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Gün sonra 
Üsküdardan Hay-
darpaşaya tram-
vayla gidilebilecek 

lzmfr geçen sentltrtk 9 Eylulu 
tes'it tdtr/taı 

Üsküdar Halk tramvayları 
Şirketinin ıkind imtiyıız tcbe· 
kesinin vaz'ı esas merasimi dün 
Baıvekil ismet paşa Hz. nin 
huzurlarıle icra edılmiffir. 
DünkU merPimde..Nafıa ~ekili 

R B · Jstanbul meb usla. 
(l~adar • HaJJOOT'fJ<Jf'I lromı:ay/arınm vaz•ı UO$ mercutrıltıden l/r.I intiha: BCJ11)elctlimiz, Nafia ı>eklll ve d;Jer dotıeılıluk birlil(le Üsltüdar • lrıumıaylıanntlo • Emin Ali B. nulu/e İTOI edcr/eeu 

9 Eylül 
Bugün hıuirin kurtu

lus criiniidür 
~ ;-, 

9 eylül 338, maziye gömü
len ve ta:-ilıe kasışan bir gün 
değildir. 9 eylulün J ızını ebe
diyetler içinde dai·na canlı, 
daima zinde ve daima k:ılbi
mizde hissedeceğiz. Biz bu 

cündür ki, Mondoros nıütarekot
sindenberi l trafınıızı saran 
:ulmetin büsbütün eridiğini 
ve başımızda hiç sönrniyecek 
olan büyük zafer güneşinin 
doğduğunu gör,fük. Biz 9 er
ICıide yalnız tüzel lzınirin kal
bindeki hançeri çıkarmadık. 
Yunalı ordusunu da Akdenizin 
çoşl. un dalgalarında boğduk. 

Beşeriyetin binlerce senelik 
~rgüzcştinde emsaline tesadüf 
cdilıniyerı en büyük zaferi biz 
bu gün tetviç ettik. 

Suvarilerimiziiı nallarından 
fışkır:ın yddmmlır ve ıüngQ.lc
rimızdc parlıyan atef, ancak 
9 cylfıldcdir ki bir araya top
landı ve bütün cihaı~m gözle
r:ni kamaştıran bır güneş 
oldu. 

1 !iç bir hayal, kahraman _o~· 
duınuzun düşman kuvayı k.ull~· 
yesini koraladığı kad~r sen bı: 
akııı tasavvur edemez. t:Jal~ukı 
( A k hedefin Akdenızdırl ) , er, . :ırct 
diyen Başkumandanın ış . 
ett iği yere koşan Mehmetçık, 

ecep ., 
nndan Hakkı Şinasi Pı. T ev· 
fik Umll, Hüseyin, vali vekili 
ve wehremını Muhittin Beylerle 
diğer bazı rneb'uslar, emanet 
erklıu, Cemiyeti belediye aza· 
I ılrkelin medisi idaresi ve 
~~~ok bir halk kültesi hazır 
bulunmuttıır · 

Oskodardan Haydarpaıaya 
kadar gidecek olan bu ilk ltı· 
eım Üıküdar • Kısıklı hattından 
iskele civanndak.ı Horhor çq· 
mesindcn ayrılmaktadır • 

Merasime Şehremini Muhit· 
tin beyin bir nutkile bqlan· 
mııtır. Muhlttln B. demltlir ki: 

Şehreminimizin nutku 
- J 5 ay evvel burasını 

aldık. Vazıyet ettiğimiz zaman 
etraftan aldığımız telkinal bizi 
ümltal7.liğe scvketmtoti. Fakat 
bugün verdiğ mes'ut netice ve 
aldığımız hazba, burayı bir misli 
ıiyadeıile tevsi etmek bahtiyer
lığını elde ediyoruz. 

[ Altarafı 4 üncü H) fcmizde 1 --- --·-···· "--bu bıyaJe sığmıyan fCYİ haki-
kat yaptı. 

9 eyJOI, ey zafer ve jnktl!p 
tarjhımJzin en aziz günü; tak
vimin bütiln günleri sana gıpta 
ct!e yeridir. • kurtuluş günü münasebetile 
bugü!l lzmide parlak teza· 
hürat yapılacttklır. Bu sene 
şenliklerin geçen senelere ~i.s
beten muazzam olması ıçın 
lazım gelen tedbir !er alınmıştır. 

. tesi ~ yeni Efgan pulu 
Kdlıll tmfrimrı gaz.e 

• t• ra batlıyan 
EfQaniıtanda ın •t8 

• nazeteler · yenı 5 fkannı neşretmek 
Yeni Kabil emiri Habibullah ~30!0 Je e bir gazete intişar 

Cızere Kabilde "Habibfılislam" ısının 01aralı nüshasında . 32 nu .. 
etmege başlamıştır. Bu gazetcnın . Emire bci'at cttığı 

. ah ı· in "·enı ı · mcmlekeiın her tarafind:ı a 111 / • • Jiöi ma umata 
k• etenın "er 0 b yazılmaktadır. Gene mez ur gaz ~ 

5 
etmiştir 'e u 

_ . h da teessu b. 
g~re memlekette fikir ayatı da "Nahdat~ılha !P" ' 
cumleden olmak üzere Bedahşan 'fı ''Rehben tslam,,, 
Heratta •'ittifakı isUm,, , Mezarı ~:~ri teintişara ba,lamıştır. 
Kandeharda 11Eşrefül Emsa,,' gaze b ı ndu 

Bir şal luut ,ebek~:r ~a:.n eline geçe~ 
Lfıhor, 1- Son zamanda ~ 1 Ef ganistanda ştdd~tlı 

Gardeş şehri civarında ve uınumı~~~ e Habibullah aleyhıne 
nmhar\!beler olmaktadır. Y ~0•1 E fı dilmiştir. 
mütc\·cccih bir sui kast tetbırı keş e _ evver Efganlılardır. 

. . 1 . bazı mun " 
Bu ışin müteşebbıs erı eli kabilesi halkına karşı. gos: 

Bunlar, Habibullah banın ken . 1 rak şimal kabılelerı 
. üteessır o a 

tcrdıgı fazla sahRbctten m 
nezdine firar etmiş;crdir. . abadı ban meçhul bir elin 

Sfmıari kabilesinin rei~ı ~ ııa~nin kabile ananafere· 
attığı bomba ile katlcdi1~1ş~r. 
tinden doğduğu zannı galı~r. 

A • 

Alt lkhsat mecliıi 
azalan 

Difn topliJndılar, 15 
eyltllde Trakyaya 

gidlyorllJr 

Dünkü lçtimcula bulunanlar 

lktısat meclisi ilisi .aza
ları dün Haydarpapda Sa
Jibattin beyin riyasetinde 
toplanmıılardır. 

Dünkü içtimada Karade
niz ve vasati Anadolu se
yahatinden gelen azalar 
buralardaki tetkikatJan hak
kında malümat vermişler. 
Bu seyahat nporlan dün 
komisyon riyasetine veril
miştir. Komisyon azaları 
15 eylulde Trakyaya tet
kik seyahatine çıkacaklar
dır. T rakyadan avdetten 
sonra da Bursa havalisine 
gidecektir. 

Gazi Hz. 
Gazi IJz. diin sarayda 

me.,gul olmuşlar, bir yere 
çıkmamışlardır. 

Yakup hoca 

Yaza veda! 
Hava bir günde 15 de· 
rece fark gösteriyor 

Aylarca aOren cehenne· 
mi 11uldan m6teakıp 
dün hava birdenbire de
fltmiı ve yaz bir kitap 
aahifeai çevrilir slbi Jerini 
sonbahara vemıı,ur. 

Dün sabah aôderini a
çanlar ha7la mahsus bir 
Utre)'iıle yataklarını terk· 
etmiıler ve birkaç giindür 
mevzii surette devam eden 
1ainıurun umumi bir tekil 
aldıfuu, kıt aat.ahlanna 
mahıua hlaebü -.eren serin 
bir yafmurun dnam etti

ifni rörmüflerdlr. 
Saathldar açapıı yağ· 

.........., -.. ılardesiiler 

.... •ec11l dd san 
enwl (IO)a tecaTls ecler
keil d da•ure lliDllt ve 
24 aaat IClndek' iN derin 
~nill birçok ldauelerl 
milteeufr etmiıUr. 

Rasatane bu dtllflldtk 
hakkında fU mal6matı 
vennlıttr. 

11 
- D6n gece rilzıir 

tam gece yanımda YılcLza 
çe'rirerek 13-14 metro aür
atle ve fırtına halinde sa
baha kadar devam etmiı, 
bu sabahta hararet 21 den 
16 ya kadar d6pntlfter. 
( Alt tarafı 4 üncü sa) ıf•ltli1.dadır J 

Yeni demir 
yollarımız 

Bıkhk artık bu 
Terkoıtanl 

lstanbul halkının esa
reti ne uamana kadar 

devam edecek! 

İstanbullulann bıılamna belA kesi· 
len terkos uatlerindeo biri 

Geçen bt Jçlnde latanbulda 
k• hrtıaa.a hokom .ardofo za
mana.da pek çok eYlerde Ter
koe ıuyunun 1Utler1 bmu.IDWt
tu. O vKitten beri bu saatlerin 
çotuouo T erkos firkeu tarafın· 
dan tamirleri ikmal edilememlı· 
tir. Sebebi de bozulan ... tlcria 
pek çok olmuı, heplslnln Oç btn, 
dört bini bulmandır. S..tler 
ıu ...-fiyatını göeteremeyincc tir· 
ket abunelerinden azami ..fiyat 
hesabile para almaktadır. 

Bu ıtiber ile T crkos ıu saat• 
lerinln yapılmamau yOzOaden 
binlerce aile firkete beyhude 
yere fazla para vcrmctc icbar 
olunmaktadır. 

2 sene 15 gliııe Fevzipaşa-Malatya 
111ahk1ıın oldu hatbnın bir kısmı 

bugün açılıyor 

Diğer taraftan tamir üaeU 
de nazan dıllau calip bir tarz
da alınmaktadu. T erkoa ıırketi 
abunelerlnin evlerine adamlarını 
gönderiyor, bozuk saatleri ye· 
rinden söktürerek alıp götürü
yor. Aynı zamanda abunenin 
suyu geelliyor. Suyun birden 
bire kesllmeılne bir mana ver· 
mlyen abone ıirkete müracaat 
ettiği vakit on, on bq, yirmi 
lira gibi bir para saat tamir 
ücreti olarak isteniliyor. Şayet 
tamir ücretinin mılttarına itiraz 
edilirse abone için susuz. kal
mak muhakkaktır. Onun için An kura, 8 (\'akıt- telefon)-

Balıkesirde irticakArane ve 

fesnrçuyane sözler sarfcdcn 
Y akup Hoca ağır ceza 
mahkemesi tarafından ceza 

kanununun 70, 7 J ncl mad
deleri delAletile J 63iincii 

maddesi mucibince iki sene 
ı 5 gün ağır hapse mahköm 

edilmiştir. ------

MBBrtt ıuırıen 
5 derece) e ayrıldı 
Ankara, 8 (Vakıt - telefon} 

Evvelce 25, 30, 35, 45, 55 
lira maaşlarına göre 5 dere
ceye ayrılan maarif müdür
leri, Barem kanununa göre 
25 lirahlar J ı, 30 JiraWar 
JO, 35 liralılar 9, 45 iller 
s, 55 Wer 7 nci dereQeye 
ayrılmişlardır. 

• 

FttJzlf"JllJ·Mt:Matya hatlrmra 6u,ün 
aplacalt ~' 

Bugün Fevzfpata-Malatya 
hattımn biten k11mmın 

. reami kütadı yapılaaktır. 
Küpt merasimi Gölbatı 

istasyonunda le,. ~dilecek· 
Ur. Bı.. aat.aayon Feftlpaf&· 
Malatya hattının tam ya· 
nsqıdadır. Hatta kilfU ,... 
mini m6teakip umumi mQ. 
aakalit bath,_..br. 

herkes leler istemez. tirketin le
tcditl parayı veriyor. 

Acaba saatin içinde tamiri 
Ilı.un selen yer neresldıri\ abo-
ne tabii bunu bilmiyor; öQren· 
mek isterse de aö*rllmiyor. 
Yalnız tamirden eonra saatin 
aerelerindc, ne gibi tamirat ya
pılmlf oldutunu gösterir bir 
fatura verlleblleceii btldirıllyor. 

Yapılan tamirat için il· 

tenllen ve alman paranın mı· 
kul bir üaet olduğuna abone 
nuıl bnut ketirecektlr ;> Haki
kat hal ıudur: Zavallı İstanbul 
ahalisi T ttkos tlrkeli dcnılen 
müeesesenln elinde adeta bir esir· 

dir. Şirket ı.aediAi zaman, istediil 
aibl abonelerinin keselerine hl
kimdir, Şayet müıtcrl en kOçük 
bir itaatsizlik ~sc derhal 
firlteUn elindeki müeyyide kuv· 
veti harekete ıellr; abonenin 
IUfU lteeılır. Şirket tarafından 
yapılan hakutlıklan dlnl•ek 
~ hiç bir .._,..... .... .... ..... , ... ,, ~ 

~enizelos 
Harp hazırlıkları şayi
ası hakkında ne diyor'? 

