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Çanakkale şehitleri 
Botum transiti 

Moskova sefirimiz Hüse· 
Yin Ragıp Bey memuriyeti 
nıahalline varmıştır. Ve 
zannediyoruz ki Türk-Rus 
Ucaret muahedesinin müza~ 
keresi f çin hazırlıklar ha§· 
la.nııvbr. Bu müzakerat 
esnasında halledilecek olan 
lllühim meselelerden biri 
hiç şüphe yok ki şark vila· 

Yetlerimizin transit suretile 
Batum yolundan istifadesi 
olacaktır. 

Malum olduğu üzere 
Artvin, Ardehan, Kars ta· 
raflannın tabii ticaret 
Yolu Batumda Karadenize 
akan Çonıh nehri ile 
hu nehrin te§kil ttiği 
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ziyaret edecek h y 
Gazi Hz. At koşularının en mühimleri 

t gitti 

Rei slcumhurumoz 
Gazi hazerilerl dun 
sarayda istirahat bu
yurmuşlar ve akşam 
saat yedi buçukla Sa
karaya moiorlle bo
ğaza kadar bir gezin
ti yapmışlardır. Gazi• 
mlz gece 11 de sara
ya avdet etmişlerdir. 

Ankarada mahsus 
Ankara, 15 ( Yakıt ) -

A.nkaradn bu sene yazlık 
mahsul çok iyidir. 

lş banksı binası -
Ankara, 15 (Yakıt ) -

lş bankasının yeni blnnsı 
ayın 26 sında merasimle açı-

lacak. 

Bugün yapılıyor 
Jokey mektebinin talebesi tarafından 

yapılacak av koşıısu çok 
heyecanlı olacak 

Bugün kzi yarzşlan .1Jaş<1ekilimi;:,irı . . 
şcrcfleıulinnı!lcri ihtinıali çok kuc·fetlulıJ· 

\>adidir. Batum limanı Kars 
nıuahedesi ile Sovyet 
Rusyaya geçtikten sonra 
Çoruh vadisinin Batumdan 
Borçkaya kadar olan kısmı 
Rus hududu dahilinde 

kalmııbr. Çanakkalede kiı.'eçiepede btr ~ehamef lav1ıası: 
Buyük şehitler yalağı 

Uir şeririn akibcli 
Ankara, ı 5 (Yakıt) -

Katilden 15 seneye mahktim 
olan ye geçen sene hapisten 
kaç.arnk şekavete başlıynn 
Kağızmanlı Yusuf oğlu lbra· 

him jandarma tarafından öhl 
olarak yakalanmıştır. Bu suretle Çoruh kazası 

dahilindeki ıark vilayetle· 
riıniz için Batum limanı 

lllilli bir ihraç iskelesi ol· Şehitliklerimiz 
nıak mevkiini kaybetmiıtir. 

V 
r.,.ün akşam bir Iıey'et Reşif paşa vapuru ile şehitlikleri· 

akta Batumdan sonra V mizi ziyaret için Çanakkaleye hareket etti .Çanakkale 
liopa iskelesi vardır; ha- öyle bir isimdir ki söylendiği zaman yalmz iki dudak değil, 
rita üzerinden vaziyet tet· baştarıbıışa b\ıtün cihan titrer. 
kik edilirse Rusya ya hudut Elli sene ev\•el Plevne dillerde gezen bir hamaset ve şeref 
olan ıark vilayetlerimiz için timsali idi. Onu yaratan Türk, dah Parlak bir destana daha 
Batum limanının ifa ettiği can vermiş, bu yeni doğan ve bütün ufukları birden knplıyan 
hizmeti Hopa iskelesinin güneş karşısındl\ Plevne, Oümeke yıldızları göze görünmez 

Yap111ası ~m gelir. Fakat olmuşlardı. 
1 f fi 

Evet Gelibolu, Bolnyer tepelerile Hisarlık, Ar~buruu sırtla-
nıaa ese ·uyatta Hopa rında biz, bizden e\'\el yaratılan ins:ınların hiç bır uman, hiç 
limanından Batuma kadar bir de\ irde l :ıpwuıdıklan şeyleri yapmış, cihanın gözlerim 

isUfade edebilmek müm· kamaşhrmıştık. 
kün değildir. Çanahk:ıle zaferi, için zaferlere rne\''ut yüksekliklerin en son 

8 b 
· · b bı" yol noktası idi. Görenler, işitenler : 

unun inncı se e 
k 

_ Bundan L üı Cık caztı, bundan üstün kalıraam:nılık beşere 
meselesidir. Hopa ile Borç a 
ataıında otomobil ve kam- ı :asip olınazl 

Diyorlardı 
Yon i~letmeğe müsait bir f k t biz k:ıt.ramanhğtn semasını teneffüs etmiş bir millettik. 
Yol yoktur; yapılmağa baş- Vü~-s~Jikle;i tcpderde ba51tyan ve tepelerde biten bir varlık 
lanmış olan yolun ne vakit olarak tanınm~yorduk. . 
Uihayet bulacağı da malüm . lşte onun içindir ki aradan. ç~k geçmed~~ bır Anadolu 

d 

-d f bir Sakarya mucızesı tekrar hızım kanımızdan 
eğildir.· mu a ansı, ı · · d k" b'lf 

f k k
- -rdu- B·ı d~standa asır ar ıçın e ırn ı r ne 

D H ış ırıp opu . • '" 
iğer taraftan opa- zamana kadar ç:ığlıyacal<. • - -

Borçka yolu tamamen ya-
0

• b" hey'ct oranın mubarek topraklarına yuz surmek un ır hl . rı . b- -k 
pılını, olsa bile gene Ba- . . 1 kt Güzel milletler, tarı erme şere erm en uyu -
t ıçı~ ~o a·~\l ı 1.' ,.e 'bu uğurda can veren kahrama şehitlerine 

1 UJn-Borçka yolunun temin :crını b:ıgış ı\ nn .. ettlğ k d t ı b r ıu olduğunu bilmeJıdır. i olaylıklan el e e • ne er 0 ç t ' ·r"r edilen adet haline giren bu ıiyar~t iyi 
nı k k b"l 1 ktı · Her sene e" " • . e a ı o amıyaca r , t beı im yüreğimi sızlatan btr şey var· 
çünkü Borçka ile Hopa faka

0 
ı"ndeııler Saros körfezinin en Mkim noktasına rnya g • h · ·ı k arası gayet kısa olmakla varınca karşılarında bir mermer ve ~al~z ~a/e~ ıbe ar~l~-

beraber bu taraftan ticaret .,ııcaklardır. Yaklaştıkça o mermer yıgmd rı ukis un ed eyabz. od· 
-r ermis putıard:ın anlıyacaklar ır ora a ır e 

eıyasını Çonıh mecrası ilze· ıarıoı. g ~1 w vardır. Sade put, sade mermer ve yalnız 
rinde k ki ki ttı'ği nebı nıczar ıgı ıı b'd 1 d - ·ı-ayı ar na e ec e w il orada gene yabancı kitabe . a ı e er e goru ur. 
için çok daha ucuza ınal yaldız d g d kaçanlar silahlarını teslım edenler, bozgunları 
l B 

tarı ora an ' b it ti fi 
o ur. Hulasa Batum liınanı un B ı'n1kila birer toprak kam ur n m a n ına-

içi n yaptılar. ız 
fark· vilayetlerimiz için ha· . davasız yatıyor. . . 
Yati bir ehemmiyeti haizdir. yışsıı, . · ne kadar mütevazı olurlarsa olsunlar, hızım 

Şclıitliklcrlı~ız tı"ıı1iı borcumuz küçülmez. O kahramanlara 
Bunun içindir ki Kars ı karşı ıurme ' Ça kk ı f · · on ara lıitliği ne vnkit yapacağız, na· a e za cnnın 

nıuahedesi aktedilirken bu ı!h•ık olade~aıunı ne zaman yazacağız? S h 
Vaziyet nazarı dikkate a· mereınr eyya 
lınmıı, Batura yolundan l~:~:::::::::::::========::;:===================::t .. 
fark vilayetlerimizin tran· -
stt hakkı bulunduğu tesliın 
\>e kabul edilmiştir. 

Ancak bu transit hakkı 
lllenşei ve mahreci Türk 
olan eşyaya hasredilmiş 
~lduğundan şimdiye kadar 

b~ ~a~tan Türkler için hiç 
ır ıstıfade temin edileıne

lllişUr. 

ı· flakikat halde Batum 
~nıanından §ark vilayetle• 
rınıiz için btr transit hakkı 
Varsa bu hakkı tamamen 

;~rbest olarak kabul etmek 
hazımdır; çün'kü Türkler için • 

u transit hakkından ancak 

bu suretle istifade edebilir. 
Batumdan transit edile· 

tek 1' C§ya menıei ve mahreci 
ürk olmak kaydile meş• 

tut tutulursa bunun neti· 
~esı h • za iren Ruslar için 

Çan1Jkkaleye difn ?!~'!!'.!.0:.'!!!.~!.~~--··· ... ........................ - ............ fi;; etmekten baıka bir şey 
Batumdan Tilrklere ~ ğ de~1dir Netekiın bu gijne 

k fakat ui er K" • hakkı verme 1 h kadar böyle olmuştur. 
eve ına reç taraftan nıenı 

1 
Denıek iJtiyoruz ki Batum 

h · i e nıez· kayıtları be anesı I yolundan transit ıuretile 
kür mürur hakkını tpta 

Baş vekilimiz Bugtin koşacak hayoanlartlan 

D. vekilimiz 
lnoresl, ReJan, Meozfka, Mısnngd 

B 
.. ynz at ko"ulnrının ugun ' 

dördüncil haftasıdır. AJO 
h . nh hnfca· 

koşunun en e} eca 
__ :-----

Yerli maUarı serQisini. 
ziyaret ettiler 

Şehrimize f!eliyor 
Vekil B. dün Ankara
da köprü ve su işlerini 

tetkik etti 

sı bugündür. 
Bugün ynpılııcak yarışların 

mUkôfatı diğer haf talıınn 
mükdfnnna f alktlr. Koşacak 

1. aruf olan· 
hnyyanlar da çoa. m Sereinin dö ·düeü raebet eelecek sene 

için bozı tasavvurlar uyandırdı 
kcr ve ıaire imal eden 
fabrikalar hakkında be
yanı takdirat eylemlilerdir. 

landır. Ayol zamanda bugun 
. k su vapı· 

mamalı zabitan oşu. J 

..... lacağı gibi dün de ışaret 

Baıvektl ismet pa_ıa Hz. 
dün geç vakıt yaverlerile 
birlikte yerli ınaUar sergi· 
sini ziyaret etmişlerdir. 

Başvekil paıa Hz. dün 
vaktin müsaadesizliğine bi· 
naen serginin yalnız üç 
dairesini gezcbilmiıler ve 
mütebaki daireleri de bila
hare~ gezeceklerini ıvaat bu· 
yurmuılardır. 

ismet pa§<l Hz. ilk ola· 
rak ıtriyat ve mekülilt da· 
iresine :girmişler, kolonya
cılan , dif macunu imal 
edenler:i takdir buyurmuş
lardır. 

Başvekil paşa Hz. her 
kısım önünde uzunmüddet 
kalarak bütün mamulat 
hakkmda1 uzun uzadıya 
izahat almışlar ve bir çok 
Avrupa mamulatı gibi şe· 

-·············································~ istifade etmek şark vilayet· 
)erimiz için en hayati bir 
zarurettir. 

Sovyet Rusya ile yeni 
ticaret muahedesi aktedi· 
lir:ken bu meseleyi ..son de· 
recede ehemmiyetle nl
zan dikkate almak ve şark 
vilayetlerimize Batumdan 
ya§amak imkanı temin 
edilmek 18.zımgelir. 

J1ehmet .llsınt 

ismet Paşa Hz, trikotaj 
dairesini de Avrupa ma· 
mulabndan daha iyi ve 
sailam i§ler yapbğı için 
fevkalade beğenmiıler, hl). 
hassa aynı dairedeki Kü· 
tahya çinilerinden mamul 
eıyaya büyük bir allka 
göstermiıler ve fabrika sa.. 
bipleri tarahndan verilen 
izahab dinlemişler ve mem• 
nuniyetlerini izhar buyur
rnuılardır.' 

Yerli mallan sergisine 
karşı gösterilen rağbet her 
gün daha çok artmakta ve 
sergi akıam geçvakta ka• 
dar yerli ve yabancı bin· 
lerce kişi tarafından ziyaret 
edilmelttedir. Dün sergiyi 
ziyaret edenlerin mıktan 
12,()00 i tecavüz etmiştir. 

-- _,._ 

veçhlle Karacabey barasın~ 
dakl Jokey mektebinin ço 

d mem· 
trcnç talebesi tarafın a",,1 "ş 
" ··numu Icketiınlzde en az go 
olan av koşusu 

da yapı· 

lncnktır. b 
J 2- l 9 yaşında olan u 

k]arı ııv ko-
jakeylerln yapaca 1 
!:Usunun ne kadar cazip .o n
~ 

1
.. m görmt" o-

cağını izha uzu . 
nı1 ... Yukarda tşarct ctrl~rnız 
noktalar dolayısUe bugunl'U 
koc;uların fevknldde rcğh>-< 

~ . ediliyor. 
göreceği taJıının . 

}(lmata göre 
Aldığımız ma k'l"mlz 

tli 1311 ve ı ı 
bugün kıynıe 1 

' ~ nen· 
de ~Ycll efendiyi şcrr. 
dircceklerdlr · 

yarı Jnrın p ro g rn m ın, 
• d k atlıınn 

ve ı urıık e ec • · · \·azıyo 
jsimlcrl ben CÇhızır J 

Ankara, 15, {Yakıt-Tele· 
fon) - Dahiliye vekilimiz 
Şükrü Kaya 8. tetkik se· 
yahatinde kendisine refa. 
kat eden mahalli işler 
umum müdürü Nazif, Ad-
liye müfeltl§i Zakir, mül- ruz: 1 {nd lcoşu 

d t ,·ukar 
Dort 'e n ııı ı 

50 san, atkör daha kazandık 
[ Alttarafı ikinci sayıfanıızdııdır ] 

kiye müfettişi Şefik, umum 
_ Alttarnfı 2inci sayıfomızdadır ] 

S 
• ı rncktc binc\ı;n 1 

ı Jer sene memleketimize çok kıymetli mezunlar yetiştiren :ın at :ır 1 • '.\ ltıtd1 1 

ı cu ve makin ~ccır. 
sene de 50 san'atkılr yetJşınJştir. Bunlardan 25 i tesvJyec' motor . kd 1 r inıc!id ı d G ç san at r n ' 
klsl de elektrikçi ve inşaat knlfosı olarak hayata aulnıJşlar ır • cnj at kıılfalıırJ mut: c~ t 
meslek ve lhdsasJan dahilinde iş buJmu~lıır, bllha sa marangoz ve n,n. 
tarafından yüksek Cicretlerle tavzif edilmiştir. cclırik ederek J.;cndikrfııc 

Yukarda resimlerini dercetdğmlz kıymetli saa'atkArJnrıınızı 
mu,·affoldyctlcr temenni ederiz. 
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Graf ZcpHn 

DevrlAlern #JIMMs 
için luarelcet etli 

Berlin, 15 - Graf zep
lin devrlAlem seyahatı için 
pertembe sünü aabah ~t 
dörtte hareket edecektir. 
Balonun takip edecell yol 
havaya tabidir. Maaınaflh 
zeplinin prld Pruııya, Bal
tık ve Leningrat Gzerinden 
şeçeceii tahmin ediliyor. 
lsveç kıralı hareketinden 
evvel balonu ziyaret et
mlıtir. 

Friedrischahafen, 14(A.A)-
Zeplin bu sabah 30 da 
Tokyoya dofru UÇIDUftur. 

Be·lin. 15 (A.A.)- Zep
lin saat 10,50 de tehrln 
üzerinden uçmllflur. 

