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aramızdaki ihtilaf Lahiye intikal etti 
........ 

• 

lngilizler , 14 ada MalOI gaziler 
lrıbrısı Türkleş-1 
firecekler mi? ' 

İngilterede amele fırkası 
iktidar mevkUne geldikten 
ve Mısıra istıklil verdikten 

Bizimdir, İtalyanla
ra bırakmayız 

Adlive ' 'ekilimiz dün .. 
şehrimize geldi, hazi-
randa tahiye gidecek 

-·-
. •onra nasıl Filistin 'e Suriye 
;~aliıi i:ıtiklAI ümitlerine 

Uftülerse Kıbrıs Rumları da lecek haziran ayında tetkik 
Yunanlstana iltihak bul- edecek, adliye vekilimiz 
Yalarına yeniden kapıldılar. Mahmut Esat B. bizzat 
Onun için bir kaç gün evvel Lahiye giderek adalet di-
•dalı Rumlar Yunaniıtanın vanında hükumetimiz na· 
let\'lki ile Londraya bir mına bu meseleyi müdafaa 
heyet göndermiılerdir. Atine edecektir. 
ia:ı:eteleri de büyük bir Mahmut Esal B. Haydarpaşa Adliye vekili Mahmut 
hararetle Kıbrıslı RumJa.. istasyonunda Esat B. dün Ankaradan 
tın taleplerini müdafaa Adalar denizinde kara şehrimize gelmiş, bu ihtiJa-
etrnektedir. sularımızdan üç mil mesa- fa ait dosyeyi de beraber 

Fakat tayanı dikkat olan fedc bulunan on dört ada getirmiştir. Burada bu me· 
~ihct Kıbrıslı Rumların, ya- vardır ki bunların bir kıs- sele hakkında icap eden 

1 
ut Yunanlıların bu talep- mında bizim bayrağımız, tetkikat ile meşgul olacak-

ert delildir. Mühim olan bir kısmında İtalyan bay- tır. 
ltıesele lngilizlerin bu talep· d 1 1 kt d B' Adlive vekilimiz dün rakı a ga anma a ır. ır .1 
le k d Gebzede lstanbul müddei 

re arıı aldığı vaziyettir. kısmı ise boş adalar ır. 
Bilh~,ıa. bazı İngiliz gaze- Ahten bize ait olan bu umumisi Kenan, Zonguldak 
telerinin Kıbrıs Rumlarını adaları halya kendi tasar· meb'usu ve sabık 1stanbul 
lozan ınukavelenameai.mu- rufuna geçirmek istediği müddei umumısı Nazif 
clbtnce Anadolu Rumları d b' 'h •tAf beyler, encümeni adli aza· l·çı·n aramız a ır ı tı a 1 hakk lan, zmirde münteşir Yeni 

ında yapıldığı gibi hasıl olmuştur Y • Ası refikimizin baş muhar· 
unanis tana nak let'mek Bu ihtilaf, cereyan eden riri İsmail Hakkı B. tara-

ıeklinde ortaya bir .fikir müzakerede iki tarafı mem· atrnalandır. fınddn karşılanmıştır. 
nun edecek bir neticeye Haydarpaşada da lstan • 

BahaetUğimiz bu fikir iktiran edememiş ve mcse· bul hakimleri Adliye Veki-
lhtinıalld bazılarına garip 1 · h 11' 1 ~h'd k" d 1 t k l 1 · ~ enm a ı ı..cı ı e ı a a c limizi aı şı amış ar ve ıs tas· 
~e ektir. Bununla bera· divanına kalmıştır. Aldığı- yonda bir polis müfrezesi 

er Lu bir hakikattir. Ve mız malumata aöre Uhi selim resmini ifa etmitlir. 
bu 111U't lastllace haftalık • mahkemesi bu ihttlifı ge.. [ Alttarafı 4 iiacii .. yJaım...l.dır 1 (Nirist) iazetesl ileriye , ____ ...;,..,:_....:, ___ ..:, _ _,: _________ _ 

ıürmüıtür. 

Mezkfır gazetenin Def"' 

riyatına göre Kıbrısın Yu· 
nanistana ilhakı adadaki 

Türklerin rızaları hilAhna 
Yunanistan idarcei altına 
geçmeleri demektir; bu ise 
Avrupa devletlerini müte· 

TGrk tıp koarre•IDID enelkl .. ne 
7aptıtı lldncl toplanmalardan bir intiba 

llladiyen iıgal eden mevcut 

~kalliyet meselelerine bir 
tane daha tla ve etmekten 

baıka bir netice vernıfye· 
cekur. Onun için J(ibns 

adasının vaziyeti hazıra· 

•ını defiştinnek mümkün 

değildir. Maamafih e~er 
l\ıbrıa Rumları Yunan 
idaresini istemekte israr 

ederlerse bu hususta bir 
tare bulunabilir, bu çare de 
lle.sıl Anadolu Rumları 
lo~n ınuahedeıi ile Yuna· 
nıa~ ise 

Ucüncü Tıp kongresi 

1\ b na gönderilmiı 

Düıı, ]3a. 'rekiliıııiziıı ııu
tuklarile ]{Üşat edildi 

İsmet Pş.,ecza sergisine iştirak eden
leri teşekkürle takdir buyurdular 

Ankara, ı 7 (A.A) - ~çü'.~cü 
ı:nilli np kongresi bugun o~· 

. 1 saat onda B.l\1. 
leden e' e · 

Ankara,17(A.A.)-l"çüncü 
tıp kongresinin küşadı müna
sebctile Başvekil İsmet paşa 
J 17" atideki nutku irat buyur
muşlardır: 

Pazarındaki tas ... 
fiye işi nezaman 

bitecek! 
Mustafa ~aban paşarım 

verdiği izahat • 

Malul 
Türk 

gaziler pazan 
anonim §frketlnin 

ta ıf iye • 
eine karar 
verildiğini 

\'e tirketin 
heyeti u-

icra et
Mwtafa Şaban P~. mekte ol
cluklanru yazmııbk. Dün 
bir refikimiz tasfiye me
murlarının günde beıer 

lira ücret almakta olduk
lan için tasfiyeyi uaatınakta 
olduklanna dair bir taYiayı 

kaydetmiıU. Bu arada hal
kın mağazaya rağbet etme
mesi için fiatlardakl ten· 
zilatın kaldınldığınım, ağa-

zadaki e,yanın bitınemesi 

için hariçten yeniden mal 
ıetirllerek mağazada aatııa 
Çllran1Cfifi 7a.z~. 

Tuftye ffl, Mi.Ilı Ma-
dafaa vekileU namına fs
tanbula gönderilmlı olan 
Muataf a Şaban Pı. riyase· 

tinde kaymakam Sezai ve 
mülizim Ali Beylerle hazine 
vekillerinden Osman Nuri 
ve tüccardan Himmet zade 

1 

Etem Beyler tarahndan 
yapılmaktadır. Dün bir 

1
. 

muharririmiz tasfiye hey
etinin reisi Mustafa Şaban 
pafAyı ziyaret ederek bu 
mesele hakkında izahat 
rica etmlttlr. Mustafa Şa-

ban Pı. muharririmize ıu 

beyanatta bulunmuıtur: 

- Tasfiyenin en kısa 
bir müddet zarhnda bitmesi 
bizce matluptur. Bunu te
mine çalıııyonız. Ne zal?"an 
biteceğini bilemem. Fakat 
nihayet teırinievvel sonuna 
kadar bitirmek emelindeyiz. 

Ticaret kanunu anonim 
tlrketlerinln taıfiyeıl için 
bir sene gibi uzun bir 
müddet komuıtur. 

1 tıs Rumlanna da bu 
llılla.rneleyi tatbik etınektfr. 
D" liatırımızda kaldığına 

Meclisi salonundtl ~~şvckıl 
p ıı }lazretlerının nu· 

ismet ·ı aş küı;at edilmiştir • 
f Alt tnr:ıfı ikinci sayıfaınızda J ( \it tarafı 4 iı'lcii sıı) ıfumızda J 

-.ore lo h h,,
4 

zanda Türk mura • 
'k tı Türkiyedeld Rum 

o.)]· de\k •Yetinin Yunaniıtan-
•lnı ı lürklerle mübadele
hü .. tekJıf ettikleri zaman 
'- l'ilk bir itiraz tufanı ile 

1lıt.t 
Pe.nıalrnıılardı. Bu itiraz• ya. 
ln1u~tın baımda da bizzat 
Cu hariciye nazın Lort 

!'ton b h,... ulunuyordu. Ni-
..., ,,et 
'tirk ı:ıtırar karıısında 
\-~lr, teklifi kabul edildi. 
't r,k ıa: İıtanbul ile Garbi 
•ltıd ~anın istisna edilme-

ş~ •arar olundu. 
11tldi b •irı.trı, A. lr lngiliz gazete· 

~ltıde, lladolu Rumlan hak· 
~~ Yapılan mübadele 
i'ı ltlele . 
tı~ ~ 111ni Kıbrıs Rumla· 

tokları e ~ h' . i ı;ıfatile sıh ıye 
k re reıs · 

on?. Refik bey tarafından 
vekılı b'cnben bcya-

e azasına ı 
kongr did mutaz1..amın 
lı ho"ame 1 .. 

1 ~. uıen nutku mu· 
olarak ırat ec namına Reisi 

ı·l kongre cca \ p, tl ·ne arzı ta-
.. h bazre erı 

Cum ur . 8 i.\Ll\Jeclisi 
zimat edilmcsB:~\·~kil ismet 
reisi Kazım . ~ kongrenin 

ı;alar hazarauna l ·ı 
pa~ "krnnlannın >1 • 
hiirnıet ve ş~ İn k·ıbul edil· 
dirilmesi al.kış k~~b,en ' yapılan 

. . i\Jucea ı 11 mışur. ı DM l\1t clisi re s 
intiha batta k. .kj\nı harbi· 

J3" rÜ' er ıı 
KAzım, u) . c: ıar baza· 

. . feYZI pa,n ı ye reısı · t sıhhi,·e reis 
·ı Asker J 

ratı ı e k'l' Recep 
N fuı ve ı ı 

Naili paşa, a k'li Aptül· 
Milli müdafaa ve ı i i Neş· 

• 

Selçuk lı:ı:s aan'at maktebtndekl 
Hl'flDln kGıadından eonra c;e7 sl7afetl 

1-,ürk kızları peri 
parınakları na malik! 
Selçuk kız san' ai n1ektebi11de 

açılan güzel sergi 
dün 

1\Iesleki san'at mektepleri 
muallimleri için nçıhm kurs 
tedrisatının hitamı münasc
hetile, Selçuk kız san'at mek
tebinde tertip edilen me,her, / 

• • 

mekteplerin muallimleri Ue 
son sene mezunlarının kurs 
esna ında vücud:ı getirdikleri 
eserleri ihtiva eden bu meş· 
her t:ımamen pedagojik ma
hiyettedir. Maksat elbise, 
şapka ve moda levazımı - . .. ~ --- -: gösrermek değil, Türk San'at 
mekteplerinde şimdiden sonra 
gösterllecek tedris usullerini 
işaret etmektir. 

Serginin salonlan . 
Sergi blr kaç salondan 

mürekkeptir. Birinci salon 
moda salonudur. l\Hitahnssıs 

. • I\lcl. "Filip,, in )daresinde-. . 
dir. Burada l\loslin, Leton. 

Sergide şapk,a dairesi 

dün saat 3 te küşat edilmiş

tir. Açılış merasimine vali 
vekili ve Şehremini Muhittin, 
Maarif emini Behçet, Müddei 
umumi Kenan, 1cra reisi Re
fik Beylerle ScJçuk mektebi
nin sııbık miidiirü Seniha 
B. , bir çok munllimler ve 
San'at muhipleri hazır bulun
mu~lardır. Cidden büyük bir 
kıymet taşıyan sergiyi ziya
rete gelenler hanım talebe 
tnrafmdan karşılanıyorlar ve 
zarif rehberlerin refakatinde 
salonları geziyorlardı. 

Serginin mahiyeU 
San'at mektepleri, ve orta 

-

Fötr ve hasır şapkalar sun'.i 
çiçekler teşhir ediliyor. Umu· 
mi manzarası gibi model 
tarzı, renklerde imtizaç ve 
şekmerdc güzellik derhal 
göze çarpıyor. Hali hazırda 
makbul olun " garnitlir ,, ede 
itina edildlğindcn salon bii· 
yük takdirleri cclbediyor. 

İkinci salon dikiş salonu· 
dur. Burada '' tisükrem " 
üzerinde yarım roplar görü
niiyor. Bunlar mulUjlardır. 

Bunlarla yeni şekilde dikiş 
yapılıyor. Bu usul kumaı;la· 

' 
rın kafiyen hatasız kesilme-
lerl ve dikişe hazırlanmala

rını temin ediyor. 
Prenses tarzında gelin el

biseleri çok güzel.. Talebenin 
ders seneleri esnasında yapa· 
cskları dikiş talimlerine ait 
allıümleri de gördukten son
rn salon tamamlnnıyor. Bu 
kısım da miitaha~sıs Mel 
" aliyö" nün idaresindedir. 

Çamaşır ye nakış kısmına 
ait salonda glizellikte diğer· 

!erinden geri kalmıyor. 

Bu kısımda teşhir edilen
ler, ikrnsık beyaz nakışlarla 
eski Tlirk nalu~Jarmı ihya 
eden renkli nakışlardır. 

Mütahassıs Mm. Bokarın 
idaresindeki cvişl salonları 
da ayrı ve miıhlm bir ihti
yaca güzel hazırlanış usulle· 

ı' Türk-Romen 
Hakem mahkeme· 

sinin salahiyeti 
bittiğine göre 

J)a,ahlrın mahkemrlc
rimizc intikali ınuhıemel -h .. k ~metinin 

Romanya u u . 
Türk. RomeJl , '· tclıt hı· 

r' 
t 

..:ın mab .. 
ke meıinin 
müşterek 
masrafları· 
na iştirak 
edemiyece
ğini bildir .. 
diği yaııl· 
mıştı. 

-~ Bu hu· 
f. susta hü-

_. kumetiıniz 
bir 

Emin Ali B. ~cnüz 
· tır karar vermeınış · erek 

D.,,, r taraftan g 
ı~ e k Romen dava· 

Türk, g~re kkında umu• 
cıları vazıyet h~ acaata baş· 
mi ajanlığa nıur 

lamışlardır. l" ınata göre, 
Aldığıınıı ma u ta 

'k" hu"kumetin bu hust1sl 
ı 1 1 ve e .. 
b. . ')"f yapına arı l 
ır ıtı a d bu suret e 

deki davaların ah Jdir 
• 1110 teme · 

halledi)ınesı b Lozan 
1 bera er 

Bunun ~ . bu 111abke-
muahedesındı~x-· iki senelik 

1 e ver ı~ı . · me er _ dd f bat11uı 
salahiyet ınu ld:k~ davala· 
olduğundan e ve uınunıi 
rın kendiliğind~n tevfikan 
hukuk kaikdelel~:e intikali 

'il" ınah eme d' mı ı d h'J'nde ır. 
de ıhtiınal ~. 11 

ve Türk .. 
Türk • lngılız hkeıne· 

ı htelit ına 
talyan mu . ,. mürsfaalırı 

)erinde tahrırı 
başlanmıştır.~ 

veni merkez 
kumandanı 

_ ...... ,-; Ôüıı AD-Rcu...- ,,. eli 
karadan fd 

S. kenditlnl iıtikbal 
Rahmi .,a11nd• 

edenJerbl · trteı kumandanımız 
Yeni rn 1 Rahmi B. düa 
d rnlr• ayı 

ply• e hrln1lıe gelmiş 
Ankarad•n fCd kumandanlık 

Haydarı>afl a 
ve r d kar,ılanmıJtır. 
k tar• ın an , 

er inı k d ?.lll ıclerl· B An e.ra a 
Rahmi ·. ıdı Rahmi beye 
reis nıuavınl . ff '-1 el 

f . d 111uv a n) 
yeni ,•aıl esın e 

rini ve eserlerini gösteriyor. 
Burası mutlıak, ütlihane kı
sımlanna ayrılıyor. :\1uallim 
hanımlar rarafırıdan tanzim 
edilen yemeklerin teşekkül 
tarzlnrmı, gıdııf kuv' etleri 
nl gösteren tablolar 'e ça· 
mnşır yılrnnmasındııkl nıuh· 
teJJf usul cen•ellert ze' k ve 
tertJp güzcJllğini anlatı) or . 

remennl ederıı. nnı:ır.rrıııs::n:ll 
ı:u:::rsıuması~1 hl t:dıl n 
sıılrenln < ~r . 1 .. 3rct et'I) r 
hu .. usi ıcıze.t erı ~. kadınl:ırı 
Jd f:.,tikhalın e' . 1 .ı 

Burncln da artık hAkiın 
olan c~ki u~uller değil ilmi 
prensiplerdir. 

