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Bir müddetten beri Av· 
tupa ile Şimali Amerika 
arasında mevcut olan reka
bet iktısadi bir harp· şek • 
ı· . ını almıştır. Bu harp şu 

suretle başlamıştır : 
l h Amerikada ziraat erbabı 
ot~dcnberi himayesizlikten 
nıuşteki idi; gümrük tarife· 
le · · rının sınai mamulatı ha • 
rice karşı himaye ettiği 
halde zirai mahsulatı ihmal 
ettiğinden sızlanırlardı. 
. Yeni reisi cümhur Hoo· 

v~r işbaşına geçtikten sonra 
çıftçilerin bu şikayetleri 
nazarı dikkate alındı; zirai 
mahsulata dair olan tarife 
n· b ıs etleri artırıldı. 

Fakat Amerika hükumet 
teşkiiatı üzerinde sanayi 
erbaının nüfuzu çiftçilerden 
çok fazladır. gümrük tari
f elcrinin çiftçiler lehine ta· 
dilata uğradığını gören sa· 
nayi erbabı derhal harake· 
te geçerek muhtelif eşyaya 
ait gümrük resimlerinin ar
tırılmasını iste~işler ve bu 
taleplerini temine muvaffak 
olmuşlardır. Bunun netice· 
s.inde Amerika gümrük ta· 
rıfeleri umumi surette yük· 
•elmiş, bilhassa Avrupa 
hlernleketlerinden Amerika· 
Y~ ithalat yapmak imkansız 
hır hale gelmiştir. 

Başvekilimiz namına 

Başvekalet müst~şan tarafından açıldı 

g.. · in küşadı merasiminde hazır bulunan zevat [ ortad 

0;;:~:Jar baıvckAlet müsteşarı Kemal B. ile Hakkı Şinui paıa 
Cüzel 

18
n'atlat birli~inin Galatasarayda hazırladığı 13 Uncü resim 

. · d" nrılını•Ur Batvekil ismet Pata Hazretlerinden. ıerglnlıı 
aerguı un r ' • küşadına teırifleri ricn edilmi§li • ismet Pata Hazretleri Anlcaraya 
hareketleri üzerine başvekfilet müsteşan Kemal Beyi vekaleten ıerginin 
kütadına memur etmi§lerdir. Merasimde Hakkı Şinıısi Pa~a ve bırçol: 
meb'uslarla yüzlerce resim meraklı ve müntesipleri hazır bulunmuşlardır. 

Bu seneki resim sergisinde üç ıalonda 211 tablo teşhir edilmektedir. 
Çallı İbrahim, Fehiman, Sami, Şevket, Namık İsm:uı Beylerin eserleri 
bulunduğu gibi birçok genç ressamlanmızın d~erli tablolarını ihtiva 

ediyor. 

r
•n,.-....-.. ... •---·~-..--..--.......-••••• ı 

Verilen karar 
1 

Başvekilimiz Ankarada Otomobille 
Dünyayı dolaşıyorlar 

San' atkar Madain 
Odetle arkadaşı 
şehrimize geldiler 

lik iki seyahat yapmıştım. 
Hala, dünya mesafe reko· 
runu muhafoza ediyorum. 
Bu seferki devri alem 
seyahatım çok daha uzun 
olacaktır, 42000 kilometre 
lstanbuldan Suriye, Irak, 
İran Bülucistan, Hindistan 
ve Tonkin tarikile Çine 
gideceğiz. Oradan Japon • 
yaya ve Bchrink üz:rinden 
Alaska yolile Şimalı Ame· 
rikaya geçeceğiz. Nevyor~· 

İsmet Pş. Hz: nin muvasalatlarını 
müteakip Heyetivektle içtima etti 

Kıymetli Başvekilimlz.lrı gakında tekrar şehrimize avdetler/ muhlemelaı 

Başvekil isme{ Paşa Hz. 
evvelki gün akşam trcnile 
ı'endikten Ankara>'a hare· 
ket etmişlerdir. 

B. M. M. Reisi Kazım 
Paşa Hz. Başvekilimizin 
hareketlerinden evvel Pen· 
diğe giderek ismet Paşa 
Hz. ile görüşmüşlerdir. 

ismet Paşa Hz. ailelerini 
Pendikte bırakmışlar, An • 
karaya yalnız gitmişlerdir. 

Başvekilimizin daha bir 
müddet istirahatlerine de
vam edece~i ümit edili· 
yordu. Yunanlılarla yapılan 
müzakeratın inkıtaı Başve· 
kilimizin süratle hareket 
etmelerini mucip olduğu 
kuvvetle söylenilmektedir. 

ismet Paşa Hı. Anka
da bulunmalarını. icap etti· 
recek bir sebep ~uhur et· 
mediği takdirde yakında 
tekrar şehrimize avdet ede· 
rek daha bir müddet isti
rahat buyuracakları tahmin 
edilmektedir. 

Başvekilimiz AnktJrada 
Ankara, 1 0/ akıt) - ismet 

Pa§8 Hz. ekspresle ıehrlml7.l 

teşrif ve istasyonda Erkfını har• 
biye relt.1 Feyzi Paşa Hz. tle 

Rıyasell cumhur ve fırka kli.tl· 

bi umumllerl, vekiller, meb,us
lar, sefirler, hüki\mel erkanı 

tarafından istikbal edildiler. Bir 
bando ile nskeıi, jandarma, pohs

müfrezelerl resmi selli.mı ifa 

ettiler. Ba1vekilimiz beşuş sima· 
larile hsrkese iltifat ettiler. Is-
lanbulda vücutçe kazandıkları 
görUlüyordu. 

Artist Madam Odet tan vapurla Avrupaya do• 
Maruf otomobille mesafe d.. neceğiz. 

unya şampiyonu Fransız Bu seyahattan maksadı • 
M. Rafe Lakor, Dölaj mar- mız Fransız zarafetini ve 
kalı küçük seyahat otomo· medeniyetini bütün dünya· 
bilile şehrimize gelmiştir. ya tanıtmaktır. Yol arkad~· 
22000 kilometre katederek M Odet maruf bır 

heyetl vekile lçUma ederek 1927-28 de bir devri alem şım m. 
mnzakeratta bulundu. seyahati yapan M. Lakor san'atkardır. 

Kıymetli Baş\·ekilimlz istas
yonda H. vekilımizl refakatle
rlne alarak otomobille doğru 
kısıke glllller ve orada derhal 

Bu içtimada mubanele me- bu defa 42000 kilometrelik Geçtiğimiz yerlerde mev• 

1 d k ld h 
• .. •t oldukrıı Farnsıı 

sal inin e onuşu uğu ta mtn çok daha vasi bir devri sım musaı v- . 
edilivor. t.t 1 artistler birliği menfaatıne 

1 
u em programi e yola çık- kfr Bera· 

J·•ıııııııı• ıı.·:·1uııııı1111ııııııııı111111ıııııı111111ııı 111111111~ mıştır. M. I...akora maruf konseri T verece 
1 

• kt k ı: b · d 70 000 fran ı 

Y 11 ) Fransız san'atkarlarından enm e ' · 
~ Un an 1 ar s Mm. Odet Davtiz refakat elbise ' 9

3
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Türkçülük 
Hükümet ıçın hem 
bir mesnet hem de 

bir gayedir 

~ ~ etmektedir. ait modc,ıcr go ur 

• ~ lnkıtaın meı'ullyeUnl i Tokatliyan otelinde bir dir. F z sa• 

Irti ı •ı - -muharririmizle görüşen M. Aynı zamanda ransı 
Şd m ese eSI e i bize atfetmııler! ( Ukonun seyahat telsilôtını nayiini de tanıtmış oluyo-

Yüksek memurlar 

-işte bu vaziyet karşısında 
başta lngiltere ve Fransa 
olduğu halde bütün Avrupa 
milletleri feryat ve şikayete 
başlamıştır. 

Dahiliye vekilinin Ela
zizde irat ettiği nutuk 

d ? 
= c b E kendisinden dinleyelim: ruz. 

a
lökad f mı l ~ • ) eva }ffi}Z t_ "9 temmuzda Paristen Arabam saatte 1

4
s kilo· 

- hareket ettik. Marsilya, metrelik sür'at rekod~n~ 
~ ğ ·· • f aımı 

T hk k 
. . .. d· § Dı.irüst ve mert ~ ltıılya, Yugosliıvya ve Bul· haiz ve bu sura' kte 

a i atın göstereceğı ?eticey.e gore _ıvanı ~ siyasetimizin if,., f gnrlsttın yolile lstanbula surette muhafafa etm.e .• 
al kl b h J b l Jı: ) " li dir. 14 beygir kuvvetınde-

Tabii Amerika gümrük 
tarifelerinin bu tarzda yük
ıselınesi Avrupanın iktısadi 
hayatında büyük bir buhran 
Yapacak mahiyettedir. 

Onun için Avrupalılar 
bir taraftan feryat ve şika
Yet yapmakla beraber diğer 
taraftan önlerine çıkan ik -
lısadi buhrana karşı ted • 
birler düşünmektedir. 

lngilterede muhafazakar-
ı . 
ar Amerikaya karşı yenı 
~ir program kabul etmek 
Uzeredir. Bu progr9mın 
esası İngiliz İmparatorluğu
na dahil olan bütün mem
leketler arasında taınaınen 
&ürnrük serbestisi ilan et-
nı k 1 .. e ' mparatorluk hancıne 
karşı himayekar bir sistem 
tatbik eylemektir. 

Fakat lngiltere lmpara· 
torlu~u çok geniş ülkeler· 
den müteşekkil bir iktısadi 
saha olmakla beraber Aıne
rikaya karsı kafi derecede 
bir tazyik ,.kuvveti olamaz. 
Onun için muhteli'f Avrupa 
nıernleketlerinin matbuatın
da Amerikaya karşı tekmil 
Avaupah milletlerin iktısa
den birleşmesi mevzuu bah
sedilmeye başlamıştır. 

Görülüyor ki bu günkü 
Vaziyette Amerika gümrük 
tarifelerini yiikseltmekle 
~vrupaya karşı bir nevi 
ıktısadi harp ilan etmiştir. 
. Avrupalı milletler Ame· 
tıka tarafından gelen iktı· 
Sadi teanuza karşı müdafaa 
Çaresini aramakla meşguldur. 

Şayanı dikkattir ki Av
rupalıların aralarında bir
leşerek mükabelc bi!misil 
Yapmak şeklinde ileriye 
sürdükleri tehdit Amerika· 
lı.lar üzerinde büyük bir te· 
sır yapmamalctndır. Ame
rikalılar: 0 Bi.ı::im Avı up nıil· 

Elnziz, S 1 (A.A.) - Dün 
akşam Dahiliye vekili Şiikrii 
Kuya 8C}•"r ~---~ 
şerefine şeh· 
rlmiz Ti.irk 
Ocağındn80 

ki~ilik blr 
çay ziyafeti 
yerilmiştir. 

Tcşriflerl

lc Elaziz o
cağını şeref· ...__ 
lcndircn ve-
kil Beyden Şükrü Kaya L 
diye ocaklılar tarafından be· 
yanı ho~amcdl edUmşitlr. Sa
mimi musahabclerdcn sonra 
lratolunan bir nutkn cevap 
veren vekil lley, gösterdikle-

ri samimi muhabbet ve llti· 
fata ce~ekkür etmiş ve .ez-

" nı le demiştir ki: "Şimdıyc lu Ait tarafı 2 ıııcl snyı!a.ınızdadır l 

Rusy~da 
Sef irberlik 

ihtiyat efraİ sil~h .al
tına davet edıldı 

MoskoL'0.1 1 ( A. A.) -:
Tas ajansı bildiriyor: İ-lu -

t Aksoy• şarkla mu • 
küme . J// 
im ihtiyat zabillenle, a 

k.. k Khabarotısck, Ster
d:ı.;osto , ,,. h'to mın

k. Amour ııe ' c ı 
ne .ı ı.ı ihtiyat efradın 
takalarınaOtC 

.1. ı.. l'gvinl tldn etmlşflr. 
se; eracr ı 

!•' m ıon ıaf. 
( R 

- Çin lhtl ıu•ll • d uı 1.,.yıfaınl1 a 

h alt haberler iç 
auna d J 

ahıuıunıU%da il' 
k11mı ın 

k Yok-
lctlerinden kor umuz 

tarın aralarında 0 

tur on k" 
k d

' rekabet vardır ı 
a ar . k imkanı yok Amerıkaya ar~ı 

tek bir cephe yapamazlar.,. 
demektedirler. . . 

Bakalım bu işin netıcesı 
ncaktır? yalnız 

nereye var . d" 
eski diinya ile ycnı unya 

d 
zuhur eden bu 

arasın 3 
A •• dele 

b
.. "k iktısadı muca 
uyu d d ece derece 

karşısın a 1 ke~ v~ millet· 
diğer ıneın e e • 

,. i teş ı ı evzuu a ıs o a ı ece" mı . i hamkir bir veıi- f geliyoruz. Bundan evvel de dı"r. Cumartesi günü Ha~e-
s Kont Varlemnnla beraber r~ 

setinde talimatnam~ ne tevrikan ~ ka•ı olacakhr 'E be hareket edeceğim_. ur· 
Ankara, I ( Vakıt ) - Ad· 

liye vekaleti irti~a tahkikatını 
çok yakından ve pek büyük 
bfr alaka ile takip etmektedir, 
tahkikatın her snfhası günü 
gününe tafsil~tile vekftletc bil
dirilmektedir. Orta yerde bir 

- wo "" 17500 ve 22000 kilometre· _ 
vekalet karerlar Jıey'eti içtima ~ A k 1 (A A) _ Ald .( , • 

1 1 
• 

1 

f
. t" • _ n ara, . ı l 

, : IIDIZ ma uma a nazaran E t oşu arı ederek key ıye ı ve vazı yeti s ğ 1 A t ii y k 
hLikukiyeyi dosyasından tetkık ~r·· k y l · d 5 az a : ur • u nan mese esıne a-j 

edecektir. davanın buraya nakli ii· y h"'kA t" · A :: . . . Eır unan u ume ının n· = -------------
ihtimali kuvvetııdır. Dıvanı fili ğ . . . . ~ •• k • rış 
t k·ı· .. bu 1 tkikattn t .k. =- kara sefırı vasıtasıle yap- z: Bue de ı· ı·ncı ya "' eş ı ı ışı e anıı ın- § .. . i 
den husule ğeJccek safahatabağ- ~ mış oldugu teblıgata J Jıdır. ~ hükumetimizin cevabı 5 r yapılıyor 
Eğer böyle bir _Jüzum lıasıJ ~ bir kaç güne kadar Ati- ~ 

o!u~sa m~cli~ ta?kıka~ ~ncüme- j na elçiliğimiz vasıtasile ' 
nınm vazıfesıni ıfası ıçın mec- a y h··kA t' b"l E E unan u ume ıne ı • = 
Jisin içtimaını l:eklemek, mec- g d" .1 k . \ 
1
. t k 1 1 JI: 1 = ırı ece rtır. -ıs en arar :ı < cızım ge e- E. g 

cektir. Yüksek Adliyemizin ka- ff Ankara, 1 (Vakıt) - \ 
nunsuz yollardnn milletin on % Yunanlıların teklifi diye E 

parasını bile kimseye yedirmi- j mevzubahsolan ve bu \ 
yeceğiııc eğer yiyenler varsa ) günükü Heyeti vekilede i 

onların da kat'ineıı ve bilıiistis- ~ müzakcratı kısmen işgal J 
na cezasız bırakılmıyacağına ~ eden, bize müzakeratın \ 
inanmak \'e iman etmek lfızım- ~ [Altarafı 3 üncü sayfamızddnır l ~ 
dır. fiiııııııııı uıııııııı11111ıııııııı111ııııııı1111ıııııııı111 ıuııııııf,: 

Cerrahpaşa hastahanesine teşekkür 

Gerrııhpıışıı hnc:roneslnin muhtelif zamanlarda gazetccilcrt: 
gösterdiği n-.zaktt '\"c tc hiltıt geçen matbuat cemi) eti J~on
gresinde me' zubahls olmuş \ e hnstane scrtnbabctinc tc)ck-
1.ür edilmesl karnrla~tırılmı,.tı. Uiin bu tc~ckkür ) apılınıştır. 
Bu miinnsebctle bu kı) metli miicsse~rnin kı) metli dokcor-

larııun resimlerini dcrcediyoruz. 

Bugün de yaz at koşularının 
lkiı:cisi yapılacaktır. Bu2ünkil 
yarışlarında geçen yarış gibi ve 
belki daha güzel ve heyecanlı 

geı;eccği kuvvetle tahmin edi· 
Jiyor. Yarışlar ve koşacak hny
vaıılar berveı;hi zirdir: 

1 inci ku§U 
Dört ve d:ılıa ziyade yaş.ıtn 

ve hiç koşu Jcaz:ı.nmamış )erli 
ve arap at ve kısraklara malı· 

sustur. Satış koşuşud11r. Koşuy~ 
girecek ııtlarla fi ttl r .udur. 

Yaşar ( 800 iı.ı ), Kıbri/(100), 

KırflJhln ( 400 ), Alkanal (600), 
Bahtiyar (800), Mebruk ( 800 ), 
Meşkur ( 800 ), Sürhan ( 800) , 
Makbul ( <-• ), Mazlum (400), 

Melin (400). 

ikinci koşu 
Üç yaşıııdak iıaliskan lngiliı 

erkek ve dışı taylara mahsus-
tu. fak at bu yarış hiçbir hay· · k hıı>rvanlardıın: Bugün ko~aca fi 

Primrol ile filozo ı van iştirak etmediğinden yapı 1-

mıyncaktır. Hiç hayvan ginne
mcsiniıı sebebi henüz bu \'asır~ 

Handikap koşusu· 
ınaJısustur. 
d r isimleri şuıılarJır: 

uB. 2 (r,·' ı Prımral (50), 
ta hayvan yetişememiş olma- anan ' " " At 1 
sıııd:ındır. Fı/osofi (49), /nnrr I (5üJ, n· 

gri <53)· ·ı }nrı~ı olan 
ornnıı en ınıı ıını • ı rı 

Dört ve dahn yukarı yaştaki bu ko u ıç.n k z 
1111 1 ı c 

• · · Pırımroldıır. 
yerli ve arap at ve kısıraklara siirulcn ısını, 

3 üncü koşu 

mahsushır • J fandiknp koşu- 5 fnd l·ofU - d k' ,. rlı \'C Ar P 
sudur • isimleri ve olacnkları Ur; )ıt~ııı a 1 

J 1 tur. d' · tıı>J:ııa ııın su 
sikletler şunlardır. erkek \ c ışı J . · 

ı imleri ~uııl r ır. 
Nasıp (65) KürDk ceylan (~} Cemıle. 'sol yk. Sadu, Stld ı, 

Aluyldn (60}. Tayyar (55). Maz· J.1, h P Allla D~rv c 

/um (53) Saba (53). Ra/ısar. ı ~u koşu ;çın Sulrk ııı k z n-. .,. k 1 orülil}Or. 
4 'Cncü oıu nıası ınu' tenıc tı ko~u-

Dt rt \:.C dal l ukarı yaştaki SQ)cyk ger;eıı ctunll ~ :ı 
ı k zanrnı:ı ı. 

