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Bugün ~~~.im~yeti Milliye 
ftedı1hete ~ar~ı Birincı Buyl!-~ Mıllet Gazi Hı. 

Bayraoııı dıır 
• 

Uull Q M~ clısı Reisi cumhurumuz Gui 
t_..ı Hz. dün akp.ma do~ 

motörle, Y qllköye kadar 
bir deniZ gezinUsi yapmıJlc..r 
ve akp.m saraya avdet bu

Fransız muharrirlerinden 
(Hanri dö Korab), (Maten) 
gazetesi namına Türlöyede 
bir seyahat yapmış; şimdi 
müşahede ve tetkiklerini 
gazetesinde bir makale sil· 
silesi halinde neırediyor • 
Bu makalenin birincisini 
(Vakıt)ta terceme suretile 
neırettik; fakat diğer ma -
kalelerl okuduktan ısonra 
Fransız muharririnin tel• 
l:ikat ve mü:ahede addet
tiği şeylerin hakikatla hiç 
bir :münnsebeti olmıyan 
levanten proçagandalann· 
dan ibaret olduğunu gör
dü~ümüz için bu yazılardan 
gazetemize iktibas yapmağa 
lüzum görmedik. , 

' 
• 

, 

yunnufla.rdır. 

!z D. Vekilimiz 
Bugün şehri- .. · ld mize eli or Dunkü ko~l!lar çok heyecanl~ o. _u. 

Eğer "Hanrl dö ~rabnın 
rtıemle~ctlmiz hak.kında 
yazd1ğı yazılar hüsnü nl-
vet ile toplanmış ihtisas· 
lardan mürekkep olsaydı -
bunlnnn hatalı cihetlerini 
tetkik etmek ve bu hata-
ların neden ileri geldiğini 
göstermek bizim için bri 
vazife olurdu. Halbuki (Ma- 24 1'eşrinie(1Vel 1339 da. da bu geceye 
ten) de neşrediLn makale- tesadiif eden 12 Rebı"z'i.let•vel gec<!Sİ ('C 

lerin ikincisini gördükten fJÜUii l]a khniy·~tı, 111.illi.ye [Jc~yra ntı 
sonra bizde hasıl olan i_!l- ofarat( zlan edzlmı§tl 

A~~ara, ı~(V·~·~clcfon) Muhsin B. Unifor~alı zabi~an koşusu Je, bınıcı {j Dahı.Jıye ".ekılı Şükr~ K.yi Darülbedayi reJiı6ıii tayyar~ mektebı talebesi hararetle alkışlandı! 
B. rcfakatındc lcalcmı matı- ile Parise gitti ve geldi . 
sus ~üdü~ Ekrem ve Y..'· Geçen hufra içinde ıayyare Giiniin birincileri Tayyar, Alceyl:\ıı, Kupı,ırıııe, 
vcrlerı Anf beylerleberalx·r ne Pnrise ıcidc11 "'l)arülbedayi .. ~. 5 .1· 
lstanbula hareket etti. H~ - .:. rejisörü E.r- Yıldız, Mavzıka ,.e 3 uır 
riciye '. Maliy~ \'ekiUeri!e tuıtrn} Muh-
umum ıandarmtumandı:u ö• .. 
Zeki paşa , Fı müfettişi, sin bey gc-
meb'uslar ve kan tara· çcn çarşamba 
fından teşyi edildi • . llkşamı gene 

Şükr :i Kaya B. hareke· tayyare ile 
tindçn xvvel müstepr Hil- şeb ri mfzc 
ml, Vali Nevıa\ biylcrle A-- •• •• 

b
. l'k Ahi M uonmuştur. 
ır ı tc mesut ve a~- E .>t- 1 mıraya giderek bazı telki· rrn,, ru 

katta bulunmuştur. l\1ubsln Bey 
• 1 .nistc bu-

En Slcak 
gün 

1 unduğu iki 
Ertuğrul Muhsin S. gü tJ za~ 
fında, sesli filimlcr hakkındıı 
tetkikat yapmıştır. Ja Diğer taraftan " Ankara Blnicili~ me~leblnin tale'bt.$1 koşu esnasırı mezada 

postaSl :ıı filminin büttin par- Yaz at koşularının dün de güzel hayvanların 
tıba Fransız muharririnin Milli B dı B M. M. 

Bugün Hakimiyeti · 'ye ayramı r. • 
yazılarındaki hataların bi- 1-2 Teırfnisanl 1338 de verdiii bir kararla 
raz da bilerek ihtiyar edil- saltanab ilga etmi~Ur. 24 Teırlnievvel 339 da da saltana
miı olduğu merkezindedir. tın uhdei millette iıtikrannı ve hakiıp~;reji milliyenln 
Onun için (Malen) gibi bir teeaüsilnü tureli kaUyede tesbft eyOyen~nn B. a · 
Franeız gazetesinde yeni M. nce kabul edilditi 12 Reb.iülevvel aecesi ile trfinü 1 
T Jrkiye hakkında hümü Hakimiyeti MillJye Bayramı addolunmufbır. 
niyetle yazılmış olmasına Saltanatı ilga eden karar 

J5tanbul dfJn Sl ye 
çıkan derecel luJraret 

altında bpnaldı 

çalan ikmal edilmiş ·ve evelki dördüncüsü büyük bir mu- çıknntınası gibi .. . be-

k 1 hepsi bu} uk 
gece il provası yapı mıştır. ,.affoklyetle yapıldı. Bu ko· Bunların r ette 
Bu hafta içinde de matl}µat şunun di~erlcrine nazaran yecnnlı bir miıkeırıme ı} k 
mümessillerile bazı yüksı.:k daha ehemmiyetli olduğunu 'apıldL DilhaSw3 Jokey me • 
:z:evata irae olunac:ıktır. il 1 besi tarafından } ıı· 

Muhsin Bey yakında ":Ka- evvelce i~aret etmiştik. tebl ta c uzel bir 
çakçılar,, ismindeki filmi çc- Filhakika emsaline nisbctle pılan hareketler g. k 
' 'irmiye başlıyacaktır. daha bü) iik miikifatlon ihti- surprlz gibi se) ircUere .zeT 

ihtimal verilemiyecek bu Birinci B. 1\1. !\I. :carnfından 1-2 teşrinisani 1338 de 1 
neıriyntın yer bulabilme~ine verilen karar şudur : 
kar§ı teessüf etmemek mum- • Teıktldli e$0Slye kanunile Tarl(lye hall(ı hukuku haJc;mtget ve 
kün değildir. hük{Jmranlsinl müm~ssili hal{ı}eıa1 olan TarJc;ye Büyük Mın~ı ~distnin 

( 
Maten ) muharririnin şahsiyeti maneOiyeslncl~ gayri kahili terle ve tecezzi ı.ıe /erat o/malt ılzere 

·] .. bif'ül islimale ve iraclef mtlliyeye istinat dmiyen lıiç bir l(aııJVet 
hüsnü niyetle hareket et- Jemsı ... e IJ' • h tk L lb 1 <ile Myeli lammamı.ı,a karar ııerJfll ci e m/ıa't' mi hudutları danilinJe 
me:liğini ispat için uzun L· B ... M haL"metinden ~ ,Jeli halt.Omdi tanımaz. Bina-

b ı hacet Tür~tge · '"" · I(" lı olan 1 /, oylu yoru ınıya eiıa/eyh Tt kige lıa!kı hakimiydi ,a slyeye m~lt .slan u/Jalci 
yoktur. Yalnız bir ınak&le- ı~kli hak.ü:eti 16 marl 7336 elan itibaren ve ebetligm tarihe milnlalcil 

ıinln bir iki noktasına dik- add~yleml~tir... l t 'l 
katle temnı etınek kafidir, De<1air ('C mektep er ta 

1 

Mesela " Hanri dö Korab,, kl .. tl milli"'e bayramı münasibetilc bugün devlet 
ı tanbu Ha mı) e J .. kt 1 'ld' 

ikinci makalesini ' • devnirİ ye sair res~t mu.esscs~t, . mc · ep er tntı ır. 
lun bugünkü vaziyetine Ankarada Jıakirnı.retı nullıye bayra·rnı 
tahsis etmJ~tir ve bu ına· k 16 ( Vakıt) - Yarınki Hakimiyeti milliye 
kalesinin baıına güya Gazi . An bar~ mı münasebeti.le Gazi çiftHğinde 1 Jimnyci 

1 n a} ra · ·ı k 1 Paşa lıtanbulda iken a ı • EtfAl menfııadne bir garden pnrtı verı ece t r. 
nuı bir resim koymuştur. ~-~~~~~~::;;_~;.;..~----------
Halbuki hu resim bu sene 
lıtanbulda değil, geçen sene 
Cumhuriyet bayramında 
Ankuada alınmıı bir re-

simdir. 
Makalenin esasına gelin· 

ce : "Hanrl dö Korabn Be
yoğlu fatanbulunun ikbsaden 
ölüm haline gelmiı oldu
~unu ve artık buna hayat 
\'ermek çaresi buluıunadı-
iını iabata çalıııyor. 

( Maten ) muharririnin 
Beyotlu tarafının öliiın ha
line gelmiı oldupu iıbat 
için ileriye 'sürdüğü deliller 
iıe ıudur: Türkiye de harf 
inkılAbı münasebeti ile bü
tün dükkAnlara, mafualara 
emir verllmff, eski arap 
hanterl ile yazılmış . olan 
~ükk&n ve mafua tshnlerlle 

'&vhaların yeni Türk harf
lcrbıe tebdil edilmesi tebliğ 
olunmuı, bunun cızertne 
bnuın dükkln ve uıafaza 
•ahtpl~ri eski arap harfleri 
ile yazılmuı Mmlerl ve liv-

hıı!arı koyu ·bir çikolata rengi 

llc atlmtıler; fakat hiç bir 
lükkan ve majaza sahibi 
Y~ni ha.rfler ile isim yaz-
tnaia, lfıvha rısmaJa lüzUID 
törmiyormuı ! dakkAn ve 
rnaıa7ıunnı lptslikten do-
1 nyı kr.oatmak zaruretinde 

-

1'oP m~areb~~i .. 
Çi~~bududunda ıkı mcvkıı 

Ruslar n . "ol ettiler ... , 
AA)_ Tok· Rus-ÇJı muhnsamatının baş· 

ı..ondra, ı 5 ( · · bildi· ladığını bildiren haberler 
yodan Röytcr sJansına ll [Alt tarafı s üncil sa)'tfamıudad : 

Mançurtden ge p ::m:r 
riliyor: ldmae de alacı yokmuıf 

kir• uıoddetl- ı b ld b · 
oldufündani 1 bekllyonııUf! Bugün ıtall u a ın· 
nln bitmeıdan her haıııi ta· terce ecnebi vardır. Acaba 
Beyoflua bO~ tenıi· bir tek ecnebi Beyoilunda 
rafa bakllta lflddatYon etki araR harfleri allinmlt, 
JAt de .. bf "'!ru1Jorıb~ 1 ,.qt veriQe yeni TOrk 
iJAn1an ~ r.--- ,..,,, c4· ~td de lf.vha yazılma-
H~ bidhı Be1°•·- ~ ~·~ bfr ciokkln ve ya ma
cMet biaftUI bat* .ab bir ıaza aöstereblllr mi? Acaba 

Pnifı '"' '·:ıt buna kal'fl 

k k 1 d 
vn ellen dünkü koşunun ye Htihar verdL ana a e e mlitcncn i kısımları da var- YarıfA 1eıep)et' , 
dı; iinHormalı zabitana mnh· .. ki dünkü se~lr· 

ehitleritnfz sus manialı koşu, Karncabey- cll~~~ıilcb~!~~uın )arış~~ 
Z

• I -deki jokey mektebi talebesi 'tcnasıptı. 
ıyaret edi di tarafından yapılan av koşusu ehcnıınlyctile ~~) 

Dün lstanbul, mevsınırı Heyet bu sabah avdel \'C Karacnbeydc yctlştirUen lAluıı.rafı 4 
Uncli .. 

en sıcak aünürfü yaşan ış- t --'-•
1

f9l• 
0 

cdivor ltiJDA .--tır. Hararet biri-- gi:n- .l Du·· n heyecanlı boks mit pyanı .... ıyl'!-~ Çanakkale, 16 (Sureti mahıu- b 111eıDD.... ~ 
denberi yülcseldiki dereceyi ıada giden muharririmizde-' l ld ler ohn•

11 

u ...A&terecek 
· "I d 32 ka v UJ maç an yapı ı . ı-• haki• •-geçmış, gu ge • ye - apurumuz Saray önündo lıaval tını ~ LtiiJaa,.kala .. 

dar çıkmıştır. fişekrer attıktan sonra ayrıldı ve sebeplerdir. rn bat orı:~den sohta gün do- dün aece sabaha karp Gdıbolıya ==- - edfye dofr'I ğuşundan oldulı:ça süratlı ..ı.ııı. Burad .. 300 yolcu old.k, saat on 
1 

. b" - ,. . ilcı ... , aonra Çanakbleye orld'L landı. bok-s.rl -_.J-

vc scrın ır ruıgar esmış •- -. ed .., .,_ 
bu sayede hararetin 2'"Y" Voli, jonda.ma kumandanı, bde- Müpt 

1 
Ahnı'-

•~abı'li tehammül bir hadde diye reisi ve elli z.iyaretci dalla lbrahim flasall•• u---.,.. aldık. Bundan ıonra vapurumu:ı:. 770 y gos ...-va~"llasına mani olmuştur. yolcu ile boğa:ıda 1lerlemf)e bqladı. İımaile ' or ali ıelc:liler• 
. Y~ilk~~ rasa~ 01erkı;_2i· Bugün "" 12 de Cud.ı Ke- • 18yı haseblle 1 ~ellhlD .. nın vcrdığı mal.uma~. gore rtm bey gür acıile, cmıalsiı. Çanak- GalatasaraYh elaıe-

bu sıcaklar bır muddet kale deniz 'e kara harbi hakkında- .. Kaninin rakipleri g 
daha devam edecek ve ki konferansına batladı 'e bazı . 
sonra tabii vaz.iy~te avdet &ütunlan i~aret ederek şöyle bitirdi: mı§ti• lk h yeeanlı m•P 
edecektir. "Bu hnkaytki tarihlyeyl iz.ahtan Günün i e Nccıni ile 
~1111111ıını111111ıııııı1111111ııııı11111ııını1111111ınıııı11111~ ı~nra şu mukaddes kondurulan bu Galatasaraylı s U r k d• s sütunlara bakarak tanhe soru\ orum asında çereyan ~ n8 8 C 1 ~ bunlnr ne)in ntşaneıldır~ Bu ıOtun- Stavro ar berlikle bittL 
'§ A •

1 
A ğ lıır, <legtl üç bet metro, semıyı etti. Maç bera t Me-

l< vrupa 1 e • ~ Jclccck kad" yııı.eı,. ııub..ıne Bundan ,.nr• Veda ~merı"ka arasııı i! ancak \U yazılabilir: ma~lubfyet Ve , 1 .. ÜP fk1PcJ Jtl&ÇJllJ E ag h ... ti B ' il'- 1 L 1 Dün SarMga ile l:arıılaşan Kemal nase i e gun h :ı.z eski s I ., ., 'E e;r.ı?'e uracıa y ue cceıı:, ve ov yedat en"' 
1§ nası gırdı 1 j lerpıçten de olsa dık duracak ıO· Dün Tepeba§I bahçesfn- yaptı. ktlıı•P edtome-
§ E tun \'nrdır o da Türle neferinin d b k l ld kabiJlyetJni t ~ df1't1 ~ ~ meşheclının batın• dıkilecek sUtun- e 0 1 maç arı yapı 1

