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• Rmanullah Hana Ro1nada 
Müteşebbis Ze"!an lj~n ,-V-as-ıf·-B-. ---:--C-o_n_D_ö~ve_y__._ _______ _ 

. Romada tevkif edıldi Çarşamba günü Ber- Amerika da bir 

Kabil emiri p~o:u,,,,e- ameıe fırkası tesis 
r.,..,,. lfllrllk edecelc etti 

-·Sabık krala Mr 
telgraf çekti 

• •gan tehaM,.,,.,. ı 
A""""""'1ı IMn• • 
diye lıltap ediyor 

AmanullaA Hoıt 
yeni Kibil emirioin nnda bir Yillidlf• ujTayor 

nı ı d b" ve diyor ki: cm eketi dahilin e ır _ Ben ı:ı-.. ... ı1vım. p8• 
dehtet siyaseti taki~ et· a;.1•~ r 
ıııekte c ldutu ıu ..,&larda dipluaun böyle feci bir 
Hint gazeteleri yeni emirin akibete utramasından mü· 
sabık kırala karı• naaıl bir teeuirİID· Kendiıine bu 
vaziyet takındıtanı ıösteren teasüriimii arz ve biat 
ıu dikkate pyan mal6mab edZeece!-'n • Hanan bu sözü 
vermelctedirler: .... 

" Kabil emiri Habibul· memurlan kuıkulandmyor. 
lah, Efgan iıtiklilini 00 O hem bu adamın sabık 
birinci yıl dönümü müaa- kıralı ziyaretine müsaade 
1ebctile ltalyada bulunan etmiyorlar, hem de üzerini 
Amanullah Hana bir tt.IJ. yoldayorlar. Yapılan tabar· 
rik telgrafa yollamıı ve bu· riyatta bir takım mcktu__p-
nun üzerine • Romada Ef. lar elde edilmittir ki Ze-
gan hükGmeti tebaasından man Han bir takım arka· 
Amanullah Hana • adre- daılanna yaı.dıtı bu mek
sini yazıp altına da ıu im- tuplarda fU yolda iduei 
zayı atmiıtir: Afgan Kıralı kelim etmektedir:. 
Habibullah .. •üzerime aldıtam vazi· 

Gene ayna gazeteler da• fenin oldukça miifkül ol· 
ha .mühim bir haberden duğu anlaıılmaktadır. 
bahaetmektedider. Bu ha· Sizin de bana iltihakı· 
her, akim kaim., bir qi- mzdan sonra bu iti bap· 
tca-. ~ .lmit; ~ gi=: sonra ıuZ:S .-: ..,. ftabıı 
Han hükumeti tarahndaa •IHtİiıi ialA tira1m mu
Zaman Han isminde birili W.... --..r abıta 
lngliz pasaportile Hindi~ kuvvetini arbnlııfltr. 
tandan ayrılıp Romaya ga· Amanullah Han Pzmete 
diyor. Romanda &abık kı· çıktılı zaman sıla bir ma
ralın oturdutu Efgan se· · bafua albnda bulunmakta· 
larethanesine ·ki ,ebir civa· dır. 

•••• 
Heyeti Vekile 

l3ugün Yunanblara v~eceğlmiz cevabr 
tet~ edıyor 

VOll/ B. 
23 Eylülde Berllnde akt~ 

dilrcek olan ı S inci beynel
milel parlimentolar kongre· 
sine hükAmedmlz namına 

iştirak edecek olan V 11sıf B. 
dün Ankaradan şehrimize 

gelmiştir. 

Vasıf B. tendisile görüşen 
bir mubarrirlmize atideki 
beyanatta bulunmuştur. 

"Yarın Yalvoya gidip Re· 
lsicumhur hazretlerine arzı 

tazimat etti~ten sonra çar
şamba günü Berline müte· 
veccihen hareket edeceıım. 
ArkadqlatımdaD Tokat aacb"· 
usa SUi'eJJI. Bip ~ 
Şükdl ve A..ıJ& meb._ 
Şüleyman Şevket Beyler daha 
evvel Bcrline hareket etmlş
drler. 

Mı16murnız oldulo üzere 
Beynelmilel parlAmentoJar 
kongreşi 1913 de lngili7. 
avam kamarasının teşcbbusü 
iizerine Almanya, Avusturya, 
Belçika, Fransa, Felemenk, 
Rusya ve İtalya parJAmento
lannın intihap ettikleri tica
ret komitelerinin Belçika se
natosunda Belçika kıralının 
himayesi altında toplanmasa 
ile ilk fçtimamı yapmıştır. 

O seneyi müteakıp harbin 
llAnı üzerine faaliyetine in
kıta anz olan kongre 1916 
dan itibaren tekrar lçdmıla
nna başlamışnr. En son kon
greye Amerika, Avrupa ve 
Asya devletlerinden bir çok· 
lan dahi lşdrake başlamışnr. 

Türkiye Büyük Millet 
l\lecllsl !924 den bert bu 
kongreye murahhu gön
dermektedir • 

Kongrenin başlıca hedefim 
tunlardan ibarettir. 

Ticaret heyeti üzerinde 
bütün milletlerin kabul ettik
leri mevzuatı kannnlyeyi 
mümkün oldujtu kadar tevhide 
ve bir sisteme ircaı çahş-

mak, beynemilcl iktısadt ha
yatta bir takım müşkiılAt 
lras eden gümrük tarifeleri 
gibi kuyudan kabil olduğu 
kadar izaleye uğraşmak, ci-

han ikdsadiyan noktai nazann
dan muhacerc!t, kömür, tröst. 
ler meslelerinde müşterek 
&Ali yet göstermektir. 

Son. kongrede sanayiin 
"Naslooallze.. tdilmesi, ame
lenin temnüata iştirak et-

mesi meseleleri zf raat amele
sinin refah ve şeraiti faaliye
cint ~lı maeleltrJ; anayi
dekl pcomolatnı ve taah-
1ıüdM vblclt abkAllB tfin 
proje ~ g1bl mtıa
lct- •• iJltl zamanda güm-

Amerikanın mepur tilo
zoOanndan Con Dövey A
merikada teşekkiıl ed"'-n yeni 
bir siyast fırkanın riyasetine 
intihap olunmuştur. Bu yehl 
tesekkülün ün vanı Mustakll 
siyası hareket cemiyetidir. 

İngiltere amele hrkasının 
csasau dahilinde ~kkül 
eden bu yeni fırkı Ameri
kanın abrar fırkası oJacaktır. 

Profesör Dövcy 68 yaşın
da bir müderristfr. JCendlal 
Amerikanın ilim akademisi 
ve felsefe cemiyCJi azasın
dandır • Müteaddit. eserleri 
vardır. Bilhassa ~jJ, .ah· 
lAk ve mantık ile mtkteplu 
hakkında yazdığı acrkr pek 
meşhurdur. Profesör l)övey, 
Amerikanın tenkitçi ~ muha· 
lefetc muhtaç old...,u be· 
yan etmiştir. 

Amerikanın maruf terbiye 
Alimlerinden olan profesör 
Dövey bir kaç ~ evvel 
bükdmetimlzln davc• pıcriae 
memlcketlml&e ıel""9 mu-

c.. ~ 
rlflmiz hakkında tccklbtta 
bulunmuş,. maadf ~ww
zan ıslahı için l>~ rapor tan
zim edip Mwif Vck&letlml
ze Yennlşd. 

lknebl ıneınlelıelleıe 
atlJlll.hid ~ 

Ankara, 14 (Vakit} İstan
bul vUAyed, -.bll vesikası 
almış olan Rumların mema
llki ecnebfyeye sey.bat edip 
edemlyecekierlni Dahiliye ve
kAletinden sormllştu. Hilkt\
met, Yunanlılann Garbt Tra
kya TUrlderine gösterdikleri 
müşkülAta ve son lhtilAfa 
ralmen hüsnü niyet ibraz 
ederek bunlann ecnebi ınem
lekedere seyahat edebilecek
leri cevabım vermişdr. 

Ancak etabll vesi~ al
mamış olanlar aa ,gkn)ek 
isterlerse bir daha memleke
timize avdet cdemiyecrkler
dir. 

Bu manr:araga ,Jrlt olJufumu~ günler ~ mu Yolt,,.,,,,,,,. 

RecepB. 

Reddedildi 
Hikmet B. "Yeni Asır,, 
nıuhaken1esinde dünkü 

larar 
Bllanel B. luuar Wld

mlne mlJr-..t etti 
~ H. ......... 

beraetle netlcelenmetbll mQ. 
tealdp lanınte Çakaa•Y .ı 
Amr,. reftldam bir ...... . 
kale .........,, ... tabJd. 
ab ,..... ı....w ...... 
d c... PMhkeıı.a • ı un
dan Hikmet 8. ........ 
den ... ,. .. hüuet 
cliYUa açmıfb. 
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4 MeçhUl asker 
14Vatan tehlikesi karşısında 1.,, 

1 ,.Şe·hir haberleri J ı _____ ____.-____ .__ ___ _ 

Müsademe fabrikalarımız · Madenailer i~tHis 
• • 

iki kişi nıı 
})oğuldu? 

ıçın 
A.nkaraya bir heyet Oldrova yolsuzlulu 

gönderecek tcıhkik olunuyor Sıhhat vekilini zi-
yar.et etti 

Orduya girerek ma. um a k f)rlerimizi fena 
telkinlerden (\~irgcmek şiipltesiz çok 

mukaddes bir fikir 

Boğaziçindeki kazada 
Yunan vapuru kabahatli 

Yeniden "mütahas- \ 
uılar f!diı-iliyor 
Sanayi baJ\kası müdürü 

Sadettin Bey Ankaraya 
gitmitlir. Banka' ve fabrl· 
l:alara &it mesail hakkında 
lktısat vekaletile temas 
~aecektir. 

Dün bir kısım meden· 
ciler Ticaret odasında top· 
lannuılardır. 

Bu içtimada. ınevadclı 
infilakiyenin madencilere 
ucuza verilme.si ve 1226 

Şenremnnrlinin oktnı va şu· 

besinde yapılan para yolsuzluğu 

ıntselesinin tahkikatına :Eınımet 

müfettişleri vazıyet etmişlerdir. 

tladiseııin şiındild şekAi bazı 

memurların sahte m.\kb:.z kul
lanuak para .ihtilas etmele':ri ı:

dcn ibarettir. 

AnkaTa, 14 (Vekıt) -is
met Paşa Hz. Sıbtırat vekili 
Refik Beyi malcamanda 
ziyaret etti, •ki ..ıt kadar 
görüştü. 

Eımer genç sok temkinli 
idi. Yib.\lnü bize çevtrdi. 
Gözlüklerinin arasından , 
biraz yüksek bakan derin 
nazarlan vardı. Bir anda 
bakıılanmız karııla§mııb. 
Gözlüfünün fnce çerçevesi 
içinde parlayan, bu derin 
ve koyu renkli razletden 
çok sakin fakat çok yüksek 
bir temizlik okunuyordu. 

Ayni aaktn ifadeyle ce

vap verdi: 
- Allah encamını hayır 

eyleye.. 
Fakat, ateıin efendi sabır 

edemedi. Elindeki çatalı 
tabağın kenarına dayıya
rak, biraz da bizi alakadar 
etmek için yan gözle bize 
de bakarak devam etti : 

- Azizim. Vatan,, En 
blyük tehlike ka11ıuncla •• 
Halbuki bu herifler daha 
hil& phı11lar ve 1&hsiyet
lede uğraııyor. Halbuki 
Rumelinden gelen feryadı 
duymuyodar, hudutlardan 
uzanan süngüleri görmiyor
lar.. Daha hala lttıhatçılıkı 
İtllafçılıkla uğraı.,yorlar ... 
Vatanın selameti azmin; 
ancak gençlerin namusuna, 
mertlitlne kaldı.. Ne hu· 
yurursunuz bey birader? •. 

Son cümleyi, yüzünü bize 
çevirerek tamamen bize 
söylemifti. Tekrar karde
§imle bir birimizi dürttük .. 

Ben, bu ıualJ, bir sualle 

karııladım: 

- Maarif müdürü Hilmi 
bey efendinin evini ibili
yor 111uıunuı: efendim, ne 
taraftadır. 

Bu defa da biribtrlmni 
dürtmek &arası onlara ııd
mifti. Atepn efendi, bir· 
denbire durdu. GÖZieri 
parladı· Çok tatlı ve mem
nun bir tebetlümle tordu: 

- Kendilerini ne zaman 
görmek istfyonunuz ~fen
diın? .. 

- Tabii timdi geç. Tabii 
olaniaz. Yann erken ev· 
l-erio-de ziyaret etıınetc: b

tiyotdum. 
Emıer genç ' .a1dn ve 

ıabft bir nazarla bana. 
bakıyordu· 

Ateşin , efendi tekrar 
tJrdu: 

- Zannederim lıtanbul-
dan henüz teşrif edildi· 
Kimlerle müıerref oluyo
ruz efendim ? 

- Ben .... gazetesi mu· 
harrirlerinden Y atçan Kaya. 
Kardeıiin , Dariilfünun ta· 
lebeıinden Nulm •• 

Efendi, seri bir hareketle 
tandalyasınclan yan :ka11ap 
elini uzatarak : 

Ben, imı.dı tanıildu 
mektebi mlld\irü Necati •• 
vekıymılill~ 
Celll hey, [1] 4fer arzu 
b11jU18HUllZ 1111.i l.eyin 
evble flmdt gideriz. Laeen 
b!z ,g4tle::ektik .. 

k~e çekildiler a'Vddette 
iıtl Jı r m, uau!ü clair..mde 
k-.r Mktmtne tevclti 
li ıtı\ıltit bycble, red· 
dlie aıv •ead'11i' bildi
rı.• 

Artık anlatmıfbk. Fazla 
eöz töylemeden yemekle
rimizi yedik . Yemekten 
kalkınca , karanlık sokak
lara sapmııtık. Necati , bir 
az duraladı ve yavaş bir 
şes)e ; 

- Hepimiz beraber .git
nıiyelim •. Haydi Celal.. Sen 
önden git.. Biz de yava§ 
yanı gelelim... Dedi. 

Her taraf zifiri karanhk
b. Alınan fU tedbire naza
ran burada da ahvalin 
'mucibi memnuniyet olma
diğı anlaııhyordu. 

Hilml Bey, 12] bizi pek 
teklifsiZce merdi•en baJın· 
dan kar§ıladı. .Şiımanca gö
beği, beyaz patiska enta
risinden taııyor, kısa etek
ten boyunu daha uzun 
gösteriyordu. Kendisine ge-
tirdiğimiz mektubu okuduk· 
tan sonra yüzünde daha 
büyGk b1r itimat doldu. 

- E•eL. Dofru .. Dedi. 
Bu adamlar, ittihatçılar 
harp istedi diye harbin 
büUln mes'uliyetini üzer
leriirden atmak isfiyecek
ler... Vatanı se"Yenler bu 
ciheti 46fünmelidir. o~dnya 

girerek masum ve ka:hn.man 
askerlerimizi fena tellttnler
den esirfemek onların his
siyatı vatantyestnl kuvvet-
lendtnnek fÜpheılz çok 
mukaddes bir Aldr. Allah 
mtnaffaldyet ver.an. letan
buldan buraya' :gelditinize 
çok iyi ettiniz. Mamafih 
buraya da emir geldiya .. 

..Şüpeli et~••• Asker arası· 
ına sokmayınız diyorlar ... 

(Bltmecll) 

[1] Şimdı l :bankası m1 1ür uı:m:
misi Cel&l bey. 

l2J İstanbul darülmalUmatı mii
dürlerınden merhum dayı (Hılıni)B. --Yeni cadde 
Tarlabaşı ile Gazha

neyi birleştirecektir 
Taksim meydanmda'ki 

inşaat tabii -oeryamnda 
devam etmektedir. Bura
daki emlak sirkati, eldeki 
mukavelenameye :göre Tar
labaşından Gaıhaneye .doğ
ru ıgcniş ve düz istikamette 
bir cadde açmak mecbu
riyetindedir. Öğrendiğimize 
göre, bu caddeye ait pro-
je1eri hazırJatarak ~anet 
fen heyeti proieyi bugün
lCTdc tetkik ederek şirkete 
verecek, bir müddet sonra 
da şirket inşaata başlıya-
caktır. Yeni cadde talima· 
ne 111eydanınm ortasından 
geçecektir. 

