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Yunanlılar hakem 
Cevabımız Cevabımız 
Dün Atiiıaya 

vardı 
-

Sefirimiz tarafından 

bugün tebliğ ediliyor 

Yunan sefiri dün 
nıenıleketine ac,det 

Gazi Hz. 
Yunan notasına karşı 

hazırlanan cevabımız Atine 
sefirimiz Enis B. tarafın· 
dan bu gün verilecektir. 
Ondan sonra teati edilen 
vesaik resmen neşroluna

caktır. T ereşşuh eden ma· 
lumata gore cevabımız 
Yunanlıların hakem tekli
fini kat'i surette reddeder 
mahiyette değildir. Yani 

tadil suretile hakem teklifi 
lcabul edilmektedir. Malôm 
olduğu üzere Yunan hü· 

etrniştir Hakem olmasını 
i•tedi~imiz 
M. Holıtat 

Hakem olmuını 
iatedlif miz 
M. Rivat 

V 
an sefiri m. Papa dün Stel'a Ditnlya vapurilc ,eh-

kumeti müzakeratm inkı· 
taına ait mesuliyeti Türki
yeye atfetmiş, ve kendile-
rinin giiya itilafperver his
ıiyat ile hareket ettiklerini 
göste~mek üzre Türk-Yunan 
ihtilafını teşkil eden bütün 
rnuallak meselelerin bir 
kül halinde olarak Cemi· 
Yetı akvamın hakemliğine 
tevdi edilmesini feklif et· 
trıişti. 

Hükünıctimizin verdiği 
cevap Yunanlılar tarafın· 
dan ileriye sürülen hake~ı 
teklifinin bir sulhperverlık 
riyasından başka birşey 
olmadığını göstermiştir. 

Filhaki"a Ankarada ce· 
reyan eden son müzakerat 
rnulıtelit ınubadele komis· 
yonundaki bitaraf azanın 
tavassutu ile vuku bulmuş· 
lur. Daha. doi usu bitaraf 

aza tarafeyn arasında bir 

nevi hakem heyeti vazife
sini yapmıştı. Bu zevat 
Türle • Yunan ihtilaflarına 
bir nihayet vermek için 
bütün meseleleri arizu amik 

tetkik etmişler, her iki ta
rafa bir tesviye tarzı tek· 
lif etmişlerdi. 

Teklif edilen bu tesviye 
tarzı bir hakem kararı de
mek o!duğu ve Türkiye 
tarafınt:lan kabul edilmiş 
hulıınduğu ha1d~ Yunan· 
lılur tarafından reddolun
rnuştur. 

işte bu vaziyeti nazarı 

dikkate alan hükumet Yu· 
nanlılnr tarafından bitaraf 

teklifi azanın müşterek 
reddedilmiş olması hadise
ıini cevabında kaydetmiştir . 

. Bu .suretle şimdiye kadar · 

hakem kararından kaçan 
bizzat Yunanistan olduğu 
ispat edilmiştir. 

$u vaziyete göre eğer 
Yunanlılar hakem teklifinde 
bu defa .samimi iseler mev· 
cut ihtilaflara bir kül ola· 
rak • zaten Cemiyet Ak· 
vamca intihap edildikleri 
için onun namına hareket 
etmek salahiyetini haiz bu· 
lunan • bitaraf azaya vermi
ye razı olacaklardır, ve 
bitaraf aza Türk - Yunan 
ihtilafları ile uzun zaman
danberi meşgul oldukları 
İçin nisbeten az bir zaman· 
da karar vereceklerdir· 
Ahi takdirde Yvnanistanın 
hakem teklifi ile işi sürün· 
cemede bırakmak istediği. 
bir kere daha meydana 
çıkacaktır. 

f Alt laraJ'.1 2 inci su·ıfnmııdadır 1 

u~imlzden harket stmlştlr. i\1. Papanın, Yunan hükö-

l 
··zakerntın tarzı cereyanı hak.kında tafsilAt vermek 

met ne mu 
üzere Atlnayn uğradıktan sonra Ekslebene gideceği anln,ıl-

maktadır. 
Yunan sefareti mahnfilinln tekzibine rağmen Papanın 

bir daha sefir sıfatlle memleketimize avdet etmiyeccği te· 

eyyüt etmektedir. 
Cepabunız Ati11aya <1ardı 

A
dna 8 (Anck) - Tiirkiycnin cevabi notası diın ak
sa~ Türk sefirine gelmiştir. Enis B. in yarın Yunan 
' Jıariciye nazırından bir mülhl\at istemesi ve yahut multıkat 

istemeksizin süferanın yevmi kabulü olan Jarınkl cuma 
linü cevnbı vermesl muhtemeldir. Enis B. in buradan me

~uniyctle hareketi ihtimalı bir infial tezahürli olarak _addedil
miyor. Tanıfeyn sefirlerinin mezuniyet istemeleri <lıplomnsl 
ccamülıltmdıındır. 

'J'eklifimi=i kablll edec<'lcler ____ _;,______________________ 

A
tlnn, 8 (Apo) ~ Türkiyenin cevabında muall:'ık me· 

selcler için bitaraf mübadele azasının hnkemliğlnl 
teklif ettiği haberi doğru Le a~lebl ihtimal Yunanistan bu 

teklitl kabul edecek fakat bu takdirde bitaraf miıbadele 
azası kadrosunun doldurulmasını istiyecekdr. 

Jia kvt şa1·tla rı ''aı· 

A
tina, 8-TLirk hiıkômetinln mübadele mesaili hakkın· 
dakl cevabının Yunan htikumctlne verilmesine ind-

zar olunuyor. Bu ce\ np resmen malOm olmamukla bcrabe 
hututu uınumlyesi bilinmekte olduğundan, Turkiyeye verile
cek mukabil ce\ ahın şimdiden hazırlanmakta olduğu söylen· 

mektedir. 

ması için yapılacak muka
velenin esaslan görüşül
müştür. icap ettikçe buraya 
gelecektir. 

[ Alıtarafı 2 ind aayıfamıı.dadır ] 

frenleri tutmııyaD tıren 
Hat bittikten sonra da hızını alamadı, istas

yondan dış-arıya çıkh 

Sırked {slasyonunda hallan çıkıp iluliyen lokomoli/ • 
ı rı mua)•ene etmişler, hava dtrhal sıkıştırma'3nrn blldır-

O - .Mısırdaki ecanibin can 

ve maline ait mcsuliyet hm dan 
böyle Mısır JıükCımctinc racıdir. 

7 - 4 üncü maddeye rağ

men tarafeynden biri her nasılsa 

Ordusunun yckdiğcrinc mii· 

masil olması nrzu edilir. :Eğer 

Mısır ordu unda ecnebi mu· 
- bah on bire çeyrek ka· f aenlcrinin işliyece~int ve ol· miştir. Jşaret üzerine altı kon-oç;k sa ceden hareket eden ve r az~ el frenlerinin ~-ullanı.lma- düktör el frenlrri'li sıkıştırmış!. r· ııllim celblne lüzum hasıl 

la 6 mnr ralı JokOmotrf tara)· smını tavsive etmişlerdir. Maki· sa da treni durduramamışlar, olursa bunların İngiliz zabit

lerinden lntihabını l\lısır Kralı 
33 nuı .. 25 unıara ı J • l k·ı t • ti ekilen n ·st Şevket efendi bu sozlcri tren yırm ı ome ro sura e 
fından ç . t \.·onuna nı s· k . . t . . h t Yedikule ıs as, tevsik için alikndnr memurlar- ır ecı ıs asyonuna gırmış, a 
J.:atar, ki · t hava · · • ı ., k d 

1 
·ı olurken ma nıs d dan imzalarını almış, trenı ha· nıha}•etındek rampaıan ırmış, deruhte eder. 

f
a 11

1 
rini sıkıştırarak katarı ur· rekel ttirıniştir. lokomotif hattmı beş altı metro -----------

ren e . f k t freni er k t L k t"f' D h J k ] d ak istemış, a n Tren Kumkapı istasyonunu dı~rı ÇI mış ır. o omo 1 ın a i iye ve i imiz 
k~s::en tutmamıştır. . "'u geçtikten sonra meyilli olan rampalarla müsademesi üzerine 

Burada arazi meyilsız otdug. arazide sür'atı 30 kilomctroya tren durmuştur. Yolcular kazadan Gazi aylııtap, 7 
(A.A) -

için hava frenlerinin pek. az.~~ in · r mck istenilmiş, makinist rniisademe sec' i işithce haber- DahiHye vekili Şükrü ka)'ll bey 

d 
ile tren durdurulabılmı_ . t. ~ l I tfwdi hava frenlerine dar olmuşlardır Nuru ça za) i, t bugün dev:ıir ve nıüesscsatı 

ıın • e makınıs Bu vazi)•et . ~zerın müdGrü· sarılmı~, fren tulumbaları işle- olmamıştır. Yalnız rampalarla ziyaret etmiş- ve akş1nı iizerl 

Şevket et;ndı1::itaı5~t:adığı için nıemiştir. istasiyon parmaklık1:undan bir dönmek iizere Kilise gitmf~tir. 
ne hava ~en •. ceğini söyle· Başma geleceğini daha evvel kısmı parçalanmı~tır. Meraş, 7 (A.A) - Dahiliye 
tr:n~ göturemı}e k §_tırc!.ı Şevket efend! hemen Kazı lıaki-.ınd:ı poli~çc ve 1 vekili ve refakatindeki zevat 
mıştır. _ ~ , ark de- işaret düdügüne ~salmış, tren- kumpanyaca talıkıkata. başlan· ilk cf 

istasyon müduru \ e ş deki alb kondüktöre cJ freolerbli mışhr. ~hrJrıı.iat ~elm r ır. 
rniryoUarıııın :ıt!ıkadar memur· 

---------------·-------------

Bu nushamızda 
Harici haberler - Zeplinin Amcrikadan ha· : 

L
rtketi ( 4 üncü sayıfamızda ) Hikaye: Yalancı ( 
Nanbok ( 3 üncü sayıfada ) ! 

_ .................. ..J -------···---·-·-·········-····· ........... -..... 

glinkli ) n· 

rı,lar da 

beş tııncdir. 

1 inci koıu 
ı Jncl ko· 

~ şu satı, !im· 
şusudur. C Ç 

ve dıhn 

yukarı ) n· 
raklı hnlls 

Buıünldl Hht lı:oıuıu 
n• ırfrec•lı:r..-de Kap kanlı Jııgl· 

•• Banaa il 
llz nt ve kısrnklıırına mııh· 
su cur. Bunun için S!ltıŞ ko· 
şul:ırının en nııznrı dıkkntı 
cnlip olanıdır. Esnsen bu ko
~uya girecek ntlıırın lslmlcrf· 
~c bakmak bu ehemmi) eti 
ıınlııtmı) a ktlfldlr. lslmlcr c 
sııtı flatlsrı şunlardır: 
[ Alttara& sltncl uyı{amızdadır J 



ıll eden ~kımlar buuda hatı

rımızda ~ pe W defa 
ikarııletmıtlud•. 

Bupnldl temaa ıkı mıntakanın 
futbol p.'ilptyonları aruın<la ya· 
pılıyor. Bu nevima iki §ehrin 
futboldaki en yübe\c kıymetinin 
larıı kaTfly• gelmee& demeklir. 

Bu ltlharla lzıuırde müsavat 
arzedea ıemum bugfln a&Lkrl· 
mlz.in &nünde verecetl netice 
hüyük bir ehemmlyeU haiubr. 
Bu öyl.: uanediyonn. kı l.tan.
f&mpiyonu bugün kendi saha· 
aında lz.mirdekinden daha lyl 

bır netice al.cakbr. 
İzmirliler lamaaıen antrene 

bir haldedir. T alnın kaptanı 
Vahap O. hır muharrimlze bu 
iUnkü ' maç hakkında ıunları 
aöylemlflir: 

«l5tanbula lkl ay evel hmire 

ıelen Calaıasaraya Jadei ziyaret 
etmek uue aeldık T akımunıı 
Galatataraym ılyaretinden tonra 
muntazamen ebenlz.lerlne de-
'\'&m etmiftir. iki kuvvetli oyun
cumuzdan mihrwa olarak hareket 
etmesine r~men ı.kunuowa 1.. 
ta.abulda muvaff.k bir OJUB p 
lencetini ümit ediyoruz.Şunu de 
qydecWim ki l.aaobullu arb
daılanmızı ziyaret etmekle her 
ıeyden enel lkl tehir ~ 
an!tnda umimt ıe.ulan klame 
elllrm~i islilMW .,tlyorus.Kuv• 
•etli raktplen.ııe brta ....... 
•'dutu kadar ç.... Ye .... 

.&ak olmat- g•Jrel edeeei&• 
Maubakum iclueal M. Ai-

lenden rica edılmlftlr. 

Takımlar na11l çıkacak: 

p,. '°"' ~ Ahay ta
~umaı lalede. ltlb.r• Cemil.. 
Naam. Hllm -- ~ 
V cbb1. R-1., CMer, Vthhap 
J.uıı Hdh, DoMlk Relik. 
Calat.taaray ıakuaae ~ Bn
hım, v chı, r~ NJh.&. Sup
h•. Mutlib Şadli, Necdet, Ll· 
:f, Rabll, Beylerden .qdl:ttlD 
muhl~mcldir. 

Cala~ıy·filDhabçe he'etl 

wtıbiyesiadeu : MbafırlerimJz 
İzmir Şe..plyonu Ahay bkı-

mının birinci ımı~abalwı 9 
~ cwoa günü laaınbul 
fLmpiyonu Galatasaray takımıJe 

laa cdilec~ ve O)"ID' aut 

5,30 el. b&§lanacıJCtır. H~cm 

t.1lıa\er ADendlr. İkinci mGu· 

~ pe:ır P.ai 'Y"' .... 
f ~ııc:bahçe iledir. 

Besbn Qliti 
Kıymedt k~ncumuz Beshu 

&,.kQ trenle Pt'ı&eye hareket 

.ımı~. 

Cesim ornya ~ .Uctiı.m 
e;dera.yonunun daveti t:zmae 

Gltu\ck:edir. Peıtcde hır müddet 
lV.MaCarlar~ ber~ çab,oacak ve 

~t~n atletizm blrincllilde· 

rinde 800 metro kotacaktır. 
Hayırlı seyahat vr: muvaffakıyet 
te~l ederi'ı 
E 

f UIHlılır 'ıkıı hakkllikl tıkU1iill 
knbul ettiler 

Oııttarafı hlriııci sayıf..Madır 

Tenışşuh eden haberlere nazara~ Yunan, hukômed, 
ihtilı\fların 1\lübadelc komisyonundaki lıitaraf azının hakem· 
liJtine havalesi hakkında ni Türk teklifini kabul edecek, ancak, 
bunun için iki şart koşacaktır. nu şartlar ~unlardır: 

1 - Bitaraf azanın korni~yon kadros,unda olduğu gibi 
iiçe ib1ı\ğmdan sonra tiçiinlin birden hakemli~inc mliracat 
edilmesl. 

2 - Tiirkiyenln, bu hakemler tarafından verilecek Jrn. 
rarı kabul edeceğini teyit eylemesi. 

.J reni bir sı'in'incenw 111i? 
Bazı salAhlyettnr 7.CYat ve yunan ccYahınm buna 

yakın olacağını söylüyorlar. Er,er hakikat bu mer-
ke1.de i~, Türk - Yunan meseleleri gene uzayacak demektir. 

Zira mal6m oldulu lizere nı[ibadcle komi yomında el
ycvm ikJ bitaraf aza bulunmaktadır. l\l Rh·as Ye :\J. Ho1~tat 
Komlc;yondan ayrılan üçiincii azıınm yerine le cemiyeti ak· 
vanı tarafından heniiz kimse intihap edilmemi~ bulunmaktadır. 