' Fakat dOn goıter a• 
~ ~ dur. <?nun litabeai zaferdir. .. Son üç ay içinde bu rnitli·ucli et rakibine ı~ya 
§ E • A1.1z tehitler, stzfn ıçın döktu- sahada gösterilen faaliye- meVC Y li gelrnetune 
'§ :: itfimil:ı:. y111lor gurur yqıdır. Bı:ı:. • • besabile ıa p 
1§ i Türkler ,..a•amak mel'lbaının alilmde Un ıkı maçtır yeni ve spor· ttJ = = ,, ~ kif yel e . ~ ff olduğunu bilenlerdeniz. Türk mılletı ca bir organizatörün elinde a uaevi bok!ôriİ 
s :: onun için ölmez \e ölmı)ecekur. h ki l Son m•Ç lll i E "§ Konferansta bnyük Caı.l)e ;it eves r genç er için mu- a ile amatör ıamP -
~ Bu mühim meaı;_le ~ p•o;•t.. cond.n alıa,tando. . clb'. iolifade bir yola ıP.'."!· Sar"":ceınal arasında ya· 
= hakkmda tetkikata mus- E Vapurumuz Seddulb.hirc geçe- fim memnuniyetle goru- yonu b na:ıaran ~ tenit ve merakı calip ff rek Jonktepe hi:ıasın:ı kadar gitti. D""-'~ • b k d pıldı. Raki ine l bil 
§ . ~ burada me,lit okundu. Muftu dendi yoruz. UJULU muıa a a a olan, Kenıa • 
~ bır makale silsilesi der- g dua etti mebu.s Zfyaetıın B. bir görünen ciddiyet ve intizam pek genç evrelerde 111u· 
5 cine baılıyoruz. Birinci E hitabe Irat ettı, ,chtr bandogu ma- bilhassa ringin etrafa~a haııa ilk d til Neti· 
g makaleyi bugün iç aayı· ~ tem havası çaldı,ve tehitler ael&mlandı li l l vaffaklyetlf d~fiio · d lat ~ falanmızda bulacaksınız. g Şimdi aaat 17, artık dönüyoru:ı. idare itini e ne a an arın d berabere bırakıl ı;, 
Eımıı11111ııınııı1111ıııırıı111oııııııı11 11 11ııııu111ııı•ııııtfü Yekta Ragıp bu ııte emeli ıepkat et-..,~;..:. ı m•=;• .. _, .. 
::=:t :a m::::::::ı:::n::r.::ıs ... :::x:c:ua:::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::::::n::x::~:::ıa:r.a:•» -

11 
su g<ılODÇtOr. nc-

Hanri dö Korab İ&tanbula fında büyük tenzilat ile teWdd etmek hangi mın- dMtr; ~ muharririnin '"" hanıi tarihte gelmiı ve git· mal satmak itiyadı bilhassa tıkla telif olunabilir ? ! ,.• ;~ı bu sakıntı ile Wf 
mittir? ve eler son aylar büyük mağazalar için bir ŞOpheslz harbi umumi- ~lr münasebeti oılDllllP. 
içinde gelmit ise lstanbul mevıim ve moda meselesi den ııonra dünyanın her deliller ve ın flrld,... 
içinde en Ziyade yeni in- deiil midir? binaenaleyh ı~ yerinde olduğu albl latan· 1c:at etmek aocak.h .... 
pat yapılan mantaka Be- tanbul fçln Öteclenberi bir bulda da iktısadi bir aıkıntı ~e karfl ~ ......... 
yoflu Ye Şlf}j muhiti oldu- an'ane ~ahiyetinde olan vardır; fakat bu sıkıntıya olarak tefairh I .Js~m 
funu hiç fark elmenıit mi- bu nevi tenzilatlı aalı§lıtrı bilhaaaa Beyoilu tarafa '':k ;ıJe TllC 
dır? Nihayet Beyoilu tara- yeni bir buhran alameti ölüm ınazarası venn 



Aleluandr Zublcofun h4tıraiı 

Yiiksek sesle: 
- Hele tecrübe 
Dedim. 
- 2000! 

edelim! 

Banker asabiyetle bakı· 
yordu. 

Birdenbire şans dıığişti. 
Kazanmağa başlamıştım. 

Az zamanda bütün ziyanla· 
nmı kapatarak 37000 filo
rin kazanmıştım. 

37, on daha 47 eder. 
Üçbin kuroncuğunu daha 
olsa kendime tayin ettiğim 
hududa varacağ.ml Elli bin 
kuronla artık ölünciye ka· 
dar ferih fehur yaşayacağım. 

- 1000 kuron var! .• 
Banker kağıdını açtı. E

ıinde maçanın kızı ile do
kuzlusu vardı. Bin kuron
luk kaime bankerin önüne 
geçti. 

- 1000 kuron dada 1 
Kazandığım bank kaime

lcrini birer birer kaybettim. 

Artık kanın lcalınamıştı. 
Sanki banker paraları man· 

yetizme ediyordu. Bütün 
para onun önüne akıyordu. 

Sabahın dördünde cebim· 

de beş kuron lcalmışh. 
i<endimi toparlıyabilmekli
%'im için biç olmazsa bin 

kuron lazımdı. Bu beş ku
ronla ziyanımı toplamaklı· 
;ım muhaldi. 

Ertesi günil bankaya 
giderek 1000 kuronluk bir 
kaime aldım. O akşam bu 
pörayı da son meteliğine 
IG>,far kaybettim. Er:esi 

günü ikinci 1000 kuronluk 
kaime kaynadı. Hafta so· 
nunda 7000 kuron kay· 

betmİ} bulunuyordum. Hid· 
det rnden adeta kuduruyor

dum. Valideme tahsis etti-

ğim beş yüz kurona kadar 

ne param vars:ı bankadan 
aldım ve "Zopot. a gittim. 

Bir i1<i gün şansım dü
zeldi. Servetimi tekrar 5000 
k•nona iblağ etmiştim. Bir 

akşam banker sen metele
iime kadar neyim varsa 
"ıepsını kazandı. Yalnız 

vııldeme tahsie ettiğim 500 
":uron kalmıştı. Bu para 
mukaddesti; buna dokun· 

mamalı idim. Kendime iş 
uııdırn. Küçüle bir tercüme 

yı;p:ırak 50 1..-uron kazan
dım. 

Bu:ıunla ~ansımı bir da
ha denemek ıç:n tekrar 

"Zopot.a giltim. "Rulct.te 
tc cr:be etliırı. B.!nker or::

da Jeğildi. 30 ~ur on l:a-

0 ı· 1 •• 
zıııdım. yun r:ı"·p.erıı:u:ı 

er esi al..t-'\m gdec~klerini 

ümit ediyordum. Ozün sa
bahtan &!..~ama kadat asa
biy.tle clo!aştıı•1. Saat ye· 

dide kulüpk bulunı:yordurn. 
Banker or:ıda idi. Az mcb

l5ğla oynamaklığıma şüp
hesiz ~ş:ıc.Jktı. Fakat öy!c 
ince uzun dü~üamiyc vak· 
tim yokt1.ı. 

- Bir küçük parti çe· 
virelim mi? 

.. . ' . - ıvıaaııne:nnur.ıye ..• 

Takriben 30 kuron ka
aıudım. O vakit 100 ku
ron sürdüm. K;.ybettim. 

('/j kuron da.ha ! O da 
gitti. 

- Affceersiniz; üzerim
de nskit alı:çc )'Ole. Çelı: 

, •... d C/\nlı: r.. ıc~ cıım e ....,.. uroo 
verebi'ir mi~i:ıir? 

- &ş üstii!lC ..• 

Banker bana kalemini 
uzatb. 500 kuron yazdım. 
Valdeme tahsis ettiğim 
parayı oynıyordum. Çünkü 
şeytan yakama yapı~mıştı. 

- 100 kuron. 

Banker t~krar dokuz açı· 
yor. 100 kuronum masanın 
öteki ucuna kaçıyor. 50 
kuron daha sürüyorum. 
Gene kaybediyorum. 

- Bir çek mukabilinde 
bana 500 kuron daha vere· 
bilir misiniz ? 

- Ne demek .. istediği· 

niz bu olsun ... 

Karşılıksız bir çek imza· 
lıyorum. Vay canına 1 yap 

tığım şey hırsızlık 1 Fakat 
telaşa hacet yok 1 Şimdi 

şansım dönecek. Kazanmıya 
başlıyacağım. 

- 50 kuron var. 

Banker pervasız oynıyor. 
Kaybediyorum. 

- 50 kuron daha! ... 
Tekrar kaybediyorum . 

Yarım saat sonra karşılık
sız olan 500 l<uronu da 
kaybediyorum ve kulübü 
bitap bir halde terkediyo
rum. Su kenanna gidiyo
rum. intihar habrıma geli

yor .. fakat. .. 

Ah MViran. !.. •Viran!. 

bilsen ... : 

Ertesi günü •lstokolm. a 
bir mektup yazarak hala

zademden biraz para isti
yonım. Dançiğ sokaklarını 

y,.isle dolaşıyorum. Hiç bir 
taraftan bir ümit şulesi 

görl"miyorum. Halazııdem 

ceYap yazmıyor. "Viran. 

dan bir mektup alıyorum. 
Halihazırda ne kadar bir 

sl"rvet göstere bileceğimi 

soruyor. Hudut harici edil
mekliğim kararının geriye 

alınması ihtimali mevcuttur. 
Cevap yazıyorum: Bir şeyim 

bir param yok; birkaç gün 

kadar otelcim beni kapıdı
şarı edecektir diyorum. 

Filhakika bir kaç gün 
sonra otelci beni kapı dı
şarı ediyor. Merkez istas
yonunun intizar salonunda 
geceyi geçiriyorum. 

"Vira"n. dan bir mektup 
alıyorum. Beni tesellı edi

yor, meyus olmamakhğımı 

söylüyor .. Ne vicdanlı mah

luk 1 Nasıl olup da bütün 
mevcudumu mahvedinceye 

kadar u~aşbm ! Ne için 
20000 ni kaybetti~m za· 

man oyund:ın çekilmedim? 
!';için? niçin? Kendir.i 

fena ve sefil görüyorum; 
kendimden adeta nefret 
ediyorum. 

(llllm .. ) -------
Müessif bir irtihal 

Yımıı hq acnedenlıerı pıy...ıa 
namu.U:e lallllltru\ olan ll':inifatı:ra 
tJ6'i ve /ıda. 
pazorı l.ıw 
tıcaı et b.>nb • 
11 ıl.I: mOet•is· 

~ t.!ua
ı.fa Nurt Cey 
dliı> aeı!i dl· 
l!loflaıdeıı ~ı · 
bolı daı übe~• 
e!mJtlir. Mcr· 
hu.'l\cn cena • 

=ı bugtitı ti 
45 le Çem • 
bcti:t•t tlYI • 
ruıda DıM. • JY.erı..... M..ıoro 
rtr n.ahal!e • l'fufl B. 

ıılDÔe Y- ool:J:ı. 11 aıınıorw 
h-ten ı~ ...... lky::..'11 
c..ılode hlrur.ok EJip~ aile 
k•!ırtsıan•nı c!cf.ıedıleceltir. 

i 

petrol" inhisan müfettiole
rinln tahkikata baıladıkla· 
nnı yazmııtık.. 

Ôfrendifimize göre, mü· 
fettif)er 30 kadar baklaı.hn 
gaz tenekelerine kolza yağı 
kan~brdıklanru teıbit et
mitler ve bunları adliyeye 
vermif)erdir . 

Halbuki bakk•llar cemi· 

İhtiyaç var mı 
yok mu? 

5eyrisef aindeki ihtilA
fın sebebi nedir? 

Seyrisefain idaresinde u • 
mum müdür Sadullah Bayle 
idare meclisi arasında bir 
ihtilaf çıktıAı yazılmııtı. 

Verilen malılmata göre 
bu ihtilaf vapur mübayaası 
yüzünden çıkmışbr. İdare 
meclisi azasından bir zat 
bundan bir müddet evvel 
idareye bir vapur laV1iye 
etmiı, umum müdür iae 
~diki halde vapura ihtiyaç 
olmadı~nı ileri sürmüıtür. 

Halbuki diğer taraftan 
işletme müdürlüğü, umum 
müdürlü~e verdiği bir ra· 
porda vapur almak lazım 

geldi~i bildirmlı ve Sa
dullilh Bey de bunu meclise 
arzetmiıtir. 

İdare meclisi ise bu aon 
teklifi kabul etmiıtir. 

Bu arada ihtilafın baıka 
sebepleri de olduğu söyle
nilmetedir. ----
Para hırsızlığında son 

tahkikat 
Şehrimizde bulunan maliye 

miıfettişl ri Düyunu unıumiye

dekl para hırsızhiı meselesi 
tahkikatının noksan kalan cihet
!erini ikmale çalışmaktadırlar. 

Tahkikatın yakında bitmesi 
bclcleıımektedir. 

Sebze ve meyvayı 
niçin pithalı yıyoruz 
Bu sene sebze ve meyva 

boUuıı;una railınen fiaUar hiç 
ucuzlamamıştır. 

Bahçıvaıılaruı kışın madra
baılardaa fazle faizle borç pa
ra almaları, amelcnjn fazla yev

miye alması ve yu kuraklıılı 

esnasında balı~vanların çok su 
parası vermil olm aları bu pa
!ıalılıjja sebep olmak iz•e gös
tcri;meUeJir. 
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yor. 
yeniden iki 
müsabık 
daha kay· 
dettik. 

S..rgklen bir ~F' son'atklt Zülıtü 8. 111 ele~lrik lamba ııe abajur/arı 

Galatasaray lisesinde açı
lan yerli mallan sergisi dün 
şimdiye kadar görülmemiş 
bir kalabalıkla dohnuştur. 

Sergiyi dün tahminen 
20,000 kişi ziyaret etmiştir. 

Bunlar meyanında birçok 
ecnebiler banka \'e mali mü
essiler tnüdür y: memurları 
ve talebefer vardır. 

Dim Clc dahil olduğu halde 
serginin küşııdından bu ğ'ünc 
kadar gelenlerin mıktan elli 

bin adedine baliğ olmuştur. 
Bu suretle sergiden ümit \"e 
tasavvurun fevkinde neticeler 
elde edilnıi~tir. 

Dün bütün daireler ziya
retçiler tarafından kaplanmış 

bir çok kısımlarda kalabalık 
ve izdihamdan baplnıak teh
likesi gösterenler bile olmuş
tur. Bir çok dairelere yeni
den vantilatörler vaz' edil
miş ve bir çok dairelerin 
üst taraftaki pençereleri ha\'a 
girmesini temin için kırıl
mıştır. 

,Sergide mal teşhir eden 
Türk firmalarından bazıl;ırına 
şimdiden 60000 liralık sipa
riş y2prl ıştır. 

Diker tacaltan sahil vila
yetlerimizden bazıları, yerli 
mallan sergisinin bir vapurla 

\'cya s.::yyar sergi halinde 

dolaştırılmasını istemişlerdir. 
Alakadarlar bu arzuyu tetkik 

etmektedirler. 

Serginin bu derece büyük 

bir rağbete mazhar olması 
lıasebile ı eylüle kadar açık 

kalmasına karar wrilmesi 
muhtemeldir. 

Sergide Lütfu B. namın

da bir Türk san· ntkjnnın 
imal ettiği priz lambalan 

ve portatif abajor!dr bilha,,.<ı.1 

ecnebiler tarafından 

edilmektedir. 

Varım asır evelki 

VAKiT 

takdir 
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Ba-;; ya~ ıii;~. 
Uırı mağazaların • 
da rnahlU:t ve mil -
teajfin ya!J bulun -
duğu ~ehremaneti 
memurlArı tarafın
dan lutber alınmış 
ve bandtl.n dffnkü 
9iJn 11 fıp k~ , 
dertlest l'e z.aptoı.. 

nup arab.tlarltt e -
nıanet d4tı-esine ge. 
tlrOmlıtlr. 

Avrup ile Amc .. 
rika arasına noad 

girdi? 
-ı-

Sayıla 2 

Amerikalılar garip milletirler 
vesselam 1 

( Kokteyl ) i kendileri çık.ardılar kendileri 
içmeyi reddettiler 

Hiç fÜpe yok ki bu ııü· 
nün ve yannın en mühim 
meselesi, Avrupa ile Ame
rika arasında her sahada 
baı gösteren rakabet me· 
ııeleaidir. 

Bu vaziyet, ıimdılık pek 
kat't olarak tayin edileml· 
yecek bir istikbale do.VU 
lJitüği gibi hiç ıüpheaiz, 

diklsate f&YaD bir maziye 
de maliktir. 

Cihan harbine Avrupa 
devletlerinden mühim bir 
mtifkül bir vaziyete düı· 

tükleri sıralarda Amerika· 
nın barba iıtirak etmesi 
bu maziye ıöyle böyle bir 
baılangıç telakki olunabilir. 

