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R.;htım şirketinde- 1· .1. A . l d .. k Son~ sistem 
ki irade sahte ngı ız mıra 1 un a şanı bir makine 

midir? Ankaraya gitti 
-2-

d Rıhtıına çıkmıyan eıya- Bugiiıı Reisiciiıııhur .ı.-Jz. tara-
tn de. Rıhbm tirketinin 1 . . f111dan Jiab11} edılecck 

re.im ale.bileceği hakkında 
~e\'cudiyetlnden bahıedl
en iradenin esasından bizi ' 

tü h P eye ıevkeden diier bir 

"eatka daha vardır; bu ve
•ika. d h k a arbı umumiye te-

flddüın eden aylarda Fran- ı 
'-dan aktedilen istikraz 

lııukaveleslne merbut ola
l'flk 0 vakit Maliye nazın c,,,.t B 1 ey ile Fransız baı· 
"ekıı· M d 1 

• Dumerg araıın· 
' iınza edilmit bir Uilif

ll&.ınedir. Şimendüfer ve 

~nı) anlara müteallik olarak 
nisan 1914 tarihinde 

i>atafe edtlmit olan bu. 
lUlifn 
ta lltnenin latanbul nh-
ntın& temaı eder bir 

ltıadd h eaf vardır kt aynen 
Uraya naklediyoruz: 

" Madde 12 - Hükü

:ett Oıınanlye lıtanbul 
htıın tirkeu oımaniye

•bıe 'VUk 
1-h u bulan tebliğı 

rbiafnde gümrük mua
hıelltınd 

a lcraıı mtiteaavver 
tadilatın nhbm riıumunun 
lıaten Ye atl7en intizamı 
tlhayeUne teılr etmlye ce

ihıt temin eylemlt oldu

""1u beyan ender." 
"latanbul liman ve rıh

lıınlannın tevıl veya ledel-

1~P aher mahalle nakit 

~dirtnde hukuku mahfuz 
01-cak olan ıtrket ile bir 
Clheu iUlifiye taharri olu
~~ktır. n 

itte harbı umumiden 
~ti Franaadan yapılan 
~UIQ.~ mGnaaebeU ile 
._htını tlrkeUne verilmlt 

Q~ll 
h Yeni imtiyaz ancak 

0~ llrı noktaya munhaıır 
1 

llc: icap ediyor. Rıhbm 
::·keu aümrük rüıümunda 
~diJ& 
~ t Japılmaıı ihtlma-

ı.dt 0 Z..nıan dütünmüı: bu 
Ilı l&tın eaaı mukavele si 
~ l.lqbtnce almakta oldu
~ rGıunıun clbayetine 

'ı.; ol~maıını temin 
~ hukümet de buna 

~~'fakat elmlf. Eler o 
t'th t Rıhbm ıtrkeketine 
~ la11ı olnuyan yerlere çı-
'' ~ etya. üzerinden resim 

•tıı.ı 
'-ıı '••na müsaade edl 1-
~~1-Ydı bu cihet yu-

' tnezuu bahlı itilaf
' t de aa.rahaten zlkre-

ll tlt icap ederdi. 

~ •n.:enaleyh bu iUlifna
ıc_ içtnde bu tarzda bir 

)'at b l 
~ \1 unmamaaı da Rıh-

dll~tketının elinde bulun

d~1 tıda.n bahsedilen lra
lta.&>h n •ıhhatı deı:eceıini 
'~eye düıürOr; ve bt
~, aleyh bu iradenin ıekil 
'~hlyeu ile ıureU lı
' nıeaeleılnl eaaılı 'tte tetkik etmek icap 

• 
[ .\ıı larat

1 ~ inci sablfamııdadır ) 

Amiral Slr Frechlk Fleld 
Haydarpaıa htaı1oıuıoda 

Dün Vali müsafirler şerefine 
bir öğle ziyafeti verdi 

ingiliz bahriye zabitleri ile Türk sporcuları 
arasuula tenis nıaçları yaptldı 

Evelki gündcnberi şehrimizde müsafir bulunan Ingil
tere Akdeniz filosu Amirali Sir Fredrik Field sefir Sir 
Corç Klark, Vis amiral Jim Tusn, kaptan Eğreten, Küin 
Elizabet süvarisi Tillard, sefaret başkatibi ateşa navali 
ve amiral yaveri dün akşamki ekspresle Ankaraya 
gitmişlerdir. 

Amiral bugün Ankarada Reisicümhur Hz. tarafından 
kabul olunacak, Milli Müdafaa ve Hariciye vekillerini 
ziyaret edecek, difcr vekillere de kart bırakacaktır. 

Bu hususa ait Ankara muhabirimizden aldığımız 
telgrafı aıatıya dercediyoruz: 

• 
Ingiliz Amiralı bu 
sabah Ankarada 

A~keri 1ıwrasi11ıle karşdanacak <1e An !cara 
Palasta. 1nisafir edllecektir 

Amiral şerefine '/'1fid4f aa vekilimiz tarafından 
bir iJ!}le ve Harıc(ye vekilimiz iaı·afındanda bir 

akşam ziya/ eti verilecektir 
Ankara, 13 ( Yukır ) - cvdct edecektir. ı 1,45 te 

Yarin sabah (Bu sabah) sııat Hariciye Ye 12 de :\Hidafaa 
9 da şehrimize gelecek olan ''ckillerimlz Amirnla Ankara 
tngilfz amiralı hlikOınct mı- Pahlsta Zirarct edeceklerdir. 
mınn Ankara Pnlılsta misafir I 2,20 de l\ludnfna yekili B. 
edilecektir. Amira istasyon- tarafından Amre} şerefine An-
da mey ki kumandanı Şükrii knrn Palasta bir ö~le ziyafeti 
Pa~a ile teşrifat umum mli- verilecektir. 
dü~ü Fuat Simavi B .• tarafın- Amiral snnt I 6 da Çanka-
dan resmen knrşılnnncak ' . )'nJn askeri merasimle Reisi-
bandolu bir kıt'a asker re mi cümhur hazretleri tarafından 
selamı ifa edecektir Ami mi kabul edilece1ctir. 18 de A-
istasyondan Şükrü .Pıı,n refa- mirnlı Başvekilimiz de kabul 
katiııde doğru Ankara Palasa edecektir. Ak~am 20 de 1 fa. 
inecek, hazırlan on hususi da- riciye Yckill turnf ından ı\ ml-
lrede bir müddet istirahati ral ~erefinc Ank:ıra Palasta 
miitc:rkıp Hariciye vekilletin- bir akşam ziyafntl verllecek-
de harlcJye ,. ekiJi B. yi zl· tir. 
yaret edecektir. Kastamonu, ı 3 (A.A) _ 

Saat ı ı,20 de Müdafaa 1'1aarif eminliğimize tayin 
vekAletinde Müdafoa vekili edilen Sıvns Maarif emini 
Beyi ziyaret edecek oJ:ın Kılzım Bey bugün buraya ge-
Amiraİ oradan Ankımıplfisa lerek vazifesine başladL 

Dünkü merasim ve ziyaretler 
Amiral ve diğer misafir

ler şerefine evvelki gece 
lngiliz sefaretan~sinin şeh .• 
rimizdckl binasında hır 
ziyafet ve gece de büyük 
bir balo verilmiıUr. Baloda 

filo amlrah Sir Fredrik 
Field ilcı maiyeti zabitanı, 
lngiliı sefiri Sir Corc Klark 
şehrimizde bulunan sefir • 
lerden kısmı azamı, sef are
fano riıemurları, Vali Mu • 
!ıittin, Kolordu kum!indan 
vekili, erkanı askeriye ve 

bahriye, birçek meb'uslar 
kibar aileler nazır ·bulun • 
muşlardır. Balo çok neşeli 
ve güzel olmuştur. 

Dün Sllbııh 

Dün sabah Amiral Tak
İim abidesini ziyaret ede • 
cekti. fakat havanın yak • 
murlu -0lması dolayısile hü 
ziyaret yapılamamış, Ami -
.ralın Ankaradan avdetine 
tehir Edilmiştir • 

(Alttarah ·2 inci aayJfamıazda ) 

Beş renkli resimle 
kıymetli münde

ricot 

Görmediğiniz, bekle
mediğiniz yenilikler 

Gazetemiz geçen şubat 
ayı içinde Ahnanyada 
FrankentaJ fabrikasına 
yeni bir tabı makinesi 
ısmarlamıştı. Bu makine 
yep yeni bir sisttmde 
olarak yapılmış, yirmi 
gün vevel gelmiştir. 
Şimdi matbaanuzda bir 
Alman mühend7i tara· 
fından kurulmaktadır. 

Nihayet ay sonuna 
kadar makine tamamen 
kurulmuş olacak ve 
ondan sonra " VAKiT " 
yeni makinesinde basıl
mağa başlanacaktır. 

"VAKT ,,m yeni maki· 
·nesi şimdiye kadar mem· 
leketimize getirilmiş olan 
tabı makinelerinin en 
büyüğü ve en nıükem· 
melidir. Binaenaleyh 
"V AKIT,, yeni makine
sinin mükemmeliyeti sa· 
yesinde y41kın bir za
manda okuyucularına 
ıimdikinden kat kat zj. 
yade fuideli hizmetler 
ifasına çahşacclc ve ta
mamen yeni bir şekilde 
çıkmağa başhyacakbr. 

"VAKT,, m yeni -şekli 
sayıfa adedi itibarile 
şimdikinden fazla ola
cağı gibi en mükemmel 
tarzda renkli resimler de 
basacağı ıçın yalnız 
mündericatm kıymeti ve 
ve tenevvüü nokt.asmdan 
değil, basışının nefaseti 
cihetinden de büyük 

takdirler kazanacalctır. 
-~-----r-""T'"--

Avu~tralyadlJ inilhabat 
Melburn, 12 (A.A) -

Avustralya Müttehit hükü
metlerinde yapılan intiha
batın şimdiye kadar malum 
olan neticeleri amele fır
ka sının diğer fırkalara na
zaran hissolunacak dere
cede kuv\ etli bir ekseriyet 

temin edeceğini göster
mektedir. 

Sürekli yoğ • 
murlar başladı 

Evvelki gün bqlıyan yaAmur 
dan de~ ıürckli olarak <levam 
etti. Rasataneden aldiğımız 
mılOmata göre, bu sün de hava 
kapalı ve yapurlu olacak, 
poyraz rQzgln esecd:ttr. 

Balkanlarda bazı mtmlelcet
lere kar yağmıısa da ıOrekli 
olacatı tahmin edilen yatmuru 
tchrlmlzde de karan taklp el· 
mesl muhtemel görülmemelrtedtr. 

Kar y~ması için hararet 
dercce;lnln hiç olmJUa dartten 
~ğı düımeti lazımdır. Halbuki 
hararet tlmdlll halde Ulai OD 

derecedir. 

r4••••·· .. ···········"·-·-.. ••• ·- ··---

' Beşinci sayılada 
1 Matbuat hatıraları ı 
1 . i 
f ıMuharriri: 1/unet J lısan ! 
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Mekteplerde 
-·-

fakir çocuklara 
yemek 

Hlldliahmer gelece/f 
f haftadan itibaren iev• 

zlaia b~lıyor 
Htl&li Ahmer llk mekteper~ 

deki fakir çocuklara ekmek, 

peyntr ver, 
bilmek hutu· 
ıundakı ha-
zırh k la rı n ı 

Başoekil ismet Pş. Hz. An~arada eooel}eı gün yapılan at yanşlarınJa devam el· 
mektedlr. 

FuatB. Mektepler 
Ştmdıkı hal-
de cemiye
tin mahalle 

llimayeietfal cemiyetire- Köylerine kudarTürkiye ıubelerl, ken· 
dl mıntaka· 
larındakı fa· isi dün .A vrupadan geldi bir mektep olacak 

Seyahat inhbolannı Bu hamleye hürmet kır mektep
lileri teshil 
etmekle met· 

guldür. 

Geçtn scrıe yemek. 
etrilen çocuklardan 

bir grup anlcıhyor etmeliyiz 

Fuaı B. 

Atustos bidayetinde Da
nimarkada aktedilen bey

nelmilel terbiye kongresine 
iştirak eden Kırklareli 

meb'usu ve Türkiye Hima
yei etfal cemiyeti reisi Fu

at bey dünkü konvansiyo

nelle memleketimize avdet 
etmiştir. Kongreyi mütea
kip birçok Avrupa şehir· 

lerinde tetkikatta bulunan 

Fuat B. dün bir nınharri
rimize şu beyanatta bulun-

muştur: 

- Danimarkada topla-

Ankara, 13 ( \TAKJT) -
Millet mektepleri talimatna-
mesinin tatbikine ait rehbere 
göre Türk harflerile okur 

yazarların hayat bllgilerinl 
arttırmak üzere açılacak 

' dershanelerine haftada aln 

santlik drs müddetinin ikisi 

kıraat ve tahrire, ikisi hes:ıp Ye 

ölçülere, biri sJğlık bilgisine 
biri ) urt bilgisine aittir. Yeni 

talimatname köy yatı mek-

ttpleri teşkil fıtmı teYsi et-
mektedir. l\Iektepsiz köylerin 
ı 2 ilA 18 yrşlarındakl ço-

cuk1arııu ok.utmak iizere köy 

yntı dcrsanclerl açıl11caktır. 

ı Ier yjJ:lyet \'C kaza merke

zinde kii-;.:ıdı matlôp olan bu 
dersanclcrde tedrisat J teş

rinlsanlden nh•an nihayetine 

kadar sürecektir. 

Bll mel teplere sihhatlı , 
zeki çocuklar alm:ıcak, eğer 

mcktcp~·dz köyler çok:;A tale
beler her ders sene i için bu 

köylerden miinavebe ile alı

nac:ıktır. Bu çocuklar köy
lerinden blr hafta cvel ge-

tirilerek sihhatlcrl zek!\ ve 

Bu iıın bu haltı sonun"a ka
dar bltlrilmcsl ve önOmuzdekll 

d da veri· haftadan itibaren e gı 
miye bq\anması Oın\t olunmak-

tadır. 
Şehremaneti bu seneki yar• 

dıma 2000 lira ile lftlrak et• 
mektedlr. Vmlecelc gıda geçen 

sene olduğu gibi ekmek, peynir, 
börek, helva gibi kuru feyler· 

den ibarettir. 
Bu arada cemiyetln bazı ma· 

halle ıubelerl sıcak yem,k ve
rebılecclclcrinl de blldirmtıler-
dlr. 

lsddntları itibarile konturol 
edilerek terclh edilenler kay-

dedilccktir. 
Diğerleri iade olunacal\tır. 

Köyyatı dcrsanelerinin bir .mu 
allim ve idari işlere bakan 
muavin namı altında bir mu
allim muavini olacaktır. Der· 
saneler talebenin ibatesini, 
iaşesini temin edecektir. 1 Iu
susi bütçesi, bulunacaktır. Ço· 
cuklımn ilbas, iaşe, ibate hu
susları köydekilerine yakın 

mütevazi, fakat sıhhi ve te
mizlik şartlarına muvafık 

olacaktır. 

nan terbiye kongresinde I~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
bulunduktan sonra Kopen- I~ 
hağ, f stckholm ve Berlin-

de çocuk müesseselerinin, 
ve bimayei etfal mesaisi

ni tetkik ettim. 

Çok uzun zamandan beri 

çocuk vefiyatile mücadele 
neticesinde vefiyat nlsbeti 
Danimarka, İsveç, Norveçtt 
0 

05, Almanyada 0 
0 7 nisbc

tine kadar indirilmiştir. 
Berlinde çok muntazam 

çocuk müesseseleri vardır 

ve Bertin belediyesinin 
çocuk hususatı için tahsis 

ettiA'i senevi meblağ (20) 
milyon altın mark, yani ( 1 O) 
milyon Türk lirası olduğunu 
söylersem bu hususta bir 

fikir elde edilmiş olur. Ber
lin belediyesi himayel ~tfal 
cemiyetlerine mühim yar -
dımlar ediyorlar ve bu sa
yede müş!erelc mesai Berlfn 

içinde çocuk vcfiyah nisbe-

Utanmaz adam 
Hüseyin Rahmi Beyin gazetemiz için yaz

dığı son romanın ismidir 
• 

Valnt, karileriflc nu'111111a1iyetlerbıi 1nucip 
olacak bir 1nüjtle <'eriy·or. Kıymetli ro
nıancnınz ltsta.t; liiiseyin Rahnıi Be1fen
tlini11 bir ın'üddettenberi gazeteıni=. için 
haz11·la makta olduğn ro1nanın yaztlnıası 

bitınek iizeredir. 

