
. -, 

l~ıı. .. " A212 I 
Salı 1 

ı ı 1 

l:Jo~ncu Ay} 1029 ! 
Teırlnevvel 1 

............................ ~ 

f GümrOk tarif esi 
!bu günden itibaren bütün Türk gilm~erinde ':11 

tarife tatbik edilecektir. Bu hadiıe Türk iktua 
istikbalinin yükıek bir zaferidir. _J 
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1-Iükuıneterkanıve · 
şehir mümessilleri· ' 

gazetenin 
neşrettiji 
bir tefri· 
kadan do
layı Türk
lügü tah· 
kir davası 

Dİil İştiraklerile ya• Reıstcumhur Hz. nin Aankaraya harJceıluındtn ın11balar: Büyü~ Gazi HayJarpDlD ıs}eelesınde 

açılmış, mu
hakeme ne· 
ticesinde 
gazetenin 

pıla~~~asim -::-Bl-31-ll-BS-I0-1-.ll-Sl-8-81-~-k-!__,_H_z._A_m_e_ri-ka-ile--M-. -ve_k_aı_ett-. 
Bir hafla ıonra An- kitapçılar ihtil&fını 

mes'ul mü· 
1 

d.. .. Mm Mm. Elen 
urıt • h se 

El . .. sene ağır ap 
enı uç 

Vali Muhittin B. 

· Büyük misafiri ~lıir lıuJuJuna 
~adar teşyi etti 

------
Büyük misafirimiz Reisicümhur Hz. şehrimizde iki 

lyld( ikametlerinden sonra dün hükumet merkezimize 
'"det buyurmuşlardır. 

Dotmabahçeden HaydarpAfaya 
Gazi Hz. dün öğleden üniformalarile iskelede gü-

:nra Dolmabahçe sarayın- zide bir ihtiram safı teş-
a bir ·· dd t l kil eden paşalarımızın 

olmuş} . mu c mc4şgu önünden kendilerine iltifat 
Sôğütl~r, tam saat. te ederek geçdikten sonra 
li u yatma bınerek istasyon meydanına gelmiş-

aydarp . . 1 d' ş aşaya geçmış er ır. ]er oradan muzika teren-
t.1. e~!rn!z~e ?~luna? B. nü~leri ve havanın yağışlı 
8 clısı reısı J<azım, olmasına rağmen meydan· 
ki~:V~ki~ ismet Paşalar, ve- da birik~n kadın erkek 
Re erıouzden Şükrü Kaya, . binlerce halkın çok samimi, 

cep Saa "I Ş''k" Beyt j r çog u u ru candan tezahüratı arasında 
Ilı . er e .Gui Hnrelerinin yürüyerek gara dahil olmuş-
u &ıyetlerı erkanı, fırka lardu. iskele başmdan ga-
Ş~Umi . • katib! . Saffet, rın rıhtırmna kadar saf 
d hrcmmı Muhıttm Beyler olan askeri liıcleri talebesi, 
t ~ Relsicümhurmuza yatta polis kıt'aları, asker müf-
e s~at .. c~.miılerdir. .. .. rezeleri ve muhafız taburu 
s ğutlu yab tam dordu Reisi.cümhurumuzu sclam-
d ieçe Dolmabahçe önün· Iamışlar ve Gazi Hz. nin 

en hareket etmiş,dört bu· .. Merhaba askerler 1 Mer· 
~~kta Haydarpaşa vapur baba askhler 1 ,, iltifatını 
18 

clesine yanaımışhr. kazanmışlardır. 
~i Hazretleri, büyük ( Alttarafı 2 inci sayıf mıazda ) 

~ lcrı C3lrnlerlmlz Devlet daıre-
~ tnahalleslnin mıntak'aaını yu· 
fri da havuz bqındllll, qağıda 
~o tıkaya caddıesl cihetinden 

&tcrınektedir. 
tlt f>rof esör Yansen An karada 

en Ç . 
d"· ankaya caddeılnde devlet 
" ltelcrı için bir buyuk mahalle 
ıcrı 

ltıQd ay_~nuı ve h yerin imar 
ı.ı ilrlu~u tarahndan istimlak 

;_nıeleıine batlanmııbr. Son 

~ nlarda büyük mimar Holç 

\'c "~sner ( kı Mıllt Mudaafaa 
" tklnı Harbiye yapılarını 
ıaprtıalt 
Qtı tadır ) Profesör Y ansenle 
l tt11erek devlet daireleri r.ıa
•1'1~ .. 
)'P •ııın bir kabartma ıelr.llni 
~ lnıı Ve imar mfidOrlntüne 

ll.deıınlttlr. Bu mahalle mey· 

ve bütün dünya san'at muhil

Jerinde bahsedilecek bir eser ola
caktır. Bundan sonra hangi 

vckalel yapısını yaptırmak ister

se imar müdürl&lğil kendisine 

bu bloklardan birini gösterecek 

ve vckllet orada bu ıekiller-
den oraya düıeni yapacaktır. 
Dış cepheler hep bu artistlerin 

kontrölOne tabı olacaktır. 

Planda Çankaya caddesi ile 

Milli Müdafaa binaları işaret 
edllmittir, Nısbetler ona göre
dir. En geri -büyük bina beş 
onu kat' eden tek hlnalar altı§ar 

daha ÖJJ. tarafı beı, dördüncü 
sıra Uç eon sıra iki katlı olacak 
ve b~ ıuretle ~etli bir 
ü&te;,tir vücut ~ ille 

Patrik elbisesi giydi
rilip kihsede bir 
koltuğa oturtuldu 

Rumlar blrerblrer 
elini iipeceklerl. 

l\Iüteveffa Rum başpapazı 
V asillyosun cesedi dün tah
nit edilmiş ve patrik elb! 
sesi giydirilerek ve bir kol
tuğa oturtularak Fener kili
sesine indirilmiştir. Ceset 
koltukta oturtulmuş olduğu 
halde bugün akşama kadar 
kifü::ede teşhir olunacak Ye 
Rumlar kifüeyc giderek baş
papazın elini üpeceklerdlr. 

Cenaze cHin de yazmış 

olduğumuz vcçhile ) arın 
Balıklıdaki patrikler daireJ 
ne defnolunacaktır. Yaslliyos 
vefat etmezden en el meza
rinin başında nutuklar irat 
edilmemesini 'asi yet etmekle 
beraber patrikhane başkAtibi 
cenaze merasiminde mlite
veffanın mezayasından bahis 
bir nutuk irnt edecektir. 

Şimdi Rumlar arasında 
yeni bir ba~p:ıpas intihabı 
meselesi çıkmıştır: 

Bu makama geçıncğc dört 
metreplit h:ızırlanmaktudır. 

Bunlar, Terkos metrepoli<li 
Fatios, Sardeon metrcpolidi 
Yerınanos, Niksar mctrcpolidi 
Aınvrosiyos Ye Kadıküy ınct

regolidi Ağataııgclos efendi
lerdir. 

Bunlardan kazanmak lhti
mali en çok Tcrko" mctrc
polidinde lıulunduğn ve hatta 
Sardcon mctrepolidinf n Tcr
kos mctrepolidi Jchindc nam· 
zetliktcn 'az geçmekte oldu
ğu söylenmektedir. 

Patriğin \' C fo tı mfütakil, 
gayri mii :>takil bii tün ı>rto

doks kilbclcrine tdgnıfla 
bildirilml~ lh. 

Mısır s~firimiz 
Şehrimiıde bulunan Kahire 

sefirimiz Muhittin Poşa 5 Teı
rinlen elde mahalli memuriyeti
ne hareket edecektir. 

)Janisada nwl/u~ 
iutihaln 

İzmir, 29 (A.A) 
teırinin dördüncü Cuma gunu 

Manisada meb'us intihabı yapı

lacıt.klır. Heyeti tefllşiye faah-
yete geçmiştir. 

•SCM t 

İzmirde yeni ziraal 
bankası 

fımir, 29 {A.A) - Ziraat 

bankasının g!lli bul\'arında inşa 
ettirdiği yeni bina bilmek üze

redir. Bankanın kasaları yakın
dt avrupadan gelecektir. T efri
plttf bituunı miltealup parla1c 

m&eıi~ reımi küpt yapıla:. 

karaya dönüyorlar Ticaret muahede • tetldk edecek 
A/ecUs reisinziz de 1 miz dün Qece 

mahkum olmuştu. .. 
za gore, 

H ber aldıtıını a .. km.. nakı· 

011 beş gün sonra imzalandı 

gidecekler Bu8·ıln Amerika sefiri 
Maliye vekili dtln ~ldl şerefine bir ziyafet 

sonra 

Aldıfımız maliimata gö· 
re, Baıvekil ismet P~ Hz. 
bir haftaya kadar Anka
ya avdet edeceklerdir. 

·Bqvekil Hz. elyewn dıı-
Icrini tedavi ettirmektedJr. 

Meclis reisimiz 
Meclis reisimiz· .Kizim 

Pata Hz. de onbet gün 
sonra Ankaray ;tdecekler· 
dir. 
Nafıa Yt:\kfli ııtl zanıan 

gidecek 2 
Nafıa vekili Recep B. 

bir haft sonra Ankaraya 
Vekil Beyin d&ha evel 
Zonguldakta kısa bfr tetkik 
ıeyahatı yapması muhte· 
temeldir. • 
~faJiyc , kili lzmirden 

" • "eldi 
rı i Onbet gündeberi zmirde 

bulunmakta olan Maliye 
vekili Saracoğlu Ş(ikrü B. 
dün aaai onbir boçukta 
Gülnihal vapurlfo ıelırlmi
ze dönmüttiir. 

Vekil Bey nbtamda Dar
pane müdürü, Defterdar 
ve dostlan larahndan kar· 

ıılanmıtbr. 

Milyarderler 
F ord-Rokfeller-Krup· 

Roçiltler - Alfred 
Nobel-Morgan 

Na5ıl zengin oldultJr? 
Mazileri, itfyallarz, çalııma 
tarzları, lıususi hayat/an, 

maceraları, senıe/lerl 

5 tetrinit-vvel cu
martesi günü 
başlıyoruz 

Kırmızı leı•halı dük
k.!ndan cihan sar

raflığın• 

R~ 

verilecek -
Ankara, 30 ( V akıt) -

Bu akp.m saat 21 l çeyrek 

geçe Türkiye .. Amerika tf .. 
caret ve aeyrisefaln mua· • 

hedeıi imzalandı. Bu mü· 

aebetle yann heyeU mu• 

rahbuamız refıi Zekai B. 
tarafından Ankarapalaıta 
Amerika sefiri ıerefine bir 
ziyafet zerilecektir. 

.M. Kamil Jakar 
B11~·ı'in 111e111leketine 

gitrnek iizere şehri111l
ze ~·eliJror 

Ankara, 30 - N akıt) -
M. Kamil Jakar istatistik 
umum müdürülüğü vazife· 
sini devrederek lstanbula 

hareket etti. Mumaileyh 
matbuata verdiği vedana· 
mesinde Türkiyede gördüğü 
muhabbetten pek mütehassis 
olduğunu , memleketimize 
karşı hörmetle merbutiyet 
hislerinin daima yaşayacağı
m beyan ve Başvekilimizin 

teveccühler:.ine arzı minnet

dan ederek mesai arkadaş· 
lanna ve bu meyanda Türk 

gazetecilerine teşekkiir et

mektedir. 
İstatistik umum müdür

lüğüne gene bir ecnebi 
mütehassıs getirilmesi mu
tasavverdır. 

ilk mektepler 
Bugdn tedrisata başlı

y11c11kiır 

Dün ilk mekteplere ait 
kadrolar gelmiştir. Bunlar
da ufak bazı tahavvülat 
vardır. Bu kısım mettep-
ler bugünden itibaren yeni 
sene derslerine başlaya
caktır. 

Liseler 12 teşrinievvelde, 
Ameli hayat mektepleri 1 O 
teşrinievvelde tedrisata baş
lıyacaklardır. 

lzmirdc poyraz fırtı
nası dindi 

bir 

Kitapların basış ade
di esaslı surette tesbit 

edil 1nelidir 

Devlet maıbaa81 

Mektep kitaplarının satış 

fiatJarı iizerinde komisyonla 
kitapçılar arnsmda çıkan 

lhtllnf henliz halledilmiş 
bulunmadığı gibi daha hara
retli bir safhaya girmiş ad
dolıınabilir. 

Dünkii nüshamızda bu 
mesele üzerinde kitapçıların 

noktai nazarlarını yazmıştık. 

Kitapçıların en çok üzerinde 
ısrar ettikleri madde kitap
ların adedi tab'ı maddesidir. 
Ayni zamanda fiat takdir 
eden komisyonda mütehas
sıs bulunmadığı iddia edi
liyordu. 

Dün bi r muharrirlmlz 
De\ let matbaasında çalışan 

komisyon ile de temas et
miştir, 

Burada ileri sürülen noktai 
nazarlar da şudur: 

[ Alt tarafı 4 üncü sapfamızda ] 

T · bo hu u 
emyız, b aya g~ 

etmiştir. Evrak, :..ı. ye-
lince dava ağır c (dır 
'de· n tetkik olunaca • 

nı ---------=--= 
Hırici'8 -~·~~ 

.. .ı/J[e komıs~ 
Tall muqau~ ı, 

1, • murarulllronu ndatCı 
sımıı değişti 

(Vakıl) -
Ankara, :40 ıiyaal 

Hariciye veklleti "ne 
ü vırlik müdGrlüiü 

m fA üdür mu· 
'f t uınum ID teın a .. u. a..t yerine 

· ı Abdw-' avın koınfsyonu 
tali mübadele 

__ Ll.&ll Basri, ye-
fürk ınunu- . Uk nıü· . .. ma .. vır 
rine 11ya11 ...- .ıyasl 

dürü MahJllUt Sal~tiplf
müpvtrlik ~k elçlli
Sine Londi'a ()rhao 
ii 3 ~di kiti~ elçili· 

Tahıln, yeri~~ .. -ı ~t· 
i l bahriye aıar- tJdod 

datre 
Un birinci "'""" ' k&tipua--
ıube üçündi 

2 
tnd kltibl 

Bükret elçiliii bafkitip 

H.. -tn yerine 
ute.J-• mafıadi kon· 

payeıilie ve • tedvir 
uk ııleriPi 

10loıl ıfyalİ 111'1-

etmek ibel1'nıl ba§kitibl 
pvtrlik kale kkı Guaıülca
Hüıeyln Ha ' zat it· 
ne konıoloaluiU~ .AbJnet 
leri sicil mnnıe1Y Goaıülcii· 
Muhtar, yerfnfe t beyler 

lotU ua . 
ne konso V atington 
tayin edJlnıftlerkatibi Bü· 
büyük elçiliii _ L .. ı)inde 

L ... d• ......... 
Jent pey lfl rfDf tedvtre 
konıolo.tuk e 

}uDIDUflU'• memur o _. 