Bu takdirde yeni bitarnf azanın intihabı cemiyeti akYam 
meclisinin eylül içtimaınd:ı mümkün olacaktır kl Yunanlıla
rın böyle bir tekÜH meseleyi yeniden süründiırmiye matuf 
addolunuyor. · · 

Ati na. 8 (Anek) - Y enizelos Tiirkiyc • Yunan mesele
sinin l.Ahl mahk°emesinc havalesi için Ccqıiyetl Ak\•am 
nezdinde bir teşebbüste buluQacaktır. l~her bu tc~ebbiis 
Yaktu zamanında yapılırsa Tiirkiycnin Cemiyeti Akvamca 
noktal pazarını müdafaaya da\'et edilmesi muhtemeldir 

•••••• 
Cevabımız 

(Bet .Jl!:Zu mabat J 
Hulia Türk - Yunan ih· 

tilifı müzakeratm inkıtaın· 
dan sonra şöyle bir §ekil 
almııbr: 

Yunan bü~umeti cemiye· 
ti Akv•mm hakemlitirai tek
lif etmif tir; hükumetimiz 
Cemiyeti Akvamın hakem· 
lijl yerine onun tarafmdan 
müntalMp olan bitar.t aza. 
nm hakemlitini ileriye ıür· 

müştür. Atinadan gelen ha· J 
t 

borler Yunanhlann bu tek-
lifi kabul edeceklerini iös
termektedir. Yalnız nokun 
olan bir azanın C'!miyeti 
Akvam tarafından ikma1ini 
teklif edecekleri hissedil· 
mektedir. 
· Eğer Yunan hükümetinin 

c:evabı bu şekilde tecelli ederse 
Cemiyeti Akv.-m tarafından 
aulı&a bir diğeri dana 
iutihı.p olunarak bitaraf· 
lar adedi üçe iblag olun· 
duldan sonra iki memle
ket araınnda resmen bir 
tahkimname imzalarıacak, 
bu suretle hakem intihap 
edilecek olan bitaraf aza· 
mn verecekleri karara İn· 
tizar o)unacakbr. Ve eker 
Türle • Yunan ibttli(a bu 
Kkilde hakeme giderse 
şimdilik Türkiyedcki Yu· 
nan em}4kine vaz'iyet mu
amelesi kalacak demektir. 

Jl1ehrnet .Asını 

•• 

Ufürükçü 
C6rmil meı
hut halinde 
yakalandı 

BüyücCilük ve üfürük~ülük 

gibi gülünç ve saçma ~eylerin 

wihe kar~ığı maJOmdıa.-: Buna 
ve kanuni 
mcmr.ui)·ete 
rağmen saf 
halkı dolan
dırmak için 
öttde beride 
giı:lice bu 
İJlerle u2· 
-.hpn dolao-
dmcdara te .. 
s:.dilf ei:til·· 

· mektedir • 
Bunlardan 

biri geçen 
gin cürmü 
meıhut ha
liode yakayı 
ele vermiştir. 
Bu adamın 

ismi Abdur· 
rahriıadr • 
Dizd ui)·e 

mahallcsJnde oturur. O«en gün 
kendisini iki acnç ıiraret eder. 
Bunlardan biri bir kadına aşık-~ 
tır. Mukabele gürmediği için 
fifüriikçOnfin himmetine sı~ını

yor! üfürükçü derhal bu işi üu
rine alıyor. Gence 7p lira. 
mukabilinde vereceği bir tütsü 
içiriyor, okuyor üflüyor. Bu
ndan mada bir paket daha 
veriyor. 

Bu da nıaşukanın bpısına 

gömülecek ve bunlar yapılınca 

lktısat vekih düT' 
amekvat oldu 

. ' ... 
1kt1.ıat fvekttf Şakir tL 

Evvelki gün Ankaradan şelı 
rirnize gelen llrt13at vekili Ş1kir 

1 

BCye Şiş1i sıhlıat yurdunda dün 
apandisitten aıneliyat · yapılmıj
hr. 
O~ratör M. l(emııl B. tnra

fından satıah 9 da başlayıp 9,20 
de hitaın bulan opesas)'ôn mu
vaffak ı}·etıe ntticeltrımi ştir. 