Yonlq hareket 
Umumi halalar çoplulaca

fma bWmlı10rlar 
Şehir llaliilfnde umuml hal~ 

ihtiyacı ktıfdihi bariz bir surette 
göstermektedir. Bunun çirkin 
aeımcri en 11mulmıd1'k yerterae 
gözlere batmaktadır. -Şehri 
bu pis v:iziyetten kurtarmak 
için yapllaca'k en kestirme iş 
ıumumi halAJarı ço~altmaktır. 
Halbuki biz bunun tamamen 
iksi icraata şahit ıolmnktayız. 

Ntteltim ing:ilfz sefaret kona-
11 dfttmdıki ~l! son günlerde 
•ıldln11Mftu-. Taktfmin arka 
tır.aflınnclaldıtrc ·~ ~i ~kil 
tatbik Nilnaiıt~r. 

~Jmıısı••---- Hik
met 8. &CfSEU ........ 

Tavil zade vapurile Yu
nan bandıralı Aleksandr 
vapurunun Boğaziçinde mü
sademe 

0

ettiklerini dün ba
ber vermiştik. Yaptığımız 
tahkikat neticesinde müsa
demenin şu tafsilatını aldık: 

Tavil zade vapuru Ali 
kaptanın idaresinde olarak 
perşembe günü saat 20,5 
da Sirkeci rıhtımından Bar
tma doğru hareket etmiştir. 
Saat 22 de Umurycri, F e

neryoluna geldiği vakit kar
.şıdan bir vapur görülmüş
tür. Bu vapurun Tavilznde
nin üstüne doğru gelmekte 
olduğu farkedilince derhal 
işaret :veriliyor, yolunu de
ğiştirmesi bildiriliyorsa da 
gelen vapur bunlarm hiç 
birine aldırmıyor. 

Bunun üzerine Ali Kap
tan Tavilzade vapurunu ge
riye alıyor, fakat müsade
menin önijne geç~miyerck 
karşıdan n vapur Ta
vilzadenin sağ omuzuna 
bindiriyor. Müsademeyi mü
teakıp T.avilzadeye bindi
ren vapurun Yunan ban
dıralı Aleksandır vapuru 
olduğu .anlaşt1ıyor. 

Bu müsademe netice
sinde T .avilzade bir k.aç 
metrelik -bir rahne almışbr. 
Rahnenin l:faŞtanıfa yakın 
olması ve burada sağlam 

bir bölme b11lnnnıası sula
ların Tavilzadeye hücüm 
ederek bir facia vt.lku bul
masına mani olmuştur. Ka
zadan sonra Yunan şilebi 
tevakkuf ctmiı, Tavilzade 
muayene cdilmi~, fakat ~:a
Tanhkta tehlikenin derece
cesini tayin etmek mümkün 
ohn:adı~mdnn 7avilzade 
Terabya rıhtımına yar.-aş

mış ve bur.ada istiyen yol
cuların karaya inebileceği 

ilan edilmiştir. Gece yarı
sından sonra Sir.keciye av
dt:t edilmiştir. 

İki kişi mi bol!ılmıı~? 
Yolcuların söyiediklerine 

g.öre müsademe emasmda 
iki ltişi denize düşerek bo
ğulmuşlardır. Bu iddianın 
doğru o'up olmadığım tes
bit etmek mümkün olama
mıştır. Vapura 80 yolcu 
binmiş, fakat Sirkecide ne 
kadarının indiği anlaşılama
mıştır. · Esasen Tarabyada 
karaya yanaşıldığı için Sir
keciye çıkan yolcuların ade-

. dini tesbit etmiş olmak da 
bir fayda temin edemiyecckti. 

Bu iki kişinin erkek olduğu 
rivayet edilmektedir. Bu 
hususta ayrıca tahkikat ya
pılmaktadır. 

Zarar nehadar? 
Tavılzade vapuru 88 tu

nila1o1ulctur. Müsademe ne
ticesinde 7 • 8 bin lirahk 
hasar olmuştur. Vapur ta-
mire çekilmiştir. Tamirat 2 
ay kadar devam edecektir. 

Btr yolcu neler anlatıyor ;ı 

Y okular arasında bulu
nan Samiha H. kau 
hakkında şu :iıabatı ver
miştir: 

" Gece saat 9 • 10 
vardı. Ben vapurun bur
nunda oturuyordum. Bir
den karşımda mr karaltı 
peyda oldu. Az sonra bu
nun \,üyUk bir vapur oldu
ğtımı an1admı. 

Verilen malümata naza· 
ran on bet güne kadar 

senesinde yaptlan maadin 
mizamnameıinin asri bir 
şekilde tadili meseleleri 
müzakere edilmiştir. 

Madenciler bu mesle· 
lerin halli iç.in Ankaraya 
bir heyet göndereceklerdir . 

llıtilf.s edilen paranın kat'l l 
mikt.arile ıhtil?sı yapaltırın 'ha· 

kikt adedi tfiüfettiş tahkil<atımn 
neticesinde b eli i olacaktır. --

Dalgalı ı~r 
Ankara, 14 ( Vakıt) 

Dalgalı borçlar komisyonu 
ilk içtimaıRı yapb ve 70 
kadar evrakı intaç etti. 

Beykoz kundura fabrikasında 
.için kundura 'kalıplarının 

ıslahı :için Evrih isminde 
bir modelci, kundura atel
'yelerinfn imal kabiliyetini 
yükseltmek için de Vehrıan 
isminde dtfer' bir mütabaı· 
sıs şehrimize gelecektir· 

Kitapçılar 
Müstakil san1 at.. Defterdar de
karlan~ ~erfisi gişiyor ma? 

Mektep kitapları f.iatları- Bu giin dav-0tlil{Wİn hu-
nı !nasıl tesbit edecekler zurilc a~dıyoı· 

Ankara, 14 ( V.lat) -
Milli mallar U. taidürü 
Rüştü B. teftiş heyeti l'Cis
liğine, yerine defteıdannız Bunla.rdan 'mada Kay· 

· seri 'Ve Isparta tplik fab
rikaian için de Çekoslu· 
vakyalı iki miitahassıs daha 
gelecektir. 

Naki B. dün Anka-
raya gitti 

On g6n denberl ~ehri
mizde bulunmakta olan 
Ticaret müdürü umumisi 
Naki bey dün ~nkaraya 

gitmiftir: 
Naki bey ıehrimizde Ti· 

caret odası ve Zahire bor
sasmtıa rüesa ile temas 
ebnif, Rusya ile yapı'acal: 
yeni ticaret muahedesine 
esas ltttha% ec:lt!nıek 'Üttre 

bazı malumat Almtıbr. Naki 
bey bu humıtaki raponınu 
hazır1ıy~cak -ve ve!calete 
verecektir. 

1

lsterlin dün lOpara çıktı 
lnstltz lirası din •abah 

borsa.da 1013,5 kuruşta a· 
çılmıf 1013 kuru§ otuz pn· 
rada kapanmıftır. Bir 
aralık 1015'5 kuruta kadar 
çıkmıı, 1011 kurup dadar 
da ciGflll\istür. 

..:::ıaıuıımxmcasmeıaızıwwww 

Vapur gittikçe yaklaşıyor 
bir felaket wkuu kaçılmaz 
bir hal alıyordu. Batırmak 
istedim. Sesim boğazımda 
kurudu. Bizim vapur dur
muş, bağır.an, çağıran, orta
lığı velveleye vermiye baş
lamıştı. 

Çünkü valcit henüz erken 
olduğundan~ kimse )'~tma
ımştı. işte tam bu sırada 
tacia vukua geldi vt, m'iit-

Mektep kitaplarının fiat
larını tesbit etmek yüzün
den kitapç.1larla Devlet 
mAtbaası ar:asmda bir ihti
laf çıkmış, kitapçılardan 
bir heyet Ankarada Maa
rif vekaletile temas ~tmiş 
ve dünmünmüştü. Bu heye
tin verdiği malfimata göı e 
vekalet, kitaplarm üstüne 
maliyet fiat1arının yaı.ılması 
ha'kkındaki talebimden vaz 
geçmiştir. Kitapların satış 
fiatlarma gelince, bu Maa· 
rif vekaleti!e yapı1acak mu
habere neticesinde tesbit 
edilecektir. 

Ferit B. 
Y arın-Londraya 

gidiyor 
Londra büyük elçimiz 

Ferit B. yarın öyleden son

ra ekspresle memuriyet ma
halline hareket edecektir. 

Ferit B. evvela Parise gi
decek, ol'adnn ı;evcelerini 

.alarak Lon<l~aya geçecek
lerdir. 

İhzari komisyon 
toplandı 

V;Jayetle Şehr~anetinin 
birleştirilmesi hakkında be· 
saba müstenit bir proje 
hazırlayacak olan ihzari 
komisyon dün ıilk içtimaını 
yapmış ve Bmanetten bazı 
ewakın celbine lüzum gös
termiştir. 

ikinci içtima yarın yapı· 
lacaktır. 

hiş bir çatırdı ile 'meçhul [ MaarUte 
gemi bizim vapura bindir- .__ __________ , 

di. Bu sırada can hevlile Müfe1tişler 
kentlilerfoi çarpan vapura 
atanlar., denize dalanlar da 
olôu. ~ 

Müsadame netioesinde, 
vapurumuzun ön tarafn1da 
hiiyük bir pelik ~ç.ılmıştı. 
Bu sırada · elektnkler de 
sönmüş olduğundan, vc;zj. 

yet cidden J<orkunçtu. Bir 
muddet sonra gemimiz ya
vaş, yavaş sabile yaklaştı 
ve baştankara etti. 

Sabahleyin de motörlerle 
Sulh vapuruna aktarma 

ettik. 
Benim kanaatime göre 

kabahat Yunan vapurun· 
~fadır. Çünkü ay ışığı al-
1mda karşıdan gelen bir 
vapuru hatta bir mavunayı 
görmemek mümkün de

ğildir.,, 
Y'i!raıananlar 

Müsademenin şiddetinden 
bazı yolcular yaralanmış, 
bazıları berelenmişlerdir. 

Bu ıarada bir mühendisin 
başı yaralanmış, ayağı !C -

delenmiş, birçok .. anım 
yerlere yuvarlarıdıklanndan 
'Vacutlan 'lıyrılmlşbr. 

Maarif vekaleti tarafın· 
dan · A,vrupaya gön

derilecek 
Haber aldığımıza göre 

Maarif Vekaleti, orta ted
risat umumi müfettiıler1 
hakkında yeni bir. tasav
vurda bulunmaktadır. Bu
na nazaran umumi müf~t
tiıler bu eene içinde sıra 
ile kimilen Avrupaya .gön
derilecekler, orada mes
leklerine ait tetkikatta bu-
lunduktan sonra dönecek
lerdir. 

Tıp talebesinin seyahatı 
Tıp fakületesi alebe.aln

~en 25 kadar genç, ltal
yaya bir ıe;hat tei'ttp et
mitlttdir. Pasaport nma
meleai bittifi takdirde 
ıgençler önıimüzdeki sah 
gfınü ıdenlz yolile hareket 
edeceklerdir. 

Gece ısan'at kurstan 
Selçuk ve Ülküdar Jluz 

•an'at mekteplerilNlıtki ge
ce kurilannı lijTedihnit· 
tir. 

Müstakil ressam ve hey

keltıraşların birinci sonba- Şefik B. tayin edila::dctir. 
har sergisi, bugün on beş 
buçukta erkanı hükumet 

ve davetlilerin hororile açı
lacaktır. Türkoccağı bina-

sında üç ,büyük ve iki kü
çiik salon işgal eden ser
gide, jüri heyetinin tasvi-

llus.J 9ada 
lktisadi bir suikast 

binden geçmiş yüz kadar 
tablo ve beş parça heykel 

vardır. 

Sergi 16 eylülden 16 teş
rinievvele kadar hergün on 

beşe kadar umuma açık bu

lundurulacaktır. ---
143 kilometre 

-·-
F evzipaşa · Malatya 

hatl1nda 
Ankara, t3 (AA) - Fcv· 

zlpaşa Ma\atya hattının biten 
143 kıtom~relılc kısmı, Ayıntap 
Cebelibereket valıleri ve cenup 
hududu kumandan ve me•ıki 
tı.;mandanları, belediye reisleri 
gurup muhendissleri, hüyü'k halk 
kiltlc i .buwrile 9 Eylülde Göl
baııoda merasime riyaiete me
mur Ayintııp valisi Tallt beyin 

nutkunu müteakip a~lma§tır. 

T alit ~ mıtbında bitham 
demiştir ki: Asırlardanberl ne 

bitmiş, ne de baılamış bir t~eb
büse tesadüf edilmiyen ana va
tanın bu güzel parçasında ıim· 
<lı topraklarımızın rengini çeh· 
resini ve hayeh umomtyeain 
seyrini değiştiren şu raylar ne 
hdnr derln manalara torcüman 
oluyor. Bunlar cümhuriye reji· 
mini eski 1 darelerden ayıran en 
kuvvetli harikalardan 4>1ridtr. 
Halkı daima soymuş ;ona bir 
şey Yermemi§ ölan eski i<lare-
4erc karşı cümhuriyet aldıRı V«· 
gileri birer servet ve refah 
vasıtası, birer umran abldesl 
olarak hakkediyor. 

ismet Pap hükümetlnin em

salsiz lbir enerji ile takip ettiği 
timendif er siyastt1nin eseri 
olan bu hat, nesiTierden ibft-ı 
sürüp ıgiden açhğın, ~falet\n 
vatanın ufkunda .brakt1rdttıkara 
ıbulutlan .O.tıtan ve halkı eer., 

velin temsil ettiği refaha, .aadete 
kotturmak, "'1yMl, ii\:tisiıdi kud-
reti, va'hdeıti konımllı: k;in atılan 
il&.ht liamle1erln e9'!!"1dlr. Bu hat 
milli dehanın ycglnc ve en yük
sek rumuzu ReiS1cilmhur Gazı 
Mustafa Kemal Haıretlertntn 
demir iradelerinin büyük ibtr 
mürt~dir.,, 

mki gün cvelki müslsa
mızdt! Devlet DemiryoUen 
hakkında ıum'1m .müdür Ha
şim Beyin beyanatını lcay
deder:ken, {F evzipaşa-Oun) 
kısmı ( Fevzipaşa- Konya ) 
suretinde intişar elmiŞtir. 
Tashih ve itiz.ar ederiz. 

Moakova, 13 ( A.A ) -
Leningrattakl bat.ri tnw-t 

tröstünde Sovyet Jktıeadiya· 
bnı yıkmıya matuf bir teı
kilat keşfedilmiftir. Bu t4M

killt Sovyet balarl inflUlb• 
nm tnkipıfma. mani elmak 
ve bütün siparifleri -ecne

bi memleketlere vermek 
maksadını takip etmekte 
idi. 

Bunlann devlebt-,.pbk

lan zarar onsektz inltJon 
nıbledir. Maznunlar 9 ki· 
tidir. 

Tevfik Kamil 
An karada 

B 

Ankara. 14 ( Yakıt ) 
Tevfik Kimil & pldl. Ha· 
riciye vekili ile - ald
oet fl&'öttü. Notama ba-
-ı:ır1anıror • 

İhsan Abidin B. 
geliyor 

Ankara, 14 (Vialat) 
ihsan Abidin B. Lealberg 
ziraat ter!idne 4ftlnek üze
re htanbala hu eket etti. 

".Ren,, tabliye 
ediliyor 

Londra, 14(.A.A) - Ren 
ay aletinin lııgtllz kıtaab ta-

nfmdan tahllJ4911ne "Jllftll 
baı1amı~ktır. sah .. nim~ 
kaltar jlti tabur geri .-ıı 
bulunacaktır. 