Utanmaz adam 
ismini taş1ya12 bu eser, pek caz1]1, ~e,·k 
('erici, eğlendirici aldka uyandırıcı bir 
eserdir. Yeni ronıann111z, gazetenıir,ilı lw· 
tJ•ilerine pek yalanda arzedeceği re11ilik-

lerde11 hiridil·. 

tini 
0

/, 7 ye kadar indir - 1 ===~=~~======--=;;~~es== 
mi§ tir; 1 -
(Alt tarafı 4 Bncilsayıfamızda] • 



f!"~~B~E~I 
M. Makdonalt 

Irat ettiği bir nütüKta diyor ki: 
"Ben iyi bi;-(;aıaıulaş 
olrnalcla berabar har 
bir bey·nclnıilelciyinı" 

(A.A.) ajan;~ bir telgrn· 

fına nnzuran :'.'.I. l\Iakdonalt 

Amerikada bir nutuk irat 
etmiş ve nutkunda ezcümle 

demiştir ki : 
"Ben İ) i bir yarandaş ol-

makla beraber hA.r bir bey: 
nelmilelci olduğumu hiç hir 
zaman gizlemedin. Bunun 
içindir ki ruemi yeknasak 
bir şekle sokmak gayesine 
matuf mesaide bulunmaktan 
daima içtinap ederek mutlak 
bir serbesti dahUinde muh
telif milletler arasında sami
mt bir iştiraki mesaiyi 

vücuda getirmiye hasrı nef

settim. Yalnız bir unsurdan 

müteşekkil olan yeknasnk 

milletler arasında hiç blr zan 
büyük blr millet çıkmamış
nr. Biz İngilizler muhtelifüc-

cins bir ta.b.ım unıkun karış
masından vücuda gelen bir 

halitanın mahsulü olmakla 
muftehirlz. .Amerikanın bü
yüklüğü her türlü cinslert 
mensup ırklardan müteşekkil 
bir mlllet ile mesktin olma
sından ileri geliyor.,, 

Teslihan babrJyenin tahdi
dine nakli kelAm eden l 
Makdonalt İngiliz nıilled Jçln 
adeta hayat memat mes'elesi 
ol:ın İngiliz donamıuısının 

sat,·et ve kudreti hakkmda 
İngilizlerin tarzı teIAkkisi 

çabuk değişmiyeceğinden A

merikalıiarca bir müddet da
ha sabredilmesi lazım oldu
ğunu söyledikten sonra va
tandaşlarının bu noktai na
zarını muhik göstermek için 
İngiliz kuYvei bahriyesinin 

bekası lnglltercnin dcvıımı 

mn·cudiyetl He müteradif 

olduğunu Y$! lngilterenin 

emni~·et ve selameti deniz

lerde bulunduğunu beyan 
eylemJŞ;Clr. 

Bcçe Saki 
Ternı es kalesine sı

ğı1nnış 
Moskova. I 2 ( A. A. ) -

'Fermezden bildiriliyor: Kale
ye iltica eden Bcçe $akanın 
bir kısım kuv\T'Ctleri dün şeh
re girmesi beklenen Nadir 
hanın lnf asına karşt mukave· 

met göstermektedir. Şehirde 
tiifek ateşleri ve yağmalar 

devam etmektedir. Beçe Sa
kinin ordusu GQhistanı tahli-
ye eylemektedir. Nadir hanın 
biraderi Hasan han şark 
vilayederioe karşı yürümek-

tedir. 

Marangozlukrnu
tahassısı 

J ~azif esinderı istifa etti 
Kaıtomonu, 1 3 (V akıt ) -

Btr sene evvel S.nayl nıdte

blmlz için 400 lira ınaaıla ve 

üç sene milddetle Bcl~lkadao 
getirilen marangouna mOuhauısı 

mösyü .. Saçyo,, nun blifatıi ve

k&lelçe kabul edtlmlıtfr. 

Darülfünunda derslere 
bugün başlanıyor 
Darülfünun fakültesinde bu· 

ğündea itibaren yeni sene ted

rbatına b.aılcmılacabır. 
Y alnıı Tlp f akülteılle 0Jtçl 

ve Eczacı mekıcplcrl . bir kıç 

VAKiT Teştlnevvel 

c ,., VAKT ~' iN ŞEHİ~ VE MEMLEKET HABEı:iLE~l
9918

) 
JRfRHIP AZEWg &Ak # WIQ f ' acep aj f #A 

Cümhuri1:et 1 Memleket haberleri ıı Adliyede 1 Dogv ru degvil 1 Kôçük Haberler 

bayramı ı·zmı·rde Bir komünist hakkın- . Tayyare piyankosu 
Mekteplerde hazırlık dakı· a1yab"ı hu"ku"m Digc.ilcri imtihan 

o~ Y fJ inci tertip için yeni 
b~~dı -·- dün tasdik olundu etmiyorlar mı 1 bir pllin luJ.zırlandı 

Cümhuriyet bayramımız- Mühim bir hırsız lstanbul :.ığır ecza m:.ıhke- Dün bir refikimiz, vesika Türk tayyare plyankosunun 

da hükumet merkezimizde şebekesi yakalandı mes.inde dün komtınistlik almak iizere imtihanlıırı ya- 8 inci tertibi için gay~ :zengin 
yapılacak büyük geçit rcs- f<ıaliyetinde bulunmakla mnz· pılncak dişçilerin, Dişçi mck- Lir p!an hazırlanmıştır. 
mine izcilerin de iştirak Bu ~beke efradından bazılarının oonen MıınastırJı Al:lettin tebindc imtihan edilmedik- Bir kaç güne ita.dar merkezi 
edeceklerini yazmıştık. şehrimizde 6ulunduğu söyleniyor isminde bir maznun muhn- !erini ve mektep müdüriıniin umumiye takdim edilecek olan 

BU hususta hazırlanılmak Kaydedildiğine göre f z- l~mc L>thlmi"tir. imtihan için gelen (80) diş- bu plan t O keşidehktir. 
için şehrimizdeki resmi ve mir polisi uzun zamandan- \'aktilc Adan ada bir fahri- çiye: "60 .. bi.n numaranın her 
hususi lı"sAlerle muallı"m berı· faal"yette b l b .L b 

" 
1 u unan kada demirci ustası oldu· - Sizi imtihan edecek iri C.."1ilSI gi i on parc;r.ya 

mektebine ve Ameli :-Jayat mühim bir hırsız şebekesi gunu söliyen muznun, iki muallim ve m[imeyyizlcr Diş ayrılıcak ve her bilet brr liraya 
mektepleripe tebliğ yapıL-. efradından bir kısmını ya· sene CYYel ağır cel.ada Dr. tabiplerinin diinkü içtimaııı- satılacaktır. Yeni tertibin ikra-
mıştır. Bu sene şehrimiz kalamış ve birçok eşyayı Şefik ı liisnü B. le arkııc.in~- da aleyhlerindeki hlicümfcr- miyeferi çok zengin ve çok 
mekteplerinden 700 kadar meydana çıkarmıştır. lannm muhakemesi esnnsın- drn mütees~ir olmuşlar ve Cazla olduğu gihl amorlileri de 
izci Ankaraya gidecektir. Bu şebekenin çaldılda- tla lıuluııamuıa, gıyaben hundan <lolcıyı imtihan ede- daha ameli bir tarzda tanzim 

Kime yaptırılacak? nndan bir kısmını şehrimi· mulrnkcme edilmiş ve iiç ay miyecckJerini sö}~lcmişlerdir. olunnıuştur. 
Ticaret arayınm sureti ı.e: gönderdiği ve şebeke hapse muhkı1m olmuştur. Ne ynp:ıyım \~ekalete mUra- Onda bir btletlerde iki kiti· 

inşası hakktnda karar ver- elebaşlanndan bazılarının !\lazou~ dun gıy:ıbl hlikme caat ediniz,, dediğini kay<le- ain iştirakini temin için bilet· 

mek üzere teşkil olunan ı·o- şehrimizde bulundukları itirnı ediyort·.ı. i\1ahkemcdc diyordu. Kongrede imtihan- lcrin iki tarafına da numara 
misyon dün ilk fçtimamı anlaşıldığından lazım gelen me\"kuf olınıyarak hazır bu- !arın sudan yapıldığı söylen- konulacnk: ve biletler ortaların-
öğleden sonra yapmıştır. tedbirler alınmıştır. lumyordtt mişti. dan ıimbalana:aktır. 

Bu ictimıı ihzar1 malıi- Birkaç güne kadar hep- ltir:.ızı tetkik edilmiş. Dün btr muhardrimiz Diş· Bu suretle onda hır biletin 
yette olduğund;.m bu me.scle sinin yakalanması bekle- gıynbl hükmü re(edebilecek çi mektebi müdLirü ile gö- yarımına sahlp olan bir ortak 
hakkında mühim kararlar nıyor. mahiyette bir: itirazı görül- rüşmüştiır. arkadqındaki pacçayı tedarike 
verilmemiş, yalnız krokinin • memiş, :hükiim tasdik olun- Mudur Beyin verdiği iza· mecbur olmadan parasını ala-
diray.etli bir mühendise ,.ap- lzmir limanında hata göre hadise bu sekilde bilecektir. 

J muşnır. . 
tırılması kabul edilmiştir. Bu &enenin ilk altı .Bakkallann muhakemesi cereyan etmcn~-cir. + Taksim meydanında yol 
Borsa ra k.ahul edilen Imtihanhmı. müt~llik bazı iD?Sl ba§lamadan enrel kana-

~ ayına ait faaliyet is- Pctrola kolza kanştmmılda (t•D•,voo ı~•··'"-m vanıfması 
k · ıJ i h mesail için mektebin merbut ~~ ~... ~ r a ·sıyOJ ar faÜ~fiklerJ ne giJsfer':}'Oı' maznun bakkaJJnrın mu il· }d icap _._.L._..ı,_• u......Jan Ve 

1 · 2 (AA ) T" t o uğu tıp fakültesinden bazı eum:ıaCQU" u.n:;"" Borsa meclisinde, Denizli znur, 1 · · - ıcare kemesine diin İstanbul iiçün- meydandan geçen yollar beton 
odasının neşrettiği istatistike cii ceza nıahkemesiude de· şeyler sorulması l:h:ım gel· B ı~L 1 11 iktisat bankası ile mükcn:er göre lzmir limanında bu sene- . b d Olacaktır. ırnnere ou yo arın 

vnm olunmuşnır. mış, un an doluyı imtihana b 1 . . ka lızasyon 
sigorta i[ketl aksiyonlarının 

borsa kaydı resmbine ithııl 

edilerek muamele görmesine 

karar verilmiştir. 

Misafirlerimiz 
[Üetara& 1 inci aa1faıwzd.1J 
Valinin ziyafeti 

Ôğle üzeri Vali Muhittin 
B. tarafmdan Beyoğ1unda 
Serkil Doryanda Amiral 
şerefine bir öğle ziyafeti 
verilmiştir. 

Bu ziyafette Amiral ve 
maiyeti erkanı, lngiliz sefiri 
Sir Corç Klark, Kolordu 
kumandan vekili, rüesayi 
askeriye ve bahriye, Vali 
ve şehremini muavinleri, 
bazı meh'uslar bulunmuş • 
lardır. 

MM tllirtie 
Dün saat dörtte şehri .. 

miıde bulunan lnıilizler 
misafir gemileri gezmişler· 
dir. 

Tenis maçı 
Saat on beş buçukta da 

alb lngiliz bahriye zabiti 
ile Türk tenisçileri arasında 
Taksimde bir tenis maçı 
yapılmıştır. 

Yunanlılarla yeni· 
den müzakere 

nio ilk alU ayma ait tkniz fa· gelen dişçilere imtihanın bir ozu maması ıçın na . 
aliyeti berveçhi atidir: l\luhake-me, müddei Şeker tesisatının ev..-elce yapllması 

Limana 95s161 to:ı:ıjlık 629 ve perrol inhisarı idttresin- kaç glin tehir edildj@ bil- kap etmektedir. Bir kaç gOne 
vapu.r ve 20250 tonajitk 636 den maznunlarcfan biri hak- dirilmiştir. İmtihan edilecek kadar inşaata başlanılması için 
motör ve yelkenli gclıp gitmiş- kında cereyan eden muame- dişçilerin adedi de (80) de- kanalizaşyon şirketine malQmat 
tir. Bunfardan" 303 tantsi Türk lenin istifamı için kalmıştı. ğil ancak (57) dir. ~rilmlşth". 
\'apurudu.r. Bu sene tonaj iti- l\1 + Belçika ticaret nezarett 

Bu istil:lına cevap gelmedi· " ektep idaresi imtihanla· od T L 
barile geçen ser.eye nishc:tcn Brüksel ticaret asına ürıaye 
24265 ton fazlalık v:.ırdır. ğinden~ muhakeme üç teş- rın sudnn yap.ılthğt hakkında ficaretfni alakadar eden bir 

K b k l rinisaniye kalmıştır. bazı diş tubiplt"rinin iddia· tebliğ göoderml§tk. Bu tebliğde 
öy an a an ~laarif ' 'el iliniıı teftişleri sını gliHioç olarak telakki Türkiye tacirlerinin istihlak 11lı· 

Eskişehirde köy banka- etmektedir. beti bari.cinde mal aldıklarından 
la k.it.! l..ft-1 im Maarif vtkifr Cemal Hüı· n teş · ıitına UG.1 anı ış· Tfirkiyeye gönderilen mallarda 
tır. Vali Hakkı beyin ri· nO Bey diln öğle vakti maarif Tahsil memurlannın bir nispet aranmaslna dikkat 
yasetindeki bir heyet bü- eminli~ine gelm~, bir müddet müşkülleri edilmesi ihtar edllmelttechr. 

tün köyleri dolaprak köy- mcıgul olmuı, &kşama doğru Maliye şulıelerindcki talı. + Nafıa vdctJetl yeni btr 
lüyü bu hususta temin da Çamhca ve Üsküdar mek· sil memurlarının cumartesi kanun layihası ıhzırr etmekte· 
etmiştir. dir. 

Silah müzesi 
Topkapı sarayı mü:zcsin· 

de tesis olunan silah mü
zesinin açılması. bazı ha
zırlıklan n ikmali için, ge._.. 
lecek haf taya kalmıştır. 

Darülfünun divanı 
Darülfünun divanı yarın 

toplanarak Tıp fakültesi 
derslerini tasnif c devam 
edecektir. 

Bankalar krediyi ke-
since ... 

teplerinl tefti§. etmiştir. ve pa1.ar günleri ku.ım kısım Bu kanun kabul cdlldığt tak-
V aaıf 8. Anknraya gitti Defterdarlıkta toplanmaları dtnle fstanbulda tramvay, tUnel, 

Beynelmilel pnrlAmentoLır kararlııştınlınıştır. clekiirik, telefon. hnagazı. ICl'-

konferansmdan ~hrimize dönen llu içtimalarda Defterdar kos ve elmalı su ılrketlcrl de 

İzmir meb'usu V8sıf Bey dün da hazır bulunacak, memur- bunlara mümaSll mclt tldetle-

k Jarın tahsil islerinde u~radık- rln mürakabesl milnhaslran Ankaraya hare et etmlttir. , fı 
l:ırı mü.::kiiller üzerinde ko- Emanete aft olacakbr. Emanet 

Ankara vali muavini '.i d d ı L f d 
nuşulacaktır. bu tal ir e ıe ırln ços; isli a e 

Ankara vali muavini Aptül- de 1 L tf d· .ı, 
Diin bir kısım tahsil me- e c~ ııı.anaa n ıcwr. 

hak Hakki Bey bu~ün vazif esl • Şehremaneti çok o lata le 
murları toplımmışhır, güriiş· 

baıına gidecektir. 