Bu kısımda muuıffakJyet 

zlyarerçJJcre daha ameli bir 

. fmc ıııt ı ,ıa-
nı0<1ayıı '~ l!'~ılc o: frafıınna 
Jıırı ıırao;ınutı kt dt 

k Jc1.lz 'c J da çv 
11 r \e cadılar 1 

yeme' c • 
biJCl't kl~r: Jııslat1lllll 

T ~a..kJyeU 
JllUYAP• f ıı~ .. ı" .. thık etmek teklifini 

ı. ,, '" •ü 
"-ti rrnesi nazarı dik-
~ <:~Ib •ıı ttıld edecek bir hadise 
~~ lr? 

halik, l)arülfünu~ e~~ fahri· 
ec ömer bey~e~h=P edilerek 
,,e szalığınıt ın l lmak 
.ı da cop anı 
saat J 4 3~ . njhayet veril· 
üzere ccJ~e) e 

Çapada~f &lçu~ ~ız san•at me/ctebmthltl ~- tkoam eJnı ..,·.ı ,,,,,.JJımhırl ,,. 
lccmla teJrf8alta hu,,,,,., ,,,,,.,,_,,,.. I 

rarzda Jfade ediliyor; kızlıı· 
rımızm muaJlimlcrinin malıa· 

retli eserleri olan· ~örek ve 
.sın'ıc JJJckcc.:plcrınin ınu" 

miştir. 
lrıır 

1 3 li ncü sahlfamızdadır ] 
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Sa fa g 

1 Şehir haberleri 1 Adliyede 

" Meçhul asker 
Ziya 
Şakir 

Toza, toprağa aJışmah .. 
Elbiseler heyecanımızı daha 

,ziyade arthrmıştı 

t.ttd•mız eler.hal pzı dı. 
M~eye havale ettirildi. 
a.t muayene edece'k dok
tor -1d hnldimet datre
.m.ı. jandarma bölük Jcu. 
manclanınan odasında idL 
Ka"»kla btr ilaç ıgönüllü 
daha vardı. Bunlar da köy
lerin mftnevver gençlerin· 
._... Btzi detbal içeri 

•ldılar. Doktor Şükrü bey 
btd '6rür görmez ;o1üm· 
.dl . yanımıza sokuldu. 
K-.nclhine hiç bir ıey söy-
1-eclen kö,edekl parava
aamn arkasına götürdü. 
Ve tatb l>lr gQlümseme 
ara11nda: 

- Haberim var •• dedi. 

* 

atmıya bqladı. Yerde bu
lut gibi toz kalkıyordu. 
Cayri lhUyari bir hareket
le elimi caketlmtn göiaün
dekl cebime matbm ve 
çakardıiun mendili bumu
mmaa tuttum. Bu hareke-

. tim depo memurunun gözü-
me tliımi§ti. Alaylı bir 
kahkaha&n soıtPa: 

- Yu ... u; askerlikte böyle 
teY olamaz beğinı.. Toza 
loprafa alıflll&lı ... 

Çok do~rutu bu haklı 
ill&zden çok utandım ve 
derhal Lltanbuldald ••. ~be 
müdürü mahut binbaıı 
beyi hatırladım. 

'(Bltm~'il) 

Müsademe 
Hizmeti asI<erıyeye eıve- Tahkikatına müddei 

ritlt olduğumuza dair der- umumilik vaz'ıyet etti 
kenarlı raporunu derhal Kumkapıdüt tren kazası tah-
yazarak isUdalannuzı bize lcibtın aadlıyece de vaz'ıyet e· 

kde etti. dılmıı. dün müddef umumi mu-
Arbk yemek vaktı ol- e\1nlerlnden Kımıl B. Emanet 

mutlu, verdJğjmiz karar mnhendi-Jlerlnden Ka<liı B. le 

mucibince Celal ve Necati bırhkte -vak'a mahallıne gltm\ş, 
beylerle tekrar lokantanın Ee,ç ıvakta kadar tlahicilcatla mq
kuytu köıeıinde birlettik. gul o1mu~llır. 

1 

incir işimiz 
Havalar müsait giderse 

mahsul fuılalaşacak 
izmtr, I 7 (AA) - Tica

ret odasının incirlere dair tan
zim ettiği J 5 ~ylol tarihli ra -
pora nazaran, mevsim lptidasm
dan tlmdiye kadar borsaya 9 

milyon 450 bin kilo incir gel
m!ftir. Mevsim iplldasınd!m 
timdiye kadar 6 milyon 7 22 
bin kilo borsa satııı olmu"tur. 
Aydın incir milstahıtllerl namı· 
na gelen incirler bundan hariç

tir. 

Mevsim iptidasından ~imdiye 
kadar ecnebi limanlarına ihrr.ç 
olunan .incir ml~tarı 5 milyon 
642 bm 425 kilodur. Pıyasa 
gc:cen ıhafta zarfındaki 'azlyell 

bu hafta da ınuh:ıfaza ctm6kte

dir. Havaların ademi müsaade -
sinden dolayı incir mevrudatı 
tedrici olmaktaaır. Havalar mn
ıait gittiği takdirde ağaçlardan 

daha 60 bin çuval mal nlın -
mnsı muhtemeldir. 

MWct mektepleri 
Ankara, 17 ( Vakıt) -

Millet mektepleri ıçın yeni 
bir talimatname hazırlan
maktadır. 

Cel:ll ~>ey geJ i yor 
Ankara, 17 (Vakıt)- Jş 

bankası umum mii diirü 
Celal B. ekspresle f stan
bula hareket etti. 

Bir heyet 
Suriyeden memleke-

timize gelecek .. 
Nisanda Anknrada akte

dilcn Tür.k-Fransız itilafna
mesi muçibince Türk ve 
Suriye tebaalarının emlak 
meselesile iti!afname hari
iCİne bırakılan mesail hak
kında hükumetimızle mü-
'izakeratta bulunm'Bk üzre 
ıyakında Suriyeden bir he· 
yet gelecektir. 

Heyet teşekkül etm~ş 
olup, "elyevm Pariste bulu
nan Surw.e fevkalade ko
miseri M~ Pansonun avde
tini beklcmoktefür. 
-~~--

l\lc~])atıacla 
Diin l~lu1 ınmi-yctii bir 

kaza oklu 
Dün me~hahadn feci bir 

kaza olnıu tur. Celeplcrden 
Şakir erendi ayakları bağlı 
ve başı odunla bükülerek 
ıyere y.atırıLlnı\ş bir mandayı 
kesen mejıba1ıa memuruna 
!}'ardım "ederken manda , 
!bıçağın boğazına dokunması 
~zerine oan hcvJiJe silkin
miştir. Bu esnada mandanın 
başını büken odunun ipi 
kopmuş, fırlıyan odun Şakir 
cfen8inin beline isab-et et
miştir. c·ğcrleri yerinden 
kopan meoruh lu!staneye 
ka~aırılmıştır. Vaziyeti sıh
hiyesi tehlikelidir. 

ML'lbadelede 
Y nnan heyetinden 'kim
lerin yazif el erine nilınyat 

\ı:eı·ildi 

M. DiyamandopuloJun 
tebdili ıimdllik mevzuu

'bahis ileğil 
Muhtelit mübadele ko

misyonundaki Yunanlıeyeti 
murahhasa- arasında mü
him tebeddülat yapılacağı 
yazılmıştı • Yunan heyeti 
rnur.ahhesası Yıunan hüku-
meti tarafmdan vazifelerine 
nihayet verilen menıurlal"ın 
listesini resmen 'komisyona 
vermiştir. :AldıA"ımız malu
mata nazaran komisyon 
nezdindeki Yunan başl<iitıbi 
( l:.efkoparides ) in yerine 
(Leonides Gafos) t~yin edıl
miştir. Bundan .rnada ati
deki memurların da vazife
lerine ınihayet verilmiştir: 

Komisyon müstahdimi
ninden matmazel J' eodo
rides, Macl. Kıef.aru, altıncı 
tali komisyanllim Mad. Tri
andafilos, M. Kiriy.azi, M. 
Sergiu, Papos, Mad.Kataoni, 
Traho, Makridis, A~rulis, 
Anastasiadis, Kostantinides 
ve diğer Makridis. 

İatihbaretımıza göre komiayon· 
dakt Yunan heycll murahha
nsı Y.umın hükOmetlnden nıledi
len memurlann ipkasını istemi§· 
lir, bu st>bcple, yen\ emir gelin-
cey kadar bunların vazifelerine 

devam edecekleri sö.vlenmrktcdir. 

Memurların muhakemesi 
Birinci hukuk heyeti umumiyesi, dün 

yedi dava rüyet etti 

Tebligat müdürü mahkemeye ~ağırılaca~ 
Jstanbul birinci hukuk rnah

kemeslnde heyeti umumiye dün 
toplanarak bazı adliye memur· 
lannın muhakemelerini nı'yet 
etmi~lr. 

İcra mü~irlerinden Aplill -
bdir Ef. nln Eyüpsultanda fı -
rı:ıcı Ahm"l Ef. ye celpname 
lebligi sırasında tahkir ettfAi 
mevzuu bahiıU. Fırına, phu 
göstermiş, mahkeme bu şahit

lerin celbini lcararletlırm"tır. 
Tebligat memurlarından Ke

nan Ef., nin bir ihbariyenin 
tebliğ şeklinden dolayı muha
hakcme inde, Kenan Ef. l llc-

~ap olunmuş ve neticede mah
keme telılıgat mildUrll Mustafa 
B. in ıahn sıfaUle mahkemeye 
celbine lüzum _görülmil§tilr. 

İcra tahsil m<'murlarından 
c~\tl Ef. ntn sarhoşluktan meh
kom bir il3rnını infaz sırasında 

alakoytluğu ieldıa olunuyordu. 
Bu ıddia, sa'bit olmamıı, Cemal 
Ef. berat etmiŞtir. 

alçıamı Kihtanedehir tenezzüh· 

ten dönfitte, Ayakapı önlerin

de yanyana .giden ikı sandal 

içinde bulunanlardan Osmanlı 

bankası memurlarından İhasan 

ve İt benkası müstahdemclerln
den S..dettin Ef. ler bir ıkürCk 

meselesinden kavga elmi§ler. ih
san Ef. bu arada yaralanml§, 
sandallar ayrılmıt. Biraz sonra 

1htan Ef. nin bulunduğu sandal 

devrllm{I, 'mecruh hoRulmuı. 

iÔlümle neticeleneıı cerhten 
mamunen Sadettin Ef. nin 

muhalccmeSJne ağır cezada baş

lanmı~hr. Maznun, inklr etmek

tedir. Şahadetler kısmen lehte 

kısmen aleyhtedir. Mahkeme, 

daha birkaç phidin ~lbı için 

muhakemeyi yedi tqdntevvel 

sabahına bırakılmrşhr. 

Tevfik ve Emin B. ler 
lstanbul birinci hukuk mah

kemesi .reis vekili Tevfik B. in 
tekaütlüğü kra olunm~. yerine 
ikinci tıcıırel azasından Emin 
B. tayin edilmiştir. T edik B. 
ıwulcaLhk edecektir. 

Kordonlar 
İtlerin iyi gitmesinden pek Kumkapı istasyonundan ;ve. 

memnun oldular. rilmesJ lazım gelen iıarelin a-
Yemeği müteakip derhal tılmamusının kazaya seb"p ol-

Yunan ıhaşmurnl~hasının teb

dili meselesine gelince,Yunnn 
heyeti murahhasası azasından biri 

--------------~----.---- bün bir muharririmize denıişlirki: 

Tıp o·o 1'gres·ı - M. Diyamandopulosun 

Beşiktaş mnhkemesi kfıliple
rinCJen İsmail Hakkı B. hakkın
da t:\•vclcc ihmalden 11r.1hkeı

mlyet ·karm ,"CTHni!ş, Temyiz 
bu kutan nakzetmiş. Mahkeme 
düiı ırtütıılansı alınmak 'Üzere 

evndcı müddei umumilı~e ver
miştir. 

Oığl'r birkaç tlavn da teb1ı

gat için kalmıştır. 

Adliye mübaşirlerlnln omuz
larında birer beyaz kordon 

depoya çıktık . Ağabeyi- duğu lesbit edilmiştir. Mesuli-

d k ~et Ekspres makinisti Jle Kum-
~ l :ı yerine M. Rafaelin laylni ihtimal 

bir Atina telgrafile mevı:uLahıs 
cdıliyordu. 'Eski bir rlvay~!lc ala
kadar olan bu •haber ~ün 
mev-ıubahis dc8i1dır.,, 

mln o asına girere onu [ Üstnrafı Birıncl ıayf amızdadır J 
b ki dik kapı istasyonu memuru üzerin-

e e · . Cçüncii :.\1i1B tıp kongrc-rde temerküz etmektedir. Maa-
Her an artan heyeca·ııı- m:ıfih, kut'i netice henUz alın- sini uçmak benim için hususi 

mız bizi rahat olurtmıyordu. blr bahtipırlıktır. l\Jillt up mamı~t•r. 

-Bir kere asker arasına Dün ışark demiryollan hare- kongresi içtiın:ıl hnyatımızdn 
karıpak, diyorduk. ket ışubw müdürü M. Anto· şimdiden ek ikliği kabul olun-

hdndiye do~ , l•c.r şey marl de Kuntkapzya giderek mıyacak mtihim bir amil va-

btttt. Evrakımız dcr:n mc- Kurnkapı istasyonu müdürü ile ziyctini nlmı"ar. Yntandaşlar 
muruna havale edildi. Ağa- makinisti dinlcmi§lir. bizim ilmimizin en guzide 
beyimin emirberi, bizi de- miitchassıslıırını vakıt 'akıt 
poya götürürken adeta Vasıf B. bir ar:.ıda toplıınıp ilmi \C 

.ı.ıçlQ'orduk. fenni miinı ka,alarını rctkik 
ICoca depo , bom hoı; ettiklerini ı,liriin<.:e kendi iç-

hlnnıtı.T~ mevcuttan da Bii11 Uer1ine gilt:i timnt ve sıhhi atilcri için hu-
fazla olan Bursa ve Çe- 15 incl Beynelmllel Parla- zur ve emniyet hissctmcktc-
1...r mentolar kongreııi~ Mirak ~d,._ dirler. Onun için i\lilli tıp aırge taburlannı tamamen ,. kongresini bugi.ınden Tiırk 
...ı d--r ı_ .. _. ;..lan tek olan murahhasımız V as1f 
••Y um f • &ufaLUuf '"' Bey dün Berline duıreket «!t· içtimaı hayatının J:1zinıdc-
flepo, mt!tr6k bir mağazaya rindcn biri addetmekte hnk-ınwtir, 

dönmütlü. Y aJnız bir !kö- kımız vardır. Geçen kong-rc-
tede ki raflarda ilina ile Sine'Ji'lalara biletsiz nizdcn beri iki ene ~eçti. 
muhafaza edilen 1>ir kaç 'Qbilmiyet::ek Bu iki sene zarlııuia sıhW 
takım elbise duruyorclu • Defterdarlık tarafından sine- poletiknmızın vndı.!Ctiği foki-
Emirber, evrakı ver2ikten m,,, tiyatro gibi umuml e~len- ~afları ve içinde bulunduğu 
sonra depo ._bftina fİ· ce ve temaşa yerlerine yeniden faaliyetleri emniyetle, serin 
fahi bir emir de tebliğ etti: bir teUlı~ yapılarak hıç 1'imse· knnlılıkla ve hııtta iftiharla 

- Erkanı hatblJe reiıi tıin 'bıletsız 1çerlye girmemesi düşiinmeğc , derpiş etıııeğe 
l.ey diyor ki .. l>e"1ııeft tal· bıMıı:llmi§tir. tcsaretimiz \'ardır. Bu senc:ki 
warlı urbalardan "ftll'Üecek. Bu yerlere g6nderilen bıt;ka sıhht mücalicle ynlnız fnaliyı.:t' 

Depo memuna ..._ ı.k- bır tebltge ~6re de sinema, li· sahasının memleketin <el tieğ-
adamdı. Gözliifünü alnnıa. ıystro, .konser, banyo ve lltad- m~iş mıntakahırma genişte· 
kaldırdddan IDDM illa ırumların biletleri trüzde 5,balo mesi ile k:ıtmn or. 
tt-lece yukardan ..... fPlaj, dansiqg &-llzde 15 pula ll'emru; ıcttİAiniz ımev7 . .ula-;;..G: tabiair. rm &:oğ:ılmıısı ile tie hU:ıus1 

_ Eyt ama, Beyime 0 Sp~Ol'<-~~-.1-aı-.·-..,-,e-z_n_ı_ıuuı Uikknu ~elbetm~ğe l,lrık 
elld.elerden .,tydinek, için- h'W]atıacak ?ı nk lulyor. kSnri vch s:ılgm hıısr.ı-
de beyleri arayıp bulmak "I' ı · arn arşı sı hiye vckRle-