Vekil beyin sıhhati tcmamilc 
yerindedir. 

~~~ı 
Bir talebe 

-----
Tabhnca ile 
intihar etti 

Dün Kıııltoprakta feci bir 
intihar htttlis\!si olmuş ve 
zavallı bir genç tabanca ile 

kendini cldürmü,tiir. Bir si .. 

nir buhranından çıktığı 'SÖY

ienen bu .öliim h:ıdisesinin 
kurbanı tahta köprii caddesin· 

-de 34 numaralı enle otı.:un 
Be)·oğlu sulh hakimi 7.lya 
_Beyin kam blnuterl Galata-

.saray lisesi talebesi'ndcn 19 
yaşında NaQt Eekndidir. 

lbrahf m Paşa mahtumudur. 
Ce~edi diin sant I de Fe
nerbahçc gazinosu ~ahilindc 
bulunmuş,. ·muayenesi netlcc-

inde tabanca ile intihar ct

tiğl teslıit edilmiştir. Tahki· 
katımıza gfüc Necat .B. C\'· 

velce do intihara teşcbblis 
etmişti. ................. -........ -
lıamm tıkırmıkır •endi&i aencin 
evine gelecekti. Bu işler bu 
suretle hallolunurken biiyücüyfl 
nyni maksatla ziyarete ~eldiğini 
söyleyen bir taharri memuru 
bu ı:lırpı tam bir cürmüm~ 
but halinde yakalıyor ve b6yf>. 
cii efendiyi mütürltti ve tebih
ltrile müdiriyet.etiriyor. Ott
rükçQ yakında bu hareketinin 
hesabım mahkemede verecektir. 

Bugünkü 
At koşulan 
[O.tarafı l i1M:J .. yıfamızdadır J 

Kapgrine ( 12000 lira ) 

Banan. U (!1000 lira) Filo

aofl (5000 lira) FröydlnaT 

( 1200 Jira) Rejan ( J 500 

lira). 
Bu atları eskl yarışlarda 

iÖrmüştük. Bilhn.ss:ı Kap 

memlekedrı en kıymetli hay

,·anJarından biridir. 

bdncf koıu 
Handikap lm~usudur. Dört 

ve daha )·ukarıki :trap ve 
yerli atlara mahsustur: 

Bu yarışn girecek hayvan· 

lar ~unlardır. 

Küçük Ceylan, Tayyar, 

Sabah, Makbul, Mebenek, 
Mazlum, Yıldız. 

3 anca ko~u 
Dört Ye daha yukarı yaş

taki haii~ kan lngiliz at ve 

kısraklarma mahsustur. 928 

senesi Gazi koşu u ile lzmir 

miikafatını kazanmış atlar bu 

koşuya giremiyeceklerdir. Bu 

ynrışta birinci ko~uya giren 
hayvanları göreceğiz. bimlcri 

şunlardır: 

Banan il, Mistinget, Pri

mrol, Filoaofi 
4 ilncü koıu 

Vç Ye dah~ı yukarı y~t:ı

ld yerli arap at ,.c kısrakla

nna mahsustur. Bu yan)a 

iştirak eden hayyanlar çok· 

tur. isimleri şunlardır. 

Atili, Sürur, Nebile, Al· 
ceylan, Maşa1lah, Ejder, 
Yaşar, Sayyat, Yıldmm, 

Gizel lZmir, Meşkür. S.m
han. Sabah, 'Kısmet 

5 inci yarış 
Dqrt ,.e d:ıhn yukarı yaş

taki haharka at ye kısraklara 

mahımstur. Bu yarışa da şun

lar giriyor. 

Pötigri, Alaylan, Maşallah 
Ejder, Güzel lzmir, Necip, 
Bahtiyar, Kısmet. 

Trenlerde intizam 
teınbı edildi. 

Geçen hafta trenlerdeki 

intiums11Jıklaruan bahset· 
miştik. Bunu dikkate al:m 
tertip heyetind~n BaJtar b~ 
ınlidlirli Ra:-im Bey bu haf
ta bu lntbam. ızhğın tashihi 
için çok gayret etmiş ve 
muvaffak olm~tur. Sirkeci
den 1,2~ 1,45~ 2,5 olmak 
üzere tr~nler kalkacak, \reli· 
efendiden ihtiyaç nisbetinde 
boş trenler kadınlae.almr. 

Cume 

+ ( :a7.i J lazretJerl dün + İngiliz hariciye nıızı 
Dolmabahçc sarayında isti· l\J. Jlendcrson Mısır ~ 

( rahat ederek bir yere çlk- ,·ekili :\J:ıhmut Pasa gön-

# mamışlard,r. dcrdiğ\ bir notac\a derme-

} + htinye köprösü.nün yan edilen ~cr:iitin Ingilrere 
~ in~natı hitam bulmu tur. • hüküm eti tar:ıfınd:ın mu,·a· 
• fakat edilebilen mtbaad11C111 
İ + C. 1 l. F. umumi kıl· son hııddlni teşkil ettiğini 
§ tipliği biirosu muvakkaten bildirmekcedir. 
~ fırkanın 1 ·tanbul merkezin- Mısır başY~kill ce,·:ıbl 
~ deki binasının üst katına ı•· - ~ı. notasında bunu temam "" 
~- naıdcdilmi,tir. .. " mudrik buJundu~mı V• I + Aııadohı hisanna F.1- rnczkör tckHratı l\hsir mil-
~ malı suyunun isalesine bir lctinin ve meclisinin na7.al1 

buçuk ay sonra başlana- tetkik \'S tasvibine :ırıcdc· 
§ caktır. ceğini beyan etmiştir. 
{= A. + İngiliz amele fırk:ısı· ,,. Bu sene orman '·an· 
=:=_-==- J mn mür~vvici efkan olaft 

gınlııri geçen seneye na1..a- Da~ Ji IJeralt gazetesi Mısarl 
rnn °.u 05 tcne7.züJ etmiştir. dermeyan olunan teklifaUI 

) • Yunnnhlara verdiği· lngilrcrcnin son söıünii i::Cf' 
\ miz cc\•abL nota Atinaya ldl ettiğini ve l\11 ır, bunu 
§ varmıştır. kabul etmeyip mlilkl~c;a 

~ + Yuılan fi . l\I p edcr:;c lngiltcreyi yumnşat-
J sc rı · apa mnk şöyle dursun bil'akiS 
İ <lLin Atinaya hareket et- onu cebrii ,iddetc sevkede-
j miştir. eeğini yazmaktadır. 
:......._ lfftlllltl~lftllUlll1111ıaı&lll-.,1llll4Uı11111lllltı111111111Jll1)Wllllllt111ııJUlll1111tlJIUUitıtı!lllllltıı 

Mahre~ nota Yanm asır eve!'.\~ 
Çin ·mcıelcsi için V AKIT 

uzl4fma 
Moskova, 8 (A.A) - Mat

b.wın Qetretlltt bir 1tbltğe na

zaran M. Stimson, 25 Tem· 

r.uzda İnailtere, Fransa, ftalya, 

Japonya ve Almanya hükumet· 
leriAe mahr~m bir nota 8()nde-

rerek bunda ICfek çta prk 

demiryolları maelaiadekl aebep 
ve mlkrimlfr hakkında lcat'i 

kararlar iwhazı. gerekse bu ıl

mencltf erlerin idaretinde teslıi 

matlup nluın tesbltt hususunda 

vaai aellhlyetlerle nülcelıhez bir 

uzlaştırma komisyonu teılcilini 

teklif etmektedir. 

Anlrarada havalar 
Ankar~ 8 ( Ynkıt) - lki 

giindiir hava bı:rada g&yet 

sıc:ık' ve bunaltıcı idi Derece 

gölgede 38 olmuştu. nuglin 

f O dakikalık şiddetli i>ir 

yağmur ıağdı ve ortalık te· 

rinlcdL 

Fırk1Jnın merkezi k.a. 
lem heyeti 

Ank~mı, 8 - Oızi ı iz. nin 
htanbulda bulunduldan m6ddet 

:ıarfııd1 cumhurlYet halk brQ. 

sı nıtrkczt bürosu lstanbulda 

ifa)'l vaz.f.: edecektir. Kalem 

heycü bu sabah lsbnbula hare

ktt etti. 

Mulıaddema Na
poU kıralının hö
metinde bulunan 
bir italyalı bu ker,,,. 
re iran laiz.metine 
glrilp Tahranda 
polisi l.tnz,/m ebnc
ğe memur edllml,. 
tir. ftıunuılleyh Me
hemmet Şahı mer· 
humun mdlıtlriinlJ 
taklit ile lutlp fer
manlar y11Jpan bir 
~ahtalcArı bulmaı 
olılufıı""4n ıııara· 

ir11n lca.~ldeler tan
zim .edip kendisini 
11'11M te~&Ut etmlt' 
lerdlr. 

Elmalı suyıı 
Kadıköy su tirketi Ana" 

dolu hisarına Elmalı su)'d 

isa\esine muvafakat etmiştir· 

Su isileainde lizım ola" 

cak boru ve sair ma1zeıne 

Avrupaya ısmarlanmıştır. 

Borular bir buçuk •1 

sonra geleceğinden kıştaP 

evvel Hasara su iıalesİ 

mümkün olacaktır. 

''V akt,,ın 9 Ağustos 
tefrikası : 5 5 

192~ Yaprak DôkümU Yazan: Reşat Nuri 
Fikret bu kelime ile kcca

sıruı.: " Kakma, yahut, kı7.

ma... Bir iki gün aonra 

J:decck .. d~mek istemc
IDİ1 midi? 

Damat, Ali Rıza beyi 

totuk bir ta\:ırla karşıladı, 

rtkıcte: 

- Baban yoldan acldi. 
Açtar. Yemek hutrla diye 

..Ur verdi. 

ihtiyar adam daha bu 

cv.a ayak atarken yüzüne 
ppaa havadan antamaitı 

• kızı hm-ada mes'ut ola· 

-.ınıtbr. 

Fikret birbç aeae ~e 

adeta çökmüş, orta yaşlı 

bir dlp,hk icadını olmuş· 

t& BUuana Jıe••lt ı.aw-

lamalı: için gidip ielirken ıe.yleıin onda birini bile larak daha atır sözler aarf· ı dütümJeniyordu. Aca .bir nanda aJıkoyamıyacak oJ. 

mütemadiyen çoculdan haş· ötrenmemiş olmalanna rağ· etmiye bafladı: tütüm.eme ile boynunu bü- duldan 10nra buna oe lii-

~ası, onun büsbiitlın hır· men sinirlilik, hiddet ali- - fi~tin hakla var... kerek: zum kabrdı ? 
çınlaştığını gösteriyordu. metleri göstermiye başladı- Siz giin ıöımÜJ, büyük - Ne yapalam. .. Kader.. Kızıoan ıerçe : • Pek 

Biru sonra Ali Rıza lar. mevkiler ifgal etıniı bir tali dedi. darda kalarua pi baba ..• 

bey ö.ıüne konan bir sa- Damat: adamdımı... Evde Fikretten başka iki Sana bakarım ? diye bir 

han pat:ıtesi yemi~ ça- - Biz ıaten bazı şeyler Bu kadar ge\ljek davran· çocuklu bir dul görümce de vadi vardı ama bu da bir 

lışıı·ken ona latanbulda· i~itiyorduk, dedi. mıyacaktımz ... •sen böyle vardı. Başka boş hir oda şarta batlı idi: Fikretin o 

kilerden havadb aordular. Fikrek çatkın bir çehre istiyorum.. böyle olacalt. olmadıjı için Ali Riza Be· vakit ·bunu söylerken .. Bel-

&. ba.,. kaldıkları uman ile: derdin~ Kim atzını açar. ye kapının yanmdaki mi.. ki rahat bir evim 01'11 .. 

kızma §iiphaU laerşcyi an· - Ah haha... Darılma sa belirle vurduğumuz aibi fir odasında bir yatak ya~ dediğini gayet iyi hatırh· 
~tacakb. ama kabahatin büyütü sen· tekmeyi atardınız kapı dı- tılar. yordu. Halbuki ıavalk ç~ 

Yama ne de olu. bir de... Bilirsin ya•&.ba ıöz. .ıarı. .. Bitti. &itti... Evin A'i Rıza Bey Adapaza- cuiun bu ümidi boşa çık· 

el adamı c;Jan cla~duı ya· terini aç.. Bunların hepsi eiendilli. ~ olmıyan da nnda an beş pnden wla mıştı. Burw da batb tür-

üvey çocuklarile peaçeler 

tiğini görüyordu. Bereket 

kl km dilli dişli bir kadı11 

olmuştu. 

Ali Rıza Bey bu kavgr 

lardan bazılarının da kemli 

yüzünden çakbtıoı ~ 
miye bep•lfbr. Bir gilJ 
Fıkretin kaynanasına: •JJit 

daha babamın adını alt' 

zmwl aldıtınw ~ 
cctim. Evinizi bıpDad 1" 
kanm., diye haylcırdıld'' 

nında birden bire fazla a· sersen... Sakalını "ellerine fikretin dediği gibi, saka- tutunamadı. O da ne zah-
kulatile iıitmiştir. 

lii bir cehcnnemdi.J Burada ~uıli 
da yaşamak alwıbl&Dlll bir Demek bu evde ç...-pla.ak İlltrmedj. ba ıece!ik vcrmiye ıelmez.. diye ne· lmı ~ ~uk dine ve· metle 1 Fikreti o kadar 

sorulan suali~ri bıw betJik kadar çırpaaduıı. Dinleme- reyim. •• Otaeak fCY mi bu? yabancı bulmuştq ki -. 

~"' ıeciftinniye '&· - cliWemedia. di,. ~•J· Zaten yol yorgunlutuD· siylemelı: iltediti şeylePden 
bqb ıeldi •anlı. ,.tifmiyormuş rıöi ~ 

Ali Rıza Bey, Fikr.tin bir de kendi yüzünden il' 
lışb. b. 4'n bkanmıt olan Ali Rı· biç biriai söyliyemedi. Hem 

F• ..ı., olla hitell K~ o•~•~ t- Beyin lokmalar boj rı .._ ~ Wli -.. ,.. 
laemen her züo kaynana • altında kalıyordu. 

a &Öl .. HI ile, ...... l C .,,.,il 



VAKfT !) Attu-.to11 

l. __ ş_e_h_ı_r_h ... a_b_e'!""r..:.ı_e_r_ı _ _ı :. Küçük 

İnşa Devri alenı 
--·-ambok 

Saffet Bey 
Fırka katibi umumısı 
fırka binasında meş

gul oldu 

Mabadele komisyonu-

Hala mı Rumca? 

K endilerine Pt!ndikte 
toprak ve saçnk 
verdiğimiz Yarıya 

•rnr ka,·ık l"Cli\'Oı! Kıı\ı· ı 1 fcpsi köye do~m gittiler. 
ıı;ın iı;inde. bir 

0nd:nı 01 ll~\1· • 1':ıdınfar ,alı CJJ,:,.ıyor \ C he· 
yor. Bu ııdıım aceıni aceıni 1 j:l;cniyorlnrdı (l\ıı~k \°,\\ aıı> ' 
kiirek çekiyor.ihtiyar .. Un:-k 1 hem gurur, hem korku ile 

vavnn. nyagu kalkıp denize 1 o~luna bakıyonhı. 

nun eski mı1ş1Jviri Fuat 
B. d6ny1Jyı dol11~11cak ., ehrln, en kesif lk\ geçit 

merkezi olım Emlııömi ile 

Doktor - Sizi nereniz· 

den aşılıyayım? 

tr.ulıacirleri lıiılA Rumca konu· 
şurorlarınış. 

•) 

b: :-\Unıcaya lıir Rıırıııın ağzında 
·~e talıammfıl edcımz, bu dilin 

le~ ha r· • • · r ını çekemezken Tfırk-
luır ~er f. . • e mı taşi}'anlarla karşı· 
lnşııı:ık • i · o ze pek ağ:r geldi. 

Etıııu evvelA titiz vataııper-
"'c ' ... 11 bir kalem haber vermişti. 

~O:ııa ıraıetcler, hükOınetçe Van· 
~·a muhacirlerine tebligat ya
rıılıJ1 ı; ı.;ını ya:ı:dılar. 

Nurettinin dikkati ve hükO· 
htntiıı 1 • • ıassas al~kası ayrı ayrı 
Şııkreiua layık şeylerdir. f'akat 

ıneını~kdleriııden tarlaların· 
dan ' Ya ve baba ocaklıırından 
mvanııan bile ağlatacak 

:ıı val:ş1 zulümlerle kovulan, 
ıakıret -k goren, cefa çeken. mu· 

J 
~ı!deratı çiğnenen Yanyalılarln 
ı:tı~ R ttınca konuşmaları da çok 
tetssfı ır ve tetssüfe !Syık bir 

dııys:?usuzluktur. 
Ru muhacirler konu~tukları 

CI 'lf , ., 

1'~ 11 u}ursuz vatamııda bir tek 

baktı .. O bt'n101 oğium ! Ziylıfet h:ı~lndı. )\·mcl,tc 
.Nıımbok o1ııcak .. d<' .. H ''kc·ı· kim:-c ~e: ~·ıkarmıyurdtı. Bıı-
disi daimR böyle acemice Jık pi-; ti 'c . 'ıımhökun hunu 
kurek- çeker.,. : t.örıır görnll'Z midesi at u:-t 

Ltıkin öteki çocuklarlıı im- j oldu. :\ rtık hi>) Jc yemekler 
dınlar hu ~dr.e ı;ı;iiluşliılcr; ı yiyemiyordu. Hır balıgı ııy· 
bunun üzerine kndıa :.t'~irıl . rıca pi:;-irlp yedi. 
çıkaramadı. haliınlardırn birbi 1 Sonnı pipo::-unu ynkcı; fo. 