Jı li h.1 lıı .. ıl.z a& ve kısraldara sunt 



VAKiT 2 Al!"ustos 

jMem1eket haberıerıll "Vakt»ın tefrikası: 17 M. Venizelos Romada [2E:~ J V AKIT 
Osmanlı bankuı · ı 

Adanada neler -yapmiş T~~ ~~Serser:iler M. Musoliniden Türk~ Yunan ~ ~: dlaci.çre: 
Hükumetçe tilhkikai 

icra ediliyor 
Osmanlı Bankusı .Adana 

~ubesinin ldgili7. li rns1 fırlar

ken Tiirk pnrnsını bırakarak 
fatcrlln lizcrinc muamele yap
ması ve bununla dn İngiliz 
lirasının fırlnmasma hizmet 
~tmlş olması l\J:ıliye vck~le
tiııin nazarı dikkatini ce!bet
mış,· Adana defterdnrlığınçıı 

banka h:ıkk:nd·ı tahkikat ic-

rasına lrnşlanını~tır. 

Veremliler için 
Bursada hastahane 

yapılıyor 
Sıhhiye vekAletl kara
rın f atbikl ile meşgul 

Bursa, J - Sıhhiye vekili 
burnda bir verem dlspnnserl 
açmn~a knrıır vermi., tir. Dis· 
pıın~crinin kndro~1 şehrlıniıe 
göndcr11mi,tlr. Verem hasta
ne·! 6 eylt\lde açılacaktır. 

Sıhhiye vel<illetl emrazı 

sariye mLitahnssısı V dik Asef 
bey buraya geldi. Vefik Asaf 
bey lkl ~cnedir Avrupa ve 
Amerlkndn gayet iyi netice
ler yeren kızıl aşısının dok
torlarımıza· tnlim için bir ay 
burada kalııcnktır. 

[ Adliyede 

Eski harflerle ders 
Fatih camiinde eski harf

lerle otuz beş tnlcbcyc ders , 
okuttuklıırı noktasından iiç 

hoca hnkkınd;ı tahkikat ya· 
pılmakrndır. i\kscle adliyeye 
in tl kııl ttm i, tir. 

Muvazenesizmlş 
Adapazrınndan getirilen 

Şahin Nuri Ef. hnkkın<l:ıki 

tahkikata devam olunmak
tadır. 

Ötede beride bir suika~t 
teşkih\tmın mevcudiyetinden 

bahseden bu ııdıımrn, mu\'&

zene:siz oldu~u, bir takım 

saçma şeyler söylediği tesbit 
edilmiş, nkll va1.lyetlnin ra

porla tayini için Tıbhı:ıdliyc 

sevkolunmuştur. 

Diğer tarnftnn · hadl~enin 
iyice tetkiki f çln Adapau. 

rından bazı şahitlerin celbi 

muhrcmc1dir. 

Teşekkür 
l(ardeşim Saffeti Ziyanın 

(lfulO mfüıastbetHe teeuürOme 
fıUAk IOtfuııda l:ulunan bQt!ln 
dostlarıma arzı tükran ed~rfm. 

&lııu Zı114 ................................................ 
kiyede gördütüm teahilit
tan çok memnunum . ., 

M . Likorun , üzerinde 
•devri alem, Paris-Ncvyork" 
yazıla küçük kupa otomo
mobili, . dün Tokatlıyan ö-
nünde vakit vakit datılan 
meraklı bir kalabahtı et
rafına toplamakta idi. 

ı 
I 
ı kır ~lı İhtilafında tavassutunu mu istedi · _) ++• • 

.il. 'Lll. l:::tanlıtıl miiddei umu- Zeplin Pııris iizcdnderı 
Londrf:t aefirimiz Taymiıte ncıretti~i bir) mi.-i Kcnaı1 n., bugün .An- gcçmi)tir. 

Alehsandı- Zubko/un luıtırittı mektupta inkıta.ın sebeplerini izah etti~ karaya ,gil:ccek~~r. . t(la i\1. Pnrn.nkarcre bir 
O gece nılithlş sancılar ,. bahsettirmiş olun Lun:ıç.tr:ıki . ~ ~ Lskı harııcrle tcdrı· ameliyat yapıiımstır. 

çektim ve ertesi gtin anterite . "Yaroslav,, a gömkrilmi~ti. Yunanlıların son teklifatı Venlzelosun maiyeti Yu- ~ s:ımı bulunan iiç hooo mah· -0- Paris ve Şanghd:ı l 
tutuklum. Uç gün sonra bir- ,~ l'd . · · 1 t üzerine mübadele m~leleri nan baQvekilınin mülakattan fi kemeye vcr:Jmiştir. ağusto:; ~likun ile geçmiştir. a ı em ona yazıyctımı nn :ı - · ~ ~ A. .. 
denlıı'rc e~'-·amı toplamaktı- ::1 k. ·ı· 11. yeni bir safhaya dahil olmu9 ld 1 I ~ v .'\d:ıpazarınd:ın rretırı- A Ef .rnnistanda Xadir '":1 u ve ,unaçoırs ı,.. at ıye · . . ~ memnun o uğunu söy üyor ar. = • . tı V ., 
gını emri verildi. Deni hap- k . . bulunmaktadır. Bqvclctlimiı ismet ~ len Şahin l\ urinin rnuYazc- han kuvvetleri Baha Saki) c 

olunma lı~ım cmrını \'erdi. . Yunan mahafi!l Roma hükll- : , ·. 1 1 . 
sc götüreccklcrdL Bereket · pa,a hazretlermin ansızın Anka- § ncsız o l tığu tcsbıt olun· kar~ı bir muzafferiyet ka· 

11 d l metinin Yunan nolttai nazarına 
vcmln ben de 2ynl suretle ayatımı 0 a uma mcq·umım raya hareketleri , YunelllJara ~ mu~tur. 
zındandan çıkarılan genç i\foskovnd~ yalnı7. birkaç verilecek cevapla alAkadardır. müsait olduğunu ve bu teveccü- ~ tOt Yunan mubadelc mu-
kadın gtbl kurşuna dizilme· gün kaldım. Gelip hl'ni tek- Yapıl~ca ilk heyı;ti vekile iç· hun pek yakında bilhusa tami· ~ rahhaslıgına lıir maliyecinin 
dlm. rrır tevkif etmelerinden son · tlmaında Yunan scftrine veri· rat meselesinde teıahür edece· ~ tayin cdilcccfti hildiriliyor. 

Filhakika •volı..,a_ kona- lecek tahriri "evap .. teshlt olu•. ~lnl söylüyorlar. -~ A. Yunan scfirl Papa rı " dc.!rccc korkuyordum. Çiinkii "" V 

zanmı~tır. , 

+ l..ondrnda izciliğin 2 f 

inci yıl dönliı .. ünü tesit 

dolay1silc yapılan mcclbtC 

50000 izci huzır bulun· ğındakl "Karovulkl,, zındanı- nacağı • gil:.J , Yunan emlakine Londra ıefirlmlzin izahı ~ Atinayıı anletinde tckn(it 
o devjrdc lıir ÇcJ...a tarnfmdnn A l (A ) R - 1.1 1 , ınu~tur, 

na götliriildUm . Yakındıı k tatbik olunacak.mukabele bilmisil Una, po - öyter ğ et ı ece cmış. 
Yerilen rn.rarın diğerincc nak- k 1 f : .... 'I k =:::::::::::::s:::::::::::.-:g::::::::::~:::: 

kurtuluca~mı ıanncdiyordum; tedbirleri ha. kında du bir karar ajansının te gra ına göre Lon· i v H • L:\ ·or isminde 
zcdikligi n:ıdir dclfildi: Val- l '- d d kl T ı._ __ ı. F . B = ı · ı· b"lll d l A. ". llltat re~ı·r:·· .scr[isi heyhat kl nldanıyormuşum. eı veri eceıdir. ra a ürl.iye 1C11ri erıt . \ m 'rafüız otomo ı cvr v ·' - .. ~· 
dem de ~.·chirdcn tız,·ıkl"s:ırak T • 1 d ttıx.· b' ;: "ılcnı sc\·,· ılıı ,. ·hr:n ı'zc cHin rıçılını"tır Hayatım Çcka zmdamndııki "· Yunanlılara verilecek cevabın aym.s gaıetea n e netre ıs' ır il • .. ı l'c • l · ' ., · 

tnrzda geçmtyc başladL Bu· bir müddet ıızakla~maklığım evclce-{ ~fahen de. bildiri!~! mektupta mübadele meselesi ~ gelmiştir. -0- Of ta ilmi tctkikatta 
rnda bana bir oda vermişler· taraftarı itli. Yumma bir dost veçhıle ret mahiyetinde olacağı hakkında Tart nottal nazarın j + Galatasaray re:-inı ser- bulunmak üzere Fen Iuldil-
dl; odayı bir felAkct arkada- alnrak "Tvrr,, c gittim. muhakkak addedilıyor. izah ederek bütlln muallak ıne· ~ gbi diin açılmı~tır. tc:si müderrislerinden ~lalik 
şı ile i~gal ediyordum. Bun- Orada tekrar, sn kin O\"rı· Papa ve; ıl_iyanıandopIQs selelerin bir knl olarak hallü ( + Y nz at ko.~tılarmm ve ! Iamit he) Jcr dün Tr:ıb· 
dan başka yatmak lçln l>lr lan.lan, faslı projesinin Yunantıtan : bugün ikincisi ynpılacaktır. zona p;itmişlerdir. 

k gÖ!.ii n nl ablldiğlne Atin ya davet dilen Yunan tarafından reddl mU .. •kera\ın ~111111111111 11ııtn1111 11111ıııı1111111ıııııı11111ıımııı111ıı•ııttıııu11ıııı11ıu111ııııı111n11mııı11nıııııııı1111ııı1111111111111•ıııı1 as er karyolası venui~lenH; 1 M p ..... 
kırlardan, ~urnpı<:rt~ım, orın:m sefiri ı • apa, henüz ·Anka- k b b d 1 1 

ve noksan olmakln bcr bcr in ıtaına se e lyet ver iğini Kari mektubu 
a böceklerinin cıvıl~ısıııdan, im- radan hareket ~tmediği gibi, lzah ediyor ve Tttrkiyeden hr. 

biraz temlzlcnebili-ı.·ordum. o' d 1 .. 
J ı ı ı 1 1 Yunan rn ua ece murahhası R 1: t J T b d· 1,k h .. k d k .. Hngıç arın t.:1\'I tı:-ım :ın, yı. ınıt olan umlımn DU ıirar a- a ip eczacı ve iŞÇİ 

ocre ar a aşım ·omu- ı Dıyamandop1oaun· Atinıya ht.· 
nlstlcrden revolver sandıklan <.hılard•m ve bahu:;us hlirrl- nnın Türklyeye avdetlerini im- beylerden bı"r r'ıca 

rekeu hakkında kendisine henüz k ı d 11 
çalark beyaz rusl.mı satmakla yetten, istifade ettim. Tdmtr lnsıı kıldığı ıartım tcen 1 lıt· 

rsmi bir Jş'ar vakı olmamıştır, 1 d k bul ldukl i\lcrhum bir opcrntürlin-müm:him bir yankesici idi. i~rcdlğim ~·~re gidebiliyor· erin en a ctmio o arını 

ı Yunan sefit '\'e murahhasının il" d T b k kızı,_·ım, ihclvar bir vuldc <lama mııhkOın olmu tlt. Bir dtım nu hayatım ile son e.ve lyor. aymls aş ma a- J 

kııç gün sonra i<lam edildi. hükOmetimİzin· son cevabına lesinde Ferit B. in bu mek· ve kardeşimle zaruret halinde 
altı nylık hayatım ara ında intizar edccek.lerl ıınlaıılmaktadır. 

Halefi "Lqba:ıki,, 1-.mlmlc tubunu tefsir ediyor. 
. öyle hfr zıddiyet vıırdı ki Papa .fe Diyarnandapolosun, ----~ 

bulunduğumuzdan hayatımı-
ve 70 yaşında . Jhtlyar l>lr 
jeneraldı. Dana daimu derdi sevinçten :ıj~fonıaklı oluyor- kendildlne etkiden ben aleyhtar Türkçülük 
ki: "Benden ne i;-;ti yorfor dum. Rus toprağını ne kadar olan hariciye nazırı Mlhalakop· 

zı s:ıyimle idame mecburi

yetinde kaldım. 

bilmem. Senelerden beri tc· scYdi~imi nnlıyordum. Eğer los tarahnaan tebdıl cdılecck· 
kaüt oldum ve hiç l:ıir vakit glinün birinde mcnıaliki cc- leri teeyyüt etmektedir. Maamah 
hudJsııta kı:ınşınadım. ,, ııcbiyeyc knçahillrscm ana yerlerine kimin tayin oluna~ı 

Az sonra hapisnncde bir \.'atanı fcvknh\dc üıliycı.:eğimi henDz. mnl~m detıldır. Yuna· 

rivayet çıktL İdama mııhkum his~ediyordum. Fakııt arrık nistanın, Ankara sefaretini IAA· 
arkadaşlarımızdan biri hlıtm vederek maslahatgüzarhkla idare siyasiyatıı glrl~mcmiye az-
schpa~ınu günirüllirkcn firar edeceği rivayeti kat'lyyen gayn 

nıetmiştim . Buna katlycn varit addedilmektedir. 
etmiş... karar vermiştim". 

Otomobilden ııtlıyarnk Yol· < Bıtmectı) Papayı tekaat ediyorlar 
gaya atılmış ve yi.iıc yüze ----·--+----~- Atinal (Anele) - M.Papanın 
karşı sahile gcçmi~. Orada Şimend.ifercİ)C• mezuniyeti biteceği zaman te

sık ormanhklura dalmış. Kcn- rİn f CDCZZÜhÜ kaüt müddeti gelmtt ola~n-
disini tekrar yakalamalnrı mu- dan Arıkaraya avdet edip et· 
hal Jmiş. F:ıkat içimizde hiç Ş:ırk <.!emir )'alları teavün miyec~i mnhım de~ildır. M. 
ki 1 cemiyti s :rkeci şubesi tasarruf 

mse onu ta \lit etmek ha- Diyaman.Joplosun yerine malı-i:;raz sandığı tarafındnn tertip Y 
veslni bc;:,Jcmiyordu. Çünkü 
mahpu~lıır işe giderken içle
rinden biri kaç:ıc<:k ohır:-a 
ötekilt:r sıraya dl;dliyor ve 
nısfı kurşuna cllzfllyordu. Ek
seriya tildliriilen nrkadaşla
rımızın mezarını k:ızmıya 

mecbur olduk. 
Bir sabuh validemi yol iis

tünde görünce son derece 
sevindim. Buna bir muhabet
k~r i~ttrt:t yaptı ve ondan 
sonra hemen her subııh ayni 
mevkide! bulunıuak bana J,a· 
ret etti. Artık validemin heni 
kurtarmak için ne mümkünse 
yapaca~ın.ı emindim. 

Buna rnğmcn bir netice 
elde edilemeden nltı ııy daha 
geçti. "Çcka,, nın jkinci dc
n:çc memurları fcvkaIAde 
p;add:ırlık gösterdiklerinden 
hali hazırda 1\Ioskovuda I\Jıı. 

arif komiseri olup Ceııcnc

deki Cemiyeti akvam :\liiııı· 
keratrnda 1\.cııdindcn pek çok 

edılen :ıilc tencnOhn bugüı yecilerden bir zat tayin oluna-
yapılaca.ktır. V:ıpur ktprQnün caktır. Her halde Yunan heyeti 
Kadıköy fskeltslııd'tı s::at 9 d:ı. murahhausın9a tadillt yapılcaktu-. 

hareket edecek, Heybeli Ada· Venizelo.t RomlUla 
ya gidecektir. Vapurda ve Adıt· Roma, 31 _ M. Venlzelos 
da yapılacak birçok rğler.celer 

buraya vasıl olmuştur, gazete. 
vardır. Bu tenezzühe hcriccs it 
tir ak edebil<: cektir. ellere beyana~nda Yuoanlstanın 

Junanlıl~r telô~o -·-Tiliiinlerimize rekabet 
için tedbir almışlar 
Bazı lngfüz tilccarlarının 

nıcml:ıkctimlzdcn kiılliyerli 

tütün mübayausına kurur 
'Vermeleri üzerine Y uııanlılnr 
te!Aşa düşmtişlcrdlr. 

A tinadan gelen ha herlı.: r..:: 
göre V cnizclosun riyasctfnde 
aktcdHen lJir lçtlmmfıı, Tlirk 
tütünlerine miies.,Jr bir şe

kilde rekabet cdchllmck için 
yeni tethirlcr alııımıı::-ı karar
laştırılmıştır. 

biıyolc dostunu kkrar ziyaret 

etmek &natınr buldu~ndın do

layl memnuniyetini izhar etmtıtir. 

Venizelos -Musolinl mülakatı 
haklcında henüz malumat yoktur 

Muıolinlden mnzaheret tatedt 

Roma, 30 ( Anek ) - M. 

Venlzelos l::.u gün Kiğt sarayında 

M. Mosolini ile mülakat etmiı, 

Türk - yunan tamirat Ye akal
liyet meseleleri hakkında Yunan 

nolctal naıannı ıı.ali ederek 

ltaly~nın bu. meselelere müza-,,. . 
heretinl rica elmiıtir. Müllkattan 

sonra M. Venizelosun şerefine 

btr öğle ıiyafetl verılmiıttr. 

( Ostıarafı birinci sayıfamızdadır) 

lrndar bizde millidlik ve 
Türkçulük bir fikirdi. Onu 
harekete inkıl:\p ettiren curn
hurlyetfmjzdir. Ilir fi kir di· 

nıağlarda _ Ye vicdanlarda ne 

kadar kun·etli, ne kadar esas
lı olursa olsun hareket hali
ne geçmedikçe miiccrrct bir 

m~fhum halinde kat'i ve ha-

1·atta yapacağı teslrlerln iıi 

derin olm:ı• Türk istiklal ve 

lnkılfümm ulu banisi Gazi 

Mustafa Kemal Hazretlerin in 

1 fostanc hııyattna ııit amcH 

bilgim de vımhr. lstanbulda 

bir munyenehnn ve ya bir 

cczaanedc çalışabileceğim· 

den merhum babamın 

meslek arkadaşları bulunan 

etıbba, di~çi Ye eczacı beye

f cndilcrin insanl himaye ve 

muııvcnetlerini ve kıymetli 

gazetenizin bu husustaki ta

vassutunu dilerim, efendim. 