Atina 8 (Aneksartitos) -
l\f. Y enizelos Ceneyreden 
gelen telgraflara göre harp 
hazırlıkları hakkında son 
günlerde çıkan şayialara dair 
şu beyanatta bulunmu~rur: 

- Yunan hükömeti vazi
yetin inkişafını soğuk kanii· 
Jık1a takip ediyor. Harp 

ihtimali hakkında deveran 
eden ve neşredilen şayialar· 
dan sürüklenecek değildir. 

Devletin emniyeti aleyhinde 
l\lidillide menbaı meçhul bir 
varakayı ihtiva eden bir şişe 
bulunduğu hakkındaki neşri-

yat kat~yyen nazarı itibara 
almadı DL 

B:ıhrl programımıza gelin· 
ce Yunan hükömcd hazırla
dığı ve intihabattan evvel 

halka vadettiği ltllıl progra· 
mmı meclise tevdi edecektir. 

O kanaatteyim ki Yuna
nistanın bahren emniyeti 

korkuya tutulmuş olanların 
teklif ettiklerinden daha az 
bir masrafla temin olunabi
lecektir. 

Bunlar musterih olmalıdır. 
Zira hükOmct vazifelerini 
müdrik olup takip edeceği 

hattı hareketi evvelden tayin 
etmiştir. 

Atina, 8 - SalAmls zırhlı
sının Yunan hükumetine ta· 
dilen mal olması 3 milyon 
İngiliz lirası sarfetmeyi icap 
etmektedir. " Vulkan insaat " ~ 
tczg<\hlannın istediği bu para 
pek fazla görülmektedir • 
[ Alttarafı 4 lincu sahlfamız.dadır j 

..... 
12 Eyliil Perşembe gunu 

''Meçhul Asker,, 
nda kahraman 

Balkan 1nuharehesi es1ıası k rıştırı-
1,ürk ordusu içerisine alçakça a ıları-
lan ittilıatcılık veitil.dfçılık ~e~ey~oğur· 
111tı 11e 1nütltiş, ne e/1111 feld/&et era rwsıl 

... El" · sukııtun d11gu1nt ve --"' ırne111n . • 'sini~? .. ... ek ,,ıeı mı 
sebep olduğunu ogrentll d neşredil-
Uyle ise "I akıt'' süturzları;ec~uıl aNker • 
nıeğe boşlanacak ol~ıı. ' 11 İt ~t1lUZ 

tefrikasını btkleyınız ve o " 



VAKIJ 

1 
; 

$enir haberleri 

İktısat vekili Mekteplerde ~ nafıilde: · 3lati+u: ı 
kıralll Bulgar takımı Diiıı de tefti~lerine Yeni kadroda terfi ve j Üsküdar. Haydarpaşa Cinevre Akvam meclisi ( 

MQlrim lı.Mr 
ıertn Mllln•t ,J ....... 

I!. -1·1 d·( il' = tramvay hattının vaz'ı binasının temel atma ffill· ~ İzmirde Albn Ayı tlevnm etti teooı e ı en mua ım- j esas merasimi dün Başve- rasimi yapılmıştır. Baltık ~ 
Aleksandr Zubkofun hafıraf yendı· lktısat vekili Şakir Bey ler kimlerdir? ~ kil İsmet paşa Hz. tara- filosu sonbahar talimleri· ~ 

dün de teftişİerine devam Yeni mektep kadroların· ~ fından yapılmıştır. ne başlamıştır. ff O d b k .. u· r 1 ret tatbı"k olunını,·ordıı; zah· J (V k ) B f · t' b • d 1 ; 
an e ıışırna om 

1 
' zmir, 8 a ıt , - ote, etmış ır. dan Jr Kısmını ün 11eş· ~ + Ali iktısat meclisi + Finlandiya bandıra ı ~ 

pgmaıta ba;ladı. Bir kürek metslzce içeri girdim. Altın aya iki sıfırla galip gı:ldi Şakir Bey dün sabah retmiştik. Bugün de diğer ~- azaları dün Haydarpaşada bir vapur batmıştır. için· § 
k k f - il '\. lcrdiven ba,ında dur~n ed S · b k b'I" 1 ~ 

dolusu ·ômür ·a ama ım · · gollerden birisi ilk devr e anayı an asını ve 1 a- birkaç mektebe ait o an =_ff bı"r içtı'ma yapmışlardır. de bulunan yolculardan i k ki ı bir memur beni ziyaretçi B 1 T' h" b • 
Kdmür ·arıştırma a mcşgu oldu. Altın ay canlı idi. lr ıare ıcaret ve za ıre or- kısmını dercediyoruz: ~- + lngiliz Iiresı dün 80 kişinin akibeti meç· ~ 1• t t'I zannederek içeri ."irnıekli,.;'llc ı · · · Ü ~ 
olan ate:;<'İ)'e amc ıyau 0 1 

" '" kaç fırsat kaçırdı. llulaar ar sasını zıyaret etmıştır. = k I lOOO h Id- ;; 
,.., k ı B b ~ smanpaşa =--- 995 uruşta açı mış u ur. ; E ı ·arışmat ı. u sefer acaya B k d d S d tf • : etm~;ini bağırdım. ğer uzuı ikinci devrede çok faıktılar. an a a mü ür a e ın mektebı'nde ~ kuruşta kapanmışhr. + Rus • Çin münase· ~ 

muddet de am ede"e kömüt yaklaşmağıı teşebbüs ettim, -- beyden bankanın faaliyeti ~ + İktısat vekili Şakir batındaki gerginli~in iza· (3 
allllı(la bo•.,lacnktım. Ate~çl ve kimsenin farkına varma- T fik B f b 'k ı h kk - -'a ma Türkçe muallimi Sedet 

ı;u • .4 • ey ve a rı ·a ar a ıııu - 8 c k F B. dün Sanayi bankasını, lesi beklenirken son tel· -makinelerin gürültüsünden dığı bir sırada istivanenin e V lümat almıstır. Borsada la· . ümhuriyet orta me - _ = 
bir şey duyamıyordu; orada üzerinden atladım. Bu me".·ki boratuvar ve borsa mah- tebine nakledilmiş ve vazi· } Zaiıi~e _ bor~.as.'."!• ~i~areti grakflar buldgerginliğihn abrt- { 

ı k h d ı· k ı ı .\ıık.ar:\',i a gıtlı , C~azi fesi lağvedilmiştir. Tabiiye = bahrıye mudurıyetını tef- ma ta o utunu a er ! olduğumu güçlükle ar etti. rı tım an görü ur en, o' U· sulfıt müzesini gezmiş, sey· Z k' ) tiş etmişti•. vermektedirler. § 
Anıasılan bı'r cehennem ,..,ndan "üzel zannedil .. ·onlu. ı·=fttı· ;;1·ııde letkı'kat ya hl ·ı kteplı"lerı'n muallimi Apturrahman e ı , .,, 

• ~... n • IJ .ı ~ - ya ar 1 e me ,,,1ıııı111nuuııınııı11111Ullll1111unııııı1101UllU11111ııu"ıııuuıı111Hıu1ıllllll111uuıu11ı11uuııı11111111ıııııtı111111ııll lntli ıcaçlonını andırıyormu~um. Oraya girer girmez etrafımı • ' müze ile olan derecei 'a· B. Gelenbevi orta meltte· u 'ıel diJ ? a 1 
Adamcağız beni gönır bir az duman bulucu kap- pıyor takasını sormuş, ezcümle bine nakledilmiş, yerine em 1111 or. &,--UblNtU~ 

1 k Ankara, 8 (Yakıt. Tele· Balk · k d M" görmez haç işareti yaparak !adı; bu toz duman a tta i demiştir ki : •Müzeniz şa· ı eı.ır ız orta an U· 

kaçu. ka. •n o .... sındıın çıkı,·ordu fon) - Rlyaaetıcümhur ka· · ''f d b' h ı 1 nevver H. tayin edilmiştir. 
'-'• ua. - ' yanı ıstı a e ır a e ge • [ L·',-t tarafı ı inci sayıfamızda ] tibi umumisi Tevfik B. F il · Ş f'k B · Hadisata lntiıar ediyor: ve Vaziyetim acıklı idi: Fııkııt miştir. Buradaki nümune· ransızca mua imı e ı . ;\laamafih >On karar :\!. \' e· 

•Bakalım belki biraz rahat bu sırada "ince" yola çık- geldi. Gazi çiftlıitnj, Ahi· !erden ticaret mektebine Üsküdar ortaya nakledilmiş, 
k mesudu gezerek Gazi Hz. 'f · l"ğv J t ederim" diyordum. Az sonra mıştı; biraz cesaret i tis:ıp de verirseniz iyi olur. Mem· vazı esı a o unmuş ur. 

ne arzı malülnat egnek B d b il' · yüruniıldti!tiınü duydum. ettim. leketimiıin istihsal kuvve· e en ter iyesi mua ımı 
d b. üzre tetkikat yapb. N'h B. D , ·arin yapılı biri sol elin- Vapurda geçir iğim ır tinin ·derecesini gösteren ı at avutpaşa ortaye 

de bır cep ı.ımbası oıduıı,-u gecwin hauras~ ebediyen Sıhhiye müs- müzenin inkişaf ve tevsii naldotunmuş, vazifesi ıağ· 
halde anbarıı iııdi. Bu gekn, dlmttj!;ımda men kuş kl!iac:ıktı. şayanı arzudur·.. ved11miştir. 
kömürler arasında beni Bu kadar elim bir gece daha ieşarı Şakir B. buradan çıktıktan Muallim mektebinde 
güçlükle seçti. geçirdiğimi hatırlamıyorum. Ankara, 8 (Yakıt Te· sonra Ticareti bahriye mü· Müdür Mahmut B. orta 

Farkedı:bilınce yaknma Açık denize çıkar çıkmaz fon) - Şimdiye kadar düriyetine gitmiş, bir saat muallim müdürlüğüne nak· 
yapı~rak beni güverteye şedit bir fırtına zuhur etti, milıte§arlıtı vekaletle idare kadar müdür Zeki Bey ile !edilmiş, yerine kız mu-
siirlıkledi. Bu adam ikinci ı 'e \':Jzlyet alırsam aluyım etmekte olan S.hhlye müı- görüşmüştür. Vekil bey bu allim müdürü Nuri B. 
süvari imiş. Bana bahriye· µ:ene dalga ağzıma giriyordu. t"lA" Dr. HiiMmettln B. sabah hayvan borsasına tayin edilmiştir. Muavin ve 
lilerce slimmettedarik sarf Bundan başka olduıtum nıcv- 1 eylillden itibaren mezki1r gidecektir. tabiiye muallimi Cemal B. 
olunan güzel! sıfatları okudu. kiin zemini yakıcı bir h:ıl mü8tetarlıia esaleten tayin - - - · ---~-~~ Bursa lisesi müdürlüğüne 
Neden .onra vaziyetimi anlıı< atmıştı: eğer su tabakabrının edilmiştir. eJgrafanede ve tabiiye muallimlitine ta· 

tarak beni "Dançiğ • e gö· tehacümü olmasaydı şüphesiz İstanbul Qümrülü ' yin edilmiştir. Talat B. kız 
türmesini ricaya muvaffak şu kızgın saç iıstünde kıza- yanfın muallime nakledilmiş, yeri· 
oldum. Fakat son derece ra aktım. Açlık ve susuzluk batmüdürü =-- --ı ne kız muallimden Naci B. 
hıddetlenmişti. \'apura kaç:ık içimi kemiriyordu. Czcrim- Ankara, 8 (\"akıt· telc!on)- tayin edilmiştir. 
girmiş olmaklı~ımı affctmi- deki cüz'! tüüin blanmı~tı. Climrüklcr umum nılidürliiğli Muhdes Türkçe muallim-
yordıı. Gemiyi durdurdu, Kullanılacak halde değildi. tarife müdürlüjtiine birinci ! liğine Kabataş stajyeri 
denize bir sandal incilrtti, Yavu~ ya\'aş kendimi yese sınıf mlıfettlşlerden lsmail ~ Esat Mahmut B., münhal 
tekrar karayn nkcdildfm. kapurıyordum; deli olacağımı Hakkı, lstanbul gümriiğü ba~ Ruhiyat muallimliğine Hıf· 
B 1 k --ı k d müdürlii"'üne üçuncu sınıf B d !taptım; yorgun u tan o ece · sanıyor om. "' zırrahman . tayin e ilmiş-
ı:ibi idim. ;\"eden sonra < aıımedı) müfettişlerinden Seyfettin B. tir. Fizik muallimliğine mü-

d lcr ta)·in cdilmi~tlr. 