••• il • 

Fordun tayyaresı 

Meıbur Amerikalı fab
rikatör F ordun son aene· 
lerde tayyare imaline baı
ladıiı yazılmıfb• Fonl ma· 
muli.tından bir tayyare 
Avrupa phirlerini dolaf" 

maktadır. 
Londra ve Pariıten gel

melde olan Ford tayyareıl 
yannkl P.f'l&Dlba aano 
.pt 11 ela~ lbQ• 

Y.;gka,._ 

_ .1• e 111;tbuat 
Makamau aııY , . . etle 

miimet1illeri ve u~umıY lin 

bGtün halle teı~n:~eri 
2 tncl ve 3 ilDCU 

ı görınlye f rt tayYarealn 
_ı~ t olunmaktadır. Tay. 
1111ve b' tec· re yere inerken ır 
ya edecektir· 
rübe UÇUfU ıcra 

eeyaha" 
Ta11are, Avrupa ek...,. 
tlDe de..- etm .v• • ..-.. te~ M . ..- -=-.-..... 

~_,.:,....,...-



Gazi Hz. 
ı o.ı tar ah 1 inci .. yıfaınızdadır] 

Gazi Hz. kendilerini teş
yie gelen rical ve z~vat~n 
selamları arasında emırlerıne 
tahsis olunan trene binmiş· 
!er, hareket saatine kadar 
hususi vagonlarının sahan· 
lığında kalarak hazır bulu
nan zevat ile görüşmüşler· 
dir. 

Bu sırada bir mektepli 
hanım kız büyük Gaziye 

bir buket şehir namına 

ta'kdim etmiştir. 

BaTekei 
Reisicümhnrmuzın tren· 

leri tam saat S te Ankara
ya müteveccihen hareket 
etmiştir. 

Meclis reisi ve Başvekil 
Paşalarla vekillerimiz, şeh
rimizdeki meb'uslar, askeri 
ümerı>, ıehremaneti, vilayet 
ve adliye erkanı, polis 
müdürü, darülfünun emi· 

· fakülteler reisleri, nı, 

baro he} eti, ticaret odası 
şefleri vilayet ve be
lediye meclisleri azalan 
ve diğrr bilumum rüesa 
Haydarpap İstasyonunda 
reami kıyııf,.llerile teşyi 
merasiminde hazır bulun
muşlardır. 

Şlikı·ü K11y11 B. 
O.biliye vekili Şükrü 

Kaya Bey de dün Gazi 
Hz. ile beraber şehrimiz
den ayrılmıştır. 

Vil.!yet hududuna 
kadaa· teşyi 

Vali vekili Muhittin B. 
ayni trenle giderek Gazi· 
mizi ıehir namına viliyet 
hududuna kadar teni et
miştir. 

Ankara 
Sevinç içinde 
.A.nkara, 30 (Teldon) -

Gazimiz yarın sabah llde 
şehrimizi teşrif eckcekler 
istasyon dahilinde vekiller, 
sefirler, hükumet erkanı, 
meb'u~lar, paşalar, asker· 
ler, jandarma ve polis kı
taatı, istaıyon haricinJe 
mızraklı si.ivari taburu, mek
tepliler ve halk tarafından 
istikbal edilecektir. 

Valimiz Nevzat B. refa
katinde vilayet jandarma 

kumandanı olduğu halde 
Gazi Hz. ni şehir namına 
istikbal etmek üze ·e Eski· 
şehre gitmiştir. 

Reisicümhur Hz. nin av· 
detle-ri münasebetile baş· 
tan başa donanan şehir 
sürur içindedir. 

ingiltererede 
Amele fırkası 

Kanunu esasıde tadi
lat istiyor 

Loıulra,30 (A.A) - Ame
le fırkaaınm tenelik kong
resi bu ıabab Brfahton 
tefırtnde 700 nıurahbamı 
huzmile ve nakliyat nazm 
M. Morrlaon nun riyasetin
de açılmıtlır· Bu kol!greye 

ehemmlyeU ınah&usa atfo
lunmaktadır. Zira bundan 
evvelki kongreler ancak 

iıçilerin mcnafllne taaHıik 
eden meıall ile l§tlral et
tikleri ha!de bu seferki 

konferans lıarici ve dahili 
her türlü meselelerle meı· 
gul olacaktır. Bu ıuretle 
kongre lstişe.ri bir mahiyet 
alrnıt olııcaktır. Kongrede 
görüıülecek meaalltn en 
m!lhimmlnl fırkanın kanu
nu esaı!de yapılmaUDI iı
tedlği tadllit teılııl etmek· 

~edir. 

VAKiT nevvel 

"V AKT,, iN ŞEH ~ VE MEMLBKET HABERLE~I 

Yeni gümrük tarifesi 
Bueün totbikato bGtlanıyor 

Oktruva da bu münasebetle 
yeniden tanzim edildi 

Jrnprlorı tudildt esas;ı taallılk eınıenıekte. 
ancak bazı znnırl nıcı•adı ala kadar et mekı edir 

Dün umumi belediye 
meclisi öğleden evvel içti
maa davat edilmiıti. içtima 
Sade~tin beyin riyasetinde 
aktedilmiştir. 

lçtimaın aebebini, bugün· 
den itibaren tatbik edile
cek yeni gümrük tarifesi 
münaAebetile okturva tari
fesinin görüşülmesi mese
lesi teşkil ediyordu. Düne 
kadar mer'i olan hususi 
Duhuliye tarifesi eski güm· 
rük tarifesine nazaran tan
zim olundu~u için bunun 
yeni gümrük tarifesine 
göre tanzimi lazım geli
yordu. idare encümeni 
bu hususta bir maz
bata hazırlamıştı. Buna 
göre esas itibarile oktruva 
tarifesi . ne zam ne de ten
zil görmektedir. 

Yalnız yeni gümrük ka
nununun tarifede takip et
tiği seyri nazın dikkate 
alarak, o ıeyri takiben ve 
sabık rusuaıu aynen ipka 
ıuretile yeni şekilde bir 
tarife yapmııtır. 

Ancak eaki tarifede umu
mi tarife harici mevattan 
kilo itibarile resme tabi tu
tulur ve eski tarifede adet 

itibarile resme tabi olup 
yeni gümrük tarifesinde 
kilo itibarile rume tabi 
tutulan ve eakl tarifede 
muhtelif numaralar tahtında 
resme tabi olup yeni güm
rük tarifesinde bir numara 
tahtında tevhiden ayni res
me tabi bulunan eşya hak
lı.ında zaruri tadilat yapıl

mıthr. 

Bu tadilata nazaran 

yeni gümrük tarifesinde de 

JVIiibadele 
~hıhlelil k.omis,·oıı dün 

• 
loplarıaıııadı 

l\luhtelit mi.ıhadelc komis· 

yoııu reisi l\l. (Rirns) m has· 

talııtı hasebilc dün için mu· 

karrcr lıııluııan ıımunıi içtima 

yapılamamış ve ba~kn bir gii· 
ne bırakılauştır. 

!\I. ( Simon) un yerine 

kAtibl umumUiğc tayia edi

len M. Vııtltayn dun şehri· 
ınl7.e gelmiş ve komisyona 

glılcrek nkşamıı kadar orada 
meşgul olmı.ı tur. 

ltalyaya gidecek talebe 
Tıp talebe cemiyetinden: 

ltalya npuru 1 tqrlnien·el 

1ah g(lnü ıaat 19 da Gala. 

ta nhtmundan hareket 

edecefinden ııeyahate lı
tirak edecek arkadaşların 

'!1-ezkılr g(ln aaat 15 te leyli 

tıp talebe yurdunda hazır 

bulnmaları lüzumu ehem

miyetle tebliğ olunur. 

Balo 
3 Te§rinievvelde Kadı

köyünde Süreyya ılnema-

11nda Moda deniz ku!übü 

menfeatine bir balo verl· 

lecektir. Hakkı Şinasi Pa

tanın himayesindedir. 

yapıl.lığı vcçhile ilci nevi 

eldiven tevhit edilmiş (1 O) 
kurllf resme tabi tutulmuı· 
tur. 

Bu suretle bir kısım el

divenler (110) kuruş tenzi

lat görmüştür. 

Kilosu (77) kuruşa tabi 

hayvan postları resmi (25) 

kuruşa indirilmiştir. 

Yüzde (75) i havi ipek· 

liler safi ipek addedilmiş 

ve kilosu (200) kuruş res

me tabi tutulmuştur. 

Yüzde 10dan 20ye kadar 

ipeği havi kumaşların kilo

sunda a!ınacak resim ise 

(75) kuru111 tenzil edilmiş

tir. Yüzde (10) a kadar 

ipeği havi olan kumaşlar da 

yeni gümrük tarifesine gö

re adi kumaş addedildi

ğinden, eskiden bu ku

maşların hilosundan alınan 

(50) kuruş resmi (2) kuruşa 
indirilmiştir. 

Buna benzer bazı mad
deler üzerinde de yeni 
gümrük esaslarına tevfikeıı 
bazı tebdiller yapılmıştır. 

Dünkü içtimada mazbata 
okunmuş, muhasebeci Nuri 
B. makamında encümenle 
hemfikir olduğunu beyan 
etmiş ve mazbata aynen 
kabul edilmiştir. ... 

Yeni gümrük tarifesi bu 
günden itibaren tatbik 
edilmiye başlanacaktır. 

Maliye vekaleti bu hu

sı&Sta iş' aratta bulunmuş 

ve Gümrük idaresi bütün 

hazırlıklarını bitirmiştir. 

• 
A.I 111eclisi 

Mühim bir rapor Haz•rlıyor 
Haber aldı~ımıza eöre Alı 

iktıııat meclııı memleketin zira!, 
ılttıııadı, tkarl mınıılınlarınını 
ıeablt edecek bır rapor lıızırlı
maktadtr. 

- ----
Maarif nıüslcşnrı bugiiıı 

Aniaraya 1-(i<liyor 
Maarif müıteıan Kemal 

Zaim ve Miiaeler müdürü 
lmıail Ha.kkı beyler bu· 
günkü ekapreale Ankaraya 
hareket edeceklerdir. 

Kemal Zaim beyin ııe· 
yahatının sebebi evvelce 
yazdıflmız ıibi derı leva
ınmın alnı.ak Te meslek 
mekteplerine mütehassıs 
celbetmektlr. Sevahat müd
deti bir buçuk ay kadar 
tahmin eblliyor. 

Kemal Zaim B. dün 
maarif müdürlütünde bir 
müddet me11ıul olmuıtur. - . 

Diyarbekir sergisi 
tehir edilecek 

Dirarlıel.irdc yerli mıımu

lAtımı;:ı tnnıtmnk l'c siiru
ınimli temin eder rk memle
ketimizin iktı ~tliyatıııı ko
rumak iizere tertip tdi!cn 
sergi ,lu aııu,,to •ı.!11 ıaı lhin 
de açı!acııkıır. l\lezkllr sergiye 
l>tanbul ve İzmir :;ibi ınai 
merkezlerden i;tirak cd'.lc· 
cetinc dair hcndz lıir haber 
nlınınaı.lı ıJH.lan klı~at nıcra

sımı 2'J tqrinİcl'nl 929 
tarihine talik cdilmi:tir. 

1 Memleket hab...-ıerl 1 

nıa~ ditılJıR 
13 köy heyeti ihtiyari· 

yesi mahkemeye verildi 
J\astanıoııudıın hildi!rldi~İ· 

ne göre ora jamlarnıa,ı, kiiy 
kununu ıııucihlncc köyktiııd<! 
njtaç dikmcdiklerin<kn dolayı 
ı J köy heyeti ihtiyari) ini 
mahkemeye n:rıni~tlr. 

Yrıaycc ıdıırc htı·cıi vazı. 
fclerln! lbmaİ' ed n bu ı. 
ko) he. etinin !Uztımu mulıa
kenıekr!n kıı rar armflri r. -·-
Yerli mallar 

- - -

St'rı•ive isıirak edeııltwc " . . 
madalvt• H' salıadt•I-

• • 
ııaıııe leril<li. 

Yerli mallar sergisine iştirak 
eden flbrika ve mü.-.lcr 
eshabı ıerdlne dun Mat 16.30 
da Beyot}lunda T urlcuvaz ıalon· 
larında Nıllı S&ıı•yi hlrllJii t•· 
rafından bir çay ziyafeti veril
miıtlr. 

Bu mUnııaebetle bırlıli kilibl 
umumlıl Nuri Bey bir nutuk 
lrıt ederelc ~rglnin bir tarih· 
çestnl yııpmıı ve halk tarafın· 
dan götterlleıı fula rağbetten 

bahıedecck selecek .. ııelcı ser· 
glnin daha ziyade muyaffalı: ol· 
muı için tinıdıden ı,,.ııbat alın· 
dıtını ~yan eylemlttir. 

Bu ııutuktan soııra yerli mal
lar oergillııo itUralt edeıa m._ 
scsckre bir hatıra olmalı üzre 
ıab n ihZlll' edilen diploma ve 
roadalyılv aer,ıyc qtiralı: edeıı 
t 35 kı,ıye tevzi edilmlfllr. 

