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Suriye hududumuz 

c (: lncl Ay} 1929 . 

Fransa ile imzoledışı001 
mukeVele 

L_. __ _:~~'.'.._~~~~~·-·-·--..... -l .. :.:::~~ .......... ~ 
Gençliği ihmal 

efmiyelim 
O mesele 
etrafında İsmet Pş. Hz. geldiler ~· Yansen 

başvekilimiz bir ay kala- !Ş başında Darülfünun talebelerinden Aziz haıılnnnın tctebbilsü ile evelkı 

gün Türk ocağında yapılan lç

timcda bulunmak lsterdim.Millt 

edebiyatımızın Abdülhak Hamit 

ve Mehmet Emin Beyler gibi 

aziz üstatlarına kar§ı hiç sebep

si% yapılan bazı tecavüzkarlık· 

lara bırşı teessürlerini ifade eden 

bir kısım münevver gençlik ara· 

sındıı §ahsan bulunmak isterdim. 

Fakat geçirdiğim kısa bir ra

hatsızlık buna mani oldu. 

M. Mibalakopulos Atinaya 
avdet etti, mahsup edilecek 
emlak etrafında alakadar-

lardan malumat alıyor • 
caldar istirahat edecekler ilk iş olarak 

f , Gazi bulva-
H. Venizelos hariciye 
nazırına serbestti 
hareket vermiş... . 

smet Paşa hazretlerini izmiffen fstikbiıl eden rını tashih 
muharririmiz seyahat intibalarını anlah)·or 

~dec~k 

Bununla beraber fçtimaa dair 

gaıetelerd~ neşredilen tafsilatı 

dikkatle okudum \'e itiraf edeyim 

ki miltehııyylr oldum. Hayretimin 

başlıca sebebi muhtelif yüksek 

mekteplere mensup gençlerin 

içtima esnasında talebe arasında 

komünist propagandası yapıl· 
makta olduğunu anlatmalarıdır. 

E"'·elkı günkü Türk ocağı 
loplanışına kadar memleketimizde 

ara sıra komünistlik propagan-

Atina, 9 (Aneksartitos) -
Anfrnrada dazar günü akte
dilen içtimada muallak Türk
Yunan meseleleri hnkkında 

itilaf hasıl olduğuna dair 
Ankara Yunan sefaretinden 
hariciye nezaretine hiç bir 
tt:lgraf gelmemiştir. Atinn 
mahafill daha sarih malu
mat gelmesine intizaren 
muhteriz davranıyorlar. 

Yunan hariciye nazırı i\J. 
Mihalakoplus l\lctanadan Ati
naya gelmiş ve mahsup 
edilecek Türk- Yunan emla
kine dair ime edilen sureti 
tesviyeler hakkında ala.kadar 
makamattan mahimat iste
miş \•e Türk- Yunan mesaili 
komisyonunun tabu riyase. 
tinde İÇtİmaa devam etmiş
tir. Bu içtimada ''erilen ka
rarlar hakkında ketumiyet 
muhafaza olunuyor. Maa
mafih Venizelosun yeni dası mevzuu bahsoldukça buna 

fazla bir ehemmiyet vermiyor· 

duk. Fakat Tnrkoca.ğı toplanııı 
hakikaten milliyetperver Türkiye ı' 
için bu cepheden büyüle bir te. 

ismet Paşa Hz. utasyonclan oyrılmaclan 
Kıymetli Başvekilimiz f s- · 

yakkuı ile hareket edilecek zama 

nın gelmiş olduğunu g6stermi§Ur. 

Bunun için ne yapmak ı4• 
zımdır ? 

Fikrimizce yapılacak şeylerden 

biri acildir : Muhtelif yüksek 

mckt~-r talebelerinden bazıları 
kendılerıne komünistlik propa· 

gandası yapıldığından bahsetmiş. 

~er • Bu talebeler kfmlerdir ? 

Kimler tarafından , ne şekillerde 
propagandalara maruz kalmıt

lardır ? Bu cihetler iyice tahkik 
ve tetkik edılmell, ·ve hakikaten 

töyle bir propaganda vaki ise 

icap eden tedbirler snnıle alın· 
malıdır. 

Sonra ccmhuriyet Tüikiye· 
sinin yarınki temelini teşkil ede· 

cek olan gençler için cmilliyet· 

pcrver bir cümhuriyet alılakı > 

hazırlamak ve bugünün gençle· 

ıinl yarın için tıımamen bu 

ahlAk prensipleri ile yetiştirmek 
vaıif esi gelır, 

Bilhassa hu ahlaic meselesine 
pek çok ehemmiyet vermemiz 

lllzımdır . Bugünk O Türkiye ile 

dünkn Türkiye bir dc~ildir . 
Dünkü Türkiye ile bunlar ıılyaıt 
lçtimat, lktısadı ahlak telilltle

rinin bir kısmı yıblmıı, bir kısmı 
tamamen dç~ifınl~Ur • Halbuki 

Yıkılan prensiplerin yerlrıe ge-

lenler; yahut tamamen ıcklınJ 
de~l§•iren ler mekteplerimizde 

ve mahf tllcrımııde gençlere tel. 

kın etmek için bir düstur haliJıdc 
tedvın cdilniif d~Idır • 

bte Türle oca~ı lçtimaınıo ga
zetelere Üıcdcnccreyarıı bılhuaa 
bu noktal nazardan eheaunı eU 
haızdır. ~ 

Mehmet Asım 

met paşa Hz. bir ay müd
detle istirahat etmek üzre 
dün şehrimizi teşrif buyur· 
muşlardır. · 

ismet paşa hazretlerin 
beraber1erind~ refikaları , 
çocuklarile seryaverleri Atıf 
ve yaverleri yüzbaşı Fikret 
Beyler olduğu halde dün 
tam saat 13 de Pendiğe 
vasıl olmuşlar ve kend"l • . . . ı e 
rım ıstikbale gel ı 1 . cnue 
samimi hasoühaHer yaptık-
!an sonra doğruca Pendikte 
ıkametlerine tahsis edilen 
Karlonun köşküne azimet 
buyurmuşlardır. 

Başvelc!l • Paşa Hazretle
Hazretlermın sc:yahatlerini 

Baş~ilimlı: isll/ehale gelenler arasınt!a 

M. Holştat 11e Rlııas 
Yun.~n hariciye nazırına scr
bestıı hareket verdiği mu
hakkaktır. 

rini karşılamak üzer fzmite giden muharririmizin 
şu şekilde anlatmaktadır. 

Muhterem Başvekilimiz ismet Pasa Hz. ini 

Darülfünunda 
yüksek lah il nıeznnlaı·ı 

yarın lopfamyorlar 
Yarın Dariilfünun konfe. 

rans salonunda Darülfünun 
ve yüksek mekteplerin bu 
seneki ~e~unlan toplankcak
lar, bu ıçcı~~ıı Dnrülf ünun 
emini ve _muderrislcr iştirak 

· cdeceklcrdır. Bu içtimada 
yeni mezunlar biribirler · . 
tıınışacsklıırdır. 

Freskolar hakkında hileli iflas noktasından 
verilmiş bir rapor var 

İrtiıa tahkikoh~ı~ üç cepheden yapıldı~ı ve mcvkuflnnn 
iflAsında ıstihdaf olunan maksatlann da tahkik 

cdildi~i anlaıılmoktadır 

Dün maznun ve şohitlerfn isticvabı yapıldı 
Barut itinde liti§S tilhkıka.h· ı Bunlardan fresko)ann Biriocl 

oın danka e&Ihuında mevkuf· Ucaret mahkeme.inde vakı ıf. 
lardan N~m Maıtlyah ·fi. • la.lan, btlhassa dikkau calip 
isticvap olunmu~. bundan ba~ka görülmüş, hatta bunlinn ı!l4a 
bir ço~ ta ıahıt dınlenilmııtir. muamellhm tedvir eden masa 

T ahkıkabn donka 1&1huında heyeti, illa.an hiıel~ olduAuna 
evrak "1kıle de gliQal 'o)un. c:Jaır rapor Temlitdr. 
muttur. Ladt B.tn ve lfikM-iiMlun· 

Tahkı~at·n bu ealhManın da mayan Buatlardea:a maz. ~ 
meYl.:UDardan bazdannm illa.. nunJann de ltıi"a erinin 
lan ile allkacLıt oldutu tabii tahktl:e muhtaç ~ ha-
edtlmJttir, M. Jak Fıwko [Alt ...-. 2-.. u.rJ o ade*rj 

, 

Paşa 

saçla· 
rı ve 
Tala
tın sa-

çları· 

nı gÖ· 

<'t'ltlf'rclır 

simanın: 

şekli Ü· i 
zerindcf 

b
~ • 

ne u· ~ 
)rfi!~ i 

tesiri j 
olduğu·i 

nu anli· j 
yordum. ~ 

Çemberley·; 

nin burnu çar· 
pıkçadır. Ta· 

Ifitın da pek 
de· 

Bu benzeyiş, 

çocuğun zih· 
ni:ıde pek zi· 
yade yer et· 



SO sene sonra hötün or

man 1aomıı• \••i• olaca· 
tına şüplie etmeyin. 

Hez halde ~a bir 
çaresini bulun ve maden 
kömürü yakın f. 

Cevabını verdiler ... 
Geçirecekleri hayal 
Bu sırada FırlCa kuman

danı Aşir paşa kendilerin
den yolculuk esnasında 
yorgunluk hissedip etme· 
diklerini sordu. Başvekili· 
mız : 

Artık bir ay ı~stira-
hat edeceğinı. Jliç 
bir işle nıe.şgul ol
TJ'lt!lacağ11n, günde, 
belki bir~aç telgraf 
allrınz. Iyi istirahat 
edeceğirn, denize gi. 
,~eceğirn; buranin ye
şilliğini başka türlü 
gôrdı"irn. Fakat An
kara da çok yeşil .. 
Şu ağaçları gördük
çe bilseniz ne kadar 
rnemnıuı oluyorum. 
Ağaç yetiştirmenin 
ne biiyük bir :zevk 
olduğunu benhn gibi 
tadanlar bilir. Ağaç
ları eyi mulıaf aza 
ctnıeli ... 

Dediler, !eyyahatlanndan 
dolayı memnuniyetlerini 
izhar buyurdular. Sonra: 
Bugünkü gazeteleri görme
dim. Acaba gazete yok mu? 

Diye gazete ~istediler 
müteakıben halk ve me· 
murlann samimi tezahürleri 
arasında trenlerine binerek 
lzmitten aynldüar. 

Herekede 
lzmitten hareket eden 

tren bir müddet sonra 
Herekeye vasıl oldu. Herc
kede, fabrika müstahdemini 
ile halle tarafından karjı· 

landılar. 
Aynca fabrika müstah

demini tarafından tcıkil e
dilen bir halk bandosu da 
selam maşını çalıyordu • 
Başvekil paşa Hz. Hereke
de trenden inerek istasyon
da bir müddet dolaştılar, 
fabrika müdürü Rqat be
yin fabrika baklanda ver
dikleri izahab cbemmi,yctle 
dinlediler. 

Fabrika müdürü Reşat 
B. , Paşa Hz. ine fabrika 
haklcında şu izahatı verdi : 

- Fabrikamızda 470 ki
şi çalışmaktadır. Bunun bir 
lı-mı köylüler, diğer kı• 

mı da Darülcy,tamlarıla. ge
Iea tal ~ci B•r.ası· 50 
haneden ibaret olduğu hal
de 1'UabaMn 4000ifti mü
tecaviz halkmın maişetleri 
hU lfaönka sayesinde temin 
edi!mektedir. 

lmalatanenin senelik büt
çes\ 500,000 liradır. 

Elyevm emtia olarak da 
300,000 liralik: m&lımız var· 
dtT. Jt\merikaya 4lalı ihra • 
cali yapmaktayız. İşçilerin 
adığa yüzünden halı işlerin
de talebe mukabele ede • 
miyoruı. 

Pentllkie 
Herekeden gene halkın 

coşkun tezahürah arasında 
hareket eden :tren birkaç 
istasyonda birer dakika 
tevekkuf etti ve tam saat 
13 de Pendiğe geldi. 

ismet Paşa Hz. Pendikte 
başta B. M. M. Reisi Ka
zım Paşa Hazretleri olduk
ları halde Meb'usanı kiram 
vali Muhittin B. kolordu 

kumandam Şükrü Naili, fır
ka müfettişi Hakkı Şinasi 

Paşalarlşıbankası umum müdü
rii Celal, Moslcova sefiri· 
miz Hüseyin Ragıp Beyler 
ve digcr bazı zevat ve 
şehrimizdeki bilumum .şir• 
ketler ve dcvair rüesası 

Pendik ve civan halla ta· 
fmdaıı kaT.şılanmışlardır. 

ismet Paşa Hz. trenden 
iner inmez Kazını Paşa Hı. 
ne doğru ilcrllemifler ve 
öpüşmüşler, istikbale gelen 
zevatın ayrı ayrı ellerini 
sıkarak iltifatta bulunmuş -
lardır. 

ismet Paşa Hz. istasyon· 
dan otomobillerine binerek 
ikametlerine tahsis edilen 
Karlonun köşküne gitmişler· 
dir. Köşkte kendilerini is· 
tikbale bir kısım ze'f'atla 
hususi surette hasbubalde 
bulunmuşlardır. 

ismet Pa§a Hz. köşkle.
rinin bahç.esind~ gazeteci
leri kabul buyurarak şu 
kıymettar Beyanatta hulun· 
muşlardır. 

- fstanbulu ziy;a .. 
retimden dolayı çok 
lcıymetli bir ınem .. 
12uniyet içindeyim. 
Burada istirahat e. 
deceği1n. Çok nıüte .. 
lıassisim "7e çok sevi .. 
niyorum. 1stanbul 
halkına bu vesile ile 
muhabbetlerimi ib. 
lağ edini~. 

Vakıt - Kıymetli &ş
vckilimize samimiyet ve 
hürmetle lıoş geldin~/ der. 

Temmuz 

A.lekMaılr ZulM4fun hahr•tı 
Genç yaşımda evde tahsil ~ dı~lanndan ben <le bir çok 

ettikten IODRt on iki m1mda dd&lar nabet beüedim • Gece 
iken Mallcov.ada .mektehıô veril- Ola&ığu uiua fChra oiwındakl 
dım. •Vorem::lıia• ile .:Lariçtcki :l:aıtır.biye 

Güzel malıklnemlıla bina-
lıırıM, tsrlalarım çaj'lrlarını, 

ormaıılarını kederle terkettim. 
Şehird~. uzun zamanlar ça· 

lışmaktan zevk duymadım. Ha
fızamıa lruvvetiode.iı istifade 
ediyor ve hiç rbir zaman yaya 
kalmıyordum. 

Velhasıl Moskovada, mülev
ven yüz lcubbeh e\·lı ve altı yedi 
katlı mutantan seraylı, ıehirde 

bulunuyordum: 

Milyonca nüfwu olan bu 
şehirde hayal, maliklnemiz&kt 
sakin hayat ile taban taban• 
zıt idl. Bu ıehrln yüında hır 
takım cldallere sahne ola~nı 

ve kendimin ~ bu cıdallere 

lıtirak edcccğlml dünyada tah
min edemezdim. O ~·akıtten , 
mektep refik1erımdcn Ruayadalu 
dabılı lc.argatahklar bakbnda 
malGıııat alıyordum. Harp illnı 
heplmlz Jçln muhayyelcmlzl 
canlandıran uzun bir manzara 
oldu. 

Rusyanın duçar oldµAu ~
itlbiyetler bu fikrimizi ÇQk tadil 
clU. l 7 tubat ihlililinde, IO~ 
yetler resıkıre geç.ince gençlık 

yekdigerine muariz lld kampa 
ayrıldı. Bütün mücadelela-e pek 
yakından lştlrak ettlm. Daha 
ılk. günlerde, sokakta, evimizin 
önünde harbedildı. Odam s°'" 
bp nmr olduğu için bir 
kurtunun pencereden girmeal 

gayet muhtemeldi. V aktile ol
c]yp veçhıle ~ecre öoDnde 
oturmuyorduk; bilİlds erka oda
lara iltica edlyorduk. Sabahle

yin gazete çıkmıyordu. milsa· 

demeler tekrıır başlıyor \'e 
ıdıri saAu edici bir gürültU 

kaplıyordu. &yaz. ve kırmazı 

muhafıılar sokaklarda devriye 
gez\yorlar. ve her dört yol ağ
ımda postalar halin durdurarak 
vealka istiyorlardı. 