" Da1ılen ~ in cı ine U\' et D 1 f d ---- dür Nuri B. tayin edilmiş· 
ettim. Bir '7,cnciden ziyade !lf İİ ii n un ~ Hariciye ticaret 1 tir. 
siyahtım. Ciiz'i tcmizlcndık· U 9 11 U müdürlü~ü ;\ Davutpaşa orta 
ten sonra hir torba .;;ıınan Ankara, 8 (Vakıt. telefon) - 'I mektebı·nde r ( 't ~ır:ıfı 1 inci sa •ıfıtmızda ] 
Ü•tünc elli cüm, ve kendimi • Hariclye tewifat umınn mü- J· J B Kab 

Darülfünun bütçesinin fa- "' ,,. Müdür zzettin . a-
bilmez bir Halde U}'Udum · dürl""Une tayin edilen Fuat 1 il 

k .t kültelcr tar.ıfından tetklkınıı ug taş isesi cağrafiya mua im-Yirmi dört s~:ıt ·auur uyu- Simavi Beyden inhilal eden 1 
bu lanmı tır. l::ylt)I sonunda 1

1 
iğine tayin edilmiş, yerine muşum. l'yandığım zaman ' ' ticaret ıılert mUdUrlüğUne sabık 

· k dh an tara!ındaıı tetkik edi· Eren köy lisesi müdür mu • ikinci sabah do~uyordu. b; ·i hariciye memurlarından Baha 
Ce Sretı'ml tekrar iktbap et· lecektlr. dil I avini Ferit Zühtü B. tayin 

ı k 1 ı Şemsettin B. tayin e - mittir. Du"'n sabah 8,15 te staı. 1 T k ıı· mı<tim. tık dfüüpcem , 11 mın- - Tıp a Ü tes pro~ram- o unmuştur. ür çe mua ı· 
• · ' ı h ı K tanbul postanesi arkasında . S . b . hd . d t:ıkadnn kana"ı atmak oldu. larında bazı ısa at yapı a- onservatuvar f il mı aıt eyın u esın en 

,. " , bulunan resmi tele on te e- b T"" k il' j"l\.' Danimarka sahilini bir san· caktıi şu e ur çe mua ım ıısı 
" T r 1 "it ı'nln Tetkikatıııa d('\ am rının birleştiği direkten alınmış, yerine Maraş dalla geçmek fikri mecnuna- - r,vet ıJ> a m es k t y 

f d 1 · d edı· .. ·or yangın çı ıııış ır. angın orta mektep sabık ne ine kapılmıştım. Bunun lıilha,;,;a son >mı er~ erın e J bı'r kutu içinde toplanan 
d I·' 1 k (\' k ) K Türkçe muallimi Sait, coğ· !<:in sahildeki "'3'Ti müstamel bazı ta i ut yapı aca tır. F:rzincan, 9 a ·ıt · on- k tak 

• " ' tellerin on yapmasın- rafya muallimliğine Üskü • bir sandala "'ÖZ diktim. ::>an· Bu tedilıltta istihdaf edilen sen·aturnrın retliik hevetl I 1 · 21 
" dan i •i ge mış, res- d ı· · ğ f il" · (lala atll""rak .=ıldım. Z.nman \ ·ıh ı ı bl · ı clı'ı'n fercandan buraı.-a geldi, ar ısesı co ra ya mua mu , ~ .. , gaye ıı a >a ı ı ve serır mi telefon teli yanmıştır. 

ve bavu te<"obeslıme mii ıit derskrin tatbiki nıalıil.·ctte bugiin kiiderde bulunuyorlıır, le Rauf beyler tayin edilmiştir. 
,.. ı itfaiye sürat yetiştiği T b"' · ıı· · A 'f 

idi. olmasını temin etmektir. y"Jrın bura hapisancsinde ça- için yangın başka. yere si- a ııye mua ımı d rı 
.\rtık muvaffak olaculhmı Ankar- -'- tet'·''--t lı;;tı ertesi "'tin Kemnha ha- d l beyin uhdesinden ersi 

ı;• ....,. ........ • h rayet etmeden sön ürü • 1 . V fa t •,·ınıTor-'-'m. l'aknt D"ııı·mar· reket ecleceklerdir. a ınmış, yerme e or a· 0 

ı uu " Bundan bir müddet evvel muş" tür. Resmimiz yanğın · d'I 
kıı sahilin(!~. içi Dnniıtıarka!ı Heyet, mesaisinde halktan dan Ademi B. tayın e 1 • 

gu. mru''k memıırları ı'lc dölu ,\nknra ve haıalisinde yapı- esnasmda alınmıştır. mı"ştı'r. Tabiiye muallimi hükumet, maarif erkanından -
lan tetkiki arz mesaisine ye- ı· - - - Ji Ş tt" B Cu'"mhuriyet hır ktiçiık ztthıta vapuru r;ör· pek çok yardım görmektedir. nfliz rası emse ın . 
nılıcn başlanacakur. Bu ret- t ki d'lmı'ş yerine dıım. Beni beklemekte olduk· or aya na e ı • 

Jarıııı ve kara)'& çıkmaklı"ı· kikada meşgul olan Fen fo- rnıunı sular ıııütlüı·ü lngiliz lirası dün sabah Cümhuriyet ortadan Ihsan 
ı; ıı· . 1 ı• k 8 (Valı: 1 1 1 ) 995 kuru•ta aÇılmış, öğleyin B 1 t lh ma mani olacaklarını anin- kültesi nr7.ıyat mua ımı a· An IU'a, ıt-te e una - • . tayin o unmuş ur. san 

~ı 1 k b l 1 ı d 1 1000 kuruşta kapıınmıttır. b hde · de b d dım. floş yere yorulmamak mit Nftffz ve ,, a i ey er e Nafıa ıu ar umum mli Or iJtüne I eyin u sın n c en 
için geri döndüm. Edebiyat f&kUltesi jografya Nıifıa umum müdlirli muhen· Bu tereffuıı dün zmirden terbiyesi muallimliği alın. 

Daha takriben bir halta fenni mlfderrfs profeSör. 1. Şapu dı. Fehmi B. tayin edıluıiştlr. hiç kambiyo gelmemesi mlf, yeriRe Gazi Osman 
"Goteburğ,, da serseri serseri bugiinlerdc Ankaraya gide- Yeni Mali:ve müfettişleri sebep olmuştur. paşadan Nihat B. tayin 

dolaştım. Buradan yakayı sıyır- ceklerdir. Ankara, 8 (\"akıt- telefon)- Re,,U Nuri B. edilmiştir. 
mak için ilk vesileyi araştı- 1atı1aJa encümeni l\laliyc müfettiş muavinlerin- Dıl encümeni 1zas1ndan ve Millet mektepleri 
rıiordum. Rıhtımda "inçe" Istılah encümeni mesaisine den Faik, Celal 'alt, Hakkı kiymetlı eclıplerimlzden Reıat Millet mektepleri bu se-
hminıle büyük bir npur devam etmektedir. A harfine Kamil, ,\i~ Lütfü, lsmall Sc- Nuri Bey diin Aıılı:ııradan Şe· ne diılia vasi mikyasta ça-
b.1/(lı idi. Bu vapururı "Lli- ait ınesai ikmal edilmiş ve mih beyler dördüncü sınıf hlrimize gelm11t1r. lışacaklardır. 
bek., e gideceğini öjtrcndim. ,o\nbraya gılnderilmlştir. müfettişli~ı tayin edilmistir. ····----· .. ---·-·-~ Mektepler her tarafta tıış-
Rıhtımdan vapura binmek An karada bu füleri tet- .\.nli.ara \'ali ınuavini Şnayder yarışın rınısani iptidasında açıla-
için mevcut ilıtimalatı güz- kik eden Dil hey;ti ıstılah Ankara, 8 (Yakıt_ telefon) _ • İngili-zler birinci cağından Maarif vekaletine 
den v;eçiriyordum. En hoş encümeninin mesaisini rakdrr Ankara ,-ali muavinliğine Ap- Londra, 8 (A.A) - Şi- faaliyetle hazırlıklar ya_. 
ve en miisııit ihtifııgtlhı hr- •emiş \'C Darülfünuna b'ır b 1 na...ler yarışını lngilizler pılıyor. Vilayetlerin bütçe· ' tülhakkı eyin tayini A 1 tas- 7 .. 
teriz ediyordum. takdirname göndermiştir_ uka iktiran etmiftlr. kazanmıştır. V9sati sür'at !erine bu ht11111s için tahsi· 

Nihayet büyük bocanın -- saatte 330 mil idi. Biri sat konmuotur. [ d · Be kozd b· ·ıe Nakit nl-iidüPlüoli ctra ııı a ıiç ınetre irtifaında y a ır eg nce " ln~iliz digeri ltalyan olmak ___ ._,,, __ 
madeni bir istivane bultınclu- F k Anlıarıı, 8 (Vakit- telefon) - k .. b Yalıvanın harı'tası Beykoz u araperver ce- üzere i i tayyare musa a-
ıtıımı görfülm. Bıtea ile bu miyeti eylülün 13 üncü CU• Mabyedc münhal null itleri lcayı ikmal edemeden lca- L - .. --•·-· L-ritaları 
i tivane ara5ındııkl strbest k d mü.dorlııaane luııır tuz inhi- . k b · et' D1Qll TIW:5I Dil 

ına aiinü Beykoz par ın a raya mme mec urıy ın· J-.:.c. __ _]_rlık (.1-mcs:ıfede >:ıklanmak müm. •- arı ınlidorii Sırn & tayin ueneraa tan a ot 
b::..:-.a.. bir sünnet düğünü ..... .........,_ de lcalmıştır. l 

1ı.u.1 oıacaıtını hesapladım. uyvn -· I H~'- .ı ıznıit 'ftli• d6n def-
t-_,,, .. ._e L•~r ver..,;,.tir. Tıren •-ı-·- M Nado ni ınoen- t, _ _._._ ~ -.. · ...... Burada her halde so~uktan """""" ..,... ....., ......... _ da .........- 'F'"" uvy• zıy"" e· 

müztatip olnuyacaktım. A:fj. f.tteneenin ıalikeıooıeliyeti- meeıaMarı burgun huzurun derelt Yalwanııı iMVı için 
metten biraz evvel dost ve ni temin için zengin bir Ankara, 8- Polatlı tren Berlln, 8 (A.A) - Reisi defterdıirlıltta Y-.1.vaya ait 

akrabaları ile vapura giren program tertip edilmiş ve kazasında rardöfrendeıı ba~· cümhur bugün Al~n Atevcut harttalan isl'etniftir. 

yotaırata '41•1'Uli. \ lpilia hic; bW fedBirlitnııa çelij.. ka ağırca yanlı yoktur. J Aııllııra sefiri M Nadaiııiyi Bıa blıritdııı ken8iMıe veril-
girip ~ sıkı bir._.. n'h ı 'ltie Mecruhlann vaziyeti iyidir. kabul etmişlir. miştir. 

nizelosuıı • \ti naya anletinde 
YCfilecek, o zamana kadat · 
gemiyi tetkik ve muayeneye 
giden miralay Pupaleksopulos 
heyeti de raporunu göndcr
mi~ olacaktır. 

Atina, 8 ~- Lenınos zırh-

lısının tamiratı bitmi~tir. Kılkı~la 

beraber dcniıe açılmı~tır. 

Yunan hükumeti Pire sahil 
bataryalarını ,kaldırnııya ka-
rar vcrmi~tir. 

Atina, 8 (Aııek.) - Ci
ncncden gelen ve Yunan 
heyeti nıurnhhasasının efka· 
rııı:ı tercüman olan telgrafla· 
ra göre Yunanistan, Yunan 
adalarına bir tccaYÜ7. rnku 
buldı,ığu takdirde lııgiltercdeıı 
himaye vadı almıştır. 

--- -- - - -
Kaymakamlar 

Yeni tebcdd'iiller 
yapıldı 

Kt!tı kayma ka mbitl na 
Çubuk kaymakamı Mubar· 
rem Rernııi , Çubuğa Hu

kuk mezunu Kadri, Arap· 
&una lskilipten Oıman, lı· 
kilibe Ki#tdan İbrahim 
Rüttü, Tavtanhya Gölpa
zanndan Sabri, yerine An· 
kara maiyet memuru Nuri, 
Seferlhlııara Tuzluca dan 
lsa , yerine Li.psekiden 
Mehmet Ali , Li.p.eklye 
mahalli ı,ıer ıaüme:nizl 
Ya111f, Fabteye Hayrabo
ludan Muhtar, Hayrabo
luya Edirne umuru huku
kiye müdllrii Sedat Aziz, 
Elmabya Serikten Rıfat, 

$eriğe Muila mektupçuR 
vekili Memduh , Şlrana 
Trabzon maiyet ıaemuru 

Hüsnü , Mldyata Hukuk 
mezunlanndıua S.it,Horana 
Silivri kaymakamı Sebın, 
Silivriye Nllfua U. M. mü· 
meyyizl Memduh, SWtanf;; 

yeye Bekir Sıtkı, Plmarcıfa 
Mardin mektupçusu Ali 
Rıza, Diızceye Kanpldıuı 

Şükrü , Kangala Hekim· 
handan Mehmet Hamdi, 
H.eldınhıuta Saray ıca,_ 
kamı Necati, Saraya Diiz· 
ceden Orhan S.mt, Akte
hire Ko117a mektupçusu 
kettıa beyler tayin edil
mitlerdt•. 

Antrepo komisyonu 
toplandı 

Antrepo komisyonu dün 
saat beşte ticaret odasında 
ilk içtimaıAı yapmııur. 

Kom:syon ticaret odası 

ikinci reisi Hamdi, Liman 
şirketi müdürü Hamdi, oda 
meclisi azasından Gani ve 
Murat beylerden müreldı:p
tir. Komisyon ikinci içtlma
ını bugön yapaçaktır. Ko
misyon k~a bir zıımanda 
fstanbul limanının ısl'ahı 
ve antrepo buhranının bir 
dııha telaerrilr etıneMeti 
~;n lbm ~!\ teAirleri 
teshil edecektir. 

Otomobile çarph, iki 
kişi yaraladı 

Küçükçekmecede Deve 
bağırtan yokuşunda Çek· 
meceye ait bir kamyon İs
tanbuldan giden bir oto· 
mobile. çarpmış, otomobili 
devirmiştir. Otomobilde 
bulunan bir tenekeci ile bir 
nalbant yaralanmışlardır. 

