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· Hük~clYu~notasıilc 
buna kerşı bizim tarafımı~
dan verilen cevabı neşrcttı. 
Bu vesikaları okuduktan 
sonra Türk-Yunan müzake
Tatında her iki tarafın vazi
yeti gayet iyi anlaşı~ıyor ; 
daha doğrusu Türklerın ne
lnrlar haklı , Yunanlıların 
nekudar hak~ z oldu.ğd 
meydana çıkıyor. f.vel emkr e 
Yunan notası dikkatle 0 u-

. d h's hasıl 
flll'lcn msan a şu 1 

l 
n ka-

o uyor ki bunu yaza 
l~nıler kendıler"nin tamamen 
h k nidir-
.aksız olduklarına a 

ler. Onun için Yunan nota~~ 
ı:.ıüzakcrabn inkıtaına aı 
mcs'uliyctten bahse~er ~:11 

Y l · 'b Tur· 
_unan gazete erı ~1 ı .. il-

kıyeye karşı muhacıın deg. 
dir; daha ziya3e mes'uliyetın 

'ı' unanistana ait olamıyaca· 
~uıı ispata çalışmıştır. 

Eu noktm nazardan ha· 
kılırsa hükumetimizin ver • 
eliği cevap Yuna~is~a~a 
ı:arşı çok kuvvetli hır ıttı • 
hamnnme mahiyetindedir. 
Fakat bizim cevnbınuzda 
bahsedilen mes'uliyet mü • 
z~keratın şu, yahut ~u ~e
kıldcki inkıtaı cıhetıne 
nıünhasır değildir; (Lozan) 
muahedesi ile ondan sonra 
iki memleket arasında ak" 
ledilen muhtelif mukavele· 
lerin, itilafnamelerin ademi 
lalbikinc ait mes'uliyettir. 
işte Türkiyenin cevabı bu 
mes'uliyetin tamamen Yu • 
nı:ınistanda olduğunu ispat 
İı;iıı hasmını açık bir mu • 
l~akmeyc çağıran bir dave· 
tiyedir. 

Yunan hükumeti mevcut 
hukuki ahitnamc!ere göre 
hakeme mi gitmek istiyor? 
Ktıvveti kadar hakkından 
emin olan Türkiye tabii 
böyle bir tekliften hiç bir 
vakit korkmaz. 
[Alt tr.rafı ücuncii ı;:ıyıfamıı;dadır] 

i~aretler: 

Mukabele bilmisil 
lazım 

Hususi suretle aldığımız ma· 

/amala göre Yunan hükümtll 

lskeçe ve Gümülcünedeki Türk 
gmçlerlnfn spcr klüplerfnl ka· 

patmıştır. Hükumet bu me~ltyl 
sür'atle tahkik etmelidir. Ve 

eğer ıahktkal neticesi istihbara· 

tımızın doğruluğunu leyli eder~ 

1 

derhal Jsıanbulcla bulu;ıan spor 

klüplerinl kapatmak lazım geliı:;_ 

~ Adapazarında ıeyl4p 
• 

11 ( A . .A. ) - Dün yağan 
Adapaıarı, . . .., r Sapanca deresznı taşırmış ''e na -

y~g11:~' •• ·ui etmiştir. Şimdiye katlar alınan 
/uy·e) ı ıstl aıı 9 kadar c'' harap ol11ı11ş 
haberlere nazar ,.,i su alıında kalmıştır, 
"e bir kısım ara,., • • 

Zilede de aynı fa~~a . 
11.ı k t)- Dün Zile havalısınde bırkaç 

Arıkara, 12 \Y 8 1 ğ ~)ar neticesinde seylap olmuş 
gündenberi yağan yal~ mu hayvanata, evlere zararları doe 

k
.. 1 de mahsu ata, lu bazı oy er D vekaletine gelen ma mattan 
t r Bu hususta . B f . h d' • kunnıuş u.'. . öldüğü anlaşılmışlır. u ecı a ıse 

on altı kışının r . z·ı e hareket etmiştir. icap 
dolayısile tokat va ısı ı ey 
eden tedbirleri alacaktır. 

Rb• 't'e hanlı.tndelcl 1eyabatl 
lntlbalannı anlatan 

Emin Ali 8. 
yahata tıkan muhtelit lınkcm 
mehkemeleriııde Türk Yunan 
ve fırka \'illiyet heyeti reısi 
Emin Ali B. dün aynı vapur· 
la şehrimize avdet etmiştir. 

Se; ahatini Rizeye kadar 
temdit eden Eınin AU Bev ken
disile görüşen bir muharririınize 

1 Karedeniz vilayelleri hakkında 
şu malumatı v<:rmiştir. 

- Rize ve civnnnJcki sey!Sp 
öyle tasavvur ve tahayyül 
edildi2i kadar feci tahribat 
yapmış de~ildir, J·Jhakika fey
zanııı sahillerde ufak tefek 
tahribah ~ardır. fakat evvelce 
verilen hab er çok ınübalft,ga
lıdır. Bilhassa sahil kısmı .. Ben 
içer"eri görmç4irn. 

Oığcr lar:ıftAtt maheııt gue-
telerin neşriyatına göı e de 
seyl~bın yaptığı tahribat hakkın-
da ev\·elcc verilen haberin 
mubn!Agalt oldu~u tahakkuk 
etmektedir. Gazeteler: 

[Alt tara.fa 3 üıı~ü saydamııdıd l 

,. ... ---·-··-.. -·------------.... ,· 
l Son Haberler 1 
il LA Hayc konf cranıındaki ı 

hadise kapandı . 
Yazısı 2 lncl aayıfamı%da J 

~ ........ -.. --.............. " ......... -................................... . 

bir miiddct cvYcl A vnıpa

yn giden Kndnstro heyeti 
fenni)CSI 
rniidilni l fa. 

Ut Ziya D. 
dünkii csk
prcslc avdet 
etmiştir. 1 Ia
Jit Ziyn B. 
bu tctkik:ıtı 

hakkında bir 

rnuh:ırriml -
7.c dcıni~tlr 

ki: Halit Ziya ıs. 

- 1\fc,.hur Pr. Filip Zar 
tarafindan verilen konf ernns
ta bulunmak iizcrc Avrupaya 
gitmi~tlm. l\kslekt noktnl na
zadnn çok lstifııdckr ettiğim 
bu seyahatten memnuniyetle 
döniiyorum. llu bahis iızc· 
rinde garp tarakkiyatını, bil• 
hassa fotogrnmctre usulilc 
her nevi pll:ln yapıın muh· 
telif müesseseleri tetkik ve 
son zıım:ınlardn ihtira edilen 
fenni aletler uzrindc mdn:ı
keşalar ettik. Profesorun 
muht.clif m.tD1lckctlerin Jc:tcm-

Rıza Hana sui kast 
teşebbüsü -]1evkuflar araJında 

~ahın kardeşi de yar 
Paıis, 12 (A.A) - Şikago 

Tribün cazetcsiııin TahranJan 

aldığı bir habere nazaran lr3.11 

zabıtası Riza Hana karşı sui 

kast tertıbatıtıda butıınm:ıkla 
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« V akt »1n tefrikası: 2:> 

· S~ırsel-iler 
kıralı . 
----· 1 

:Alek5andr Zubkofun hatıratı~ 
çek demetleri ile yüklü olarak 
karşımda görüyordum. 

Bir sıçrayışta trenden ini-

O günlerde nişanlım ne acı 
~öz yaşfarı döktü. Senelerce 
iimit besledikten, mücadelede 

· ı · yor, onu baurıına basıyor-:mlunduictan scnra re7.ı ane e. 

hudut harici edilmekl .. Karaya dum. Ah! Aleksaııdr ~ Biraz 
avdet için bir teşebbüste dııha gayret bakayım! 
lmlmıdum. rakat o teşebbüs te işte! Kaziııs şurası. Oiriyo -
taşa çıktı. mm \'e her gün oranın müda-

VAKiT 1 a Ajtusto~ 
1 ADLiYEDE 1 

Aliye H. hadisesi 
Alakadarlarla, bu arada M~ Bergere de teb

ligat yapıldı. Aliye H., vekil tuttu 

Tahkikat hakkında mütemmim nıahlmat 

i\lcv:;iınin ve, hatta _eııenin 

en dedikodulu, mernkfi ha
di c:.ini teşkil eden L\kudrı r
d:dd tnbanc:n ite nte, hadi~e::; i 

lsranlml :Jğır ccıa mahkt!me-
sinc intikal etmiş, muhnkcmc 
f!:Unti olıırak ta ) irrnidört 
:ığustos t:ıyin edilmi~ hulun· 
mnktadır. O gun onbııçukt3 
Şakir P~. zade .Aliye 11., 1 lc-

mey::uk yc:ni bnzı malt mat 
tere~, u h cttrniştir. Bugiin 
mahkemeye intikal . afha ndtı 
al ılkatlarJnrm hudil;c muva
eche:-indcki \'ctz.i yerleri ' ve 

if ndl'lcri, .. öyledir: 
Aliye H. ın ifadesi 

.\ı iyc 11. mii ... tantip;c \'er
diği ifadede, tııhunç:mın ka-

Polis muhafazasında vapura 1 vimi olan bir adanı tavmıı 
tcvk~dildim ve İsvcçi hacilfıııe takı~ıyorum. 
terkettirn. Niş:ınlıın beni \'apura Oyun salonunda şık bir ka-

1 rant il in kızı ~ 1m .• \foırniği 
tabımcrı ile .c:dıen·iırcn \ e 

;,,acn .. ateş ;tl~iığın rsöylemiş 
\"C bunda ısrar ctmi\tir. • im. 
i\ iaııııLJ;in C\ ine ı;itıncııinc 
scocr olariık ta piyanu dcr"i l<adar teşri etti. Ne olursa !abalık var ... 

Dl. şündüm ... Bunların hep-olsun ve ne mümkünse yap:ıra!< 

para kazanıp onu bir· eün zevce 
olarak götüreceğime yüzlerce 
ant içtim. 

Küçük elini elimin içine ko
yarak: •Sana sa~ kalacağım!• 
dedi, gczlcri yaşlarla şişmişti • 
Şeklimi hafııasma n{lkşetnıek 

için yüzüme uzun uzun baktı. 

Vapurun düdüğü .öttü. Halatlar 
koyurerildi. Son bir buse teati
sinden sonra ayrılmıya mecbur 
olduk. 

Birkaç dakika sonra vapur 
hareket etti. Daha uzun bir 
müdd~t berrak gölgenin sahil
de bana işartt ettiğini gör
düm. 

Yavaş ya va~ sahil gerili)·ordu. 
lsveçe geldiğim vakit gördü
ğfim hüsnü kabulü lıatırlıyor

du:11. Bu hatıra azimetin ac"" 
Jığını daha ziyade hissettiriyor· 
du. 

Berrak göller üzerinde san
da' la teııezühlcrimiz, muhteşem 
firrotlarda nhaııhnıla seyahatle
rimiz, oı:un bana karşı ICıtiif

ltri hep hatınnıa geliyordu. Ô
nü:nde ma~mum, ı~ş'um bir 
hayat vardı. Gtne <cılfbi bir 
memlekette h:ıyatımı tı:min i~in 
mücadele eJeccktim. 

Bu meş't.ım hayatı sürn:ek
t_nse ktndimi denize atarak be· 
ğ utmak efdal deiil mi idi? ... 

Fakat orada sahilde hala b:ı

na işaret eden bir kadının 

göJg, si beliriyordu. Dişlerimi 

sıkarak, ne olursa clsun, sonu
na kadar ıuukavemetc brar 

~redim. 

On birinci bap 
Yeni bir ,eyt•nın 

eli altında 
«Damdg>e çıkar çıkmaz o. 

racl:m r Zopoha gittim. Vapur
da bir ls'ICçli fabrik .. törle ah
üap olmuştum. Bu z:ıt «Zopob 
kumarancsine ayak almamakh
§unı halisanr ta\Sİ)'C etmişti. 

si zengin adamlar, bir iki baıık 

kaimesi bunlar için paradan 
madut değill 

Ne sa~at BunlAr neye or· 
narlar acaba? Şüpt:csiz onla.r 
da benim gibi paraya mutıfaç 
olacaklar ... Onlar da kanla· 
ra para yetiştirmek çaresi ara.: 
yacaklar ... 

Bir masaya oturdum. Kendi 
kendime: a:Daha başlama sırası 
gelir!• ui)·ordum. Rulet dünil

yodu. Topların koımasına b3-

kıyor, oyuncuların yüzkrini 
seyrediyordum. liepsi bu kü
çük toplarla adeta ipnotizıne 

olmuşlardı. Burada mukadde
rat 'bir rakama merbut idi. 
Komtum bir çok defalar sekiz. 
ve on bir numar~lar üzerine 
oymyarak ~ndı. Ben par::· 
ının azami nısfını yani 350 Jm
ronu fedaya karar vcrmiştiıtt. 

Paramı da bozdurmuştum. \'üz , 
elli kuronb oynamıp taşia-

dım. Her defasında sekiz ve 
on bir num:ıralar üzer.ine yüz 
florin koyuyordum. 

Top dönerek tev:lklmf etti. 
3500 florin ittiler. Bir defa da
ha sekiz ve en bir nurnaralar 
üzerine l()()florin koydum. Top 
ilk r.cfasında ı 1 numarada 

durmu~ken bu stfer 8 numara· 
da diırdu. 

T~l<rar 3500 florin k:ııanmış

tıın. Sevincimden ne yap:ıcağı
mı bilmiyordum. Etrafıma bak
tım herkts ken<.!I blindc idi. 
Kendi kendime:« Artık k~fi!• 
dedim. 