Fridrichshafen, IS(A.A)
"Graf Zerfin. balonu bu
gün aaat dördü 35 geçe 

devrialem seyahatine çık
mıttır. Zeplinde 20 yolcu
dan batko 40 tayfa Ye 

miihim mJktan:la hamule 
bulunmaktacLr. 

1 milyar sterling! 
Londra, 15 (A.A.)- Met" 

hur maden milh-dialerin
den M. Prov c-ubi Af. 
rikada kAtn Rond. altın 
madenlerinde yaptıjı de
rin tetkikat neticealnde bu 
madenlenle daha bir mil
yar Sterlfns kıymetinde 

altın bulundufu netlceatne 
varmııtır. 

yaşta yerli ve Arap at ve 
kısraklara maho-usıur. Bu ko
şuya 12 hayvan girecektir. 
lsımleri ~nnlardır: 

Mebrulı:, Mapllah, Ya
p.r, Tayyı.r, Güzel lzmir, 
Şahin, Mc,kUr, Saba, Ne
dp, M&kbul, Tayyar, 
Kibrit. 

2 inci koşu 
Çamlıca koşusudur. 4 ve 

daha yukarı yaşta >erli 
,.e arap at ve kısraklara 

mahsustur. lkrrniyesi birinciye 
700 lira olmak üzere 800 
liradır. Buna yedi · 1ıayvan 
girmiştir. 

isimleri şunlardır: 

Küçük ceylan, Al ceylan 
Güzel İzmir, .Kısmet, Naalp, 
Geyik, Ruhsar. 

ÜçiinciJ hoşu 
Bo~aziçi koşu>udur. Gii

nüıı de en mlihim koşusu 

itibar etlilebilir. ikramiyesi 
birinciye (850) !im olmak 
üzere 1000 liradır. Bu yarı~a 

en maruf hayvanlar girmek
tedir. isimleri şunlardır: 

ICapgrine, Banan 11, Fi· 
losoft, Fridnav, Miatinget 
Rejan 

Bunlardan Knp hakkında 

yazı yazmak zaittir. lzmir 
Ankara ye birinci lstanbul 
koşusunda olduğu gihi bu 
l;o~uyu da kazanncoJ;>1 ku\'
v~tlc tahmin ediliyor. Yıılnız 
Banan \e Rcjan gibi km·
vetll rakipleri rnrdır. 

4 rindi koşu 
3 ve daha yukarı yaştaki 

yerli ve • arap yalnız kıs:ak
lara mahsustur. lluna Hali
me, Yalcbs ve 8-han 15. 

mimle iiç heyecan girecektir. 

5 ind koıu 
Çalı manialı, üniformalı 

zablrıına mahsustur. Bu ya. 
nşa SeYlm, Manika, Fllo
zoft, P6rketyu isimlerinde 
4 hayvan yazılmıştır. 

Av koıwıı 
Karcabey harasında yetiş

tirilen ve jokey mektebinin 
küçük jokeyleri tarafından 

idare edilecek 17 hayvan 
girecek, koill sureti mahsu
da ihzar edilen manialı hen· 
dekli sahada yapılacak ve 
rahmin en ( 600) metre ko
pılmuş olacaktır. 

Bunun ne kadar cazip ola
cağını izaha hacet yoktur. 

Mlış . 
Bunlardan nıııda baNdı 

yeıl~tlrilcn Karacabey ırkı 16 
haynn da ilk defa olarak 
satılığa çıkanlacalctır. 

« Vakt »ın tefrikası: 27 

Serseriler 
kıralı 

sun bana çek mukabilinde 
para verir. Mutlaka "5000. 
kuron toplamalıyım. Ondan 
sonra arnk çalışmıya ihtiya
cım kalmaz. Bir takım me
murlarla bo~azlaşmaktan kur
tulurum. Ziyan imkAnı da 
kalma7_ Yüzde elll ile iraı 

sahibi olurum. Fakat çalışma
dan hayatını temin edebil
dikten sonra daha ne· iste-
rim? 

Rahatımı kaybetmiştim. 

Bu dü~iinceler beni yiyordu. 
Kalbim heyecandan duraklı

yordlL Bir yere gidip lıiraz 

musiki d!nlemeğc mühtaç
tım. Artık elimde bir kitııp 

tutamıyordum. Oturup kal
maktan sinirl~nlyordum. Böy· 
lece kendim! bar hayatına 

attım. Avuç avuç para sarfc
diyordum. Tek dü~ünmcmek 
için lıir takım ~şıkıınc me
sai!~ giri~yordum. Bir akşam 
otelin birinde otururken gıı

yet glizel bir kııdın gürdllm. 
Carsona sordum: "lhı kadını 

tanıyor musunuz? " Glildii: 
"Otelcinin karısıdır!. dedi. 
- Otelci hurnda mı? 
- 1 !ayır. 
!\]asaya yııklıışıım \'C karı 

kadim zabitler ~bl \ aziyet 
alarak selAm yerdim. 

- ZubkuL.. Oturmama 
nıiisııade buyurulur mu ? 

- • ·e demek efendim ... 
l\laalmemnuniyc .•. 

Oturdum. Otelin bir mii
daYlmi oldugumu; kimseyi 
tanımadıt;ımı, yalnızlıktan sı

kıldıJ;ımı, Almuncıı öğrenmek 

lstcdil!'imi, fakat dostum ol
madığını, bir madamla mii
kAlcme yaparak maıt'.ımatımı 

kun·etlcndirmck istediğimi 

söyledim. 
Kendisinin de yalnız ol

clup;unu, kocasının sık sık 

scyahata çıktığını, 1.ıımanında 

zevketmek için birıız gayret 
sarletmek ~art olduğunu ce
vap olarak anlattı. Biraz çe
ne çaldıktan sonra onu bir 
tenezzühe dant ettim. Şay

tanntla giildü, clüşıindii ve 
bacıığını sallayarak bana bak
tı. Bacaıtının sallanması üze
rine gözüm çorabına lllşti 
Güzel ayakkabıyı ipek çorap 
içindeki baldın gördüm. Son
ra gözlerimi lcaldırdım. Na· 
urlanın nıızarlırıın ile karşı· 
lıtn. Yüzünde bir memnu
niyet tehcssümii vardı 

Yarım saat ııonra bir kil
çük lokantada buluşmıya ita· 
rar verdik. O gelir gelmez 
ben U7.ııklaşacağım. O da be
ni arkadan takip edecek bu 
sueretle kimse şüphelenmlye· 

cek. 
Sokakl"rda bir müddet do

laştıktan sonra randevu ma
halli olan lokantaya gitmek 
için tramvayı atladım. Lo
kantada bir kahve ısmula

dım ve cıgııra içme~ ko
yoldum.. Yarım saat_ üç 
çeyrek saat geçti_ kimse 
yoktlL Düsündtim-. lkn ar· 

sonra yanında kanepeye onır
mama mibaadc etti. ~luama
fih asabiyet gfüteriyordu. 
Birisinin bizi görme~inden 
korkuyordu. Nihayet >Ol eli 
ile kumral saçlarını geriye 
dop;ru attı; ve dedim !..i: 

- Bir otele p;itsek ... Kim-
se bizi rahatsız etmez ... Adet 

si bir otel odasında hulun
yorduk. Kendini müdafaa 
eder gibi yaptı, gUldü ve 
nihayet tamamen t~lim oldtt 
P,ıra ile satın alınan bir kı· 

dınb böyle lıir katlının iıt

ve~i anı>ıııds ne büyük fark 
oldul(tınu hi: sediyordum. 

ilk defa olarak f~·kalatle 
mcs'tıt idim. ~'akat ı;ikclcyin 
uyandım. ,\ klım:t _ Vir9n. 
geldi. Kalbimde -'i.\kHiflrC(; bir 
elem duydum. t Yeç mcmur

lnrıııın bu kadar nı[i~kiilılt 

ç:k:ırmasıııdnki sebebi anlı

yamıyordum. "\'irnn. ın pe
deri lehime bir çok te~clı

lıiiste lıulııduğu hıılde hala 
hudut harici otmaklıp;ım ka
rarını geri ııtmıyorhtnlı. 

ı·:ıı iyisi ~Dançig_ i terk 
ile Bcrline gitmek olncak; 
nurada kumar! kadın beni 
mnhvii harap edecek. Tek
rar uyudum. l"yandıp;ım zn
man >alıah olmuştıL Y rni 
sc\'gilim hcnliz uyuyordu. 
Onu bir miiddet seyrederek 
çok gii7.el buldum. Kalkıp 

giyindim. ~onra hir buse ile 
onu uyandırdım. 

Gözlerin! uğusıurdu. Gi
yinmiş oldu~umdan biraz 
muğherdl. Yataktan fırladı; 

suda bolca yıkandı. On da
kika şonra hazır olmu~tu; 
dedi ki: 

- . 'asıl her kadın bu ka
dar çevik olabilir mt? 

Bu bapta pek malumatım 

olmadıp;ını surl bir mahcubi
yetle söyledim; sözüme pek 
seYindl: 

Ondan sonra bir gece ku
lübe, bir gece dostumun 
evine gltmeğe başladım. Bu 
hayat zevci gelinceye kadar 
devam etti. O vakıt oradan 
postu kırarak sırf kumara 
daldım. Bir akşam kulüpte 
bakara masasına oturdum. 
Önümde yirmi bin fllorin 
kadar vardı. 

Bankada da 10000 fllori
nlm bulunmlyordu. Orada bir 
baron, bir banker, bir kitap
çı ve bir aktör oynuyordıL 

Kitapçı ve aktör hcsııba 
kanlacak gibi değlldL Asıl 
oyunu baron, banker, ye 

ben idare ediyorduk. 
Bir yedi sann alıp dur

dum lh!lyatk.lr olmak isti
yordum. Bankerin bir asosu 
vardı bir klğıt satın aldı 

sekiz çıktı. ben kayhettlm. 
5000 fllorln kaylı.:..:ince 

O .. vekilimiz 
1 o.ı.rofı 1 inci qyı(amı;ııdadır 1 

Jandarma kumandan mua· 
.tnl Ra,tt, kalem! mahNs. 

müdürü Ekrem, seryaveri 

Arif beylere Ankarapa 

!uta bir 6fle zlfateli 
1 • 

vennlttlr. 
Bundan aonra vekil 8. 

Şehremini ve vall vekili 

Nenat beyle yanııın yerini 

dolatnuf, akpm Ozerl sene 
vall ıle Ahi Mes'ut k&yüne 

ııtderek ınpat k6pril ve au 

itlerbıl tetkik etmiftlr. 
Veldltınlzln halkla h6-

kQmetl her yerde beraber 
s6rerek (6300) kilometre
lik Mty&hati netayldnden 
memnun kalclıfı anlqal. 
maktadır. 

Vekil B. ayrıca Anka
ranın tınan itleri haldan· 
da izahat abnııtır. 

Vekil B. ıehrimize 
geliyor 

Huausi aldıAtmız habere 
pre Vekil Beyin busfin 
olmaza y•nıı tehrlmU:e 
selmetl bekleniyor. Ş6krü 
kaya 8. buradan Avrupa. 
ya gidecektir. 

Filomuz 
lzmide 

lzmlr, 15 (Yakıt - Şanlı 

filomuzdan bir kısmı bugün 

llmanımı1.a geldi ve Kordon 

boyuna toplanan halk tara

fından şiddetle &lkışlnnmıştır. --·---·· ---daha mühim meblağlar oy-

namıya başladım. Akcör çe

klldL Maça dörtlüsü... Satın 

almağa mecbur oldum. bir 
maça yedilisi çıktı; gene 

lcaybetmi~tim. iki saatte 10000 

kuron kaybetmiş bulunuyor

dum. Kiupçı yavaşça diyor
du ki: 

- Mösyö Zubkof dursok 

olmaz mL Görülüyorkt şan-

5lnız yolıl 

İtiraf ediyor 
Ömer Lütfü Efeııdiııiıı 

SÖVIP.dikleri 
ı. • 

Ômer Lütfü Ef. 
Dikili mal sandık emini 

iken 9 bin küsur lir• ihtilas 
ederek kaçmıı, tevkifinden 
sonr• ikinci defa h•pisane
den kaçmıya muvaffak 
olmuş, fakat geçenlerde 
ıchrimizae yakalanu•k iz. 
mire aevkedilmit olan 
Ömer Lütfü Fiendi, ba
şından geçenleri lzmirli 
refiklerimize şöyle •nlat· 
mı~tır: 

- Aldıtım para 5 bin 
liradan birmz fazladır, onlar 
bunu on bin lir•y• kadu 
çıkardılar. Beni gözetmi
yorlardı. Dikilide bet bin 
liralık bir evi 100 lir•y• 
satıyorlar beni düıünmü. 
yorlardı. Hiç olmazsa beni 
de keıfe götüraeler ben de 
bet on lira •lsam olmaz. 
midi, yapmadılar, yalnız 
bir gün: 

- Al nargile içi... 
Diye bir lir• vttdiler 

Ben de kızdım, te)'larıa 
uydum ve bu parayı alarak 
kaçbm. Paranın bir kısmı
nı yedim, bir kısmını ak· 
rabalardan birine verdim. 
En sonra yakalanar•k Diki
liye getirildim. Emlikimi 

. akrabalanmı kefil göster· 
dim,Ç1kannadıl•r, her gün 
dayak yiyordum. Jandanna
laruı ppbkluıadu artık 

[Üsı ıarafı birinci sapfımızdıdır] 

Sergiyi en çok sezenler 
kadınlar, serııiyi sönnek 
için Topkapıdan, Anado
lu htaanndan, ihtiyar nine· 
ler ta Galatuaraya kadar 
gelmektedirler. 

Trikotaj ve ipekli men· 
ıucat dairelerini sezen bir 
çok ecnebiler bunların 
memleketimezde yapıldıjı. 

na adeta inanmamakta
dırlar. 

Fakat bu lıin Paris 1er· 
ııiııinden verilınlt (Horkon· 
kur) madalya11nı gördük
leri zaman hayretlerini 
ıizltyememekte ve taktirleri 
bir kat daha artmaktadır. 

Serıtyl görmek için ci
var vilayetlerden, Buraa, 
Edirne ve İzmitten ziyaret· 
çiler ıehriınize gelmiılerdir. 

Dün 8. M. M. reisi Kl-
zını Pata Hz. nin reflkalan 
Hf. de öğleden evvel Gala
saray lisesine gelerek ser· 
ırlyt ıre:ztnltlerdir. 

Serııide aatıı yapılma· 
maktadır. Fakat ziyaret• 
çllerln bir çoğu buna vakıf 
olınadıklan içi1- mübayaa 
arzuıuıtu ızhar etmekte
clirler. 

Sergide pazar giinıinden 
itibaren koridorların her 
ka,_lne konulan ırramofon 
makinalarile Ye Mehmet 
Ali B. fabrikasında yapı

lan pllklarla ziyaretcilere 
hitabeler irat edilecek. 

Ayrıca sanayi birlilf 
umumi katibi Nazmi Nuri 
8. tarafından gece radyoda 
yerli mallan hakkında bir 
konferans verilecektir. 

Bez fabrikaları, deri fab
rikaları külliyetli miktarda 
stparlı almaktadır. 

F ahrtkatörler eerl(İııba 
umumi rağbete mazhui· 
yeti kart111nda selecek se
ne de ayni tarihte bir serp 
açılına11 hakkında timdlden 
aanayi birlittne müracaat 
etmıılerdtr. 

Sanayi birlıtı, selecek 
1erflnln çok muntazam ola-

bilmeli için bu seneki ld' 

ııbıln kütadından hitam.
kadar sörül- nokaanlar'· 
teablt ebnektedir.' 

Galatasaray lisesinde b11 
sene itıral edilen klllll' 
yerli mallarının tamameJI 
teıhirine kafi ırelınec!iğiıı" 

den gelecek sene bütilJI 
lise binasının serıılye tahsil 
lateoecektir. 