f Adliyede 1 
Bugünkü muhakemeler 

Konyada intişnr eden bir 
mecmuadan naklen " Alc\' 
yağnıunı " serl:lvhalı bir 
şiir ncşr eden 1 larck~t ı;aze

te i alerhiııde ikame edilen 
darnya bugün devam edile
cektir. Geçen celsede bu 
şiiri yazanın bir talebe oldu
ğu ve orada da hakkında 

dava edildiği anlaşılmış İki 
da va ev rakı blrleştiril miş 

ve şun yazan ile mecmua 
sahibine celpname gönderil
mesi kararlaştırılmıştı. Bugün-
kü muhakemede bu maz
nunlar dinlenilcc~ktir. 

Bugün, pctrola kolza 
yağı k:ırı~tırmakla maznun 
olan 35 bakkalın da muha
kemelerine devam edile-
cektlr. 

İrtişa tahkikatı 
Haber aldığımıza göre 

irtişa ı:ahlüksu evrakının tet
kikatı bitmiş ve ~vrak rnüs
tantiklijte iade edilmiştir. 

Fcrü B. 
Şelırimizde ıne&UDllD bu

hıpmakta olan Londra ae
firi Ferit Beyin münhal 
olan meb'U8luklaıdıua birine 
~ perilecell kuv
vetle pyidtr. 

o* D 's 

Tarih encümeni 
maaşlan 

Tarih encümeninin ita 
emri gelmiştir. Maaşlan 
bugün verilecektir. 

Numan beyin 
ziyarecleri 

Hariciye müsteşarı Nu· 
nı.an B.. diln hariciye r.te· 
muru Hakli:ı beyi ziyaret 
etmişftr. • -·-
Ekmek 16,.5. francala 

23,S kuruş 
ŞdıremanennJerı: $ehriha

lin onuncu salt gününden 
itibaren ekmete on altt ku
ruş yirmi para ve F ranca
laya yirmi üç kuruş yirmi 
para aZlllllİ fiat vazedtld;ği 
ilin olttauc. 

Yıırım asır cvcfü 

VAKiT 
.Aftpazan-A-a,,ma• 

U.... M/nk.ı NaJret 

Jl.f. lz.ınlte giderken 
6ntfııe lutydalktr çı· 
'/ul.Nlc ~ yerin
de• cerla ile luaild. · 
H1deri menddlr. 



Ayın dokuzu oldu! 
Bugün eylulün dokuzu· 

dur. Otuz bir gün süren 

•tustostan sonra işte tam 
on gündcnberi memur sını· 

fı maa~ bekliyor. 

Kimi görseni:r., size se· 
limdan evvel dert yanıyor, 

sızıldıyor. Hakikaten bu 
zamanda aylıkçıların hali 
yaına:ıdır. 

Borsada kopan kıyamet· 
lere raR:men hiç istifini boz· 

nuyan aylak yekunları ile 
geçinmiye mecbur olmak· 

talci ağ1r mahrumiyetin ma
na~mı çoğumuz biliriz. 

Bir bakkal, bir dülger, 
tkmek pahaya çıkttkça, 
"endi zararını emeğine zam· 
mederek hayatın .şerrinden 
kurtulmanın yo1unu bulur. 

Fakat memurlar, muay· 

yen kazanca bel bağlayan· 

lar öyle mi ya? Onlar, Va· 
ufhanmın pencereleri üstün· 

deki rakamlar yükseldikçe 

endişe çcndresinin demir 
tampon1arı altında kalırlar. 
Bu böyle .. . 

Böyle ama, işte ayın do· 

kuzu o1duğu halde hila 
~ maaş verilmiyor. 

Bir çiftlik bryi, bir ban· 
ger adamlarının halinden 

anlamazsa belki mazurdut. 
cünkü tok açın halinden 
anlamazmz diye beyhude 
söylememişler. Lakin bu· 
gün binlerce memuru, da-

yanılmaz bir ezaya, laf an· 
lamaz alacaklıların fena 

içinde ekseriyeti 
ederler. Ağustosun ot~ıu_n· 
da anlarm paraları bıtmış· 
tir. ondan sonra bo~c~ 

. . . . 1 Maaş aunu 
yayıp ıçıyor ar. e 

geriledikçe kasabın, ekmek· 
çinin akır bakışları karşı • 
sındı ezilip büzülüyorlar. 

Hükümet, aylıkların pe
şin verilmesi kararanı almak· 

la, memurlara karşı besle• 
diti şefkatin kuvvetli bir 
şahidini ortaya koymuştur. 
· Grcikme1erden ona hiç 
bir günah terettüp etmez. 

Barem ise, haziran ort3la· 
rına doğru kabul edilmiş 
ve eylul iptidasında tatbi· 
ni kanunla emredilmişti. 
Şu halde niçin bu işler 

Vdktile yapılmamış, memur· 

lar bu fena vaziyel-e sokul
muştur? Paramız var, ha· 
zine müşkül vaziyette değil. 
~ütçe asırlardanberi görül

memiş bir tezayüde nail. Bir 
ihmal6 bu kadar kıymetler 
nasıl feda edilebilir? 

Sonra yalnız siy değil, 
kanun da layık olduğu hür

meti görmüyor. Maaşların 
ayın birinci günlerind~ ve· 
rileceğini söyliyen, verilme· 
sini emreden bir kanun 

varken, naS&l oluyor Cla bir 
haftadan beri memurların 
hakları verilmiyor? 

denlziOde tü)rler . öijierti~ 
!& ; )! 

- !LLZ2Z 

bir f~cia ol u 
Finlandiya bandıralı 

bir vapur battı 

• 

1 ngiliz amelesi 
Kızıl değildir! 

~ Makdoneld fırkası muhafaza

içinde bulunan yolculardaı.A 
akibetlerl meçhul 80 kitinin 

l lelsi11B:for.t;, - (A.A) - Fi11!dndiya hay
roğı111 ta\t;ıJ·ı11ı Ku'''' (Japuru bir jirlııuı 
e . .,nas11ula luıımıştır. ;rinde b11l11na11 ')( 
yo/c111111n boğubnuş o/J11alar11ıdaPı J.·or-

.k"lmakfadır. 
-- - --

Rus - ()iıı ınünasel)atnıda ki 
!' 

gergiıılil( tazlalaş1 yor 

MoSkova, 7 ( A.A) - M· Litvinof Taı ajanıının 
muhabirine verdiji mal6matta Çin ıark demiryollan 
meseleıinde Sovyet hOk~tinln nekad&r muılihane 
tarzda hareke ettiğinin sabit bulundujunu ve f&yet Çin 

hükümetinln ka11ııında bqka bir hükamet bulunsnııt 
olsaydı hacliM.nin timdiye kadar kanla ihtillflara mün· 
cer olmut bulunacağını beyan ile Nankin hükümetlntn 
bugüne kadar bir cevap vermemit olması ya Miktl
meti me:ı.kurenin itin muslihane halli çihettne ıttmek 
istemediğini veyahut Sovyet Rusya düımanı bazı hü
kumetlerln buna mani· olduklarını iıpat ettiiini ilave 

etmiıtir. 
Çin ,._..,.W.,.erinl Mt senelik bir ı,Jetme cleY....a 

zarfında Çin hiıkQmetl 48 buçuk milyon altın ruble 
.ı.a11tar. Çinin Amerikalı mGpvlri M. Mantellin Unltet 
Preese nrdiil beyanat. ilet memleket araıınd. buhan· 
muı olan tarzı haUJ emp.-yallst mahaftlln nasıl baltala· 
mak iıtccliklerim •iıterlr. Çinin Cemiyeti .AkTam 
mümeııili tarafmdan yapelan müfteriyane beyanatı ela 
ayal merkezdedir. Maıaçurldeki kararalhlarda binlerce 
Sovyet tabası inlemekte insanlar bili muhakeme lte,er 
onar idam edilmekte ve ıovyet hudut kıtaatı üzerine 

Çinliler tarafından alet edilmektedir. 
Moskova, 8 (A.A) - Tas ajanıınm B~ovatotlk'tan 

aldığı bir habere .ıöre Çin ukeri kıtaatı son pnlerde 
hudut havalilindekl sovyetl-ere ve ahaliye sık ıık ateı 
atnıeie baılamıtlardır. Çinliler '-Ovyetlere ait ıemilerede 
alet açmıılardır. ---- -----
Yeni Ceı11iycti Ak·varrı biıın ·1-

1ııı1 tcı11eli ııasıl atıldı ? 
Hendcrson Cemiyetin vezeifi hakkında 

mühbn sözl~r söylüyor 

Cenevre, 7 (A.A) - Akvam Cemiyeti •çtn yapılacak 
binalann temel atma merasimi büyük meclise itlirak 

d 
-.urahhaı heyetler hazır oldufu halde icra edil-

e en ... 1 
. i Sir Erle Drummond ile Frujt han ve ıviçre 

mıtl r. 
d O

nu reisi tarafından nutuklar söylenmifllr. Bu 
fe era•Y . 1 d 

i hatıraıını tetbit içm otuz isan a yazıJmıt 
ıimen n ra ika ile birçok hükumetlere ait bazı meıkukit 

lan ve• 0 bir nıahfaza içine konarak temele vazedilmittir. 
k urtuDd 1 (A.A.) - Cemiyeti Akvam meclisi geçen 

Lon ra, k d k" faaliyetine ait uuıurun milza eresine ün sabah 
sene 1 b ladığı sırada lnıiltere hariciye nazırı M. 
tekrar ,af eıniyeti mezkürenin pmdi milletlerin mane
Henderaon ,;d pııden ,nne mütezayit nüfuz icra eden 

flyab aze bir ~üeııese haline geldiil nokta11na itaret 
kudretli ralanndaki ihtilafları kuvvel cebriye ile 

ttkt n ıonra a el e i artık pek de hatırlarına getirmiyen ve mua· 
halletmeY la helll kendileri hem Alemi medeniy 
libane .. u:'::ı: .=ıa olan kanlı vurutmalara tercih lema
içln buy , -'tikçe daha kuvvetli bir suretle gös-

ülü il zaman ge~ Y n uhtelife beyninde hakemlik usulünün 
akvam• m teren u .. t ve mukarenet zihniyetinden dolayı 

lit ttiii teıan 
tev ~ün haiz olduiu fevait ve muha11enat üzerinde 
bu uıu k ihtiyari maddenin lngiltere tarafınd.n 
ıırar edere ik olan mülahazanın bundan ibaret 
ımzalanrnasuıa 18 

• _ l·--if ye deıalttir kı : 
ldufunu soy ...... b d · 0 iktitafa batladığımız u zemin ekı me-

Semer• tanı b k. 
i 

· .. ın harbi mümkün merte e im an harici 
ıalıniZİ tetv ç ı~ . 

ak 
.. re araıbnp kararlaıbrdıiıını:ı. vesaıt Ye 

karm uze 
:.biri takviye edecek bir muahedeyi hazırlamak 

karları memnun ediyor 
lngiltere amele [ırks .;ının ı 

iktidar me\ kiine gelmesini 
mi.ıtcakip nazsn dikkati cel
heden en muhim nokta ame

lenin adeta muhafazakı\ranc 

bir ham hareket takip et· 
mclerl olmu~tur. Bu vaziyt:t 
:;on haf en. zarfında "Helfort,, ta 

toplanan Tredünyonlur kon
gTcsinde de tc7.Rhiir etnıjş. 

tir. Kongre rei i \ lister Ben 
Tillet birkaç ·ene e' 'el 
bütün kapitalizm i ... teminl 
bir anda ) ıkmllk ve prole
tarya <liktatörliiğiinü teı-ts 

etmek t ... ciyen Liberallerden 

oldugu halde bu sefer 
son derece it\dıl gö. terml, 
\'c biiyük sanavl erbabının . . 
irat ettikleri nutuklıtra mii
şabih bir nucuk irat emiştir. 

Tillet Tredlin}'onlar kon
gresini açarken irat cft1gf mı· 
tukta ;;ermaye ile ::;ly ara-

. ında mü--alemetJ temin Jçin 
kanun1 vc .. ıitc miıracutı tav-

s1 ye ederek yeni bir iktı:oıat 

. iya~etıne ihtiyaç hiı"::;olun

duğnnu izah etmiştir. 

4 milyon ameleyi tem ... il 
edt·n ooo mıırahha--tan nıli

te;ekkil kongre, btş sem: ev
vel toplanan ayni kongrenin 
camamile ııddı İdi. 

Be~ ~ene c\ Hlki kon
gre de kızıllık pek a~ikAr 

oldugu halde yeni kon,ı:re, 

lngilf /. amele hareketine giren 
btitlin komunbt1erin tımlı 

için 'uku bulan tekllfc sli
kt)ııetle tehnmmi.il etmi~dr. 

Tiller. irac~ etliği nutulctı, 

iicret alım amele Ue ınıyl 

erbabının kıuşı karşıyR gele
rek mutekıhil mitnft ebetle
rini ve . anayi ce~kll~trnı ıtlA

kadar eden me eleleri tetkl~ 

edeceklerini bunun hedefe 
doğru biiyük bir adım teş

kil ettiğini < öylemiştir. 

Bunu miiteakip amele 11-
derl de' lettn, hlik\\met, . er
maye ,.e sAyl Temsil eden 
tkcı~adt hlr hayat 'üctıda 

ge-tirme:-1 kıp ettiğinden 

bah!'etmiştir. 

lngilt?. gazeteleri ıtmelentn 

gfüterdtğl hu itidal 'e ha 1-
rctl takdir ile kaydediyorlar. 