Londra, 14 (A.A) - in 
--:ajliz ffgal ordwmıa alt "ba
zı cüzı kuvvetler bugiin 
Vtabaden ,ebrtai terk et· 

llMft:ir. 

'1.alebe ıniifettifliği 
Ankara, 14 ( V alctt ) -

Müderris izzet B. Avrupa 
talebe müfettişi etdu. 

V,,anm asır we'l!d 

VAKfT 
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Salim nam~ 
Bepofhı &wwl 
ıneuırllğı denınurı

~a koyun otı.tır -
lıen merfcuma Zen
ci salih IJBllfal 
or•d• balliıian h
~UJ'll atarak,,...,._ 
da bulunan 1coyan-

Ruslarla müzakere ları 11hzetml1 ol-
Ankaru • 14 - RuSJarla masmdan defayı 

muzn'kcre devam etmektedir. laylnl dillenafı. 
ld101lat c:etvelttrmin tanzimi sımnınıl4 e.....ıa 

• 

ranın ikmali itin :ellwc:ı 
fst:ntak~ ..... 
na.t etmiftlr. 

Herl1aldebu vadiJe Ya,>llacak 
en doğru hareket ihtiyat 'll'ig. 

betinde .temiz v.e sıhhi haltlar 
ya pttrmı kt ır. Şebttnıanetini11 
._ ifi itanal ~tnıemt'Si ıutnmni 
'Slhhıt ve şehir temizliği namına 
:wltdtıtle ~ır. J\iakadarlıno 
hartJtetini btkieıı t i,t } ;z. 

Yanı ba$1mda ve arka 
tarafta dümenci de vaTdı. 
DômeBi •re edİyol'du. 

Adliye, hadis~ye qz'ıyet 
etmiştir. 

Cevat B. geliyor 
Maülf 'ftkMetl Otta .,._ 

risat •iMlirii Ce.at B. llle
p. ... rilnille .... c.ıkttr. 

için yann tekrar toplanılacak- 11U11'1'emel IJlıaJŞe • 
tır. Mu cetvclJer hafta 1çinde \~le!:.~ir=:•:!'~:!!===~·.J 
ikmal olunacııttr. il 

I 
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Bir noksanımız Paris gazetelerı lngılız murahhaslarına H zırlıkl;r nihayet 

e;i:;:~ad~o~~~ya~i~~: hüCUffi etme te İr er hut halinde yalcalandı hadisesi ye~fdeıı tah- buldu H 
· ı k d 1 arsada ciirnıu meş- 1tfül•im bir ~ııilsf"t'tnal j 

yor. On sekizinci f hh y k Bursada çıkan Y til yurt . kik -ec1Jl2:0 !- j Ba~vekıl 1 met Paıa lJz. nin 
asırd Parls, 13 (A.A.) - Gazeteler ngiliz mura 881 i o- f d ı. d Izmird" çıkan Hizmet ı .. - -~ ... , ·~d... "i."" k- ı a Pek makbul olan ansi- k d C d re ikimiz e o~u u~umuza rıy.ııseli a lın n açı;aca · o ıın 
klo nt Cecll in berri tesllbatın tahdidi hak ın a inevre e dd refikimh.de o .uduk : 1 redf ~ malfımat bugün eski p 

1 
p . göre, bir mü e~tir Ar- uçuncli 'ürk hp kon resinın 

itlbarı11dan düşmüş' evvelki par· icra ettiği tqebbüsü tenkit etmektedir. öt anzyen mutlµ nahiyeliinde ikamet Bir müddet evvel İzn1ir hazırlıkları bitmiştir. Bu eneki 
lak ınevlciı" rıı· uu·ksek kürsüsünü gazetesi Fransa, htllya ve İspanya ile mecburhi d~skd' erlik etmekte olup nslan lstıın- efkiin ummniyesini ehem· kongrede kan er, ·mi h ı.a\ık-
ka,y ' ~ usulünü kabul tmit olan bütün devletlerin ta ı ı teı· miyetle alakadar eden betmiştir. Hangi iş olursa 

1 
k t'" hf bulun Üsküdar semtinden muazzam bir 4ıadise ye- lan ve rbe t muhtelif nıe\ZU· 

Olsun mutlak bir mütabassıs ithal ihzari komisyonunun karar annı a .,yen ma uz olan bacı Ahmet isminBeki j nlden cani nmı~ ve tahkik lıır urdır. 
eline ·ı · bb"" bulundurduklarına dikkati celbetrnektedir. ~ahsın vaziyP-ti mahalli , fh l t B B L d '- l 20 

f
. . verı ıyor, her teşe us T I h tı t hdit komisyonu ... - ~n asına a mmı§ ır . u ugune ıı;a ar ..:ongrt>ye 
ıkııden işe inkılap ederken, Cinevre, 13 (A.. A) - esi a t:hirinin lArifine hükümetçe üpheli görü- hadise, Amerikan Standart kadar doktorla bir çok ecıacı 

<> işin eri olana akıl danışılıyor. 1924 protokolunun "mütecaviz,, ]erek kendisini bir bahane kump nyasına ait bir buçuk kaydcdılmı.,tlr. Kongreye dıı 
1( mu"'teallik maddelerini, Fransız murahhas heyetinin miİyon okka gL zm K rşı-ıtruııuvustanın hercıeyciliği, k b l t H tı· ile anınzın davet etmişler. al d hl k tal>iplı·ri hrafından bir müıa -
Ut k :w t klifi üzerine yeniden tetki e af amıf ır. ar: re ı k h ki r. y c nn isti it ve güm-

1 ancak bonmarşclcrle ak- e kliff - k Büyücülü a ·ında ira- rük resmi almmnksızm itha-

1 

caat \aki olnıoııu1tır. Ec1.ımlor 
t b .. k dan sonra FranSIZ le muza ereye arJarda kalmıştır. Gittikçe ir muna aıa desi alınarak üzerinde ıtn- linc müsaade dilrniş ve nıes:~klerine ait muhtdıf m l"V· 

baş döııdüren bı"r çabuklukla esaı olmak üzere kabul edtlfımidıtir. k I 
1 

ktı hnrriyat yapılmı~ altın bu suretle hazinenin men- zulor hakkında tebligatta bulu -
" Kat'ı· metin, komite ..aara n an a eme a ınaca r. , ,,ayıt ·ı· "'l - - b k t J 1 faatı üzerinde tahminen k'- d 
u - - 1 b 250 bin liralık bir sulisU- K d ~ an büyÜ}'en fikir; ı ım .... gumuı ve an ono o ma · l nııcıı · uır ır. 
nyası bir kafanın ~rçevesine SO''Y'""'f'·ler Çin fopra v ında üzre 280 irn parıı ile ir mal yapılmı olması mese- ongre bu en~kı lçllmaında 

6ıbcak değil. ~.- """ çıkı tırnak, müteaddit anah- lesidir. :ı.yrıca şu mühim noktayı da 

fvet öyle aına fırsat çıkınca ilerliyorlar tar bir çok muska, 17 renk Hadiseyi vaktlle ihbar müı.akePC edecektir: 1931 se -
hepimiz, Jıer şeyden bahse &erine ipek, kuluplu ufak ne inde açılacak olan dördüncU 
kcndiıniıi salAlıiyetli görüvo- Londra, 13 ( A.A.) - Da il l" ~la ilin ~ 1 ıık den nı ııha hi rl n· par lar, zencefıl, bir mik. ~dza n, :~~ü;:•u:,:• t,;::,';ıt;k; t•p kongresinin beı nclmilcl ol . 
ruz. En başta gazeteleri, ken- den aldığı bir telgrafnamedc '"Prôpranizya,, dan hareket eden tar keame ıeker, ayna l ı- lı pisane müdürü Cemil m ı ve muhtelif Avrup hu-
dfn,...· . bin kı'şUik bir Sov,·et mufrczc ... inin demiryohı hımı bo) unca klan zuhur etmı· tir B <I · M 'leh 1 '-Q ti ı . '- '-... ızı söyliyclim ki , yarnın ı n • eyoır. umaı , gaz a- " ııır er nın ı;;ongreyc iştiraıdnl 
acısın duyduğumuza baş- .~ mil ileriliyerek '·Kııngking.., ~ehrini i~~al cttigi \·c burJda Tahkikat ilerlemit ve bir •0 ma .. ot nnm1 ltm- temenni. 
kaları inandırmak kabil olsun. iki saat kaldıktıın ve hali ricatte bulunan Çinliler ile uıkk çok kimrelere büyü şapıl- da İzmire .şokuldµğunu İstanbul ikinci ticaret 

· l · ı ı .· •• k"l d w 1 l t Jddia c tnılctir. Bundan Meseıa: ömründe bir gönye- ve mitral'-·öz ateşt tcnt cm \tef\ onrn es"ı mc\ wnc çe 1 • ıgı an aşı mış ır. ı: mııhkcmcsinde bir ticaret firma· ı - bn ka, iktisat kon resine 
ilin fiircesındeıı bakmamış, nıü· diğl bildiriliyor. Ayni ~ar.etenin '·Şan~hay,, dan ııldıjtı mııh\· gümrükten tezyinat ve lef- smııı nwn"i dava ı ıı.çılnuıtır. 
l~ndisliğiıı lıiç bir noktasını mata göre l\1ançullnin Ru ... ııır tor.a{ından hombardımnnı de- ri,nt için lınmış 0 Jan 45 Dav.a, h ylı hu~usiyell haizdır. 
öğrenmemiş bir adam, bir köp- vam ediyor. lkl glindenberi <,'inliler Ru:s bat.ırpla ıma mu- balya halının bir daha Dav-cı mevkiınd,. olan, Bey-
rüyü, bir )'Olu kusurlu bulabi- Jrnbele ediyorlar. iki tamim zayiat• muhim<.:c imi':'. iade edilmediğini ve bu oglunda •Empertyal• oteli sahi-
lir; fakat onun hükmü işin y • f d k• k balıl rın esrarengiz bir ıe- bi Ali Me.mduhi beydir. 
dış tabakasına Aittir. Hiç bir UDBDIS an a 1 şe ave - . - kilde ortndnu kayboldu~u- Kendi:;\ lngilız ~rarcthnnesl 
2a . Atı"na, (A.A) - 1"ı"rhalada daha kaldırılan kimselerin F tb 1 1 rı nu iddia etml~tir. Bu h - d b d '"E l l nıan teknik bir kıymeti lıaız ı; . u o maç a lılar, firari Rum1ar namı- civıırın ı ina a mpr ya ., 
olamaz. Bir caı·r ralısmanıışsa serbest brakılması için istenilen (5,000,000) drahmilik , 1 otelini idare tmiJ, .son zam n· v .. • na işga in son ün -
elbette kundura yapmaz; fakat necat fidyesinin tedariki hususunda baş gösteren müş- - • - rinde 1imanımıza gelmiı • rd bu btnayı terk ederek 
bunlar i\;in: a: şu iyi, şu da külat dolayısile ç.ete reisi Tzatzasın alakoduğu rehinleri lJe~ikfaşın ııe GalailJ• Ye sahiplerinin firari üze- kartı ıradnkı baıkeı bir 
Ieııa! • diyebilir. Yani tenkit kurtarmak imkanı henüz hasıl olmamıştır. Hükumet, serayın galebcleri rine hükumete kalacak binan çıkını~. "Empriyıı.l., is· 
edene: a: gel de daha iyisini Tzats m takibine şiddet ve süratle devam olunmasını Beşiktaş ve Beykoz la- iken ortad n kalkmıştır. mile otelin\ orada idareye ba1· 
sen yap! » denemtz. Demek emretmiştir. kımlan Beykoz sahasında Aynı zamanda gene güm- lnmıştır. "Empr\yal,, ismini de 
doğru olmaz. Ama eğer işe • l -· d rükten kaldırılmış 1() pi- kendi namına tescil cllirmlt 
«arışanınr ııadterini aşarlarsa, Ruslar Ingiltereye bir mümes i gon e- yeni bir müsabaka <laha yano meı'elesi de vardır bulunmaktadır. 
mütahassıslar anlara a: çizme- riyorlar yapmışlardır. Geçen hafta ve bunların kaffesini or- Hıllbutcı Sırkectde .,0 m _ 
den yukarı çıkma'•ıııızı. ~ cınr'ıni d S sıfıra karşı üç. sayıla galip taya atan mumaileyhtir. ~ .r ' - Moskova, 13 (A.A) - Tas :·i • ısı bil iriyor. ovyetler ı niye,, otelt sahibi Omer L ul 
pek lıaklı bir salal:iyetle vere- gelen Beşiktaş b\ı defa Alakadar bazı müfettiv er, 
bi liri \' 

1 
lngiltere ile Rusya arasında Ct·. • ı edecek mükaleme- 1 aldıklan emirler üzerine bey d ki bin da açt~ı oteli, 

er. n nız neyazık ki sık lerde taki!.P olunacak usul ve şekıl hakkında tetkikntta sıfıra karşı sekiz ı::nyı 8 
ga- c ·ı B ı ıf d · - "Empriyal,, 1 mile idareye dc-sık çizmeden yukarı çıkarız. ]ip gelmiştir. Yalnız şu emı ey n a e ıne mu-

bulunmak üzre bir mümessil göndermeleri için lngiJtere · ı 111 Biz ve mOtalı?ssıslarımız, hepi- noktayı işaret ermek la- nıcaat etrnı§ era r. 
hükumeti tarafından vaki olan daveti kabul etmiştir. j M JI Ç f 1 

rniz birden nym hatayı beraber zımdır ki Beykoz dün sa- zmitte i et i t iği 
Fılistinde lngil"ızlerı·11 endisesi ff k i k H f k ve birlikte işleriz. • hayı iki muva a oyuncu- zmitte çı an" ür f lr" 

Bu belli başlı noksanlarımız- Londra, 15 (A.A) - Deyli Meylin Kudüs muhabiri sunun yerını ikinci sınıf refikimizden; ,Kapalı zarf 
kt bildiriyor. Yahudiler Cuma akşamı Ağlama duvarı dibin- iki oyuncu ile dolaurmuş- usuJile müzay deye konu-

~aıı biridir. Bir me ep ve d d d ki · d k 1 n çı"flik Re·ıaicumhur vc-la e ua e ece erın en endileri ile Araplar arasında 
cerbiyc meselesinde, nıesr. ·d k l .. d l · k l tur. kili Hasan Rıza Bevefendi-

1 
~ k" ı yem en ·anı musa eme erın vu uu i ıtimnline karşı hü- Galatasaray küçükleri de ,1 

bir gazete hiç pervasız ıu ·un k h il f d b ye 141000 liraya bırakılmıt· 
verir, tcnl,it eder. Jialbuld o umeti ma a iye tara ın an ir takım tedabiri askeriye Taksim stadyomurıdn kur- tır. 

ittihaz olunmuştur. iki tarafın yekdiğerini boykot etmes·ı ı · d k" R t l 
gazetecinin terbiye ile alftkası, d k f k d lu uş ismm e 

1 
um 

8 :ı- M~mleketimizln bu kas-
ara a i müna ereli artırma ta ır. Araplara gizli bir l b' maçı ynp eeııe nıeselft yalnız melttepte mı a ır revans • mmda da azimkiir ve kud-

. surette dağıtılan bir beyannamede Yahudilerden toprak- n1ış ve sıfırn karşı iki sayıla tli b "' -k ı· · · 
okumu<! buhuıınaktan ibarettır. re uyu e ın, e erını " . tan başka bir şey satın alınmaması tavsiye olunmuştur. galip gelmiştir. göstereceğinden mes'uduz. 

Son v. :ım~nlara ait üç hadisryı 
tlcri sürelim: Sevgili bir ölünün 
tab~tu arkRsında yüregi yan
nıış bir dost sesi : ır doktor
larıı.ıız bu öltımden nıesul 
olmadıklarım ispat etmelidir
ler. :. demişti. 1 eessürün pek 
tabii neticesi olan bu ses tıp 
aleınimizi sinirlendirmiş, gürül
tüye boğmuştur. Tenkide lıala 
kufür göziile baJ..1ığ1mızı gös
teren bu halin sebebi salalıiyct
siz ıtı üdahelelerin de sebebidir. 