İkametgah adresim: 

1stan bul Akbıyık şekerci 

inkilap fırkası olmak iiırc Abdullah efendi hanesi N. 42 

tesis ettiği Cumhuriyet l laik Nadide. 
I. k ............... -·--·-.. ------··--• ır ·asına millici olmak k:ıs-

rıdırlar. Ocakların muhitle
tını da Jlılve etmiş ve millet 
Ye cihan mu\'acchesinde Türk- rinl yi.iksek fikir ve gaye-

çü olduğunu ilıln etmişti~. 

Rejim ve fırkanın hiikômctl 

de Tiirkiye BüyLik l\lillct 
Meclisinde ait oldu~u itimat 

sayesinde kanun.un verdiği 

nüfuz ve sı:ılı\hi.yctleri Tiirk
Hiğün yükselmesi uğrunda 

sarf etmektedir. 

Tlirkçüliik bizim için hem 
hir mesnet hem de bir ga· 

yedir. Hunun için Cum huri· 

yet halk fırkası Tiirk ocak· 
lnrını kendi tcşkilıltı ıırasma 

almış ve ona kuvvet \'e 
k_udret Yermiştir. 't\Jillidlik 
progTamınm tahakkuk Ye tat· 
biklnc onu vasıta kılmıştır. 

Ocaklı kardeşler bir.im için 
aynı zamanda fikir, gaye. 
hareket \'C mesai arkadaşla-

Jerle tenvir vazifesine bu ha

yalide temsil vazifesi de in-

zimam etmektedir. Damarla

rn1da dolaşan kan temiz 

Ti.irk kı.ını . olduğu halde ih

mal yli:dinden dilleri yabancı 

dillerle karışan, çetrefilleşen 

Tlirklerc kendi dillerini öğ-

retmek E1aziz Tlirk ocağının 

en l:~iylik ve en şerefli va-

zHcsidir. Bu vazifenin ifasına 

Elaziz ocakları merkez~ hü

k u mcti herzaman kendisine 

zahir ve muavin bulacaktır.,, 

i\lalaty~ 31 (A.A) - Da

hiliye vekili ve refakatlerin
deki zevat bugün şehrimize 

• 
gclmi~lerdir. 

!Z~bıt~ 
\... S1i·tUNU 

Beşiktaşta 
İki kardeş arasında 
kanlı bir macera 

Evvelki akşam Reşiktastaı 

iki kardeş arasında kanlı bir 
hadise olmuştur. Bcşikta~taş 
Asmalı sokakta I 2 numural 
evde Oturan ı 6 yaşında ulA· 
ettin, kardeşi Selabattin ile 
kavga etmiş ve çocuğu bı· 

çakla boğazından kesmiştır. 
Kardeşini kanlar içinde 

yere yuvarladıktan sonra 
pişman olan mütehevYir ço· 
cuk intihar teşebbüsünde de 
bulunmuş, sol kolunun da· 
marlarmı kesmiye haşlamış, 

fakat yetişilerck kurtarılmış· 
tır. 

Sal<lhattinin yarası çok d~ 
rindir. Doktorlar yrşıyacağını 
zannetmemektedirlcr. AH\ettin 
derde~t edilmiştir, Zabıta bu 
kanlı kardeş kavgasının se· 
beblnl gizlemize lüzum gör· 
mliştlir. Bunun scbebide h:ı· 
disenin ahltlki bir iş oldu· 
ğundan kizli tutuldugu söy· 
lenmektedir. 

Varım asır evelkl 

VAKiT 
2 Ağustos 1879 - -------Yun an gaa;etesi 

Babı&li aleyhinde 
es"lrfsi gibi tecavfJ .. 
zatta bulunmayıp 
meselel hududiye .. 
nln bir en ewel 
tesviye$l '/lmidini iz
harda ve mifzake .. 
ratın bunca mud -
det lmtidadına muş. 
ldl&tı mevakliyye · 
nin sebebiyyetini 
bir dereceye kadar 
ikl'ardedirler. 

"V akt,,ın 2 Ağustos 
tefrikası : 49 

1929 Yaprak Döklimü Yazan: Reşat Nuri 
Leyla bu mektubu oku

yunca kardeşine olan bü

tün kinini unutmu~: "ku

zum baba, Neclayı kurla· 

ralım,, diye Ali Rıza beyin 

ayaklarına kapanmıştı. 

Hayriye Hm. da az çok 
bu fikirdeydi. Fakat ihtiyar 

adam bu yalvarmalara ku

lak asmamı§, Necliya yaz. 

dığ1 mektupta şöyle cevap 

vermişti: O anlattığın şey· 

ler beni çok müteessir etti. 

Fakat ne çare ki hiç bir caksırı kızım. Ali Rıza B. kak boş bir tehditti. Fakat tanesi de mi kurtulmıyacak? diğim ve çok namuslu bir 

surt:tlc sana yardım ede- bu mektupla artık kapısının öyle o!mıyabilirdi de. Bu diye söyleniyordu. insan olarak tanıdığım için .. 

cek haide de!ilim. Biz · Neclaya kapalı olduğunu . saati !'.aalma uymıyan kar· - 31 - Binbaşı, ihtiyar adamın 
şimd) eskisinden çok daha nçıkça anlatıyordu. Fakat makımşık ruhlu, bozuk si· Ali Rıza berin kahve s:!rarmıya, titremiye baş· 
fakiriz, Buraya gelip ne genç kadın ne kadar bunal- nirli çocu~lardan ne bek- arkadaşlarından bir müte- ladığını görerek durdu, kı-
yapacaksın? mış olacak ki bu istiskale lenmezdi? kait binbaşı bir gün onu sa bir tereddütten sonra: 

Orası, ne de olsa evin· kızmıyor üst iiste gönder- ihtiyar adam mütemadi- Üsküdar kahvelerinden bi- - Galiba müteessir o-

dir, kocanın hiç bir mezi- diği mektuplarda .. Beni kurtar yen kulağını rahatsız eden rinde bir köşeye çekti: lacaksınız, dedi. 

yeti olmasa namuslu bir 

adam olması ve seni ellere 

muhtaç. etmemesi kafidir. 

Çaresiz dişini sıb: rak ve 

etrafındaki insanlara ahşa-

yoksa kendimi öldürcccgim, 

kanıma girmiş olacaksın 

diye feryat ediyordu. 

Neclanın bu •kcı : Jimi 

öldüreceğim" sözü muhak-

bir sese C(Vap verir ~ibi 

titiz bir heyecanla "Anla

dık, çccu\Clar ıçın bu bir 

·yaprak dökiimü mc.vsimi ... 

Fakat beı çocuktan bir 

- Ali Rıza B. kardeşim, Ali R:za B .. hemen ken-

siıinle çok ehemmiyetli elini topladı. Münasebetsiz 

birşey konuşacağ1r:"l, dedi... bir şey yap~rak arkadaşını 

Uzun müddet tereddüt et- ürkütmekte mana :::~ktu. 

t·m Fakat 5 ;.· ç k Bu mukaddemeye göre ı ... ..ı o' sev-

işiteceği şeyin onu can e
vinden vuracağı muhakkak· 

tı. Fakat ne olursa olsııı• 

hakikati mutlaka öğrenme .. 

liydi. 

İhtiyar adam mümkÜJI 

olduğu kadar sakin bir sesi~: 
- Merak etmeyin, dedı, 

ben çok tahammüilü bir 

adamım .. 
- Fazla üzulmiyeceğiniıİ 

vadeder misiniz? 

- Ateş bir yere düşslilt 
(Bllnt•ıtı) 
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~ fYAuit1 Mübadil v:;:n'd:ııanıııızın Vapurcular Of ta Alacakları olanlar Evkafui ıtlahı 

Meslek izleri ıefaletlerınden bahıedlYorlar Hiikurnetten alacakları isviçred ;; getiril .n 

-Yunan hanciY• ;.:·::i"':.~::: Seyrisefain id~k.re İlmi tetkikat. :!:;~c~at ~dr~uc~l<alleler ~;;!:::; ~~::::: 
tr m~,lc~in kendine 
ı:rirc izleri, alamet· 

lerine tercüman ...... ı· . b' me tup - - " "' """ y mec ısıne ır Aııkara, 1 - Evkaf umum 
mıulümanlar, tu- J l•k. .. d .l.18 sene,indc 1 lltR mali 

b g
önderdi er ı mu crri Trab- miidürliıı:ünce ceıbedilıniş oıan 

1erlevhalı bir •! 'c'lle,i nihaı·etinc kadar illi y apun:ularla ıtilM me,o- zona "İtti lsviçreli kanunu nıedeııi rrole· 
10 hinlnıet h\iıçeleri11qen nıat-

ele>i hascbilc ba1.ı rufckamız· fen IAıılıı:-imlt-ıı ,\J;ııik sıirü 1'1. ı.~man Ankaraya gel· 

k . lcri ı ardır. ~una 
'"Hın 1 • 1"1' • "ı me>lckler. insan-

mübadele edılen 

ıe,u bi kııle. 
ı Yalnız l.ıyıılet cihetile 

ı ırıııa , 
•'t ., 1.. \ alı~tı~ı .ahanın 
• tı,\'C . . ı 'u .tıda ı~lcdW si· 

ftıı·z 1 .. · . · 'tı ın ızler bırakır. 
11ı .. ı11· 

ın · ım, a>kcr. harici \'e 
. ı· . 

1
.' 'll'u lınca iJ,\lı ... 1 lepsi-
11 kendine malısu> hir lıııs

"ı 'ar,Jır, -.·c onlardan bi· 
r 'l l. l ar~ıl:ı~ıııca hemen tanır, 
~,'etli bir tahnıink. bu 

"' tr ı· . ' lir, hu h:ıridrcidir, bu 
~tadır ·ı .' ... ı ah derız. 

\11:+1.1 . . . 
d
. · ' er wıııdc ben <ım· 
lı t k ı ' ' .. 

ı .;... acar damgasının ızı 
· ı ıyt·n >iliıınıireıı iJ,i "ıbcyi 
taıı1rt1 • • i ırıı. l\:ı-la ı·e medrese .. 
,ı, hu ·ı · ' · 

ı '' yerde )'etl,en ın-
s<lflfar .. . . . . ' -
r ·I . oınurkrinin hutlın ııev· 
' 1:nıı ı 'e ) urnlarının havası· 
nı ti,rl . . · · erıııde taşırlar. 

!ltcki mc,leklcrde bu kuı·· 
1 \'t . ı · .
11 

)o sanıyordum. l\Jep;er 
Ü \. 'ltl 
t 

1
' ıyornıu~uın. i\lcktcp ho-

r ı •ıı 1 
1 

11 ta bıı!(tın o iki nıcs-
<:J?;c ·ı · 1 ıtı e ediyorum. 

11.ına bu fikri '" hadise 
"erdi . ' 

ı· . 
t 

,q,ıdcp bcrııber çalı~tı~ıın 
•11· 11nıallim arkııda< be, altı 

"'<:ne . " C\\ el meslekten aı·rıl· 
nıı, l l -" < a ıa <>eni< refahlı bir ' .. ; 
' aya. ticaret ıncyclannıa 

:ıtılnıı~tı. 

\yd, . nida bir J,arşıhış-
tık.. . 
l 
. ç,, 1 <.ıııu,11 r mektepten, 
it·tı ' , . ' >tan, terbi \'edlerden, ycııı 

""zariydcrdcı; bahsederdik· 
1 ier k 
1 

·ar~ıla'ı'ta o kazancın-
'- :-ııı 1 ' ., •• 

nıtnıuun olduğunu soy· 
ler r akat lıocııhgı unutnıadı-
~ını d .. a ıla ı·c etmeden gcçe-
<ııe%di. ilk 1.amanlardu bunu 

ıntohatalııııa bir cemile gibi 
~ 1) ardım. 

l';ıkat isinden arttırdığı 

makalede d<nilnıekıcdır ki: 
• _ Türk mübadıller kendilerin· 

den üç nıi•li fazlı, zengin ve ça-

lııkau bir ccınaalin emlaloni bulup 

yerleıliler. Halbuki Yunan miıbı
dilleri, bıraknııya mecbur olduklaıt 
ve bir kaç bın ıene<lenlıeri tesıs 

olunmuı ocaklarına mukabil kıymet 
.. · tçe kı'ndı' mal111rtnın çok 

\'C \'UI 1 

1 Tilrkl ·0 )'erını ıut· 
dunundıt o an erı 

ıulor. 
Böı le hir ••aziyette. Y unon top

rağının kiymet ,,. istihsal kabıliyeti 

1 
x h ide Tiırki-

bir kaç nli~ ı a.rltıtiı a • 

d 
bazı ıııınlakalor hariç olmal 

ye e, 
. - ıraz.i hcn-ıen bütün kıyıne~ 
uze ..... , • 

. k "-Hi Türk ııılıbadıllerıııin 
tiru •Y"" 
b
. __,. el~tıe ld toptan. terki 
ır ~vısll 

. ı ,·e meslek etmedi. 
ıan a 

fakat, i\lakedonyu ve 

1
, . 1 ki büyük arazi sahibi 
·,pırt e . . . 

Türklerin arazılcrlnl 1-ıy met-
Icodirnıek hiç bir zaman 

1. il rındun ~c~mi~ dcgildi. 
aJ« h'll Yunanistan mu acır er 
. rle<tirmck için mılyarlı1r 

}C ' 'J"' J l.. f d r[ctıni-tir. ıır' )utçcs n c 
'

3 
' 1 h ise btı milyar ar, ancak arp 

i lerind.: rnh;is edilmi~tir. 
~ Tlırk matbuatı, bize her 
zaman. mıi>llıman mubadillt· 
rin siknyetlcrindcn bahscdi-

' . ' \orhır. L'akat bu adum«ır 
için Turk hükumetinin ne 
pptı~ını kaydetnıiyorlnr. 
Tiirk memurlarının bu Ya· 
dide gö>tcrdikleri alftka mu· 
badeledcn istisna edilm~ 
\ uıınıı!ıların emlakini müsa 
dere etmek ve muahedeler 

ahkamını ihlal etmek ~? e 

olmu;tur." 
Bu \'un an !\'azetesinin kıy· 

met>i7. yaz1'ına iki s~tırla 
ccyap Yermek isteriz: Gayri 
mub11dillcrin mallarım miisa-. . 

'·•n111ııları yeni terbiye ,,iv dere etlen Turk memurları 
1 •· 1 ıılcrinin tetebbuunıı htt>rct· degil, ) uııan memurlarıdır. 
tiKiı · '.\. Iıılıadıllcrimize gelince, lıun-

ıı :ınlayınca ya·;a; ) aı aş 1 •(•c•ı · 1 Jar•n kı,nıı azamı itibarile 
• ıgın da son nefc,c _,,. d:ır ·ı· 

1 
ikdar cdildikleri.ıi ı·c mlis· 

sı ınmiyen bir c3m,>;<1sı . ııldı , , 
1
.. ıa:ı-il yaziyctinc geldiklerim 

•ı;ıına inandım. 1.elc l llil l J 
111

.
1
. 

1 
, söyliyebilint.. 1 lem mn arı 

. '· ·ınıın li,tıınde bir ;ınıat 1 '" t ek 
1 Clu .. stiıımek ve tcnı'ıt e nı 
·lt·ıl) · .. le • 

'
. • 1 ı·c kit,·ıoııı u,ııın· · d.. "' 

0 
Yun~n gazetesıne u~me, .. 

:l,'.~:~::;.~'.'.ı~~::::'.~~;· ıj tiümrü~-tirilesi 
·ır ~, 
· ına Tiırkcc)•i Tiirk çocuk· <l • ı · hrı · . ı 'f c:.riııie'' ele kn ar Jl\.ı 

ııu ı\lmuncayı fasih bır j ' 
'ur"tt ı· , 1111·,..:ı·ı ol:ıı·:l 1 

1111 tatbik 
1
. ' c Ui\retccek kıymet ı , "' • • 1'. 

ır kitap yımnı'. Yorgı.ınlulc ; t'dikcek? 
ıluı· . • ı 
, nıac aıı ol, udum. Pek fay· l 
cılı ld o u«unu "urılüın. 

1\ " " 1 cnılckct çocukbn için I 
\':ıl"~ı 1 . " ı anı; nıcıııltkct nıın- 1 
'"'tt ). 

• :ırıdır. ~ l 
• 1 

• 

Efgan~tanda J 

Mühim bir zafer 
Ktaı Amanullahı'l taraf· 

t«darı mu:r.affor mi ? 
1.rınti ı"ı ı ( • • ) - Bonı-h - ~, Jı,,t\. 

~, ı 1 ·ı·ı !' 1 ·ı ' .. • ı \.CUtcr ttj:lO:-'llll 11 ~ 
dı::!ıti6: .. . .. 

" 1·t'LtlC ;1orc hrnuz tl:CYyut 
ttıni . · 
1
. ~ cıı !ıır habere nııznr:ın 
ıraJ 

1
· ' Anıanııllahın tarftaları 
l('Pe < 1 • . k J . 
1 

): ·'a \:tn1n ·uy\ L.:t crınc 

!
" r~ı rnıilıim lıir mu/.:ı!fcriyet 
\.ız .. 11 1 « n1i~ ardır. 

Vali M~ Tuzlada 
\ali ınuaYini Fazlı il. dlln 

nl. •nı ·ı· . . . ."' uzla ı·;melerın.;: ~ıt-
nıı,tir. Bwıin :n·dct edecek· 
tiı ~ 

Vali vekili B. 
\"ali 1ekiİ! .\luhhtin Bey 

Pıılone1. J,uriıne 'gitmi~tir. 
AP;l"t ci rnnnda buı tdti~atta 
bıılunacalaır. 

Şayi olan bir habere göre 
gümrük tarifesinin nıiiddeti 
Jıitanı bulnıa:.ına 'e yeni 

·r .. nı·n te,rini cneldcn iti· 
carı '" ' 
haren ratbikı mukarrer bu-

l 
"ıııa ıncbni arada geçe· 

unn1~ı~ 

k 1. n müddet z:ırlında 
cc o a . . . 

.. . .. 1. resmi rari!c;;ıııln ıkı 
gunııu • · . . .' 

.. 
1 

Jarl· taıbık \'C tahsıl 
mısı o' "' . 

l ·ı .. ,.
1
. •ii)·Jcnnıcktedır. 

et ı eccb • --
Tarife komisyonu 
·r .

1 
•·omis,·cınu dıin ti-

arı e " J • 

h l ı')'C miidiirlntındc carctl a Jr . . . 
. f-lallç şırkctınııı 

ıoplanıııı~ . . ·r .. t dkik etmlştır. Dun 
t ·lrJ e:-.ını e ~ · · · 1arın 
bir karar \'Cri\nıemı,tır. 