Efendilerin keyfine göre ya 
öldürülüyorlar. yahut serbest bı
rakllıyorlardı. Bu hadisata karıı 
herkes evinde tedafüi bir vazi
yet aldı • Her avlıda nöbelÇller 
ikame edildi . Birial ge1ecdc 
olun~ evde ikamet elliğini isbato 
mecburdu. aksi takdirde defedı
lırdi • Delikanlılar on dört ya

şından itibaren stlAh ilhna aluı· 

meldcpleri aras11ıc!ald bombar· 
<hlmanı doyuyorduk . ka sıra 
evler Uit~yor yahut berhava 
oluyordu . lJfUk ale.lerle panl· 
dayordu. Bunların cümlesi ara
-sın.da mltra"lyöil•a mahsus ta
kırdı d.µyuluyorJu. 

O geceleraen birinde bir 
mektep arkadaşımdan . bolşevik
ler aleyhinde taarruza geçmek 
üzere mektepte bulunmak için 
emir aldım. Sonralan nakledil
diği veçhile 13C>.OOO ı,zıl mu
hafıza karıı 700) hcyaz muha
hzchk. TehnıJ rniicadelelere 
girdim. A1ebi harblye mekte· 
binin berhava olmaııım gözle
rimle g6r{ıürn. Bu mektebe ka· 
patılIIUI Olan harbiye talebesinin 
klfetl telef oldu. K~ndilerine 
biç bir suretle muavenet ede-

Ne müthi§ manzara ıdı. cidal 
hınl ile bütün asabım gerili 
olduğundan benim üzerimde daha 
büyük tesir hasıl ediyordu • 
Krembim genç asillerin felakete 
u~amasından dolayı mütcezzl 

ich • Nihayet ıehri iNal ede
bllecetımW ümit ediyordum. 
Daha sonra Krenlbi ve bulun· 
düğwnuz merkezi ıehir cidale 
sahne oldµ. İhti1ll erkim b8J'· 
biyesi en ziyade dış mahaller
deki ·ameleye güveniyordu. Bir 
defnsında bir mütareke aktedildı. 
Fakat~ sonra, mücadele daha 

şiddetle bwaJı. Bol!Cvik top
brı Krembeni bombardıman 
eder-ek ctclali nihayetlendirdi . 
Y e<lı gtnlllk bir harpten sonra 

lş1er aleyhimize döndü • 

Bizi müdafaa edememiı olan 
Krembln kumandanı ile miralay 
Riyapzola karşı büyük bir hu
sumet besliyorduk • 

Cümk~sler teslim olurken 
serbestçe rical edebilmemizi 
fart sürmü.ılercli. Bu şarb bol
ıevikler kabul etmişlerdi. Milli
yetperverler ya Moskovayı ter
ketmeyi veya bolşeviklere zarar 
nrmiyecek bir halde çekilmiye 
mecbur oldular . Moskovada 
mektepte kaldım. Moskovanın 
ve bütün Rusyanın kızıl olma
sına bir tüı:lü. aklım ihata etmi• 
yordu~ Zaten o SU'alarda hiç 
kimse 1 dahA sonraları:_ vukua 
gelecek olan inkılabı ihata ede-

IT 
~afı birinci .. ,11 -••> 

1- almmııtı. 

Gerek bu lflls ~ - O Baıvekil Lmet &,. Hz. Avam bmaraifttla ~ya· 
a.tl -tabiihlc.lbrm, ger1* Defter• \ t:t1r- müddet istlritltaete Wwııak natta lt>ulunan 'hatıcıye naım ( 
darl~n eski Barut' ıırketinden f Qıere dün Ankaradan ıehrt· M. l<imterson 'Ren tn yakıncfa i 
matlftbu olan kazanç vergisini .§ mize teıdf buyurmuılar&r. tahliye edilec~inl söylemiştir. s 
noksan vermek için apılmak ~ + YeDt iLıtt fbıbaı + ~re lanı.Lnuı sıh- J 
bteni\ea k:aça\çılı~ trtl~a mese- ~ gene Sınopta yaptlacakllr • batı dtdişe vec~ tnahi- ~ 
lesıle l>ırlikte tahkik 1 ve tamik ~ F~iti gc]ecÜ ın&ahlra yette r. 9 
olunduğu , tabkikatuı bu üç ~ ııliyecektır. -Ot Romanyada kükU- J 
cewcden yapıldı~ anlaplDllflır. ~ • lnglliz hrm 10()5 ~ met aleyhinde bir fesat ~ 

- tertibatı keşfedilmiştir. i 
lrti~ maddesinden yapı1an ~ nqta kapumiVQI:. + Venizelos Yunan..ka- ğ 

takibatın dolaylsile ceza kanu· ~ tQı! Tayyare piyankosunun dınlanna İntihap hakkını 1 
nunun dı~er bazı ' maddelerine de ~ k~ı Uç gfilı sürecc~tir. Bu veren bir kanun layihası- § 
temas etti~l söyknemektedir. ~ ke~ide de 3000 bilet kazana- nı Yunan medisine ver- j 

Maznunların cürümlerini, bu ~ caktır. miştir. ~ 
' = :wum::.-ı:::::wu:m::s:m:n::=s::u ~ 

iôdislar;le hliko.meti tahkir ma· ~ tQa lrtışa tahkilCatı üç maznun Yahudilerin ~ 
hiyetinde bir hareket noktasın- ~ cepheden yapılmaktadır. muhak:emesinde dün ~ 
dan ceza kanununun diğer baıı ~ lflaslardaki maksat da tet- iddia ve müdafaa yaptl· § 
maddelerine temas etmesi moh· ~ kik ediliyor. mış, muhakeme karara ~ 
temeldir. Evvelce yazıldığı veç- § tQıt Türklüğü tnhkirle kalmıştır. § 
hile, maznunlar 15'.),000 ~iralık ffiıınııııllfııtın ıı11111ı ıı11ıı1m111ır.nııı1nıııuıtıı1"1ıııuıı11uııııın111111ıınıı11ııuıı•ıııı1ıaı1ıııııııcı1 ııımııı1ııı; ı ı ııııı•ifa 

masraf meselesinde bazı makam
lara verilen ziyalet ve hediye
lerden bahsetmişlerdir. 

Adliyenin verdiğl malllmata 
göre. Fresko kardeşlerin 

üçüncüsü olan Jak Ef. den başka 
yeni tevkif edilen yoktur.Mevkuf. 
fardan İsale Basa.t fi.nin tahliye 
talebinin terviç olundu~una, 
kendislnin işin muhbiri olCJuğu
nu ldclıa eden bu maznunun 
secbest bırakıldığına dair dün 
bir şayia çıkmııtır. Müddei 
umumilik, bu tahliyeyi teyit 
etmemiştir. Maznunlardan Sa-
lemon Nasi El. halkuıdada 
kencli.ı gayri mevkuf olarak 
tahkikat yapılmutadır. 

Dün geç vakit adliyece teyit 
edilmiyen yeni bazı tevkif şayt

aları deveran etmiştir. •.....•...............................•......... 
miyordu . Hiç kimse milyonlarca 
kimsenin telef olaca~nı l yüz.bin
lerce kişinin de Rusyııdan ka

çarak yurtsuz sürüneceğinl tah· 
min etmiyordu . Ailem.izin ser
~eti lAyezal gözük.Uy.ordu. 

Pederim o sırada bir buçuk 
milyon rubleye malikti . Bu 
meblağ takriben üç buçuk mil· 
yon mark demekür. 

Çok defaltir; derdi k.t: •Bu 
meh1a~ hayatımızıo iyi geçmesi 
için kfillclir. > E~er birisi tulup ta 
ona bir kaç ay içinde bir 
kıymeti kalmıyacağlnı söylemit 
olsaydı pedarimin onu cinnetle 
ittiham edeceği muhakkakh. 

İçin ıçin devam eden cldale 
talebe de iştirak etti. Her ta
rafta talebeyi kendine lmaleye 
çalı~an teşkilAt zuhür ediyordu. 

İşin asıl fenası ıudur ki, geneler, 
gösteriı yapacağız diye bildik
lerinden fazlasını ötede beride 
söyliyerek öğündüler. 

(Bltmeıİıl 

ADLİYEDE 

Türklüğü tahkir davası 
---'-~-------------~~-

Elza Niyegonun cenaze merasimindeki hadise 
davasında, dün_ iddia ve müdafaa yapıldı 

Bundan sonra müdafaa 
yapılmış, bu arada maznun 
avukatlanndan biri badi-
seyi gazetecilerin ihdas ve 
izam ettiklerini, iddia 

Osman Ratip tarafmdan 
öldürülen Elza Niyegonun 
cenaze merasiminde Türk
lüğü tahkil mahiyetinde 
bazı taşkınlıklar yapmakla 
ma:ımm Yahudilerin mu- etmiş, maznunların masum 
hakemesine Temyizden nak- olduklarım söylemiştir. Ne
zen İstanbul birinci ceıa ticede reis Hikmet B. , 
mahkemesinde dün öğle- muhakemeyi tetkik ıçın 
den sonra devam olun- talik edildiğini biklirmi~tir. 

Karar, bai~a bir gün itti-
muştur. haz ve teblig olunacaktır. 

Bu davaya ait muhake- ı .. .,,..._,..__.._~.-l!lllım-...., 
menin son safhasında af ve Yatım asır cvel:<i 

tecil kanunundan istifade 
mevzuu bahsedilmiş, fakat 
bu meselenin af ve tecile 
tabi olmadığı .tesbit olun
muşt\11', 

Dün esas hakkında müd

dei umumiliğin mütaleası 
alınmıı,beriet istenilmiştir. 

• 

Iran sefiri 
Yeni kabineyi mi 

tctkil edecek? 
1ranın bir kısmında çıkan 

isyan hadiseleri hakkında 
şehrimiz lran mchıüili ma
lOmat almıştır. Bu isyanın 
bazı gayrimemnunların cah
rikatı necicesi olduğu anla
şılmış gibidir. 

İnın sefiri Füruği I lanın 
şahın dayeti üzerine Tahran 
gittijti nnUşılmakt~ yeni kan 
kabinesini teşkil muhrcrncl 
görülmektedir. 

VAKiT 
10 Temmuz :87' 

Hararet 
Cunra giiniinden~ 

ber.u şehrimizi istil4 
eden hararet hemen 
on senedenberu gö
rülmemi1 bir de
ı:eced"'1ir. 1tJ65 se~ 
nesine müsadif o -
lan 1292 senesinde 
ki büyük kolera se
ne~idlr, gôlgede en 
şedit lıararet sanll
gudlo 31 de'l"eceyi 
bulmuş ve senei 
hicriyei mebhuse 

-rebliülevvelinin on 
birinci gün'fI gü .. 
ne~e arzolunan bir 
iermomefrod11 ha .. 
rarej 51 dereceye 
irfika etmiş idi. 

"Vakt,.ın lOT emmuz 1929 
tefrikası : 29 Yaprak Dôkümii Yazan: Reşat Nuri 

Baba sen merhameti· 

ni öteki çocuklarına sakla· 

san daha eyi edersin, ha· 

kalım akibetleri ne olacak, 

dedi. 

Fikret, söylediği gibi. iki 

haf ta sonra Ada pazarına 

gitti. Hayriye hanım dolap

ları son bir defa alt üst 

ederek kızma üç bet par

ça eşya bulmak istedi. Fa· 
kat genç kıı bunları haka

retle reddetti. Kezalik aile! 
sinden kimsenin Adapaza

nna kadar kendisin~ refa

kat etmtsine razı olmadı. 

- Ben bu evden blr. 

hizmetçi gibi çıkıyorum .•• 

Tıeşrifata lüzum yok dedi. 

Gi~i :gün yalmz .. 
basiylc Ayşenin H.ydarpa· 

şa istasyonuna kadar bera· 
ber gelmelerin<> rua o!du. 

Evden ÇJkarken kardeş

lerine veda etmedi, ağlıya

rak boynuna sarılmak isti· 

yen annesini sinirli bir ha· 

reketle göğsünden itti.. 

Yalnız tren yürümcğe 

başladığı zaman babasuun 

gözlerindeki dilsiz ve ümit· 

siz elemden bir: az rikkata 

gelir gibi oldu. Vagonun 

gelirsin... 58.na keneli evla
dım gibi bakarım. 

Atacın ya~klanndao 

biri böylece kopup 

oluyordu •.• 

kısmet 

atmak. 

l>ulup başından 

Kızlara koca bulmak ba

hanesi ortadan kalkinca 

belki bu rezaletlere de bir 

nihayet verilirdi. Gerçe asıl 

fesadın gelini F erhundcnin 

başının altmdan çıktığim 

biliyordu. Fakat o yardakçı

larını kaybedip yalnız ka

lınca iş bir dereceye kadar 

daha kolaylaşırdı. 

ihtiyar adam ~vkete 

- Oğulcuğum:. Ben ıe· 

ni esküi gibi seviyorum .•• 

Fabt artık ~rüklüğe alil· 

Sen her şeye rağmen eyi 

ve gayretli bir erke.kain •.. 

Biraz gayret edersen uma-
' 

ram ki karma meram anla-

tabilirsin. Eğer ona karşı 

fazl zaf~g varsa, yahut er

hangi ' bir sebepten bunu 

yapamıyacak halde isen 

evlerinizi ayırırız ... Senden 

attıK ~frii:iey istemem ... 

Birkaç klllJlf tebüt aylı

ğımla nasıl olsa anneni ve 

Ayşeyi geçindiririm. 

Ali Rıza Bey bunu söy

ledikten sonra 

eğlencelere ~~doe 

yeeek, kapısını 

kapıyacakb • Kansı 

karşı durmıya kalkarsa .onu 

da feCia etiaeyi 1Cafa1ma 

koymtı1tu. Hayriye Hanım 

kendilioıe. itaat etmek İ3tc• 

~taWird·~ 

dan herhangi birile yaşa

mıya gidebilirdi. 

Felaket Ali Rıza Beye 

kaybettirdiği bunca şeye 

karıı çok kıymetli bir hassa 

jİtazandırmııtı: P.ek yüzlülük, 

gelıiıiye nuıl y&vaf yavaş 

alıfta ise evinde çoluğu ile 

çocub ihs dalquuyada 

mi~,. kendini bir ijte 

son dereee ....,. ~ormeyinb.... Htriıilazdı. 

E fp5•5+iS*RM!fiM ... '.W 4 

Şimdi bazen hiç sebep Ali Rıza Bey şimdi artı1' 
yokken de olmıyacak bir şeyi çağırılmadığı, istenmediği 
parmağına doladığı, bir zamanlarda misafirlerin ara• 

~ocuk inadile önüne geleni 

haşladığı oluyordu. 

Bunda günden g{!ne bo

zulan sıhhatinin de belki 

arasında 

zemivordu. 

sına giriyor, güpegündiit 

elinde fenerle sokakta adaıı1 

arıyan Diyojen gibi ahla' 

kına güvenebilecek o i~İ 
halaskarı arıyordu. 

Gelip gidenler arasmd• 

sözü sohbeti yerinde gör~· 

nen l>irKaç erkeği haftaJııf' 

ca göz hapsine aldı. On ' 
' 

larla konuşma balianeJeı1 
icat ~tti. Hayatları hakkıııd' 
g~ühkikat yaptı. F~' 
Mticcd hiç birtni bir tiftll 
gözü tutmadı. 