Hangi mfıtalıassıs olursa ol-
sun· ? · • sen nekarışıyorsun. > 
demem,ı · k . ·ı • ... ı, arışanı ılzaın ı e 
Pı~ınan etmeli Halbuki iter 
zaınan .. d ~ " • •tt• ..... gor uğuınüz ve lŞt ı-
lJ)111· Cfan ız s{nirli istihfaf ve iiııvaıı-
tı' alınma 1lmi tstibdııttır. Bu 
it oksanıardaıı ınünı}(ün olduğu 

i\<.lar "ab k 1 · u kurtulma ıyız.. 

-- ~ 
Eı~;-ik-;i-rketi öziir .. 

diliyor 
· Ele~trı~ şir}e~linden: E\ \·elki 

gun snnt d 
el k 

19,50 de Silih ar 
e r . 

rin 
1 

ırik fnbrikıısı makinele-
cıcn '·ı ht v risinde ansızın zu-
ır cc{ l u

111 
en >ir kaza şchrmlzdc 

tını t b' . tcb ı r ccrcynn ınktaınn 
ihue: olmuşttır. Derhal bir 
\ a ~at nıakinc~i hail faaliyete 
ce 7. \ 'e yarım saat sonra 

tl. ireynn inde edilrni..;tlr. Elek· 
r 1 <.:· " 

b •,ılrketf, mücbir blr se• 
epren rn ·· b 

lllkıtu ute\'clUt olan u 
~ti t d_an dolayı, muhte.,re~ 

~ erıte ·nc arzı itlznr eder. 

GÜ 

Tarafınızdan vaki olacak talep üzerine en son model aletleri tecrübesile 
huzurunuzda amik bir muayene icra edilir. 

Bu ınünasebetle alatı beytiyenizin de 11ıı1aj1enesini te111in 
edebilirsiniz. Küçük taınirat Meccanen diğerleri 

Mal olduğu fiatla icra edilir. 

ı ...... ----·------....-~a.--------1· 

Sat ; ·e 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim· Şirketi 

Her şeyi veresiye satar ve tesisat yapar 
etro ~ n, lünel ev11Bnı, Heyomu tlebri~ uui, eyozıt istaobul. 

vam ~tml tir. + Sabık Şehremini opera· 
tör Emin ve eski Konya valisi 
J lOsnü Beylerin mtiesslsleri ara
sında bulundukları bir anonim 
_şirket İktisat vekl1ctlnc müra ,. 
caat ederek Rusyaya gönderi • 
lecek bütün vnleks ( Palamut 
hulasası) primlerini a1mak lçln 
teşebbüsalla bulumuıtur. 

• Nalla ınü te§arı Arif B. 
sular meselesi ıre vekalete ali 

diğer mil tacel hu usat haklunda 
Vekil Recep Ueye 11.ahat ver
mek ve 1 ıım gelen talimatı at
mak Üıere evvelki gün §ehrl· 

mize gelmtılir. 
Arif bey .ayni gün illlhaı e

dilen mukarreratı hamtlen An
karaya hareket etmi tir. 
+ Alı sigorta koml •onu 

ka1.a ve harlk slgortalannın nna 
hat rını tespit etmı hr. 

Kaza v~ hıırik tarif elerlle talı 
lgorta komtsyonu mC§gul ola
caktır. Bu komisyon aynı zaruıın· 
da daimi igorta koınl yonudur. 
Bu komisyona Ucaret müdürü 
Muhsin 8. rlyp el cdec.ektir. 

• Rum ba9pnpazı Va ılıyos 
efendi ha tadtr. Kendisin\ tedavi 
eden doktorlar, uzun 'bir istir • 
hata muht ç old~unda mütte· 
fikllrler. 

Bu ha talık mfinas~bctile, 
Rum ba~ popaz.hğındn tebeddUI 
ıhttmalı km'\·etle baş gö tel'.mt tir. 

• Emanet, halkın ıhh ıı 
ilibaı ile, gaz neırcdecek kadAr 
boı.uk bulunan kabloların bir 811 

evvel dt'ğlttirllmes!nl tirketl<'re 

teblı~ etınl~tlr. 
• Meb'uslanmız en·clki gurı 

Kartal halkının ihtiyaçlarını tel· 

kik clm1şlerdlr, 
.. Adliye müfetııvlerl 1 .. 

tnnbul tevkıfan ini t ftı -
i erdir. r d:tiıat ;nelJ ıck 

bazı mc,1cuflara alt te\ tf mu· 
z k rt<I rtı cft., m ktf ı) M,ı e• 

Jrnd dılm<"dıgl 

and lar 

L. 11.ı {IJt Hanıma: 
Beucı:ıffa ,., na 

Bıı a.lnı~ ela' a ... ından ... onrs 
~ 1 cl~med 

h~lk im \·ncuk arın s ' 

heUıoclıı 1 ~~nı gckn teclbır· 
J~ri ~c~~k t ılep ııt.ı:rıne . gc· 

l fiıtindcn ittıhıır. 
rcl,-.c J,cnl ı tı' T bil 

t klc ınuhclleftir. ıı 
c ınc l mallnr dn bu 
çocugıı a 
me) ,ındudır. 

· ara tc'i· 
(o~ugun l ungı t • 

· lin~e· \na Hm cdılt.-ce~ıne ~c . . . 
ki ın , eh'ı 

l hn ı,:·ocıı urın 
\C >.ı a\i 
olmuk hu ıı,uııdn nıu' . 

lılhi} etlere ahlptır· 
hıık 'e :ııl dına ı 
ler . \" ıJıııı lıo~nnnııı . 

knrsrile bıtcn.e 
bo~anrıııı 1 edile· 

• ığtıll tC• ını 
hılkım ı,:u1:l ıdn bildirir. 
ceıtı taruh kuranı k tıımanıcn 
Hunu mkdır etme 1 al>ii 

. hakkıdır· 
Mklmın k nıınır· 
} ikim bu hakkını u 
lcı d kU\'\ et 

kcn hat.ı e,a tar ıın ıt n 
i e çocu,,ıı 

alır . Uıı csıı !ar il) terbiye•! 
buyuınc,i, tııh~I • 

1 rıı-urılır · 
hıbtı'unc" 8 

' . dl~· 1., d bi!dır tıın •· 
~ lcktubllllllZ a . ı· C' ·k hak , eruırt 

noktnl.ır :,lt.c 
nrnhiyctteJlr · - -
Nil taşıyor 

,__.....,,,.... .... 
, lnılUll 

Be,mıı eder ~e . 
.. .. k .hil' felab.& 

11 'il' l)ll~ll 
le u irrı~ at uk . 

,., "Tayınıs,. 
Son gtlcn tdığı 

in lskende~yed~I ;ehri· 
malUmata gore bı . baş· 

. . i günden erı 
nm yırm hitanı bul· 
lıyan feyeıadnı k n tehlike· 

. e er e k 
mnsı ıcap d m ctnıc -
1. b" rette e\'a d ı ır su il' sene eıt 
tedir. ~asen ~~ar yüksel· 
beri Nihn bu . . 

d.ğ. görülme111ıştı. .. dd" -
ı ı h yuks ı 
Nil birsı d& a hukunıe· 

ği takdirde, Mısır muha· 
ı. arlarını 

ti, Nilin l"en ,. bir efer· 
. . umurnı 

faza ıçın labiyettar-
berlik i1j111na 8~ k yer· 
dır. Şimdiden b~Joına da· r . yaru' 
lerde aha ıyı Ll .. k"n•ctin en 

• t' nll u ,, 
vet etınış ır. kta 12 se· 

k "u no 
çok kor •!ug ilin suları hep 
nedenberı N d kuV'etlı 
alçak olduğun an da Nil ke 

'k karşısın 
bir tazyı 'btin • 

ıkılına 1 1 ı. 
n rl rının .Y . al tahakku1' 
l·d·r Bu ahtım bıi"ük 
ı ı. .. Mı ır " 
derse ıbütun Şimdi· 

._ \ uğrar. t 
bir felfiı~e e 01urac 8 

:den her tedbire 

ol~ 
Rus/tJr 
~ ttcrıetm 

1acirl-er1111ı .. ··ı •t rıf,atl'" 
,,, il) kll o 

1 otlar 
~ rilen n 1 \ 

l\l ıd.>:lıtnllZll ~t: \d:tll Jl\I . 
re J ... cnn ıı O· 

ınats g ' (es 1nrflrıdıt 
l ıı} ~oıı h ıknnıır çı 

ru une \ 
(ic ıı gurn ı ıı>lcriııın J ı 

mııl ı ı l .. 
karılınıı 1 •1 o' n , f\ 

Uerııı c 1 1anır 'erg ınptedıJnı ~ 
lnrındnn dol~} ı npı' ın icıl:lf 
tir. J tııJlıtık• ) H r~ı l 

. kntıııı\ 
111ucibJlllC l\lı h:t)\ Jkli· 

1 bır c . .ibl 
ınc e c:ıı • k l:ır bil ,.. 

1 ll"C) c 1 ran cc ıı ırır.ı-ılnll\ .. 
le) ı: ,, ' ıuııanıc h ı-umct c td 
·teııın l b 

Du ınc •c k 'a/J) ctın ı1.ıt • 
ı k cdılcre ı 
~ 1 :U.>ir ulın01a 1 

nıı ı:,urc tc~ 

i'Jllldıı. - ~ •• 

Jzmir ı·ali v~ .ınteıtı ı 
Balık sırın e 

l. · K •1ııın Pf\ 8 

lznur va 1 ı ' Fıı ka 
. . nunt ka ı 

ile fzınır .. B ek pr • 
f t. · Zuhtu · 

miı et ıSJ B 1 kc irc el· 
le lzmi ıJ n 

1 
o •. 

K" ım '"' 
111; lerdrr. 
Zulıtu B. Bahk r 

rtı ı ,,r 
rl 1 rr A.>'a 

ft ı,ı ıle bıcr 
gıtını rrdır. 
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Gazetelerin davası 
İrtişa tahkikatına ~it neşriyat etrafın .. 

daki muhak~e dün başladı 
Mes'ul n1Dd6rlerin hepsi bizzat mahkemeye 

davei olurıuyor 

h:ı~ıııın ki.şıdı :.-:amanı gcl
mcmi,.tır. Tuhkikutn muvafık 
\'ey:ı muhalif ne~riyntra bu
lunduj:ttımui'., uncnk mahh· 
mcınizce tahkikat C\ rakının 

Ankara hu u meKfebınıh Ka~ .. va 
kabul şartları 

Ankare hukuk mektebi mü-r 
dürlüQündcn: 

) - Lise \'eya yüksek mektep mezunları alınır. 
2 - İmtihanla t.alebe ıılınmaL 
3 - Kayıt müddeti T etrinl evvel lptidaıından nihayetine kadardır. 

K~ut bir it• aahip 

olmt.Jr isteyenlere 
'-. A 

YEGANE EIRSAT 
~yo~lunıın en itltr bf r 

semtltıde, seııelerdcııberi de-
"am eden ve pek ı_nfılıiın mık· ı 
tarda güside müşterilere a-
hip karlı bir dükkAn, terki 
ticaret dolayııiJe me\•cut .,, 
maJJarı ve ınefrıışatile be· 

FfLIMIDiR 
Mümessillesi Dilber 

Ester Ralston 

.. ••••• •••lıı•••••••••ft • .... 

raber devren ı;atılacaktır. 

Sermayedar ve para kazan
mak koHa)·anlııra fırsat. Taf
silat için, fstııııbuldı, Aıık:ıra 
caddesinde Kahraman z:ıde 

r
•••••••ı••--· ••••••••uu•n:""""I 

·il vapurla 
ln:ı:::ınu111::::2:r::uaıH:::ı::ı acentasma 

Tıılıkikııtı hcııtiZ yedinci 
i~tintak d:1lrc.,i11Jc bulun .• n 
hanıt i~indc irci~a me~cksi 

c trııhndaki nc ... ripıttan dolayı 
dfüt ahııh 'e iki nk~am ~a
:t.cte:.i ıılc) hine nçılım d:n a
nın rıı'yaine dun ba~Jl!IHnı~
tır. 

ccrl\il\i neticesinde unla~ıla-
4 - Müracaat edeceklerin (A) mektep ıahadetname veya tastlknamesi (B) nufus tez

keresi (C) hüsnühal ilmühaberi (D) 6 - 9 ebadında 3 adet fotoğraft ~tkmeleri. mürac.ıat edilmcri _.. 
~ 

bilir. Dahıı. en·eı bch·le bir , . 

Ccl-:e on f ,e~te a~ılciı . 
"':\!illiyet~ refikimizin mls'ul 
mnhirii ::'\leh met Burhanettin 
·r~ dam,, refikimizin mc ... 'ul 
müdtini J;:sat r.lnhmut R: ler 

iddiu mevzuubahis olamni'~ 
'onru mtiddci uınnnıillk, han-
gi noktalurı lı:ıkiha ta muhalif 
addediyor? Bunu da tasrih 
etmcml~tir. 

5 - Leylı olmak isli) enlerin ımretl apğıda yazılı tarzda birer taahhütname ve kefalet
name vcrrnelcrl ve liakal lkiıer takım çamaıır ve pijama getirmeleri. 

6 - Leyli talebe meccanen yedirilir ve yatınlır ve her sene bir elbise kundura ve 
bere verilir. 

ııc:ı~~;~'.'"§~~~ği~jj ~::: ·~:ı" G~;; K 
:! Kitap mecmua \'e gtı1r te- H · acenteal: Mahınudıyc Ham altı 

7 - 18 den az ve 30 darı fazla ya§la bulunanlar leyli alınmaz. 

Taahhütname ve kefaletname 
sureti 

fi ler bayili~i, aylık ve al tı nr-i~ İıtanhul 2740 Ü lık sipariş ve tcıalılıül eder. !~ ._ ________ ,_,, 

gclmi~lcrdi. Gıızctenıizle diğer 
refiklcrimlzi de vekillerimiz 
tcmc;İJ ediyordu. 

1 Iıh iyetlerin tesbicinden 
~onrı e' rak ohundıı. Tnh
kikat etrııfınd:ıki neşriyatca 

hir çok ck<\hirin nı~\· ctle 

nl:ihudıır oldu~tındıın bahse
dıldiği. mtıo;tantikin ademi 
ı-aJ:1hiyet kararı 'erdiği, hazı 
meh'11ı;J:ıı ın tc~ril ma:.nniyc
tinfn refolunııcagı, evrakın 

1\nknrrpı giindcrildiği yazıl
dığı iddia olunuyor, bunlar, 
tikirleri tehyiç edici , .c hafi 

ohm tahkikata muhalif ne~· 
~ 

riyat malıiyeciııdc göriilüyor-
du. Dr.vn ı 6 ı inci maddeye 
~~dır. • 

lo;.cicvap edilen Esat Mah
mut B. , .. Bir irtişa mcscJeı;l 

oJdu, tahkikat başladı. Gaze

telerin 'a.1.Hcsi bunu tnkipti. 
Tııhkikcıt crafmda elde cde
hildiğimiz mnrnmatı yazdık. 

BOhnc;c;a muzmınlıırın Jhtihlc
tan mcmnuiyct1crl refolunun
.ca ynzıldı. 

- füınhın nereden aldı

nız? 