Deyli feyl bu itidali. yeni 
ruhun ilhamı sayı) or 'e 
bunun çok iyi semereler 

'ercceıttni söyHiyor. neyli 
Ek:.pre:-, amelenin en muhim 
siya~t ve fkcı~11<H meseleleri 
bu ciddiyet 'e bu nıh ile 
tclı\kki ctınelcrl kadu iyi 
bir ey olmudı~mı anlatmak· 

tadır. 

Rus fılosuson bahar manevralarını yapıyor 
. lo kO\ a, 7 ( i.A.) Baltık filo u on bahar talimlerini 

yapmak H1.ere hareket ecmi,tir. \ oro~ilof }eni ~mirııl ge· 
misin_e binmlftar. 

Küçük itilaha vaziyeti Macarları kuşkulandırdı 
Buc.l11pette 8 (A.A) - Bu sabahki gav.ctclcr i\1acarbcamn 

bir harp 'ukuunıtı birımıf da J,alı-a i:;-gnl edilmeı-i için kü
çiık itilAf hiıkıh11etlerl tıırarından gizlice karar \•eriltli~ine 

dair olan if~aau nıe\ zuu hııhsederken diyôrlar kJ: 
Y.uçuk idlıHın hu hıizll kararı l\1acarbtımın 1l1t,1tan 

tecridi me:s ele inde na!oıl aldatıldığını tem tr etmektedir. 

lacarJ ... ranın ~il!htan taınamlle tecridi , rupa . ulhiınii 
tehdit etmektedir . ('unki ı lacri tım hu suretle dti,m~nları 

eline te.:oıliın edlJmi~ l>ulunmaktadır. Bu ,ırtzll icilılf Cemlyeıl 

ham mi akile bariz ~urette taanız etmekte ve hullin 

t\ Hupa ulhiinii tehdit ermektedir. Sulhtill böyle tehlike) e 
ı:;lrme 1 her an bir felAkctc yol açabilir. Cizli itilAf mc 'ele. i 

yalnız !\lacarbtant alAkadar etmez bliyük de' !etlerle <.:miyeti 
Ak' amtn dahi btma karşı 'aziyct alması lazımdır . 

Rusyanın İngiltere ye teklifleri 
Mosıtova, 1 ( A.A ) - 1 as 

aj.ı ıı:.ının nıu1ıabirinc verdi fi 
bir mülikatta M. Litviııof lna-il· 
tere ile normal müııasebatın 

iadtl tesisi hususunda Sov}·et 

hükünıcti tarafınd~ıı takip olıı

mm noklai nna rın satih \'C 

ziyadesilc maliıın oldıı~ııııu 

beyan ctmişfir. Bu noktai ııa

zar daha muhafazakar kabinesi 
zaıııaııuıda Sovyı:t Rusyayj 
ziyarete geJen ln~il :z sıuıayici
lerine SO\'}'et hükftmı-tiniıı 

emrile M. Piyatakof taıafrnd,n 

yapılan bevanııUa ;ıalı edilmiş

ti. Ayni nokfai nazar 23-7-929 
tarihinde Sov}·et maslahatgü
zarı vedaatile lngiltere 1 ııkfı-

metine verilrn Sovyct notasın
da da ifade cdılıııisti. Sovyet 

hükfüneti norıııaf ınüııasebJtm 

iadei tesisini müteakip uadaki 

ihtılaflı nıcselelerhı müzakere

tilllC amade olduğunu beyan 

etıııiı idi. l~cr Jngilterc harf
cı ye ııazırı M. Jlendcrson 
ileride yapılacak nıüzakeratın 

ruzıınıııesiııc dahil meseleler.in 

tarzı tetkikine dair Sovyct 

Jıükiııntfirıiıı sal1hiytttar mümes

sili ıle. koııuşmak arzusunda 

ise Sovyet hüHınıeti müzakerll

ta tarih ve mahal tayin cdil

ııı esi şı rtile tedabiri lb;inı~yi 

alıııağa amadı:dir. 

lazımdır ki lngiltere bunu her ne zaman olsa lmzala
mıya hazırdır. Bu muahcdeye ait projenin üçüncü 
komiıyon tarafından hazırlanmasını teklif ederim. Böyle 
bir muahede tabii Cemiyeti akvam mukavelesinin l2inci 
ve 15 incl maddelerinin tadilini ve Kellog ınisakmın 

meUn ve mealine daha ~ygun bir tarza ifrağını istilzam 
edecektir. 

.. Harb~ kanun haricine çakaran bu aon mlaak ~k 
mudafaaı ncfas için giriJ4len harpleri mubah s6n1Gfü 
halde Cemi)·eti Akvam muahedesinin yukarld __.de
leri bütün ve aiti telifJye tM11111uiillıN• ...,. .... ıoe 
artık çare olmadılı aıOf.l\fılaa 111. IOr?O mOeellAh ~tdAf
ların vukuuoa meydan bır•kmaktachr. 

1 KQÇQk h&berler ı -~ 
Mübadele . 

Bir İIZI notası! 

B
izim V°"' Nurettin a,ır 
müddettir inr&1&1n• (V •· 
Nu) dıye atıyor. 

ihtimal ki bu muht...,. bPza. 

Muhtelit mlibadele k.ombyo- kendlıinlo asJ adından fazla 

kombyonunda 
Heyeti murahh•samız 
komiJyon riyaJeiine 

bir nota verdi 

nundaki heyeti murahasımıı ta· töhret kazandı. 
r•ından kombyon r!yasctin,. bir Donkll ikdamda da bir mu· 
nota tevdi edılmlttir. harrlren (Klao) telltndekl im· 

Bu notada mevcut muahede :u ını görOnce hükmettim ki 

ve mukaveleler dıttretı4~ uhte· bu tanda unzal• ç~alıHk ı~· 
tldadun pteriYOf · Şavet bu 

mize trrettüp eden kulfetlrrln 
temamil ifasına huır bulundu

tumuz izhar edilerek Yunan 
hükQmeılnln df'! Türk vatarıdq-

lannın ve Garbi T rıkyadatl 
milılOmanların haklarını iade 
ebllesl ~q> cdilmektedirA 

• All~lano ifadelerine 
göre ~ lstih.alilı artmllltt•· 
dır. Gelecek 1enc ihtiyacunazuı 
içte biri lem&a oluawaktır. 

Dfttt tanıftn Alpullu ispir• 
to f abrtk.11 ltlemtye b.tl•mıt-
hr. 

• Mcb'u.larımı7. evvelkl 

IJiln ~ Beycjlunda tetkıkadarJ· 
na devMn et1nitlcrdir. 

• ~telit ..-lık'IJlıl?dn 
enellti ıünclm iken ite bat· 
ı .... ı.n llzundı, fekil bitw.E 
reisler l.tınbuta M.11ılz ae'mt· 
dıklerlndcn mahkemeler faaliyete 

geçemcmlslerdir • 

+ Deolı kömür ••ınil ve 

tahliye ••kal, ~lan ücret· 

in a2"iJadan b.laıtle pll'tena· 

be gilnü •ınt.ıft grev yapnuı· 

1.-dır • Bu hıl bir kaç ıapt 

devam ctmiı ve amele yaptlan 

teırbbO• \'e lrpt 11et1cesinde 
ayni gün satt 12 den sonra 

tekrar lf}erine ba~lauupdır. 

+ Berlin~ l.d ol•o 
~ndnıilel pırltınıea• kon· 

gre l için Vasıl bey iiç 110n 
sonra letanbula gelecek, ltıM 

bir tevıkkuftın aonra Afrnanya
ya gidecektir. 

+ Ankarayı gUmiı olan 
vlltyet mubasedei hthıuıiye mCl· 

düril Cemal B. Şehrimize av

det etıniftir. Vili)'CtiD yeni 

biHç.e.a ı.adik. arıedil D#ir. 

+ Şehremaneti a.raf.nduı 
celbedtlmekte olan lthıtye mU· 

teha111sı bir iki güne kadar ach
rlmlze ıelecelı:tir. Matchaam 

için Bcy<>Qlunda bir a~lıman 

kiral.nm11tır. itfaiye ~Qdörln

~e de bir daire hawlu-
•ık.tadır. 

Müteba ... l.tanlHddan ma· 
ada Anltar, kınar ,.c dijer bü-

yük tehirlerimizde de tetkikat 
J-ı>m•• muhtemeldir. 

+ ispanya hokomett, ( Bars
lon~ hmanının ıslak karar \'cr· 

mfı, Bunun için bir proje vD• 
cudı getirilmek ib:ere beynel
milel bir rnilıabak.a açmıttır. 

Pek çolı: memleketlerde of. 
dutu atbt, blı.den de, bu mO· 

nakısaya Jlınan mütaham11 Muı

tafa. bey (föralt etmlf. bir pro
je 9önderm11tir. Mohtm bir fen 

heyeti huzurlle tetkik echlen 
projeler aruınd. Mmtala. be-

t.-romüm ~ek olurtı gıze
telerd.kl a.alar blptn ""9 • 
kürt ı.ımleclne dönectil. 
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-~, ___ .mialerl 
bile ~bir ucli''IO olunca 

96yle . i 
yln proje81 6 ncılığı kaunmıt- paabkOnıun affedihaıesı • 
tır. detti Binaenaleyh kışl~ 
+ Şehremuetl, tehrlmlzde • d oturan çara ıı· 

biriken çöplerin mahvolmas&nı :,'lan ı:deıini tordular • 
d~ru blmamıtkta ve çöplerden Çar dedi ld : 

- Dü·,t:ıa.ii zaınan ne 
aun 't gübre imalini datünmek· ..... 

tedır. Emanet bu suretle mO· dedi ? .. R Haşmetıneapl u•· 
- . bi d adam"kıtlı bir ıp • 

ya • . lilli bilaıiyorl•r .. + Emanetçe verilen karar· le elirna~ 
lara pe batün baınaUar O· dedi. . . · •Nike>-0 v•kit birtllCI . 
ı.erlttiıae ltirer ,...tek kJyeot"· u. .,ttaıf>J v_..p: 
ldcr. '* tlllm•Y• renkte bir la. f Feki"f ,._., ~ 

lllllM _ _.. L L t _ t .-a11nf~r f 
..,,.,. P oı:rulıea-ır, ıerr ll ..!d~iı~ı:;n•:_!''2P'1:!,;."';:;,'----
hamalıa aumaruı olacaktır. il 

him \'artdat temin ~tmeyJ mOlll· 

kün eörüyor. 
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Jl lısıı· 1lfeselesi 
1 ozn11: Lzltfi Sitnn!•t 

Mehmet Ali paşa 

tamamen inkıyat ederse ... 
ılltsır ı·aliliğinia ı•eraset s111·etile kendisine 
verilPceği hakkuıdaki 1nuvajakat; şalıarıe 
1Uelınıet .Ali paşaya hir 111enturu malzsuı;la 

tebliğ edildi 
- !) -

Mütkülatı bertaraf etmek 
ümidile Mustafa Reııt pap 
15 temmuz muahedename· 
ıinl imza eden dört dev
let süferasını 25 kanunu
evvel 1840 da nezdine 
'iavet etti. Bir hayli mü· 
zakereden ve taatll efkar
dan sonra Avustury elçili 
ıöz alarak Mehmet Ali pa· 
tanın sadrazama yazdığı 

mektuptan ıerfuru etUği 

manasını çıkardığını ve 
binaenaleyh mütarileyhin 
miltaveatı Babıali tara
fuıdan reddedlline mucibi 
teessüf olacağım, Suriyenin 
Osmanlı idaresine ladesile 
ittifaki dilvelınin baılıca 
hedefe vardıfını, daha ile
ri gitmek ittifakın meflıun 
ve maznununa mugayir 
bulunduAunu, Mahmet Ali 
patanın mahvinl Babıi.linin 
arzu etmesini tabii gör-
sede buna muvaffak ol-
mak için vasalti 18.zi-
meye malik olmadıfından 

itin düveli miltteflkaya 
yükleneceğini ve bu da 
idamesi temenni edilen 
rulhü umumiyi ihlal ede
ceğini beyan ve ilave ey
ledi. Bu son cümle ile elçi 
Fransanın muhalefetini ima 
ediyordu. 

Prens dll Metemihten 
aldığı yeni talimata ittibaen 
mumaileyh aeflr bir kaç 
gün sonra Mustafa Reıit 
paıayı ziyaretle Mısır vila
yetinin evladiyet tarikile 
Mehmet Ali papya tevci
hini ıureti kat'iyede tavsiye 
etti. 

O güne kadar Avuıturya 
ıefırinin telkinatına muha
lefet eden ve Mehmet Ali 
paıaya husurnetlle tanılan 

lngiliz elçisi lort Panıonbi 
10 kanunusani 1841 de 
ıefaret baı tercümanına 

tahriren emri atiyi verdi : 
• Mmr vali lifinin veraset 
mretile Mehmet All paıaya 
tevcihlnl Babıaliye nasihat 
ebnek için hükümeti mat
buamdan emir aldığımı 

hariciye nazırı pap haz
retlerine tebliğ etmenizi 
ihtar ederim •• 

Sefiri mumaileyh ayni 
:ılı.manda Avusturya, Prusya 
ve Rusya arkadaılarına da 
mezkOr emri Babıali nez· 
dinde icra ettiği te~ebbüsil 
kısaca bildirdi. Lort Pon
sonbi hissiyatına ve kana
alına muvafık gelmiyen bu 
emirden çok müteenlroldu. .. 