Aptal!aşm:ş bir ha1dc kalk
tım. Methalc doğru yürüdüm. 
Sanki bir kc·I bana yapışmış 

beni geriye çekiyordu.Etrafıma 
baktım. Kimse bana bakmtyor
du Lilc ... 

Oyun sakitane . rlcvam ed!
yordu. 

(Bt+medl) 

fakat adam fen de! Ne ziyan Eytam acındı~ 
cdebilircUm ki! Cebimde topu I 
tof)tı lsveçteki akrabamdan ö- T•s/lye komiJ)lono, dO.n 
dünç aldığım yedi yüz lsveç lılni bitirdi 
1c-.rcm vnrdı. lialbuki bir U) uz 
tazı gibi bedbalıtım. Ne ka)·

bedcbilirdim ki~ Olsa olsa ka
z · nırdım. iki ayda tu para 
~ıiy ;p gid~cekti. l~in en ak-

si c.hetinden düşünülse bile iki 
ay a vel metelıksiz kalmaktan 
başka bir felakete u~ramazdım. 

Ya kazaıısam! Eğer İs,·cç za
bıtasına beş bin kuroııum oldu
ğunu ispat eJ(cek olursam 
ır.tınlek('ttcn terk kararı geri 
alınacaktı. Beni kapı dışarı at
tıkları plraın olmadığından, 
lsvcç tacirlerinden borca eşya 

alarak bedelini vermediğimden 
dola) ı değil mi idi? Fakat 5000 
J,uronla ndeta v:ızi bir şal:si}.-et 
oluyordum. 

Bn meblağla iki kişi - biraz 

iCtısat etmek prtilc bir bu
Qlk ve hatta iki sene yaşaya· 

liıircli. Alı! t:Vira:ı> a bir tel
~af göı:dererck diye bilsem 
l'i : •Avdet ediyorum. Param 
var! :» Ne büyük iaadet olurdu! 
Hayalimde ktndimi istasyon 
ntıtımı!ldct, onu da kollan çi-

lstanbul müddei umumisi 
trır-Ke nan B. in riyasetir.de 

lanan Ey -
tan sandıfı
tasiiyc ko-
misyonu , 

dfin son de
fa toplan
mıştır. Ye
timlere ait 
ma11ar nak· 
te tamı o
lunarak,pa
raları tama. 
mile Eytam 
bankasına 

dcvrolurımuı, 

lıu suretle 
Komı.,p. re!..: 

Kenan B. 
uıun zamandanberi devam e
den tasfiye işi bitmıştlr. 

Bir kamyon karası 
Silivriden gelmekte olan 

bw kamyon dün Safrakö • 

yünde tel5iz civannda bir 

hendete yuvarlanmlf ve 
içindeki 10 kişiden biri 

a~rc~. "iğ-erleri de hafifçe 
yara! ..... ~·=m~ır. 

k:ıtil lrnstilc ynrnl:ıdığı nok
rac:;ıııdnn ımıh:ıkt:ın cdlccel, tir. 

Aliye H. vekil tuttu 
Aliye J 1., miidafan&.ı ıçın 

avukat Sndi Hı:t.n it i te\·kil 
etmiştir. ~1ahkem,.yc verildiği 
ı~rnddeye nazar:uı, kendi inin 
vckililc birlikte mnhkemeyc 
ğeJmc_i kap etmektedir ve 
ğelccktir. 
- Ceza muhakeme usulii 
kanunu mucibince., ağusrosun 
yirmisi ndcn itibaren np,ır ecza 
ile ceza mahkemelerinden ba
zı lıırı tatil edilecek, nöbetçi 
bırnkılacak bir veya iki ceza 
mı:ıhkcm.esi miistaccl cc1.n iş

\crinc ve bu arada l~zı ağır 
cc".a d:wnlurrnn dn bakacaktır. 
r 
. Bu dava da ....•.. 

Yirmi dürt ar;ustusta baş
Jıyacnk olan Aliye H. mu-
hakemesi de nöbetçi <.-cıa 
mahkemesinde tetkik edile
cek, bunun miistuccl i)lerden 
oldu~ı kabul edilir,e, mu
hakeme knnunt ~e)trlni nö· 
herçl ceıa mnhkemesindc 
takip edecek, aksi takdirde 
ıatik1en onrnya b1rakılacak, 

ağır. cezada h~lnyıp bite
cektir. Ceza mahkc i muh:ı
kcmcye başlar ve tcllil mucl
detl zarfında bitirirse, nihai 
karan da Ycr~qilecck, yitirc
mezse, muhakeme tekrar 
ağır cezaya imikıı l ederek 
orada dcv:ım edecektir.· 

Cürmün vaıfı 
Muhakeme neticesinde 

ccrhin hakikaten katil kascile 
mı, yoksa ihaf c ka. tile 
ye adiyen mi olduğu tc:shit 
edilecek, adiycn cerh knn:ı · 
ati h:ısıl olursa, bu, lehte 
bir netice, tecil de temin 
edecektir. 1 fadiscnin kaza 
neticesi olduğunun me\·zuu 
bahsedilmesi de muhtemeldir. 
1\1listantikliğe asabi rahatsız

lığından bahis bir rapor 
gönder.en Aliye l 1. ın müda
faa snfüasınd3 bunu da ileri 
ürmesi,. cezayı u.ılt:ıcak 

böyle bir sebep knydetmcsI 
ve bu hususrn Tıbhı udlidcn 
mahkemece rapor istenilmesi 
kuvntli bir ihtimal dahilin
dedir. Bu takdirde Aliye l I. 
Tıbbı ndlide muayene oluna
caktır. 

Kaza ihtimalinin kahulii 
takdirinde ise, Aliye Jl. için 
en müsait netice tahassul 
etmiş olacaktır. 

Allkaclarlara tebliaat 
A~r ceza mahkemesince 

l\lm. l\1annlğe müşteki, Aliye 
H. a maznun, 1\Im. Mnnniğin 

annesi l 1m. Diruhi, babası 
CerantB. )~ kendisinden ayrı 
yaşıyım zevci Kigork B. e 
bu hadiseye ismi kımşan mu
siki muallimi l\f. 8ergere Ye 
birkaç polis memuruna ,ahit 
sıfatile tebligat yapılmı,tır. 
ifade verirken müstantik Ce
mal R.- e mesele neticelenin· 
clyc kadar başka yere git· 
miyeceğini ''adeden l\I. Her
gcrin dinlenilmesi, muhakeme
nin dikkate şayan safhasından 
birini teşkil edecektir. 

Miltemmlm malümat 
Bu mesele hakkında ata. 

kadarlardan bazılannm miis
tant!kc ne tarzda ifade ver
dikleri iyice ınlaşılamamıŞtır. 
Hele Aliye H ın ne dediği 
çok miiphcra kalmıştı. 

Bu hu::>usta, mütemmim \'C 

· ı 1 almat\: :ırz.u:ıunu ı eri iirıp~tiir. 

l\ 1. • Bergcri sevdiği için 
onun ~.ım. l\Janniklc göl"li ~

mesinin kendi inde kı knnç
Jık uyandırdığını l\lm. ;,\Iun
niktc)ı hesap sormak istcdi
ği;1i lrnt"iyctlc rcddetmi~tit·. 

Tabanca bahtı 
Yanındaki tabnncnyı Mm. 

l\fonniği ye yahııt orada bu-
lunan 1\1. Bergeri ökHirn7ck 
maksadilc birlikte götiirmc-
diğini, kendisinin j·alnıı 
olarak bir yere Ye htı . usile 
tenh:ı yerlı:re gittiği vnkir, 
icnöında nef ~in1 müdafaa 
maksadilc Çanta::ımda tabanca 
ta-.:tmak ifırly:ıtkarhğında bu-
l unduğunu iJı\yc ctrni~tir. 

Mm. Mannik 
Bir hafcnda iyile~rcek ka 

<lar hafif bir SJynmı ile ya-
ralanan i\ lnı. • lanniğ'c gelince, 
o da 1\1. Bergcrele kemlbi
nin kalbi nlitkasını reddetıni~ 

~ 

"Ben, !.\1. . Bergcrdcn mu~ikl 
ırnr.ariy:ıtı hukkında ders 
alp·1 bu htbL~staki Yukulumu 
dcrinlc~tirirdtm,, <leıni~tir. 

.l\I. Bergcrle ders alnmnk 
maks:ıdile tanışmış olmakta 
iki taraf dıı müttefiktir. 

l\Jua~~a bahsinde de ifa
dEleıi birbirininkine reva(uk 
ctmctc, "benim için böyle 
bir .şey mc\·zuu bahi~ de· 
ıtildir,, demekte iki$1 de 
musır kalmaktadır. 

Kaza detti mi 
Ynlnız l\Jm. l\lıınnik. kur

şunun derisini kaza n~ticc-
sinde sıyırdığını nırit ~ör
memektedir. (>, kendisine 
aJe~ edildiği kıınııcindedir. 

Mnamufih, ağır surette yara
lanmasını mucip olmıyan bu 
hareketten dolayı Aliye 1 J.m 
mahkumiyt:tinl temin için 
.,.ııhsen katı bir nrzu izhar 
<.tmemckte, meşelenin adli
yece hukuku Amme namma 
cıık.ibini kafi görmektedir. 
l lattn şaltst da va istidası da 
\'ermemiştir. 

1 ladisiyc ismi knrışan ~I. 
Bergcre gelince, o da ne Mm. 
l\lannikle, ne Aliye J 1. la 
~e,·eştiğini söylemekte, böyle 
bir dedikodunun ortaya çık
ma5ından mliteessir olduğunu 
kaydetmektedir. Ayni teessü
rii her iki kadın da iıhar 

etmişlerdir. 

irtişa bahsi 
Mevkuflardan bazılarının tah. 

liye talepleri reddolundu 
Barut işinde irtişa tahkika

tına yedinci m[isra:ıciklikçe 
dc,·am olunmakuıdır. 

Evvekc maımınların eYle
rinde bulunan bazı e\·rakla 
hesaplnrıl tesbit eden defter
lerin terkiki bitmiş, diin maz-
nunlardan Yiil Fresko El.den 
bazı izahat alınmı~tır. 

1\le\'kuflard~n bir kaçı ye-
niden tahliye ic;tidaları 

mişJer, fakat talepleri 
dolunmu~tur. 

3yaşnda 
ÇocuiA taanuz edea 7 ıeııeye 

mahlulm oldu 

1 Jasan i<:minde iiç yaşında 
bir çocuıa taarruz etmekle 
maznun Recep isminde biri, 
diin Ağır cezada l'edi !~ne 
atır h:ıpsc mahk.Oaı olıiıu~tu;. 

l!~~B~r:~I .r?:J V~Kıı: ~ 
İngilizlerin l 2Jallil.de: 3lat4u: j 

j Maarif emım dün lsviç~e ve ltaJyada ha· J 
. tahammu

•• Ju·· ,~ Ankaraya gitmiştir. valann fena olması hase- i! 
g + Atina sefirimiz dün bile Belgrat tayyare ka· ) 

_ _ _ ~ Ankaraya gitmiştir. rargahma pek az gelen \ 
Son haddine varmış ~ + Dün Silivriden şeh- olmuştur. I 

~ nmıze gelen bir kamyon + Berlinde cihan rck- ~-~ 
La Haya konferansın- = d ·ı · · · d k"l E. evrı mış ve ıçın e ı er lam konare5ı olmutttur. f 
daki hadise kapandı :: h f"f ı 6 

Y ~ 
§ a ı çe yara anmıştır. + Almanyada Rayhiş- i 

J .ondra, ( A .. \)- .\jansına ~ A Halk kt l · ' 
~ v • me · ep crın· tag rnt!clisi kanunu esasi- ı-

gelen son tclgraflata ör~ § den mezun olanlara veri- • ld ' 
J .n 1 fo yc konfcrn-.ındn f ngili:t. ~- lecek hedivenin Devlet m~ 71 önüm ünü tes it et-

J mıştır. 
murahha.:-.ının şiddetli beyanatı ~ matbaseında tab'ı ikmal - -O- Çinde Nankin hü-
yiizlinden çıkan gerginlik ~ edilmiştir. \ 
nkdolunan husu-.i bir jçtima· ~ ""'• irtişa maznunların- kümeli bazı mümessillerin J 

._ harici ez memleket addi ıl 
da bfzzrt lngiliz murnhhnsı ~ dan bazıları, yeniden tah- hakkındaki imtiyazının ) 
.\1. Şnovdcn tarafından tnhfif ~ liyelerini istemişler, talep- i 
qlunmu,cnr. Jngiliz murnhhnsı J leri reddolunmuştur. ref'ine mütedair talebi i 