dedl ki: .. Sende her v.ıımaıı ,. kat o kııdıtr rııhat~ı:r.ch ki, iı,-c· 
Namboku bekler. durur~tın. ıncdi ,.c ynnınd:ıki koın~tbU· 
Nambok ·yıllarc~ . e\·~:ı .deııi1:c j na pipnyu hediye etti. Ki>r· 
açılmıştı. Artık olınıı~ıur. Bır 1 Jiılcr parm:ıklarını }'ıtlıyor , c 
daha geri gciec~gı fll~n yok, ! bunun p:Ö"terdığ\ coıw;rtlik· 
çiinkii ölen adam : eri gel- ı crn memnun J!'Üfllllll) orlnrdı. 
mez. Onu bekleme ırtık!,. Yemek nih:ryct hııkhıktnn 

Kayık tıunımıilc yakla~mı~tL sonrn hep i 'nmhokun oy. 
lçJndekt adamı herkes ı;örc • li)"l'CC(;i hikilyeyi dinlcmiyc . biliyordu. haşladılar. Kndııılıtr atr~in 

aBenim oftlum, Nnmbok!,, etrnhna dizilip ellerine diki~· 
lhttyar kadın böyle bağıra- krini nldılnr. 
rak elinden geldt~i kndRr 

siir'atle sahile doğru ko~tu. 
Klldınlarla çocuklar da onu 
tnkip ettiler. Hatta erkekh·r 
bile o zaman geldiler. 

Erhklrr de :ığlarını tamir 

ediyorlım~ı. 

Nırnıbok ~ö:ı:c ha,latlı : 

- Köyden ayrıldıgtm z:ı

ma" riiıgar ..:ahtlctcn do~nı 

. urk harfinin, bır tek iürk ese
:~nlıı, yaşatılınadığıııı bilmlyor
.~r ntı? JslS.ın ümmeti içinde, 
"llr'a T nın kılıç va kalkanı olan Kıayıktaki ııdııın bir tayfa 

ürk kolunun oralarda nasıl· 1 kıyaferinde'l:.·dl. I esiyordu, geriye dönemedim, 

nfor01. o.ı·ı:.:a·ı:::· • .. • 1 ı . "'İd' : euı uıaı;ltll gormeınış er 1 Köyiın ağası (Oplkuan) ' ve tam oôrt giin sandalımla 
1 

ırt Kendi lıicrttleri neyin slendi· deniz iLtiinde kald1m. l liç 
ı n . se • ' l gı canavarlığın ınah· \;.! 

1 
h ld ,, 1 <anı göremivordum . 1\ç \'e s;ııt·ı - ..ıen ıer n c :.,ıım· • olduğJınu olsun hatırla-

1 
k d ıı.·ı ., 

1 
k. su:-uzdum. Azknbın öhi\'or • 

rn•, 
1 

lO ·sun e,..ı mır .J ın sen .. . · 
•.'Ot Ar mı? Bu ne acı gaflet ··ı . .. o·· ı l ı dum. Dorduncu giın bir ~emi 

ve ıı ·ğ 
1 

. . o muştun. en er geri gc • •. ı·· 
e ı reııilecek miskin ussız- gon um. 

liklir? Çektikleri kanlı işkence- mez; Şu halde sen ol"ıR oJ.;a it onun horti"l!ı,ın! llu gemi çok biiyliktii. O 

r • uğr:ıdıkları ftlaketlerden k d b'. 'k k" ı l so Nambok t'e\'RP verdi: u ar ııyu · ·ı, 'iitiin >izim 

rıra onlara kiın, nasıl bir ders \'" b ı ı ı ı 1 
1 

k sıınJallar bir arn_,·a gel c gl!· 
_ re ilinti? Musibetten daha ! - ort a ' ar yeme · Vl'· ~ .. , ;;' e·

1 
I ln'ı'--· l·ı· b 01· k • ne o kadar nıtmıız. l·ı·n(\c 

·. "" ııasil•at olur' mu? Ooğnı- m ın u...... e m ·amım :r 
•u, Vanya nıııhadrlerıııiıı Rum- aç!, beyaz adamlar vardı. lleııi 
C.t k<>ııuşmalarını ne akıl ne Kadınlar ve çocuklnn ken· lçerirc aldılar, ve bana ı·ivre-lıi " • • ' 

1 
• anlamak '° 11.ah <imek I disinr korkak bakrılar. 1 'lh•· cek, içecek verdiler. lleya>. 

k.ı.Lildir. Onları bir m:mevi 1 yet nnnesi dedi ki: ndıımlar daimıı şefkntll ye 

1nür.1 irn gibi dişüniırkcn kendi ] - Sen benim oğlunı::-ıın. naziktirler. <artı~ kUsunıımı>U, tcııısildeki Sen minimini iken ,eni hen Dinllycnlerdcn biri <ordrn 
lfok<nıııımzı hatırlftlllRlllRk >iden cm1.irmişt1m. $imdi de, ister - Onların kıırcklcri çok 

P.clmiyor. Şimdi ('umca koııı~ hortlak ol, i>ıer olma, ,.ııiıı mu uzınıl l\'ı Tir\ler, Türk kıhçlarmırı karnını hen doyururum.. - Onlarııı kiirckleri yok, 

11 ~«hninttığl z,ıftr yollatıı~da.n 1 Fakat çocuk, annesinin ~ ıı· yelkenleri vur, Rii7.~Arlıı gl-
eıı ~ıklcri Vany•d• Rumcayı nı· nına gcldiJll 1.aman, kendi•lııe diyorlar. llu gemi pek lniyıık· 
~iıı öf!rennıişler, daha doğrusu düşman insnnhırla knrşılıı~tı. ti.ir ve birçok nğaçlnr<'.lıın ya· 

fet!ı~dileh ülkelerde fatihler o Nnmbok küsklin küski.Jn: pılmı:;-ur. Lakin bo~ az ndanı· 
Pi dili neden )'aşattılar? Zaf~ - Fakat dedi, ben hort· lımn vapurları da 'ıırdır ki 
ti k . k • 

f 

ılıç yaratır; fakat fett••, ·a.. lak ..:ıegı'Jı'm'. -=en·ııı bii.vlık 1

• ı d ı d 
u .;, uun ar cm r en ynpılını::tır 

:ırıın hıtk1n, kafaıntı lıl~sesi ve baban Opikuan dn böyle v. ıl· k 
• ,.c yel enlilcrdcn çok bıiyıık· 

~~riuir. Ne ,1ar.ık J<i tıiz, bll · ltırca kaybolduktıın sonra t . 1. tb~~ 
erın heııüz ilk babındtı, u:ış- menılel{etlne dönmtiş ve gu· la Ahnll haykırd" 

'ngıç sayıfalarımfll} ıı. 1 ler yüzle katşılnnmışcı. 

1 

k 
Bize "·umırnma7. n,· 

Kimse kendisine horclıt .J . Den,lr sml;ın agırôır; yliıt:-

! 

denıedl ; (Uplkuım) cc\ ap mez. Bu doğru değildir. 

1 

'erdi: Nnmbok, isrıır etti: 

____ ....... _,,_.,.~---- - Fakat benim hiiyiik 

15 k 
- EYet hu Ytıputlıır de 

o o o 1 i ra aç 1 ~·:~;.~e ks;:y~~~l:d~:İ:t:; :~dendir, \ e \l?.tr \'IZlr ) U: 

ddlıa geri dönnıe7n Ba~ka biri,;i . ordu; 

C. 1 1. F. uınumt l:fıtip\İP,i 
hıiro .. u ,chrimizc nııklcdilmis· . . ~ 
tır. I· ırkn umuınt kt\tihi ._nrTct 
hey diindcn lttbnrcn fırkıının 
lstıınhul merkezindeki bhrnnın 
u t kıınnda kendilerine tah j,., 

edilen dairede çrh .. mt\"ll hn~· ' . ' 
laım~tır. Btiro B. 1. 1. nin 
J,ii~ıllındH bittabi cckrnr .An· 
lrnr11yn nııklcdilcccktir. 

Karcılar 
Tuz ve boya kullan
mazlarsa ceza göre

cekler 
Şehremaneti kıır ~atıcıları 

hııklrnula yeniden bazı tııki· 
hamı lnılunmıyn kıırar \'cr
ml-:tir. Çiinkii bir ı.;Qk kar 
. ntıcıları karları az tuzla· 
mııktu \ e tı.ımnmilc bopın· 

1

• ınası kap ctti}ti halde gayrı 
miinhal bir boyn kullanmıık· 
tadırlıır. Hu hileyr ~·;ıp:ın hir 
çok .atıcılar hnk ındu nakdi 
cc;ı;alar tertip cditecekur. 

İngiliz lirası 
' .,. ı· .ngı ıı ıra:sı dun sııbah 

1 O 13 kuruşta açıJnıış. ı O 1 t..ı 
kunı:;ota kapııımıı;-ur. 11.mirdcn 
kambiyo gclmcmcsi 'c 
~eker ve manifııtur:ı till:· 
cnrlarınm fozlıı miktnrda ln
giliz !im ı nlmah\rJ H) att tıı.; 
kııru~ kadar. )•i11- cltmi~tir. 

İntihap yapılamadı 
nlin hayvan hor:-asında 

Ahmet Heyden inliılal eden 
meclhi idare rcbliğl intilııı· 
b:ıtı yapıl:ıtakll. Bu intihııp 
ııamı;r,ct cc .. plt cdllıncdigi 

için dniımıızdcki ~ıılı guıııınc 

teli· cdılmi,tir. 

Kemalettin beyin 
cenazesi 

Kambiyo bor-:-ası komiseri 
merhum J{cmnlcttin heyin 
cenaıc:-inl hamil bulunan 
Lorcn vnhuru Mudııııpıyn 

gclmi~tir. Bir kı ım hnmulc

sini bo:;o:ılttıkc:ın sonra llmn· 
nıınızu gclc~cktir, V npurun 
p.11'.;ır gliııli gclmc:.i tııhmin 

edilmektedir. 

Cevat B. öldü 
•En eke şehrimizde mcr

keı kuınıtndnnlığıııda bulu
nun \'C hih\hun: Çııtııkn 

ınu.;t:ıhkcm mC\ kt kuman
danı rnyin edilerek orada 

n kert vn7.ifc ine dc\'nm eden 

Jh·n Ce,·at Bey 'efat ctmis \ 

D · h "~oınbok,, sadece c.,"e\·ap en tacirinin inli arını - Peki, bıınlnr kara gö· 
verdi: 

riinmt:diği znman yollarını \'C ccnaze:.i 
ihtifal:\tı I!\) ıka 

ile 1\nraca Ahmcdc ddnc-

. mucip oldu 
· l'ç gün evvel J{rnalıada s:ı-
ı ·r ~~ 1•1de bir ceset bafunnm~tu. 
apılm1 tahkikata nazaran bU 1 

'1eı i tüccarlaııııı.fan 45 yaşında 
•ıa · Yıın HC!rnlıa ef eııôlııin oese-
diJir. 

Vat kulüpte oturan nıuıııa
il h 15 bin afra kndar bir açık 
\'l'rdiği için intihar etıııittir. 

Rusyaya gönderilecek 
Türk eşyası 

. Ankara, 8 - 928 sene· 
sınde Rusy,aya sevkedile
cek Türk emtiasını tespite 
memur Türk • Rus mii
nıessillcrinden müre1ckep 
komisyon bu sabah saat 
?nda iktasat vekaletinde 
ıkinci içtimamı aktetti. Mü· 
zakerat olduk9a iler1emiş· 
tir. Liste kısa bir müddet 
zarf ndn ikmal edilecektir. 
Bu usul Moskovada cere· 
yan edecek olan Türk • 
Rus ticaret muahedesi 
nliizakeresi bitinceye kadar 
d vam edecektir. 

- rakat ben döndiım i,te! nnsrl bulurlar? 

Sonra di~·orlıır ki, sizin haba· 
nız dondilgu ınmnn g6rdtlk
Jerlne dair birçok g[izcl hl-

- Glinc~lc .. Kııptun oğlc 
vaktı bir alet vıı~ıtıı. ile gune~e 
baknr, glincş lıntnrkcn de 

Jü\Yclcr gtı lııtmı~. 
;3eııinı aniahlnc~k bir hay· 

Jı ınernklı hikAfclcriın vur. 

lfü rnkıın hclHycler de getir· 

dim. uuııll •öyliyerek sandaldan 

:ıyııi şeyi takarlnr. 
- Lakin bu sihirb:ızlıl<tan 

başka bir şey değtfdir. Ouııcşm 
ro!unu de"'iştirınek çok fena 
bir şey. Çün~ ü &üneş bıze bi:-
tün hahldtıı, güzel, s:cak tın' r.
Jarı bnf ışt:ır. 

- bterse sihirbazlık ol mı. bir şal çıkardı 'e ndne~ınc 
verdi Bu ,al parlak,yumu~ık 

ktL 
fa~ir batıkçılar Ne olur! Ben de l'öyle yaptım. 

, c sıc..ıı 
o 'akte kndıır boyla guıcl 

Bu (.öz üzerıııe Nam bol<ıın 

bir şnl ~örmcmi~Icrdı: 
1 lnlk arıı ındn fr.ılulnr 

oldu: 
Birçok hild\yclcr billyOr, 

13. 1 ı.edİ\'C• 
parn:.ıı çok." ırço' ,, ' 

Jcr de getırmi~ 
()pikunn, halkın ıır .ı:n"unn 

nııladı. kendi:.ıı de l>u hikıl· 
ydcri din1err.ek istı) ordu. 

J)edi ki: 
....:- Buçııdn ~pj bn1ık ,•e 

lçyağınıız ,·ar! Hck bir kar· 

nıınıı.ı doyuralım <la nf 
bcnım hıkt\) ertıntıi dınlerfz; 

yaıııııd:ı. oturnıılar b rıız uzal.
Jaştılar. Kadınlar kü uk çcc ıık
Jarıııı s~kladılar. Korkmuşlardı. 
oııun gözünden y:ıvnılaı ıaa 

Lıir ıar:ır gelir diyt·. 
• Naıııbok soz~ııe devanı elti. 

- Ben be) :-z aıl:ı b r er 
mıluııduın \ e ça lı~tıııı. o ıl d:ı 
:p· ı ba:ıı:ı avl:ırlnr. F.lJ.;at d ıı
siı ı ahı> etılc }agıııı • t, rı:ı t 

B.ılıkçılar bir :ı !ızdaıı L ır-

dı ar: 

dilmi~tlr. 
E ki bir :ı:-ker olnn Cc· 

v:ıt B. in vclııtındıın dola) 1 

bcyıını tccsur ederiz. 

Agaç m i.itehassısı 
getiriliyor 

lstanbul vılAyeti bu sene vi

l~yct dahilinde yapılıtC'ak <'~t;arı 

ımisıııire fid:ııılıfı içııı Avrupa· 

dan iki ınülchassıs celbehn<'ge 
k:ırar vernılştir. 

Mütalı:ıs-ı~.ır h sb edılecek 

fidanlıkta ç :ı lışnıııld:ı bernber 
ayrıca ıne\•cul c iıısleriıı i lalıı 
için de bir laboratuvar :ıç:ıcak-

lardır. 

l\\utalıas~ıslnr \'il5yrtııııizde 

iki \'e)a uç scııc ka,,lac.ıkl;ırdı:-. 

Ka tan1onu maarif 
emini gitti 

Rir lvııç ghn c\ 1\ el mcl.ll· 
nı.:n ~chJ im.ize ~c~n l<a to· 
ınoni rna:ırif emini O rmın 
, 'urı B. dun .\nl,;ır.ı 'npıını 

ile ka:.ırnmoni) c"- bunınu~wr. 

Muhtelit mübadele ko· 
misyonu Türk heyt-ti mii-

rahhasası sabık hariciye 
l\Rrukoy mcydıtm, pltınsı.ı: 

yapı,ıın hJnalnrl.t ı;irkin lıir 
hal nlınnktıtthr Emanet Köp· 
rünl.ın l>u iki bn~llla mlinhR· 
~ ır olın.ık, ilerid .. , umumi 

müşaviri Fuat B. ce-za 
mahkemesi tarafından ınah· 
kiim edilmiş, fakat af ka
nunundan istifade eylemi~ti. 

Fuat Bey bir arkadrışile ı imar pruje:.ıi iie birle tirll-

b b d 
ınck ii1.crc bina inen 111n 

era er evri alem ~eya· '#'" h t ı mu nndc etmemi.re karar 
8 ına çıKmağa karar ver-miştir. Yermi:;otir. 

Fuat Bey, bu hususta .. Ço~uk du~iırmcniu tel.ti· 

demiştir ki: ı yut ve t1111ıtmnıı'll ettiği gö· 
- Dev · ~ı h rulmcl,tedir. Sıhhive idard 

rı a em seya atına 1 • çıkmaüa kara d' Ct'l'll lrnııunundıı ,..ocnk du· 
Buradan doğruca S ·d ~urmıve nlt mnddeye ccvflknn 

Asri kız - Nerc:nıden 
aşılersnnız aşılayın. Nasıl 
olMı bir tarafımı görüyor-

• )ar. 

Bir aktör anlatıyor: 
- Geçen giin Romec. 

rollinü yaparken ölüm st'h· 
nesini o kadnr hakiki gibi 

yaptım ki halk arasırıda 
biri bayıldı. 

Kimdi o bayılan o r ver ını. 1 .... . 

gideceğim. Oradan daa~ ~ 
1 

) .ıkınd'1 ~iddctli rnkii,otıı uıı.,. 
ı e lıvncnktır 

ya 1ntıma devam edeceğim. · ,. <) • .. d k. l Sey~hat proğramımı orada 1 numu1. e ı ikinci ıc • 

Terzim. 

--te bıt edeceğim. Devri 1 :in 11yındn, Parist(', bl!\'ncl· ı ilenı seyahah hakkında , milel ııoll< buro. una dnhil iki kıt aras.nda: 
kararım gayet ciddidir. 1 bulun.m (44) dev1etln mu· - 21 yaşına gefüıccyc 

11 . rnhhn::1art kongre ht\linde • ıırıciyc vekaleti, lı:ıriç-
1 

kadar kendimi hiç lbir er-
k. top nnacnklıtı dır. te ·ı menıuriyctltr için ehem· keğe öptiirmez«lll bnıı• 

chlı\I ı b. · ( 10,000 'ı lira vere<.c~inı mi yetil bir tayin ]i tc. i luı '-" ile\ ncl m ilci huro ·n yeni . 
lıınu~ur. 0 ıın ızı ın poli in de 

1

, ı. hu koıı!l,rcdc teınsll clrılı11" ·ı vat etti . 