4.tanhuı nnntakası senelik :cinin açtığı ·yeni miic:ıdelc-
tgtn tellal bafuimalı ••• Bu ıspor ık.onpesı bu ~·ın '27 inci ler de :ı.:arnnda.şhmmızın dik-
..,ıvarh elbiseler bizi oka· ıcunıa .günQ ı.t.nhul Halk fırka- katini derhııl ccfüetmiştir. 
dar c.ezbetmf~ti ki memu- ı binasıııde ~tolunacaktır. l\1emlcket sıhhi ihtlynctıtıııa 
nm bu tuhaf fikr1ne giUddk- !lr--:~------~1 el Jlc dokunuldukça Joktor-

. Varım asır evelki 
ten senra Jsrar ıettmı: lanrnızın Jlıtiy:ıcatımı7 ... 1 ne 

- Zarar yok azizim. O V AKIT kadur az geldiğini dnha i~l 
ıalvarlar ne ıae siz verin de farketmege haşlamışnr. llu 
biz onun çar5ni buluruz 78 '&/lol 1879 fütiynç doktor ) ctiştirecek 
dedim. Memur baıını iki miie eselerlmizlı'l ilmi ihti-
tarafa sallıyara'k: 1296 ft:"Vllllnfn f. yaçlarını fenni tck~\miıllerinl 

S 'kinci ,,.,.tı.rA ne tesa.. · 1 k · · ıc.ı - Pekall efenclim. iz- y-·... temm ec. ece· ves.ııun .a ı-
1 1 dif~ eden ~a giln rılma~ı için hükômcti herlJ'un er a ın.. ~ " 

Dedikten ıonra .kısa bir ~ker bayrMntnrn teşvik etmeğc medar olmnk-
erdtveni aldı, rafa daya· ikisi oldu~undan tadır. Elimizde lnıhınan mii-

dı. Takun takım bu köy 'Vakıf ln'lişm etme- essesattan çok m:ıhsul nlmnk 
için bu sene .talebe adedini elbiaelerinl raftan alarak yere 'nillflr. :::a:.::aa.ıu._.__İllll ___ _ 

L...;.....ı:..-ı-.---------ı 1 -r u:mmu:ııı:ca:::ı:=::::cx::::::.: 
.fakiyetlerini büyük bir nı- sözü aıın'ııt mekt~plcri umu- r;enç hızlnrı peri parmaklnrı-
.auhla göstermiye mm•nffak rrni miifcttişi ive l·ur::-lar mü- na ınallktirlcr. Kesim usulün-

olan ve kızlıırımız i&in 'bize tlorisi mütnhnssıs l\lm. "Ru- de biraz riisuh peyda edince 
Mklı Wr gurur v.eren bu gnrp dlki,çllcl'i i~in pek m(i-

ıvatlile ,. ye bırakıyoru?- ?ı1a- le 
meşher doluyısile kıy.mctJi him r:ıkip r olacakl:ırdır. 

rlırm muhnrrimiıe duygu- ~--' bu ..... "\ 1. mütahassı,,Jıırla muallim ha- .;;;n:._.. .,. .. n ••panıyor 
nımhımnı1Jn muvaffakiyet ısunu şöyle uTiltıyor. Bu giizcl sergi bugün 

dereceleri hakkındaki son - Tütk hcmunları :v.e 'kapanacaktll'. 

uz•ınıi hadde \ ardıracnk tc
dabir alınmıştır. 

Elimizde bulunan miiessc
sclcrin yakın bir znmnndu 
nrtık bn memleketin lhti) a
catına un gtlmiyect' ini şim-
diden fark ctmiyc bn,hyonız. 
Bu ihtiyaç iledir ki ~imdWcn 
mcmlekctr.c ilim ,.c fen 1111.fl'

kczi olarnk yeni bir rnkım 
nıerketlcr %dnsetmcr;c teşeb
büs ctrik. Size iki sı:ııedehir 

bu pilılnçO~·u ıırıctmt:Ue l t
rnher maddi \ ' C ri)•ıızt hır 
seklide :vermek , yı pat.ıııtı 
i~ıeri bilen 'e bir ~ yap
mak için hi"y.ık ve ha~·ııli 
prognım1ıı a hapılmah.t~ın zi
~·n~ müsbet, ı·iy;ızi \! c mu
nyytn işleri t:ıkip ctm~h."tc 
olan ndamlnrın zihni;mtini 
göstermcğe medar olur umi· 
(!indeyim. Bundan sonra ilim 
ve fen arlrndıışlarımızın sırf 
fenni olan fa:ıliyectc.: ve ııkl
ltlak fen illcmtnde kendi 
yiiksek mevkilerini e nem
leketin ...ilcrlcme:tini ve ihti
yaçlarının tetkik v~ tıı~ik 
edilmesi husu undakı faalıvct 
,.e mes.:ıilerini östcrmcl~ri 
kalır. 

Bu sene tıp kongrc·i girzcl 
bir scr~i ile bcrrrber 1ıçılrnı:;ı 
olu) or. Eczacılnrınnzın kongre 
ile a1·ni ~amunl1n ihxıır eniği 
seı:gi~·e .gerek Jçcrdcn gerek 
tlıı;arıdaıı h~tirak edenleri hıı
v.u~·unuzda ~ tcşckkiirle tııkdir 
cuncyi \'n7.ik .sa) ur1n:ı· 

Aziz nrknda l:mm,sızc mc
sniniz<lc mm .. ffaki) et dilerim. 
Sizin mm affukiyctiniz il
min fennin :f".:ıfcridir. 

~ . 
ilmin fennin zufcrı ve on-

dan en bıiyiik istitadc~i te
min Ciım

0

hurh etin hnşhcn 
emeli ve ltcdefidir. ( Siirekli 

ulkışlar ) 
Sıhhtai w:kilimdin nutku 

Ankara f 7 (Yukıt ı Kon
grenin kUşadı miınıı!'cbctilc 
Sıhhiye vekUi Refik hey irat 
cttigi nutukt:ı , iiçlincü tıp 

kongresinin de diğerleri gibi 
müshct neticeler vereceğine 
~iir-he etmediğini beyan ve 
cumhuriyet idaresinin sıhhate 

'crdiıi ehemmi} eucn , bu 
vadide tıp mensuplarımızın 

rnüzaheretindcn , buyuk Ga
zinin işnret ettifti ) ole.tan yü
riimekte1d tcŞ\ iltkAr ZC\ kten 
bahsetmiş, .alkışlanttl\Ştll'. 

Ankaı:ada bulunan 'baş mu
rahhıısımız T e\ fık Kamil 'Bey-
den dünde hiç bir haber alın
mamıştır. 

Rus elçisi 
Din Ankara)\\ giHi 

GeçcnLrllc R u V;ld ,m 
nnlct eden Ru.., sdıri vold:ı.ş 
( S•ır·ç ) dün Ankm:ıy.ı git
mi tır. 

J3izc n:ı ilen m ılüı ı. ta 
naz.ır.1·1 muz,ıJ,crJt sun .ıf-
hap d.ıh il olmuş olup ni
h.ıyct btr h .ıfm\n k·tdar ik
mal t<lilcct:ltir. · 

Sunç ) o!d :ı.ş '!\los];O\ uda 
bııluııduğ_u r.aın.ın ".I urk~Pus 
ticaret mu. hctlcsi h al<kındr. 
hhımgclcn nıakHmatla tc
tnast.ı bulunınuŞtur. 

Anl,ar.1 muv.nkcr;ıtın,ı gc
lin1..c., t r,1feyn nıurı hlı.ı !arı 
ilırac<ıt ve ith al.~t li tr lcrini 
t.ınzirnlc me guldırrl r . .Bunu 
tnüteakıp muahcdcıı in ~on 
~ddi tcsbtt .edileccl.tir. Bu 
şerait tahtmd,ı muz:ıkcr.m 

idare cdl:n ~~us b:ı~ınurah
hası Sc hm·i yold ş bir h11f-
tay11 k:·füır mc. nı ini lldn,ıl 
t<lL'Tck lstnnbutı unlct cdc
tt:ktir. 

-JljlDrl 
Naııl birleşecek? 

Jhzarl -komis' onun 
• 

ı·ı poru ~ar n nıü-
zakeı·~ edilec,•k 

Vilayetle Şehremanetinin 
revhidi işilc meşoul olan 
ihzari kcmisyon ° dün de 
toplanmış, bazı esaslar 
teıbit ctmittir. Y ann Şeh
remini Muhittin Beyin riya
setinde umumi bir içtima 
yapılacak ve hazırlık ko -
misyonu tar•fından tesbit 
edilen esaslar üzerinde ko
nuşulacal<br. 

Dün bu hususta alaka
darlara müracaat -ettik. 
Aldığımız malümata göre 
Şehremanetinin şimdiki hu
dudu 204 kiloınetre mu
rabbaı ıgeniflwiodedir. Vi-

Hıniçteki vak~ a 
Maysm ouuncu cuma günU 

Vaktın 

ıtaııdıkları malomdur. Ceketler

delcı bu ılcordonlar kaldırılmıştır. 

Dün teblığııt yapılmtfltr. 

bulmacas 
Karilerimize buQünden itibaren 

ejlenceU bir butmaaı serisi 
takdim ediyoruz 

V akıt, karllettne etienceli beş 1 !. 3 4 s r. 7 S ,,. 

on dakika geçtrtınek ve bu tallı t ~+-~9'-+-ı--T"-tll 
mqgale içinde dim+ faydalı l 1--....._..-.,_-t--: 
bır düşunme v.e bulma müma

l"C!CSi ynptırmak İçin bir bul-

maca serisi tertip etti. 

Bugün bu sütunda bulaca~ 

nız bu bulmaca son zamanldr· 

ela Avrupa gatetel~ınin bu va

diclc yaptıkları müsabakal:ırı11 

t!h .Lasitı we en eğlen~lisldfr. 

Karil r.imlz hulmaca köşe

mizde bulacalCları küçük murab-

i>ftlatı ~kltn ~ltmdakı mhab 

okn) arak haif harf dolduracak

lar, bu şuretle harflerin l:ar~ı 

knrşıya geldikçe ve i;itbirlnl 

kateltlkçe vücuda getlrdıkleri 

kelimelerle kartılatacaklardır. 

Eız bir glin sonraki nm'hanıız

da, bu cetvelin latledilmtı şek

lini lroyaefJğız. :Bu suretle btr 

giln evelkt -m mey&na çibcak 

meşgul o1an karll•timlı muyaf· 

fak yotlerlnt görecelder yahut 

hangi noktada .ifanıldJdannı an

lı yat?aldar~llr. Sml bu ıur?.tle 

devam edecektir. 

O halde brilerimlzl, bir 

kaç .>eğlenceli mewıliyet dcdıa

ıı gcçinnek üz.ere Yaktın bul

nwıasına da\'«!l ediyor.uz. 

}ayetle 'Emanet birleşfiril

dmi ıtalcdiı:de bu Jwdut 
300 kilometre murabhamı 
geoecektiı:. 

Halbdki dünya yfuıÜfıde 
bu ıgen~liktc bir şehir pek 
natfirdir tve bir tek .şJhre-

11-"'"*"""'~"t""-

Soldan sala 
1 - Anadoluda 

merkezi (9) 
2 -'Bir nota (2) , Amenkada 

bir bnal (6) 
3 - Topraktan &ikan -byınet-

li t'<Y (5). sör. (3) 
4 - Kavgacı (4) 
S - Su (2) 
6 - Htntli meıhur etlip (5), 

talimin abı (3) 
J - Cenubu prkimizde bir 

hüluimete men1up adam (6) 
8 - Balkan devletlerinden 

bittslnin taldni 
9 - İsmi Jprret (2) mii&tedr 

(6) 

Yukardan •Nı 
ı ._ c.eın lceıııen bcr alet {a) 
2-Vakti gösteren şey ( 4 'ıyilz(2 
3 - .Düşünceli adam (6) 
if - Kıymetli ve hafif kurnaı 

(4) çtftçt aleti \~) 

'1 -- Şeref \3~ rivayet e8en 
(4) ; 

6 - .Gen~hk ( 2 ) bir nota 1 
(2) 'icadına yapılan ıcy (3) ' 

7 -.. Y'qadığıttn% 2.aman Q ) : 
odun yaPan hir alet (5) ı 

6 - İmılitş (4) •fat edatı (2) 
9 - Üstüne .öteberi konan ~ 

tey (3), sıfat tedatı (2) 

minliği vasıtasile idaresi de 
çok gii.çtür. Bu takdirde 

mükemmel bir şehir idare 
malcinesi kurmak i.çin ya 
bir takım şubelere ayırmak 
yahut başka usullere roiı· 

racaat etmek lazımdır. 
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Velimle zorlamıya korıl· 

A~k sonbaharın eti· i.zahaff a bulundu 1 yeni tadilatın kat'i şekh larda idi. Refikamla seya- dum. ~n;e ~"t""';.i' Maarif veki.letinin, ıı..lerin hata çıkacaktık. Yol çanta· Refikam benim bu hali-

llıurl ıupbe Y • uhy - M M kd it bugün biıl.ıri edebiyat ve edebiyat tarihi sını hazırlarken birde kon- mi görünce bu dafa o ya• 
ar ve u serin atta Londra, 17 (A.A) - · 8 ona ' sol .. t ·· .. .. k 

lolukça rüzgi.rlardan IOll- meseleler hakkında cereyan etmekte olan lngiliz - Ame- proııramlannda bıuı tadlllt laz:::: guesld' goRzunfiuk açkma mma yaklaf&l'ak, beni te .. l'l d b t 'h tt b J ı___ 1• e a, on- kin etmek iça'n: .. Birak 
a gen .. 1t ılık rikan müzakeratına dair iza at ve eşr1 a 8 u unmuş- yapmaya -.acar verdiil ya· ] -. 1 e gunef d l . b' k f •-- so un çekmesi sılcıştıgı için canım, • dedi, .. bir-ı. o •~n er gel k k t k tur. Bu müzakerat esoa.,nda beı eY elın ır on erans aumtb- Bu tadilat katı ' ..., ilıı • ece , ara opra f k onu çok zorladıfıı halde ı;elcmeye bakmaya lüaum 

tunde uçuk renkli, mah- aktctmesi derpiı edilmiştir. Bu kon erans, ruvazörler ,eklini almııbr. y akmda bir türlü açamiyordu. Ken- Ok k oı.n bir bahar baılıyacak. m selesi hakkındaki noktai nazar ihtiliffannı hal ve le•- mekteplere bildirilecektir. disini teskin etmek için! f i •.. • Fakat ben o 
lat b viye e etmek üzere sene nihayeti şenliklerinden evvel Yeni di.:C.itlklfklere .Jı.re .. B k anda hiç bir 4CY pahasına, 

1 1 

an ulun tik baharı , • •- ıra canım, • dedim, çekmenin önünden ayn~ 
&la kıt arasında bir eıik toplanacaktır· __ _ bu seneden itibaren liae- "' lazım olan şeyleri bavula mudım. Arbk mabat çek-

libtdir . insan , onu bir - d • b • • htl /\ f lerJn onuncu sınıflannda koyduğunu gördüm. Her- · .l l haın•ede geçiverir ve ta- c·ınevre e yenı ır 1 a haftada bir ... t m ..... 'le.... halde o çekmenin içinde :eı;.~~ .. ~e :::.:ım::; 
dını Pek duyamaz. Sonba- den Tanzimata kadar ede- lüzumlu bir feY yoktur.. açılımsı idi. 

lıarırı C5mrG daha uzundur: k l k h" ti h kk d k' biyat tarihi okutulacaktır. Fakat refikam, çekmeyi .Nihayet, çekmenı'n bir 
P.-•-- Lort Sesilın as er i ızme a ın a ı b .....,t keıke obnua··· Halbuki geçen oenelerde açm!lğa ir kere azmetti- halka•ını ze"""m tuttu, di· 
T.ı.mun unmaz bir bu- tek.lifi kabul edilmiyor bu 11nıfta 9 uncu hicret finden, konsolun önünden ger halkasını da ben tut-

lalılda hergn.n biraz daha S b h l . d M M . 1· asrının nihayetine kadar bir türlü ayrılmıyor ve t ·ı_: • d b 
u Cinevre, 16 (A.A) - a a ce se11n e • as•ıg ı una, "'"'"z e irden çe-loldu~, bu mevsimde bü- berri teslibalın tahdidi ve billıassa mecburi askerlik olan devir hakkında maili- • içinde ne var, bir kene ki..,rif<:e çekme çabrdıya-

tiin acılıg"'tle o-riiJür. Dö- v~•- Se iJ f d ·ı k __ ....... 11 bakmak istiyorum ., diye k 11 k I • hizmeti bıikkında .No.onl . s tara ın a.n verı en ara'. 1 mat .......,.ordu. Şu -- ra açd1venli. ıkimizde bir 
ii •n yapraklar albnda suretinden bahsebnış, lnıııl!•« de dabıl olduğu halde le bu ııenden ıuıı.- onu hiilô z0<layıp duruyor- birimize mütebayyirane W-