- reddettiği söylenmektedir. ğ 
Fr._ansız rc_fikına hiirmctsir.lik ~-=- A Eytam sa·,1dığının • -· • •• ,. ,,.. .: ... ı:nn111n.r.::.-ı:a:m=:::m:.-:11:r. ... $ 

gostermcğı a. la hııtınnn ge- i tasfiyesi bitmiştir. fara tebligat yapılmıştır. I 
tirnı cc.Hgini \ ' C kcnsinin lngil- ~ A Al" H h d' · · + Üç yaşında bir ço- i . . . . ~ .,,. ıye . a ısesı ı:: 
terede dıra :1. kcskın dıllı \'C = t hkik t "t · b ~ d b' ( • "§ a a ma aı ycnı azı cuga taarruz e en ır 
fakat Jyı kalbli bir adnm = l'" t t h t · t' d' - : ma uma ereşşu e mış ır. maznun, ye ı sene a.ğtr e 
olnrnk tanındığını beyan et- ! Muhakeme için alakadar- hapse mahkum olmuştur. E 
miştir. Fransız murahhası dn @ııııuııımııııınnıınıınmıı111ı:ıııuııınııınııııı11•..,""'INflııııeıı 1111ıııııı111111 ııuııı1111ııııııı, 11111ımıı11111111,nıuı\l 

~~~.:~;I;!ı:::::~~:;,,~:.:: Yunanı ılar tal eılerin~e isrnr e~ecetler 
lemi~ ve ~l .l lcndcrsuna: 

- C.iiriiyor~unuz ya s:ı

miml itilM hali devam edi
yor.. :özlerilc hadiseyi kn
patmı~tır. 

Diğer t:ırafr:ın lngiliz b:ı, -
Yekill konferansta lngiliz tc
:rJni ~icklct ve mı:mnctlc ınli· 

dafııa .ec.Jcn :\f. ŞuoYdt:ne bir 
telgraf çckekck blitlin mille
tin hareketini temmnen ta:s

\'ip ettiğini beyan ctıni~. 

lngili:1.lcrin muhik taleplerin
den lıah:-;etmi~ ve ~onunda 
dcmi~tir ki : 

Başkaları tarafından yapı· 

lan borcların sikleti altında 

ezilen milletimizin :ırtık ta
hammülü son haddine vnr
mı,.ttr. 

• 
Izmirde 

Yeni ifzifm maluulii 
lzmir, 12 (AA) - dün 

ilk defa olarak 519 çuval 
yeni üzüm mahsulü borsa .. 
ya gelmiştir. 25-45 kuru~
tan muamel~si yapılan ü
-%Ümler bugün merasimle 
bir ltalyan vapuruna nakle· 
dilmi,, ve körfezdeki bil
umum sefain düdük çala
rak merasime iştirak etmiş
lerdir . --- ~---- ----· 

Yunan zulümu 
yunanhlor lıkeçc
çcdcld Türk f!azc
teciıini yaraladılıar!. 

lskeçl!de çıkan ve Garbi 
Trakyadaki karedşlarimizin ma
ruz kaldıkları hakiızhidurla ve 
zulümlerle mücadele eden )"eni 
Adıın Rcfıkimizin ~ahf p ve 
scrmuhariri Mehmet liilmi B. 
lskeçcde Yunanfılann yeni 
bir düşmanhğma daha uf
ramıştır. ,·fvelce mfiteaddit 
defalar hapis ve nefyedilen M. 
Hilmi B. bu defa kanlı bir sui 
kasta di;şürülmüş \'C \'Ucudü
nün rr.ubtelif yerltrinden cer· 
J:edllmiftir. 

Stbcp lskeçe de belcdi)·e 
intihabında Türkleri:ı elde cttifi 
muvaffakiyette de M. Hilmi 
Btyin tüyük bir hissesi olnwı
dır. 

Diz burada rum gazetelerine 
ve gazetecilerine karşt hüyiik 
bir serbesti ve geniş bir ıııus ~
ınıtha ile haretu~t ederi\en Yu
nanlılann meşru bir nhada 
Ç<'\bşan Tilrk gazetecisine karşı 
reva gördükleri bu hareketi 
ne ile tavıif edeceğimizi bilmi
yonız. 

B.ı fena haberin bizi bili 
eden tarah Hilmi beyin )·ar~

larının hafif olmasauır. Yeni 
Adım yirmi gün kadar int~ 

1 
cdemiyecek vebn müddet zarfın-

da yalnız lı.üdilt ilaveler aqre-
1 decekür. • 

[L\ t furııfı birinci sıyıfamızdııdır) 
l•:ni :; bey ı\nkar:ıdn hariciye 

Yckiliınlze Atin:ı <laki son 
tcm:ıslarr hakkında izahat vcr
dil.ten sonra avdet edecek 
\ "C mezuniyet miiddclini şch· 
rimizdc gcçirec~ktir. 

Tedbirler tatbik edtlı:cek 

Ankarn J 2 - Yarın buraya 

gelecek olan Atina ~dirimiz 

Enis B. Atlnnda mul1adelc 
mesaili hakkında yaptığı t~t· 

kikııtı Jıaridyı: · vekilinıi:r.c 
:ırz\.·dcccktir. 

Yatnndıı~lnrıınızın hukukunu 

nıiidrıfan için alınacak tcd· 

birlerin peyderpey tatbikine 
geçilecektir. 

Yeni . Yunan murahhası 

Atlna, ı 2 (Anek) L Mü-
bndcle komisyonu Yunan baş

murahhaslığı kendbine teklif 

edilen 1\1. Gcorgopulo$ henüz 

cev:ıp \'ermemiştir. Fakat ni

hayette kabul edt'cektir. Telr 

dili takıırrlir eden mübadele 

komisyonu \'-tınan hukuk 

ınii;-averinin yerine maruf 

hukukşinn lardan birl tayin 

rdilecektir. 

Musolinl laoa&Sul teklif elmiş 

Atina. J 1 (Fos) - LAhi· 

<len ı\tina gazetelerine bildi· 
rildiğine güre M. l\lusolini 

.L\1. Vcniıclosla Roma miila

kııtıııda Türk - Y un:ın tnesc· 

klcrinin hallinde teva sutunu 
teklif etmiştir. 

A yııi malômta göre !\I. 
\·enizelos Ltlhlde gnzetecile· 
re beynatında Tiirkiye ve 

Y unnnn hiikumetlcrinln hlis

nii niyetlerini k:ıydctmiş fa
kat ltilMa maale.ef e,hasın 

menfaatleri mani olduğunu 

ilı\,·e etmiştir. 

M. Rı~ M g~mü,kr) 

Atına, J l - Har. nazırı 

mübadele komisyonu bitaraf 

azasından :M. Rivas ile müla
katında Yunanistanın dört 

senedenberl bütiln muallAk 
meselelerin halll için hake
me miiracaat edilmesini teklif 

etti~. bunun e11 iyi suretihal 
olduğunu Yunanistanın Tlirki
ye ile htitün şarki karip me-

~clelcrinin muslihane surette 
halli ve iki memleket arasın· 

da ticaret ve iknsat miina· 
sebatının takviyesi için bir 
misnk nkcinl arzu ermekte 
olduğunu beyan etmiştir. 

LonJraJa nqriyal YOl"Yorlar 

Atin~ l J - Yunanfstanın 
Londra ~efiri, Türk-Yunan 
meselesini müdafaa yolumla 
Taymis g:ızetesfnde yeni bir 
mektup ncşrl!tmigtir. 

Cecaplannı İıazırlryor.'ar 

ı\tiıııı 12, ( ı\nl·k) -
\~cniıelos Tiirk caYııbı hak-

kında miitnle:ısını tclgrafl:ı 

bildirmiş, ,.c hariciye ne?.'a-

1.arctinin bu husustaki nok· 

tai nııı.unm en~ \'ip rttiğini 

ilıh'c etmiştir. Bunun üzerine 
ü:ı,, \'ekil naibi l\lih:ılakop

Jos çarşamb3 giinu mcclısi 

niir.l'..arı içtim:ın davet ctmi,.tir. 

Bu f çtim:ıda :\llhalakoplos 

baş vekilin tasvip ettiği nok· 

rai nazarı riifckasına arzc· 

derek Tiirk notasına tanzim 
olunacak cevap ha1 ... 1rlana• 
caktır mukabil cevap husuSI 

bir kurye ile gelecek haf ta 
da Ankaraya gönderilecektir. 

Bu cevapta Yunan hliku-

mc. ti bütün mübadele mes~ 
lelerinin umumi surette ha

kcaıe tevdii nokıal nazarında 
~ sr ;r ve müznkera t n ak:ı.meti,n· 

den ~onrn biitun meselelerin 

hakem tamfından tetkiki IU
zıımundıt ısrar edecektir. 

Maamnfih Yunanistan ha· 

kemlerin Ccmiyti Akvamca 

tayininde ı rar etmiyecek 

fakat bitaraf mübadele aza· 

tarının ilçe iblAğt şardle ha

kemliğini kal:;.ıl edecektir. 

C....evap d<>Stane bir lisunla 

yaıılaacak ve meselelerin hatll 

arzusundan mülhem olacoktır. 

Papayi azletUler 

Atin~ 12 (Anet) - An

kara Yunan sefiri Pired<?8 

geçerken Atinaya uğrama

ması Ye bu suretle amirlerine 

hilrmetsizlik gfütcrmesl ;,,e

rine azledilmiş ye keyfiyed 

nzli kendisine tebliğ edilmek 

için Pnrfs Yunan sefaretine 

bildirllmiştir. 1 liikCımet P41pa
nın bu har1:;kctlni hususi bir 

komisyona havale edilecektir. 
Kendisine tekaüt maaşı d:ı 
verilmlyccektir. 

Yerli mallar 
• 

Sergi diin 4bin ziyaretÇ1 

ıa .. arından gezildi 
C.latasaray mektebinde açı· 

lan yeril mallar 1ergtsi fevkal!de 

raibete mazL.r olrouı ve düıı 
4 blnl ·aante<:avlz ıiyaretc;l ta· 

rafınd... aezilmiflir. Yerli çiko
lata .ve ıckcr fabrikaları ztf ... 
rctçt1crc çikolata, ıcker, lcolooY• 

fabribaı ltoloaya. tüp fabrfkatl 

dit llUICUftU ve dlter fabrikalar dk 
•gl ......._ olarak .uaefıif 
ıartf eaa lefti etuı \ti erdir· 



Rizenin ~ felakkti 
1 0,ıarafı 1 1;-;.pfomızdadır '. 
cfıll akıka bir afet \"C _bı~ 

. s· . koyu 
felfıket vardır. Bır · ısıno . 
toptan, diğerleri birrarça etıııımı-

ı · ·· ı"ı "ır )'akat ıe s11ce zırar gorrıı ~" · 
20 işte o k.ıdar ııııfııs telefatı 1 

ye iniror, ınahsulıitta zarar 
iı.e yüzde kırkı a~nııyor. Parç~ 
ııırçt toprak kıymış ve arazı 
ıc· rer çatlaııııştrr,» 

nenıektedirler. Diğer taraf· 
faıı bir telcrraf haberi de Rizede 
yağan ı aftnıurların yeniden 
S\') ap JerJit elliğini bildir· 
nıcktcd r: 

Trabzon 11 - Dün yağan 
~iddctli yağnıu rhr Siirmeııede 
Yeniden serl'ıp tevlit etti ve 
erice hasara! yaptı. . 

Bı·rada hava gündiiz ııü'·~Iı 
ııı ·ce y~ğ.nurlıı devam ediyor. - ... -

Gaip çocuk 
Give . Akhisar otdinde oıu

ron Giveli Trabzonlu zade 
Ü<nıan dendınin 4 yaşındaki 
'Ocu~u kaybolmuştur. Nere~e 
hulunu.,a poli• morkezlerine 
lrslimi rica olunuyor. ÇocııAun 
i•nıi Şakirdir. Gözleri elA, saç
ları sarıdır. K.,8 pantolonu, s • 
yah çorapları, mest ayak kap
lan vArrl•.-. 

!i53. 
664 

52 
63 

558 
659' 
72 

799, 
813 

611' 902 
49 

. 9044 
221· 

371 
713 
91 :ı 

0104 
9 

203 
19 

427 
40 
68 
90 

5351 
7421 

45 

8')3ı' 
921 
94 

123fi 
333 
38}1 

1 

60:)1 
3 741 
50 8b5

1 

10 421011 
3> 17 

10 18 
10' 3081 

3 4731
1 

5 514 
10 73)1 

31 351 
5 47 
5( 81 
3" 916 

15' 43')59 
100 318 
30 420 
3( 432 

40'. 492 
3( 5b8 

100 704 
3 764 
5( 777 

10'.)) 933 

30 

883 
4028 
254 
324 
251 
331 
412 
50'1 
86') 
8Y2 

5016 
34 

numaralar 
Türk ·hırk 1 

lirısı ''o. \, __ ·: .... '' .-' · lirası 
5229 lOJ 52288 IOJ 
245 50 390 30 
255 40J 474 50 
258 30 ti75 150 
2771 50 753 100 
396 30 74 10(} 
470, 30 842 1 30 
658 100 50 30 
743 10) 71 100 
805 150 979 \ 30 ' 

6116 50 91 
1 

30 
125, 40) 53296 50 

531 50 .lJ 100 

Bir taUli ı 

B
ir ıayy•<' pıyaofo lıayil, 

e.-lkl gıın lendi ınilı
terilerind<'ll numarı.ına 

büyül ıkramlye i11brt eJ_,ı bir 
~endıyi rımaıı• koyulmu · 

Camidrn çıktı, mrzarlığ• 
ölü ııomm"llt gıtlı 1 drrniıler . 
Adım orayı ,l'ğrılmlı " yrnı 

örıtllen nıeur bıtıııda dua olu• 

n hocalendtv re l~tlnıiı. ya -
_Hocam, d•m•ı. nı büvıik 

ıkramıye çıktı 1 , 
Hoc• :ı1'moun ,,lacağı yeroe 

3551· 100 326 50 ' 

611 100 70 50 ,0 nıurınıııı : 
623. 15G 87 30 lladi, drm•ı· dua tdıyo-

111 IOJ 472 30 k · 
1 

rum, 7.ihniml arııtırrııa ı 
91 50 585 50 .>k 

7 44 150 951 30 Bunu gaıetrd<· uyune• : 
905 50 770 400 - \(trio Hocalendıyr, drdım, 

34 30 791 30 dini dıinyıdan ayırınatını ıvet 
911 "0 912 30 v iyi iijlrrnmlş. 

7240. 50 54')9J 100 Hülbukl, nır,.le ö~I· degt~ 
276' 100 331 50 1 1 lf - 1 O hocafendi bi rt • mam 
502 40'.) 377 100 m I· k mi}•t•I aı·ııl ı. ıınde 
703 400 766 50 lmlı "' i ra ' 
767 30 770 30 bir baıh hocı kaıannı" im~. 
8 H 30 809 3'l r akdirinı boıuna gıtmıı oldu. 
975' 50 843 10) q 

S'JO~. 50 849 , 30 Oönüuor ~ 
27 30 855 1 30 

1 , y I n ,r. h•kikıt 
95: 50 889 1 100 rnı et' 

138 50 9ô4 I 100 uyan•• (Uyanı )ın . rl• ~<iz alan rt'" 
243, 50 999 30 •ayı" ·ı l ya7118rla 

72 50 550181 30 6ımlrr ve ~önli 1 
•

0 
• 

317 59 29 30 ıktı. Butün ıııünd"recaıını bırtr 
97 50 89 ~o ç • ·•e bııın• 

1 :ı bırrr aonıa~a vr oom, • . 
482 50 98 , 50 11 d••ıl ) .lnız otn 

•f·ıun m '• · k 51 9 ! O ) 99 100 · b g rr •ınu • 
fı'l4 100 380 150 Abıdın Daver •y•b. 111harr r 
64'.l 400 678 50 trdır, fakat toy • ır n n c 
60 3') 689 100 olan T al31 Mııaı b vın '° 
681 50 746 30 k . · d•n bah••< pm. ı 

7 ı r ın kbmııı 7 4 150 7 5 1 50 B . arkadaıınnıın 
8701 30 706 100 u g "1 . ) orr1Av"4-
87 30 813 100 çizdıği y~ı (donııyor8e" nsıdı 

9'.)5 30 870 30 lıdır "' ,. aik Sabıı ~ kadı.r 
93')5 6 

k ,.11 ıacı 
50 '5 ')83 50 nıııa 1'11 m• ıo al nı 

415 100 9 50 1 rafıy• nıa m 
1 mükrınmr cog ı. ,..,ur 

457 100 1 üfı· 40) . ()· için ço• h8\'ıd.r. .ıun Ç ku 
567 50 77 50 eımn mi> olmok icap (' l le I>' 623 100 2.)4 30 1 ııııı •• 1 

10 }" meı ı 
li42 30 84 I 50 ma ın 1 1 ld P' fikird" bıılunı a< ıijı ı n 
778 31 56S 30 
804 30 fı 15 1000 edılmiıti 1 q 

839 ı 5rı 805 13000 e·ır naıır bir nazrı ... 
CJ0.5 150 935 • 
9 61 6 50 h llt hır J D 
8 30 8 j • <;ıva<i nı•·· '° 

0077/ 30 57075 JOJO , ' ' . fngıliı ınalı-' na~ı 
233 30 206 50 lıa!,.·ri: I 1101111111 19h•' 
249 30 351 100 Franll. "" irt 
478 30 404 30 cımıı 1 \ - \il h lı!r 1 \1U' 
750 30 • 44 50 D ıeniı• ki ı " ' 1 n ııl'1 
793 3') 76 50 palı """" bir A•r

11
P 

1 

1 Oıl S:l2: 1 O) 635 50 llal rtınİ11 f. 
5r <J78i :rn 42 I 150 "'""' -j~ı/.i,ı. 

ı oo 9131 50 49 30 
1
1· / 

30 51 1 50 30 71 o 100 
10 1941 50 38 150 • 
, c 22s , 50 58050 3

50
0 Mı~rrn l~r~ ~~a~ı 

10' :124 50 70 ı 

ı i~ !"s~. ;100 18753 ı oo G en h~1f ta öle ii 
• ,, .J 30 eç "'·a '""' 1 • 

5 519 50 45 7 3') l\Jı,ırd• ııkan ııı '' lnrın 

~ J~~ 4~g 59;;~ ı 1 ~J Zafıklnıizı:. '1"~.::; ~~;:i (15~) 
:ıo 722 3 150 ro 10 

• h 1<1• ölm tur 
:ı 772 1 ~ 5ji 50 yaıında old7~~: • kadar ıh 

2001 850 3'l 575 100 Rufai "'" ı_ a"lr bııın<la ol 
30 815 30 589 lO):J hali ırrlnuc. • k rahat 

1 
d ~ 

50 97t.i 30 624 50 rık y•l"""' goıltriııı 
400ı 991 30 667 150 bir .urrtte lıayot• 
50ı 994 30 902 50 lı.apaııııılıı. • .................. -

~g ı ~!522~~ 
1 
~g 45 ı ı oo j .. b;y·i·~····:·ri·;·;tıaine h k~T 

b. hakeıne a,a 
"h ·rfalı ır 