ımıhtcnıcldir. ı. • ,n,;ı Ye ,nrnp , i~ el erine • (:uıiıılıı re-mi konıılnnyacak· - Peki, o para)" " ,.. ıı r. 1111 karar ul,\knılnrlnlm • ""'""0 ' ,\ h h h·c nı iidıırl· na bi l•eyd in nr. yapaoakl' n'/ 

- hildirilmi~tir. yeti iki gun C\ ,· ei şehrin 
• Adli) c Yek ili ~lnhmut muhteilf . cnıtlerindeki fmn· 

ll••'d ---tarı blrdc..•nt ire 
b ·ıt B. Jzmlr, ()demi, ha\'lı· mıuıyeneye tabi tmm u~tur. 

M. ( B. ) ilk dt>f Anır· 
rikadan AlrnanyRya gl"idr;<.i 

ınnHın ı)ir tanı1ı~ı k ıwi· 
sini ı-Jnı':1let t<'ııı~:lin,. go· 

llsilc T;ırky:ıpı bir tefti, 

l 
" • ı. k • Bu ımıa .\'eııc neth:c ... inde 

C) :ı 1utmc çı"ncn tır. e~ nhnt "' 
1 

muhtelif fmnlurdıı '"ı -,oo 
15 :ıjtlı::ıto::ıt:ı ı~ınct pıı~a 1 l;ı;. ,, 
Ankarayn ııntet ettikten . onrn ku iir f cnn ekmek bıılunmu~, 
ı. bun l:ırın mulcv \'C:ı .tl ı· ıc 
L':ı,lıyncnktır. -,.. f' ,,.1 lnrnl cdılt!i!.1 .. rl \'c sıhhate hiriil'. 

., ~ ,a ı:ı YCıH i 20 gtinc kıulnr >tphııta çıkncııktır. mııwr okhıklw ıınloı>ılnıı,. (B ) bu t~ıu<ili goriın ·r: cuıntc ... ı imha cdilmi.:tir. 1:1• All h 11 h ir. n" 
\"ekil beyin . eı ahııtl bir ay ' - • • a • • · nıwıl .1r ııyn('ıı tcct.İ\'C olııı~- kadnr geri kcılını~'·'"ız. l.kn 

k.ıdıır jirC\:Cktir. Bu ey ah at ım .... lanhr. · ı ' l '.. t "ite e'W t" 
>U oy~Jl\\I ooı Sv 

c:-nnsındıt Kafııı Yekili yol • ~inıdi !\e~ i!na~ ile l lnrhi\ c N 1 .. .,.
111

, drr. • l J 1 · t • · evyo .. t~ta gorııu . 
ın,aatı \'C . u meı.;e c etini ııra,ım a ı~ r.:ı:ıı:t.lc olun otQ· 
tetkik Cdfccktlr. bıı,lcr ı·akuıdıı Tııl>lm ılc I """" ' " 

- Bc~iktn, ar.ı:-md:ı iJcr~cı·k· /. ,1. L ı
1 

M 
' ~ (J'f.J;.•t,. l.Jt" 

e b
' ı !erdir. Y:ılnn bunun için / 7 ~ us an m 1 z Tak im meyd:ınındnld in~ıı- ----- _........--::::; atın ikmnline intiznr etmı:k ...-'...--- ' 

lstan bulun ihtiyaçları Uııındır. Adı i Ye ı:F~ : 

h kk d 
Trann ııy kurnpaııyrı:ıı, hn 

a ın a müzakeratta otohiis hattının fıızh ra~bct 

bulunmamışlardır. v,Drd ıi~ıımi :ıııl:ırsa, ;\lnçkıı· 
Bir kadın 

Bir refıkinıiz l:.taıılml ıııeb'- B<'~İktıı-: trnm\•ayı i in ciddi - -uslarıııın Fırkada topl:ııı ırak tc,chhlıc;ımı ~iri~ccektir. ıM ı nşada pata:ınt 
j 

l)t \ 
.. 

1 
\ . • a ımu ı 

staııbtılıııı ihtiyaçları Jıakkıııdıı, • ın ı •yet ı'>kıln idn· 
bahusus ekmek liı·ntlm ıım tefi• ıc. ı n.dc J( cınn 1 E fcnd i i'ınin· I ve saati 11 i ııa~ı 1 • arp· 
zili içiıı nlmocak teılhiılcrc dair de hır memur nı,vcı •hrkcn tırıııış? 
müz ıker.ttlıı bııhıııdııklarıııı, ynkıılımmı:;-tır. - - • :ı ı•ı:ı:O' e-tesbıt edil ccek mnkarraral ııı • ""'"''" kol7.n ) n•ı ~ını l•tanb•ıl 11(

1111

•" 
k 1 ı-ı •sıni 1e 

cemiyeti helcdireye !evdi etli- ·aı;1 ır.ınlıır hakkında takll, ıt.ı uıtsıııde Ş"•"
1

"' • 

1 

devn fil k 1 
1 ·:H'11ırı R :t eceğini l•~ber nriyordu. m Cl mc ·redir. !\lıtllye l(:ırııın!h"lll >ır "' 

Bu ha!ıer iimiııe bir ınuııar- 1 wk!l•ıl 1 " ınlılınıın kUi i,.ııimk bıri he d• rr b 

71 

rirııııiz lst:ıııbul ınr.lmsu ve 1·ır- ı olım ıh~ıııı nazarı dlklrn ' ı · :ıçlı'' d .ı· -ka~t11şl11rı al•) ll'•e • 

kn ı'.ıiiielti~i 1 l:ıkkı Şiıın~i p:ışa-
1 

al,ı:-:ık, . İ';'i e~ısındım ~1.ıllct· dırı ·ılık d:l\'asının rii)d' ıı.· 
yı ııyaret etıni~t i r. mek içın kolza im ı

1

Atını Hakkı Şlııa•i ııa~ı d •miştir kı: ınenetnı t gc ka rn r virnı iştir. la ıı ııııııır. b'1• • S • k I' eııdısi ı<:ıı rı11ür clıle 
- Bıı lı:ıher Joğru de[!ıldiı, · 1111 .ıt :\rl:ırı ın11.ın yup· ti f1 

1
., eınr: 1 

i rıe toplnııılrııış ne de her lıangi tıh. l :ır.ı • A nkarıı p< ..,tıı,. 1 • iili· köylulerirı >"pil • 
l 

· ı ı cel-ııı 

bir mesele koııuııılnınşlur. Tek- mı ıır hnfıııı n kııdor, nınt- sılııııı. 4? t 11111• u.ıı 
zip ede riın. buat crlı:\nll e dl jter ,ıu--cıl ı kOY"'"'' MRi"' ul I' ' ı

0

'"' 
1 11 

7.C\ata gfr,terilcı;ekrir. ol\nl ık· rıl\111 l•ı I .. • i•ıerlcen karşısı ·:ı "' 
çılar • llll\ mı ile yeni lıir fılim hl 1 ıırı Ju~ .r • 

Çekirf!e 
miicadele 

'h j i J « li:ııııııı, 
1 ıarı Ç n cıc tcrtibuc nlın· 

• mııktndır. c.tuıı:. Oı..:rıııı :ır 
1

>• l . ııeııı d,d • ) -
• !\lanrif progrnmındıı mlı· tıeııı bu p1ııı,ı, 

,1 • ı e 

Bir lı:ı.ftıı evvel Çatalc:a ve 
silivrideki çekirgelerin iırılııısı 

i_çiıı ya~ıl.ııı işleri tcftış el ıııck ı 
ıızcre t,:ntalc:ıya gidP.ıı Viliıyet 

ziraat ınüdfırü Tnhsin B. d!iıı 

şehri miıe dorımüştfır. 

T.ılısiıı B. uçirn 1 ı ali ıc ge

len çı.:kirgeııin yııııııırta bırak

tığı sahaları dolaşmıştır. Bura.· 
lar tesbit edilmiştir. Vuır.ıırta 
gömülen yerlerde ınükellefi}'et 

usulü ile kışın çn prnı.vari iki 
defa hafriyat yıtpılacnk ve bu 
suretle yıınıurtnlar mfıe~sir.ı tı 

ccııebiyeye nı:ıı uz bırakıla caktır. 

Bu sme Çatnlca ve Silivride 

(30) ıne,•kıdc çrVirge zuhur 
etmiştir. Pu rna hallelerdeu h:ızı
lnrı tnm:ııııen bar.ıları d:ı kıs· 
men 0lnıak üzere Çat:ılc d:ı 
11 n ClO ı, Sflivrıde '/0 70-80 i 
imi :ı. cdılııfl~tir. 

Şıle ve Jrnrlııld:ıki çeJdrge1er· 
de thınamilc ınılıa cdilınl,ittr. 

hiın tııdllflt yııpılmııktııdıı. dlgfıı ı s:ıııtıııı :ı,ırıııı" 
1 

1 · crlbcJc-
ltı lıthtısrn hir içtlımı :ıktc· M ılık ıııe şııhıl erı 
dilmi~tir. ,\Jclacplerclcn .\ıa· cr.kliı. I 
pçu , e rar i kııık.ıcaı\ur. Parmak ısırmış. 

'* .;chrcmıındi jkfr•.ıt rniı· ı polıs U ki Ü üııcu cer.ne • 
dııriyetl, fır.ıncaln ihtık."ıu ile k \C ı- r. uırı p:ırnt:ı~ıııı ısırın:ı . 
mııc:ıdck) e de\ nın .:tnıcl,tc· • 

k 
et ctıneklc nıa:ı:ı unc ı ~a-

dir • Lolrnntacılıır, ılıçılıır, Jı,ı nr ı11evh ·ı l '·ır f.f. ısınındc bırı ı un ıııııh:ı· 
J anecı er 'c >irnlıııncdler " mukcı rer tcnbihata uığıneıı keme ine bıışlnııııu~tır. 

fırıınc layı (25·36) kuru,cnn k. 1:, cnı te ı link ı l f. :;.a ır ;..ı., • 
huttn (40) kuru~tan a., ı~ı ile k:ı\'gll ctıııh. ııakl,ı ı r. l ı· 
Satmnmııktudırlnr. \' cııidcll ı·aklB tıir teCc \ iizc il ramnl t n 
(30) loknııcııcı 'c ,1111,.ı cczıı· "' • ·oı kınııc: odııyn k ıp:ınıııış, peıı· 
lnndırılmıştır. 1kincı .defa " " ihıik ılr ı npt• k !arı ~uriılcn o<redcn istinıdal ıııa ksadıie lı • 
c:snnfın clul\ktınlıırı ~eddedlle- ,•nyn silAh atmış. Ocfcıı palı 

11 

ccktir. müdahıılcsiııe kııaıı Şıılcır 1 
·• 

* 'nhipleri Rum olan iki 0111111 parma.:ıııı ısırıııış. 
fabrikanın fenn ye şeraite Mnanınfılı, 1111.nurı, polıslıı de 
muhalif makarnıı } ııptıklıırı kendi bogaıııu sıktı~ıııı soylc-

'c halis irmik nıııkrınn ı 
ccikcdlnlrında snmklıın gönll- mektedır. t.,\ul .. ·"cuıc de\ anı cdı.>or. 
mu~, ikisi 'eczlye olunmu)H . '' UM' 



~ 
VAKiT !} ._rtusto~ 

Zeplin dün sa h .merı 
( Çorçil ) in J Balonda 21 yolcu, iki ton 
hatıra.tı eşya, bir ton sıkletindt' 

Mudanya !'1i1f arekesi j 
Y1111anlıla1· lferiçin gerisine kadar r;ckilc - ı 

cekler ve T'rakyayı tahliye edec<ıfder 

-as-

de posta vaı 
• 
iki delikanlı Zeplinde gene 
eizlenmiye teşebbüs ettiler 

Çanakkale buhranı '28 ey-

iilde nzami dereceye vardı. 

.::enerııl J larington Türklerin 

lngiliz me\·ziferi etrafında 

vasi mikyasta toplıındıklurını, 

1jictiına için olrimatom Hrilmc>i 

tekurrur ctmi~ti. :\[ Frnnklen Bu

yon da .\iudanyayıı gitmiş. onun 

L:ı Kclıun:, 8 (:L\) - iki delikanlı zcplinde gizlenme
ğe tc~ehbiis ctnıi~lerdir. Biri tnkif edilmiş ise de diğeri 

kaçmn~a nıurnffak olmu~tur. Balonun hareketinde nisbcten 
az kinı,:e buluıınıu~tur. Ahvali hamiye idaresi, ~eraitin mii-

te~elıbiisleri Tiirklerin lnu'il- h f f " sa it olduğunu bildirmektedir. llaYU, a f kapalıdır. \' c mu-
tcreden ~ok fazla ~eyler ala-

tel örglileriııe .,okulduklarını 

ye aldıklıırı emre !(Öre hare

ket ettiklerinde şıiphe olma· 

dığmı. bir mücadeleye p;iri~

mcmek için her şey ppıldı

gını fakat rnziy~tir: v;aı rı 

kııbili talı;ıınınıil iıir hale gei

di!(İni halıcr veriyordu. Ge
ne Ccncrni 1 laringconun ver

diği rnahlmata göre lııgilizic

rin C,aııakkuletk vaziyeti 
kuHttli ve son derce·~ muh

kem idi. 

1 
bilecekleri hL"ini vermiş YC 

lngilizlerin harbe siiriiklenmek 

tedil bir şimali şarki riizgarı esmektedir. '21 yolcudan ,.e 
40 tııyfadan maada balonda iki ton eşya ve bir ton sikle· 
tinde posta vardır. 

13unun ıizcrine knbiııe, Ce

ncral l lııriııgtoıw \'erdiği 

talimatta Türklere \ıir olti· 

mator:ı gönderme<ini ye bi

tarıı! mıntak:nıııı tııhliycsini 

istemesini, lıunun için kısa 

bir muhlet verme,iııi, bu 

miıôiletin hiraınınria emri 
altında bulunan bütün ku•ı

vctkri kullanmasını giinder

me~c lüzum hb•s etmedi. Bun

dan ba~ka cıtcş nçma1~il ıni.in· 

cer olac:ık bir hadhc vuku 

lıulm:ııııı~tı. Bu mikit inkl

ş. ıt< r nım•nun olan kabine 

k,ınaııdunlar tarafından ~fü

:,rilen tchamm[i]ü ta>\·ip 

ctmi~ti. 

Fran>ızlarla nık;ı bulan 

~iddctli miiııakaşalard:m rnnra . 

cyltilün 2.1 iimk Marmara 

sahili iizcrindeU :\ludaııyada 

bir kr·nkruns akti için . luş

tala Kemale mli~tcrck bir 

d ıvetnaPıe r;öndcrilmi~ti. Da-

\'Ctname, Yunanlılar hesabına 

bir çok ml!!ıiııı teklifleri de 

nıuhtc\'I idi. Üç müttefik 

devlet, i\leriç YC Edirneyc 

kanlar Trııkyn ·ı Türkiyeye 

iatkyi, sulh nktcdilir edilmez 

lstaıılıuldan çekilmeyi ve Tür

l;iyeııin :\k\'am cemiyetine 

k:ıbt:lıi il'.iıı mlizalrnrctte bu

luıım~ıı;ı teuhhüt ediyorlardı. 

Davcuı~•uc kabul edilmiş 

YC ;~ tı; 'ri nien·el 
' 

tebliğ cdiirıı.l~ıt 

glinü 

Ceııernl 1 lnri~n bu ka

dar ,ai:ihiyeti halr. olduğu 

holde bu ;;alalıiyeti istimale 

lı.ın't görmckolzin duçar ol

dugu mii~kiıh\tı bertaraf et

meye munıHak oldu. Ccııe· 

n;J l lariııgtomın gosterdiği 

h••ircr itidal ve sabır son 

derece ~ayanı takdir idi. 

Ccncrnl 1 l:lringtona her sa

lahiyeti nren telµ-rnf gönde

rildikten sonra, Türklerin 

tahrik ,-.miz hareketi de ni

hayet buldu. 

Ayın !30 uncu giinü Ça
nakkale kumandanı ccneral 

:\ lard~n, kend'sinc karşı top 

,·cya piy:ııle getirildiğine dair 

bir tma:-c giirnwdi!';ini \'e 

ktı\'\'ctkriııin tehlikede olrna

ılıji;nı haber vcrdı. 1 lcr giin

kii tcahhıır, lnı;ilizlcrin, rn

z yetini "l~lam:a~urdığıııdan 

.:LJıcral l h:riııgto~ Türklere' 

isremedikkrini, yııhut harbe 

girmckıtn kiz olduklarını 

ihsns ctnıi~ti. 

1 lcrşcydl'n fazla frank\en 

lluyonun bu teşcbbiisleri yii

ziinden bir çıkmaza sapılmış, 

müttefiklerin nıiinıes•ileri '2 

tcşrinlevyc\de lstnnbula av

det etnıi~lerdi. !lir harp vu

kumıdan son derece endişe 

eden fralbt?. ve halyan !ev· 

kalıl.de komiserleri kayıtsız ve 

~artsız teslimiyete taraftar 

idiler. Fakat Sir lloras Rom· 

bult, '23 eyltil teklifııtı li7.e

rinde şebat etti. Loııı\radan 

Ceneral ! lııringtona verilen 

talimatta, daha !azla müsaa· 

delerde bulunmaması tebliğ 

edilmişti. lngilizlerin bir olti

matom huzırlı<nıakta oklukları 

ltalyanlarLı Fransızlar tara

fından Tüıklcre haber veril

mişti. 

Çanakl,;alcyc mütemadiyen 

lnp;iliz nskcrlcı ı topları ve 

tayyarekri muvnsııh\t ettiği 

gayet :ı~ikı\rdı. Tc~rinievve

Jin r o tında 1\ l uciıın ya koıı-

f eransı tekrar ropinrdığı za

n1an, :.ızun mliz~kcrclcrden 

mnra, Turkler mütareke im· 

z~1s111;.1 rnzı olmu~lurdı. Bu 

mütarekeye göre Yunanlılar 

l\leriç hattına kadar çekile

cekler, Yunan hiikt\meti 

Trakyad:ın u;rnkla~acaktı. Diker 
taraftan Türkler l>itaraf min

takayı tanıyacaklar, ve mu

nhedeniıı tasdikine kadar şar

ki Trakyada bir ordu viicu

da getirmiyecklerdi. 

Çanakkale bulmını müte

addit noktai nazardan ibret

anıizdir 
(Bllm•dl) 

• 
lzmirde bir tevkif 

------~ 

Mısır meselesi 
Bütün İngiltere bu işin dedikodusu 

ile meşgul 
Henderson ve Mahmut Pa~a arasında teati 

edilen yeni notalar 
Lorıdra, 7 (A.A)- İngiliz hariciye nazırı M. Hendersoıı, Mısır 

başvekili Mahmut Paşaya gönderdiği bir notada İngiltere-Mısır 