Amerikanın, bilhaısa re· 
ialcumhur Viltonun bu ha· 
reketi Avrupayı Amerika ya 
ka'lı kıamen minnettar 
etmiıti. O dakikaya gelin· 
ceye kadar Avrupa Ame
rikayı, Amerikanın kendi
sini tanıdığı gibi tanımı· 

yordu. 
bugün 
sabada 

Bu garip telakki 
bile muayyen bir 
hail berdevamdır. 

Harp sonlarında Avrupa 
toprağına ayak basan reis 
Vilsonun zördüğü hararetli 
resmikabul, Avrupanın bu 
yeni dünya hükfunetine 
karıı neler duyduğunu pek 
ala gösterebiliyordu. 

Gene harp nihayetle
rinde hır fazilet peygam· 
beri gibi ortaya on dört 
prensip koyan Vilaon galip· 
ler kadar mağldplann da 
takdir ve teveccühünü ka· 
ıanmııtı. Fakat ıulh olunca 
bütün bu his ve fikirlerin 
reaksiyonile kar,ılaıtık. 

Avrupa, top sesleri di
nince başını eline aldı ve 
harbin kendisine kaça mal 
olduğunu düıündü, Ameri
kaya ne kadar borçlandığını 
hesapladı ve Amerikaya 
kart1 duyduju hararetli 
hisler birden ııofuyuverdi • 

Amerikaya düıman mil
letler de bir zamanlar 
kendilerini ümitlere düıü· 
ren (14) maddelik Vilaon 
prensiplerinden bir hayır 
çıkmadığını rardüler ve 
infial duydular. 

Amerika ile müttefik hü
kumetler imza ettikleri sulh 
muahedelerinde Yıl.ondan 
mülhem oluyorlar, bu su
retle Amerikanın arzuauau 
getirdiklerine kani bulımu· 
yorlardı. Hal bayle iken 
Amerikanın bu muahedeye 
itibar etmedilfni s6r6nce 
hayretten hayrete claftüler. 

Bir de cemiyeti akvam 
meseleli var. Malt\m olduğu 
üzere böyle bir cemiyetin 

kili ilk ance Amerikada 
düşünülmiiftü. Hatta 1919 
senesinde Avrupa dlplo
matlan böyle bir teıekkü
lün muvaffak olacafından 
ıüpbc ettikletlııi gizleme
mi~lcrdi. Hiç olmazsa aul· 
hün akdinden on sene sonra 
böyle bir cemiyet teekilien 
taraftar idıler. Ukln Vil-

aonun anusu "-- -
ahedcyr. konuıa.. ırıerke
:&iladeyJI. A~nıpelaler, url 
bu anaya kı,_.,lf olmak 
iç.in bu !!!-.!'e _,,aiıJu.t 

eltiler. S. ceıui,etl ·Avna· 
pahlar, Amerika ile tetrili 

mesai edebilebek bir tc· 
ıekkül olarak kabul ediyor 
ve yalnız Avrupa milletle
rinin değil Amerika mille· 
tinin de bir içtima yeri diye 
kabul ediyorlardı. Amerika 
bu tetekküle esas tutul· 
mUJtu. 

Halbuki bugüı:ı muahe
denin akdinden ocı sene 
geçmiı, halbuki Amerika 
cemiyeti ,.kvam haricinde 
kalmıtbr. 

Bir zamnalar Amerikayı 
ziyaretten dönen bir İngil!z 
Aberdin Biskogo:ru büyük 
bir İngiliz gazetesinin sil· 
tunlannda bu vaziyeti §11 

sabrlarla ifade etmlıtı: 
" Ameri/r.alılar payet garip 

bir millettir, Versay mualı~de

oinl Mm fek!;/ henı de imzala
mak.tan blink,.1/ ettiler. Cemi· 
yeti a/;:vamı kentlileri ihHra 

elll/r.lm halde $0rTradarı fllihak:
tan çe/;:incliler. Hulı!sa ~neli 

ihtira elll/;:lerl ( kokteyl ) i iç
me~ kendiler/ reclclclfiter. ~ 

(Bitmedi) 

Son gün 
Ya inkıta, ya itilaf 

LIJhi konferansının 

neticesi bugfln alınıcak 
Pal'is, 16 ( A.A. ) - I'ııri 

Midi nin muhabiri, yann ya 
M. Snowden in ıdctiaasından 

Konferaa•m ak•betfnt t.,.._ •cl.ce .. .&an 

feragat ede
c~ği veya 

\ inkita vuku-
! bulacağı fik· 
l rindedir . 
• Lahey, 15 

(A.A. )-
• M. Brıan, 

M. Loucheur 
ve M. Che
ron lngilte
rcııin Voung 
plinına mü· 
teallik ıtıU· 

talcbatı knr-
M. 5-wden ~ısında Fran-

sanın kat'l vaziyetini tayin et
mek için iÖrüşmiışlerdir. Bun· 
dan sonra M. Brlan Belçikı, 
ltalya ve Japouya murzhlıas ve 
mütahassıslarile görü1mü~tür . 
Müzakeratın neticesi gizli tııfuJ. 
maktadır. Maamafih, mezk(tr 
zevatın milUhasısların elde d
mlş oldukları neticelere tevfikan 
tatbiki Jazımieldiği fikrinde 
bulundukları Young pilnı hak· 
kındakl hattı hareketlerini kal' · 
iyen dcğıştirmemiş oldukları 
teyit edilmektedir. 

Fransa, Belçika, italya Vt 

Japonya heyetleri yeniden top
lanarak vaıiyelerlnln mutabık 

olduklarını müp.hede etmi1ler
dir. Mezlrfır hcy:etler, mütehas
sısların l:eAplarım tetkik eyle
miflerdir. Miiıakenttaa lıaaıl 

olan neticelere ıtöre lnfilterenin 
teklifi nuarı itibara alınmış 

olsaydı bir çıkmaıa giriltcek 
idi. Fransa, Belc;ilra, ltalya ve 
Japonya böyle bir maceraya 
atılmak istemeller. Konleransrn 
nihai akibeti M. Snowdenin 
elindedir. 

Lalı!, Hl ( A.A ) - Fransız. 
Belçika, lt.alyan ve Japon 
heyetlerinin mubtıruı bu i:!Nh 
M. Sııowdeııe tevdi edilmiştir. 
M. Bcriyan, M. Cheron ve 
M. Loucheur iit göriıfm~ ve 
s011ra M. Şterezmaııı zipret 
eder.ek mumalleyhe \0aztyete 
dair mal6mat vt~ir. Umuınr 
lııtflıe, M. Sııowdenin Fransa, 
&l.,"ib, itaıra ve Japvoya ta· 
ra!ıMtan yıplaıı fedaklrlılcları 
UU r0r111lreceği rhaindcdir · 
Koııtnaıtt• talık cdilctc&'i 
taıuıılo chuın:alıtadır. 
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• 
.,, 8 '" yıldızı 

arlar S!azetecllerde 
e yaks ii11kerler. 
dan di ı eyiıı 

• 
sıne111a 

d:•ki kadar dünyanın hiç bir 
memleketinde t'rakki ctmc
mi~tir. Ben bu tun ,.\ vnıpa 
p:ı) itnhclarmJa filim ) upum. 
Frıın::ıız ~iııını11.:ılt~ınııı da, in-

Amıerikad san'at 

• iki Prensle nişanlanan 
İ.iİl Damita Aınerikayıı, ve AmeırikaJı .. 
ltln ve Amerikan sinemaabjın11 

demek olduğunu anlaUy f' 

niçin koırkaır 
lili Daımi 

de hir :saniye ynlnıı kalmnk· 

tını mut\ aliit ZC\ k 'c mcm-sonra bir sene kadar e,·,·d 

~aınoel Gohiuin himli filim 

scrmııyedıırı ınrııfındnn Amc

ril-n ya çağrılmış ve ornda 

erle~ nıi:;.tir. 

Son po:-tıı ile p;clcn Fnm

c;ıı .,ıııcma g:ı.ıetdeı i •·ı .ill 

l):ımıtu,, nın nıt.:1.uıı..:n Pari.;c 

gcidiğinl bildiri) or 'c ıın'.ıt
lo1rla ) aptıl~Jurı nuılal,ııtı 

nc~rediyorlıır. 

''l.ili J)amita,, neler sÜ} hi

yor? Gıızcl yJ)dııııı :-üzknni 

biz de iktiba:ı edelim: 

"- Bili) anım; iı l'rnn ız 

'.Sazctccilcri, hcnim 

mın gcızctecilerj, AıncrJl.a· 

daki me,.,lckda~larınız kndur 

~ıılim ve i~kencc du-:kunü 

değil inizdir. Onun h;in lıunn 

*PWI 
. -

~'v akt;p, n u -. -ma esı gun-
ler·ne m hsu§ 
sinema sayıfası 

a 

giliz ::.incmacıhğının ela .\1-

man sincmııcıllgının du ne 

demek okluğunu hilirinı Bi

n:ıcııalc) h bü) le bir hul-um 

'ermek b.Ch\hiyctini hniziın. 

• \mcrikalıhır çıılL~ınıık i~·in 

1·ıırtılmı~ adıımlurdır. 

Prntik ~ıfatı onlurn bakıla· 

rak uydurulmu~tur. !\1ııluı1.u 

bıı rnsJflıır biz saı\'ııtkı\rlıır 

Orada kadın \C Y" erkek 

bir 

C\ \el 

ııhnc 

an'atk<ir her ..,cy<.ien 

bir makinedir. \" a:t.ıı 

'c .irkec <llrcktiiru 

t ırafınchn kurul:ıraJ, i~lcr. 

( >nlı rııı i .. tcdiği J,,ıdar ) er, 

i\·cı-. onların btcdı~i .. auttc 

~ezer, lı.ımı onların emirleri 

ile C\ lenir 'c b ı-:anır. 

:;ıımdi iz dfyt ·el-..,inl1. ki 

hullın 1.ontrnt nı ıdd.:tındc 

çıılı':'mı) or ... ımu~ ) n. H,i filim 

ıır.ı ındıı art.u cttigini1.i ~ .ıpn

hilmcni1. için bol hol 'uk

tini1. \ nrchr. . u ) anlı~ du

~uncc! 

Bıın·ı e\ ,·cJ,), '111.11 . hnc 

ile dırel-tor ani~ en ~al.ete· 

t:ılcr ımı::-,ıadc ctmezkr. Ça· 

lı';'llğıını1. J,umpırn) ıı hc:.ııbınıı 

propagaııdn . e) ııhutinc ~·ıl,ar-

nuııi) et içinde jken ı.\uYarıu 

tı--tunde bir gazeteci ba,ı YC 

bir fotoıı,ıaf ade c:ıi belirir. 

Biı do,rnnu1.n gi.1.licc so) lc

di~iniz bir 1,aç kelimeyi cr-

1e'ı guııu gıızt:telcrdc bir cf

• ınc eklinde gurur .... iıın1;1.. 

\ .ızu ı:;n hnc :.,c din·!. t ir 

hıı e) yalıatlerde cı.;ki-.indcn 

el.ılın fuzln amir \ e dah.ı 

fozl.ı l,um mclıı diı,kunudur

ler. Bılı~ or mu..,uımz ben 

Pı 11'\ a pı en i Frcdirik \ · 

lngıli;. pr~ ıı:.i Jorj ile niçin 

ili, 111land m. :ır{ uunıı ç.ılı . 

tıgım ~irl,ctin ııhıplcri nıtı· 

haldct cttil-lerı içın.' Yoksu 

çuma~ırlarıma c~ncbl bir 

de\ !etin ırınnsım i..,lctmek 

~ını1H :en nr ti} ,ıtro J,um- içiı1 ı tt·ı re men Jrnç defa e\ kıı<.H~i

mi, ~ulntcıma ya~ koyup hl·sabınıı hiı; de u} !!;Ull gel- <. c~ı · 
1-o~·madı~ımı, Con Cilbcnin ı)an\·nhrının aklörleri 1

1

-ibi (' b mi yen ;;-cylcrdir. 1 Jolth ut ' "" .ıınun birinde e\ lcnccek 

~-

m·ı 'ol a Jnl· ı,'ntcl·~ı·ın ınl sclıir ,ehir dolıı-.,ır:sınıı. Son ı l 

k 

') J J \ • ~ "' StlııJ, Pl"rında r 1)1 • !· rok \ "-- ' O ur ... ·1111 >enim kocam 

il 
rehberini açtını · l k ra::ıge - • v " :ı< ~mı\~ \ • v -u ·u,i hayan ve m•· [ jn,anı daha cı 1 opmc ini rueudıır. Oradu saha hın ~"' çcı inliginiz filim için rck- bir l'rnn'1z, bir heınseriın 

ccrıı'~ , ole son ,,.. dlgi erkek !>mine tele on . 

1 1

. nlat • 
11

. k bildi ilini ~ormnnıın mti::ınudc )'cdı' ·1 ı1 · ·ieıt rr 'C"n 1 on l>'ır'ıne lı\m \ nıJcırı 11111.. 1 lcr 'eı de, olııcnl,ur. ın;ın ur,"' ıını• - cdeeck, onu e'1ııe ça.ırnrıı - " ' •' ' 'ı ' ' huatıııı en lnzla i,gııl eden yum nd:ı alıkoı ncak kadar etmiyeeck. ilen kendi Metil- kadar ,alı,~ır. 11 cm de rrnn- her ""ıı dnlıa ,clak okcrken Umıu pıojderimi . onıı or-
si nc l . x·irni .öyliyccgim. d f'i!- \ gaıctccıler :sizi muha ... ıra Mlllllt:. s·· · il 
• • ı ı Jdızı hiç , iop ıe-ıı gu rip, d<liec hareketler yap· • sa '• Ye ".,er "uııp•, 111 

cm· • ızm ııa erinlze 
l.iii Damit·ı. dor. l)Ir dcl,ı tı~ı >iiylencn bu kadın bir itiraz yok, orgu, sual lekctlcrindeki b<ibi .ı,wr 'e ederler. l'C\ •ıı 'crmiyeceğimi olemi,-

lng·ıı 
1 

. 

1 

K" Jl 
11 

·ılı leke wok, ıınladınız mıY aktrblcre t•ııe[f11, imi.anı Jlirl piıam•nı,ta ],ah•' ,oltı tını ı •. l'rıın'"· a i tim hat 
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·f l>ir lı·ıdı müddet ralı<Uktnn memnunum. ~incmııeıhk om- fa,ıJaları olınuılan. J,cıı . izi ynkalıır. llir bulı~c- kndar L • 

''' ılc nı..,uı!anaıı, tc ' on ·' ' • • ~ • ii[[-~---·····1··--h--h·-.~-~-iE,öN>-·ı---ı··--~·;;~~-:;:::::i0-··r·v:n-:.:ı:ı;r-:.-ka;,;·;m;~ 
..((':.t ur:.ıl"ı birinci s:ıpfamızdııdır] 
cı:n sıı gibi göri.imi) or. Fil
' ul.1 lmdutcan gelen şon tcl
~rnfıınınclcre naznran en cl
ki gun tnra[cyn nra ında 

ltGALfili-'I OP muıııreuesı IH.@ei~e~: Yuna istan ve Yung p ~m Hükümet~li ted~irler ~; almak uzeredır Cın•ra yasa~ı! 