~~~~-~~~~~ı'l~k~~,~.~.~e~k~fe~p~)~e~r~~~·~~~~~~~~~~~~~~~ ' b a k6fini ilrriyesuıınuş 

V k l 
etınekte k"t bu tıırzı -· - esi a ara _göre inıiş. ~e o ü:drle n111ka· 

Raporunu iki gün 
sonra verecek 

.Mimar .M. Vanseıı dün de 
Şehreınaıı~li lıeyetı fenniye mü
dürü Zıya Beyle birlikte \Cinin 
bazı yeri, rini ge1miştir. M. 

\'aııscn hir iki gün soııra 

tanzim edccc~i raporunu Şelıre
ınanctiııe tevdi edecektrr. 

Y:ırı~lar İt'İ ıı lı;n 'aıı • • • 
"I' ld i )"I 

Dün şehrimize koşulara 
iştirak etmek üzere Kara· 
cabey karasından muhtelif 
ko1u hayvanları gdmiştir. 

Himayei etfalin garden 
partisi 

Himayei ctfal cemiyeti 
!Bakırköy ~ubesi tarafından 
15 ağustos 1929 perşcm· 
be günü akşamı 21,5 ta 
Bakırköy Sakızağacı Milti· 
adi bahçesinde bir garden 

~arti verilecektir. 

1 Teşrinievvelde açılıyor -·~~-------· hareketın ın .1 kabili telif 
1 1 · hkanır ı e k 
,ıanbuldaki ilk mekteplerin [ Baı ma~aı•mızden m•haı ) kem araınaktadadır. ve esı 8 ğ revap olara 
te~rinirvvelde açılmalaıı tekar- Ancak devletler arasın- Bu noktadan Yunanlı- olanııyac; s~) knıni{ M. Mı· 

ru"r etn1i•tı'r. daki ihtil.~flarda hu•. us"ı bı"r J · keodısın I· bıı n·vııbı , " " arın teklifine hükı'.inıctı· 1 1 kopolos ,ı 

V 1 hakE'mc- gitmek için mev- · k b 13 0 
. • •0 nıiiıakrrııt apur ücret eri mız ço iyi ir cevap ver- makul bdullduğıuıık'\a:ıvrlrsi ııhk • 

1 
cut ahitmaınelnle muayyen ıniştir: "Asıl salahiyettar "'b ,. ı· n 

stanbul Ticareti Bahriye bir merciin tayı"n ~.dı'lın~- ·r d h J't nııı 11 
• • I· davanı edil· 

Ş • ' ve vazı e ar olan mu te ı Jaırtsrıı< " 
müdüriyeti irketi Hayriye · 1 1 nıı mış o ması azım gelir. komisyonun bitaraf azasını nıi• inıiş. 1 ha· 
ve Haliç vapurları ücretle- • ·1 C ıırvn·< c Halbuki Türkiye ile Yu- bir tarafa bırakıp ta hariç- Vaktı e r 
rini tetkik etmiş ve Şirketi naııistaıı arasında müııakit ten hakem aramak bitaraf- keın teklifini yapan. 
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1~:-
Hau.•riye vapurlarının ücret- ··b d J k ı · 1 • k okt··ı nazarını • mu a c c mu ·ave esı esa- ara karşı hürnıetsizlık o- Tur n ° . . teklıfın· 

leriniü tenzil etmiyerek Haliç sen bu nıukavclı-nin tatbiki lur" demiştir. kul bulduğu ıçın M 
ı I . cJcrı 

vapurlarında karne ile se- yüziindcn çıkacak ihtilaflar Hakikat hal ise hiinııd- den sM ı naıaı d 1• 

yahat edenlere malışus üc- için müayyen bir heyet te~- sizlik değil, hürnıetsizlikten Milı;ılok<>Polos şi~•rı 11311 

1 d d 
kil ctmi tir ve bu hcy~t fa1la bir ş<'ydir. Hatta de- da Yunan h rıcı) 

ret er e yüı e yirıı ıııs- , V ııa el • Y•'i 
muhtelit nıübadcle konıi.s· ııebilir ki hakaretıir • e rıtlır lııı ıatın ı. 

betinde bir tenzilat yapmış, k A ' · 1 1 ı tc" •, yomırıdan ibarettir. e~w Yunan lıii "timdi·· Una 1 ğı sonra gen il< 
1 

değer yolcu ücretleri eski ~ Yunan hükumeti nıiiba- gazdclcriııin dc•digi gibi·· ı:liı;i şınıdi hnrıcı\'c ıı~~·~ 
fiatlar üurinde kalmıştır. dele mesclderi ile sen _ Türk mukabil teklifini kabul sıfolilr ıckra• "dc1ı;;_ sı 

1
) 1 J> \ ı clmczdc k .. nJi noklaİ ıın· · ~ d • ıııı ı r 
)t' l~'<'I ), • 111\:ll'<l~U gilli lerd<'nbNi meşgul olan zarında ,.,ar ı•dcc k oJu,..<a gııırı tıılıtlıni M. k lııl 

~\aarif Emini Behçet R ıııa- ve herkesten fazla bu hu· bu hakaret iki kallı olacak1ır. kopol W /ı " 
arif işleri hakl;ında Y.ckMetle susta salahiyet sahibi bu- ..:ayanı dikbt olan bir b yere ı lrr' ' 1

' 
...,. 0-l J '" 

temasta bulunmak üzte dün lunan muhtelit komisyonun cilıet ~uJuı : M. Mihnlok • ı bıraknıaktaf I ( ., 
Aııkaraya gitmi<lir. Behçet Bev Cemiyeti akvam tarafından polo daha ev<'I Cemiye.ıı.· ' ''"'"" lıaml 11 

<' 
1 

• , 1 nıa . ' . ı I / ı 111 
Ankarada ıo ciiıı kadar kala- müntahap bitaraf azasırıı Akvamda Yunan nıiinıessı 1 ıl/rrlf/it' 
çR~lır. i'='' '"''~r~I< hriçten ha- olduğu •nada T;evfik Rü~tu 



, 

Bir takınt terlbiı·lel'le 111iiracaat edilnıiş 
olsa,1Jdi hcup ı•ııku bulııtazdı 

-41-

olr~ı::.<'.~ n~~:elc~:ınf~~~;~nı:~~ 1ı :~;~ir:dvı~luı~::y 
· h~>ından lıa~ka bir sahaya başka sıılhli temin için hiç 

nakletmezdi. I bir hareket vuku bulmadı mı? 

:\!manya inıparntoru mü- • Bir takım ifadelerden anlıı-

•dlcs ittifııkın son on gün şildıp;ına göre Sir ~:dvıır 

urfıııda takip etti!ti hattı grey Almanya tarafından 

hareketten mustarip Ye ınll-

tclchhif olnııı~, onun askeri 

mu~:n iı kri ~iddctli bir heye-

c~ na ı :ran~u, 

!' ya \ c inp;ilterc .\lmaıılu-

rın kJrn 'c denizde ıııiitc-

m. !iyuı nıutcc:ni1. \'e ıııü-

tc '' ik lıir vaziyet ulma
."ld-Jn . ıkılıyorlardı. 

i irıııiııci :ısnn bidayetin-

dcıı. itilı:ıren A' nıpanın ufa

l ıııa >irah bir lıulur ı,:iik-

ru · u. Bu iiç devlet bir 

l irinden tefrik edilnıej'.i ve 

lı.ir de\'letin hllknıüne n\lıi 

• mıtyı kabul etmiyorlardı. 

·raıNı, muahede ile Ru ·
\a ~ l·ag-Iı idi. Almanya 

i nnnnıa. ını mütamadi yen 

lıuvıilttü~Linden lngiltcrc, hu
kukun serhesr »lm:ıkla bcra-

h • Fransa ile birleşmek 

m clıuriytti ımıncYiycsindc 

idi. :\!u-cl\es ıttiftık, mcr

k de\ lctlcre hiç bir akit 
lı t~dm edemezdi. 

.\.nııınyn lıiikt\nıcti kaht•l 

olsaydı, Anrsturya • 

ır~i ·tnn me,elesi bir kon
lnansta halledilirdi. O halde 

.\!manya hücum etmese 

harp olnınzdı. Almanyanın 

lııi mn hakkı yoktu. 

• !manya iınperatoru ttra-

fıı ıı toplunan kııyı·eılcr. 

daicc dnire ayrılmı~, birlıi

rı:ıccn adeta mi1>tekil hir 

hak gclnli~, bu itibar ile 

hun'arııı zaptu idaresi imk:\n

ız bir hulc gdnıi~ti. Bumda 

;ıktl \erine nıalüıie hül<üm-

ran h. 

i inde, 

ıırlılı 

intizam 

lllitiin 

fakı\ni 

midcrleri 

içinde 

tcşenıi~ltr 

harbiyenin 

tam bir 

ilerliyordu. 