'•nkı toprak can .,...,..ı. 22 millet pıuı!llıha•larının geçen nisan ayında bir muka- ikinci ve llçllncü edebi du. Nihayet, bu utırafffiak- kalcaldık: çekmenin içinde 

kalın 'karlann kefenini bek- velename ı'mza etmic olduklarının ve mabsiis bir neticeye tan hiç bir netice hasıl h' b' h L • pbıiyetler okutulmıyacak, ıç ır f"Y· atta bir lciat 

..... Yamaçlarda dk yaif· ıüratle visıl olmak isteniyorsa bu mukaveleye riayet daha ziyade divan edebi- ~18'.a~acbnğındı anlayınca , hid- parçaaı bile, yoktu l Her 

~dutlarla baıJıyan yefllliğe edilmeıi lizım geldiğini söylemiştir. Komisyon Vikont yab tarihinin umumi IOJrl ':'"'h . en en batmak için, hangi bir konsol çekmesi 
a IUılQayınız. Bu, gOzel Sesil ile M. l\lassigli nin karar ıuretini tali bir komiteye takip edilecektir. mu.ıe Zlyane ir tavurla gibi tahtadan boı bir çek-

l~tiinmek iıUyeo hula havale etmiye karar vermiştir. Bundan bana doJ!ru dönerek: "Ben me ••. 
hu kadının son tuvaleUdfr. Cenevre, 17 (A.A) - Tahdidi teslihat encümeninde batka gene esasen bu gibi işlerimi O zamandan beri bôyle 
l\taçlıklann çıplak dalla- mali muavenet meselesi hakkında zuhür etmiş olan bu 11mfta haftada iki görsün diye kocaya var· bili ve ehemmiyetsiz şeyler 
tına r.. ~ bl noktai nuar ihtilaflarının yatıc:tmlması için sarfedilen saat de edebi kıraat ya- dım ! " dedi. · · b'l . b UZgar 00 .. runJD-ez r T lrlO 858 l eşmıye VC l

0
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M 1 d'I ekl'f' dd d'I pılacak ve san' at hakkında B 'Y 3'ay aibı silriinür ve ıamlı mesai akim kalnıııtır. assig inin ta ı t ı ı re e ı - u sel er konsolun önünô rimizi üzmiye başladıtımız 

ıeale k miştir. Maamafih mumaileyhin bu teklifinde ısrar etmiş malumat verilecektir. ben gittim. Çekmenin açıl- çok dafa vaki olmuc:tur 1 
•~ r çı arır. Kanatlannın 1 h d .. · • .,. ""•vetine ıöre, kat • kal olup teklifini büyük mec i• uzurun a veya encumenın On birinci •rufa 11.ıınce: mamasının imkônı yoktu. Fakat yalnız ba§lanJlçla 
~n kuı uflarının acıklı heyeti umumiye içtimaında müdafaa edecektir. bu ımıfta tanzlmatlaD aon- Yalnız, kuvvetli bir surette kalmışb r. Çünkü ikimizden 
alcret1er1 de bu m....ımde Paris, 17 ( A. A) -· Pöti Parizyen gazetesi yazıyor: rakı edebi devrimiz .,...ı1 ve usulü dairesinde, çek- biri derhal • Çekme• diye 
.tö2 Fransa, ltalya, Japonya, Belçika, Lehistan, Çekoslovakya, surette tetkik olunacak' mek laıım geliyordu. Onun bağırır ve bu kelı'me her 

Ve gönülleri yaralar. d Se l · S Romanya, Yugoslavya vesaire lor si in tekliflerini d b ıçin ewela lriikunetle işe iki tarafı da teskine ka"fi 
onbahardan en çok za· h . 'ld' 1 ayrıca garp e e iyatına b 1 d ,... göre 

1 

.._ •-" şiddetle ret ve cer etmeğe mıitemayı ır er. alt de çal< eaasb, md(aaaal •ı a ım, açamayınca ase- gelirdi. 

~ !~:.;:ek.:: iıliıl, in~i~om, inltli~ 
1 

cımısına ~=~r ~:ı.:; -= bilt1~tim_._n-ih-aye-t .v.ar.,.ku•v ... • ..,....,. _____ A_. Mil. 

1 feçmeslnl, yaifmur- tarzlan ciddiyetle takip .Mısırda selerbcrlik 
arın dinmesini beklemiye Amerika ye A "rupada SOll yirmi dfirt saatte edilecektir. ilan" ndı·ıdı· '· 
bıabk6-flurlar. Ku:rtu or- bireok hadiseler oldu Dil- taraftan Maarif ~ 
inanlara, çim......._ 1.-k • ....,...., ~ ........... 
balılan yayıhncıya kadar Nyuburg. 16 (A.A.) - Nevyork bükOmeri dahlllnde ehemm11'el vermektedir • 
La.ret yiyip hicran içe- Nyobuıg ı.&ımmda Wr çok lşUaller vuku bularak dört ma- Bu seneden itibaren tedrf-

cekler ve ıonra bülbüllerle ğazada yanım """'matına sebç olmlJiCUr. Ateş başka binalı- aatta Tilrk ıramerlnln ha-
ra dı sirayet etmişti. Zarar ıve hasa pek çoktu~. Müteaddit k b • ı.,ı d 

beraber vualat prkısını ki t Unyesi fuZ ouün e dükkAnJann cameklnlan JşdaUn teı-irile yerleinden çıkmı!'; rul k' ._-L. __ 
'6vliyecekler. ~· balundu aca , tanJDeJe 

,, sokaklar enkaz yığtnlle dolmuştur. J 5 kl~i yaralanmıştır. 

Ama dl·y-•kaı·-ı .. •-ı kn• B 1 rda biri "l .. .. H' d lf-il 4 ki • Acem ve Arap kafclelerl ~ ..... aa .... un a n o muştur. ıç e6 • se şnın daha enkaz 
!arda ati< za-D zaman siOD:!w kalmlf olmundan korkuluyor. hakkında malllınat WJWl(ml-

laıan ıllhi bir kaynakbr t'orbah. 16 (A.A) - Pöci rösci .,.deninde öğleden sonra yecelc, kıraat tedtıoatinda da 
~ inaanlann pnGllerlnde yeniden iki iştial daha olmuştur. Tamiratla uğraşan s işçi terldpalz Ye•* Tlhkçe 
böyle prtlar ..., ballar ölmliş ve bir çoğu ıgır olmak lizrc 30 amele de yaralan· parçalar dlkblle terdh 
Yoktur. Eh! ne yapalun bu- mıştır. Bu madende bir kaç gtin cv,·el bir iştial daha , uku ohmac:.kbi'. 

""da qıklan parall& ı..- bulmuştu. Tıp talebesinin seyahab 
Liyon, ı 9 (A.A) - inşa edilmekte olan bir lılğım içinde 

~ tali düıilnaÜDo bir toprak yığını çökmiiş bir kişi ölmiiş bir ijçi de yaralan· 
Evet ıonbahanD b.,.eyi mıştır. Henüz enkaz altında bÜlunan iki amele imdat iste-

fena, bunu inkara mecali- mektedlr. 
1'1iz yok; fakat fUr&ll mu· Ncvyork, 17 (AA.)- Dün akşam bir antrepoda yangın 
lıakkak ki biiyük bir iyi· zuhOr etmiştir. Bina tamamUe yanmıştır. Zarar ve hasar 

itti var. Berbat yaz rece- 460 bin dolılr tahl)lln ediliyor. 
lerinin botucu 

11
caklanDl Tecuan, 17 (A.A.)- Bir obıi:- patlamış, bir mülı\zlm Jle 

t.bn henüz unutınadık.U1· ile bir çavuşun ağır ~urette yarılanmasına sebep olmu~tur. 
lı\laıızluktan ıözleriJDİZ ya· Snntander, 17 (A.A.) - Bir tren bir sanh geçidinde bir 

llor fakat uyku ile blzilD otokara çarpmışnr. Bir kişi ölmüı, 9 kişi de agır ıorene 
_., bir yaralanmışnr. ~ınıza ıacak, kızllD Renin tahliyesine devam ediliyor 
Perde gibi gerilir, uyuya· ~clık. Şimdi yataiut en pari~, 16 (A.A) Ren arazisinde bulunana~ beynelmilel 
•- k ·c:vonun Koblenı şehrinden çıkarak '\\ J<:badene nak-
.. tlı devridir, rahat uyku- ;\il om•-·ı d d h k" "k b' k d 1-r b Jetıniye ve bundan böyle ora a . a a ·uçtbı .ld.'~l a rol .ne 

a kendimizi biltün it . devama karar verdiği resmen l ırı lyor. kın-

Tıp fakültesi talebe ce
miyeti İtalyaya bir seyahat 

tertip etmltti . Seyahata 
katı olarak blrlnd tefrhıln 

ilk gllntl çıkılacaktır· Şim
diye kadar 11 taWM by-

dedthnı,ur. 

Gıdasız talebeye 
yardnn 

~ektep1erdeld ııcluaz 
talebeye yarehm ed• ko-
misyon den tenellnlD ,U.. 
ı • ..,.., -GolaJ.Mlle Jelliden 

faaliyete ceçmifUr. 

Jütiiıı n1eınJcleLte eli ayaAı lolor her er·kcl 
1 İI nehrinin fii, er~auuua ıuukaYenıet j4•İn 

hazır olacak ! .. 

MııD'ln y~ hayat menbaı 

ıolaft Ntl nehri bu tene Mw
rıa başına beli kelllcae dtre
cede tehlikeli bir nziyet .J. 

lnlfbr. Bir ~ etn eve1 de 
yazdatanm veÇhlle Ntl Ddhtriala 
•UWI bir mlk• daha a.paık 
ıoluna M191r hlktmetl memle· 
kette elt ayağı tu&ar her wtan· 
d.ta it bawaaa davet ve bun
lara beklenen tehlike lle d6i0t
mek illere litlhdam etmek aa
tıhıyetinl tsUmal edf.cekti. Son 

pos&a Ue gelen T aymlı tazele· 
tinin lskenderye muhabirlnc:leo 
aJJıiı malQmatı göre Nılln feye-

(Bq makalemizdcıı mabat) 
Demek ki lnatliz efkln 

umumiyeal Lozanda Türk
lere kartı yapbklan itirazın 
çok haksız olduiunu anla
mıya bqlamıılardır. 

r.anı azami hadde varmq 
oldugu, bundan sonra sular 
daha {azla yükselecek oll!rta 
mcmlelt~t bir fclllcetc u~yacaQı 
için hiikumet 1&11hlyettn ı kolla
narak adeta aefcrberllk ilan ct

ınıı ve her vatancf.tan alacatJ 
emre intlzarcn davet olunıcata 

nzlfcye ~hat icabet ebnell 

icap ettiğini t~mln etınlftlr. 

Hnkomelln bu nevi eefer
ber1ık içln halkı istimal kanunu 
1887 twıhli lcanundur. 

Şhndıldt tehlike heno. bt"ı 

ıve muhaillık •yi)maı..da -
dtee hüküm fennadır. 

ol.madıjuu tetkik etmek 
istemiyoruz • Y almz 1n,ı1Az 
efkin umumiyeainde ahali 
ınübadelesi lehinde bir 
cereyan ıörilld~ urada 
bir taraftan da l.tanbul 
Rumları ile Garbi Tnıkp 

4uruyor. 
Haber ,erdiler ki o 

mandu beri UJUD alla 
l.rw da kesmiF· 

Celll Sahir Bey. 
muharebesinden_., 
serllvMlı bir ;:. 

t~ltrnıyetle verebibyoruz · Jıtalıyettet n tahliyesine 20 eylülde başlanacak ve ikinci 
)! ci mınta canı . 

llnlara bakarak ve birçok . . onunda nihnyet verilecektır. 
tb·t. ceşrının 'ki il kk•tl · · k · 

8a sene 6000 t.kir 
talebeye haftanın muayyen 

sünleriDde ekmek, peynir, 

helva ve peplrll pide 

verilecektir. Komiayunun 

elinde fimdiki halde 9800 
bra vardar. AJl'lc& Şeb. 

Artık ln,iıtzler de müba
dele usulünü be~nmek
tecltr. Bunun için bu uıuliln 
Kıbns Rumlanna tatbikini 
lıtemekteclir. Şu kadar var 
ki bu flkrl ileriye silren 
lnglliz ıazeteat Kıbnstan 
sidecek Rumlann Jerlne 
Yunanlttandan kimlerin a
hnarak Kıbnsa sevkedile
ceftni hiç mevzuu bahset· 
memektedir. Eter la,tJa 
ıpzeteai bilmukabele Yu· 
nanlıtandaki Türkle ..... hlr 
kıllDIDI alarak Kıbna ... 
kin etmeyi cffittbı ..... 
ıadanm tuaamen Tlrldet
..a m.uuubebM chrıl•' • 

Türklerinin mibadelesl ...,.L.:--~~::i~r;;;--~ 
ulesiniD yenldm ftldrlert 

.. "lrumtyetleri habrlıyarak r· tro ve musı m ne ı en ongresı 
~hiat tazliıtn ecliyor,, de-

8 
.. ~~ 

16 
(A.A.) - Tiyatro \ c müsiki münekkitleri 

lehıliriz_ u ·ı ~ .. üncü kongresi Slnayada açılmıştır. Bir çok 
beynelmıtle :ngrede temsil edilmektedir. 

• Tetekkür 

I Ailemizin kıymetli rüknü 

brahim Pa'8mn vefatından 
~ütevellit alam111uza biızat 
'tt' ırak eden ve gerek mele· 

~p ve lelgrafla teBliyet 
Gtfund b iri a ulunan zevab 
ra .. a . ,. k ~ qn samımı t~şe • 
. r.atamızın ibliiıoa.pzete· 

ltizın ta le . vauutunu rica 'f!f-
rız efend' • illa. 

otl111 ~ ... Kiıa1r .... 

memleke er I k . .J ..:. • Mısır tahfi abnın son eşıaesı 
• ( A.A) - Yuzde 3 ikramiyeli Mısır kredi 

Kahire, 16 
6 

·Iül 929 tarihli keşidesl.nde: 
~ . h illltının 1 e) l• onsıyc ta ' d rıkaril•"' 4 ı 823, 1903 ::.en esinde çıkarı-

l 886 senesin e y .., (ı -9 
9

, 
1 

senesinde çıkarılan tJ2 I l t numaralar 

lan 7700.55, ık kaZlnmışlardır. 
so Z:O J!1

" M. Ekeneri karşılamıya gitU 
P 

7 
(AA) _ ~plin eaat 3,45 te •"fridrih• 

&erlin, 1 · ket etmiştir. içinde 20 kadar yolcu 
ba"'1ı • den hare t 16 30 da Hamburga gelecek olan 
~rdır. Bal?"·.:balin~ git.-gtedir. 
M Ekencr aa ı __ L b"uslar ı_ . . Berlinde k>iJlanacıa •e 1Kongresı 

. 
1 

(AA) _ Mabttjf memleketler mob'usla-
;Jlerlın, t: · W etnrilel Jicartt konferansı 23 oy· 

llllll:lad ma1dr'~? ~nsa ., tan fazla millet iftirak 
ide aç acaıuu· . ....... 

~ remanetile Vtliye de 5 ter 
bin lira vereceklerdir. 

Bir yığın istida 
Son aGnJercle ecnebi ve 

akalliyet mekteplerinde mu

allimlik a lmak için maarif 
ldareeiae yiialerce muraca· 

at yapdDMf, elllr•dar .&ml
riD mHHIDda bir ,..... 

istida b~Ur. 
Minlaal m•H••Mk pek 

1~ az u~iu idil h ~
•tieluı ~ rla'M .. ,.~ 

lllsbmadah--~ .... ..... 

...... etmeie baıJ--pDI 
d(ifüniiyona; Ye Türkiye 6le 
Yunanfetan arumda bldn 
lhtillflann bt•t ....... 
hallf için latanbul Rumlan 
ile Garbi TftkJa ,......... 
nba mlbadıelıll •enh · ' 
yeniden d4cı.s• .....
mak )Qzumu• .,...t etmek 
lıterb. 

Mehmet Aıım 



m 

kıralı 
Alekşandr Zubkofun lıaiıraiı 

mecburdular. 
Artık hiç bir yerde iş 

~madığımdan denize av
lcarar verdim. Başka 

1 necat yoktu. Tekrar 
.»ikaya giderek amcamı 
ili'ftırmak icap ettiğini dü
fiadüm. Bulunduğum sefil 
llllivkiden kurtulmak için 
~il blr fukaraperver ce

---- eti binasına gittim. Bu
pek az para ile temiz 

cek veriyorlar, yatacak 
tedarik ediyorlardı . 