Bu insanlardaki iç ytiJii' 
dış yüz~ nekadar · az beP' 

zediğini anlamak için fa'" 

yorulmıya da lüzvm yo~~ 
Parmağının ucile biraz ~ 
kuıwluo gnr.; a.ltfin~~' 

(81l..,. 
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oriy~ hudu 
fFam. İk imzaladliı .. 

liflliriitilde ınız ınuliavek 
liudtJdun nezaretine, Huifiı(rejipıine.,. hududµ Jh\i~, Tiiı•ktwa•iı it•lim·n 
g~en Stlrillr.re tatbik edilecek nJali usule ve J k ı- I ~1 . • ' .. • 

1 
• ıa l\:Jn( u no c "or '> 

goçebe ahalinın kontro urıa miiiaallik prpiokol · · _ Bazı gençlerin Türk o-

Fasıl 1 : Hu"fM/«fl gibi bariz hir i;:ar-=ti lı.ınıil cağ1nda yaptıklart içtima 
neuıreti azanı! sih\hh bl!kçi hırakıla- münasehetile, dün bir mu-

fşhu faslın hu!-.iimlcri .10 hik.cektir. Şur:ı-.ı ınııh,aklrnk- harririmiıe.:.Milli Türle Talc~ 
nııt} ı:; 1 f•2h turih1i dıı:-tluk Hr ki hu bch.çiler her hai<lc bi: Biı:lljıt retsı Ferruh 
, c ı:~ ı kom~uluh. ımılrn' eh.- m~·s·uı rnabmat tarafından Bey ~u beyanatta hulun-

ta~ İn cdilccckJcr \ c. itih:ın muştur: 
n.ıme ite tc:ıhtt cdilmi;- ul:m 
Jıt dıı.t mınrnJ,a ... ıııa t:ıthik 

cdilir. 
1 - Bir ,·eya mlit.::ıtldh 

~hıts munfcridcn H:p mııç

tcınian 1,omşu dcylet :mızı

sındc şek:ı\ et fiilleri \'e\ a

hut işbu de' lctc z.mır ' ~re· 
<.:el" m:ıhiycttc olıın fiilleri 
ııazırlaımık 

taırn~mdıın 

1-ıtlknrlar~a 

için hudur mın
i~tif ndc c:tmcp,c 
hunlıınn harck:I-

tına her hiiJ,(ıım:t ellerinde 
bulunan blitiın ,·c~ai t ile 
mtmi olmayı kıır~ılıkh l'ı]aınk 
taııhhlıt ederler. 

2 ~ alahiycttar makaın
Jnr, hudut rnıntaka:11n<la ..:l'-., 
ka' et fiillerinin 'cya l,om~u 
de\'letc zarnr verecek mnhi· 
yeme olnn fiillerin iknı için 
hlr ) cya miitaddit e"hns ta-

rafındılfı hazırlıklnr ppıl-
dığını öğrcndikkri zaman 
derhal bir birlerini h:ıbcrılıır 
edcceklı~r Ye hu h u:-ıı~ta el· 
de cdcbilccclJcri bilciimlc 
mallırnatı yckdi~crine bildi
receklerdir. 

Saldhi} atutr makamlar her 
ne ınabiycttc olur:ıa ohun 
keudi ar .. z·ıı · ·· . 1 . .. · erı tızerım e ısle-

nen 'c f aillcri için kor:ı .. u 
memlekete iltka etmek imkı\~ı 

bulunan bütlin , ckıt,·ct fiille
rini JrnrşılıkJı olurak birbir
lerine bilı.lircceklcrdir. 

Bir 'C) a di~cr memleketin 
• makamları, gerek bu kcavli

;ı:atın üniine geçmek Ye ge-
. rckcoc faillerinin hududu ~ı~
malarına mAni olmak için 
biıtiin faideli tedbirleri itti

haı edeceklerdir. 
3 - Yukıırıda te bjt edi

len hudut mıntakasında bir 
clnayet veya ~ckavct fili ika 
edilir \ 'C failleri koın .. u mcm-

' 
leketin hudut mıntakusına il-
tica ederlerse, i~lm memleke
tin makamatı miicrimlcrin 
derhal tevkifi \'e ika cyle
dlkleri zararın tcli\fisi Jçin 
tazım gelen hiitün tedbirleri 

ittihaz cyliyeceklcrdir. 
Eğer ınlicrimlcr cinayetin 

ika edildiği clcyJct tebaa:-ın

dan i eler ba..,ka hiç bir mu
ameleye hacet kalmak:ıııın 

me7.kt'ır De, Jete teslim edile
ceklerdir. E~er mlicrimlt"r a
razisine iltica ettikleri Ol:\ Jet 
tebc<1. ından i eler i~bu ıncm· 
lekettcki kanunlara kdilrnn 
orada takibata duçar olacak· 
Jnrdır. 

Kanuni tazıninacm temini 
?anınında silahlnrı11 . . ~ • gıınıınc-

trn 'c icnlıında emvalin mli· 
sadere-.i derhal icra edilecek 
tir. 

4 Şckant Hillcrinln 
fai\lcri her halde hudut mm. 
takasından ki uza · aştırılacıık 
!ardır. Y c bu f ·ıı . aı erm hudut 
mıntaka~mda ikametine mii
saade edllmiyccektir. 

. ~ - Hudut mmtaka ının 
stlahtan tecridi tedricen ,.e 
mum! un mertebe sliratle 
yapılacaktır. Salc1hiycttar ma-
l~amlar "JAh sı ıı. tıın tecridine 
karar \'CrHen kısımda mahalU 
icabatı naz 1 "b arı tı ara alarak 
bu tedbirlerin hud d h ikl u un er 

Uthnda 'C avnı' • d . J ~ma~ 
a ıcra ını tenıln için 

~acaklardır. uyu-

. lJer korde o köyiiı1 ehem .. 
mıyetinc göre (bazubenr, 

r·ım s:ıhihi ahali' aslirc - ~fi~rk ocağında yapı-
ıtra ındun intihap oh.mııcıil,- l.an. .. ıç~ımadan haberdar 
la(1.lır. değılım. O içtimaın yapıl-
.Faslı .:ı : Hudu' rejim l d~ğı s~at\erde ben milli 

hou faı:ııl ahk;\mınııı tatbik hır vazıfenin ifasile meş-
cdıleı.:c~i mıı1tuka hududun guldüm; Balkan talebesi 
lıer iki tarafındaki 51-iloırn:t kongresi müıakeratına işti-
rnluk bir ... ahmlır. rak etmiştim. 

Knznlik huduttan itibaren .. Yalnız, haber aldığıma 
10 J,ilnmetrcıyu ~eçmt.•ycn gor~, ~ürk ocağı içtimaın-
bir mıntaka dahilinde koın~u da ısınım mevzuu bahsol-
dc\'lct teha;tlarına cıic eml;\k n?.uş ve hakkımda bazı 
gmuplnrı hulmıdugtı tak<lir- s07:lcr söylenilmiştir. Şah-
dc h·htı :ılıktlın onliçnncii s~ma tealhik eden her şeyi, 
maddede zil\rediJcn daimi vıcahe!l söylenilmek şartile, 
hudut komLyomınun her ııamuskarane telakki ede-
gurup için \ crcce~I karnr rim. Esbabı müdafaasını 
iizeriıJC mcı-kl\r cmlt\k p,u- serdt:demiyecek bir arkada-
ruplarmıı rntbik ulunaciiktır. şın gıyabında ismini mcv-

u - l~lıu Protokolun im. zuu bahsederek hücuma 
:w-.ı tarihinde hududun üte kalkışmak mukaddes akide-
' cya beri tar:ıf ında cnılilki lerin tamamen haricindedir 

Türk gençliğine tealluk 
bulunan \ eya nl\·, hY\'anl:ırı d b 

1 
· • c en ir iş ve vazife varsa 

~u amn 'c~ a yer h:ıl,ları O· • d" k 
1 

şım ıye adar olduğu gibi 
bn . ımıkim nya nim ~{içchc şimdiden sonra da her za-

1 :ıh~lı c kiı;;i ı;ibi ha\,larından man milli Türk talebe bir-
i 1 tıfadc etmeye de, anı ede- liği bu hareketin başına 

1 

cektir. geçer. 
Bunlur mukim lmlundui~- Temsil ettikleri akide i-

l J:ırı mıntHkanın idari makam· tibarile şahıslan hakkmda 
lan tarafından nrilen ~ene- nefret uyandırmış olanlar 
lik bir hu<lut n4kcısmın ib· belki vaziyetten istifade e
razı üzerine intifa hakları ka· derek h"diseler çıkartmak 
bı ol~rak htıdlldu serbestçe ve. h.u sur:tle feci va:aiyet-
gcçebılecekler ,.e vukarda ca· lenm tashaha kalkıımak is-
rif olunan sahııda · dola-.abilc- terl~r .. H~lbvki milliyetper-
ceklcn.lir. ' verlığın ılk şartı cemiyet 

Bunlar bu mıntakunın hu· huzurunu temin etmek, ori-
<lutları dahilinde lıa\'\' 0 11) 0 rı11ı d - b · .. .. a munase etsız münafe-
ı;iiriilcrinln yanu ,:c ınah u- retlere yol açmamaktır. 
JAtmı, işletmiyc rnal:ı us zirai E;ıc, b" d ı ger ız en hesap isti-
a !\t 'e edevetlnrmı, arabala- yorlarsa, biz bunu umuma 
r~14 tohuml•ını \'C ar-azUeri- b nın mah~ıılatını hl<' bir .. ve- üyük bir külle karşı 

.. k .,. gum. v~mek . isteriz. Çpk az 
ru. ray Ye sulama rüsumu ~ımıelerı~ mahdut muhi-
ve koın~u arezirc geçmh•e tmde hah!mcşreliklc şu ve-
mahsus her hangi bir re~i·rn ya bu kabıl tezahüratta bu-
te~ Yiyc etmck:-izin lnıdudun lunmak bize yakışmaz. 
bir tarafından <.H~cr tarııf ın.ı Hükuk illlebesimn 
geçirehilcccklerdir. protestosu 

Buna mukabil vukarıda H k k ınevzuuhahs ahali ga; ri men- u u talebe cemiyetinin 
ku~ ~a!Jarma ait arazi , ergi· re~mi mührü ve cemiyet 
lerını bu mpJlar hangi ca~e ~cıs ve katibi umumisinin 
~~ahili~de bulunuyorlarsa o ım~alarilc şu tebliA-i aldık: 
olkenın hiikl)metine \'crmiyc Hukuk talebe cemiyeti 
mecburdurlr. ~iyasetinden: Dün Türk oca-

işbu emlakin işletmesine ya- gmda bir kıatm Dariilfünun 
rarau ha~vanlar ve alat ve talebesinin içtimamda b .... 
edevatı zira· · · bb l ..... ıye ıçın tarholuııan b ıye i arkadaşlarımızın 
vergi resı'm•-r h'b" ~ H k k taLb tt: sa ı ının tebaa- u u m e cemiyetine 
~ından bulund v 1 . ıJ. • .k. ugu 1til\.umetin ve onun ı ı uzvu olan 
kendi ölbsi dahilinde vuku ~hsap ve Fer.ruh beylere 
bulacak talebi ...... t f"'- . b ad tta b 1 k 
1 

"' f', ..... ev'""" ış u ısn a u unma suretı"le 
ıt1Klın1ete tediye 1 k . . o unaca ·tır. meseleye talebe birliği kon· 
Sarı msan, hayvan ve nebatat 1 tıastalıklan vukuu h 

1
. d .

1 
. ~re erine ait. hususi ve şah· 

• a ın e ı \l sı rekabet hıslerinden mu··ı. 
lıfıkfımet hususa tedbiri ı1 1 . ve memlekette isdar s 'ı ttyeye hem olarak bambatka bir 
idhal!t ve ihracat fl""mno ~a~ şekil verdikleri teeuüf. 

· · l d t ""' UJye"- 1 ·· h d - 1 
lerıııı ıu u mıııtakasuıda tatbik e muşa e e utunmuştur. 
hakkını muhafaza ederlerler. Arkadatunız Ihsan Beyin 
Fasıl 3: Hıtdudu geçen hurriyeti kelam hakkındaki 
mrı1lere taiblk edile- _kanaatini izhar etmesi üze. 

cek mali u-l rm~ sözlerinin sui tefsir edil-

-;- - Hududu geçen sürülerin 
çobanları gerek mukim ve niın 
göçebe 2erekse göçebe ahalinirı 
hizmetinde bulunanlar hayvan -
l:ırının adedlerini bu sürülerin 
hanği usule tlbi olmak üzre 
hududu geçtiklerini ve icabmda 
mütemaH otan ray hakkını isti
mal edec~i mıntakayı gösteren 
bir vesikayı hamil olmak mec
buriyetinde bulunacaklardır. Bu 
sürülerden ray hakkını haiz 
olanlar, ray ıçın gehiikleri 
memlekette hiç bir rüsuma tabi 
tutulmıracaklardır. 

Serdedilen ray hakkı için 
ilıtil:if zulırırunda, bu ihtilaf, 
l3 fiııcii madde.efe zikredilen 
daimi hudut konıi~yonuna tevdi 
edilecektir, · 

Ticaret ·veya traısSıit maks.a.dHe 
iki memleketten birine girea 
s!irüler gümrük resmfne·Ubi-

mıı bulunması ve Hamdul· 
lah Suphi Bey de dahil 
olduğu halde bir kııım 
t~lebe tarafından Ihsan Be· 
ym tahkire maruz kalması 
ve Ferruh Bey arkadaşımız 
~~kkmd~ gıyaben aleyhine 

muteveccıh sözler 10 .. ,vl . . . . ,, cnmış 
olması hızı teessüre du . . çar 
etmıştır. 

.. Mil~iyct ye .vatan sevgisi 
ıçın kımsenm ırşadına müh. 
taç olmıyan ve büyüklerini 
takdir ve müdafaa etmeyi 
müdrik bulunan hukuk 
gençliği bu nabeca hare· 
keti alenen protesto eder." 

Vefat 
Ask.eri mütekaillerden Rahmi 

Paıa dün Cerrahpqa hastaha· 
nesinde vdat etmittlr. 

Merhum , Alman}'llCia tahsil 
etmtı ve askeri ta11,1pnamenln 
tanzimine hısmet etmlftİr. 

Oda son ;ya ~it ista
tistikle bunu iddia 

edi~r 
Ticaret odası haziran ayma 

ait lıa}'at pa!ıalılı~ı istatistiğini 
ıı'şrctıııiştir. 

Bu ist:ıtigtiğe nazaran haziran 
ayıııda hayat <>29 seııeemııı 

diğer aylarına nazaran ucuz
lamıştır. 

Mayıs avına uazaraıı lıuiran
da ucuzluk yüzde on 11isbctin
dedfr. J-faziranda th.uzluk bil
hassa gıda maddeleri tfzerinde
dedir. 

Ticaret odası toptan eşya 

fiyatlarının muhtelif senelere 
ıı:mıraıı ırıukayeses.iııi de yap
nıa~a b:ışlaıııışlır. Bu ırıııkaye-

~el_er bilha~sa yerli eşya ve 
ıstıl ·sal maddeleri üzerinde ya
pılacaktır. 

l avwm 1i11ı~esu 
Tayya~c piyan'kosunun 

:ıltıııc1 ı..e~kle. ine varın sabah 
saııt dokuzda ha~l:ınncaktır. 
Bu ke:;idcdc 3000 numara· 
çekilecektir. l\c~i<.le uÇ g"iiı1 
slire~~k hl!r O'Lin, ıooo mı· 

ı-. • 
marn çcldlccektir. 

Kc~İtlc yarın, cuma ve 
ctıınartcsi ~ii~leri ~:ıbahları 
)'il pı lacn 1- tır. --- -- -~--

Kibrit f abrf kası 
Sinopt:ı. yeniden :inşa olunacak 

fabrjkanın arsa krokfsini kibr~ 
inhisarı teftiş heyeti reisi Avni 
bey dün Sinoptan getirmiştir. 
Kroki Ankaraya gönderilecek~ 
tir. 

Kibrit inhisarı ıııüdüriı Tahir 
Kevkep bey dün şunlcrı söyle
miştir. 