İzmirdeki güzellik 
müsabakası kaldı 
lznıtrdc 1 föımet gızete>i 

carafındJn tertip edilen gii· 
zellik mlisabaka~ı gelecek 
~eneye tehir cılilmiştlr. 

Refikimiz diyor ki: 
'"Bu müsabaka hijtiin gııy

rcthniu raf.men maalesef 
mu\'affak bir nccice \'erml'dJ. 
Gelen resimlerin odedi yal· 
mz 42 dir ],! bu miktnr!a 
bictabl garhl Anadolunun en 
g[izeli ~eçilcmez.~ 

Corum c:varmda lıir 
• 

seyh\p facia~ı 
Çorum refikimizin yazdı· 

ğına güre, geçen cumartesi 
günü akşamı başlayarak de· 

\'ıtm eden yağmurdan Köse 
ılağının öte yiiziindc husule 
gelen ı;eyt.lp tarlarında çalı

şarak anlct ecmckte olan 
kadınlar arasından f.mineyl 
kaparak bol(mu~tu~. 

Taharriy:ıt ncciccsindc mez. 
burenin ce;edi kariyere bir 
Sıtat mesa!ede ,\rpalık bağla· 

rında bulunabilmiştir. 

Kayseri.de karahumma 
fazlalaştı 

Gç ıi)llanbcri l\ayscrlılc 

münferit Yak'alurn mlinha~ır 
olmuk liz~rc zuhur eden 
krahtını'lrn son günlerde sira· 
yctını arıırmı~tır. Temnıuz

dıı 2, agu~ccı. ta 4. eyliılı.!c 9 
hn;talık te ·bit eılilmi~tir. 

Kara bıınım~ cııziyaılc nıem· 
lckcttc <ulamı l:\ğaııılaria 

taraf, t<Jraf k.ır,ıla~nıa>mdaıı 

ye da. !arda dereci nezafeti 
meçhul kuyulara hLrikcirilen 
ve açıkta gelen k:ıra sula
rının kaynatlımadan halk 
tarafından i~·ilmc.;indcn hu
- ılc gcldı~i anla~ılmıştır. 

1 lastalı1!;ııı m<·n·i irnyet' 
iı;in lıutun tedbirler alın· 

nnştır. 

flir .\lıııaıı ıniisıc~riki 
:;e lı ri ııı izde • 

Almanya Mu.ıcviklcr cemi· 
yeli umumi kittbı M. Kole 

1 Adliyede l 
Aliye H. davası 

Dliıı nıahkeıneytı: yt~di ~ahit geldi. Re · le~rin -
eYlel sahalıı da musiki muallimi ~I. 

nergcr gelecek 

Birkaç ey evvel Üsküdar· 
rla Topanelioğlunda vulrna 
gelen tabanca ile ateş ha
disesine ait muhakemtye 
dün 1abah lstanbul ağır 
ceza mahkemesinde devam 
olunmuştur. 

Saat onbuçuk. Aliye H. 
ve vekilleri baro salonunda 
bekliyorlcır. Mahkeme baş
ka iki davayı rüyet etti. 

Bu muhakemeler kısa 
sürdü. Koridorda bir ko
şuşma ... Baroya hab"r gitti. 
Biraz sonra Şakir Pf. zade 
Aliye H. vekillerile görün
diJ. lık muhakemeye reldi
ği günkü gibi giyinmişti. 
Siyah, yakası sincabi kürk
lü mantosuna bürünmüş, 
ellerile kadife çantasını 
sımsıkı tutuyor. Çabuk ça
buk bir yürüyüş. Hiç etra· 
fına bakmıyor, sa~ında ve 
solunda yürüyen iki veki!ile 
bir hizada adım atıyor. 

- Daha muhakeme bit
memiş. Bir dakika bekliye· 
\im. Şimdi bitecek ..... 

- Hava ne kadar serin. 
- Asabisiniz de öyle 

geliyor. 

- Yok, bilakis. Alıştım 
artık. Tabii haldeyim bu 
gün .. 

- isterseniz yukarı çı
kalım. 

Aliye H. yanındakilerle 
birlikte bazı kibar H. !arın 
oturduklari locaya çılı:ıyor

lar. Fakat, içeride oturan
ları görünce, hemen geri 
çekiliyor. 

- Girseniz, e ... 
- Yok, burada bekli· 

yelim daha iyi 1 
Tam bu sırada Aliye 

H. mahkeme huzuruna 
çağırılıyor. Merdivenleri 
iniyor. mahkeme salonuna 
giriyor. Vekiller ve etrafın
da dolaşanlar da peşi sıra 
yürüyorlar. 

Dünkü kalabalık. ilk mu
hakeme günündekinden çok 
ziyade idi. lık muhakeme 
tafsilatının gazetelerle neşri 
menedildiğinden, vukua 
geldiği gündenberi alaka 
ile takip olunan bu hadise· 
nin muhakemesini gazete· 
!erden öğrenemiyen birçok 
kişi, dün mahkemeye gd
mişti. Muhakeme başlıya

cağı sırada ve bittikten 
sonra ağır ceza mahkeme
si koridorundan kalaba-
--·-········---···----····--... ··· 
bugün Almanyadan ıehrlnılıe 
gclcc<ktir, M. Kole burada 
bir kaç hafta kalacak ve Şar!ti
yata alt tctkikatla meıgul ola
caktır. 

DarülfUnun eddıiyat fakültesi 
,\iman prol .. ıırüne azami tes· 
hilat göıterecektlr. 

Adanada bir cinayet 
Adanada Ziyamet köyünden 

Süleyman oğlu Talip, evvelce 
kendisini iki yerinden yaralıyan 
ayni köylü Cuma Ali <JA!u Kad 
rlyi öldürmüı .,e yahlanmııtır, 

Bir şehir haberi 
Caziayınlapta Olur jandar

ma karakol komandaııı Mustafa 
çavuş kaçakılarla nruşurken 

ıelııt düşmüştür. 

İzrnirde bir muhakeme 
lzmirde Menemenli fabrika· 

tör Şevket beyi öldüren T o· 
pal Hasanın mulııılr.eme~i bilmiş 

~-e merkum ywi 9Clleyc mah
knll'. olmuttur. 

lık dolayısile güç geçili
yordu. Samiler anısında 
Şişli muhitine mensup 
aileler, süslü Hanımlar, 

şık B"'ler, hadisenin vu
kua geldiği Ü&kiidardan ge
len Madam Manniğin kom
şuları, Madamlar, Matma
zeller vıırdı. Beyoğlunun 
musiki akminde tanınmış 

bazı simalar da göze çar
pıyordu. Bunlar, musiki 
muallimi M. Bergerin ismi 
kanşan hadise ile çok ala
kadar görünüyorlardı. 

Bu hadise etrafında za
bıta ve müstantiklik tah
kıkatı esnasında ifadeleri 
alınan mecruh Mm. Maııni
ğin annesi Mm. Dirohi, 
zevci eski maliye müfettit· 
!erinden, şimdi borsa İş· 
!erile meşgul Kigork B., 
komşularından Mm. Sürpik, 
demirci Sinem, arabacı 
Arif, maliye katiplerinden 
Ziya, polis Lutfi Ef. ler dün 
mahkemeye gelmişlerdi. 

Muhakeme bir saat d~vam 
etti. 

Gelecek muhakeme, beş 
teşrinevvel cumartesi sa
bahı cereyan edecektir. 
O gün musiki muallimi M. 
Berger gelecektir. 

Aliye H., dün mahkeme
den çıktıktan IOtlra tekrar 
Baroya gitmiş, yarım saat 
dinlenmiş, geldiji gibi oto· 
mobille dönmüftür. Aliye 
H., Kocaeli meb'usu Sela
hattin Neşet B. ve akraba· 
sından bir ıatla birlikte 
Adliye dairesini terketmiftir. 

Hikmet B. 
İşten el çektilildi, tah
kikat devam ediyor 
Hakkındı tahkikat yapı• 

lan l ·tanbul biriııcl ceza 
mahkemesi aza ndın Hikmet 

B. e hl kimi er kanununun 
on sekizinci mıddnl muci
bince lştetn el çcktlrllm~ rir. 
Ke!iyet, Hikmet 8. e bildi· 
rilmişrir. 

Mumaileyh hakkındckl tah
kikat devam ctmcktrtlir. 
Kendisinden tahlikau mucip 
görülen husus lıııkhndc tah· 
tiren izahat alınacaktır. 

Tren nıüsadenıesi 
Geçenlerde Kumkapıda 

vulcua gelen tren müaad". 
mesine ait tahkikat evrakı, 
zabıtadan müddei umumi· 
liğe verilmiştir. istintak 
dairesince tahkikat tanıilı: 
olunacaktır. 

İrtişa tahkikatı 
İrtişa tahkikatına devam 

olunmaktadır. Maznunlar· 

dan Jalı: Basat Ef. tahliye 
olunmuştur. Başka tahliye 
olunan yoktur. 

Kimyevi buz 
Enıaııet teklif reddetti 

Kimyevi tarzda havadan 
buz irllhaall lçbı vakt mü· 
racaat F.manetçe reddedil· 
mi!tir. T ekllf sahipleri tec
rübe için Emaneti Alman
yaya davet etmiılerdtr. 

Bazı sebeler dola1ııı ile 
teklifin lüsuınu lr.adar 
ckl<ft telakki edilmediii 
töylenmektedlr. 

~· Spor işleri 
Kongre iki~cl teşrinde 

toplanacak 
Ankarada spor faaliyet• 

leri başlarnıttır. idman Cll" 

miyetleri ittifakı teşkilatına 
yeni bir fekil vermek içiıı 
alakadarlar meşgul olnıağıı 
başladılar. Federasyon ni· 
zamııameıinin tadili fçiıı 
lstanbulda mütahassıslar 
dan mürekkep olarak teŞkil 
edilen komisyondan başkl 
bazı mıntakalarda!ıi alaka· 
darlara da bazı projeler 
hazırlamaları bildirilmiştir. 

Bu projeler umumi kon· 
grenin toplanmasına kadar 
hazırlanacak ve umuıııl 
kongrede müzakere olunr 
caktır. idman ccmiyetlerİ 
umumi kongresi ikinci tef' 
rinde Ankarada toplaııl' 
caktır. 

Yeni yapılacak nizamııt• 
mede ittifak lttki!atına d•· 
ha ziyad"' merkeıi bir .,.. 
ziyet veriecelı: ve teşkilitJll 
umuaıi idaresi merkeze ah· 
nacaktır. Federasyonlar bir• 
leştirilecelt ve timdi mcv• 
cut 13 federasyon yerine 
azası üçer ki4iden mürek· 
kep olmak Üzere azaıııi. 
4 federasyon vücuda getiri• 
lecektir. 

Bugün propaganda !fi 
gôrüşülecc k 

Ticaret odası tütüncüler eli' 

cilmenl bugün içtima e<lecet 
ve Yunanlıların ltitllnlertmlz altf 
hinde yaptılr.J.rı propaganclaf' 
yapılacak mukabele ıekli hak· 
kında görü~ilkcektir, 

Binlerce lira Zdrat 
Celi.liye köyü yangını 

tahkik edlliyor 
Dünkü nuıhamıu!~ Silivrib 

Cel~1e köyQnüa lıem n teınr 
mea delM!Celı. aureUe yan dığlll1 

yazmıştık. 

MOtemmlm bab~rlere g5re 
y1naR ctya miktarı (35) hın lr 
nılılı olarak ıeilıtt edilntlflir 

Yangın .ebebınfa tahkiki ıçlll 

tct1'ilı bı1<1 rıleıı kıımı.yoo cJGll 
lfe bııılamıflır. . 

~ık ~ı ~esi 
ti te,nnI~lae •çıl,J"I' 

Emanet Cülhanc pnr• 
kında yaptırılan çocuk b.ıir' 
çeslni 6 tetrinievvelde kiİ' 
pda lrarar vermiştir. 

Ti(··ırcl ot·a~ıııda 
Tkaret oduı idare he)' ti 

cWtı lçtlntmade (1(1) bin I • 

.-.!an 1aı1a bh t n odaca " 
tılı.e kvll' vcrmlftir. 

----o-----6 
Aıııerika-1 ııg:here iıil:\ 

Londra, 30 (A.A) l,ı· 
filtere ile Amerika arasıll" 
da derdesti akit bul•ırııırı 
itilafın umumi bir itilM8 

mukaddeme olduğu ve te.l• 
ricen di~er devletlere te!' 
mil e-dileceğini scyleıtııŞ 
olan M. Makdonsldın bıl 
beyanatını Avrupııdıı itrrıi• 
nıınbahş bir tesir hasıl et
miştir. 

'rarım a r evvdd 

VAKiT 
1 te~rinieVL'Cl ı Bl'J 

~-B~ag .. "-dada kada; bir 

demlryohıı inp.11 bak ; 
kında Ma.carlı cenetA 
K.lapkanın mııkaclcleısı• 
tanzim · ile BabıAllYe 
takdim ey!eği liyi}>a11'11 

bu yakınlarda tekrar 
meclisi vıikelada ıahl.l 
müzakereye a1ıncbi1°' 

Yot· kartı gazeteleri yazı 
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Viyanada kanlı ITIÜSaderneler . oluyo~ -
tl~ F aşisterle Sosyalistler 1 Küçük Haberler ıı M. TroÇid 

1 -çarpıştılar BI~ a~~::::e:;tı::~. 
} F tl V - miye teşkil edildi 

Hasta bir noktamız 
Kendi dertlerimizi sa-

16 Meçhul askeır Ziya 
Şakir 

BuyifkJJladald MJJifi}'e 
$inden Ş{fllr lmyor 
Ru~yanın sııbık harbiye 

komi:eri i\J. Traçki bu yıııı 

yıp dökerken, bütün 
bu dertlerin, kendi kusur
larımız haricinde birer ka
z~ ve kader işi imiş gibi 
boynumuzu büker, dururuz. 
Halduki kaza dediğimiz 
dikkatsizlik ve kaderin a
dı da tebirsizİikten başka 
birşey değildir. Bunlardan 
daha beter bir illetimiz de 
lıcr pürüzlü, fena şeye kar
şı mukavemetsizliğimizdir. 