•Mafih cüz'i olmakla 
beaber muayyen meblağı 
..... iyenler insafsızca ka· 
p dışarı ediliyordu. Nice 
fl&ket arkadaşlarımın bo
,_ bükerek kapıdan dön
e.derini gördüm. 
.. ir çok defalar vaktile 

himıet ettiğim lokantaya 
dllrabıat ettim; nihayet 
laliantacmın kalbini yumu

•k alacakımı aldım. 
~mi biraz düzelttim 

ijanovra için bir bilet 
4'1am. Trene oldukça mun
ı.m bir halde bindim. 

'Cebimde daha yedi mark 
~· Bu paraya biraz daha 

ederek .. Anvers ,. e 
gitmek ve orada ge· 

• olmak ümidinde idim. 
ovr ,. a varınca zen
Ruslar araşlırmağa 

ı.,..1ı,.. .. dım. Az zamanda bir 
adres elde ettim. Bun· 

~!~üracaat ile seyahatımı 
~ edecek parayı ver

elerini. rica eyledim. Ver-
-u dikleri birkaç para ile 

ya gittim. 
Kolonya ,. dan uzağa gi
cek kudreti maliyem yok· 

ukarahaneye yerleştim 
lsveçten haber bekle-

e başladım. On beş 
sonra bir mektup al-

• .. Bon " şahrindeki bir 
.. ilftlllbamı görmekliğim tav
.._._. ediliyordu. Oh 1 ne iyi 

·ye 1 Yarabbi t Artık 
a muin olacak mısın ? 

en .. Bon " a azimet 
Meğer o şehirde 

atımın en muazzam ha
si geçecekmiş. 

18 
Miı· preu.ç;esin aşkı 

• Bon .. daki akrabamın 
ısını çaldım. Hizmetçi 
ıyı açb ve maalesef 

abamm evde bulunma· 

ını söyledi. Tekrar ge· 
gelmiyeceğimi sordu. 

a iatile gelecektim. O 
elinciye kadar ne yapa-

teeaktım ... Bon,, u dolaştım. 
•Gope1sdotfer .. caddesinde 

1~ezdim. Sonra şehrin kü
~ük kısmına gittim; posta 
dtôniindeki muazzam • Be-

ta.o"en,. in heykelini, • Mer· 
;enl;>rünen,. i tamaşa ettim 

le~e- "'Ren. sahiline kadar 
,. ~dım. Bu teferrüç çok 
~oıuma gidi)118rdu. Nehrin 
ı~İeniıliti bana .. Moskova,. 
:_ıehrini hatırlatıyordu. Sa
ıa._illerinde daima büyük bir 
auaaliyet mr:şhut idi; burada 
oJ#kılmak imkansızdı. 
hal Akrabamı ut~si gunü 
mculacağım ümidinde idim. 
mi'akat elektrik çanı çaldı-

cevabı 

olmıyacağını sordular. Öğ
leyin geldim; ertesi günfi \ 
tekrar geldim. Anlaşılan 
akrabam gayet meşgul bir 
adamdı. "'Ren,. sahilinde 
dolaştığım sırada büyiik bir 
ye'se kapıldım. Bu intizar 

beni yoruyordu. Bir saraya 
müntehi olan merdivenler 
üstüne oturdum; biraz din-

lenmiye muhtaçtım. Sonrala
rı bu merdivenleri kaç defa 
indim çıktım! Şu saray 
"'Şomburg,. sarayı idi. 

Ozamanlarda bir gün ge
lip de bizzat şu sarayda ika
met edeceğimi tesqvur 
eylemezdim. Eğer falcı ka

dmin biri elime bakarak 
bana böyle bir şey haber 
vermiş olsaydı, yesime rağ

men kahkahalarla gülerdim . 
Ertesi gün, akrabama ilti· 
hak edebildim. Bir tek ar

zum vardı. Kabil olduğu 
kadar çabuk "' Anvers ,. e 

gitmek istiyordum. Akr"aba
ma • Anvers ., e gidecek 

kadar para verip vermiye
ceğini sordum. 

Meseleyi tamik edeceğini 
söyledi. Acele etmiye hacet 
yoktu. Evinde bir müddet 

istirahat edebilirdim. Ben 
de oraya keyfimce yerleş • 

tim7a Üç gündenberi evinde 

idim. Üçüncü gün bana 
dedi ki: •Beni dinle bu· 
gün esaletmeap Prenses 

.. Viktorya" hazretlerini zi • 
yaret edeceğim. Bilirsin ya: 
lmperator " Vilhelm " in 

hemşiresidir. Bugün çay 
ziyafeti ile •tenis,,e davet· 

liyiz. Senden prensese bah
settim. 

Yıpranmış pantalonumu 
göstererek bağırdım: 

- Nediyorsun Allah aş
kına 1 Bu halde bir pren
ses huzurwıa çıkılır mı ? 

- Elbiselerini değiştir

teceğim. 

Akrabam zili çaldı. Bana 
bir .. sviter " ile birçok a
çık renk pantalon getirtti. 

Kendime bir pantalon 
ayırdım. Sviteri giydim. 
Bir aynada kendimi seyret· 

tikten sonra bağırdım : 

- Nediyorsun Allahını 
seversen 1 Bu kılıkta bir 
prensesi ziyarete gidemem. 
Bu pantalon çok kısa... • 

- Adam sen del ziyanı 
yok! Zamane hanımları 

baldırlarmı göstermiyorlar 
mı! Biraz da erkek bacağı 
görüversinler .• Bundan baş· 

ka prenses bir adamın 
harici şekline pek ehem
miyet vermez.. 

Nihayet razı oldum, ve 
akrabamı takiben şatoya 
gittim. 

" Şomburg .. tatosuna 
vardığımız zaman bahçe

deki teraçada haşmetmeap 

prenseş "'Viktorya,, hazret
leri taraf mdan kabul edil-

dik. Bu kabulün benim Ü· 

zerimde yaphğı tesiri tarif 

edemem. 

iptidasında bitaz afalla
dım. Fakat prenses o ka-
dar neuket gösterdi, o 
derece samimiyet ibraz 
etti ki az zall)andta kendi-

mi tamamen topladım. He
men .. tenis • mahaAine 
gittik; prenses oyunJa bü

bir ma et östet-di. 

Ağaçlar, şüphesiz İngiltere

de mevcut eıı güzel şeydir. 

Polis ve çimenlikler de var 
amma, billrass·ı ağaçlar, ı,>,üzel, 

kuvvetli ilıti}'ar, geniş, şayam 

hürmet, nihayetsiz ağaçlar var. 
Hampton lmrt, Rişmoild park, 
Vindsor'un daha bilıııenı nere
nin ağaçırı.Belki d~ bu ağaç
ların lnğiliz muhafazakarlığı 

üzerinde mühim bir tesiri 
vardır! Ôyle zannediyorum ki 
oalar aristokrasi, tarihi şekil

lere hürmet, muhafı zak!rhk, 
himayecilik, golf, Lortlar kama-

rası V.S. gibi bir çok his ve 
teşekküllerin idamesini temin 
ediyorlar. Eğer Demir bal
konlu cadde yahut gri damlı 

sokakta otu :-muş olsaydım muh· 

temeldirki delicesine bir mesai 
partisi taraftarı ollyım. fakat 
Hampton Park'ta yıllanmış bir 
meşe altında otururken eski 
şeylerin vekarım, ihtiyar 

ağaçlara mevdu yQksek vaziteyi, 
antanenin aklaşmış güzelliğini 

tanıınıya içimde derin bir te
rnayOI, ve asırlarla tutunabile
cek kadar kuvveti olan her 
teYe bir nevi hilrmet duydum. 

Galiba lngilteredc bu yıl
lanmış ağaçlardan çok var: 
Burada her tesadüf edilen şey
de, kulüplerde, edebiyatta, 
hususi ~:ayatta · yıllanmış, pyanı 

hürmet ve müthiş surette ku\·· 
vetli ağaçların odun ve yap
rak kokusu duyuluyor gibi • 
Doğru söylemek !Azım gelirse, 
burada, görünürde yeni bir 
şey yok; yalnız yeraltı şımen

döferi yeni, ve bunun için çir· 
kin olsa gerek. fakat ihtiyar 
liıgaçl:ır ve eski şeyler kendi
lerinde cin !er, eksantrik ve 

yaramaz ruhlar saklarlar; lngi
lizler de cinler vardır. lngiliz· 
ler son derece ağır, s:ığlam ve 
hürmete pyandırlar; fakat bir
denbire içlerinde bir şey kımıl-

dar ve oynamıya başlar; tahaf 
bir· şey söyleyivuir, bir yara
maz mizah (Hümvr) parçası 

ağızlarından fırlar, ve sonra 
eski meşin bir koltuk kadar 
ağırlaşırJar; ağaçları çok saf
lam 0J5a gerek. 

Bilmem neden bu soğuk 

lugiltere, bana, gördüğüm en 
efsanevi ve romantik memleket 

gibi geliyor. Şüphesiz bu 
ihtiyar aı:açların mevcudiyc
tindeııdir. \'alıut hayır: belki 

de bu hissi veren çımenlikler

.dir. 

İhtimaldir ki yalnız bu mem
lekette yol yerine çimenlikler 
fizerinde yfırünüyor. Bizler 
ancak yollar ve patikalar üze

rinde yfırüıııeğc cesaret e' lycr 
ruz; bunun muhakkak daııııi 

hayatımıza büyük bir tesiri 
vardır. 

ilk dafa bir centilmenin 
Hampton Park çimenliklerini 
çiğncdığini gördüğüm vakit. 
bir peri hikayesi kahraına· la . 
rı .dan birisi sandım, hem de 
b:ışt ıda silindir şapkası olma
: n r:ığmen; ve Hingstona bir 
gcyığe biaerek gitmesini yahut 
bir· bahçıvanın geljp• küfür 
ederek ouu kovmasını bekle
dim. 

Hi~ 'bir şey olmadı, ve ben 
,df çimtı•Uğe ginrek bu met.tu
büMttn b::imda bah5eltiğim · ve 
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nı ilerlemiye kendimde cür'et 
buldum. 

Bana da bir şey ol!lladı; fa· 
i:at o dakiknda hissettiğim ka

dar nihayetsiz bir hiirriyet 
duyduğumu bilmiyorum. Bu 
tamamile şayanı dikkattir; bu
rada, göriiniiyor ki ins.ın, mu
zur bir hayvan gibi telakki 
edilmiyor. Burada onun hak
kında, bastığı yerde ot bitmez 
düşüncesi yok. Burada, iıısrnın 

bir çiftçi ve ya bir su perisi 
gibi çimenliklerde gczıniye 

hakkı var. Ôyle zannediyorum 
ki bu insanların karakter ve 
dfinya telakkileri üzerinde 
büyük bir amildir. 

Bu, ona alelfımum yollardan 
b:ışka yerlerden geçmenin 
icazkAr ufuldımnı açıyor, ve 
bundan b;ışka kendi kendisini 
muzur bir mahlrtk, . bir serseri 
yahut bir anırşM gibi telak
ki etmesine mani oJuyor. 

Haınton parkın meşesi altın

da bfitün bunları düşünüyor

dum; fakat ihtiyar kökler bile 
nihayet sertleşiyor. 

Size bir İngiliz Parkının 

nasıl olduğunu göstermek için 
hiç olmazsa bir resim gönderi
yoıum. 

Bir de geyik resmi yapmak 
istedim amma itiraf 
aklımdan yapmasını 

rum. 

ederim, 
bilıniyo-

Malül gaziler 
[Üst tarafı 1 İnci sayı(amızdadır ) 

Malul gaziler pazannın 

tasfiyesine başlanılalı ancak 

bir iki ay oldu , demin de 

ıöyledi~im gibi bu mağa· 

zanın tasfiyesi ticaret ka

nununun böyle uzun bir 
müddet müsaade vermit 

olmasına rapen bir iki ay 

zarfında bitmlt olacaktır. 
Tasfiyeye karar veren 

kongre tasfiye memurları 

için biç bir ücret teabit et

memlttir. Günde beter lira 

vertleceii yalandır. Taıftye 

memurlanna mesailerine 

mukabil belki bir teY ver

mek icap edecektir , fakat 

böyle bile olsa bunun mik

tanm ı.ıftyenln sonunda 

tekrar toplanacak olan he

yeti umumiye teıbit ede-

cektir. 

Sonra tasfiyeyi uzatmak 

için yeniden eşya alındı
ğını da sureti kat'iyede 

tekzıp edebilirsiniz. 

Tasfiyeye karar verilditi 

günden itibaren mağazaya 

bir tek santimlik mal girme

miştir. Mevcudu elden çı

karmıya çalışıyoruz. Ma~a
zadaki eşya fiatlarında tas

fiye münasebetile yapılan 
ten:ıilit da kat'iyen değişti

rilmemiıtir. Bu fiatlar gerek 

ahalinin ihtiyaçları gerekse 

tasfiyenin biran evvel bitmesi 

ve mevcut eşyanın süratle 

elden çıkarılması düşünü

lerek konulmuş ve muhte

rem ahalimizden şükrana 

şayan bir rağabet görmüş

tür. Bq rağbet yüzünden 

menfaati bozulanlar ,külliyen 

.a11lsız olan şayialarla satı

fl1DIZ1n ön&ne geçmek iıti-

yortıar. Bir •mdqmız da 

bün6an dBcetnıek ıvretile 
bu kabil kimsele~ bHme-

itolyanlorto iMilM • 
SiNEMALAR 

f Üsıarafı 1 inci savfaMızdıı ) ~=~~~~~~=~~===~~~~~~~~ ' lrl _ - _ --=-,il ~ııııuırı ıııı11111ıııııı111111 ıııııı111 uıııııııuuıııı ııı 
Maiımut f:s \t Bey keııdılerini Bu akşam il ğ Bu aktam 

zirar('t eden bir nıu1':ımriınize Meın~ sı·nomıPSIO"' l 1 :_i ., . E.LIJ.\~IR.A 
atideki beyanatta bulunmuştur: ! 11l 11 n U1 : 

- lstanbulda onbeş S?Ün ka- mevsimin ıktnci pr*amı 0 • 1 ~ Sl~E~i \SJNDA 
lacağıın ve istirahat edeceğim: laralc gösterilecek olan büyük ~ gösterilecek olan 
Bu fırsatbn istifAde t"derek 
lstanbul adliyesini teftiş edece- bir aık macerası ve tiyatro ~ ASI KAHRAllAN 

hayatını tasavlr eden i 
ğim. RUS DİLBERi ~ sekiz kmmlık yeni ve hari 
Cümlıuriyet kanunlar serisi _E kulade filimin mümessili F re 

tam ı 1 t C b 1 filimin mOmessileıl a 11 :uımış ır. eza, orç ar Es ··~- Tomsonun beyaz alı Sılve 
ve kanuııu medeııi:ıin 4 üncü ter Ralstonun 
ve u~ulü muh:ıkematı hukukiye- ~ Klngln pyanı hayret oyun 
terin birinci senesidir. emsalsiz oyununu, zengin ! bütUn temaşageranın sürek! 

Bıı kanunlar iıakkında halkı- tuvaletlerini, çılgın lüks ha- ~ alkıılarlle ka~ılanacaktır. 
mızın hiç bir şikayetine ınüttali yabnı görm~e mutlaka filap § B fll· Esk· hird 1 1 

t il l 1 
= u ım ı~e e 11 z 

olmadık. Bilakis halk çok rneın· e me e n z. : · 
ilaveten: Kayınvahde balık ' , § sinemada gösterilecektir. 

nuııiyct izhar edıyor. vl . ··ı I 1_ d' i @111111111 uuııııı11111ıırı11ı111ııııııııı11 111 ııuıııı 11 ııııı 
Diğer taraftan mektepsiz h!- a ıyor. ıayct gu ünç il 1:ome '· ı Kadıköy kuşdili Hirnl 

kim meselesi dahi kalmanııstır. Bu ftlım Samsunda Sam-. tiyatr<'sttııda 
Hakımlerimizin ekeseriyeti ispatı aun sinemasında g-ste ı·l 1-t· _ 0 r eceıı. ır. · (BALMUMCU) dram 9 p. 
liyakat etmiştk ve 2000 hAkim 
arasında ancak 100 - 150 kişi 
kalmıştır .. 

- Muhtelif memleketlerde 
idam co:a~ının lağvi lıakkıııda 
bir cereyan vardır. Bu hıısm.ta 
bir şey düşünüyor musunuz? 

- Bu meseleyi diitiinmedim 
bile. 

- l(adm hukuk mezunları~ 

mız hlikim tayin edilecekler 
mi? 