muahedesine esas olrnaları mukarrer bulunup dün neşrolııııan 
şeraitin İngiltere hükumeti tarafından Mısır:İ gösterilebilen müsa· 
adatııı haddi azamisini teşkil ettiğini kendisile Mahut Paşa ara
sında cereyr.ıı etmiş olan ıııulıaverat esnasıııda tarafeynce ne kadar 
bfıyük bir dostluk ve itiliı.fperverlik ibraz olunmuş ise~her hangi bir 
fırkaya mensnp Mısır vatanperverleri taralıııdaıı muahede şeraitini 
hiııi tatbikinde ayni derecede bir dostluk bir itılftfperverlik gös
terileceği ve şeraiti mezkCırenin bunlarca müstakbel lngiltere
Mısır ıııünasebatı için şayarıı memnuniyet bir esas ad ve itibar 
edileceği lngiliz amele kabinesince ümit edilıııekte oldul(n ve 
ıneclisiniı~ kararı ne ınerkezJe olacak olursı ıııuahed.e projesiııiı 

derhal lngiliz parlamentosunun nazarı tasvip ve tasdikine nrzo:u
nacacağı beyan olunmaktadır. Mahmut Paşa bu ııotwa verdiği 
cevapta, teklifatı vakıanın lngiltere hükı'.lmeti tarafından muva
lahat edilebilen nıüsaadatırı son haddini teşkil etliğini tamamen 
müdrik bulunduğunu teklilatı ınezkCırenin Mısırca kabulü Mısırın 
en yiıksek menafii iktiz,ısından olduğu ka;ıaatı setebiyledir ki 
bunların Mısır milletinin ve meclisinin nnarı tetkik ve tasvibine 
arıedeccğini ve bu şeraitin tetkiki sırasında Mısır vatanperverleri 
tarafından kendisile M. 1 lenderson arasıııda vuku bulnn nıüka
leıııat esııa~md~ göskrilen samimiyet ve 

1itilafı>erverliğin ayni 
ibraz olunacağrnden ünıitvar butunJuğunu beyan eylemektedir. 

1 

Londra, 7 ( A.A.) - Amele ve liberal fırkalarına mensup gaze
tecilc r Mısır ile yeniden pazarlığa girişmekten ife bununla doğ
rudan doğruya devamlı bir sureti lıal hak kında karar vermiş 

olan lıükuınetin bu hattı hareketini alkışlıyorlar. Mezkur ' 
gazetelere göre, lord Milner tarafindan 1921 senesinde dermeyan 
olunan şeraitten daha çok ileri gitmekte Olan son lııgiliz teklilatı 
Mısır !ilkesini her türlü ecnebi mürakabedeıı tanıamile kurtardık
ta ı başka ı\lısırJaki ln~iliz kıtaahııın yegane sahai tecemmü ve 
tnl.şjüdü olarak Süveyş kanalı lıavalisini tayin ve tetkik etmekle 
Britanya imparatorluğunu'! Garp ve Şark aksamı arasındaki tu
ruku muvasalitnııı emniyetini tahtı temine almaktadır. Muhafaza
kf,r gazetelerden bazıları lngilterenin pek müfrit nıüsaadatta bu
lunduğu yolundaki iddialarının isabetini ispat için Vefi fırkasının 
dalın pek yakın mazideki bişuurane tnlıriki\tını zikretmekte ve 
kararlaştırılan esasa! dahilinde bir itilafın akdi halinde Mısır 
milletinin kendisini elli sen•.denberi her türlü fazyikat ve müşkü
lata karşı ıııfıdafaa ve siyanet etmiş olan lııfil!erenin himayesin
den mahrum kalacağını yazmaktadırlar. 

Amele lırkasıııııı mürevvici efkarı olan Dailv Herald gazetesi, 
Mısıra dermeyan olunan teklifatın lngiliz hükOnıet ve milletinin 
a rtık son sözünü ttşkil ettiğini bu tekliflerin bütün hükumetler 
gibi hayatı kısa olan Mısır hükuınetiııe değil Mısır milletine ar
zedildiğini, Mısır sly~siyunu lngiltereye kafa tutmakla lngiltere
den daha vasi şerait koparabilecekleri zilıabıııa düşecek olurlar 
ise pek azim bir hatada bulunmuş olacaklarını çün~ü böyle bir 
tehdit ve tazyik lngiltereyi yumuşabcak yerde onu bir kat daha 
metanet ve hatta şiddet bile göstermeğe mecbur edeceğini yazı
yor. Liberellerin naşiri efkarı Daily Nevvs gazetesi Mısırlıların 
bütan arzularının M. l leııdersoıı tarafından kabul ve is'af edil
di~in i söyledikten sonra Jngiliz-Mısır muahedesine esas olacak 

Ahmet Sadık B. ~igorta şeraitin parlamentoda liberaller tarafından terviç olunacnğını 
şirketinin memuru de- yazıyor. Liberallerin diğer naşiri ı\fanchester Guardien gazetesi 

ğllmlş - Vtft fırkası bundan böyle mevkii ikt!dara gelecek hükCırnetlerden 
İzmirde İstanbul umum si- hiç birinin ;\\ısıra teklif etıııiyeceği muhakkak olaıı bu müsait 

gorta şirketinin Ahmet Sadık şeraiti kabul edeck kadar aklı selime malik midir diğil midir? 
sualini soruyor. Muhafazakar Morııinrr Post rrazetcsi İng'iliz !ek-B. isimli bir memurunun ko- b ,.. 
lifatının hasıl ettiği ilk tesir ve intibam bunların ne Mısırın sulh 

münistlikle alakadar görülerek ve nıüsalemetine ne de Britanya fıııparatorluğuııun eınııiyetine 
tevkif edildiği yazılmıştı. Drııı hadim olacak surette düşünülüp hazırlanmadıkları merkezinde 
bu mesele hakkında izahat al- olduğunu yazıyor. 

ınak üzre şirket müdürlüğüne Geııe muhafazakar Daily Telgraf gazetesi Süveyş kanalının mu-
müracaat ettik. Bize şirket mü- halaz1 ve müdafaası için ıııuahedeye dcrcoluııacak kaydııı esas 

itibarile şayaııı memnuniyet ol,fuğuııu zikrdt1ıekle beraber sair 
diirü şu cevabı verdi: teklifatııı liızıııııundan fazla cezri oldufunu ve şimdiye kadar 

- Bizim lzmirde memuru- muhtelif lngiliz kabineleri tarafından kemali metanetle müdafaa 
muz yok, acent~ıniz vardır. edilen prensipler ile tehlikeli bir surette taarruz ettiklerini yazıyor. 

Acentemiz de Nuri B. isminde Londra, 8 (A.A.) - M.Perey Voraine lngiltereniıı Mısır fev-
tıir zattır. Ahmet Sadık B. ol- ka!ade komiserliğine tayin edilmiştir. - --~-~...., 

ıa oısa bize iş tıuıan ıaaıethyin Roman yadaki hadisenin son saf hası 
bir adam olma:_ gerektir. Bükrc~ 7 (A.A.)- Lupeni :\iade mınraka;;ıııd~ sükunet 

Gümrükler müdürü 
gidiyor 

RLisunıat umum mudlirü 
lh>an Rifat Bey lıu~iin trenle 
.\nkaraya gidecektir. lhs:ın 

Rifat !ley Karadeniz tefti~ 

H:yahatı haJ,nnıda hazırladığı 

raporu maliye vekaletine ve
recektir. 

,·ardır. :\liio.:a\·ir madenlerin ame\e>i gre\'li i~tirak ~tnıi~lerdir. 

Yaralananlardan bir kaçı daha öldüğünden ölenlerin adtdi 
f9 a baliğ olıııuşnır. l'.:lcktrik istasyonları tekrar faaliyete 
l'eçmi~tir. istasyonların tahliyeai için amele ile Yııkl müzakerat 
bir kaç saat s[irmiiştiır: ,\lenıurlar arkada~larıııı kurtarmak 
için amelenin fikri intizam \'e hissiyatı jn!<111iye:;ine nıiiracaat 
etıni~ler,e ele amele ltih\fgirlzlikte ıorar etmiş ve daha çok 
gccikmc>iııe imkan olmıyan tahliye ameliı:esinin icrası için 
a,;hr işe ba~layıııca hiicuın ctmi~lcr ve ıanıri olarak mu
kabele görmüşlerdir. Tahkikat devam etmektedir. 

Sayıla ;_., 

all hareket e~ 
İnQiltere inat ediyor AmerikBI 
4.!11ıa111;a, ltalJ'a, .fap-nı_z_y_a_, -B-e-tçzka, Lelıis- kızlat 
tan ve Çekosloı•ak)·a, Ronıanya, } ngoslat1- fstanbulu gezdikıeı 

J tl ~ ya t•e ıı11rı11it:lnn J 1ı11g pld.111nı kabul sonra memleke erı 
ettikleri lıalde İ11p;iliz nıati) ·c nazırı döndüler 

noktai 11a-::arı11da nııısirdir Amerika darülfiiP 

LAhı, 8 (AA) - Fransa maliye nazm ve murahhası M. 
Kero M. Soovd ene verdi~i cevapla, 
inkısam kabu etmez bir büıüıı olnrek 
elde edilen faydaları göstermiştir. 

F ransanın Yung pllnını 

kabul <elliğirıl •öylemiş, 

Almanya, ltalya, Japoya ve Belçika da Yung palanını kabul 
etmişlerdir. 

Müıahassıslar komilest müzakeratında temsil edilmtı olan 
Romanya, Yugoslavya ile Yunanislan kabulü mümkün bnzı 
taleplerinin is' af şartile Yung planını tasvibe hazır olduklarını 
beyan etmi9lerdir. 

Lehistan tleÇekoslovakya du kabul etmi~lerdir. 
L:\hi, 7 (A.ı\.) Konferans bug1ııı saat 17 elen .18 bu-

çtı~a kadar :\l. Zıısparııı riyasetinde husu,;i bir cdsc ukdct
mi~tir. :\L 1 lyıııans lıiitiin alacaklılara bazı fcclakı\rlıklar 

rnhıni\ etlen Yong planını Belçikanın a~·ncn kabul ettiı;ini 
söylemiştir. l\L Adai Japonymıın lıu mesdcyc rnal!L\k edtn 
ınııddi menf:ıatlerinin nıiilıim olmadıi(ını, !akar manevi bir 
neticeye vasıl olmak ve kan;ılıklı fedakarlıkları iötil:r.nm . ' 
edecek adil;\ne bir itil;\! elde etmek mc:;cksinin meYzuu-
bahsoldup;unn beyan ermiştir. M. \'ibon Ame~ibnın kendi
sini sureti mabsw;ada r.l:\kadar eden meselelere karıomak 
hakkını muhafaza cttij!;ini beyan eylemi~tir. 

Konferans iki komisyon te~klllne karar vermiştir. Belçika 
murahha,;ı ;\l. llaron Hontardın riya:;ctinde te~ekkiil edecek 
mııli komisyon konferansa iştirak eden biıtiin cfey)etler mu
rahhas\arındaıı mürekkep olacak, ;\f. 1 lendcr>onun riyasetin
de toplanacak olan siyasi komisyona konferansı içtimna 
dant eden de\'letlerin murahhasları dahil bulunacaktır. 

!..ahi, 7 (.\ .. \ ) - 1 lavas ajansnıın siyasi muharriri kon· 
fenınsın yarın faal safhasına gireceğini yizmaktadır. lngiltere 
ıniistcrna olmak iizcre ımitehassıslnr komitesindeki devlet
lerin mlinıcssillcri Yung ph\ıııııı tamamllc kabul etmişlerdir
Dijtcr devletler de nihayet hu kııbule i~tirnk eylemi~lcrdir. 
Bu sebeple k0nferans teşkili mutnsavver iki encümeni hemen 
teşkil etını~tir. 

:\lali cnciimcnin vazifesi Yung planının noksanlarını 
ikmal etmek olacak ve cnciimeıı lngilterenln teklif edeceği 
yiizdeler tetkik edilecektir. Encümenin esaslı tadilat yap· 
;naksızın plı\nın kabuliiııe karar \'ereccıti tahmin edilmekte
tlir. Eğer bu ihtimal tııhakkuk edecek olur,:a lnj!,iltere Yung 
pldnına kar~ı kat'! bir vaziyet alnrnp;a mecbur olacak ve 
bilhas:;a kabulden inıtinaın tevlit cdeceıti neticeleri ölçmek 
ıztırarında kalacaktır. Çünkü Fransa pl1\ıı nıer"iyct mevklinc 
girmeden en·eı Renin rahliyasini kabul etmiyecektir. Siyasi 
encümen tahliye usulleri ile merbut mesai! hakkında tetki
katta bulunacakur. 

:\ l. Briyan, yarın ı\ 1. nowden ve :\I. Henderson ile 
ıı;örii~ecektir. :\1. .\lakclonaldııı öntimiizdeki hafta zarfında 

lıurııya gelmc:;iııe intizar edilmektedir. 
Lahey, 8 (A.A.) -:Konferans öı}leden sonra toplanacıl!ından 

heyetler reisleri aralarında hususi surette görüşmüılercilr. B1lhassa 
M. Briand M. Şetrezman ile uzun uzadıya görütmüştür. 

Roma, 8 (AA.)- Matbuat ve bilhassa Trtbuna, Jurnale dı
talya, popolo ditalya gazeteleri M. Snowdenin Laheydekl hatb 
hareketini ıtddetle tenkit etmektedirler. 

Nevyork, 8 ( A.A) - Gazeteler, M. Snowden in Lahı de 
irat etmiş olduııu nuıuku umumiyetle btr nevi pazarlık telakki 
etmektedirler. 

istandul Emvali metruke ilanatı 
Galatada hüdavendigar hanında emvali metruke 

anbarmda mevcut eşya 14,15,17,8,929 tarihine müsa
dif Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 
10 dan 12 ye kadar bilmüzayede satılacaktır. Talip
lerin mahalli satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 
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ım Viyana benelmilel sergisini l!l! 
iiii t;yaret ediniz. Avrupanın en ınükemmel mübayaat mer- ii~i 
mı kezidir. Bütün Avrupaya sanayii ile Avrupanın en mühim ıfü 
:::: . t::: :m devletleri tarafından zengın ve pek mühim meşherleri~ tem-

1
:m 

~ ·~ 
mı sil olunmaktadır. İyi ve ucuz mal satın almak için yeg!ne İl!! 
mi fırsattır, Tafsilat Avusturya safaretanesinden alınabilir. lstan· !!!i 
!!i! bul · Viyana - Sofya tarikile üçüncü sınıf azimet ve avdet füj .... . .. , 
füı lıileti (131) lira yerine 100 liradır. Hüviyet varakaları mü- l·11İ! .... . .. 
mı ınessili fahrileri bulunan Galata ve Perapalas karşısındaki füi .... . .. ı 
im Nıta seyalıat idarehanesinden al:nabilir. mj 
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mmmm Kiralık yazıhane ve daireler mmmm .... . ... 
füi Gala tada A tir.a bankası civarında Şevket paşa hanında ij!i 
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Yeni 

icra ve iflas kanunu 
Şerhi 

Yazan : İıtanbul icra relıi Ahmet Refik 8. 
lk:incl cildi birkaç güne kadar çıkacalı:tır. lıvlçrenin büyük hu

kukıina&larının tcrhleri •••• ittihaz edilerek uzun senelerin ıecrübe
\erile yazılan bu cıer eylolda merİjete l\İre<:ek yeni kanunun en. 
mükemmel bir ıerhidir. icra ve ifİ&aa dair en ince meaeleler 

salahiyetli bir kalemle tahlil edilmiıtit. Fiyatı ( İSO ) kuruıtur. 