. . . d ha )'apılacaktır. 
bır ıçuına 8 

T eşrif~t--;;;üdürlüğü 
. rr t' ,,,.,." ll merhum· 

~i.\ C 1 L~ . n • . 

d ın inhll:ll eden tc~rif:ıt mu-
. 'I'" -,.ı· 1 ~iJıtıhl 

1 .. · ıınıunıı ıı;• ı, ı • ( uru z· 
ınii~aı·irlcriııdcn 'uplıi ,ıy~ 
YC mlidiirlcrılen Fuat ,<;inıaı ı 

. · ı · ")·Jcnnıek· He) krin 1,1111 1.rı şo 

tc'<.lir· 

7000 
4 Şehrimizde ne kadar 

mrtrük mal var ? 
Sehrıınildcki metruk cın

emİ~kin nıiktMı l>ir cctn·le 
gi)r (? n1 te::a ·iz ol • 

rak tesblı edilmiştir. 

r
. .~ luhu olıınlar, ~erci, .\lill! ı1e-

dıt ;;ıın ııiınlcrde seyri sc ın n 1 lanıit 'a!it. he' ler ılıın miştir. /\1. Leman fı k~I umum ı ı r rck sakit hiıkunıetin bııtçe 
idare 111cdbini hti 1< a en ak}anı l1.11ıir ı apurık Tnıb· müdürlüğü ile temas etmekte 

}·apılan nc-,rİ)'at ii1.erinc Ya· . · 1 1. d 1 cnııın~tı ve adi emanat lıe-zona p;ıtnıı~ crt ır. l >ra an () d ı,nrcııların murahlııbl:trı tanı- saıılıırımhın alaca»ı lıtılııntın- ir. Bu zat eski [vkafçılığı 
ha 1'11li,ine ı1idcrek . on fada " fınd~n :;cyrisefain idare 1 yeni kanunu medeninin ihtiyaç 

mc.:li,ine dun bir mektup hakl,•nda tetkikatın buluna· :ır 'iJO scnc'i ~uhnnın niha· 

1 
· · , - ı• · ı L"ıklardır. \lalik "., '· "ıHp ı_·etinc kadar lıı·ı· ar1..tılııılle ve zarureti ile karşılaştıracaktır. 

ıı,öııderi mı~tır. e -.encı zal c u , _ 
J .udi, llakJ..ı, ı·c ~e,kct bey· salıa>ınt ı;accd.krini, hu ha- huluduJ..l:ırı mahallin en hu· Bu suretle Türkiye l:vkafı;ılı· 
!erin imzalarını ta~ı.ı·an bu ı alide •imdi_ı e '•ı•l"r ilnıt · ı g"ına yeni bir cephe verilıniş " " \. n JU \. Ol~l meınuruna nlllf<.lC:l· 

mektupta deniliyor ki : bir tetkik )·apılınadı~ını. ne· olacaktır. b at ederek elleimltki mııtluhat 
" l)ıinku ye bu."•uııkıi ba1.1 a· • 1 ı· ,. · ı•) c IA de ~ ce_· '' • ',r>c nc:ıre · ı eslkıılarını ı·crcrek mul..ahl- Evkaf idare;iııiıı yaptırıııal;ta 

~azetelerdc Yapurcularııı ara- ccl.lerini beyan ctmb,tir. liııde nıurn,·aat ıe,oik"" al- olduğu eıı >On tertibat ı·e kon· 

J:ıkrile İ~!İf.\al eden 'e hu l ' ~ ~· • ~ mal arı l~zını l\elcce~i \lali ye loru haiz yeni bii\ ük otelin -d:ıki ihtilılh hal için idare 

!(ibi hıısu•atta >ahıbl 'ukul emı 1 l 'H ın e 1ekı\letinden tıildirilmi~tir. inşaatı biiınek ü1eı edir. Otelin 
cılnııyan :\\cdbi idare tl'ma· 111 U bu sene, koııunus:ıni ıptidasına 

d 

, • Anadolu dcmiı yoliarı 
>111 an netice be,.leıııcnıekte kadar bitmesi muhtemeldir. 
oldukları mealinde garip hk· Emanetin mütalaası ldare;ile yataklı ı agonlar illa· 
ralarJ tc>adü!lc nıiıteeswiz. Eı ı·elki ı;iınkıı Yeoıl~ ha· resi Cuma l(iınleriııc m~h· Lvkaf idaresiııin Ahi Mesut 

Y apurcuhır bil:lkh :\ ledisi ııüııı ime kö)·ündz ba~lalın·~ ol-
dbe,ine J:m,meı ek 1 a1.ıı·et sus olmak iı1.ere tcneuiıhler 

muhteremlerinin hi"nu ni)et t dııl!u ıniıl"ddıt iıı~aalııı bir ~ıı l'tıni,,tir. Bu hu,u,tn emanet tertip edeceJ..lcnlir. Tenezzu ı 'e ı ukufu ıammeleriııe ta· evel ikmal edilnı"'iııe çalışıl· 
nıamen emin , c aradaki re- mıifctti~kri tahkikatd hu~la- lıuradaıı S:ılı:ıııuı ;(ölıı ı.cna· 
kabcti hlisııli suretle intaca ıııı~tır. Bu ıııe;elc hal.J..ıııda rına kadıır de\ anı cde~ektir. maktadır· Ru ın,:ıatın hilaının-
ldarei aHyclerindc ancak c>ııa[ zabıtai belediye nıc· Col J.cıuırında tı~lc , e 11 J,. d~ Ahi Me.ııt kô~iı nıetlcbi 
J\lecllsl muhteremkriııin murlarıııııı J,cndikriııi tahkir şanı yemekleri ycne<:ck. tek· lı.ıl, otel ı·e lıaslane>i ıle Tiir-
nıU\ affak olabilece~inc ka- ettikleri ye bu h~kMeti bir kıymııı en ıııfıtrk5mit ve asri <1 rar 1-taııhuJ;ı ııı det edıle-
ni ir_. -"--- i1.1.eti nefis ,.e ha•,iy·et me- bir kö)·ii olacaktır. 

ı cektir. ,cıe,i te!Akkl ettiklerini bu • I~ baııl<~'1 lstmbul -ulıesi • Zıraat tedri,aııııı ı,lah ka· • 

Kadriye H. yu1.den mukabeleye n-cdıur nunu mucibince iw;asıııa baş· J\Hidüriı Mııanııner, müskirat 

kaldıklmnı iddia €trniıkrdir. lanmış olan zıraat [ıııstitükri inhisarı ıniıdüriı Zekai, liman 

Bueün bekleniyor 
Emanet erkı\nı bu iddiayı gel.-cek sene bitecektir. ~irkeli müdürü l laındi, Milliyellrn 

Ali Saip, l(il,ril inhisarı müdüriı 

İzmirdc muhakemesi ya· 
pılan Kadriye Hanını ve ar
kadaşlarının dün Adana 
vapurile şehrimize gelmeleri 
bekleniyordu. 

Halbuki Adana vapurile 
gelmemişlerdir. Bugün ge· 
lecek olan Seyrisefainin 
Mahmut Şevket paşa vapu· 
rile gelmeleri muhtemeldir. 

Kadriye H. hakkında 
tahkikat yapılırken vukua 
gelen bir hadiseye dair 
muh'imat tereşşuh etmiştir. 

çok manuk,ı1. bulmakta, ~a· 

yet ortada bir tahkir hadi

sc.ı bile olsıt dnıı) et Pl~ 
ırnı>ı mı l:\zım~elir dçnıcktc· 
dirlcr. 

1 lerhalde l·:ıııaııct bu nıe· 

selede e,;nah lıak'1Z bıılnı:ık· 
tadır. Zira zabıt:ıi b~lediye 
tnl!nıatııanıe'i nıudlıiııcc nıe· 

murlarının mürur ·e ulıuru 
mü~ktitlc~tiren seyyar sancı· 

!arın şuraya buraya koıımala· 
rıııa mani oldukları için ya
r.Helerini rapnıı~ olduklnrı 
söylenmektedir. Bundan sonra 
belediye mcmurlurı 'cyyar 
sr.tıcılar hakkında ~·ok ~id
dctli hareket ctmiyc \,arat 

Bir gün, mevkuf bulunan 
Kadriye H. a Londradan 
gönderilen lngilizce bir 
mektup gelmiştir. Üzerinde 
• Ledi Kadriyeye • yazılı 
olan bu mektup, şüphe u· ıcrmiıtir. 

~:~i~:s7~~·e ~:::~ ~~~~i~~: ;~=11111ıııC• ••ueuı'"v'l!ııanı•llllb ... 11

1 
.. lm''

11

h'tı•l"z'""'""") 
cemiyetin, maznunlara gön· = ~ 

• Ort:t ,\nndolımun bu se-

ne zarfında sulama anıtlivc· 

sine bıt,laıııııak iizcrc it :'il. 
i\ledisiııdtn tah-isat :ılındı~! 

nıalı\ıııdur. Sulama anıeliy:ıtı 

hakkında ııalia yckt\lcti ta· 

rafından hat.ı rl ana ıı proıc 

ikti-at ı·ekalcti tarafından 

tetkik edilnıi~tir. 

Sulama ıımeliyatı i\·iıı ya-
pılan hazırlıkla~ tamamlandı· 

~1 ıal,dirdc cylııl bidayetinde 
iıc ha~lanncnktır. 

• 1.ııhıt:ı Faik bnıiııdc bir 

gençle llnife n.ımııulıı bir 

kadını denle,c 

ile Raife • ekiz 

cııııi~tir. Fttik 

dol.uz kiıiııiıı 

şikayeti uzcrinc y:ık:ılıınnıı~

larclır. Bunlar hir J,aç genç 

dermek itiyadında bulun- § - '3. duğu bir teselli mektubun- ~ fÜıı tarafı 1 inci ,aylamızdadırj i kadıııı luhıa 'tıriiklcmckle 
dan ibaret olduğu anlaşıl· F inkitaı mesuliyetinin is- ~ m111.11undurlar. 
mı~tır. ~ nat eder şekilde bir f • Tr:ım\ ay ~irlcti J Jar-
- - - ... F notadır. Yunanlılr bunda ~ \ı .. to· - - biye-Tnbinı ııra-ındıı , 

naı ameliyesine ba~lıyaı:aıı,ıııı 

ve bıı mıııtııkrıda arnhalıırın Al
,. d. d ~ Cemiyeti akvama. müra· ~ 
1 ıvan a ~ caat meselesini de tek- ; 

g lif olarak değil güya ~ 
Müddeiumuminin talebi ~ uğranılmış bir haksıszlı- ~ nıuvakkaıeıı tek hattan i~li
J>,u~ehir. ı ( .\.A. )· ,\ıı F ğı tashih gibi kaydet· ~ yeceğini ı:manct~ hildlrmi~. 

dlrnn lıu~tın içtima etmiştir. ~ mektcdirl Bu hususta ~ !abt l'.m:ınet hunu kııhul 
l\!Liddeiunıunıl ,\lahmnt \luh- ~ harekrtin manası öteden ~ 
tar paşanın yekillcrl tıtrafın- ~ beri malum olan sürün· f 
dan ileri slırlilcn miırnnı za· ~ ceme siyasetinin bir } 
manın reddini talep ctnıi~tir. i başka şeklidir. Yoksa ~ 

ctınemi~tir. lktoııaj ) ;tpılır

ken li\·iindi bir ıııu' ııU:ıt 
hat tesis edilecek ı·e tram
va) lar gene ~i!t hat ii1.crin
dcn i~lilcccklcrdir. Hilaliah~er iane ~ Türklüğe sayısız curum· ~ 

1 
~ !er irtikap etmiş ve l 

top uyor l1 sonra saltanat rezille- = 
l lil:lliahıııer Of felı\kcr1.e· { ı~nin pasaportrle kaçmış } 

deleri için bir iane ddteri g rumları memleketimize ~ 
nçmııtır. ~chreıııanetinin \'Cr· ~ soknuyacağımızı onlarda l 
dip;i 5 bin lira ile ~imdiye F bilmektedir. ~ 
kadar 1 U hin liraya yııkın para ~ Daima ihtiraslar peşın· j 
ıoplanmııtır. Bıı para peyder· { de Yunanistanı fefaket ~ 
pey fcl:\ketzcdclere gıindcri· İ uçurumlarına sürüklemek· ~ 
lccekıir. ~ ten başka şimdiye kadar J 

k f k 
~ bir iş beceremediği mey- 1 

Bursadaki ipe ari ası - v -~ dandiı olan enizelosun i 
~ bu riyakar siyasetini me· j 
F rdane hasletimizle tdife ~ 

Kont Otani isminde hir 
Japon mlitahas>ı>ı !3ıırsııda 
açtıjtı ipek f:ılıirika,ıııııı rcı · 
mi kii~adı p;ız:ır gliııli yapıla· 
.:aktır. .'cyrisefalnin Kocaeli 
, ııpııru re.<nıi kii~atta lrnzır 
hulıınnınl.: liue ~chrimizdcn 
()0 dııyetli gıiüircccktir. 

~ imkan yoktur. Bu itibar· J 
g la hükumetimizin bir kaç ~ 
c -

~ güne kadar sefirimiz va· f 

• \'eni yapılacak nun1ara 

,.c sokak lcdrnlıırı i\·in .;eh
renı:ınctinc lıir tcldif , :ıki 

olduğunu, lıu teklif kabul 
cdlldiJli t::ıkdirdc mezkur leı" 

hııların l.\iitahy11 <;inhlııden ya· 

pılae;ıp,ıııı yarnıııtık. Tekli! 
sahipleri D:ılıili\'c ,.c !kit-at 

,·ck:ılctlerine nıiır:ıcaatla hü

tun bclet!iyelcr t:ırııfından çi· 
ni lcı halar kull:ınılnı:ı,ıııııı 

tt:ıııiııinl ric:t c'tkceklcrdir. 

• lcrnnhııl polb mudtirii 
~crif beye Aınerikud;ın gıırip 

bir nıektııp ı;clıniıtir. 

Aklı başında ıılııııyaıı bir 
adanı tara!ınd:ın rnzıldıP;ı 

anla~ıl:ııı bu ım·ktupıa polis 

nııidurunııı1.dcn \mcrika rl'isl 

Filimlerin kontrolu 
Şehrcnı:ıncti bu sene ı;iis

terilccck filinılcrin polis kun-

" sıtasile Atinaya vtreceği i 
cevap dürüst, mert ! 
Türk siyaseti hariciyesi- l 
nin ithanıkar bir vesikası ~ 
olacaktır. j cumhuru :\!. 1 lm erin tcYkilin 

ıııuıııu 11ıı1111111111ııumıuuıı111ıı1 11111 ııuı 1111 1111 1111 11~ Japon ya kırnll-;e~inın •~r Ltıln· 

trolumlan lıu~ka ayrıcıı ken· 
dilcri rnrnfından da nıura· 
kahe edilnıc>ini du,immck
tedir. Bu suretle fılimlerde 
:ıhl;\1.1 hir in1.ilınt tesi' ec!l· 
!eceyi beyan edilmektedir. 

Müddei umumi r. 

Ankaraya gidiyor 
lstanbul ıniiddci umumisi Kenan 

B.bugün Aııkaraı·a gidecektir.Mu· 
nıaeyhin seyahatinin ir\lşa talıkika 
!ile alakadar olduğu tahmin edil· 

mektedir. 

rını tatmin ctmc,i, lngiltcrc 
hnkt\meti nıU\ cııctlmizc arzı 

iftikar enljtl takdirde hunun 
reddedilmemesi, twmunistlere 

aman ın erilıncme i ,\lck il •. ~} a 
asker •C\ kctlilmc;;J rica olun· I 
maktadır. 

Talıır kevken beylerle 111. Aıı· 

tnvan Piore,Orman şirketi miidü· 

rü Cevat bey ıniikerm sıııorta 

şirketi idaı c ml'clı.ı az ılıktarıııa 
intihap eJilınışlcrılir. 

• Polis müdirıyeli elektrik 
talısbatı kAh gelınrıııe>iııe bi-

n~eıı karal;ollarda petrol }'akı!· 

masıııı cmrdmı~tir. 

• Vıl:iyet heıctı 

Ağıad~ iapılacak 

l'aı'ı eı,as re nıındc 

fenni resi 
ıncktclıin 

l?:ııır hu· 

lunın:tk üzere lıartkl'l t..'tıni~tir. 

• Ticaret otla>ı ve <!h1ı c 

nıiyeılrri ;eıliıı> iel;iketiııe tı.~-

rıyaıı l'ıtl111d:ışlara ;an:ıııı el· 
nıiyc h:ırar ,·crııııştir. 

• (.unıarle~i l!iınütıdcn 11.i· 

bareıı \'l·rtınli olan iııck!t.·ru: 

nıczb.ılı:ıd., illalıııa l'aılaııac.ı~· 

tır. 

• f,\'lçr" konft'llen·,yomınuıı 

638 inci yıl diınlıınlıne ınüsı· 

dil olan tlfın lsı·içre stf:ırdnıde 

bir resmi knbul yapılanklır. 

• Kapıiçi {'Olis karkoluııtl.ı 

birismı Lluı·dükltrı ıddiası ile 
tahtı ınuhal<eıne)'e alman ınu. · 
vin Şükrü, polis Reım i ve Naıl 

efendiler 3 iinciı cez ı ın1h~·enıe 

sinde lıeraet tlnıı~lerdir. 

• l\cyzen Tcvli, beyin yeni· 
tle ı hastalandı ı ve Bahırküy 

emrazı asabiye lıast.ıı;esiııc ıı:ık· 

ledilJıği haber alınınışlır. 

• lktı~at vel 51etiıı.1en gelen 
re.mi maltımal üzerine bu 
sene Aııaduludnıı gelecek ınalı· 

stılün tahliye ııini kolaylaştır· 

ınak için tı111 tedbirler alınmak 
tadır. llıı tedbirlerle en ziy•dc 
Aııatlolıı denıır yollar idaresi 
nır~iiul olnıakladır. 

• Diindeıı itibaren, rcııi 

kanım ınucilıiııce Bor.,.Ja 
renkli fışlerlc muamele ıcr.ısıııa 

başlanınıİtır. 

• A •ııslus peşin ıPa.ış t-di· 
yesine ılün başl1111111ıtır. 

• Ticaret oda ı ewelki ı:iı" 
aUeltıl i hafi bır içtıın,ıda Rus· 
ya ile ticaı elim z lıal,k ... da 
ı ek!lete bir rapor r,önderıPııc 
karar nrıniştır. Hns nıiiıııcs.ılıle 
müzakereye pazRrlesi lıaşıaııa

caktır. 

