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Yarınki nushamızda 

Jhtildfın Cemiyeti. Akv a.ma. ha.v a.lesıi hakkında Yunan 
teklifini reddettik• Seftrlerini. ğeri çağırdılar 

fr.~nssıd~ teheddU"'I ~----- -·------ M. Papa orada hük~~te iza- ~ 
U uUu U UU hat verecek ve ıkı ay 

b· Bu günlerde Fransada 
k~r tebeddül oldu: başve

ıl M. Puvankare istifa et-
~ ; ~erine M. Briyan yeni 
t abıneyi teşkil etti. Ajans 

f elgrafları Puvankarenin isti
asına sebep olarak sıhhi maze
retten bahsediyorlar. Son 
~ınanlarda bir mide has
;lığından muztarip olan 

uvankareye bir ameliyat 
Yapılacakmış. Ameliyattan 
sonra da üç ay kadar ne-
kahet devresi varmış. Bu 
kadar uzun bir zaman res· 
rtıi işleri ile meşgul olamı-
racağını nazarı dikkate a
.an bu zat iktidar mevki
•nden çekilmeyi daha mu
Vaf ık bulmuş. 

ihtimal ki M. Puvankare
f in sİhhi vaziyetinde isti-
asına sebep gösterilebile-

cek bir rahatsızlık vardır; 
~ncak Fransız başvekilinin 
istifasını verirken etrafında 
tereyan eden siyasi hadi
•elere bakılırsa çekilmesini 
llıucip olan asıl sebebin 
kıh1hi mahiyette olmadığı 

0 ayca anlaşılır. 
liakikati halde M. Pu

Vankarenin mevkii son İn
Riliz intihabatmm neticesi 
İnl~şıldığı gün sarsılmıştır. 
0&ılterede amele hükume

ti iktidar yerine geldikten 
•onra M. Puvankarenin 
~manyaya karşı takip et
lıği siyasete Londrada kafi 
derecede müzaheret bula
llııyacağı meydana çıkmış
tır. 

d lngiliz ;başvekili M. Mak-
0na1dm Fransanm lngilte

bcye karşı mevcut h:ırp 
d orçlarının tenkisi aleyhin-
e olan ve intihabat mü-

Cad • , d b h e e .eri esnasın a u 

1 .tısustnki itilafnamenin par-
t(entoda tastikine muha
~ et edeceğini ilan eden 

11 
i ~novdeni maliye nazırı 

bı atıle kabinesine alması 
~ Otçlar meselesinde de 
G 0~ankare için Londrada 
llı~ıt kalmadığım göster-

ıştir. 

A Fakat M. Puvankarenin 
~nıe "k • rıı· rı aya olan harbı umu· 
Ilı l bcr.;.lan meselesinde 
t arul kaldığı müşkülat da
lla rn··h b u im olmuştur; Fransız 
~ aşvekili esasen Amerikaya 
arşı F 

~.. .. ransanın medyun 
c:>Orunın . . . 
Anı . esmı ıstemezken 
ie :r~kalıları Mellon-Beran-
llıe .ıt~IJ!ı mucibince veril -
ted~ı :~ap eden ilk taksitin 
aylı~ s~ hususunda birkaç 
fak bır tecile bile muva-

at ettı' · · Nih rememıştır. 

Başvekilimiz İsmet Paşa Hazretleri dün istimbotla !stanbula geçmişler,. otomobille 
şehirde bir tenezzühte bulunmuşlardır. Hususi fotograf muhabirimizin yukanya dercetti
~İmiz muvaffakiyetli enstantanesi Başvekil Hazretleri köprünün Haliç tarafında jstimbottan 
çıktıkları zaman alınmıştır. 

• 

Bir Itlas 
Şerif Ef.100000 lira 

açık verdi 
Sırkecinde Sanasarıyan ha· 

ninda dericilikle l§tlgal eden 
Edirnell Hacı Mehmet ıerlf Ef. 

100,000 lira açıkla lflAs etmlıUr. 
Mehmet Şerif efendinin Sa-

nasaryan haııındııki dairesile 
Emlnönllndki Altın çiçek is

mindeki kundura m~uası mah
kemece temhir edilmtotir. 

Altay 
İzmir şampiyonu önu

muzdekl hafla şehrimi~ 
de maç yapacak 

lzmir futbol şampiyonu 
Altay takımı Galatasaraym 
lzmire vaki olan ceyahati
ni iade etmek üzere ağus
tosun yedinci ve ya seki
z" nci günü şehrimize gele
cektir. İımir şampiyonu 
ayın dokuzuncu cuma gü· 
nü Fenerbahçe ile, on bi
rinci pazar günü de Gala
tasaray)a maç yapacaktır. 
Takımlarımız önümüzdeki 
hafta içinde ayrı ayrı ta· 
kımlarla talim müsabakaları 
yapacaklardır. 

!' 

Kadriye H. ve arkadaşları 
Beraet 

ettiler 
Kesif bir samlin küt • 
lesi bu adil katarı şid • 

detle alkışlamışhr 

Mevkuflar tahliye 
edildiler 

lzmlr, 30 (A.A} -- Sui kast 
maznunu sıfatile ağıt ceza mah
kemesinde mahkemeleri icra 
edilmekte otan Kacfrfye H. ve 
rüfekası bugün müdaf aalannı 
okumuşlar, neticede Cümhurfyet 

Kadriye Hanımın lmılrde mu-
hakeme esnasında alınmıt hakimlerinin "dil kararına intizar 

bir resmi eylediklerini söylemişlerdir. He-
yeti hakime keyfiyeti müzakereden sonra kararnameyi tanzim etmiş 

ve karar maznunlara tefhim olunmuştur. Verilen karara nazaran 
maznunların cürümleri sabit olmadığından cümlesi beraet etmiş· 

lerdir. Kesif bir sarnHn kütlesi Cümhuriyet hikimlerinin verdi~f 
bu adil ve bitaraf kararı şiddetle alkışlamışlardır. Mevkuflar 
derhal tahliye edilmişlerdir. 

* .. * 
Halkın tezahüratı 

Beraet edenler Hikmet Bey Aleyhinde 
dova mı açacaklar 1 

bor 
1 

ayet M. Puvankare 
çar 'tT'f toy 1 ı a ını parlamen-

1.ı)i : !a~dik ettirmek mes-
' 

lznzir, 30 (Vakzt)- Kadriye ll. t'e arka
daşları 1ıa kkındoki beraet kararı t<'fhinı 
olunduktan :;onra halk Adliye binası ö111l.nde 
tezahürat yaptı. A1aznzazlar nılidafaalarını 
yaparlarken nıüstantik Hiknıet Beye ta1riz 
<-·e hücunılarda bulundular. lstanbula dön
diikleri zanıan llikrnet Bey /,akkında dava 
açacakları lıuvvctle söy·lennıektedir. 

1 y tını de k d" .. . 
~ rnaı h en ı uzerıne 
Ancak muztar kalmıştır. 
butün M. Puvankarenin 
~rn ınevcudiyeti ile ilti-
~ldı etmek mecburiyetinde 
llıec)·ğı borçlar itilafnamesi 

ıste s k' f ekse . e ız rey azla bir 
t. rıyet t . 
ır. A.nl cmın edebilmiş-

)'ct ka aşılıyor ki bu vazi
lcctte a rşısında M. Puvan
isteın rtık yerinde kalmak 

fi· cıniştir. 
~ov~ç k!üphe yoktur ki M. 
kttvv~li r~ ~vru~anın en 
de11 b· . s~yası şahsıyetlerin
cuınh ırıdır. Kendisi rcisi-

ur makamını ihraz 

Altaylı oyunculardan bir grJP 

etmiş olduğu halde sırf 
memleketine hizmet etmek 
emelile harbi umumiden 
sonra başvekalet sandali
yesini kabul etmiştir. Ve 
filhakika mevkii iktidara 
geldiği zaman Fransayı 
müthiş bir mali buhran 
içinden kurtarmış, Fransız 
frangının kıymeti sıfıra 
doğru inerken mali felaketi 
tevkife muvaffak olmuş, 
frangın kıymetini az zaman 
içinde tesbit etmiştir. 

Sonra lngiltere ile f&P
tığı bahri itilaf sayesmdo 

memleketinin harici siyase
tine birkaç sene büyük bir 
nüfuz ve kudret vermiştir. 
Bugün kendisinin iktidar 
mevkiinden uzaklaşmasını 
icap ettiren sebepler ise be
şeri iktidar haricinde olan 
şeylerdendir. 

Bu izahattan şu hakikat 
anlaşılır ki Povankarenin 
istif asını intaç eden amiller 
halefi olan M. Briyanı ha -
rici işlerde biraz daha uy
s~ 1 hareket etmiye mecbur 
edecektir. 

Mehmet Asım 

Tedbir __ _.._ 

Kereste mağazaları şehir 
haricine çıkartılacak 
Anlara, 30 { T clcfon )- Da • 

hiliye 'Vekilctinin ıon Ankara yan
gını mUnuebctile '11Syctlere gön -
derdi~ bir tamimde: 

1 - Kereıte dcaretanelcrf ıehlr 
haricinde \'e mahalleJere uzak ola
caktır. 

2 - Şehir içinde Lulunma1an 
zaruı1 olanlar da mazaalh ff lcargrr 
yapılacaktır. 

3 - Valiler ve tclı.remhılcııl bu 
ıtfe bizzat meıgul 61ac:ibr. O. • 
~. 

mezun olacakmış! • 
M. ftomauosun sefir olması ınuht.emel 

v·erdiğinıiz 'J'Ct cePabı Ankarada tespit 
1 olunan esasat ha1rici11de,;,.eni hiçbir rnü .. 
1 zakereyi kabul etmemek hakkındaki rnevcul 1 

karat·ın neticesidir. ı 

'1.Yirkiye lıiikz1nwti Yunanlıların altı ! 
senedenberi sz"iriindürdz'ikleri bu '11ıeselenin 
yeniden bir çıkrnaza girnıesine artık nzü .. 
saade edenıez. 

M. Papa 

Atina, 30 ( Anek ) - Yunan hari
ciye nezareti cuma günü mübadeleden 
müteveIJit bütün meselelerin Cemiyeti 
akvamın hakemlikine havalesi zımnında 
Papaya talimat göndermiştir. 

bu teklifi Türkiye reddetti. {lu 
T-/lrhlyenln bu ret cevabı .. 

M. Papa Tevfik Rüıtü Beyi ziya· 
retle Yunanfstanın bu teklifini tebliğ 
elmfttlr. 

Dün akşam M. Papadan Tevfik 
Rüştü B. ile vuku bulan mülakatının 
neticesini havi bir telgraf gelmiştir. 

Yunan hariciye nazırı bu telgraf hak
kında gazetecilere şu beyanatta bulun
muştur: 

rine Yunan hukilmetl 11. P1ıp1JY' 
k ar ve• Atinaya çağırmağa ar 11. 

rerek keyfiyeti telgra~ 
Papaya bildlrmlıtlr. 

Ankaradan hareket ederken sefaret 

Ba k,. "b" M Janese umurunu sefaret ş atı ı · 
d.. . t . t' M Papa buraya tev ıını emre mış ır. · b ··k" 

gelince vaziyetin inkişafı hakkında u u· 
mele izahat verecektir. 

* Atina, 30 (Ano) - Hariciye n~~· 
1 k . b t ermek ıçın reti Atinaya ge ere ıza a v . ti 

M. Papaya iki aylık mezuniyet ~:ış ~· 
ratm lnkıtaından ıonra bGtOn meaelele. Papaya gaybubetinde baş ki P • 

- Filhakika Yunanlıtan müzake-

rfn hakeme havalealnl teklif etU. Fakat Janes vekalet edecektir. rafl 
----------------------, Atinadan gelen telg ar 
Şehrimize gelen Bul,nrlar Yunanlıların son :ke~ 

tekliflerinin de tar b.:~z 

Evvelkl gün şchrlmJze J 50 kişilik bir Bulgar talebe kafi

lesi gelmiştir. Talebeler arasında 30 kişilik bir musiki he

yeti de bulunmaktadır. 

Bulgar talebeleri evvelki gün akşam, şchtimlzdekl Bulgar 

mektebi muallimlerile birlikte Taksim Cumhuriyet abidesine 

giderek bir çelenk koymuşlar ve Türk- Bulgar dostluğundan 

bahseden nutuklar .söylenmiştir. Resmlmlz Bulgnr seyyahları 
toplu bir halde göstermektedir. 

dan reddedildiA'ini 1 ır• 
h··Jcümemektedir. Yunan u 

• .. .ı.: leyı' yeniden 
tının, m~se d 

.. .. d .. mek maksa ına 
surun ur ı .. 
matuf olan bütün me~.c.. 
lerin Cemiyeti akvaw-

h k 1.ğ. havalesi tek• 
a em ı ıne d 

ı·f· . tarahmızdan red o-
ı ının ·d· 

k b'" 1 1 lunacağı pe ta 11 • 
. · Ankarada 

Hiikümetımıı, f 
1 ve iki tara 

tespit o unan bul edi· 
murahhaslannca ka h. 
len ~saslar haricinde 

.. hake 
bir muzakere ve b lı6f., 
teklifi kabul etmeme:.,:. 
kmdaki kararını mu 

etmektedir. 
Papa değişiyor mu 't 

kı·f· hariciye ve-
Son te ı ın edd" 

kilimiz tarafından r ı 
Yunan bariciy~ 

üzerine -- -13 üncü resiın sersıisfl 

• · • hazırlıklarını bitir 
Güzel San'atlar BirliA'i resim şubesf, 13üncü rl!srm sergısının 1· . de'-: -..londa 

ı · G Iatasaray ısesm ıu ;ıtCR 
miştir. Sergiye iştirak eden san'atkarlanmızm eser en 8 

,Yerlerine konulmuştur. Sergi yann M. Mecliai 
Düne kadar kabul olunan tabloların yekunu 250 kadardır. 
· · B 1-:ı· · · b Jan"Je Jcü-t olunacaktır. ,eiaımız ye aşveJU ımızın uzur r- • • arade p.tteriJol' • 
Reap1im is bu arside t~ıbir edilecek tablolann bırkaçını bır 
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nazırı, sefir Papayı izahat 
almak üzere Atinaya da\tet 
etmiştir. Ancak Yunanlılar 
bu daveti~ iki hükumet 
arasında bir kat'ı münase
bet manaı;ı:>ı tazammun 
etmemesi için Papaya iki 
ay mezuniyet verildiğini 
bildirmektedirler. 

Ser 
k 

ile 
alı 

irandak" iıyanda da herteyden ( 1JalıUde: 3lacıçte; ) 
evvel ÖrÜllCh b dur ,- t()t Karadenız havalisin- \'iymnda bir komünbt J 

Yunan nazırı Mihalako • 
pulos ile Papa arasındaki 
münafer t ve Mihalakopu • 
)osun Estiya gazetesinde 
Papa ve Diyamandopulos 
aleyhindeki neşriyatı hatır

lardadır. Binaenaleyh Türk 
Yunan münasebatının aldığı 

son gergin vaziyet üzerine 
alakadar mahafil Papanın 

artık Ankaraya avdet ede
rniyeceA'ini muhakkak adde
diyorlar. 

Sefir kim olU<·ak '! 
Bir müddetten beri teh· 

rimizde bulunan sabıl< Yu
nan hariciye nazırı M. Ro
manosuıı hususi bir vazife 
ile şehrimize i ldiği yazıl
mıştı. 

Yunan murahhaslarına 
talimat getirdikten sonra 
nıuzakerah uzaktan takip 
eden M. Romanosun Papa
nın yerine Ankara sefare
tine tayin olunacağı rivayet 
edilmektedir. 

Hirden bire uyar. Jım. G tın 
ağarmıştı. Genç · kııclııı cta 
henli7. yanımda !dl'. Buıı:ı <oıı 
derece sevindim; ~link li h:ıp
soldum olalı. her ak nm 
mahpu,Jardan bir kısmı idama 

götüruklli. . 
Diğer mahpuıJ~rdan tcm'.n 

olıındutunıı r;öre o gece h ı ~ 
kimse çal(ırılmamı~. 