A k d 
Büyük devletlerin "La cu bap mevaddı maliye) -·- 6 .. 

n ara a 
Mubadele komisyo- k" \ ıır ıır-

Hey,. de uzlaşaınadıkJarı Yunanistanın namına açıl- B" lıı n)C b·t• 

0

Lıırı şeh-d nundaki Yunan mu- va ble,. • ·" d••" ,, 
Bir itiraf 

1l llnls:ım.lığınd:ı. ı dohızbiıı 
l't'Jl lira çalıp kaçım bir alı-
laksıı diinkfı g:ıutclcrrle hır-

' sı1ıığını bııtüıı etrafı ile :ml:ıtı-
Yoı du. 

lier satırında :ıyrı bir nefret 
~rPcrıııesi dıı}•arnk okııduğuın 
~lt ıtiraf, he} nime :ılcvtf cıı kc
·11nc1crıc ~·aıılııııs oibi l:ıaııa 

.1" • b 

ııtıra ı> ı. eri; or. 
O adama ıı ımadıın, ıııcrh:ı

nıet insanlara verilecek e:ıı de· 
\!ersiz his oı:uguııu bıldiğiın 
1 ~ille bile ac.ıy:ıııı:ıdım. Al,s! 
' ıbi siituıılarJaıı biriııde resnıı 
c.!t \'ar. f'cııalıl-ta ı korknıadığı-
111 söyliyen çirl in çiıgıli bir 
~liz · · w ı'lk • ınc~. y.ıına gibi :1gzı 
tıal·ışt · k aı·ac;ı . ' a ıııs.ıııa bir bıça. y, ~ 
lı, ,,, < • • ı •W' 
ti ""111 1 veriyor. Fakat dık ıı:ııı-
1 en çalı l:.td:ır sert olduğu aı!
aşıln11 kaJl,11< saçlı dıır, b:ısık 
lllıııııı göı dfılde:ı şoıır.ı her 
Şnıı • • 

1 
~ .a~te lı:ııır ve kadir bır sı-
na ıle k:tr~ılastığııııza iııaıııyor-
suııuz. " 

Znten l•cııdisiııi nd:ılctin 
ilen" . . t' d k .. esme ) ak ılataıı ınanfe ı c 
\'~·~ılaıı te~lıisi tekzip etmiyor. 

il 
tını hakkı, fukara lınl:kı de

ıe · ,.,. ~llş, s:uıdı r. ı sonııJ sovana 
'h.\'ı .., •• 

rnıekteıı utaıını:ııııış ! 
e 

1
.1 lırsız, y:ü:alnr.dııdaıı sonra 

s \l - b' lı curı .1fı kadar igrcııç ır 
f areketc d.11ıa cür'et ediyor. 

1 
.:ı ln1ıtsına sebep olarak, :ırada-

,, hrt" 
(;fr 1 ıın ıııenıurlarııı hırsızlık 
~i, •kl~riııi ve bu ~ağma c.:clc
l:ı ı~en yalmz kendisini uz.1k
c.liı:rd.1k.lar: 111, <'na pay \ crııı~
; ır e:rıııı gösteriyor. Sefil lıcrıfte 
tıı~ hırsızl:ı.rd:ıki ş~ riklcri koru-

s~cıyi:m bile ;-ok. 
htı ~0Yledikleri belki iffinıdır. 
.. 
1 

:· a olıııasa da bütün bunl:ırın 
.. lı~ı.:· ı. lıir ·1 r:ıyıııcti nedir? Çalın:uııak 
ltı· rıaınus bcrcudıır. J-liç bir 

Yıne· d . 1 li • av:ısıııııı suıcd ı o anıaz 

\1 
er kes; n rald:~ı 'er ic yü;·cl• 

~ <:" . ... b J 

t .. 
1 

ırıı tcnıi?. tutmnk ıniıJ.::·iat-
" 1 ·ıı-t~ .. Lıslağni bir fa;dlcttır. 

bir ıı~ctiıı l·esesinc en Jıayıısız 
lıa_...d l,ltst~iılıkia elini ~o kan hu 
l)o··lı'ı ut, ııç .çocıı u oldıığuıııı 

~11t~or. ,,. 
kınc;curın111111 çiirüduğünü yıı
büt _ıı.ıı ı:•Jrdiığüınüz bu sefıf, 

lltı - l . J.: 1 d' ~. tııas uııuı ~rıni le ·e e ıg ı 
.ıın '"'. ı d .. tJ-.

3 
'" .. i.I ıırıııı , keı: ısıne 

• naıı "d 1 . 

\ uku bulan cop muhnrcbcı;i 

gecenin hulCılü He. kc~ilıniş 
, c bunu ~aycını zikır hiı; bir 
musndenıc rnkiP. eylcnıemi~tlr. 

ı .oı:dra, I 5 (A.A) Ruy-
ter a\un~mın istihbarına na· 

· !\Jukdcnden :ı.hnnn 
ıarıın . 
re,., mi malıJmata naznnm 
So') et kıtııııtı •Khabaro\'k,, 
k:ır--ısında Çin hududunda 
iJ,i 'ıne' idi Işgnl etmi,lcrdir. 

. ·anken, 1 O (AA) - Rliy-
rcr ajansına mııııron, millf 
hiıkömet namına vuku bul.ın 
bc\'cınattu, Çinin Soq•etlcrin 

111
:calibine knrşı azimkar:ıne 

d:I\ rnnacağı ,.e nıukın cmct 
cJec~~i beyan edllmi~tir. 

l\Joskovn, 16 ( A.A) -
Farııl.an, Çin demlryo11arının 
nnısa.lcrcsi dolayı il~ vuku 
b.ılacıık zarnr ve zıynnd:ın 
dola ,.1 c~has ve muessesnt 
rnnıfındıın ınali ''e nııkti taz
minat cıılepleri hakkmd~ :~t.ıs~ 
yanıııın hl~ blr . mcs u. t) e 
. h l eımı\•ccejtınl gazete· 
Jw u ' . 
dlere ::ıöylemlşttr. 
- Antrepo buhranı 
1 ·nıanın11zd.t antrepo ve 
·.' buhranı Jrn1ınadığı 

nı :" na d' - •Jenınektc ır. so} . şirl·ctl mudunı 
Ltman ~ d · , . 

11
. dı' be)·İn ıf:tl esını: gorc, 
JOl ]" 'd - · · buhran es n şı · 

bugun ıçın · · fakat ilc-
detini kayhctnıı~tır. b 1 

. 1· rtar::,ı gene u 1· 
nk ıtha :ıt a • · 1 rilc 
r.111 çık.ıbilir, antrepo ış e . 

al:ikadar ınf~e.b'c~lc~h1~a\1ıd~;~ 

yangın 

Bir bar ve bir 
sinema yandı 

Aııkan1, ı 6 ( \'akıt ) -
Dün gece ) arı~ındnn sonra 
Yeni sinemada bir yangın 
çıktı ye sinemıı binası ılc ya-
nındaki bar tamunıcn ynıı· 
dıkt.ın !'.tonr:ı sonduruldu. 
Ya110ın, clcl,trik tellerinin 
konta!, y.ıpma'ı yuzunden 
çıkmıştır. 
EvktJftan istenen ceza 

Ankarn, 16 ( Vakıt ) -
Burada edrnf tarafından bir 
buçuk seneden beri pıptml-
makt:ı olan büyük aparuma
nın inşa.ıtı, 'aktilc ruh-.at a
lınmadıjtı için belediyece ta
til ettirilmiştir. 

Belediye cd\aft;m [5000] 
lira ceza istiy-.:cektir. Ruh a
tiye için de ayrıca [)ooo] 
lira 'crilmck ll7.ım gelmek-
tedir. 
Ankarada yağmuı·un 

zararları 
Ankara, ı 6 ( Vakıt ) -

Bu ı:ivarda yirmi gundenbcri 
yağan yağmurlar 'c~ ](ızılca 
hamam cİ\ arına duşcn dolu, 
malı ·ul.lt üzerinde oldul,1,a 
zarıır yapını~tır. 200 l,nd:ır 
h:w' ~rn~n telef o!Jugn tJh
mi"'n cdilmcktı..:clir. 

lıeti nazarı ıtı aı ·1 
' 

Adliye vekilimiz 
seyahaia çıkıyor 

Ankara, ı 6 ( Yakıt ) -
Başvekilimiz Ank-ıray.ı don
dulacn ~onr.ı Adli,.~ 'cl~ili 

lar. ............................ 1\lahnıut E at Hl!)' ortn .\-
···:·a··5·1"j~~;1~··~Jsardı! Ahlak ve nadoludıı tefti, cvııhntına 
cez, ' . dl~· feı a- . 1 1~ Jl vicdaııııı set çekıııe gı çıkacal.:tır. l\l.1 ımut ::.ş.ıt J. 

k~ r;ik cezaları I · l lıklıırı, kanunun 11~.. · :, ... yahııtın 1ıt.nnıııc il mc1.u-
tedip edemi)or. . r . - ne~l lıırirc ııiJe~d,tir. 

Bari cezaJ:ır _çok şıl~~~~ 1 ,~:- Muhcndlslik talısili için 
pılsın. Belld oıııın t~h1: ~rtrıd:ııı Ank:ıra. ı 6 - Bu cııc 
rar.i otıııır:ın Jıırsızh.~ .. ; \ etlen· n.ıfüı vek,'tlcti ">ll 'c ) ol nıtı· 
ıcnıdırııcak \C hele cıır e 1 ·ı· . A . b ı• ın işi bir kere hendi liAi ta ı.,ı ı i~ın 'nı-
terın u me 1 i · k · 
daha fşleıne~iııc iınkfırı bır:ık- pava -; talebe gom ercc.e ~ır: 
mıy"a ~ · · için bir, Iıarıta ımıhcnd:~ııgı 

şu sıra a, harbiumuıniyc mış olan ve evveliyet ka- ı-alıhasltJrı kimler riıı lıırinde lu;la ~111ıı 
1 

du\:ırı 
iştirak eden küçük devlet- rarına raptedilmiş bulunan olucak? yaparken tahınh:ıne 
ler de bir takını itirazlar 80 milyon altın markın Turl.-Y un an ımıtal,crııtmın } Ildır. · dı e 
ve mütalebelerle "Lnhey,, hakkında Yung pla .. nında i k içeriye kin se girıııcsııı ,ıb n ·ıcnmdnn . ora tcbnamızın . k a otdııgtı 
konferans masasına koştu- h · b' k "t kt H I ı ı f Nız:ıııııre arısın b tç ıç ır ayı yo ur. a • uı c ve men aatlcrinl ::ıl) a- 0 ; ıkık yeı c de tı:r 11 

' ,. 

lar. Bunların başında kom- buki 1925 Paris itilafı net etmel ... üzere hu giınler- dikcrJrr. . 1 .. , 
0 

şum uz, Yuna nislım ı görü- "Tevziat \'e Yun an tebaa- de alı k.imı ıı hdi re dıı i mindc {JCI """ ıı, •
11 ~' 1 

." ııııı• 
yoruz. sına tazminat,, için tahsis fiil tcdblılcr :ılmaculmr. :t\ lü· 1.abit 01:ıciaıı :ı}rıltr, 

0 

ıJcrı • . 1 Bır gıııı e , 

Yun" planı kabul edilir edilen bu paranın Alman badele bu~nnmıhhıı ımız Tc\- ınufettı~ı 0 

ur. J ı ta)I t rıı~ 6 Jmııı:ındaııı oldtı :ıı ' • J • 

edilmez, Yunan baş vekili senevi tediyatından tefriki- fik Kflmıl H. bıı hu~u .. rn ı d 1\aııı ııı 
1
•
1 

M. 'Venı·zelos Lemlekctı"nı"n · · "hd f d d M ..,unl:m o\·lcmckccdir: ederken ba 'tçeJ:ı l ıı ı l L
1 

tr,uıı ı m nı ıstı a e iyor a. . ' da bır ııok ıı • orııı . 
bu planın tatbiki ile •nrar Vcnizelosun ayrıca işaret ··ııcıcti mıırııh.,.,.ınıl. on bcklcnı ktc o!dtl '""" 
göreceğini ileri sürerek bir eylediğine göre Yunanistan "'"il cı kar~Mııda kendbi ne sornr: k , r-ıı ı 

d 

terettll[) 1 r ı· - ı>ııradıı rııÇ il be I) ' n 

muhtıra kaleme al ı. maddi hasara tının tazmini ~< eıı nıı ı) ete ~iri~- N ~b
1 

t btt sıı. e c ı· 
M. Venizelosun müdde- içinde hı'ç bı"r şey olanla· nıck uıcre buhınuvor. Bize u e \I, • Nılı:nel tnh'-

1

' 

asınca Yung planı iki nok
tai nazardan Yunanistanı 
izrar etmektedir; evvela: 
Romanya hariç olarak ta
mirata iştirak eden dcv]ct
lerin her biri Almanların 
29 taksiti ile kendi lrnrp 
borçlarının tamamen itfa
sını temin edecek miktarı 
alacaklardır; saniyen: Aynı 
memleketler harici tcah
hütleri hariç olarak, maddi 
zararlarını hiç olmazsa kıs· 
men telafi için bir miktar 
alacaklardır. Bu miktar 
yüzde 13,5 ile yüzde 60 
nrasında olmak üzre tayin 
edilmişlerdir. 

Halbuki Yunrmistan eski 
nıilttefik devletlere karşı 
olan borcunu eöa edebil
mek için 62 sene zarfında 
lngiltcreyc 4 71,92 milyon 
Aınerikaya 159,85 milyon 
ve Eransaya 767.,6 milyon 
aJtın mark verecektir. 
Cem'an yekun 1,399,37 
milyon altın marka baliğ 
olan bu tediyat mukabili 
olarak Almanyadnn 56 se
nede alacogı p nt ise 498, 1 
mil} on nhrn marktan iba
rettir. Be·~ lf.CC mutahnssıs· 
ların mukarreratı' mucibin
ce 901,24 mily.on altın 
mark Yumınistanın üzerine 
yükleniyor demektir. 

• ,erml!z tabıı. , 0• 1 a~ı ~aklı e 
maktadır. du~cn '.ızifc hak 'c menfa tctkık nııl. şılır "' r.ıdaıı 

1 t 1\1 V 
. 

1 1 
mlıınınııt ahkamı nhdb c yıkılan >e.rdir. \ ~ı 15.~ıc' , ,. 

ş e . enıze osun mu ı· ' t IJ ., ·· ' d daire inde tııkip et~cktir.,, yıkık ta111ır cc ı ı,. 
tırasın a itiraz ettiği baş- \ un.m hukiınıcti, • hıhtclit bef(i or.1da bır:ıkılıJl'~ı;;a~lıı f,t• 
lıca noktalar. Basvckı'l l u ı 'k' ·eyı ııere c • mu ıııddc ı,omi")'Omınclııki u ıı a) . P.!ıtcertlerı 
Yunanislanın diğer <levlcl- 1 ôıııı, nıılata>

1111

• 1 cıg 1
,, 

] d 
>a.,ınuruhh.ıslıgınn, malt blc· '·np:ılı tranı\a)larc :ı _ el l,ı=-r 

l ınce ı c crınc 'ukıf birini d ld' AIA bu gu er en ziyade zarar gor- rı'ı · ı·ı ı · ' " z muş olduğunu, on seneden }nsak r 
1 1

' ' reler tn) m cııncl, iııeredir. Komb- tedbirdi. Şiındl pcııra -tkl 
fazla bir müddet harbetti- yondııki Yunıın mu~a\ iri de açık; taka~ itil~ c~~~ıı~ :ını!I 
ğiniden dolayı dahilen bir deıti~tirllcrck }erine el)C\ m Ben tır>akı ıını bu J,:ıdıır 
takım afetlere maruz kal- burqda bıılmuın \"unnnJı bir tin•aki okU}l:.culardeğil miJı? 
dığıııı, ve bu harbin so- anıknt tııı in edilecektir. diışnıımrı• 

1
''"; 

nunda Anadoludaki hezi- Lokantalarkfii~ ediliyor MecidiYBYI boyamış,,, _ 
metinin bir buçuk milyon Şchrcnı.ıııcti, y.ıpılnn b,11.1 j taııbuldaıı Ad~pazr~a eı'r 
mülteciyi kabul etmes'ıı1e ') ı d Vıısuf ı:;nıııı e :;;ı \.İ\'ct er uzcrine lol,antal,ı- en 'd eteri }:tldız 
sebebiyet verdiğipi söylü- rın kullandıkl.ın yağl:ırı sıl,ı Kn)serıli ıııecı l~ ıbırlık gıbı 
yor. Uzun bir harpten ve bir kftisc t.ıbi nıtmP':t J,:,1 r,ır rcngıııe bOYn_YIP ğe' u •rıışırkcn ' sıırrafl:ıra surnıc 

ı . . ag~uş yag rn • y:ık:ılaıııııış. u:ıvven ba7.t hezimetten zebun olaıı vu. vcrmı''itl'r J ~ "" 1 1 
nanistan muhacirlere yar
dıın edebilmek için ;stitaati 
maliyesi fevkinde fcdaknr
hklar ihtiyarına mecbur 
kalmış. 