1 aŞİS erin iyana Üzerine y:ÜrÜmele - Yalova kaplıc:el•rı •• mDes· 

rinden korkuluyor sesatı müdüriyeti umumlyesi na Of! ne müthiş şeyi.. 
d l ıet Hulonun 

Huyukıldn a 7. • 

k 
··.,.&;ünde maçirm~tir. Troçkl 
O~n r-· bal k 

hatırannı ) azmak ~ e . ~ 

Viyana, 29 (A.A) - Heimvehernler tarafından dün 
öğleden sonra tertip edilmiş olan nümayişler aşağı A
vusturyanın en büyük dört vilayetinde sükun içinde ce
reyan etmiştir. Polis, yalnız Mocding de müdahele mec· 
buriyetinde kalmış ve orada 20 kişi tevkif edılmiştir. 
Sosyal demokratların içtimaları da keza sükun içinde 
geçmiştir. 

Viyana, 29 - Faşistl~rle sosyalistler arasında bugün 
bir müsademe vuku bulmasından korkuluyor. Hü
kumet şiddetli tedabir ittihaz etmiştir. faşistlerin 
Viyana üzerine yürümelerinden endişe edilmektedir. 

Viyana, 30 ( A.A ) - Aeinatschutz ve Schutzbund 
namlarındaki teşkilat mensuplarile milli sosyalistler dün 
gece çarpışmışlardır. Birkaç yaralı vardır. 

Çin yeni bir ihtililc doğru yü
rümektedir 

Memlekette bir hadise 
olur, evimizde o zamana 
kadar tiksindiğimiz bir ha
reket başlar. İlk zamanlar
da kuvvetli isyanlar duyar, 
şiddetli hamlelerle nefreti· 
mizi gösteririz. Fakat hadi
se ve hareket yerini mu
hafaza ederse, nefretimiz, 
retlerimiz zayıflar. Bir giin 
gelir ki bizi çileden çıkaran Londra, 30 (A.A) - Daily Mailin Çin muhabiri bil-
şeylere alışır ve artık is- diriyor: Çin yeni bir ihtilale doğru yürümektedir. Mem· 
Yansız, heyecansız kalırız. leketin her tarafından gelen ve vaziyeti pek gergin gös-
Devamma razı oluruz. Ruh- teren haberler buna hiç şüphe bırakmamaktadır. Evvelki 
larımızda devamlı mücadele isyandan daha pek müthiş olacak olan yeni isyan neti-
kabiliyeti yoktur. En fenası cesindc Nankin hükumeti muhakkak inhilal edecek ve 
&Önüllcrimizde tembel bir Çin bir takım menatıka inkisam edecektir. Bunlardan her 
gevşeklikle bağdaş kuran birini~ ~aşın~a aı;cak kendi amalini terviç eden birer 
~u muzir alışkanlık şimdiki as~:rı .?ı~tator bu unacaktır. Ya1nız geçen ay zarfında 
ıçUmai hastalıklarımızdan reısı hukumet Çankayşeke karşı üç sui kast vuku bul-
biri alarak öne sürulebilir. muştur. Memleketin her tarafında mumaileyhin aleyh" 

'dd r b 1 ıne 
Kendi hayatımıza, kendi şı et ı eyanname er elden ele dolaşmaktadır. 

Yaşayışlarımıza dikkat eder- Nankinde birçok kimseler tevkif ve bazı eşhas idam 
sek dediklerimin doğrulu- ?lu~ımuştur. Cc~uptan ilerleyip Nankine son darbeyi 
kunu tasdik ettirecek bir mdırmek ıçın bırleşmek üzere bulunan iki kuvvetli 
sürü misal bulmak kabildir. düşman ordunun harekarı hükumet mahafili tarafından 

M 
1 

büyük bir endişe ile takip olunmaktadır. · 
ese a kimseyi itham 

ebtmeden evvel, ben kendi Memleketlerinin ahvalini pek iyi bilen Çinlilere 
aşımd b 

1 
b nazaran Nankin hükumeti olsa olsa bir iki ay daha 

had' ~n geçen öy e ir yaşayabilecektir. 
ıseyı anlatayım ve neti-

celerini arzcdeyim. • -
Cuma talili, bugün üç Filistindeki vaziyet Irlandanın 

senedenberi Türkiyede bir eski vaziyetini andırıyor 
vakıadır. O gün dükkanlar Lo d 30 k . . . n ra:. (~.~) .- Kudüsten Deyli Meyile bildi-
apanır. Tütüncüler de bu ' rıldığıne gore F~lıslını_n şimdiki vaziyeti lrlandanm b"ır 

ıneyandadır. Perşembeden kaç sene lk · cvve ı vazıyctıni çok andırmaktad V k 
ertesi günkü paketimizi ihtilal bastırılmıştır, fakat buna mukabil ~:·mlek:~a 
nlmazsanız bu dalgınlığı· hemen her tarafında münferit katil cinayetleri ika olun~ 
nızı fazla bir para, bir maktadır: Öldürülen her Yahudiye mukabil bir Ara 
cuma cizyesi ile ödersiniz. öldürülmektedir. Ahalinin sulhperver kısmı dehşet içind~ 

Buna uğradığım ilk cu- yaşıyor. 
:~a _seyyar satıcı ile kavga Filistinde bir Yahudi brakmamak için arapların hafi 
le;ış, polise koşmuş, be· bir teşkilat yaptıklarını gösterecek emmareler çoğalmakta· 
d ıye zabıtasını ayağa kal- dır. Gerek deniz gerak kara tarikile memlekete gizli 
bırmıştım. Gerçi adamcağız surette pek çok silah ithal olunmaktadır. Hükumet kafi 
:~den ancak yirmi para v~saitle mali~ olmadığı için bu kaçakçılığın önüne geçe-

gıbı bugünkü alışverişte mı.~or. Deylımeyl bu telgrafa şu satırları ilave etmiştir. 
t'..ç .. bir ölçü ifade etmiyen Mutevcffa lort Northchiffe sahibi olduğu bazı gazeteler 
li Uçuk bir zam istemişti. vasıtasile Filistinin bir gün ikinci lrlanda olacağını 

em zaten beni çileden çıka· hundan 7 s_ene evvel lngiliz milletine ihtar eylemişti. 
~an paranın miktaıı değil, Onun tahmınatı şimdi tahakkuk ediyor. Filistin hakk • 
arnçgüzar olmaktaki zillet- daki siyasetimiz behemehal değiştirilmelidir. Aksi t~~-

ti. Pek iyi hatırlıyorum, 
0 

dirde başımıza büyük bir bela davet edecektir. 

~~n tütüncü, haksız istedi- 1ru1zan 1neclisleri 1... Bcrlinde arbede 
1 Paradan vaz geçmemiş 

ben de · . teşrinisani tle açılacak Berltn, 29 (A.A) _ Ko-
cızye vermıye razı 

lt>lamıyarak cigarasızhğa kat- Atına, 25 (A.A)- Ayan münidlerle bir müsademe 
anl'h t A d ve meb'uaan meclislerinin vuku bulmuıtur. Bir kı"ıl 

... ış ım. ra an zaman 
Reçti, gene dalgınlıkla unut- açılmaıı tarihi 1 teırinisani ölmüıtür. 
t~m. fakat ertesi gün ayni olarak tesbit edilmiıtir. Kaçak itilAf ve sulh 
Şı.ddetli isyan hamlesini ker.- Makdonald Nev- York Prağ, 30 ( A.A ) - Ber-
<lıınde bulamadım. hemıehrisf intihap edildi liner Tagblad gazetesi mu-

v Lo d 30 (A A) Ne habirine beyanatta bulunan 
eşimdi artik perşembe n ra, · - v-

tedariklni d d"' .. .. York belediye meclisi M. Mazarick, Avrupanın umu-
c uşunmuyor, 

tasgele fazlasına paket MakdonaJda fahri hem- mi vaziyetinden bahsede· 
alıyorum. ıehrilik ünvanını vermeğe rek sulhun menfaatı na· 

l-1 d karar vermiıtir. mına küçük itilafın mev-
. em e rüşvet vermi'll d ıns 1 ,, Londra, 30 (A.A)- Nev- cu iyeU lüzumunu ehem-
<! an arın azabını duyma- y orktan Deyli Meyile bil- miyetle kaydetmiıtir. 

h
an alıyorum. Her fenalık, 

b :r haksızlık bizde böyle dirildiğine göre gerek bu Belgratta bic komünbt 
.. 

1

oy}c yerleşiyor. Şu fena şehirde ve gerek Vating- şebeke~i pakalandı 
"ışkanlığın k"k"' .. k tonda M. Makdonald tere· Belgrat, 30 (A. A) _ 
S"'k o unu azı- k 1 k p ı· ı • ;"' ... ah şu hayırlı ameli· fine büyü ve p~r a me· o ıs, ta imatını ve lazım 
atı bir yapabilsek 1... rasim yapılacaktır. Muma- gelen parayı ecnebi mem-