- Henüz böyle bir şey 
düşünmiye vahit bulamadım. 

- Yeni ceza usulü eski harf
lerle atb' edilmiştir, diyorlar? 

- Bu hususta müddei umu
minin vazifesini yapmış ve taki
batta bu!unınuş olması tabiidir. 

Mahmut Esat Bey Haydar 
Paşadan do2'ru Modaya gitmiş
tir. istihbaratımıza nazaran 
vekil Bey ay nihayetine doğru 
bir müddet kalmak üzere Jzınir
d eki çiftli gine gidecektir. 
:ı::::ı:::m:::um:::m:ıır.:::mı:n::a: 

~vapurlarl 
ı::::ıı::::::::::a:::::::::ı:::ı::::r::m:::::: 

Seyrisef ain 
Merkez acenteli: Galata K6prll 

bqında. Bcyoglu 2362 Şubo 

acenteli: Mahmudiye Hanı altında 

lıtanbul 27 40 

Trabzon ikinci postası 
( ANKARA) vapw-u 19 Eylül 

Perşembe akşamı Galata nhturıın

dan hareketle Zonguldak, İne
bolu, Sinop, Samıun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Clreıun, Trabzon, 

Rizeye gidecek ve Of, Trabzon 

Polathane, Giresun, Ordu, Fatsa. 

Saınıun, Sinop. lneboluya u~a· 
yarak gelecektir. 

izimir sürat postası 
( GÜLCEMAL) vapuru 20 

Eylül Cuma 14,30 da Galata 

nhtımından hareketle Cumartesi 

sabahı İzmire gidecek ve Pazar 

14,30 da İzmirden hareketle 
Pazertesi sabahı gelecektir. 

Vapurda mtikemmel bir or
kestra ve cazbant mevcuttur. 

Loyt Tricıtino 
Yunanistan rnfıvaridatına karş 

ittihaz olunan tedabiri sıhhiye 

icabı olarak STELLA DlT ALIA 
Loyt Ekspres vapuru rıhtıma 

yaııaşmadığındaıı Loyt Triestino 
yolcu ve eşyasını taşımak icirı 

vapurun hareket günü önümüz
deki 19 uncu perşembe günü 
saat 8 den 9,40 a kadar 
Galata gümrük salonu ile vapur 
arasında bir ınotörbot servisi 
tes s etmiştir. 

11111111n11mn-.aa: ....... 

Yelkenci .. 
VAPURL AR! 

Şirketi hayriyenin 
Yalova seferi 

· 2 O eylül 9 2 9 cuma günü 
hava müsait olduğu taktird 

74 numaralı Altınkum vapuru Şeref bey kaptan idaresind 
olarak yevmi mezkftrda köprüden saat 9, ı5 te hareketle Valov 
ya gidecek ve ı ı, 15 te oraya muvasalat edecektir:; 

Akşam Valovadan saat 17,45 de hereketle 19,45 de köprfi>· 
avdet <der ek Boğaziçinin köprüden saat 20 de hareket ede 
postalarına yetişecektir. 

Vapur ücreti azimet ve avdet ( 100 ) kuruştur. Çocuklardtı 
nısıf ucret alınacaktır. 

Beyoğlunda ~lfJ~8Ml!3 

Londra birahane ve 
lol<antası 

22 Eyliil l•azar giinü açılı) "' 
12 kişiden mllrekkep 

Türk aile musiki birli~i 
Her altpm Gaat 18 den 24 c kadar terennüm edecekUr 

Muaıltl hey' eti: 

Şef Nuri Halil bey 
• Kemant: Haydar bey 

Piyanist: Nimet hanım 
Panç\st: Şevket bey 

• Vıolenıel: Furton d. 
Muganniye: Makbule hanım 

l111niyet son~ııı mü~lrll-
nnnden • Ali Osman ~:f. ve 
UU U • Z c h ra Hanımın 
16749 ikrnz numaralı deyn 

senedi mucibince ve Ktiçilk 

pazarda l loca 1 la rrettin ma

hallesinde Bacı kadın cadde

sinde eski 106 yeni ı 34 

numaralı maa müştcmelat 

küçük pazar hamamını terhin 

suretlle emniyet sandığından 

isukraz eyledikleri mebaliğin 

vade. i hitamında verilmemesi 
haseblle istıkraz esnasında 

tayin eyledikleri lkametgfth

larına gönderilen dok. an bir 

günlük ihbarname zahrına 

mahallesi heyeti ihtiyariye

since yazdan meşrubattan 

Zehra Hanımın halihazırdaki 

ikametgahının meçhul olduğu 

anlaşıldığından ve diğer 

borçlu Ali Osman Efendiye 

tebligat icrası derdest bulun

duğundan ilan tarihinden 

itibaren ( 91 ) gün zarfında 

tc:sviyel deyn ve ya tecdidi 

muamele edilmediği takdirde 

mezkt\r hamamın bllmiizaye

de satılacağı ilan olunur. 

Muganniye: Semiha hanım 

Muganniye: Mahmure hanım 
Muganniye: B~lk11 hanım 

Muganniye: Meliha hanım 
Muganniye: 
Muganniye: 

p:fu::a:: ınm:mrm:n:a n:::::::::ı 

; Felemenk 
Bohrısefit 
Banl{ası 

jf erkezl: A:\J TERDAi\1 
Sermnye~i: I, ı 25,000,000 
ihtiyat akçesi: 3,000,000 

lı:ranbul merkezi: Galata 
Karaköy pahısca. 

btanlıul şube i: Yeni 
postahane ittisalinde Ala· 
lcmd han. l ler tlirlli 

Banka muamel:\u icra ve 
kn ... alar icar olunur. 

Satıbk dükkan 
Çarıuyukebirde Kalalar eo • 

kaRJnda 48 numarah düllln 
aablıkbr. Taliplerin Üaküdar is 

kele caddeainde 27 numaah lr 

dültkAnda Ziya Be) e müracaau. 

R~61üld/ıır: 14 Burç: Sümbüle 

IIJ[!] 
Çarşamba 

Karadeniz Lüks ve Sürat Postası 

Samsun 
ıaa~~I~ Çarşamba 

11""lle·ak·t;-~·i;·~·oı·o·;,1-hsU'S;I Namu nkitlerl 
..... O.. lııla• Mpa YMH '-•" 

5,43 11,0ft 15,3:" 18, 14 ı9,48 403 

günü akşamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle doğru ( Zongu!dak, 
Jnebolu, Samsun, Ordu, Gire
sun. Trabzon, Sürmene, ve 
Rize ) ye gidecekdr. • 

~.fslfu içip S~ Yel
ICcDd hanında kaıi 1etntasma 
mürKl&t Tel 1 Mil JSJS 

Bakteriyoloji laburatııvarı 

Pek dakik kan aahlilltı. 

( vaserman teamülü) kürcyvaa 
tadadı, tifo ve ısıtma hasta -
lıkları teşhisi, idrar, balgam, 
cerahat tahlilin. Oıtra mikros
kobi ile frenli taharrisi. kan 
çıbanları ve ~rgenlik için 
hususi aşılar. sütnine muaye
nesi yapılır. 

Divanyolunda SultanMahmuı 
türbelikaTfısmda telefon Is. 98 

Bqla clotaalara ilim: 
~ ~ ... 
Sebat Hüner 

C....aallhatls 
Aldanma sakı.ıı bil ki felek eski 

felektir. 

..... ki ..... 
Rlqlr poyraz hava 

buhatl• olacaktır. 
az 



18 eYJül 929 'arşmba 
Rtitıü erkeklere 

I 9 ey1ül 929 perşembe 
günu erkeklere 

2 1 e)hil 929 cumartesi 
gtf'nu kııdınlara 

22 C) luJ 929 
erkeklere 

pazar güntt 

23 e:tliil ~29 
giİnü Ckadınlara 

pazartesi 

24 eylül 929 sah 
erkeklere 

pna 

A;tcal ııblı 
MüJJdye tekaüt 
Askeri Qilal 
Mülldye aüesl . 
ilmiye tekaüdil ve allcsı 
HJzmed fttalitY• 

Asker tekaüdü 
Miı1kiye tekflüda 
Asker mı esi 
Mülkiye ailesl 

Asker tekeUdü 
Mu1k1ye tekaüdll 
.Asker ailesi 
Mütldfe ailtsl 

çarşamba Asker tekaUdil 
1\ ffil~ye teikıüdii 

s.ltatı1i1ımet 
E>en Ya. K. 

J0J01 Hl650 
4501 0050 
flOOl J3350 
50CU 5200 

501 ôt{) 

10ô51 10750 
0051 6750 
8351 '8610 
6201 5350 

J-0751 10850 
6751 6860 
8611 8800 
5351 5500 

VAKiT 

/ylp Samatya K1Uımp1J11i Hayda,.,,.,. Ds1dlilltr &,act., 
Den YL K. Den Ya. K. ilen Ya. K. Den Ya. il Den Ya K. Dcs Ya. ıK. 

38001 38151 40001 40300 21501 21750 28001 28350 33001 33400 48000 48300 
32501 32515 28001 28150 190t>1 19050 ısonı 181so 22so1 22650 26001 26100 
36001 36200 42501 42900 20001 20250 26001 26450 30001 30500 45001 45400 
320:>1 32103 29031 29200 19501 19560 16001 ~6301 21001 21250 25001 25150 

4501 4525 4001 4080 T'oı 2510 2001 2060 3001 3040 3501 3601 
,. 

38150 38151 40301 40500 21751 21950 28351 28650 ~401 33800 48301 48550 
32576 32635 28151 28300 19051 19080 18161 1830J 22651 22700 26101 26200 
36201 36400 42901 43200 2025 ı 20500 1645 ı 26000 3()501 31000 45401 45750 
32101 32180 29201 29350 ı9561 19610 16301 i6550 21251 21450 25151 25250 

38301 ~84Öl 40501 40700 2195 ı .22100 28651 28900 33801 34050 ~551 4870~ 
28301 28369 18301 1S400 22701 .22800 2fi201 26260 

36401 36525 ~3201 43500 20501 20550 26901 17250 3JOJI 31400 45751 46050 
29351 29500 16551 16700 2J45l 22575 25251 25350 

38401 38500 40701 40810 

8801 895S 36526 36fi20 48501 43770 
5501 5600 29501 29500 

22101 22250 28901 29125 
18401 18460 

2Ô651 20776 27251 27525 
16701 16860 

34051 34210 48701 48820 
22801 22930 26261 26320 
3l~Ol 31770 46a51 46320 
27576 21675 25351 25425 

Beyofla ...,, 
Dea. Ya. it Dc9 ~. 1. 

52000 52200 l'M>I J'13ô0 
14001 14150 10001 10150 
50001 50250 14001 S4400 
1 ;n)t 13 ı 50 MOI 820:> 
1500 1650 JOOI 1132 

5220 ı 52250 17301 ı 7500 
14151 14250 10151 10250 
roısı 50500 14«>1 1415'3 

83?JG 13t51 13300 8201 

17501 ırml 52351 52450 
14251 J 4325 10251 10300 
10501 50050 14751 15000 
133GJ 13400 8351 8500 

52451 52530 11101 17870 
1 4326 14400 1030 l 10350 
50451 50720 15001 1526) 
13401 13470 3561 8570 

25 eyliil 929 
~iirıü kadınlara 

.26 t') ltil 929 
iUnü erkeklere 

perşembe ASkct ıailesl 
Mülkiye alleil 

Maaş sahiplerinin nazarı dikkatine 
!stanbul Zat nWiJŞlan muhasebeciliğinden: 

kaütl an, yedlıllerin, dUlların balada gösterilen günlerde e~·lül !ili teşrinisani tiç nylık mnnşlnrı verilecektir~ 
I - Askeri, mülkt, Ilml te e . ımaaş verHemez. 
2 G .. .. l d n hiç kimseye ıstisaacB 
3 

- rınu ge me e ..ı :1.. r Qlı.- ~ımll me,•ldl ne olur.sa clsun numara alnuya we sırasını be.'lclemh·e mecburdur. 

G 
.... d ·· caat euen me .,..,_. &\'...... J 

- unun e mura . t......ıınlar.a, kadınlara mahsus günlerde erkeklere maas VJ:rlleme7" 
4 - Erkeklere mahsus güalerde ıuru k1 . . 1 . . ~ 
S al nı muhtevi verece en lıste er rnuclbınce -gfinJerme <lah11 olan rnaaşıarını merkezden akşamlnrı alacaklardır. Bunlara c.nbclerden maaş v ·ı · 

- Bı'lumum sarraflar tmz arı ""- cr1 emez. 
. . e iki ıcüzdaa&in fa7Jlası için numara ve mal\Ş ~erilemez. 

~ = llıç kimse~ ~:dr°!nıeyeıılerin :maaşları müteakip günlerde verilir. }retcr ki kadınlar gününde kadınlar erkekler gününde erkeklerin miirac. at etmesi şarttır. 

3361 
2151 
351 
~ı 

1501 
2251 
6~1 
451 

3651 
2351 
.soı 
'651 

3;50 
2350 
8."'9 
~t 

8 
l\Juayyen gunu b~·'"·nan ınemur ıpolis. 1ındırrma hiç kimiscnin maaşını alamaı ve ıavassut ıedemez. 

- Maaş 'tevztaannda UJU •• •• d ı a·ı \T .. J 1 ı. b "d" ın •. mera ertesi gunu is ma e ı emez. enıuen numara a ma~ moc urı ır. • • 
::1 - Bir gunde ahnan rıu _ • • • • • • • • • • • .... • • .. _ • • • • • • .... • .. _ • • • • _ • .. • • • • • • • • ·-• • • • • • • • • • • • • • • • ._.. ı•=r:ın==r-;::::::::- .. ::::c:i:::::::::~gilllül• • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • C "Vdt,,uc--~ ) ınr= - .... =ı..:::~;=~~R.ak &~·n • • ·n ASRI MOBiLYE 
Yal 

'" 1 f kat liij icra V8 İflÖS kaOUOU mi Mağ87.alnızda her bseye uygun yaıak.ao ,ası an soy e a • • mı ~-"'ı• ll~ yemek ve yazıhane takımlarile kary~·:~ 
"lıırh@ Rübi,,den ii!I ""'"' mı rekabet kabul etmez derocede ehven ır. 

Mi 2 c-ı :::: ziyaret iddiamızı ispata kafidir. lstanbılda ~ 
- ~lnnet 1 -sıınrı Prestiş... iyilikleri u~runa güz yurndu.l .[.= ... =.!. ı t l ~·~. cancAılar H~okuMşundaENoT.27. TeFlefoEn: lsvtanzbul3401 • 
Jnnct muhrl)bet ibaresini Nihayet onu hakilrntcn sev- ... 

bltirecek oıaA n!!ız üzerJne miye başlndı. im lsviçrctıin büyüle hukuk alimlerinin eserleri -"C bütü kanonları- iin 
d~~~~d~ill ~rnını ~~cm~ l~m ;~~ra~~~a~un~~~~~~~u~~ritt-~~~--~--~--~~~~~~~~-~~~~~~~~:~ 
. - Suz kiiçük ~ Jan" ım; gelir l<i, ilk .;eyli i,,luır eden illi ~okri havi olon bu emin he• dldı hıanbulda Vabı, Ohan ve İ~ lmaillll ftll .. İİ, mlldlif-
sh~• bana karşı beslediğiniz dcliknnlı olmuıtu. Jlnkı sonru ;;:: lkbol l:ütüphmıolcrinde ( !50 ) kunıı• ""'1m:!l.<adrr. f.~ l1RIR~\ ıaımı ııUOU 
ıs " 1 Ad' b. h · kad d tl b ı • ·:::r!!?;::::::r;;;::~::-Hr-==~-==::::;:::::r.;;::!"C::!!!!~~~:r.=-.:.Jm Ja nız il ı ır eyescır. tam genç • mm saa c u • :ı::Hiiiili:::acıMm·,,c!~~man nc~::::.·-:-:!;::::~::oıc;;c:fü.-:m::~• ln18ndnı· Cıfer Ef. v; ~er. e 

'Yaıea mfıyliycnk .. kı ıuJil dulcma sevindlji bir m.ada g-Ormüşcü. karşı cü.z'.i inhimakin v~rsa 111-llUG.. lıaıunun ,.O» ı' r .z 
etmeyiniz... •Bcrıran. btll(fenbhıe ıçelilJ?fş. • ıat. evveJA Jtlcaz ettL Bertraa.. Baua yalau .W~le.. maawar.ah deya seee8i ~ 

Delikanlı hayretle baktı.. hiç bir itirafta bulunmamış. Bir çok na7.ariyeler serdetti, razıyım.. fakat beni sevdfgtnl ce ve Kasrmpapda Sunıri Meh-