Aleksanda· Zubkofun luttır•iı 
tim. Oııl rı zntcn t nırdım. 
:.'il rlıatııctli kim kt lılzt? 
ha?.Cn bir l ukılıa eh1ck :ttı· 

yorl a ruı. O s ırnıl.tı, gıda ola
rak ;ulnı z elli clir.ıtı ekme!< 
\'t.: J .. ayn~nmı~ ~ ıl'.ak su tl ı•n 

lı.~ka h'r ~ey ' ctmiyorlıırtl:: 
onun i ~i•ı yol li z~ri ıı dc pa
tatcı: ~abu~u, tillga ha:ı 
YC di );c r \'Lipk r \ı ul d ukça 

Genç kadın iimltlenmi ı·e 

başlnmı~tı. Fakat ak~ :ıma 
doğru komiser kapıclrtn girdi. 
Kadının J5mi söylendi Biçare
nin rengi attı n kckcıc,• ı : 

- Beni ne ynpacaksımz ? 

- Hapse götlireccğiz 1 
Sureti umumiycde ('cb-

nın elinden kurtulıırak ~dl 
bir zindana veya ceza Çl'k

mck iizere hapse sokulnnlar 
bahtiyar addolunurdu: l liç 
olmazsa oralarda yıkanmnk 
mümkündü, uyuı'acak yer 
yastık, yorgan vardL 

Genç kadın yany,;unıı kol
ları arasına almak htcdi. Fa-

t plar, l~tmlz 1ıitir.1:c lıu ıı l a rla 

. öl<lc bir çorb~ yap.ırd ık. 
U giiıı de bir p;ardiyaııla 

ba; ba <a koııu 1· uvcırd u ııı. Er· . ' . 
tt»l ı;iiııli tekrnr hala temi!.• 

knılı c ı;ı;ndcrild!m . D"<tla
rımdan '·Yaro laY., lı doktor 
"Krilof., ha sı~ ol tl uj;umu siiy
bli. Fabt kalk ı p i~~ r. fdln
CCJ'c ka.lar p;.ırdlprılsrdan 
bet munmele p;i.irdli . Biz 
me;,.ul iken komi>erlcr ya-•o 
ııııtııl.a ~cliror ve alay edi· . - . 
yorlttrdı. '·."ahi sizin Yazifcni1' ... 
b.... muzu temizleyin b:ıka
lım!. ~ diyorlardı . 

Çalı,ma~a buil:ıılıfımın 
dürdüııcıl n:ya hc,inci ı;linü 
bir nıulınfız kandırır~ı. ". lo~ 
ko\"n,. p bir telgrnl ~in.. 
dermiyc ınıl\·pffak oldum. 

1 de'-ı· gu··mr··ıfleri teftiş meb'u<; teYkif cdilnıi~tir. ~ " Ta 1 • in Talının mu· .Buıılıırın m ı ı.ı ırraları ııltı• ,. ft -

b! ı l== d Ihsan Rıfat Bey av· + Yugost\ryrı, Pirot i lrnbirl !rıın aliı·ali hakkında na di!öen şehirlerden . r e en , 
yr.zdı·ı 111 fu » Jl bir makale- Şirazdır. urailaki e ker lı.a- § det etmiştir. nlc'\kaı·clı.: ini feslıctmi ?tit. k 
de k~bilelerin i ymıınd:<ıı z1ratıın ortularına kadar nıii· j + İngiliz !itası 1018 ti> :\!. V cnizclo~ LahLy~ ~ 
1· alı<~tımNc Ye lıunl,ırın l.l n dafaa halinde ka1nıı~lar;a da ~ kuruşta kapanmıştır. lıarclttt ctnıi}tİr. l 
oldı:klarıııı, niçin i ·)an ettik- takvirc kıt'Rtlan mu\·a•af,\t f + Adapaıarından ge· +:-ıı. Puvdıık:ırLye anıc- J 

t~dir. 

1 r ·ınl u ·klluc iıah etmek- ctti"lııden lnarruzıı !!""mi~- - ı· ] 11-ı lı ıber ye- " 
" --• _§ tirilen bir adam hakkın- ıyat yapı a.:a,, ' ~ 1 ' rdir. ; 

Fnr$ tarn!ından Yııkubulan 

i• ·ıtnır1 hayli eneli c \erecek 
lıir m:ıhl ;ettedir. llıırJda 
ç;cçen ıfüaııın ortalarında ba
harlı kahil l lı;indc i yan 
ha lamı,ıır. Bu kabile, l l:lilı· 

' şe na mile nıaruf ·c i-) anııı 

cmııpda mukim :\rap krtl ile
lerdir. 

Daha sonrıı ls)'nn KAı aJ !ara 
ı , yet ctıtıiıtir. KA gııylnr 
ı .10,1)00 bırı nu!u:tan mlltc· 
şekki! ve a.lan Turk olan 
bir kabil~dlr. Ka· aylal', 1 fa· 
hamlan figl mıt me. leye ka
dar lmtldat eden hir sahada 
yaşnrlıır. · layıstıt h(ikumct 
lıurard ııskcr gliııd•'tıtıiş. fa. 
kat muvallak o1amamı ,.c 
hnrp J>all < cum ctnıi tir. 
Kabileler, askerlerin ınuvasa
lc Jıaılıırını,. tclıı;t"l tdlıtını 

ı,; ;lror, yolları bowyor, H· 

•i ~haları muha•ara 11\ıına . ' 

~= "da .;;ylcdig" i bazı sözler rilmcl;ıedir. § !ren hWkıbıerinh hedeflerin- ~ ~ 
" hk k ı + Silczyad:ı bir lll:t(kn § c!ın biri, kabileleri merkezi 

hiıkumctc tali kılmaktır. 

Çünkü bu meselenin lhm:ıli 

devletin 1. ılkrarını tehdit c-
der. 1 ltilıılmet, kabile rci,Je
rln! hi1.za.t ıavin ve kabile
lerin hiç Rr7.U. etmediği alı-
7.lı! ktt u ıılünü tatbik etmek 
l tiyor. ifa itilııır llc hiıkl'l-

~ sebebile ta i at yapı· . 
1

, g 
= maktadır. facı ası olmuş, 2 3 aıııc.c -;, l + Saliha isminde bir ölmüş, 12 lıi)i y.ırolannıı~- l 
J H., bir genci ixi el silah tır. j 
" "" fransız kJbincsi tc- ı : atarak yaralamıştır. Y • \ + Kendiııine aşk mek- şckkül etmek üzeredir. :\!. ff 
~ tupları gönderen bir gen- Briy;ın, kJbincdc hiı; bır ) 
l k 1" de"İ~ilıiik olıııadıg!nı teyit ~ l ci öldüren genç me lep ı t> • 

~ etmiştir. J\cndisi lıari-iyc)i J metin bu biırtık t'3r·hbll !eri ~ Sacit Ef. nin muhakeme- -
" de Lfrnıhtc cdccclair. 1 muluıvemcıle karşılanmakta· ~ sine bugün devam oluna- :ımr.:::ı::::nmm::::::~:::-••• :ı::::i 

t!ır. } caktır. trenle Ankaradan Jchri· } 
"'l'aymi~ muhabirine giırc \ Aııtercpo buhranı mize gelecektir. % 

bir çok il ker ve sh"il Irat\- i hakkında izahat vermek .O. Hnkomeıimiz Y ıırıanlı· g 
lılar; bü !>yanlarda lng!l!7. \ üzere Ankataya giden ların hakem tel<lıfini reddetrr.ljllr-~ 
parmağı oldugundan ,liphe { Liman şirketi müdürü t()t Yunan seliri Pnı- ,~ ı; ' 
etmektedirler. Tayml3 nıuha- j Hamdi B. bugün şehri- naya davet e<lılrtıişıir. 
lıiri, lıutıl:ırın tabii yanlış i mize avdet edecektir. Ilaşmurnhh TcYlık k~' 
oldu;unu ~ lüyor. } of)o Ticaret miidürü u- mil bey buguıı Ankııraya ·· ! 

- - -- "%, mumisi Naki B. bugünkü deeekllr. " "'"'" 
f -111 • b • ı · • . f i i,ett11 1111111111 ıını 11111111 ıfnfttuiltffffttııırttılhtııııııllıtlıtt1 ıııııııııı 1111 ıtllııııı 1 11ılllltı11111tlllllt11111ılil 11._11.ııı 

. ı sana) ı ıı· ıgıscı•g s ~ Ruslarla Çtrılilerin atası ıioğtıdu 
ı - Strgi 6 ağustos 92\J sah Sabık Yunan nazırının 

Papayı istihlaf etmesi ali• 

kadar mahafilde pek muh
temel addedilmektedir. 

kat onu menettiler, Ye k~n
disini cebren dı~al'l çıkardı· 
!ar. Az ı;onrıı avluda tekrar 
yaylım ateşini duyduk. ,\yni 
zamanda müthi~ ~ayhalar 
işittik. Bunun ifaerine bir 
memur geldi ve kııdının 

idam ~ildiğiııl haber v~nli. 

1 feri! iizerimcki büdin para· 
yı hizmet mukabili ol~rak 
:ıldı. l· nbt Y3İdcrrtirt beni 
kurtarmak için son dereceye 
kadar sarfı gayret edcceg!nc 
cm!ııdim. Yara~ ya\ a$ sa~ 

ka!ac~ı;ım 1""C btı dtız:ıhl h:ı

ynttan kurtubcaıı;tıtt ilmlth 
içimde rcr etrtııj'e b.ı;l<tt!ı. 

C:llrıler lınn:ı o dairede fe-1-
kalı\dc uzun ıı;cli yordu. 

alıyorlardf. günü Galatasaray binasında 
\ ;;..;;.;.;;:..;...-;-.--..;;;.;.;~;.;.;;;.;;;..;.......-1\ k iişa t c dil e cc k tir. 

T. Kaınil Bey gidiyor 
Baş murahhasımıı Tev- Ben de idam tdilmiye hazır-

fik Kamil Bey bugün An- !anıyordum. Maam:ılih ça-
kara ya gidecektir. Muma· ğırılmadım. 

ileyh dün bir muharrimize Ertesi sabah bir çok ko-
şu beyanatta bulunmuştur. miscrler ll'cldiler; mahpusları 

" Son vaziyet hakkında p;ürcbileceklcri i~e güre ~ı
ıııflara tııksirrt ettiler. l\ir hariciyeden mütemıniın 

malumat aldım. Bu vaziyet kısmı Ui ımacakliirdı; Jijl;cr· 
lcri lıırap cdtlcr. evlerin karşı!ında mübadele ko- tı 
enkazını l;aklıracntdardı; lmisyonu ancak tali ;,lerle 
kıye~i de ç - kanın halı\larını 

menul olmaktadır. ıemlz tuta lılardı. lkn (i~Undi 
Ez cümle takdiri kıymi>t k ma lth t'dllmck kederine 

komisyonlarının lağvı gibi u ;~,ıım. Cmıdim 7. yad le ti; 
iklıııat tetbirlcrinc teveuül ç nkiı bu ,. ile ile y ltıt.ı: 
ettik. bir tek m !ıı nczareti~lc 

Muallak meselelerin esa- bulunmak nfıııctınc mazhar 
ısna henüz temas edilmedi. olııcalcıım. 

Takdiri kiymet komisyon- Çela mt'nltırl rı benim og. 
!arının Jafvı hakkında y u- tüm ar 1 rı S11' dıı ooy-
n 11 hükiinıetinin cevabını nnmda lı ol:ın bir kilçlık 

totlıayı l!kmJşlerJI. JJ lıa 
bekliyoruİ. Yatın (bugün) ipı!<la. oda bir ~ardlnn lı:an-
Ankaraya gidiyonım. Harl- d k · 

ırara · ::\Tosky.ada vakkmı: 
rciye vekili beyle temas e- bir telgraf göndermek kara-
tdeceğim. rını '·etmi~!lm. Çckanın lıa-

4 Ağustosta avdet el· pisaııcsinde hulunduğumuz 
mel:: niyetindeyim- Yunan mudıler kalabalık mııl:tı.rız-
sefirinin geri davet edildi- lar arasında bir v&'511e bula-
ğ'ine dair malumat alma- mamışıım. 
dıın. Yunan emlakine vazı- J~rıesi günii taş kıranlar 
yet haklo:ında . hen?t _ bir ~a!ilesine ittihak edildim. 
emir tebliğ edılmemıştır. 1 arosıa,- , sokaklnrını geç-

---- --- - - -

l foriç i!C' tem:ı~:ı mll\·~ffak r 

ulalı li~11ii1. on ~ltı l(lırı ol
ıt11ı111~tL T"lıı;ı'a f ı ndm alıp 
nlmndtklnnnı hMl! htlmtyor• 
.ıum. üıı )'Qt\irlei gun sabah
ıerin işe ı;klecci';imi7. sırada 
~okakta biraderimi gördüm. 
Bana . sienmiye kıyışamttdı. 
O ık Rm o ·kaluca ekmek., 
tereyağı, et, . ucuk ve . ire 
ıklım. BirıKfcrim banı iti 

r erzıık gliııılermck tçhı 
Çeka komi.- rindarı il.in ı .. 
llh tml tL O katlar ı lt
mt}tım kl ıi·t ime yedi !lô

murı k mel.: yeıf m. 
(Blwo"4ı} 

~~--·--=~~~_;_ 

TEŞEKXORO ALENİ 
Yapılan ameliyatıan dolayı 

loıf;; t!yaretlerıle me-reddeı ve 

muhahbcıl•rınt Myit buyaran 
arl<ad~larıma l<albimin minnet 
ve şükranlarını arza halı neka
he!fm mGsait olmadığından hissi 

f itntlnanımııı r~kdimhıe lüıüfkAr 
j cerldtniıin cl!merl • .,.ıtalarını 

J 

tın it .,ıerım efendim. 
Eshak adliJJ• mıislepı «ukııt 

Kenan Ömer 

o-----~--~~ 
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Çarçur ettirip beni so

kakta bırakır mı mn ? " 
dem;~ti. Çoc klar eve 

bir mezara girer gibı ağ'· 

lıya lıya ,ırd ilcr • Ali Rı· 
za bey de aşaJı yulwı 

aynı Li te idi. F lc.ııt buna 

rapen bpıdaıt ilk .dıııu· 

nı ken yn ihtiy r1 

elindeki anahtan d ına 

götürdii : • Allah yoklup. 

Kırk beş gün dil a~ız v r

meden y ttı. Bet ket ver

sin lıastaJık tthlikeli birtty 

dejildi. Crvard.1 o uran 

ıöstenııesin... • diy• 
itti. 

* 
Leyla son vak' adan 

lıala düzetememl~ti. 

beri 

Eve 

girdiklerinin ikinci pnü : 

.. s· aşım ... 
haykırarak 

başım ... 

yatağa 

• diye 

diiftü. 

bir tekaüt doktor: 

• Sinir ... iyi yedirip İçi· 

rin.. ıkmayın... birşey 

blmaı. •• • diyOTdu. Dok

söylediti fibi Leyla 
bit ~ ay ra ya k-

b. ~ icat b biitiin 

bir Leyli olar k.. •• 
H ık ·ınd bir ece 

onu yataktan almışlar; ye

rine bir ka ı ko)'• 
• .,ı.ar gibi idi. Çô blfti. 
Yeni yurumeğe başlamış 

bil' ~ulc gibi ~tikle 

geıi)'orı ikide bird1t pı1eri 

bnrarak t eriı. yüz·· -

lı:apıyordu. Çehre çok de

ti mİJ olmakla beraber ıe-
ne ıiııeldi. 

Hastalı bu ç lıreye maz

i ınJııta nıer blrşey ıe
tirdiı; için Ali Rıza hey 
on hatta eskisinden de 
g"ıcl lnıluyordu. 