tamamlle arzı inkiyat ve 
itaat edince - veraset sure· 
tile Mehmet Ali pataya 
tevcihine :r.atı ıahanenin 

muvafakat ettlltinl müt'lr 
ıatar olunan hattı huma· 
yun meclisi vali azasından 
Mazlüm beye tevdi oluna· 
rak lskenderiyeye gönde
rildi . Mehmet Ali pafll 
devletlerin teveccüh ve 
itimadını kazanmak için 
Surtyenin tabliyesi ve Oı
manlı donanmasının iadesi 
hususunda evamirl lazı

meyi vaktile vermiıti. Lon
dra konferansındaki Rus , 
Avusturya ve Prusya mu
rahhasları Mısır meseleıinln 

artık tesviye edilmeıinde 

ıuar etmekte idiler . lngil
tere kabinaaı ve efkarı 

ıımumlyeai de vaziyeti sl
yasiyeye bir kabus gibi 
çöken bu hale nihayet ve
rilmesi kanaatinde bulu
nuyordu. 

23 Kanunu aanide Os
manlı ıefiri Şeklp efendi 
lort Palmeratonu ziyaret 
ederek meseleye dair İs
tanbula ne gibi maruzatta 
bulunması iktıza edecğinl 

sordu. Mumaileyh cevaben 
apğıdaki beyanatta bu
lundu: 

• Mıaır vilayetinin evlii
diyet ıuretile Mehmet Ali 
pafllya tevcihi hakkında 

Babıalinin itira:ıatını haklı 

bulurum. Padiıahın ve Mı
sırdaki tebeasırun menafii 
nokta! nazarından ve Mı .. 
rın müstakbel valilerinin 
intihabı hususnda diğer 

valiler gibi ıevketmeabın 

ayni hak ve serbestiyi mu· 

hafaza etmesi ıüphesiz ıa

yaru arzu idi. Fakat her 
meselede ameli olmak ve 
istihsal edilen neticeyi teh
likeye koymmak lazımdır. 
Mehmet Alinin mütavea· 
bnın Mıarı varaset ıuretile 
elde etmek ümidinden ileri 
geldiğini ben de bilirim. Bu 
imtiyaz verilmezse mü,ar 
ileyhin tekrar iıyan 

edeceği muhakkaktır. Pa
cliıah Mısırda nüfuz ve 
hakimiyetini iade etmek için 

kafi derecede berri ve bahri 
kuvvet malik olmadığından 
müttefiklerine müracaata 

mecbur olacaktır. Lakin 
temmuz muahe<lenamesl 
iktızasınca dört devlet ara
sında verilen karar mısır
lıları Suriyed«;n Arabistan· 
dan ve Ciritten çıkarmıya 
münhasır idi. Mehmet Ali 

Dört devletin mütenakız pa••yı M d t t · · .- ısır an ar ıçın 

ve mütereddit siyaseti Babı- konferansın yeniden içti· 
aliyi ıaıırttı. Komodor Na- maına ihtiyaç vardır. Ne-
pirin İskenderiyede aktet· ticenin bir ret olacağını 
tiği mukavelenameyl vaki eyi bilirim. Bab,ali bugün 
olmamıı gibi addettiğini kekdiliğinden ihsan eder 
ilandan sonra asi vali ile gibi telak~i olunan vera-
yeniden milnasebata giriı· seti bilahare istemeyerek 
mek mecburiyeti padiıaha vermiye mecbur olacak ve 
çok ağır geldi . Maamafih dünya nazarında küçük 
lngiltere sefi• inin tebliğatı düıecektir. Mehmet Ali 
üz~rine ııı sürüncemede papya verilecek imtiyazın 
bırakmaklıltın bir netice! bir fedakarlık olduğunu 
haseneye müncer olmıya- teslim ederim. Bununla be-
ca(!ı anla~ıldığından "sulhu rnber Babıalinin son aylar 
umııminin temini makaa- zarfında istihsal ettiği mu· 
dile düveli müttefikarun vaffakiyeti ve kazandığı 
nesıı.yih nazarı itibara itibarı da unutmamalıdır. 
11lınarak Mı11r valiliğinin • Devleti aliye ordu ve donan· 

Evli.ı1 -~ _ . Sayıla 4 
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1
Ui . · ,. HAK IK . f:. 
Jiı fi ~ · /:. HAKiKi r-. ı. 

onra 
[Üıtarah 1 inci ıademizdeJ 
Bu neticeyi istihsal için büyük 

gayretleri görülen meclisi ida
reye te~ekkur eder ve sözü mec
lisi idare relıl Emin Ali Beye 
ter kederim. 

Bu nutku müteakip ıirketln 
idare meclısl reisi Emin Alı B. 
ıu nutku irat etm!flir. 

Meclisi idare reisinin 

sözleri: 
- Muhterem Pllf&lır, oev

stlı arkadqlırım. 

Derin ve doğru görüılü Cum
huriyet hulcometlnin, her halk 
teıekkulu gibi candan lı:orduğu 

ıirketimlz, ıehrin ve temiz hal
kının bu öz yavrusu bugünkü 
toplanmada bulunmak yorgun· 

luAuna katlandıkları için gerçekten 
ulu pa~lırmızla çalışkan vekilleri· 
mize, bütün büyükleriml:.e ve 
l.111ten Üskudarın Türk yani 
mert ve dürüst evladına yürek
ten fııkıran riyasız teıekkürlerlnl 

sunarım!.. 

Ancak ve ancak halk dilek· 
!erinin devlet tulumuna göre 
yadılmasını gözeten ıirkellmlz bu 
unutulmaz ve ödenilmez lutfu 
keadisi için paha biçilmez bir 
uğur sayar! Hanımlar efendiler 
Bllırsinlz ki ıirkellmiz ve onu 
doğran duygulu ıehir bundan 
hemen hemen tını iki ıene 

evvel, gene böyle eylülün oya
ğıılı bir gününde Bağlarbaşında 
yıllardanberi açıkta durmuı, 

paslınınıı, çoğu bozulmuı bir 
yığın malzeme ile makinalırı 

yerleştirilmemtı bir santral ve 
iskelet halınde bir garaj ele 

gcçirmlfli. 
O virıneneden, bılesenlz n• 

çetin zahmetler ne çetin ve hazin 
yobulluklar içinde bu mamure 
vücuda geldi! .. 

Emin Ali B. nutkuna devam 
ederek hattın ilk üç aylık v~ri· 

dalını mukayese etmif ve de
miştir kı: 

O zaman ayda 80 lira 
hasılat yapamıyacağını söyleyen· 
ler olmuştu.. Halbuki bugünkil 
var!datımız 700 lirayı geçiyor. 

Emin Ali B. bu kısmın 65 
günde ık.mal edileceğin! bılaha

ra tesisatın dört kola ayrılaca

ğını, o kısmlarda da yakmda 
faaliyete geçileceğini izah ederek 
bu hususta kendilerine yardımı 

dokanınlara ayrı ayrı teıekkür 

etmiı ve ılk rayın vidalanmasını 

ismet Pıf8 Hz. den rica ederek 
nutkuna nihayet vermiştir. 

Bu sırada ismet Paşa Hz. 
vido anahtarını ellerine almışlar 

ve ıu nutku irat buyurmuılardır. 

- //er hir df•JJıİr 

yolu be11i11ı içi11 bir 
balttiynrbk teşkil 
eder. 811[!.·ıln <f p bul'a-
11111 vaz "ı e.\·as11ıı. bı"i

J·iik bir hey<'cali ve 
arzu ile yapacafi;ı::.. 
7'eşebbı"is e<l<'rıff'ri 

tebrik ederinı. l lattı11 
6.5 p/tll SOi//"(/ /Jitf'f'e
ğinİ ıe111i11 ı?dİfOl'lıır 

o g1/11ıl gôrnıek Pe 
ke11dileri11e A11kara
da11 olsuıı tel o·ra/"/a t' . 

tf'brik et trıek bı'rıİın 

irin bir ::.el'k olacok
tır. .~ı?hremini /Jevi, 
nıiiteşebbislrri11i l<'lı
rik eti Prİ11ı. J eni ııııı
ı·asala ı·esaiti11i te-
111 inde 1ıuı ı·aj(akı ye--.............................................. . 
masını takviye ve maliye
sini ıslah edene Mehmet 
Ali paf onun için bir teh
like olamaz. Bu cihetleri 

hükümetinize arz ile meseleye 
ıüratle nihayet vermealni 
ehemmiyetle tavsiye ediniz." 

( Bitııı,di) 

ti görzile11leri takdir 
re tebrik ederi111,, 

Vaz'ı esas 

Baıveiıl Haz. bu nutuklarını 

muteakip ellerindeki vlda anah

tarlle iki rayı bir birine vida
layarak Ü•küdar • Haydarpaıa 
tramvay hattının vaz'ı esasını 

yapnıış1ardır, 

Fabrikayı ziyaret 
Müleık.iben, davetliler huousi 

ıureıte hazırlanan trımvıylarla 

Bağlarbqına giderek tirketin 
elektrik fabrikasını gczmiılerdir. 

F abrıka gezildikten . sonra 
davetliler garajda hazırlanan 

büfeden pasta, limonata, çay 
ve dondurmalarla lzaz edilmlt-

!er, bu •uretle 
yet verllmtıtir. 

mera~ime niha· 

Yaza veda --------il Ü•tarafı l ıncı oayıfamızdadır J 
Sabah saat 8 de Yıldız 

rüzgarı poyraza çevirmiş 

ve hararet (13) dereceye 
dütmüştür. 

Bu tehavvüllerin neticesi 
olı..rak 3 milimetre kadar 
yğmur teressübatı husule 
gelmiştir. 

ım 5 o o o:~ RADIUM ~'o· o\ ·:ı: .. ~ ;:;,} ~ :;, i 
W \~ HAli5'SVEÇ ç'"'' H Tıraş Bı,aoı 3ı: u • 
il!! . Fabri~a~ı ta~ra bayileri arıyor ı:u 
ifü ~lk defa olaı·ak Turkıyede tesıs ılttiğimiz l'abrikaıııızda \erli isi' ilerle ili! 
mı ınınl edilrıı Ye Halatasaray Lis~'Sİııde Jlilli Sanayi hir,liği \(;~~ıaıı.ik Wi 
iii! kü~at oluııaıı spı·~ide raAbeti aınıııeye mazhar olaıı isİnı 11.\KlKI ım 
f!ii ttAnl_r.u _ll!(:.\~tAn~:uızı~. saıı~ıııı '~'ıııin etmek iizere~ Tiiı·J..iyeııiıı ım 
l!ll her bır ,,_ıaye_tıı~de hı~· ba)ı ara!ııııakladır. Talip t~lan zevat h1r aıı ii!l 
ım C\ vel ıı·klıfleı·ını lahrıı•t•ıı RADll]l LA~JBı\Sr TfC,\ HETIL\, ·Esi ili! 
!!!! miidüri)e lıııe hilılirıııeleri rica oluııur. ~lektup adresi: İslnııbnl-Ga- !i!j 
!fü laıada Hadiurıı, posta kutusu 313 il!i 
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11"'--·---------~ı zarf _us·ılile ıııü:ıakasaya vaı edilıııi~tir. 
Se.vı-_isef ain - Hıalcsi_ 24 eylül 929 sali günii tam saat I~ de icra kılınaca. 

.,, ~ınJ;ııı !alıplcrin k ~ifname ve ş'raiti fenni~·e listelerini görmek 
Merke< acent.,ı: Galata Köprli ~"ere ~1 ryliil_ 929 •kıamıııa kadar Oala!:ıda rıhtım caddesindeki 

ı r1a -·eı ın··rKe'ZJYt~fe ıniiracantları. 
bııında. S..yoR!u 2362 Şube ı ı --=--~;.;.:..;.:.,~;.;.::::;::::;.:.::.:..:.:. ___________ _ 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresindeıı: 

acenıeıt: Mahmudiye Hanı 11ıltıuda 

fotanbul 2740 

Ayvaıık sürat postası 
( MERSiN) \apuru 10 Eylül 

Salı 17 de Sırkeci rıhıımından 

F.cııebi ıııeınlc '« ti erde açılacak serl!ilere deıııiryollarıınızla gön· 
dcrılec<'k eıııtıa ve eşyanın, tabi oldukları sııııflar ve seyri hafif 
iizeriııden iicret ;ılı ıarak >eyri senle sevkleri ve sergikrde satıla
ınıyar;ık iade edile.ı kısınıl.mııın da ıtnlıreç isla;roni~rına lfadar 

hareketle Gelibolu, Ç•nakkale meccanen n~ldlleri lıakkıııd:ı biluınum Devlet deıPirı ollarınJa tat· 
Kuçüklıuyıı, Edreınlı, Burhaniye, bik edilmek iizr~ T.C. D.D-1 numaralı fevl;aJ;ide tenzilatlı bir ta-
Ayvolı~a gidecek ve dönüıte rife ihdas edilnıı~tir. 
mezkor tıkelelerle birlikte Altın- Bu tarifenin lı~!ıgi sergıler içın ve hangi tarıhlcrde tatbik eJi-
oluRa uRrayorak gelecekıır. lectği lıer dcf;ısıııda ayrıca ılaıı edilecektir. 