- J f n,·ndi hır dnima mev
ı;Hk p;örulen mcnbaJardım alı

nır. \' e bunları, mc\ ~uk ol
du-p;u kannad)e neşredert1~ 

Hurhancttlıı B. de gıızetcleıi 
tctl,ik etmeden hir şey cllye
miycccğini, munmafih musunne 
'e nuiheyyiç neşriyatta bu
hımılduğnnu zannetmediğini 

~ö) ledi. 
Y ekilimi?. 1rfon Emin B., 

muhlm bir notaya Jşarec eul: 
- Daha muhakeme af -

1\Iiiddei uınumt, neşrlyarın 
heyeti umıınılyeısiııe 'nki işa
reti kiHi gördü. l{eis 1 lııınit 
B. l\lahmuc K'int B. e bu 
ne~rİ) utın birçok ki:;;iyi ,Şliphe 
ultında biraktığıııı :)Öyliyerek 
<lcrnm c:lti: 

- isim ta ·rih l't eniz da
.ha iyi. Böyle birçoklarını 
~iiphc altında bırnkmn7.dını1.! 

Neticede hu hususta izıı.
lıat nlınmuk uzcrc Yeki! gön
dt:rcrı 'on Saac, (\imhııriyet, 

Yakıt, m<. ·'ul mudurlerinin 
de mahkl mtye dıt\' Cti için 
muh:ıkcme yirmi bir eyltil 
ı:uııt on dörde knldı. 

Kenan B. 
Dün adliyeye geldi 

Birkaç giın ene] adliye 
vek~lctin1n daveti üzerine 
Ankarnya giden lscanbul 
muddci umumisi Kenan B .. 
dün adliyeye gelmiştir. 

Kenan B., perşembe glın11 
dönmüş, f:ıkat yolda biraz 
rahatsızlandığmdaıı do~ru 
e\'İne gitmiştir. Dfın iyileş- · 

miştir. .\lumaileyh, 1\ııkara
da adliyeye ait idari ba7J 
meseleler hal<kmda görüş
mnştur. 

l\enan B. i dün sabık 
nıuddci umumi ,.e şimdiki 
Zonguldak mch'uı;;u Naıif, 
lstanhul ikinci ceza mahke
mesi reisi Hamit \'C Baro 
inz.tbat mecli ·i azasından 

Esat :\luhlis B. !erle di~er 

. bazı ZC\ at ziyaret etmi~ler
dir. 

Aldığımız malumata göre,f 
irtişa tahkik.m bu ayın niha
yetint: 1\ııdar bJtirilecektir. 
Yakında talepname \ 'C karar
name yazılacaktır. 

Kadın muallimler 
Erkek talebeyi okut "" 

h Galata Ar:ıpyan hnn beşiı;ci ~i 
U kat 8-9-J O ( siprişleri ~ e11di ~i 
ı· ... 
:~mtsu~i nıüvtzilerlle gönJeıir.) U 
ı::::::: ::::::::111:::111:maı-=u11nı:ı::: 

Leyli ve meccani olarak kayıt ,.e kabul olundu~umdan (olunan . . • • • oğlu • . • . 
Beyin) Ankara hukuk melctebinde gerek ayni ııınıfta ve gerek muhtelif sınıflarda lkl stn .. 
terfi edemediğim (edemediği) veya her hangt bir sebeple mektebi ter.le eyledi~im (eylediği) 
veya nlhari olup ta tahsili ikmale kadar muntazaman devam etmedi~im (etmedi~i) \eya ihraç 
edildiğim (edildiği) ve tahsili ikmal ettikten sonra teklif edilen vazifeyi beş sene müddetle 
ıf a ~ımtk gibi mektebin maksadı tesisine mü nafi bir halim ( halı ) tahakkuk cyledlAI takdirde 
lhllyar olunacak bılumum mnsarlfin yüzde elli zam ılc ve faizle birlikte defaten \ediye ve 
ltaıminnl taahhm eylerim. (Tediye ve tazmine borçlu ile beraber müteselsilen kefilim.) 

Çartuyul::ebirde Kalcılıır o -

kaAınde 48 r.umaralı diıkkün ' 
!Atılıktır. T nlıplerin O~kudar is 

kele caddesinde 27 numaalı ir 

dükkand:_ Zıya Be, e müracaatı . 1 

Tuzla içmeleri 
Haydar· • 

• ıı::ı::::···••!!f!!• .. !•t·······=·····r.····· ... ····::ıı·-··· .... ··-············:::::::·::" • im:=Jl:::!!f:i!:i::!!:!!E:!!:!!!E:::S:!!iiiZ!i*=:::ı=:iF.:F.iff!!iiii!iiii::::::::::: 
:::: 1 1 R f k 8 ~==~ m: ıtanbul cra reiıei Ahmet e i . in ifü 
~ ~ :::: Yeni ···· ~ . ~ 

mı icra ve iflas kanunu m~ .,.. :ı:: •••• ::r: 
mı Ş-rhı' :m 
:::ı '9ır ı··· .... ·ı== - ·r 
m! 2 cı-ıt !.:: .... =~== :::ı .... .... :::: 
···ı .... ::: ı . . 1- ı ::c: §:! sviçrcnln bli)iil hukuk Alinılerinin eSf:rltri ve bütun unnn an- İiÜ 

11!5 mt:ı naura aLmıı ak nazari ,.e rımeh hükr.mlerc , e lü7.umlıı nü mu- :m 
JH~ neleri ha,i olan bu eserin her cıldi lıtanbulda Yakıt, Cıhan \'Q ~fü 
ı:;: :::: 
;;:: lkbal lcütüphanderinde ( t 50 ) kuruşa Batılmaktadır. :m 
• ..... , ............... m .. ···············-···········:ı··········· .. ···ae.-.··············· • '::::.:::::ıc:::·:::ı ::::::::::::::··::::::::::c:: ... ::::::ı::::::ı: .... ::::::::::::::· 

·-········· •••• ı:.. • ••••. ··········=······••>••·--······-··············.. ......... .. t 
Yirmi derste r-- ı 

istenounfi usulü 
TUrlciye İatenografiaini kmı bir müddet zarfında ö~renmtk isler
seniz, muulltm Benaraya Beyin, yeni harflerle tabetlirdi~ı meto. 

du alınız 

Fiatı : 100 kuruı; mücellit 120 kuru§ 
Satıt yerleri : 

\tanbul : Kanaat kitaphanesi - Beyoğlu : Kohen hemşireler 
Ankara : MUellifin n~zdınde ( Ticaret ınebebi ) 

Zonguldak )'iİk~ek lladen mekıehi, le) li 
ve tahsil ıniidt\ti dfirt ~euedir. Uiriıu·i seue. iude 
ıniiuhasiren lise m~zunlnrı kabul oh11uıı·. Ted-

.,. .......... 

TlKSiMDE STAOYOM KAPlSINDA 
Mehmet Ali Beyin 

Milli ŞOFÖRue liral MAKİ!viST 
MEKTEBİ 

DERSi , rrillr 

VE TALiMi. 

YAPTIRILIR 

• Mektep garajında T AMİRClJ.IK tatbikat! gô:;\erilir. 

yarın akşam saat 6 da 
YENi DEVRE baı1ayacakhr. Tahsil müddf'ti dört aydıı 
Ders zamanlan iŞİ OLANLARA DA oygun gelir. 

Ücret 1 O talimle 50 lira, 20 talimle eO liradır, tahit ıle 
a!ınır taşralılar için çama~tr yıkanması ile yatak aydd 8 lııa<lır . 

Eğer keskin ve sağlam 
bıçak istimal ederseniz 
kendinizi ıraş etmekte 
hiç bir uıüşkillata maruz 
kalmazsınız. 

Gillcnc bıçak.lan ptk Htfam 
Shdfüld çclitinden mamilldur. 

Yola çık.maz&n ftu/ bir pa
ket almanızı dcrhaur cdınız. 

-b'; MI1tiJim 

1

••••4" •s•••"•• •••o•••o••• • • 
: Yarınki : • • i nüshamızda i 
• • • • IBerrığlunda (f okaılı) an kar~ı·ıııclıı ) : 
• • • • 
'i L1lvr ~ • • • • ! Tafrişat maıazasının i 
• • • • 

1

1 Size yapacaiı : 

• • • • ! Hoş ! 
:. =ı . .. . . ' . 
1 surprızını : 

Amerikanm Masaçoset· inhimak, 
teki teknoloı·i müessesesi ( 2 ) T risat 1 l~Şl'İlleV\ ele.le ha.)ar. 1 ıİl'lllek. isti yen 

cferrüat ile fazla J l k ·· ,ı ·· · · J • • .ı erlcinından profesör Ro- ise naeıuu arı me tep muum·ıyetıne >ıt' ısııua 

Qillette i Okuyunuz i 
~--~-----------------ı:, ..................... : 

b R iştigal, ·ı b t ı· 1 d - kk ~lalılıJhtt ıniidüri'- e-ert ogera geçen hafta 1 e era >er iSe ~a aa etname.sı \'t~ya muva ·at. ,1 • 

f d A (3) Riyaziyat ve siyasiya· · d · 
ıaı n 8 merikanm her ta~diknamcsi, fi foto, sıhlıat. l'aJlOl'll Ye IHlfus f\U eu. 

f d d · ta, felsefi tefekküre tema· Kı7meu b d ı · 

HEPSiNDEN 

OSTON 

ızmlr - Mersin siırat ~osl 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA 

\'apuru 17 eyli l salı t 2de Gııl 

rıhıımmdarı lcalkuak çarta 

ıabnh: İunlre \e akşamı İz.mird 
lcalhralc Antalya, Al!iye Me 

gldecr!ı 'e dön!i~te T ~uclir 

Anıımo , Al!!ye, Antalya, Kıı 

ada-ı lzmlrf' u~rayaralc gelecektir 

T rabzoo birinci postası 
CU\ iHURiYET) vapuru 16 E 
Pa:uırıeei il de Galata nhıııntıı

dan hareketle lnebol ı , Sanl!un. 

Gire son, T rah.o'!, Rize, Hopay• 

gidecek \e donu~te Pıızar ıskelo

•lle Rize, Surraı-ne, T rabzoıı. 
Tırebo•u, G! c:~o:ı, Ordu, Ünye. 
Sam&un, fı , holu, Zongu!da~• 
u~ııyarn'lc ı;deCf'lt!r. Hareke• 

gunU \ Uk hlml olunmaı.. 

Ayvauk skrat postası 
( MERSİN ) vııpuru 17 Eylül 

,c;:c.1, 17 de ~irk~ci nlııunındaıı 

lıarekctle Gelıbolu, Çanak\:all 

Kiiçbkkuyu, Edremlı, Burhaniye. 
Ayv .. lı~ı gtdecelc ' 'e dönUtte 

mczkOr iel.elelerle birlikte Altın· 

olu~a 11ğra} Mıık geiccektır. 

Gt'hbolu için yalruı. 
.ahnır ) ülc alınmaz. 

loloua oostosı 
· ~ugünden Jır~r ffl.İll 
ıtıbaren J h 
Köprüden (8,30) da bir 
vapur kalkcıcak ve Kadı· 

köyiine, tekmil Adalara 
uğrıyarak (11,30) da Ya· 
lovaya gidecek ve Yalova· 
dan (17 ,35) de hareketle 
aynı isketelere uğrıyarak 
(20,35) te köprüye gele· 
cektir. 

Mühür ve damga lmaıiyesi 
münakasası: 

Takriben yüz adet mü· 
hür ve (191 O) adet lastik 
damga yaptırı1acaktır. Mü· 
hlirler idarece verilecek 
yazısı müteahhit tarafın· 

dan yazılacak ve daniga· 
lar yazılarile beraber mü· 
teahhit tarafından yapıla· 

caktır. ihalesi 16 Eylül 
929 tarihinde icra kılına· 
cağından o gün saat 16 
da Levazım Müdürlüğline 
gelmeleri ilan olunur. 

tara ın a erın teıirler icra lezkeı·e[ı\İ \ e aı;;ı sa]ıadel namesini ~fludCl'IHüleri e e 
1 müaaredeıı 

eden beyanatta bulunmuş- yül etmemek; ~ • • lira lira 1tcencalar gibi re~mt koçınılı 
ve adreslerini bi ldirnıelidir•lt"'r. Kavı miitldeı. i 1 <>oo q-c:: defter tutmakla kanunen nıti-tur. (4) Mücerret itikatlar ü- •· - ' ' 1 

Profesöre gore erkek . d 1 te~riııievvele kadardır. B.,yoğlunda 1 HLe)in aıta kellcf bulunuyorlar. Bor5' zerm e srar, • " 
rocuklarının ekserisi kadın mahallesinde Kn\ un , e fr111ıık idsrc~indcn Yerilip mııtbu ,;e 
'W Kızlar, murahıklık devrine Leyli ve nehari 

muallimler tarafından terbiye g1:ldikleri zaman tam kadın- ı·srı· KLA" L LI.SESJ• sokakJarında nrka arkaya 19, : müsaddıık bulunan· bu de~ 
edildiklerinden dolayı Ame- 31 No! lu lııınelerin . r = terler } apılnn işin ne\ ·ııı 
rikalılar dimağ itibarile lar gibi düşünmiye başlı - ıera : : fiatını, vukuu ?.amanını gös· 

yorlar. klJınan miiznyc<lesinde veri- •ootıuı KM'.::" .. 
kadınlaş mak tehlikesi ne Tam devreltdir. BOUin ımıflan mevcuttur. uu. • DEA f' u~ termcktcdir. arraflar He if 
maruzdurlar. Bunlar, ekseriyetle cahil Talebe kaydine baılanmıttır. Her gün müracaat oluna bilir. Jcn bedel haddi layık gfülil- K O N S f R y A A R 1 O f R yapacak zeuun hu def cer· 

Elli sencdenberi Amerİ· kalıyor, ahlak, hükumet ilim hzadeb ında Polis merkezi b1111ında mcdiğindcn mi.izaycclesindcn terden f{esilmiş, fatur.ı n1'· 

kanın kızları ve erkekleri, ve muaşeret ile alakadar Telefon lıt. 2534 sarfı nazar edilerek pıı:1.nrlık Sarraflarla iŞ yapanlara hivctlnde birer bor<lıro jı;ce· 
koJeç tahsiline başlıyacak· olmuyorlar. Erkek muallim- lstanbUI aı·ı t•caret ·mek suretllc sarılnıasmn kıırnr m~lcri kendi meııfıuıtıeri 

ı · t" t' di1." 1 - ·ı lsıanbul A1tnLu/Lıymttltr ve ·re ları zamana kadar, kadın- erm ye ış ar • 1 talebeye verı nılştır, FıızJno;iyle tallp rt 't fcahmdan bulunma ... ına go 

Jar tarafından terbiye edİ· nisbetle kadın muallimlerin tebi müdüriyetinden: 0J_ıı.11J.arın 21-9-929 ClllnarteSf ~ambfyo bor$0.~I kom{M!r/iğfndtn: bU SUrCt)e borJırO vernıiy~~: 
li o 1 . . yetiştirdiki talebe çocuk gunu saat onbc,e kadar çen- l crn~ende ohırnk e ham 'e olan ~arraflarm bimJerını 
L Y r ar. Kadın muallımlenn I b h 1. h f Mektebimizln ulumu &liyel ticariye kumı ikmal imtihanlarına berlltaşta lscanbul Evkaf mü- tahvıl:it. nukut ,.e mcskôkat derhal KomiserJiıtc haber "'~ 
ausurları şunlardır • ka ıyor ve u a ı mu a aza 18 9 929 b .ı.ı ç ___ ı.._ · ba l ı d .. b. .., ~ 

( ) • • • • tart ine müsaWJ ar..-~ gOaü f anacaAı l in urf yeti musında mahlulat alım ~atım ile l,tigal eden sar- rilmt:si muhterem hallpnı 
1 Metodlara ıon derece edıyor.. olunur h ı ~ ·· ~ ı 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •· • • • • u cmınr muraı.:aac an raflar dahi banka~ banker ve dan rica olunur. • -

-----------~--------~~--------------------------------~ k t b Kansızlık, adeınl iktidar, sinir, v~ " 
ııasan UVVe şuru Ureın ve keınikhastat•kl•r•na na11d'' 

• HASAN ECZA DEPOSU 



VAKiT 

"Valu,,uı--~ Tütün inhisar idar ti umum müdür- KıZ ve erkek Ame'B 
1 d ~~ 

·Teldraf üğün en: Mektepleri miidiicliiklerinden: 
''Frederik Bute,, dea Ortaköydc Feriye<ie kA.in Tutürı Eksper kursuna bu sene 25 talebe ahnaca~tır. Taliplerin Yeni talebe kayt ve kabuline bqiın...-. Kayt ıüal17td 

A11kla mqukanm aynlmalan 
Pek acıklı oldu. ~on snulakatta 
hır birlerine sarJdılar, ve -geri
don ilzerinde duran taama el 
16rırıeden btnlCf'ce defa M'Yfıl
letini ifade eden ~ tfl
rarladılar. 