ileyhfn lehine halle tarafından leketlerden alan yeni bir 
Seyy·a/ı muazzam nüınayiıler vuku komünist grupu meydana 

~~~--~~~~ Seh bulmasına intizar olunuyor. çıkarınııtır. Bu grupun 

iiı.ah nihf e beledive ln-
b 

'J' Baldvln tekrar muha- propagandası için lazım 
a ında Venlzelos Q/ h f azaklJrlar rei~i gelen parayı ele geçirmek 

ey tarları kazandı A. Londra, 29 (A. A) - üzere Belgrat ıimendifer 
l& tina, 30 (A.A) - Se- M. Baldwin muhafazakiiran istasyonunu soynuya tasav-

ntkte yapılan belediye 
1 

fırkasının tdaresfnl yemden vur etmif ehlufu 96ylen· 

~lihabatı Venlzeloı aleh- deruhte etnilftU. M.-.ilep meideclir. 40 kip teTldf 
te l'ı ekıerJyet fırka teıkilabnın yeniden edılmlı ve bir komönı.l 

ektedk. telef olmuttur. 

cucm11klıt vakıt ge\.irmı~tır. mlle bir müdüriyet tqkll edil

miştir. Bu mUdUriyeU umumiye 

faaliyete ~eçmck üzredir. Gele

cek seneye kadar Y alOTeda bil
Omum inpat ikmal edıleccktir. 

Zaı1allı katlın lcanla1· içitult> yatıyordu. 

Alenıeleri < 1 a.hşiytı12e dişlernniş. elbitJ·esi 
parçala111nıştı ... 

'froçkt bu yllı Leninin ha· 
yacınıt alt ) azıl:-irlr meşgul 
0Jh1uşm. 

Troçldnin ınesn\ odasında 
birkaç d:tkrilo çıılı~ı} or. ))ak· 

Yalovada 800 odalı bir otel 

lnta edilecektir. Bu otel icln 

lsviçreden hır rnt-lrdotel, lokan· 

ta ve oyun kısmını idare için de 

iki mütahassıs celbi tekarrOr 
etmlıtir. 

Otelin iıııası yakında müna· 

kasaya konulacaktır. Yalovada 

plajin in~asına ilkbaharda baı· 
!anacaktır. 

Gelecek sene gerek Scyrlse
f aln idaresi, gerek ŞJrketıhayri· 

ye Yalovaya doğru ve sık se· 
ferler tertip edeceklerdir. 

• Erkek muallım mekte· 
binde açılan muallim muavini 
kursuna devam edenlerin lmtl· 

hanlan ikmal edilmek üzeredir. 
Çarşamba günil yapılacak imli· 
handan sonra kimlerin kazandı
ğı belll olacaktır. 

• Posta ve telgraf umum 
müdürü F ahrl bey bugün An· 
karaya gidecektir. 

• Sanayi ve Maadin ban· 
kası şehrin muhtelif yerlerinde 
satış mağazaları açacaktır. Ban· 
ka bu mağazalarda kendi ma· 

mulatını satacaktır. Banka şim· 

diden Malol gaziler pazarının 

bulundu~u binayı kiralamıştır. 

Pazarın tasfiyesi bittikten sonra 
mağaza açılacaktır. 

• Eski evkahn sureti ida· 
resi için kanunu medeninin 

tatbikat kısmına muvafık yeni 

bir . kanun hazırlanmaktadır. 

Hazırlanan kanunda evkaf ida-

re!inln ıslahı, evkaf muamelatı
nın mütahassıs zevat tarafından 

idaresi derplf edilmektedir. Bu 

kanundan sonra evkaf yeni bir 

ıekle girecektir. 
• Üsküdarlı Şile arasında

ki 72 rnetrulok köprünün be-

ton olarak lnıası kararlqtırıl

mıştı. Yakında münakasa ılan 
edilecektir. 

• Ziraat bankasının köylü

nün borçlarını tecil edeceği 

ıayl olmuıtu. Ziraat bankasın· 

dan yalnız her sene olduğu gibi 
hususi surette tecil mOracaatla

nnın tetkik edildiği bıldirllmek

tedir. 
+ Ticaret mektebinin Ali 

kısmındaki t~kilit de~i§tlrile· 

cektır. 

Bunun için iktısat veklletinde 
bir komisyon tetlcil edilmitlir. 

iktisat vekAletı mektebin yük· 

sek ticaret kı•JYlınl tıse haline 
koyacaktır. Bu suretle ticaret 

lisesinden çıkan talebe ihtisas 
ıubelerine dahil olabilecektir. 

- Bu ne.. Bu ne .• 
Diye haykırıyordu. Dik

kat ettim. Yerde yatan 
bir adama benzettim. He
men oraya koıtum. Fakat. 
koıtufuflla kopcaiıma plı· 
man oldum. 

Aldanmamııtım. Yerde 
yatan bir adamdı. Kıyafe. 
tine nazaran bir köy ima-
mı olduğu anlaııyordu. Çeh

resi limon gibi sarannıf, 

gözleri tamamen kapanmıı. 
Beyaz çenber sakalının 

altındaki derin yara, bu 
zavallının boğazlandığını 

gösteriyordu. Göğsü, kolla
n, süngü yaralarile par
ça parça edilmlfti. 

Arkadaılar da yanıma gel
mlılerdi. Gördüğümü% bu 
feci manzara artık bi:r:e 
her türlü ihtiyatı unuttur
muıtu. Üzerinde hüviyetine 
delalet eden bir ıey bulmak 
ümidile üstünü arattım. Üç 
ndım ilerde içl bot ve ter· 
sine çevrilmiı bir para ke
sesinden baıka bir ıey 

yoktu. Bu esnada Emin de 
haykudı ~ 

-Bakınız ıurada da bir 
ıey var .. 

Zavallı imamı bırakarak 

oraya koıtuk. Fakat hepi
miz de en derin bir hiddet 
ve nefretle haykırmağa 

mecbur olduk . Buradaki 
manzara , hiç bir kalbin 
tahammül edemiyeceği de
recede feci idi. 

Yerde tahminen on sekiz 
yirmi yaılannda güzel bir 
kadın yabyordu • Elbisesi 
parça parça edilmif.. Vü
cudunun kısmı süflası, ta
mamen üryan ve kanla 
mülemma bir halde idi • 
Boynunda , göğsünde ve 
memelerinin üzerinde vah
fiyane bir surette ısırılma· 
dan mütevellit dit yaralan 
görünüyordu . Elbisesinin 
kolları, gördüfü cebir ve 
tazyikten parça parça o!
muıtu. Birisi kalbinin üze
rinde ve ikisi de kamında 
olmak üzere ilç derin süngü 
yarasından sızan kanlar , 
pıhblanmıtb . 

Hiç birıey aöylemiye, 
hiç birıey düıünmiye muk· 
tedlr olamıyarak ditlerim 
kinetlenmif, bir halde aya
la kalktığım zaman beı 
on adım ilerde küçük bir 
cisim daha gözüme tliıti. 
Artık oraya gitmlye muk
tedir olamadım. Dikkatle 
bakbm. Bu da, parça parça 
edilmlt küçük bir çocuktu. 

Yüksele ticaret kısmının lise 
olmasını Maarif vekaleti talim 
ve terbiye heyeti letklk etmek· 

0

)

093ö .. ·;·,i::;h····;~;~·;i;···i~İ~~·· 
tetir. heyeti ~elcile lçlimaında izah 
+ Telsiz ı~lefon f1rkcti mil- edecek, tahsinlın ciheti sarfını 

müdüril Hamdi bey Ankarada bildireceklerdir. 
şirkeketiıı muhtelif i§leri ile 1930 bütçemizin (250) mil-
meıgul olmaktadır. yon liraya baliğ olacağı tahmin 

Mumaileyh şirketin Anada- edilmektedir. 
!uda abone temin edebllmes\ • Sirkeci ile Haydarpqa 
için de teşebbüsatta bulunacak- arasında feribot nakliyatı lçln 

tır. Hamdi beyin Ankaradaki me- tahsis edilecek 2 vapur ilç aya 
salsi daha Lir ay devam edecektir. kadar şehrimize gelecektir. Bun• 

• Bütün vekaletl~r ) 9JO ]ardan başk ihtiyat olmak üzere 
aenesl batçeelni hazırlamalda bır 'apur CW.. puniecelUr. 
meffulJarHır. V M'Jt!cre ..-eri- Fertht 16.W..ı de M 111oddet 
Jeeek~ ~ •8d ..... edllHllll IPa ~ ......... ~ 
ı.r;. _. .. 

11 
• ..;....,. Vı J.Ja~ı.,.p.ı t.a,.a aıla 

Anlaııhyordu ki bu za. tilolıır Troçklnin sö) iedıkle· 
vallılar, düımanın istilasıtı- rini :silratle pı7.ı) orl:ır. 
dan kaçarken yakalanmıı· 1 ht\ ıtların soğumn~ı u.zcrı· 
lar ve en ıenl bir zulüm ne Troçki Be)ogluna nak· 
ve vahıetin kurbanı olmuı- le"tmck uzcrc Şişli rnrıtflıırın· 
lardı. Biz burada, bu za. da bir aparuman ar:ımııkw· 
vallı masum ıehitlenn ba- dır. bir k.ıç gune kııdar Bu 

pnila epice oyalanmıtbk. Ba- ı k ''ukadııdnn a) rı tca ur. 
ıımı geri çevirdiğim %aman 1~1_::::::;.~.;..._..-_..-, 
taburun epice yaklaıdığını 
gördüm. hissiyat ile meıgol 
olacak zaman değildi. Der
hal vazifemizi hatırladım. 

Arkadaılara yürüıümüze 
devam lazım geldiğini söy
ledim. 
Şehitlere rahmet ve katil

lere lanet okuyarak ilerli-

yordum. Sol cenalumızdakl 
halk gittikçe artıyordu. 

Şimdi piyade ateıine, düt· 
manın topçusu da iıtirak 
ediyordu. 

ercınlc mücadele 
günüdür 

-
O gün rozet 
dağıblacak 1 

Karilerinıi:r:ln bu rnü· 
cadeleden muzaffer çıka· 
cafına eminiz. 

Baron Taneka IJldlJ 
Tokyo, 30 (A.A)-Sabık 

b kil baron Taneka ' 
aıve d vefat 

kalp haıtahfın an 

etmiıttr. tanakanın 
Vakıt: Baron 

rüfeka11ndan birinin btr do-

landıncıbkta ıJnıethal oll· 
-"-' ene 

duğu bir kaç •- eki 
yazılmıtb· Sabık baJV • 

Kayapa köyüne yakiat· 
mııtık. Henüz heş yüz batve 
daha ilerlemlttlk ki önü· 
müzdeki sırtın eteklerinde 
bulunan kuru derenin için
den iki askerin yere eğil

mit o1duklan halde ıüratle 

geriye koıtuk11arını gördüm. 
Ben bunları arkalarından 

görüyordum. Birden bire 
tereddüt ettim. Onların da 
üzerinde hpkı bizimki gibi 
kurtunf kaputlar ve baı
lannda kurtunı baılaklar lin bundan ınOt~L ve-

d 
._ ... ınuute-

var ı. fat etnıJt o-
Bereket veraln ki bir meldir. ara~ık arkadaki asker, meç- L~::B=a~iı_r_•_9~e1.e::n::1le;iı:_~ı;-I 

hul bir ıebebe binaen bir jrl 
an durdu ve geriye döndü. ikisinin b• 
O zaman, baılığımn albnda- KöylOnOn btribbl bJul 
ki ıapkasının kenanndakl tehlikell surette ~ın::: 
enli kırmızı ıeridi ve ıiyah Ccibedilen doktor . ocrettni alıma-
sıperi temsi farkedeblldim. ayene ederken ...ı 0 

Artık karıımızda, hem ıde difctiDl ıı- e'"' 
k 

mak en '-li ki· 
pe yakınımızda düımanm vakit köylü ~ d. bet li· 
olduğu tahakkuk etti. _ E'Jendı, pra 

8 

Em ' ı kanını 61dOrO-
- in... Koı, tabur ku· ram var. ster b L-

..ı h b •- ...tannız U ~ 
manvanına a er ver, ta· nüz, ister r;uı.-· 

mamen düıman karıısın· lirayı size vereceğlll'I· 
1 

hasta 

dayız •· Belki de pusuya Birkaç gün IODI' od<fet 
düıüyoruz. d [)okıor blr 1P 

Em öl ü. b lirayı al-
in geri dönnü ve bü- bekledtkten _... 81 KısylO 

tün kuvvetile koımağa bat- mak ıçtn kısyloye gitti. doktor• 
ladı. Bu anda .. önümüz- meyus bir ravurlı 
deki sırtın üstünden tak- dedi ki: dt . l 
riben bir manga askerin - Ah. doktor! vı on c· 

açtığı yaylım ateıin kurıun- haztrllll fabt fUl'ldakt 
l ~ da-~~ 
arı ~ cehennemi ıslıklar •• t.ıtlcr huzurun ,.... _u.•ma aıGlllde 

çalarak baıımızın üstünden çok sual SOfdl&&1
•· 

geçti. ediniz. az! 
- Yere yahnız. - Buyurutl .orun 
Hep birden yere yattık. - K•rımı eldordün&ı m: 

N 
dıınek Allah g . 

Yattığım yerden baıımı - e ırV · ben katıl mlyi 
çevirdim. Emin, bütün kuv- ternıetl~ek ali efendim hastı· 
veUle koıuyor. Taburum - l kurtardınız mı: 
yavaı yavaı ilerliyordu. lıktan . .ı.. kt bun• mu· 

Bir yaylım ateı daha.. - He1•-
1 

' 

Za il Em aff k olamadım. 
va ı in,, acıkla bir v a ~ le oldulU halde siz 

feryadı müteakıp yere ka- - Oy kl karıını d uıraf edıyorsunuı 
pandı. Gözlerimi tabura n: öldrırdUnUı ne de kurtar· 
çevirdim. Evvela dörduncü eh Ş halde mulca,·elemııe 

bölük ve sonra birinci ve dl· nız. u edı iz ve hiç bir 

b l 1 d 
rıavet etm n 

ğer ö ük er erhal muntaza· 'J k okt •ey taledine hak ınız Y ur . 
man yere yatblar ve müsait :ı 
olan araziden istifade etti· defa kurtunların ıslıkları 
ler. Fakat Qçöncü Bölük kulaklannıızı yırtarcasına 
açıkta ıkalmıfb, Gayri mü· yak~ ~e:~·~nbatı ne duru· 
ıait olan arazide adeta ., 
yanaıık nizamda kala kal· yonun. bir 1nılt1 

Sualime, kılA ~ 
mlflaı: ve oldukları ribi _.h y; cevap "'enaa· .. 
yere yablJıtJarda. Haldfn ıJd .. -:.,.. olia'!f 

- Ömer oaL•p .. Boru i~.r ~ ... $,,..,. 
o--',,. :::'wr Jraolll 

~ ......... ~rıdi) 



..ı Ha.a .. maarif 
•uetbnız. • e.w; .., .. 

:J:''fllla ... ıtn.wnn akgi.n, 
c. Ala Beyta lfmı felMfe 

Alelıu..,_. Jıı4'Q,_ ~~ wede baılMlı, Wk Ala-
Pıojeyı zevceme söyledim. f det arz'1sunu izhar etti; çfin· ' ··- Be,tn edebiyat derttncle 

Kendisi esasen spor düşkünü 'ttt11Mnfttflmr ~ndaıt ne g1wı.,.ı., Hikmet. $et-
oldu1tından bu teklifte fev- bıkmıştı. ld t'e;m zend fMlel)l,ab 
talAde alAkadar oldU; ve Sd suretle Berllude eh sa- lalaall .. kal.rint, ŞGk6fe 
elinden geldigi kadar mua- dık hamimden mafırum ola- N~ Han•mm ve Sabri 
venette bulanm•Rı vedetd. rl;k kald,un. Gazetelerin de- Eaat Beyin blrer fiirleriai 
'Pa'tyatedlile llallok ~en dlkOdusu kredimi fevkaJlde Alca GlaclGz Be,m. telf, 
her şey'ln merkdi Berlln -du$Urmıiştü • Komariditerler Nunıllah Ata Beyin ~ 
oldugundan teşebbüsü serlen biriblrioin peştndeıı -çellfldl- .._. hdclyelertnt mWrte'ri •• 
muvaffaklyetJetıdirmek lçln ler. Nihayet rabıt yaşaya· TaniJ~ ederiz. 
oraya gitmek icap ediyordu. bUe'Cetfm itmldi ne -&n,, a Bir ilamın ~ 
Zevcem, bana refakat için l'VC!fl ettlnı. 1nsan1lftft niha- RetJt SOren• '-" aruz 
hazırJandL "Adlon Otel. e yet sokan bulması iap et- vanıı. 1uaLmı m~ 
inmek istiyorduk. mez mi? Halbuki "BOn a tU~ topbı~ bu 

istasyonda iki vatandaşım vanı varm~ menue~en ... altında il~· 
bizi bekliyordu. Büyük bir ~K tehlikesine gıJr\IZ Yunan ltmatilan vebalı 
galabahftm "Adlon Otel,.; ö- oW .... u haber aldım. Ev- Son zamanlllrda Yıma-
nunde muva~edmize ind- veli bu havadise kahkaha nlMan Blll&nlannda Yeba 
zar ey~eplği haberi~. ver- ile mukabelede l)ul~~um. ru'alan ttılten& etmekte 
diler. Luzumsuz tezahuranan BeDim gibi bir Alman kı- oldalundan meZk6r faakt-
kaçmmak ldyadında bulun- clınla evlenmif bir adamı metin tekmil ltnwnlan 
CTuğumuzCfan, l>unfann lıümil huclf,ır hırid etmekte mana muvareclatma mua1enel blJ. 
~yet ve ya MV. niyeıle ya- ne idi Y biye ve jtillfı far tedblr-
pdmış ol;ası !!:ımallnl "!a Hem de bJr şey yapma- lerlnln konulma11 tenap 
•aştırma ın .:1r on., k' .. !~ mıştım. Fakat sanki m\lktedlr lalmm11br. 
rnekr.e.n vaz geçua, ve 0 vua bir adüv oJmamayada yaşa- _.._.._ 
bir husus! otele indik. makhgım imklnı ref için •· Taccar kltlbi 

Dün\ij bulmacamızı balledemediniu«! 
halledilmif ~ide bakarak yeni bulmacamı~ın lllTID• 

meydlha tılc:arabllirıiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi 
tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir. 

I S J f S 6 7 & 9 'fô irlJ 

I A IC 

Ahalll muhtere 
Yaankl ~rnba i)çşamı 

AMRA ve MEls EK -~ 
ANKARA Postas 

Filminin iraesl münasebetlle verilecek GALA MÔSA· 
MERESf için yerlerini evvelden tedarik etmesi bassatd 
rica olunur. 
Aveten: ANKARADA GAZI çlFTIJCI filmi gösıerilece 

Elhamrada: Mösyö Jak Lemiş orkestrası. 
Melekte: ARNOLDI ZIRİLV orktstrası ilk defa icra· 

yJ ahenk edec:ektir. 
Yakında lzmirde FJhamta idaresinde Mınt tilt~hl· 

nesi sinemasında gösterilecektir. 
Yakında Ankarada Kulüp sinemamda ıöCeriJ~dr. 

Birinci teşrinin birinci 
Salı g_ünti akŞatnı başhyor. 

ilk temsil: Mart Du,an 

3 .............................. . 

..- KıltlıWe 111ı9na .. , t .. 

M.Ja timi% ~lü6ri ""'°"' 

Bu alqam 
91 nema.,. "l'lyatr 

Mıllfteftf aumaralar. zengla kotyon· 
lar. bUedcr., Moda deab ullbllftlen ,._ _________ _ 

ve Siircyya sJDemasıadan tedarik edl· 
lcblllr. 

:esre Kadıköy iskele Kalabalık saadetce boş v J 
yere bekledikten sonra datıl- aş ya ''lf Ufr•yordu. Acaba 
llJ&ğa mecbur olmuş. bu .~ bir düşman Kayser 

Aruıyor: Fr1asızca tlccari muha • 
bereye vakıf •ötedir dal•I bir lultlp 
aruı}or. 1 taabul po trestanet S. R. 
l' ) adresine mektupla müracaattan 
\ e bir adet küçilt lolelflflan8'n leffi 
u balllaranda uredea. .maltaıat alı • 
nac. ıının ta~rlhl mercudar. 