1 ler ~ey hazırdı. Tercddlldll 

mudp bir ~ey yoktu. Kiye! 

kmıalıııı derinle~tirmck unıell

yatı hitam lıulmu~tıı. Alman 

donanması Baltık denizi ile 

imal lı~nizi arasında serbest 
dola~nııyİ:ırdu. 

1913 - 1914 te tarholunan 

kuzanç nrgbi tersaneleri 

nıııhimmat ile <.loldurmu~tu. 

! favadan nitocen istihsnli 

m\adi 

etmişti. 

hiç bir 

infil:lkiyeyi 

Alman 

ordu ile 

kıya> değildi. 

temin 

orduları 

kabili 

Şllayfenin harp- planı ga
yet emındi. Bir tesadüf eseri 

olarak C:öben A kdenlzde 

bulunmuyordu. 

* 
ikinci \'llhelm böyle bir 

fırsata mukavemet edecek 

bir kimse değildi. Vtlhelmi 

muhakemeye kalkışanlar o-

nun mevklinde bulunma-

dılılanna şükretmelidirler .• 

* 1914 ~enesl ıemmuzundı 

Fransaya karsı vuku bıılcak 

her hangi tecnvirzk:\rnnc ha

reketin lngiltere ile harp 

mannsmda olacağını sarah•-

ten anlatmış obaydı, harp 
\ ııku bulmazdı. Lort '.\larle-

yin ölumllııden sonra vuku 

bulan if~aet bu huoıısta ka-

naat veriyor. Hu il~uata göre 
Sir l~drnr Crty rarnfından 

buna nı(inıasil sözler söylen.-
me>i, kabinenin dörtre iicümi 

onıın aleyhine çeYirir, Avam 

kamarasının kahir ekscritini 
onun aleyhinde reye se\·

kederdi. O t:ıkdirde lıı,[iil-

ecre başvekili A skuit istifa 

eder, ve hiikılmet tıırnnıar 
---,.--"'-- -- -
olurdu, son derece ihtiyat-
la 'e ba,irctle karşılanması 

lazım !ielen son ı.:llnlcr mut
hi~ bir lıuhran içinde geçer, 

harp kararı v:ıktinde verile

mezdi. lnıı;lliz efkarı umu-
miye~iııin mllrnherenni haiz 
olm\lyan bir tehdit, Alman
yayu lnb<iltercnin zalını ifade 

ederdi. 

Ru müthiş haileye karşı 

gelmek için aylarca, senelerce 

geriden lıa~lamak icap eder

di. :\lesela Almanya, lngilterenin 

19 ı ı teklifini kabul ederek 

bahri in~antı 

bu faciaya 

kadnr kar~ı 

kiin olurdu. 
hakkıııda bir 

tatil etmiş olsn 

bir dereceye 

ıı;elmek mlim

Berrl teslihat 

dilnıi~, nl>aydı, ln~lltere, 

1 Rus ordusunu biiyültınek ve 

• Fraıı,;ız sernıayesinin Rus 
dcnıiryollıırını seYkulceni esas-

lar dairesinde ikmal için 

sarfettiği mesaiyi, son derece 
dikkatle dinlerdi. 

Bu suretle ,\' rupa iki ka

rarp;;\ha ayrılacağına daha 
mıılayim bir rnziyet ihdası 

mıınıkun olurdu. !'akar buh
ranın katiyet kcspcttil!;i µ;ün
lerde lnıı;ilterc hariciye nazırı 

yttptıl';ından fazla hir ~ey ya

pamazdı. :\iman tehdidi kar-
şısında Fransa ve 
şi yasr.ten terketmek 

RL1>yayı 

.\iman 
km \'etine karşı her muya;ıe

neyi bertaraf etmek olurdu. 
Almanyanın harp ile tehdidi 

kabine ve parlamento ve 

halk tarafından redilc kar
şılanıyordu. 

Sir Edvar Greyln siya

setini müdafaa etmek istiyen 

sefirler kelince bulanıyorlar

dı. Alman orduları her saat 

muahedeleri yırtarak ye ser

hatleri çikniyerek mustarip 

Fran;aya 

zail sesi 
gelmişti. 

atıhyorken in~anın 

<İuyulmaz hir hale 
Topların Belçika 

arazisi üzezerinde ilk ham

lesi, hiç bir söze mahal 

bırakmıyacak derecde delı

şetaver bir şe}'di. 
(Bitmedi) 

11'- ........ -

Almanyada kanunu esasinin 
yıldönümü 

3erlin, 11 ( A.A ) - Rayihştağ meclisi dün öğleden 
sonra mutantan bir celse aktederek kanunu esesinin 
yıldönümünü tes'it etmiştir. Reisi cümhur mareşal Hin
denburg ile bütün nazırlar ve bir çok sefirler merasimde 
hazır bulunmuşlardır. M. Severing beyanatı sırasında 
demiştir ki : 

" Biz maziyi tebcil ederiz. Fakat, eski idareye mer
but kalmış olanlar da yeni Almanyayı tebcil etmelidirler. 

Berlin, l l (A.A.) - Ciimhuriyetin ilan Ye tesisinin (). 
nuneu yıl dön(imü münasclıetile Rayhi~ta)ida yapılan ıııera

~im esııtNnda dahiliye nazırı Al. Sevcrnıı; bir nuwk irat 
etmiş \e Lahlde toplanını~ olan de,let adamlarını 919 daki 
sulh mııahade,ini hakiki Bir sulha tah\·i! \'e harbi ta=-fiye et
meleri temennisini izhar ile en µ;ütü zamnnlarda dnl(nıu~ 

olan cümhriyetin 1 O ~ene zarfilld& :\!manyaya bol~cvizm 

ile harap olmaktan kurtardıl(mı, rnhdeti muhafaza ettiğini 
• beyan etmi~tlr. ,\1. Seıering Almanyad;ı sulh arzusunu yeni 

bir harbin cihanda haN ,.c medeniyeti tanıamile omıdıın 

kaldıraca~ı kaırnatinden dop:duğunu il:\Yc ctnıi~ ', demi~tir 
ki: Bize kabul ettirilen a!<krl terki le~lihat a\'nıpa milletleri 
arasında lıiziııı mll>a\·atsızlığa \C adnlctsiz:igc mahkL\nı edil
diğimizi gösterir. 

Bi<. kendi arzumuzla terki te>-lihatı tatbik etmekte-
' ylz. Ve bu r.:rkl teslihııt milletin kinden ve itimatsızlıktan 

tecrididir. ;\l. Sevcrinıı; .~lnıanyanın ·daima kardc~lik ve 
tesanüt duygularile miitelıalli olacajı;ı ümidini izhar etmiştir. 

l l:Ha olan bPşveldle vekılle• eden Jcnrral Gröenerin reklifi 

öhııi;şlür. Yeni Yol relii-inıiz 

bu hu:usta şu nıaliıınalı ver-

Bey berayı teftiş 

bulıındı:ğıı sırada 

batı ıııe11111r arkadaşlarile git
tiklerr bir köyde rışmiş tavuk 
yeıııişl er Lir zaınaıı sonra fena 

halde sancıi nnıı şlar. Köylültr: 
- s:ı a111l~ııd111rz aırw ve-

relim de içiniz demişler. 

Tavıık yiycıilerdcn on dört 

Dcıniş ve l\\nrdine iıııniş, 

iztirap gittikçe : rlnıı~. artnıış 

artı~ tedaıi, ameliyat te''ır d-

ıneıni~, t..ıibrsahl:ır harap o:-

-
İsmet Paşa Hz. 

ankanr, 12 - 13a~ \ekil 
bmct pa~a l iz. inin cumar· 
resi ye ,\ nkarada bultıııarnı;ı 
söyleniyor. 

Maliye vekili İstanbule 
geliyor 

Ank:ıra 12 :\bliyc ve· 
kili Sar:ıcııj!;lu ~iikrii B. 2C 
altJısto>ta lst:mhula harcd.ct 
edecek, bt.ııılıulda .1 ı.:ıın 

kaldıkr:ın rnııra lzmir 'c 
(idcnıi~e p,idecck, scı alıatı bir 
ay k:ıd:ır ' tİrcccktir. 

Çifçi meb'uslar 
.\nl-arn 12 \lcdisteki 

çifçi nıclı'ıısla kendi ihti=-asları 
dahilinde tctkik:!t i\·in hu 

harta muhtelif semtlere p,ide
c:klerdir. 

Seyrl!Jefainle vapurcu
/ar arasındaki mese

lede yeni safha 
Milli vapurcularla Seyrise

fain idaresi arasında tarife 
meselesinden dolayı müza
kere cereyan etmekte ol
duğu malumdur, Bu mese
le etrafında Seyrisefain 
meclisi idaresile Seyrise
fain müdüriyeti arasında 
da tehalüfü efkar mevcut 
olduğu ve keyfiyetin ikti
sat vekaletine işarı muhte
mel bulunduğu haber ve
rilmektedir. 

* Nafia teftiş heyeti hak
kında icra vekilleri heyetin
ce kabul olunan talimatna
me vilayete bildirilmiştir. 

* Adana jandarma kuman
danı binbaşı Hüsnü beyin 
otomobili bir ateş baskını
na uğramıştır. Müsademede 
soygunculardan ikisi öldü
rülmüşlerdir. 

* Galatasaray maçı hadise
sinin tahkikatı altıncı müs
tantiklikte ahiren intaç edil
miştir. Müstantiklik tarafın
dan ademi mes'uliyete ka
rarı verilmesi muhakkak 
addedilmektedir. 

* Liselerin altıncı sı:ııfın
dan itibaren son sınıflara 
kadar ana dili ve edebi-
yat derslerinin programla
rında tadilat yapılmak üze
re Maarif vekaletinde bir 
komisyon te~kil edilmiştir. 
Tedrisat sisteminin tadili 
mt vzuu bahis olmaktadır. 

İhtida 
Ankaranm hacı duğan 

mahallesinin 47 numaralı 

hanesinde karak.ş oğlu Bo
ğos kerimesi Mari hanım, 

İstaıı bul Müftülüğiinün 6 
nisan 341 tarihli ilmühabe
rile ismi Hayrünnisa ola
rak ihtida etmiştir. 

lizerinc ı·eisiclinıhur \C h;ızıron ~ıy•ıJ!a kalknıı~ \"C "'y:ı~a~ın 
\·ahdctiııi ciinıhııriyctcc bıılıııu~ olan ,\Jıııaııya, diye· h:11;,ır 
nıı~tır . . \ler:ı~iındcn ~onra n:i·dclimhur nıccli~ önlindeki k 1 t'ayı 

tefti~ \ c halkın :ılkı~ları ar:t>ında ikametp\lıırw "'det ctnıi~tir. 

Çinde neler oluyor? 
Pekin, 11 (A.A) - Havas ajansına nazaran Fransa, · 

lngiltere, Amerika ve Felemenk mümessilleri harici 
ezmemleket imtiyazının ref'ini talep eden Nankin hiiku
meti notasına olan cevaplarını tevdi etmişlerdir. Bu 
cevaplar, ademi kabulü ve mukabil itirazları tazammün 
etmekte ve çinin asri hukuk usullerinin tatbikı hakkında 
hiç bir teminat göstermemekte olduğu m iitaleasını ileri 
sürmektedir. 

Bir tayyare daha Bahriınuhiti geçiyor 
Lizhon, 12 (A·A) - Cumartesi günü Ltzbonda y.re inen 

lsviçreli tayyareci Kaeser in bu gün yahut y&rın A•or adaları 
tarikıle Nevyorka gideceği teyit olunuyor. 

Paris, 12 {A. A) Sarı kuş tayyaresi Romaya müteveccihen 
• Merignane · tayyue karagahrndan hareket etmi§lir. 

Bulgarla Srıplar arasındaki ihtilaf 
Belgrat, 11 (AA) - \vala ajansı bildiriyor: Bulgar·Yugos 

lav hududu üzerinde bir ceset bulunduğuna dair Bulgar metbuatında 
intişar eden haberi sureti kat"iyyede tekzibe mezunuz. Bu gibi 
uydurma haberler son günlerde tekerrür etmektedir. 
* Londra, 11 (A.A)- tarafından davet edilmiş 

M. Makdonalt, Edimborgtiı olan jeneral Gurat şerdine 
lngiltere bankası müdürü bir ziyafet çekmişlerdir. 
ve Amerika maliyonundan • Belgrad, ı J (A.A) - İs-
M. Lamont ile görüşmüştür. viçre ve ltalyada havaların fe-
Bu mülakatın bankanın nak- na olması yüzünden bu gün 

li, vaziyeti 
yan etmiş 

meldir. 

hakkında cere _ Belgrad tayyare karargahına 
rekaz gelen olınuştur . 

olması muhte -

* Madrit, 11 (A.A)- M. 
Primo de Rivera, dün Por
tekiz toprağında Portekiz 
başvekiline mülaki olmuş • 

tur. 

* Roma, 11 (A.A)- Dük 
ve düşes Dö Aoste ltalya 
manevrelerinde hazır bulun• 
mak üzere ltalya hükilmeti 

• Berlin, 11 (A,A) - Bir 
çok memurin aliı·c ve heyeti 
süfera huzurunda cihan rekla:rı 

kongrası reisi falırisi sabık baş
vekil M. Lüthur tarafından açıl

mıştır. Gerek M. Lüthur ge
rekse Almanya hiikOmelini tem
sil eden potila nazırı M. Scha
etzel kogranın miltetleri biribi
rinc yakınlaştırma11 te.meıınLsini 

izhar etmlşl...-4' ı 

Sıvıfa 4 

Hüküm et merkezimizde 
hazırlıklar yapılıyor 

Ankarada eylül iptidasında 
toplanacak olan tıp kongresi 
için al!lcadarlar hazırlığa başlr

mışlardır. Kongreyi ismet paşa
nın açmaıı muhtemeldi .. 