Leylanın y\ltü fibi lıfa. 
lu da değişmişti. Artık 
eakisi gibi Yarı Yoka hır
çınlanmıyor, kaderine ma-

mile boyun miş bul ikı· 
yordtr. Ali Rıza bey kızının 

öılttinin daima bir hafif 

btıju il IGaph oldı1111t1111 

dikkat tUi. ihtiyar 

öjk ıtıli1or ki. ç kar-

şımıd•lı kte, IÖ% töy' •lwn, 

ıalümser l{ içJn ağlı-

lt•retler 

Emlak kaçakçılığı mı? 
Bey~hırıda Muhtelit 

Mübadele komisyonunun 
içind rduğu büyiik 
bina Yu n tcbaasın· 
dan Mavrokordatoya ait 
olduğu halde hükümet 
tıırafırtp&n tatbiki mcv• • 
zuu Öahsolan vazıyet 

muamelesinden kurtar· 
mak lçltr Mavrokorda
tonun Rus tabiiyetinde 
B~ferflmclc: istendiği g.ı
zetelete aksediyot. Ha
lıikati haldo Türk· Yu
nan miizakcratının inkı
taı üzerine hükün1et ta
rafmdan mukabele bil
~isiı olarak Yunan em
lakine vıızıyet hazırlık
ları başlayınca yalnız 
Mavrokordato değil, di
ier bir çokları emlak
lerini vazıyett-en kaçır· 
mak çarelerine teşeb
büs etmişlerdir. Onun 
için gerek tabiiyet de
ğiştirmek, gerek başka 
manevreler çevirmek su
retile yapılacak emlak 
kaçakçılığına çok diklı:at 
etmek lazımdır. 

== 

2 - Sergi tıır hıf!a milddet
le halkımıza 'açıktır. On!ıftliye 
yoktur. herkes sabah saat 9 dan 
alı,ım ıs ze 

0

kaclar ziyaret edi

lebfllr. llk ktışaf ~nü davetrıie 
te ai!tit. 

3 - OllıililSHay liscsi:ıln 
a 1 Jratıııdakl yedi ce im salon 
1'L suca!, trikotaf, ip kll,tşle

nieli t}Ya, d ri •e deridllğe 

mlitaallık eşya, ıtrıyat ve ftll!

vaı.ldı gıdJiye, madeni eşya, 

mobllya, halı, tülün, mamiıl:l

lııa talı is edilm~ ı·e her sa
lonun ka~nda salon ~ıımarası 
ve t~şhlr edikn eSYanırı ismiııi 

mfıbeyyen l3vlıa asılmıştır. 

4 - Eşya 29 lemmuz 29 cu-

martesl giiıı!inclen 4 ağustos 

r 

29 pnar gtinu a~şamma kadar 

bbu! ırdilır ektir. Bıı ıtıliddelin 

1 mürurundan sonra eşya kabul 
1 eJilmez. 

5 - 1-itr salonda bir ıııem~ 
ru malısııs vardır. J:şy:ı sahiple

rine yerini ıöster;r. J:ş~a. sahi~ 

!eri eşyzJarını ilıbar 'l'e yerlııi 

l 
tanzim tdcr. 

6 - Eşya sahibi cşı•asını si
gorta ettirıııiye mecburdur. 

7 - Vıtkı dardır. Alfıkrda· 

ranm istical buyur malan rica 
o!utrnr. 

D 
,, 
O. 

~· 

,, 
u 

yar', arıca güz yatları öyl• 

ince l:i, damla: halinde 

düşmeden buhar olııp ha

vaya dafıılıyordıı. Bu, l;elki 

sinirleri gevşemiş bir ihti

yar vehmi idi. Fakat ne 

olursa olsun Leylayiı karşı 

içinde garip bir merhamet 

uyandırdı, 

Sonra eski baba sevgi· 

leri teha.- canlanmıya baş

ladı. Kızına olan biiUitı 
inli' aHeri yav yavq sil' 

nip kayboldu. 

Leyla bitat ayaklandık

tan sonra sokağa çıkmaya 

başladı. 

Doktor onu gezdfrlp eğ• 

lenJirınclcrini, hatta müm

künse hava tebdiline gö-

tilrmeletini seylüyotdu. Hı

va tebdili irııkansıı bir 

şeydi. 

ihtiyar adam etlt siitlü 

hir hasta yemeği tedarik 

edinciye kadar akla karayı 

seçiyordu. Fakat buna. mu

lcabif Leyla ara sıra ge

zinme~e gidebitırdi. 

flk defasında Hayriye 

Hanım bıım sarıp sarma

ladı, ttctıt bir paraşo!ıı bin

direrek deniz kenarında 

hava almıya satü dii. o 
gün !Okılc kapım yııtııtıd~ 

lci lcüçülc odıt<ia geçen bir 

vak'a Ali Rıza beyin kal

bim ıeıw kanla doklutdu • 

Hayriye hanıııım &ir ka

bahat işler gibi ezile bü-

Öyle amma havai~ çok sıcak 

lımir~R ~lr ynnuın 
Büyük bir tütün depo

su tamamen yandı 
lzmlr, 30 (A.A.) - Diin 

gece sabaha karşı Tiirkler 
sokağındaki tiitün dcposun

dnn çıkan yangın tıeticeSinde 

nıezktlr bina kılmilen yan
mış ve etrafına sirayetine 
nıevdan vtrilmerniştir. Zarar 
ye ziyan 180 bin llrı rad
desinde olduğu rııfımltı tdll
muktedir. Tutünlertn ve bt

naııın sigortalı bulunduğu 

anlaşılmıştır. Yangının bir 

kaza neticesinde çıktığı zan
no!unmaktadır. ,,,, 

Yırım asır evel!<i 

VAKiT 
31 Temmuz 7879 

ı•-~Dtl.~-n-ka~gff-n n~~ -
kfiy ahalisinden üç 
yifz kişi derunu ce
s{r vapurlarmdan 
şik.11.yeti haın Utr 
mazhar teriibile ba· 
111.jliye gettirerek 

f 11hametlll l>a1yekll 
paşa haueilt!tlne 
takdim ve banda va
pıırlann piruk111 ' 
ğanden ve idarenin 

1 
imtiyaz hflAfındtJ 
hareketinden bahS' 
etmişlerdir. ,,; 

--# 

Yazan: Reşat Nuri 
züle Leylanın yanına bir 

bohça bırakmıştı. Bu, Nec· 

lanın •başım gözüm sada

kası olsun,. diye ablasına 

bıraktıgı mabut kadife 

manto idi. 

Neclanın o kavga ıı.eeeai 

yırtıcı bir küstahlıkla bağı

ra bağıra söylediği bu söz

ler hı& dakikada. muhakkak 

hepsinin kulsfında çmlı

yordu. Fakat orada hiç 

kimse bıınu hatırladığını 

söylemiye ceNret edemi· 

yordu. Çünkü o halde bu 

kıymetli mantoyu hakaretle 

sokağa atmak İAzım gele

cekti. 

Hayriye m l.cıylanın 

hırçın?aşıtıaruasından, otur-

dıısıı duğu yerde sessiz se 
f· 

düşünmesinden cesaret 11 

dı, boğ'lılc: bir sesle: 
~urı~ 

- Haydi kızım... .; 

arkana giy dt gidelim·" 
r~· 

Dtdi. ihtiyar kadın ' \, 
tıe~· 

de manto ile ayakta., ·ıe 
liyor, lc:ocasile gotı:ıe 
gelmemek için başıııı 

tarafa çeYiriyardu. ~ 
Ali Rıza B. kızı~rt. ,)illİ 

gözleri brarıyor gıbi tıf' 
yGzüne götürdiikte11 ~o n,., 

d 
f(s.l'" 

yavaş yavaf yerin eı'I tılı' 

b~ını gördü, buğaıııııı 
şey tıkıldı. 

§ ııtt le'' 
Le,ll artık her g •• 10fı 

dife mantosunu g~~s~ 
başını alıp sokaK 5 

geziyordu. < P""',11 



Ttbdü )Ja! 
u~hadele dşindtki son 
.• " .AZ~P<ll~ik~cn sonra, ha
d _ cın ımıdi de suya 
Uşuncc 

• unanlılar artık 

~~ bcr türl · ·une baş 
"urıntktin çektnn1ez oldular. 

R.c1a1ef . . ~t ... ın ınht5an onlanı1 
ınuc~j y 

İ"' . r. aradıhşbrmm bu 
... tl\":17.111d -f) · :ı gozumfız )'Ok. 

~ hiziın l· -1 1 · · · ~ . • \O c erımız ıh.en 

1 eyliilde "' n bir sergi 
ac•fü•aklar 

" 
Ressamların 1 ağustosta Gala

latr sır.ay lisesinde bir sergi ı 
~çacakları yazılmıştı. Haber 
alıııdı_gına göre, l:u sergiye A\·
nıpada tahsil etmiş olan gt'ııç 

rrssam1ıırımı7. fştirak etıniyecei<

lerdir. Bu gent;lt>r bir eylülde 
PeraP,:alasta bir sergi açacak-
lardır. 1~ ~ı~ıı Y unanhlann tıy-

lllli d' Trtnüş Ye kendile- Bu ayrılık her hangi hir il·-
ıııa.~ı ayı nzifeJerdc kullan-
;]_ ill'ıtı. Mora isvanında tilaftan ve dıır~ınlıktaıı nıüte -
"llllt CttJlde ~ ' \ellit dt>ğildir. Genç rcss:unlar, 
"e 4-ha rl Yunau j tikliıl s,.ıı•at tetikkiledııin büsbiihin 
da sonraki kmılhklan ayrı olduğunu iddia ederek 

'Qwlıra \"ekar ciddilik ~r b ' ' a.:abeylerile teşriki mesai et • 
ty :ış!ı1ık getirmedi. H.ttta ın~kteı1 içtinap eylemi<:lerdir. 

n hud :w daoa Ut, kırbaç ız mey- Hatta genç r~~mlar ilk dafa 
~. h.ulunca, bütün bütün olarak ayrı sergjferini Aııkaraua 
~r ve içlerindeki aç_n_ıış_la_r_d_ı. _____ _ 