Gelıbolu için yalnız yolcu fdzla hfsilat için ist:ıs;-o.ı ve aıııbarl,rnınıza ıııiiracaat edil· 
elınır yük alımnaı.. ınt!lidir. !;::==========., ·-------·"C!'lc-:::::ıc:-:::::ıc:-::::®c:-::::~ı::::-::ı:: ;:;ı::::-:::::ıs 

1 Memleket Haberleri 1 10 Eylül Salı Mersin ~ Mekteplerin kücadı münaıebetilc ~ 

Bugün sema sonbahar 
manzarası almıı ve ilk ola
rak bize yazdan az bir ıey 
kaldığını ifaret etmittir. 

sürat postası yapılnııya- " 

CGi~çe:!~erridepaArfyça0nladnamfeıcş1_ caktır. Badema bu posta ~ Efablisman ~ 
proğramı mucibince on ı 

bir kaza olmuştur. Değirmen- beş günde bir icra olu- o d• B k 
ci oğlu Hasan Efendi is- ,.__"a_c_a_k_t_ır_. ------.....ı:ı~ roz 1- a S 
minde biri dükkanında giz- ,. 

Tarafından yapılmakta olan ve ahiren celbt"dilen li bulunan şarapnel tıoala
rını demirci Ahmet u~taya 
götürmüş, Ahmet usta bun- ~ ıstıfade edılecek ve cidden kaçırılmıyacak pek çok S 
lan kurcalarken şiddetli bir İ YAP URLA q ı fırsatlar mevcuttur. ~ 
infilak olmuş ve zavallı de- 1 i E 

1 J\ar•drni1. '·"'' ıt s""" "'"ı'"• i ~ fablı·sman Orozdı·-uak mırcının ciğer eri param u u ~ 
parça olmuştur. V af an 1 Bütün İstanbulda ne ucuz mal satan müessesedir f 
Adanada pide yasak 

Adana belediyesi fırın- ıı'"f~l~ı Çarşamba ı ~ı::::-:::::ıı::::-::ıı::.~liE:l~ı::::-:::::::{9)ı:::;:-:::::ı=s CCii9:::ıS 
tarın pide yapmasını me· 11=gun.ü ak~amı ~ırk«.:i.·rıhumından

1 

Mardin. d.e sekizinci Se\ıyar 
netmiştir. hareketle do~ru ' Zonguldak, J d 

1 
; 

Zonguldak şoförleri lııebolu, Sam-un, Ordu, (;irc- an arma a ayından: 
Zonguldak belediyesi ŞO· ·ı· b s 'I k c· .... un, ra .1.on. Urmene, 'C ,., ı lar~ ınsı ı\\üııak.ı.'-,1 Sı 

forleri imtihan etmiye ka- Rıze) ye ~idecd<ıır. • 152928 tkıııek 
rar vermiştir. 

Tiyatro ve sine~alar; 

Şehzadebaşı Millet tiyatrosu 
Bu akşam eylenceli oyun 

Komedi Dram 
Kanto, Varyete, Dans 
• inkılap tiyatrosu tem•llleri 

Kadıköyünde Kuşdili tiyatro
sunda 9 eylül • paıartcsi günü 
akıanıı 1 SEKİZiNCi 1 komedi 
4 perde rnüc!ltfi: lbııilrefik A. 
Nuri Bey. 

HEPSiNDEN 
' 
OSTOr~ 

ZAYi 
Nüfus tezkeremi ve mek

tep vesikamı kaybettim, 
tekrar alacağım, eskilerinin 
hükmü yoktur. 

latanbul erkek ll•e•I 28-29 
mezunlarmdan 520 Mu(lt 

ZAYi 
Kabataş lisesinin doku

zuncu sınıfıııdan aldığım 
tasdiknamemi zayi ettim. 
Yenisini çıkartacağımdan 

eskisinin hükmü kalmadığı 
ilan olunur. 

Yuıuf 

Tal-iMt için Sirkecide \ti · 

kenci hanında k~in accntasına 

müracaat Tel. J,ıambul J 515 
i :ı 

a::::: ::::: :::r: c::: ::: :r:ı :::c~:: :: ::::,::: ::::c 

-DAKTİLO HANIM-1!!1 
\:e bir 

~utiı aranıyor 
İ>lanbul : 4 No. V akıl han 

l ınci kat No. 7 telfeon, 368 

Villcne bıçaklJrı Shcffield çe
li~ınden mamülJ keskin yUılo ve 
rek ~atlamdır. 

Yola çıkm:ızd~n evvel bunloır
daıı bir po1kct .ılnı:,nızı dcrhatıı 
cdıoiz. 

Qillette 
C.IL.\T.\ - llEYoCJ.L 

( !\itap, gazete, nıc,nıu
alıır bııyii) (Adres: Calata: 
A rapyıın han hc~iııci kat 
:'\o. 8-9-IO hayilık) her 
nevi kitap, ı;azete, nıc'

ıııualar için toptan \ e ;J). 

Jıkla teııhhtit \C irsal:\t her 
nevi matb:ıa l~leri. 

33984 ti 
3-1-Vi20 Arpa 
335 ı 00 S:ınıan 

1 ııOOOO l(uru ot 
3500 s , ade y.;ğ 

bJOO Pıriııç 

8500 Kum fa~niya 
8500 .\\ · rcüıııek 
tıOOO Bulgur 
3500 Sof;.1n 
8"ı00 Patates 
ll'iO 
1150 
8500 
3500 

218000 
ıooo 

Pekmez 
Kuru fıziiın 
Nohıt 

Tuz 
Odun 
Ô.ız 

kapalı 'arfla 

Mardinde S• kiziııci seyyar al~yı tara[ıııuaıı salııı alınacak oıı 

sekiz f km erzakııı cins ,.e ıııilcl.ırı yukarda yazılını~lır. ,\\üııa

kasa Jl\ardiııde <üizinci styyar alayı l<ar;ır"~iıında sılın alma 
koıni>yonunda '.!3-9-929 paz •rtesı güni"ı s;ı2t dokuzda yapılac,ıktır. 

Şartname ıııezl Cır alaydan verilir. T;ılipleriıı alay kuınanuaıılığıııa 
ıııii r a ~a atları. 

Fatihte Çar~anıhatla kız \e erktk leyli ııehıırl 

J lavriye orta 

Leyli ve nihari 

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

Divanyolu: Çifte saraylar 
Bütün 11 nıflrı teıkil edilmiı tım devreli liıedir, Kayt 

ve kabul itlerine 19 Ağuıtoı pazarteıi gününden itibren 
bşlrtmışbr. Müracaat zamanları cumarteıi, pazartcıi, 

peı~embe günleri ıaat 10 dan l 7 ye kadardır. 
- Telefon: lstanbul 1995-3496 

SİSLi TER.\ KKI LISESi JrCnCHtCÜÜ:\'OE.\: 
• ·1- MEZUNiYET iMTiHANLAR!: Tairih ıümresin· 
den 15, tabii ilimlerden 21, fiziki ilimlerden 24 eylulde 

yapılacaktır. 
2- Diğer sııııfların yoklama ve ikmal imtihanları da 

21 eylillde ve tedrisata da ay sonunda başlanacaktır. 
Alakadar talebenin bu tarihlerde mektrpte bulunmaları· 
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ırttl ~ l~ltlft: 
ea......_._,. .... 

reelnderln bGtiin haldan · - • • • 
' 'ftrtfyede l}ariçtl' Gaıctc)·e ~öııderfücek nıcktuplann Uıertne 

idare içinse (idare). yuıya attse C Yam) 
işareti lonulnıalıdır 

Kurus kanış -l'aulmıpn wekluplann l•cfesladen, llJ'llıat1· 
r .Aylıtı ıso ooo 

JI • 400 EOO 
n • :-rn r.cro 

12 • 1400 ~•oo 

mü..W.reet. a:ektuplanı ltonwlmat pualann 
1ıa,bcılaıa11n~an '"e illnlamıı mlndercatmun 

Borsalar 
Kambiyo 

Londra uzerlne 1 lngllıs lira ı;ı. kuruş 
~uylıtk " T.L. mukabili Oular 
Parls " '' Frank 
MIU no " " .. Liret 
Briıkscl " " Bclga 
:\rina " " " Drahmi 
Cine\ re " " " Fran1' 

LC\. 
Florin 
Kuron 
Şillng 

Pczct:ı 

Mark 
Zloti 
Pengö 
Kuruş 

Dinar 
Kuruş 

<:orya " " " 
Anıqerdam " " " 
Prağ " • " 
\ l}ana .. " " 
l\Iadrit •· " " 
Beri in 
\'arşıH a 
Peste 
Bukrcş 
Belgrat 
Mosko\a 

ı ı terlln 
ı Dolar 

20 Frank 
20 Liret 
20 Frank 
20 Drahmi 
20 Frank 
20 LC\'a 

1 Florln 
20 Kuron 
ı Şlllng 

A Pezeta 
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Ticaret ve zahii-e boraan 
latlar Ticaret boraa11 kltibfumumllfll tarafından Tertlmlttlr. 

- Hububat -

TGrk lllektepleril• faydalı ..tin 
dAnlanacla o/o 20 temdit ppdar 

Biiylik \'e ya bir çok defa lçln verlle:ı llAolarla 
hususi mahiyetteki ll.inların ücr<!U 

idare ile kararıa,urıtır. 

Sa:ırı 
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4 • • 
51 • • 
1 • .. 
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lhı ıecetı ·~ı J . Sıyuı 
stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt" yurdu • 

Cueteıal.u h•ıul 11.h ka'ul ech:ı Flfl 
H. S. K lllnllt acenhıl 

l ·3 1 n:l uy ıh lı 
resmi ilAnl ır 
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tel h70 ( idare işleri ) 1971 (vaT.ı işlerl * telgrar: \fXktT posta kutusu: 4:1· 

Galatasaray lisesi müdür
lüğünden: 

Lisemize kaydolmak arzusunda bulunanların namzet kayt 
muamelesine başlanmıştır. Müracaatlar istidaname ile olacak
tır. l\Ierbutatı şunlardır: IHiviyet cüzdanı, dört fotoğr:ıf, aşı 
ilmiihaberi ve mektep şahadetnamesi yeya tasdiknamesi. Nam
zet kayıt muamelcsi ( l !J ) cyHikl<' kapanacaktır. Bu sene 
ilk kmna, birinci dene ile ihzariyc neharl talebe alınmıya
caktır. Eski nihari talebelerin haklan bittabi mahfuzdur. 
i\Iuamelei kaydiye cumarte~ı. pazartesi, perştmbe günleri 
saat IO - l 2 ve J 4 - J 6 ya kadardır. 

Ücretler: 
Leyliler için 400 ne had yemekli için 120 liradır. Üç 

müsavi taksitte alınır. l\lcmurin hukuk 'e imtiyazını haiz 
olduğunu resmi vesaik ile teyit ve teYsik edenler zabita 
m(itekaidin çocukları ve eytam maaşı alan efendilerin üc
retleri yüzde yirmi tenzil-.lta ııabidir • Yemekli nihrriler 
bundan mü:.tefit olamaz. 

Leyli talebeden kardeş olduklarını mahalli meclisi ida
relerinden musaddak mazbatıt ile tevsik edenlerden birinci

sinden tam lkincisinde11 sülüsan üçüncüden nısıf ücret alınır. 

Eski talebe 

7 eylülden itibaren e~ki talebenin tecdidi kayıt mua
melesine başlanılacakttr. ikmal imtihanlarına 15 eyliil 929 
ve yeni talebenin imtihanlarının icrasile sınıDarının tayinine 
ve kabulu kat'ı muamelesinin ifasına 30 eylülde mübaşeret 
edilecektir. 

Leyli nıeccani 
ilk kısma leyH meccımi alınm1yacaktır. 
Orta kısım için 915 numaralı kanun mucibince sıhhatı 

tam ve zeka ve çalışkanlığı mektepten a1acağı vesika ile 
sabit ve orta tahsili takip edemfyecek derecede fakir 

olanlardan müsabaka ile alınacaktır. l\Hisavt derecede kaza
nanlardan şehit çocukları tercih olunur. Müsabaka imtihanı 

21 cumartesi günü sabahı yapılacaktır. Ve netice perşembe 
günü alAkadarana tebliğ edilecektir. l\1ektcbimizin ilk kıs· 
mından ve ihzarından birinci deyreceye terfi eden leyli mec
cani talebe dahi bu müsabakaya iştirak edecektir. 

etmediği takdirde meccaniHk hakkı sakıt olacaktır. imtihan 
saat dokuzda başlanılacaknr. Ve başlanıldıktan sonra gelen-

ler imtihana iştirak ettirUmfyecektir. Kazananlar idarenin 
vereceği nümune veçhile bir taahutname vermek ve memu· 

rf nden maadası fakrihallerini mahalli meclisleri idarelerinden 
musaddak mazbata ile tevsik etmek mecburiyetindedirler . 
Mektebin küşadından eve] htç bir talebenin. mektepte ibate 
ve laşesine imkan yoktur. Mektebin tarıbl küşadı ayrıca 
ilAn edilecektir. Y enidt:n alınacak leyli talebe ya~ karyola 
levazımını tedarik edecektir. 

Be)oğlu ınalmiidürliiğünden: 
Semti meşhuru Mahallesi Sokağı No Ciı.si mülk Muhammin kıymet 

Lira 
f(uruçeşme boğtıziçi Kuruçeşme l<ircçhano 4- ı ve 2 mabahçe harap köşk 335 

Müştemilatı ve takshnatı: Zemin katt 
bir taşlık bir mutfak bir hela birine 
katta iki oda hır sofa ve 104 ade 
eşşcan mfısmire ve gayri mü~ 

müreyi havi 22 dönüm balıç~ 

Ku nrc;eşme l:oğaziçi Kuruc;eşme Klreçhane harap hane -500· ınüştemil:ttı: Topra 
altı; odun, kömürlük zemin katı dört 
oda bir sofa 1ıala birinci katı dü ı t 
oda b

0

ir sofa hela bahçe, nıutıak ha
mam harap. 