« V crıl arsı SinGp be!ediye 
balıçesi ile k6tüoane ttrsasmdı
dır. Arazi nıukavimdir. Bu 
saha elyevın yanrtll yeridir. 
Arazi tetkik ed(lmlş, mukavim 
olduğu anlaşılmışt}r. Saha 22 
bin metro niurabbrındadır. Bir 
tarafı sahildir. Yeni fabrika 
arsası eski fabrikaya yirmi 

dakika mesafededir. fabrika inşa
atında kullımılacak malzemei 
inşaiye nümuoeltti lstanbal 
mühendis mektebinde tahJil 
edilnıekt~dir. Bir aya kadar 
fabrikanın inşa~tma başlanacak, 
inşaat dört ay sürecekiir. 
Kışın eSki fabrikadan naklolu-

nacak ınakiııel~in montrjt yapJ
lacaktır. lfu heseba göre yeni 
fabrika gelecek ilk bahara 
işliyebilecektir. .. -------
Bir mektup 

_.-
Edebıyat münakaşaları 

müııasehetile 
Bı\r mecmuada Abdillhak 

J laaıil ve i\Jchmet Emin 
Beylerin edebi şahsi}·etine 
yapılan hiicumun siyaJ bir 
mahiyeti h:ıiz olduğunu 1 lam-
dullah Suphi B. gündelik bir 
gazetede tyazdılt makalede 
söylemiş, biz de bunu kay,-

detmiştik. Hu yaıumıh Eddnytµ 
münoltaşası siyasi hir ma}HgeU 
de haiz midir~:ıerla\ hası konu1-
mu~nı. on zamıınlarda biızı 
edebi mlinab,a~a -giren Pe
yami Safa ,·c flalit Fahri 
Beyler e\·clki gün bu miina 
scbetle gazetemi~ ~u mek 
tubu gündermlşlerdl : 
Muhlerem (Vaktj a 

Efendim: 
ikdam gazctc!'inde çıkan 

bir beyanattan nnlıyoruz ki 
son edebi miilAhazalarımııa 

siya i bir mahiyet, atfedenler 
,·ar. Evvela Re.,unli Ayın 
edebi hlicumları hJzjm ede
bi da\ amIY.dnn bü~biiti.1n 
ayrıdır; ikincisi de, biz bütün 
hayatımızda hiç hir siyası 
te.şekklile girmerrtl~ 'e edebi 
saha harlcJnde bir kelime 
yazmamış insatdaf.ı1.. Bu ya
zılarda biz de ,kasdediliyorsak 
edebi ' adide söylenecek sözü 
kalmıy,anlatın dayayt siyast 
bir sahafa ç~k~lerl mes·
uli} eti bize raci değildir, b.I· 
zim bu udJde söylenecek 
sözümüz oktuf'. 

1nlillibtmızı bü)'ftk-btr tem 
pati iltt kartılıyan Kanada, 
ih\'acaı etramız için kıy· 

metli Öir pazardır -·-M. &janof bizB liu 
huaıuta maltımtli 

veriyor 
l\:ıııadııda ha:ı:ı tıh:l.'tlri 

tl'tkik:ıc yapmak lızert: seya-
hilt eden l\J. Bejanof k1,a 
hir muddetten bcrl ~ehri 
miz<lc huhımaktadır. ;\hıma· 

ilcyh K11rnıc.Lrnm muhteJif 
~chirlerim\c hilha:;~a mcmle
kctimit.dcn ihr,ıç edilebilecek 
me' ut uzcrindc tctkiknt ~ap
mı · ~c Kanada ile Ttirki"c 

' J 
nra-.ında tüccari miinasebatın 
inld"nf ına hizmet edecek bazı 
te~ebblislcrde bulllnmuştur. 

M. &Janof 

i\lumailerh hu tetl<ik sc· 
yahati hakkındll bize şu ma
luman ,·ermektedir: 

'" Bizde Amerika, diyjncc, 
(Şimali Amerika cumhuriyet
leri ittihada) anla~ılıyor. 1 Jıl
bu kl Kanada da ticaretinin 
\'e miina el>Ctlerinin fazlnlıP;i· 
le maruf. şayanı tetkik bir 
memlekettir. )lcıalC cf ,.imdi
ye kadat bllhas:td ticaret ale
mimizq<; Kanada pek az ta
mnmı~ bir yerdir. Kanadada 
blı noktai nazardan tetkikat 
yaptım. 

Şimdiki halde Kanada ile 
iktısadi mün:ısebetledmir. hi9 
denecek kadar azdır. l lalbn-
kl temas ettiğim Kanada hak· 
kında Türkiyeyc karşı derin 
l>lr a~ka >\'.C sempati buldum. 

Kanndada ticari ata~cmiı 
ve kon olo:;luklarımız yoknır. 
1 Jalhuki benim yaptıp;ım tet
kikata güre bu memleket 
ihracat mallı rımz için çok 
ıni.ihim bir. pazar olabilir. 
Czlim, incir, fındık gibi 
mahSUllcrimlt burada pek 
harar.etli mü~terilcr bulacak 
tır. Şimdiki halde yalnız tü
tlinlerimiz dizi mikdarda 
!'afılmaktadır. 

Benim blı · küçiik 
tetkik seyahatim. i\lontte· 
al başta olmak iızrc Kana
danın bir çok yerlecinde 
derin bir ah\ka uyandırdL 
Gazeteler ve ticaret a.leınile 
temaslarım, Tiirkiye hakkında 
giinlcrce neşriyata vesile ol· 
du. V H)'ington selirlmizden 
bu miinasebede bir teşckklir 
mektubu aldtm 

Kanadalılar~ Türklere kar
~' derin bir al~ka duyu
yorlar. lnkilı:\bınuz \'C yeni 
Tiirkiyenin iktısadiyntile çok 
alakadar oluyorlar. Onlan 
tenvir etmek lı\zımdır. Ka-
nadada ihracat c:;-yamıza 

ait numunelerin • ergUer 
h.ıllndc teşhiri iktisadi 
miinasebctlerin ece.süsüne 
çok hizmet edecek Ye bu 
ıniinasebctlcr siir'atle inkişaf 
cyliyecckttir. Ben Kanadı 
halkının ve onun his:,iyatma 
makes olan matbuaun inkı-
lı\pçı yeni Tiirki reye karşı 

bulduğım hiLnli nazar ve mu
kabeledn, bu cemaslara pek 
biiyilk bir yardımı olacağını 
eminim. 

Türkiye de dosc Kanadaya 
karşı ayni hıssiyat ile mliea• 
hasslstir. ,. 

Kaaetl• feedde .. 
rialn ......,..... 

ueceled 1111 

Sui Kast m zn 
muhakeme ed· 

Kararnamede~ mMlm nok
talel'll- ı,aret cdJIBieltteclfr 

Heisin ilk smJlfori kaçaınakl.ı 
·cevaplbrla karşlianınıştu· 

ihfi1ffttn ııraollndifa· ~ 
HinridtftİI K....,_1 .... lznıir, 9 ( A.A ) - S1ri kast 

ciirmile ınazrntn Kadri~ H. ve 
rii ·ekuını ıı muhahnlderine bu 
iPrL :ı~rceıa mahkeınesindc bt:t 
lanmıştır. Usuleıı yapılan istk
vabattan sonra mfütantiklik k:ı· 
rarnamesi okunmnwtar. Bunda 
Reieklirihur HUHtferiM ıtUikast 
teHbbilsünde btlltmıu1ann mu 
kaddema lstanbul ikinci istintak 
dairesince men'i mulıakeınrle -
rine karar verildiği lıalde dai -
rei teınyiıce kararın na'kzı üze
ı:tne tekrar tahkikat yapıldığı 
bildidhnckte \'e bu suikast 
teşebbüsünün mukaddema vaki 
sui kastlardan ,·esait itibarile 
farklı oldti~u ve Gazi har.retle
rinin hilrimine kadar girilmek 
isttndiği irade olunmAktadır. 
Kararnamede maznunların sıra 
ile seciye ve ahvali hususiyele-
riııc dafr tetkikat mevcuttur. 

Kararname bundan sonra 
mazııuıılann aralarındaki ıııüııa-
sebatın ne şekilde b~şladığını , 
Vefik beyin Lo1Jdra seyahatini , 
orada ınulıaliflerfe temastan 
sonra h'tanbulda N~sirfa milş· 
terek)'a:ıılıane :a çtığ ını;Kadriyeyi 
Vefik be}'Jc yazıhanede nasıl 
tanıştırdığını , ı<adrirenin feda
kir vaziyette kocasma iş bUlmak 
eski 1'ocasından dava etmek için 
yardım vesilesile Gazi hazret
lerine sui kast içjn A•,karaya 
gittiğini ve muvaffak olmadan 
döndü ğ ünü s.?CS ter mek tcdir . 
Bundan ~onra Kadriyenin V4Jdız 
namı miıstearile Oui lıazretlt
rine ıneklnp ı:öııdtr mtlİDİn 
manidar olduğu , lıapisanede 

Tijrkiycden \ c Tiirkiycnin 
iktısadl kmircdcrindcn hara 
retle bahsetmektedirler. !\Ion..ı 
treal, Doyll Star, ı,..rti, l.J\
pres, nar.ali Siidney Ta~mfs, 
IAgaut, Tiirkiyc haklınd:ı 
miitaaddit makaleler n~ct-

mişlcr.dir. 

l.ipres diyor ki: 
"TurkJye, l>liy.ök medent 

ve içtimai inkılibtndan sonra 
geniş bir Jktısodt inkl~af q 
maılıar olmaktadır. Bu J{iİll 
T4irk kadını tc:ıettlirdenı Tiirk 
erkeği ks ta~ımak mecburi· 
yetinden kurtulmu~, eski Arotp 
alfabesini garp alfabe,( i .. tih· 

Jt\f etmi~tir. Biitlin bu tehed' 
dlihlt memlekette yeni ve ta· 
mamik a~d hir ruh yarntmı, • 
tır. Tlırklcr ziraatlc giinden 
giinc daha fazla amcAdar o· 
luyorlar ve kanaatklr, namus• 
lu 'e çalt$kan oldukları için 
sür·attc ilcrliyQrlar ... 

Pöti jurnal de: '"Tlirkiyenin 
iktiiadi kudreti• scrlc,·ha
silc nc)'rctciği bir makalede 

diyor ki: 
• Tlirkiyenin ikcı~adi ka

biliyetleri nih:ıyctsİ1.ltir. Bu 
memlekette yeni bir rejimin 
tcessibii ticaret için yepyeni 
bir hnva rnratmı~ttr. Kanada 
bu imkı\nl~rdan istifade ede
rek emtiası için ı;ok iyi bir 
mevki temin edecektir. Ccrck 
Türkiye gerekse Bıı1kanlıır 
mc,·aclı iptidaiye itibarile 
çok zengin memleketler ol
makla beraber hemiz biıylik 
s:ınayiln inkişafını temin ede
cek makinelere, kıfi derece· 
de msllk' değildir. fakat sa· 
nayiin günden güne lnki~fı 
l\Iustafa Kemal carafmdan 
bu memlekete getirilen ' e 
biitiin ch·ar memleketler ta· 
rafından tetkik t·dilen garp 
hayatını inld~f ctdrctektlr. 
Türk lnkıl4bı yaftıız garp mu
esseslerini olduRı:J gibi taktttle 
kalmamış, fıtNt memleket• 
ma1ettt- garp ahlikım da gfff' 
drm.lş, esulı bir inkdtpar. • • 

4t1t l>jf m•\GI•• bM de bu~nın ~ bt oldtığu, hnunu 'Ct 66 
6itilncft macfdelett 
ıacı maddeaüt ... '*' 
ıi:ııumu mvbalcemtlt.=• 
vtriJ~e okfulU b 
idi. kıını 

Bundan sonra mı 
iddia iddfasm1 serdttmtf re 
maznunlıtrın altval ' e ~r 
~'erlerini iuh ederek Ktııln
yenln şekU miiracaırının u9lll 
, e mevzuata mU'·ahk olma-
dığı, eski koca~ından a~ak-

. . ahke_,.,ve mllNl· 
lan ırın m 11

"" • ,, · d'ki koc&il· 
oaat crmc~ı, şım ı 
nın terfiinin de kanun• tab~ 

ld' . i bildi~ 
olması IAzımf;e ıgın ki' in 
halde bu ınliracaat şc ıı 
bir mak~ada matuf olduğtııtıı 
ve kendi,inin tabanca kutlan 

b ı . l"kt"'n !OOnra 
dı~ını fü ır< ı ... 

.. ı'••ravı mu· 
bu dclailc gore "' ı 

. . lep ernıı ıdr. 
hakenıelcrını ta . :S.. 

, .. "'(1 ... -

Bilahlıre mar.ınıııl:ıntn 
vabına geçliml~. sualler kaça 

, .1 •·ar .. ılanmı;· 
nrnklı cevap ar 1 c " ~ 

tır. , . J<;t°"'C 
Üğll"den sonrakı ı.:c: 

1 fmruH•h 
ahit olarıık ~le' ut • 

' · · 1.>evler ,e 
m•dcnci l ahrı . 1 t a • )JC\' (il• 

\1cbmct C'cl:\lettın . ı el· 

1 il . ı·ır: l)ilfer ş1'ftıtltr ,; en m~ • 6 17 t 01 
mediğiodcn m:ıhkc;a>C 
mu7.a calik ohınntU)'t.Llr· 

.Adti ed 
t•ni te.bedd il
lPı vapıldı 

A 
karn,q(\· akıt:Tdefon)

n dli ·e ldll 
Dürdiinct.i "mı! a ~ns.llir 
fectişlcrinden ~ecrnet~ mril

.. .. oır·· terfı e B. 'iiçuııcu sı " 
ıni"dr. .. f ınufctdş-

l)füdiıncu ~ına hAklmi Ha-
}iıte Ankara !'tılh -'lıtanc 

b . z·ı hlkinn ., •.. 
san feltml • ~1 e ~ 'f~. 
Ereğli miiddet untd ~ 
fik; ~ltış reisli~~~ yeritte 
hlkimi bmail 11~ ' erine 
:Kır"clıir ha~i~li ~ ~~~:nkara 
Bilecik h:ikımı Ga ı~i u..ınc 
· . · f ulh hl" m ""'" bınncı sını ntent 

ikinci sınıftan lııer.. J1' üddei 
• )'ıti L1ubıırlt1 m 

hAkım ı,,.nc .. J bul icra 
umumi i ıiihnı. !ooraa • tfl'dtn 

. tiıtine mua' ın 
bıtı:nuun m t-. ls bul 11..a 
Şekip , y~nne ~u.n r, l\lu~ 
mulAziınlerınden :eı amıı· 
ufıı Kemal paşa ~~!.imi Jbra· 
miliı;ne a~ ~u .. r(;nru rnud· 

• :o.· ·r , t>7.1r ~ ı--
hım ,,azı ' . . c ç4r~mba 
dei umumilftin[a ''ilm Ktırl..l 

k. i l\fusta "" ' hl ım . c Ktitah'\ 11 :ıı:ı 
sulh hlklm~~n eriı1e .bilel:ıl.. 

.. • • l• crıt. ) 
mııliıın>l . . ıt.ı"f Trabzon 
a1.a miılaıın1ı '·/.ı blkimİ 

t.:ıJııtll):\ ,.,, e • • 
ı~ce1.a ı . r- 1 feiumumı 

d. erınc mu< < 
ı ıam ı, ~ . Jzmir mu ... cıtn· 
1 lasan J eh~•· mııddci umu 
ti kliğine ~ ~ 1 

Bafru muddcı 
mrsi :.\_11~':1: i hıkulc meıunlıt umum• ı,.,. i\I lla i l\h1hterem urat, .. 
rı~< ı~dei umumiliğinc Dort 
ss:ı, m "Jdt."iıımumi"i l\Ichmct. 
yo mu . . ı·ıhne !'iı 
ı·:dirnc aza muh\zım ı,,-, . 
mrkcnt muddei umumısl l .a· 

Ç 
işkeıek mti ... t:ıntık· 

-rl. cm . l ı1 .' bık Pcturkc mu:ı a · 
ıwne !\a · ı ın tiği l la01di He~ Icr royın o l 

mu~lardır. , • 

Oahitiy~ A.ye~ı 
:...İaa hareket ede• Dahiliye 

kili .Şiik_rü Kaya B. ve ordu mu
f~tf ve lı:olordu k_..dlld p;a
lar ..... 00 .eklld& tohrlllliU h -

Wk ..,Jıacl• -çok .. 
~ : aallliJPİ bir ıurel~ kM'tt-
1anautlardar. ~ 
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Fransa, tamirat konferansının Alinanyada toplanmasına itiraz edf 
( ~I) i M. Brlyan inffltereye verecefi 
Çorçı n cevapta neler ileri s6rüyor 1 

h t t Berlin, 8 (A.A) - Ga-a ]( r a ı zeteler, hükumetin siyasi 
konferanslar için hazırlık-

İngiltere Renin bir an 
evvel tahliyesini 

istiyor · Venizelos ve mattefikler 
Kıral Konstantln ile V enizelos arasında vuku 

bulan mücadeleler ve bunlann sonu 
-13-

Yunanhların umumi harp 
esnaşmda ki vaziyetlerini daha 
evvel izah etmiştim. Fakat biı 
Venizelos tarafından vuku bulan 
iddiaların onun müttefiklere 
gösterdiği sadakata istinat 
dti~inl söyliyebiliriz. I<ostantin 
Kayzer Vilhelmin hemşircsile 

evlenmi~ti. 