Fransa ve lngiltcre gibi 
muazzam devletlerin mu
kadderatı maliye ve iktısa· 
diyesi mevzuu bahsolurken 
Yunanistanın ortaya fırlat-
1ığı şikayet sayhası ne d e
rece tesir gösterebilir? Za
ten eğe r Yunanistaıı -- M. 
Vcnizelosun muhtarasında· 
ki iddiası veçhile -- bir 
takım miişkülfıt içinde çıı
pınıyorsa bunu harbı umu
miye atfetmek kadnr bü
yük hata olamaz. 

Yunan megalo ideıısı 

1 mıı l 1 )1 t l rı·ıııerin nı · '
1 

• : ı <, ~ 111 a .ar en a~ır ccıa Knlse ık ııııcusurıdaln 
ıh.: tcczıye cdıh.:ı:d,lcrdir. nesnelerı 0t1~,'~ç1tuııınıüı değıl-

··~;~·~·d~···h·~;bi~~;~;;;j" .. bit.;;;i·;:· ~eh~~=ı!~~} e boyadıklarını ise 
"Versay" muahedesi de im- ye~ıı öbreıııyor~· 
zalanmıştı. Su halde M. 
"Venizdos"un, rüçhan er- Köpeklerden nümune 
b b ] k l ı. qıvaş } •l\'aş 

a ı o ara sayıp döktüğü ıner r.anın / 
1 bühııı 

1 
, eyaı.ut hızlı hız ı . 

şey erin lıesnbı, büyük s:ına} i ıncrı.ezlerıııı 
harbin hesabına karıştırı- AHupa ıa nıa ı 
) 

f ı u~ratıuagıı u ' 
amaz. ece ki olarak tel !;l A,rupalılıırı ha 1 

' 

Eğer Yunanlı 1a r sergii7:cş-. b" k ,enlı . 1. do tıuk tın ır siyasete girişt•cc ·- ı·:ıbnkn s:ıhipleri rs '' d 
lerine kudrcllerindt•n fazla \CYJ d. c,11!1. lıtıfa::nı Jııç C 

kavramağa kalkışmamış ol- knle nlıııı~ nrak l lı şnıcfc caıı 
saydilcr bu gün M. " Ve· ntı;oılar. d 11 Avrupalılar cpi uınaıı a 
nizelos ., un şikayet ettiği 

1 
'·öpekled teı bı) e crııır~e 

vaziyete düşmezdi. >trı " d kaı~ı· u~rıışı) or aı. Bu JıA ısc taklıt 
Büytık devletlerin Yuna- sıııd• 0 ııa> ~·~ıcıl\I m 

nistana böyle bir cev11p ı çal ıı ? 
verdikleri takdirde Giritli ctnııı er 

1 

~ 
siyasinin mukabl"leye imkan 
bulamıyacağı aşiki'rdır. " .ı " . ,,. lc:ılk " ıı el pcııçesıııe karşı 

1. an r.'ıb' 1 .. 1 . ı•·lni · ı mıııu:ınak J;a 11sız- • 

1\ 
de ortaya :ılıyor. j 

kt~ A)~rıca maden ıııuheııJı" ı~ı 

.. • •. ~ için de 2 ıalel>e gonderilc-
.. cel~tir. 

Bundan başka Veısay ı 
muahedesi mucibince fonun-

yüzbinlerce Yunan askerini 
Anadolu üzcriııc saldırdığı 

1 lı . 
~ ı:.. • ııe olurdu şu Jrnııuıılar-

~Vct ve l>u tiiı lü lıır~ızlığııı 
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Graf Zeplin Rus · toPrakları • üzerinde 
( Çorçil) in Devrialeme çıkan -[d-;-,s.:~__,_~~ı&A-~-1J-:----D-ün_k_ü_a_t _k...:..;;..~ş-u.......:..lar~ı--
hatllll";tlııtı ba}On B l k [O.ıarah inci ••yıfamızdalr J 

ll. ILll OgU an ayıkçı Sabık ticaret vckill Rahmi 

Nuftefikleri kurtaran hata 
F'alk<>nluıyin, 19/(j da R11syaya yı'ikl<>nmiş 
olsaydı Galiç)·aden lla:::ı'r denizine kadar 

ucanan p;Hla ('C mahrukat deposunu kazftııll'dı 
--!-!-

iki hafta sonra Çanak- o kadar doldu ve cepheye 
kaledeki lngiliz amiralı giden demir yolları okadar 

torpilleri süpüren flotilla- çoğaldıki birbiri arkasında 
larla teçhiz ve takviye mükerrer taarruzlarda bu-

edildiği ve bunlar birkaç lunmak imkanı hasıl oldu. 
saatte bütün sahayı temiz- Kamuflaj san'atı hayli iler-

leyerek müstahkem mevki- !emişti. Elde edilen mühim-

leri susturacağı halde bu mat adeta hesapsızdı. 
işe teşebbüs etmemiş ve Topçuluk, tecrübe için 
bu flotillaları çalıştırma- bir kaç endahttan sonra 

m~ır. Bunlar iş görmiye hedefe isabet ederken, ilk 
muktedir oldukları halde mermide hedefe isabet yo-
bir iş görmemiş, bütün lunu buldu. Sun'i sisten 
do.11anma ayni vaziyeti istifade, bilhassa tankın 
muhafaza etmiştir. Bunun keşfi ve vasi mikyasta isti-
net\cesi olarak, bütün bu mali, muhacim ordulara 

kuvvet, askeri bir facianın hayati ~nsurlar bahşetmiş-
seyircisi kaldı. Daha sonra t' ır. 
Çanakkaleye asker ihraç 1917 de, hücumlar ıyı 
edilmiştir. neticeler kazanmağa başla-

Hali hazırda öğrendiği- mış, müdafaa yavaş yavaş 
mize göre Çanakkalede sarsılmıştı. 1918 le büyük 

tor~! kalmadıktan başka ordular pek müthiş zayiat 
m\iı;ellah gemilere karşı iş vermekle beraber ilerliye-
göf,ebilccek ve onları dur- biliyorlardı, iki tarafta ha-

dw:.ıcak olan büyük istih- reket karbine, yeniden ve 
kii.m toplarının ancak bir vasi bir şekilde girişmiş-
kaç mermisi kalmıştı. Ge- !erdi. 
celeyin torpiller süpürül
müş, gündüzün bu yapıl
nıı~ olsaydı, müdafaanın 

iflası anlaşılırdı. Mukadde

rat bunu istemedi. lngiliz 

do~anması Çanakkale ge

çidini zorlamak fikrinden 

tamamilc uzaklaşmış, ordu 
<la kahramanca leşebbüs
leıden sonra, Gelibolu ya
rımadasının anahtar ıncv

kilefini zapta muvaffak 

olamamıştı. 

Bu wretle cenahtan hü~ 

cum fikri suya c'üştü. Biz 
de Fransadaki harp sahne
siue dönıniye karar verdik. 
Bıll'ada bütün yapılan, na
h<1k yere insan kanı dök

mekten ibaretti. 

• 
1926 senesının mebadi

şinde Almanyanın eline 

d~en fırsat çok mühim ve 
ka.t'i idi. Falkinhayin, 

Garpla müttefikleri, Alman 
siperlerinin karşı~ında bıra

karak her adımı son dere
ce pahalıya satmakla iktifa 
etmiş ve bütün kuvvctile 
Rusyaya yüklenmiş olsaydı 
Romanyayı merkezi devlet
lerle harekete icbar eder 
ve Galiçyadan Hazer deni

zine kadar imtidat eden 
gıda ve mahrukat deposu

nu kazanmış olurdu. 
Falkinhayn bu hatlı ha

reketi tak;p ile bahri ab

lukayı bert;:raf eder ve 

İngiliz donanmasının vara

mıyacağı yerleri zaptetmiş 
olurdu. Halbuki Falkinhayıı 
bu hattı hareket yerine 

Verduııun demir bağlarını 
ve onun çelik müdafilerini 

kemirmekle meşgul oldu. 
Bu suretle müttefikler 1915 
t~ki sevkalceyşi hataları

nın cezasudan kurtulmuş 
harbin encamı diğer bir 

kanlı seneye kalmıştı. 
1915 ve 1916 seneleri 

esnasında mü:iafaa, hücuma 
karşı gayet ı:ıüsait bir va
ziyette bulunmuş, muhacim

lerin z:ı; iatı, rnüdafilerirıl..i

"ı daima üç kat geçmi~ti. 
Yavaş yavaş m';lıacemenin 

usul ve şekli düzeldi. 

Bütün cephe lop!:ıı la 

J.1\Pr ..,. 

( Bitıııcdı) ---• 
Irandaki ısyan 

bashrıldı 
Londracla ıııüıı!tşir ( Tinıcş ) 

ı:azeıesiııiıı Tahran ıııulıabirin

aldı~ı ıııalfınıal' ~öre Bahtiya
riler ı.yaııı \aıııaııııle lıastırıl

uıışlır. 

Oeçrn lı ;. ziraııda tııvkif olu

ıı a ıı Nı1>reteddcl'le niıı hard~şi 

ceııeral ı\lelııııet 1 fıl•eyiıı ,\ \irza 

ile uiğer bir cuıeral clıevııı 

tc\•;; if edılıııiş luluııııı;ıklJdır

lar. 
Bu .• l;ırııı sebebi kvhilı dev

lı.:ti : ı ııüftız \e enı\aliııi hı liınal 

dıııı ı, ridir. 

'Memleket haberlerıl 

Adanada 4 şerir 
yakalandı 

Adana - 1\01.an yolu li
zcrinc pthlı ktıranık bir çok 
ki~iyi 'oyan dört ınıhellılh 

~ahı>, jandarmalur tarafından 

) npıl:ın t•kihat nctkesinde 
biri öltı, diıterlcri de diri ola
rak yablaıımıılanlır. 

Feci bir tren kazası 
%ong-uldak maden ocakla-

ı ıııdıı gcçuı giiıı feci bir 
tren kaza""ı oln1u~, n1aknist 
\ c atqçi parçal:ınını~ıır. iki 
tane de ağır yarıılı ,·ardır. 

Tavşanlı pamuk 
m"hsulü 

Taı~:ııılı tkaret od:ı-ı Ta\·

~anlıda bu >Cnc pek ~u;.el 
p:ııııuk ) cti:ıiğini lıildirmek

t.:dir. 

Kozanda şap ha11talığı 
Kozun kazıısının 1 lacılar, 

Gamil~ Alay beyi \C .'eviıı

çli kGylcri lıapaıılarınua Ş•ıp 

h:ı5tı>lığ çıkmış, ced:ıbir lttilıa;: 

edilmiştir. 
Kor..isyon kurarile bu ka

zalardan çam! tırnaklı hay

Yanl•rının ihracı nıcııedil

miştir. 

Yeni tabak hatalığı 
K:ıyseri ,.ih\ycıinin mer

kez kuıa•ına merbut l'fivla
~on, Ui:mir, !_;ırlayıJ-:, Gırğa

lıııı \C Tal; sın Akç>l:a) a ve 
Zenci dere köylerinde ıatıak 

Iıu,talığı çı!mıı\tır. 

Şimdiye kadftr hiçbir tayyftrenin 
geçmediği yerlerde uçacak 

Berlin, 15 - Graf Zeplin balonu bu sabah hareket 
etıni~tir. Balon iptida Bayruc istikametini tutmuş, bir müd
det sonra Bcrliıı ii%crinc glmi~tir. 

Bir çok tııyyarelcr balonun e\r ,ıfında uçurordu. :\lanzara 

çok nııılıtc~emdi. Bcrlin halkı meydanlar; dökülnni~ bir 

k ısmı da damların lizcrine çıkmı~tı. llalk balonu şiddetle 
al kı~l:ı ııııştır. 

lhlon Btrlind~n sonra Şcctin, Dıınziı?: ve König,berg 
iizcrinden geçmiş, her tarafta ~iddetle alkış13nmı~or. 

:\Joskova, ı S - Gar[ zeplin sıat dokuzda Rus hudu
na vn,ıl olınu~tur. 

Rllgar ıntlhıılif oldugu için balonun gece yarısından evvel 

J\Ioskova lızerinden !ieçıncsi muhtemel del(ildir. llalk balo
mın ı;iıııdliz geçecep;lnl iimit ediyordu. Geceye kalrna'1 aha
linin canını '!kmıştır. 

J lukı:lmct her ihtimale karşı ccdabir almıştır. ;\Joskorn 

tayyare istasyonu gıındüz gibi tendr edilmiştir. 
Beri in, f 4 - Zeplin balonu bu defa, ~imdiye kadar 

üzerinde hiç bir tayyarenin uçmadıj!;ı yerlerden geçecektir. 
Sibiryanın yarı rnhşi g-ibi olan bu yerkrinde seyahat 

mıışkül olmakla beralıer balonun seyahatinin nıuvn[fakiyetle 

neticeleneceği limit ediliyor. 
Balonda f 8 yolcu vardır. Bunlar Amerika seyahatinden 

eni yer tucmu~lardır. Yolcudan 'e yük naklinden yarım 
milyon dolar k:ıdar ücret alınacaktır. 

1 
Bu para yeni in~aata sarledilecektir. \'eni zeplin 'on 

tecriibelere göre in~a edilecektir. 
;\foskova, f 6 ( ,\.A) - 1 Jayanın ademi müsaadesine 

binaen Zeplin balonu .\loskm·aııın şimalinden geçccc~ni 

bildirnıi~tir. 

Bahri töhdidi teslihat müzakerf'si 

Ceset dün denizden 
çıkarıldı 

Evell.i gün Sirkecide denize 

giren Ayasolyalı Tevfik ismin

de bir kayıkçı b<>Aulmuı, cese

di bulunamanıııtı. T ev/ikin ce

aedi dün denizden çıkarılmıı 

ve defnine izin verilrniıUr. 

Kurşun hırsızları 
landılar 

yaka-

T <>Alu dede türbesinin kur

ıunlarını çalmakta olan Meh

met Eylp, Lak. Necip ile iki 

arkadaşı cürmü meıhut halinde 

yıı.kalanmıılardır. 

7 400 Frankı kinı u
<'nrdu? • 

Mösyö Kore isminde biri 

evelki gün Karaköyden 

tramvaya binmif ve cake

tinin cebinde bulunan 7400 

frangını çaldınnıtbr. Mu

malleyhin iddiaaı üzerine 

orada bulunan sabıkalılar

dan Sıtkı , Agop ve Ali 
yakalanmıılardır. 

Keskin sirkenin zararı 

ne safhada 7 Haçik isminde biri sar-
hot olduğu halde Elmada

( ,ondrn, 15, (A.:\.) - Salı\lıiycttar mahafilde bahri tah-
didi teslihat lınkkında "\' a~in!(toıı" ile cereyan etmekte ğında berber Kamiğin dük-

olan mlizakeraun nıeınııuniyetbah~ bir surette ilerlemekte kanına girerek elile cama 

oldup;u beyan cdilıııd. ccdir. :\1. .\l ;ıkdoırnldın Cemiyeti aha- bir yumruk vurmuı ve cam 

mın içtimaımlnn ..-ıııra birinci ıc,rinde .\merikaya gidebile- damarlannı kestiğinden kan-

cep;i iiınit edilmektedir. · lar içinde hastaneye kal-
Vu~inğtoıı, 16 Gc\ . .'\) - Bahri tııhdjdi teslihat meselesi dırılmııbr. 