<.ln kadın ne demek istiyor- ve iiç •Y smtra .. Jan(t,, e rnihayet sustu. İkisi de içmi- söyle.,, met ıefendi mattallesinde Oizlice-ye başladılar. sonra çekingen :e\diya :sokağındı 92, 92-1 nunıa-
du ? bir ·veda mektubu bUe yaz. tavJrlarla danscttiler. Artık Ye ortalığın yan zulmeti ralı bir dükkftm ttrhin surctile 

- Janet özlemek 'e sev- m:ıksızm -ccneW memleketlere canlan sıkılmıya 'başlamışn. içinde manrosuhu 1tlınağt Emniyet istıkraz ~!edikleri meba- ==~~~~~~~~~~~ 
ınek ayni şey dc~il midir~ çıkıp gitmişti. O ·vakte kadar B.tr sıra ctra.flnrındakilerin bile unutarak d~rı fırladı. liğııı vadesi hitamı;da verihnemc i 

~anct ~çini çekti, bir H\hze böyle bir hadise "Janet,, in dedi ıkoduları ''Janet,, in Mektubu ilk rastgeldiği iıasehile istıkraz esnasında fay in 
diişiindü, haşı ile "'hay!f,, ba~ına asla gelmemişti. nazarı dikkatini celbcttl. "fia· posta kucusuna anı. eyledikleri ikamctg!hl:ırına gön-
iş ırcti yapa; halinde karar- Acaba "Bertran,, niye böy- nl şu Bercr...n için çıldıran 'Na~lt tlcrilcn dokun bir günlük i~-

d k 
d d lf'il ·cı D 'M (ia barname zahrma mahallesi heyetı 

sızlık ve me"-'tısiyet var L le hareket etmistl ? Yoksa a ın eı;· mır emeyinlz ',.. wur 1.1 • B b ...:ı ihtiyariJtsince yazılan nıeşra-
Erraflırrmda ziyaya garko- ona karşı IAkaylt mi idi ? crtran nnu "Oft nldattı ve K•lstnO'"' .kıııosmtlan: lstan• baltan nıedyunlard:uı Caf~r 

lan büyiik lokanta içinde Hayır'- belikanlının sükö· oynatıyrr öyle mi?,, bul Gcrrahpaşa hobyar mahal- Efendinin vefat eylediği, zev-
ka-vun, kah\·e, kebap koku· tuna rağmen kendisine fev- G4 Bunu da ~, bu, sözler lesınde terbUlharam soh~nda cesi Şcrıiie -kızlar:ı Ati}-e, Şiiı.tiyt. 
ları arasında bir kaç dUzine kaHlde merbut oldt\ğunu ''Janet,, i delirtti. 1 Jiddetle hanımlarla oğlu K::sıın Ef eııdi-
halk d' ı ri "'"J k 28 No. lu T ablin dendinln den ba~ka mirasçısı olup dlıııa-

' · toplanını~ msd ıyet e - "janet,, biJivordn . O halde n " a: · l -.ıı J Sa p n · · i ı hanesinde ikamet den Kalla- dığı l-'C J;tiıın EfenJinfo hali-
ne kendilerini saJıvermış eru : nf ve böyle uzaklaşmıştı ? - 1\ rn " ya gerırtın z. Dell'-nlı lJt'r •akım suailar J Dedi. Oh! nekadar sevil- monlnin Cebrail mahallcaiaden hazırdaki ikametg5.lıının ıneı;lnıl 

"'1' ' " Bertran ,. ona bir çok b sordu. • J". net " s1dını mı .J fVlye muhtaçn 1 " 1ak" genç eflallı oğlu haa Ahmet tarafı- uluııuğu anlaşılmış ve diğer 
·• ddal~r: Sen geçici bir sevuıa kcırırmıştl 9. s•ırden bire _gOS•. 1 A k .kadının beynindeki Saçmaları -a.• borÇIU Ye mirasçılara tebligatı 

... ile scYilen kadın deği sin. :ış • .. terdiği ihtinızın sebebi ne unutaceğtna emindi. Tekrnr Kas&amoaiala brk çıetme lfizime icra e.:filmiş olduğıından 
idi. ~ Neden böyle değişi- kafi bir şeydir. Onu yalanla danscttikleri v.akit ".Jak,,: nan t:irihinden fübarcn (doksan 

k lekclememeli Bu bapta hassa· - Deli o1ma "Jnnet ,, J mahallesinden bay.burt ıojlu ha- bir ) zarfında borç Yerilmecliği 
Vermişrl '? " Janet ,, parma •. si\·etin fazladır ! " demişti. dedı·. fıdl Mehmet efcqfliden htr ae-larını yaka yaka cıgarasını tel· J v~}ta \'erı!ttmediği takdirde 

1 
Eaka~ Uermının •Jnnet" ren Mahzun ~özlerin! genç ne mocldetle ,.. bile faiz llttt· 1T1ttkfır dükkfin bilmüzaycde 

bendircJı· ,· ce\'•"P vermedi · sl 1 "-A -..1 •-~fttz ~ n.. 11, ~ " hAIA ştipht etme murısı~L kadının yiizürre atfederek nrz ey~au • Vıu. ·nra 'el'• satılacağı il!n olurıır. 
1-net ,, anln•amıyordu · d _L --ı.u ıJ· d l _ . ..ı. 
.,. •j 'Yoksa kendi ,kendin en ll:1ve etti: ?Ki Dm re iJD 1ft c pv.a; BEŞ1KT AŞI 

Genç kadından o kadar mü· ..... ı· şup·· he -ediyordu? Mutlak.a - !Haydi cicim. l.t1tilfkt\r auretile teminat g61terdttfaiıı:bir n·ki . ..1 
theeSSirdi ki söz ı;@ylerken l.&.f _..ı.. .:l- b l ' n~ l •. 1 bap bmıcniD vadehlıf liram bul· 1 c. yur.uu 

bu ÇOcu~m "r.uullDUil ır o •.. .uüAR i)-'11 an soy c nızı- W' ınçkırarak nıı·lamaıs-a başlı- l d du~ .. .halde nıyı J.vin etmed'x.ı Seraisini görünüı umu· 
b b mar"'' vardı. Janet" lunu yım- }'akat beni .se\' iğini r -,-- ı.s·· • 

'faeak gibi oluyordu. ..... b d .. ı nl.7.den ôolayı bılaıüza.yede fu. ma scrbestit. ralebe 

h:,ıdetle düşiinüyor, . u C· soy e... ı_~ d .ı~~- -~· * ""' ki b k Oh' "J t rd kaldı ruhtu taiep olunarak 1star o~u- ıınay ına lRW&IR cıuıyoı. 
]ikanlı)'l sevme e ır çı • . ane ,, şa~ı ı . Akaretlet- 62 

•Jnnet Lor:ın,, on sene gtrdiğinl anlıyordu. ki: jnk,, kendisinin aradığı ıabiri nan ihbarname 1kamctgUunızın -·---•••••I ı ~ 
... li!ik huyan geçirilikten son· m•~: sırtı g<llyor ke~dl ken- bulmuııu. Cevap Ye<dl: meç'bdl oldutunduı babı.le ••. lş bankası wnu- LEYLi ~::'.:...,, ~ ~ <luı kalmıştL Uemde şen •• d torkuY"'· gur.eUıgı. - fok "Jale.- Yılım de eddmcst llzerlne 'ilin ... ıd>- tmi nıiidu··rl.:.!nun"' ;ı,..n.· ~EMsOL~~---,ı r duL Fakat hayatının disın .en ·a\'aŞ yasolup gitıiJliııi söylemc<lni bilmem_ H<ıydi tıpı - bnir ....ıımııur. "" o..Ulı1 ut; "l _,..,. btr '11" kafi 
'it•· lı .. hin)'a'aş) d.. ~· Ad . T -..... L• .ı._.J __ l"'L~ LL... h () k b ilk k k e erkek ı.ı nderUir 
b •a'." pervasızlığı, ıecru: . akım!• bir erk<l!i fet~e- eve • on~c~•''."·· v '." .. «U· .,_ - :--"' - ma ..an ·a•ıız müsa aloı im- ve orta ısımlara ız N ..,me .r;o · •ı.rınin mütemadi JSkandılı ve Y h 

1 
r;el•ccğlnl lcr. Jak. kapının onunde r.arlmcla ıaa claodtlnc mllr...,. tihanında muv:ıllak olRrak olunur. Arzu edenlere ınıtbll ~ojtlu 2282 "»ıncta içini yavaş yavaş Wr deıniı·ecek a e "Janet,, ten ayrılırken onu eyl.....ız lumınu Alılıor olıst kabul edilen nnrnzcılcre ld- • lleştktaş; Y1idız. TeWfoD Y 

ihtiyaç ı:uplamı"-tı· Bir erkc,ğe düşünüyor.el~. . d nüTuzu merhametle derağuş etti: Fa- takdirde icra,. t*bbüt pluna· zımgeletı tct>lig-at yuptlınıstır. 'dt "ı.ı- " ' . E kekler uıerın e k "j 'f..l..'Jaf.. 'h ' Ali) tıM•U ruşuma gidh'brsun!,, diye- ... r an1umak at aıret,, rarıru "Sırnlten catı malomunuz olmak merc C'u .. öat ancmlta ,._ahmhır IRlJrl {O ~'bl • il' C:(!lı-; J k a p 'ka1ml\tlJC!Ol ı.....;.• "'J&k •• f Ô\t L yf ) ~ 
dt 6•ne: "Seni seviyorum!,, --~ 1 o ak"-arn ldctl '1ıil!fına ~~-· ı ! _;onn ~c;rk . tlAnı 11.e iyet o u;.ur. miıes~esemize :ılmmıy:rca'k K 1 k d re' o 

'-ek :>ihtiyacı... ıçın, " 'k v.eıs ,;1t ~ele \,l\Unll!ID ~,r "r .... muı '~ :'l ZA ·~ dt-mtkttr. • aı l'-' 
S Bu Jsıendli(li, •acrının oınrak ,!:. ;g"""mi,Şti h?ıınna hılc getlrmcksıZlll Usküdar askeı'lik şube- Mılts!dC-ia mcmunı lh- ıra f .,.,....a --··.,;_.a._... 

ı.'" 1•1~ isminde biri biç bek· ycın~~e k '®uk kaııa..ı bı~ .tabaka ~ı e~dı; "" .de· sinden alımı oli!uğum ter- ti)-.at:ı lblmadığın&ıı ~indire Aaadalu •n- J;>ul•~ızr•iıı*-
' tııcdıgı bir sırada kendine ? . r • Jıtk o 1ı;adıır Ul:anlmın. soılcmış oldujlu his vesikasını kaybettim • kı~ar nıcmuri,yot .taU:biodc .,.., ..,a .,.,_ Wiillbı .anıya ":;;.ıürl;ıtillıll 
~:ının etti Tuhaf bir adam· ı;«trıD\a ılmıŞD kı nihayet kel~melen. kopya cder<lc şu Y-isini alacıııilındııa hiilc: bulunanlorın ~Hala hıl-til - J.ıııy.aıeria (Valoı!> idıır< 
\ · 1'.,aziletleri, fenalıklnn, ~abuk, ~ın zetktcn ibaret ke~m~~e~ı J'~7.dı: L mü y~. mi~tir 'e yeniacn mliırııc:aaı caa la 
1.l\t\retJ, sük'önu ite tam 1~ir • Jane~ ~ fhtııra Jüzum Düşun öm ·· eğ'er UHnt 314 ınelllitflı ı... a.c.,, knbul ôlunmıyacak.tır. 

"!tekti «J ' 111 1 olmadığını on• .... •••••••••••••••••••••••••••• ....... ,. ............. ••• • • • • .• 

b~~;~~;:~~-haiis·~:;uı. ina bakh!•Hasan B ~7-k u,aR1, ~.,e, ıue oıam "~r'·...,.,.· ....... 
, uı·· A.I 1şuın ınar ... . '.a6I. wT ... ...,~ 
(ış n1ahs u,a eıı 



... 

~· 

• 

• 

-- HER GUN CIK.AR TÜRK GAZETESi ... -- - --. 
/r(t l <tfll'Rf• Gueteınlzde çıkan yazı ve 

t • · 1i • reıimlerln bütün haklan mahfuzdurj , 

18 Eylül 
1923 

f ~ncı ta}! 
6 Sa~Ja Türk mekteplerlh ıaydah eserlln 

11 L l N T l ~ı~.~ ~~r~: 
Kuru• Kuru-. · f<!ıue i5ir.~e (ıctarc), \v:ıya ait!le ()azı) 

Ti rl.l~!de IJariç_tl•: Gar.ctcye ~t:r.ccrilcctk n•cL.topJann ~zcrJnt: : 

~ i•arttl l.onııfnıRhdır 
r 
ilanlarında o/o 23 ten-ı:illt · )'apılır 

Büyili.'.: ve yı bir ço'< derı için verile:ı il.\ntarfa. 
hus:ısl mahi;·ctte'·I llılnlarJ.:ı ücrtU 

tt,50 
25 

1 Allıtı 150 000 ı ' -·--
3 • .CCO EOO . Pan!mryan rrc ktı:plarm ı.c!cılnden, lu.rmnu- ı 
6 ., ;:;o J4~0 mukadderctlz ırıt:'lıı.tcpfua ~onulmue rıaraJ-.nn 

ıt • 1400 2700 j ka,-l:c.lnıanndan '• l!&nJarm ıntodercahodan 1 

, Jdıre ile kararla~tırıhr. 

idare rne•ul dejildlr. 
v _141 !a. grcctl ay·ı 1 ~ , d Sıytsa 

stanbul, Babıali, Ankara caddesinde 'V aKıt,, yur u 
tel 1~10 (. idare işleri 1971 yr1.1.ı ı~ıerl) • telı:;ıar: \' ,\Krr pn~ı;, kutu'\u: 4;. 

Kambiyo ~ 

191mm::m:::1::mmmi=•====mm::m:ııli====ı===ıın~=i=====m:~ A c e I e 5 at. ı l ı k b 0 st a n I" T ••••••••.,••••••.,••K•u••••••••••••••""""P>•••••••••u-oo,.•••••H• 

-B __ o_r_s_a_l_a_r--.,1 
... 
1 :;:;;;;~y;--l--,ül"" IK.19;;;;;29~1!::.~.·.~.::~ Türk Halıları kullanınız ":!:i.:!;:: Orta k6yde dere içinde •19000. zira tcrbii:ıde \'C derunün-t 

de bir kösk ve müteaddit ahır \'e balıı;waıı odaları \'e gaye 

iı _ __::A~<:d:d::.·-~ı--'K;,;;'•;;ı;P;;;•";;,;<.;.•--ııfül Beynelmilel bir ıöhreti haiz lzmir de [ Kadaifçi 1~1i büyük bir' lıa\'UZ ve ıniıteaddit kuyuları ve cş~an ıııi'ısmireyi 

l..ondra üzerine ı lnyiliıc lirası, kuru~ 
1 

illi Zade biraderler Halı kumpanyası ] mamulitından :::: havi, Anbariı dere, bostan denmekle maruf mahal acelee s:tı
··•• · k ım lıktır. Talip olanlar ve izahatı !;afiye almak istıyenler (Beyoglu 101 4 5

,, ıoı3 !!!! en nefis: (Isparta, Lergam, Gülüstan, Tahta, Una , .:=.::=:::.::·I·------------------------.... 4202 ) ye her vakit ıııüracat edebilirier. '\uyotk " TL. mukabili Dolar 
l'.1r's '1 

" Frank 
~li!Ano Liret 
Hriıksel u Belga 

0.47 B ı .25 OA7 87,56 füi Demirci, Gördes ) cinsi büyük döşemelik Halıların 
1

ı ~~ I~ ı;~,55 mi ycgine sattı mahalli dcpomuzdur. Yaklaıan kış mevsimi mi Adana su işleri müdürlü-
~ 4J,5o a +4. illi için ehemmiyetli stok yapılmıştır. Geçen sene olduğu gibi fü! 

lıtina .. J)rahınl 

Cine\ re " " " İ Frank 
~ofya " " ; J..,e\·a 

37 o4 J6 65 mı bu sene be muhterem halka bir hizmet olmak üzere toptan füi g"' Ün den : 
6~ 

41 
'
75 

6: 
48

10 ii!i fiaılar üzerinden perakende satışa başladım. Halkın istifa· ii!i 
Am. ıerdam " Florin 

• 
" • 

Pra! 
\1yana 
~Tıdrlt 

Reelin 
\'arj<>\"& 
Pt~te 

Rulıreı 
Rclgm 
.\1o~to\·a 

• 

Kuron 
Şiling 

Pezcta 
Mark 
Zloti 
Pengô 

Kuruş 

Dinar 
Kuruş 

" 
• 

"20 Ley" 

1 J tcrllD 

1 Jlolar 

" ı Türl lirası 
.. Çcn·oneç 

Nukut 

20 Fr;ı.nk l 

lngiliz 
Amerika 
Fransız 

ltalya 
Belçika 
\~unan 

lsriçre 
Bul~ar 
Felemenk 
Çeloslo,.at 
Avusturya 
İspanya 
Almanya 
Lchi~t.ın 

f\lacarlstan 
Romanya 
\'ugoslo\•ra 
Sevyet 

20 Liret 
20 Frank 
~o Ilrahml 
20 Frank: 
20 Lt\'a 

ı ı:Jorln 

20 J.ı:uroa 

1 .Şlltng 

Pezeta 
Ray~mark 
7.INI 
Pengö 

20 !.ey 
20 JJinar 

1 Çe\'ODCÇ 

Altın ~ 
?ttecldiye 
Banknot 

Ber.sa barJcl 

Tahviller 
istikraz dahili • vadeli • 
Düyunu mu,·ahlde 
ikramiyeli demlryolu 
l<tanbul trant\'ay şirketi 
Rıhtım Dok \·e .Antrepo 
lstanbul anonim ıu ~irletl 

Hitse ıcnetlcri 

lı bankası 
O~ruanlı bankası 

1 19 
16 ıo 

3 39 

3 /22 
2 , .. 1,25 
4 25.~5 

2 78.:S 
24 6k,:5 
27 10 

ıoıı 

1014 50 

n 208 25 
163 25 
218 25 
114 

53 8750 
197 

29 5o 
82 

123 
29 2S 

3,1> 
49 5'l 
22 50 
36 
24 43,75 
72 50 

81'6 
68 

241 so 

95 75 
200 25 

6 50 
4 il() 

16 75 
27 

il 75 
l28 

ı 19.2s !ili desin! nazarıdM:aıe alarak piyasa fiatlarından • 
0 

15 ten· lfü 
16 12»0 mi zili.ılı olduğu gibi liaılarımız maktudur. Mevsim hasabile jiij 
~ :~:;~ ili! düğün ~apacak erbabı ihtiyacın, getireceği salon ölçülerine mı 
2 01,75 mı ve zevklerine uyp;un her çeşit halı bulunduğu gibi rekabet m: 
; 1 ~: .. :~ mi cdılmiyecek derecede ehven ve hatta lzmirde bile tedarik l.=~_=:.·ı. 