• Dişçi ıııcktchindc mtztın 
olnnlnrn "di: doktoru. <1eııip 
dull'nıi) ecı·~I hak!.ımb çıkan 
lhtildf .ıhlıirr 'ekili Refik 

m m.ıJah 1 · il h il · 
dllm(_.llr Bunlara :ıııcak 

tabibi. deİiebileccktlr. 
"Ji~ 

Ceket meselesi! 
ki oknnıcunıdaıı iki nıck· 

11 tııp ~tdım. Biri . k~dın, 
? biri erkek ı c ıkl-ı de 
azın ~u kıya ·ııa -ıcak µ;un· 

lcnlc sırtınıı7.da ceket t.ı~ıma· 
nın eliın bir , ı kluğu, ce
kct,iz ~eıllınl i hnkl.111da 
yazdıp;ım hkrayı e;ı ı ftl etli· 

yorlar. 
Kadın nkuym:uııı tli1·or ki: 
~ııu rn:akl:ırda ırtınıd:ı 

ceket ye yelekle dııla;an hir 
crkc~in h~li, her ke,ten fnz. 
l:ı ka,lıııların guıunc lı:ıt r. 
lliı kcıl u1. ince bir nıbl.ı 
dolaıır \'C v.~nc hararetin 
fazl:ılıJ\rndan il.ılı et edrılen 
bir erkek ne akla hiınıct 
eder de ceketle g<zer ' 

J\.ıdınların ~iyini: hu-11•1111
• 

d:ı rrkekkri uklil ctme:<i 
tubil , ~ !!;tı7.d hir C') Jcjtil; 
fakat erf,ekleriu hiraı l. luı 
tarzmı kabul eti rcl. cd,ct· 

si1. geznırleri nııı' :ılı'- 01 r'~ 
Lrkck tıl.uyUl1ll11 d<l dı· 

yıır ki: 
kCckct·ıl J(t/.ıııck, lı~m 

bu \ıunalnu ı;unkrdc (crııh· 
Jaıııal., henı tlc cel.ctkri dd· 
ha gc~ c kiınıc!. dcıııel.tl 

Bu i-i tcıniıı .ınıck nı(l(la 
1•1 , ı ·ı i" \1 • 1ıı1nn 

-yapnı;ı ... a "i.\ ll '- "· '' 

derhal ta:ıııınıum eder, 1 ~1ı.. 
~anıı:ı. 

\o)' o! n:ırnsı N c ne 
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VAKiT 2 Ağustos 

Çin ihtil/Jft yçniden alevlenl.yot 
Vladivostokta - Komünbt tevkifoh dcv·am ediyor ( Çorcçil ) iin 

hatıratı ,, ! 

N.uftefikler arasında ihtilaf !ar 
-- - -

itolvadnn birşrı· bcklP11nıi_yor ve Pransa 
1Yirlleriıı alel·lıirıde bıılunnuık isıe11ıiyordu 

-~1-
lı•lyanlar, Yunanlıların. kendi 

mcı;rn haklarıno tecavüz için 

gcoderildikleriııe kani idiler. 

\"unanlılar, artık denize dökül

rr.üşlerdi. Y unanlılnnn rüyala

rile beraber lıalyanların ihtiras· 

!arı da ,ı;kut etmişti. 

F akal ark er bir millet olan 

Fransa, F oş ve Klemansonuu 

Fransası. Ama gedden da müt

tefiklerin rehberi olan F rnnsada 

ayni hattı lı&reketi takip edecek 

te&hhüdatıoı ifa etınıyecck ınidP 

Frnnklen Buyyonuıı harekatı 

ınazu; görülebilirdi , fakat Pu

vankara ile Loyit Corç arasın

<l:ıki his ve fikir ayrılığı kat'ı idi. 

Buuların ikisi ar&Sında mütekabil 

bir müııalcret icrayı tesiı edi

yordu. Loyit Corcun büyük bir 

\'Ücuda 

gdimıek i~in takip ettigi siya-

Fram•ıı}t µek alakadar et

nqyordu. Fr•n•anın Tiiı klrrlc 

b<ı;!!IJrııası , F ran<amn, pek' yakın 

bir zaıoıanda kuwetl~ nptettijii 

Sııı:ire arazı.inde bir takım nıüş· 

külit \"ücuda getiriyordu. Fılha

kika , bu >lvaset , lngilterenin 

en kıın·etli a11a<ırı !•rafından 

in ·tı.re ir.;pcr~torlugunun mc· 

nafiın~ n.uhalif s~y:lıyordıı. Bu 

'i'!--aset, şahcti hır ~iyaı.etti. Onun 

sabibi , onu mahdut bir daire 

dahıltnde takip ediyordu. Fran· 

sızlar , Lu sivo:-.t:Un geı i~in<le 

ne olduğunu aıılıyamıy~rdu. 

Bundan baıka !~mir•ı me•eleıl 

ve •ulh ınuahede<i Ozeı ind~ dt 

ıhtilaP.ır zuhf!ı etmişti. :\vrupa· 

nın yeniden ranlanmaı;;ı 1 Rur 

ha valisinin Fran'" laı afıııdar. 

işgali tehlikesile karşıiaşıyoıdu. 

lngiliz, Fr.,mız münascbatı pek 

borbat bir lıaldc idi . iki mil

letin bu bdar dostluktan , bu 

kadar muvaffakiyetten, yan yan.: 

bu kadar ölü gömdükten , en 

müthiş felaketten canlarını kur

tnrdıktan ronra birbirinden lıu 

k&dar sürat!~ ayrılmaları pek 

tuhaftı • F akaı bu müşkülat, 

nihayet sathi idi. Bunlar iyi 

fakat bu hat tecavül edilirse 

büyiik ıncs uliyetlcr hasıl olaca

~ıııı anlattı Üç devlet bir 

arada hareket etmediği takdirde 

kan döküleceği, ortalığı akı sa

racağı muhakkaktı, Sulhün ne 

1aman tesis edılcccğini bir kimse 

haber vermezdi. insanlar ara•ında 

rnku bulacak bir mücadelede 

bir taraf lam acziııi ilerı süre

cek olurrn ha.,] olacak fena 

neticelerin hududu olmaz. 
!Bitmedi) __ ..... _ 

Teşekkür 
Rahatsızlığımı J·aber alıp 

lıizzal ı;elmtk, mektup ve 
telıfon v~sıtasile istifsarı hatırda 

htıhınınak zahmetini ihtiyar 
eden bü1üıı kıyıııeUi dOf.tlarııııa 

candan te~ckkür eduiııı. 

9'.lmy•l&er 

Nuri Refel 
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• Antalya Postası 
'AC'IAF ARTA)vopuru 4 Ağusıos 
pazar 10 da Galıııa nhtınundan 
hareketle lzmir, Kiillu!ı:, Bcdrum, 
Rodoı, Fethiye, Finıke, Anıalyaya 

1 
gidecek ve dö:ıiiıte mezl<ür ıoke

lelerle bırlikte Dalyan, Marmaris, 
Sr.l:ı>, Ç•nakkale, Gehboluva 
uğrayarak gelecektir. 

Beyaz ve kızıl Ruslar arasında 
müsademeler oluyor 

t-·• ... 

Çinliler Uzak Şark bankasını 
zaptetmck btcdilc:-

Londra, 31 (A.A) - Röyter ajansla Tokyodan bil· 
dirildiğ-iııe göre, Vladivostokun 250 mil şimalindo kain 
iman şehri civarında beyaz ve kml Ruslar arasında 
ciddi bir müsademenin vukuuna dair Tekiye bazı malu
mat gelmiştir . Bu çarpışmada tarafeynden 100 kişi 
telef ve mecrulı olmuştur. 

Moskova, 30 (A.A) - Harbin malamatı Uzak Şark 
bankasının faaliyetini mürakaba altına almışlar ve banka 
memurları ile müşterilerini tevkife nıemur birçok polis 
memurları göndermişlerdir. Çin makamatı aynı zamanda 
bankanın kasa anahtarlarını ve on mühim antrepolarının 
anahtarlarını teslim etmesini talep etmişlerdir. Bu emir
lere tehditler karıştırılmaktadır. Çin makamatının hare
keti bankanın mesaisin~ devam etmek imkanını selbet· 
nıektedir. 

Bunlar da başka rivayetler 
Loııclra, (.\.:\.) - Rusya 

ile Çin arasında müzııkcrata 

diin ;\lançori hududunda haş
laıııldıgı rlvm·et olunuyor. 

Pekin, l (A. A.) - ;\ lat-
buat miimc>Sillerine heya
nattn bulunan Çin milll hii-
kuıııctinin ~iıııeııdi fer n:ızm 

l\I :"un! Çinin şu esas iize-

rine Sovlyetlerle mlizakerata 
giri~nıek niyetinde oldugumı 
söylemiştir. 

~arki Çin ~inıendiferleriııin 
bütiin hukuk ve menafii Çin 
ile Rusyanın miişterek malı 

ı 

olııcak, şınıendifcrlerin idaresi 
Çin tarafından temin edile
cektir. - -

Yeni Fransız kabinesi 
yapacak? 

neler 

Meclisi 

Briyan 

meb'usan 136 reye karşı 3.24 
kabineye beyanı itimat etti 

rey ile 

c Avrupada yeni teşkilat yapmak 
elzemdir » diyor 

Paris, 31 (A.A) - Katıiııeııirı beyannamesinde lll. Poincare 
hakkında hürıııctkarane bir lisan kuilanıııakfa vt sür'atle iadei , 
afey~t elcrıesi teme~nisi izhar oluıııııaktadır. Beyannamede yeni 
lıükunıetin M. Poiııcareniıı icrnatı .ıa devam ve bunları itmaıııa 

gayret edeceği beyan edilmektedir. Yapılacak iş bütçenin muva-
ze;ıe>ini, rıaranı:ı istikrarını temin ve harici borçları tesviye et
mek suretile mali ahvali islfth etmeHir. Bundan evelki iki ka
bine Frausanın emniyeti ve onun cihandaki ınaı.ldi ve manevi 
menfaatlerinin müdafaası için sarfolunan mesaiyi tetviç etmek gi· 
bi ııeticeicr vermesi Hlzım gelcıı La Haye konferansının içtimaa 
tlwetıııi mümkün kılmıştır. Beyanname böyle pir vazıyet ınuva

ccloc»iı·de itilafın mümkün olabileceği ve hüliıınete iştirak etmek
ten imtina eylemiş olanların reyleri ile Jıöktııne tiıı beyııelınilel 

mesaisini teshil edecekleri ümidi izhar olunuyor. Meclis hiikiımete 
136 reye karşı, 32-1 rey ile itim;ıt tıeyaıı etınişlir. 

l'nsi•, ( A. A. ) - l\I. Briana nıebusan meclisinde istizahta 
buiıın~;ılara verdiği cevaplarda Lokarno siyasetiııin fıil sahasına 
çıkarılması hususunda kabine aza~ı arasıııdd tanı bir itilaf mev
cut olduğuna dıkkati celbetıniş, Jıiikiımt!in dcruiıte eltiği işin 

ehliye: ve nezaketini kaydederek demişt<r J.i. • fransa ıı:eclisleılc 

hükıiıııctin evvel bcevvel yeni bir harbe-' ıııaııi olınak için miiı:ı· 

kim olr.u Jıerşeyi yapıııalarıııı istemektedir.• 
Jll. Briyan Avrupa milldlerinin iktisadi vaziyet salıasıııJa birleş

me~ lüzıımana işaret etmiş ve sözlcri:ıe şu süretle devanı etmiş
tir. « Avrııpada yeni teşkilftt yapmak elzemdır. Ancak bu yolda 
sufedilecek mesai diğer bir memleket aleyhine müteveccih o!m;,. 
malıdır.• 

M. Bı ian yakında toplanacak koııferansn iştirak edecek, lıer 
Jıül:iımcti istikamet ve hüsnü niyetle müteha~is olduğuı,11, hem 

dostlar arasında, nra sırn tehad

düs eden bazı gcçimslzli~ler 
ı:ibi idi. 

Çok geçmeden, vaziyet büs

bütün fenala, h, eta•lı meseleler 

granitten kayalar gibi dikildi. 

Trabzon birinci postası 
REŞITPAŞA)v.pııru 5 Ağustos 
Pazarıe'i 12 de Galata nhıınun· 

dan lıarekctle İnebolu, Samsun, 
Gireıon, Trabzon, Rı10, Hopaya 
~idecek ve dönüııe P"Zır 11kele
ıilc Rize, Sürmene, T re.bzon, 
Tirebolu, Gireıon, OrJu, Ünye, 
Samıun, lnebolu, Zonguldaga 
uğrayarak ~elecolr.tır. Hareket 
gıinü yük kabul olunmaz. 

1 

kendi nıenfaatını ve hem de dii!er hiikiııııctleriıı ıııeııfatlarını 
müdrik buiıınduğuııu, konf~rnrsııı pc~ eyiıtıir surette ııeticelenc
ceğini söyliyerek beyanatına nihayet verıııi~İr . J liıkiıınet, itimat 

Biz fran•anın taahhüdünti ifa 

ederek bitaraf mıntakayı müda

faa etmesini beklemektr haki, 

idik. !stanbuldaki Fransız fev· 

kalade komiserinin asıl noktai 

nalan da bu idi. 

Eyi olun l 1 nci günü üç dev

letin feykalade komi•erlcri An

kara hükOmetine bitaraf mınta

kaya tecavfiz edilmeme•! kap 

elti~ini bildirdiler. Kocaelide 

ve çanakkalede zalf lngllız 

kuvvetleri F ranıız ve it al yan 

ordularından ifraz olunan kuv

vetlerle takviye edildiler. Alet 

edilmemesini temin için llç bü

yük devlet birlikte harelı.eı 

edecek ve mıntakaya tecavüz 

edılmedıAI taltclirde ıayanı huı

nudi bir •ulh temin edılecetlnl, 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Stri YC lüls: Kar.1deni;: poı.ta!liı 

M'fJef vapuru 4 1 ağustos 

P r günü akşamı aza saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hareketle 

( Zonguldak, İıtebohı, E\'rtnye 
Sanısıııı, Ünye, Ordu, Oiresoıı, 
Trabzon, Rize ) ye Azimet ve 
Sürmene, Vakfıkebir, Gürele, 
iskelelerine de uğrayarak 
avdet edecektir. 

Mürac.~at mahalli : lstanbul 
Meymenet Hanı altındaki 
yazıhane Telefon lstaııbııl 115, 

reyi wrildikten ve vergi teıızilalı kabul cdildiktcıı 5011 r:ı içıin ı:ıa 

hitam verilmiştir. 

P.uis, 1 ( A.A ) - Oaıdeler, Beriraıı bbinc>iniıı k;,1 uı, ı ~ı 

kııvvdli ckseri"ıetin Laiıi koııfeııraıırnıa icap cdeıı ııiifuz ı·• 

sal.1iıiyetle gidilmesini miimküıı kıldığım pznıaktadır. 

Paris, 31 ( A.A ) - M. Briran bir çok tebrik telgrafları 

almıştır. Bu meyanda jcıırali Prııııo dö Ril·era, M. 1 lendersoıı 
ve M. l\\akdonaidın telııı-afları vardır. -

Puvankareye ameliyat yapıldı 
Paris, 1 (A.A) - Doktor i\larion ile Profe•ör Go>Scte 

9 du i\I. PııYankıırcye ameliyat yapım>lardır. Ameliyat 2.'i 
daki:ık dernııı etmi< her 'ev j)Ck tabii ~urette cerevıııı eyJc. ..,, 'ı~ p ~ 

mi;tir. l:!u ıınıeliyat yakında yapılttcak daha ıızıın 'e daha 
güç ikinci bir ıııııeliyata hazırlık te~kil ediyor. 1 Ja,taııııı 
sıhhi vaziyeti memıı ııııiı eti nıucıptır. 

Efganda Saflir itan yt>ııi bir zafer kazandı 
Paris, 30 - Efp;anhtaııda Kadir hanın kıın elleri Baha 

Saki kuv,·etleriıw karşı yeni bir zafer kuzıınmışlanlır. 

50000 izciniıı hazır buluııdugu nıeclis 
Londra, l (A.A.) - izcilik teşkilAtmın 2 l inci yıl dö

nlimli mlina ebetile aktolıınan büylik meclis lord Birkcnhead 
tarafından açılmıştır. 1311 içtimada 4e memlekete mensup 50 
bin izci hazır bulunnııı~tur. 

Paris, 1 (A.A) - 40 komünist tevkif edilmiştir. Bun· 
!arın başında bulunanlardan birçoğu 1 ağustos için ha
zırlık yapmakla maznundur. Ayni seb~pten dolayı 48 
ecnebi hudut haricine çıkarılmıştır. 10 ecnebi daha a
ranmaktadır. Bir otel dehlizinde 31 kapsül ile 19 paket 

şetit bulunmuştur . Ümanite gazetesi musadere edilen 
nushaların yerine çıkardığı ( Enternasyonal ) gazetesinin 
matbu nushaları da musadere olunmuştur. 

Sofya, 30 (A.A)- Bir çok tahrikçiler ahaliye beyan
nameler dağıtırken ve amele arasında propaganda yapar

ken yakayı ele vermişlerdir. Rusy11dan gelen 3 tahri'<çi 
yakalanmıştır. Üzerlerinde bir çok ihtilalkar vesikaht.· 
bulunmuştur. 

Belgrat, 31 (A.A)- Zagrepten bildirildiğine nazaran 
bir amelenin evinde yapılan taharriyat esntsında bir çok 
dinamit fişekleri meydana çıkmıştır. Son günlerde tevkif 

edilen eşhastan bazılarının tethiş usullerini öğreten bir 
Rus mektebine uzun müddet devam ettikleri ve geçen 
sene irtikap olunan bazı esrarengiz cinayetlerde zimet
hal oldukları tebeyyün eylemiştir. 

Bükreş, 1 ( A.A ) - Komünistlerin herhangi bir 
harekette bulunduğuna dair hiç bir haber yoktur. Bu • 

nunliı beraber iki komünist reisi dahil olduğu halde 

40 kişi tevkif edilmiştir. Birçok şehirlerde tedabir 
alınmıştır. 

Londra, 31 ( A.A ) - Erkek ve kadın bir takım 
komünistler iki katlı bir otobüsün üst katına çıkarak 
oturmuşlar ve arkadaşlarına kendilerini oturdukları 

yerlere bağlattırmışlardır. Otobüs Scoltland Yarda gö
türülmüş ve komünistler ancak birçok müşkilaltan sonra 
bu vaziyetten kurtarılmışlardır. 

Şangh:4J, 1 CA.A) - 1 ağustosta vukuunn intizar olu
nan ciddi karga~alıklar olmamıştır. Vaziyet tabii teiakki ed'l

lebilir. Bcı nelıııilel ııııntakada yapılan bir nliınRyi~ ~liratle 

ba~tırılmıştır . 

Paris, 1 (A.A) - 1 agustos giiııii sükOn ile ba~laın11tır. 