Kalabalık olacağı tahmin 
edildiğinden kongrenin Meclis 
salonunda toplanması düşünül
mektedir. 

• Düyunu umumiyenin ağus
tos taksiti olan 218.003 lngiliz 
lirası hükümetçe Osmanlı ban
kasına tevdi edilmlıtir. 

• Cenevrede toplanan bey· 
nelmilel Salibiahmer konferan· 
sına Türkiye Hılaliahmeri na
mına iştirak eden murahhasla
rımızdan Şurayi Devlet risl 
Nusrat B. şehrimize avdet et-
miştir. 

* Şehremanoti Fatih it
faiye garajında hariçten 
otomobil tamir edildigine ve 
harice benzin satıldığına 
dair Emanete bir ihbar 
vaki olmuştur. 

Bu ihbarın bir çok nok
taları tahakkuk etmiştir. 

·• Tayyare piyanko mü
düriyeti, geçen altı tertip 
keşideniıı kar hasılatı ola
rak mühim bir miktar pa· 
rayı devretmiştir. Bu para 
iki milyon lira kadardır. 

~ Bir müddettenberi e
lektrik şirketi Silahtarağa 

mevkiinde yeni tesisat yap
maktaydı. Bıı tesisat bun
dan birkaç gün evvel bit
miş makinelerin montaj 
ameliyatı ikmal edilmiştir. 

Yeni elektrik makinele-
rinin kuvvei muharrikesi 
13 bin kilovattır. Yeni ma-
kineler Kartalda yeni ya
pılacak olan çimento fab
rikalarına da cereyan vere
cektir. 

* Yeni gümrük tarifeleriniı 
birinci teşrinden itibaren 
tatbik edi · eceği yazılmıştı. 
Yeni tarifeler tatbik edil -
meden evvel bazı hükumet-

!er ticaret muahedesi ak
tetnıek için hükumetimize 
müracaat etmi~lcrdir. 

ilk ticaret muahedesi in-
giltere, Fransa, İtalya ile 
olacaktır. İktısat vekaleti 
bu devletlerle yapılacak 

muahedeler projelerini ha -
zırlamıştır. 

> Şeker ve petrol inhisar 
idaresi lzmir havalisine bir 
teftiş heyeti göndermiştir. 
lznıir civarındaki bazı çift
liklerde bila rüsum alınan 

Benzin piyasada satılmıştır. 
Bir teftiş heyeti de Ada

na ha,·alisinde bulunmak
tadır. 

* Borsada ihtikar yapan 
Şarkı Karip bankası üç 
gün muameleden menedil
miştir. 

,. Şahin Nuri müşahede 
altına alınmıştır. 

* Efganistanın Roma se
firi Seyyit Kasım han ltal
ya bandıralı T evere vapu
rile şehrimize gelmiştir. 

Seyyit Kasım han "Kral 
Amanullah hazretleri Roma 
sefaretanemizde sakinane 
surette yaşayarak Efganis
tandaki karışık vaziyetin 
düzelmesini bekliyorlar. 
Kral hazretleri şimdilik se
yahate çıkmak niyetinde 
dejtildir. Kendileri, millet 
tarafından davet edilince 
memlekctlı-rinı- ~~necekk; -
dir 



Vaktın-
~-avukatı 

Biraz bekleyiniz 
H. Remzi Beye: 

S!ıin vnziyetinizl lftkndıır 
tdcn knnun ı 434 numaralı 
olup B. :\I. ~icclL tndc 4.5. 
92g tnrlhindc kabul 've 6-5· 
92 • 

9 da re.:mcn ne rolunmuş-
' tur. 

" 
Kanun birici maddesinde 

rnu\'117.zaf zabitler,., knydlnl 

sarahaten ihtiva etmektedir. 

Mahkemeye müracaat ı;urctile 
Yaşınızı tnihih ettirmeniz ka· 
blıcıı r ı:- ı. . · ıtl\at hunun men-.up 
buıu d ' n ugunuı makam tara· 
fıncJ ·ı k 'ıı ahu! olunmıyacaH-ım· da ' . tı' 

bılmenız Jıtzımdır: 

,,. 

:ıl···~·····"pw iF:s:::::ı ::::ı::::::cm ............ i 

ttvapurlar; 
ı: ········~ i:.-ı:-.ı:::a:::ın::::::::::::::::: ......... 

YERC/tlLİL~RE, SIRACALll.AlfA, l/Z~IE 
VE KElıflK ZAYIFl.IKt.A1'11ıfA,HAl'f11.& 
t'E Siİ T ~IRlll l<~YLARA, ÇOCUJ(l.A • 
RllV 8İİ,ÜlıfESINe, l(ElflK Kt~IKll~~ 
!UNA. HASTAllKOAN l<ALKANl.AltA~ 

ı b•t ,dı~ ve tıer tür IÜ a~rıİ~r• U,.'" 

pOl<TORLAR'i SORtJN!JZ 
SAF TRlt( LSIN Ü E 

~OMPRİMi!!, KA~E.TOZ VE OAAN, l. 
Giinde 3 sdel vshot 1 k ~ık 

ocul</;;rB t11sı • 

Çiinkü son mu··saade gene 
'~ K" u o rn k . Mer~ez ııcentut: Cauna opr 

a ·:ımdan Jstcnecekdr Ye bu b..,.da. fe.yoQlu 2362 Şube 
nusu ,.., b'=r d tamim .. ..._ H -•ıında ~~ '1 ııcentest: Mahmuuır • 1 aı 

Seyrisef ain 
lstonbul beyne( kra memur-

Juğundan: Kadıköyünde beledıye 

kar nda ltalya cktcbt ra· 
İstanbul mıntakası maadin müdürlüğünden : 

'°tırdır. t.ıaııbul 27'40 

nı ~yle sakat yoH rd n git· Ayvalık sorar postası 
e aense mu \:'"'-·en um na 7 .... ,.,,. 

\ J J (MERslN) vapuru 1 ~ .. stos 
adar beklemek suretilc ka· S&lı 13 de Sirkect nhtımnıdan 

'lltınun emrtni-yerlııe getirmek· hareketle Gelibolu, Çenakkale 
1~101dır. Münasebet tesis et· Kııçüikuyu, Edreınlt. Burhaniye. 
rn k A va}ıAa gidcca ve dönliıte 

e · i tedi iniz aile ile an· m;ikOr ukelddle hırlikte Atun· 
laşrnak ta güç olmıyscnk olu~ ~ayarak gclecelı:ttr. 
kana:ıtindeyi7~ tdibolu için )'nlıuı yOlcu 