Almanların askert tesiri altın-

da olan J<ostantin Almanların 

kazanacaklarına kani idi. Yunan 
erkAnl harbiyesi de onun bu 
mQtaleasını tasdik ediyordu. 
Venizelosun muhakemesi başka 
esaslara müstenitti. 

Onun fikrine göre hak mütte

fiklerin tarafında idi. Onun 
için zaferi onlar kazanacaklar
dı. Venizelos, karanlık bir 
dakikada şu sözleri söylemişti: 

dngiltere bütün ınuhar~belerinde 
daima bir marekeyi kazanmıştır. 
O da sonuncu mareke» Venize
los, bu fikirler üzerinde hareket 
etti ve Kostantin ile cener_al
Jerini iknaa çalıştı. Nihayet 
1914 senesinin ağostusunda 

Fransızların hudut muharebe
lerini kaybettikleri ve Marn 
muharebesini henüz kazanma-
dtkları, Almanların, her mu
kavemeti kırarak Parisi zabt-
edecekleri muhakkak sayıldığı 
sırada, Yunanistamn berri ve 
bahri ku vvetiııl muttefiklere 
takdim etti. Bu hadise, lngi
lizlerin tam istedikleri dakikada 
vuku bulmuştu. 

Venizelos, bu hareketi Bul
garistana karşı ittihaz etu~i 

gibi Türkiyenin müttefiklere 

hücumundan evvel harekete 
geçmişti. Uzun bir doşünceden 

sonra emniyetle verilen bu 
karar, tecrübedide ve kuvvetli 
bir recülü devletin karan 
idi. 

Çanakkale hikAyesi Venile
losun buraya karşı hem kara
dan, hem denizden vuku bulan 
bir taarruza iştirak etmek 
fikrinde olduğunu gösteriyor. 
Ruslar tarafından vuku bulan 
hataların tesiri altında olan 
lngiliz diplomasisi Yunanlılar 

tarafındıın son baharda: vuku 

bulacak taarruza iştiraki tazan;-
mun eden teklifi reddetmişlerdi. 

Çanakkale hadisatı ve bu 
hadisatın neticesiz kalması, 

Venhe1osun müttefiklere karşı 

sadakatını sarsmadı. 

1915 senesinde Bulgarların 

üzerinde ısrar etmek bana ait
tir. Çünkü kendimi Allaha kar-
şı mes'ul görüyorum b Meşru -
tiyetperverlik namına bu pek 
garip bir akidedir. Zati kibri-
yanın ise dahut işler ile harici 
işler arasında bir fark gözetti
~i de çok tüphelidfr. Venizelos, 
KıraJm muhalefeti karşısında is-
tifa etmek istedise de KJrahn 
tazyikile istifasını gerJ aldı, 

ayni zamanda müttefikleri Se
l~nik tarikHe, Sırbistanı kurtar-
mıya davet etti. 

O :zamandan ; beri Venizelos, 
Kostantinin buna muvafakat 
ettiğine yemin ediyor, Kıral 

fse bunun aksini iddia ediyor. 
Möttefik askerler Selaniğe 

muvasalet ettikleri zaman Ye
nizelos, Kralın tazyiki altında 

müttefiklerin Selfuıiğe çıkmasını 

protesto etmişdi • Bunu 
müteakip Venizelos, Yunan 
mecHsinde bir nutuk irat 
ederek, ilk defa olmak üzere 
Yunan-Sırp muahedesinin Bul
garistan ve Turkiyeye harp 

ilanını kap ettiğiııi beyan 
etmişti. 

Bunun üzerine Kostantin, 
ekseriyet sahibi olan Venize-
tosu azletmişti. 

Kıra! ile Venizelos arasındaki 
kavganın uc;uncu saföas1 1 

müsell~h ihtilAldl. Venizelos 
1926 senesinin cylCll aymda 

Yunanistandan Kiride gitmiş, 

orada muvakkat bir hfikOmd 

tesis etmişti. Daha sonra Ve
nizelos bir ihtiıaJ hükumetinin 
müteşekkil bulunduğu Selaniğe 

gelmiş, burada müttefiklere 
yardım edecek bir kuvvet 
vücuda getirmişti. Amerikanm 
müttefikler safında harbe 
iştiraki Yunarıistan da derin bir 
tesir icra etmişti. 

Yunanistanın, harbe iştiraki 

neticesinde, rnağlfıp bir lngil
tere, muzaffer bir Almanya ve 

müntakim bir Bulgaristan 

karşısında kalmak ihtimali zihin
lerden silinmişti. 1917 s-:nesinin 
haziranında herkes meyus ve 

Yunanistanın vaziyeti gayet 
müsait olduğundan Fransızlar, 

ve İngilizlerin tasvibile Atineyi 

işgal ettiler ve Kıral Kostantini 

nefyettiler. .E!u dakikadan iti

baren Venizelos yeniden Yunan-

j ıııarın mukadderatına haklın 
oldu ve bu dakikadan itibaren 

Sırbistımı istila etmeleri tehli -
Yunanistan müttefiklerle hemtali 

kesi 1915 senesinin yaz mevsi-
oldu. Yunan fırkaları Selanik 

miııde telıakkuk edeceği anla -
cephesinde harbetmiş, Yunan 

ş1Iınca Venizclos, Yunanisbm 
Sırbistaııa yardıma sevk eden bir gemileri multefikkrin donan-
mukavele akdetti ve bu suretle masma iltihak etmiş, müttefik-

umumi harbe karıştı. Kostantin 
buna mukavemet ediyordu. 

lerin mühimmat ve paraları 

Yunanistaoa akmış, mütareke-

Bunun üzerine Venizelos istifa den sonra Venizelos Yunanistam 

etti. fakat ağustusun 23 ünde galiplerin meclisine götürmüştu. 

vuku bulan yeni intihabatı, Ve- Veııi:zelosun şahsi meziyetleri, 

nizelos kazandığından, tekrar nüfuzu, müttefiklclcrc hizmet-
iktıdar nıevkiine geldi. ve ıeri, ona galip devletlerin en 

kıraldan umumi sefcrt-erlik ilim muazzamları ile müsavi bir 
i~in mezuniyet istedi. l<:ostantin mevki temin etmiş onunla 
bundan ilerisine gidemiyor ve beraber memleketi şahikalara 
harbe girmiyi kat't bir surette yük&almiş ve göz kamaştıran 
reddediyordu. Kostantin bu ufuklara bakmıştı. 
hattı hareketini şu şekilde izah Bu sırada Kostantin ve büku-
etmişti: « Ben dahili i~ltrde meti resikbda bulunmuş olsalar 

milletin frzusu dahUinde hare - Vunanistanı harbe girmekten, 
keti kabul ederim. fakat me • zafere ietirak etmekten menede-
sele h&rici işltre taallQk etti mi . cek yahut onu ma~IQbiyete 
o meselenin dofru veya yanlı~ duçar edeetk ıiyııiler intikam 
olup olmadıf•na kara.r vermek eaatini btldJyorlardı. 
-e oaun dojrululu vt flDhtlıjı (BMaeıll) 

larda bulunacak olan terti

bat komitesinin toplanma 

yeri olarak Bade şehrini 

düşünmekte olduğunu yaz
maktadır. Gazet de Vos, 
hükumetin, alakadar devlet-

lere murahhaslarının bir 

listesini göndermiş olduğu

nu ve bu murahhaslar ara

sında M. Schacht ile maliye 
ve münakalat nezareti mü

tehassıslarının bulunduğunu 
yazmaktadır. 

Londra, 8 ( A. A) - Avam 
kamarasında bir suale cevap 
veren Hariciye nazırı M. Hen
derson, İngiltere hükumetinin 
Ren arazisinin umumi surette 
tahliyesini arzu etmekte oldu -
ğunu beyan etmiştir. Hükfımet, 
pek yakın bir zamanda ve be -
raberce mezkOr ha valinin ta -
mamen tahliyesi için Fransa ve 
Belçika hükumetleri ile temasa 
girecektir. Böyle bit tahliyenin 
hangi tarihte yapılacağını tayin 
ve tesbit etmek önümfizdeki 
konferansa aittir. 

Parts , 8 (A.A.) - M. Brtyan, Almanya acflrlle Fransanın 
Roma sefirini kabul etmlıtir , M. Brlyanın Almanya seflrlle 
hükOmetler konferansının b:>planaca~ı yer hakkında g<Srüımüı olması 
muhtemeldir. 
' Paris, 8 (A.A.)- M. Briyan, tamirat konferansı hakkındaki 

lngtliz notasına hazırladığı cevabı atlebl thUmale nazaran yarın 
nazırlar meclıelne tevdi edecektir • Bu cevapta konfer•nsın A~uı
tosun ilk gönlerlnde açılması kabul , fakat böyle bir konferansın 
alakadar devletlerden herhangi hır:tnln topra~nda toplanmasından 
doğabilecek mahzurlar kaydolunarak içtimam fevlçrede yapılmasında 
ısrar edild~l rivayet olunuyor. Takip edilecek usule geltnce, Fransa 
hükOmeti müzakerelere münferit heyetle; vasıtattle ve bırhkte de
vam olunması fikrini telkin etmektedir. 

Bu suretle konferansın heyeti umumlyetl tamirat meselesini 
mevzuu bahsederek, Lehistanı, Rumanyayı, Yunanlttanı, Portekizt, 
Çekoa?ovakya ve Yu~oılavyayı da müzakerelere lttirake davet 
eyler. Gene bu cevapta ml\tahassıelar komlteslnln Young plA.nınln 
tatbtkından tevellüt edecek teknik meseleleri halletmesi ve 1928 
eyliklünde vukubulan Ctnevre mükilemelerine tıttrak eden dev~ 
letler murahhaslanndan mürekkep bir komitenin uzlaşma ve Ren 
arazisinin tahliyıl meselelerini tetkik ed«4 bir komfCe teıkihnl 
müzakere etmesi teklif olunmaktadır. Allkadar devletlerin bu 
eaaılara milıtenlt bir mlafa kolaylıkla vasıl olabtleceklerl zann 
olunuyor. 

Roiazlar komisyonunun orotestosu 
Cemiyeti .. Akvam katibi tarofından 

alakadar devletlere gönderildi 
Cenevre, 8 (A.A) - Akvam cemiyeti umumi katibi, f talyan 

deniz tayyarelerinin Karadeniz üzerindeki tayaranı hakkında 
Bo~azlar komisyonu tarafından gönderilen haziran 929 tarihli 
mektubu, B~azlar mukavelenameeinl imza etmiş olan devletlere 
yollamııtır. 

İrandaki isyan büyüyor 
Asi araplar Şiraza doğru ilerliyorlar 

Tahran, 8 (A.A) - (Röyter ajansı bildiriyor) Htikt\
metin, Faris bavallsndeki vaziyet hakkında nikbin bulunma
sına rağmen şimdi Khemisden bildlrlldiğine göre arapJar 
isyan etmişler ve ~"irisi aldıktan sonra Şiraıa doğru ilerleml
ye başlamışlardır. 

Aavam kamarası kulislerinde 
On kadın garip bir nümayiş yaptı 

Londra, - 8 (A.A.) - Bu akşam, on kadın A\'am 
kamarası kulislerinde bir nümayiş yapnııya kalkışmışlardır. 
Nümayişçiler, enternasyonal marşını söylemişler ve manto
larını atmışlardır. l\lantolarının altında kemer şekJJnde bir 
takım kurdeleler ve bu kurdelelerin tizerinde kırmızı harf
lerle, htikumet~ serdedllmiş olan bir takım dilekler yazılı 
idi. Polis, nümayişçileri kapı dışarı etmiştir. 

Beynelmilel Ticaret odası kon~resi 
Amsterdam, 8 (A.A.)- Kıraliçenin 1zcvci prens, hariciye 

nazırı, sefirler heyeti ve yüksek memurlar hazır olduğu hal
de beynelmilel ticaret odasrn!n beşinci kongresini :ıçmıştır. 
Bu münasebetle haridyc nazırı bir nutuk söylemiştir. 

Mısır kıralı Parise vardı 
Parts, 8 (AA.)- Mısır kıralı Fuat buraya muvasalat etnilttir. 

F ransada yeniden bir tayyare kazası oldu 
Vtllacoublay, 8 (A.A.) - Clermond Fıerrand tayyare mitin-

ginden avdet eden M. Laıır~nt Eynac saat 18, 15 te karaya 
lnmlıtir. Ayni mitingten gelen bir tayyare yere ineceği sırada dü
tüp parçalanmıttır. Pilot ile zevcesi yaralanmıştır. 

Bir milyon dolar kıymetinde kaçak afyon 
San Fransisko, 9 (A. A) Gümrük· memurları bir Çinli kadının 

eıyaaı araımda htr milyon dolar afyon bulmuşlardır. Eıya 
müsadere edllmiştlr. 

Amerikadan balyaya hareket eden . tayyare 
Oldorchard, 8 (.A.A.)- Amerika - İtalya seferini yapmak 

üzere hareket etmiş olan Pnthl'inder tuyyarcsinc 'i" 5 mil me
safeye kadar asker! bir tayynre reiakat etmiş ve avdetinde 
Okyanos tayyaresinde herşeyin_ yolunda · ~lduğunu bildirmi~-

. tt' tir. 

lbnüssuut yeniden tedip seferi hazırlıyor 
Bura, 9 (A.A) -; Irak hududunda yapmıı oldu~u akınlar 

ıak sak itll&flara tebebiyet vermiş olan Ah·am aşireti reisi 
F eysal-ud-doviıim, lbnüasuudun goçen nisan ayında göndermiı 

Ali ~ar Hey'tti riyasetinden: 
Şilede ahzi asker Şubesine 

memur iken Şilenin İngiliz 
ve yunanlılardan mürekkep 
işgal kuvvetleri tarafından 

işgal edildiği sırada Şile kay
makamlığı ve jandarma ku
mandanlığı vekAletini deruh
de eden şube reisi ve mua
mernt memuru ile birlikte 
kalarak Anadoluya geçmek 
için hiç bir teşebbüste bulun
mamak suretile amali milli-
yeye muhalefet etmesinden 
dolayı Hey' etl mahsusaca 
nisbeti askeriyesinin kaf ine 
karar verilmiş olan piyade 
yüzbaşısı Nurettin Efendinin 
335 senesinde kuvvayi milli
yeye İltihak ederek cemi~e 
ve ~evklnde hizmet eylediği, 
yunanlıların işgalinde geri 
çekilmesi hakkında bir emir 
tebliğ olunmadığından rüfe
kasile birlikte Şilede kaldığı, 
orada kaldığı müddetçe yu
nanJıiarın aınuUne hizmet 
etmeyerek halkın menfaatine 
ve asayişin teminine gayret 
eyledikleri ve ortalık siikunet 
kesp edip kaymakam gelince 
şube reisi ve refiki ile bit
likte lstanbula gittikleri ve ı 
kuvvayi milliyeye iltihak 
etmek meselsinde ayağındaki 
malüllyetinde büyük bir mani 
olduğu ve esasen hldematı 
sabitede istihtam edlldiği ve 
amali milllyeye muhalefetine 
kanaat hasıl olmadığı cihetle 
hakkındaki kararın ref' ine 
müttfikan karar verilmiştir. 