.hakli: a gazetele pek ııiklıindir. Krm'azörlcrin hacmi isti-
alıilcrinin tahdidi H eskimi~ gemilerin tecdidi usulü hak- Sarışın adam çantayı 
kında lngiltere tarafından yeni bir tekli[ \aki olmu~ olduğu nasıl çarpmış 
beyan edilmektedir. Dün Kuzguncuktan vapurla 

\" a~ington, 16 (;\.A) - Diın ak~am, V a~ington röm! Jstaııbula inen Ş~lıreıııininde 
mclıafilindeki umumi intıha, \I. .\lakdonalt ile _jeneral Da11 es sakiıı polis Aptülkadir tfeııdi-
an1>ındııki miizııkcratın knıvazöe km·\ etlerinin 1927 senesi 

nin zevcesi Neriman Hanını tam 
konkrnı1>ında derpi~ edilmi~ olan miJ,ıanlan pek çok a~ağı 

evine ırırerkeıı sarışııı bir ;da
bir miktara tenkis edirncsi ncıicesini tnlit edeceği ııı·:rke-
zintkdir. Bahri nıtitaha-sısl,ır, hali hazırda rcbi cumhunın ıııın tecavüzüne uğramış ve 

emri ile lngiltcrc, Fransa, ltalya , e Japon yanın i~tinıkile içinde 1000 liralık bir çekle 

aktcdikcek bahri konferans için ıetkikatta bulunmaktadırlar. 300 lira bulunan çantasıııı kap. 

llu honlcraıNn birinci kı\nunda Londr:ıda içtima etmesi tırnıışlır. 
muhtl'nıeldir. Fransa ve ltıılyanın anla~ınak hu,;usundaki Meçhul adam çantayı kaptığı 
temayüllerinin zafına binaen lnv,iltcrcnin nazik bir me\'kide gibi haçııııştır . 

olduıtu zannedifnıcktedir. Kavgayı ayırırken 
F ransadaki amele bankası hadisesi yaralanmış 

Paris, f ~ (.\..\) - l\omiinist köylll amele banka,ında 
k 'k Evvelki gece sabaha karsı icra edilen tııharriyat esnasında polis bir ço H;uı · ve · 

feridiyede Çaylar sokağıııda 
maden! para ele geçirıni~tir. 

· k" 1 · R ·!etin kalıve~i· ıde Ar.ıp Melı-l'ııris, f 6 (.\.A) - ,\elliye memurları, komiinıst oy u 
amele bankll,;ında bank";'ı meclbi idare azusıııın protcstola- ıııet isminde lıiri ve ari adaşı 
rıııa raj(men bilahadise caharriyııtıııa de\ am etmi~lenlir. Has1 n kahveci Refetle kavga 

İngilizler Amerikadan borç mu alacaklar? ederken Ryırıııak üzere araya 
giren Nail isıııincleki şahı 

Lonra, 15 (A.A.) - Amerikanın Jngiltercye ıkra%Rttn knrnıııdaıı yaralaırışkrdır. 1 !asan 
bulıınacaıtına dair olan haberler ml1nasebetile mal! nıahafilck " yakalamış, arap ı\lelııııet kaç-
İugilterc banka>ınııı 192.5 sene>incle altın nıikyn,;ının Yeni- nıı~tır. 
den kabul ve tc,bi '1ralarıııda "Re,;en e Federal~ banka>ı 
ile itilaflar aktctnıi~ ve bu itilı\flar mucibince mlihinı kre

diler elde etmiş ve fakat bıınlardcn hiç bir zaman istifade) e 
lüzum g-iirmemiş oldugu beyan edilmektedir. 

* Marsilya, 15 (A.A) -
J;lerre gölünde vuhua gelen 

tayyare kazasında üç kişi 
ölmüştür. 

* Londra, 15 (A.A) -
Kıral, hastalandığından beri 

ilk defa olarak meclisi 
İıassa riyaset etmişt;r. 

* Londra, 15 (A.A.)
Malta başvekili ile ledi 
Strickland bu gün • Plymo

uth. a vasıl olmuşlardır.Lort 
Strickland, lngilterede ika

meti esnasında Vaitkan ile 

tahaddüs eden ihtilaf yü

zünden Maltada hasıl olan 
şimdiki vaziyete dair müs

temlekat nazırı ile görüş
mf'k fırsatını elde edece
ğini ümit etmektedir. 

* Belgrad, 15 (A.A) -

Yeni ziraat bankasının 

hisse senedatı hamilleri 

toplanmışlar yedi yüz mil

yon hisse senedine talip 

zuhur etmiş olduğuna ittila 

kesbetnıişlerdir. Hamiller, 

bir meclisi idare intihap 

etmişlerdir. 

* Atine, 

Romadan 

15 (A.A) -

gelen Sarı kuş 
tayyaresi buraya muvasalat 

etmiştir. 

* Helsingfors, 16 (A.A)

Kabine ıstifa etmiştir. 

* Kerachi, 16 (A.A.)

lbilde Endos nehri kana

lında husule gelen bir rah

ne yüzünden • Khaipur" 
eyaletinde feyezanlar olmuş, 

60 köyü su basmış büyük 

hasarat vukua gelmiş, yüz-

Üzüm koparırken 
Mahmutpaıa hamamında çalııan 

Hüaeyın ile Mehmet evvelki gün 

hamnmın bahçe~indcn üzüm kopar

mak meıeleıinden kavga elmiflcr. 

1 lüıeyın Mehnıedi ka11ğından leh -

hkcli •urelle yarnlamıı. kııçmııhr. ................................................ 
lerce ki nıse melcesiz kal-

* Londra, 15 ( A.A ) 

Manchester de toplanmış 

olan pamuk konferansı saat 

21 de içtima halinde bu

lunmakta idi. Salahiyettar 

bir menbadan alınan ma

lumata nazaran hakem me

selesi hakkında mutabık 

kalınmış olduğu zannedil

mektedir. 

·• Berlin, 15 (A.A) -

Beynelmilel neşriyat kong-

resi mesaisine nihayet 

miştir, 

ver-

B. Vali veklli Muhittin B. 
Fah rettin paşa, l>met pa~a 
hazretlerinin seryaveri Atıf, 
yaverleri Fikret beyler miım
taz seyirciler arasında idiler. 

Tiirk, ecnebi bir çok aileler 
ve tuvaletler tribıinleri dol
durmuştu. 

1 inci kof\. 

Dört ve daha yukarı yaştııki 
yerli ve arap at ve kısrak

lara mahsustu. :\lesaksi 2000 
metre, 200 lira sı birincinin 

olmak üzere 300 lira müka

fatı olan bu yarışa 12 hay
van yazılmıştı, l l i !(irdl ve 
çok heyecanlı bir koşuyu 

mtiteakip Tayyar birinci, 

Guzel lzmir ikinci, Sabah 
üçüncü geldiler. 

2 inci koıu 

Dört ve daha yukarı yaş
taki yerli ve arap at ve 
kısraklara mahsustu. ;\Jesalesl 
2800 metro ve birinciye 

700 !ırası verilmek lizerc 

miıkafatı 800 Hm idi. Çam

lıca koşusu namı verilen bu 

koşu günün !ki defu yapılan 

koşusu oldu. Yarışa 7 hayvan 

yazılmışken 6 sı girınl~ti. 

Çok heyecanlı ve hemen he

men başbaşa bir yarışı mli
teakip Geyik birinci, Nasıp 

ikinci Küçük ccyldn üçlıncli

lüğli aldılar. 

Geyiğin birinciliğini çok 

kimse ümit etmrdil(i cihetle 

bahsi miışterek gıınıyanları 

(l :i) lira kazanmışlıırdı. 

Hakem heyetinin neticeyi 

ilAnına rağmen jokeylerin 
itirazı üzerine mesele de~iştl. 
Jokeylerin anlattığına göre 
yarış bidayetinde ün terine 

nn>1lsa brakılmış bir mania 

çıkını~, büylik bir tehlike 

geçirmişler, yol kcsnıiye do

laşnııya mecbur olmuşlar. 

Bunun üzerin icldiayı mahal
linde tetkik eden heyet bu
ının doj1;nıluğuna knnaat ge
tirdi ye bııko~unun lıııtlln 

yarı~lardan sonra tekrarına 

karar verdi. 
Bu defR birincilijı;i Alctyldn 

ikinciliği Geyik, üçiincülüğii 
gene Küçüle ceyldn kazandı

lar. 
Bu ko~uda bah;.i nıii~terek 

neticeleri evvelce dağıtıldığı 

için geri toplananıudı ye 

ulanlar resmi neticeye rağ

men kazanmış oldular. 

3 üncü yarıt 
Clınıin en muhim yarı~ı 

İdi. Boğaziçi ko~usu namı 
nrilen bu ko~uya en maruf 

lngiliz atları girecekti. .\fli

k\latı birinciye 850 lira ve
rilmek iızere (1000) lira idi. 

:\Jesafesi 2400 metre yani l 
turdu. 

Y;ızılan 6 hayrnndan yal
nız Banan 11 girmedi. 1 le

yescanlı ko~uyu nıuccukip ge-. 
ne Kapgrin< güıılın k:ıhranıanı 
oldu . • \luntazam bir yarı~tan 

sonra gene birinci geldi ve 

kendisine takılan naınaj!;lılp 

şampyon ünvaııına cidden 

layık olduğunu v;üsterdi. 

:\lahaza hayli >ıkıntı çekti. 
Kcndbini bir metre ıııcsal'e

den takip eden Mislinget aynı 
nıe~afed muhafaza ederek 
ikincilij!;i almıştı. Filozofi de 

ıiçıincllliil(ü kazanıııı~tı. 
Müzayede 

Bu ko~uyıı nıııtcukip tri

biııılerin üniinde satılacak 

Kara.:abey hanısı rnvlannııı 

ıııiızayedesi yapıldı. Dovil 
mezadı )(ibi çok nnınrnzırnı 

oldu. ~atıh~a çıkıırılan diirc 
taydan Alıa11 :ıoo lira) a, 

Çapa 375 lirayıı, A/iyr 255, 

Tem<! 31 S Jirayıı "ıtılo.lıJar. 
En çok arttırılan Çapa is· 

mindeki yarımkan .\hıcar kır 
nttı. ilk açılışı :ıoo dıi , ~~ 
lira arttı. Taı larclan hiri-1 

ismet paşa ha~retlerinin ,-a· 
Yerleri Atıf B. tarafından :ılın 
mı~tı. 

4 üncü koıu 
l'ç H daha yukarı p,ı:ı· 

ki yerli ,-c ,\arap y:ılıııt 

kısraklara mah>ustu. l\ Jı;ıy· 
vıın yazılmı~tı. ikisi v;irdi, 
Yıldız, birinci Ha!ime, de 
ikinci oldu. ;\liikMatı '..!Oll 

lira, mc,;afdsi 1800 mem: idi· 

5 tinci koıu 
Çalı manialı ye ııni!orınalı 

zabitana mahsustu. Koqı \o· 
' -lıına tahminen tiO - 70 ~an· 

tim irtfınnda maniler kondı~ 
Gıinün en ~üze!, yıırı~ın• 

4 hay,ıın yazılmıştı. 

i\Jesalesi 2400 metre mtikı\fa 
tı 400 lirn idi. Çok ınıihcf 

yiç ve lezzedi bir ko~ııyu 

müteakip mülılzim Ce,aı 

Beyin bindiği Mavzika birin· 

li~i, yüzbaşı J lulu'i Beyin 

bindiği Profl ikinciliJti, ııııi· 
lazim Kemal Beyin bindiği 
P6rgetyu llçunculiiğll kazan· 
dılar. Koşu da, mania 3tJ;ı· 

yış du mükemmeldi. 

6 mcı koıu 
~ııat hcşte bütün scyird· 

!eri giızel bir surpiriz gibi 

heyec:ınıı veren Karacabey 

harasında yetiştirilen ve ıo· 

kcy mektebinin hepsi kiıçuk 
yaşta tıılebesi tarafından iıla· 

re edilen Karacabey ırkı I 5 
hayvan sahaya çıktılar. ;\fan· 

zaraları bilhassa çok gıiıel 
ve memleketimizde hemen ille 
defa görülen bir ınr:ı:dn iıli. 
Jokeyler ridingot biçimi kır· 

mızı cahtler, beyaz kiloC 

panıalonlar giynıişlerdi, baş· 

larında silindir şapkalar y;ır· 

dı. :\layNtroları, Jlarnlar ferci 
şubesi şefi Dr. Çikinin tda· 
re. inde yarış rnh:mııa blıyiik 
bir intizamla giren \'C ciri
büıılerin önlinde manga ko
lundan tek sıra olup halkı 
selı\mlıyan bu genç Tıirk 
yavnıları siirekli, coşıı;un al· 

kı~larla karşılamMar. Dr. Çiki 
de ayni kiyalet labisti. Y~I 
nız ba~ında silindir yerine si· 
yah kadife hir yarış kasketi 

Yardı, ,cJ:\mlara ~apkasını çı· 

kıırnk mukabele edıyonfıı. 
(;eııç jokeyler c\\·el:\ yu,·aı 

yiiriiyiişte sonra dürt ııal 
\..o~uda miınferiden ve nıiiç· 

temian mani atlattılar. Çok 
ho~ bir manzra yapan bu 
atlanşlur ınunt:ızam oluyor. 
alkı;ııınıyordu. 

Sonrn birbirini ımiteııkiP 
biri gösteriş dip;cri ,tirat ol
mak üzere iki tur yaptılar 
H ayni ~ekilde hall;ı ,clı\ın· 

Iıyarak alkışlar am,;ında ~a

badan çıktılar. 

Karacabay harası du hini· 
dlik mektebi de sistcm~ıilı 
>ılylerinin ne kadar mııkcnı· 

mel neticeler verdi~iııi !(lİtd 
bir surette g-üstermişltrdi. 

Birind, lkind, lıçıincli ola· 
rak irnn edilenler 35, ~. '27 
isimlerini taş,yıın, kısrakla~ 
hunl:ırın binicileri de . 'aıffl 
kiiçıik alımcı, Yusuf Elcn•li· 
!erdir. 

l\cııdih ıni ve mektep i<tıı· 
· · · · ı ıctJrik rcsını ~amıııııyec c 

ederi1.. 

Mısırda ye.ni intihabat 
Kahırenin ElbeJağ gaıel<~ 

tarafı dan verilen nıaJfıııı 3 \ 
1 c·ı• ı;ôre l-lı~ırda vuk~ı bı• a _;,, 

yrni intihabat reyı anı es< 

üzere ıcra edilecektır. 1-
Veft lır•"sıııııı lerceın,ıııı e ~ 

. t' ı '- - "cfcc<' ı .::.rı Ohlll ıt..e ~g:.ı ı.uı c r. k 1,0 
a; z.ır!ıııda ·,ukıı tıuı .. ca il 

. ı·ı, "'a''e~ inti'ntall ı ş.ııı ı :ı • • • •• 
~ ı ""' Mahmut Paşa eksenyel p~ ' 

ııııynra· 'll· :ıt c<"tceUir-



haberler ] 

köınür fiatlcm 
Altıyor 

Vapurcular ve kömür kul· 
1•n:ın bazı biiyük miiesscse· 
1~ kömürün pahalılığından 
,ıkAyete ha~lamışlardır. Bazı 
Zevat lktısat vekili Şakir 
Beye müracaat ederek kö
nı ·· 

Ur pahalılığından şikAyct 
etnıişlerdir. Şakir Bey kö· 
nıur rncselesl hakkında sa
nayı müdüriyetinden bir tıı· 
Por i tcmiştir. 

Şakır Rey ha taneden çık· 
tıktan onra kömUr me·ele l 
Ve \'npurcular arasındaki ih· 
ti! Aflarla me gul olııcakur. 

• Uman .,irk~ Roterdıı· 
ınıı demir dubalar ısmarla· 
nıı~tı. 

Şirket gu··mriik resminin 
f ' azıalığmı nazarı dikkate ala· 
rak dubaların şimdilik bu· 
ra~ a gcttrilmcslndcn vıız geç· 
nıtşur. 

• AlAkadnrlann ifadelerine 
göre şeker Jstihsalatımız bu 
Sene ı 0,000 tona hnlig ola· 
~ktır. AlpulJu ?,000, Uşşak 
3,000 ton şeker çıkaracaktır. 

• 1ş bankası heyeti umu· 
llıiycsi içtimnında harice bir 
nııı)'on llrnlık hisse senedi 
ihraç etmek suretile St:rmıı
Ycnın tezyidine karar veril· 
llllştir. 

k • Evelki gün borsada bım
alar murnhhaslarrn<lan mü· 

rekkep bir komisyon toplan
llıı tır. 

içtimada yeni horı:a kanu· 
nunllll tatbikatı halkıııtfa gö
ru ulınüştür. 

• .\da~zarmdn kendi ine 

s:~n.ndolu ajansı muhııhiri 
Usu 'eren bir sahtck~r tev

kif edilmiştir. 
• Danimarka, lran ve • • or

eçıc nramızda mlın "nkit bu-
luncttı ticaret mıt:ıhc:Jcl ri 
feshcdil mtştır. 