~ k~naliı;asyonlan de.şip gu lir"'" rdı 
~~~,:~:;:" d: mı 1111Bnil 1 
hlJ r. Falcat anlaştlan bu- D d f d lığ .. ·• ııta d k . ün e ter ar a mu-
bır rı:q~ anmadılar kı yem ıracaat ettuer 
ru~ et de\'rinin Jia.pıl.ı- Muamele vergisini vt>rınedik· 

leriauien dolayı ( Jo) ~dar de
ri :fab.rikas.ma d~fterdarhk tara-
fı ıdan haciz vazedilmişti. Dün 
bu "brika .sahipleri ınüçtcınian 
defterdarlığa müracaat etmişler 

~u mubadclc ~ile açı
°" · Dört senede belki 
dı '-'t müzakere ncticelen
ları li~ biri altındaki im7.a
\ 

1 
ç~emektcn çck1nmcdi. 

ıı an d it I ' olan, riya ve her ve vergiyi vermediklerinin prim 
r U d l l"k alamadıklarından inbias ettiğini, 

aı"-J· onc i ı ten sonra . ....,,., d sonrjl 3 ay evel 928 vergisini 
" c tehdide başladılar. _. verdikleri için mali vaziyetleri-

f ın ""anistanın l .ondra se- r.in müsait olamadiğmı beyan 
' • la)111is > te neşrettıJtt etmişler, bu verginin borçları 

.ı, 
1 
~upta bunu apaçık ofduğunı fabrikalarımı açılma· 
enıck l.:üst2hJıgından çc- sına ve buçlaının ceste ceste 

llnr 
l: 1Yor. Bütün kabahat ....... 

t lluş. YunanWar h.ıl~-

ödenmesine müsaade edilmesini 
rica etmişlerdir. Haber aldığı

mıza göre defterdarlık bu talebi lfldan . . l 
l cının ımış er YC ni-
Yc.ı b kabule kanuni imkan göreme-

li anlaşamamazlıkta tar miştir· 

1 

SıhhiYe vekili 
-~ -

ve AvrQ.JM -1eyahat 
intibalarını anlatıyor 

Evellcı gün A.mc;rlka seyaha

tinden avdet eden ııhhat vekili 

Refik hey dün teilrimlı •hfıiye 

ve muaveneti içtimaiye rütoaaıı 

ile bir çolc cL:alctorlwı 'f okatlıya!ı 
otelinde ,kabul etmiı ve öğleden 
ioOfK'& Millet me<:lisi relai Klum 

pap hauetleriAi ziyaret etmi§tir. 

Refik bey Auıcrilca ve Avru

padalti tetkikatı h~lnncl. mu-

harririmize atideki 

vcrmittir : 

malOrnah 

• Epice uzun süren Amf'rika 

ve Avrupa seyahatimin amili, 

Lu memlekeılerin sahhı müesse- t 

satını yakından görmek ve 

tetkik etme\U. 

Bu meyanda, Ankarada in· 

fU&Da b-tlana:ı htfz.abha mek

tebinin tefkillbnı, bu müe_. 

lerin mucidi olan A.terikada 

~ ve nümune .Jmak ia

tediın. Amerika seyahatinde bu 

memleketin sıhhi t~ilahnı 

ıehirlerinden k&ylerine kadar 

tetkik etmek çôk istifadeli 

oldu. 
Evveli V altmirdc Con Hop

kiu bp fakültesini ve lufzauıbha 

mektebini gördüm. 
Bostonda Havat darülfünun ve 

ıdıhıye mekteplerini ziyaret et

tim. Sonra .aıruile Albani ve 

laaacn tehlrlerlnin 1&bhı ~dare 
ve tqkılttlanaı tetkik ettJm; 

Bir gün Nlyagara şelllesinde 

lr.aldıke.n tODr8 KIMcWJID T 0-

ronto tchr' ıNhhi.ye tqkılltmı 

gördüm. 

Bundan sonra Derolt ıeh

rinde~ top rabr~nı (indik. 
Top f,.bikalannda pyul dikkat 

sıltht tetktllt vardır. Bu amele 

sıhhati tqkJllbnı da yakından 

tetİcik etmek fırsatını bulduk. 

Gredvıl, Nansing ve Şibgoda 

et ve kooaene fabtıblanm 

ziyaret dütlm gibi, cenupta 

Mongomori ~hrl havalıaindeki 

sıtma mOcadele mmtıbl•md. 

da tetkikat yaptık. 

Avddte V8flnttona utradım. 

Burada dört gon kaldım. Relil· 

cumhura takdim edtldtm.Miııter 

Huvttr cenapları bent atle ye· 

mqine davet ettl. V athagtonda 

federal hükOmett•Wıı,e td,reeiııi 

. tetkik etdm ve Ne•yorka a.det 

ettim • Amertkada 48 gonlük 

tetkibaım çok istifadeli oldu. 

Pek müsait intibalar aldım • 

A raenblı metl-datluım tle 

ııhhı teşktllt rOetan bana 

malamat vermek hu1usunda 

her türlü teshilltı gösterdiler. 

Londrada d6ft .aün kaldım. 

Sıhhat naZll'l ile temas ederek 

bazı ,ehir ve limanlarını, 11hht 

tefkllltlarını gezdim. Londrada 

bılzwıbha mektd>iııiD küpt 

merasiminde bulunarak Prenı 

·dö Gale talcdim olundtun. Ber

linde küçük bir tevakkuftan 

soıua avdet ediyorum. Bu tet

kibtım yeni aahbl .. ilaıum~ 
için faydalı netl~er verecddir. > 

1ı·so·. •ı ~~ısRLoeR 
Asılsız 

Yunanlılar yeni 
teldif yapmadılar 

Ankara,30 (Vakıt)- Yu
nanlılann yeniden ve dotru· 
dan dotruya tekliflerde bu
lunduklarına dair buı gaı:e
te.l.erdeki neşriyat için en 
salihiycttar makamlardan 
yaptıtım tahkikat bunlann 
tamamen asılsız oldutunu 
göıtermektedir. 

Yunan sefirinin geçcnki 
ı:iyareti de alelade bir ziya
rettir. 

50 bin izci 
Londrada konQre 

yopa~aldar 
l .ondra, .. "lO (A.A.)- Bey

ncJmilel izciler kongresi kı· 

ralın ihti~ ar amc.:a · ı tarahn
dan kiişat edilecektir. Bu kon
ı.ı;rcye dünyanın her ıaraf ından 
50 bin iıci i~cirak edecektir. ---·---
Yeni bir df'mir madeni 

.i\lup;lıı, 29 ( .\. A. ) -
l\lili\sm Bara nnntakasında 

milyonlarca ton demiri ihth·a 
eden Sakar:kar) c ve Çandıtr 
madenlerini işletmek iizcre 
munha:.ıran 1'iırk serma\'c -
d~rlarmdım mürekkep ~rup 
faaliyete geçmi~tir. 

.\merik~ua notasına göre 
Sof ya. 30 (AA.) - Tas 

ajan ı bildiri~or : Fransa scHrl 
tarafından mürtehidci Amcdka 
hükumeti namına ı Karnhana 
Yerilen'. bir notada Kellog 
misakının 24 .temmuzdan iti
baren kc bi meri yet ettiği 

hildirilim..ktedir. 

Memurin aparlımanları 

t:lab~rıe .. 

EdirnelJ.Pı halb 
Edirnekapı - fatih hattının 

bit anritaka addi ;için Emanet 
tekrar şirketi" yazmıştır. 

• Dahiliye velciJetl, umMm 
mahalli işler mldilrlQiii tar&• 
fından sonbaharı doğru her 
vilayetin tabii, Jçtjmat, cotraft, 
zıral vaziyetini gösterir resimli 
bir mecelle nqredecektir. 

• HiJAJiahmer sıhhi imdat 
heyeti Rizeye varmıştır.Trabzon 
vilbeti: Bayburt hududuna yay
lalara çekilmiş olan halka yıtr

dıın etmektedir. Bunların, mu
hacirlerden metruk olan Maçka 
köyüne yerJeştirilmelerine çalı
şılmaktıtdır. 

• Terkos şirketi, bir Aydan
bcri Boğaziçindc Vcnf mahalle· 
Ye su vermemektedir. Bunun 
sebebi, Yenimahalle yuksek 

olduiu cihetle mevcut tesisatta· 
ki tazyikin katı olmaması imiş. 

• Eikişehirde bulunan Diva
ııı Ali perşembe günü toplana· 
caktır. 

Geçen celsede Mahmut Muh-
tar paşanın vt>killeri mOruru 
zaman iddiasında bulunmuılar, 
hazine vekilleri de müruru za
manın lstanbul ticaret malıke
ıııt•sinde açılan dava ile katedil-
diğini iddia etmişlerdir. 

Bunun üzerine ticaret mah
kemesinden buoa müteaUık dos.. 
) anın celbine lüzum görülmüş
tiir. Parşenıbe gfırıkfı celsede 
btı dosya tetkik edilecektir. 

• lstanbulda bu1uıımakta olan 

Adliye levazım dairt>si Ankara-
ya nıtkledilmiştir. 

• lzmir ığırctzası tarhndan 
geçenlerde gıyaben hapse malı. 

kOm edilen firari komünistlerden 
Yunanlı Niko evelki gece şel.
rimizde yak.ıl:ınınışhr. 

• Verilen malUmıta JlÖre 
sokaklara Şehremanetinin koy-

duğu çöp sandıklarının meçhul 
kin.seler tarafından çalındığı 

anlaşılmıştır. 

Süslü elek.Lrik direk.lerJ 
~e JCtirilen sllslQ ve bG· 

yük elektrik IAmblsı direkleri• 
nin Emtnet tarafındın uan 
'81mması tekırrir etmiftir. 12 

Tane olan bu djrekler tehıtl 
en göze çırp• bir ytdie .d· 
lebil ilıtimll Sarayburnuna va· 

zedileceklcrdir. Bu direklerin 
beheri bin kilo ,aiırhi1td4l ve 
(150) Ura kıymetinçledir. 

• Sabık Alman imparatom 
Yilhelm, Rus-Çin ihtillfı hak· 
kında beyanına bulunmu~ 
ve demiştir ki: 

''-Japonlar. Çinlilerin milli 
istlklAl uğnındakl mucadelc
lerini terviç etmektedirler. 

'·A. ya. • .\syalılarındır9' düs· 
runı gerek Çinltlerf, gerek 
japonyahlan ayni zamanda 
alevlendiren bir remizdir. 
Çindeki millf inkişah hiç 
kimse tevkif edcmeı. 

Çin. arazi:;inin 'ur;·:ıti iti· 
barile ve bu nsi ıtraziyl hiı; 
bir askerf kunedn işgal 
meı..i mümkiin olamıyıcall 
cihetle, gılyri kahili zapt r 
memlekettir. Eğer ı&ntibol~
\'ik milletlerin aklı olsaydı, 
Bol~e\ iklerl t:ırdccmek Jçin 
hemen çinlilere mııU mua,·c· 

nette bulunurlardı ... 
• Türk ocakları merkezi 

binu:-ının inşaatı ikmal edil· 
mck üzeredir. Binanın tcler· 
ruac kısmı cc~rinic· ·, el ~0• 
nunna kadar bitmı~ olacaktır. 

Binanın dahtH terribııtt, 
umumi ıtaksimatı \C bilhas58 
asri konforu fcvkatadedir. 
Bina duhindc 800 kişilik bu· 
ylik bir tiyntro :ılonu \ar
dır. Bu salon icııhımfa opcnı, 
operet, konf crans ··c si na· 
mııya l"h erişli hlr surette 

inşa edilmi~tir. 

1 
hu edersek Balkanlann 

, ıl bozulacakmı5. Y ımi 
)o alr bizi harple tehdit Nli

t ar B 
Silivri tahkikatı ıan~lerin teii~i ibun ftHıt B. 

Ankara, 30 ff elefon) -
Memurin aparbmanlannın 
ihalesi yarma (bugün) kal
dı. Jki talip vardır. 

• T ahrirl arazı ve kadastro 
heyetlerinde çabtan mütekait
lerin tı-kaüt maaılarının icat "ı 

takarrür etmiıtir. 

Bu salondaki sahne l 30 
bin küsur lirava mal olmu~ 
-ca' anına elektlrikle miıceh· 
hez şim~ek. yıkhnm, mc.-h· 
taph :geceler. huı;u~ KU; uf, 

ırünc"' 'e vıldızlı cnıa 1 r· 
c- " -tibatı en asri ıısullcrlc ~il-

IJ • u mektubu olaı· 
... ilca, birdenbire sinirlcrim-

"tı . 
., Ştddetli bir ccrcvan 
1)eçın· . ı 

ış gıbi sarsıldım. 
~i. 

1ı:bd·ı.ı kılıç Ye süngü ile 
it d ~ c: ı:nler daha duıı 

lllele · · })~ rımız altında parça 
hatife ki\ rananlardır. Şu 
llt~ bunlar bu cür' eti 

tden ~ • neden alıyorlar? 
tı\ trlfk, ŞÖylc dursun erkck

IQll "t insanlıkla bile telifi 

~~ün. o~mıyan bir zilletle 
!et ~tnmızi öpen bu mil-

' Şaflıd' dıtterı 1 bizi harple tch- • 

htı11ll ~tanınıyor. İn an 
~en ~orünce ta içinden 

~~I ~r feryat ile Sakar) a 
~Yac erınden af dilemek ih· \''l du~·~yor. Londradaki 
tivlll .sefın, aslan postunu 
. esınt b'J . tibi ı mış fakat aslan 

4alaı.~U~reınek istemek bu. 
~•nıı ndan da kendini ala
~ir ı:~t~r. Bu mektup, eski 

~ h~a~etlc andırmak
><>r. J\~ b şeye yaramı
lilt hl et~r Yunan mille
~'f}rda;,0 kere daha cenk 
k lltldan ~a lcarşdaşırsak 
~~~•nı n~ı~ bir netice çı: 

bütün dünya b'I" ı ır. 

"" ~--·-
\' eci bir kaza 
>•~~ta otu 
'lıa~ ... ~ Trabzon 
l(.~11.... Hayrt B. 
~ l'4er >in Ef. blafkletle 
--. . ......___.- kal feci bir az. 
.~~~ ;:" Ye bfr otontobll 

'"1tftır· Zavallı 

-·-
Sik~h·ı'tlcr malıallinde .. . 

tetkik etlitlli 
Bızı şikayetlerin tahkiki ıçın 

Silivriye giden vilayet tahkikat 
heyeti dün avdet etmiştir. Mek-
tupçu Hfidai, nüfus müdürü 
Hilmi ve polis ikinci şube mü
dürü beylerden mürekkep he· 
yel bugün raporunu verecektir. 
Evrak inzibat komisyonunda 
tetkik edilecektir. Ş.ik!yet mad-

deleri arasında tahsis tdilen 
bazı .emlakin istirdat edilerek 

diğer muhacirlere verilmesi gi
bi hususat vardır. Tahkikatımı
za göre nüfus iflerinde bir yol
suzluk 2örülmemiştir. Silivri 
kaymakl mımn vazı yeti 1abkik 
evrakının tetkikmdan sonra ta

ayyün edecektir. 
ISl<An memuru, lstanbula da

vet edilmiş, yerine diğer bir 
memur gönderilmiştir. Onun da 
\'aziyeti hiikmü müteakip taay

yün edecektir. 

Zahire borsasında inti
hap yapıldı 

Dnn nhire borıasında yeni 

idare heyeti lnlihabatı
0 

yapıl· 
mııbr. intihap sabah saat onda 
batlaınıı, uat üçe kadar silr· 

müttür. Reylerta tamı.ft neti• 
cesindo Murat, Nuri, Şeni, 

Burhanettln, Abdülkerim, Hasan 
Riza, Ahmet Nuri beylerin 
lbraq eberiyet eyledikleri 
anlqılmııtır. ...... 
Açıkıa denize girnıek 

yasat 
Açıkta deetze linnek bir 

mesele halim ehı-t•. ~ 
bunua yasak ~ tohar 
elmektedar, ..... 

Mavi otoıtıobft 

Müşkülata uğrayanlar komis
yonu tenvir etmelidirler 
Tarif el erin mümkün mertebe 

tevhidi için meşgul olan ko
misyon tetklkatına devam etmek
tedir. Tarifelerin temamen tevhidi 
imkanı olmadığı anlqıl~ır. 

Fakat bazı umumi hatlar vardır ki 
bunlar kolaylıkla yapılabilir , 
Mesela Rumeli postası gibi. 
Sabahleyin erken kalkan ve bu 
trene yeUımek latiyen B~aziçi 
yolcuları gece lstanbulda kalmak 
mecburiyetindedirler. Ankaradan 
akıam gelen tren yolculanndan 
Buğaz içine gidecekler de son 
vapurlara yetişememektedirler. 
Bu poll8larda birinin geç kal· 
maJ& Piferini biraz erken 
gelmeıl ~hir poııtalan için 

müfit olacağından bu huıusta 
lizrm gelen teşebbüslerde bulu

nulacaktır. 

Şeremini mwavini Hamit B. 
halkm bu me.elede ılkavetlerl 

varsa kendilerini dinlemlye 
amade oldu~unu tarifelerin an
cak bu .1uretle en muvafık 
tel:ilde tevhit edilebilec~nl 
beyan etmfıtır. 

Bir memur hakkında 
Eminönfi şubesı tahaH uk 

memurlarından biri ııin eslıabı 

mesalilıi tahkir ettiği hakkında 

müddei umumiliğe müracaat 
edilmiş ve yapılan tahkikat 
müspet netice vermiştir. Müddei 

umumilik .bu memurun mulıa-

kemat encümenine werilnıesi 

ıçin vilayett müracaat etmiştir. 

Uilaliahmer iane kabul 
edecek 

Dahiliye \'.ekAleünden i'tleıı 

tel,&rafta HilAlialımeıf?ı Of fel1-
b ... 

Umum gümrük mü~üri lara
deniz teftişiadaı dOıdO 

Yeni miilkive mezunları • Umum vilayet idareleri 
umum müdürlüAü vatı, müfettiş, 
kaymakam ve idare amirlerinin 

Bir aydanbert Karadeniz 
sahihndeki gümrüklerin\ teftit 
etmekte olan umum gümrükler 
müdürü Jhsan Rifat bey dün 
tchrimize avdet etmiftir. 

Jhsan Rifat bey öjleden s...nra 
g\lmrük bat müdüriyeti binaınoa 
gelmit. antrepo komisyonuna 
riy&aet etmiflir. 

Ihsan Rifat bey bir muhar
ririmize ıu bey,....ıta bulunmuatur: 

• T eftit seyahatimden dün 
döndüm. ZongulGaktan başhyarak 
T rabzona kadar olan gümrükler 
idaresini teftiş ettim . Oradan 
otomobille Rus '•e İran hudut
laruıdaki gümrükleri de 'geZdi 
lran hududundaki Klzdd~· 
kadar gitUpı. 'f.ef&jplun hakkında 
bir rapor hazırlıyarak vekalete 
vereceğim. 

Hudut gUmrtilclerindeltl me-

.. 
Mülkiye mektebinin bu sene· 

ki mezunlarından Selahettiıı E
eat, Jtyas, Nuri ~eyler btıuıbul 
fa1ıri bt-Y Konya, Eıniıı bey 
l(ütahy~. Kadri bey Edime, 
Nuriddi:ı bey Zoııgııldak vılıl

yet mah·d meınurluklarırı:ı, Sait, 
Nureddin, Nıhat, Ali B. lcrde 
vekalette memuriyetlere tayin 
edilmişlerdir· 

11111211111:1:::m=::::=a:mwa::n:=m 
murlar armnda tebeddiilit ya
pılamıyacaktır • Yeni te;killt 
meselesi, raporumuıı vekıletçe 
tetkikine vabestedir. T etlcilcatımı 
temamen raporda zlkredeccğim. 
Bir lceç güne kadar raporumu 
vermek üzere Ankaraya gide-
ceğim . Burada hemen 
antrepo komiayonuna l~tirak 
etUm • Müzakerede bulunduk. 
Antrepo buhranını izale etmek 
için yeni tedbirler alınacaktır. 
Bır kaç güne kadar büyük yeni 
bir antrepo açı1acakttr. > 

reaim ve lercümei haUerhai 
muhtevi olarak ~idare salnamesi» 
unvanlı bir eser hazırlamaktadır. 

• Karaköy köprüsünde Haliç 
vapuru lskelesile Kadıköy lake· 
lesini dubalar üzerinde ve köprü 
altından birbirine vasleden yol, 
ilci tarafına td çdcilnıek ıurctile 

lcapatılml§br. Emanet, böylelikle 
muhtemel kazaların önünü almak 
ir.temiştir. 

• Bozuk yoğurtlar mesele
sinde latanbul ticaret odası E
manetin cevabını kafi görmiye· 
rek vekllete müracaat etmiştir. 

• Evelki gece haplsanede 
bir vak'a ol mu,, katilden 15 
seneye mahkeım Kazım, Ab
dullah isminde birisinin iskemle 
ile başını parçalamıştır. 

• Art' inin Balta nıthi\ esi 

ÜSabakamız mınf aka deniz~ maliye tah.;ildarı 1 fasın. Ef. 

cilik heyetinin ne'.ıı.reti 1 ~ole.la ükhiriılmtiş, tahsil ettiği 
.,.. , p~ralar çıılmmıştır . iki ki~i 

alhnc;la yapılacaktır yakalanmıştır. 

Sporcularımızı teşvik için bir yüzme müsaba
kası tertip .. etmek iizere harekete geçtiğimizi yaz
mıştık. Musabakanın muntazam ve biitün denizle 
me~gul sporcularımızı alakadar edecek bir şekilde 
ya.~ıl~mı temia için lst~nbul mıntakası riyasetine 
muracaatta bulunduk. Dun mıntıka riyasetindeu ri· 
camızın kabul edildiğine dair şu mektubu aldık: 

Efendim. 