Gelecek sene halden ti· 
rilince her lkl taraft.aJd 
senit bahçelerde patina.İ• 
dansing, gazino, orkeatriı. 

ve buna miiriıull !htıyacat 

ta temin edilecektir. Ön&
müzdeki kıı zarfında l>GtüP 
fabrikalar, fabrika dahilin-

de nasıl çalıtıldığını ve 
nasıl ima!At yapıldıjiını fil· 

me alacaklar ve bu filim· 

ler gelecek seneki sergide 
geceleri meccanen halka 
gösterilecektir. 

Sürmenede 
Yağmurlar gene 

başladı 
Taıan dereln tarla vt 

bahçeler't kaplıyor 

Trabzon, 14 (A.A)-Soıı 
günlerde yatan şiddetli 
yağmurlardan Sürmenede 
(Sargena) ve Trabzon ile 
Pulathane arasında (Magle· 
vit) derelerile daha baıı 
küçük dereler taşarak etek· 

lerindeki tarla ve bahçeleri 
sürümüş ve mahsulatı tah· 
rip etmiştir. Trabzon şehri 
içinden geçen Ll.gnos de· 
resi de taşmış bazı evleri 

1 

su basmış isede bir hasar 
yapmamıştır. insan ve hay-

vanca telefat olmamıştır. 
Ya~mur bu sabah bir saat 
sağnak halinde devam et• 
miş Kisarna ve Tirzik köy
lerinde seyelan husule ge
tirmiş, bütün tarlalarda 
kısmen hasar yapmıştır. 

Hüseyin Ragıp B. Moskovada 
Mo11kova, 14 (A.A) - Hüseyin Raııp B. 

muvasalat etmiştir. 

bu ray• 

Cavada bir volkan indifa etti 
Batavya, 15 (A.A) - Cıvanın maruf kaplıcalanndarı 

olan "Sandaea. yakınındaki Bromo volkanı iki gündefl 
beri faaliyete geçmiştir. Mütemadiyen alevler püskürmekl" 
ve kül y•tmuru yatmaktadır. 

İtalyanlar yeni bir tayyare mi icat ettiler? 
Pariı, 15 (A.A) - Paris midi gazeteai yazıyor: lıal• 

yanın Zeebruıede icra edilecek olan • Schneider • ıniİ'. 
sabakaaına eararenriz surette 12 büyük deniz tııyyare'1 
göndereceti ve bunlann modellerinin son derece giıli 
tutulmakta oldutu riv•yet edilmektedir. Bu tayyarelerifl 
... tte 580 kilometre mesafe katedeceği söylenmelctedi!-i 

bıktım, canım burnuma keamiıtim. Yattığım oda' 
reldi. nın kilidini oynata oynat' 

Hatta dayat• ne kadar açtım, beni ne yapacaklar' 
tahammül edebilecetimi dı sanki, öldürecekler de-
anlamak için beni lıükılmet til midi, ben de zaten oıı0 

tabibine göstereceklerdi. istiyordum. bu sefer cftı 
Artık kaçmap karar ver· lı:açm.ağa muvaffak olduJll• 
dim. · Şimdi pifawıım fak" 

Ölümden korkmam. bea İ.f itten ıeçti. Üç taıı• 
vaktile de intihara tqebbüs çoc:~ nr bir de dol' 

ebnit ve kendi keııdıml .. k -... ... 



Feci bir kaza 
i . lmır 13 - Dün Mene-

nıcııde çok feci bir kaza 

oln.uştur. Bandırmadan şeh-
tiıniz 1 c gc me:kt~ olan pos-

ta Mf'nemen ile Çiğli istas· 

~o~u arasında bir kadın, 
ecı bir surette kesilmiştir. 
Kı ti.akları sağır ve tah-

minen 45 yaşlarındaki Fat

~~ bağdaki işinden sonra 
koyi:n d k .. . · :: av et etme uzere 
}'o!a rık l .. . ... mış ve ray ar uze-
tındeu geçmekte iken trc

hiıı düdüğünü işitmemiş 
ve dotruca tekerlekler ara· 
sına giderek ayaklarından 

"e başından üç parça ol

~k Üzere feci bir surette 
kl'..:ı . . ... mı~tır. 

Trenin frenlerinin de bo 
.tuk. olduğu anlaşılmaktadır. 

11- Halk sesi gazetesinin 

ve-rdiği malumata göre Ur

layJ clektirikle. tenvir et· 

Q'ıelc Üzere le~ekkül eden 
Şirketin mukavelenamesi 

~~killer heyetince tasdik 

~dilmiştir. Şirketin bütün 

ll\a\zemesi ve tesisatı ya· 

Pl.ca!c olan ustaları Urlaya 
Retirrmştir. Eshamı sabl-

lltıya ba;Jıyan şir:ket ya· 
hrtda f aaliyetc başlıya-
c a't'ır. 

• Son haberden: lktısat 
'~ka let i Af yon karahisarına 
lier Aldenberğ isminde 

bir Alman ziraat rnütahas-

~ısı göndermiştir. Bu müt<-

lıassıs bütün vasati Anado-
ltıyu dolaşarak vekal~tc . .... - -. 
~ıraatiınizin ıslahı çare-feri 
hakkında bir rapor vere -

t~ktir. 

Bursada büyük bir 

otel yapılıyor 
Bursa 14 - Muhasebei 

hususiy~ce Uludağın Mü

h~ndis suyu denilen en 

gii1.el yerinde, gPÇ<'ll sene 

ltıııeli atılan otelin inşası

na hararetle devam edil

ınektedir. Vali Fatin B. 
llüyuk bir alaka ile in~aatı 
Sık sık teftiş etmektedir. 

Otelin birinci katı ikmal 

t dilmiştir. Binanın Eylül 
~onuna kadar bitirilmesine 

\alışılmaktadır. 

" Halk sesi gaz.eteıiniD 

\erdiği bir habere göre 

Diyarbekirde yeni inf&at 

i~ in · bir kiremit fabrikası 

'-Gcuda getirilmektedir. 

4 Birinci umum müfet· 

lit İbrahim Tali Beyin 

t~f\'ik ve himayesinde ola· 

ıt-e.k, 30 ağustosta Diyar· 

bekirde bir sergi açılacak· 
tır. Sergide Diyarbekir ve 

Ürfa havalisinin yerli ma· 

•Qulatı tethir edilecektir. 

---·----
Konservatuvar heyeti 

gitti 
Şarit vilayetlerindeki halle 

r·..ı _ Uucülerinl toplamak üzre sey· 
Yahata çıkan konservduvar hey• 
"h dün İı.mir vapuru ile Trab· 

:tona hareket eylemiştir. 

~.....-

Cay r i mubadiller 
toplanamadı 

Don gayrı mübadillerin Türk· 

ocattında alttedeceklerl mubr· 
rcr olan 

ckııerivet 
J 

fevkallde kongreleri 

olmadı~ ıçın bqlca 

YMtT 1 Ô Attuscos 

haberler f : ADLiYEDE . 1 
• 

Sesini kaybeden şehir 
H11zırl1UıAn üılimairuı

,_, t.-Mlcl Mi}te 
üıtirMI eıtl 

Cünıhuriyet ordusunun 
her sene yapacağı büyük 
manevra ve tatbikatları 

Manzumesinden dolayı " Resimli Ay ,, aley
hinde müddei umumilikçe dava edildi, evrak 

üçüncü cezaya verildi 

hakkında 
matname, 

hazırlanan tali
Gazi Hı. nin 

tasdiklerine iktiran eyle-

miş ve resmi ceridede in

tişar etmiştir. 
* Şehrimizde elektrik 

lttanbuJ müddei uıııumili
ğince • Resimli Ay > mecıntt· 

ası aleyhine bir dava .acılmıştır:. 
Dava, mecmuada çıkan o: Se

dni kaybeden şehir > serlivhalı 
ve « isimsiz adamın yazıların

dan :ııı kaydi bulunan bir man
ıuıneden dola~·uhr. 

Manzumede yazılan şe~·lcr 

koınüıı "stlik propaJ!andas?, lıalki 

!<anunlara riayet etmenıeğc teş· 
vik mahiytii'ıde r.örülmiiştlir. 

Evrak, fi(fiııcü C<'?. yıt veril
miştir. M s'ul miidür Behçet 

B.e tebligat yapıldıldtuı sonra 
nıııhakeıııt-ye bn~laııacaktır. malırmesi satan bir mües

sese kullanmakta olduğu· 
muz ampulleri burada imal 
için bir fabrika tesis etmek 
üzere meşhur bir Alman 
müessesesi ile münasebata 

--

girişmiştir. 
• Üsküdarda n Rumeli 

hisarındaki Balta limanın· 
daki ınali.'ıl Gazilere arazi 
verileceği malumdur. Üskü
darda arazi tevziatına baş· 
lanmıştır. 

Balta limanında da yakında 
başlanacakhr · 

* Meruleketetinıize mü
him miktarda çorap ithal 
eden bir ftalyan fabrikası· 
nan müdürü gümriik res· 
minin tezyidi iizerine ço

raplarını burada yapmak 
üzere bir fabrika tesisinin 

01
ümkiin o1up olmıyacağını 

tetkik etrnek iiıere şehrimi
ze gelmiştir. 

,. Mahkemeler, yersız, 

yurtsuz se rserı ve dilenci-

f~rruh 8. -·-
Onnik Ef. nin ölümün· 
den dolayı muhakeme 

ediliyor 
Ağır c<>7.nda geçen ay Kadı· 

köyünde \'Ulcua gelen hır katil 
dava ının muhakemesine başlan

mıştır. 

Haydarpaşa demir yollar 

n•atbaa ı memurlarından Ferruh 
B., Kadılcöydf' bir gece On
nlk Ef. isminde bir l':rmeninin 
bir kadına çıkışmasına müdaha
le etrnit. kendisini eline tu~la 
alarak kovalamıı \'C biraz son· 

ra ona yetişmiş, r.rada müca
dele olmuş, Onnik Ef. ı.u ~ialı 
çalı ile rnrulmuş. 

Ma11kt>mf"de Anadolu ajanı.ı 
idare memuru l la}Tİ B., zevce· 

si Loıfiye H., Mm. Maryanti 
\'C başka ban ıahitler dinlenil
mişler, muhakeme şahit celbine 

ve vak'a yerinin keşfine kal· 

nuşhr, 

Nöbetçi mahkemeler 
)eri ekseriyetle idarei hu
susiye. ve belediy<:: hizmet
lerinde istihdama mahkum · 
etmektedirler. \ Yirmi n~tı:;to:-rnn heş 

ı !Ole kadar ~iirccek olan ce· 
ı Son zamanlarda Şehr

emaneti, mahkeme kararilc 
gelen bu serserileri kabul 
etaaemiye başlamış, polis 
vautaaile gelen mahküm
lan idarei bususiyelerc 
göndernıittir. 

' ıa mnhkt:mclerinin tatili c:-· l nıı sında hlriııci ~·c ~kind cc· 
t ;r.:\ niıhecı;i kıılncnktır. ilk . ! hnftıı l>lrin~ı ccım nühctçiclir. 
• "tılrnn:ıbınct birinci .-ıılh 
1 ce;r.n , c })cyoghı ikinci sulh 
1 ec;ı;ıı mıı hkt"melcrindcn lın~ka 

sulh Ct'7.U ımıhkt-mdcri faııli· 

) cltC bulunacuklıınhr. 

sında çıkan toprak Fiyat 
garjı yanındaki sahipsi2 
arsaya dökülmekte idi, Bir 
~at, arsanın sahibi oldu· 
ğunu söyleyip ispat ede· 
rek oraya toprak dökül
nıesini menetmiştir. Bu va
ziyet karşısında toprak 

* Evvelki ak_şam köprü
dt>n Boğaziçine 7 ,45 pos-
tatını yapan Şirketi Hayri· 
yenin 54 numaralı vapu.~t~ 
Beşiktaş iskelesine geldıgı 
zaman bozulmuş, seferine 
devam edememiştir. Yol

cular Beşiktaş iskelesindı> 
bir saat bekledikten sonra 
başka bir vapur gelmiş ve 
yolcuları alarak ( 54 ) nu
maranın seferini yapmıştır. 

~ Çamhca eteklerind~n 
başlıyarak Boğaziçinin Ana- · 
dolu sahilindeki çıplak yer· 

lerde ağaç yetiştirmesine 
Eınanctçe karar verilmişti. 
Teşçir sahasında bilhassa 
az zaman içinde boy vere -
cek ve fazla gölge yapacak 
agaçlar yetiştirilmesi tercih 

edilecektir. Çamlıca etekle· 

dökecek yer bulamıyan 
Emanet, tesviye ameliye· 
sini tatil etmiştir. 

~ Sirke.i ile Haydarpa
şa arasında vagon nakli· 
yatı yaj>acak olan feribot 
tesisatına ait tetkikat ik
mal edilmiştir. 

. . teşçiri ameliyesi bir 
rınan 

den evvel ikmal edile· 
sene 
miyecektir. 

Malulgaziler pazarının 
*f. ine karar verildiği 

tas ıyes ··d" . 
1 

tı Ticaret mu urı· 
yazı maş · f' . b t' pazaruı tas ıyesıne aş-
ye 1 p n ec:yası 
lamıştır. azarı ~ 

k 
de suretile satıla

pera en 
caktır. . .. 

• Kolonya amillerı. Mus-

k
.. t inhisar idaresınden 
ura llf' 
'kayet etmektedirler ıv us

şı ı lara 
kürat idaresi ko onyacı 

· 'rto 
üzümden yapılan ıspı 
vermemektedir. Kolonyacı· 
lar diğer ispirto ile yaptık· 
ları lavanta ve kolonyal~rm 
sabit kokulu olmadıgına 
iddia etmektedirler. 

~ Çengelköyünde otur~n 
ve kasaplık eden Vangebn 
sigara ka~ı<lı ıt:açakçılığı yap· 
tığı anlaşılmıştır. 

Hakkında kanuni takibat 

yapılmaktadır. 
* Taksim meyd~nmtn 

türabiyesi e_,na· 

Ticaret odası meclisi 
* evvelki gün toplanmıştır 

ve Rusyaya ihraç edilecek 
deri meselesini müzakeri! 

etmiştir. 
.,. Bir şirketin kazanç 

vergisini azaltmak içi~·ı Ma
liye memurlarına rüşvet 
tek1ifiwde bulunduğu tesbit 

edilmiştir. 
* Maliye memurlarının 

terfii hakkındaki talimat· 
name hazırlanmıştır. Me-

murlar imtihana tabi ola· 
caklar ve (100) numara 
alanlar terfi edebilecekler-

dir. 
* Japonyada Türk ma-

mulat ve masnuatını tanıt
mak için Prens Takamato
sunun himayesinde bir 

sergi açılacaktır. 
* istintak muamelatı ka

nunen mahrem olduğundan 
bunları neşreden gazeteler 
hakkında tahkikatta bulu
nulması Adliye vekaletince 
fstanbul müddei umumili-
ğine bildirilmiştir. . 

* Yeni ticaret muahede-
leri hakkanda evvelki gün 
Ticaret odaımda hafi bir 

Baskından sonra ... 
Ap1urrahınan Lminde bir!, 

e\•lndc bir kadınla hulunmuı, 
mahalleliden baııları bir baskın 
yapını~, ikisini de meydana 

çıkarmı,. 

Apdurrahmanın k"rdeşl Ze· 
keriya, lunu haber a'mı~, öf
kd::nıniı, tabanca.mı alıp koş· 
muş l:al?tl>ı!ığa at~ rtmif. Aha
liden lbralılm ölınü~, zeki ve 

Ahmet ycıraldnmışlar. 
.\ğır cezada ıcuhakeme bit· 

roek üured:ı. Müddei umumi, 
zekeriyanın katil ka tl olmadan 
ölüır.e scbehivetten le imini i&· 

trn1i~tir. Ccrlıler de kelle ıAbi 
görülmü~lür. Mahkeme karar 

vert-cek ı ir. 