- Ne müthlt tcY cAl-
6crta:.ı lkt aydan fazla bir 
hıOddet ııenl görmlyeceğtm hat .• 
Ne 'Vtcda'h1ııhlc bul ... 

- Ben azap çekmiyor ınua 
Yllrn Janl 

-. Fakat itte gıdlyonun. 
- Ne yapayım cıctm.. Sana 

L- adedi matlup haddi geçerse bir müsabaka :yapılarak müsabaka neticesinde kazananlar kabul 12 t 13 dttt ye 
PllDl koy.. ~ ya.. uaılıiı cumartesi, pazartesi, pcrwembe sut 10 dan Y • ccat ed:L 

de b 
edilecektir. Bu müsabaka 5 teşrtrlevvel cmımesi günü Ferlyede saat 2 de yapılacaktır. Ta· .ora il"' 

Madam cLettanl> lımln ir ..:.:.ı k f l d kadardır. Talebe kadrosu mahluttur. ~ Upteruen aran acı evsa şun ar ır. arı 
lhttyar halı wrdır. ı - Türk olman. mcsi lAzımdır. Eski talebenin nihayet eoytQliln 19 ıuocu pnriııee 

.,__ L•..nt - .Lr Parti Y . ki d il- "' • • b k ol k at....ı aat..a.ırde )'Crıe oenl ou, ... en oou • 2 - aşı on se · z en aşafıı ve yırrnı eşten yu an mama . kadar kaytlarını yenilmıtleri mccba.Wic. n.- .... UI 
1 

ten ayrılmaz .. İhtiyar htımet· 3 - LAakııl orta tahc;iJini ikmal etmiş bulunmak; (yani ltselerln dokuzuncu sınıfına mu- yeni talebe alınacaktır. Bıriwci sınıfa ilk mektep meıunladrıl a nınıfır 
...a.1n1n adı K.oltn dlr Tel- vaffakıyetle geçmiş olmak.) 1ct p rnaı ı sı ..-- • yakan sınıflara 2irmek isttycn lıse ve orta mt t 1 nur 
malın onun tarafından göadc- 4 - Sıhhati tam ·ve bünyesi tütünle iştigale miAit bulunmak. . den fmti n o u · 
•· 5 - Alelith\k ağtr cezalan müstelzim cürümlerden ve muhilli haysiyet kabahatlerinden taJeb61 glrccefi sınıfm altındaki s1111f dtrslcfll• iln paşa 
rtldığtne uhıp olurlar. dolayı mahköm olmamak. r<rz Amellha;·at mektebi Sara(hane bqtndı M ur 

Böylece Partste lkı Oç gnn (MezkOr hususat: Nufus tezkereJ, me\tep şahademımesi, veya orta tahsili ikmae etti· kona~nda telefon fsta bul 2731 ı t bu· 
LaJ-..m v~•Je buluunrum. ~ "' ' n ğ ı >1-Jundı Tel ın • 
.. m•r ..... gine dair maanf idarelerinden mllsaddak resmi vesika, idarenin Jki doktoru tarahndan ve- Erkek Amelt hayat mektebi Ca a 

0
" ' 

telgrafı gönderirsen tabii «V&P rilmiş sıhhat rnporu, mahalle veye kariyesi ihtiyar heyetinin polis veya j:mdarma dalrleriwden 3630- H--
y•zmam ..• Fakat ertesi gOaü müsaddak şahadetnamelcrile tevsik olunur.) Devlet demiryolları. ve 
saat dörtte buradayım.. ~ Taliplerin nihayet 2 teşrinicvvele kadar Tütun inhisar idaresi umum müdiirlüğüne Jstida derr: 
seni ne kadar seviyorum ki, ,ile müracaat etmeleri ve vesikalarmı da beraber getirmC'lcri ilftn olunur. manları umu mi idaresın_ • 
her ıeyi göze alarak sana bu . 1 ıırf a ınu ~kasaya 
çareyi söyloyorum. Eczacı ve nı·şçı· mektopler·ı 1 Haydarpaşa eşya talıwilvefat.liyefer•kaP•' 

- K--.. m t.bet' ....,_. l;I .~ .onmuştıır. "• dl l)tvltt de-
_. Mfinaksa 24-9-29 ulı ı:ünü saat 16 da Antwıra 

dan korkmlyor m•suıı? •• d •• ı •• •• d - miryolları idaresinde yapılacaktır. !arını ve muv kkat 
- Muhtemel detfl. H.&.ml• mu u r u g~ u n en.• Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektup umuınt müdürlük 

arasa açıktır. Maamafıh tehlike teminatlarını a} ni günde 5aat J 5,30 kadar 
ben kalemine vermeleri Hzım<lır. . muka.,,1inde Anka· 

yok ta değil hat. Hem de ev· Sıhhat ve içtimai muavenet VekAJe!i celile inden me\'rllt emir mucibince isimleri f:c- Talipler münakasa şartnamelerini ik1 ııradırı>SP mal ıasın-
hamlayım. Halamı çok seYerlm, zacı ve Dişçi mektepleri mi.idtirlüğiine bildirilen pratik dişçilerin imtihanlarının icrasına 12 rada, Malzeme dairesinden, lstanbulda HIY 

belki ona bır zarar K"'' ye teşrinievvel·929 tarihtnde hnşlana<:<i.ğl ilan Qlunur. -lir dı dan Zteda

0
riknedgcbiulirllerd. ak Ziraat F-8---0 

çellalrlm. Senin 1çln bunu da 1----------------------------------
eylenceli göze alıyorum. Fakattekrar yal· Erzak ilanı Maarı· f emı· 1111· g"""' ı· n den. Tarınm cesaretin bOtOn bütilne : Memurlug'wl undan: . ince kapalı -d 

kırılmadan bunu yapma. Sus. Darüşşaf aka müdürlügündtn: ,,.. 

evvelce de sayled~im veçh~e 
Yazı < Yerdiyer:.de zevdmln ma· 
tilcltıesinde geçb1riz. Deniz ke
nanndan h()flınmaz. Dat hava· 
stndan h°flanmaz. Yalnız maa 
lıkAnelfnln havası ile flnsfyet 

edebılır. Orada dinlenir. Bir 
çe>k ınOsaftrlerı gelir. Hele av 
hlt\'simlndc •.• 

- Senin lçlh ne 
hayat hal 

- Bu 1C11eye kadar umu· 
nırnda de~ldi. Bu ısene me.fll" 
•um, çünkü hır mtıddet 'Selli kol
larımın arasında sıkamıyacatım. 
3enl ne kadar acvdıttml btlseil 

Fula saz istemem. Öp benl Mektep için alınacak bazı ı - lstanbu\~akl liselerle, orta mekteplerde elyl&lon on al· Mubayaa ı Zonguldak Yil~yeti encumetı rkalı m<>-
•akayım. Gttmele mecburum. etzakm münnkasası yapıln· bacı iloııoideıı"lllll;imı ytrnıl tıçlncil gono iılqıinaakador tctdıdı usullle miınnkasnya konıılnn (Bemar) v• (J)oç~• yııpılıa 
Beo1. dilfün. Beni sev. cağından taliplerin 17 eylül kayt muamelesi yapılacaltır. torların iizcrinde şartnıımesi ,·eçhilc .ihale (ı S;u pn ıem-

1 d 1 .. .. 9 d · tccriibelcrde kanaat hasıl olmndı1ttndın ıbale . .Jıf -ur-
. Deltkanlınan kol ırı arasın aa sa 1 gunu sııat a · uru- 2 - Yirmi bijincl ~ilnden itibaren mekteplere talebe kayt 6

' hl musaa ı--~ 
aynlch," .on bir paeedn 10nra osmnniyede cemiyeti tedrisi· ve kabul ~lecelctır. Möractat gOnlerl, Cumartcsl, Pazartes\, Çar- dit olunmuş ve (23) cylul 929 tari ne Jdugundan to) 

b hald le yei islAmıye merkezine mı.i- .L- ( ) ı. da d tcsl giınii ihale güniı olarak tesbit ohınmUŞ 0 at.ınelrilt be-
- Beni -•'"'vsen git _.J,_ •• meyus lr e açh. f81llba günleri saat ( ı 5) oen 16 ya u r ır. 1 nlann m •• - ~ l · ı... L_ raoıatlan. ndct ( u maklnC!ii) vermi} e talip o 1 

__ .ae hitlf bu· 
- Rıca eden'm h-~L.,Jak «jan> sevgi isınin arusınuım 3 - Her melttCbin kabul edeceği semt z.irde teibit edllmlf- 1_ enCUIDtJJU 

·Uhuml 

:tıne ... 
... ld F-'- f .L rabcr tecriibeleri icra klhnm.ık uzerc 

kotacak o u. aut ne 8Y04 ZA YI ttr. Evftyayı etfalin buna göre semtlerinin aynldığı mekteplere 
temin edebilecekti~ Asabına ha- Beş'inci ilk mektepdcn aldi- Junmaları IOzumu ilAn olunur. ıı• -

Genç kadın at'ımıya bat' 
adı. Gs>z yaıları yanaklanoın 
liiı.gtlnllnil bozarak çıplak göğ· 
il Us:One düşüycrdu. Bu hail 
c hem pdc cazip hem de 

adeta komikti. Yese doımüş 
lfkın timsah müşahhası idi. 

Delikanlı ıe,•gilısine sanldı. 
~•tını omuzuna .L d O d qaya ı. a 
hnngür hünl'lür al'I)• .J 

IS -,s ıyorcu. 

- Affedersin •Alberta>..-
H~~ılc ettim • ., Fakat Mnlçolç 
pek çok ~ o... için 

bu aynlık Lan• müthıı pülı:tl
yor. DüıOn.. Geçen ıqrtnlev
velden beri eevlıiyor~k... ı.~r 
g(in gelip bcoi bulutdun. Vı
cudOnle, aıkınla beni ihya edi

yordun. Se'-gtll "Alberta> m .. 
Biru sonra sen gt&ceksin ve 
haıftalarca müddet senden cüda 
~alacağım. Ahi buna _nasıl ta· 

hammill ederim! 
- Ya ben ne yapacağım? 

Sana ıılc sak mektup yauırım. 
Evet. elbet l-una bir çare bu· 
lurum... Fakat senin mektupla· 
rtnı almak i~n bir çare bula
ca~ mıyım? Senden bir haber 
bile ıılamawım merakımdan çat· 
larım... Acaba tatili ıcn nasıl 
~lreceksin? ... 

- Ne yapacağım 'i hiç..· 
Cidip va1demin sayfiyesinde 
bir kaç gün geçireceğim. Sonr:ı 
btrdya a'·det ederek seninle 
leçen anları ı~savvur için şu 

~a} aa) a knpanac2~ım. Oh! ·Al· 
"n rtu... Çol.: azap çekıyoruuıl 

'ltharnrnul ~dcmlyeceğim. 
k yarı mecnun bir halde genç 
adını fÖ~)üne b:a:;ttnyordu. 

f~ Albena• 1ktilintn de efemtnl tsh
Nih edecek bir ~are araıtınyord~. 

111Yet ıhatırına bir teY gekiı: 
bô - Bana bak • Jan •.. Seni 
ı-- ~ •ı.ap içJnde bırabınam. · 
"'•lbı B ._L rrı parçalanıyor. lr le'-

~~· benim için olduk~ tehtı-
ı <>lan bir çare nrdır. fakat 

&ana ~ dı~ Y varınm, muıtı.ır blma· 
·r Ça l>\. tllteye ie\"eltül etme. 
"'' ---1-h -·eqq; b~nlm ftnlnna ta· 

&ınrrıolun kaim~ zaman onu 
Yap Bö 1 
td · Y " yapacağına yemin 

er ınlıin? 

" - Ô,lc bir aurette soyli
J Ot8\ın k 
kot\ i... Sözlerin wana 

u 'Veriyor. 

~ Bent dtnle.. «>it" gttnb 
.,., e h.;nı gh"8efe ,._.. 
bir .-, ............ .,,.., 
Çok hlelıral ~ ~ ........ 
l'~~ ~ llliY•·· 
~ .... «t.; .... olin• im-

ğım Şehadetnamemi kaybettim mtracaatlan ıaı.ımdir. D I · 11arı ve 
kim olarak kanapcnin üzerine yenisini alacağımdan eskisinin ı - Cumhuriyet orta mektebt: fatih, Çar,anbe, ıul&an Se· 8V et demıryo • .lan 
ahldL Hüngür hüngür atlamıya hükmü yoJ..1ur. 1 A .d resıng'G'I • ba~ladı. Ahmet Neca!i hm, Edirne - kapı, Kara gümrük, Balat, fener, Ayv..,...ay, man arı umumi 1 a 

k Y 1 ............ -··-········· ... •••••••• .. •• .. ••• lt'a.ı kapı. • ... ..... .a.-a dtpotlll Ne yapaca tı? apa yanız ld h ld J ..,,., ,.,. 7 8 9?9 ~- ·ı · d ıcrı:ı....-" ,,.,,.. ~unu o u~u a e " an" ın 
2 

_ lstanhul orta mektebi: Topkapı, Abaray, y edtbıle, munakas.ısı 1 - · - ... rı ıın e tlat )laddl ,.,. 
ne olacaktı? lstemiye istemiye odasının' kapısını çaldı; içinde R kömür tahmil ve tahliye ameliyesi Jçin verilen 1~ .,..,.ıa ,.rRa 
kend4sine azap çektiren bu ka- (4alotlu, Yenlkapı, Sultmalunet, AyaMlya, Butazlçlnin u- A li e yentu- ..a.1 bOyUk btr sevinç, tekrar gö· " kında görfılmediğinden mtzkur ıme Y pute s--
dına karşı adeta l~bırar duyu- rU~mek ıcVkt vardı. •Jan• ar- meli sahili, (Beyoğlu ve Bt"f{kta1 mtutesna) Ulküdar. münakasaya konulmuftur. Mnnakı~ ıO- ~""--~: yapdaca*• 
yordu. Bunda halmzdı. cAlber- kasında 1'rem bir pijama ile 3 - Kadıköy ktz orta mektebi: Kadıköy, Haydarpaıa, f e· saat 16 da Ankarada dc\·let demiryolları ıa-&- ., ••.wıet 
ta> gitmeğe mecburdu. Zevcine .._ ıneryolu, Kıııltoprak. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif me~ ... , miidirlük 

1 f d k l 
.-~yı açtı. kldar wnu... ...a 

karıı o an vazı esin e te lsü S ld· 'L t .... ......u E...ı ... '--~ «ta Mtebl: i.""p, fnnrDlar~ Defterdar, teminatlarını aynı günde saat 15,30 a .... .tn!mek'1111 
- en ... een ge ın 'lla ... • 'T"Y "'"' 'T" -r...- tlSI ,..--

g6ste.,emezdi. c Jan• Bunu MI- · _ Taıbll enelkl ..... SetlJ~. Hahacııjlu."' kalemine vermeleri lazımdır. Talıp1er m:,_ea ı.aa=lllılch 
mdde beraber bırç111laınyordu. pııfmt almcL- 5 _ Nltabbıla lbt dft8 ~: ~ Ye ........._ bir lira mukabilinde Ankarada mılıe~. 
EYct •Alberta• JI pmek .için - Ne tefgrafl' Ben telgraf... 6 ÇamlıA ... •-- ..... -~L....:l...a. r_.;..Oll ft hanlilf Havdarpap mafazasından tedarik edebıhrlel' aman 
bir son çare. ODUR icat etUQi tel- - ..... ~ .. -- -- ,...., • 

graf çareilf vardı. --f'altal bunu göm_ :c11~rBe... bette. ı - Kandını -.iZ orta mektebi: notaziçl. - Devlet demiryoUarı ve 
yapacalc olsa hotblnhk hoppahk 8 - &eoköy bz ltlell : ~artepeden, Pendlfe kadar: den• mİyordun öyle mi~ um A • d sı•n etnıit olmıyacak mı idi} Evet 9 - lttanbUI 2 l19est : (Birinci deneti) tçin, Bayııt, Sa- um 1 1 a re . LA ..... iltflade 