Po;,talarda ista,yonlarda mlinakalı\t talıii bir surette yapıl

makta ve fabrikalarda çalışılmaktadır. Ynlnı;,, bir kaç kişi 

işlerini bırakmışlardır. P.ıyıtuht hu zamanki manzarasını nm
hafaza ediyor. 1 lumanite gazetesinde gece istihzarat yapıl

dığı sırada (i komünist tevki[ edilmiştir. Ameleyi işlerini 

bırakıııağıı teşvik eden Saint Denis belediye reisi de tev-
kif edilmiştir. 

Paris, i (A.A) - Zeplin saat 7 ,:rn da V •!tigııi iizerinde 
i 200 metre irtifada 80 kilo metre slirntlc uçmu~tur. Zeplin 
l l,19 da Borde havalbindeki haı·a şeraiti hakkında mlistecel 
malı\mat istemiştir. 

Çabuk geçen tatillerinizde 
Geçirdiğiniz mes'ut dakikalal'ln se' iıııli 

'" c•aıılı lıalıratıııı hiı· 

KOD.Ak • ! 
1 ' • 1 : 

/f},\ı Foloj:(ı•af 11ıaki11ı>:-1ile ıeshil el
nwzsrııiz o güzel latiliııizdeıı 

lıh· hiı· «>set· kalmaz 
KOL>.\KSIZ T.\TİJJ,Eİ\ ~:.\BrK r~rTrLrH 
KODAK ıııakiııeleı·i nı filinıleri - VELOX 

KAÖ:ITLARI 
Alamünit fatoğraflar için 

İSTA~;r.UL l IV!\TROSU 
1 ;\~ıı,tos prr~~ınbc riııiti ~ 

akşamı Beykoz :'i!_c ?alıç~sı ıde·ıı ~. .....,,,. -----~ 
V/\ ' GULU . 

K~ıııc:li 3 pud~. ı •ıi.cll;fi: lR'~~NOf1ERA TOS 
Şevin Sııhn bey. Aı ııca mo:ıo- .lJ 
Jog v.: ,az. Gerek battalıgı müteaktp, 

·-··=·=- gerek faıla çalıımo.1<Wı Bu akşaııı Fcnılı sincmatl:· 
komik ctvJtl b~y leııısi!ltri Si- mül.evııllit rakrWideme 
hirbaz meşhur l larlandoıııııı iş- ke.rşl gayet müeıSlrdir. 
tirakiie n•&syii Anastas ba'e Eozaneforle ~ depııl11o~ 
iıeyeli birlikle. l\k oiot dram l 
komedi sinema ve saire. . , rıııde. bu un • 

• 

fstanbul icra Jairt-' 

~:~(~: ':ıı:~i ~~~~:3:1~ 
me.~den lstikraz evlediğl 
bin yüz nrııya nıÜkabil ,' 
faen firag eylediği Beyoğl 
da Kurtuluş Dereboyu ,\ 

, I~ ça sokağında cedit ı o~ .. 
9 numaralı tahtında iki 
diikk!nı müştcmil bir 
hanenin nısıf hissesilc 
yine ayni mahalde Dere 
yu cııddesinde cedit 1 

numaralı renii intikali! 
arsa fırının nısıf hissesi ~ 
cun verilmemesinden du~ 
kırk bq gün müddetle t: 
müzayede beşer yiiz ıır:ı . 
delle talibi uhde.<indc l::t' 
bedeli müzayede haddi 11' 

kınd" 0lmadıJtındarı bir ıı'f ııı 
detle müzayedenin tcmdl<1 

karnı· verildi. 
Şöyle ki: iki bap diıkkJ 

miiştenıil hanenin hud 
Dereboyu caddesi sag ta 
Kadriye hanını sol tııra[ı · 
bibi senedin hissedar bol 
dugu fırın, ahır maa ar 
diğer tarafı Akarca soknğ' 
methali bulunan hanenin 1 

sası mezktlr ar>aııın bir carı 
Hristonun cedit ;- mınıarl 
dükk:\n ve diğer tarafı rrı 
ya·ıın aısasile mahdut )1 

yetmiş yedi metro yeı 
beş santimetro terbiiııde ar 
ziden yüz on dokuz nıcıf' 

·~ 
murabbaında tahtında 1 

bap diikk~nı muhte\'i haı 
ve elli ~ekiz metro yeliJll 
beş santimetro terbiinde d• 
ruminde bir kuyu ve bir ıiıJI 

kf ağacı bulunan Akarca ~o · 
ğıııa çıkılır arsadır. 

işbu emlakin Lv.-af '
1 miişremildtı: Zemin k•U. 

beraber üç katlı nim kılr!!' 
binadır bir taşlık bir nıutfa, 
liç hala dolap biri biiyo• 
dört sofa altı oda bir tMı' ·r 
ve <aire me\'Ctıt olllp b1. 

lmmıncla hisscdıır Marko dı· 
ğerinde v crkıı kiracıdır. ra 
tındaki astor kepenkli bo,l· 
rumlu ıl'm:ı odalı kalı'. 
dükkı\nında Kosti diğcrind1 

helvacı Osmana"a kir:ıcıdır· 
~ ıı 

l;bu eml~kin her tarafın• 
elektrik qrdır Ye ıamıııı1' 
ü"ç bin 'el.iz ı ıiz yirmi Jir:ı· . ı 

dır. l\la ar;a fmıı ı·e sııireııı 

hududu cephesi DcrdJOl'~ 
caddesi ıııeıh·unun lıbsed~1 

bulunduğll ~ııılılk ve baıe~ 
Anikuranın Ye Dinıitriniıı •0 

tarafı Hasan ıı~ıının tmh\J..il• 
mahdut ilci yüz elli l't": 
metnı tcrbii~ıie nrnzidr0 

dok,an bir metro murdılı.11 

fırın kırk bes metro tcrb1 

' inde ahın \'C saire ı c 1ııı1• 
rcbakisi nr~adır. 

l·:ı saf ı·e mii~tcnıclı\u kcı3 

caddeye nazır kı\gir fırın ıı:r 
ağızda iki yiiz kilo ekıııc~ 
çıkarmaya ıııibait demir kC' 
pcn kli canı çerçi veli tıılı 1~ 
tez.ı;ı\hlı fırında zemini copra 
mahalde bir lınlı\ ııoıll~ 
firenk tıılumb.ılı ye valı1 ~ 
arsada harap iki oda ·u,a rı 
tahtında zemini toprak taht~ 
yemli~i yedi haF an bıitiıt· 
hında bir ıılıır L>ltıp ıli~<r 
kapısıııdan oclunlu.~a nıctlı•111 

rnrdır. Zemini m:ılt:ı i~ 1 

kkndi kömurlıik il.ind katti 
bir softl YC nıiifrtz eda açu 

,.. 
di J..atta bir rnf:ı iizcrin'le 

' ti~ oda bir unluk mahal '; 
ittbalind::ki lı:nıeye 1.,.:1!1•1 

Yanlır, Tcrkos suyu ile n"' e cehhez muhtacı tam'r ' 
gayrı ıne~p;uldtır. 

!~bu kısmın tamamı ıl,;rf 
bin iiç yüz on l:rntlır. \le:· 
kur hbsclcrin :~tira<ın:ı f:ıı J 
bedelle t:ılip olıııılar ı·c dıılı;ı 

. ti' 
ziyade malL\mat almak 1' • 

.fı 
yenler lıi:»ey:: musip b) ırı• · ·. ıc 
muhammenelcriniıı lııı< . 

1 ·c-' 1 O ıı nbbetintle llC)' a•~ -
• l:t# 

ve 926 · S70S clO>) a ıııırı' 
sile lstanbul icra d.ıire,i ııııı: 

ı~rı z;:yede şubesine gelnıe 
1 

ve 7-9-929 tarihinde ·'~11 

n1lı· 14 ten 16 ya kadar son . 
nıııı 

zayedc!eri yapılacağından 
terilcrin bizzat ve ya b~'; 
kAie hazır bulunmaları ıl 
ofıınıır . 



Sa}·1!a 

adrlYeHanı 
Arkadaşları hakkınd 

za mahkemesince vil!:9.......,·ı ___ _ 
Parsiyan şirketi ile akim ka
lan işlerinin yeniden cıın
lanması üzerine tekrar pa
saport çıkartarak Londra
ya gid ce§'i sırada çocuğu
nun hastalığı ve bilahote 
te\lkif edilmesi dolayısile 
gidemediğini beyıın etmiştir. 

Kadriye Hanımla arkada~lannın 
İzmir a~ ceuı mahl:emeıinde be· 
raet ettiklerini yaı.ıruihk. Mahkeme· 
nln karan muf aual ve ıılAka..cricldlr. 
Aynen dercediyoruz. 

Reisicumhur ht>zretlerine stıi· 

retlerirte yazdı ~mı beyan ctme
sfle kendisi de hayırlı ol· 
masını temenni edere~ postay:ı 
verdiğini ve ıırası bir kaç gün 
geçtikten son~a aldığı cevap 
üzerine Ankaraya gideceğini 
söylediğini ve parnsı o1mııdığııı· 
dan altmış Ura kendisi vcrdi
~ini b6yanla sui ka~tla al!k~· 
sı olmadığını sôylemfştir. Diğer 
maznun Nasır bey hemşir~slnin 
bir çok defllnr Mahmut Zeki 
Beyden alacağını tat.sil <;tmek 
ve faik beyi terfi ettirmek için 
Gazi Hazretlerine müracaat 
edeceğini söylediğinde tö, le 

ehemmiyetsiz şeyler için O:ııi 
Hazretlerini iz'aç etınr i mu
vafık olmıyacağmdan bahs ile 
kendisi razı oJmadtfını ve niha· 
ret mezbure gOnderdiğl mek· 
tuba aldı!ı't muvafakat ccvnbı 
üzerine Ankaraya gitmcklçln 
hazırlanmış olduğu halde yazı. 
hanesine uğradığını ve sureti 
kal'iyede Ankaya gideceğinden 

gönderdiği mektuba aldığı c:ıvapta 
davet edilmİi olduğundan bal s 
ile kimsenin mani olamayac~· 

tasta teşebbüs eyledikleri iddia· 
sile maznun '\e mevkuf bulunan 
lst:ınbulda Paşabahçede mukim 
ressam Ali Rıza hey ı·erimcsi 
l<rdriye \'e Hamide ve validesi 
Nadide haınır.Jarla Nasır faik 
ve avukat Alımet ve doktor A· 
r:ıpyan beyler haklarında arizO 
:tınik icra kılınan rnuhakeme-
leri ndicesirıde maznunu nley

himden Kadriye hamm, zevci 
faik teyin maa<ının azlığı do
layısilc muıaya~ai m:ıişet ve 
zevci sabıkı Mahmut Zeki bey
den alacağını ini sil edememesi 
sebebile gerek zevcinin terfi 
ve terfihini ve gere~se 
MaJ·mut Zeki beyden alae3ğını 
taJ·sil cd('bilmesinin teminini 
istirham maksadile huzurlarına 
kabul cururulup buyurulmaya
cağını Gazi hazretlerine mek· 
tupl:ı. 11rzettikten ve kAtibi 
uınurnt Tc,fiı< bey canibinden ğını söylemesile kendisi bilınec-
kendisine muvafakat cevabı huriye vapura kadar götnrdO-
geJdikten sonra Ankaraya git- ğünü ve azimetine mani olmak 
t!ğlni ve evvela tanıdığı Jstnrıbul için 1.e\'cİ Faik beye telefon 

ettiğini ve bitalı:ıre istasyc
na kadar gittiğini ve tren 
hareket ettikten sonra hemşiresi 

tneb'usu J<anıfl beyin refikııları 
1-tayrlye hanıma misafir olduğu 
\'c crkd s;.iiı:ii teraber gitmeği 
tekfir ettiği lı!lde nı:ızeret 
serdile gidemi)·eceğini beyıın 
etmesi rı:zerlne tednrik ettiği 
bir otomobille Gazi hazretle 
rinin Çankay:ıdaki ~öşklcrine olması için teşebbüs etmeme-
~idip kUlbi umunıt Tevfik bey sinden hiddetlenerek evrak 

Hamide ile avdet ettiğini ve 
zevcının terfihi için gittiği 
h:ılde trene gelmemei ve telefon 
ettiği halde hareketine mani 

ile görüştOğü ve bir miıddet meyanında mevcut k\'ndi el 

intizardan sonra Oazi ıı:ızret- i il yazısı \'e mzası e ve ve 

Dt~er mrıınun Arabyan Ef. 
sul ka!t teşebdüsünden hnberl 

olmadıgını ve ressam Ali Rıza 
Beyi ~tden tanıdığın, bu mllna

ecbetle ailesi ile de tanıştığını ve 
icabında kendilerini tednvl el· 
mekte bulunduğunu, üç dört 

sene e"el bir gOn Kad:-lye h:ı· 
mmın malıetlnİn dnrlığmdan ve 
tevc1 sabıkmdan n\ncağını tahsil 

edemediğinden -blıhı ile kendisi 
de Fehamet hanım nanıınd bir 

h:ınımın Gazi hatretlerlne ınOr caal 

cntAlnl ve muavenetlerlne rnaıhnr 
olduaunu söylediAlnt ve K drlye 
hanımın reialcUmhur ha:uetlerlne 
mektup· gö:tdcrd~tndc n ve ce
vap aldıAından ma!Omııtı olrnn· 

dı~ını söylemiştir. 
Gerek huzuren ·.-e cerek e 

bil'lstlnabe ifadeleri merbut şa• 
hıtlerle istintak ifadeleri kıraat 
edilen Mahmut CelAleUln bey 
ve Emrullah ef endl , Mehmet 
Fahri ve Mevlüt efendiler, Ms
rika, ŞerefclUn • Kıvamettin, 
Hasan Mustafaycf beylerle Ma· 
dam Margarit ve Hüseyin Kadri 

bey, N!met hanım, madam mar• 
yam, Gabriycl , avukat Ken~n 
Ömer, Aııaf beyler, Hayriye ve 
Sadiye hanımlar ve Şevl:l beyin 
beyanatından ve gerekse birer 

btrer tetkik edilen tahkik t evrakı 
münderecatından en cnlibl dlk· · 

kat ve tüphe oldu~u kararnaTplede 
z.ikredilen Nasır hey ttıraf ından 

ierinin kerıdisini kabul edemi- kendi fırması altında mektubu 
yazarak A.nk:ırada İstanbul hemşire 1 Kadriye hanıma An-

Yeceği cevabıııa alıııca :ıvdctle 
tekrar Ji:ıyrfye Jıaııınıııı evine 
gidtrek emıınden aldıkları ço

rapları bıraktıktan sonra tret?le 
Istanbula a\·det cttl~ini ve Aı:
ı araya bir maksadı Jıain:ınr.. ile 
gitmediğ'ine ve Oıızi lrnzretle
rine gôııderdiği ınektupt:ı Vı!
<Iıı imz;;sını vaıetrııesi kDçOk

lüğündenberi Vıldtz ismini sev
diğil\1en ileri geldiğini ve bu
rada \ lt gfma sui niyeti bulun
madığını ve siifth taşıınaJı~ını 

ıncb'usu Tedik Klimil beyin .karada bulundLtgu sırada gön· 

söyl~miştir. 
O iğer mazr.uıı Hr.mide tıanıın, 

kadriyc .. hanım Oıızi h::zret
krine mehtupla vuku bulan 

'11Üracaattından sonra mu\·affaJ.:tı 
natık gelen cevap üzerine Kad
riye Jıanım Aı .karaya gidece
ğinden birlikte ma-:toluk ve 
S•ire aldıklarmı ve Kadriye 
1 anmın mni•etinin dar olduğu 

~ k' 
\'e zevci sahıkı McJınıut Zr ı 
beyden alacağını aJnıanınsı 
itib:ırilc arasıra Oni lı:-ıret
lerine müracaat cdecc:ğirıdeıı 
bahetmektc olduğunu ve h::
Pishar:cde iken Kadr.iye)·e p:ınıuk 
i c;inde göııderdıği diğer ıneJduP 

adresi ile gönderdiği ve bu derdiği mektuptur. 
Mektubun gerek mltnderecat 

mektubun bir ailenin konuşa

bileceği bir şekilde yazılmış 

olup müphem ve şüpheli 
fıkraları olınadığıııı \'e sui kaı:t 
ile alakrsı bUlunmadığım sör 

!emiştir. 

Diğer maznun Faik Bey 
sui kast ile alakadar olnıa
dığını, zevcesi kadriye Ha
nımın Gazi Hazretlerine 
mektup yazdığından ve 
cevap aldığından malunıatı 
olmadığını ancak zevce
sinin kendi maaşının aı 
olması dolayısile terfihine 
delalet etmesi için İstanbul 
nıeb'usu Tevfik Kamil Be
yin ~evcesi Hayriye Ha~ı
ma gidecekinden bahs ıle 
manto almak i~in kendisin· 
den para istediğini ve 

bunun 1 ç.ın yirmi lira te
darik ederek verdiğini ve 
Ankarsy:ı gitttği gün vaz:
fede olduğundan trene gi
demediğini ifade etmiştir. 

Diğer maznun ~~m~t 
Vefik bey: sui kast ıle ala-
kadar olmadığını ve Kad-

ve gcrck.;e hkarah su! kasta 
hamlolunahilecek mahiyetle olma· 
masına raAmen Nasır beyin 
esnayı muhakemede mezkOr 
me'kıubun her hır fıkrasına ayn 
ayrı verdiği cevapların akst 
sabit olmamasına ve böyle bir 
cütmiln tkaına memur edilmtı 
kımscye hareketinin erte ı günO 
bir meliu un adrestle ıve kendi 
imza \'e fırm ile yazılan mek· 
tubü gündermesl', lıakkmdalc.ı 
şüphe ve thtimalAtı bertaraf eder 
mahiyette bulunmasına mebnt 
mahkemece Gll kan at hasıl 
ohnuf1ur: 

Kadriye hanımın Mahmut 
Zeki beyle müreffeh geçen bir 
hayattan sonra ıevcl hazırı Fnık 
beyin bir müddet l \z kalması 
ve bılfthara az bir maq!a me· 
murlyeıe geçmlt ise de bu dn 
temini matıetlerinc kruı gelme· 
miş olması Uibarile müzayaka· 
lnnnın tehvlnt lç\n u ula me\'-

zua hılafına olarak zevci Faik 
beyin lt:rfıhl ve sabık zevt1n<len 
alacağını talull edebilmek ınnk· 
sadile Rctsicllmhur hauetlerlnc 
müzaheret ve muavenetlerlne 

i c kedilerini böyle i·:ık~ız 
olarak sürül.:lcrncsindcıı mütc
e~sfren yazdığını beyan etmiştir. 