İngiliz lirası 
fngiliz lirası on günden-

biri tedricl surette gene 
tcrc:ffua başlamı~tır. Diin 

ıekerleme satanlara tebliAatta 
miişlcr ve bazı müşküllerini 

bulunmuş, mideferi bozan Av
httlletmişlenllr. 

rupa mamulatının aablmamaaım, 
Gümrükteki zorluğu nksl takdrrde ıtdd'!tle cezalan· 

kaldırmak için dmlacaklarını bildırnrittfr.! E.. 
manet bu lebltgattlc beraber 
bozuk mcvadı da musaclere 

Acele tamirat yapurmak 
istiyen Yapurların 1staobul 

limanında gümr.ük muamela
tının zorluğu ve uzunluğu 

edecdtlli". 
• Atina sefirimiz Ents B. 

yeni Yun an acffrt geltDce Alt-
naya hareket edecektir. 

Rıhtım şirketinde"' 
ki irade sahte 

midir? 
[Bat makdemiı.den mabat} 

Bütün bunlara rağıııell 
rıhtım olmıyan yerlere çı· 
kacak en-adan res!ın abn· 
ması için Rıhtım şirketine 
mezuniyet ve salahiyet ve· 
ren bir irade bulunsa bill 
gene bu vesikanın hakik· 
kıymeti ehemmiyetle tet· 
kik olunabilir. Çünkü hra. 
kümet, Maliye nazın Ca~t 
B. ile f ransız bafvekill 
M . Dumerg arasında iJ11.Zll 
edilen ve fimendüfer ile 
limanlara müteallik bulu· 
nan itilafnameyi Lozandll 
tnnımamı§tır; bundan dola· 
yıdır ki bu itilafnanıenfıs 
bir madc!esini tqkil e~ 
Sarnawı.Sıvas demir yJIJ 
imtiyazı reddolunmu.ttut• 
Zaten rnezuu bahis iınliY~ 
mukavelesine esas teık 
eden istikraz iki tak!ftte 
ahnmak üzre aktolunJllılf 
tu; bu taksitlerden bitfO' 
ek• alınmıı ise de ikınd" 
harbı umuminin araya, 
meli üzerine geri kalırııf'J'' 

Binncnaleyb Cavit:B. ıı
M. Dumeri arasında iı-1> 
edilmif olan §imendüferle' 
ve iimaolar mukavelena.O'e' 
sinin meriyet ıartı tah~· 
kuk ctmemiıtir. Bu itiba' 
ile de Rıhtım virketiııiJS 
müddciyatını bertaraf et 
mek kabildir. 

Jtf eh rn et A sırn _., ----··-.... ----··------şaalının, Beyoğlunun, T aksıındı:tl 
itibaren Orta.köy • Bejiktat ~ 

ıı· Karakayfkısmında yapılması ın 
karrcrdir. , 

1 
__. 

• Almanların IOD 7.8.~,... 
11111. etttklcrl Hindenburg ~ 
lw yakında ıehrimlze gelcc:ektlt-

• Hayvan bouas ~ 
evvelki gün 1çtlmac'a kabul ; 
len asrt randôman usulunnn ,~· 
lınl tespit etmt§Ur. 

• Evvelki gQn Beyaııt' 
Dt.ıd md:tebl.nde bir ~ 
olmuıtu.-. Ala,U dıtc:tlıerdea ~ 
kitt imtthaaa gJrmek içia S 
ml§leno de ıncktcp ınidrıı' 
inıUhan ..IOJLLraa giıaek ", 
lmtlhao edecclt muaUim ve ""' 
meyytıler dif tabiplerinin d~ 
ko 1~1imaında alcyhlerlnd 
hilcumdan mnteeufr <:Anı# 
ve bundan dolayı ımtthan 1e 
ml~! ~lerdlr· 
yapayım, V elc&lete mnrst"' 
ediniz,. demıtttr- fJ 

anı.da içtima ederek 
bu ıle S~e vck~ 
bir tclaraf çcknılılerdir. lııı 
haıılar tehir edılmtıttr. 

Yarım •ı: evvtlld 
Auna, 12 - Hariciye na

ım M. Mıhalolcopoloı, Türk 
ınaelahatgüzan Zeki bcyt bbal 

ederek, Türk vo Yunan huko-

Bazı manifatiira tüccarla
rının yeni gümrük tarifesi 
dolayislle müşkiil vszlyete 
dliştiiklerini yazmıştık. Bu 
gibi tüccarlara bank"nrar 
krediyt de kestikleri için 
bunların vııziyetleri daha :.ıl
yade bozulmuştur. 

1 o ı 8,_5 kuruşta açılan İngiliz 
lirasL öğJe üzeri l 023~5 ku

ruşta tapaıuxıışnr. Pazar ol
ması dolayısile öğleden son
ra muamele olmamıştı.r. İzmir 
ve Mersinden kambiyo 
gelmemektt.dlr. Bu ştk.U 

yüzünden bn tamiratın di~r 
limanlara intikal etmesi ÜZ\:-

rine lktısat Yekft:letl müşku-
• Telgraf uaumt mildiıro VA KIT 

ile telgraf umuru. mlldiriı lı.mır 

metleri arasında mevcut muaH&.k 
lrullelderlıa doğrudan doğruya 

Aakarad. • Türk harlclyeslle 

Yunan ıeflrl ara11nda mUzakc· 

re ve bir ıekh halle raptına 

Yunanlatanm muvafakat ctt!Aint 

bıldlrıilJotir. 

Dil enciiment 

Ankara 13 - Dd heyeti 
tetkik.atına devam ediyor. Lota
tin (A) harftntn (B) harft ile 

lıtlraklne alt tetkikatı blllrllmlttlr. 

Bir mllletln IQgatinl yapmak 

muazum bık it olduğnndan bu 
lngatin bir senede haıtaıkı senede 

bı.tmesl lnıltlnc görıılmekttdir. 

Şehremaneti memur
larına talimatname 
ŞebremaneU memurlm lçlıı 

AJAkadarlar İktisat vekA
letf ne rniiracaat ederek: ban
kaların krediyi kesmeaıderl
nin temtnlnl rlca etmek 
fikrin de diri er. 

devam ederse İngiliz lirasırun 
tenezzfilü ümit edilmemekte-
dir. Maamafih Borsa mubaftll 
bu tereffuun muvakkat oldu
ğunu bildirmektedir. 

Elilzizde Umran 
..... .. f; 

' 
1 • ı... 

latı izale için bir komisron 
teşkilini emretmişti . 

Bu komisyon önümüzdeki 
hafta zarfında toplanacaktır. 
Bu komisyona verilmek iize· 
re müşkülat hakkında Ticaret 
odnsı tetkikan bavl bir 
rapor hazırlamıştır. 

Kimsesizler yurdunda 
ŞehrenıanetJ. fakir ve yer

siz, yurtsuz çocukJann Aya· 
sofyadakı yurda gönderilme
leri için polise teltrar mnra
caat etmıştlr. 

Bu işle aynca Belediye 
zadıtası da uğraşmaktachr .. 

Yaz mev;simlnde yurda 
pek az muracaat yaptldı~ 
halde son günlerde havaların 
so~ ve yağmurlu filtmesl 
muracadan çoğaltmıştır • 
Şimdiki halde yurt mevcudu 
ylmıt ~"1 bulmuştur. 

Ekmek fiatı yçrlan talımatnamenin tetkiki Fotıı Yaşar 
Giizel bir 'iilayetimlz olan .ErAzfzln merkezinde firka Şcbremanetindekl narlı ko-

otomatik: telefonu• aft k.bulo 14 lısfrinieoııcl ıt/J 
kat 't muamelesini yipm.k tçin 
Ankaradlm lznıiro hareket Avrupakiri kest9.,e 
etmişlerdir. şekeri Şekerci Hstl 

• J aponyanın Oıab tltaRt lsmail atanın Saraçal" 
odası umumt klUbı M. Yaka- başında 264 nu~ 
yo T ıaret odumı zl1a::ct etmll- b dükkiıunda iJP" 
tir. olmiarak çent seftO' 

M. Ywyo Ttçaret odası dsbui sablm.aktll ol-' 
reisile btr kaç ıaat pfiımilıUlr. Awupakiri ke~ 
Bu mnl.Akatıa ıncmlekctimlzde şekerinin mevsimi bulu 
açJacalc Türk·Japon bankası etti~i cihetle i~li11e 
mcseletl mcnuu bahuolmuıtur. başlanılıp dülckiilı rneı"'Jşf 

Ticaret odası Turk • Japon kür ile Çakmakçı 
bankası hakkında letk.ıkat lÇtn ~ .,,tr 
btr komtayoll tettil et11'ıl1Ur. yokuşu alt baıın _.dl 

• Aııbn ltWyo kuman· sufyan han1 tkarşı t 

danı Şükrü a.· tchrimlıe ad·. .-mdanc:ı hacı ~ 
miıtir. Şükrü B. burada An- efendinin 20 ~ 
bra ltfalyest. lç&n bw mal&eme dükkanında kemali çidi)'e 
mübayaasile mep olacaktır. beher loyesi ıne h IY 

• Burada dün belediye. yirmi kuruşa furl ~aıı 
•ütir Fevzi Plf& Hı. peliuıe funmaltta olduğun bd" 
200 kiplilt bir zlyefet ver· iştirasına rafbet rt 
mlftlr. yuran zevatın f,oŞ:O, 

• İitanbul dhetinıa 8quıt kalacakfan ve ı-;~l 
lntmnaa alt kanahz.,en• ü- kal'ludalei :~ dıJıİ 
nun.u111111ide ._ıe.- liçta ridiı:tı. ıefterf'emearen~~ ,, 

eüıı eonra ıcılacakbt. 
ne1ret meiteperlntfe 

118ıa don bı:lanıfmı~tır. 

Belediye meclisi kavanln en~· . kumandanı mirafay Ali Ga!Ji Jkihı bimmetile büyük btt mlSyonu dün toplanmış, ek-

~ f menltmftndt.n ısmnnurıı medtM 1 park yapıtmış, t>u parRtw Gazimrztiı b!r fıeyteıı rclz~. 1 tnek fiatım geçen haftaki 
aönderllınl)ttr. Resmimiz park, ve heykeli göstermektedir. · şeklinde bıraknnşttr 

~ ,. 

lere t.zpralar ffW f.Mt1w1.. düklsim ~,:";<il' 
anflır. lıpta sattıktan ı a 

lklnd kısım k.ahzaayıon t. IL.:nur::;.. ___ ..-.--



~~ayıla 

Amerik~ ile Ingiltere 
~1il:i1 Filoların birleştirileceği hak

kında çıkan şayialar Yatia gelssıerdi . 
Q~n istanbulun rüzgar

lı' 
1 

ı, hırçın bir günüydü. 
•Uda 

!ır,d~ r'. . ağır bulutlar al-
Bo· ezılıyor aağırlaııyordu. 
ltı~uk boğuk akseden top 
llok~tı, lıte böyle dargın 

, lfııd; er altına dağılıp si· 
~ · IC&.bataı önünde ya· 
~ kuı rengi gölgeyi gö· 
'" •e, Yeri bulunmıyan bir 
•'•ıı.ın b· • -fıld utun vucuduma da· 

•a· •ğını duydum. Bir tram· 
t/ .. k:çimı kadar süren bu 

ıısun . . d 
~e .. ıçım e ne uzun, 
~urekli bir izi kaldı! 

il .. 11.zetelerde belki onbeı 
uıı e 1 lıı . V've denberi okumut, 
11'1iz a · 1 d b. ~ mıra ının ost ır 

t~ıı.r~t . için $eleceğini öğ
h·· lııittik. Milletler değilse 
ııe h"k 

10 il ümetler arasında 
llsuz d ?ok argınlıklara yer 

~lli~•ır. Şimdi gırtlağımızda 
tııı. : en bir pençenin ya· 
t l lr dost eli olarak a
lıı.~--arıınızı sıkması pek 

ıı bir feydir. 

~Oııun için Mondros etek
• 

1 
den labyalamnıza ateı 

çıı.n "K. .. · El b ':t uvın iza et " in 
&tl?ı toplarla bayrağımızı 
du ;::11anıası karşısında duy· 
"''d· ınuz his, hayret de
"~' lt. 

Yer y" .. d 
let!e .~zun e hiç bir mil· 
tıı d dUfınan olmak iste-

e . ~· . r sınıız, artık ispatı a· 
il.tını b• 

tııu <12; ır mütearife ol
llur, 
lng·ı· 

do l 12 dostluğunu, bu 
st u&ı:n t h 1 ha eza ür erini pek 

y~ •~s bir gönülle karıılı
~ C8.gıınızı söylemiye ne· 
acet var? .. 
la.ten böyle bir doıtluğu 

1tııkan81z bir hale koyan 

" 1~1l.$İ, içtimai sebepler de 
l~~adan kalkmış, Türkiye 
f"'lll aleminin lideri ol-

~~tan çıkmı~tır. İngiltere 
\ir" ınertliğinin, ölüm kar 

tııınd b·t - . .. . ce .. .a ı e gerı donmıye· 
b· lıtııı pek iyi bilir. Böyle 
ır milletin dostluğuna 

On] h da!ıar, er halde her kesten 
" 

11 Pahalı bir kıymet 
ı:~r: Hü!asa bir Türk ve 
hı:ı 1~ dostluğu için ortada 

r bır mani yoktur. 
kı-t·~Viz karşılığı olmamak 
tııe 1 e bu anlaşma her iki 
;ıekeu sevindirebilir. 

1 alnız bu dostluğun baı· 
a.ıı' 

}' Rl~ında küçük bir hata· 
' du•ülın·· t-A. • Uf ur. 

tıı ~ita), Türk sularında 
tıı aceralı bir gemiye bin· 
l' l!ıeydi daha iyi olurdu. 

Oplat b 
larıa • acalar ve duman· 
lıık Çerçevelenen bu dost· 
bır lıı.hlosunda insan eksik 
ıı.ı b fey, bir incelik nokaa-

S uluyor. 
rıııdoııra amirallar, gemlle-
11111 en aynlınca hüviyetle
d. ~· kaybeden kimseler 
Ya •llerdfr. Bu ziyaret bir 
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Amerika hariciye na
zırı tekzip ediyor 

Kruvazörler meselesi He denizlerin 
scı beıtisi iti konf eronıta görüşülecek 

Vaıington, 12 (A.A)- M. Hover ile M. Makdonal
dın İngiliz ve Amerikan harp filolarını birleıtirmek 
hususunda itilaf ettiklerine dair ıayi olan haberlerin 
tamamile asıleız olduğunu gazetecilere beyan etmiş ve 
iki hükumet adamı araıında hasıl olan itilafın tamamile 
manevi bir mahiyette olduğunu tasrih eylemiıtir. Diğer 
taraftan Deily Niyüz gazetesi Kruvazörlerin istiap hac· 
mı hakkında hiç bir itilaf husule gelmediğini ve deniz
lerin serbestisi ınes~leslnin yakında toplanacak bahri 
konferansta müzakere edilmiyeceğlni yazmaktadır. 

Almanyada çelik miğferler 
meselesi kapanmadı 

Berlin, 12 (A.A) - Prusya dahiliye nazın Rhnve 
Vestphalie deki çelik miğferler teıkilatının dağıblması 
hakkındaki karann geri alınması için parlamento dahil 
ve haricinde sarfedilen gayretlerin beyhude olduğunu 
nizam ve intizamı tehlikeye düıürecek bütün tefkili.t 
ve cemiyetlerin ayni akibete uğrıyacağını beyan etmlıtır. 

Çindeki dahili k:ıreoıahklar 
ehemmiyet kesbdiyor 

Şanghay. 12 ( A.A ) - Ceneral Kinğ • Min • Chun 
kuvvetlerine 111enıup kırk bin kitinin Şantung eyaleti 
dahilinde ilerilemekte olduğu itimada ıayan menbalardan 
bildiriliyor. Bu kuvetlerin hedefi milli hükumetin düt· 
manian ile elbirliği etmlye karar vermiı gibi görünen 
Şantung valisi ile münaseb~t ve irtibat tesis etmektir. 
Diğer taraftan hükumet aleyhtarı bir takım kuvvetler 
daha Hankov üzerine yürümektedir. 