Atf /(arar heyeli riyasetinden: 

Fransızlar tarafından Kilistc 
. poHs memurluğuna ta)·in edil
mesinden d0Iay1 - 1 leyi ti mah-
susaca hidematı devlette 
ademi istihdamına karar Ye

rilmiş olan Diyarbekir yatı 
mektebi nıUdUrii sabıkı i\Ius
tafa Şefik E.f. harekatı milli
yenin başlangıcında kuvayı 

miIUyeye iltihak ederek mü

teaddit muharebelerde bulu
nup Kilis civarmda mecruh 
ve Fıransızlara esir düştü
ğünden Kilise göti.irülerek 
hapsü te\ kif ve biJahare ke
faletİe tahliye edildiği ve 
kuvayi milliyeye yardım et
mek maksadile kuvayi milli· 

VEFAT 
Merhum hariciye mektup

çusu Münir Beyfendinin hem
ıtrelerl ve Dr. Burhan Fehim 
ve Alı Fehim Beylerin büyijk 
valideleri F alma Neylre hanıın
fendı dün sabah Beyazıtteki 

konaklarında vefat etmlıtir. 
Cenazesi bu ıabah <SOle vakti 
konaklarından kaldınlarak Beya
zıt camll terifindc namazı 

bıleda aile kab.rlete.nına defne
dtlecektlr. Allah rahmet eylesin, 

Tayyare piyankosumm zir
de numaraları mukarrer yüz 
adet biletin zayi olduğunu 

ve keyfiyetin plyanko mlidi.i
riyetlne bHdirildiği muhterem 
ahaliye ilAn olunur. Binaena
leyh ahalinin piyanko mlidü
rünün mezuniyeti olmadım 

bu biletleri satın almaktan 
içtinap eyleme&i ldzım gelir. 

1/ 10 H serisi: 3g55 füi 

3960-8 J Of ilıl. 8105-8136 ilA 
8 ı 40-8481 il~ 8484-1398 ı 
ilA f 3985- f 9021 JIA f 9025-
19586 iJa l 9590-19596 ilA 
19600- 2226 ı ihl. 22270· 
2833 ı il:\ 2833Ş-30556 ilt\ 
30560- 343..ı ı ila 34350-
38486 iJd 38490-49386 ilA 
49390 - 5253 ı ilA 52540-
52~86 llA 52590 

1/3 L serisi: 16434-53206 
ilıl 58207 
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ye kumandanlaqn,ın tensiple
rile dahilde kalarak polis me
murluğunu kabul ve memu
riyeti zarfında di.işmanın ııh

val ve he.rekAtından milli 
kuvvetleri haberdar eylediği 
ve sildh ve cepane ve Jeva
zımı saire göndermek suretile 
muavenette bulunduğu ve 
amali milliyeye muha!H hiç 
bir ban::keti o1mayup vatan

perver ve seciye sahibi bir 
zat olduğu ve bilahare istik
IAI harbine de Jşdrak ederek 
vazifei vataniyesinin Ha ey
lediği vesaik ve kuyudu res
miye ile tahakkuk etmiş ve 
esasen Fransızlara fevknfadc 
hizmeti dokunan ve onlara 
polis hafiyeliği yapan Şefik 

Efendinin bakşa Şefik Ef. 
olc.lu~u da sonradatı tamik 
edilen tahkikat neticesinde 
vilayetin lş'anndan anlaşıl

mış olmakla hakkındaki ka
rarın ref'ine müttefikan ka-
rar verilmiştir. 

. ROBERT KOLEC . 
Kolec kısmı Ali Mühendls kısmı -

Sanayi kursları 
per~embe \'e cuma glinü 9 dan I 2 ye kadar mliracat • 

••• • •• c;ı:;ı;Emc:::EEl!l~ • 
oldu~ tedip kuvvetleri ile milsademesl esnaıında almıı olduğu 
yaraların tyileşmesine binaen tekrar faaliyete geçmlı olduğu 
bildirilmektedir. Halihazırda Necil payıtahtında bulunan lbnüssuut 
yeni bir tedip seferi yapmak üzre kuvvet toplamaktadır. 

. İngiltere kıralının sıhhab gene bozuldu 
Londra, 9 (A.A) - Kıralın sıhhatı yeniden endişelere bais 

olmaktadır. Sandrlnghama gitmesi tahlr deılmj9tir. 

Sir Çemberlayn gripten muztarip 
Londra, 9 (A.A.)- Sir Çemberlayn gripten muılariptlr. Ya

takta yatmaktadır. 

R omanyada hükumet aleyhine fesat tertibatı 
Bükreı, 9 (A.A.) HükOmet aleyhinde bir fesat tertibatı 

keşfedilmiıtir. işte eli olan bir kaç r.abit tevkif olunmuıtur. 

Yunan kadınlarına intihap hahkı 
Atina, 9 (A.A) - M. Venizelos, kadınlara intihap hakkını . 

veren kanun layihasını meclise tevdi etmiıtir. 

İtalya kıralı papanın sefirini kabul etti 
Roma, 8 (A.A) - Papanın vekili, kırala İtlmatnamesini 

takdim ettikten sonra Duçeyi ziyaret etmia ve mumatleyhe Papanın 
bir mektubunu tevdi etmiştir. 

Nadir hanın kaçtığı teeyyüt ediyor 
Pcşhawer, 8 (A.A) - ~levsuk bir menbadan haber 

alındığına göre, Cardez J labibullahın elinde bulunmaktadır. 
Nadir hun i:-;e kaçmı~tır. 

Los Angelosta zelzele oluyor . 
Los :\ngclos, 8, (A.A) - Bu sabah· saat 8,45 te hafif 

bir zeı"zclc his:;cdilnıi~tir. Bir- saat sonr~ yeni bir hareket 
·daha olmu~rur. Santafcspringste iki ·kişinin ve 1ld çocugun 
yarıılannıı~ okluğu bildirilmektedir. 

Maliye vekaletim/en: Çan , 
kale, Gelibolu elvan sahill~ 
rindeki karalarda yerin 
ve üstlerinde ( deııix için 
olanlar hariç) bulunan ıneö 
rı'.'ı){ mermiler iJe sair ha~ 
malzemesinin v~k!!ette lstaf 
bul defterdarlığında bu lunı 
şartnamesi veçhile . toplattırı 
ması ( kapalı ~Aff usuHi ) · 
müzayedeye konulmuştur. 

Taliplerin ihale glinli ol~ 
20 temmuz 929tarlhinde saf 
on altıya kadar teklifnameJerl! 
ve 2000 JiraJık pey para.lJl 
rını veya muteber ban~ 
mektubunu müs.tashtben l\lf 
liye Yekaleti mi1H emlak ıdıl 
resil}e müracaat ey.İtmeler~ 

-0- .:\lünhal olan on Ji~ 
maaşlı memurfyere orta i\Jç~ 
tep tahsilini bilirmiş olanl 
aJınacaktır. J{abul edilebilme 

., .. -'· 

için ayrıca tahkikatın da m~ 
lubn muvafık olması lllıımd 
Taliplerin her giin onda 
on bire kadar DefterdarlJ 
dördi.inoü ~ubesine mliracaa~ 
Jarı. 

Sultan Ahmet sulh lcra.~ında~ 
Ya~ar Feride, yazc han•• 

Şerife hanımların şayJan uht_~ 
taaruflerında olup şuyuu_v 

lıalesi .ıımınında alenen ~ 
müzayede f uruhtı kararglf 
o~an Eren köyünde sahryf 
cedit mahaHesiniıı altın cari• 
nam mevkide kMn 1 5, 1 ~ı 
38 numaralarla mtirakka~ 
iki bap köşk ve mliştemill 
tının ihalei evveliyesi yapı> 
mak üzere 30 gün müddetli 
müzayedeye vaz edilmi~tif• 

38 nuınanılu köşk 3 döniid 
kadar bahçei müştemil caddl 
ye nazır 7 oda ve karşısırıdl 
bir kargir mutfah iki abşaj 
oda bir ahır bir tultımbB 

kuyuyu mvhtevl olup b;ıh~ 
etrafı kılrgir dıvarJa mahtıı 

çam ve sair eşcan m üsnıireY: 
havidir. lki kattan ibare 
olnn binanın alt katında bU 
kliçük ta~lık Liç oda üst kat~ 
dürt oda bir sofa iki halada0 
ibaret ve ittisalin<le bir sııb~ 
rmıç vardir sag tarnf ı h11ll1 

efendi veresesinin kö~kıcrl 
arkası fuat paşa akcrimelC' 
rinin bahç<:ı;i sol tarfı tariııl 
has ön taratı ıstasyon cadde' 
sile mahduttur. kiymeti nıı1' 
hammintsi 4035 liradır. 

17 numaralı mahal etrııfl 
erbaası du,·arla mahdut bah~ 
ortasında ve tahminen ıorJ 
senelik ult katta .ı oda bif 
hah\ 1 mermer tıı~lık 2 ııcl 
katta 4 oda I hah\ bir saloP 
i.ist katta bir çatıyı mlişterıı~ 
ve bahçede karbrir bir mutfıt~ 
bir yemek odası bir hpmaJ1ll 
sağ taraf ta bir ah~ap kargi' 
kömUrliiğU bir tulumbayt '~ 
Liç dönüm kadar halen r;ııY.1 mczrn eşçarı mlismireyi ha' 
bahçesi vardır. Kıymeti 1111

1
• 

hammenesi 4000 liradır, sııı 
tarafı lbrahim .Ağa 'e 1\Iusrıı1' 
Efendi vereseleri sol cart1fl 
Şerif l lanımın 1kamet ettit 

:l mahal arkası Ruşen A~a ' 
l Iayri Beylerin yerleri bP 
tarafı cadde ile mahdutcı1r· 

Jı· Ayrı bir senetle ta~arnıf e." 
len 1 !5 numaralı mahal 1• 1 
iki dödlim bahçeyi mli~te.ırı~ 
olmak i.izre kar~ılıklt bıf ., 
kattan ibnr.et lkJşer. odt~ 0_1~ 
kargir mutfak kargır hır ' 
hazinesi bir kuyu ve küı11.LJ~, 
lliğli muhteYi olup ebııı) 

ıı 
ile bahçe ararsındıı deıtl ~ 
parmaklık vardır, ~ağ wrıl~ 
t 7 numaralı kö~k sol carıt4 
Galip Paşa veresesi ar1'11.~ 
Ruşen Ağa ve Hayri Bcyıerı 
bahçeleri ve istasyou cı.ıdde' 
sile mahduttur, kiymeti ııııl' 
hammenesi 1975 liradır, ı~ 
8 - 929 tarihinde saat 16 , 
ihnlel ev\·eliyeleri icra kıl1111 
cak olan işbu emltık hııkİ'~ 
da daha fazla malômat 

6
; 

mak isteyenlerin 929- f 2 .. , 
numara ilt ve taliplerin ~~ 
de on nispetinde cef11~ 
akçesi ile ınüracaadarı 
olunur. 
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--~ ~ ~ [ ~-~ --.. -· -... --·-· ..... ·-·-·-· ·--------·. ·f İid~. ~;y;;i~de rahat uyk 
ile mu.ttar bit -tıSa ııahk olaak 200,000~00 Liret Sermayeli anonim şirketi 

ancBak 10.~0.ijen K&ayesiSnde istihzar olunan ~il akçeıai: ~0•000•000 liret fllD' ~ Merkezi Roma.Jtaıı·ada ve -ecnebi memleketlerde • 
şubeler.i 've öürun şeh1rıcrdc lmıhabirlert varoır. 'mnıca I; .. 
şübeteri: F.ran ada Banko di Roma-lspanyada Hanko iti 
di Rom~ ~tAlya - Banko 1t:ılo ~yşno. İH 

Tayyar_e piyango 

lüğünden: 

Temsıt ıda'rehanelerf: J\erlin, Ll:>Adra, Nevyqrk :::: 
Türkiye ~\ıbeleri: 1stanbu1-1zmir Türklrenin ve metnaliki 1!! 

:. eCMblyenm be~lıea \il! tıtt ıç;n bQno. çek \'e itibar 01ektuplit !::: 
tliİ lta-&him \"e ~ n ç(ik tevdiııu mukabilinde hesabı cari ktlşııt- 1ffi 
mı borsa emlrlerf- infaz. Türkiye ve memqliki ecnebiye için :m 
J=:. koponl:ır 'ye çekter tahsil muamelesini icra-Oenfü ka!tlar icar P.H tlft ve 'tasarruf sandı~ hesabt carisi kil.şat edilir. f. mi 
fti! İstanbul şubeleri. I\Jiidüriyett umumiyesi fsıan®J Sultan Iİ 
!iff hamomt Kulluk Zade Han. rel. t50t-1502-816 • ~~7. r=· 
ill Galatada "ordstern 1 fan. Beyoğlu Sene An~u\ at1 binası. .. • 

•!!.;~~~~~.1.~.2?.?.:~~!.:~.~~: ............ ====!!!!U:"" 
-!:ı:ı::::::::::::::::::::::::::::::ttifl! ı::mu=E:=::i!= 

Devlet demiryoıtan 
ve limanlan malze• 

mlldiir- me dairesinden~ 
Kay~erl boz bi)lti~iiniin nltı a)liık et ve ekmek münı

kasası 25 temmuz 929 pcrşenbe gtinÜ saat ıo da malzeme 
dairesinde Jcra edilecektir. i\fünakasaya iştird: cdecelderln 

., ..... ,,.,.,,,,. ...... ,.. , .... , .... ~''""'"'"' 
. ·ı·~l. Ahmer mektebi 

Seyri Scfain, Gur3bayi ftliislinnh hastanesı, 111 .' 1 olan FLfDA 
,,e sair 111\iesse atı sıhhivece tercih~n istimal edılnıkete . ınıurLa-

-v .. b ·· .. haşaratı -vt 
sinek, sivrisinek, tahta kurusu pire, guve ye utun .. k ı'i "~ koltllll 
la11 ile kaıiyen h11ha ve ifna eder. l,eke yapmaı, tesı.rı a da birin· 

1 <l .. b .. t.. mayıat arasm 
sıhht ve l=\ıiftir. FL DA haşaratı öl uren . u un.. . ebbenderliAitd 

Alrıncı tertip nlnncı k~denin temmuzun l linci perşem

be günü sabahle)'in saat 9 da yapılacağı ilıln olunur. 

teklif mektuplarını ve mu\'akkat temlnatlannı .,aynı günde 
saat 9,30 za kadar umttmt müdiirlük kalemine vermeleri 
lazımdır. '.folipl~r münııkasa şartnamelerini 2 lira mukabilin
de Ankarada malzeme dilrcsindeJ), lstanoolda Hayder p~a 
mağazasından ve Kayseridc Kayseri - Sivas inşaat müfet~ 

ciliği kazanmış ve Fransa hariciye nezareti ve Turkıye ş d hi en yük 
reimen tasdik edilmişlir. Sa1t'at \JC rckubet aleminde a daha uOdl . · · ç.. k ·· rı yan ya mev)(ii şalıadetnamelerle ılır z etnuştır. nh u yı 7 5 J(urutıur. 
ve tesiri yüzde yüzdür. Şişe i 50 tenekesi ,.~ 5 ve ~p?ınpa:•unak isteyen .. 