24 ;-5 mı edilmiyen müsait fi. atlarımız karıısında mütehayyir kalacakla· ı::: 
27 15 füi rına eminim. Yerilecek hususi ölçü ve renglere göre siparı, mı 

Jc•(kS i~~~ kabul ederim. Y erit mallarımıza r~bet buyuran muhterem ;:;·~:.·=.~.;::. 
mı halkın bir defa depomuzu teşrifleri menfaatları iktizasındandır. 

1013 
208 
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218 
114 
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m 
o 

54 
797 

29 So 
82 

123 

29 25 
30 
49 50 
Z.1 50 
36 
24 so 
~2 50 

886 50 
b8 

241 50 

50 

Karaağaç müessesatından 

Makine yağı ilanı 
l\lüessesemize hizumu olan 35000 kilo makine yağı, 

2000 kilo kompresör yağı, 1000 kilo dinamo yağı, 300 

kilo gres yuğı ve 300 kilo üstiıbi toptan veya ayrı ayrı 
nıliııakasaya konulmuştur. 

Olbaptnki şartnamesine tevfikan İtnyn talip olanların 
lşbu mevat evsafını müş'ir şartnameyi almak üzre cumadan 

maada her gün miicssese katibi unıumiliğinc ve fiat teklifi 

için de teklif cdeccklcrl mıktarm yiızdc yedi buçuğu ııislıe· 

tinde teminat akçesile beraber ihalei knt'iyc günü olan 26 

eylül 929 perşembe 

. eylemelerl 
giinli saat (onda) miicsscscye muracaat 

Ticaret ve zahire borsası 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

flatlar Ticaret boroa11 kıitibiumumiliği tarafından verilmiıtir. 

Ok.kaaı 

kanıt A•ıart 
K. P. K. P. 

Bo~•Y '/0 Çavdarh 
Yumuşak 17 37 16 s 
Kızılca 

.Şeıt 

D6nme 

Ça\'dar 
Arpa 
~l:.sır 

ı ıı(ulya 

16 30 16 30 

Zahireler -

13 30 13 27 
il 6 25 
il il 
20 20 

- Hububat -
Susam 
Ku~yeml 

3o 20 Jo 20 
21 20 21 20 

-Un -
Çuralı lllosu 
Elstra ekstra 
Elstra 
Birinci yumu~ak 
Birinci sert 

ısoo 
f28o 
13~0 

1245 
l"çüncu 

Ankara 
Sıvas 

Ak~aray 

IOoo 

Tiftik -

ı:o 

1340 
1225 
1230 

1050 

1000 

J~O 

3 üncü ~EŞIDE: ıı TEŞRiNIEVVELDEDİR 
UÜYÜK İKRAMiYE: 

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

liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık lıir 

mükafat. 
Bu keşidede cem'an « 3,900 » numara 

kazanacaktır. 

1 - TarsJs bataklığının kurutmasına dair olan ame
liyat 19 eylüle musadif Perşenbe günü saat on dörtte 
Mersinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile müna
kasaya çıkarılmıştır. 

2 - Evrakı fenniyesini, mukavelename, şartname 
ve münakasa şartnamesini görmek ve münakasaya dahil 
olabilmek için negibi vesait ibrazı lazım geldiğini öğren
mek istiyenlerin Ankarada Nafia vekaletinde sular umum 
müdürlüğüne ve Adanada su işleri müdürlüğüne ve 
Mersinde makamı vilayete müracaat eylemeleri. 

3 - Ameliyatın muhammen bedeli yüz elli bin lira 
tahmin edildiğinden teminatı muvakkatesi on bir bin iki 
yüz elli liradır. 

4 - Mersin vilayetine makbuz mukabilinde tevdi 
olunacak teklif mektuplarının balada mezkur 19 eylül 
929 Perşembe günü saat 14 de kadar kabul edileceği 
ilan olunur. 

Demir parmaklık 
• 

münakasası: 
Ticareti Bahriye mektebi alisi 
müdürlüğünden: 

l\lcktcbin caddeye nazır cihetinde bulunan 130 metro 
tulüııdeki duvarın iizcrine keşif ve resmi mucibince par
maklık vaz ve imaliye>I 19·9-929 perşembe günü saat 14 tc 
ihalesi icra edilmek üzere münakasa! alcnlyeye vaz olun
muştur. Taliplerin resim ve keşilname ve şartnamesini 

görmek için eyyamı tatillycden mada her gün Ortaköy 
Çırngan sarayı ittisalinde mektep ıı;ıiidürlüğünc ı·e münaka
saya iştirak lçin de yevm ve saati miiııakasadan evvel 
yüzde yedi lıııçuk nnmıkkat teminatlarını Defterdarlık bina
sında zirai ticari miiessesat muhasebecilip;iııc tevdi ederek 
ınukalıilfııde alacakları muklıuzlıır vakti mııayycniııdc mek
tepte ın(ite~ekkil mubayaa komisyonu rlrasetinc müracaatları. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Kayseri istasyon ve atelyeai su tesisatı malzeme•! kapalı zarfla 
münaka•aya konmuıtur. Münakasa 19 teşrinievvel 29 cumartesi 
günü ••al 16 da Ankarada Devlet demiryollart idaresinde 
yapılacaktır. 

MünahMya lıllran edecelderin teklif mektuplarını ve muvak
k~t teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi müdür
lük kalemine vermeleri lAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamesini on !ıra mukabllınde An karada 
malzeme dairesinden, lstanbul .ı laydarpaıa mağazasından tedarik 
edebilirler. 

40 
100 
200 

}rn 

-· 
Çanakkai3 jand uma 9· 

ncu yeni efrat m3Ktebi~den: 
1 - Çanakkale dokuzuncu 

jandarma mektebinin ümera za• 

bitan ve efradının 929 seneal 

için etin ıhale tarihinden mayıs 

93J gayesine kadar 3- 9 · 929 
tarihinden itibaren yirmi giln 

müddetle kapalı zarf ile müna

kasaya vaz edilmiştir. 

2 - Etin ihalesi 26 .g. 29 

çartanba günü saat 16 da vlll

yet dairesinde icra lulınaca~n

dan ihaleden evvel mektep ida
resine müracaat eden taliplere 
derhal şartnameler kale jandar
ma mektebi müdüriyetinden 
verilir. 

3 - Münakasaya lttirak e
decek taliplerin verecelı.leri tek
lifnamelcr şartnamedeki ıerail 

dahilinde verilecek fiat yazı ve 
rakamla ve okunabilmesi İçin 
açık yazılacaktır. 

4 - Bedeli muhammenenin 
0.'e 7,5 te'minatı muvakkatcsl 
sandık makbuzu veya huknmet
çe maruf banka makbuı.ları kıy

meti muhıırrereal üzerinden 1 

til:razı dahili tahv!litile borsa 
fiatlarından °,'0 1 O noksanile sair 
mıllı esham ve tahvilAtın teklif

name ile birlikte ikinci bil' zarfa 
konarak komisyon riyasetine birer 

makbuz mukabilinde verilecektir. 

ıstan~uı tız muallim 
me"e~i mü~üri~etin~en: 
1) ·rdünl..'.Ü sınıf eylLil mezu .. 

niyet imtihanlan 26 eylül 
pcr~cm be, beşinci sınıf me
zuniyet imtihanları 28 eylül 
cumartesi; iiçlindi, ikinci, 
birinci sınıf ikmal imtihan
ları 29 cyliil pazar, 30 ey
lül pazartesi glinlcri icra cdi
lcccğiııden alakadar talebe 
nin o günlerde ınt>ktcbe miı

rncaatları. 

ZAYi 
Nufus tezkerem ile Sul

tanahmet askerlik şubesin
den almış olduğum terhis 
tezkersini zayi ettim, yeni
lerini çıkaracağımdan eski
lerinin hükmü yoktur. 

Petürke kua•ından 319 
teTellülltl Dervltollu Talat 

. 
Mu'ui mÜd~ Refi,( Ahmlll 

J AK1 zn 15 .bylz'i.l 1929 tefrikası: 45 _ ~ir ynll ~ nı. ~tfil İngihzcederı mütercim: 

mamıştım, birden Antoni

nin sesi bana fısıldamağa 

başladı. 

•Allah aşkına Ambrosin 

ağlama. 

Hıçkırarak: 

•Bana gösterdiğiniz iyili

ğe çok teşekkür ederim. 

Fakat bu iyiliğinize devam 

etmek isterseniz beni yal

nız bırakınız." dedim. Ya

nıma o da diz çöktü, saçı

ma bile dokunmuyordu. 

"Seni böyle perişan bir 

halde bırakmam, Ambro

sim, sevgilim küçük konte

sim ağlam:ı.,. 

Bu sözleri kırık bir ses

le öyle derinden hissede

rek ~öylüyor<lu ki ... 

Royı yanımdan uzaklaş
tırdı. Artık hıçkırıklarım 

durmuştu, bitişik odadan 

Ogüstüsün horultusu genli 

lı<!~:adı. Birden korkarak 

l:alktım. Eğer ansızın bu 

odaya girerse ... 

• Antoni beni muhafaza 

etmek istersen buradan 

çık .. • diye ricakar bir ses

le yalvardım. Ve oda ka

pısını açtım. Kendisile be

raber beni de çekerek: 

" sana söylüyorum, bu

rada lıu hayvanla kalmıya

caksın, oda hizmetçinin o

dasına git, evin bu tarafı

na bu gece gelme.. Bana 

böyle yapacıığına söz ver 

bakayım. Ben uşakla onun 

herşeyini temin ederim .. 

dedi. 

"Pekala" diyerek koştum. 

Eğer bir dakika daha 

onunla beraber durmuş ol

saydım... Oh yarabbim ... 

Ogüstüs ertesi sabah 

kalkamıyacak bir vaziyette 

idi. 
Gene yağmur yağıyordu. 

Misafirlerimiz öğle trenile 

gittiler. Sabahleyin kahval-

~.:..------.--....... ------~ 
tıya indiğim zaman sör 

"Samüel Vokli" nazikane 

dedi ki: 

- Hava gene av ıçın 

müsait değil... Zevciniz de 

rahatsız... Binaenaleyh mü

saadenizle gitmeğe karar 

verdik. 

Ledi "Vokli. de birçok 

nazikane şeyler söyledi. 

Misafirlerim diğerleri böyle 

değildi. Hepisi ademi hoş
nudi gösteriyorlardı. Her 

ne ise daima hatırlandıkça 

üzülünecek bir sabııhtı. 
içlerinde yalnız "Antoni .. 

sakin ve hiç birşey olma

mış gibi idi. Ona baktıkça 
asabım sakinliyordu. "0-

güstüs " ü görmemiştim . 

Yemek odasından çıkarak 

yukarı çıkmıya hazırlanır

ken • Antoni" beni dur

durdu. "Yukarı çıkmayın. 

Oou yalnız bırakın. Yanın

da doktor var. Tamamile 

iyileşince belki yaptığına 

pişman olacaktır. Çok içki 

neticesi cinnet gibi tehli

keli anlar geçirdi. Bunun 

ıçın birçok gün yatmak 

mecburiyetinde ... Hiç onun 

yanına gitıniyeceğinize ba

na söz verin. Yoksa bura

da kalırım." 
Oh! ne tatlı sesi var 1., 
• Peki söz veriyorum " 

dedim. 

"Öyle ise dört teşrinisa

niye kadar Allaha ısmarla

dık Kontes. ! dedi ve sü

kunetle elimi sıktı. Otomo· 

bilinin paf, paflarını duydu· 

ğum zaman her şeyi bitti, 

öldü gibi hissettim. 

Akşam postasında Dük 

of "Mirefşayır .dan bu ayın 

on üçüne ava davet tı-zker<'sİ 

geldi. "Ogüstüs .. beni yanı

na çağırttı o zamana kadar 

yanına gitmemiş, sözümde 

durmuştum. Traş olmamış, 

hasta bir halde yatakta idi. 

Mektuplarını okuyordu. 

Bana kanlı gözlerile ba· 

karak sesinde hiç bir ne • 

damet ve utanmak olmadan 

eledi ki: 

"Şimdi Dük of • Mirefşa

yır ., dan mektup aldım. 

Sana da ayrıca yazdığını 
söylüyor. Beni ayın on üçü

ne ava davet ediyor." 

Sustum. Sanki bu haller 

beni dilsiz yapmıştı: 
"Nedir? Gene cevap ver

miyorsun? Hemen cevap 

yaz ve hemen geleceğimizi 

bildir ... 

Ogüstüs dehşetli kızmıştı. 

"Mister Dutla o gün için 

ava sözlüsün .• dedim. "Da

ha sakin ol ve otur, Düke 
geleceğimizi yaz.,, dedi. 

Beni dinle Ogüstüs, se

ninle artık bir yere bera

ber gitmem ve gitmediği

ınin sebebini herkese söy-

lüyeceğim. Ta ki sence 

mukaddes olan şey üzerine 

bir daha içmiyeceğine söz 

verirsin. Ve bir daha dün 

geceki maskara vaziyetin

de bulunmazsın. Bu yemi

ni elmeğe karar verdiğin 

zaman bana haber yollar

sın .• diyerek odadan çık

tım. 

Kendime mahsus ayrı 

bir oda y.-ıptırmıştım. Yat

mağa giderken bana bir 

tezkere verdiler, üzerinde 

şunlar yazılı idi: 

"Yemin ederim, yalnız 

s~n gel, seni öpmek isti

yorum, geceler hayrolsuıı.,, 

"Mister Kereçc söyle 

kendisini göı mcğe yarın 

sabah geleceğim.,, 

Dedim ve kapımı kilitle

dim. 
Ogüstüs dört beş gün 

odasından çıkmadı. Hemen 

hemen onu yalnız bıraktım 

gibi bir şey... Yalnız her 

gün bir şey isteyip isteme

diğini bir defa sorardım. 

Sonunda, iyileşince, bana 

artık tarzı haraketini de

ğiştireceğine söz verdi. 

Sükunet avdet etmi.şti. 

Kendimi tabii mes'ut ad

detmiyordum. Fakat netle 

olsa bu hal fırtınadan soıı

raki süküne benziyordu. 

Bundan sonra ona karşı 

daha nazik ve tatlı olına~a 

gayret ettim. 

Evle alakad~r olmıya 

başladım, böylece ayın on 

üçü geldi. Miri Şayre gi• 

derken Londradan geçme• 

miz lazım geliyordu. Ecni 

orada Ogüstüs yalınız bıra• 

karak terzisine gitti. Alış 

veriş etmek için yanımdıı 

kafi miktar para yoktu· 

Eütü:ı paramı kit:ıplara ve 

son kalanı da. Hepziyay• 
( Boımodl) 