Sabt merlıezi !ttenbulda V akıt, Cılıaıı ve ~al lıUtüphaneleridir. 

_i;lı>• kitapçı da bulunur • 

muhtelif şubelerine ıııeP ( 
9 genç kız şehrimize d 
mişler ve lstanbulu geı ~ 
ten sonra dün Stella Dıl 

~ vapurile memleketle 

müteveccihen hareket (. 

mişlerdir. 

Amerikalı genç kıılıl, 
şehrimizde bulundu*.:ları · 

gün içinde Galata kÖPP' 
sünü, Hipodrom meydaıır 
nı, Dikili taş, Yerebattl' 

Sultanahmet camiini, Aı1 

sofyayı, müzeyi, cıırı1 

Heybeliadayı, deniz lis:5'~ 
Darülfünun ve daha bırÇ 

yerleri gezmişler, evvt~, 
gece Türk ocağında şer 

!erine verilen müsameredl 
~ 

bulunmuşlardır. Ocak jılı* 
sameresi pek parlak 

muş, geç vakte kadar 
r 

maralar yapılmış, dans 

dilmiştir. 

Amerikalı kızlar lstaııbı'~ 
dan pek memnun o!M~ 
ayrılmışlardır. 

Sahhk dükk&ıı 
Çarşuyukeloirde Kalcılar "' · 

kağında 48 numaralı dükk!O 

' satılıkıır. Taliplerin Üıküdar " 
1 kele caddeoinde 27 numaalı ~ 
· dükkinda Ziya Beye müraea•0· 

H~PS - INDEI 

OSTUN 

/,ıanbul Mahkemei Asliyt B<' 
ıincl Hukuk datruınden : 

8- 10- !>28 tarihinde lstaob111 

Birinci Ticaret ıııahkeınesİll''. 
ilanı iflasına karar verilen 1 ıuıd 1 

·t· Zade Osman Beyin eshabı ın• 
lubu ile aktetnıiş olduğu kOJI' 

kornato .. uıı tasdikine karar ve
rilmiş olduğu ilan olunur._...... 

lııkis~ devreleJ'İJld6 

bulıuıaıı geno kuJarir 
il 'tlıaıı 1Qln 

ARSENOFERlTOS 
, . •n ~ mııJu'fİ 

dit 
~ .au. d•P"' 
~ t.Uı.lır. 

Sullanahmel Sulh mah~"'e 
sinden: Mahcuz ve f~ru.h:~ 
mukarrer Hasköyde ıske h· 
civarında 153 numaralı l<a 
vehane karşısındaki arsad

1
' 

}.:B 1 
siyah boyalı Sitren ınar d t 
ve 3-347 numaralı bir a ~i 
otomobil Hasköyde mah9 ıı·· 

3(i11' mezkürda şehrihalin 1 
. tı· 

• salı günü saat 14 te sa 
Jaıı· 

\acağı cihetle talip 0 

• ·ıjıı 
ların müracaatları 1 

olunur. 



. 

SATiE 
otörleri v tezgahları 

Veresiye size takdim eder 
Beyojlu Tünel meydanı Metro ban : htanbul Beyazd 

elektrik evi 
-

Eml~k ve Eytam bankası lstan-
bul şubesinden : 

Taksitle satılık emlak 
o.sı Tcmmat miktın 

lira 

11 pMplitda ~e m9"ılainde yd kuyular l hane 50 
24 tde izzet p..- çlfdijt araiti 7 ....,1mıın11 210 
19 bqjlrtatP ~~e • h..llesi ~-., 22·20 ~.ar.wık 150 
55 suftaa ~ taht.ille didded 2 ir arsa 350 
6() c:at•~ndıt ~ miidtiriyeti tttisalınde 5- ı diillw 100 
79 kaJ,löy rasfmpatS ıııahallesi IÖğÜ çeşme '249-247 arsa 100 
92 büJibda yala mahallesi &opuz sobğ1 J 3 hane 75 
93 ~ riibban ınekıd'>ine gtden yolda mükerror 6 bahçe 30() 
93 » abba paşa robts 5 > 250 

100 ~adlt ntzam caddesi 5 50 
l 1 J » ayanÜ • 45 50 
~12 • • • 45-1 > 5'.J 
1 18 > ebe me,· 11 • 50 
151 • nizam cadde J6.34 haliç 2JO 

Balada. muh.-re~ emlik bedeli. seklz talı:sitte istifa edihelc ~ ~edır _,.r. 1 · 1. 

..!!liplerin ıhaPe gttnane müsadif 24 ~ 9'l9 c:uınıtesi g&t& 9llilt Maıh:fs ""8•• Mir.,. • • 

~-:··:==w:s:r••2•••:ıa·=u·ı1 

lvapurtar ıı 
'... -·--·--~.n.····· .......... -... --.-."".. =. ::;. .............. ... -.................. . 

Seyrisef ain 

ltnı )Ildız ·ideli idare ri> dnden: 
Şirketimizin hey' eti umU1niyc. t 9-9-929 p:ızarcc i gün 

s.ı::ıt on döru~ Cermanya ~mmıb 14 numaı3Cb ndiycn it;~ 
nden his: td.•mrmn te'Şt'ifteri t: içtima gun(ioden 
hisse senetlerinin yuknrdaki adrese te\ di cylwıe-

Rt:7..c1'A~TEf l\1 ZAT\E'R T 
ı - .. · keti m i "niyeti · idare raporunun 

mfi1 .. ıkercsi. Merkez acentell: Galata Köprü 

b•ttndL &yoQlu 2362 Şuh• 
•ccntcat: Mahmudiye Hıılll altınde • f5fanbu) Liman şfrkcffnden • 

1ttanbul 2740 • 

r---Trab~zoa:::;.;bir:..;..lad--plS ..... tası1! Tarife tadilatı 
DENiZ)vaptıf'll' 12 A~t 

p cıuırtesi 12 ele Gnlaııı r~ ht~ının • 
dan hareketle fnebolu, Samsun, 
Üfreton, T r.Mo:ı, Rıze. f-fopaya 

eldecelc ve clrnUıte Paur ıskele
'11e Riz.e, Sürmene. T rehıon, 
Cörele, Ctreıbn. Ordu, Ünye. 

Samıun. f~u. Zoa~ 
u~ayar get~r. f{1ıre~etı 
~O yül.: hbul o!nunaı. __ ... ------ -

Bozcaada ros1ası 
(CELiSOt.U) vrpuru lO ağustos 
Cı.nı.nrtcat 17 de ıdar~ rıhfiın:11· 
dan hareketle Cclıbolu, LJpıekit 
~aUale, İmroz. Bo%Cl!&dnya 
Qidccelc ve Çanakkale. L~.dd. 
~Üholl.ıya u~ayarak ~etekti~ 

Anta~a Postası 
(KONYA ) vapuru 1T ~~usıos 

~nazı lO da Galata nhfı.mındnn 
arclr.etle İzmir. Küllük. Bodnnıı. 

il.do-. FetRı~ F1ıııke~ A:ıtalyaya 
Ridceek ve d'Hıılitte n:ezkO~ ıske
·J.J.ne bfrltbe Andiffi. Kııikımr 
SU.z. Ç.nakble. Gehbohıys 

u~r-yarak QelecekUr. 

!P.!'0 1111 ı u11m w••=-n=c:ı.I 
•· aktac iy.aJG& fa. itısan Sam1H 

eaktc.riyoloji laburawvarı ij~ 
Pek dikik kan tahlilıltı. !ı 

C vaserman rumlıtU ~ kı.ir.eyvat il 
~ tifo ve ıiltr.ıı hasta ... j 
lıkları teşhisi, idrar, balgam. • 
cerahat tahlil!a Ültr:ı ıniKros· • 
kobi; ne f\"en~ nılnlfriii, hn 
çıbımlirı ve er.genlik: icpn 
h""1ıt .ıar. sutniııe aıuaye
llesi yapılır. 

Dt\"tn yolundl SulranltfaBınut 
türbetıkar~ telefon I~ 98l ... 

1 /ağustos/929 tar~ll itibarn liıkebıniz 
tı:rifelerinde aşağıki tadil3tın yap,fdıfı ifan ofunur: 

t - Dabaıko tarifesiniıl 2 maralı eşya ~ 
~tinde gösteril~ (UN:r dakrlttett sonra ( saMpkri 
tar.afınd.ın vaktinde tesdlüm edilmediği için şirketçe 
giimrüklcre testim edilen ve tarifenin birinci numa-

:rasmda tadat olttnan eşya 1 ve; 
2 -- Dizbarko tarifesinin 3 numaralı eşya cet· 

{ nin ninayctind~ ( sahipleli tarafmdan vaktinde 
ve 1 rk .. -~L'I li 
tesellüm edilmcd~ıi için şi etçe gumtr111t re tes ·m 

d
·t .. , ve tarifenin 2 numansında: tadat olunan 

~ l.C•r 

eşya) -.•e; 3 - Dizbarko tarifesinin 4 numarah eşya 
• linin sonunda keza ( sahipleri tarafından 

ce~vc d.ğ. . . . k t " .. k ı.t' de tesellüm edilme ı ı ıçın şır e çe gumru -
·•n~ ın . . --r d d 

t 
rm edilen ve tarıfenın :J numarasın a ta at 

lcre es ı . ·ı" d-T. • • sya } cümfelerı ı ave e ıımrştrr. 
olunan e~ ~- . . c. .. C ~fi .d. .... 1- . 

4 
_ Dizbarko tarı~sımn -: nu~~ Cıc;~·~ t~tft\ 

un&alc° ilive veçhile tadıl edilmiştir: ( sal&ıp· 
50~ tarai 1,daP vaktinde tesellüm. eôiJmediği için 
lerı m ··t'l\riiklere teslim edilen w tarifenin 4 

şirketçe fa tadet okınan eşya ) . 
numarasın !t • • ı.: ı~ • • • o· barko ıariıesann am~.cımı umumıyesmın 

5 -_, ıı ddesi: ( GümrülHere boşalan eşya 
3 numara&1 ına d. "-1"L 
- . t .. daKİ iicretlerde eşyanın ye ı go111UK mavna 
açın ?a ~h .

1
d.. MaP sa&i•i malını tesellUm efmek 

ücl1!:~ • ~~~en tferırteY•"' eder. ~ l..itwan fiıdcetil 
~dt' . hd baPgıİ biı sıebeple ifar cbllezw 

de ışbu ·= ücret talep olunmaz. Ancak ınah 
ınaL :t'· . :w. talepte bulunmadığı takdirde 
ç~ .. ':: mühletiD1 hitanııs*an sonra beher gün 
r~dı ~~n ··k ardiyeluind• olduğu giöi ton başına 
ıçın ~( ru .k. buçuk) kuruş üaet istifa orun ur ) 

12 t-ı; on ı ı . _ 
cekJinde tacfı1 eclfrtllŞttf: • • hL.ıt-ı • •1'.c 
" n:..''~ tanf..- a .....,. MWestae 6 _.., IVW-,,.._ ı - L. t edil ' • 

• ...ı~~ tilll"hler. _,...., ...,..•iftir. 
~te"•~-

~ıda y~ 
cq{Ml9UJS paZMt 

kalem ec:ıayı 
kilo hn ruhu 

paıaıhkla alınacaA taliplerin 12 
1; eylemeltrL 

biye (miifredatı veç le) 

rnetre. m1kap ın~aat kamu (11.17la hmu olacaktır) 
1 adet kollu zımpaca bil mc ıılcU 

36 pus uc sitri ince pıçak e i (5 pus) 
1 adet saatci ll}ih\cr :z.ımbn ı ( 150 gramlık) 
4 eğri havya 

J 5 adet iki tar ı1 45 celı eom 
3 adet bir » » 

81\&htm (tnuhteliff 
» 3/8 

4 adet helezoni bargu 5 m/m 
1 ktm el raybeeı ) ,5·2 

5 ad t 1ornavtda 3.5 Jm a 
1 adet demirci örsil 3 kıloluk 

42 pu~ üç kö~ ince dit eğe (4 pu ) 
1 adet m netli çırçır maabbı (orta' 

1 tnkım hcL·~oni el ınaskap kalemi 

.. 1 ~t rPUvaıl men ı:ne (80 ağıı. gealtlı~i) 
2 adet y ı (lOJm/m u7..Unlu") 

l 00 adet yaba ı 2 ditlı 
3 adet · OTiu do p { ba.y k - küçük ) 

4 adet sigara masast 

2 adet do ya irlolııbı 
15 adet ki t 

2 
) 

2 adet evrak dolabı 
1 parça yepl masa çuhası (2,25X (.60) 
2 adet \stor ~frde (112 s. nnı) 
r 5 ktfo ıaplı 1'&.ıcle (tofuma için} 

1 adet marc-~trt kol'tui 
1 adet portrırtnto aynalı ( tam 
l adet dcfiC'I' etajeri 

1 
ıs 

6 
20 

5 
'z 
6 

20) 

adet avukat çantası 

o r beı. ba111M1' 

adet mur .-

mdre lcrmttt ~ot 
adet madent damga 
~e llRR'abba kr.li fil lavfı'3 (4m/•) 
adet p inç çanta la-.1\Ml ( iki aflr ) 

adet kömür kfifd 
adet h a (knçük) 

) 

1 
J 

2000 
10 
8 

adet muşamba cila ftırçası saplı 
adet hasır slipü 
metre bala a kayı11 (12,5 cm. geni~\ik 5,5 ro/m 'kalınlık) 
mttre içi ~leıonl tdft las boru . .85X70m/m) 

J(}) 
2 

20 
JO 
10 
S() 

ı 

2 
2200 

20 
10'.)() 

6 

add lrea ı.nm• otOIMf kom (ın.Aldil) 
adet masa butonu 
adet yolcu \'agonu içjn .glop (N4) 
lift> çelil tef ~ fçfn O, 1 fZ m/ m 
adet kablo başı !)(). ra/IA 2 
metre elektrik suplon teli ] ,5 / 2 m 'm 2 
adei _., ..... zil ( lid01r içmı) 

., llks ıhasa butonw 
mette) reMon hatfan fçfn lord<>A ~ J .~ 2 m/m 
adet kurıta f üzibl 200 a~ 
kilo be;rZtn 
adet fAyil aVH'O'L lamba 

iO .det nteftle • 

llCld ilf*'6 lamba. ~~> 
toft madd kolzaı 

3 
5 
3 

18 
500 

50 
2 

ron mofil' 1 
fon suft:t ooya ftTça'!t ( sannrr) 
kutu mutamba cilll 

adet tako1. badana fırçası 
adet resim masası ( resmi g!bl ) 

1 adet çelik şerit ~.25 m frclik kutu içinde) 

2 add resim Mndalyaısı 
l adet bez şcrlt (20 metrelik ulu lçtncfe) 
Z edbt at>ano7. ltenarfı re sam g8nyesl (60 derece\ 

.,., 01tasl' yeli f'!ffaf mıngai 
> ,.,Iı lftrma metro ~2 rnıotrei ) 

r 
2 
2 
1 

• cep le ye aleti 
» fotoğr~ makln i (ka toksa) forma ~ çanta. sehpo, 
preş ve tcf errüatıle) 

ı 00 adet çelık &ifya 12 m{m 
1 ';(} • el f ıi defler! 
1(J ,. M>(aı '» 

2(} top d i~ iÇfnı li:aat ( muhtelit rcnlcte) 
190 ~ renkh kiııt! <-uJue!il eb'at ve it lod.t) 
50 • parıumc kiat (99 92 20 k.g) 
50 » birinci bamur ince k&at (58 75 1 O lc.g) 

300 » abajur badı 

1 o 8&t grıft ~ 
f top yrıu malelnl&sl ~ 
5 adet madtn tempoa n r 

300 adet marangl)Z kuroun kalemi 

3 adet :ıarf bıça~ı 
7 • ymhane evrak koya~ (.eP.Ctt 
4 » maktnal lcllsaör 
3 • ıüngtrHI mu .On~ 
3 ,.. can ~Uk 

100 lctttf pelik .-.ekk.ep (~ 1) bir ve yan• lılloluk 
100 ~ lll•pa ~cb&} 

pOOO adet ka~ k~dı (muhtelU renkte}! 
l • kaftt zııfttJa (p,efwatar) 
1 • .ıw Soy• ...... ) 
2 ~ lif ... , ,...... ;ı'td ı~ .. 
1 •tefy ....... 

L·T·PIVE 
PARIS 

FRANSA ÇİÇEKLE 
KOLONYA SUYU 

EMJ DE COLOGNE 

l AUX f'LEURS OE fRAH 

Parfum&r1 Le. T. p t v ER' A. ş., lsfartbul Ş 
ş;,ı; Ahme1 Bey sokak No. 56. Tet. Beyaöhf 304• 

ıStanbul ith-alatgü 
rüğünden: 

S:mJık 

J T C E. 278 ~ilo 
pamuk amcr.ikaa b' 

l HD 50 » f(etıdif' ıp 

2 TAC 284 » Pamuk mensucat 

1-0' DTC 730 » Hor 
2 D MP 370 » Pamuk mensucat 

l J R } 140 » Demir ınaldtı~ al< 

ı J E () 8 » müstanıeı eşya 

&ı., )J 

CE 5~7 ,. P.ıınuk iplrği 

2 c Tı c 332 » » > 

ı • 15(> » Boş (UVa1 

' J p 33()1 » Balrk a~ı iplı~ 

3 CKE 432 » ](n•dr 

2 J E K ~ » 
\'fıalü pauuıkllıl nW 

Demet 
2Q to35 » l inç çubuk 

7 125 » Ocmiı çubuk 

Adet 
1 Mlist:ımel Araba tefr~~ rbffllll 
1 » Çinkoda• ınamul ~ 
1 » Motorsuz. m~tosiklct 
1 Çuval M.L B· M. 56 kılo ycnf ba~r 

Bafada mu arrer ıo k:ılcnı eşya 12- S-919 tariJ\lndtlf 
ıstanbul ithali güınrüğif s:ıt aııbarında bllınüzaycdc satıl 
it;ın oramır. 

Afyon Nafia baı rnrJıen 
liğinden: 

3-S:.929 Tarihinde ihale tdılece~i evvelce 11 tdikW 
J08 3CO :kı ntttrc.mttda r:ıpıl3'cak frtralatı sınai1t ntfJtııtl 
z.ı.q-92Q perşembe gününe kadıfr temdıt edildiği iTArı otun 

!::~:::, d::~~ol~~J~ı 
ğünden: 

H ydarpaıa limanında k ın ıkı ada& re~lll Mred 
mü'c.fdetl icnrr kapalı zttrffn müiayedeye kOAJlllJlhif- l\2.IY 
eylül pazar IJllnü saat 15.30 da Ankaradı devlet clcrnlr 

ichrresinde yaptlııc.aktır. Müıayedeye iftltak eıdec;!le:: 