( Vapurlar ] 
Seyrisef ain 

ı Merlcez acenteal: Galata Köpril 

Muntazam ve Lüks postası 1 l:ıapndL Beyo~lu 2562 Şube 

S k 
npuru 1 acentesi: Mahmudiye Hanı altında 

Sadık zade blranrıar tapQrlar 
Karadeniz 

a arya lıtanhul 2740 
I4temmuz ıı .. ---------1 

p azar günQ ak· 
~amı Sir-

keci nhtımmdan hareketle :Zon
guldak. lneoolu. Sinop. Samsun. 
Ordu, Gircson; Tnhmn. Sllr· 
mene 'e Rize lsnle1erine azt· 
met Ye avdet edecektir. Tafstltt 

içln Sirkecide i\1es'adet hanı 

altında acentalı~na müracaat · 
Telefon: l~nlıul 2341 

Matbaamıza ıelen eaeHer 

Trabzon ikinci postası 
(ANKARA)vapuru 1 lTeınmuz 

Perşembe akşamı Galata nhbmın· 
dan hareketle Zonguldak. ine
bolu. Sinop. Samıun. Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireıun, Trabzon, 
Rlzeye gidecek ve danüıte Of, 

T rabton, Polattnne, GfioeMint 
Ordu, Fataa, S-.un, Smop, 

lneboluya uRrayarak gelıeeekur, 

liğinden tedarik edebilirler. ·' 

Türkiye İŞ bar:ıkası 
Sermayesi tediye edHmiş 4000000 

lfradrr Umumi rt1üdürfük 
An kata 

. Şubeleri: 
ANKARA .AD.ANA 
ıSTANBUL Tl\ABZON 
lZ.Mf R GıRESON 

AYVALfK 
KAYSEUI 

11ER81N 
SAMSUN EDREMiT BUR 

BAtlKlt f R ZONGULDAK 
KOsadif mııamelat, kumbaralar kasalar 

" 

Flida i tedi ııiniz halde 1 tc..iri yoktur ) dıye sızı ~1~.. dal•a 11ü-e \ ~:w b- .. na.yuınon 
)ere inanmayınız. Flida başaralı mdilrıeu ulun 1 

li.eıııme11 dtihll nı sil' ve yarı yarıya daha ucıııdıır. , yerft 
Ffida yerJi dimağı yerli amelesı ve 

ser-rnay~ il~ 'fı pılmış~r • . . Ecza deposu sahibi 
Flidayı tcrcıh c<lmız. ~ lıdanın ıuustnhzırı Uasan .. h•iri ffMth 

ı ~ • ıbu mu tar ıı.. 
l\leşhur Hasan kolonya ı ve Hasan l\u''''e• şurt 
Ueydir. Flida bir ~ah rdir. Hasan ecza deposu. . iJ.I..,./ tieard 

• , 1 • Mab~t1oJ1ge fıcu .... 
;.-:Aii - ~ ~C· ı Beybğfu sulh ıc- dalrtslnJnı: Galatıda srgotta 

den malOJi:yet m"aşı ber:ıtımı rasından ! hanında R. lştolcel. v:e:ı 
7 rcmınuz akşamı bazı senet Mehmet Asın\ B. \'C ~~0• ·1a fıtanbul şut.es• . 
Vll blr m1"1! kt~ı He hlr· Ga\'ril Krestoviçin şayıcn n kat BenliYGA efendi ta-

k f avu d erkel 
lifte !\lybettlm. Bulanların har- ve müşttre en mutasarn E d Galata a ın 
b\ye mektebi karşısında 249 oldukları Galatada yeni cami rehan ~anında üçüncü kat• 

· ha mAhallcsindc Aröavan st>ka- n bm 1u __ ,.Jtanedt 
numaralı Maool Ef. nm ne- 'k 0 -•·crrer ta ı nuıneru 1-··-......,t 

gthda 3 _atı \'C IDllt\ • Ha~•n mıuo 

B h 
sinde HıtÇe Hımma getir- 'ı --~'--'an -.. ,.._. h b • 3 ye cea•t 3 ve 5 num~ra· tü(j\#llru JoeL p 

1 ua sa mu ase eı U• dikleri takdirde memnun etli- JarJa mütakkarn Httııl~n bey i'- ..... d• 
İstanbul limanı amaşır ylkama nıüakasasa susı·ycmftd&rliiiun.J. d'en lece~ ve beratın zayilnden kAg1r bodrum katında uç aleyblrtt ikidı~ obıııan_ı_ar; 

Türlctye Seyrisefaln idaresine da ~ ltb-
E
-e'-- T'!!...ı.,.,. olarak yenisini çıkarıcaAtm için kc)mürliık birillcİ katın ~d• d.-1· 1667 
n K:a ~y- .. ıJ bm ~,. s ..... essi Çl"" u ...... d kk~ · ı~ ....... 

•lstanbul itmam. namı al- ""8dlüce bir sene mtıddede t11 maden S1IJM lçla ~00 şişe -e1t0acaktır. Şi$elfl'lft hükmü kalmıdalt An uıınur. bir ocla bir iriler ve ü a- Hasan .- .........-- keifıı5 
yöıma• -ıa,..ı ~ llJI' IS.000 nl }'inm ve 15~00 ni df bir litrelik oltctkna Şı~r ~t$akta ff~aşa m&I dlhll ve hariçten kapı·. Laill 1lralak'

1 
.-ed_ e m 

tanda }iman şirketi mfidQ. (z~~Ja _ı.L• .. L -1:....ı.... L.ı...., ı. .a __ ,Lıo.tl IPe· t -•111'1 ._. t..u1 usıMUINFW Qa J\ts:ı bir mü&tdet Wfıhda ttttım fd~~ l .. a Wp 'Çtk'Mu\tl\ff st Ne>. hlntde lih \'e dnkk~nin tephesı Jeti 111ütesellilcfi e,_.h_cll 
rü umumisi Hamdi bey ta• tWw 13 iemmuz 929 tarthmde l 1 lhi l ·_t: d r· 1 diti- L_._ teah u kin kıluıac8tr. T ... ~ o an ar tar ilAıftlal\ tibaıa ı o gün zarım a ıar arını kiracı 310 tevellüll Al> camekln ve btnan.tn ~er ~en müştef1:" hktbt 
rafmdan tertip ve neıredi- ..... LLı .ı.ıı...E: ı.J.:oL:_ ~ ,.e şarilatıl Barsa muhücbei *usiye müdirlyetine bildir- ü" k·.. k ...... hka bwden ıkle d 1 ·ı icravr ta 

.._ -a:w eaucu nausı l"'IUÇ& dullab oğlu Mehmet 't - -r o ayısı e r t 
l~k~p~limu~w~nı~ ~~~ w ~~.E~m~cl~e~rl~~-n~~-un~u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~h~~~ ~m~~ H~.nd~ 
raııya yanyar, mal6mat ve ••k etmek ıçm. inıidtr tldhte fleç/et d, • lrı [i ltNinbul tffllAthilan: lstan· üjt katta çimento döşeli bjr ympılaa ı.lthgata 
istatistikl~ F.......- ola- :~ ltv... ~ f!nllr yo tU fl ()e - bulda Ç:ıkmakçılırda Büyük tatasa ,.e bir l~çnkk odha~an r~~r tarahndan daveti,.r. 

rak tabediJerek bir lira 11~;:::--.-..... ...__...,.-.--&ıırH~ ~~~umıA ı• .;;Jaresinden yaJdc hanında 35 numaralı ibaret olup C eKtrl teÇ ıza· ...... y ..................... 
mukabilinde satıhta ça- BIJU Clbt ._.. • ı- uj ~ ,...w. ,-. -,.._... uıc mü,ehhez beher kau ..-aiı•• ik.911ıC•.-
karılmııt1r. MezkQr kitapta Nüauoetl gibi (65o) adet An~.... btasyonundill btnal1rdan hlriıln• lllve olunacak ika8tctgılhı meçhul blan fM. merdinnleri mermer \'ede• taa ~ olduP 
limanımızla aiibdar her beyaz ceketin ht"1 thaleal lS hsmaa .._ Jmpa1a auf uauhle lliaaLrıya ~Ull*· ~ nullıh l:ltı Klnlb c*·•-.. Jıa- mir parmaklıkla muhat ve bulllı ...... bukot .. - .. - -. 

,_....,. t h •ııllr .. T... tua 30 tw ..la güi saat ]~ d& A]ablJa Devlet ~ ıwuuayw blrind lrıtm lfttttMle ~ ııldıtına .. • · kanUDJ',,.. 
müessese hakkında malO- ollmuneyt ~ 07.ere her aOo mir yollan hlnasında kH edileeeldlr. M1aaln ,. .......... 1 .lee• Osmanlı itibarı milli ban- katlan merdi\·en başlan keza mu~~ ıaııci · 
mat mevcut oldCJla gibi ~~7 ... ~~:..: ı~rm ~ melrhlp11n11t ve muftkbt temhlltliıftli a)'ftl gln._ Ji:nsından bôtclandıgınlZ altı zemini mermer döşeli bir 141 ıaCI oda ilinea tel>· 
bundaa aldıld ... ruum ve ~ mDncudmı. saat 15 • bew u.111 madltlfik klhmlM m...a.ıt I•""*· bin sekiz yüz ylrıbl Jff'aya bap hanenin icra kıtınan ce ı.llkı tarihi ili ... 
bu, smckııı!& aynen n..,e- j T.ıt;leo mllı.._ ....-ı 2 l1oa -' •ıllvlo AoıbalM mulcabtl b!ıfnd d«ece tehıl• ıllüzayedei kat'iyt ilanı uz<- sa' icnP"' ~ ıar 
dilmiıttir~ 8-lardaa ma.da zi• sllrat ... Den.& deu yoLn n:aallye H .. - ..... lflorl ~- ted. n:ıt göstcfil~ Kadıköy°"de rine gayn mentrul tiç bin daP itiberd ~ ,, --~ 
limwımttın f .. I~ .. b.. ,.,.!~~ .ı:-c.ı! · 'l1' ~·o o ,. - , 0 . , , 1 , "" • ""' '"o ı• Calcrağa ıbılııiıll~nln MôdA beşytıt linıy:ı ulip :ıııhur .la~ ~ bıı 
••k0t1enn. ı11ıa1ııt .. ı1ıra- nh...,.c1o h..-.ıo - Emniyet sandfiı müdOP' cadııestnd• adt 41 cedıı 2s •yl<ıııl' i!lt ı1e btd~ met- .ı.,..di!i ~ ... .w 
catma ait en soa ~ ea sabtlıl lzmllıf _... ,.. ,__ ıuı·· .., ."1.-..deA.• , . 23_1 !S·! nuiıımh iti bap kör ldyılltti muhıııiılll<,,.,.. .,eaı--n.3911•-:ı 
dom ia&atiatikler •ardır. 14,JO da lsmlr-. ......._ Ul·I .... nama lahit dertctde noka .. u~ bak,.n • 

11 

Kari 
pazertesi aabahr ~. 1' ıT d M b t M d dükklı\t t'Mlşttnw apltlmt• saa n»fıWıMit ve hM9W' .__ .. ı"ttibll 4>1ua.acaiı t 

'lerimi:ıe alika ile tay. V.putdi munmmel bit or- KIU ayc e Kıypıeti er uııauo e ~nuıı nın nısıf hissesi, borç verl!W ,,.. de oluaaB __ .. •--=- ...... 
aiye ederiz. Belli bqlJ ki- kestra ve cazbant meTCUthıt. 10;83 bede· L."'790 mu~aı:nmC'- ci~ vt nevi ismi tarJladaa rmeyan. . ili m,J,.••n• ...-
ta 1 rd Li 11tSl 786 . ~ metnesiridtn tm,a ~H- esbabı kanu~·e üzcnac ahi: aıre ilia olunur. 
pçı 8 a ve ·man firkeü Ahmet Nafiz Gı~ AllA!ct Selllpitia beJ.lcr ten gayn menkulun h:ıli . fi 

kişelerinde satılır. ~ ~e aksu c:ıddesliıde cedit h20 ıniş ve ikametıtb.ınızın.meç- d' b. 1 .-At blft r 
ıiıüktırer wmarak Ye l64 arşın arsada imatıthme \it .löo hul olmşsı Iwebif tebJlptın hatır kıymetinın ye .1 ~ ~f nesi 

0 
an 

1~ 
arşın arsada k~r bir oda ve yüz Oll yecl ""'1 ,...... Üanen ''apılmasına karar ve- firııdılı'l il'ıııtet oldu#u . ın e • yüzde . Oftlt . ,. .••• .,hibeıa 9_, 
zentlfti kqir Oftri illltlft "''l''C 4. ~ af,9ld& )ıj,reç J keşif tahakkuk eylemtŞ ol· ~ri.m ~d •a il 
y~ata ~- ôtak ~• 6).3 arşın ardlyi havi ldreç rjımlştlr. dlıllr yiMli _. numar.alı oS) 
ıtnalatanesuun taınanu va<lesl·hi ınında borcifft ~MefrieM firmt 'tti1141b t'ttt*tiın 61...... · · ....... u. u. J7'1 ,.,ı., lh icrasana mura bll d nı..ı• uaNidi ~ •. Beyo6 ... su • ......t ,-c gt 

çUl_..llo: 1111o1 ........ ".. hasc c muz~ye_ eye çıkarılarak i 90 ~..-ı mait~n.11 bir \y üf'M!l 9tM4'11'1Y la ._OWt •e jWli k.u-. caat eyteme::_u- tL 1 
milSttttd iıhatMild• 6lltp 11/7(929 tarihine müs&dif çar- t nL .. r"'lı •..-n .. .,. ~ gtnü' Uat Ofl lkiAi ldlt't kaiarının çekilmtsl ıhukar.... nbW!di ıw onı1H eıt yesiain S ajusoŞ 9il? ~~- m ........ •:.ıaı Afi/il• 
rer bll~dm talip ıoleelar,n nretktW ~ *it' ~ derftttt ~ vMtiı&- hine ınf1sıdi( ~- ~-ü ~tAıf • ,._J. 'lC 4'tkk 

lloTI..__. aluya War ~ idlRtiae m~ eyltl•eı.t a. Jı~ ttkdlftltt .a ai" saaı 041 \>eşte ıaası takarrür ve ~vil cft 2.J)u/jJf 
altıdaıı - vuku~ ıııiraca2dınn lı4'>ul ~ ıw ......,,, Mit tı,... tylcfı\if otıllrfılbdJrı yıızdt a.lııı Trııf ı.,ı.r Ulitı ı!lliCI" 
c-egi Ve ~eZdr'._l .. 

4
_,,,,._ e-6\'ttte ta1W.}>~~t_ıt1~ •'*"" •k 2--• 'eş zamla ullp ~~ ve ~ ~ dAb • 

csıf~~ ~ 'DunmDI ... TC b:ışU ~p ZUlllK eyıÇQlfj• lm olmak iJZere ilAn elilL 4ai.fl !ri.... dMJr ülr- iM"~ 
-=~~aEJr:.t ~dinle evvelki talibin mlll't+dttt ~~il ief11U•'4a Mit • ılıili...,. .... •• ...... , ·.~ 

.. 



........... !llf!!!!!ll9!!!!!!!!!!9!1!!!!!!!!!!!1-.ııı-._.. .. -11T
tiEH ~IRTlARI: 

Ttid:lyedc Hariçte 

Kanış Ku~ 

ı A>lıtı 150 ®o 
S • 400 BOO 

Guctcye gönderilecek mcktuplarm tizcrtııc 
idare lçlruc ( idare ). )'a&ıya aıuı ( Y w ) -

ııarctl konulmalıdır 

J929 
hbn 

6-8 lpjl uylada 

ş ' • 
ı . . 

' . 1 .. • 
il 

12 
• 750 
• 1400 

1450 
!i'OO 

1!u.ı.ı17an 111ekluplann ı..cı..-ı... lnrmM'· 
mulıaddere•I& melı:tuplara U...... panlum 
lı:aybohnumdaa Ye IUalana ma.derlcaımduı 

idare meeul daitlcbr· 
C...temjaa ~ıu1 Y." ~\ MH J'W. 