:ıı 11 > > Zincirli kuyu 1 farla - 1000 - 20 dönüm tarla 
Balada muhammin kiymeti evsaf ve müştemilatı muharrer ınaa bahçe köş·, hane ve tarla 

ayrı ayrı 2 eylül 929 tarihir-1en itibaren yirmi gün müddetle rnüzayedey vaz edilmi2tir. Bedeli 
ihalenin nısfı ihaleyi müteakip 0:1 gün Z3rfmda ve ~nsfı diğeri de tarihi ihaleden bir sene sonra 
a'ınacaktır. Taliplerin yüzde yedi B'uçuk teminat akçelerile müzayedenin hitamı olan 21 eylül 929 
tarihine mütesadif cumartesi günü saat on altıya kadar Beyoğlu mal müd\lrlügüde müteşekkil 
sıtıt komisyonu :a müracaatları ilan olunur. 

1\ 

Ticaretibahriye mektebi Alisı 
müdürlüğünden: 

Teşrinievvelin on ikinci cumartesi günü tedrisata iptidar edileceğinden talebe kayt ve k ıbulüıı 
başlanmıştır. Mektep nehari ve meccani olup sefaini tüccariye)·e kaptan ve maki~ist yeti~tirir 
derecesi yüksektir. Tahsil müddeti ikisi tali ikisi Ali olmak üzre dört senedir. Ali birinci sınıf 
liseyi ve tfü birinci sınıfa lise dokuzu ikmal eylemiş veya o derecede tahsil gördüğü al:f us· 
tastilıE edilmiş talebe alınır ve liselerin onuncu on birinci sınıflarından münakale suretile taleb 
kaydedilir. Talip olanlarm teşrinievvelin birinci gününe kadar istidalarına atideki evrakı raht 
edere:. Ortaköyde Çırağan sarayı ittisalinde kAin mektep müdürlüğüne müracaatları 11.zımdır. 

1 - Hüviyet cüzdaııı, 2 • Aşı şehadetnamesi, 3 • Mektep tastiknamesi ·veya tehadetnamesi. 4 
Maznun ve müttehim olmadığına dair poJisce musaddak hüsnühal ilmühaberi, 5 ·Veli, 'veliyelerinj 
musaddak imza suretleri, 6 • 4 adet kartonsuı vesikalı!< fotoğraf. 

Pulluk münakasası: 
Kastamonu vilayet 

encilmeninden 
1 - Ziraat dairesi namına (200) adet : K. w markalı 

(5) ve (6) numaralı rodsak pulluğu mubaya olunacakttr. 
2 - Münakasa müddeti ilan tarihinden itibaren bir 

aydır. 
3 - Talfplerln şartnameyi öğrenmek Uzere Kastamonu 

ziraat dairesine lstanbulda ziraat baş müdUriyetlne mü· 
racaııt1an . 

Acele satlhk bosatn 
Orta k6yde dere içinde cı:l9000 > ı:ra terbiinde ve derunün

de bir köşk ve müteaddit ahır ve bahçıvan odaları ve ıayct 
büyük bir havuz ve müteaddit kuyuları ve eşcarı mfismfreyi 
havi, Anbarlı dere, bostan denmekle maruf mahal acelee satı
lıktır. Talip olanlar ve izahatı Ufiye almak istlyenler (Beyoğlu 
4202 ) ye her vakit müracat edebilirler. 

YENi MEKTEP 
ŞIŞLl - OSMAN BEY 

Tüıi<:çe ve Fransızca tedrisat 
Ana sınıfı da vardır 

Kayıt muamelesi Eylül 
iptidasından itibaren her 
cumartesi, pazartesi, çarşam
ba günleri 9 dan 12 ye kadar. 

Eylül 
R~bıüldhlr: 5 Bu": SümMl~ 

[!] 
Pazartesi Olıbat 

Aual Atprl 

JC. P. JC. P. 

Buld-J 'fo Çawmfı 
Yumuşak ~8 ıo 17 10 

Sus3111 
Kuşyemi 

38 20 38 15 

- Ub-
Çuvalı kllosu 
Ekstra ekstra 
Ekstra 

1ı--Kı-a_y_s_e-rı-. -ha_p_ı-_s_dn_e_m_ii_clü_"_rl-ii-- 1 Terzilik mektebi mQdiirliJ:- Güzel lzmlrln istirdadı 

Namu Yak.itleri 
\atı Otı. lı.ıalı Allı•.. Y shı laaa'e 

5,35 lt,11 15,47 18,30 IO,OS 3,51 
Kızılcı 17 16 2 
Sert r7 25 16 25 
Donme 26 22 16 12 

- Zahireler -
Çavdar 
Arpa 
Mısır 

Fasnlya 

13 35 13 20 
9 20 9 
13 20 12 10 

Birinci yumuşak 
Blrlnd sert 
llçüncu 

1350 J350 
1325 1230 

1410 1275 
1250 1170 

- Tiftik -
ÇcngcUi 209 
Sıvas 
Aksaray 

- ~ ŞR\ISÜLMEKATIP ~·1= li•illJ 
llttk ve orql kısımları leylt ve nehad kız ve erkek talebeı. 

ka dına başlanmı tır. Arzu edenlere matbu talimatn!:I 
gönderilir •-lllW 

f AK11

ın 8 Eylül 

• Burada Sir Antoni 

Tumristle konuşuyordu .• 
Misis Dutun halini 

lıayalimde tecessüm et· 

tiriyor ve gülümsüyordum. 

Benim böyle güldüpmü 

ıörünce Ogüstüsün dargın· 

lıtı biraz hafifledi. 

•Ne acuze ıey .. , Kabil 

ol1a da her sene Villi Dutu 

çatırmuam, fakat ne ~par· 

ım İf icabı. Sina da onla

ra karşı nazik davranman 

için sıkıntı verecetim. Ya

vaş yavaş bunlann hepsini 

ayıklıyarak nihayet tam iı
teditimiz insanlar misafirle .. 
rimiz olacak .. ., Dedi. 

Gece nihayetsiz sıkıntı 
içinde geçti. Bu bıaanlar 
hiç Horbidekiler gibi değil. 
fyi bir ev Nhibi olmak 

1929 tefn"kası: 37 

için bu kadar çalışmama 
rağmen misafirlerin soğuk

lufu beni daha fazla ken
dilerile meşgul etmekten 

menetti. Misiı Dutun müna

sebetsizlikleri eter ıülünç 
olmasa hiç çekilmiyecek. 
Her ıeyden, gelirken 

trenin rahatıızlıtından, bu
radaki ruıgir cereyanlann

dan şikayet edip duruyor. 

Yemekte; bir tar.alında 

Sir Antoni, öbür tarafında 
da ihtiyar Sir ( Samual 

Dokli ) oturuyordu. Mister 

Dutun solunda avcılardan 

birinin yaramaz kızı Mis 

( Springl ) vardı. Mis Sp

ringl, mister Dutla kansmm 

fevkalade tahakkümüne rağ

men mütemadiyen konuşu

yordu. Karııcü oturan mi-

J ğQnaen: ~ 
ğfinae n: t - Mektebe kayda kabul muamelesine bqlanDUftır. 

Ka''Serl hapisane ekmeğinin dokuz aylığı bermucibi 2 - HergOn saat ondan on bete kadar müracaat etmelidir. 
J 3 - Mektep nehari ve meccanıdlr. 

Bush dolanlara lalm: 
!rlıekı 

Ünlü 
Kıt: 

Arılı şerait kapalı zarfla münakasaya konmuş isede vuku bulan 4 _ Mufassal malumat m~ktep mOdürlütünden alınmalıdır. 
teklifler haddi Jclyık görlilmediğinden ihalesi tehir edilmiş 5 :_ Mektep Sultanahmel Oızdariye mahalleılndedlr. Gflniln naılbatla 
ve bukcrre komisyunu mahsusunca ittihaz edilen karar mu- 1------.:... ____________ ....,____ Tavşanı arabayla avlarız. 

dbince ve pazarlık suretile Eylülün 12 inci perşembe günü Vilayet daimi euciimeninden: 1111--------

saat onbeşte Kayseri mildürlük dairesinde talibine verilmesi Bedeli keşfi bin dört yilz altmış iki lira yetmiş sekiz Busiln'ııil hua 

takarrür etmiş olduğundan taliplerin 1200 lir 111iktamndaki kuruştan ibaret fstanbul kırk yedinci mektep tamiratı 29 Rüzgtrb:ı~iı~azoı~cc:;~r. hıva az 

teminat muvakkatelerile birükte komisyon mahsusuna mü- eylül 929 pazar giinü saat onbfre kadar münakasaya konul-
racaatlan ilin olunur. muştur taliplerin enciirnene müracaatları. Meı'ul müdilr: Refik Ahm•t 

Bir yılda açan gül_ 
sis Dut bereket önündeki 

çiçekten onlan, tamamile 
göremiyordu. Mister Dutun 

~si duyuldu : • - Evet, 

Pariste sergide görmüştüm. 

Çok güzel bir heykeldi n 

Mis Springl cevap veriyor: 

.. - Ben heykelleri çok 

severim . ., 

•-Tam bir kadın nümu

nesi idi, fakat misis Dut 

çıplak diye aldırtmadı. 

Halbuki bence mademki 

mermerdendir, ne ehemmi
yeti olur r .. 

Hemen misis Dut atıldı: 
• - Neler anlatıyorsun?. 
•- Şey, sevgilim, ser-

gide görüp almak istedi

ğim .. Masumiyet • isimli 

b6ykeli ve .elbisenin hafif,. 

liti dolayısile lbin a\dırt• 

madığını anlatsyorum.,, 

Misis Dut homurdandı: 

"- Hakikaten masumi
yet it Doğrusu orada çok 
güzel isimler koyuyorlar! 

Elbisenin hafifliği diyor

sun.. Ona zaten elbise 
demek bata... üzerinde 

muslin bir şaldan ba;ka 

bir şey yok ki.. Ne de 

olsa, ister mermerden, ister 

'etten, ben çıplak bir ka

dım misafir odamda tut
mam . ., Bütün musahabe 

onun .sesile lcarJ.Şmıştı. An

toni ile gözgöze geldik ve 
gülüştük. Mister Dut: 

•- Peki, peki se'4gilim; 

böyle şeyle& için münaka

f& etme., diye karımı 
sakinlendirdi. 

Mia Sprioıl aptal, aptal 

gilirek: "Beni utandırdı-

naz mister Dut . ., Dedi. 

Acada Antoni böyle bir 

mecliste bulunmuş . midi ? 

Ve onlar hakkında ne dü

şünüyordu. Simasından hiç 

bir şey belli olmuyor, bila

kis yemeği gayet hoş geçi

rıyord uu. Geceler hayrolsun 

demeden evvel bir kaç da

kika onunla yalnız kalabil
dik. 

"Kahve altıya yarın ine

cek misiniz Kontes?. Diye 
sordu. 

•Tabii.. Bu, insanlar 

eğer odamda kahve altı 

edersem anlamazlar da ken· 
dilerine kabalık ediyorum 
derler.,, Dedim. 

.. _ Demek dokuzda?., 

.. Eveti., 

.. _ Bana bu gece oku

mak içip La Roşfokoltu 

lngihzceden mütercim: Güzin Nuri 

verir misiniz?,, 
.. _ Memnuniyetle oda· 

nıza yollarım .• 
.. _Hayır, müsaade edin 

sızın san odanızdan ben 

kendim alayım .• 
.. _ Pekili. ,, 

Biribirmize geceler hay • 

rolsun dedik. 

Yarım saat sonra otur

ma odamda ateşin ya

nında duruyordum. Antoni 

geldi, ocağa dayanarak 

eğildi ve yüzüme baktı~. 

"Ne vakit "Deyn maontna 
geleceksiniz kontes? Büyük 

annemin büyük annesini 

size göstermek isterim.Şüp

hesiz o, sizin de büyük 

anneniz demek .• 

•Ne zaman bizi çağıra -

caksınaz?. 

• On beş güne kadar. 

Kinunuevvelin dördüne 

doğru gelebilir misiniz?. 
.. _ Ogüstüse sormalı •.• 

Maamafih geliriz zannede • 

rim.,, • 
Ogüıtüsten bahsedişime 

kaşlarını çattı •• 

• Zevcinizi bizim ecda -
dımız alakadar etmez sanı-

rım; esasen kalabalık ta 

olmıyacak, bir, iki kişi .. ,, 

"- Ledi Tilçesteri de 

çatırın. Onu çok seviyorum.,, 

"- Hayır ben böyle 

düşünmüyorum. Hem zanne

dersem o, o zaman meş-

guldür. Bana bırakın, ben 

her şeyi tanzim ederim, 

zevciniz de .sılalmaz ... 
La Roş fok<'ltu açtı ve ı 

lBltmedlJ 