%ir: ncak bir sene k dır -num 

~~~~meniz I<lzım gelmek- Trabzon ikin~ p tas1 
D ( tzM1R ) ıa 15 A~ust 
i~er taraftan bu kanun Pcr~embe akşamı Galata nhtın 

kan • d 1 Unu medeninin umumı dan hareketle Z-0ngul ak, ne· 
biık '" d botu. Sinop. Samsun. Ünye. 
. tımlenni değiştirmiş e· Fatsa, Ordu. Gireıun, Trabzon. 

kihlir. .Ancık istisnai bir Rı...eye ftidccck ve dönütte Of. 
\1ı~:iyetI te~bit \ c işaret<Ctm 1'· Trahzon, Polalhane, Grreıun. 
tC"dir. Ordu. Fat a, s~mmn. Sinop. 
~ · loeboluya u~ayara'k ~ r. 

ti'!'.: ~ıi>A~] :ı::::ıı:ı::::::m::::•:m::::n::.~:mc::ı 
SeyYar karpuzçu ile ~ Yelkencı 

kaynanası fı VAPURl AR\ H .. 
l<umkapı Nişancasmda 1 v~ __ _ı__, ..-t f! Lı nATM1':1JlZ tnts 'e nu ı·~· j 

rıavu:du b11mam sokağında i 

lakin eyyar kaYpUZCU Meh- n vatan 
tnct Çarşıkapıda müruru lf r /if;~os Çarşamba fi 

sında 8 numaralı hanede mukim 

iken vefat eden J orj Bracyatinln 

01tu e hem~lr mOt ~ff 
Öjenlnin kardeşi olup elyevm 

Londranın nere nJe bulun u 

meçhul ve müteveffa Jorj Bra'Ç
yallı1ln \'arls\ ve '"lllnhdumu Jorj 

T eodor Braçyatly : 

Fazıl bey ve Zehra hanıma 
Üsküdar noterJ!ğlnln 18 ~ustoŞ 
927 tarih ve 927 • 5016 nu1o 
marah senedıle pederinlıden 
tracn mn tekti ve bih bil~ 

rase deynlniz olan (20 JO) lira 
nın maa masarif icralyc ve {afz. 
tesviy t iıımnında t ıruı.1 

bihasebllverase tebliği mukte71 

ihbarname nln Londranın ..nere· 

s\n~e bu!unduğunuz bilinmeme· 
sinden tebliğ olunam~RllJ ' 'e 

ilanen tebl~lne karar vcrilml 
old~undan 'krmucibl karar 

tarihi ilandan itibaren iki ay 
zarfında 928 • l Q85Q Noter 
dosya num r..ıle icraya müra· 
caatla te•VIYfl deyin Ye yahut 

:§3yıını kabul bir ltlrıır. dtrme· 
yan eınıedıttnlz takdırd" mua· 

mrlel bnunlyeye te l 

Vil!yeti Kaıa ı Nahiye e kary l otnsi imtiyaz rihl E habı 
Balı\eslr Susı~ırlık Sı ita ' ç.ayı Por ı• it cyı ·· ı 1 08 Hü m l mueyye\ ,. ı ulmileyyet ve 1sa beyltr1e R ty '' 

Fa a, Kevser, N li Arabiye hanımlara at h er. 
, lya • Deli u fi r ~hnli lı: un 5 may\s 1 31 O Ahm ı celAlettin paşaya ıut 0 

jj 60 h' 
> I vrindl yenlceikebir Antimon 19 lıa1iran S2 l Şaı 11 la en e iki 

Salıda l hmcr üç kıt'a nıaden ma din nl mname~lnln G1 inct rn dd ne •e fıhn m ddetl t.arfınd rn · 1 rıOd r eyi' ve 
ikametgah ime edilmemi ottn . nı btnaetı lrnti~ aıl ın1 led\i IHl, ehlctc yaz.\ mııtn-. ltırl\ıı olanlanfi Oç a)' ıarfında urayı de lete 
mi\racaat eylemeleri il:ln olunur. 

Aydın Demir yolu müduriyeti umumiye-
. d f 

sın en : 
Jım r•Aydın dem cyolu hi daran alelade- ~hı 143 üncü içtimaı 

urnumlslnın ~ylülnıı 30 una mOJndtf pnart günO tam vakii zc• 
valde Londrftd.ı Hold Btoad Str t 100 numarad it tn ·w1n
chester Hoü e le in 'ikaı edeteği illin olun\Jr. 

Rumll11 ı m k t ~vcçhı ntldir : 
1- H y ldıı.r r potu. 2- 1929 e hatlrll'l ayesin 

Encümen· daimii VI.• 

lftyettcn: 
k• , "od ime h11vall• nde, 

uy \C t' J 1 
ene\1 ihraç olonft k on bin ton hmun r mi ni§lis 4 ty w 

929 çarşamba Rilnli saa\ on bire kedar monak ya konulm tu~ 
1'aliplerln şernlll anlamak ve pey sürmek üı re ycrml meı.kOr 

Çat le ka1.a ' d htlınde kar 

•aktı muayyene kadar encilm ni 11ilAyele mlirac atlan. _ 

Devlet demiryolları ve liman· 
ları idarei ümumiyesinden: 

1 1 ~~~ 
Ankara stasyonunda umurnt idare bin le m ar n 

lonmu,ıur. 
arasının toprak\ iml!sı kapalı zarf rnlılc ınü1uı. ıya Aokarada 

Milttaka a 31 ağu tos cumartesi OnG 16 ~ nda icra 
Devld demiryoUarı ve limanlbrı umumr idaresi bınaa C! LI ktuplannı , . 
edıle lir. Milnnasaya l tlrnk edeceklerin ter; ınJ 

15 30 kadar uınu 
muvakkat teminatlarını ayni g(ind t • • 

mUdarlük kalcnı n v rtheleri laıımdır. d Ankar• 
T alipl r mU ka ıartn meleril\t 2 lira n' ab l•n c 

~cnedecek derecede yolu H çünil akıamı Sirkeci rıhtımından ll 
tşgal ettiğinden Gedikpaşa il hareketle doğru ( Zonguldak, U 
mevkii memuru l!yas Ef. ,ij. İnebolu. Samsun, Ordu, Gire· fi t-ekku-rü. . b ı name matarntna kaim olm ..... 
llna mani olmak istemiş, U sun, Trabzon. Sürmene ve h Oue ilAnc:n teblığ olunur. qbu tçtiıoaa tıılnik tmek ~u ed ht daran tarihi içtimadan 

~nızda tcraya de am kıla· 

na<:agı malam ~ blrincl ıhba- l: dar olan h batın tetkiki. 3 - Ştrket m melitı umumiyesinfn 

muh•~~ı ~l~ıındon ı~nrıl Ziı K ~:: 
fakat M h t il s efendiyi P! Rızc) ye gidecektir. 1: llakal ondört glin akdı:m 1-i e senedntını Londrada Old llroıd 

e me ya : ı: ••••• •••••• oe C.•••••••••: ı 
tahkir, bıçak teşhir ve Ü Tafsilat için Sirkecldc Yel· ıi i Daima yalnız Z Şctr tt 100 numroda vtchh er Houtet lcltıhl umumırı , 

'IO:nıı ıdık idn yqbe den ktıı1 liıTii en SIROPD!S(,'fllF.NS,P~ 
ıtıı mııntahlp •ti~ tbftftndan tertır l'dılmhür. -

dövrneya kıyam ettiğinden ff kcnci hıınınd:ı kAln centasınn ~ ı K o D A K : '7.mirde lrket tdaresln • f stanbulda Osmanlı bankasına tevdi 
karakola sevkedilirken kay· il mlirncll~t Tel. Jstımbul 1515 h : : hnclıdlrler, Tevdi edılecek hısıe enedatı tçtn alın nıakbuı.lar 

•!. .. -·::ımı:::wtımmır:ıı:::w:ı:ı:m:ı • • hlni fçtirr.ada ibrp edilecektir. 

Devlet demir yollar! v~ ~i~ 
mantarı umum mudurlO-n~nası da işe müdahale et· •--··· :foto~rnf makine ... : Hay'ıı ıd m le k ubı p. 

rnış olduğundan ikisi hak· : larilc rıimile,,. : ---=.---------ı-------------
kında da takibata başlanıl- 1 rini kullanmak: Matbaanıın ., .... Bh~İl\.'1'1\ .. : '4-
lnıştır. ! ıncnf aatiniz ica- ! u- ,. k ı '~ y u r d u 

ğünden: 
edl 5ent 

Haydarpa14 llm nında klln ıkı ade~ reurnırarıın 1 d 1 

l abanca ·ile yaraladı ! bahndandır j Resi~li ayın bugün ç.ı- \1 U 
Büyük çatal hanında İzmir şampiyonu gitti : Alılminlit fotoğraflar için J kan nüshası, geçen y t- Bır aehede müsaddnk ( ıp-

Mnı.aye e 
müddetle lam kapalı rfla mOtayedeye lı:onmuıtur. it yollan 
eyini l> zar gtınU Mnl ı 5.30 da Anhrada devlet dlem ıeklıf 
·d · ı. deeek trln 

k . h • Mıno./.eros rafında hayli glirültü kopan lonın Vetihr. Bıçlı ' nahı 
Unduracı Şeref ettin aynı Şehrimizde iki maç ) apan mir : l ·ı 4 l l I ! putları kırrnn meselesi hak- rn~ktebtdlr. T lehe kaydına 

ı aresınde yapılacaktır. Müzayedeye i§ilrAı; e de aat J 5 c 
mektuplarını ve muvakk ı teminatlarını ayni ~n 

Yerde oturan makineci Ah· taınpiyonu Altay takımı dün l:ıımirc : Kartlarım ku hıııınız : kında iı hat veriyor, v başlandı. D rıılcr eylül Llrdo 
lnet t f d. b ca ile dhen hareket eden Adnan : J lcr ren.le tılır ,· k d K. bnclar. ALa .. tlcr .... ~ No ! 

kadar umumi müdürlük kalemine vermeleri l&ıırnd~~· dt Ankara~ 
T lıpler mli1.ayede tıırtnamefertnl 2 lira muka n dın tedarik 

mıl1. m l nd • 1 tanbuld Ha darpatl rnafaıMUt ara ın an ta an mütevec •••••••e••• o••••••••••• bunlan niçin lf tgmı an• ,. '" • ıı_ 
Yar 1 1 ile tchrfmıulen aynlnuıtır. a anmıştır. Ahmet tutu • vapuru /stanbul 8 zfncl icra memur- trtryor. Resi ; y bu nü • 
mu t iti aydanbcri ıchrimı:ıde bulunan -· ~ 1c8 ~ ı ur d 8 ~-'-=dcb:.:ilirler:_· ------------------· ş nr. lııgundan: 928 • 1782 1 tc n· hasında (ı lfob ınin) de m k-
Kaçakçılar tutuldu Galatasııray 1cıılcd•I Rasiın B. de bul icra daire inden bir tcplerd n kal\lınlmasını is. fenAlık elfr korkm yı•nı İlan 
O . urla lunlre aıtmiıtir. 

. eçen gece B:ılatta bir hıı· ayni up dt>yn'in t mini i tifası için 
'Clısc olnıuş, zabıtn ve müskfrat mahcuz olup furuht k r rı 
~em ı · 
le ~ ur arı, B:ılatta meyhanecı b 1 eden iki adet ğm 1 Kt-

Or H i L t(arl mcktU u 
CQi ayim tarafından tfS s ram ineğinin 1 ağust 929 
h ~en gizli bir rakı inıarntlıa· ı· r •h' mu""sadı'f Cumartc ,· 
··es•n• t 1 . .. . d A lık rekoruna ta ıp. tar• ıne ka a ıarrı etwdcrı csııa :ı Ç ~ .. 'kid F ih At 
do \akçılardan Keçi Salih, Mor- Günde dört çay dört de knh- gunu s at ı . ~ .. . 

hay l(ad c: t ' • Kemal . ·'·et de dgara miktarı p ıarı mahallınde bılmuı -
to • yo, .. o ırı, • ve bıı' p .. ıı. 1 k üzere 

~at Alcko ve Kel Vasefiıı ı.afi iyi "" dahil oma ~ yede furuht edileceğinden 
:~terek hücumlıırmıı maruz 

15 
gün müddetle nçlık nıusa· taliplerinin yövmü vakiti 

hıılflardır. bakastna hazırım. . mezkurda h zır bulunm l · 
ltı ltbıta memurları derhal Çenberlitaş karflSlll~a Sı1~ıye n ilin olunur. 

•
1111 gelen tedbjri alaru bu '·ıraat.ınesine •A• Jı:ırfıle murıı-

- ad~mıa d. il ,..,., · ra yaJ.:alııııııc ve un ..... ını ., -c:ııt. 
esini -dd· · umtımilig-e ;; .... ---~-, t~ r mu ,ı • 

~un etmişlerdir. 1l1 f • 
lllalSthanedeld kaçak ralil 1 'Y OVO nı 

}'admıya uray:ın ıılat ve mc· BAHÇESİ 
Vat da müsadere edilmiştir. 

tJc~ hyah değişmiyor 
Eınınct ilıtıstt müdürii Kf· 

';:1 Ömer Beyiıı riyasttinde 
llbnuı mrh heyeti dün ek

hlc-k 
at . ve francda nethlni ipk.ı 

lll~ir. 

Birahane ve 
lokantası 

Maestro B. Stttrnat idartsinde 

·Mükemmel orke~tra 
()ğJe tablidotu ~ç~de 

Tryatro ·wc ılnemalu 

fer:ıh siııam~sında 

Bu A~ anı 

Komik Cevdet BL"y tcınsfl-
leri ve M. Ana~tas Bııfe !.e}-

etL 
Sfn:ım dıı geçe Aı'ıı 

lnkıl~p tiyntro::u ttm~illcrt 
Ü Odlrtl:ı Uc\'ltKJğlu b:ıhÇt indt 

13 ğli tn it gtiniı ııkşamı 
" Ccı.ı l.:an unu • 
Vc>hll S P 

Muhasip araniyor NEVROL Devlet deıniryoUaf! 
T:ıııınınıı bir ticarethaı.c ciddi Cemalden 20 damla alınız, VL> ıı·manlatı uınuını 

iyor. 

usulü mu1 .. ıafaya \•:ıkıf bir dt'thftl l:afblnlte (ıırehhk v~lr, .._, 
ınuh;ışip ar:ı)Or. Tallp!er .llaygınlı a, yardi ç.arpıntı n • d • d~ıı• 
elılh•etnıme suretferınl tt•aaş em alşl1. Lir ilaçtır. Her CC• ı aresın ~ . 'ndın )·alm:r: 

d d 1 rnıııunıcıı 
miktarım lı vl taleımamtler tıi :zane e var ır. Müuakasa ı restıolııuan 60 kıtt· yo ·a konmu tıır. 
( A.H ) rµmuzfr,J Jstrnbul 176 l'••••••••••dl küçük ııııılzem tekrar kapalı zarfla munakas•: ıo da Ankar da 

·~~~~~~~e~~~- Miııınkasa 27 ylOJ cnnı:ırtesi gôıtO sııa 
numaralı po ta kutusı,ı adresine "'-~ r 
öııdcrmelidlrler. Satıhk dükkôn vı t dcnıiryoll n ldar ind yapıııcaıc u·. ~1uptarını ve muvak-

Milııakasaya iştirak edeceklerin tekUf mıd u.nıumt müdiirlOk 
Çar1uyuk birde K lalar 80 - lcat lemfnatfannı n.vnı gOnde sııııt 15, O a ka ar 

i~tc icra cfot~lnden: '- ~ d 4 -'- d · LL k u&.n mnnarııu uu k ı miıı v rm teri t zımdır. nukn~flfn:te An A· 
l\lnhcur. '~ S<Jtılmıı ı muknr- saııhlı:tır. T alipİeıin O~udar 1s Talipler mün kasa eartnaınaletfnf ıo ııra 1 mfğat4 rodan 
ret ncl lya. JTI sa 'c sair kele caddcsınde 21 numaalı 1r rada, Malzeme dairesinden, f tıbulda Haydarpı 

' kn :\' clliğc muh c ya ı 8 dükkAnda Ziya Oc)·e ıntrraeaıırı. tcdrJk edcbflfrler. 

aı;u:stos 929 pıı?Atr g\inü saat l~F-~~~~e==e~~~ı :1 ki .. .. satışı 
. onda Be ilaaş merkez ktrııtıt· n:ı:ın·:ı:::ıı::m::=· • :- Pazarı 1 a uzum 
b.ın in ıc bllm ayedc ~ tık- a Dokt rlorınızdan sorunuz: 

BOLAdTYL L, .. n"''"" a fidıınlıldnrı mudlr:iyedndebn; d A<ı"\'CUC 
-<.:-·ag_ı_i_ıan_o_ıu .... m_ıı. ____ 

1
iJ. Ü( ,.,..,., mu .. ııb ıın n ıu"' 
! Gebze fldınh~ıınrida 690 mcrıc ki • ntıeıkur .. Tslf P· 

Mid ve bar klardald Bağan bu cnckl uzum mahsulü pwrlr 
1 sa daroaııı cıttrb· l tunhul l\luur:if eminliğin

< en: J\nk ra lf 'nt mtkcehi 
mUdıırü Osm n beyin derhal 
t:ıninJiğc milraaıau. 

tahammür ve tesenımümü lerln F•ltlnl anlamak üıere upedektoi; ınMVIDbe ıunü 
temizlu. ISHALLERr ve sine, puarlı#a ifdrak içlıl de ıs .Agu.ato P r··-

lill.iS•AliiNllİMCİİIIiiiLAijııillRiiııl ~daıieıillr111ed•e•r . .-1l saat ı te Gcbzcdc.ld fidanJıgtl gelmclerL 



.~~~~~.~~~~~~~~~ ... 13 Ağustos 
;g21 

-:= HER GÜN ÇIKAR TÜRK GAZETESi -- 1 :ta'.R 
6 Saytfa /[[f ~ ~IFTLAFI: 

ı t ıl:l~ede 

Koru$ 
1 1) Jıtı 150 
3 p 400 

Ha.!!f!_e 
Kuruş 