Denizçililin meMle/etlte lôzım gelen ehemmiyetini fa~dir 
ederek muhterem gozefeniz tarafından tertip olunan yüzme 
müsahak,alannı mınlal(amız büyült, bir minnet (.)e fiı}rr~a 
k.arıılar. Mütle/fk ftulüp/t!rlmizfn amatör .'(XJrculanna 
malısus olacağı kJıhı hulunan hu yanım hegnelmdel 
kavait ve nlzamtit 'tlalrflinde icrası için oltf'l,,atlar lıe!}'!llere 
mdlflrnal rJmliltftnt' wr w hlloe&lle en ittir oe 11t1m(mt 
Ninndleı imi lh/41 .,.,,,,,,,. ef mtllm : 

btanl.ulllWl~..,.W 
1<= ,,,., 

...LI ...... ilciaG'·• ... 

• lzmir gazeteleri eğlence 

için balık tutnnların , M:ıliye 
ck<\lctinden gelen bir emirle, 

1 balık tutmııkt:ın menedildiğini 
1 yazmakt<\dır. 

~
I Bu husu,.,ra şu iznhııt ve- I 

rilmcktcdir: 

j 
Kc) if için balık cutanl:ıra 

il ev\ clcc ıo J,unı~ muk:ıhilindc 

1 
rnucldcci bir sene ohn bir ruh-

satiye 'crilmcktc idi ... imdi bu 
ycc:tlrnyı almak i.;ti~ enlerden ı 25 

kuru:;- t:ılcp edilmekte, Tuh: tiye· 

siz balık ıuranlann blHlUH için 
k ullırndı ldurı butun vesait 

pılmı~tır. 
·:ıhnenin tam k:ı~.,~ındı. 

isabet eden• yerde Reish.'lt~· 
hur~ hazretlerine ınah:,u:. hu 

yiık bir Jol:a 't1rdır. 
Bina dahilinde kiıtuph:ıne 

mtize ye muhrrlif i~ ~:ılo•ıl ırı 
men:utrur. ·nracro salonunun 

nl .. k u: 
ynnınd:ı dans, -ye ~ 

bıifc salonları 'ardır. Binanın 
üst galon\urJ ~ivardçikrill 
i tirahacınn tah j .. olunnnı~tur. 

.. J fil1\liahmcr carafrnd ın 
Ofa gönderilen mııf ectiş ~ '1.

lum bey teEkikaUlll "0
' le 

anlatmaktadır. 
- Oftaki fcl:\kctin dı;rccc 

ve "Hmuhi kakkında hu gti
ne kadar "crikn m:ıluın:ıt 
hep rh·ayet \! c tııltmiııatnr. 
l'ch\kct saha"ını adım adı~ 
doln'°ıp göıle gorcrek 'nz~-

. hen''"' kimse tesbıt 
yetı ..,. 
edememiştir. 

Of ka~t>llSın,hn ) uka~ 
ancak bir kaç saat git.Ulcln
lir. Halbu ki feJ.Aketin çoğU 
yukarılardadır · . 

Ofa nisbetlc Riıc ve Sur· 
mcnedcki tahribat hiçtir. 

Fı hıtkıka Rizedc, ·urmc
d GöreJede 'e daha ha· 

ne e, b" 
ıı yerlerde de St:) lap ır 
hayli hasar ve 7.arar l :ıpmıı
dı değil, fakat Of cııki fclıi· 
ketin -<.lı.:h~ı:ti kzır:~ısınclıı zikre 

bik ckgnu:1- -Afust• nıaaıı 
Ağuı tos maaşı ı ı Y• ruı tedj. 

yesiııe b:tŞ anac:ı~ tır. -~.Au•uk ytu-.lu i~in 
~ l;•hsbal 



iadesi İ.n2'iltere ile Rusya arasında siyasi münasebatın 
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etrafında 

Doktorlar 
h~tııratıı zırı Sovyet scfiıilc Bır ~~ım Au,.,,.,-;:;:;; ..... ~"a.n' 

t&Ja no""ru·· ştü· B l d d Cebeliberket merkez tapu mc-

Bursaya niçİjı 
mediler? 

gid 

Başkumandan harbi 
----- - ---

On brş gıi.nde, J 111uuı ordu.:." }ra .~nf~!ı e>e -
dibniş, yahut dm1ize dukulnuışlu 

-2!)-
Müttehkler Yunanlılara yar· 40,000 Yunanlı ~ehrl terketmi~ 

dım çtmlyeceklerse, htç olmazsa bulunuyordu. Fakat Türkler 

onlara karşı gelmekten, onlara 50.00:l esir almışlardı. 

mumana!lt etmekten vazgeçme· 

lidiler. Müttefikler umumi bir 

takım esaslar yüzünden beliti 

Yunımlılara mümanaat edebi

ıirlerdı, buna mukabil onları 

sadıkane ve f aalfuıe bir su ette 

gemiler .ne kadar götürebilir -

lerdi. F aknt bunların hepsi 

1:bcstı. lngilterc Fransa \e ltııl
yanın müsellah kuvvetleri, Yu

n:ınlılann f stanbula girmderine 

mümanaat ettiler. Bunlar, teh

dit altında bulunan cephelcri

nl de bu suretle za(a duçar 

eltiler. 

Mustafa Kemalin sabırla 

beklediği dakika hulcıl etmlştl. 

Yunanlıların, T rakyaya iki fırka 
gönderdıklert malom ıdı. Bu 

hareketle Türk-Yunan kuvvet· 

~in müsavi kaldığını anladı. 

Bu, felakete doğru giden son 

harttetti Yunan askerleri 

naut olsa, Anadoluyu tcrkedc

ceklerdi. Türk askerleri l) ice 

miicehlıezdı. Hiç olma7.sa mu

a72~m devletlerden birinin bu 

huııusta yardımı dokunmuş, Ti.ir-

klyeye silah ve levazım temin 

edilmişti. Mustnfa Kemalin, 

hava kun etleri, küçük bir mik

yaıcta, mütefewikti. Onun ha· 

rcketleri girift ve hakimane 

ıdı. Mustnfıı Kemal, Kocaeli 

ve Bursayı tehdit ederek Yunan 

lcuv,·etlerini şimale doğru çek

tirdi.. Mendere~ vadisinde ve 

Aydının ıa;kında btr süvari 

alcımile bir Yunan fırka~ını daha 

cenuba ~önderdi. Asıl harp, 

Afyonkarahisannda vuku bu • 

]ııcaktı. Burnda 80,CCO Uifenk 

ve ~Ongü, 1 80 lop tahfit olun

muştu. Yunanlılann 75 bin 

acie:nı ·ıe 350 topu vardı. 26 

a~ostus sabahı, Türkler, Afyon 

kaı·ahi~ar
0 

cenubu şarkısinde 15 

millik bir cephe üzeri:'lde üç 

kol ile tMmız etliler. 
Ertesi günil öğleden sonra 

Yunan hattı bıriııci Türle kol

ordusu tarafından kat'ı Lir iU· 

rette tarimar edilmiş \'C Yunan· 

lı!enn umumi rficatı başlnmı~tı. 
Bu hareket, çarçıtbuk bir ln

hiwm olcfo. Yunan kuwel as· 

liyc~i f zmlrc do~ru kaçıyordu. 
31 a~uıtosta • firar o derece 

\•uku buluyordu ki onları takip 

eden Tıirkler tem:ı.sı zayi etmiı 

lcrdl. 
Yunaulıiann en son baıku

marıdanı Ceneral T rlkopls ile 

crUnı harbiyesi eylülün 2sinde 

yab!:ınınışlnrdı. Bunlar, mukabil 

bir t:ıaı ruz hareketini idare~ etmek 

lstemi~ler fakat askerleri kendı

leri:ıl takip etmediklerinden bir 

Türk ıüvarl kolunun eline düı· 

rnü~lerdi • 

Türk, kııvayl uliyesl, gerçi 

tiç giinde 106 mil ılerlemif , 

r~lcat Yun.-nlıları ancak 9 eylalde 
lımire vardiktan ıonra yakalıya-

b!lmifti. Torkkr tehre giriyor

ken bir ok muhacirler te 

Yunanların iiçüncii kolordu· 

ıu Marmara denizi üzerinde ki 

Ossfilharekeye rüc 'al etmi§ti. 

Bunlar hararetle takip edildik

leri halde Mudanyayn ,·ardık

ları zaman, bir Fransız zabiti 

onlara bitaraf mıntakada bulun-

duklarmı ve teslim olmaları 

lcap eıtiaini t:öylemtşti. iki 
mühim alayın kumandanları 

Mııdayanın bitaraf mıntakada 

bulunduğunu bilmiyerek teslim 

olmayı kabul ctmiılcr ve dağ 

yollarından geçerek Bandırmaya 

ilerlemi~lerdi . Bununla beraber 

kuvvei aslı yeden bir kısmı F ran· 

s:zlara teslim olınuı ve F ran

mlar tarafından Kemalist Türk

lt're denedılmişli . Mütebakisi 

silahlarının ıesllminden sonra 

Bandırmadan gemilere biıımiı 

ve gitmiıtl. 

26 ağostostan itibaren iki 

hafta zarfında , İngiltere Ame

rika ve Fransanm ricadle Ana-

doluya çıkan , üç 6ene kad&ır 

mfütefiklerin Türkiyeye karşı 

c:iyuseılcrinin ~ası olan \'e müt· 

tefiklcr ara&ındaki intirkalann 

hedefi bulıınıın Y unım ordusu 

ya mah,·edilmiı, ya denize dö

külmüıtü. Türkiye, tekrar bntün 

Anadoluya, yalnızbaşıno hakim 

olmu§tu. İzmir! yakmakla ve 

hrisliyanlan katliam etmekle 

zaferini teııit eden Türk ordusu 

sil6hlarının ucunu, ümitli bir 

wrctte, f~tanbula \'e boğazlara 

doğru çe\·irdi!er. 111 
(Bltmedl) 

ıj ÇorçU, burada hualyatnn ve 
HlrlaUyanhlı: tıuıuubuno. mailCıblycttnı 

ıı&ıermel<tl!dlr. 

-----
Gayri mübadiller 

kogresi 
Türk gayri mübadiller ccmf· 

yeli idare hcyeUnd:n: • ,iznm

nnnıcmiz mucibince ı;cmiyc

timiı.in senelik kongre i 

ngustosun I 5 ind per~cmbe 

günii sant 14 te Çagaloglun

da Türk ocag1nda coplana
Cllktır. 

Gayrı mtibadlllcrin temini 

ı~tilıka:,ı kuv\ el karibeye 

gclmi~tir. fünaenalch bu içti

mada miihim mul~nrrcrat 
ittihaz edileceğinden muhtc-
rem a;ı;:ının behemehal 

ri flerini ehemmiyetle 
ederiz. 

tc • 

rica 

:\ laı:a rctc binaen biY.7.8.t 

bulunııınıyacak olanlar. aza

dan diğer birini bir mektupla 

tevkil edebilirler. Ruzname 

şudur: 

ı - Sene zarfındaki icraat 

ye hu günkü vaziyet hakkın

da izahat. 
2 - Senelik he~ap rapo

nınun Jmnnti. 

3 - l\Hiddcti biten idare 

hcy'etinin yeniden intihabı. 

4 - Bundan sonra vuku

bulncak teşebbüsat hakkında 

he 'ete salAhi et verilmesi. 

ı. 
~ ir genci yara a ı, a - muru bulunduğu sırada fran· 

liye tahkikat yapıyor sızlara karşı açılan cidali milli 
Etıbba muhııdenet ceıııl 

Bursaya gldtp geirne 
tenezzüh tertip etmişd· 

Londra, 29 ( A.A ) - Paristeki Sovyet sefiri M. 
Dovgalevski hariciye nazırı M. Henderson ile öğleden 
sonra görüşmüştür. Neşredilen resmi bir tebliğde müla
katın yarım saat devam ettiği, iki memleket arasındaki 
münasebatın dostane surette fikir teatisine mevzu teşkil 
ettiği bildiriliyor. M. Hcnderson ile M. Dovgalevski 
hükumetlerinin noktai nazarlarım biribirine izah etmiş • 
!erdir. Sovyet sefiri, bu mülakattan hükumetini haberdar 
edeceğini, yarın veyahut çarşamba günü kendisini yeniden 
ziyaret ümidinde bulunduğunu M. Hendersona söylemiştir. 

Yeni f ransız kabinesi 
M. Briyan başvekaletle hariciye nazırlığını 

alarak eski kabineyi ipka ediyor 
Paris, 29 (A.A) - M. Briyanın başvekalet ile hari • 

ciye naıırlığını deruhte etmesi hemen hemen muhakkak· 
tır. M. Briyanın mesai arkadaşlarını bu akşam M. Du • 
merge takdim etmesi muhtemeldir. M. Briyan kabine 
azasının miktarını artırmak mümkün olmadığından dolayı 
müteessif olduğunu beyan etmiş, bu halin ekseriyetin 
artmasına bir mani teşkil edemiyeceğini söyledikten 
sonra şu sözleri ilave etmiştir: " Benim kabin em esasen 
hazır bulunuyor. Evvelki şeklini muhafaza ediyor. Mesai 
arkadaşlarımı bugün toplıyacağıın. ,, 

Paris, 29 (A.A) - M. Herio M. Briyan ile görüş • 
tüklen sonra Liyon belediye reisliğinin işlerinin çokluğun
dan dolayı yalnız meclise memur olmakla iktifa edeceğini 
söylemiştir. Radikaller Sosyallerile yeni kabineye iştirakten 
imtina r.tmişlerdir. 

Paris, 29 (A.A) - Hükumet beyannamesini okuduk
tan sonra umumi siyaset hakkında bir müzakere cereyan 
eyliyecektir. Beyanname pek kısa olacak ve hemen 
münhasıran harici siyesetten bahsedecektir. M. Briyan, 
vergilerde tenzilat, ve Alsas Lorende af ilanı hakkındaki 
kanun layihalarına dair müzakere cereyanına mümanaat 
edecektir. Bundan sonra parlamentonun içtima devresinin 
nihayet bulduğunu bildirecektir. 

Paris, 29 ( A.A ) - M. Briyan, 
değişiklik olmadığını saat on altıyı 

etmiştir. 

kabinede hiç bir 

1çeyrek geçe teyit 

Paris, 29 (A.A) - Nazırlar M. Briyant ile müşavere 
etmek için saat 17 de gelmişlerdir. Meclisler çarşamba 
günü içtimaa davet edilecektir. 

Parb. 30 (A.A.)- On ikinci Briand kabine~i hiç bir 
va kir ckalliyertc kalmamış olan ::abık PU\ mıkarc kabina in
deki nazırlardan miirckkep olarak ceşcRkiil ctmi~tir. Yeni 
kabine yarın mecli~Jcı:dc fapatt vücut edecektir. 

Çin.-Rus ihtilafi 
20millik bitaraf bir mahal ayrılması suretile 

bertaraf edilebilir mi ? 
Nankin, 28 ( A .A) - Nim rsmt blr menbadan istihbar 

edildiğine göre milli hülcOmet Çin-Rus lhtilAfını muslihane bir 
surette halletrnlye karar v~rmiştlr. Tehlikeli mıntakada 20 millik 
bitaraf bir mahal ihtası teklifine dain v~ cemiyeti akvam k!tibi 

umunılliğine hitaben bir nota hazırlanmaktadır. 

Viya nada bir komünist meb' us tevkif edildi 
Viyıma, 29 (AA.) - Avusturya komfınistleri tarafından hır 

ağu tosta ntimayif yapılması lehinde dün terUp edilen bir içtimada 
nuıuk irat eden çek komünist meb'uslardan Smerda zabıta tara

fından teYkif edılmittir. 

Mayansta bir iştial oldu 
i\layans, !lO (ı\.A.)- Buruda bir iştial vuku bulmu~, 5 

ki~i ngtr surette ynralanmıştır. Zarar ve hasar pek çoktur. 

Sovyet tayyaresi kaza geçirdi 
l\farsilpt, 29 (A.A.)- 9 yolcuyu h~ınil olduğu hnlde 

Romndan hareket eden Sovyet tayyaresi saat l 1 ,50 de 
i\lur.ilyaya gelmi~, 14 dü 25 geçe Londrnya gitmiştir. 

Lö Burjc, 30 (A.A.)- Londrnya gitmek üıerc Romadan 
gelen So,•yet tayyare~i i\evres ci,·arında makinesi sakatlana
rak yere inmiştir. 9 yolcunun hepsi ~ağ ve salimdir. 