~~~~--.-.11111 tJserlnfleld 

Bankalar ve müessesat ile 
qaüzakeratımız muvaUakiyet
Je deTam ediyordu; kısa bir 
%.Jman çaı:hnda seferin icrası 
mumkün gibi gözüküyordu. 
l.;lzım gelen para bankaya 
tamamen te\ dl edilmemiş 
olmakla beraber temin olun
muştu. 

Maalesef Berlin de bin 
ctıibata maruz kalıyordum. 
~ samba& dostlarım bile 
--~ öyle 1* tarzda sualler. 
soruyorlar dı ki asabiyetimi 
teıyit eyliyordu. Bu gönül 
bulandıncı kıskançlık muhi~ 
dmJe dayanamıyordum. En 
küçiık badi&e beni ~Rurtil-
fOrdıt zvccm ara 't ~· 
fL m lh ç~ 
'9!Mfi' ı on~ 
bir münzevi ~ Y"8:· 
mat111J91ın e(dal otacatını 
SiSylüyördu. Fakat b~a 
~~tut serserlyane kMü
~lfannden sonra ben de dh4; 
oa cesur ve pervasız bir tıp 
oklu~mu, enzan dikkati 
uzerlme celbetmeğe miata
hik bulundu&umu göstermek 
arzusu ile yanıyordum. *1a
enale1h hummalı bir sabır
sızlıkla hazırfaomağa de'Vam 
ettim. 
~ 7ukanda bazı zanıa'1as. 

kendbni fena bir bprç "5iri 
alnnda hlssetdğim1 söylemiş"'. 
~ PJ'Plar,ıım c.tbik edtce· 
M:ıqe ~ut gcdrcmi7ordi11n. 
--~rk. sui ~ 
ala ~ okn Asatia1119 
bana yardım etmiyordu. 

Bir akşam BerJinin en !bü
yük barları .. n bJr4'a<ie.. 
haldcJ11Jda kabaca. tabtleı 
k~n bir ıneawnı tokat· 
......_ Bu tokat herife çok 
tesir ccmJş ki be111en YÜZ ka
dar mesle~ı haberdar 

ettL 
Bu IWllde memurini hü-

liOlnet benimle u~ 
tir ftllle dllha balmuş olu-
yordu. Gazeteler bu hadiseyi 
muazzam bir kllükale vesile 
tuttular. Bankalnn kapak ol
duğu bir gün memuriai ad
liye benden üç Wn mark 
cezaı nakli 111e4iler. üıerJm
de bu ~ra olmadılmd• 
eşyam hazcedildi; bu surede 
ertesi gunu uç bin marktan 
baş~a bir de qya~ ~r
mak için para vermek mee
bllriyi:tinde kaldım. Zevcem 
bır şey demcd;. 1'akat bir 
~ paa _,. "8on,. a av· 

mi idi? Don. menfisi hem-
firesinJ. nahoş eniftesinden 
ayıracak kadar nüfuz sahibi 
mi idi? Alman Kayseri AJ. 
avan cümhurlyetl dahilinde 
hAIA düdülünü ö~tiireblliyor 
ml idi'l Bunu tahkik edeme
dim; fakat her yerde onun 
göııcsini görür gibi oluyor
dum. Hakikati halde onunla 
benim anlqmakJı«ımız im· 
ktnsızda. 

Bir rqbly~acçın$.: hakkında: 
• Holienır.oll-1erin sinsi le i

ne menaıp olmaktan ziyade 
Gelflerio bir piçi andırao ve 
sl~asl lıud~ gurur ve 
misdk • dtnt bir tefevvükmı 

l.,_ı. ~n~ ~limele-

119\lt dri1Mlıbll Ş1J ~yser 
\ı ıaslai 9el farklı biti adam
• -HllA kentHari miiltesna 
milbk\k .we.liyor ve men
fmm Hakkın bir tecrübesl 
.mledlyor4u; bıtalannı ha
'9nna bDe gednnlyordu. Son 
ınapı... dl hti te\ıi;estnc; 
eMlk ..... 

Btn t9e kendi beşlma ya· 
şamışam. Her. gün maltlmatımı 

cctide ~...... • ..... ~ 
ıtr11ntştlm; w gün hataları

mı ısta"8 Çlhftım. Jilq.'lr eger 
benim ılq-hinlde -utnşan b\1 
ıdam fdf ise' tsıa uzJaşamı
ylcaknk. Maamafth- şurasnı 
tdtar edeyttn ki bu bir ta· 
h~ ff>ateftl: Ontlb aley
flfnde bolum!ulbmu '91a ispat 
edelftftl. 

Huclbt '*tttl ~nıin 
1;t; Mfl ltitbft" erldsl olmai: 
üzere pasaportsuzlutumu ile
ri sürerrk bir caa- daha ıs
taıdiler; telatar Uç ym mark 
llSvlye eWm. 

Mmanr-ftn hüsnü dzam
a. bir müddet 11z1tı..,rsam 
flrbnama biraz ualaatını 
alt eity...twr. 

lriikscJe. Plerek bir müd· 
del ylfldam. Fakat zevetnıln 
J911ma avdet etmıek 8'lyor
clum. Bir bç güa Almanyaya 
geçerek ODU görmek ve v ... 
ziyed tetkik ile hudut lwtei 
cdilmekUlf m meaıeleünin ne 
halde oJdutunu anlamak iste
dim. Paıbttn av4et ettilfm 
z. ... acldl glld hududa Her
gcnl'lttl geçtim. lanı bir şey 
Jl~ı,yalmz •bata
nın 1liılİlll hmhman ihraç ka
ğıdını vermek l8tedtttnt söy· 
ledller. 

Eertesi gün, '•Eksllfapcl,;e 
gltiBele mecbur okfum. Orı-
8 llic1uı WW edlla.klİJim 

"esikası bana tevdi olundu. 
lzdhacım günundenberi 

beni rakip eden hergele sü
rüsü, ze' '-"emin vatanından~ 
Almanyadan beni koğmğa 

muvaffak olmuştu. 

Ey kari! Böyle bJr vesika 
ile hiç bir vaklt ülfet etme
meni haliM!!f temenni eyle 
dm. 

M 

S - Çabukl-.tınuk (S) 

6 ~ (llSlteren nida (2), 
hoca (4) 

7 - Bir renk (3), evi 
eden kapah yerler (3) 

8 - Yal (4), isim (3) 

9 Lisan ile bidetıP terkip 
oldup zaman bir cfJrOm olu tef 
(5), rumuz ile anlatma (3) 

vekaleti 
Ovaklt sal:ltane "Vcnlye,, ldtopÇılar ihtil&fôıı tetkik edecek 

de yaflmağa ba~Jadım. Tııza· 
rı dikkati celbetmemek için [ f'.w.& Birlad sayfadıd.dır ] den ihraca karar vermiştir. 

lİlll, lllllı uı ill 1111 

Bruk;ş iç bile ~miyordum. Komisyon azasının ifade- Bu kitaplar ister bu sene ister 
Jler turlu i~~Jabma r~men sine nazaran hitapların mas- geçen sene tabedilmiş olsun ll!J~!ı;;!l;;l!lll=::=i!!i! 
\>irkaç gün sonra beni •§r4k- {af.ı,. JJl&t~acılardan . Ahmet mutlaka Devlet matbaasında 
·d,, e çatrdıl..- ve QeJçika lhsari llamit ve D. matbaist müteŞkkil komtı::yona ibraz 
toprağını üç giinde t~ket· fen memuru ~lamdl beyltrin edilmesi Jbım gelir. Çünkü 
m~idlgtml ~vsJye eylediler. dakik esaslara istinaden vü- bu kitaplann miişterisi mün· 
Bu karann sebebini sordu- cude ,~tirdtklerl bir formül hı\sırcn mektep rıdehe. ldir 
ğum zaman Brükııel polis 'üzeriri1te hesap edi1melttcdir. ve Maarif vekAletinin ~gj· 
miidürü bana hiç bir cevap KAf;ıt ve taht masraftan °"r· ne gayesi şu pahalı hayat 
vermedi. ml giinliık tetktkatt miıteakıp içtnde bir kere daha pahalı 

Her belde BetçikalıJar At- ayn ayn cen eller )ıaHnde 1\ltap almaktan Türle çoaı-
manlardın ço1c nazik dav- ramı:im edilmişdr. Komi$yon ğunu vikaye etmektir.• 
randılar. Almanlar yal~ yir- azası maliyet fiatlan Ü7.erine Ali Oanip Beyin söyledi-
mi dört saat musaade ettik- yüzde yü7. ih\ve edildiğini Rtne göre hentiz resmt Jiste-
Jerl halde onlar üç giın mü- ve bunu11 kitabın flannı·teşkil ı den ihraç" edilmiş kitap yok· 
saadede bulundular, ve hüsnü. ~ni, bu sepeye kadar tur. Fakat vekllete muhtelif 

nzamla azimet etiğimi 'Örünce kitap ftatlan azerfnde bit yerlerden bezt kitapçılur hak-
resmt bir tart veslkaSı «fin· ~ bayilere J 00 de 70 kında şikiyetler vıki olmuştur. 
dermekten vazge~ler. · tilOl)f yapıfnuısı kitapların lhtUAfın dünku safhasına 

" Lüksenburg,. ı res~m; evvek.e ne kadar al{ fiat- gelince: bu, hadiseye yeni 
burada ba~ıca hanratımı yaz- Jarla Mtılmış oldu~nun is- bir istikamet vermiştir. AJ. 
mal'& ftdpl eltim. Şu ışt bata deter bir mahiyette ol· n tAbi dün akşam iizeri ko-
bltirdlJlm sırada Ad bana duiUnu söylliyprJar. ınJsyona girmişler ve orada 
bent.iz pek mu7.lim götônlie 1cicapl.nn adedi db·ı me· hayli .münakaşalar olmuş. 
yor. e yapacağımı bllıhiyo.- ~ p11nce kitapÇi)anp ~ iki taralm de Maa-
rum. Beni timsenln tanıma- esıaen bu mlktan teabbiit et- rif veklledne teJgrafla mü-
dılJ., bir yere gitmek Nttyn. -lt~ın(i,.lap, Jiaj.ppeıleyh racaat etmeleri bradqnrıl· 
roın; ta lef orada bu··tu··n mışcaı.. hu cihet hakkında da bir iti· 1 tl fia 
adamlar gibi, ben dt y,şlı raz varit olamıyaca&ı beyan r~ic::~i;o:ra tılnar ao-
bfr prensesle tzd!vaç etme- 1 ak d ..,. ~ıapgılar komia-
d d 

o unm ta ır. yonun noktal nazarla .. nı re .... 
en yaşa ıRırn gn;ı y~ya- mız k mis " "'° yayım. l\Juharrlrl . o yon detmifler, isimleri ileri sürü-
Aceba 'IXSyl~ bir menil&- re& ve murakibl A\U ~~ip len mütebassıslann kifi ol-

ter b6Y rae.cur mut 1il-em Beyin 1DliWiısına da mur•- madıklanm, ki•• 1 ... . d Ali C l Be ~P ann tabı 
Fakat 6yle bit ytr lll'!J~ Cilt etmış r. an P .. Y miktarlanm evvelce teahhut 
gım. Belld ete \'llllld Ye... de llat takdiri tşlnin mute- etmiş bulunmıdıklahnı söy-
bl Avrupa karllerinia hatır• busıslir wafindan yapıldığı· lemişlerdlr ve demf~lerdlr ki: 
umı heyecanla obyacaklan m silylemlş ve demiştir ki: - Öyle kitaplar vardır ki 
ur.da bu ~t ubasından - Maarif VekAlednln tq- bir sene de ancak 3-4 bin 