000 
fOO 

1450 

Gazetırmizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan mahfuzdur! ı 
C.a1etcve ~1indcrllccck mektupların Uzeriae 

ıearc için e (idare\ vazı)ıı alıse (Yazı) 
l~ıırc~u~r 

Türk mekteplerlle faydalı ese.rUn 
ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır 

Buyük ve ta bir çolı: defa lçlo \'erilen ll4nlarla 
hususi mah.fycttek U4nlarıo ücreti 

Satırı l{ ıl 
6-8 lncf .sa}ia3a ti,Sl 

5 t5 

idare ile kararlaştırılır. 

• • 40 
• • • 00 
t • • ~O!> 

6 
12 

• 150 

" 1400 ~•oo 

P•ıılmıyan n:ektuplann lac!ednden. 
mulradderedz melr.luplara konulmuı puaJum 
lıaJ bo!rraur:c!an ve 11&n!arm mOodercatından 1 -.,:.: Gazetemize hı.uuıt tlln k.ab11I edeıı ,.., 

H. S. H. lllıııı\ acırntul 

1 " .. 
1·8 inci saytfaiı \ıo 
mml ll!ıılar J idare meıul deiUdır. En geceki ay J k ....---,. ı Sayl.SI 

ınr.~~~~~~~~~~~~~~3'1• stanbul, Babıalı, An ~ara caddesinde "V akıt,, yurdu 
r: tel 1970 ('idare işleri ) 1971 (yazı işleri) • telgnf: KIT posta kutusuı 48· ~ 
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Mezbaha inşası: 
Zonğulda.k belediye 

riyasetinden:. 
Zongudakta müceddeden in .. 
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şa edilecek olaı yirmi beş bin 
yüz dört lira altmış üç kuruş be
deli keşifli "lVIezbahanın ,, in -
şası 1 ağustos 929 tarihinden i
tibaren yirmi bir gün müddetle 
ve kapalı zarf u ulile münaka 
saya konulmuştur. Talip olan -
ların plan· ve keşifname ve 

ı················· ... . 
jm Viyana benelmilel sergisini ~ 

I
HI" Ziyaret ediniz. Avrupanın en mükemmel mübayaat ıner· i: 
.. ·ırı ~ iL kezidir. Bütün Avrupaya sanayii ile Avrupanın en ınühı ı: iil d.evletleri tarafından zengin ve pek mühim meşh.e~lerle tew ~ 

ı:! sıl olunmaktadır. fyi ve ucuz mal satın almak ıçın yegane I· 
mı fırsattır. Tafsilat Avustur}'a safarctan·esinden alınabilir. lstan- l~ 
U~, bul • Viyana - Sofya tarikile üçüncü sınıf azimet ve avd~ ı~ 
fia bfleti (131) lira yerine 100 liradır. Hüviyet varakaları ınu: I~ 
Iİ!I messili fahrileri bulunan Galata ve Perapalas karşısındaki ı; 
fü Nata seyahat idarehanesinden alınabilir. i::ı •!!."·········· . ................................ • . ..... 111-··· ................ ••:::::::~., l-. •• ••••• •e••• ı:ın.:1 •••• •••• • •• •••• • •• •• ı• •1 ••• • •••• ı. ı1 • • • •. ı. • • • • •: •• • • ••• •• •••• :1• :: • • •:.,... .:.::::::::::::::::::ı::::a:::::::::::::::::.::.::::::::::ı :1::::::::::::::::::::::::. ••••• 

Devlet demir yolları ve li~ 
manları umumi idaresinden 
Erzurum-Sarıkamış Jşletme müfettişliği malzemesinin TrahıondJ 

vapurdan tahliyesile gümrük muamelesinin icra ve Erzurtl!ll 
mağazasına sevk ve teslimi münakasası kapalı zarfla 28 Agr.S' 
tos Çarşamba günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryollafl 
binasında yapılacaktır. Münakasaya iştirak ede.ceklerin te~~ 
mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde tiaat ' 
~ a. kadar umumi müdürlük k~le'!1in~ vermele~l- rnzımdır. r; 
Jıpleı münakasa şartııamclerinı bır !ıra mukabılınde Ankara 
Malzeme dairesinden, Jstanbulda Haydarpnşa mağazasından frtıl' 
nım işletme müfettişilğinden tedarik e:f cbilirler. 

Yeni 

icra ve iflas kanunu 
Şerhi 

Yazan : lıtanbul icra reisi Ahmet Refik B. 

,. (2. ,, E. D. ) 
• (~. .. ... ]. ) ı 

Jf11krıız dahili • \'aileli • 
1111.runu munlıldc 
lkı amil eli dcmlryolu 
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şartnameleri görmek Üzere Zon-

1 guldak belediyesine müracaat~ 

İkıncl cildi birkaç güne kadar çıkacalı:tır. laviçrenin büyük hu" 

hktmaslannın ıerhleri caas ittihaz edilerek uzun senelerin tcailbe

lertlc yazılan bu c&er cylalda meriyctc girecek yeni kanunun eı:ı 

mükemmel bir ıerhidir. İcra ve iflliaa dair en ince mcaeldeı: 
salahiyetli bir kalemle tahlil edılmittir. fiyatı { 150 ) lturuıtur. 

Satı~ merkezi lıtanbulda Vaht, Cihan ve ikbal kUtüphancleridlr· 

Hisse senetleri 
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<; ın anlt bankası . '' 
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fl:ıJlıır TfrarPt 1011'11~1 kııtlimm11m11ıllı tıırııfrntfnıı vPrllmt11tır. 
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TiFTiK -
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Kastamonl 166 00 166,00 
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Samar Q000,00 0000,00 
Tilki • ()(100,00 0000,0Cl 
Kunduz • C000,000 eOO,()(i 

-fINDIK-
fındıt lı:abulı:IJ 00 000 0000 
Btıdcm coo oo 000,00 

ları ila11 olunur4 

Hn~ara C Babıali) Ca~~esin~e 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının 

ayrı ayrı ve ya birlikte 
isteyenlerin (V akıt) 

caatları. 

bulundğu binanın iki katı 
kiraya verilecektir. 
idare Müdürlükiine müra .. 

Ankara P. T. T. baş 
müdürlüöünden: 

Ankara posta ve telgraf baş müdüriyetine merbut mer
kezler arasındaki posta sürücülükleri bir ağustos 929 tarı. 

hinden ltlbııren yirmi gün müddetle münakasaya çıkarılmış· 

tır. Taliplerin mahalli posta Ye telgraf müdürlüklerine mit
racaatlnrı lüzumu llAn olunur. 

V 1KTın 13 Ağustos 1929 tefrikası: 16 a ... -:-·~. ,~~ ... . . . .. .. : . . .. ; . . ' 

Aman yarabbi! Kalbimin 
ıstıraplı vuruşunu durdur. 
Bnna ailemin düsturu olan 
gi:rültüsuzce her şeyi kabul 
etmeyi hatırlat. Ahi büyük 

anneciğim, seninle gidece -
ğin yere beraber gitmek 
kabil olsaydı ne iyi idil 
İlk önce oradaki karanlık 
torkunç olacak, fakat sonra 
ne güzel bir sükuneti... 
Şimdi bir şimşek çaktı . 
Fırtına yakınlaşıyor . Ah 
ben " Antoni "yi bir daha 
görmek isterdim. 

O bana bir hediye yol
ladı . Kösteğime takmak 
için snpı pırlantalı pir çakı. 
Birlikte küçük bir tezkere 
var. içinde yalnız düğünü 
kesmiye daha vakit ol<"1u
ğı_tnu yazıyor. Bu ne de
dcmek? Bu gece hiç bir 

şey anlamıyorum. 

Eugün öğleden sonra 
Marki bana izdivaç. hakkın-

da gene bazı nasihatler 
verdi. 

- Sakin ol, gözlerini 
kapa ... Dedi. Büyük annem 
daha beni öpmedi. Gittik
çe eriyor. ikidir bayılıyor. 
Hayatını değiştiren bayılı

şı gibi, arzusunun kuvvcti

le yaşadığım hissediyorum. 
Har şey bitince, o da 

bitince... Bana hayabmın 

en . kıymetli şeyini verdi. 
Ambrozin Ôstaşinin min· 
yatürü •• Ben onu daima 
yanımda taşıyacağım. Evet 
" Ambrozin ôstaşi " f ... 

Ben de senin gibi yarın 
giyotinin merdivenlerini her
kese gülerek çıkacağım. 

ikinci kısım 
Hiç kimse balayının bu 

kadar tatsız olacaktnı an
cak kendi nefsinde tecrü
be etmeden kat'iyen tah .. 
min edemez. Maamafih bu 

.... -

da çok tabii bir şeydir. 
Çünkü kendisine bunun 
hakkında hiç bir şey söy

lenmemiştir. Ben bile sözüm
de durmak ve büyük an-

neme itaat etmek mecbu

riyetinde olduğum halde 

bunun böyle olacağını bil
seydim, dünyada razı ol
mazdım. 

Hakikaten genç kızlık 
hayalleri en manasız ve 
delice şeyler.. Evli insan .. 
lara bakıyorum da gayri 
ihtiyari: 

- Siz zavallı biçareler• , 
siz de bu hayatı geçirdiniz 

Demekten kendimi alamı. 
yorum. Şuna ·şaşıyorum ki, 
onlar mes'ut görünüyorlar 
ve gülüyorlar da.,.. Onlara 
bu sükunetin ve lakaydinin 
ne zaman geldigini sormak 
istiyorum. 

Büyük annemin bana br· 

tıldan verdiği dersten al
dığım neticeyi bundan a· 
caba ne zaman alacağım? 
O vak' ayı düşünmek nişan· 
lı iken faideli oluyordu. 
Fakat evlenince hiç bir is· 
tifadesini görmedim. 

Romanlarda, vak' anın 
kahramanı fevkalade bir 

vaziyette kaldık• ' ve ya 
muharrir o fevkaladeliği 

anlatmaktan aciz kaldığı 
zamanlarda cümlenin so
nuna bir sıra noktalar ko-

yarlar. Bundan kastedilen 
mana herkesin arzusu gibi 
orasını tahayyül etmesidir. 
Ben be hayatımın bu kıs
mını bu r.okta sıralarile 
doldurmak istiyorum. 
. . . . . . 

iki haftadır ki giyotinin 
merdivenlerinden 
tüs ,, ün kollan 
gittim. Gene iki 
dır ki ~ .... 

"Ogüs

arasına 

hafta-

Yardım aandı~ı 
Emlak üzerine birinci ve 

Halkalı ziraat mektebi 
çiflik hayvanatı için tahmi· 
nen yirmi bir okka halis 
ince kuru çayır otuna ihti-

ıktncl derece ipotekle ve mfi. yaç vardır. ihaleyi kat'iye· 
ıalt ıeraltle para verilir. İstan- d si ağustosun yirmi ye inci 
tanbulun her semtinde emlak salı günü icra kılınacaktır. 
alınır ve aablır Calatada Ada Talip olanların yüzde yedi 
han No. 1 ·2 Tel B. 3837 buçuk teminat akçesile mez-

Ağustos 
Rebfüleooel: 7 Burç: Esel 

[!][!] 
Salı 

aaı:ı:nmmau::n:=:::::.ı ::::::::::mm kür mektepte çiflik heyet 
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!I Pek dakik kan tah ~tı. i\1101 gnziler paznrı Türk 
i1 ( r ..... ) k· Buıün doianlnra lalın: 

~ 
vase man teamu u ureyvat anonim şirketi hissedaran 

tadadı, tifo ve ısıtma hastı - Erkckı Ku· 

ıU= Iıkları tc~hisı, idrar. balgam. 
heyeti umumlyesinln ; 1 ı Cemf Sühendafl 

cerahat tahlilAtı, Ültra mikros- ağustos 929 tarihine miisadif 

H
:. kobi ile frengi taharri i, kan pazar günli icra edilen fev-
1 çıbanları YC ergenlik için kalftde lçtimaında şirketin 
H husust aşılar. sütnine muayc- tasfiyesine kurar verilmiş 
1! nesi yapılır. olmakla ticaret kanununun 444 il Divanyolunda Sultanl\Iahmut üncü maddesine tevfikan 

ll~~~~~=~~~~~~:~~::~;~:~:!:~'::;:~:1:~~ keyfiyet ilıln eılunur. 

Günün naı!hsti: 
Ser \'crmetı, sır \ermemeli. 

Buıünkil hava 
Rüt.gAr poyr~~va' nçı~ 

ı 
Moa'ul müdür: Refik Ahı11' 

İngilizceden mütercim: Gi.izin l\ruri -
Ohl bunu düşünmek bi

le istemiyorum. Bir çirkin 
iki hafta nisyanın uçurum
larında artık kaybolsun!.. 
On beş gün içinde birinin 
görüşlerini, düşüncelerini, 

hislerini diğer bir adamın 
bozacağı imkan haricinde 
gibi gözükür. işte ben, 
artık her şeye eski gözle
rimle bakmıyorum. Herke .. 
sin felsefe hakkında fikir 
yürütmeleri çok kolay bir 
şey... Fakat bir insanın 

bir dfizüye hisleri ezilirse 
işte o zaman filozof olıı.ak 
çok güç... Şimdi ben ken
dimi başka türlü hissedi
yorum. Belki bir cinayet 
bile yapabilirim. Bilmiyo· 
rum. 

Benim için markinin na
sihatleri gibi, gözlerimi ka

pıyarak sakitane hayattan 
güzel nasipler almak kabil 
olacak mı? "Ogüstüs" ta -

mamile gayri kabili taham
mül bir zevç.. Saçını tara
yışından, boyunbağı ba_ğla

masından , her şeyinden 

nefret ediyorum. Yanına 

yaklaşırken c' a· ma içim'den: 
"Tırtılı hatırla, tırtılı hatır

la 1 n diye tekrar ediyorum. 
Bir defasında gelişini de 

görmiyeyim diye gözlerimi 
kapamıştım. Okadar dalmı
şım ki hızlı hızlı söylemişim. 

Tırtıl lakırdısını duyarak 
kendi üzerinde zannetmiş 

ve aranmış; bulamayınca 

kızarak dedi ki : 
- Burada tırtıl ne ge

zer? Ne delisin Ambrozinl. 
Bana haricen gözükecek 

birçok pahalı şeyler aldı. 

Gösterişi olmıyan bazı in
ce şeyleri ben alınak isle· 
yince Hatlara itiraz eder ve: 

Sarf ettiğim parayı 

gösterecek elbiseler almana 
hiç bir zaman s~s ~ıkar-

mam. Fakat böyle fuıtlli 
şeylere yığınla para verıt1 e' 

yi zait bulurum. 
Der. Tiyatrolarda bir"Pç 

kelimeden başka bir şeY 
anlemaz. Daima bana str 

a• 
rar. Bu da ona anlata0 

ğım diye hiç bir şey keıl' 
dim de anlamıyorum. f rtt il' 

sız oyuncuları çok hoş .. · 
Rahat braksa ne kııdııf 

eğleneceğim ve anlıyacağııfl· 
Bana baksan Fransıılıtftl 

O .. .. ı d kıı•' " gustus,, ne :a ar 'k' 
yor. Ecnebilerin nazarı dı ·ç. 
k . . lb d .. . . pi 
atını ce e ecegınıı 

zannetmezdim. . ıe' 
Biraz utanarak sö)'lı~ , 

yim ki benim!e alak8 5
, 

oluşlarına çok nıe:~. 
nun oluyorum. Geçen İ' 

~m lokantada yemek ~· 
yorduk. Yanımızdaki pıll ti' 
da hakikrıtcn kibar iki fr~ır' 
sız vardı. Onlar bana ııı'
kıyor, "Ogüstüs" oıı 

( 3ıtı"r' 