Yeni bir ihtilas 
C:ıtlııta<lıt Kulekapı tııh:ıil 

memuru :'allık 1 :r.ııiıJ 1,<1115 
Jir,ı ihtiliblıt mazııuııcn ıntt· 

hak\!mc. ipe :ıjtır ccı.:ıLlıt bn~
lanmışnr. 

!\ lawun.11aray1 ihtili\~ erme) ip 
zimmetine acçirdiğini, ai\esi-

1 

nin rnhi'tt-ızlığını tcda' i l"ttir-

' nıck i~in hu 
a 

:'O) Jcmi~tir. . 

işi yaptı~m 

1:\luhakcmc, ehli • ukufça 
tl"t1'il· y:ıpılm:.ıJ... l<;i!\ },ulmı~· 
tir. 

Çalmağa teşebbüs 
i\dllyc tl.ıirc:;ind\.' kur~un 

boru ljıtl mıığa tc.-cbbıı" l·dcn 
faıct isminde biri yakalan· 
mı~tır. Tahkiknt yaptlı) or. 

içtima yapılmıştır. 
* F manet çöplerin imha· 

sını yeni bir şekle sokmağt 
düşünmektedir. 

Evelce çöplerin bir fırın
da yakılması düşiinülmüş 
fakat lstanbulun bütün çöp
lerinin yakılması için mev· 
cut bir iki fırının kifayet 
edemiyeceğinden bundan 
sarfın§lzar edilmişti. 

Emanet bu husus için 
şehrin vaziyetine göre yeni 

bir tedbirde bulunmak üzere 
tetkikat yapacaktır. 

• Emanet tramvay, elek
trik ve hava gaı.ı direk
lerindeki çöp sepetlerini 

teksir ctıniye, harap olan
ları da tamir ettinniye 

karar vermişttr. · ~imdiye 
kadar (100) çift sepet tec
dit edilmiştir. -
lktısat meclisi azası 

geldi 
Bir müddet evvel ~nadoluya 

tetkik seyahatına çıbn İktısat 
meclisi alisi azalarından bir kıs-

mı dün Reıit Paşa rapuru ile 
şehrimize avdet eylemişlerdir. 

Seyahattan avdet eden aıa

lar Mehmet Vehbi, Nurullah 
Esat, Raif Necdet Heylerdir. 

Azalar Trabzonn kadar olan 

sahil şehirlerde iktısldi tetklkat
ta bulunmuşlardır. Vehl>ı Lev 
Zonguldakta k~lmıştır. Selahatll~ 
ve Muhtar beyler Adasya \'e 
Tokat larikile Sivas ve Anka
raya gideceklerdir. 

u•s ı .-_ 

lsterlin 
Don Borsada lngilıı lirası 

1015.30 daaçılmlf ve 1015.20 
de kıpııuqtır. 

Kırala bir burun 
Muharriri : Çek Lon.ckın. 

Bir zamanlar (KorR) da ('ı i· 
çinho) 1 mindc bir diplomRt 
,·ardı. Bu, ihtimıılki diiııya 

ii1.<:rindeki nir diplomııtll\r· 

dan daha kötii olrnıynn muk· 
tedir hir adamdL Fakat öte· 
kilerine henr.cmiyen blr ta· 

rafı \'ardı: l\odc~ccrdi. 

l liik umct hazinesinden 7.im· 
metine birçok pıırn gcçirmi~· 
ti. Ya bu pıırayı ödemek. 
yahut kelle) 1 'ermek ınccbıı
riycıindc idi, <>mm i~in idıım 

cdilnıl, iır.crc hıtpse uulmı::tı. 

Yı.ııılı;r. i tifadc edeceği bir 

dedi, fakat bununla ne yR· 
pacak ın ? 

- llu bana muhta~ oltlu· 
ğum pMayı bulduracaktır. 
1.litf en zatı ı\llııit. hunun al· 
tını resmi mıihrüniiılc mü
hürler misiniz? Vali giilcrek 

, Yiçinhonun istediğini ) ııptı. 
.\lahkl)m ko~aktıın ı;ıktı. 

Bir ar, bir ~ün . eyahat 
etti , . e nihayet bir nk,am 

zcnı,.ıin bir "ehrc 'ıbıl old tı. 
Burada en hm iık c\ i 

kapısı ünuııdc dm ~lu, ı,apı'. · 
çaldı 

• • T "':ıpıya gelen \'C korl,mı Ym:İ)"Ct \•ardı.· J)u~ ~,··ııııııek ı·r·ı·ıı L' 

bol hol 7.amıım .•. l';rnn L·· uşaklara: 
zıın dii.-lindiı ve niha)ct bir lkn. dedi, C\in , ahi· 
zinduncıyı ~-.._ıgırdı; dedi ki: binden ba .. l.n ını gôn."Ck de· 

Şimdi knr:;mdn hclki ~ilim. \'tinkii bıır.ımı kırnl 
çok fena pir ııdııın p.iınır:-iin. tarnfındıın gönderili; anım .. , 

rnkat en heni hu :ık:;:ım I:\ ::-ubibi U) klhUlldaıı U· 

bir !' ıtııt erbc~t bmı~ır. ıtn yıındırıklı ' 'c hır.-bııı:ı ge· 
h ·r ~ ·v yoluna l!,İn.·r. ~t:nin tirildi. 
i:-ııı de ) oluna girer. Bir ~ıın Yiı;inho, . crt hir esle su 
gclcck ki :;eni " Kora ,, duki ;r.e ha,lüdı: 
biicun haı)i~aııckrin miidiirii Siz bu 11 i b "" '"' . e r n en 11· 

yapacajtım . riiğiı Pekçwıgçnnk değil mi· 
Zindanl:ı cc,·ap 'erdi: sini;r. '"? ize kırat turııfındnn 
- • ·c . aı;m:ı s:ıp:ın ~ylcr bir ':ızHc ile gôndcrili) orum." 

"iyli) or,.,un . en l>cynhu; Ben ı>ankçunkcunk titredi." 1{1• 

bliyk tehlikeli i~krc girmem. ralııı i~i dalma dr:h~etll bir 
Başıınha bir ihtiynr nnnC) le i~ olurdu. 
biiyiık hir aile 'cır. Yiı;)n ho, t\' ı;.ıhtbine: 

- • izin le ayrı hir yerde 
konıı.-mak btiyorum! d~<li , c 
bu • fü; ıızerine 11da mcagızm 

Eğer ~l·rbest l\ah~ım, 

hlıl, t)mc~c hon:um olan pa
rıı) ı hulurunı. Ben bir hıırun 
biliyorum ki heni hiitiin 

mii. klilAttan kurtRnr. 
Zindırncı hnyrctlc ba!tlr· 

dı : 

Bir burun mu eledin? 
ı·:, et bunın, pel· mii· 

him bir burun hem de ... 
Zindancı giild iı: 

1) 1 •• ıkn cdiyor:.un 
yahu! Xc pızık ki bu kudur 
7.cki hir kafa ke..,fkcek! 

Bıınu :-Ö) !iyen 
arkasını dundi.i 

gitti. 

;r.indancı 

\ e ~·ıkıp 

F:ıkat adıım cnğızın ylircği 

yufknydı 'c :ık~:ım olunca 
miicrimi hır:ı ktı. 

Yiçiııho, do doğru' ıılinin 
konnğtn:ı gitri 'e onu uyku 
undan urıındırdı. 

\'all hagırdı: 

- • ' .ı ıl olııyor da sen 
hapi hanede bulunacak yerde 
burnda bulunuyor un. Biliyor
sun ki sen ıdnma mahkum· 
sun. 

Zati de\ \etlerinden he· 
ni diıılcmenizi rka ederim. 
V:ıkıa iıhi hir ııdamın kıy· 

mcti yoktur. FaJ,:ır bende· 
ni1.e bir aı . crbcsti 'crccd· 
olursmıız... \ uli bağırdı: 

lmkfmı ~ok! 
Yiçin lıo söziinc de\ llm 

etti: 
Bana bir kııç gitnlıık 

bir :;crhc ti \'erc~ck olıır:-mıız, 

hi.ikt,mctc olnn horclımu öde· 
yeccğiın 'c o znmıın size 
biiyLik hir.mctlcr edebilecek 
l}ir ':u:i~ eue buluııacııp;ım. 

\ ali sordu. 

- Parııyı l>lılın,tk için bir 
pltın mı tertip cttinizi 

- . E\et_ 
\ uli: 

O hnldc pırın nk:;oıım 

o plı\nı gel de h,ına ıınhıt 

~imdi ll) kum 'ar, uyu) acn· 
jtını ! dedi. 

l':rtc i ak~am Yiçinlıcı v;cnc 

gardiyundan ımi -.ıınde alanık 

Yali ye ~itti. \" nli . ordu: 
- Pl:\m getirdin mi? 
- ı:,ct i~c1.:! Bunu diye· 

rek bir 1 ağıt ~ti} ıfıı-.ı uıntU 

\"cıli k:'\gıdı 1 ığ·t tuttu. 
- 13u bir lrnnıııdaıı b.ı;

kn bir ,ey değil dedi 
J le) betUcc bir bıırtın 

ustundc bir Jc ur var 1 

Vali: 
- Görulmemif bir burU'ft 

triycn parmaklarından gti· 
muş pipo-u dıi, tli. 

Yalnıı lrn!dıklım Y.Rmıın 
Yiçin ho dL'<li l,i: 

• l\1ral nıiithi~ hir ha talık· 

tan ınuzt:ıriptir. . arn) dol 
conı kcndi:-ini tcda' i edeme· 
diği için kette ... f uçuruldu. 

ı ·:yalctlrrdc nekndnr tabip 
\•ıır.a hepsi çn~mldı. Bunlar 
.Kırnh tedı" l edebilmek Jçin 
muarycn ~ekilde bir bunın 
bulunm.ı ına knrıır ver<likr. 

Ba~' ekil beni bu i için 
çağırdı 'c elime bir ki\~ıc 
Yerdi. Bu 1-...\ğıdın tızcrinde 

dokmrlıırın çizdikleri burun 
,.ekili çizllmi";"lİ. Baş \'ekil 
beni Jıcrcdc olur a ol un 
bu şekilde bir hurun bulup 
kc..,erek saraya getirmeye me
mur etti. liutLin 'ilıl) etlerde 
bunu aradım, fakat bulama· 
dım. Şimdı bura) n geldim .• 

Uuıılan ~U} li) erek cilbcn· 
dinden o kc\ğıdı çıkardı , e 
Pak ~·ung Çnhgın. uııiinde 

açtı. 

P.ıı... Çung Çank bu re .. 
mc gözleri hiırüvcrek haktı . . 
\ c: 

l\cn n l:ı hü} le htr burun 
gunnedinı,,, dedi. 

Yiçinho,: "l'akııt iizcrindc 
bir ur Yar,, dedi. 

Adam tekrar: "Asl:t giır· 

mcdin,, demek j tcdi; l<\kln 
Yiçinho .ozuniı ke. ti: 

Uabunı getir bakayım 

buraya! dedi. 
Pnnkı.·uııgçmıg: "benim şe· 

rcfli babam uyu) or ~ dh c 
ccvnp \'erdi. 

\'için ho gök giırultusumi 

mıdırır bir l"'lc buğırdı: 

l>eJ nM bilir:sin ki bu 

burun b:ıbanın burnunun 
r~~ midir. l indi ~·ıı~ır 01111, kc· 
ıp de gideyim, i~lm , ar! 

1',ıJ,~·ungçnng, dith:rinc ka
panarak: 

• h:rhıımet! diye jıılcdf. 
""Buna imk,\n ) oı... Uabam 
bunııNı7. nn ıl ınczıırıı giden

1 

O :zam m oıııı herkes gulcr 
't" .ıdı dillerde dc~uııı kıılır. 
lknim de guııum, ~«:ccnı fcı· 
) at 'c fig ıııl,ı dolrır. 

c ulur, J,urh.ın olıı} ım. 

~C) ııhım ı ho) le bir buruıı:ı 
tr~.ıduf crım·cll~ini ıd so) Jcr 
siniz, olur, hucr. J lcr Juı)dc 
sİıdn de lılr bau<1ııız vıudır . 
mcrlıaım:c edin! 

Adamc·ıgız, hııngur hun ,ur 

RlnR dltikııhtırıa 

B 'lndan evvel bir ya
zımı tercüme et· 
rniş ve ona bir de 

cevap vermiş olan ( Antk
sartitos) gazetesi tarafmdan 
tercüme olunması rica o

lunur.) 
Belvü bahçesi önünde 

ıar zır bajararak mütareke 
günlerini yada getiren bir 
Yunan şarkısı söylediğini
zi yazmış ve bunu yadır· 
gamıştım. Bu satırların in· 
tişarmdan bir güc sonra 
öğrendioı ki Yunan hüku· 
meti Garbi Trakyada Türk· 
lerin spor yapmasına bi!cs 
menedecek kadar takyidat• 

ta bulunmuf . 
Bu, medeniyet alt~ 

yüzler kardl olan t~r· 
den sonra kalemi alıp getıe · 
ayni mevzu• avdet etıaek 
zaruretini hissettim. 

Bizim ırkdatlarınuza siıin 
bir zamanlar bayrAğtuı 
pencereleriniıde vakıth .. ~r 
kıtsıı sallam:ltrdığuuz ~ u
nan hükumeti hemon ae
men teneffüs hakkt:ıı ~le 
e~ir~emeğe yeltı;-nirken ~ "_.1' 

bwad~ ~ki ~oleri ~u!uP 
bütuıı zıhninizden salert'"'k 
sokaklarda nümayiş yapar 
gıt>ı alaylar tertip edı,....-
sunuz. 

Türk balicman ~ 
her küçiikliigü her küç.ili' 
yüzüne wttf!D»Yacak ~ 
sabırla olabilir, fakat Uılllll
mamalısmız ki buauP W 
haddi vardU'. 

Unutmamak lazam ~r 
ki bir tarafta spor kuliiJ.: 
leri kapatılwket1 bu .,_.. 
sizi susturmak aykırı _,.&. 
maz. 

1yisi, kendiliğinizde• _. 
sun, ve imkin buldu~ 
nispf'tte u•.aflıP. olJllAJ 
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......................... ....................... 
ağlamnğa lıa~fadı · 

Yi~·lnho: .. 
Ben de edatlık ıu ,.ını 

bilirim rakat lıu i; hcıuoı 
, SOllf' 

de kelleme mıl olur 

dedi. r·ı l ir c~· 
Pakçunkcank ha 1 

' 

le sordu: . c liı 
Kellen izin dh eli 

11 ~ J' 

\ 
... · ho nıchlJğt -o\ k ı. 
ıçın • k !kil 

Pakçunkcıınk ıı) •1~· 1 
' 

,.e; . 
r:t7.1' ını' 

- Dunu "crnıl)t: 
dedı. 