2 Tqrinevvd pc 
.:ltembei(inti~y 

Tdrkiye ve AvrıqMd.t luıfl•nın şpor ~ 
lerl. matah.ıssu sporcullmn yasıcıları 
cılılı Avcılılı, Sinem• 'btllUdiJr, Ro.,,..n. 
ye, Ocr11miyeH mlltelMluı 11. & 

sabırsızlıkla belde 

Yurt bllfilİl 

a.-i YO huıUli. bğ.. 
tin ilk mekt.epJerin 

dör4ünci " bqiaci 
11aaftannda okutul .. k 
kere ~ wk;le
tince rellBe8 kabul 
eclilıaqtir. 

uzaldqmış olaellım. kil tttlRl koml~on ftat tak- satılması imkanı vardır. Bu 
Btıkt lsml meçhul bir çok dii dmeden evvel kcndll~ kakikata nUM1n bu Jdrap·:, . .tt•-·-----

ldmselerkı arqrınhklan fU rimten toyduklan flıtla tat- lan satılaak ideetten 8-4 Aakerhie davet 
şöhret muhldoden JaırWa. ra,. kitap gönderen ve satışa misil basmayı hangi kitapçı 
nk; lsaJl tanıhaıyular ar• çıkann kitapçılar vana bun- kabul ederY 
sana ,bynaşarma. Jaan bnlf kitapçılar oldU' lastıp11z kltaplann _.el 

8eW ele giUaün b1rfncı. a-ıu Maarif cmanednden tab'ını musaddlk fato~ 
• Tmarov yahut Şaçeiako ~· lst.t edeblllrb:. Bu ~ 
gibi bir Wmlı ylfldm bir • )Ull klıapçaı-. oldu~ Ye tUdlr ite olaCat 1f 4leld-
~ klllllllerln T..,_. • ıa laidifM veMJet onlana dit: t.ira m1fttet llaa ~ 

banratıru. ok~ukllnm dijtii· ı~i6plilrmi?;•-~res:a::.l~~llstf.=.;_Eıö~·re~dettf~mdtedk=;;~· ~~~.=;;;:;;;;~~~==:=~== 
ncrek ~rı. giilecql& r alanda Casus kadın 



Artvin Selameti zürra 
ortaklığı şirketinin ilanı 

[ Üıtarafı 23, 24, 'D. 30 .,.ıaı tarthll aU.halanmnda41r) 

Ma:idc 54- Meclisi idare azasının heyeti umumiyede ahare 
Vekaletleri eniz değildir. Meclisi idare azası senelik hesap cctv~ı. 
leri ve demirbaş defteri ile meclisi idare raporunun tetkik ve 
kabulünde rey veremezler. . 

MadJe 5ş - Şirket ve banka ve saire gibi eşlıası hfikmh·e 
orta' lığa dahil olduğu halde heyeti umumiyeye vekilleri vas1tasile 
işt'rak ederler. Ancak bunların diğer ortaklara veklletleri caiz 
değild ir. 

Madde 56 - Heyeti umuıniyeye iştirak için bizzat veya 
talırirt11 müracaat edenlere birer rey pusulası verilir. Bu pusula· 
lar mal alli içtim1a duhulde ve reylerin cem'inde vesika 
hizmetim ifa eder. lçtima günfi heyeti umumiye toplanmadan 
celeıı ortaklara dahi duhul pusulası verHir. 

Nıssabı müzakere ve e1M mukavelenamenill tadili: 

Mat.ide 57 - Ortaklığın içtimaı umumiden bir ay evvelki 

lllecmu sermayesinin onda birine malik olan ortaklar asaleten 
\leya vekfıletcn hazır bulunınadıkça he~eti umumiye münakit 
lddoJunnı z \'e hiç bir mesele hakkında müzakere cereyan 
edemez ve ilk içtimada bu mikt.ır bulunmadı~ı takdirde elli 
birinci mJdde rm cıbince heyeti umumiye ikinci dtfa içtimaı 
davet ecilir. Bu il\inci içtimada hazır bulunanlann biuelerl ne 
ltliktar olursa olsun içtima münakit addolunur ve bfrincf JÇtfmam 
t'UznamesinJe münderiç mevat tnünkere oıunarıilr karara rabte • 
:liUr. Ancak ticaret kanununun 386 ncı maddesine tevfik hareket 
edilınedı1<çe :işbu esas ınukavelename ahUmının tadilitte ısta 
la:-nr verilemez. 

Mukavcleııameııfn tadili hakkmdaki müıakeratfa her ortağın 
llhip oldu~111 ı~se kadar rey vardır. 

Madde 58 - Heyeti umumiyenin mukarreratr içtimada fü!tır 
iuıunmıyan yahut nlUlıallf reyde bulunan ortak dahi olmali üzere 
iilciimlc ortaklar hakkında caridir. 

HeyeU umumlyenln vazlfeletl, temdit, feiih, tebdil, 
te•hit: 

Madcle 59 - Her ~ne alelAde içtima ederı lıeyeti umami • 
Jcnin taşlıca vazifeleri 1Unlardır: l· Meclisi idare ve milrakabe 
•eye-ti taraflarından verilen senelik bisap cetvellerhti Ye plAnço) u 
Ye emua ve demirbaş defterlerini tetltik ve .raporluı i6tima icap 

et!en mukarreratı ittıhaı eder. 2- Kazancın yetmiş dokuzuncu 
llladde vec;lıile tevziine karar verir. 3 • Senei atiye bütçes.ni 
bittttkik aynen veya tadilen kabul eyler. 4 • Meclisi idare azasın
dan nıiiddeti memuriyetleri hitam bulanlarla vefat veya .:istifa 
edttılerın yerlerine ipkaen veya tecdiden aza intihap ve meclisi 
idare azasının ücret içtimalarını tesbit eyler. 5· Mucibi mes'uliyet 
Mivali tebeyyin eder meclisi idare azalarını azil ile yerleriı e 
diferl~rini Jntihap Ye tayin eckr ve icabı halinde aza)'I ınezküre 
aleyhinde tnkib1tı kam.ınh'cde bulunur. 

5--~ ltiye idn m4rakabe heyeti ausııu .intihap ve 
'flcretlermı, te9bit eder. 7- Şirketçe aktolunacak avans ve lstiJcraz
ların tayını mıktan ve meclisi idarece gösterılecek fiWmt ı ı .. ur r.., 
emvali gayrı menkule nıfıbayaası. ve ortaklı~ıh mali otan ehlvall 

menkule ve ~a>rı menkulenın bey'i ve tahsili mümkün oJnnyan 
alacakların zıırur kayıdı ve ortaklık maksatlarının daha faiden 

bir surt'ttc ifası için yeni tedbırle-r ittihazı ve ortakJarm ihracı 
\'e lüıumuııa eöre meclisi idarenm iktidar \'e snlfthi)•etfnfn kasır 1 

\leya tevsij velhasıl işbu esas mukavelenamedl'. ahkamı dairesh dt 
ortaklığın bütün ışleri hakkında karaf ntihaz eder. fakat ticaret 
kanun mu: 386 ancı muddcsine tevfik hareket edilmedikçe ortalf. 
lığın temdit müddetine veyalıut müddeti muayyenesinin hitamın· 
dan evvel f cshine ve I·a~ka bir ottakhfa tebdil ve talivtfine 

diğ,r bir orta hkla tevhidine karar ftrilemeı Ye USUiünde içtima 
Ya.oırarak son fı\rafar JıaUmda verilecek kararların ve icra 
tdff ecek tadıl!tm iktisabı Ratfytt etmesi ve mevkii icraya vazı 

lıctısat vel<UetmJen rufısat isfihsaline mütevakkıftır.. . 

VAKiT 

Ticaret odası ücretfli 
vermiyenler 

Ticaret ve Sanayi odasındôn: 
929 senesi oda ücred kaydlyelerinin ve 928 senesinde 

tediye edilen kazanç vergisi tiztrinden odaya tesviyesi Jtl• 

zımgelen °/0 2 oda re minin ceza~ı:.c tahsil miıddetl bir daha 
kabili temdit olmamak iizcre I 5 teşrinievvel 929 salı giınü 
akşamına kadar temdit edilmiştir. O zamana .kadar henüz 
bu ücret ve resmi tesviye ctrniyenler hakkında sureti kat'i· 
yede iki misli ceza tahakkuk ettirilecek ve tahsilat icra 
yasıtasile yapılacaktır. 

... . 

A SiZLi ~~ 
'llıplnizfilr iciD Ytılla. den b.nJ ih eciaa 
in mwatahip ctibbi'tara!uıd:ın tertip elı!usur. SJROP DESCHIENS, p ARiS 

başmü-lstanbul Nafia 
hen.disliğinden: 

f tanbul vlldyetinde Üsküdar.Şile yohın4\I 72 metro 
tulinde beton armc Ümerli köprüsünün inşa5! kapalı zarf 
usulfyJe münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 31 te~rinicvvel 929 perşembe günü saat on· 
beşte Nafia vekftleti miistcşıtrhk makamında müteşekkil ko· 
misyon tarafından icra kılınacağından taliplerfn münakasa, 
müzayede ve ihalat kanunu ile olbaptakJ ~artam~ler tarifau 
dairesinde hazcrlayacak:Jarı teklifnamelerini makbuz mukahi· 
linde vekAlet müsteşarlığına tevdi eylemeleri ve şeraiti 
öğrenmek tizere 1 ranbulda Nafia başmühendisliğine Anka· 
rada Yollar umum mildiırHığüne müracaat' etmeletf )Azırndır: 

Proje ve şartnameler Ankarnda Yollar umum mtidurlii· 
ğünden onbeş Ura bedel mukabilinde alınabilir. Münaka aya 
iştirak et.1ecek1erln ehliyet vesikalarını berayi tetkik yevmü 
münakasadan laakal iki glin evvel Ankarada Yollar umum 
müdürhığüne revdi eylemeleri meşruttur. 

leta8'al icra nQI AluMt ..,. &. ip 

1 
Yeni 

cra ve iflas kanunu 
Şerhi 

2Cilt 
İsviçreniD büyük hukuk ikmlerinin eterleri ve Liltün kannnlan. 

mız nazara ıllınatak n..ı ve nmelt hükümlere ve lütumlu nllmu
nderi havt olan bu elerin her cildı Jstanl)ufda V akıt, Cihan ve 
İlcb.J küttiphanelerinde ( 150 ) kbrUfa aatıhnaitadır. 

• !BB!• 
Madde 60 _ tfe}·eti umumiyeye heyeti umumiyecc müntahip 

bir ortak riyaset eder ve Jıer içtima i~in reyle.riA cem ve tasnifine 
İçtimada hazır bulunan orta'Klardaıı iki zat intihap Ye memur 
Cdilır ve Utiplık vazifesini ifa için dahi reis ile cem ve tasn fi Seyrisef ain 
lraya memur olan ilti ortak tıratmct:rrr ort:driM"dan bir veya ll-'.:-:-~-----~-----...11 
1htit~addit ~imseh~r irrtitıap olunur. M..._ ...... C.Wa Köpro 

...... ~ 2362 Şube 
P11trlıkll llir-

Heyeti umumiye zabıtnamesi: . ~ MaLaadl7e H. elbnda baJllarlsl MüJfrlyetintlen: 

Madde 61 - ~yeti umumiye katibi tarafından Jıeyeü f.t...bul 2740 Müease1e • mottemillbndan 
uınumiyc içtimaında hazır bulunan ortakların isim ve. ikamct~al:· 11-... •hwlllııil•tt..__.__ ...... _ .. , t>ulunan bir alur paza;takla ta· 

lariJe malik ofdu:CJarı hisseleri miktarı hakkın6la bir cetvel taı;zjm ftJfU sftrat -an bto l mır ~tirilecektir. T aliplettn ee-'ciıkceği iibi heyeti umumiye müıakerl :.ve iliUkltl'er za - {MERS N) 'flPW1l 1 T qıinevvel 
lunup reis ile cemi i1'ae memur edilen ortaklar ve :katip tarafın· Salı 17 de Siıkecl nlıtamuidaa raitlnl atrenmelc llıere herp 
darı zirleri tastik ve imza olunduktan sonra bir defleri mahsusa harekede Celiholu, Ç•ali• pu.-laia fttinılı: ,tçİ• d-. 3 T Of:' 

lcay~ir. içtimada hazır &lulunan Jktısat veldldi komiseri de Küçidıb.Y'llt F..dnımtt. 9urMniye, rintevvel 9'ı9 gUnO 1ut on ttç 

\i:ız.ıı inıı:ı eylf'r. Zabit ve cetveller meclisi idarece tabttfirilip AyvMa- gldecelc "" da.t•wt• buçukta Deitsdarlıl: tın•nda 
llın makOr ilkeWerle ~ Albo-llnı ortaklara tevzi ve irsal ofoııur. Mileaatı zlraiye mubayaat ko· ol• utrıyar.k ee)ecebir. 

Madde 62 - Muhakfm ve sair mafiaflerde ibraz ofuııacak Gelibolu ~ yaln12 yolcu misyonuna gelrnelert. 
heyet; umuıniyt ıabıt suretleri ya:hut bazı fakralan meclisi idare 'ahmr yük .LDmlıL 11·-----------
~eisf \'eya reıs vekili ile meclisi idire mstidad ltir zat tıratmdın MeUtl&l aJi,-e mubayaat 
ırn Tr•hzan ikin•• 11~ komi yonu dyasetindtn: 

la edilmek Jtızınıdır. 11 il ~a.Jı 
(Bitmedi) Mülkiye mektebinde ;yapı-

... ..._ __ _.. ______________ """'."'.'.::::-ill (ANKARA)vapunı 3T ~rinewel 
lacak olan ln~aat ve tamirat 

Perşembe akşamı Gal.aa nnamuı-.. ı 
alent mlinakasa u ulile mti· 

dan hareketle Zonguldak, loe. 
bolu. Sinop. Samıun, Ünye, kasaya konulmuştllr. Talip 
Fatsa. Ordu, Cireaun. Trabzon, olanların şarrnıvneyl görmek 
Rizeye gıdecelc ve Of, Trabzon iizere yıldızde mül.klye melt-

Polathane, Giresun, Ordu, Fataa, tehlne ve münakasaya iştirak 

Samıun. Sinop, İneboluya uwa- edenlerin de ihll~ günü olan 
yarak gelecektir. 2I·10·929 tarillinde fındıklıda 

Anadolu ve Moda J<a. 
lamış hattı tarifesi 2 Teş· 
rinevvelden itibaren teb· 
dil olunmuş ve muaddel 
tarife IUefelerde ilin 
.tlkRiftit. 

güzel san'atlır alrademi!ilnde 

mekltbl ally~ ~ubayaat 
komisyonuna murıc•t eyle· 

meleti ve mümık~llın sasat 

f 4 tel'l f6 ya bct.r devam 

ed~•r• ·~· 

'-• T• Füaltealıadea clı,a-uı 
DR,. 