Nadide hanım, J.:crimesi Kad· 
riyenin sılfilı t:ış11nadığını ve 
c: . vci Mahırul Zeki beyden 

ınfl ir \C ntıfak:ıdarı dolayı altı 
Yüz altın lira l:adar alacağı 
olup tahsil cdcınediğirıi, ze\'Cİ 
hazırı Faik beyin aldığı maaşla 
trmlni m:ıi~t mfıınkilıı ol-

. hanımın kardeşi Nasır 
rıre k beyle ortak oldu .~a~ sonr~. 

bir iki defa gördüğunu kendısı 
.
1 

l sush·eti o\nıadı~ını Anglo 

mazhar olmak için istlrhamatta 
bulunmak Ozere huzurlarına ka-

~ 

nı:-ması lı; sebıle gerek :ı):ı.cn· 
iiım t:ıı:sil etmek ve grrekse 
z .. vcinin d:ıl a büyük bir mc:
muriycte tarini için Oazi l : :ır.
rrlleri:ıc ıı üracsat edc;ccğ iııi 
~Öylemckte olduğıııııı ,·c hir 

gün lstanbula indiği ıamıııı 
· Kadrivcııin evine: uğradı~ını ve 
pc~t:ıya tl'l.vdi rdılnıek üzere 
mezLıırenin k~ı <!isine bir ıııck· 

• -tfıp \en.liğiııi ,e kinıe ):ızılımş 
c-Jdı:;;un•ı s(\rtıııca O:ızi tı:ız· 

ı e ıu • d'ğ b' 
P 

. şirketi ve ı er ır 
crsıyan şirketle alakadar olduğu~-
dan bir defa Londraya gıt· 
tiğini ve şirketle uyuşma?•· 
ğını, avdet ederken P~r~se 
uğradığını ve orada ıst~k-
151 mahkemesince mahkUm 

l R
,.uf bcve lokantada 

o an ,, ı . 
tesadüf ederek Rauf ~cyın 
kendlşine lstfülal mahke-

. ·· d r ni~ olduğu 
me"ıne gon c h t • 

müdafoan3mesini göster~ı-
ğini, !stanbu1a avdet ethk· 
ten sl"nra M. Ovun ve Par-

'<; 1" • 
do ile ~!rb. t muame.ah ı-
çin görqrüği.inü ve Anglo 

) 

bul edıllp cdllmeyeceQI c.e..-alnnı 
alııbilmck Ozcrc Yıldız namı 
müstearı ile melttup yıiımt~ ve 

muvafakat cevabı geldıkıen sonra 
Anknraya gitmek için hazırlıkta 
bulunınuı ve harıAet gUnüne 
kadar kardeşi Nasır beye haber 

vcrmemlt ve kard~i Nasır bey 
haber alır olmaz hareketine mani 
olm:ı~ i temlş i e de muvaffak 
olama) ınca Kadriye hanım An· 
karaya gllmlş ve lstanhul mel>' usu 
T erlt Kimli beyltı r fıknsı eı1nc 
mi aflr olup erlcsi gün relıiicOmhur 
h:ızrctlerinin köşklerine glde.:e~l 
bir şırada kendi ine refakat et-

--
taniba · Posta telgraf levazım mü~ 

li ııs Xo! Mc, 1m 
28 •• j 

•• mu 

k r 
Teminat mikdnn 

TL. 
ncb kt NlspNl~·e knsrı namltc mnnıf knsır 
üç katlı nh,uf> bina su deposu 'c hn\'U7. \ 'C 

tn~rihcn 1 SO. dömim nrazı. 1 
t PO 

.. n!!lıMa .. muhnrrcr mıı,tcmil:'\tı ~ispctiyc k:ısrı s:ıtılmuk 
uıcrc ,craı~~· ntlyc dnire~indc mü:wycdeyc çıl,arılmı~tır. 
. . ~ - !\nıznycdc kapalı 7.nrf usuJlylcdir. 1hnle ı <). , -29 
ınrıhnıde Ank ı 'd ı· · h , . arat n ı arc mcc ısı uzunındn icrn nlilecektir. 
f:ılıp olanlar bnt.'tfüı· gö.:>tCı ilen mikdnrdn teminat irac ine 
mecbur olup bu teminnt· varnk~ını teklif mcktuplııriyle hem· 
ber makbuz muknbitindc hlzznt Ye ynhut ihale rncclhinc 
)~tl,mek ti1.cre taahhutlü ol. rnk po tnyıı tevdi ederler. 

~ - !hnlc bedeli her' c~hi pe,in ı tifo olunr. 
- 1 ali~ olanların lstıınbul \'e yn 17.ınlr .. ubclcrlmiı ve 

)«hut Merk~ Emlılk mU<lurltigııne mürnncntln nrnf:ıc::-.:ıl 
nrtnnmemizi mlitl11tı5n crmclt!li ve mlfznyedeyc i~tirnk halin· 

de bir lirtı nmknblllndc bir nu hasını nlıp lmzn , c teklif 

mckruplarmt rupt c:tmelcri icnp eder. 

Yeni 

cra ve iti As 
Şerhi 

nun 

Yazan : lıtanbul icra reisi Ahmet Refik B. 

İkınci cıldı birkaç g$no kadar çıkacaktır. lavfçrcnln büyük hu· 
kukşinaslannın terhleri r..sas lllihnı edılerek uzun senelerin tecrUbe· 
!erile yazılan pu eser eylulda mcrljctc girecek yeni kanunun en 
mUkemmcl t r ıerlttdir. icra -.·c ıfla a daır en ince mcaelder 
salahiyetli bir ~alemle tnhhl e<lılmiştir. Flyntı ( 150 ) kuruıtur. 

Sııtış merl:C'U lstanbulda V akıt, Cıhnn ve ikbal küıUphanelcridır. 

Her kitapçı da bulunur. 

mesini Hayriye hıpuma ıcklıf 
e:mi9 ise de mazeret serdi ile 
refaka elmlyece~ni beyan et· 
mesl Ozerlne 1yalnızca k6ıke 
~ıdcrek kAtıbt mumı 1' evflk 
beyle görüımüı ve göstercliğl 
esbııp Gazi hamllerlnin huzur· 
larına kabule g an mııhiyelle 
görülmediğinden ademi lcabul 
cenbını tefhOın. ettikten sonra 
avdetle t~krar: Hayriye hıımmtn 
hancılne uğrryarak çantasını 
aldıktan ıonra J.ıanbula avdet 
etmlı ve esnayı seyahaııncfa 
çantalan taharri edıldı 1 halde 
calibi §ilphe hır ıey zulıOr 

ctmeml~lr. 

Kadriye hanımın bu su· 
retle vaki ol n hareketin
den kendisi haberdar edil
mediğinden dolayı muğber 
olan kendisinin terfihine 
delalet ettiği için gittiği 
halde teşyiine gelıniyen e
flİştesi Faik beye karşı ha
sıl ettiği infial :;aikasile 
Nasır beyin hemşiresi Kad
riye hanıma hareketinin er
tesi günü meb'us Kamil 
beyin adresine kendi imza 
ve firması ile münd ricatı 
ilk nazarda müphem görü
len mektubu öndermesin· 
den Nadide hanımın dn 
bu hususta hareketi yalnız 
Kadriye hanımın Gazi haz
retlerine Yıldız imzası ile 
yazdı~ı mekt\lbu postaya 
tevdi etınek't~n ve yol pa· 
rası olmak üzere .altmış Ji • . 
ra vermekten, Hamide ha
nımın da hareketi hem.şire· 
si Kadriye hanımın Anka
raya hareket~nde istasyona 
kndar teşyi etmek ve ha
pishanede ihtilnttnn mcn
edildikleri sırada pamuk 
içerisinde esbabı tevkifi 
anlamak açın bir tez-

manına gitmesinden diğer 
maznun Arapyan Efendinin 
de hareketi Ali Rıza Beyin 
ailesi ile ık ık temasta 
bulunmasından ibarettir. 

Binaenaleyh maznun a· 
leyhim Kadriy , N dide, 
Hamide hanımlarla Nasır, 
Faik, Ahmet Vefik ve dok
tor Arapyan beylerin Reisi
cumhur hazretlerine suikas· 
ta te.,ebbüs cylediklerine 
ve bunun için aralarında 
bir ittifak vuku bulduğuna 
dair bir gt1na delil ve em· 
mare mevcut olmamasına 
ve bil'akis maznunların ifn
dah me.sbukalıırı ş hadatla 
teeyyüt etmesine mebni 
bermucibi talep maznunla
ran cümlesinin bernatlerine 
ve sebebi ahardan mevkuf 
de~iller ise hemen tahliy • 
lcrine ve masar:ifi muhake
menin tahsiline mahal ol
madığına müttefiktın karar 
verildi. 

Pake e Mesaj rf Mnritlm 

Kumpanyalarının vapuru il 

tıüzel seyahatler 
Her haha (Marııilya)ya hartkeı 

eden \'apurlar Pire ve Napoli 
limanlarına dahi uğrarlar. T af ı. 
lat a\mak Ozere Knr koyd 
Loran Röhul ve şilrekasma 
rnilr caal olunması • Telefon 
Beyoglu 203 ·204 • 1704. 

Çarıuyukebirde Kalalar w • 

kagında 48 nl'marıılı dukkAn 
&atılıktır. T Dllplerfn Ôıklldar f 
kele cısddesınde 27 numaalı ır 

dnkkand Ziya Be) e milrac atı . 

Plyanko madürlüAünden : 
Nilmunesi veçhllc (50) ton yer
li mnd n kömOrli len· pnıar· 

hk urctı\e mü~ay ıı. cclilecc
ğlndcn vcrmcl:: 1 teyenler pey 

akçeleri ile birlikte 3/8/929 
cumartesi gOnO snnt 15 te pi· 
yan\.o mudurlceunde mütc~ek\:11 
tayyare mubayaat koml&yonunn 
mOracııatları. 

Satılık hane 

kere göndermekten ve di
ğer muznun Ahmet V cfik 
Beyin de hare.keti Londrayn 
gidip gelmesinden ve. Nn
sır Beyle j:azıtıanclerinin 
bir dnire dahilinde bu'un· 
masından ve bazı ticRrct 
işlerinde mü akeretlcri do-
layısile kdiğerile fazla l skudardn \'eni mnh:ıllcdc 
temııs ve birHkt~ . Londra- Rurun u 7.tın he~ n?. c\ Jeri k·ır 
yn gitme~ ılın pasaport ~ıc:ıncl lwşe htı-.ııH.la 6 od lı 
ihzar etmiş olmnlarırdnn ah,. p ev . ntılıktır. Andtıt.ır 
ve Kadriye Hanımın dn için lwnıı u1un h. m"ın le 
arasır Y zılıaneye ve ge· I\1 ıdnm Alcr-;.oııdrıı)a mıırtl 
rcks 'mumaiteyhin apart- ~rnt. 

dürlüğün en. 
ı - MObay-ıa olunacnk 80 » bin adet b~ nevi porselen 

flııcnn kaf)Alı zari ~ısulile w1ünaha11aya konuımuşhır. 
12 - l n1fp ttts 29 tnrilıinde münakasası icra kı'ıııacni?ın1nn 

t:ıllplerin şıırttıalne alnınk için ~lınOICletı ~ııpalı teldlf 1nm leriııi 
t vdi için de mrzkflr t riho mü dif paur gün:l aıtl 14 le 
lstanbulda yeni postanede ınübayaat komisyonuna ınürrt\:ntt:ırı. 
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Türkiye İş bankasının llfı 
l!I' ami ·ne ait hisse se - r~ı 
ljll ne le inin kayı müddeti 1111 

lul ı o agv s os 9 2 9 tarihin- mı f ıı: ::·: 

'ili itece.ktir. His edar- ~! 
lln lar bu tar he kadar hakkı iiıl 

1
1ili ·· çhanlar dan isti ada!!!· 
m ::1 

ım b·ıı-ırl im .... . :" 
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r aşada: Dc

yollar ınağaza 
ürlüO·iindeı : 

T 

Aşağıda yn7.ıh malzeme pn7 .. ırlıkl 
nğusto p:ıznrtc i gunil saat onda 

sind i bnu vucüt etmeleri. 

alınacağından uılipl~rin 
mübıı:·,ıa he} eti d:urc· 

SÖOO ıı lct karton çino <eh nn) 
2 ,, mırnyııtQlu duvar telefonu 

1 ı 2 kilo pnrçıı hnlindc mürekkep (kırmı.ıı gaJibardBJ 

I 78 ndct c~p defteri 
500 ,, Dosya agrnfı 

30 ttip pclikunol 7.amk 

720 adet tnrnmn knlem ucu 

480 ,, mumlu kfığtt 
4 ,, tihrl t defteri (orta) 

75 kilo' beyaz c&nhane ambalAj kAğtdl 

100 adet 

2:; .. 
5 tlıp 

l O kutu 

20 şi~e 
1 ndct 
1 ,, 

50 .. 
2 .. 

" 
" 
" 

1 
" a 
" 

tarama kalem saw 

:ıhşnp tampon buvar 
kopya makine l murckkcbl c~ırah) 
mnşnlı . nrı rnptlyc . 6 ~aplroıtrııf mürekkebi (mnYj. kırmızı) 
" " ırr) vinç tel halat sap:ını (11.nhnt ver 

1 

demir sııkn fıçısı (re~ml gibi) 
nh~:ıp su fıçı ı (50 klloluk) 

dosya dol.ıbı 

kolcuk snndnlyn 
avukat ı;antnsı (rüesa için) 
şcl yıızıh:ıncsi 
ı torlu do!11p ( bfiy(ik) 
ddccr ctnjeri 
el clrıdıiğu 
11\stik drıoıgn (muhtelif kilide) ) 
maroken oda cııkımı ( 2 koltuk 1 kanepe 

su 
" 2 ,, 

takım 

a lct 

1 " 
20 metre 

3 adet 
450 adet 

l adet 
1 adet 

50 adet 

parnvan 
otomnLik tarih dıımgıısı 

tclfon ctujcrl 0 )(SS 
dı,i helc7.ont telli JA tik bOrU .. 

2 

mnnyııtohı portatif ccıdon 
buşôn fuzıbll (6· I o-20 amper) 1 

1 fon snntr:ı ı 
manyetolu ve bataryalı <e e 
telefon :rnural makine (ı oo liık) 
tnhuı p:ıtc.:r 

100 metre suplon tel 2'{ I ,5 m 
8000 metre bakır i wlc tel 1 m 'm ve 

1 
,
5 

m 
ı 000 metre 7.il kordonu 2 rıAkilll kıtblOSU ( J O çift) 
!30() metre uplon h:ıttı havai telefon Hl 

25 adet grnflk wt.lu mikrofon ~np u 
ı tıdct 5 hntlı butonlu dahill tch.:fon 
4 ndet butonlu dahili ınasa cch:fonı.ı 

l 00 kilo bakır çıpl:ık rcl 2,5 ın m 11 (numune ibı) 
23 ,. pamuk iy,oldl b:ıkır bobin te . · 

(6 
05) tııblo ıçın 

20 adet sigorta ckınnnı -· 
ampiil g h nt 220 3oo 70 ,, , 

50 metre 
ıoo cıdct 

150 kilo 

ıpck 17.oıcİi korJôn tel 
1 rn rn 

bıınt lıolc ı 5 geni ilk 
vernik rn ıtlng il kat 
dıir. freıc b:t~lı pirinç ııgaç 

5 ,. -· paralar ınu-
o.& .... deıı: 

Jıhururıd ht~ mu 
knn ~lıln ~ıunur. 



H~Q._ON Ç~ TÜRK GAZETE~I . . . 
H Ol ~ H.llJ.F.t: 

Tlr>ıyede Harlç_te 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
reılmlerin bütün haklan mahfuzdur 
Gazeteye •önderilecek mektupların üzerine 

Jdare Jçln5e (idare), yazıya aitse (Yazı) 

2 AIEstoı 
1929 

t~Ja~ 
6 Sa~fa Türk mekteplerile faydalı eııerlln 

illnlannda o/o 20 tenzilat yapılır 
L lJ TARI FESi: 

Satırı ıc.orıl1 
Xunış Kuruş 

ı .Aylılı 150 000 
3 • 400 EOO 

işarerl konu!TJlalıdır 

Paıı1mıyu n-ektupla.nn fadednden, lnymn~ 
mulcaddere•b. mektuplara. konwılmq püalann 
lı:a1bohraımdan " ilanların mGnciercattQÔ'Wa 

Büyiik ve ya bir çok defa ıçt~ verilen U4nlaılı 
hususl mahlyettekl Htalarııı ücreti 

6·8 inci sayfada ıs.ıo 
5 • 25 • 40 
• • • ıoo 

• 
12 

' 
750 
ı400 

ı450 

2~00 

' tdare meaul defildlr. 

"' - -

idare ile kararl"ltırılır. 

ll11 geceki •Yj t b l B b lı A k dd ısayısı 1 ıstan u, a ıa , n araca esinde "V akıt,, yurdu 
Cazetembe hu•u•1 illo kah'll edsa. r.r: 

H. S.. H. dl.nal acent••l 

t • • 200 
1 • • 

ı-s !net ıayı1•1l }ıo 
resmi llılnlu 

-
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İstanbul ithalat gümrüğü • 

Borsalar 3' Tem muz 1929 f 

l\I ukut 
ı Jn~il!z lirası 
l Dolar 
:i'O Yunan dıralıınl 

' l Rıylırnıark 

AH>Flıırya şilini 

!'O J.ey Roıunnya 
~o teva nıılgar 

ı fekrneıık florini 
ro Frııntıız frangı 
:'C' HaJyan lireti 
;o kuron Ç(•ko • sıo,·akya 
l {'tn·oııetı c Soviyct • 
l 7.rlc..ti • L<'hiı:::tan • 
:o llinar • Yoj:!'oııavya' 
~O Felçik:ı. fraıı,:t1 

ı Przeta ]•J anya 
20 ]F,"i('TC frııngı 
1 Mecidiye 

ll=="A"'ç"iıi~cfı Kapandı ı 

oo ıo 18- ,2s-ı 
2(9 0)00 1 

JO 54 12 ~o 

1019 
2r9 

00 54 

00 30 

00 oo 
1" 50 
00,00 
00 25 

OJ ~4 '5 00 
29 C075• 
el 75 

163 
217 
"2 

000~ 

22 
74 

25 
75 

75 
75 

114 00 ,5 
29 

790 
10,50 

110 
25 

oo,oo 
25 

7500 
29 00 76 

7S 1 2 

163 
217 
122 

0000 
22 
74 

114 
29 

790 
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müdürlüğünden: 
l Sandık H. F. Pamuk mensucat 
3 ,, J. K. !pekti pamuklu mensucat 
l,, }.p.FG. ,, ,, ,, 
l ,, D. S. Gümüş Sofra takımı 
l ,, l\L F. Pamuklu mensucat Dlınl 
l ,, I. D. ~. :\L Kurşun kalem 
l ,, K. 1\1. C. l\laldne aksamı 

S l ,, 1 Z. Çam kabuğu 
BAl.ftde muharrer sekiz kalem eşya 3 / 8 / 929 tarihinden 

itibaren İstanbul ithalat giimrüğü saaş anbarında bllmüza· 
yede satılacağı ilAn olunur. 