Çin - Rui hududunda yeni hareketler 
Moskuva, 13 (A. A) Tas ajansı bildiriyor: Beyaz 

Ruolarla Çinlilerin akın ve taaruzları devam etmektedir. 
Karbiro.;..oki mıntakasında birçok Rus memuru öldürül
mütlür. Amur nehrine Çinliler tarafından bırakılan aabih 
torpiler nehirde ıeyrü seferi inkllaa uğratmaktadır. -Rusyada mesai müddeti 

fazlalaşıyor 

Moskova, 12 ( A.A ) -
Tab ajansı bildiriyor: Me • 
sai meclisi bazı müessese· 
!erde çalışma müddetinin 
günde yedi saat olmasına 
karar vermiştir. Bu mües • 
seselerde clyevm altı yüz 
bin amele çalışmaktadır. 

Vnrşova operasında 
neler oldu? 

Varşova, 13 (A.A) -
Oppeln mahkemesi bir 
müddet evvel Katoviç o
perasında çıkan hadiselere 
sebep olanlarla artistlere 
sui muamelede bulunanla
rın muhakemesini bitirmiş, 
maznunlardan birini sekiz, 
ikisini altı diğer ikisini 
dört ve birinci üç ay hap
se mahkum etmiş, on üç 
maznun hakkında da be
raat kararı vermiştir. 
Rus sef aretlerindeki 
iahkikahn ilk neticesi 

Moskova, 12 ( A.A) -
Hariciye komiserliği, Rusya 
hükumetinin Paris sefareti 

müsteşarı M. Besedovski 

aleyhinde mücrim sıfatile 
takibatta bulunmasını ali 
mahkemcı müddei umumi • 
sinden rica etmiştir. 

-·-········································ ailesine karı• kanuni vazifele-
rini yapmak hususunda büyüle 
bir kusur irtikap ederse. 

Ret için bu iki sebepten 
biri lazımdır. 

Halbuki mektubunuzda bil
btrd!Ainiz vaziyetin bu hülı:Om· 
lerle hiç alakası yoktur. 

Dediğimiz gibi, göze hüyUlc 
görünmek kabiliyetinde bulunan 
bır ihtilaf vardır. 

Bergamada H. Beye 
M.,kıubunuzda bıldırdiğln!z 

,eylere cevab<mız gösterdiğiniz 
adrese yollanmııtır, 

Beynelmilel denizcilik 
konferansında 

Cinevre, 12 ( A.A ) -
Beynelmilel denizcilik kon· 
feransında cihan gemi mü. 
cehhizlerinin bir sülüsünü 

teşkil eden lngiliz gemi 
mücehhizlerinin mümessil

leri bil'iltizam hazır bulun

mamışlardır. Bu imtinaa 

sebep amele hükumetinin 
• 

Treydüııyonlara dahil nak-

liyat federasyonu mümessi

lini İngiliz gemicilerinin 

murahhası yerine ikame 
etmek istemesini protesto 

etmektir. Bu vaziyet kon

ferans müzakerelerinden 

bir netice hasıl olmaması 
ihtimalini varit göstermek
tedir. 
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Elhamra 

Melek 

Opera 

Majik 

Ekler 

Asri 

Etuval 
Şık 

Alk>1.Z&r 

( 0.yotlu) 

: Düşmüş kızlar 

Üç sildhşor 
: ~her vakii 

: Casus kadın 

: Bambadelmevt 

: Kadın ıshrabı 

: Kanlı denizler 
: Çann yaı>eri 

: Volga mahküm
lan 

Lüksemhurg : Volga, Vo/ga 
Pangaltı : Anna karenin 

Hilal 
Alemdar 

(l.tanbul) 

: Ankara pofaJı 
: Goril 

Ferah : Tehll~ işareti 

Kemal Bey : Kanlı canbaz:ane 

Milli : Yeni Tarzan 

(Kadıkay) 

Hilal Şehvet kurbanı 
Süreyya Pf. : Rus dilberi 

VAt:IT 1-1 1 e~rıne\" ·et 

arastnda 
lon~m U~an sel arefin~e 

mü~inı ~ir ~a~ise 

~izli bir ittifak ını 1 

Zabıta memurları 
kapılan kırörak 

içeri hücum 
ctmitlcr 

Sefir tayyare ile 
Londraya kaçtı 

Birkaç gün evvelki tel
graflar Efganıstanın Londra 
sefirinin lngiliz toprakları· 
nı terke davet edildiği 
haberini veri yorlardı. Son 
posta ile ge len Deyli Eks· 
pres gazete sinde bu ha
dise hakkın da çok me· 
raklı tafsilat münderiçtir. Bu 
tafsilata göre Efganistan 
sefiri Şücaüddevle lngilte· 
re hariciye nezareti hakkın· 
da birçok ithamalta bulun
maktadır. Şücaü ddevle ha· 
na göre kendisi Efganista· 
nın Londra sefaretanesin
den çıkarıldığı gibi bütün 
eşyası ve evrakı, lngiltere 
nezareti emrile musadere 
edilmiştir. 

Bun dan başka sefaretin 
bankadaki parası da hac
zolunmuştur. 

Şücaüddevle, Kıra! Ama· 
nuilah hanın Londra sefiri 
idi. Kendisi vak' ayı şu şe· 
kilde anlatıyor: 

• lngiltere hükumetinden 
"ldığım bir mektupta, bun· 
~n sonra sefir teliikk( 1 

..,.. 

Londra Efgan sefareti bino.sı 

edilmiyeceğim söyleniyor 
ve 24 saat zarfında memle· 
keti terketmekliğim isteni • 
liyordu. Bunun üzerine ha
riciye nazırı ile mülakat 
etmek istedim. Kabul olun
madım. Eşyamı topladım, 
Ktral Amanullahın bana 
emanet ettiği kıymetli eş • 
yayı hazırladım. Sonra bir 
tayyareye binerek Berline 
hareket ettim. Eşyamın 
benden sonra gönderilme • 
sini bekliyordum. Halbuki 
bütün bunların İngiltere 
hükumetinin emrile musa • 
dere olunduğunu anladım. 

Müteaddit protestolarıma 
rağmen bir aydan fazla 
geçtiği halde eşya iade o
lunmamıştır. Bunlar arasın
da Kıri'l Amanullaha ait 
11 çanta bulunuyordu . 
Bunların dördü, çok kıy
metli olan zebercet ile do
lu idi. 

Ben sefaretaneyi terket· 
tikten sonra İngiltere hü
kumeti her şeye vaziyet etti. 

Tefrike~ 

Artık iş gülünç değildi 
Asker birbirine giriyor; yerlere kapanıyor; 
fakat a;:. sonra bir emirle ger i alnııyordıı. 

Şu aa tırla rı yazdıktan 

sonra, yeni ve acı bir ha
vadis daha geldi. Dünkü 
Marat taarruz ve rücabnı 

müteakip ileri karakol ol
mak üzere çıkarılan bir 
kıt'aya C Marat höyükünün 
yanından ve tam hattı ba
la üzerinden gidilmesi ) 
e nrolunmut • Halbuki 
bu hat tamamen düıman 

mevzilerinin karıısında ve 
açık bir mahalde olduğun· 
dan ıJeri karakola gidecek 
kıt' anın kumandanı tömen· 
döfer yolu kenarındaki 

mestur mahalden geçmek 
istemit fakat (kumandanın 
emri böyledir, ve bu em
rin icra edilmesini istiyor) 
diye kumandanın yaveri 
tarar etmiı. Naçar bu emre 
lmtlsalen ileri karakol kıt'• 

a11 o istikamete doğru yü
rümüı. Fakat, tam o açık 
yere gelince düıman top· 
• ılan kıt'aya derhal top 
ateıine baılamıılar. Hem 
de timdiye kadar kullanma· 
dıklan büyük çaplı toplarla .. 
Asker, birbirine glrmit. 
Yere kapanmıı , olduğu 

yerde kalmıı. Biraz sonra 
kendini toplıyan asker 
tekrar kalkmıt ve seri 
adımlarla emrolunan ma· 
halle koımağa baılamıı. 

Fakat arkadan bir emir 
gelmit ve kıt'a geri alın • 

mıt··· Eğer bu haberi, ora
da bizzat bulunan bir za • 
bitten dinlemeıe idik, kabil 
değil Jnanmıyacaktık ... 

Artık lf, gülünç olmak • 
tan çıkıyor ... 

T qrlo enıel I 8 

Taburumuzun yeniden 
tertibi hitam buldu. (Ka
yapa) harbinde, hemen 

tamamen mahfolan üçün· 
cü bölüğümüzün boıluğu 

zorlukla dolduruldu. Bir 
kaç günlük istirahat, aske
rin aklını başına getire 
bildi. Şimdi taburumuz si· 
per kazmakla, gizli yollar 
çamakla meığul. 

Sabahleyin erkenden Mu
hittin B. haber göndermif. 
Çadırına girerken nefis bir 
çay kokusu ile karıılaıtım. 

Kartı karııya oturduk. Bir 
saat kadar görüıtük. Dolu
ya koyduk almadı; boıa 

koyduk almadı. İçine düı· 
düğümüz muğlak vaziyet 
hakkında nekadar bedbin 
olunsa yeri var. Tevali eden 

hataları, kayıtsızlıkları, ce
reyanlan gördükçe vatana 

ıarlh bir suikast yapıldığı-

na inanmamak mümkün 
değil. Sükünetl ihli.I etme
mek ,artı ile bu vaziyeti 
ıelii.ha sevkedemezıek ne· 
tice her halde çok yaman 
olacak. Hiç ıüphe etmiyo
ruz ki bu fikir yalnız bizde 
değil. Mesela geçen ııün 
itfaiye karargahında din -
lediğlmiz zabitler de bizim 
gibi dütünüyorlar. Herkesin 
gözünün önünde koca bir 

istifham iıareti. Buna cevap 
bulmak lazım ... 

- Burada bir lılniz yok. 
Şehre kadar ininiz. Tanı· 

dıklarınızla görüıünüz. Ba
kalım ne düıünüyorlar? ... 

Muhittin Beyin bu ma· 
kul fikir ve emrine imti· 
ıalen Nazımla derhal er
zak arabalarına atıldık 

ve ıehre indik. Şehrin 

gürültüsü, bir az tavsa· 
mııtı. 

Fakat her taraf sefil ve 
acıklı bir manzara göste
riyordu. Genit meydanlar· 
da, boı analarda eıya 
dolu arabaların yanına 

yatak çar§Aflarından çadır 

kurmuı muhacir kafileleri 
aül ve aksaçlı kadınların 

dizlerinde uyuyan zavallı 

yavrular, bakılmıyacak ka
dar feci lii vhalar gösteri· 
yordu. Kahveler, lfsiz ka
lan halle ile dolu idi. Her 
kes dütünüyor.. Hekesin 
çehresinde bariz bir endi~e 
görünüyordu. 
Doğruca etfaiye kararga

hına gittik. Sadık bey, U• 

zun boyuna kısa gelen ka
putunu genlı omzuna al· 
nuş ... Tüysüz çehresi aıa· 
biyetle gerilmiı, odasında 

geziniyordu. 
Hoı beıten sonra esaı 

hakkında görüşmiye baıla· 

dık. Evvela ıunu anladık 

ki artık Edime, hali mu· 
hasaradadır. Düıman, ta
mamen kaleyi çevlrmif ve 
vaziyeti tesbıt etmiıtır. Ha
riçten maddi ve manevi 
imdat beklemek manasız· 

dır. Şuhale nazaran, bugün 
Edime kalesinin mukadde
ratı yeni bir safhaya gir· 
mittir. 

Vatanın umumi vaziyeti 
yanında husuıi bir vaziyet 
almıı olan Edirne kalesi, 
her halde mühim bir rol 

Sefaretanede bir Efgan 
askeri bırakmıştım. Kıy
metli eşyanın muhafazası 
ona aitti. Halbuki lngiltere 

-··-··········-·············-··············· 

oyrıamağa hazırlanıyor. Düt· 
man zorlar, Edirneye girer 
ve zaptedene , Edirneyi 
muhasara eden ordusu 
serbest kalacak ve bu ordu 
bittabi vatanın baıka nok· 
talarına saldıracak. Şu hal
de lazım olan kalenin mu
kavemeti bu ıuretle de 
ümit etti4Jmiz zafere amil 
olması. Ancak. .. 

hükumeti Sk~tlandyarda 
mensup birkaç siyasi 
memuru sefaretaneye 
ızam etmiş, bunlar 
kapıları kırarak sefareta· 
neye girmişlerdir. Müsellah 
olan bu memurlar taban
calarını çekmişler, bunun 
üzerine sefaretane me
murları benim yatak o
dama girmişler, muhafız 
ask.,rim mukavemet etmek 
istemiş, ve mütecavizlere 
ateı etmiş iıe de çok ıeç-

meden mağlup olmuştur. 
Bu hareket temamile 

gayri me~rudur. Gerek İn
giltere hükumeti, gerek 

Hindistan hükumeti Baha 
Sakiyi henüz tanımadığın
dan böyle bir harekete 
mesağ yoktu.~ 

Deyli Ekspres gazetesi 
lngiltere hariciyesine mü
racaat etmiş, Şücaüddev
leye kar~ı vuku bulan ha· 
reketln şahsi olduğunu an
lamtştır. 

Zebercetlerin kim11 ait 
olduğu nıahkemede aııla
ıılacaktır, 

Tam bu anda kapı açıl
dı ve içeriye, genç bir yüz. 
batı girdi. Sadık Bey, bü
yük bir be~ıetle kollannı 
açarak misafirine koıtu. 

İki arkadaş, sarmaı dolaş 
oldular. Buradaki alaylar
dan birine tayin olunarak 
son tirenle geldiğini ıöyll

yen yüzbaıı (N.r) Bey, ls
tanbulda er.kanı harbiye! 
umunılyede müstahtem i· 
ken (eıhası malümeye inti· 
sabı cete)'aa eden tahki-

- Dostum, şu işten vaz 
geçi Günün birinde, huda
nekerde, muvaffak oluveri.r
sin de beni ekm :ğimden 
edersin! 

Seyyah hazretleri oralı 
olmadı. Gene biçimine ge· 
tirdi mi mizahi yazılar ya· 
zıyor. 

Bari ben de onun gibi 
yazayım da müvazenemiz 

• 
bozulmasın: 

•Dün yorgun dirsekleri
mi matbaanın, üzerindeki 
muşambası Zaro ağanın 
çehresi gibi buruşmuş ma· 
sası üstüne dayamış, dıişü
nüyordum. Dudaklarımda 
ve dilimde bir bardak ça· 
ym tahassürü şahlandı• 
Seslendim. 

_ Oğlum Rıza, bana 

bir çay 1 
"Birkaç dakika sonra 

üzeri.de ılık buğular sa
vuran çay kadehi önüm
deydi. Bir yudum al_d'.'~ 
ve ağzımda 1830 ilıtılal'.ıu 
andıran bir gııiyım ol<.ııı. 
Çay, 0 kadar hafif olın~ştu 
ki tahammül kaleltrııım 
bütün mazgallarını yıktı. 

Açık çay içnıekteki feca· 
ati duymıyaıılara acırım. 

Ayran içen mert ve şeh· 
levent bir adama yakışan 
ancak koyu çay İçmektir. 

Çay dilimizi tatlı bir tz· 
tırap gibi burmalı \"e dima
ğtmtza Hint ormanlarının 
vahşi nıe}valarının lezzetini 
yadettirmeli değil midir; 

Büyük bir heyecan için
de, yumruğumu bir alman 
bombası gibi kaldırdım, 
indirdiğim zaman çay . fil. 
cnnı bir çil ailesi gibi da-
ğılmıştı..... ilh. • . 

Toplu iğne 

Hatıra gelenler: 

Tescili çareleri 
On sekizinci asırda Av-

rupa sosyetelerinde çoko
lata, çay ve kahve içil
mekle beraber, en ziyade 
kahveye rağbet edilirdi. 
O vakitler kahvenin en 
şibdetli elemleri tahfif ey
lediği kanaatı mevcuttu. 
Hatta günün birinde zev
cının muharebede telef 
olduğunu haber alan bir 
kadın: 

- Uf 1 ne kadar bed
baht bir mahlukum. Bana 
çaduk bir kahve getiriniz! 