* Şehremaneti, htkk.lr 
rıneılar hakkında kc. t>~i 
Para cezalıırımn i tenikn 
tt iri göstermedip;it'li Hazarı 
dikkate a{ml! \C l u gibi 
Eı.rıııları kap:.tmı ya karar yer· 
Il'.ıişti r. 

~ Amerikanın bii} iik i~ 
C\d; 111) ırmdan Roval U.ıkinp; 
Po\\dcr c:irketinin harid 
ti ' Car~t miidür[i ~J. ~:. B. 
~l hııı;er Avrupa ve 'frikad 1 

tayyare ile bJr stı;ahat ytrp
tıktı:ın sonra aynı. HlSıt<• ik 

ithrtıni1.e gelmi~tir . 
• ~vvelld .:abah (tH) nu· 

Olaralı mıırş:ındıl. treni Kıi· 
~akçadan Çııtalc:ıya gelmekte 
1
ken ( 7 .5) inci kilomctroda 

tren harcında bmıkrT:ın dere· 
~· 
bın Ye vagon)ara çarpmı ve 
unıan perçala~ır. 

. • 1 laik fırkası nnhiye, ka· 
~Cl V ·ıA k J • • <! . \'1 ayet •ongre cnnın 
~tltrı içinde roplanması te .. 
k•r. 

ror ctmfştir. l3u ~ene kon .. 

~htkrde bilhasss şeme ajt 
ı r 
i . 1Yaçlar ve halkm refahı 
1\?n tedbirler dütüniilccektır. 
.ı.'ah· ikt 1Ye kongrelerinde beledi 
1ı ısauı sıhhi ihıi)•ıtçhır esas· 
.h surette müzakere edilecek. 
1 ti 

Yıçlar en kiiçük tcfcrru· 
attna kadar tcsbit olunacak
tır. 

İrtihal 
lJ ~et Paşa ve tfabaşı Sdim, 
S:tım Nur.ıs ı. aJı:r:-ı Afı 

\'tr, lstanbrtl itld~ gliır.· 
t(i'- ~ 

1"1 ı!u başkff:bi Ma!Tmut '(fc! 

k t~rt Fen( BcyPet 9evıili 
;:ıırıe ve h<'mşirderı ş:Ut 

ı11naa1an ffakkı f a<hf btf.n 
ttfiL_ 
b ~ı Sl'ffc• Fadıffıı v.tfah• 
httltüıı taadtkl.um.-ı t!tınle 
<I Ötr verirler. Btııfm 5'lt l J. 

e kaldırılacak, naınar:ı Bc>:.zıt 
~il,ıcle kaJınarak Mcrkudcn~ 

cı. Allaan~ rafıntdin ftvdı 
!il{ c: 

( 
• Irat 
,. Klot Farer 9,den 

Sfi;ko Takfmar, Jnme S8r'· 

arl~r~ geçirerek böğürdü: 
- I~fendiler! hepimiz re· 

zilce zehirlendik". Bu alçak 
"Rlkancn • ' • BrUksel ,,e kaç· 

lfJAsından ancak yiizde 
mış. 

beş alııbilece~iz. 
Heyhat ki hakikat bu idi. 

Firnrl °'Rikanen,,in alacaJ.."lı
ları saçının teli kadar ~okt.~ 
Şurada on iki kadarı Takı
mar ,,ın etrafında coplnn~ı$ 
hiddetle bağırı~ıyorlardı • 1'..n 
hırçını köpiirdii. _ 

- Brüksele kadar gidip 
kerataya bir daynk acacıığım.-

1 bo"'nCll• ı Jnlnl şu ellerim e o 

ğım". 

I !asisin biri homurdandı: 
- Yüzde beş fa1Jıılaş· 

maz ki." 
Öteden bJri tasdik etti: 
- Ttıbii". Ben yalnız şu· 

k • t rdlm· acab:ı bilme ıs c • 
nu e yaptı 
"Rikanen. parahm n . 

k çok pnrnsı vardı. 
Onun pe .. J .• ı1lı 
1 bebini bir cur u a -
flı1s se 
yamıyorum. 

Şişko " f gkimar • ccvııp 

verdi: 
_ Yın•rum! " Rlknncn .. 

k 1 bcdavıı gitmedi .. Pa-Rrü se e • 
mn f \fete kovdu. Zaten 

raları e .1 • 

Hlı\sm anlaşı)m.ızı olmll7. ki ... 

ı:v,·cl söı söyliyen devam 

etti: " . 
_ Maamalih aşarım. Ri-

k. ·n llJ>tal bir adam de· 
,ınt: " > . • 

ğildir. J llç ı:ransayı, l .~rı. ı: 
l'<ıris borsasını bırnkar.ık 
"Bniksrl ,,de aşırdı ~ı bir kaç 
panı ile siftinmeye razı olur 

mu ? 
ı ın ~i s boğuk bir ses ç:k:tr-

dı: 

- J3ir J.aç para ile s!ftln
nıc..•T, mi? ~c df~ or unuz ? 

uTnkımur m:ı"ayıı yunırul-..
l :ı rı111 indırcrek J,okredl: 

~ :'ılcs'elc onda dep;ıl._ 

b b. kaç para i te:r hir ter ır ' . t 

·1 o l"1111 Parayı kı mı yon ;:ı ••• • 

' ç fakat chllcınin 
t murlarnam ' • 

Olmak da Ltcıııern. ()unca · 
1 hliıuki herif biıi cğkm:c 

ynptı! 
Salonda bir "Tabii!., s ıy· 

ha 1 yiık--cldi. 

. . . . ' 
••••• 

O r hir duzinc kadıır nar · . u 
· 1 c·ıklf idi. "Rikanen,,ın ,, ... 
. ı :1 • rl 
].• hiç hek'Jenilmiyen . ' r 
'
1 1 

• '" Rika ~-•.. Han cdilmi tı. • 
fiIJU'& k 

. m-danda yo tu. 
n :n. ı sc -, . . 

r i htçını--tı. Hıddetır.ı 
suı) 1c:, ı ~· , 1 
.. . . .ıracaklı cc >rıır 
yentını) en 
s&ıe baŞl.dr: 

1
. t J)cdinimi yap.•· 

-- j\"'C •• 6 • 
"Brtıf.:sel,,c gıdece

cağım ... 

~im t ·· mukııbc?cde 
,. 1':tfdmar ,, 

bulundu : 
.,...... Vtı t'Rikıınen,, 

(Jfttda 

dc!ıilit '/" Vk 
r • Rfkııncn,.. har.t •· 

Me~ 1 de dcğihni} 
"8riiksc,, 

ten ~..1 tava nJacık.-
T m o ş1r1:1Uıı 

a l btıhın<.hıldan ~-
Jıların cop ı.t • odasının 

1. · ıdarC 
bık mcc ı ı . "Ri-

k içer1JC' .... 
kapısını :ıçara . 

· •th:tl tlU. 
kııncn,,ı ı . . bk süktln 

~ lcr kc.-sı şa~kln 
y ~Iık yoktu. Sıı 

kapladı. • &' 
mahcup taYıdıı konuşııt Fi· 
. 1 diliven Adam o.. zur er ı .. 

• "Rikanen,, ıclı 1 rarL .. 
1\f üUis dedi ki: 

d ıtdiJcr! fpdcla-
- f,\("( e L fa-
l l)enl hır cinnet ~ap 

sma 
k mak yolunu tuttum· 

ladı; aç ___._
1 

öı'Çı*· 
1''ıka't dahd htnnR u 

dtW fra'fl:ibt rrt17M~ ~ 
Kc:M4i "en__. 

CC!ISÜ'Iİ ctÖ. 

deMııP ast " RJilaıWft ~ 

firar etmiyc hakkın yokl 
Alacaklılar seni bekliyorlar 
ve cana giıyeniyprlar! < ;ıt 
onları bul. Ciirmlınü ikrar 
et.. Ô7.iir dile! l~tc elendiler 
kabahatimi itiraf eulm. Nnı:ıl ? 
beni affediyor mu unuz t 

" Takimar ,, şaşkın şıışkın 

sordu: 
- )ra p:ıra ? .• 

"Rikancn" içini çekti: 

- Para mı~ 

Ha ıs sö7..e atıldı: 
- Evtt paraf.. Pnra ne

rede 'l ]flAs yU7.dc 70 illl O 
vermeli idi, halbu ki yüzde 
beşten fnıla alamıyacnğımızı 

haber verdiler.. Farkı ne 
yaptınız ? 

" Rikancn ,, gö~::-drıc bir 
yumruk indirerek içini çekti: 

- Ah! Farkını ne mi y:ıp
ttm? .. J:;otc en \>(ıl k kabah:ı

tim bu.- O farla bir knylh 
Hayat nrtilc ir.u1ıı tıh' JI 

ettim. 

o sıraya kad::ır alacaklıli!r 

ayakta idiler; hu . der lwp
sinin dizlerinin bağlan çö

züldiı, ve koltuklarına otu· 

ru verdiler. 
"Kaydı hay:ıt .,artilc irat,, 

nedir bir düşiiniin iil'. Buna 

karşı ulacakh ne yapabilir ? 

"Iradı mliUi " göstermiş 

olduğu mıtharettcn gurur· 

Jtınarıık miitcnr-ıane gtlUım-

sedi: 

- ı·:f endilc{ 1 Kahllhafimi 

inkar etnıediğiınc emin olu- 1 
mız. Bir dclilil<tir . yapn~1. 

Bundan on derece ~!Pı.itc<l~-
. irim. Ne. o;nı;:;n olsun... bh· 
lfema diıny:ıd.1 ) cginc .t,rcli

riın copu topu } ediyiız bin 

fr:ını.;l n~nuyan kaydı hayat 
ırcilc bir irat .. Bununla giiç 

bel~ ı;eçrneccğim.. !\lrırımrı fth 

l u p..ırnnnn hir kı ıt11111 fıcm 

de muhiın hiı: kl mmı sizin 

.zararmızı tc:J.Hi iç'n 'crıneye 
h:ızırım ... 

"Takiınar.,. dedi ki: 
- Buyuk bir kısımını mı? 

-Evet yedi yli;r, bin frnnk-

C:tı). iiç yiı;r, binini.. zaten 

bı.ına mecbur cı<lıltnıcm de .. 
kaydı bayat . igortası okla

ıum kuınp .. nra felemcnk-

tedir. 
l\llinakaşalı ve müşace-

meıl bir par.ıtr1ık ""~ıtlh. 

nihnyet.- • Rikanm ,, ve 

ıJıcabbrı dorc rüz hin 
franktn uıhıştılar. O v:ıkit 
" Rikan en ,, tatlı bir seda ilı.: 

dedi ki: 
-C'nutm:ıyını7. Kİ ıhhatlm 

yerinde dcjtlldir. Hana uç }'lİZ 
bin rrunk br:ıkıyorsunuı. 

ı,.,m_, Kendime bak'1nıy:ı, 
yet~ t.I•• 

doktorlatA parzr fCdftmfye 

m~urum-

JJA nJd<kft biri homnrct.,n .. 

dı: 
_ 8i1..e ncL ne hıttedcr· 

sen ef'-
Mufl>s müstehzi bir tavır· 

la cevap yerdi: 
_ J3u nokta bmden ıi-

·adc size uıalluk eder ... Ben 
) k ı: ... 
iiç yüz biıı fıra.nklı <ttJıŞUn~-

riım., sizler iie dört yüı. hın 
f ıra.nkhk- ÖJiir~em irat k,ay
nu- l\lenfa.~iıüz ya~amklı

ğımd:t hem de uzu• milddet 
yaşamaktıjtımdııdır. 

ŞjşJrn "Takmar,. hea: k(fS

(en evvel yota geldi. O, va· 

ıi y•d ~hata etti 
-S-·•--

VAKiT 

EKSEtSiOR 
üVOk ELBiSE 
FABRIKASI 
Galata l\llnıKby poğaçacı 

f ırmı itti alindcki mahallcbi

dnlh il tlindc 

Hanımefendilere: 
Pardesüler ( 1'u ") 

J Jer renkte on moda 

141 2 liradan itibaren 
ard esüler(trench-coat) 

Bej va lacivert renklerde 
22112 uradan itıbaren 
uşambalarCipckH) 

Her 131 9 11radan 
renkte ,.J itıbaren 

Beyefendilere: 
.Me~hur • 1nndcrbcrg marı..atı 

(trcnch·coat) tan bel ~ c IAı.:hcrt 

Pardesüler 
2 4. ı 2 liradan itıbaren 

Spor kostümleri 
16112 liradan ltıb8ren 

Jngillz • K n'tU ı I 0 r biçiminde :O ti 

14 ı 2 liradaa Uibırın 
Çocuklara: 

t~~1~ Muşambalar 
) ı 2 liradan itibaran 

t 

Erkeklere: 
i~gili~ Muşa~balar 
bıçlmı 

}~ ı 4 liradan itibaren 
Erkeklere: 

\nb'tin~:~ar-p ardesüler 
14 r 2 nrad.a~ 11\baren 

• • f 

Kadınlara: 
Fanıazı Muşambalar 
9 ı 2 liradaı HibarSA 

bnna;·fama lf..m;tfönleı· 

HUMMAYI MURZAGİ - ISITMA 
KAWSIZLIK -Zatyet ve lluwttslZUK l\llatlnCla 

. KINYUM LABARAK 
Nım taazım, oıftt tıunuftı" kunıt , ....... 11tımar ıdlllll. 

I Temekten •net ve ya sonra bir Ukör kadehi~ 
!c.un.twde .. ,,.., : flleleon ... FRIR& u• ~...a.n· & Ctet 

j 

il. ""9 .... b.PAtul 

E,rl<a-f umum m11-

dü.rlüğünden: 
l~vkaf jn~aat müdürlüğii kadro undıı mlinhnl bulunan 

ikisi seyyar olmak uzcrc iiç ( :\hihc:ndls mimar) bir r~ sıtnı 
Ye iki seyyar siirveyanlık için (27-u-029) tarlhirtdcn U rl 
gazctelcrJc ,·ukubulan ilün (ızcrJnc şimdiye kadar ınuracaattn 
bulunanlann tan~ı m{iracantltırındyn mnk adı lüyıkilc kn't'ra
yaınnmış oldukları ıınln~ılıyor. 

1 - ( i\hihcndiıı mimar) in'1Jntçı ,.c bilhnssn lni"atı 

ccsime tccruhclı bcconarmccı ( :\luhcndi ), (şimdilik imti
hanc tabi de:~ildirler .) 

2 -- (Rcs!ııım), Evkafın ytlk~k in natmın !\1iınnri tc
. imlerini Ye hatta kroki Jmlln~ıc vcrilcccl· her haı1gl bir 
projeyi diiribt teh) iz edebilecek kudrette, sırf bu gibi yiık

ck e,,crerlcr uzcrindc ç:ılı~ mış 'c ) t'U~mi~ (Rcs am) ( enal 
mektebi in aat ve yahut kondüktör meld binden mezun) 

3 - (Sı.irveynn) alilizılklr in~aatın projelerini tatbik 
husu. undıı alclu ul resimleri. mnlzeınyi ve tnr1.1 in, ayı hlyı

kilc :ınlayıp ve miitcahhit mırif crllc tnrbik olunıırıJnrı stir· 
n:yc cdchil cck ,kabiliyette ve bu gibi işlerde yctişml 

(!iicnayi mektebi inşıutt kısmından yahut kondoktör mektc
b ndrn) mezun (Sün cy11n) arıınıncktndır. 

işbu tanihc: gorc re. 11mlar için 25- 6-9~9 tarihinde ve 
iırveyanlar için de 31- -929 tarihinde • Ankaradıı ı•:,·kaf 

inşnttt müdLirlüğünde ve lstanbuldn Evknf in~ıuıt müdur mu
ttvlnliğlndc ve İzmirde Ev,knf miıdLirlüğı.inde ynpı1ııcak f mti
hıma dahil olmnk istiycnlerin m murin k mınundnki c' nfı 
htıiz olanlnrrn ve bahusus nskeı'Hkle ııJAkıılıırı bulunmıynnla
rın \ C~ikl li\zimclcri ile (yeni terhis Yıtrılk , ~ftadetnıtm<: 
'~YA sicil varaka ı, bulunduklatı J.-Icrin mus~ı el ve .mUcc

vııll YCslkalnrı, sıhhat vesikası ve hLi nil hııl varakn ı) birlikte 
mtizkôr gunlerdc saat on dörtte Ankaralla ~:~ knf in 11at 
tnlidiirliiğılnc lstnnlml l~vknf inşaat miıdur ınuninllğiiıc ve 
'1.fillrdc c,knf miidiırlii~ine bcrn~·ı imtihan m,ırncanllıın. 

lLEMDlR IlDElER 
VAPURLARI 

eri 'e luk Karadcnlı: po tıı5ı 

Mili t vapuru 18 e ·tusıoı 

P ı:tıd'- skfaım azar SUT 18 de 
Sirkeci tıhlınııııda•1 hareketle 

( Zongttldak, lntbOlıı, Ewetı~ 
an1Sun, Üı1Y<', Ordu, ötr~ ~h, 

Trabzon, Riıe) ye giddı:eldır. 
Müracaat mahalli : lstılııbul 

Mcyıt1~net tiaın :ıltı ıd:tkl 
yazıhane Tele fon lstaııbııl l ı 5 

Seyriselain _ 
G-:-,_ Köprü 

Merkeı acentesi: .... ıa 
batında. BeyoAlu 2362 - ıŞube 
a edl,..ı Mahtnodf1e Haıtı ~tındı 

leıanbul 2740 

izmir - rlıersid sür' al '9SIUI 
(MAHMUT~~VKETPAŞA) 

al 12J .. Galıtr. 
\BpUru 20 ağuıtos ı ı ·-~a 
nhtınundü kaiatak ~..-

i ı. lz.ralrdea 
uıbahı ımlre ve aıı\amı 
hllarak Antalya. .AlAJte Meoitıe 
gıdd ve dötıliıld T "'1<u, 
Anamur, AIAi)e. Antalya, lıınire 
ı>~ayaral& gelecektlr. 