A cak ~kının meyuı pfkınlaAını ı ,.... .. • rfl 
tdgraf çaresi vardı. n ··· garünce h~r teYİ anlamıfb. O- raçhane bafı, Stll~anlye. (İlcind devreSt için) Anadolu domtr- ı:e\'7.İ paşa • Diyarbekir ve Irmak· fr~j ~ıpalt za 

1 

•Verd!Yer•.ptoıunda cAlber· daya bir masa kurulmuftu. De- yolu hattının iıarld. inşası mııkarrer beş adet l:öprfinün inşatl ve ıpdlf ,nna saat 
ta'> hf'r yaz sördo~a hayatı mek hu masa onun için hazır- 10 - Danrt P•ta orta mektebi: Ak.aray, Yed"ıkutc, Topkapı, münakasaya ko:rnlmustur. Mfinakau ·~-'~ yapdlC'ktıt·,.. .. 
sürmeğe başladı. 1-kr sene o lnmamlf! Kebıledı: 16 cia Ankarada Devlet demiryollan ~~ • 
kadar :zevkine ..ıdcn -•ence- Semaiye bavalisL Münakasaya iştirak edeceklerin teklıf •dal' U--

6' ~ - Ahi bıı;ka bir kadın bek- v _ıL kek ort ıekt bı H -'--~- K dıL t 15 SO 1 
ler bu ı;cne onu fevka1Ade 11 - ~oy er a m e : ay ..... P'"t"', ı ıtOy •akkat teminatlarını aynı günde Sil ' Anki"' 

lıyorsun öyle mi? ve Nd tioyu: 1t1üdiirlük kaltmiııe vmneJeri Jlıımdll'. ....~ __ ....,... 
akıyor, içinde hiç btr alık& J O- ı_ • T ı · le • • tn ı ri i llA Ul'I .- --lkt!lllP_.. « an> taJVmııtı. teıd kadın l2 _ Üskndaı: ~ı mektebi: Uskodar, Kuzguncuk, Be:rfer· a ıp r ınunaıcasa şu amc e n ""'!._~ ...-.-
uyandırmıyordu. • Jan • dan bir lahzcden aiğerine gelebilir· "l""::.:"'"_\c.: rad:t, malzeme dınresindc ı, htanbuldı f'llJU""r--" 
uzak olm:ısı kendıslne boyok f bey!, ııyet1geu.;öyü. ~darik edebilirler. •:. 

dı. tira.f tan baıka çare yoktu: V-'- olta mektebi Slmdden y edtbl kad •ld ır 
a-p veriyordu. Nadiren bir D 1 d 13 - a. : eye ar, De fı Q ııarı _,., ... - in e e anlatayım... c:u&aa a. L~ A ~'-- G d L V f mı·r•'VO 
'l·aç mektup -ot-~-- bıldi. fa· Rumeh hat boyu'. "' ft ftllllJet, 111

"'1
8• e i&pata: e e ., ,,.. ~.· 

& 8U'IU<:I"' Fakat «Alberta> hlr tC)' din- L- ~L _L F'-·•L r-.-&... C".ı....__L Ja I fll!IW• -ı- i 1 .-..c i 14 - Gelee11.:VI uta mmdcol: IRlll, ..-.-•ıua, ı:..wrae&apı, l f • r·• 
Lal CCVIU'I ga~'""Ci n n Ç&rcı>ın il k haJd d~Jdt b ğ d man arı umum ı sr ~ • .,.. yece e "IS' ; a ır ı: Şehzadebqı, Fener, Balat, Sultanselım, Unkapanı, Kulmpap: ~· 
bulamadı. Haftalar geçti. Hk - Bir daha yüzümü gör· fi ~ ... .,_ 
g
ünlerde kl yesl biraz sükOn 15 - İstanbul erkek lisesi: {Hlrincl devresine) Beyazıt Süley- Gaz, pllgaz, benzin bpalı • a 918 •• JJI' 

od j miyeccksin! maniye. (ikinci dcYresine) BütOn • btanbul lellltLKadaköy ve Ana· Münakua 29 • 9 • 929 Pazar - saat . .-1.. 
buldu. Sonra d6fO O. •an• a, Ve l:apıya ~ kotta. O dotu hatb. let demlryollar:ı idaresinde yapalacakbr. ~ ~ ~ 
te1 ....... ı anndermeal .için &avaiyc- anda k ddı L (! M _L k dcc-LI teklif .-.-r-· ~ 

deK'b':ıt:;~uftu. Ya ~Jan• tdgraf apı aç ' ~eri yilzQ ) 6 - Kabatat lııcıi: (Bınncl denalne) BaAarlçl, Rumeli, ünuasaya iıtira e e& enn t;dlt ..... ..-
düzgünlü bir hadın girdi. «Al- sahili le, Vanik6vdcp yukıın Anadolu sahili. ( ikinci devresine) !icat temlnadannı ayni gttnde MBt 1 ~.3()a ... _.._ 

go~nderirse.... be ..,. ...x...a J . .J._ ~J k 1 t t....a .... _da -"'*" ~ 
iM h d tta ,.. guounce • ın»a ~e.- (u· -'-n.ı...- ve il·ı· a•hı'fı). ıı ~ne- 'Venlle aı lcu;ııu r. fluııu hem öz uyor em e n ow ıK .... lira • -~ __ .u1.9 

r esınden korkuyordu. Telgraf re1t ekfl bir sesle: 1 Talipler milnakasa 1artnamelerfnl 1lç dlrP'I' ~ 

gn~lmıcıytnce küstü, hırçınlandı. - Bana belcsana y~nımı DeVleli demir yatları Veli- ~r~ad~a~, ~m~a~lz~em~e~d~aı~rea=i~nd=e~n~bt~·-n_bu_lda __ ~ __ ,--i~:~:;-; 
... f k Baş\a bir plhç huidun sa beni ted"rik cdebikrler • 

Acal5e ·Jan• m telgra çe me· neye ~rdm? mantarı umumi idaresinden Kast. aınonu Da 
i neııdcetirıden mi ~ Yoksa 

lnıa'~ayıtİıx-ıodan mı tdi? Zevci Dedi. <A~rta» yuvarlanır· Cmumt idare namınrı ecnebi mcmlcleketlerden gelecek 
K e· ....J. 1 casına m~rdtnnleri tndı. Yesı, bilumum eşya leV1lıım ve emtianın Samsun ve Trabzon 

L.L-- ahr dıye mi ~m yor .l.J-~ '--" • en· 
JMIDCI htuueu, mısram arasında akhna limanlarından mada Turk llmanlurmda günmik muamelesinin Encu·· menrr1 . -' NM: 

du ~ıhayet bir eylül sabahı blr bır tcY geldi: ifası kapalı 7.atffıı mumtkasay.ı konmu~tur. ,.. ~·l,T 

1 af g
eldi. ~Albcrta• · 'he~ - Fakat... eger telgrafı Mun:ıkasa '30·9-Q29 l>uıarte:ii gunıJ s:ıat f'6 dn Ankarnd.ı • cd l!S ..... ,..,... ,e 

te gr .~amnı açarak oku- Jan göndtrmemtpe demek kı devJet demir yollan idaresinde y:ıpılaclkllr. Kastamonu 1-ta.S ~ ~ eıııllP ....... .....,..,. 
canla teıgr .. ·-·-~ . dır Slıd hlilam hatta... Miın•~ riefira"k edeceklerin teklif mebuphrnnı , c tarihine kadar miMkaslra .,. ı..-NI ~ 
du. «~lr =~in>. Hemen •Ütöy- e , hal•nın mm·.akkat tcmtnııtlimnı ayni giinde saat 15,30 kadur umurnt müfredat ibleslni ~ ~ 
hemen guru;::..:01. bir teheyyüde e•ine kottu. hıüdürlük kalcmint vermeleri 1:\7.ımdır. mtıdiriyetlne müracaat etmelerL ırıdQdür-
• Alberta> UJ':"" dı \lilı&lh" Halası bekletildiği için, kap- Tnlipler münakasa şartnamelerini beş lira mukııbilinde Tahı·ısMIA umum ... 

locasuaa gitU. Kqt ·de Sere binmifll. «Alberta> ya ı\nkarada, mal1.cme daireşinden, l!itanbulda Haydarpaşa 1
' ~ 

- Vay canına! Şimdi Ki . hain hain bakarak dedi kı. mağıl7.nsmdan tedarik edebilirler. 

cehin oyle ml~ - Bısna l..k yamım ... Tc-1-
, - N.. yapayım c Edmdıon >.. ld h ı.J l - " grıfı a ı~ın aroe lstica e 

flk defa olarak beni çaAır · lüzum g&ıne<lım... Az blsın 
- Ya p1'saftı latmizl ne ya· 1eni görmeden &lecelcltm. Sıh-

pa~? Bana ~~~=da y; fıatım 11munmda bılc diiiL. 
nn aıi..tlrler1 .uı...- 5e.den bunu beklemezchnı. 
bürll gGD JiUe" ol•az mı) ;\h ! seni blyüten ktm? Mat-

- Öyle oleun. lab hayvllD kocan seni din 
c Alberta» tçlnden ~ töndermedl- Bak ben de ou 
du• •Jan• telgraf: ne h N 

Yor . _ ....__ - -_nKl'Dl •.• em nr nem 
J~ı Ben '°~ - r:r-·-, 

ıeç g&ıaerw ••• - ~ .baflwı ~ha de 
acul Gl«.ak cleilbm ya ı . Bir ·~ 
tun Wlefi ._. ... • · . NJt/I: M 911) m 
..... .._ .. 41ıW·js· 

• d 

· Devlet pemiryollart ve Li
manları \.f IPUOJİ idaresinden: 

1000 ton kok •öqaji(ü kepalı zartla mORakaeaya koee..,,... J.l!;~~~~~~~~~5:::;;;;--_......-
Münakasa 21 /<if}.fj cum•teal günil saat J 6 da Ankar.da 

Devlet Jemiryollıın tdar:csinde yapılacaktır. 
Müaakasaya ittirak ~lerin ıteklıf mektuplarını -Ye muvakuı 

leminatlamı ayal gOnde 15.30 ka4ar allllllPI mldlbfll blanıne 
vermelm lüımdır. • 

T altpler münaka.a prlalT eleriai iki b .. illMMMle· ........ 

·ndıa, ~ '1itr d •• ••••,._•••~r,••~· .......... 
~ 
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[ ( H. ~ ll!1\ U \ • \ J Gazetemizde çıkan yaZl Te 
~~ ~ n 11r. 'i raimlerin IH!Uln haklan mahfuzdur 
Tfrın·ede Hariçte! Cızetc,·e .. ıtir:dcrUcctk .. n•ektup1~rın üıertnc Ku-;;- Runı~ idare lçir~e (idare). yazıya aitse ()'azı) 

15 Eylll 
1921 

= fil'.R tmN ÇI~ TORK GAZETESi -- Jlııdta)ı 

6 Sayıfa 
' . Türk mektep)erlb fayclah esedin 

llAnlannda o/o ·20 tenzlllt yapılır 
ILARTARIFESI: 

Satın Kuru 
6·8 lncı uylad• ıı,so 

5 • • !5 
000 

i~ar,tl Lonuftrıalıı.lır 
t .A)"lıtı ıro -·- 1 a ,. <400 fCO l'astlmryan wt.lı:hıpların f~i'eıfnden, Lrymntl- il 

Büyük ve ya bir çok del• için yerilen lla.ııiarlı 
hususi mahlyettcil IU.nlln:t ücreti 

idare ite ka.rJrlJştır.tır. 
.. • • 40 
t: • " 100 

f\ ,. 7ro J4~0 mukadderelb l!'c.ittupt.n •c:nulmQf F•rdann i 
12 • !400 2:co •ıJbola:aımdan Te !Ualann nıGndercatrndan , ' 

'ı,.. !00 

1
1·8 ncl uyılaJ1 }ıo 
resmi llAnlır fdare ~eıul d.eilJdtr. 

---------~"t' -------- -----------------

- ---------- --- --- - -- --

Borsalar 
Kambiyo 

J.onı.!ra iızerine 1 ln,-tllz lirası, kuruş 
'.'uı, tk ·• " TL. mu1'ablll Dol"' 

Pari:! 
;...Tıl~no 

Bn::1.scl 
Atfna 

.. .. . .. . 
• • 

• 

Frank 
l.iret 
r.eı~a 

nr.ahml 
Frank Cincvre 

~Of\'3 • • • f.eva 
Am!terJ..ım " 
Pra~ ' . 
\'iy.:ın:ı 

~r.drlı 

Bc,.-ı:n 

• • 

t·ı(lrin 

Kuron 
Ştıin~ 

Prıct.J .. 
'la.rk 

" •• Zhni 
·• Pen~ü 

,. ar • \ :ı 
Pc ... te 
r.u~, t 

Bel,;.u 
~Io lo\ ~ 

•• 20 Ley" K11ruş 

•• ı Türk lirası Dinar 
•
1 Çer\·oncç Kuruş 

Nukut 
ı lmrlin 
1 llolor 

-.:".O 1-"r.ınk 1 
20 J irt[ 
ıo rr.ı.n:C 

20 Dr..hnıl 

20 Fronk 
20 l.c\'J. 

ı H .,;.rı 

':20 J.:uron 
~ıtıng 

l'eıcta 

ı Ronmarl; 
Zloti 
Pcn,ı; 

20 Ley 
!O JJln.1r 

ı <;c\or.eç 

lnglllz 
.~mcrlk• 
Fransız 

haly.:ı 
Jlelçlka 
Yuoa.n 
lsvlçre 
Ruı,ar 

Felemenk 
Çclo•tm·ak 
A•·u-.turya 
t.p•oya 
Almanya 
f..thfstao 
~1acarlst.ın 
Romanya 
,~ugoslo\"}"I 

Sev yet 

Altın ~ 
~lecldiı c Darsa harlcl 
B3nL.not 

Tahviller 
r ti.lı;r.37. dahili .. \'adcll • 
Du)un:J mu\·alıfdc 
ll.rJml7eli dcmlryoru 
1:ıta.nbul tran1var şirketi 
R.ıb:mı Dok ve Antrepo 
lstmbul anoniın su ~irl:etl 

Hisıe senetleri 
r, bank:ı!ı 
Osmanlı baııkJ:,ı 

14 Eylül 1929 

Açıldı Ka dı 

1013 50 
0,47 81.~5 

12 22 
9 14 
3 43;5 

87 12 

(,! ı:.25 
16 11:1,So 
3 31l.2S 
J 2ı.:ıs 

2 oo;s 
4- 2() 25 
2 ;4 

24 :-s 
'?! ı·~so 

1 loiO 

IOIJ 50 
208 
163 

218 75 
114 

53 I" i95 
29 So 
82 

123 
29 25 
30 
4Q 5•) 

22 ı so 
35 '75 
24 50 
72 50 

884 
68 25 
Hı ~o 

96 

ıoıJ 75 

0,47 84,37 
12 2'l, 
9 14 
J 43,;s 

37 04 
2 4<! 