Demiş ve kahveyi içer 1 

içmez kederi geçmiş 1 

* , Münekkit ve edip "Bu· 
alo. bir gün uşağını şair 
"Buarober" in evine gön
dermiş. Uşak avdetle 
• Buarober " in nikristcn 
fevkalade nıuztarip oldu
ğunu söylemiş. • Bu.ı!o " 
sormuş ki: 

- Nasıl canı acıdıkça 

küfrediyor mu ? 
Uşak şu cevabı vermiş: 

- Ne yapsın efendim 1 
Ondan başka teselli çaresi 
yok ki. .. 

kattan anlaıılmıt olmağla 
erkanı harbiye! umumiye 
gibi bir mevkide istihdamı 
mahzurdan salım olamıya· 

cağına binaen illfiıllu.ln 
kat'tle Edirne mevkii müs
tahkem komandanhfı em· 
rine ıevk ve izam) olun· 

muş. 
(Bıtmdı) 
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Sineınalar 
Nasıl zengin. oldular? 

~~~~~~~~~ 7:Roçiltler 

Hıç unutamam. Bundan tak- nuz içı·n T" k 1 · ur çe •onuşursu-

ribeıı bir se•ıe evvel, Arıkarada mız! Diyorlar ve cahil halkı 
hulaık talebesinden iki Azer- kandırmıya ç:ılşyorlar. 
baycanlı arkadaşım telaşla oda- l!alk 

[ l.'atarah Birinci ıayfamızdadır J 
Berlinde güzel bir Türk 

kulübü vardır. Sefirimiz Ke
malettin Sami paşa ve re
fikaları hanımefendinin de
laletlerile Berlinde Türkiye 
Himayei etfalinin bir mer
kezi de tesis edilmiştir ki 
burası bize maddi yardım
lar yaptığı kadar Almanya
daki Himayei etfal müesse
satının manevi yardımlarını 
da temin edecektir. Onla
rın neşriyatını ve mesai 
şekillerini muntazaman bi
ze bildirecektir. 

••••• : lIORlS ·ö·············· .. Ş V.\LYE 

Maliyeci, yalnız maliyeci 
Roçilt, kendi poliçelerine diğer bir bankanın 
poliçeleri kadar rağbet etoıiyen İngiliz han
kası direktorunu kendisine tarziye vernıeğe 

ma ıtirıııiş ve gözleri sulanarak 
bana heyecanla: Ak Babada 
"Meşh~di., adı ile yazılan ya
zıları okuror musunuz ? diye 
sormuşlardı . 

gözii nii bu tarafa 
çeviriyor; ve bu taraftan da 
biz kendilerine, tezyifkdr bir 
lisanla: Siz meşhedlsiniz! 
Tiirk de!:il>iniz! Acernsini7J 
diyerek ba .ttırıyoruz. 

Zavallı halk evnl:l bir 
şüphe devri geçiriyor; ve 
bundan sonra şiiphe>i zail 
olarak: Ben hakikaten Tiirk 

nıecbur etoıişti 

Bir gün evvel bir okka ekmeğe 
şahlan eslıarn altın pahasına sa
tılrn ~ ğa başladı. •Roçilh sefer 
esnarnıdaki zal ı metirıi fazlasile 
ödetmişti. Rivayete bakılırsa 

bu bir ı?Ün zarfında Borsada 
bir milyon lngiliz lirnsı yani 
yirmi beş milyon altın frank 
kuaıırnıştır. 

Narolcon devri nihayet bit
mişti. Harp!en sarsılmış olan 
hük.fırnetler mali vrzlYetleriııi 

ıslaha başladılar. 

te ve kuponları Londrada tes
viye olunmakta idi. Kendi pi
yasaya çıkardığı istikrazların 

piyasasını da tanzimi deruhte 
etti. Bir sukut vuku unda ziyanı 
kendi kesesine olduğundan es
harnııı yüksek piyasasını himaye 
eylemekte idi. Bu suretle elle
rinde eshamı bulunduranların 
serveti temin olunl!yordu. 

Ben bu aziz kardeşlerimin 
ne dernek istiyeceklerini eyice 
anlamıştım. Onlar Ak Babanın 
meşl ı edisi gibi konuşan, fakat 
karakter itibarile Meşlıediye 

hiç benzınıiren canlı ve idea
list Türklerdi. 

"Evet, dedim, okuyorum ve 
ben de sizin kadar bu hale 
rnütee~!irinı. Ne yepalım? Er

zurum civarında sizin gibi ko
nuşan Tıirklere Meşhedi dernek 
aklımıza ıtelmiyor. fakat hu
dudun hemen öbür tarafında 

ayni kandan olan ve ayni dil 
ile konuşan kardeşlerinizi lran
hlardan ayırt cdememekliğiıniz 

Türk çoğraliyasının ve Türk 
tarihinin ıııehtepleriıııizde iste
nilen şekilde okunnıamasıııdan 

değilim, lranlıyım ve binaen
aleyh Acenıim! Diyor, Ye ru
han o tarufa meylediyor. 
Aaramızda yaşıy:ııı binlerce 
lranlı Tiirkiiıı ruhan Acem 
kalması nıtınhasiren 
kabahatimizdir. 

bizim 

l\lilliyetini miiclrik Azer
baycıınlı münevverler üzerin
de bu sözlerin te>bi, ancak 
teessiir uyııııclırmakla kalı

yor. 1 lalbuki halk arasında 

Maanıafih müttefikler galebe 
calınış olmakla l;eraber bütçe
lerinin muvazenesi bozulmuştu. 
Pnısyanm vaziyeti harbi umu
mid n soııra Alman imparator
luğunun mali ,-azirelini andırı
yor lıı. Uıııııru maliyenin ıslahı 

için ecnebiden mühim bir istik
raz aUi ic.ıp edirordıı. 

Böyle bir munzam muamele
yi ı-cı::a ıı e Litaıııa erdirebil(cek 
;ıırrafi ıııü ı ssese •Londra• daki 
rRr,çilh bankası idi. Bu banka 
Amerika harbı esnasında da bir 
ço '> muavenette · bulunmuştu. 

fakat •Roçi lt • ı- oşa kürek 

ç< kccck takımdan ıııı ? faiz 
mı ta rı yü>sck olmakla beraber 

halk kaydolüıınıakta istical gös
terınırc r •u. Yüzde beş Fra nsız 
ıstıkr z, torsada 70 den yuka
rı çıkır ıycrdu. Prusyadan b~ şka 

/WU•l ;q·a, Pn;sıa ve fracsada 

leni isfürnzlarda bı;!unnıak is
tiyc. rl ardı . 

• Roçilt • tereddüt etmedi . 
Prusya istlkr.1zıııı ta'ep olunan 
on 111il; oP talcrle değil hatta 
yirmi ınill'on talerle l. ap~tmak 

te lifi nde t,uıuııdu. Yalnız işin 

,·aiı.ız ı:endisine tevdiini ve mal 

ınern url•rıııın ınürakabasıııdan 

ıııııaf tutulma~ıııı istiyordu. Prusya 
!ıüküıııetiı : e yüzde altmış ihraç 
hakkı ,eriyordu. Yani Prus;·r 
hükuıııetı !ıer ttvJi efüği ı-üz 

talcrlik srlıiın rnukalıiliııd~ 'Ro
çilt•ten yetmiş taler alaca:tı. 

•Berlin• Jıükfınıeti bu teklifi 
biraz fahiş l·ulciıı. 

"Roçilt,, bu suretle bir İngi
liz sermayedarının asla para 
vermiyeccği istikrazları bile 
t~davül eıtirmeğe muvaffak 
oluyor. Brezılva hükumetinin 

_ve s.ı rayının bankeri oluyor; 
fakat İspanya ve Amerikai ce
ııubideki kadim İspanyol ınüs

temlekat111a !<arşı son derece 
iı.tiyatl:ar davranıyor. 

Şirketlerin çıkardıkları esha
ma asla müdahale etmiyor ve 
1825 de şirketlerden bir çoğu
ı;uıı battığı sırada nakit piya
sasında ıııe v kiini mu haf--za edi
yor. Piyasada hakimi mutlak
tır. lııgiliz bani asına bile mu
avenette bulunuyor . 

Aynı zamıında Ingiliz ihru
cat bankıısı ile ecnebi hiikCı

rnerJcre mı[uzunu ranmyor. 
I !arkı şereflere, hürmet gör
mcğc düşkün değildir. 

Ecnebi hlikfimdarların ver
dikleri ni~anları tu~ımıyor. 

ı 822 ıle Austu:yn impara
torunun kendisine ve kar

de~lcrine verciiAi bıtronluk 
iinvııııını bile mühimsemiyor. 

Alrı >ene >Onra Roçilt ailesi 

irsen müntııkil m•alete maz
har olurnustur. 

' 
Natanın yegı\ne arzusu 

mali)eci sıfatile mazharı 

hürmet olmaktır. Utı nokcai 
naznrdan kendhiııin ikinci 

derecede tutulduı;unu his

edccek olursa hemen kudre-
tini tanıtmak çarelerine te-
vesstil ediyor. 

lngiliz bankası onu bir 
" ' rnntye,, addetnıiyerck onun 

ileri geliyor. 

Biz Türkler bu cehaletin 
çok cezasını çektik ve çeki
yonız. Runda çok eski ida
relerin dahili te>iri oldul(u gibi 
l\leşrutiyetçilerlıı bll6! azçok 
dahlü tesiri vardır. Fakat 
görüyorsunuz bu Türkler 
yavaş ynvnş benligini müdrik 
oluyorlar. M illfyetimizi idrak 

hususunda düne nazaran ne 
büyük farklar olduğunu siz
ler de göriiyorsunuz sanırım. 

Dün, din meselesi öne 
sürülerek ~il olun Tiirk!ere 
Acem ve lrunlı diyorduk.. Bu 

günkü l~yik Ttirkiye, bu müna
sebetsizliğin bilfiil önüne 
geçmiştir. llııgtın haııği din 
ve nıezhcpt.: olursak olalım, 
hepimize Ttirk, elenmektedir. 

i\kdcnl milletkrin hepsin
de tabii olan bu tal:lkinin, 
bizde Jıeniiz istenilen şekil 

de tecelli edememesi, cledi
)';im gibi, mazinin hatası yli
zlindendir. Bu hattının bir
denbire ZHil olarnnm:ı~ını da, 
insaf ile 'düşünecek olursak, 
tabii bulnınjta çalışmalıyız. 

Ueni siıkt)netle dinliyen 
arknda~larım, o zaman hiç 
unutamıyacağım şu pslkolejik 
rnhlil ile sözlerimi kesmiş

lerdi: 
"insana kırk gün deli der

lersa hakikaten, deli olurmuş! 
~özünde ince bir nükte giz
lidir. Bu nukteyi biz ınill!

yet m€1!ele>lne de teşmil ede
biliriz. Acemler, Azerbaycan 
Türklerine milli mektep aç
mıyorlar, ve her vesile ile 

rnziyet ayn.:n söylediğimiz 
gibidir. 

Biz Tiirk nıünen· erleriııin 

mernlckrimizde vatandaşları

mız arasında rnilli"jlil( şuuru

mı uyıındırmak hususunda 
çektiğimiz müşkülat yukarda
ki psiklojik mesde ile çok 
111:\kadardır. 

Binaen aleyh bizim Aıta-

beğimiz olan Türkiye 
Türklerinden istcdij';imiz ye
gane şey Ti.ırkiye hudu

du haricinde yaşayan bütün 
Türklere hiirmet t:tmek on
Jarı lorla başka nıilctler züm

resine sokmııınııktır .... ,, 
Aradaıı uzun zaıııan geç

rniıii. Oeçe:ı ll'İİll biri:ıci teşri
nin yediııci g'iinü A< Baba da 
ıreııe ı\leşhedi 'laıııilc gôrdfı
ğü:ıı bir ynzıdl: • Aptestane 
i~areti siıiıı İraııd.1 yok ınıı? ,, 
gil'i, ;.'kil ve rnğuk hır cünıle 
gördüğüm bu ı· azıları o1'uran 
biıtiın AL erbaı-canlı kardeşleri

ıni:ı tensüriı'lii tahayyi:I ettiğim 
ıaına·1 ;ığ·ı\· :?cık de·rec "' dt ınü
teıssir olıııııştıını. 

Türk nıiin _ vverlcrinden ve 
m ıılrn rrirlc riıı .lcıı, ıııil 1 İ) etim ize 
hrşı dahı lıiirmrtl<.1r olnı~la-

rını talep etmek, bilıııem ki 
sanısızlık mıdır? 

Dr. Halı/ Fikrd 
u:.::::: :::::::::::::::~:::::::~ 1 ::::: ::::: :::::: 

lldakteriyolog no. lh>an Samill .. .. 
!i Rakteri\·oloji lahuratuvarı :: 

il Pek cfakik kan tahlilda. ii 
!5 ( \'a!'crman teamülü) küreyvat ii 
ii tndadı. tifo ,.c ı~ıtma hasta - h 
~ lıkları h:şhi~i. idrar, balgam, Si 
!! cerahat tahlil:la. Ültra n1ikros- !j 
ii kobi ile frengi taharrisi, kan İi 
Ü çıbanları \'C ergenlik için ii 
ii hususi aşılar. sütı in~ ıııuaye- ij 
!5 ııes.i yapılır. !ı 
İi Oivanyolundn Sulıan\lahmut !! 
!f rUrbcsikarşısında tctefonls. 981 j. 
·,ı:. ................................... :········:! ··············· ..................... ·········· 

fstanbul yalı mektepltri mu

bayaa komisyonu reisliğinden: 

Bfiriikseldeki s11lon 
Berlindeki tetkikatımı bi

tirdikten sonra Bürükselde 
açılmış olan çocuk salonu 
sergisinin küşadı resminde 
bulundum. 

Küşadı Maarif nazırı 
yaptı. Bu salonda tertip 

edilen Türk paviyonu (Hi

mayei etfal cemiyetimizin) 

hemen bütün . züvvarının 
takdiratını kazandı. Maarif 
nazırı tekrar tekrar takdi-

rat ve tebrikatını 

etti. Burada, Maarif 

!eti namına tahsilde 

izhar 
veka

bulu-
nan genç kızlarımız pavi
yonda vazife deruhte ede
rek bütün ziyaretçilere 

Türkiye Himayei etfalinin 
şekil ve mesai tarzı hak
kında mevcut levha ve 
resimler üzerinde izahat 
verdiler_ Bu suretle çok 
kıymetli hizmetlerde bu
lundular. 

Türkiye Himayei etfal 
cemiyetinin bu muvaffaki
yetlerini teshil ve temin e

den kıymetli yardımlarını

za bu vesile ile de şükran 
borclarımızı ödemeyi vazife 
addederim. Şunu da ilave 
ederim ki Türkiye cümhu
riyetinin uzak memleket
lerde in'ikiisları ve Türkler 

hakkında gösterilen mu
habbetin derecesi her Tür

kün göğsünü iftiharla ka

bartacak derecededir. 
- Bu seyahatiniz ve 

müşab adeleriniz üzerine 
memleketimizde de tatbik 
i~in baz tasavvurlarınız 
var mıdır? 

· - Bu son seyahatimiz

de gördüklerimi Amerika 
seyahatinde de görmüştüm. 

Ayrılan şeyler kısmen tarz 
ve mesai şekli üzerindedir. 

Esaslar birdir. 

• • 
• • • • ..,,.,.,.,<'e • • ~so~ . \)' '" • • 

Şarkı söyler ... " 
o.,;. eder······ 

Konuşur ........ . 

Eğlendirir ·-· ..•.• 
Mahzuz eder .•• 

Cczbeder ..........• 
ı:he\laller Teshir eder ....•• 

• • • • Porisli sortıcı 

Önümüzdeki çarfllpıbl 
akıamından ıtibareO 

ilk defa olarak 

filminde 

: ELHAMRA sil 'E~ıAsıxDA 
• gösterilecek olan işbu filmi VESTERN ELEKTRİK ııııııt 
• nalarile sinemaya alınmış tamamen sôzlü, şarkılı ve daıısl1 

• bir fı!ır.dir, 

••••••••••••••••••••• 
Kadıköy Hilal tiyatrosunda Pml!P-.ı••••~': 

Komik Cevdet beyin sahneye 