·ı· /[fi~ Hfillft Gazetemizde çıkan yaZl ve 
·esimlerin bütün hakları mahfuzdur 

7i:rl:ı,·ede 

Kuruı 

J Aıh~ı 150 
11 ,. 400 
6 • :-şo 

12 1400 

Hari('tf 

liuruş 
000 
mı 

J4SO 
'2700 

~ 

Ca1etcye f<'nderil<·cek nıektuplcırın üzerine 
idare içtn~e (idare). \'azıya aitse ( i~ azı) 

l~a~u.l!!!~.!~.~.!T 
P•11lmıyan rrelhıplann leclt•htdeu, kıymnti
m\llcad_!fere•lz mektuplua kcınulmut par.alarm 
'.aybollrıatından Ye ilı!nlarm mGnde.rcatmdan 

idare me•ul detildlr. 

'
········-······· 1 ·r· 8 E 1··1 929 d d d k, ................ . .......... ···~r·· ı a y u a evam e ece ••••••••••••••••• 

Jill'''''"='''''viyana benelmilel sergisi~l:::====m]if! 
:::: Z t d A - • :::: ı::: .y. r, e nz. vrupanın en mukemmel mubayaat rner- :::: 
i~~i ezid.r. Bütün A vrupaya sanayii ile Avrupanın en mfihim ii!i 
:::: ' . . ~ 
!fü leı lel.erı tarafından z~ng:ırı ve pek mühim meşherleri~ tem- E!i: 
iiii <il olunnıaf.taC:ır. İyi ı·e ucı:z mal satın almak için yegane ifıı 
ı;;; fırs.1ttır. Tafsilat Avt:sturya safaretanesinden alıııabllir. lstan- ii~ 
i!ii hııl · Vıyana - Sofya tarikile üçüncü sınıf azimet ve avdet iİİ! r· r ıfü bileti (131) lira yerir.e 100 liradır. Hüviyet varakaları mü- :fü 
ifü ın-ssili falırileri bulunan Galata ve Perapalas kar•ısındaki ilfü .... ~ ··ı 

füı N,ta seyahat idarehanes:nden alınabilir. fü ;••• ... 
l::: ...... :::::: ::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::··::ı:ı:m::::::ı:::::-:m::nn:ıac:i5i .::: :: ::: : ............................ ·············ıı· ..... =~··:ı······· ...... ····1····:ı"ıı··· ••.• .............................................. ....... .......... ...................... .. ······· 
İstanbul ithalat gümrüğünden 

10 
3 

Sandık 

Balya 
1000 Kilo .Paslı kaşık 

450 ,, Kıl torba 
90 • Kendir ip 

" 
55 ,, Boyalı pamuk mensucat 

l\lNro mikAbı 
7490, 3370' kilo muhtelif ebatta kereste 
Balada muharrer 5 kalem eşya 19-8-929 tarihinde lstan

bul ithalat giimrüğü satış ambarında bllmüzayede satılacağı 
ih\n olunur. 

Leyli ve nihari 

Kız ve Feyz"ıat"ı ı·ıseler"ı Ana sınıfı ilk 
erkek ve tali kısımlar. 

Divanyolu: Çifte saraylar 
B:itün 11nıflrı teıkil edilmit tam devreli liıedir. Kayt 

ve kabul itlerine 19 Aiuıtos pazarteıl ııününden itibren 
bşlnmıotır. Müracaat zamanları cumarteıi, pazartcıi, 
perşembe günleri ıaat 10 dan 17 ye kadardır. 

- Telefon: fstanbul 1995-3496 

17 Ağustos 
:r 21 

-- HER GUN CJtcAF TÜRK lıAZETF<;r 1 inci trıı 

6 ~ayılı 

Devlet demiryolları ve liman
ları idarei umumiyesinden: 

Ankara istasyonunda umumi idaı:e bınasıle memurin binaları 
arasının toprakla ım!Ası kapalı zarf usulile mnnakasaya konmuıtur. 

Münakasa 31 ağustos cumartesi günü saat 16 da Ankarada 

Devlet demlryollm ve limanları umumi idaresi binasında icra 

edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin teklıl ıııelr.tuplarını ve 

muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar umuınt 
rnUdilrlük kalemine vermeleri IAzırndır. 

T alıpler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabil!nde Ankara 

muhasebat dairesinden tedarik edebilirler. 

Türk mekteplertle faydalı eserllll' 
'ilinlannda o/o 2() teıuilit yapılır 

illi ~AliF2i: 
SaHr> Ku· ı 

Bliyülc ve ya bir çok defa için verile:ıı il4nl.ırltı 

busust mahiyetteki il~nların ücreti 

6--8 lnci sayraJa 12:5' 

: : : ;g 

Ezine 
tinden: 

' 

\dare ile kararlaştırıhr. 

Cueteml'Ce hY11.1tl d&ıı ka'ı ı\ ed•• 7w 
}L S. H. dinil acenl.11ıl 

belediyesi • 
rıyase-

,. 
t • • tOO 
ı ,. ,. 200 

ı ·8 inci sa yır 1 I J }ıo 
resml ilılnlır 

birlikte ikinci bir 
nularak komisyon 
verilecektir. 

zarfa ko· 
ri yasetin.e 

J'\.~ustos 

Rebtülevvel: 12 Burç: Ese! 1 

Klorürlü sularının şifa verici hassalarile meşhur (Kestan· 
bQlu) ılıcaları kcşifnamesi mucibince (13723) lira (4ı) 

kuruşluk inşaat ve tamirau yapılmak şartile 1 haziran 930 

tarihinden itiblren (10) sene Müddetl'e icara verilecektir. 
Taliplerin şartları anlamak üzere (Anadolu Ajansı llıl.nat 

şubesine) Çanakkale ve Ezine belediye dairesine müracaat 

etmeleri 7 eylül 929 ci!martesi günü saat 14 te ihale! 
kat'iyesl yııpılacağı llıl.n olunur. [!][f] 

Cumartesi 1 
Encümeni daimii vilayetten: ı11------- , 

Bedelı keıli on dört bin dokuz yüz otuz dokuz lıra seksen ••• Otı~·::: =~ti~:,'.. ı. .. , · ı 
yedi kuruştan ibaret Bey~lu birinci mektep tamiratı kapalı zari 5,12 12,18 16,07 19,0b 20.48 3, 18 

usulile 28 ağustos 929 çar;amba günü saat on bire kadar müoa

hsaya konulduğundan taliplerin idare! hususiye heyeti fenolyesln

den alacakları ehliyeti fenniye vesikasile teklif ve teminat mek

tuplarını vakti muayyene kadar encümen\ vilayete tavdl eylemeleri. 

Encümeni daimii vilayetten: 
ldarel hususiye müessesatına muktezi Uç yüz on beı ton lngi· 

!iz kok hömüril kapalı zari usulile münakasaya konulmuştur. Ta

lıpler!n 28 ağustos 929 çarşamba günü saat on bire kadar teminat 

ve teldıf mektuplarını encümeni vilayete tevdi eylemeleri. 

Peyramberlml:dn tevellüda 

Sultanı rüsül şahı nıümeccud:t 
ereudını 

Biçarelere devleti sermetsln erenı.liır 

1 

Dh-anı ililblde sera.metsin efendim 

l\1ensuri1Jömrekle mliebbetsin ertn
diiıı ' 

Sen Ahmedü 1\lahmudü !\fuham -

rnetsin efendim : j 

Hıtkt:ın bize sultanı müeyyctslrı ı·ı· 
efenJlnı . 

.. 'eh Galip -- , 
M81'11l müı{ür: Refik Ahmet 

VAKTın 1 ;-- Ağustos 1929 tefrikası: 19 
_ ~ir yılda açan. gitıl _ lngilizceden mütercim : Güzin ,\~uri 

inşallah bu hiç olmıya
cak bazen· ahv111le a1aka

dar olurlar. Muharebenin 

devamından bahsederek 

bütün erkeklerin gönüllü 

o' rr asından korkarlar. 

Akrabam "Antoni Tort

rist,. ne oldu acaba? Ledi 

' Tilçester " le düğüne 

1;'flmişti. O acaip gözlerile 

bana baktığını kalabalığın 

.çinden gördüm. Hiç yanı· 

ma gelmedi. Bunun için 

konuşmadık.. Bilmem Har
ıi de orda bulunacak mı 

• Ogüstüs ,, bu ziyarete 

beni gayet şık ve parlak 

götürmek istiyor. 

Hatta annesinin elmas

lıırını muvakkat bir zaman 
için bana vermesini bile 

söyledi . Hamdolsun ki 

1\1' sis "Kereh elmaslarıma 

me:aklı olduğu için ver

mı di. Ben de maskara 

ı.ı'.ıı,- ktan l · ··"•'rlum. Bu 

gün öğleden sonra "Harli" 
ye gidiyoruz. 

* "Oğüstüs. ün yanında 

oluşuma, her şeye rağmen 

"Harli. ye gelir gelmez 
kendimde tekrar bir canlı

lık hissettim. Herşey beni 
memnun ediyor. 

Eski tarzda bir ev. Ko

caman bir salon var; bütün 

oda kapıları buraya açılıyor. 
Ledi " Tilçester " çok mül

tefit. insan burada kendi 

evinde imiş gibi rahat edi

yor. Biz gittiğimiz zaman 

misafirlerin bir kısmı kri

ket, bir kısmı da çadırda 

briç oynuyorlardı. Hiç kim

se bize alayla insanları 

tanıştırmadı. Bunun için 

ancak iki gün sonra isimle

rini öğrenebilaim. Bazıları

ni hala bilmiyorum. Çok 

tuhaf bir adet.. Oradakiler 

hepsi birbirini tanıdığı için 

dışarıdan gelen yabancı 

kalıyor. Ve aldırılmıyor ve

yahut da böyle aynı çatı al

tında bulunmuş takdime 

hacet bırakılmıyor. 

Bu tarzı hareketin neye 

müstent olduğunu daha 

anlıyamadım. Her halde 

insanı ilk önce sersemleten 

bir şey ... 

ilk gittiğimiz gün bir kol

tuğa oturmuştum. Haşin 

tavurlu bir adam bana çay 

getirdi ve yanımda duran 

bir çoban köpeğini sevdi. 

Ona lakırdılar söyledi. Kö

peğe hitap ediıi belki be
nimle konuşmağa bir vesile 

aramaktı. Eğer bu fikirle 

yaptı ise ümit ettiğini 

bulamadı. Çünkü ben sükut 
ettim. Sonradan bu adamın 

ev sahibi Lort "Tibeşter" 

olduğunu öğrendim. Ledi 

"Tibeşter n Ogütüsle meş· 

guldü. Yanıma ufak tefek 

sarışın bir kadın oturdu, 

Civcive benziyordu. Konu

şurken tıpkı çocukların ko

nuşmaları gibi laf ediyordu. 

Ellerinde bir çok yüzükler 

göğsünde de elmasla "Bebi 

Kins. yazılı bir iğne vardı. 

Göğsünde Ia:ndi ismini ta

şıyarak her kese okutmak

taki mana nedir. Her 

şeyinde • Bebi Kins. ismi. .. 

bileziğinde, mendilinin kö. 

şesinde, hatta ince ; bulu

zundan gözüken gömleğin
de bile işlenmiş. Hiç şüp
hesiz genç adamların hepsi 

onu ismile çağırır. ilk gö

rüşte bir çocukla konuşu

yorsunuz zannedersiniz. Fa

kat sonra ne kadar rezila· 
ne şeyler söylediğini gö

rerek şaşırırsınız, Bana 

karşı çok munis duruyor 

ve benimle tanışmak iste

diğini her halde ihsas e· 
diyordu. Nihayet dedi 1 i: 

- Siz galiba "Yorkşa

ytrn dan geliyorsunuz. Ve 

zannedersem zevceniz si

yah domuz yetiştiriyor de

ğil mi? 

- Hayır biz buradan 

on altı mil uzaktayız ... 

- Sahihi ne kadar bu

dalayım... Siz başkasısınız .. 

Diye güldü ve ilave etti: 

- Buralarda domuz çift

likleri varmış. Bunlar hak

kında malumat almak iste

rim. Çünkü mrr:ıklıyım. 

Bana izahat verirsiniz ümi

dindeyim. 

- Maalesef size hiç 
birşey söyliyemiyeceğim • 
Domuzlarla hiç alakam 

yoktur. Maamafih eğlenceli 
birşey olacağını tahmin 

ediyorum. 

- Hakikaten öyledir. 

bizde beyaz şişman do
muzlardan adeta bir aile 

var. Hele yavrul-arı pek 

çok... Onları üvey çocuk

larına benzetiyorum. Çok 

isterdim ki para eden iyi 

cins domuzlarımız olsun. 

Çünkü biz parasızızdır. 

Fakat ben böyle daima 

evden uzak bulundukça 

onların ıyı yetişmelerinin 

de imkanı yok. Elbet briç 

oynarstnız degi mi? 

Hayır bilmem. .. 

O halde nasıl bütün 

günü geçirir~iniz. 
Bilmem ... 

Hemen öğrenmelisi
niz. Size Londrada dersi 

beş pavunt olan bir kadın 

briç hocası var; Adresini 

vereyim. Bilmeyişiniz çok 

garip gözüküyor. 

- Öyle ... 

Dedim, Benden cevap 

beklemiyor, sade o söylü

yordu. Yarım saat sonra 

bende şu his hasıl olmuştu. 

Sosy~te insanları hür ve 

şen, her istediğini yaparak 

öyle bir muhitte yaşıyorlar 

ki hemen hemen talak 
mahkemelerine gidilecek 

· bir tarzda ... 
" Bebi Kin! • lakırdısına 

devam etti: 

- Kocalar arlık okadar 
sıkıcı oldular ki... Muhare· 

beden evvel çok mazlufll 
mahluklardı. Fakat şimdi 
muharebeye gittikten ve 
harbettikten sonra gelince 
kendilerine bir mevki ver· 

diler. Bir övünmedir başla· 
dı. Bakalım bu ne zanıaıı 11 

kadar devam edecek! 

Bu esnada Lort "Tilçes· 

ter n yanımıza geldi. Onu0 

yanına kanepenin bir köşr· 
sine oturdu. Lort •Ti!çe'" 

ter• de şaşkın bir mektrP 
çocuğu hali vardJ. 

- Gali'1a her zaın110 

yaptığımız gibi her kesin 
karekterinden Misis "J(e· 
reç. e bahsediyorsuouı· 

(Bll,,,.Jı) 


