 

Dedi, 

- Pek ala! 
Dedim. Sör "Antoni,,de 

kal~:tı, gittiler. Söylemek 

isted:ğini söy1iyemtdiği için 

simasında bir ıstırap ala

mc d vnr gibi iat 
Taliine karşı kendimde 

hiddet ve ndret hissettim. 

Ellçrim buz gibi olmuştu. 
Oh! Eğer ... Fakat heyhat!... 

"" Yarın düğünüm ... on hıı-

7İran... Tuvalet mas;ı.mın 

üstünde yalı!ıZ bir kandil 

yanıyor, ve onun loş ışı

~ında gelinlik elbisem ka-

napenin üzerine serpilmiş 

bir hayal gibi... Dehşetli 

yağmur yağıyor, v~ uzak

tan gök gürültüleri geltyor. 
Yağsın, dolu olsun, fırtına 

olsun, ne olursa olsun 

umurum değil... Şimdi bir 
şimşek çaktı ve parma

ğımda sallanan nışan 

yüzüğümün iri pırlantasını 

parlattı. Derhal çıkararak 

çini vazunun için yarın tak

mak bu gün için ~mrimc 

amade olan inci dizilerin 

ve tacın yanına atl m. Ya

rın pırlantalar içinde par

lıyacağım. "Oğüstüs,, bü
tün misafirlere hepsinin 

nekadar ettiğini söyliye

cek. Bir ay]ık nışanlılığımda 

zikre değer hiç bir şey 

olmadı. Hakikaten eğer 

büyük nnnemin sıhhati 

mese!esi ve onun üzülme

sı olmasa )di dünyada 

taharnmül edemezdim. 

bir çok seneler evvel 
daha ben küçükken ,.Ver
say,, da olan bir vak'ayı 

hatırlıyorum. Bir gün bah
çede bir ağacın altında 

büyük anneme kitap oku

yordum. Birden ağaçtan 

bir tırtıl enseme düştü. 

Dehşetli bağırdım ve kita
bi elimden attım. Büyük 

annem çok kızmıştı. Böyle 

bağırmanın nekadar kaba
lık ve terbiyesizlik olduğu-

nu anlath. Eğer cildim bu 

kadar şeyle muztarip ola

cak kadar nazikse bir an 

evvel böyle şeylerddn vaz 

geçmemi söyledi. 

Bana tırtılı tutturarak 

kolumun üzerine koydurttu. 

ilk önce tırtıl koluml!n 

üstünde hareket ettikçe 

fevkalade ürperiyordum. 

Fakat yavaş yavaş o kadar 

alıştım ki hatta hiç his

ıebnemiye başladım. Bu 

vak'ayı geçen ay 2arfında 
sık sık hatırladım. Şimdi 
artık kanepede"Ogüstüs,, le 

yan yana oturuyor, beni 

on dakika mütemadiyen 

öpse hiç hissetmiyerek ilk 

önceki gibi hemen hiddet

le fırlamıyorum. Bir çok 

sıkıntılı vaziyetler de ge· 

çirdim. 
Kiracılar bize hediye o

larak gümü~ tepsiler getir
diler. Uzun uzun saadet 

temennileri ettiler. Bir çok 

ahbaplar bi2i hediye sağ
nağına boğdular. Hepsini 

nezaketle, güler yüzle le· 

şekkür etmek, rev~ranslar 
yapmak, haylı sıkıntılı şey •. 

Kain validem .. Ogüstüs " ü 
memnun edecek şeyler 

yapınaklığım için nasihat
leı:le beni tıkıp dolduruyor

du. Kendisinin daima koyu 

çorbalardan hoşlandığını; 

yalnız olursa daima supe-

leri çok bati şeyler!e yap

tığını halbuki bunun hazım 

için muzır olduğunu söy

lüyor ve ince ceketini Pa

riste giymiyerek onu Ağus

tos sıcağına saklamasını 

çünkü bir vakitler böyle 

ince ceket yüzünden müthiş 

bir göğüs nezlesi geçirdi

ğini ilave ediyordu. 

Ledi .. Tilçoster,, hususi 

trenle Londrada düğüne 

geliyor. Bana güzel bir ik
ne ile tatlı bir mrktup yol
ladı, Öyle ümit ediyorum

ki o; bana istikbalde bü

yük bir t~selli olacak. Be
nim için artık hayat, gez

mek, yemek, içmek ve uyu

maktan ibaret... Yahut ta 
bir Amerikan gazet~sinde 

okuduğum "Kendi kendi

ne ycnmak,,. hastalı~ına 

uğrıyacağım. Gazetede ya
zılıyordu ki gfiya bir adam 

haftalarca . 21üren dehşetli 

bir hararet ve tehevvür ne

ticesi yanarak ölmüş. Ne 

ise her şeye rağmen ben 

sözümde durdum ve büyük 

annemi memnun ettim. 

M. Hot - artık ona bun

dan sonra Amelya deme

liyim - bep benimle dü

günde beraber olacak. El

bisesini kendi intihap etti. 

Kahve rengi dantelden ve 

sarı saçaklarla süslü tam 

kendine yakışacak! "Ogüs

tüs,, ona bir buket çiçek 

.. benim meşhur kameba

har şeklindeki buketimin 

e~i olacakl • ve pırlantnlı, 
yakutlu bir saat hediye 
ediyor. 

Bakalım sör 11 Antoni " 
düğüne gelecek mi? Davet 

edildi. Marki dö Roşer 

Mut benim elimi büyük 

anneme vekaleten "Ogüs

tüs" e verecek. 
Çünkü büyük annemin 

zafiyeti ayakta durmasın• 

mani. Merasim küyün kili .. 

sede olacak • Buranın 

gençleri bir kelime not• 

bilmedikleri halde bizi şar .. 

kılarla kilise kapısındaO 

karşılıyacaklar ve ta içeri 

girip mevkiimize gidinci)'• 

kadar daıma izdivaç şar .. 

kıları söyliyecekler. Büyük 

annem evimizin müsaadt' 

sizliğini ve kendisinin rahat .. 

sızhğını sebep göstererek 

kiliseden sonra hiç bir eğ .. 
lence istemedi. Misis KereÇ 

buna her halde üziildii • 

Kiliseden gelir gelmez el; 

bisemi değiştirerek derh• 
Parise seyahate çıkacağd· 
Düşünün yarın bu saatte 

benim ismim Kereç olac81c· 

" Ogüstüs " ün artık bt' 
şeye hakkı olacak. 