H. s. H. llba~ 114tQle t1 • 

l'.'8 \ııd şaydaJı 
resmi il!nlar 

' 

Borsalar 9 Temmuz 

Yeni 
icra ve iflas kanunu 

Şerhi 

iki adet Deniz Dizel motörü mübaym 
Tütü.n inhisarı umum müdürlügünden: 
lki adet Takaya vazedilmek üzere 20-30 Beygir kuvvetinde iki adet mazotla müten 

Dizel deniz motörü pazarlık suretile aluıacaktır.. Bu cins motörleri mevcut olup itaya 
olanların yüzde 7,5 teminatı muvakkatelerile 13-7-929 Cumartesi günü saat 10,30 da Gali Nukut 

ı Jn,;Uiz lirası 
ı Dolar 
20 Yunan dırahm\ 
l Raylıemark 
ı Avusturya şllln\ 
20 Le) Romanya 
~O I.cva Bulgar 
ı Fclen enk florini 
20 Fran11z !raııgt 

20 Jlal3 an lireti 
20 kuron Çcko - Slovakya 
1 Çr.rvonetı c Sovlyet ı 
1 Zclotl • Lehistan • 
20 Dinar • Yogoalavya • 
~O Eeolcıka frangı 

ı Pcıeta bpanya 
20 bvlcrc frangı 
1 Mecidiye 

Cek • 
londra lizerlne bir İngiliz llra•ı knru~ 

Nevyork ı Türk llrasi dolar 
Par is • • • frank 
MJ!ano • • • liret 
Berlin • 
Sotya • 
BrUksel • 
.Am1Etcrdam• 
Clnevre • 
Prag • 
Viyana • 
Madrit • 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• mark 
• leva 
• belka 
• tıorln 

• frank 
• kuron 
• ılltn 
• pczeta 
• zeloti 
•diralıml 

Varşova 

Atfna 
Btıkreş 

Belaırat 

~o Jcy 
TUrk lirası 

krn3 
dinar 

'Tahviller 
Anadolu dcmlrı olu (1. tertip A. B. C.) 

• (2. • E. D, ) 
• • (3, • ı:. ]. ) 
Jıtlkraz dahili c vadeli • 
Dttyunu muvahido 
Jkraml} eli demlryolu 

lıtanbol tramvay Efrketı 
Rılıtım Dok ve .Antlrcpo 
lıtanlıul anonim ıu şirketi 

Hisse senetleri 
Tt lıankası 
<>ınıanlı lıaiılı.a11 

A ıldı 

ıoos cıo 

207 00 oo 
53 00715 

0000 
O&O 

nso 
29 coıo 

82 10 
183 0:>1S 
217 00 
1'2 IO 

0000 
22 50 
74 00 

114 00 00 
29 25 

790 00 

ıo:e oo 
048 :<8.12 

12 003? 
9 00 22 
3 8150 

(6 ooso 
8 00,47 
1 19 50 
2 50,21 

()8 42,25 
a sı.~ o 
4 :ı ()1) 

4 2950 
87 12 
:4 62 ,50 
27 32,;&0 

• 42 
42 
49 
92 12 50 
ıae 75 oo 

• 70 

1• ıo 

1004 75 
~06 00 00 

o 63 82 so 
oo,oo 

0021 eo 
.l024 3750 

29 ooao 
ı:2 ıo 
ıea 2900 
217 00 
122 80 

0000 
22 
T4 

114 
29 

790 

1001 75 

0 ,48 21,12 
12 8210 
t 0025 
a 8Lf\0 

86 oo,so 
8 47 ;o 
1 ı S,75 

,ı8 22,SO 

8 42,1s 

8 sıso 

8 aı,ao 

4 2960 ., 21 
~4 62,se 
27 oo,as 

00 OCJOO 
113 soroo 

o 00 

• 12 10 I~ 10 
121 00 00 

Ticaret ve ıahire borsası 
/tı11ar TlrırPt l orF11~1 klltlhnmum11Jgl fnrarırııtnn vnrflml11tlr. 

Okknıı 

Azam1 AEgatt 
K. P. K. p, 

Bufday % Çavdarlı 
Tumuıak C0...00 c O 00 00 oo 

17-10 0000 17 10 
CO-CO 00 00 00 00 
16·80 11 00 18,30 

D ıanıe CC-00 00 00 00,00 
er\ mablut 0..00 00 00 00.00 

-ZAHiRELER-
13.00 
09 ıs 
IS 10 
0000 
0000 

-HUBUBAT-
00,00 

20,20 

12,80 
09, ııs 
14.'lS 
co.oo 
00,00 

C0,00 
20,20 

-UN-
Çuvalı kilosu 
Eklstra ektıtra co 1200 
Rkletra • 1220 
Birinci yumusak 00 1360 
Birinci ıerl • 1265 
Oçu:ıcü • 0660 

Eşklşchlr 

At$ lı\r 

TiFTIK -
19000 
000,00 

190,00 

000,00 

Y:ıpaaı Cluz yuna 000.00 000, 

-AV DERlSl-
Zcrdcva çıttl 0000,00 0000, 
S:ınnr 0000,00 0000, 
T!lkı • OU00,00 OOOOı 
Kunduıs • C000,000 800, 

-flNDIK-
lç fındık 1 15 00 1 '5 °'' 

Badem 000 00 000,00 

lstanbul icra reisi Ahmet Refik Beyin bu mü -
kemmel eseri neşrolunmuştur. Mumaileyhin bu hu -
sustaki ihtisasına göre eserin mükemmeliyetinden 
bahsetmeksizin karilerimize mütalea~nı tavsiye ile 
iktifa ederiz. 

Fiatı yüz elli kuruştur. Satış merkezlCri lstanbul
da Yakıt, Cihan ve ikbal kütüpaneleridir. 

AL TiNCi BÜYÜK 

ayyare piyankosu 
6 iNCi KEŞiDE: 11 TEMMUZDADIR 

BÜYÜK iKRAMiYE: 
200,000 LIRADI R 

. /\ 

iLAN 
ı - Mlllet Meclisi Matbaası için mübayııa olunacak 

tabı makinesi ve diğer malCinelcr hakkındaki tekliflere müte
ahhitler tarafından teklifin yüzde on beşi nisbetindc teminat 
akçesi veya banka mektubu verilecektir. 

2 - i\lübayaa olunan makinelerin bedelinin nısfı bu 
sene ve gelecek sene diğer nısfı tediye olunacaktır. llk 
nı.;fın tediye i makinelerin te !imini müteakip olacaktır. 

Evkaf müdürlü~ün., 
den: 

Guraba hastanesinde lüzumu olan on yedi ·alem kırta
siye alenl münakasaya vazedilecek temmuzun on üçüncü 
Cumartesi günli saat onbc~tc ihalesi icra edileceğinden talip 
olanların şeraiti anlamak üzere ber gl,in levazım idaresine 
ve ihale gümi de idare encümenine müracaatları 

mübayaa komisyonunda bulunmaları. 

lstanbu1 Şehremanetı ilanları 
Bedeli keşfi ı 242 lira 85 kuruş olan kapalı çarşıdaki 

mezac mahallinde yapılacak tamirat kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. Taliplerin şartname almak keşif evrn· 
kım görmek için her gün levazım müdürlüğüne gelmeleri 
teklif mektuplarını da ihale günü olan 30 temmuz 929 
salı günü saat on beşe kadar mezkur müdürlüğe verme
leri. 

Şehremanetinden: Aksaray yangın yerinde 28 harita 
numaralı ar::ıa arasında 99 numaralı emanet malı arsadan 
ı 2 metro murabbaı mahallin mtro murabbaına 8 lira kıy
met takdir olunarak satılmak için alakadarlar nra~ında 
açık mliıayedeye konmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak 
için her gün mkzayedeye girmek için ihale gtinii olan 
30 temmuz 929 salı günü levazım mlidürlüğüne gelmeleri 

Kilo 
600 Zeytin 
2000 makarna bir arada ihale edilecektir 
200 irmik 
200 şehriye . 
900 

1000 
12000 
500 
200 

1600 
4000 
800 
1000 
500 
4000 
1000 
1000 
300 
3000 
•200 

1500 
41000 
15000 

kaşar ve beyaz peynir 
p:ıtates 

kuru üzüm ve kayıs• 

sabun 
soğan 

nohut 
pirinç 
salça 
sade yağ 
zeytin yağ 
et 
şeker 
kuru fasijlyo 
tuz 

un 
ekmek 
adet yumurta 
muhtelif taze sebze 

Vilayet daimi encümeninden: 
San'atlar mektebine muktezi baHlda muharrer erzak 

kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. taliplerin t~?1i
nat ve teklif mektuplarını 24 temmuz 929 tarihine musa
dif çarşamba günü saat on birt! kadar enciimcne tevdi ey
lemeleri. 

Hnkara (Babıali) tn~~esinde 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı 

ayrı ayrı ve ya birlikte kiraya verilecektir. 
isteyenlerin (Yakıt) idare Müdürlüğüne müra-

caatları. 

-sONNET 
ı Aemeliyesi içi 

Ur. M. laliı H 
5-6 gün evel ha 

verilmesi 
irkecıde Nemli Zade han 

Telefon fat .. bu.1 14H ---··--111• Kiralık gazino mahaU 
l.toabul Defterdaı'lcfmclan 

taşta Vişne Zade mahallesini 

me\ kilnde ıB,293,5 metre 

cami mahalli denilen gazino 

el\ erişli ıırsa bermucibl keşi 

lira 86 kuruşlnk inşaat ve te 

cudıı getirmek ve m üddeti 

hl t:ınıın<la aynen ' e m:ınıuren 
ne} c terk \ c teberru olunma 
sis.ıtı azami ıiç senede ikmal 

ş:ırtlle 'c senevi 1400 lira b 
dokuz sene muddetle icara raı 

mak ıiıere müzayedeye konulı 
l\luz:ı) ede 14 temmuz 929 
musadlf Pa:ı:ar gunu saat on b 
t:ınbul Dcftcrdarlıfındakl ko 

olacakt ı r. 

Galatasaray lisesi mi 
ğünden: Kampa i~tirak 
olan l O, l 1. 12, inci 
carct birinci ve ikin 
:talebesinin temmuzun 
perşembe ve 13 üne 
martesi glinleri saat 
on altıya kadar mektep 
sine mürncaat etmeler' 

Sefer: 2 Burç: 
y;n do~uJu r'il'ii' Ayı 

8,28 L!J~ 

Çarşam 

Namaz vakıtları 
5abaı. Ôilı lıwıJı Aıııaa Ya!Jı 
4,37 12,19 16,19 19,42 21,41 

Bugün doianlara l 
Erkekı B 
~uşen Sci 

Günün nuihati: 
Tok ağırlaması guçt · 

Buıünk\i hava 
Hıizg~r poyraz ima 

Mes'ul müdür: Refik 

"Vakt ,,ın 101enımuz 1929 tefrikası: 94 
Adını kaybeden adam Muharriri: Vere Stakp 

Karaca avlanılan orman
larda gayet tabii addedile
cek olan bu manzara, .. Co

nes ,, e ıu kumsalda çok 
garip geldi. Delikanlı çö

relderinden dördünü otların 
arasında bırakarak ayağa 

mpladı. Bu hareket bütün 
aran meydana koydu. 
• Cones ,, in artık şüphesi 

kalmadı; adam kendis'ni 
takip ediyordu; o da hemen 

ayata zıplamışb. 

Takip hemen başladı. 

Muakkip gecikiyordu. Bir 

müsellesin iki dıl'ı mecmuu 

iiçüncü dıl'mdan büyüktür. 

•Coneı,,in üzerine doğru

dan doğruya gelebilseydi 

herif birkaç yüz metre 
kazanacaktı. Fakat bu yol

da çitler ve dikenlikler var

dL Yola d'li'ru götüren bir 

hattı müstakim mesafeyi 

. .. - ... ..... ~ '· ...... 

deye varınca takipçi daha dikkattir. ilk kilometreyi tacirin ismi yazılı idi. Bi- şerek parçalanmak tehlike- eder. En aşağısında imti-
rahat koşabilecekti. katederken '"Cones,, biraz sikletin önünde bir takım sine maruz kalınıyordu. dat eden setle nihayet bu-

Şahsı meçhul bu hattı kaybetti. Sonra liavi bün- eşyalar vardı, bunlar şüp- Çay, şeker yüklü bir bi- lur. Birkaç yüz metrtlik 

takip etti; şu suretle ikisi yesi galebe çaldı; o vakta hesiz falez boyunca mev- sikletin bu yoldan delicesine bir inişi yıldırım süratile 

de caddeye çıktıkları zaman kadar wcudüne .iyi bakmış cut evlerde oturanlara aitti. akıp gitmesi, okadar telaşı inen .. Cones,, duvarları a-
• 

aralarında sekiz yüz metre olduğundan kuvvetini top- .. Cones,, bisikletin önüne olmıyan bir kimseye bir dcta uçar gibi gördü. Mey-

mesafe vardı. Fakat takip- ladı. Bu andc muakkip geçti. Çırak arabasını ver- çok nahoş düşünceler ve- lin onuna yaklaştığı sıra
çinin bir tefevvuk noktası dört yüz metre mesafede memek için epeyce uğraştı. re bilirdi. O saniyede .. Co- da, artık hiç bir hissi kal-
mevcuttu·, midesinde iki el- "d' Ustasına sadık oldu"'u gö- nes ,, bunların hiç birini mamıştı; yuvarlanmıyor u-ı ı. 5 

ma ve dört çörek yoktu. Şu- O vak.ta kadar manasız rülüyordu. Faka bir direkt hatırlamadı. Olanca süratle çuyordu. 
rasmı söyliyelim ki o zaman- ve seyircisiz olarak devam yiyince sıcak ot üzerine gidiyordu. Nihayet sürat azaldı; 

•Nortburn,,a hakim olan .. Cones,, büyük bir heye-
la d 1 • a· ı · ediyordu. Bundan sonra iş uzandı kaldı. 

r a yapı an an erı • H 1 k inişe varmadan kabil oldu- canla makineden atladı. 
çörekleri ıimdikilere ben- değişti:. Nortbum tarafından asta çığ ı basıyerdu; DaL- kıranın ucuna var-

ğu kadar ilerilemiye çalı- 11t• 
zemczdi. bir hasta gözüktü; bir has- sayhaları •Coneı,,in kulak- mıştı. Her gün saat beşte 

şıyordu. Nihayet inişe var-
Margarin yağının yarım ta bakıcının koluna girmif Iannda ötüyord~ olduğu veçhile kumsal ta-dı; o vakıt • vites yapmak ,. 

kilosu dokuz pense idi, un ilerlivordu ·, arkalarından Bu sayhalar, bisiklet, ta- mamen tenha idi. Hiç bir ,, denilen şeyin ne olduj-unu 
gayet ucuzdu; lzınir ıiyaliı bisikletle bir çocuk geliyor- kip eden adamların müddeti ömründe ilk defa kimse görülmüyordu. 

üzüm de kesretle hulunurdu. du; bu, bisikleti ile müşte- gürültüsü, bunların hepsi tecrube etti. • Cones,, fren Uzakta bir gazete bayi • 

Bundan başka •Cones,, ~- rilere, mal götüren bir çı- a)'fi kabusun abammı --an- yapmak istedi. Dehşet ı inden çıbn bir kaaın 
nelerdenberi koşuya iştirak ra"_, Biıikleti ıorunce dınyordu. fren tutmuyordu. Bereket .. Cones,, in tarafına l>akı -
etmemişti. ·~. in: aldana . bir,ey Sağda yol dmlf metre versin arka tekerlek ıer- yor<lu. Yanındaki iki taife 

Bir adamın yakasını kur- reldi. derinlilinde Jalçm bir yara beıti. de kotu1iınu seyrediyorlar-

tarmak için ~ığı zaman Çocutun bisikleti san müntehi oluyordu. Birçok Nortbum iniıi, etrafı çi- dı. Betaet :Ye'fsin hiçbiri 

nasıl bir azim ve gayret kanarya renkte idi; üzerin- yıkınblar yolu liozmuş ol - çekli bahçelerle çevrilmiş bir karar ittihaz etmedi. 
~---~~~----.u........___.__.__.~.._....._,....._.....u._._~_.__._..._.......a,~....___..._..._.._.~...._~._ -..-..._._--_..,...,U'UJ1a........, ..... .-._..........._--.ııur.ı11LU~-=-~A1aa ~ırAnın 

yukarı tarafından ko 
adam görüldü. Bi~ 

memurunu andın 

•cones,, iyi görüp 

diğini tetkike bile 
madı. Bisikletini bir 

yenin duvarına da)! 

olanca kuvvetile k 
başladı. Rıhtım o c 

şehre doğru zikzal< 

yolla yükseliyordu. "4 
bu yola saptı. Gay 
dalle düşünüyordu. 

Nortburn istasytmun 

mezdi, kendisini tre 

yonunda arıyacakla 

hakkaktı. O.raya 
nafile yere tendini 

etmek demekti. 

Nortburn, Santbu 

merin aynıdır, her i 
de uzun bir cadde, ke 

birbirine benziyen 
lar, ayni hastalar 