Ylçlnho: 
- Ben bu hazlne~.f rıışı 

mnk için ntlıır lstcrtnı: !;onru 
ınııhahıdıır <fil \l'rnıck 1 ~m 

1 k c-kn ıı ll'-)-

mnllım ya ort 1 1 • • 

lu.,, dedi. rlf ke· 
p,ıkçungçsnk ktdt: 

dl rll tekrarladı. 
- ~:, t memlekette cşkn n 

bulunabilir .• ~rııınu u ) ennc 

gc~~lri~ı·o tembih etCi: 
.ıJÇ111 l ' Jl 
_ Sakın aranıııda. < ~ 

k. 3C) c bır ~y 
bitenden 101 d ı . \.'oJ.:sa kıratın a 1n 
ıını l."ıtn. d . gelir ve 
dık bir ben e.;.ı 

~ 1 e-cr hı! 
bıhanın burnun~ . h elde 

Bu sııretlc \ ı~ın o 
. . h 'neden ga' et mcm 

etcığı aıı d. 
ehirden nyrıl 1 

nun ' l . iki oı s · ,1cııc~ck m · 
dah~· kıılch. Bu adamın !ılm· 
mctilc r.iııdııncı hunın ]{orıı,, 

. b:ı,nnıdur 
hapi ... hııncJcrın ~ 

oldu. 
\ ali baŞ\ ekil ta} in olun· 

du. f 

' 

ho kırıılın o rıı ın· 
ıçın • 

dan ıı) rılmı~ ııı ,nufuılu bJr 
ndunı mcd\lınc gc-,tt. , 

Z:n•allı Pıık Çung Çank 
·..,c o ı.:tındı.:n onrn hir nıe· 
) ı '\t• ı11ınan 
Innkoli) c ıı ral 1 

1 l)ab·ı ınııı hurııurıa hıık .. ıı 
zin hazin b ı;-ıı ı 'I ' c.l 

rıırdu 



Rus ve 

Çaızrık·krılerle ilk lıezimet 
lnp;iliz ln1iralı o kadar ı'irkmiiştii ki bir 

daha burayı zorlamak İı?teıııedi 
-4a-

lperdeki müthit muha
re~ e, Marn muharebesi de

recdsinde değildi. iki taraf 

bitaptı, fakat ikisi de tak· 
viye olunmuıtu • Birbirini 
zafa uğratan iki muhasım 
Marn muharebesinden beı 
kat şiddetli müsademelere 
girifmiılene hiç bin vakıt 
ba musademeler, Marn mu
harebesinin mahiyetini ihraz 
edememişti . Bu sıralarda 

müdafiler , yeri kazmağa 

iyi bir şekilde teslih olunan 

mvallem ve azimkar bir 

.<a.ç yüz piyade ve atından 

inmiş süvarinin on bin as

keri durduracağını ve on· 
lamı yarısını kurıunla itlaf 
edebileceğini öğrenmişti . 

Piyadelerin yerlerde çukur 

kam.ıaları ve oradan ateş 
etı.oleri yeni keıfolunmU§ 

bir plandı. Bu her tarafa 
y.IJ"İ(an bir adet olmuıtu. 

19M te topçuluk , muhnik 
.-. tank bunlara kartı bir 

...ta bulamamııtı. 
Bu suretle siper muha· 

relselerini idrak ettik. 

.İnfilak nihayet bulmuştu. 
F nuasanın müstevlileri te
'Vdrkuf etmişlerdi. Müda
filer hücum edecek dere· 
cecle kuvvetli değildiler. 

Hıup hatları üzerinde 
bir çıkmaza saplanmııtır. 

Edci.nı harbiyelerde fikir

ler ; iflas etmişti. Uzakta 

Şaric: cephesinde Alman

lar Rus tearruzunu imha 

etmişlerdi. Daha cenupta 
ATI!Sturyalılar Ruslar tara· 
fından mağlup edilmiılerdi. 

Diinya harap olmadan 

wD:ıü tesis etmek gerekti. 
Dünya sermayesi istih· 

!Ak edilmeden milletlerin 

hayati kuvveti erimeden 

sulha yanaşmak, sulha 
dönmek icap ediyordu. 
1914 senesinin paskalya

sında sulh! Amarika için 

bu en hirinci ve en güzel 
hrsattı. Bir kimse buna 
ehemmiye vemiyordu. Mal· 
buat ve efkarı umumiye 
birlikte idi. Kadeh dola· 

caktı. 

O halde müttefikler ile

rileyecekler ve yeni sah

nelere gireceklerdi. İngil· 
terenin bahri kuvetini 

kullanmak gerekti. Binlerce 
mil seyhat edilerek düı· 
manın canahlarını arayıp 

bulmak lazım geliyordu. 
Ani baskınlar.. müteharrik 

vasıtalar.. hazırlıksız yer

lere kartı kullanılacaktı. 
Hendeklerde oturup bir 

birine bakmak beyhude 
idi. Fakat bu çukurların 
içinden çıkıp yerlerde sü· 
runmek te mecnuna bir 
hareketti. 

* Fakat bu sırada, dünya· 

nın baıka bir tarahnda, 

henüz sulhü sükun içinde 

yaııyan bir memlekette, 1 
fevkalade bir hadise vuku 

buldu. Almanların harp ı 
gemiıi Göben lstanbula 
muvıualet etmiıti. 

Bunu takip eden hadi

sat• tekrara hacet görmü
yorum. Göben orada idi. 

Bunun neticeti o . ;·; :,Türk· 

ler, Ruslara karşı bahri 
faikıyeti temin etmiılerdi. 

Türkler merkezi devletlere 
iltihak edebilecekler ve 
çoktan beri özledikleri Kaf
kasya istilasına baılıyacak

lar ve burasını Rusyadan 

alabileceklerdi. 

O halde Türkiye Rusya 

ile çarpı§llcak ve Türkiye 

umumi harbe ittirak edecek. 

Yeni dütmanın harbe 

girmesi, yeni ümitler ve

riyor ve yeni tehlikeler ha
zırlıyordu. 

Türklerin harbe girmesile 
kabili' teshir bir cenah vücuda 

gelmişti Yeni hrsat, yeni 
yöklerden daha büyük. O 
halde müttefikler sürat! Bü

yük orduları siperler de karşı 
karşıya bırakınız. Donan

malar birbirinden pek uzak 
limanlardan bir birine 

ne&etle baksınlar. Siz bu 

yeni dütmana hücum edi· 
niz, onu karada ve denizde 

mağlup ediniz! Ordular 
ve donanmalarla Çanakka· 

leyi zorlayınız! 

İstanbulu zaptediniz ve 

Rusya ile elele vererek 
Balkanları etrahnızda top· 

!ayınız! İtalyayı kendimize 

çekiniz, sonra hep birlikte 

Avusturyanın kalpgahına 

yürüyünüz. Bu basit bir 

it midi? evet basit, ve mÜf· 
külmü? evet mütkül. 

Siyasiler şaşırmı~, Cene
rallar, Amirallar hayrete 

düşmüıler, meclisler ihtilaf 
içinde kalmıı, yarı tedbir

ler, kurumuş meııbalar, 

esassız kontrollar ve tesir· 

siz rehberler iti berbat 

etmifti. 
Bununla beraber hadisat 

ilerliyordu. 18 mart 1915 te 

Amiral De Robek Çanak· 
kale istihkimlarını ifgal 

ederek boğazı zorlamak 
istedi. 

Burada mühim bir nok· 
taya vardık. Türklerin tor· 
pilleri azdı. F akal bunların 

hepsini buraya ekmişlerdi. 

Bunlar temizlendiği tak

dirde Türkler bunları ye

nileyemezlerdi. Fakat Türk
lerin hüsnü talil yüzünden 

bunlar hiç beklenilmiyen 
yerlere konulmuıtu. Yeni 

fakat zaif bir şekilde tan· 
zim edilen flotilla bunları 

ihmal etmifti. İki üç gemi 

berhava oldu. Bu hadise 

Amiralın iizerinde sui tesir 

icra etti, o da hücumdan 
vazgeçti, onu bir daha tek· 

rar etmedi. Amiralı, bir daha 
buraya girmek için iknaa 
imkan yoktu. 

(Bllmedı) 

Sofya konsolosumuz 
Sulyada çıkan ( J laik Se>i) 

gazetesi, Türk - Bul!\ar ticarı 

münascbau hakkında e>aslı 
tahkikatta bulunarak hıınu , 
kıynıctll raporlar h:ılindc 
ııc~reden ve iki memleketin 
iktısadi münasebatını ishlh 
ve takviye için faal bir rol 

oymıyıın, Sofyıı konsolosu

muz Fııat Nebil bey hakkııı

da ı:akdirk;\r bir bent ncş

rdmektedir. 

Çinliler Harbindeki -Rus tebeosını kafile 
kafile tevkif etmektedirler 

Tokyo, 14 (A.A) - Ajans des nouvelle in Machuli 

den aldığı habere nazaran Çin ve Rus kuvvetleri arn -

sında Machulinin garbındaki tepelerde bir müsademe 
vuku bulmuştur. Çin piyadesi, Rusların açmış olduğu 
ateşe mukabele etmiştir. Mançulide panik hüküm sür -

mekte olduğu söyleniyor. Zira buhadisat Çin - Rus mu
hasamatının mukaddemesini teşkil etmesinden korkul

maktadır. 

Moskova, 14 (A.A)- Tas ajansı dün sovyetler teba

sından 166 kişinin hudut haricine çıkarılmış olduğunu 
ve şark demiryolları şubelerinin hepsinde bir çok tev
kifat yapıldığını Harbinden aldığı bir habere etfen bil

diriyor. 
Harabin, 15 ( A.A) - Konsoloshanede taharriyat 

icra edildiği zaman tevkif edilmiş c.lan 39 Sovyet me
muru 10 haftadan beri muhakeme edilmiyerek tahtı 
tevkifte bulundurulmalarına karşı protesto makamında 
olmak Üzre açlık grevine başlamışlardır. -Lahi konferansı 

dağılıyor 
Murahliaslar bir itilaf imkanı bulmak üzr6 

hala çabalamakta.<tıttar 
Paris, 15 (A.A)- Paris Midi gazetesine nazaren 

La Hey konferansının cumartesi günü hitam bulacağı 
söyleniyor. Murahhaslar bir itilaf imkanını hazırlamak 

ve kolaylaştırmak için sık sık fikir taatisinde bulunmak
tadır. 

La Hey, 14 (A.A) Fransa, Belçika, ltalya ve 
Japonya başmurahhasları muhtelif murahhas heyetler 

arasında resmi müzakerat cereyanını miimkün kılmak için 
mütehassısların Young planile her devlete tahsis edilen 

ınebaliğ hakkında umumi bir icınal hazırlamıya memur 

etmiştir. 

Mükalemeye yarın devam olunacaktır. 
Fransız mehafili, Belçika, Fransa, İtalya ve Japonya 

murahhas hcy~tlerinin noktai nazarlarında birlik oldu· 
ğunu kaydçtnıekt-edir. 

Girişilen iş kafi derecede ilerlediği takdird~. dört 

murahhas heyet cuma günü İngiliz murabbaslarile bir

likte toplanacak ve cumartesi günü kat'i bir celse akti 

için ihzaralta bulunacaktır. 
La Hey, 14 (A.A) - La Hey konferansı mali ko

misyonu ayni teslimatın tedrici surette tahdit ve tenzili 

hakkında mütehassıslarca hazırlanan raporu tasvip et
miştir. Komisyon, ithalatın tekrar ihracı usulünün ilgası 
hakkında İngiltere tarafından vaki olan talecebi iltizam 

edecektir. 
La Hey, 15 (A.A)- M. Snovdenin M. [aspara bir 

mektup yazarak geçen hafta mali encümene vermiş 
olduğu takrirdeki mctalibi lehinde ısrar etmesini iltimas 

eylemiş olduğu rivayet odiliyor. 
La Hey, 14 (A,A)- M. Henderson M. Snovden ile 

M. Strezemana bir ziyafet çekmiştir. 

T ohdidi teslihcıt konferansı ne 
vakit toplanacak? 

Vıı~ington, 14 (. \ .. \ ) Rcbiclinıhıır :\1. 1 loı· er bu ~ün 

climhıır riyaseti dairesinde harilıiye nazırı :\1. Stimson, bah

riye nazırı .\ 1. .~dam, m ti stc~ar .\!. Colcin H bahriye umu

mi cncLimcni icra heyeti azasile görüşmüştür. 
Bu miıh\katta bahri sih\hlanınanın tahdidi meselesi 

' tetkik cdilnıi~cir. flir ıcblip; neşredilmemiş olmakla beraber 
bahri tc<lilıacta tahdidat yapılması için cckli[ olunan "Yar 

dstock,, usul ii hak kında !!;Ürıışuldiij(Li zan nolıın u yor. 

Xnyork, ı 5 ( A .. \ ) - - Tims gırzctc>i, bahri dcılet
kr arıbında aktedilecck resmi konkransın sene nihayetinden 
evvel ıc ihtimal birinci kamında toplamıcaıtını, ancak i~ti
ma mahallinin lırniiz tt»hic cdilnıedip;i fakat Londranııı in
tihap edileceı;inc dair bir takını alı\iııı ınevcuc olduj(unu 

y ·ı.z111ıştır. 

Poriste bir banko kapahldı ve 
taharri edildi 

Parls, 14 (A. :\.) - Komünist teşlı:tlfttma nakdi muavenette 

buluıımuı olan köylü amele bankası hakkında, cemiyetler kanunu

na muhalif harekatından dolayı tahkikatı evveliye icra•ına baş· 

lanılmı§tır. Bu baptaki rapor, banka defterlerinin sahte ianeler ve 

~ene haylı bir takım lemetliileı kaydetmelıe olduğunu göster

mektedir. Bu bankanın sermaye ve matlubu 3 buçuk milyonu 
geçmemekte, halbuki zimmeti 2ti milyona baliğ bulunmaktadır. 
Eaasen devletin emniyeli aleyhinde feoat tertibatı yapmış oldu
ğund6n dolayı aranılmakıa olan banka miidOrü M.Marene hakkın
da ihzar müzekkeresi çıkarılmışllr. 

Paris, ) 5 (AA) Köylü amele b~lum mühürlenmiştir. 
Bilahare taharriyat yapılacaktır. "f • • 

Parls, ) 5 (A.A) lıibarl kayıt nl\lal1l4'l~eri yapan komü-
nist iıçl ve köylü bankasının merkezind<" taharriyat icra edilmiştir. 

3QO e yakın polıı sükOn ve lnlizamı muhafaza elmekıedir. Hiç 

bir hadise almam11tır. Öıtlcden sonra da civar kııykrd<ki ıubeler 
araııırılaca.l.ıır. 

Yeni neşriyat 

Uyanış 
Yeni bir şekil ve nefaset 

alan UY ANIŞ mecmuasının 

3 üncü 1ayısı çıkınıtlır. Şöhret

li Fransız ressamı Pol Şabasın 

SULARIN RUHU isimli gü
zel tablosu kapağı süslemekte

dir; iç • kapakta Berlınde bulu
nan ressam Kenan beyin bır 

eseri vardır. Ahmet Ihsan be· 

yin matbuat hatıraları, Relik 
Ahmet beyin Yenılık nerede? 

isimli müsahabe11, Peyami Sa
fa beyin • Kendi kendisini zin
cire vuran deli • ; Kazım Nami 
beyin •Üç devir, üç 14irı, 
Hayri Muhittin beyin Anla· 
ıılmıyan yok, anlamıyan vardır!• 

Dr. Musıafa Şakir beyin • Pi
sikanaliz • makaleleri, Sadrı 

Eıem beyin hikayesi, Selahhat
tin Enis. Bekir Sıtkı TalAt Mi

tat beylerin birer mensuresi. 
Halit F ahrı, Ercümet Ilehzat 

Mehmel Nurettin Beylerin tiir· 
!eri, Mopassandan tercüme bir 
hikaye, Anaıol F ranstan nak
ledilmiş vecizeler, Fihet Adil 
beyin Varyete isimli bir yazısı, 

geçenlerde ölen Fran"z hikaye
cisi kurtcine ait bazı intibalar 
bu sayının mündericatını te§kil 

edıyor. R .. sam Münif B.ın Şiir ve 

nesirlerin mevzularına göre yap
lığı başlıklar ayn ayrı birer 

nefisedir. 

fstarıbul icra dairesinden · 

.\li Ra~lt beyin :\linas 
efendi Kiı;orktan borç aldığı 

paraya mukabil birinci derece 
dirinci sıra nunıarasilc ipotek 
irac eyledigi hcylcr\ıeyiııdc 

J}urhaniye mahallesinde bayir 

sokagıııda cedit 25-25- l nu

merolu nıaa bahçe kö~küıı 

,.c saire~inin ihalei en·ellyesi 

için 30 gün müddetle mü

zayedeye konulmuştur. 

l lududu: iki tarafı tarik 
diger tarafı arı zerefşıın l la
nınıın \ ' C :\lebruke hanımın 

hane ve bahçeleri ve bir 
acemin arsm;ı ve Cmınecullah 
hanımın hane ve bahçesile 
mahdut dürt döniim iki evlek 
67 ar~ın murnbbaında erazi 
dahilinde 195 arşın terbii nele 

beden duvarı taş bir mutbah 
ve bir ahur, bir hala ha

rıçta su toksim deposu Ye 
34 arşın te~biinde bir oda 
ve bir odunluk mütebakhi 

kısmen taş duvarlar ve kıs

men toprak lıeş setli birisi 
lngili;r. demir dolaplı iki ku
yulu yüzü mütecaviz muhte· 

lif mcyva agaçlıırı ve çam 
'c sair agaçlarla müzeyyen 
lıa' uzlu bahçe ve saircdir. 