::::::::•••••••H••••••••--•••-•••• ··-·---·-••••••--•-••••••-•••••• ;::::::::::::::::::::::.::::::::::==::::::r::::::::::m::m:::::::::::::::::::::::::::::::m:::::: 
m istanbuf"fra"mvay şirketi mı 
!il Otobüs servisi mı 

lstanbul yarış ve ıslah encümeni Riyasetinden: 

At yarışları 
2 Ağustos Cuma günü 

Veli Efen dide saat 14,30 da 
yapılacal{tır. 

Hususi Trenler: 
SirkecidJ:n Veli Efendiye: 12-13,20-13,40-14,05 

Vefi Efendiden Sirkeciye: 17-17,29-18-19 
Otobüsler ve her nevi vesait Yedikuleden Veli 

Efendiye işleyecektir. Koşuların intizamı ve halkın 
lstirahatı temin edilmiştir. 

Duhull
·ye·Mevkii mahsus 200, Birinci 120, 

•ikinci 55, üçüncü 30 kuruştur. 

Darüwı/aka müdürlülanJti' 
Darüşşalakanm birinci sl!l 

ile muallim sınıfına aşağıda r: 
zılı şartları haiz olanlar alıııl' 
caktır: . 

1. Birinci sınıfa girecekler içiO 
şartlar: , 

A - B,badan ve anad.V 
veya yalnız babadan ma!J~ 
ve mu!itaç oJir.-··, 

B - ilk mektebin dördüncı 
sınıfına terfi etmiş veya btı Jr 
rece tahsil görmüş o!mak, 

C - Yaşı ondan apğı l'I 
on ikiden yukarı olmamak, 

D - Emrazdarı salim re ııır 
suretle tahsile clveriş~i olın 1~ 

E - Yapılacak mü.sabal'I 
imtihanını ve çekeceği kur'Jl 

kazanmak, 
Cek 

LC'nc!ra fizcrlne tılr fnı itiz lirası kuruş 
l\nyork 1 TUrk liıası dolar 

ıo2 ı ocı.oo 
047 56,25 

12 12.~o 

9 0900 
1 99 50 

1020 25,00 
1 82 so 

1 il!! Müdilriyet, Beşiktaş Maçka tarikile Beyoğ!una rapteden 
mı bir Otobüs servisi tesis edildiğini muhterm '~ha!iye ll!n 
mi eder. Bu servis Besfktaş vapur iskelesi vasıtasıle Beyoj!lu 
iiij ile Üsk~dar ve Buğaziçi beyninde en seri muvasalayı temin 

Büfe bahsi müşterek 
Hayvanatın kaydı Sipahi Ocağında yarıştan ev· 

velki 30 Temmuz Salı akşamına kadar. 

il. Muallim sınıfı için şarl· 
!ar şunlardır: 

f'arı~ • fraırlc 

).flJıno • • liret 
PerHn .. • • marlt 
Sofya 
Frt:k~t'l 

• 

Anıbterdam .. 
Cinel're • 
f'rag • 
''ıyana • 
Jı.fadrit • 
''arsova 
.Atına 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

~o ley 

• leva 
be ika 

• florin 
frank 

• kuron 
tilin 

JlCZflla 
zclotl 

• dirahm\ 
I tkr<ı 
heJrırat TUrk llraıı 

kru.ı 

dinar 

'f :ılıvillcr 

fS 8),0) 
8 41,25 
1 :8,37 
2 4675 

16 00 0(1 
3 36 76 
8 2425 
4 23.00 

S8 78 
2~ co 00 
26 00,95 

0
·
4 ıs"so 12 

9 09,C.U 
I 99,CO 

68 62.SO 

3 • 171' 
1 18 50 

)00,2 
18 
8 
3 
4 

88 

47,00 
02,110 
37,00 
23 o 
23110 

l8 

.An.1dolu denıfryolu (1. tertip A. B. C.) • 4 
• " (2. E. D. ) 40 

411 • (3,. F.J.) 
J11lkraz dahllt • Yadell • 
ruyunu ruu,-alı!<le 

lkraır.!yell denıfryofu 

l. lanLul tramvay •lrketı 
F.ıldım Dok ve .Antirepo 
l.ıtar.l ul ır.onlru ıu ş1rkett 

Hisse senetleri 
7ş l ankası 
C."n.anJı lıankaıı 

95 
193 

008 
04 

17,50 
00,75 

1ı; 

ı;5 

" 95 
ı:e co 

es 
195 

6 

12.so 
so 00 

75 

il 9~ 

00 00 

Ticaret ve 2ahire borsası 
l ==';;,''=";;,""=;;,T='";,,."',,,c'"t t rırrJıtl katn,urnumtli"°l t:lraf1nıTan vPrllmlı:ı.tlr. 

Okkası 

.A1an1t Afgarl 
1\. P. K. P. 

Fui:tlay %Ça\•darh 
Yun11ııı:nk ıs 2s 'o 14 oo 
J\lı.lca 17-20 il 20 17 2'1 
,uı:ıer CO-CO 00 00 00 00 
·rrı 11· os o~.oo ı4Jo 

()4 ıınıc CO-CO co 00 (lO 00 
~ ... rt nıalıhıt O-CO 0000 00.00 

-ZAHiRELER-
Ça.,·ılar 

·\rpa 
\fısır Bulgar 
Yular 

,fo'aEUl)"O 

14, ıo 
1005 

15 2;) 
os ın 
2100 

-HUEUBAT-

0014 
09, 3J 
ıs.20 

00 10 
2100 

-UN
Çın·aıı kllorn 
Ek!stı-a ektsıra oo 
EkJstra • 
llirincl yumuaak 01J 
nirlncl •er& • 
Oçü~cü • 

l&liO 
IS4l 
1415 
1380 
1050 

Sarı 

TiFTiK 
14900 

1225 
124C 
1300 
124C 
06SO 

Kastanıonl 166.00 166,00 

Konya Çengelli 207,00 207,00 

-AV DERIS!
zerdeva ıtfti 0000,oo oooo,oo 
Sanur 0000,00 0000,00 
Tilki • ouoo,oo 0000.00 
Kuuduı • C000,000 600,0(; 

-f!NDII<-
'"'"m co oo co 00 fın<lık kabuk!J oo ooo 0000 
ı. 11 1~ <'J'Tll 711, S 21 15 B8:dem 000 oo 000,00 

ı;o.....-~·---~--~..iiiiiiii.ii---..;.. ....... _._~~~~~ 

!!!J cdecektır. 
füj Hareket vakitleri: 
!·nı:jı Bcşiktaşta: Ihlamur caddesinin köşesi [ Şircctı Hayriye i:: iskelesinden 150 metro mesafededir. J 
fü Beyoflunda: Harbiye meydanı 
ifü " hareket her 10 dakikada bir defa 
liii Servis: 
ji!j Tatil günlerinden mada saat 7 dakika 30 dan saat 21e 
:fü kadar 
~I Cuma ve tatil gfinlerl saat 7 dakik 30 dan sabahın 1 ne 
mı kadar 
ilii Cuma ve tatil günleri hareketle her 7 daka bir dda 
ii!! vaki olacaktır. 
~~S~ ServJs süratıi ve rahattır. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::•:::•:::-:::::~1::::::::::::::::-•R••-•-••••• 

~:~i:~hn;:i;~:::u:;;;~~=~=ma=aü~iü~~ 
" .. d • Bedeli keşfi 9900 ve küsur liraya baliğ olan 
g un en• Kilyostaki tahlisiye binalannın tamiratı lrapa!ı 
zarf usulllc ve bedeli keşfi 3000 ve küsur liraya baliğ olan Ana· 
dolu kavaj!ındakl anbarımızın tamiratı dahi aleni surette müna
kasaya konulmuştur. Her ikisinin ihalesi 8 ağustos 029 perşembe 
ıı;ünii saat 14 te icra kılınacağından talip olanların keşifname ve 
şeraiti fenniye listelerini görmek fizre tarihi mezkCıre kadar 
Oa!atada Rıhtım caddesindeki idare! merkeziyeye müracaatları. 

YEDİNCi BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

ı inci KEŞiDE: ıı AGUSTOSTADIR 
BÜYÜK 1KRAAl1YE: 

30,000 LiRADIR 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikran1iyeler ,.e 10,000 liralık bir 
n1ükafat. 

Bu keşidede cenı'an « 3,900 » nuınara 

kazanacaktır. 

• 
Müsabaka şeraiti 
Darülfünun fen fa

kültcsindcn: 
1 
2 

3 
4 

mezunu) 

Türk olmak. 
Sıhhati yerinde olmak. 

Hüsnühal şehadetnamesi 

Yüksek mekteplerden 

göstermek. 

mezun olmak (Tabii yat 

5 - Hayvanat ilmine 

kik edilmek üzere heyeti 
göndermek. 

ait matbu eseri bulunmak ve tet

mümeyylzeye imtihandan evvel 

6 - Tertip edilen ve aşıığıda yazılan on suale üç ay 
zarfında hazırlanmak. 

7 - llAn tarihinden üç ay sonra heyeti mürneyylze 

huzurunda on sualden blrlslnl kura ile çekip bir sa:ıt zar

fında tahrlrf olarak yazmak badehu ayni sual haklunda 
samlln huzurunda bir saat takrir etmek. 

8 - Ameli imtihan heyeti mümeyyizesi huzurunda, icra 
edilecektir. 

9 - Ecnebi lisanından tahriren hayvanata alt 
histen Türkçeye terceme yapurılacaktır. 

Müsabaka suallcrl 
Hayvanatta cihazı teneffüsün envaı 
Silsile! hayvanatta cümle! asabiye 
Tenaslilil gayri cirn;l 
Heredite mendlllenne 
Trlpanozomldoe 

bir ba· 

Hayvanatı fakarlye gurupları arasında hututu vasıla teş-
kil eden hayvanların başlıcaların:ı dair malömat 

Gudet 
Hayvantta cihazı deveran 
Dldaru şerltiye 
Vüreykatı rilşeymlye 

A - Keza yetim olmak, 
B - Yaşı 17 den aşal!ı zl 

den yukarı olmamak, 
C - Orta mekteplerden nır 

zun bulunmak. 
ııı.; Talipler foloğraflı nufıl' 

tezkereleri, mekt~p veslkaıan 
sıhhat raporları, aşı şahadetnf 
meler! ve üç adet vesika 10' 
toj!rafile pazar, salı ve perşeJll' 
be ı;:ünleri saat 14 den 17 11 

kadar mektebe müracaat ede
ceklerdir. !(ayıt müddeti ağuS' 

tosun sonuna kadar devam ede' 
cek ve ondan sonraki müracf 
atlar kabul olunmıyacaktır. _. 

Ağustos 

&fer: 25 Burç: ful 

[!] 
Cuma 

Arnavutköy ve Üsküdar panayır!•~ 

Namu vakıtları 

.ı..ı. eu. bd.41 Alqaıa y •tn im••" 

,57 1!,20 ı6,IS 19,25 lll,14 2,56 

Buailn doitanlara lalm: 
Ezkakı Kıı: 1 

Müheymen Gözde 

Güniln naılhati: 
"Elemi kalbe deva bulması güç. 

• 
Buıünkil hava 

' Rüzg.\r poyraz \'C b:nra ekscrlycılc: i 

açıktır 

Met'ul müdiir' Refik Ahnı•t 

2 Ağustos 1929 tefrikası: 5 - ~fi ı İngilizceden mütercimi : Gı"i:::.in 1\Turi 
. , ~! - •• ,4• . 

VAK7'ın a ~ırnı_ 'J;....f-.'.j:- ~~-'~· · . . ~.: · . • . 1 • - • • ...... . . . ...... . . .. -. 

Hiç müsait davranmadı

ğım halde beniın!e konuştu, 

konuştu. "Lı:diston., n yakın 

bir yer ol<ın "Ti!çeste-r .. ele 

kendisinin de dıılıil olduğu 

asil bir avcılar cemiyetin· 

den ve orada verilecek 

eılan balodan bahsetti. An· 

.1esiııin beni de beraber 

baloya götiirmesine müsa· 

ııde etmemi rica etti. 

Balo... ah! ne kadar git· 

mek isterim ... Acaba beyaz 

tlil elbiseler içinde danse

derken insan ne hisseder?! 

Büyük annem beni bırakır 
mı? Kalbim çarpmağa baş

ladı: Fakat birden caydım. 

Misis "Kereç,. gibi kadınla 

gidilir mi? Evde oturmak 

daha iyi... Kapıya geldiği

miz zaman "Allaha ısmar· 

ladık., diyerek yalnız iki 

parmağımı uzattım. Fakat 

o aldırmıyarak elimi yakala

dı ve: 

- Beni böyle hemen 

savmıyın. içeri girmek, bü

yük annemizi görmek isti· 

yorum, dedi. Yapılacak bir

şey yoktu. Naçar ic;eri gir· 

dim. O da beni takip etti. 

Büyükannem kemafissabık 
koltuğunda oturuyordu. Bü· 

yükanr.eme: "Mister Kereç 

sizi görmı:k istiyor .dedim,ve 

elini öptükten sonra odadan 

çıktım. Ta kapının kapandı
ğını, gittiğini duyuncıya ka

dar bir daha yanlarına git

medim. Büyük annemin 

odasına girince: 

- Bu n~ müthiş adam 

Anbrozin? Seninle beraber 

gelmesine niçin müsaade 

ettin? 

Dedi. 

- Ne yapayım büyük· 

annel ilana hiç sormadan 

yanımdan yürüdü! 

Cevabını verdim. O 

" Pekala , pekala • • 

~------.__... ....... ____ ~ 
diyerek ellerile yuzunu yu· 

karıya, kendine doğru kal

dıdı. Yanında küçük alçak 

iskemlede oturuyordum. 

Saçlarını yüzünden çekti 

ve gözlerimin içine baka· 

rak: "Benim güzel Anbro· 

ziniml" dedi. Birden yüzüm 

kızardı. "Güzel Anbrozin .... 

Madam ki bunu büyük an· 

nem söyledi; o halde doğ· 

rudur. Ben zaten bunu 

kendi kendime bir çok 

defalar düşünmüştüm. Fa

kat başkalarının da böyle 

düşüneeeğiRe emin değil· 

dim. 

Altı haftadır ki Kereçler 

buradadırlar. Daima genç 

adama tesadüf ediyorum. 

Gittikçe ondan daha nefret 

ediyorum. O kadar kaba 

düşünceli ve daima herşeyi 

yanlış yapan bu adam ..• 

Ona tesadüf edeceğim diye 

dışarı çıkmağa korkuya· 

rum. En tenha yerlere ar· 

ka kapıdan çıkarak gidi

yorum. gene beni buluyor. 

Karşıma çıkıyor. En azı 

haftada üç defa görüyorum. 

insanın böyle bir perestiş· 
karı olmak ne sıkıcı şey 1.. 

Geçen gün "Hezbiye. 

saçını tararken bunu baniı 

ima etmek istediği zaman 

ona deşhetli darıldım. 

Balo yaklaşıyor... Fakat 
büyük annemin sıhhatı çok 
bozuk; tabii gidemez ... Da
vetiyeyi Misis "Kreç. ge
tirdiği zaman büyük annem 
şimdiye kadar beni hiç bir 
yere kendisi olmadan yol
lamak adeti olmadığını, fa. 
kat bu baloya beni götür· 
mek istediğini söyleyince 

şaşırdım, kaldım! 
Büyük annem ... gece ç.k. 

mak!.. Ne hayret! Sonra 
ona teşekkür ettiğim zam~n 
"Ben bazen bi.:yl~ Ecbepsiz 
şeyler yaparım Ambrozin. 

dedi. 
Ne saadeti Elbisem Pa· 

rıse ısmarlandı. Fiatını 

duyunca şaşırdım. Fakat 

büyük annem torununun 

bu ilk baloya alelade İn· 

sanlar gibi hafif elbise ile 

gidemiyeceğini söyliyerek 

buna hiç sesini çıkarmadı. 

Öyle seviniyorum ki: dü

şündükçe içimden zıplamak 

geliyor... Baloya dört gün 

var... Elbisem de yarın 

Paristen ge'i~ cır. 

"k' P ... pr lerdf" t _ .. ·n "'TTI

cazadeleler, teyzczadeler 

toplanarak oradan baloya 

gidilecek, bize de oraya 

gelmemizi, yemeği beraber 

} ı}' ı .. .u... t.cp .... ırıık

te gitmemizi söylediler se· 

de bü} ıi'; annem bir baygın· 

!ık g<ç rdi. Hemen hizmet· 

\·i doktora Roştu. Doktor 

odaya kimseyi almadı. LJ. 
zun müddet yanında kal· 

dıktan sonra aşağı geldi, 

ve bana: 
- Büyük annenız iyi· 

leşti, yanına gidebilirsiniz. 

Benimle bir telgraf gönde· 

recek, liitfen aşağıya yolla· 

yın 1 
Dedi. Hemen yukarı koş

tum. Gene eskisi gibi otu· 

ruyordu. Benden ecnebi 

telgraflarının düsturlarını 

istedi ve düşüne dşüne bir 

telgraf yazdı. Doktora ver

mt:kliğim için bana verdi. 

Elleri titriyordu. Ani içime 

bir korku geldi. Zaten bu 

his beni bugünlerde hiç 

bırakmıyo, hatta güzel el· 

bisemi düşünürken bile ... 

Ertesi sabah büyük an· 

nem bir telgraf aklı. Ve 

markinin bize geleceğini 

söyledi. Bu vakin;iz - çün· 

kü daha henüz mayıstayız· 

g -!işinden hiç bir şey an· 

lamadım. Marki geldiği 

zaman bana fazla, iıti• 
fat etti. Hemen büyük 

annem beni odadan çıkar· 

dı: ve sekize kadar yemek 

yemedik. Onların seslerini 

odamdan duyuyordum. Her 

halde eskisi gibi şen şeyler 

konuşmuyorlardı. Yemekte 

marki hep benimle meşğul 
oldu ve ne kiıdar " AnY 
brozin Ostaş dö Katin· 

kur n a benzediğimi söyli· 
ki yerek malum olan şu es 

giyotin hikayesini anlatl1
• 

Büyük annem hep bıın, 

bakıyordu. 

- "Ambrozin .. tam ;J• 
lalemizin kızıdır. EöyleC~ 
devam edeceğine de en1İ • 
nım. 

Dedi. Ne kadı.t gurur' 

landım! 
Bir kısa gÜQ içinde djf.' 

yada ne değişiklikler oltı. • 
yor! Şimdi Markinin T• ;çı~ 

(3ılrP•") 