iııtisabının üçüncü scnei devri
yesi şerefiıı e te:rinevveliıı 16ncı 
çarşamba akşamı ( Kızıl Sultaıı) 

11aneııde Hafız A'. met Bey ve 
saz heyeti ve komik Düıııbüll ü 
İ~mail Efendinin iştiraki ıe 

Şehzadcbq r Millet t!yall'o.unda 

Bu alcıam 
Naşir Bey, ŞeYkl Ye Fahri Re~ Ter 

( Uata çrrak ) 

~ladam Tr ı conun yeni dans ları ayrıca 

sinemada gece es rarı. 

Dumerg Parise donda 
Paris, ( A.A ) - Reisi

cümhur M. Dumerg Parise 
avdet etmiştir. 

Vaktın 

Ze~irli 
tucot 

• 
4 perde 

- "\{ ~ ' . ,. bulıııacca 
Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugül 

halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın Si~ 
meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifef 

tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir: 

123456789 12345678, 

ı l_T_) __ -- riı -oı ı , Kı~ı.!::. ~ııl! ır1 ,',,-
2 :=ı==~iiiJll=i=ı=ı 2 E / R i K~J K ~~ 
3 . 1 ~ 1 1 ,- 3 LTjSEf!li'_ ... AIR ~ 
4 -~·=-='=.-!-_ ,rra;-ı 4 ilJ.Kt Tli]piA"~ 
5 (!] !j)fil_• ,.-l!l!IJ il,-~ 5 Jl_l (j]_~ ifil fj)_ lil_ lil'il __ ' 
6 ijJ .---ı-fjJ- 6 .i) K A !_!il C !!; 
7 = =l-ı-_ löl ,-,-ı-ı-. 7 Y A L A ~ E B ı:. 
8 lf-1_.-_ _ [ili~ lil-_ ı =ı-ı B · l'>Jz-ı A K 111 t~Ffr! 
9 _Lı J-_ Cil:-ı-ı-_ı-_ . 9 R 7\ V!ii[i]!WJ r--t 

Buıi:nkll bulmaca.rnız.ıQ 

halledilecek. yenl ıekll 

Soldan ıağa : 

1 - Eskinin ak~i (4), 
reden okunan şey (4) 

mi na-

2 - Törpü (3), derviş bas-

DUnlcü hulrnacamu: .. 

balledllmlt ıekll 

Yukardan a§Ağı: 

l - Eskinin aksi (4), 
reden okunan şey ( 4) tıl' 

2 - Töcpü (3), derviş 

tonu (3) b1 
3 - Rıısyada meşhur bir 3 - Rusyada me ııur 

tonu (3) 

Heyeti vükela Berliıı banker
lerini tazıik etti. Bunlar •Ro
çilh iı:kiııdeıı daha müsait şe

raitle 011 beş 111ilı·oııluk bir 
istikraz deruhte ettiler. Bu mu
kabil teklif tesirini gös
tenli. • Nat.1n Roçi!b Prusya 
malire nezareti ile uzun müna
kaşalardan sonra yüzde 72 ye 
ilıraç etrneğe nıuvafa~at eylecli: 

poliçelerine diğer bir banka

nın poliçeleri kadar rağbet 
etnıiyecek olmuştu. O vakıt 
poliçe yerine kavanlni naktiye 

verdi. Bankanın siyaseti rna
liyaslne müşkülftt çık:ırdı. 
;\ihayct bankanın direkrörü 

bi~ tarziye mektubu gönder
rnıy~ mecbur oldu. 

onlara: 
Siz lraıılısınız Ye Acemsi

niz, huclııda yakın olduğu · 

Memleketimizde de tat

bik edilecek tabii birçok 
şeyler vardır. Yalnız bu 
tatbik bütçe meselesi oldu
ğu için tedrici olacaktır. 

nehir (.J.), anlayıı (4) nehir (4), anl < yış (4) 

................................................ 
olan ~;\atan,, tam z:.ımanın. 

da ölmek talililiğine nıa1.lıar 

oldu. I lcnii1. .ı<ı ya~ıııda idi. 

- Kongre neye karar ver
di? 

4 - Bir meyve (5) 4 - Bir meyve (5) 
5 - . Yılan (3) 5 - Yılao (3) 

6 - Yakında (5) 6 - Yakında (5) '1 
7 - fazla (4), önün aksi (4) 7 - fazla (4), önfi:ı a~ 
8 - D~rviş bastonu (3), 8 Derviş bastonu (3), si 

saçsız baş (3) baş (3) 

filhakika mesele kararlaştık

tan sonra cRoçilb muameleyi 

savsakladı. Tediyatı icrada sür
at göstermiyordu. Böylece pa
raya muhtaç devletleri avucu 
içinde tutuyor ve kendilerine 
sık sık ağır teı!iflerde bulunu

yordu. 

Bir de işin nksi tarafı ol
duğunu da unutmıyalım; bu 
rnuvaffakiyetlere, bu zaforle
re, muazzam servetine rnğ
men Natan Ror·!lı o"m -- -· ._. runun 
sonuna kadar bahtiyar ola
madı. 

185(> da ~Frankfurt" a 
yaptığı bir sefer esn:ısında 

vefat etti. Bu sıradıı .. Roçilt" 
ailesi btitüıı A vnıpada en 
yük~ck mevkii Lişg:ıl ec!iyor
dtı. Servetleri >onraki >cne

lerdc tez:ıyut etti. Fakat 
birer birer söndüler. Sırnsı 

ile .\'apolideki Şarl Roçilt, 
Yiyaııadaki Salomon Roçilt, 
Frat'kfurttaki Ansclm Roçilt 
ve nihayet 1868 ele Pıtriste

teki Roçilt öltip gitti. Bun
ların her biri son sende-

Ortaköyde Gazipaşa, Balmum

cuda Dumlupınar, Yıldızda 

1 lakirniyetimilliye yatı mek

teplerinin 9:30 senesi rnayı

sınııı so nuııa kadn ihtiy:ıçları 

olup 12,2(> :ıp;usıos 929 ta

rihlerinde ihale edilc11ıeyen 

ekmek tekrar kapalı zarf usu

lile mliııaka>ara konulmus-- ' 

- Kongre müspet bir 
karar vermedi. Maksat esa

sen mevcut terbiye usulle
ri etrafında münakaşalar, 

mukayeseler yapmaktı. Bun

larle meşgul olundu. 

9 - feryat (4), hisar 14) 9 - ferrat (4) , hisar~ 

!==================:::::::::;~ 
memleketler lsveç, Norveç f,~ 

Londradakl cihan sarrafı 
" !\atan Roçilt ,. in umuru 

maliyedeki ehliyeti yalnız istik
raz akdetmek fstiyen devletlere 
lıarıı değildi. Ayni zamanda 

lngllfz piyasasının sermaye 
kuvvetini harici istikrazlar için 
kullanıyordu • Londrada bütün 
memleketlerle muame!Ata giri
fllir ve ecnebi esharnına kıymet 
verilir. fakat kilçük ve asıl 

•ermayedarlar her şeye rağmen 
kuponları naklen tesviye edll
mlyen istikrazlara karşı bir 
nevi ademi emniyet beslerler. 

"Roçilt., bu rnüşkü!Alın önü
ne geçmiye muvaffak oldu. Jn. 
ii'terede kalacak olan esham 
lnıillz paruı ile tabii edilmek-

Peder! ve "rr;ınkfurt, t:ıki 
kardeşi karar cömert dc(';ildi. 

Sebebi basblikte;ı ziyade kor
kalığı !dl. 1 lerke<c knrşı çe
kingen bir tavır takınırdı. 

Kendl:'i ile biıtiin r;örüsen
kr insafsız, sözünden dÖn
mez, samimiyet ve şenlik 

nedlr bilmcr., arasıra güllinç 
bir söz söylemekle beraber 
kendisi giilmez bir adam ol
duğunu ta~dik ederlerdi. Ma
arnaflh bütıin Roçiltler gibi 
o da aile ocağına rnerbuttu. 
•Natan" yaş itibarile ailenin 
üçüııcii ev!Adı iken, mali va
ziyetinin yüksekliği sayesinde 
ailenin reisi mevkiini tut· 
rnuşnı. 

"Roçllt" !erin en zekisi 

rinde zenıanı hazır 

boyun eğdiler. 

Bankalar artık 

lcabaunn 

hiikOrnet 
ensesinde geçinnıiyorlar ve 
hiıkt'ırnet onlardan borç alı· 

yor. Artık bu devrede ta
lıakh üm, para>ı çok olan
larda değil kı\şiflerdc ibda 
edenlerde, ocak tiıttürenlerle 

vagon yürü tenferdcdir. 
(Bu....ıı) 

tur. 24 10/9'29 per~embe !(Ü-

nii ~aat r;; tc Orta köyde 

Gazipaşa kız şehir yatı mek

tebinde mutc~ckkil mubayaa 
komisyonumh ihalesi yapıla-

caktır. 
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Kal;t~~tui1 ~~~~~,i: \-eni İ ! y -
•• : po:;cahanc iıtiSillindc Ala- ji 

ı: lenıci h.ın. Jler tiirlu ı=
ı: R k ı: an a muamelatı icra \e 
il kasalar icar olunur. 
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Fuat beyin hasbıhal es

nasında verdiği malürnat 
o memleketlerde çocuk ba
kımının derrcesini, buna 

verilen ehemmiyeti bela
gatle gösteriyordu. Mesela 
nüfusu 4 milyona varmıyon 
Danimarkada tam ( 256 ) 

çocuk müessesesi vardır. 

Yalnız bebeklere mahsus 

olan bu müesseselerin 229u 

himayei etfal cemiyetlerine, 
üst tarafı da hükümete ait 
bulunuyor ve hükümet bu
ralara alınan çocu~ ları ı en 

mühim masraflarını deruhte 
ediyor. 

Çocıık 
müc:ldele 

vafiyatına karıı 
eden en mes'ut 

ve Danimarkadır. Almanya ,.~~~lf)I'\ 
henüz bu dereceye çıkama
mıştır. 

Berlindeki Himayei etfal 
cemiyetinin tam ( 12) mil

yon azası vardır. Biz de 

ise bütün hayır cemiyet
lerinin azası henüz ( 50 ) 
bini ancak dolduruyor. 

Fuat Beyin müşahedele

rine göre lsveç, No•veç ve 
Danimarka yalnız bu cihet

te değil her hususta mes
'ut ve müreffah bir man

zara gösteriyorlar. Mesela 
buralarda küçük büyük hiç 

bir dilenciye tesadüf dile
mediki gibi içtimai sigor
taya ( hayat sigortası ) 

girmemiş kimse de yoktur. 

'T>eşrl ncvvel . ti' 
i Cemazileovel: 7 O Burç frfiJ 
1 

[!)[!] • 
Pazartesı -Nama;- vakİtteri ı.-••' 

lıı o... hd •• , .uı,... Yı!JI ~3~ 
6 ,!O 12,00 15,07 11.31 ıo,ıı3 

Busiin d;,ianlara i~: 
Erkek: 

CifltsS 
Ayiekfn _ -~ 

Gllniln n•ılbatl: 

Gül bana, güleyim s(JllO 



• • 
Matbuat hatıralan : l'}f,!':'T,!;:.1 

• 

l •:«·i;ll 1 --: -~ . Kadıkö~ iıkelesi iiftrindeki ~ 

~:!·:~~~:~:~~!:~:~: J l!~~ıD!~nb~ıl!l!d.!~!B~~.~~y~! . Muharrirlikten kercstcciliğe 
ticarmda b.ulunaıı hallaç dük- ~~ etrafı erbeası açık, görülmeğc seza yegine bir 
k~nı an~~ ~ır yıkılma tehlıkesir:i Hİ salonudur. Ruhu sı~az neş' esi lezizdir. Vaktinizin 
gosterdıgmden l:er hangi ınuh- iiu 8 ı t" .. · b'I B •• •• · ı } • gelip 
temel bir kazanın bertaraf edil- mı hiçsı ı:yç~gıaznı _re utuıı aı e erııı ..7.Je- • 

Edeblyaiı cedide dağıldıldan sonra • Ahmet 
ihsan B. dmliJiz - jurnal edilince ... ..n sınız • ~5 ... 

Y :ınlış görmek ve düşün· 
nıek ylizdndeiı bazı arkadaş· 
larımızın "Boerler,, muharebe
sinde Jnglliz sefnrecinde yap
tıklnrı saçma nümayiş netice· 
si olarak fcl:lketlere uğrayış· 
ları İle EdebiyatıCedide mah
feli allak bullak olmuştu. 
kıymetli nrkarlaslann uzak 
VJIAyetlere nefyolunmalan 
lstaııbulda kalanları şaşırtmış
tı; Tevfik Fikret aramızdan 
Çekilmişti. Bana ümitsizlik 
gelmişti Yazı ve gazetecilik 
aleminde devam edeceğime 
•kıl erdiremiyordum. Hüseyin 
Cahidin bir makalesi bahane 
edilerek ·mahut jurnal ile 

cinayet Mahkemesine verilmez
den birbuçuk sene kadar 
evvel vukua gelmiş olan bu 
dağılış ve benl saran ümit
sizlik üzerine mektep ve 
sınıf arkada~ım mabeyinci 
Arif beyle bir baspihal yap
nııştım. Bu temiz yürekli 
adam bana şöyle demişti: 

Mektepten çıkalıdanberi, 
Topanedeki tercümanlığım· 
dan başka memuriyet bayatı 
Yapmamıştım. Hususi bir ti

caret müessesesi bile olsa 
Oraya maaşlı müdür olarak 
girmek benim ahşamıycağım 
biı şeydl Düşündükleriml 
sC>yleylnce Arif lky şöyle 
Cevap verdi 

- Biz fabrikayı hisseli 
şirket haJine çevireceğiz; sen 
de ufak bir bfsse ile gir, his
sedar miidür ol, memur sa· 
Ytlanıazsın. 

f - Sen gazeteyi bırakma~ 
akat biraz daha dikkatli 

ol; gazetenin münderecannı 
daha sade yap; sana da baf
ka bir iş bu!alım. 

- Nasıl iş'l 

- Biliyorsun ya Ahırka-
pıda bir kerr.stc fabrikamız 

va,·, orada ben de a!Akada· 
nm. Ma~yind Emin Beyin 
de hissesi vardır . Or:ıda 
blıe çalışkan bir müdür l:l-
7.ltıı. Ge4 o müı.lürlüıü sana 
Verelim. 

Buna muvalab.r eyledim. 
.t\hırkapı kereste fabrikasını 
hissen komandit şirker ha
IJne lmydular; sermayesi 
25 000 liraya kadar çıkan· 
larak evvela, bu şirkete bin 
lira sermaye ite ve miidür 
olıırak girdim ( ı 898-13 J 5). 
Matbaa -ye p~etenri büyüt
mek için arora bildiğim bu 
Parayı. pzcucillk Aleminin 
gösterdiği siyasi tehlikeler
den çekinerek lltte9'edlik J,;. 
fte koydum. A hırl"apt Kereste 
ial>rika&1 ştrketfnde mabeyinci 
.A.riJ Ye Emin Beylerden baş
bt T efgraf nezatttl fen mü
Şavirt ve Saray elel.."tt'ik mtı

'-l:asiısı IWf Bey,. sabık vü· 
kctAdan merhum Ratf paşa 
•ardL Raif Bey fabrikanın 
DıUdürü umumisi kalıyordu; 
~ idare bana nrlJiyordu. 

İşte ~R tahtalaı; talaşlar, 
dotrıaıala.r ve ~rçiv~kr ara
~a dahp arasara Bozöyük ve 
kar.köy ormanlanna kadar 
~ak bıçkıcılık ettilim :ıa
nıanlarda Baba Tahir ile dok
tor "M.l\t.,. paşa Servetilü
ııun jurnalini vermişti ve ben 
gııtternin kapandıtını k,.-eso
ltltrtn metre m1k'ap ~
larına yapaken duymoıtum. 

Mabeyinci Mehmet Arif 
heJın temiz .tiişüocesile gir
~ t.erere fabrikasuıcfa 
~wa tir brifadcm 
oldıı; o da k&anbal plyısa-
- daret tlcmiai, baW1d 
~ven;, bir sa'ac -...sae-
SCıiubı idm'esl hu.suswlda 1'. 

zım tecriibeleri burada yap
mışam. Benl seven bazı 

arkndkşlarım da sonradan 
kereste şirketine hissedar ol
muşlardı ve bu adamlar gt· 
tirdikleri sermayeyi bana gü· 
venerek vermişlerdi. Bir bu· 
çuk senden ziyade müddet 
idare eylediğim fabrikada 