B:ıhçe denıııunda bulunan iki 

katlı kırmızı a~ı boyalı poy
raz tarafı eamekı\ııli bir ııntre 

tıç mfa üç hala bir kısmı 

ylik!U dolaplı biri yer odası 
olmak tızcre dokuz oda zemi
ni çini bir kiler, iki mcrdi
,·cn altı, bir mutbah arkada 
bir. hamam ye sairevi ha\'! 

olup scnc\'i 2.50 lira ile ma
arif idarc>i ıarnlıııdan 29 un

cu ilk mektep olıınıJ.: iş~ııl 

edilnıcktnlir. Dip;c: kı<ınıda 

nıt·dyun '=tkindir. l~nst:ıl 

:ısyon tertibatı (:rnoo) lira 

kıymeti mu:ıhmmincsi kıs · 

men muhtacı tamir olup iştira

'nrn talip olanlar ve daha zi
yade nıalı'ııııat almak isteyen-. . 
lcr kıynıtti nıuhanııııincsinin 

yLizde onu nbbctindc pey 
akça ;ını ve 921J - f ~.VJ dosya 

ııuınarasilc lstıınbııl dürdün

di icra mcnıurlu~tıııa mii

racaat etıudcri . ve f 6.-9-929 
s.ıat f .+ den f 6 ya kadar 
ihalei cvvcliyesi yapılacağı 

ilan olunur. 

•• 

Kari 

İş arıyorum 
Türkiye ticaret mektebi 

mezunuyım. Her nevi mu

hasebeye bilhasa ticaret 

banka şirketler sigorta 
nakliye muamelatını takip 
ıçın en son defter kayıt 

tarzına vakıfım. Ticari mu
haberata ve bir daktilo 
hocası olabilecek derecede 
Türkçe ve Fransızça dak

tiloya aşınayım. 

Hususi ticari mali mü
esseselerden ve şirketler· 

den her hangi birisinde iş 

arıyorum. 

Ka11mpaıa Zln~lrlikuyu 3<t No 

Nacl 

lıan 
- Çanakkale 9 No jandar

ma efrat mektebinin ümera 

Sayılı 4 .JJA 
o 

Saraylarda mecnunlar 

Muharriri : Fazılı Necip 

Gazı Hazretlerinin mazhıl 
takdiri olan bu milli tarihi "" 

rl karilerimize ıav•iye ed•~1 

fiyatı 80 mucellet J OJ kurul 
lstanbul cumhuriyet kilaphan<' 

ıinde 1atılır. 

ıır.ı:::a::: :::::::::::::::::::::::::::::::=:: 
~ Liıan dersleri 
HAımancı ,Fransızca, lıaıyanca 
~ Laypçig darülfüıııınundaıt 
!i :: diplomalı bir lisan fıoca!1 

ır 
5i Almanca, Fransızca ve lt3l· 
" if yanca ders vermekte • 

lİ dir. l 
1 Adres Beyazıt p-05 • ı = ~ E ta karşısırıda yeni nıek- ! 
P. tepliJer pnan V8fıtasiJ~ PrO-l 
Ü fesör Rııstalf. J 
a::::ı::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.ı 

zalıitaıı ve efradıııın 929 senesi !-----------": .-:: 
iç:n Etiıı ihale tarihinden Mayıs ;:ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=··~ 

930 gayesine kadar 13-8-829 
1.i:·.·=~ vapur 1 ar 1 

tarihinden itibare•ı yirmi gün , 
........................................... ::::=' 

nıüdetle kapalı zarf ile müna- ......................................... . 

kasaya vaz edilmiştir. 
2 - Elin ihalesi 1-S-929 pa· Seyrisef ain 

zar günü saat 16 da vilayet Merkez acenteıl: Galata Köp~i 
dairesinde icra kı lıııacağından baıında. Beyoğlu 2362 Şuh• 
ihaleden evvel mektep idaresine acent<Si: Mahmoclıye Hanı altında 
nı1iracaat eden taliplere derhal , lrtanbul 2740 
şartnameler Çanakkale mektebi 11----------·--'ll 
müdüriyetinden verilir. Antalya Posla>ı 

3 - Müııkasaya iştirak ede- · ANAF ARTA) npuru 18 Ağu•W 
cek taliplerin verecekleri teklif· pazar 10 da Galata nhtımındııı> 
nameler ş.ırtnamedeki şerait hareketle lzmir, Küllük, Bodruın• 
dahilinde verilecek fiat yazı ve Radoı, Fethiye, Finike, Antalyay• 

rakamla okunabilmesi için gidecek •• döniiıte m.zkor ıok 
açık yazmalıdır. lelerle bırhkte Dalyan, Marman•· 

4 - Bedeli ıııııl•anımenenin Sakız, Çanakkale, Gelıboluy• 
0 ,,7,5 teminatı muvakkatası 

sandık makbuzu ve ya hükiı· 

nıel~e maruf baııka mektup
ları kıymeti ıııııharreresi iızcrin

den istikrnzı da lı ili ta vilAtile 

uQrayarak gelea:ktir. 

16 Ağustos 
Trabzon birinci 

yapılmıyacaktır. 

---Pazartesi 
postası 

borsa fiatından " 11 10 noksanile a:r .. ···=·····=····· .. ·ıı··· .. ••• .. •• .. ····:::? 
sair mim esııaııı ve ıaııviıatın n11.ı ...... y ..... e .... l .. k .. e ..... n .... C ..... I ..... 
teklifname ile birlikte ikinci 

bir zarfakouularak komisyon H VA p UR L AR I 
riyasdiııe verilecektir. fi ' 
__;_-------ın ızmir sür'at Posta ~ı ~ Lüleburgaz ı\sliı•e mahkeme- •• • q • ~ 

sinden : Kırık Köyünden gül- j1·ır.u,~~ı' c lsmetP aşa, ;ıpurır~ 
süıııiiıı zevci o köyden korucu • 1 :: 18 p ~ünii canı 
Yaşar aleyhine ikanı~ eylediği jjAğustos azar saat 1 S cc' 

boşanına davasının yevıni mu· ı: G J nhunıın ~ 1 · ~ 
:: a ata ''"" ""~ ' u zm1re ~ ayyrııinde tebligat icra kılındıg" ı " h k 1 •ı· ~ arc ·er e< ece. ır. ~ 

halde gelmediğinden hakkında l\aradeniı Pı»tı<ı ~ 
gıyap kararı verilmiş ve istinıa A d } r: 
kılman şulıul nıerkumıın zevce· na o u ~ 
sini üç karısı olmasından ııaşi \3puru p I" 
bakamadığına şehadet ettikle-

ıs .\ gıı , tos azar 
günli akş:.nıı Sirkeci rılııımıml•P 

rinden gı)'ap kararile işbu nııı· hareketle dop;ru ( Zonı;uldak , ~ 
amelenin ıııerkuııınıı elyevm ı ı ı G ,. ~ ne)() ll, erze, ..... :ım,un . ~ 

bulunduğu yer ıııeclıul olduğu Ordıı, Giresun, Trabzon. r: 
ve tebligat yapılamadığı iddia Sürmene, Of, ve Rıze) yt ~ 
edildiğinden bittalcp ll~nen ı:idecektir. İi 
tebliıı-at icrasına karar verile- Taf>il~t için ~irkec idc \el· ~ 

kenci hanında kdin aceııtasın:t ~i rek ınulıftkeıne f 4 eyliil 929 • 
cunıartisi günü saat ona talik mtiracaat Tel. İstambul 151 ~ ~ 

ve Galatada Merhz nhlım ha· ~ 
kılınmış olduğundan yevmi ıneı· ı· 

nında Celipidi ve Sıafılopali ~ 
ktlrda mahkemeye gelnıısi ve 1 acenıalığına müracaat. Telefon !! 
gelmediği lakdirde hakkında Beyoğlu 854 ~ 

ı k 1 . -~ ınuamelei ~. :u ı uniye i a 1 ına· n:r.::::::::ı::::ı:::::ı::::::=:::::::::::::.• 

cağı tebliğ ve ilan olıınıır. 

Burdur Asliye mahkemesin

den: Burdur Ba!'; ara>ında 

ve Deliklitıı~ nam mnkidc 
kain ıararlıın ~arkan 1 latip 

i\Jehnıer efendi henı~ircleri
niıı bağı 'c garbtn tariki 
anı sinıalen :\ fırrık zade i)_ 

' mer cft:ııdi lı:ı~ları YC 

ben Diri o!';hı kalaycı ;\leh· 
met ,·ere,cleri haı;larilc nıah· 

dut iki diinıim kısnı>n bıı~ 
YC kısman harıııan. lstiJık;ı1' 
darn>ımlıı buJuııanliırın ııır 

buçuk ay içinde Burdur malı· 
• kcmei asliyesi hukuk kı>nıı-

na nı[ıracaat q lcıncleri Jıı

zumu ililn olunur. 

Yeni 

icra ve iflas kanunu 
Şerhi 

Yazan : İstanbul icra reiıi Ahmet Refik B. 

lkincı ctldı birkaç güne kadar çıkacaktı". lmçrenin büyük hu 
kuk,~naslannın ttrhleri e•a• ittihaz eclilerdc. uzun •enclerin tecrübe· 

!erile yazılan bu eı;cor ey!Olda meriyete girecek yeni kanunun en 
mükemmel bır ıerhidir. icra \O iflua daır en ince meıelekr 

ralahıyetli bir kalemle tahlıl cdilmiıtir. Fıyatı ( 150 ) kuruıtur. 
Satıı mcıkeıi l•lanbulda V akıt, Cihan ve ikbal kütüph•neleridir. 

Her kitapçı da bulunur. 



Eğer keskin ve Ağlam 
bıçak istimal ederseniz 
k~ndinizi traş etmekte 
hıç bir tnüşkUlata maruz 
kalmazsınız. 

Haydarpaşada: De
mir.yollar mağaza 
müdürlüğünden: 

Cillenc bıçü.lar1 pek IMlllD 
Shcft'ield çclltirıdaı mamGTdu.r. 

Yola çıkmazdan a'fJtl bir pe• 
ket almaruzı dırhatır ediniz. . 

Aşağıda yazılı malzeme paı.:ırlık He alınacağındun tali.,. 

ıcrin ı 9 ağustos pazartesi günü (hırdavat \'e perııkcnde le· 
vazım için saat 9 din 12 ye' ve clektri~ mef ruş't, boya. 
kırtasiye gibi aksamı saire için de saat 14 ten ~ ~ ye kadar 
isbatı vücut etmeleri. ve müddcd meıkQre hancındcki tek· 

lif atın knbut edilmeyecel';i ilan o1unur. 

Gillette 
'n • 

Burdur aslfye maJıJteınuinckn: 
Burdur kasabası dahili 
çarşusunda semerci ara~· 
tasında canip yemini ka· 
zancİ oğlu Hüsnü efendi 
elyevm Hacı b.hşİş otlu 
İbrahim veresesi yesarı 
hulğur zade Sadık efendi 
ve cephesi tarikam ile 
mahdut bir bap dükkana 
istihkak davasında bulu· 
nanlann bir ay içinde Bur· 
dur mahkemd asliyesi bu-

. kuk kısmına müracaat ey· 
lemeleri luzumu ilan olunur. - -

Diyand r,leri kl)dZım rniitlür· 
lüğün~en : Hayratı şerif eye 
Muktazi 8000 kilo RuRleli 
cinıinden mangal köınürÜ 
münakasaya vazedilmiJtir. 
19 ağustoı pazartesi günü 
verilecek fiat haddi layık 
görüldüğü takdirde saat 
üçte ihalesi icra lahnaca • 
ğtndan maa nakliye talip 
olanların teminat arile Js -
tanbul Evkaf dairesinde 
Diyanet işleri Levazım mü· 
dür]üğüne müracaatları. 

Sultanahmel Sulh 'hukuk lıar
l(tmllllntlen: Müddei Mehmet 
Nuri efendi tarafmdan Be· 
şiktaşta ıhlamurda nar so· 
lcağıl\da 8 n~ra!ı hanede 

• ••••• hıa•~ahim -efendi 
nıahdumu Osman efendi a· 

leyhine ikaıne eyl~~iji Y~ 
on beş \iranın tahsıhnc daır 
"Ilüddei mumaileyh Osman 
Ef. tastir kılman varakai 
4avetiye üıerioc mumaileyh 
Osman Ef. berayi ticaret 
bir mah mukaddem Anka
raya gittifi ye mahalli mez
Jcurdaki ikametgahı meçhul 

ı adet pergel ukınu buyük . 

1 
., ortası takviyeli şeffaf mınkale 

ı taksimi ar:ızi gece :-,nhısı ,, 
l ., cep tesviye aleti 

1 
,, beı şerit metre (20 metrelik) 

ı " huna (pistoltt) 

1 
,. yaza takımı kristal (biiyilk. orta 

8 
,, üç hokkalı ahşap yazı takımı 

5 " ahş-<1p tamPo" hüvar 

3 ,, ma1dnalı klasör 
ı adet termometre (a1.aml asgari. 

4 
,, koltuk sandalye 

2 ,, telefon etajeri 
ı ,, istorlu dolap (kliçük, 

1 
,, do~yn dolııbı 

80 ,, vernik fırça~ı (domuz kıh: muhteliO 
400 ,, lokomotif için tampon gnıssör (g:ırnitlir~ 

50 ,, bakır çenberli boyu fırçası (k1lh No f O 

30 ,, boya karışurma pıçn~ (No 14, 18) 

o ,, eyer takımı tam 
ı " (gaz) vida ıliş ölçüsü 

f 5 ,, kaynak lamba !\'C ke~mc .salümo mcmclcl 

6 metre 3 çam tahta muhtelif cb'attl. 

500 adet büşon fuzibli 6 ıımper 
5 ., yolcu yagonu için glop 

2 '" 
20 kilo 

5 adet 

5 ,, 
14 ~ 

kilo 
200 :ıdc.t 

15 .,. 
2 t1 

40 con 
2 adet 

8 kutu 

resim ınasnsı 

p1rinç çubuk ~O m m 
tarihsi:t. mııdcnl damga 
madeni tarih damgası 
lastik damga (muhtelif c,k.lldeJ 

gfü:crin 
kürek sapı 
t<.>s\"i~· ruhu 2!?0 m nı 
yazı hım~ kapı Ja\·hası (O, ı o :o, 17 

çimento 

ş.ıpirograf ·o. 3 
lAstik için sıcak kaynak 

ı 00 metro kanaviçe 
4500 kilo g;ılYuniJ:e olukJu Sl#Ç {0,5 800>'~Q0.) normal 

o5 ınccro çekme demir gaz bona:a 3.ı ~ 
ı adet memur masası 

ı ooo ,.. :adi san nıuk:ın·• 70 100 
l 7 • iki tarana 45 decece j()IUUO .nnahtaı 

ce;:.viyeci tırnak kalemi 
tngillz sidml t m m 

l .. 

50 kilo 
3 ndet 

takım 

telefon ~antıral )cootrol hohlni 
(hutce) nanı lüC2p ( 4 cilt) 

225 
kilo nıosko[ taşı 

sutkos1ik 1150 ,, 
2 adet cam 1'alcmlik 

puj ıslatmak j.çin silindir 
2 ,, 

2 .. 

j50 adet 
ı 5(.) kilo 
44 adet 

muhtar<ı pla"ıtil porselen 
projektör ,·e korıtak kömürü 

keten telgraf ipi ı O m m 
nıııden ;çtn adt arar ımısbp bleml 

ıoo ,. 
,500000 . .. 