Kalkütadaki Qrev gittikçe büyüyor 
Kalküta, 29 (A.A) - Haftada 60 saat mesai aleyhinde 

ker.C\'İr iplikhanelert tarafından yapılmıı olan grev tevessü etmek
tedir. 4 fabrikanın patronları ameleye yol f!'ermiye karar vermıı
lerdir, 

L&hideki konferans iki taraflı çalışacak 
Londra , 29 (A.A) - Röyter ajansı istihbar ediyor: Lahi 

tamirat konferansının iki ıubeye tefriki için hır tasavvur vardır. 
Bu şubelerden birisi Yung plinınm malı ciheti ile ve bütün 
tamirat meseleleri ile, di~eri de siyasi d~t ile bilhassa Renin 

tahliyesi ve bir kontrol komisyonu tesiai hususları ile,lştlgal edecektir. 

Bir kadın 27 saat mütemadiyen uçtu .. 
Lö Burje, 29 (A.A.) - Maryıe Baatle , 40 beygir kuvve

tinde tek satıhlı bir tayyare ile 26 saat 46 dakika uçmuı ve bu 
suretle cihan kadın mukavemet rekorunu kırmııtır. Bundan evelki 
rekorun sahibi Miu Smtth idi ve 26 sut 24 dakikadan ibaret 
bulunuyo;;Ju. 

Yugoslavya Pirot mukavelesini feshetti 
Belgrat, 30 (A.A.)- Yugo lavya Pirot mukavdcsinin 

mefsuh oldu&unu ilin etmiştir. 

ün kapanında blr cerh 

hadisesi olmu~, Saliha ismin· 

de hir hanım, Fuat 

B. isminde 

iki el silfü 

bir gence kar~ı 

atmıştır. Yam, 

hafif bir sıyrmtıdan ibarettir. 

Tahkikata dördiiııcli mListan

tik Salih B. vazıyet etmiştir. 

Sebep olarnk, Fuat B. in kc.>n

di:-ile değil başkasıla cvlt:ne· 

ccğiııi süy lem esi iizcrine 

~aliha H. ın tcessiir \'e te· 

heyylicü zikredilmektedir. 

i\lııamafih, hakiki sebebin bu 

olup olmadığt tahkikatın ta

miki neticesinde anlaşılacak

tır. Hadisenin bir kaza ma-

hiyetinde olduğundan da 

bah~edilmcktedir. Tahkikat 

hafta içinde inkişaf edecektir. 

Sacit Ef. nin muha-
kemesi 

Ağır ceza mahkemesinde bu 

gün kendisine aşk mektup

gönderen Hamdi Ef. yi öldür

mekle maznun genç mektepli 

Slcit Ef. nin ı u :ı.l:eme5ine de

vam olunacaktır. 

Adapazarında 
:Yakalanan bir adam 
hakkında tahkikat 

yapılıyor 

Ada pazarında Şahin Nuri Ef. 

isminde biri yakalanmış ve 

şehrimize getirilmiştir. 

Şahin Nuri Ef. nin bir suikast 

teşkilatı ııııı mevcudiyetinden 

bal:settiği, bu zeminde sarfcttiği 

bazı sözleri, hakkında tahkikat 

yapılınıısmı mucip olbuğu kayd
edilmektedir. Adliyece bu im-

sust:ı. kdum davranılmaktadır. 

Hadisenin kaydedildiği mahivettc 
olup olmadığı birkaç güne ka
dar anlaşılacaktır. 

Şahin Nuri Ef., şimc.liki hale.le 

ihtilattan memnuüur. Altıncı 

üzerine Osmaniyeyi terkle hey' 

eti hükOmetle birlikte Bagçe 

kazasına gittiği halde Bir müd

det sonra Fransız işgali altında 

bulunan 0.;maniyeye avdetle 

memuriyet kabul eylt mesinden 

dolayı lıe;'cti mahsusaca hide
matı devlette ademi istihdamına 

karar verilmi~ olan Dörtyol 
k"za.sı sabık tnpu memuru Meh· 

met Ferit efendinin Fransızlarla 

başlayan cidali milli ye iştirak 
ile cepiıelerde fcd::ık5.rane ve 

~iparane hizmet eylediği ve 
fransızlarm büyük taarruzların-

da işgal altında katar.ak kuvayi 
milliyeye hizmet etmek üıre ku· 
mandanlarııı teıısibile eski vazi-

fesine devam ve bu müddet 
zarfıııda düşıııamn ahval ve 
harekatından kuvayi milliye ku
mandanlarıııi haberdar ettiği 

ve bu sebeple fransızlar tara· 
fmdan azledildiği resmi vesaik 

ile sabit olmuş bulunduğundan 

hakkmdaki karann ref'iııe müt
tefikan karar verilmiştir. 

Ali karar lıey'tli riyasetinden: 

l(arburımın Vun:uılılar tara
fından işgalinde belediyıı: katibi 

iken işgali nıütcakıp istifaen 

çekildiği halde bifilıare Yunan
lılar tarafınd:ın ayni vazifeye 

tayin edilmesinden dolayı hey'e

ti mahsus~ca hidematı devlette 

ademi istilıdanıına karar veril

miş olan Karaburun kazan sabık 

mahkeme bnşkatibi Giritli Mus

fafa Alaeduin ef enctiııin işgal
den evvel Karaburun belediye 

kalibi ve sandık eminli
ğinde müstahdem bulunduğu 

ve işgali nıüteakıp istifa ederek 

çekildiği halde biihare belediye 
Jıcy'eti kararile ayni vazifeye 
tnyin edildiği ve bu bapta Yu

nanlıların dnhlü tesiri olmadığı, 

amali milliyeye muhalif hiç bir 

hareketi görülmediği ve istir -

dadi nılıteakıp gene memuriyete 

Ceçen perşembe ~ 

buradan hareket edil~ 
cu ma giinü akşamı • 
olunacaktı. Cemiyet a 
dıın hir çoklarına m' 
ederek bu tcne1.zühe i 
]erini istemiş fakat 
esef rağbet görmiyeP 
tenezzühe iştirak 1' 
edenlerin azlığı yiizii 
yapılamamışur. 'fab 
tımıza na1,aran etıbha rrı 

denet cemiyeti tene 
doktorların rağbet etııı 

}erinin sebebi tenezzüh 
' . gramının sureti, tero 

Cemiyet dokcorları HutS' 
götürüp getirmeyi 
etmekte, orada geçiril 
vaktin nasıl kullanılaCJ 

karışmamakta idi. IJal 

bir şehre gitmek o le• 
d
. 1 

mii~kül bir şey değil ır 

asıl o şehre varıldıktan 

ra yol gösterilmek rnıı 

Burı:aya kadar götiiriıl 
olan doktorlar orada da 
dirilebilir, Ş'!hrin görUirO 
lıbr.ım gelen yerleri göste 
doktorlar kaplıcalara, sı.ıl 
götürliliirdli. Bu tenezı~~ 
uğnıdığı rağbetsizlik, miite• 
tenezzühler için istif•Jl 
mucip olabilir, zanneder!S' 

Servetifünu1' 
Yerine çıkan 

Uyanış 
Genç bir edebi 

ziimrenin iltihskile 

ı 
nğusto!ta 

yeni §ekilde 
çıkıyor 

Diganel ;~/eri leııazım mO 
11 geçirildiği ve hey'eti mahsusa ğünden: liayratı şerıfeye 111\ı · · ·ıs ıı kararına saık olan ilıbaralın tazi 3000 kilo Rıııııelı cıı s$l 

garaza müstenit tezvirattan iba
ret olduğu resmi ve gayrı resmi 
tahkikat ile tebeyyün etmiş ol-

mangal ~ ömürn miınaJcıı 
1 

\'azedilmiştir. 19 ağustos r'~ 
· · - ·ı ' rı·at Jı tesı guııu ven eccı : ~ 

maklR hakkındaki kararın re('ine 
ıııüsta,ıtii{ Süreyya B., dün is - müttefikan karar verilmiştir. 
ticvap etmiştir. 

15.yık . görf~lü.ğü takdırde 
111 fü;tc ılıalcsı ıcra kıhn:ıcağ ıı 

. . t ı· ol:! . mıın nakhye ıtaya a ıp f. 

Haber aldığımıza göre, Şahin 

Nuri Ef. ııiıı babası bir müddet 

evvel intihar etmiş bir zattır. 
Oğlunun akli vaziyetinin \ah -

kikat esnasında tetkik edilmesi 

muhtemeldir. 

rın teminatlarile İstanbul. 
1
· 1 

DAK·ı K z·vA dairesinde Diyanet işJerı ;, 1 zım müdfırliığüııe miirac:ııı 

remM::~~:;:: ,::~~~!: ~e~u~::: fa~t;~iy~~ığmo~ls:~:~s SS 
b 1 dk 1: Rııkterivoloji lnburntU''11ıı1 1ı> 

d 1 k d d ) l ·re'' e i en yegAne çocu gı ası ır. (v:ısernınn te:ımlili.i w • 

rü e ve mükemme iyeti tas l il: Pek dakik kan t:ıhh" 

1 :ı<t• tıtdndı, tifo ,.c 1!:1tnı.ı ı. 

t h d Iıkiıırı teşhisi. icl~nr, b~rr~ 
400 Saa ft V 8 8 cerahat tııhlilau, Ultrıı ~~ !el . ıe kobi ile frengi t:ıtıarm•· 1~ Sen Ltii tayyaresi c~ki rekoru 150 saat farkla ku·dı .Ü çıhan~arı ':c _cr~eı~li~10,~ 

Saint Louis, 30 (A.A.)- Saint Louls tayyaresi hala tayera- ı·c hus~ısı nşılaı. sutnııı .. 
b . k 1 l nesı yapılır. nma devam etmektedir. Tayyare 400 ııaatten en uçma ta o up ~Jııbfll 

k 1 b -dd k : Çh·anYolunda Sultan• I bu suretle es i rekoru 150 saatten faz a ir mu et geçme su- 'k · _.
1 1 

fon 5o 
: tiirbesı ·arşısınua te e 

Ilı k t 1 ••• re e ırmıı ır. r.•:mu:u:mıı:m:mc::u •• ııı 
" . de 

M V • ı ı kf Tıcarcc davalarında ruy tıl • enıze 05 yo a Çl 1 Jmnbul asliye ııı:ı!ıkcıncsl 
Atlna, 30 (ı\.A.)- l\I. V enizclos Laheye gitmek iiıere hukuk dalrcslntlc:n: J'~ 

Müddei S:ılilıa 11. ıa 1110
11, 1 k seııl yo a çı mıştır. sakıt haocdnn uamıd:ın ~ , e 

M P k elı·y t f k , c o~lu Prens Sabahecun el • UVan areye am a yapı aca Luıfı.ıll:ıh aleyhlerine U;anıcurıı 
J>aris, 30 (A.A.)- Profcsijr i\Inryonun perşembe günli al:ıc:ık d:n·:ısından dolayı ~ırt tı' 

l\1 Puvanknre,·c bir ameliyat yapacağı söyleniyor.. hhnln Tıirkl)·ada lkaıneıgAb :ıııtı's 
J madığından bııkuk usulu nı111,1 Silezyada bir maden faciaıı ıeri ka!rnnumm 141 ve 1'42buı•' 1 

( · ı d ) 3 (A \) d delerine tcı-!lt:ın ilAneJl c: at c' Vaklenburg !5i czya a , O .ı. - Bir ma en kuyu- sına tara~ verilcJek ıahJt~1 ~ sundıı diin saat on dokuzda grizu iştial etmlstir. 23 amele 9 • 9 • !m uırlhlnc nıus:ı 
• :ıylll 

telef ol mu~, on iki kişi de ağır surette yaralanmıştır. günü s:ıal on döri.le t ıı 
' olmalla madde! nıeıJtılr\c 1 

Miaf u adasında bürkani bir indifa tc\•Jikan suretinin \'C da\(llsıııC 
Sl .. ıva (I•'ı· ··ı· adaları),, 39 (A.A) - Tongadaki İngiliz kon· sının mıhkcınc dh•anhan~e 

"' kılıomufı yü,ınl muayyen bıl 
solosu Tonga takım adalarından l\Iiaf u adasında bürkAnt aleyhin mııhkcmede ııuır Jc • 
bir indifa vuku bulmuş oldu~unu bildirmiştir. Kosolos; ka- ve müddnl muıp·cnesı~,·:ıl' 

vermesi aksi t:ıkdlrJc 1~ sabanın harap olmuş olduğunu fakat nüfusça zayiat olma· 111uamelci tacualye il• o 
dıgını bildirmektedir. olunur. 



' 
2i Q 2 su 

~ A • 

gibi Jia şara ~ mttnr OJ .. 
duldarı kadar mülev-·· -vestirler. 
Banlan tle~bal ... öl- , 
'dUrmek J.çln, evleri· 
Dize , ' dUkkA.nlannı• • 
sa, yıızrhanelertnfze, 
labwlk•lannıza ~ f .-e. 
abpiaruuza : . 

• . . . I .. iKiNiZ... .••• 
~umurtatanna\~ann- · 

ı cıya kadar; bütün- ha~ 
·~şaratı~ kat'ı surette 

·öldürür 
F'UTOKS,İllianlara ve 
hayvanlara mazarratı 
olmayan yegane ma .. 
yidir 

KOKUSU.GÜZEL VE SIHHIDIR. 
• LEKE YAPMAZ 1 

........._ ______ -::=:=::=:::;========~-----------------
af tada. 2 Hra 

TAKSiTLE 
~ a f'ifon _ ve "'L \BOR., 

bisikletleri ''c /.E ;-iT, ··o AJ~rnlrı\, 
PA=fHR \·t SOX) .\ r,ı ı.nofonlatı~ 
ottmröbi l t' i, saat e soba u1.un 
,·m.ic ile satılır. 

Yeni po~tanc karşıı:ındn e;ki 
zaptiye sokağın

da 20 No. 
:\IEKIKçt tica

rethanesine mfı· 

rnc:ınr. 

Yeni 

icra ve iflas kanunu 
Şerhi 

lstanbul !cra reisi Ahmet Refik Beyin bu mii -
kemmel esen neşrolunmuştur. Muınaileyhin bu bu -
sustaki ihtis,sına göre eserin mükcmmeliyetinden 
!'a~şetme~zin karilerimize mütaleasmı tavsiye ile 
ıktıf a ederız. 

Fiatr yii~elli kuruştur. Satış mer.lc~ri Istanbul
da Yakıt, Cihan ve İkbal kütüpaneleridir. 

Müsabaka şeraiti 
Darülfünun fen fa

kültesinden: 
1 - 1Wrn olnıık. 
2 - SıhhRti ,·crtnde olmak. 
3 - I hisnirh~l şch:ıdctn:ıınc::.i göstermek. 
4 - Yüksek mektcplcrd ·n mezun ol malt: (Tahiirat 

mezunu) 
5 - 1 fayvanht ilmine ait matbu eseri bulunmak ve tet

kik edilmek üxerc heyeti mümeyy.izeye imtihandan e\·vel 
gündcrmck. 

G - Tertip edilC'll 'Ve a,..,ğıda yazılım orı ::.tıale iiç ay 
zarfında hazırlanmak . 

7 - han titihinden \iç ay sonra heyeti miimeyyizc 
huzurunda on sualden birisini kura ile çekip bir saat zıır

hn<hı tıılırirt olaruk yar.mak badehu ayni sual hakkında 

sıtmlln huzurunda bir saat takrir etmek. 
8 - Ameli jmtihan h<!yetl miimeyyizesi huzurunda icra 

edilecektir. 
9 - Ecnebi li anından tahri::en hayyanata ait bir ba

histen Türkçeye tcrcemc yaptırılacaktır. 