mektuplnrını ve muvak~at tcmfnadarını ayııl gua 
'ııı&dar umumt müdürlük kalemine vmnelcrl ıwındır· A _L 

"" ' ı 2 1 kııbtade l"llA ı aıdr.er müzayede şartnamelerin! ıra mu a,.. 1 

malzeme datreıin'de-, l!tanl.nıfd11 Hayderpatl maf87Jllltl 

ı rJeo~ 

Buhn (Babıali) camsil'' 
Kir alık dair el<;~ 

b' anın ıkı le 
A doltlı ajan bulundğu ın . 

ayı ı ~yrıı ve ya birlikte kira~ verilac~~~· 
lsteyenkrin (Vakıt) idare Müdür •ğlllte 

caatları. 



9 aıustos 
192~ 

= HER G~N' ÇIKAR TQRK GAZETESi = 
/[(f ~ ~lflltft 

'Ti ık inde - -Kuruş 
J .A) lı~ı ISO 

• • 400 

1 

e ;so 
•- 1! ? 1400 

..._ __ ·-
-2 - ı 

Cazetemlzde çıkan yaza ve 
:-•mlerln b6ttba haklan mahfuzdur 

tel 1970 ( idare işleri ıırn (yazı işleri) :ı1ı telgraf: posta UlUSU: •· 

T..ıt .......... r.,dalı •alba 
fllnlannda o/o_ 20 tenzlllt yapilır 

Büyük ve ya bir çot defi için verilen UMlarlı 
hususi mahiyetteki llAnların icrecl 

ld :ıre . ile kar:ırlaş_tırılır. 

o ................ lh laılt ... .... ., • . 
H. S. H. llııal acellleıı 

Satırı J(ı1rtf 
6-8 inci H)1ada ıt.50 

s • • ~ 
.. • • 00 
• • • 1 
ı . .. !00 

ı-s lDCl 11ııraıa }ıo 
resml l!Anlu 

mmmer~ lrarış ve ıs lalı encz'inıeninden: ~lii!P.f:mi 

Borsalar 8 Al'rustos 11 ı~ At v d rı ~ ı d rı ;~ Beyoğlu mal ~üdü_~lüğüı:ıde"" 
Numarası Semti meşhuru Mahallesı Sokğı Cmsı mntk kımeti muhamme 

g 1929 ::b ] ~ ·=ı 
~=="--==-=--=====r.===r--;~==-""'"iir==-;:oK; ~an9 ~H ... _ : ağustos cuma glinü Veli Efeud~~.?. ....... mi 

il=====!~=~=-.;::;;.,~ :m::W!fifii§§IR:> Sirkeciden buıuat tren <::lliiiiH! .:. • B 

~~i~ Ji~ ii·20 Posta telgraf levazım 
:~: ;~24: 00·~: ve mebani müdürlü-

J 7n ı.- lliı lirası 

305 Büyükdere Büyük <fere B. dere Dükk!n 15500 
2 » :ıı :ıı Apartman 
Evıaf ve müttemilatı: Zemin katı odunluk ve kömürlük 1 ncl kat 2 oda labdesthane lı 
nci kat 4 oda ı abdesthane l mutfak 1 çamşşırlık I daraça ve bahçeyi havi _ 

Bllada evsaf ve müştemilAtı ve muhammin kıymeti muharrer apartuman ve altındaki dük~ 
4 afustos tarihinden 24 ağustos tarihine kadar yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile mu 
yedeye vaz edilmiştir. BedeU ihalenin nısfı peşinen ve msf~ digeridt tarihi f haleden bir d 
sora alınacaktır. Talipler rri'rızayede ve munakasa ve ıhaUt kanununun 10 nuncu mad • 
mucibince tekliflerini bir zarf derunine vaz ve temhir ederek ve fizerine isim ve hü~iy~tı 
yazarak işbu zarfı yüzde yedi buçuk teminatı muvaakate ve ya banka mektubunu havı dıg 

' J'lcılıı r 
:<o Yı·n~n dırııhml 

ı Ihı~ h1ma rk 
1 A' \l Fhıryıı şll\nl 
:r L<y Romanya 
~C l.evn Du!gaP 
l F<'lemeıık f lorlnl 
~O Frıı n~ ı z frangı 
:-o Jtalyan Jfretl 
• O kuron Çeko - Slovakya 
l {f'M onetıı c ı:ov!yet • 
2 7.<'lotl , Lehldan • 
20 Dlnar • Yo~o@lavya • 
~O I elç!kn frangı 
ı Pr ı:eta Jrpanya 

:iO Jn içre frangı 
l Meclılıye 

Cek 
r orıdra ilı:erlne bir ln~llz lirası ku~ 
~<'\yoık ı Ti.Irk lir a ı ıfol:ı r 

Parh • frank 
l\I flano • il ret 
Jlrrll n • • mark 

• $Ctfyn 
Jlr\lkf: <'I 
AmfEterdamı 

• • leva 
• belk:ı 

• • florin 

)0 ~· 
29 

82 so .l024 62 60 

88 
183 
2f7 
12. 

co~: 12: oo,5: iiünden : 
00'50 163 0075 ~ 

?il 218 00 1 - idaremiz müstahdemini için imal ettirilecek 2500 fil 
75 

12 1 75 2700 çift potin kapalı zarf uıulile münakuaya konulmuştur. 
000~ 

23 
73 

00 
7S 

it~ 00 lS 
ao 25 

ııoı '7S 

..... 1 

it) 13 loo.oo 
047 93,7 5 

12 28150 
9 1800 
2 00 'JG 
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Elbise ve kasket kapalı zarf usulile münakasaya konulmu~tur. 
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YEDİNCi BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

ı inci KEŞiDE: ıı A~UST-OSTADIR 
BÜYÜK 1KRA~llYE: 

30,000 LiRADIR 
Ayrıca: ıs,ooo ıı>,ooo 12,000 10,000 

liralık ikranıiyeler ye 10,000 liralık bir 

mükafat. 
Bu keşidede cen1'an ~ 3,900 

kazanacaktır. 

Devlet demir yolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Ankara-Kayseri hatb için Km. 244 Şafaatlı latuyonu 
cıvarındakı ocaktan çıkarılacak 25000 M3 balast kapalı zarf 
uııulıle münakasaya konmuıtur. Münuaııa 25 atustos pazar gilnü 
saat 16 da Ankarada Devlet demlryollan btnuında icra eclıle
cekktir. T ahplerln teklif mektuplarına ve muvakkat teminatlarını 

ayni günde saat l 5,3Ca kadar umumi mndnrlük kalemine 
vermeleri l!ı.ımdır. 

T allpler münakasa §artnamelerinl 5 lira mukabıllnc:Jl, muhasebat 
dairesinden tedarik edebilirler. 

bir zarf derunine koyarak ve temlıir ederek ve işbu zarfın üzerine ( Büyük deredeki apartll' 
man ve dükkl:ıa aittir ) ~baresfnl yazarak müzayedenin son i:Ünü olan 24 ağustos 929 cuınar! 
günfl saat on dörde kadar Beyo~lu mal müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonu riyasetıııt 
makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri lazımdır. Talipler mfiıayede münakasa ve iha!At kanun 
ahUmile bu baptaki satış şartnamesi mevadını babul etmeğe mecburdur. A 

D 1 t d • il ,. M~bi dliye mubayaa/ ~ ev e emır yo arı ve 1- vonundan: Mülkiye mektebin 

manlarl Umum"ı ·ıdares·ınden yapılacak olan tamirat aıtJ 
Erzurum-Sarıkamış işletme müfettişliği malzemesinin Trahzonda 

vapurdan tahliyesile gümrük muamelesinin icra ve Erzurum 
mağazasma sevk ve teslimi münakısası kapalı zarfla 28 Agu• 
tos Çarşamba günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları 

binasında yapılacaktır. ·Münakasaya · iştirak edeceklerin teklif 

mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde 'aat 15, 
30 a kadar umumi müdürlük kalemine vermeleri lizımdır. r .. 
liplci münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde Aokarada 
Mı..lzeme dairesinden, Jstanbulda Haydarpap ma2azasından Erzu
rum işletme müfe!Uşliğinden tedarik ejebilfrler. 

Türkiye iş bankasından 

Muhterem 
Hlssedaırlarımıza .mi 
· Yeni h.~sse senet!erimi-lnı 

ze ait muhlet 1 O agustos==iil 
cumartesi günü altşamı = 

bitiyor, hakkı rüçhanınızı 
istimal ediniz. 

rhuıakasa usulile münakas2 

konulmuştur. Ta!iplerin şer 

anlamak üzre Yıldızda Mülk' 

mektebi müdfirlügftne mfira 

eylemeleri ve münakasa}'a işf 
rak edecekltrin ihale g~ 
22/8/029 perşembe günündfl 
evel temfnati muvakkateıerl.1 

muhasibi mu'üllük veznesine ff' 
limile makbuz almaları ve ihalenlıl 
fındıklıba güzel sanatlar akade' 
misinde yüksek mektepler rnll' 
hasebecilii'inde mekatibi aJİ}°I 

mubayaat komisyonunda ict• 
edilecei'i ve mfinakasanm şaıt 
on üçten on beşe kadar devaııı 
edcce~i ilan olunur. 

Aaustos 
Retbtüleııvel:3 Burç: Esel 

[!] 

Cuma 

Nama:a Yakıtları °"' ıı...ı .u.a. y ... ,_., 

S.04 ı1,19 16,12 10,J6 iı,02 3,07 

BusGn dolanlara ilim: 
Erke in ICu 

Malik. Ziba 

Gilniln nuHn.~l: 

~e!ın\'r.te cnJaze oltn.:ız. 

- -·---- ----
Busün1ıtll han 

Rüzglr poyraz ve hava ekserfretl 
açıktır 

Meı'ul müdür: Refik Ah111.S 

VAK11 zn 9 A8·ustos 1929 tefrikası: 12 
. - . . ,• ı Bir yılda açan git_ İngilizceden mütercimi: Giizill f {uri 

•Qgüstos,, bundan fev- ı anep değildim. Kavalyem 
'<alade gururlanarak beni hakkında hiç bir şey söy· 

mlilayemetle bıraktı. Bu ~· J liyemiyecekim. Yahıız se· 

damla ne güzel dans eoı- sinde daimi alaycı bir 

yorduk. 1 ahenk var ki bu benim 

Sanki yavaş Y.avaş uçu- şok ho~uma gidiyor. Hiç 

yor gibi idik. H'iç bir şey 1 bir şeyi ciddi •elakki et. 

görmüyordum. Yalnız ziya miyor. Herşeyle hafiften 

içinde, hayal içinde idim... alay ediyor. Bu bana büyük 

Bir saniye durduk; eğil- annemin ve markinin reka

di ve gülerek: ]arın hatırlattı. Çok iyi 

- Galiba danstan çok vakit geçiriyorduk. Nihayet 
memnunsunuz ve seviyor· dedi ki : 

aunuzl Kim bilir sizin ye- - Sizi ben bir yerde 
rinizde zavallı Ledi Tdeçs-

ter ne yayıyor! dedi. Gül-

düm ve "Dansı çok seve
rim!,, dedim. "Ben çok na

diren dans ederim. Maama-

fih siz bulunma:!, tok güzel 
bir adamsmız.,,diyerek tek

rar dans etmiye başladık. 

Danstan sonra nişanlım. 
• la oturduğumuz küçük 

odaya gittik. Bu defa mu-

görmüı olacağım. Pariste 

mi tesadüf ettim. Yoksa 

Versayin dehlizindeki tab .. 

l'olarda mı gördüm? Siz 

galiba o çerçevelerden 
çıkmış, bizi şereflendirmek 

ıçın buraya gelmişsiniz. 
ilk horozun ötüşünde gi· 
deceksiniz. 

· - Keşke öyle olsaydım! 
Sonra bana nerede otur-

duğumuzu sordu. Birkaç 

mil ötede olduğumuzu söy .. 

leyince şimdiye kadar be

ni görmediğine hayret etti. 

Kumral dalgalı saçları 

muntazam taranmıştı. Şa

kaklarında hafif kır saçlar 

vardı. Ancak otuz beş ya

şında kadar gösteriyordu. 

Gözleri yeşilimsi mavi ve 
ıiyab kirpiklerle çerçeve· 

lenmiıti. Çok cazip ve o 

kadar berrakb ki.. Bir ke· 

di gözü gibi karanlıkta 

bild göreceğine eminim. 

Kendilerinde gösteriş hissi 

olan insanlara gülüyordu. 

Bu suretle hem fikir olu .. 

yor ve uyuşuyorduk. Bu 

mübdet zarfında ne o be. 
nim ismimi ne ben onun 

ismini bilmiyorduk. Hare· 

ket ediace yeleklnden sal

lanan bir altın zincir gör· 
düm. Ucunda benim küçük 

altın çakım sallanıyordu. 

Bir şey söylemedim. Neden 

söylemedim bilmem. Yalnız 

orada oluşu beni çok mem. 

nun etti. Şimdiye kadar cı

gara odasında briç oyna-

madığını söylediği zaman, 

baloda briçle vakit geçir .. 

mek kadar manasız bir şey 

olmadığını söyledim. 

- Ben bunu tercih ede

rim. Çünkü her zaman ba

loda on zekizinci asırdaki 

markizlere benzer sizin gi .. 

bi bir markize tesadüf edi

lemez. 

Ne idi o " Düma ,, nın 

romanı •.• ismini şimdi ha

tırhyamıyorum. Yalnız ora

da dir konteı dö "Çarin n 

vardır. Sizi o isimle hatır-

!ıyacatım... Şimdi kontes 

ılze birıey sorayım : Size 

bir altın budalası bir his 

verebilir mi? 

- Kim o altın budalası? 

- Bir Yahudi, bir ln-

giliz, bir Amerikalı, htr 

kim olursa olsun, yani bir 

milyoner. Senede yüz bin

lerce lirası olan bir adam. 

Birden aklıma "Ogüstüs" 

ıeldi. "Budala,, tam ona 

münasip bir isim... Birşey 

söylemeden güldüm, 

-Bunun güzel bir misali 

bu gece burada var. Sahi 

ıiz onunla dans ediyordu

nuz.. Şu Ledi Nilçesterle 

dans Eden ayı 1 ont!nla na-
111 tanııtınız? 

Kalbim çatlayacak gibi 
çarpıyordu. Yarım bir sesle 

fakat başımı gururla kal
dırarak: 

- Mister " Kereç • be· 
nim nişanlım 1 dedim. 

Aman yarabbi ne şaşır

mıştı! Ben sakin olmıya 

lakayt olmıya gayrtt edi
yordum. Şaflunlıja l'CÇeftk 

munisleşti. Elimi nazikane 
tut;rak: 

- Ohl zavallı küçük 

beyaz kontesi dedi. 

Bu söze, böyle başkası 
tarafından acınmış olmama 

kızmalı ve ona karşı ba

ğırmalı idim. Fakat bağıra .. 

madım, kızamadım. 

Yalnız öyle utandım ki 
gözlerim yaşla doldu. "ge-
lin,, diyerek kalktım. 

" Ogüstüs ,, e tesadüf 
ettik. Siması gök gürültüsü 

gibi karışıktı. Bizi her yer· 
de aramıştı. Oturduğumuz 

müddetçe iki dans geçmiş. 

ti. Uzun adadı: 

- Bu valsi bana söz 

vermiştiniz. Ne gü•I bİr 
vals çahyorlarl.. 

Dedi. "Ogüstüs,, hiddet-

le hemen atıldı: 

- Bana angajedir. 

Yüzüne gülerek baktım: 

- Hayır size.angaje d~ 

ğilim. Kiminle dans edece

ğimi ben tayin ederim. Bi

tince gelir ikinciyi sizinle 
yaparım. 

Dedim ve çakıyı alat1 

dostuma doğru yürüdünı· 

Dans ettiğimiz müddet hiç 
konuşmadık.Bitince dedi ki: 

- T eşckkür ederim kü
çük Ledi!.. Bu gece kaça
mak birkaç güzel dakik• 

geçirdik. Şimdi artık sizİJl" 

kinin yanına dönmeli! 
.. Ogüstüs,, büfede şaa> .. .. 

panya içiyordu. Onu gtY 

rünce bir saniye durduk ve 
kendimizi bir palmiyenifl 

arkasına sakladık. 

,_. Allaha ısmarJadılc 
kontes r 

- Allaha 

isminizi söyler misiniz? 
ismim: Antoni fo~ 

nist, niçin birden durdıl 
nuz? 