dediğim gibi ticari ve sınat 

görgülerim çok açılmışn; ke· 
restccilJğin, doğramacılığm 
hıı.tta ahşap köşk ve şale yap· 
mak C-J hususunda iyi tec· 
rübeler yapmıştım. Bir ara· 
lık fabrikamıza Karaköy or
manlanndan vagonla )'ll· 

hut Kalu'tan sal & kü
tiikJer getirip onlardan 
tahta biçmek merakına düşen 
müdürü umumJ Raif beyle 
aramızda fenni ve tJccarl bir 
ihtilaf hasıl oldu. Kütükleri 
vagonlarla Anıdoludan \'e 
yahut sal ile Romanyıı.dan 
lstanbula getirip fabrikada 
biçmeğe teknik htsaplarla 
zarar mütalea eyliyordum. 
Benim mütalealarımı Ma
beyJnd şerikler dinlemek 
lstcmedfler ve ben de fabrika 
mi d ırlüğünden istifamı ver
dim ve şlrketttn çıkacağımı 
söyledim. 

işte Servetifünunun uğra· 

dı~ jurnal feH\keti benim 
fabrikadan istifama ve şirket

trn paramı alıp çıkışım 1.a
manma tesadüf ctıni.ştL gaze
reciliğln siyasi tehlikelerinden 

çekinerek girdiğim yeni tica
ret ve fabrikacılık alemine 
iyiden iyiye alışmış iken he· 
saba ve tecriibcye müsterıit 

mütalealarımla Atide uğram

lacak zararlardan kendimi 
korumak için f:ıbrJk:ıyı bıra
lcırken, münasip zamanın 

mesi için mczkfır dükkanın yık- mi nebileceği, cazip ve latif manzaralardan her hususta m 
tırılması hus us-.ında şelıremanc- :::: · t'f d d . b. ·ı d Ca b k' ·den ı:: 
t
. . d'k" . m: ıs ı a e e eceğı, ır aı e yuvası ır. z eş ışı .::1 
ının nazarı ı ırntı celbedil· :::: .. kk J ·11· k fk h 1 ii= kt d' m: murc ep o up ara sıra mı ı ve a as ava arı ,:ı:. 

:.: ır. HH çalmak. Seıwis son derece ı11ü- UH 
•.•• tadır. i'·· 
iiii keı11mel dir. Ahva~i .~azıra nazarı dikka~e fH~ 
!üj alınarak butun meşrubat ve meku- ifü m:r.-:r:Emgf:IE~.li@E!:: 
Hg Jatı- nispet kallul etınİ}recek M~! mr··--- i.~~"b:i"ı;~··;:iat Ahmet Reflk 8. in 

Yurt bilQisi 
Refik Ahmet 

Resmi ve hususi bü. 
tün ilk mekteplerin 
dördüncü ve beşinci 
sınıflarında okutulmak 
üzere Maarif vekale· 
tince resmen kabul 
edjlmiştu 

:•••OPERAT<"IR•»•• 

i Or. ftttt lelfit ! • • • Yerebatan Orhnn Be"· : 
• J • 

: apartıınnnı • 

•••• mız , "' ::·· ı:•• 

ıim d d I d eU fi!! Yeni 
mı ercce e e 1'reı1 ve ucıız ur. ~~i .iii 1 ·ıı A k .. nunu 
~m Salonumuz Cumadan maada günlerde Nişan, Evlen- ; Dil cra ve 1 as a 
ü!i me, Hususi merasimler için muayyen bir saatle :::i P.S! Şcrbi 

ıiiil verilir. Müzik her gün saat 18 den 24 ve Cuma =~~ =H 2 cı-ıt 
[la;mı günleri de 12 den 24 de kadar devam eder. • ji 

............ ı····-·····-·iü·· .. ·········:::a M"'d" . t l.::'9.:::: :i ···:::::.-:.::= .. ~.:::-···===- u unye ~--- ı. ue bütün kammlan-.. -·--::;rm;a._-::: .. ·-· :i Jınçrcnin hüyOk hukuk !limleriolıı eserleri •· 

Ticaret bahriye mektebi 
alisi için laboratuar alatı 

münal{asası: 
258 kalem fizik, mihanik~ ve elektirik allcrnın münaka· 

sası 3 I -10-929 perşembe günli saat on beşte icra edilecektir. 

Tnlipl7!rin şeraitini anlamak üzere cumadan muda her 

glin zirnl müessesat muhasibi mes'ulliiğüne ve münakasaya 

iştirak için de münakasa kanununun maddcl mAhsusasına 

muvnFık surette Jhzar edilmiş teklif mektuplarile mektepte 

müteşekkil komisyon riyasetine muracaatlıın. 

il mi& nazara *1arak nazart ve nındl hilkümlere ve lüzumlu nfim». 

:İ neleri han olan bu aerta her cildi latanbulda V abc. Qhe 

ij ikbal kütüphaaclerinde ( 150 ) lcur1J13 aatdmaktadır. .. 
·!iS:r:!:1!?.5!E!5=55!!!!:ter:!..=ES=?.:. ... ················-···=::: .. -···-··-·--.. -····----

Elektirik teknisyeni 
aranıyor 

Devlet matbaası miidliri-
yetinden: 

t .. ı ri otomatikleri, Devlet matbaasmdı mevcut elektrik mo or c • . . . 
• 1.ı... ·tel·arnk ma.:ı

frenleri,li...-is !Smbalan ve bilcümle eleküri~ mu 

• • • Cumadan mıı:ı<la her : ----------------------
: .. • lstanbul vilayeti DefterclarbA1 Bakırköy mal müdürlü· 

nelerin muntazam işlcmclcrilc icabında wnfr ve tesisatıınıb' ~ek 
'nden mezun ır l ~ 

mıığa muktedir teknikom san'at nıtktepltrı . 
0 

. .a..t 
--="•llrmı bamrlea evl'5 

nisyeıu• ihtiyaç vardır. Talip olanların ~ • gun. : 
••••••••• • ••••••••--• tünden: l-lirlsto, Vangel, :l\lehmct abri Ef. Ali 7..ade S.ıbri m:ıtbaasma serian mür:ı caat etmeleri. 

Hali tasfiyede bulunan Mılli B. fstircctl Papadopulos Artfn t:f. zevce::.i Koris 'e Karnbct 

Ticaret Türk anon m şirkdl zevcesi Yirjin, Minas Liber) an lif. Lüsi Dil~rran lıanh Ha· 

toeflge tMtnurluğundon: şim ağ~ lranlı Resul :ığa, lr:ınlı Kirkor Ef. Pamukçu oflu 
Tasfiyenin bulunduğu vnı.i· 

Ardnş Ef. Papadopulos, istifan Ef. Ohannes Kulemkcryan ~:r. 
yet hakkmd:ı izahat verilmek 
ve icap eden mukarrerat Hapisanc mlidiirlf lbrahim B. damat Galip paş~ Nazım pa-
ittihaz olunmak üzere heye- şa ı.cvccsi, Ali Hikmet paşa 'ZCvcesl, Onnik, Ihsan Cf. 1znk 

ti umumiyenin şehribalin Barıilay Kf. Kevork Oda~·an El Yascf Tcreze Hamaynk ~:L 

. t h' t etmiJ olan Kırk sıcnedenben memlekc e ııme ·ıea t«:edft 
\ 'C bu kere Beşikfaşta Vıldrıua tcda~ık ve t~ thran 

•işi i"~ s·tri a;; iii iT i ! 
kuvvrtli bir l:eye:ti talimiye ile ted~ta ~':.~bu& O:. 
orta kısımlarına klz, erkek, teyit ve nıhar &ldttfllr 

istiyenlere matbu talimatname g 

31 inci perşembe giinü saat Yorgi Hiristo, Nesim Robet Gabay, Muhittin t:t Paskal 

dokuz buçukta Galatada Anastasyadi Ef. Kostaki 1<:1. otirl DurJ, Tahlt B. verests.i Su·· reyya paşa 
Örtl4:r Ahit hanında 4 Oncü Ospop;I~ Merktl, Yovan Nttolt Yml Andirlko. Françtsko, 
k:ıtta 2 r numar.slı odada Jç· Yasef Rina blnti Nl"Sim, Bostancı °"u Pand1JJ9 Niğdeli Sa\'&. D _. t 
trmaı mukarrer bulunduftun- Menıucat fabrikaıı, UtU4I 
dıın hissedarların hn7Jr bu- Bakırköy Kartaltepe mahallesinin incirli 111evkiinde hali ars.ı- dokumacı anyor 
lunm aları dca olunur. gelmesine bakarak kendi h• 

linde yürüyen Sefftafünua ı-----Z-A-Y .... t ___ _ 
lardan ibaret olup sahiplerinin mahalli ikametleri meçhul ve ver· 'iliJ~iEIEmlli~Ji~liJiJdHtg{i~~~~~ 
gilerinin tahsiline imkAn bulunmıyan bal~da imsiJa.I gösterilen I~ ® e 
zevatın vergiye olan oorçlarımn temini Jstifasa :ommmda • • • • • • • Bahçekapıda • • • • • • ile matbaa Abdülhamfdln 

kahrına uğtuyordu. Ben bu 
1 şekilde maddi ye manevi 

derin btr buhrana diişmüş-

tiim. Hayatımın ağır ve reh· 

1 

Jike anında uçurumlara te
kerlenirken bana dost

' luk. elinl Mehmet Arif Bey 
uzauruşu. 

• 
Bizi linç cezasma çarptırmak 

üzere Abdülhamfdin iradnsini 
tebliğ eden tezkere üzerine 

attttyede bidayet aza ikind 
istintak dairesinden müstan
dk • Ali Rıza • hnzuı Ye 

4576 numara Jle gelen ceJp 
üzerine müstantfğin huzu. 
runa çıktığım zaman derhal 

korkum durmuştu; çünkü 
kaqımda namuslu ve irfan 
seven bir adamın bulundu-

ğWlU anlamıtnDL Hürriyetten 
soma ticaret mahkemesi 

r.Uııne kadar çıkan bu 
temiz adam Hüseyin Cabir 
Beyle Ydet ÇCl.cbiyi 

isdntak eylediği uman işi 

tllhaf fakat bizbn lehimizde 

bir sDrÜllceme ~kHne dök
ınetle ateşi ~ak fste. 

~ 
Hfrseyin CahJdtn makale-

sinin franSJt.ça bir kitaptan 
alındığını anlayınca müstan
tik bu iki dk büyük Frm
snça t9efl ıerciime ohm
m.t ~ere Adliye nazaretin
den Hariciye nazaretine yor
.latnnŞIL Biz de İntizar dev

resine girmiştik. 
Bekte.ne z11manında btr. 

6292 numaralı beyanname- d 
buzu zayi ettim hukmii tarihinekad:ır yirmi gün miid<lctlc müznycdcye vv.ediJroq olmak- • r u ru ma a ye alt. 6785 numarzlı mak- mezkôr arsaların füruhtu 26 _ •) _ 992 tarihinden 15 -10-929 E t ğ I ~sın an 
yoktur. la talip olanların Bakırköy mal müdürHiğünde miitcşekkil BAZI DA DE 

lstanb~l~~iİi;;ıi'~~hh;f '·içtimai- · T ~~!!XS 
! muavenet müdüriyetinden Hakiki büyük tenzilat · . 
1 Gazi orta mu-T ababet ve .-blıh - • at!arının tarzı terasına dair 1219 numaralı kanunun l 4 Cincü maddesi 

madlia:c tala ecll&ecek dlhba odaları üçüncil rmntalta heyeti idare ve haysiyet di•anı azası inti- allı· m mektebı· 
habata tepitrieneltn 18 Dd Cnme günü saat onüçte Darüffünun lconfarans salonunda icraolunacaktır. Bütün daireleri 
Kanunun 1 S lnd mac!desince Türlı:iyede icrayı san' at selahiyctirıi haiz serbest veya memur biimum etib- için büyük mik-
banın ( Tabipler. dit tabipml ve ditçiler ) edalara d.ftil o!ması muhuri oldmta gibi etUbba oda tarda mal 
im ainmnamesinla Lqincl maddesinde oda aı.alannın mahalli i.çtimaa pek rey vermesi fcabedtt. gelmiş 
M.balii intihapta ikamet dmiyen veya mazereti tehebile ilbaaı vücut edeaıiyea uvat imzabde olan 
uu ad lak v ! ayn bir zarf içlne konıaut ve ~ rey pDMllalannı bir mektup denaindc ve 
ayai günde ve intihap reyindc buluaabilmıek üzere oda reisiae hllabea aa.dermea ....,.abur. Ta
bip dit ıal>ıbt ve dışçı beylerin inuhı.p giaü olan 18 T epiaeffcl 929 c:mıa giiai ..a oe içle f llllilllft 

OROZOi-BAK 
Baymua D.nıllia11a konferau uloau• Cqrİlefi ~ rica ol..r. 

ddet umumisi Cemal Bey 
merhum, bfdayet müddei 
umumisi Azmi Bey merhum 
(Kudüs miitasarnflığmda bu
hınm~tn) ,.e mtis!antik Ali 
Riza Bey biıf kurtarmağa 
karar Yermişler, zamanını 
bekleyelim demi$fermtş. 

... Çünkü teskereye melfuf 
makalede teskerede bahsedi
len cinayetlerden eser yoktu 

ve başta Abdürrahrnan paşa 
olmak üzere .Adliyenin bu 
temiz adamJarı hak ve 
irfan taraftarı idiler. 

LAkin gazetesiz~ matbaıısız 
bende beklemiye mecal yok
tu. Tekrar Arif Beye baş 
yurdwm. 

Kimyaker muavinliği 
müsabakası 

t.p&to Ye hpJrtoJu fçktler fnhfsan umum miiclür· 
tlıihıclem: 

idam ~ye k....,.._""' lçtn muwhı kfrnyaker ahnaca

flnd• ıeraift atiyeyi haiz olanların J 5 T epfenel 1929 Sah 
gtlnOne l:adar- nüfues tezlerelertle tdıa<Jetnaındcr1nl ve sair 
veaikalaruu müushif>eo i<larei 111erb:lye zat iıleri şubesine mti· 

racaatla ısımreriol kayıt ettirmeler\ ve mü.sal>aka lmuhanuun 1 7 

Bütün 
stokiarını 
ilerde biç 
prülmlyecek 
ehven fiatlarla pm· 
diden satmaktada,. 

Tcırioievvel f 922 ~ertmıbe günü saat .O da klarel merkmiycde 
icra bJmacatı t'tta olunur. •&:t Sa tdık ~ 

ZiRAAT ALETLERi 
Ş~l~t: i 
~· u. 'Y t'ni ziraat uttlai ehven 

I - T aliplcriD sinni 35 l teariı e&aıiyecek&ir. liat. 10e müsa.it Ftlarla s.ı-
2 - MuleRcfi~ti asierlyeml ifa etmit bulunmalıdır. tıhktır. Oalafac!a Ovakim· 
3 - FH Ealihesindea veyahut zirall veya 'eC28Cl melle-- • nn flamada Türiye ife ti- • 

binde. diplomafan ofacaktar. <2t'd şirnüne rrriiracut 

--------~----------------------•lflBC3i&Et -. ·--:.....·~-
t.eytt ve nehari Je Yavrunozu 

ve te.rbive ens-
J 

titüsünden: 
ls1anhl ErM Maalllm 
~ Müclürlıifıindaı :Munl. 
.. dmrl kı...... yeotdea 

mtlM'hıb i&e talebe aluuıabr. 
Erkek muallim mebebt mezuM. 
mden olup •len 1 g.2Qanuııllkl 
aellpW lııabul ~ 30· 
ll!lplllende ... rapor, .. 

ewnıka •• ıle ...... midir· 
1qt11te m11 aCllllf olunw w 
11J111fMb rmtthmı rqrinlsulDla 

2 laad tenO icra oluuacatmd.• 
tallpleria 30 tqrlnende kadar 
mirac81l eylmdm llaD olunur. 

a.--T•P~ ... ,_. 
DR.. 

HüseyinN&ş.it 
l>cıt- M Jtaı!m ............ ııııııl? ..... -
Tıırbe, Eski lllWtafu~r blusl No. ır 
................... 11 
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Elbise yaptırılacaktır 
Gümrükler Umum müdür

lüğünden: 
1 - Muhfaza memurlari1': taife le sandalcı ve zabıtanı 

bahriye için yaptırılacak elbise ve kaput kapalı zarf usulıle mil
nokasaya kunulmuştur. 

2 - Şartnamelerin musaddak suretler! Ankarada Gümrükler 