Mi\sabaka sualleri 
l layv3natt:ı cihazı tencffü:'ün enYaı 

Sil. ilci hayvanatta ciimlei asabiye 
Tenasülli g'.LY rl cin . 

llcrcditc m"cndilicnne 
Tripanozomidoe 

ROBERT KOLEC 
K.o~ kllllH - Ali M.ihendıs lmııw -

Sanayi' kunlart 
per~mbe YC cumagtiııli 9 elan 12 ye kadar müracat 

Afyon Nafia başmü
hendisliğinden: 

A.fyon vilayetinde \·e 108 300 kif~rc.'üıde bafriya-l vt 

çi~ıto ve ~ör.mfı.ş kireç harçla \e kuru duvar inşası ve };azık 
rekzi ameliyatları vafiidi fiat üzerinden ağustosun l'çüncü cumar

tesi g fıııü ihale edilmek üze.re kapalı ;ı:arf usuliic mü:ı:ık::ısaya 
konmuştur. Tdiı). olanların Nııfi:ı b.'.lşnıühandi.sliklerirırlcıt 
verilmiş fenni ehliyetneınelerle beraber ve alh bitt lira üzerin· 

den ve münaJ..<ısa kaumımm:ı te\ fikan teıui.uatıarnu 1-..ıınilcıJ 
- . ·ı ~ ı· t 1 • f ~steroıek ,·c taisitılt cncıımtnr vı ;,•yete ve clı ıyt name rrın &o 

~ di ı·v · ıııüracaat-
:ılm:rk üzere sekiz gün e~vel n:ıfia başnıuher:ı s ıırıne 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-[ lJa~a~D b~riye~ruplanam.ında ~ww 
'altlftbwl ~icra tltlirt*1den: • kil rden haY'-anlann b~hcalır1na. dair maH'ırnat 

}. Gaiatada Okçu Mn :ı ma- lstanbut ithalat gümrüğü Gudet 

. -. . . . .... ' .•.. - .· ' ' \'UStiD. tCŞ· 

:ıe~nde laleli çeşme soka· •• d .. I . "" . d Hayvamra ciha7.ı deveran 
rtı~da atik 5 mukcrrcr, 5 mu ur (Jg(Jn en : Didanı şcritiyc 
1 

Ukerrer ve cedit ı f-l,J 1-2 ı s~ndık ıı. F. Pamuk mcnsuc:ıt Ylireykatı rii~eymfye 
3-113 ı---~~!"'!"""-------------------------------ka ' ·2 numaralarla murak- 3 ,, J. l\. ipekti pamuklu mensucat. Devlet Demiryolları ve Liman

ları umumi idaresinden: 
~ .. il\ arsanın yirmide tkt his- I .,, j. p. F G. .,., ,., ~ 
"\!Sf C b emreoghı Ym·nnakinin ,. D. S. ( ;üınü~ Sofra takımı 
~ndan dolay otuz glin 1 " 1\1. F. Pamuklu mensucat Diml 

etle ih:ılc:i evYtllve 1 ,, l. 1 >. N. l\L Kur~un kalem 
rtıu · ı ıu":ıl'cdcsfne konulmuştur . 1 ,, K. l\I. C. l\laki11c aksamı 
So•·dudu; ccpht:si !::ıleli çeşme 51 ,, L z. Çcım kabuğu 
ıı l\ağı sağ ciheti Dilber Ha- BAJade muharm seki?. katem eşya 3 I 8 / 929 tarihinden 
ırn h itilıarcn lstanbul ithalat giimriiK;i sarıs nnbannda bilmiiza-

A :ıne ve bahçesi ,.e 
5

' • •\gop n. yede satılacağı ilan olunur. 
b U<Jhrt c:f mdi hane Ye 
ah~. 
~ 1 nrka ciheti Karabet 
·ı:;anın h S ant ve b311çtsi ve 
ltıınn 

'-bık tonun hane ve bahçesi 
Ca Dilber J fanım clyc,·m 
,,~nzogıu • Una elendi 
·r 51 sabık imıınto clyevm 

k:atlı aparnmanı ol ciheti 

ftn~ıra C Babıali) &addeıindı 

Kir alık daireler 
Anadolu ajansının 

ayrı ayn ve ya birlikte 
isteyenlerin (Vakit) 

bulundğu binanın ilci kab 
kiraya verilecektir. 
idare Müdürlüğüne müra-

ası zad H t.ar • e ulw ı ve Mus-
a &)l t tl'ıt?.kor er n ap:mımanlarfle 

sınd apartımanların arka
a.ki a d l t\

8 
Y ın ık mahalli ve 

ıtre v 
tın e Fahriye Hanımla-

apartırn . \·e ",. anı ve ıarikı ha:-

caatları. 

Emrazı dahiliye 

Verem 
ve göAUs hastal~ları mütehassısı 

dOktor 
L~ıtunı f 

ltıahd e endi apartımanile Şekı•p Habıp• 
Uttur M"- t lılll . · csa ıasi sathlyyel 

unıırest b" altı ar ın beş yliz ylrml Ayuofya V er~n Haca 
q ,ındır. lçer inde birisi Sileymm apll"tımaaında cuo-
iJrgtr birisi thşap olmak .. marteal, paıll'tetl ... rumba ve 

ı ten.. uz ere ..-~-· 
1'uıub;. kulübe mevcuttur. ı-perwem--be-. _T_eı_. _llt._30_3_5 __ ,1 
di~erıncı:a birismde Avadiya 
lırsadı Unardo müsteclrdir. 
~buı 1 birisi kapalı diğeri 
~ ,stırnaı ikt kuyu vardır. 
' ttmı on liradır. Tahp 'n kı'111ed mabamgd.. 
'<itil ~caa...: w.,. ı..,. 
hr Yüzde on nlsbednde 
~ 1-9·29 tarhlnde 

.Jhalei evvllye müzayedesi icra· 

kılınııcağından saat on dörtten 

on altıyı kadar ve 927-7641 

dosya n\lmarasile btzzat " 
yı bftvekale •üracac ccmer 
Jed Te t-. ...a6met d91!
y11indm ıs. .tdecell Hte 
olaııur. 

Ercyli firkctinden: 
2 ağustoe 929 tarihiae mii"o 

sadif cuma günil saat 9 da 

elyevm mevkii tedavülde bulu
nu &.hm befytz franlıhk n 
yiizde bet iaidt tahvilMa müıatue 

de yüzde dört buçuk f aızlı mü· 
tehavvil varidatla betJü& frank.lak 

gayrl inzimamı tahvilltın kura 
keıidesr, ve 5 atostos 929 ta

rihine mliladıf pazartesi gün6 

.... 14.30 da 1929 senesinde 
lmb. IAam ge ... beheribetria 
franklık ve yüzde dört baçuk 
faızlı 1Dilleharnl 'aridatlı Ye 
gaJii lmilmanıl 1771 tahvtflhn 
.... hflde.i .,. Junacahr. 

Ankara deposunda kömiır tahmil vf. tahliye ameli~ münaka
sası 17 ağustos 929 cumartesi günü saat 15,30 da Ankara.da 
Devlet Demiryollan binası .malzcıne dairesinde yapıacaktır. 

Münakasart ittink edeceklerin tektif melrtuplanm ve rnuvak
kat teminatlarını aynı ifindc saat 15 e kadar Uıiıumi müdürlük 

kalemine ~r:meleri lizundır. 
TaJipler münakasa şartiwaeleriıri bir lir.a mukabiJinj Ankara-

da Malzeme dairesinde, Jstanbulda Haydarpaşa rnağaZlstndan 

:! . ı\\üdü~iyet, Beşiktaş Maçka tarikile eeyojfuo& ~pt~: 
H bir Otobus servisi tesis edildiğim muhterm ~halıY~yoflu 

eder· Bu servis BesifctıtŞ vapur fstcelesl vuıtJSıle 8 
t · 

:fö ile Üsküdar ve Buğaziçi beyninde en seri muvasalayı emın 
mı edecektir. 
~ Hareket vakitleri: 
im . Bqiktaşta: lhlamur caddesinin kÖfCSİ ( Şirettl Hayriye 
i ıskelesinden 150 mdro mesafededir. 1 
ftft Beyof lunda: Harbiye meydam . dcfı 
ifü « hareket her 10 dakikada bır 

~---------------------------------------~-t:=ı Ser~AS: 
D l de 

. ll l :::ı "k 30 dan saat 2le 
el} ef mıryo arı V8 İ• iiü Tatil günlerinden mad:ı saat 7 daki 

8 
tedarik edebilirler. 

!Hl kadar babUI ı Jıt 
manları umumi idaresinden: iBİ Cuma \'C tatil Ş?ünleri saat 7 dakik 

30 
"'8 sa 

• 
1 

illi kadar d ka bfr defa 
idaremize lüzumu olan 600 ton çimento kap:ıh zarf usulile :E5! Cuma ve tatil günleri hareketle her 

7 8 

:·g mflnak3'aya konmu;tur. :!: vaki olacaktır. 
··ı 

Münakasa 28 ~ustos çar~mba günü saat 16 da Ankaradı !5i1 Servis süratli ve rahattır. 
Devlet demiı:yollao binası m&J:zeınc dairesinde yapılacaktır. iliif:!E:I::m-8·;!!itı:·0a!ib!!ii'.e::ım tı·c·~ ... et vft 

Münakasaya ~prak edece.derin teklif mektuplarını ve muvak- pa ~ 
kat teminatlarını aynı günde sut 15,30 a kadar umumi müdür· d 
IQk kalemıne vermcfcri J~ıtmdır. • odasın an· 

Taiipl<r mOnahu prtnamelerial iki lira mukabilind• Anlura sanayı . ua •en öl· 
malzeme diiresmden, lstınbulaa Hıydarpa~ mağaımn.::lan teda- Sehrimizde toptan manifatura san~arında m YY 1 

1 
' d meclisince itdhaz o unan 

rik edebilir er. çiiler btimali hakkında o :ımlZ . r dikkatine 

Samsun belediye 
tiya~etinden= 

ı - Brlediye idektrik fabnkası f~ 80 tott mazot &Jımcılltlr. 
2 - Münakasa kapıh 2arf uaalie Ye 21 • 1 • 920 ~mbtl 

günil •at on ~ ihale eclimet Qzere ı-8-:n9 tarihJndcD wa..ı.. 
Hll yirJAİ gü!Mlk. • 

3 - Mazotıın '"sal ve ccna• rııüddct ve surctJ teslimi ~rt-
namelerinde 2&ferilmi1tfr. 

.c - tnfiat atma llte,..,,... s...- Wedlycsllie WP &st .. 
11111 wa cadd ıf' 1 0: .,_,. efeiıdt ._c ı t Amtlelll ~ 
11 ilin.al tl&b e i,. balracul .,se•• 

bcn·eçhi ati mukarrerat nlı\kadaranm naza ı 
vazolunur: ( ) ve 

1 - Toptan manifatura şanşları ancak metro bili ._ 

(yarda) gibi mnuyyen ve sabit .. öıç~ef üıe:in:e=• :~
sanlan miktarın haki.k~ öJçüsiln~ :a~~~ gayri muayyen 
haten derci mecburıdır. To~ ·ı mal satılması memnu 
takblrat ve sabit olmıyan mılcyasat 1 .e1 ı\ • Z"'rurt oldugu 

adcdinlll fınıraya ı 11vesı ,.. 
~ ..:~ı ~!nJanoa sabit ölçülerle htklkl mlktarlınnın 
dercedllme.ii J.tzundır. 

2 - ~unbpl ticaret vı: aanaj'f oduHlın b9 karannı 
rtayer .ı111.ıyenter nawet ve Sanayi oda.lan kanununun 
.-.ıed _.tdcll maciblncc tecziye edIJecelderdlr • Mal saan 

.ı•l•mt bu 1111karrırata dikkat w Jolbanda o.t.JI bafJercl'llr 
ermeleri tavsiye olunur. 



nnE H.F.lllfl: Gazetenllzde ~ J8ZI Ye 
retlmlerin bütthı 1!aldan mahfuzdur 

Tfrkfyede Harlçtr Gazeteye ızönderllecek mettuplann tlzerine 
idare içinse (ldare), yazıya aitse (Yazı) 

Kuruş 

1 .Aylı~ı ı:ıo 
1 • 400 
6 • 7SO 

li • 1400 

Kunış if:ıretl l;oo\llmalıdır 
000 roo (P ... ırn ıyn 111 ektvpl- ladeetnden. k17JIQltl. 

mukadder•• aıektuplara koaalauat pualum 
14!'i0 1 d 2~00 , J.ayl;clnıaımdım n 111.nlarm miha ercatındaa 

idare me•al cleflldbı. 

31 Temmuz 
I92i 

= HER GON CIKAR TORK GAZETFSI = 
'.'.°'. •. t~ta 

& sa~rı 

1hl1ecc~8l,---~--------......;,---------------------------------d~Sayıa l tanbul, Babıali, Ankara caddesinde "Va~" yur u 

Tibir melcteplerile faydah eeerl1n 
lllnlannda o/o 20 tenzllA.t yapılır 

Büyüt ve ya bir çolc defa lçlo verilen ildnlarla 
hususi mahlyeueld UAnlarıo üoretl 

idare ne kararlaştırılır. 

Cu•mlH ltaa1111 lllıa kaJt1ll .... 1n: 
H. s. H. lllııal .-ntıll 

il lM TARI FE si: 
Satırı 

6-8 lnei ıaylada 
5 • • 
4 • • 
t • • 
1 .. • 

t-8 lncl 51y1fa:la 
resmi 111nlar 

ıtıırıı' 
tt,50 
15 
40 
ıoo 
tOO 

}ıo 

.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~~'!'!!!!!"~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!'~!!!!!!~!!:::'!!!!!!!!!!!!!~t;e~ı~9;70~1~· ~ar~e~ş~e:rl~l:97~1~y:w;:ış~le~r~::::m~~~p~o;st;a~utus~ID~·~!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!i!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!l!!~!!!!!~!!!!l!!!!B!l!!!!!!!!!!!I~~===~_, 

1~~~~o~r~s~a~i~a~f~3~o~T~em~m~uz~.9~~d~~~=~~m._~_j_~_:_a_~_i~ 
Nukut 

7 Jn~iliz l!rnsı 
1 Dolar 
20 Yunan dıralun\ 
ı RaThtmark 
1 A ;UFI urya ~illnl 
:r ı <'Y Romırnya 
a. Len Bulgar 
1 Fel<menk florini 
::o •franınz frangı 
::o JfaJyıın lireti 
!.O kur~n Çeko - Slovakya 
ı Çervonetı r SoTlyet • 

1 Z<'lotl c ı.ehistan 11 

:20 rıınar c Yo1?oslavya' 
:.o F.el~lka fıangı 
ı PNetn 1 Fpanya 
:o JFvlı:rc frangı 

ı Mecidil e 

Cek 
f.ondra üıerine bir Jnglllz llr:ısı kuruş 

?\e,york 1 ı urk liraııı ~cılar 
Par!~ • fr~nk 
Milnno • hret 

• mark nerlin • 
Scıfyıı. • 
I nık«•l • 
AruJ~terdam• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• le Ya 
• Jıelka 

• florin 
• frnnk 
• kuron 

Ellln 
• ııezet:ı 

• zeloti 
•dlrahml 

Cine,·re 
Prııg 

Yiyana 
Mııtlrit 
,·aııova 

Atına 

:n.krrı 

Edrırat 

~o ley 
'fllrk lirası 

kru.i 
dinar 

'f r h \'İller 

A ıldı K11 andı 

1015 25 1016 00 
2tıB O!J 7!S 208 0175 

'lO 53 87 S.> JO 54 O:>CO 
~o oo,ol) ı.lsO oo,co 

00 30 !>O 25 )( 3ı> 25 
~o ~4 62 &o J024 &210 

29 C075 29 0075 
82 75 

163 o~ 1ıs 

217 25 
122 75 

0000 

ı 2 75 
163 00 75 
217 21S 
122 15 

22 
74 

0000 
75 22 115 

75 75 
ıı4 oo~s 

:9 50 
790 25 

11,on 

1017 00,2'5 
047 78,1:1 

12 ır.oo 

9 1250 
2 00 25 

f.I lS,00 
1 42 715 
f :8 75 
2 4ll5 

18 00,DS 
8 38.25 
8 215,00 
4 24,75 

87 04 
:4 87,50 
27 o.z.so 

74 
114 
29 

'790 
:,Ol) 

25 
go 
25 

1018 00,00 
o 4'7 0-l,'75 

12 1 soo 
& 11,!ıU 

2 OQOl 
69 75,l'JO 

8 ~ 2l!S 
1 1 fi 75 

000,2 41,50 
18 00,05 
• 88,00 

8 21 .o 
4 2451') 

88 85 
24 17,&0 
27 0210 

.Ana:lolu demli) olu (!. tertip A B. C.) • 4" 
" (2. • E. D. ) 40 

•6 ,. (a, • F. J. ) 
Jtflkraz dalım ı vadeli • 
J'ltinmn mnvahlde 
JJ.:;ıınıiyell demiryolu 

t taıılınl tramvay rfrketl 
lhlıtım Dok ve Antfrepo 
lı tanı ul nnoıılm ru şlrkeU 

Hisse senetleri 
1f 1 ankuı 
< rn aJJh lıankaııı 

ti 12.10 
ıea oo,so 

ooe 1ıs 

04 ss 

811 
ooa 

8 

12.10 
000 

75 

• 12 00 l'I 0!11 
128 co 00 

Ticaret ve ıahire borsası 
ff;ıll:ı" Tfr~rrt ı <>rcR"I katil1ıımum11lırt tıırııfınn:ın vrrllml-Ur. 