:-i60 pus 

bulunduğu ınabaUei :mezklir 
muhtarile 111\ibaşiri tarafuı
dan verilen şerhten ~lafa~· 
•nıj olmağla bittalep b~ 
ay müddetle ilanen tebli· 
ğat icrası karargir oı.r:ak 
muhakemeaide 18 eylül929 

çarşamba günü $aat13,30a 
talik edilmiş olduğundan 
yevmi muayyen mezkur~ 
mumaileyhin bizzat gelmeli l 
veya taraf ıodan ınusadda~ . 
bir vekil göndcrın~, abi 
taktirde mabkemenın gıya-

deı-:-ıir testere llması jkt wafh 
ınuhtclif renk \ e eh· attı 1.aıi 
yassı metal cğc::-i 12 pushlk 

gfYr. taşı 

beıı rüyet edileceği mama-
. ileyhio malWııu obn~k ~ 

tebligat mekaıama kan11 o&. 
mak üzere ilin olunur. _ 

Kuvvet ve sıhh-1 
K-.. 1117• w •''*,,_,.. 

~wty• ..... 

Arıenoferatos 
!1• tem!• 
.d~blJJ,. 

~~ 
4epo1.-. 

b&aluaur . 

150 kilo 
ı.zo L-utu 

1200 adet 

200 " 
ı ,, 
ı ,, 

:iulu boy• (akum 
fabcr kalemi N. 2 

cep defteri 
benim bynak llaıMsa ( f ldloluk ) 

jıavya 150 ~mltk • . 

d
.. -n· cedit nmrabba çızgıli klgtr 

s dei:ll: 1..1.ı c .... 
6 kilo ru~ır1..ak bath perçin ~d i 

.. pirinç ınaden ,·jdasa 

4 .. d;, freT..e t>a;h pirinç nw]en ,·jdan ı:Müsı 
f 4 .. ağaÇ .ıı.·kbı;& 
1 " • " .. ~ yuvarlalc ~it pirinç .. ğ'aç "idası 
4 " rın·.arbk: f te1..C ba.Jh plrinÇ ağaÇ '\'idasL 

6 ,. ah·anlXli \."'e kurfU'l rondela 
•5 .. g uia~ (4 oox o.25/ 0,05) (120 adet) 

6 metre3 çam ' . . 
kü\"et 1 o ı fi cam açın 

3 ad~t foCOlral fcnat 
ı kınJıoa% 

1' cam kurutma sebp:ısı 

VAKiT 1 

KırNağaç belediyesinden : 
Boru ile Kırkıp; kuabuma ı.lı edikcek ( Koca IU } lç\n 

muhtelif kutur+ 9609 metre boruya ihtiyaç vardır. 
MGıaU.a1a 15 8 929 tarlhtııden 30 9 929 tarihine lıacW 

devam ~decdcttr. 
T alipkrtn bu ,.addet 's'"de Kırk-taç ~iyf':9lne müracaat 

ederek prtnamefl litemelerı ve &Ckliflcr)nl vermeleri ilan olunur. 

1stannbul Şehremaneti ilinlart 
Vesaiti naklfYcnln scyrCı seferinl ta1l7.lm \'C temin icin Gala· 

ta zabıtaf belediye nokta mahalline vaz olunan işaret fenrinln 
vereceği işaretler hakkında fıkral ıtiycnin 137 nc.i maddesine 
tezyil edildiii alakadararıca malum olmak üzre lllu olunur. 

1 - lşayet f enerin:1en kırmızı ;renk gören bütün vesaıti 
na'lcliyc duracaktır. 

2 - Yeşil renk g6rco \'eşaiU ııakHye ( Köprü • Domuzhant 
sokauı istikameti müstesna olmak iiıre ) Mukabıl istikamete 
~ider ve ~·eşili cördügü jstik:ıınetin sağına döne bilir. 

3 - Ve~ili gören \"cs:ıitf nakliye yeşili gördü~ü istikamct'.n 
soluna döı:mck i~ttrse av1.•crn seyrü ı;efcr memuruna iş ·ret 
vererek bekler ~e seyrü sefer memurundan alacağı müsaade 

üzerine sola dö:ıer. 
4 - Vaya gidenler kırmıu işaretiyl~ vesaiti nakliye scyrO 

seferint! kapanmış olan bir tol<ağın bir cihetinden diğer bir 

ci~ctinc geçerler: 
Üsküdar daireti ıdcn : Sahipsiz olarak bulu;up daırcyc 

gönderılcn bir köpri:'1n sahibi kim ise ü_ç güıı zarJınJa müra-

caatla alması : 

ZüJ:ıli çl'Şllle~i • sokağıııı·ı tesvi)·e \'C piy:ıdcsile deynekçi 
sôkağı kaldmınl:ırının iıışasi kapalı z::rf uşulile ey1ülün 10 tııı· 
cu salı güliü saat 15 te i!:ale edileceğinden Emanet lıc}'eti 
fenniye müı:lüriretindtıı 11ıııs~ ddak tl:liyetnameyj hamil talip· 
krin ~craiti a:ıılamak üırrc d:ıire hey' eti f eı~ıiyestnc ve ~·cvıni 
mezkCırda ttklıf mckfupl:ırile alelusul daire Encümenine mü· 

racaatlatı hAn olaııuı. · 

istaa uı 'ıirBBt ~H~BSIR~H: 
Karyesi' Sokağı 
Pendik lıtasyon caddesi 

" Ta"şantepe 
.. · Tqlıbayır 
• 1 Çatra 

• • 
Kulak '• .. 

1 it 
Yeldeğirmeni 

• Arabacı 

• 

Cinsi Numarası 
Tarla O 4624 Z. 

" o 7852 " 
il' o 19200 • 
• 9 38533 " 
• o 2692 .. 
• o 5238 

Köşk 629 
Hane 93 

Mandra '249 

• Bağdat Hane A91 
Baladauynıh cm1ak paz:arhkla iraya verilmek fü:ere 

müzayedesi Dir hafta temdit~diıırllştir: Taliplerin 18-8· 
929' pazar günü a# yarıaıa bd,ar BaabmıU\ müraca· 

" 

atları. 

Hareket şakirtliği 
müsabaka imtil1a11ı 
Devlet demir yolları umum 
Müdür~üğünden: 

J)e\ !et ~emir yolları için hareket şakirdi atınacnk \'e 
cylühin on beşinci giinu J lnydnrpıı~ı, faınir, h:mit, Hılcdk, 
ı-:sJd~chir, Kutılıy;ı, f...rcyli, .Adan:ı. Kayseri, Ankıır.ı, 'c • nm· 
sundıı müsalul<a imtihanı yapı1ııc.ı'kor. 

ilk me~!CP mezunu o1mak mc~rut otup fmdhan 1ıcs:ıp 
. (1\:esrl adi '\'C ~şad nmııtl arhansile tcna~ip), kitabet, Tur1dyc 

coğraf )'a ~o ıadbindcn .ia.a obuıacak.ur. 
3~ tk 3 I 7 revdliiduler mc1:mındı111 Ye hl7meti nskc· 

riresini ifa etmiş olmak mcchurJdir. 
'T.aliplıerirı lzmirdc .. nfi:ı h:ı..; komi erliltine. J foyd:ırpnşa 

Aubr'1. J(onya • e Saıruunda ~lcıme miifcıti Jiklerinc. diğer 
mew.kiler )'1.lkarda SU)'llan yerlerdeki hareket muk"tti~Jcrinc 
cerhii nsiknsı, hüsnuhal nraka:J, 11afu.s tezkcrcltrilc 14·9· 
929 öi)e \'aktinc kad.ıır müracaat eonelldirJer. 

Mulasıal terait köpru kişelerilc 111iiiabak:a mahallcrir>dc 
a5ı1lıdır. · 

l)~ktlo bir hanım 
. aranıyor 

Anadolu ajansı jlinat şubesinden: 

lstanbul Ticaret ve sana
yi odasından: 

Hakimiyeti milliye bayram' wnlinuebctile 17 Atus
toı Cumartesi g6nü odamır. kapıla bulunacaktır. -

Akhisar tayare ce
miyetinden: 

Bütün tc.is;ıt \'C lefcrnuıtilc ta)'} are cenıi •ct_i~e Jit 
. l "k" ld 1 ... 8 rı.c)n tarihinden ıulıarcn 
sıncma >lnn"ı ı · ı scnr. mm et c ,. ·:J-·1 

yjrmi bfr gtin miıddctlc 27 ·8-929 tarihinde lhalc:;l k~a 
. . . 'J'alip olnnlıır ... cr.ııtl 

kılmmak u1.err. muıayedcyc vcrıtmı~tır · ~ . (,, · ) A.khbar ıuhc:~ın~ 
anl:ımak u1.cre tayyare ccmıycti .uanısn -miınıcandnn. 

L·T·PIVER 
'PARIS 

KOLONYA SUYU 

N° 11 

tAU 0[ CDLOG~E N' 1 ı 

._. ~!' 

Porf ı.ımOr• l. f -: I' l V E R A • Ş. • ''' 
e ~" ~'' şı,11 Ahmet Oe~ $Ok.ak Uo. 56. Tel. • 

YEDİNCİ eOVOI< 
J ayyare piyankosu 

2 inci KEŞiDE: 11 EYL0LOEDIR 
nüYCK iKRAMiYE~ 

35,000 IJIRADIR 
Ayrıca: 18,00() 15,000 12,ooo ıo~ 

00 li rab k bır 
lirahk ikramiyeler ,·e ıo,o ~ 
mliktıfat.. ra 

Hu kc~idede rem'an « 3,900 ' numa .. 
kazanacaktır· 

30.000 hra zaıanao 0024 numarah a,l(et 

AÜMJ, T rabwrı, ir.mlr YC T urcduda. _ı. b~ 
18,000 lira ka?'MfU ~11 ,_.11• 

Edirıae, ıİıımtr. Acıpayam ve Sa__.• biWt: 
lS.(00 lira kazaue 33166 ~ 

Heym••· f zmlr, fu--ı.., ve samsunda. ~..., __ ı bilet: 
12,~ lire kazanın J 2759 nunıan111 

lı.mtr, Çan.lc:ka1e. .Ye Samsusıda. bilet: 
10'0')() lira kaı.an·tt• 32575 .-ıar.la 

Buua,kcl lı.m1r \'e Qmıaaelıde .-lmtfl'· 

Manisa vilavetinden: kı .., k 1 kırk lir• _; -~ 
1 -- Vil!yet ihtiyacatı sıhhiy~l lçla l °"' .... ,,,,,,_,_ 

.,.ı.,...., .Ce .ıı.ı, iki ~ kile Mırı~ 
edilece1ttir. W"' """"' 

2 Alınacak klnlnlerln ev..fı tle ~ ~rc:dlll-.;r 
yin ıartname lstanbul ve lı.mır aıhhat aa ~ .... .-ı 

. -M9 ttkMA ..oddeü .,.. r•d 
re bdardar. ı.rua ~ 

4 MüaalcMI alenidir. T .hrtre• ııklif r:- prttır· 
lertnın l 87 ,5 llra loymd!nde teıni,..tl blln:-.ı chr 

5 -- Tek\iBcr ht'i olınllı rn-1lel _1>utu h~ yP• 
6 - Temi.Dal• lttillll etaı1ea tehlikl: .,.adlrlOIOD' .ara-
7 - F a7.la talstlil IJ&iyeeler rilıyet -caat etmehdir. miJdlJri· 
P. T. T. 

~ okut yu:ır r~ 1azıa diz&{tıı bir Dllllo lıamma Jüzlltft 
"Vat'dır. ';:t' cadd(Si A"1Dt fJmdi apartmaınnda biriad tatta yetinden: pefl ''250,, IOD ,.tye. 
iitllt tu Wra:aat. J - Hututu havaiyeye ..,.ı- ~ \on ...... uPt· 

nlze demir tel kapalı ud _.ıe _.. ,...M ,.-~ 
2 Mün.lt .. 1 9 '929 ~ Niıl ;ıe td=. ..... ... 

~.de. tallplerta ...... dl ~ • _., ~ 
w '" 1 dal18l s 'tr...i bpala .,.,,,. .., ,d, ~
rihte saat on dörtte lııtael d'9 yf//A p• , ... ~ 



-- -- -----

qf1l~~I-~ Ga:etemlzde çıkan yazı ve 
~ • · '· .~eıimlerin bütün haklan mahfuzdur 

Ti rkivrJe 

K uruı 

i • ı AıNı ıso 
' 1 ~ ,. 400 

lıe. ~so 
' ' . ısı , 1400 

!Jarff_tt 'C'azetcye r< nderilrcek nıektup1arın üzerine 
J\.tıruş ic'are için~e ( idare. \llJya ııt.~e ( '\~nzı) 

ooo işa~~u~r 
EOO : FenJırfYan ft'ektuplann fa_cfeetnden, lnymnH. 

14.SO ' 1 mulc•ldueıbı aıektuplara konulmuı pan.lann 
2.(()() , la1 l:ofır.attndan Te U&nlann mOnderca.tlndan 

idare n:ıe•ul deflldlr. 
___ Y --.· - .• 

16 ARusto~ 
;~ 21 

= HER GUN ÇJKAR TÜRK GAZETESi Jlneı ta1n 
6 Sayıla 

İstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt,, yurdu 1 sayısı 
tel 11170 ~idare ı leri ; 1971 (.yuı işleri) • tclgrat~ VAKlT , posta k'!tusu: 48· 

Tiirk mekteplerile faydalı eserlln 
illnlannda o/o 20 tenzilit yapılır 

. 
Büyük ve ya bir çok defa için \'erlin 11"11arla 

hususi m<ıhlyetcekl ilAolaran ucretl 
idare lle kararla.şbrdıt, 

Cuetembe h.u.u.t ll&m kahul edatı r• 
tL S. H.. ll&oat acıntttl 

= • 

1 

1 

"' 
,~.,... ~----...,....,,...,,,,,,,.....,,,,,.,,........,.,.,.....,,.,...,,,=_.....=ı lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 

. Borsalar ıs Ağustos 192 9 ıa.-M •• a.l.iy_e_v-ek_a_" l-e-tı-·n·dı·e·n-: --
-= 

Nukuf 
336 senes'.nden 1927 nıali senesi nihaye

tine kadar nıilli hükumet bütcelerinden nıat
hibu olanlarla gerek nıilli Iıükı'ııuet ve gerek 
sakıt hükumetin bütce emanatı ve adi emanat 

Emlak ve Eytam bankası lstan
bul şubesinden = 

1 ır,111, lirası 

' roıar 
~O Yunın dırııhıol 
l Pt:JhFnıark 

l J\\tıııeturya şiltnl 

~r l.<y Romanya 
!"C J fl\"A fiıılf?ar 
l frlrnıeıık florini 
:o rrrnrız !ranı;ı 
~O Jfnlyan Jirrti 
'O turon Çeko. sıovtı.Jcra 

f<'n·onetıB c 1=ov\yet • 
Zrlc•t• .. Lf'lıl!tan • 

:::n fıınar • Yogop:lavya • 
:c Frlçika frırn~ı 
1 reıe!a Jrpanra 
:o lP'vJçr('ı fr~ngı 
ı Alc.::idi)·A 

Crk 
r crc!ra li1ertne l"ılr Jr.~1117. lirası kunı1 

1'f ,., C·rk ı 'l ürk lirası clnlnr 
rırı~ frank 
],Ifhıno • • Jirf't 
PerJ n • • nuırk 
Scıfyn 

Pr'l'k~rl 
• 

An.h:t<>rı1am. 