66 
19 

16 ıo 

3 JQ,25 
3 21.50 
2 Ul,50 
4 '2b 

2 7'4 
24 75 
27 12,00 

lc•:'o 

1013 75 

208 
lb3 25 

218 75 

114 
53 87.50 

795 
29 5o 

ıE 
1
isq 

30 
49 So 
2'2 so 
35 75 
24 so 
i2 50 

883 50 

68 
241 50 

197 50 197 
6 40 
4 80 

16 75 
27 

ı 1 75 

128 

Ticaret ve zahire borıan 
Fiatlar Ticaret boroaoı ki.Ublumumlliii tarahndan verllmlttlr, 

Okka•t 

Azcml Aııar1 

K. P. K. P, 

BuAday 0 
0 Ça•·darlı 

Yunıuı•k 18 2 16 15 
Kızılca 17 ıo 17 ıo 
Sert 16 3o 16 3o 
Dünme 2tJ 2:.? 16 ı~ 

Çavdar 
.Arpa 
~lı,ır 

l'a!ulya 

\, 

Zahireler -

14 13 3o 
il 9 2o 
12 20 12 20 

Hububat -
!'ius.ım 

Kuş)-cml 
31 20 31 20 
23 23 

•-Un -
(U\'Jlı kilosu 
.Ekstra cksua tSoo 
Ekstra 12110 
Birinci yumu~alc 
Birinci sert 
Cçuncu 

l:J60 
I2oo 
1090 

- Tiftik -
Çcogc!U 
Sıvas 

Aksaray 

1500 
1240 
1219 
1180 

1000 

2o9 

Tahlisiye U. M. müdür
lüğünden: 

Kılyosta Tahlisiye metanisi ittisalinde müceddeden bir sarnıç 
iıışası mukarrer olup bedeli keşfi 3000 liradan ibaret olan 
farıııç aleni surette münakasaya >oııulm!'ştur. 

l!:ar:si 30 eylCı! 92~ Paz~rksi günü tam saat 14 te icra 
kılınacagından talıplerın keşıhınme ve şeraiti fennİ}'e listesini 
gcrn:ek üze~e 29 C)'.lfıl 929 ak~ 0 mına ka.ar Oalatada Rıhtım 
caddrsincekı merkezı ıdareye muracaatıarı. 

Cuet•mlze huıud dl.Jı küml ed::ı 1ır: 

•--------H. S. H. tllıı:ı~ acı:ıtlıl h~, ~ 
İstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt,, yurdu 

tel lii70 (. idare işleri J 1971 lYV.I işlecl ı • telR"rat: VAKiT po.~ta kutusu: 48· 

Mekulatı hayvaniye 
mü na kasası 

Pondikto Seram darülıslihzan müdürlyttind~n : l\lüesse
semi.7.e alınacak olan (120000) kilo arpa, (140000) kilo 
saman kapalı zarf tı>ulile münakasaya konmuştur. Taliple
rin şartnamelerini görmek üzere her gün, münakasaya işti
rak için de yeYmi ihale bulunan 2 teşrinievcl 1929 
çar~amba gliııü saat on ikiye hdar defterdarlık binasında 
m[iessesatı ziraiye muhasebecill~ine teminatı muvakkatele
rini yatırarak saat 14 te mezkılr mücssesat komi>yununa 
gelmeler!. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

MEŞİDE: tt TEŞRiNİEV\IELDEDIR 
BCYCK İKRAMİYE: 

40,000 LİRADIR 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

Iİl'alık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Bu k.eşidede cenı'an « 3,900 
kazanacaklır. 

35,000 Lira isabet eden "19901,, numaralı bilet 
lstanbul, Bergama, Sarıkamış, lznıir, Zara; Samsunda 
sanlmıştır. 

18,000 Lira isabet eden "1661,, numaralı 
İstanbul, Burdur, .lzmirde satılmıştır. 

15,000 Lira isabet eden "802,, numaralı 
!stanbul, Ankara, Mersin, İzmirde satılmıştır. 

12,000 Lira isabet eden "37851,, numaralı bilet 
lstanbul, Edirne, Korkutdl, Jzmir, Tavasta satılmıştır. 

10,000 Lira isabet eden "53133,, numaralı bilet 
lstanbul, Ankara, Tarsus, lzmirde Mudurnuda satılmıştır. 

MekOlatı hayvaniye 
münakasası 

Ba/(,leriyolojthantl bayiarf müdüri~tindtn: Müessesemize 
alınacak olan [40000] kilo arpa [35000] kilo saman [12000] 
kilo kuru ot kapalı zorf usulile münakasaya konmuştur. Ta

liplerin şartnamelelerini görmek üzere her gün münakasaya 

iştirak lçinde yevmi ihale olan 25 eylül 929 çarşamba günü 
saat on ikiye kodar teminatı muvakkatelerini defterdarlık 
binasında miiessesatı iktisadiye muhasibi mes'ullüğüne yatı

rnrak saat on dörtte ziraat müesseseleri mubayaat komisyo, 
nuna gelmeleri. 

P.T.T. levazım ve mc
bani müdürlüeünden: 

l - Ankara tcle[onları ıçın 96 14- metre muhtelif 
nakilli kablo, 33 7 adet muhtelif siamı kablo tevziat kutusu 
60 kilometre 3 nevi bronz tel, 1000 adet 4 No. porselen 
fincan kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - l\Hinakasa 16 teşrinisani 929 tarihine müsadif 
cumartesi gunu saat 14 te icra edileceğinden taliplerin 
şartname almok için şimdiden teminat ve teklifnamelerlni 
ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi Jçin de mezkur tarihte 
ve saat 14 te lstanbulda yeni postahane mübayaat komis
yonuna müracaatları. 

Devlet demiryolları 
ve limanlan umumi 
idaresinden: · · -

• 

Muhtelif cins kırtasiye kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 5 ttşrinievvel !ı29 cuınartfsi gü~ü saat 16 da Anka· 
rada Devlet denıiryblları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya işlirak edeceklerin teklıf mektuplarını ve muvak· 
kat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar umumi müdür
lük kalenıiııe vermeleri Hizımdır . 

Talipler münakasa şartnamelerini bir buçuk lira mukabilinde 
Ankarada, Malzeme dairesinden, lstaııbu lda Haydarpaşa mağa
zasından tedarik edebilirler. 

lstanbul Şehremaneti ilanları 

Şişli mezbaha • 
şosesı 

münakasası: r' 

~hremanelin~n: Bedeli keşli 131782 lira 65 kuruş 
olan Şişli mezbeha şosesinin parke olarak in~a>ı kapalı 

zarfla miinakosaya konmuştur. Taliplerin keşif evrakını 

ıı;örmek ve şartname almak için her gün levazım müdür· 
lüğüne gelmeler! teklif mektuplarını da ihale günü olan 
23 eylül 929 pazartesi günü saat onbeşe kadar mezk~r 
müdürlüğe vermeleri. 

Vıkıf oır~ar mü.· 
~ürlüiüo~en: · 

Vakıt gazetesinin 11-9· 
939 tarih ve 4192 numaralı 
nüshasında medyun Salih 
ağaya ilanen vaki olan son 
tebligatın müddeti sekiı 
gün olduğu halde sehven 
yirmi gün yazılmış olduğuıı• 
dan müddeti 11-9-929 ta• 
rihinden itibaren sekiz gün 
olduğu tashihan ilan olunur. 

Dordündüncü icra dalrvsin· 
d~n: Gazetenizin eylül 1-929 
tarih ve 4182 numaralı nlis• 
hasında intişar eden Beyoğ· 

!unda Kuloğlu mahallesinin 
su terazisi sokağında eski 
17, 19 yeni 23, 25 numa· 
ralı arsanın birinci ihale i!A• 
nında sehven olacaklınııı is· 
mi yerine borçlunun ve 
borçlu yerine alacaklının is
mi yazılmış olmağla tashihi 

Evkaf umum mii.dürlii.ğünden: _H_•~-:-~-:u-0r._m_üd-ür-1ü,-ün_d_en_: -
16 • eylül • 929 pazartesi ! Nnmuneıl mevcut piyango 
18 • eylül • 929 çarpmba O k"d ·"·!erinin vamıa mahıua ına • 
21 • eylu"I • 929 cumartesı" 5 u ar ""' suradan (70,00G) adet mııba-
23 • eylül • 929 pazartesi yaa cdıleceğioden itaya talip 

olaalr.lann pey akçelrri ıle 
birlikte 19/9/926 tarih per• 
şembc günü 14 le piyango 
müdürlügünde mütC1ekkil Tay• 
yare cemiyeti müdayaat J.:omis· 
yonuoa müracaatlan il!o olunur. 

• eylül • 
, .. 1 • eyıu • 

• eylül • 

929 pazartesi ~ 
929 çarşamba 
929 cumartesi 

eylül • 929 Salı 

Beyoğlu 

eylül • 929 pazar lstanbul 
eylül • 929 perşembe! 
eylül • 929 salı 
eylül • 929 perşembe 

Evkafa mensup mütekaidin ve eytam ve eramilin 
ÜÇ aylık maaşlarının verilmesine 16 • eylül • 929 pazar· 
lesi günü başlanacaktır. Eylül yoklama muamelelerini 
yaptıranların yukarda yazılı günlerde Üsküdar, Beyoğlu, 
fstanbul Evkaf dairelerine müracaatla aylıklarını dmaları 
lüzumu ilan olunur. 

Enzarı immeye 
Muhıernm ahalimizin oıhhatini nazan ilıbare alarak 

dikkat ve itina ile iılemeAc baıladığuruz 

ve koruyan münevver halkınu= mazhan rağbetini 

bir zamanda kazandığım ispat eden fevkalide 

Büyükada 
rakısının 

gördüğü ıevecühten dolayı timdıye kadar ŞIRAK firması albnda 

çıkarmakta olduğumuz KONYAK, VOTKA ve ROM u da 

badema BÜYÜKADA lirnıaaı albnda piyasaya scvkeımekıe oldu

ğumuzu muhterem ve kıymetle müşterilerimize an _ve devamı 

teveccühlerini rica eder. BÜYÜKADA MÜSKİRAT FABRi

KALAR! Galata-Beyazıt ıokak numero 35-37 Tel. BeyoAlu 1240 

§ Nümunesi veçhlle tahml • 
nen 15· 2J bin kilo kadar 
fersude e\nk sablacağından 
almıya talip olacakların pey 
akçeleri ıle birlikte 19 eylül 
perşembe gunu saat beşte 

piyango müdUrluğGnde ınüteşe~ r 
kil tayyare cemlyell mübayut 

müracaatları. 

Eylül 

l
i ' J<ebtüldhir: 11 Burç: Sümbüle ' 
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i' Nama:ıı nkitlerl 
lüa\ Otı. hıtaJı A....,_ Yatıı t .... 1ı: 

5,.\0 12,09 15.41 18, 19 19,54 3,59 

Buılln doianlar a lılm: 
\ Erko'c 

1 
Ürkmez Şuh 

Bursa Ziraat mektebi mii.- ! 
li-------

Günün naı\bo.!I: 
Zcng!nin n1evc"dU fukaranın 

evini dtıldur: ınu. dürlüğünden: 
Bu sene mektebimize leyli meccani veya ücretli girmek 

lstiyenlerin kayt ve kabul şeraitini öğrenmek için buluıı
duldarı mahal ziraat müdür ve memurlarına müracaat 

etmelerl. 

Buıünkil ha• a 
Rlizglr poyraz bava az 

butullu olacaktır. 

f .4K1 ın 15 Eylül 1929 tefrikası: 42 Bir yılda açan. gül İngilizceden mütercim: Giizirı 1Vuri 

•- Bu gece bu kanepe

de oturmıyalım. lıte size 

rahat bir koltuk.. Siz ra· 

hatsızsınız, ben buraya otu· 

rurum.. diyerek alçak bir 

sandalye çektim. 

Antoni oturdu. Elektrik 

ziyası altında saçlarımdaki 

beyazlar bir gümüş gibi par

lıyordu. Yorgun görünüyor 

ve her zamanki gibi alaycı 

değildi. 

"- Zevcinizle kararlaş· 

ardık, "teşrini saninin dördü 

münasiptir. diyor. 

"- Demek o zaman ge· 

leceğiz .... 

•- Eveti. 

Bir kaç dakika bir şey 
konuşmadık, 

ko.yu 

Dün gece • Laroşfu. 
okudunuz mu? 

•- Hayır.,, 

•- O halde neye iste

diniz?" 
•- Buna bence iyi bir 

aebep var!,, 
Bu anda hiç kimse An· 

toninin yüzündeki manayı 

anlıyamaz. istihza mı, ciddi 
mi belli değil.. Temamile 

kendine has bir hali var. 

Onun zekası karşısında 
başkalarının basitlikleri 

meydana çıkıyor, Büyük 
annenin tam tasavvur etti· 

ti bir centilmen., isterdim 

ki onu daha çok görmüş 

olsaydım. Okuduğum ki

taplardan ziyade bütün 

dünyayı ondan öğreniyo· 

rum. Acaba bir şeyle fazla 

alakadar olsa, bir şeye 

fazla dikkat etse nasıl 
olur. Oturduğum yerde bir 

çok ıeyler düşünüyorum. 
" - Bu kadar ciddi ne 

duşunuyorsunuz kontes? • 
" Düşünüyorum· d" .... , uşunu-

yorum ki acaba hayatın 
hakiki bir mefhumu var mı? 

Bir insan yaşıyor, ihtiyar

lıyor... Her şey hakikat mı; 

manası var mı? Siz bunları 

bilirsiniz. Bana söyleyin ... 

• Ht• şeyin manası 

yoktur. Fakar bazı şeyler 

vardır ki insan yapmadığına 

pişman olur. Mesela bun

lardan bazısı sizde de varl." 

" - Geçen gün hayat 

hakkında bir kitap okudum. 

insanı az daha hiç bir şe· 
yin hakikat olmadığına 

inandıracak.. Bunların hep· 

si ne demek ? ,, 

Royun kulaklarına varı

yor, o da memnun onun 

dizin yatıyordu. 
•Bir çok şeyler.. Böyle 

düşüncelerle fikrinizi yor· 

mayın; dünya, yaşamak, 

yemek, içmek, eğlenmek 
için çok güzel bir yer .. 

Nasıl Roy, kemik çok iyi 

bir şeydir değil mi?" 

• - Hiç bir şeyde ciddi 

değilsiniz .• 
"-"Deyin ma on.agel

diğiniz zaman hepsini izah 

ederim .• 

" - Leydi Tilçesteri de 

çağırdığınızı isterdim. Onu 
o kadar seviyorum ki .. ,, 

" - Güzel kadındır .• 
" - Bana sizinle düğü· 

nünden beri tanıştığını söy· 

!emişti. Öyle gözüküyordu .. 

Birden kolunu salladı ve: 

• Zannederim sız bu 

mendili sıkı bağlamadınız 
Kontes. • diyerek kolunu 

tekrar açtı. Kalktım, bağa 

baktım. 

• Nasıl yaptımsıi öyle 

duruyor, mamafih madem 
istiyorsunuz gene bağlıya· 

yım .• 

Bu sefer bağlamak o 

kadar uzun sürmedi, fakat 

gene kalbimin o acaip çarp· 

ması başladı. Antoni: 

" Sıkı durması için iki 
kere düğümliyin • dedi. 

Ellerim bir türlü bu işe 
yakışmıyordu. Ayakta bir· 

birimize o kadar yakın du

ruyorduk ki sanki aramızda 

bir elektrik cereyanı var· 
mış gibi ellerim titriyor .. 

Bu bir delilikten başka 

bir ıey de'ğil.. Hissiyatıma 

hakim olmalıyım.. Nihayet 

bitirdim ve dedim ki: 

" Artık aşağıya misafir• 

!erin yanına inmeliyim .. • 

Ant.oni güldü: 

•Siz olmadan da onlar 

çok rahattırlar. Sizin huzu• 

runuzun herkes için lüzumlu 

olduğunu düşünmek bey• 

hude Kontes .• 

"Gideyim .• 
"Hayır gitmiyeceksinit· 

Sandaliyenize oturun ve 

onları unutun. Hiç bir ev 

sahibi misafirleri ile bu 

kadar mr.şgul olmaz. insan· 

lar kendi kendilerine kal· 

mayı severler. 
(BltıDtdf) 