Okkası 
Ataını Afgart 
K. I'. K. p. 

fui. t1ay % Ça\"d:tr!ı 
Yunııısak ıa-:.s ro 18'°5 
h:ızılca 17-20 17 20 17 2!> 
~I nter CO-CO CO 00 CO 00 

11· 33 o~.?o ıs so 
I41nıe tC-00 C0,00 C'OOO 
~eıt nal lut 0-CO 00 00 0000 

-ZAHiRELER-

.avdar 
Arpa 
Mırıı B·ılgıu 
\ ulı ( 
tıı~ul~e 

14.00 
1005 
ıs ıs 

01 ın 
27 GO 

0014 
09. 3J 
15.05 
08 10 
27 00 

-JfüEUBAT-
..;unm 00,00 cooo 
r U Yf'nl 1 ?0,3l 2030 

-UN
çu,·a1ı kilosu 
El<lstra ekiıtra 00 ı SRO 1225 
Ekistra • 14SC» 12~· 
Birinci yumusak OQ 1380 ıaoc 
Ilirincl ıert • 1300 ı2~c 
t'çü.ı cü • o&so 09so 

TIFTJK -
Sarı 149.00 149 oc 

Kastamonl 166.00 184,0o 
Konya Çengelli 207.00 207,00 

-AV DERISl-
zerdcn çifti 0000,00 0000,00 
San!ar C000,00 0000,0C 
'fiJkl • 0000,00 0000,00 
Kunduı • cıooo,ooo tOO;oç 

-FIJ'o.:DIK
fındık kabuklı 00 000 0000 
Badem ooo oo 000,00 

V AKT1n 31 temmuz 1929 tefrikası: 3 

l - Hututu havaiyeye mahsus üç nevi "250,, ton gal
vanize demir tel kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş
tur. 

2 - i\Jiinakasa ı 9,'929 tarihine müsadif pazar günü 
icra edileceğinden taliplerin şartname almak için şimdiden 

teklifname ve teminatlarını muhtevi kapalı zarfları tevdi 
için de mezktir tarihte saat on dörtte 1stanbulda yeni pos

tanede mübayaat komisyonuna müracaatları. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

ı inci KEŞiDE: ıı AGUSTOSTADIR 
BÜYÜK 1KRA~IlYE: 

30,000 LİRADIR 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikranıiyeler \Te ı 0,000 liralık bir 
mükafat. 

Bu keşidede cem'an « 3,900 
kazanacaktır. 

M.M V. istanbul satın 
alma komisyonundan 

Ordu ihtiyaa için 300 : 350 baş top koşuınu ve 40 : 50 ıuvari 
binek hayvanı ıabn ahnacakbr. Talip olacaklano bir istida ile Millt mil 

daf aa vek.Alett c:elilestne müracaatlan ve harbiye dairesi ıuvan ıubeııin

den f ennJ, mal1 ve idart mevadı ihtiva ede o ıartnameyi al malan 1amndır 
münakua günll aynca ilAn edilecektir. 

·····-···--.. ·--=·-·-·---·--.... ::-.: .. ·······=···-·····-- ··········-··ı·--·-ı-····· :::::::.::::::::::::::=:::::::r.:::::.:a:=::: 

Türkiye İş bankasının 
Hamiline ait hisse se -

netlerinin kayıt müddeti 
1Oağustos929 tarihin
de bftecektir. Hissedar

.. lar bu tarihe kadar hakkı 
Rüçhanların dan istifade 
edebilirler. 

I -. Ambar ihtiyacı olan 23 kalem evrak ve mücelle- S • .L9 • 
datın tabı kapalı zarf usullle münakasaya konulmuştur. eyrıSeTaln 

2 - Münakasa 5 ağustos 929 tarihinde icra edileceğin- Merkez acenteat: Galata Kapr0 

den taliplerin şartname ve nümunelerl görmek için şimdiden, bapada. BeyoAtu 2362 Şube 

teminat ve teklif mektuplarını havi zarfları tevdi için de aceoteat: 'tt~i7~ altında 
mezkôr tarihe müsadif pazartesi günü saat on dörtte Yeni 

pastahanede mübayaat komisyonuna müracaatları. 

.. Türkade ilk Avrupa seyyahatler •ı 

1 Pake vapurları 
Pake vapur acentası Türkiye muhterem halkını seyah~t-

lere alııhrabilmek üzere İstanbul - Parls ve İstanbul - Parıs, il 
g Londra arasında seyahat seferleri &Çllllfbr. Bir familya dahi il 
M olsa her zaman seyahate çıkabilir. Vapur, tren oto, otel, il 

l 
lercüman, laıe bilet ilcreN.ne dahil~. Müddeti seyahat 34 • 

gündür. Fazla tafsilat lçla Karaköydekl dairemize müracaat ediniz.le ........................ 
stanbul Sıhhat ve içtimai 

muavenet müdürlüğünden: 
Çorum sıhhat ve içdmat muavent müdürlüğü için nü

mune ve münakasa kaimesinde muharrer şeraite tevfikan 
mübayia edilecek asgad 40 azam1 60 kilo mavi renkll kinin 
komprimesi 23 haziran 929 tarihinden itibaren iki ay müd

detle mevkii münakasaya vazedilmiştir münakasaya iştirak 
edeceklerin şartnameyi görmek ve daha ziyade tafsilat almak 
üzre Çorum Sıhhat ve muavenet müdürlüğüne müracaat 
eylemeleri ilAn olunur. 

~mlak ve Eytam ban
kası Umum müdürlü -
ğünden 

Esas No z sı 
Satılık han 

Mevkii No : sı Nevi Teminat miktarı 

.TL 
O Oalatada Kireçkapıda 205 41 

l,2,3, 199 33 Erzurum hanı 1800 

201 namile maruf 
203 37 rna a:rsa k!gir depo 
41 39 ve kükkdnlan 

l mfiştemfl 
l3a.!Ade muharrer ma müştemilAt han satılmak fizre şeraiti 

atiye dairesinde müzayedeye çıkarılmıştır. 

Trabzon ikinci postası 
( IZMİR ) vapuru 1 AAustot 

Perşembe akşamı Galata nhtı 
dan hareketle Zonguldak, İne-
bolu, Sinop, Samsun, Ünye. 
Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon. 
Rizeye gidecek ve dönü~te Of. 
Trabzon, Polathane, Giresun. 
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop. 

, lneboluya uArayıD'ak gelecektir. 

izimir sürat postası 
( GÜLCEMAL) vapuru 2 

A~ustos Cuma 14,30 da Galata 

nhtımından hareketle Cumartesi 
sabahı İzmire gidocek ve Pazar 
14,30 da lzmirdeo hareketle 
Pazertest sabahı~· 

Vapurda mükemmel bir or
keııtra ve cazbant mevcuttur • 

Safıhk dükk&n 
Çarıuyukehirde Kalalar ao -

kaAJncla 48 numaralı dükklıı 

aatılıkhr. T alıplertn Üsküdar il 
kele caddesinde 27 numaah ir 

düllAnda Ziya Beye müracaatı. 

Temmuz 
Sefer: 23 Burç: Esef 

[!l[I] 
Çarşamba 

Kızıl erik fırtınası 

Namaz Yakıtları 

Otı• lıd.• .u.,... Y..t11 lnıu'• 

4,55 12,20 16,16 19,27 21,17 2,52 

Bu:ıün doğanlara lalm: 
Erke la Kıaı 

Malı1r Serazat 
111~~~~~~~~-----

Güniln naslhııtl: 
Viran olası hanede erl~dü ayal 

var. 

l - Milzayede kapalı zarf usuliledir. ihale 12 / 8/ 929 tari
hinde Ankarada Meclisi idare huzurunda icra edilecektir. Talip 
olanlar bala.da gösterilen miktarda teminat iraesine mecbur olup 
bu teminat varakasını teklif mektuplarile beraber makbuz mu
kabilinde bizzat ve yahut ihale meclisine yetişmek üzre taahhüt
lii olarak postaya tedi ederler. 

2 - Talip olanların lstanbul veya lzmir Şubelerimize ve ya- Bu•ünkil ban 
h RüzgAr poyraz ve hava ekseriyetle 
ut Merkez Eml!k müdürlüğüne müracaatla mufassal şartname- açıktır 

mizl mutaıea etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nus· lıJ.~~~!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!!!!!!!!!!iiiii~,, 
hasını bir lira mukabilinde alıp imza ve teklif mektuplarına rap- M .. 'ul müdür: Refik Abııı•l 
tetmeleri icap eder. 

İngilızceden mütercimi : Güzin J\luri 
~ . . '· ,._ ' -_;_. :·· .· . ) . ' ( ' 

Bir yılda açan güt_ 
Daima taktığım, büyük 

annemin b:ıbasının annesi 

.. Ambrozin Ôstaş dö Ka

lin!..:ur" dan kalma ve Üs· 
tünde ısm:nin ilk harfleri 

yazılı küçük bir tacı olan 
k;_jstcğ'in ucunda sallanan 

ldiçük bir altın çakı vardır. 

Avcı uzun uzun arandık
tan sonra ba~a döndü ve! 

- Acaba sizde bir ça· 

kı bulunur mu? 

Dedi. Benim bir genç 

kız olduğ~mu görünce der

hal şapkasını çıkararak se

lamkdı. Ea5ını açtığı za

man saçlarının bile çamur 

içinde olc.!uğunu gördüm. 

Biı· gözü de şişmişti. Gay

ri i!ıliyari gülümsüyerek ça-

kımı verdim. •Tam bir 

maskarayım değil mi?., de

di, ve ikimiz de beraber 

bir centilmen olduğu aşi

kardı. Üzengiyi düzeltti, 
fakat benim çakımın ağzı 

da kırılmıştı. Bunu tamir 
ettirmek kendi borcu ol· 

duğunu ve muhakkak etti· 

receğini söyliyerek yaptır· 

dıktan ıonra nereye gön-

dereceğini tam sorarken 

uzaktan avcıların kendini 

çağırdıtım anhyarak dur· 

madan atına bindi ve iki 

dakika içinde kayboldu. 

Benim çakım da onun
la beraber gitti. Yer· 

deki kırılmış parçalan top· 

Iadım. inşallah büyük an

nem yokluğunu farketmez 

ve sormaz. Çünkü esaletin 

ve iyi yetişmfnin evvelce 

de söylediğim gibi bir ma· 

zarrab daha varsa o da 

hizmetçiler gibi yalan ıöy-

•Kereç,. ailesi geldi. A

rabaların onları karşılamak 

için istasyona gittiklerini 

gördük. Pazar günü kilise· 

ye geldiler. ve onları gör

mek nasip oldu. Gözü, ka· 

şı, ağzı, burnu birbirine 

yakın yaşlıca bir kadın, 

ben yaşta kırmızı saçlı, 

beyaz kirpikli bir genç kız; 

esmer, tıknaz, alelade bir 

g~nç adam. 

Annesine karıı çok ih· 

timamkar; oturacağı yere 

bir yastık koydu. Onların 

hususi köşeleri benim otur· 

duğum yere yakın oldu· 
tundan tamamile her ha· 

reketlerinJ tetkik ediyor· 

dum. Genç adamın, birbl· 

rinln üstüne çıkmış dişleri, 

bu diıçilerin bolluğunda 

ve düzeltmek lmkinı oldu· 

bili af bir kusur değil... 

Bulanık ve insana uyku 

uyumamış hissini veren 

gözlere malik. Üçü de 

kendilerile ve etraflarındaki 

insanlarla meşgul... Halbu. 

ki büyük annem bir 

meclise girildi mi, hiç 

etrafla meşgul olmamak, 
etrafına bakmamak ada
bı muaşeret icabı ol-

duğunu daima söyler ve 

kendisi bu gibi yerlerde 

hiç etrafına bakınmadığı 

halde her şeyi de görür. 

Dişarı çıkarken benim ya. 

nımdan geçmiye mecbur 

oldular. Tam önümde Mi

sis "Kereç. durdu, ve: 

- Sabahlar hayro)sun 

azizemi Zannedersem . sfz 

bizim yeni kiracımızsmızl 

Dedi. Bir yalancının ha-

• 

mesine çok şaşbm. 

"Evet ben mis "At Hels· 

tan,. nım dedim. 

Bu muhaveremize genç 

adam da iştirak ederek 

evde rahat olup olmadığı

mızı sordu. Ben de tabii 

memnun olduğumuz ceva· 

bını verdim. 

Misis • Kereç ,, : 11 Me

rasime bakmıyalım. Ne za. 

man arzu ederseniz bize 

geliniz. Ben de bu günler· 

de büyük annemizi znten 

ziyaret etmek istiyordum. 

Fakat ben geleceğim diye, 

o bize daha evvel gelmek 

isterse mani olmayın. ,. 

dedi. 

Büyük annem bu kadına 

daha evvel gidecek 1 Amaa 

gülmekten bayılacaktım. 

erek 

nezaketle, · kendisinin ro· 

matizmalı olduğunu ve 

arabamız da olmadığı 

İçin bir yere gidemiyenğini 

ve bu sebeple vaki olacak 

kusurunu şimdiden affet -
mesi cevabını verdim. 

"Romatizmalı mı? Benim 

oda hizmetçim bu hastahğa 

bir ilaç yapar; gelirken 

mutlaka getireyim!,, diyerek 

arabalarına bindiler. 

iki gün sonra Misis Ker-

eç ve Mis Hot • yeğenleri 

kırmızı saçla kız • bize gel-

diler. Büyük annem koltu -

ğunda onları karşıladı. Hoş 

beşten sonra Misis "Kerçe,, 

büyük annemin karşısında~ 

koltuğa oturarak getirdiği 

ilacı tarife başladı. Onun 

bu tariflerine karşı büyüle 

annem kibar ve nazik se -

sile bunların hep ihtiyarlık 

neticesi olduğunu söyliİ" 
yordu. 

Ben de hu esnada Mi• 
.. Hot ,, la konuşmıya ça" 

lışıyordum. Fakat o, ok~ 
dar etrafına bakmakla ıneŞ
guldü ki hep lakırdılarııtl 

• e" 
cevapsız kalıyordu. Netıc 

de ben de sustum. OdB" 

daki kanapelerin üstüııe 
büyük annemin sandığın" 

··~el, dan çıkardığımız gU·· 

kıymetli örtüler örtmüştii1'· 
ft 

Misis " Kereç "de etrl 

süzüyor ve: 
sı" 

- Siz çok iyi kir:ıcı -

B " " l · " tıne 1<1' nız. u ortu erı or tr 
beyhude zahmet ediyor' 

• ıtıO" 
nuz. Zaten ben bu evı 

bile ile kiraya verirken ~~ 
halde yırtılıp eskiyecc~ 
gözüme almıştım ... ~~ 
için rica ederim uıı» 

yiniz. 