• 
• 

Cill4"VT8 • 

rrag • 
Yiyana • • 
)f11drit • • 
,.ı;15ı1va • • 
A11ıuı • 
l Lkrrt rn ley 

• Jrva 
~elko 

fl orin 
frank 
kuron 

LeJı ırat Turk 11rasf 

ıiltn 

ı:ıez<>ta 

zelnti 
•dirahml 

krUJ 
dinar 

'f dıvill<'r 

111 ro ı4 60 

00 ~4 
29 

00 00 
OOOJ 

00 60 
00 TS 
0050 
coso 

2(8 oo.co 
Jo 54 cco~ 

... ,l 49 oo,r o 
)029 7~ 

2400 COtO 
29 00 liO 

82 75 •2 711 
183 COH 183 00 15 
218 00 218 00 
1,. 75 121 75 

()()()~ 0000 
~3 00 23 00 
73 75 73 75 

ı 14 00 75 ı 14 75 
ao 25 oos:ı 211 

~oı so oeoı oo 
69,()0 9,00 

1075 C0.75 
047 75,')0 

12 20 00 
9 1300 
2 Ol 25 

f.11 82,50 
s 4300 
f ~9,00 

~ 47 75 
18 07,~0 

8 38.SD 
s 24 00 
4 :"5'215 

!8 88 

~· 15,(.0 
27 07.50 

ıoı s 00.5o 
0,4 1 00 75 

12 20110 
• •210'.J 

2 oı 50 
E5 82,SO 

8 •S 25 
1 0019 

48,00 000,2 
18 

• a 

07,10 
38 ·uı 
~4,00 

4 25 211 

88 88 
24 111 o:ı 
27 07 110 

ı .AnRdc..!u <lcnıiry ıfu (1. ıertlp A. n. C.) 
• " (2. • E. D. ) 

• 4' 
40 -

11 • (~. ., F .. ]. ) 

• 

J' tikr~z dılıJll • '·adell • 
J t:)·ıuıu n:uvahlde 
I> ran ly•li demiryola 
l lrııl ul tram,·ay FfrkPU 
F ıl.ıını rok ve Antlrepo 
h 111.1 1 ul :ıııonim ıu ıtrkett 

Hisse st>netleri 
lf Janka· ı 
t lD tııJı bankası 

t8 o~.oo 
ıeı oo,1s 
8 70 

04 

98 12 ~o 
192 00 21 

8 70 

• ıı 80 il 80 
1'8 00 00 00 

'1 ic: ret Ye :rnhire borsası 
1 ır:ııflf l 111 "11 -1 k~~u~ tarı:ıfJnılon Tf'rllmlRttr. 

Okkası 

.A,zanıl 
K. }'. 

Algarl 
K. }', 

ruf day % Çavdarlı 
Y11nauak ıs · I? 0000 16,SO 
K 1ı!ra 16 ıs O<>'Jo ıs :e 
!':\,1ı1er 17-fO 0000 t7 ıo 

~("ft 17 - 30 000.l '"· '20 
I 4 l nıe. CC-CO fOOO fl0,00 
« ıl n.al lul 0-CO 0000 0000 

r~'f'\ar 

4- rr•a 
~l ı~ır 

' u rır 
t- ulye 

-ZAHJRELER-

ıs.05 

fi 00 
IS 10 
oon9 
2700 

-111.:lUBAT-
0000 
71.n 

1305 
il, oo 
ıs.ıı 

00,09 
27 00 

rooo 
~ 1 20 

· -UN-
Çın·aJı klloao 
Eklıtra el<lıtra oo ıss:> 
F.kiılra 1880 
Birinci yumuoak 00 ı~u 
Birinci ıerl • 126:> 
Uçü:1cU • 1000 

TiFTiK -

1225 
1290 
1240 
1200 
1000 

San 192.20 182,21' 

Kasıamonl 16&.ııo l&G,Oo 

Konya Çengelll 207 00 207,00 

-AV DERiSi-
Zerdeva \if1l 0000,00 0000, 
Sansar 
THk1 
KuuduJ 

U000,00 0000.00 
• OIJ00,00 0000,oo 
• c 000.000 eoo, 

-FINDIK-
rındık kabuk!! 00 000 0000 1 

Badem ooo 00 00 o,oo 
-· -- . 

Ezine belediyesi 
tinden: 

• 
rıyase-

l\'oriırlu sularının şifa verici hassalarlle meşhur (Kcstan

boh) ılıcaları kcşifname~;i mucibince (13723) lira (4ı) 

ktıı ,ı~hık inşaat ve tamiratı yapılmak şartlle 1 haziran 930 

tarihinden ltibarm (10) sene rılüddetle icara verilecektir, 
Taliplerin şartları anlamak üzere (Anadolu Ajansı l!anat 
şulı<sinc) Çanakkale ve Ezine belediye dairesine müracaat 

etmckri 7 eylül 929 cümartesi günil saat 14 te ihale! 
kat"iyc i yapılac1ıı;1 ilan olunur. 

Taksitle satıhk emlak 

• 
hesaplarında nıukayyet alacağı bulunanlar, 
şubat 930 nihayetine kadar arzuhal ile bu
lundukları nıalıallin en büyük mal memuı:una 
nıüracaat eyleyip yetlerindeki matlubat vesi
kalarını vererek nıukabilinde müracaat ve
sikası almaları lazımdır. Bu nıüddet zarfında 
nıüracaat e.tmemiş ve vesika alnıanıış olanla
rın iddia ettikleri alacak 1513 numaralı ka
nun mucibiııce kat'iyen hazine lehine sakıt 
olacaktır. Şubat 930 nihayetinden sonra hiç 
bir mazeret kabul edilmiyeceğinden alacak 
iddiasında bulunanların 930 senesi martından 
eve! bulundukları mahallin en büyük nıal 
memuruna müracaat etnıeleri ilan olunur. Eİnnivet sandığından : 

Halka her türlü kolaylık göstermeği sandık vazife bilir. EmJli. ------------------------! kini ipotek göstererek Sandıktan para istikraz edecek müşteriler-

Ac. ele satılık ve kele- den işlerini bizzat göremlytnlerin del!Al ve· komisyoncu gibi ha· 
riçten bazı kimselere mfiracutla fuzuli masraf ihtiyar etmekt_e 
odukları nazrı itibare alınarak bu kere Sandık bu gibi müşterı· 
lere kolaylık olmak üzre mahsus ve muvazzaf memurlar tayin • b • h ı etmiştir. Vergi ve belediye ve Tapu idarelerindeki bu ipotek 

Pır ır ma a muamelesinin! bu memurlarımız vasıtasiyle yaptırabilecekler ve 
kendilerine ücret ve aidat namile bir şey vermiyeceklcrdir. Al!· 
kadarların malOmu olmak üzre ll!nı keyfiyet olunur. 

Bey~lunda büyük parmak kapıda Afrika hanı karşısında dörl A ı 
dükkan ve btr garaj ıkı aokağa nazır tahminen 380 arıın,elyevm - t yarış arı 
icarı ıenevlsl binbqyilz ltra. Lüks ve modern bir hamam ve apart• 

16 Ağustos cuma : 
man lntuına müsait ıermaye ıahıplerlnln parasına yüzde 1a.20 36 h 

Karacabey Harasından gelen ayvanın faiz getirir. Krokili hazırdır. 
k 20 hayvan satılacaktır. 

Müracaat mahalli : Bey~lunda küçük Parmak apıda 21 nu- Hususi trenler Sirkeciden 
maralı emllk idaresine müracaat. 

İstanbul ithalat gümrüğünden 
ıo 

3 
1 
1 

Sandık 

Balya 

" Mt'tro mlkAbı 

IODO 
450 

90 
55 

KIJ() Paslı kaşık 

• Kıl torba 

• 
a 

Kendir ip 
Boyalı pamuk mensucat 

7490, 3370 kilo muhtelif ebatta kereste 

Ba!Ada muharrer 5 kalem eşya 19-8-929 tarihinde lstan. 

bul lthalAt gümrüğü satış ambarında bilmüzayede satılacağı 
ilan olunur. 

l\1aarif. vekaetinden: 
Orta ve musiki muallim mektepleri ihtiyacı için kapalı zarf 

usulıle münakasaya konularak beşbtn otuz metre patııka mObayaa 
edilmesi mukarrerdir. 

ihalesi 24/8/929 tarihine müsadıl cumartesi gllııO zevalt saat 
onbeı te vekllet mubayyat komisyonunca yapılacaktır. 

Numuneılnl görmek ve ıartname sureU muaaddakalarını almak 
isteyenlerin Maarıl vekllell mubayaa! komlıyonu rlyaoetlne mO· 
racaaıları . 

Denizli belediye riyase 
tinden 

Dentzli ıehrl Elektrik lntaat ve teılsatı btr buçu1' ay müddetle 
2) eylül 929 tarihinde denizlide ihale edılmek üzere ve kapalı 
zarf uıulıle münakasaya konulmuıtur. 

ln§aat ve tesisat proje, kctlfname ve fen raporu ve milnakasa 
ihale ıartnamelerlnln birer, ıurretler1 Ankara, lıtanbul ve lzmlr 
ıcnal ve sena! müdiirlyeılerloe gönderllmtıttr. Talip olanların mez• 
kor müdilrıyetlere müracaatla muktezi teıkılcaıta bulunarak malumat 
istihsal ve ıartname mucibince miloalı:asaya tıtırak edebilecekleri, 
daha fazla malumat almak arzu edenlerin denizli belediye rtyase-
tine müracaatları tlAn olunur. 

Hnkara (Babıali) Caddesinde 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının hulundğu binanın iki katı 

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

caatları. 

İlan 
De()let De11ıiıyolları ()e Li
mcınları ıımıırııi idaresi11den 

Münakasası feıholuoan 60 km. yol malzemesind~n yalnız büyük 
malzeme tekrar kapalı zarfla münakasaya konmuııur. 

Münakasa 26 eylül perşembe günü saal 16 da Ankarada 
Devlet demir yollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
temlnaılannı ayni günde ıaat 15,30 a kadar umumi müdürlük 
kalemine vermeleri llzımdır. 

T alıpler münakasa ıarınamelerlnl 1 O lira mukabilinde Ankarada 
malzeme dairesinden, lsıanbulda Haydarpaşa mağazasından ıedaı ık 
edeblltrler. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Münakasası fesholunan Kayseri atelyesine ait Km. 12 lik yol 
malzemesi tekr.ır kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

Münakasa 8 eylül pazar günü saat l6 da Ankarada Devlet 
demiryoJJarı binasında yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak· 
kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar umumi Müdür
lük kalemine vermeleri lizımdır. Talipler münakasa şartnamele
rini 20 lira mukabilinde Ankarada Malzeme dairesinden lstanbul
da Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. 

~i~e nıünH~HSHSI 
Pendikte Bakteriyolojihanesl 

baytar! müdüriyelinden: Kapalı 

zarf usulile müessesemiz için 

23,500 adet muhtelif cesamette 

ve seram darülisıihzıın için de 

5C00 adet lam kiloluk ıııe 

alınacaktır. Taliplerin ıartna

melerlnl görmek üzere her gün, 

münalı:asaya ııtırak için de yevmi 

ihale olan 4 eylül 929 çar

ıamba günü saat ondan on ikiye 

lcadar teminatı muvakkatelerlnl 

defterdarlık binasında muhasibi 

meı'üllüj!ümilze badettevdı saat 

on dörtte ziraat milesseselerl 

mubayaa! komisyonuna gelmeler!. 

Sahhk dükkan 
Çarıuyulcebirde Kalcılar ıo . 

hğında 48 numaralı dülckôn 
ıatılıkıır. T alıplerin Üıküdar ia 

kele caddeaiııde 27 numaalı ir : 
dülck&nda Ziya Beye müracaab. 
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Buıün dofanlara lıim: 
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Hayn 
K11· 

Macide 

Gilnün naıihati: 
Gureba laibine her l.irn dokuna 
ı·~raya slnesl nck.p<.:t okuna. 

Busünkıı--lıava 
Rtlz2Ar poyraz ve ba,·a a k"ı r 
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Mea'ul müdür: Refik Ahm•I 

VAKTın 16 Ağuı?tos 1929 tefrikası: 18 Ift, 0 

- a n ~tını_ İngilizceden mütercim: Gı'i::.in 1\ 11ri 

Eski küçük evimize git • 

meğe cesaretim yolc. 

Büyük annem nasıl bı • 

raktı ise öylece duruyor. 

• Hepsya. bakkalcığı ile 
evlenmiş ve orada bekçi 

gil.i oturuyorlar. Fakat bir 
gün gitmek mecburiyetin

deyim. Oradaki eşya1arı 
yerleştirmeli. • Ogüstüs • 

bana oda hazırlıyor. Şim
di benim de bir "Budu

ar" ım olacak. Benim zev

kimi hiç sormadı. Tama

mi e bana bir sürpriz ya-

pıyor. Bir çok adamlar 

evin içinde çalışıyorlar. 

eşyaların geldiğini gördüm. 

• Ogüstüs • geçen gün 
dedi ki: 

- Misafir odaları çok 

büyük. Annemin buduarı 
yalnız değil; benim odam

daa sen nefret edersin. 

Bunun için artık akşamları 

tamamile benim olacakın 
bir oda yaptırıyorum ve 

zannederim ki senin d~ 

hoşuna gidecek. 

Sadece [k~ndisine teşek· 

~---------.---------kür ettim. Maamafih onunla 

yalnız oturmaktan ziyade 

kainvaldemle ve Amelya 

ile oturmağı tercih ederim. 

Yemekten sonra beni 

odasına çakırır. Odanın 

içi cıgara ve piposunda 

kullandığı tütünle öyle pis 

kokar ki... Kendisi es~i 

lacivert bir av elbisesile 

burada oturur vd g82ete-
Ieri okur. 

Koltuğunun yanında mut· 
lıik soda ve viski hazırdır. 
Odaya ~kserl girdiğim za. 

man onu yarı uyur bulu • 

rum. Beş dakikadan fazla 

kokuya tahammül edemiye

rek çıkarım. Evin içinde 

okunacak hiç kitap yok. 

llk harçlığını yakında alır 
almaz birçok kitaplar ala· 
cağım. 

Kendini adeta elkapısın· 

da ilk defa çalışıp aylığını 

aJ,.cak olan bir hizmetçi 
gibi hesaplıyorum. 

Maamafih. öyle zannedi

yorum ki ben de parayı hak· 

kettim. Çünkü çok sıkıntı 

ı:ektim. Geçen ay beni çok 

ziyaret edenler olmuş; bu

rada olmadıgım i~i"l yalnız 
kartlarını bırkıp gitrııi~lcr. 
Fakat şimdi ekserisi bi ·i 

evde buluyor. Kain valde

nin vasi bir ziyaret listesi 
var. Herkesle konuşuyor. 
Ekserisini gittiğimiz zaman 
evde buluruz. Bizden evvel 

uşak gider ve kapıyı çala

rak evde olup olmadıkla· 

rını sorar. 
Evdeler cevabını alınca 

arabadan iner evden içeri 

gireriz. Dar bir koridor· 

dan geçerek misafir oda

sına götürülürüz. Herkesin 

müsafir odası biribirininki

ne benzer. Dıvarlar kağıt

lanmış!ır. Kanepeler de 

kenarları sayvanlı yastık

larla dolmuştur. Ev sahi
besi bizi karşılıyarak: 

- Sevgili misis Kereç 

bize gelmek IUtfunda bu

lunduğunuza minnettarız! 

Misis •Gus. değil mi dir?. 

Misis "Gus.... Bir ben 

i~itiyor musun. Büyük anne· 

ciğim. Oturduktan sonra 

konuşulan şeyler her y 'rde 

hep aynıdır. Hizmetçılerim 

çocuklarını anlatırlar. Bazer 

Lcdi " Tilçester • in bahsi 

geçer. Ona • Tilçesterin 

Markizi. diyorlar. Geçen -

!erde böyle misafirliğe git· 

tiğimiz bir yerde bir kadı~· 

cağız ilk torununun dünyaya 

nasıl geldiğini anlatarak 

Misis • Kcrcç. in ye.kında 

bu mevkide olmasını te -

!l>"nni etti. Aman yarabbi! 
t BltıneJi) 