Levazım Müdürlüğünden le lıtanbulda Gümrük Levazım memur-
iuğundao alınacaktır. ___ _ 

3 M!inakasa lsıanbulda Gümrük B•şmüdürlüj!ü binasında 
Gümrokler L-mum Müdürlüğü satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Münaka>a gilnü 22 teşrinevvel 929 tarihioe müsadif 
salı günü saat 14 tedir, 

5 - T eklifnameler kanundaki ahkam dalrrsinde imla edi
lecek ve kapalı zarflar mezknr gün ve saattan evvel lstanbulda 
komisyon riyasetine verilecektir. 

6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar ticaret odasında 
mukayyet bulunduğunu gösterir vesaik ibraz edeceklerdir. 

7 - Her talip bedel! muhammenenln yüzde yedi buçuğu 
olan 3707 liralık Hükilmelçe müteber milli banka teminat mek
tubu vermeğe ve yahut bunun yerine yevı'll münakasadan evvel 
lstanbul Başmüdürlüğü veznesine nakli olarak para itasına mec
burdur. 

8 - T eminanatı muvakkate mektup nümunelerl şllttnamelerle 
bırlıkte talep olunmalıdır. 

9 - Bedelı !halenin sülüsü miktarında avanı verilecektir. 
) O - Muayyen saatın hulllli!nde mutat zabıt varakasının 

tanziminden sonra hiç bir teklif kabul olunamaz. 
11 - Kumaı ve tekli nümunelerl lstanbul Gfimrükler Umum 

Müdürlüğü Ambar memurlugundadır, 

Deulet ~enıiryollar1 ue limanları 
umumi i~oresin~en: 

155 adet vagon~t madeni aksaını kapalı zarfla miina
kasayn konmuştur. 

l\Jiinakasa 12 teşrinisani salı günü saat 16 da Ankarada 
dc\·let demlryolları idaresinde yapılacaktır, 

:\lünaka;;aya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kııdar 
umumi müdürlük kalemine vermtlerl lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini (1 O) Ura mukabilinde 
Ankarada, malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağa
zasından tedarik edebilirler. 

T. B. M. M. İdare amir
liğinden: 

Meclisi .~!i matbaası için 7-10-929 tarihinde pazarlıkla 
ihale edilecek olan ben eçhi zir dört kalem kağıda talip 
zuhur etmemesine binaen ihalesi bir halta müddetle temdit 

edilmiştir. Tallplerln 16-10-929 çarşamba günü saat on be
şe kadar temlnntlarlle birlikte idare amirliğine müracaatları 
ilan olun ur. 

250 Top gazete kağıdı 114 '82 
ı .ıoo Top gazete kAğıdı 57,'82 
100 Top birinci hamur 63. 95 
50 Top ince elvan hamur 57 '82 
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YEDİNCİ BÜYÜK 

T ayayre piyankosu 
üncü KEŞiDE: tt TEŞRiNİSANİDEDİR 

BÜYÜK iKRAMİYE: 
45,000 LİRADIR 

Aynca: 20,000 15,000 12,000 10,000 
liralık ikranıiyeleı• ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 
40,000 lira isabet edea •58960• numaralı bilet: htaı:bııl, 

Edirne, Cebelibereket, Oebzede satılmıştır. . 
20,000 Lira isabet eden < 16597 » numaralı bilet: Istaıı

bul, Bursada satılmıştır. 

15,000 Lira isabtt eden c 30494 • numaralı bile!: lshnbul , 
Sinop, lzmir, Balıkesir, Samsunda ~:ıtılmıştır. 

12,000 Lira isabet eden •19935• numaralı bilet: Bergama, 
lstanbul, Çıldır, Kap ta satılmışt;r. 

10,000 Lira isabet eden • 4438 • numaralı bilet: lstanbul, 
Samsunda satılmıştır. 

ahlisiye umum mü
dürlüğünden: 

Karadeniz boğazı haricindeki Tahlisiye fener işaret ge
misi için 255 kulaç maa kilit fırdöndülü zencir ile üç ton
luk bir şemsiye demirinin mubayaası mukarrer olduğundan 
kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konulmuştur. 

1 KAnıınuevvel 929 pazar günü tam saat 14 te ihalesi 
icra kılınacağından taliplerin şartnamelerin! görmek üzere 
yevmi mezknrn kadar Galata.Ja rıhtım caddesindeki daire! 
merkeziyyeye murncaatları. 

Balıkesir yollar başmü
hendisliğinden: 

Balya-Çanakkale yolunda çalışan amele bölLiğü efradı.
için llizumu olup nümunesi dairede mahfuz yerli kumaştan 
olmak ve pantolon, caket ve serı)uştan m(ırekkep 500 takım 
elbi e teşrinevvelln 22 inci salı giinii saat 15 te ihale edil-
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Seyrisefain 

Ayvalık sürat postası 
(MERSIN)vapuru 15 Tetrinevvel 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Geltbolu. Çanakkale 
KOçukkuyu, Edremtı, Bürhaniye, 
AyvalıRa gtdecelı: .e dönüıt• 

mezltnr Jılı:elelerle bırlıkıe Altın• 
oluRa •lnyar.k ııelecekllr. 

Geltbolu için yalııu yolcu 
alınır yük alınmaz. 

Trabzon ikinci ~ostuı 
(Al'iKARA) upuru 17 Tqrine'"''I 

Perşembe akşamı Galata nhıunıı:· 
dan hareketle Zonguldak, ine
bolu. Sinop, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gtreıon, Trabzon, 
Rıze, Hopaya gidecek ve dö
nüııe Pazar i.keleatle Rize, Of, 
Sünnene, Trabzon, Pulaıhane, 
Tirebolu. Gireıon, Ordu, F alH, 
Samıun, Sinop, lneboluya uQrt· 
yarak gelecektir. 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Seri ve lüls Karadeniz po~ta' ı 

M•ıı f vapuru 14 l C Teşrinevvel 

P . günü akşaını 
azartesı saat 18 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Samsıııı, 
Ordu, Oireson, Trabzon, Rize, 
Atina ve Hopa ) ya azimtt 
ve ayni iskelelerle [Ünye] ye 
uğrıyarak avdet edecektir. 

Müracaat mahalli : lstanbul 
Meymenet Hanı altındaki 
yazıhane Telefon lstanbul ı 15 

mek üze re aleni münakasaya vazedilmiştir. N it mu neyi 
1
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görmek ve şeraitini anlamak istiyenler Balıkesir nafia daire
sine ve ihale1:e iştirak etmek isteyenler yüzde yedlbuçuk 
dlpozitolarını alarak yevmi mezkurda vll~yette müteşekkil 
komisyona murııcaatları ilan olunur. 

Meı'ul müdllr : Refik Alunet 

- f .AK1 ın J:ı Teşrineı V,•l 1929 tefrikası: 67 İngilizceden mütercim: Güzin 1\'uri 

Güldü: 
•o halde elli yaşındaki-

ler ne histe ol urla?" 
"Sabahleyin kalkarlar, 

yağmur yağacak mi, yağmı
yacak mı diye düşünürle.~. 
Eğer lngilterede iseler, du· 
şüncelerinin cevabını hemen 
alırlar. Yağmur yağmıya 
başlar. Kahvaltıdan sonra 
gazete okurlar, harbin ile -
rilediğini, insanların öldil • 
ğünü hayretle karşılarlar. 
Öğle yemeği zamanı gelir, 
yemekten sonra uyurlar, 
uyanırlar. Biraz çıkarlar, 
sonra gene gelirler, çay 
içerler, tekrar yerler, esner
ler ve yatarlar." 

• Ne müthiş bir tasvir, 
Pekala gençler nasıldır?" 

"Bu benim için çok eıki 
bir şeydir. Maamafih hatır· 
lamağa çalışacağım. Gözle
rini içleri ferah ve düşüncesiz 
açarlar. Şarkı &öyliyerek 
giyinir, yaz ise hemen bah
çeye koşarlar, kelebekler 
gibi oradan oraya sıçrarlar 
ncş' e ile sevinçle kahvaltı 
ederler. İçlerinden daima 
kendi kendilerine -bu par· 

lak dünya da bana da par
lak bir şey gelecek- derler. 

Sözlerimi bitirdiğim za: 
man hafifçe güldüm. Ha
kikaten insan o zaman 
böyle hisseder. Bana bu 
hisler 0 kadar uzakta kal
mıı ki ..• 

Şaşkın şaşkın mister 
Baç bana bakarak dedi ki: 

" Çocuğum, sizden bu 
sözleri işitmek cidden 
beni müteessir etti. Ben 
hakikaten tlli yaşında 
olduğum halde ıizin tasvir 
ettiğiniz gençlerin hislerile 
mütehassiıim. • 

•yerlerimizi değiştirmi
şiıl. Lcydi"Tilçester .gllliba 
yatmıya gidiyor. işte dün
yada en iyi yer yataktır. 
Orada elli yaşındaki de 

' on beş yaşındaki de, her 
şeyi unutmak zevkini bulur. 
O halde geceler hayır ol
sun" dedim ve uzaklaştım. 
Kapıya varırken başımı 
çevirip ona bakarak gül
düm-

Ertesi gün kliseden son
ra ıezmiye gittik. Artık 

sözünde duruyor, beni sı
kacak hiç birşey yapmıyor. 

Şahsi şeylerden bahset
miyerek havaiyatla meşgul 
olduk. Dünyanın bu seri 
terekkiyatından , ahvalden 
konuşurken birden ona de
dim ki: 

• Eğer ben sizin vaziyeti
nizde ve mevkiinizde olsay
dım memleketi tesirim al
tına almağa büyük şeyler 
yapmağa çalışırdım. Tarihe 
ismimi geçirecek bir vak'a 
yapardım. Yalnız düklükle 
kanaat etmezdim .• 

• Ah, eğer siz benim 
daima yanımda olsanız 
belki bana da bu his ge
lirdi. • diyerek içini çekti. 

• Sözünüzden dönmeğe 
başlıyorsunuz; gene şahsi 
ıeylerle beni sıkacaksınız." 
dedim. 

• Siz lakırdıyı açtınız, 
söylediniz, ben de cevap 
verdim. " dedi. güldüm ve 
cevap verdim: 

"Canım ben aklıma ge • 
len olmıyacak bir şeyi söy
ledim. Sizin yerinizde ol • 

saydım böyle şeylerle meş
gul olurdum demek istedim." 

"Size büyük babam O • 
nuncu Dükün söylediği bir 
sözü söyliyeyim. Belki onun 

\ şöhretini duymuşsunuzdur. 
Zamanının en büyük siya· 

sisi aynı zamanda edibi 
imiş.. On altı yaşında iken 
Vaterlo muharebesinde bu
lunmuş .. Artık çok ihtiyar 
olduğu bir zamandı; bana 
dedi ki • Hayatta her iyi 
şeyi tattıktan sonra hakika
ten sahip olmıya değer iki 
şey kalır: Biri kadın, biri 
de muharebe,- " 

Artık dükle çok iyi iki 
dost olmuştuk. Yalnız şu 
var ki dük, Antoninin ze
kasile mukayese bile edi
lemez.. Fakat ne de olsa 
diğer adamlar gibi değildi. 
Sohbeti dinleniliyordu. Ben 
eve dönerken sözlerimi u· 
nutmıyacağını, hayatta bir
şey olmıya çalışaeağını 
bana vaddttti. Leydi Til
çester; her ne zaman evde 
sıkılırsam Harliye ıelme
mi 11kı, sıkı tenbih etti. 

• 

Yollar otomobil için 
muntazam olmadığından 

kendi küçük arabamla 
döndüm. Kanunevvelin 
buzlu, parlak bir günü idi. 
Ruhumda bir hafiflik hisset
tim. Eğer mister Baç ya
nımda olsaydı ona gençleş· 
leştiğimi söylerdim. Şimdi 
buduarımın tarzını değiş
tirmeği kuruyorum. Ogüs
tüs bana kafiden fazla pa· 
ra bırakmıştı. Hatta he
sapları ona da yollayabili
rim. Bu düşünce bana 
Londrada yaptığım alış 
verışı hatırlattı. Acaba 
Leydi Grenlen ne demiştir? 
Hiç bir havadis alamadım. 
Tekrar buduarımı düşün· 
meğe başladım. Dıvarların 
sarı rengini bozarak beya
za mı yoksa açık yeşile mi 
boyatsam diye düşünürken 
bir telgraf geldi. Bu bana 
hi.rbiye nezaretinden ge
liyordu ve şu satırlar ya
zılmıştı: 

" Kemali teessürle zevci
niz gönüllü mülazım Ogüs
tüs Kereçin alayile hareket 

-ettiği vapurda kızamuk 
neticesi vefat ettiğini bil
dirmek mecburiyetindeyiz .• 

Birden her şey karardı; 
bundan sonrasını hiç bil
miyorum ... 

Gözlerimi açtığım zaman 
kendimi hizmetçiler etra· 
fımda sofada buldum. Ha
yatımda ilk bayılışımdı. Bu 
andaki hislerimi tehayyül 
edemem.. En büyük hissim 
dehşet ve büyük bir darba 
altında kalmaktı. Ah, za
vallı Ogüstüs; yapyalnız 
deniz üstünde öldü. Haki
katen çok acıdım. Kızamuk, 
güldüğüm kızamuk onu 
nasıl öldürmüştü. Sonra 

duyduğumuz tafsilattan an
ladık ki : son zamanda iç
tiği çok alkol neticesi kal
bi zaif düşerek hastalığa 
karşı mukavemeti kalmamış. 

ilk düşüncem annesi ol
du. Tabii ona da aynı tel
graf gitmişti. Derhal ilk 
trenle Bornma Onta gittim. 
Oraya vasıl olur olmaz 
beni bir doktor karşıladı. 

Misis Kereç haberi alınca 

çıldırmış. Londradan dön· 
düğü zaman zaten asabı 
bozulmuş ve zaiflemişti. Bu 
müthiş haberi de alınca 
zihnini de kaybederek ç~ 
cuk gibi olmuştu. 

Yukarda muhteşem yata• 
ğının içinde zavallı yatıyor· 
du. On gün Amelya il4 
benim ne dehşetler geçir • 
diğimizi, ne sıkıntılar çek· 
tiğimizi anlatamam. Zavallı 
kain validem beni tanıma· 
mıştı. O şimdi yalnız Ogüs· 
tüsle meıguldü. Kah onu 
gene çocuk zannediyor, kah 
büyümüş gibi söyleniyordu. 
Bir kaç defa Ametyaya be· 
nim için: 

" Bu bizim yeni kiracı 
değil mi? Ne güzel kıı. 
Ogüstüs onunla ne kadar 
alakadar oluyor .. " dedi. 

Bazen öyle karışık sÖY
liyor ki güçlükle anlıyorutll· 
Kanunusaninin sonlıırın8 
doğru hastada bir değişik· 
lik başladı. Benim huzuruııt 
ona bazı hatıraları canlan· 
dırmıya başlaıınştı. Raha'• 
ıız oluyordu • Doktorlar 
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