Hüseyin Naşit. 
Doiw - Kadtn lıMtı•w.n t111tı• .. 11• 

'flirbe, F.•kl lliltllahmer binası No. ı ı 

H.rı611 ötleckn -• -t 14-18 
Telefon· 1 t ~622 

Gillette tras bi .. 
çaklannın ima .. 
linde vapılan 

m son tccrubclcrdc, burftarı~ 
u~lam Slteffırld çeliğinden ma· 
rnı'.'ıl ve J1)zlctinin pek keskin bu· 
lUnm~ı huebıtc bır bıçakla ıno
taaddıt llefalar ınustcnh bir 111• 
rene u·!I~ clunablmcsi tespit 
eclılmıştı r. 

Yola çilcmıulan C\'Vcl bir SN!• 
ket ılnuıuzı dcrh:uır cdaıız:. 

L·T·PIVER 
PARIS 
(77449 ................... (' -~ODft*•e 1 A M S 

«0t01'Y A SUYU - t.OSVONı -Pompeya 
Flora mi 
Vlvits 
Feti' 

Revdor 
Şipr ,. 
fujer 
'(fnirT 

Gillette 1. -d- · etinden 
lstanbul emvali metruke mu urıy 

Rize yeni efrat 

PortumCki L,. T • p 1 v E A A • Ş,, • lıtanbul Şubeil 
Şiflf Ahmet 8eı Sölc8k No. 5e • Tel: Beyoölu 

30
'" 

metebi mal mü.. Satılık otel eşyası: L 
L • ...l.hdn oduınaır _.,. 

d .. 1i ... · d J3~aztçinde Baynlcderede Rum meP'L' 8 111t 
ur gIIl en: cut otel eşya• 6/ 1 O/ 929 tarihine milsaM ,_. gün 

Ekmek, et, erzak, sebze, on biı buçukta mahallen bibnüzayede satılacaktır· eyJemeLırf. 
saman, arpa, gaz, odun Taliplerin mahalli lettş korr.lsyonunı .aracaat 
Kilo kap.la zarf münakaaası 
90000 Ekmek fstanbul 2 inci 

AyYansaray veyahut 
Trabıon 2 inci u· 
nundan 

15000 S.tır eti 
7000 Koyun eti 

Kilo Aleni erzak münakaNSı 

5500 Bulgur 
5500 Nohut 
3000 Sade yat 
5500 Mercimek 
3000 Taze fasulye 
5500 Kutu çalı fasulyt! 
500 Domatis 

2000 lspanal: 
1000 Pırasa 
1000 Lahana 
2000 Patatis 
1500 Kuru soğan 
1800 Tm 

SO Kannazı biber 
1800 Zeytin taaesi 
500 Kuru üzüm 
400 Şeker tdE yerli 

700 Gaz yağı 
1500 S.bua Ayvalık 

100000 Odan 
ıwo P°R'inç Tw,,. 

12Ga> Arpa 
5000 Saman 
7000 Ot 
1 OCXJ Sakız katlafı 
1000 Bakla 
1000 Taze bamya 
500 Domatis salçası 

Yukarıda cins vo miktan 
ynrlı erzakı trrütencvia 
1·10.929 tarihinden itibaı. 
rm 26 gün müdtktle mY.. 
nakasaya konulmuştur. MQı. 
aakaaaya iştirak edftckle
ria me:ıkiir tarilılea itibaren 
komisyonda alacaldan nau. 
sacMaft tattn•ındere naza. 
..... bedeli muummincnin 
yiiZde yedi buçuk trisbc
tindeki lemineb ımwakkate 
akç.esiRi Yeyabut kt)lllleti 
mubarreresi üzerinden is
tikrazı dahili tahYilitı veya 
borsa fiatından yüade on 
nobanile diter milli esha. 
m Ye talwilitın ...ı sanı. 
<Wclarma tesliminini havi' 
makbuz tenediai- Yeya 
banka kefalctnamesini ha
milen kapalı zarf için 

28-10-929 puart.esi- günü 
öğleden evvel saat dokuz. 
dan on ikiye kadar ve 
aleni münakasa içinde ayni 
gün ökleden sonra saat 
13 ten on selcize kadar 
Rize yeni mektep mödirio. 
yetindeki komisyonu mah
susuna müracaat eylemeleri 
lazımdır. Bu hususta izahat 
almak istiyenlcrin ibalei 
katiye günü 28·10-929 
olan 2~10-929 tarihine 
kadar her gün ötlcden 
sonra mütacaatları ilan 
olunur. 

Aksaray vilayetinden: . 
arnell l t~· ) - Aksaray Kızıl arkta yapılacak ya ..Wmek 

15 lnd ah ~unü sallt l 5 te Aksaray ....,_de ~e 
üzere kapall zarf usultle yeniden mün._,. çık mıP:ı . Lltl 

tartnaıne •• taıı• 
2 Evrakı kqfrye, proje, mukavel~, .-.,. dahtl 

vetennnat mekllJpları nümuneltrlnl görnd '9 wniln ..mıek 
olabilınclı: içln ne gibl nsaik ibrazı "-- se}dıt'Dl *lııbmbll 
lstlyenlerin Ankara su ı~erl Mndarlnğil de Ak••Y ye 

\'ll!yetlerl ha~ mühendlsliğinc muracaat eylenaelert· ~ 
3 - Ameliyatı muharnmcne bedell (79972) lira ol 

teminatı muvakkatcsf (59~8) liradır. t vdı oiunı· 
4 - Aksaray vilayetine makbu:. mukabilinde e " _.___. 929 salı 

cak teklif mektuplarının balade meıkOr 15 ...,. ...... 
günll saat 15 c kadar kabul edilecekleri dln olunur. • 

Viıayet daimi encüme
ninden: 

Bedeli ke~i iıç bm sekix yüz.1ufk bif lira yır•~:;;~ 
tan ibaret ı~tanbul on iiçüncı.i mekte~ taınir~tı tonulmot 
çarşamba ğtinti saat on bire kadar munakasa} 1 

tur. Talıplcıin enciimcne müracaatlar.L 

Le) Ji \'l: nihari - Kız ve 

Şişf i Terakki rrsesi 
Ana. ilk, orta ve lise ikinci devre birind. smaf· 

lannı: } eni talebe k:ıyt edilmektedir. Her gün saat 
10· 1 f ye kadar miırncaat olunur. 

Nişantaş1- Halil Rifat paşa konağı 
Telefon; Beyoğlu 25 {7 

.. 

Müstam·el kamyon 
ve binek otomobili 
satdması: 
Tüüin inhisan umum müdürlügiinden: 

!\Ju tamcı dört ncfct hediye kamyonu ile bir adet fiyat 
markalı binek otomobiII pnzarlıkf a satılacaktır. Tıdiplerin her 
kamyonlar ile otornobili Azapkapı levnZ1rn amhanndıı gl\r· 
meJ~ri ve: 5-l0~929 cum:ırtesl günti saat ·ı&,36 da' 0 7,S 
temtf!:ıtlarile Calatada miibayaat komisyonunda IYul'mlmıJarı. 

UI tllie llllia 1111111 
Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 

Azapkapı fezım ambarına tesHm e9ilmek wıercr 7ıı;.7• 
derecede ı 500 teneke benzin faZa111klA wrecfftır. 
tal&p olımlann • • 7.{I teminatı muvaklnr·'•• 1la S-10.929 
cumaı:te i gunu "aat ı 0.30 da Gelatada pıubayaat komisf<>
nunda bnlunmalan 



.. l T eşrlneneı 
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H~R Gl!N ÇIKAR TÜRK GAZF.TE.1\1 --
/HH: 1 r I Gazetrm~de çıkan 1azı •• ; 

UJ.1lH ! rrıimlerin bütün haklan mahfuzdur 
ı ı ıJ.h·t<.~e 

Kun:, 
~'Jıtı ııo 

~ .(((l 

~ .. o 
ı~oo 

llariçtt 

J.uru~ 

cco 
IGO 

J<Cffi 
~:Oo 

. 
C~1.CIC\ C ~Ln~C? ı!cc:tl; TI'tltuplann ti7.ethıc 

ı~.ac. ıprı c ıt!art . ~ıtını ait t (. ·y;ızı) 
ı.ıueti Lo~tı~r 

Pau!n:ıy•n ft'<lıh,;pl•rın ıcleıindcn, lnyırnn. ' • 
1ru.rkPdclcrc•tz n-t.klt,:plara lıı:onulmut parahuın : ~ 
laıi:chratır.cian 1e 

11f'larm aıüodcrc:atmdan 

•-- ıd ... "' ••• ı d.ıııcıır. • 
11
" s•cetı ''Pstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "Val<ıt,, yurdurıı·m 

ı · T-ürk mektep~rile faydalı eserlln 
. ilanlarında o/o 20 tenzlllt yapılır 

· Ruvük l'C y• bir çot d<f.I lçlı Hrtle" ll!nl•"• 
huJusl 111.ıhirctce1c.; llJnI.ın1 üc~c:u 

idoıre ile kar.ırlto:tı rıl;r. 

C..aetemt~s huıu•f 111, lr:a,,.1\ edt, yn 

H. S. H. Hla:ı: ace.:1t?ıl •• 

lllNTARIFESİ: 

tci ltıı70 idare ısleri J 1971 yazı 1-:lcrl • tcl~r.ıf: \",.\l\.fT po~ta kutu-;u: 4ö~ 

Borsalar 
Kambiyo 

Lorıd ı Uzcrlr.e ı 1n His lirası. lu tı$ 
'\ü) tk " .. r J. mukablli Dolar 
"ar1 .. Frank: 
\lll!n .. Lir~t 

• 
Cırı re 
Sı !ya 
Amstrrdaın " 
Pr ~ 
\ l}an;ı 
'ladrlt 
Rerlln 

• 
• 
• 

" 

• 

• 
• 

.. 

.. 

• 

" 
" 

• 

Bclga 
Drahmi 
Frank 

\" ŞJI> 
Pc.,·c 
BUkreş 

Belgr t 

.. lı Ley•· 

f.C\'a 

J'lorin 
Kuron 
~illng 
l'clClJ. 

;.tark 
Zloti 
Pcngo 

Kuruş 

Dinar 
Kuruş ~ losko,·a 

ı lsterlin 
ı Jlolar 

!?O t rank. 
20 l irct 
20 Frank 
!::O Drahml 
20 haıık 

20 Lc\·a 
ı Florin 

20 Kuron 
ı Şillnı 
1 Pez ~a 
1 nanmark 
1 Zloti 
ı Pengo 

'lO !.ey 
20 Dinar 

1 Çevoneç 

Altın ~ 
Mecidiye 
Bant not 

.. t ·rur'k Jlr:ı~ı 

"' Çtr\·oncç 

Nukut 
Jn~iliı.: 

A tt1.:rikJ 
fr;ııısı:ı 

hal)"' 
Belçika 
Yunan 
lsrlçre 
Bulgar 
Fclemcnlı: 
Çcko!>IO,·ak 
A,·usturr:ı 

1-panya 
AJm:ın}~a 

Lehistan 
:\Jacarlstan 
Romanya 
'Yugoslo\1·~ 

Se\·yct 

30 Eylül 1929 

1 'l4 
0,43 r-5 

, ,12 

ı.? .ıı.:o 

o 2.) 

..ı 4tt,. 5 
J7 2' 

l Sn 
66 tıl.5{) 

1 2 ,2.; 
lfJ 27 l'io 

42 "o 
2451.) 

; 1:50 
!? :-(ı.25 

27 3:',.5o 
1061 

• 

1004 :5 
201J iS 
Hı3 

2J(ı 

il.\ 5o 
53 62,!io 

:oı 

29 5o 
81 75 

122 ·s 
29 50 
29 rs 

1 
49 ~5 

22 25 
35 75 

8:: ı:: 
<o!! So 

241 50 

1 

o.~.~ 111,87 
ıı ..... 
o 2o,!'O 
3 4625 

• "! 21 
:ı +9,So 

6rı !'io 
t :.:ıo 

Ilı 2:Z,5o 
3 12 
3 .24,2~ 

~ Ol,<S,, 
4 .2'l.~o 

2 :'b 
24 ;s 
!7 f32.'Q 

1Cı6.! 

ıooo 

20u 25 
16.l 

216 
114 50 
SJ 62.50 

;gı 

29 5o 
81 7 j 

122 ".1 
29 ~o 

29 75 
49 25 
22 2.; 
3S 75 
24 50 
;a 

8i8 

68 50 
241 50 

Tahviller ! 
J •.kraı dahili • vadeli • 
Düyunu marahlde 
Jtramlyell dtmfryolu 
Jstanbu1 tramvay şirketi 
Rıhtım Do:ı... \·e An:rcpo 
l tanbul anonim s.ı ~lrkctl 

Hisse senetleri 
lı bankıı>ı 
Osıuanlı bankı~ı 

97 
106 ~5 

6 ~o 
4 8Q 

16 75 
2< 

128 

Ticaret ve zahire borsası 
Fiatlar Ticaret boroası kıitibiumumilltı tarafından verilmlttir. 

Okka•I 

Asam1 A•ıa.rt 

K. P. K. P. 

BuAdoy "io Çavdarlı 
}·umuşak. J6 25 J5 

Kıı.ılca 
Şen 15 ~o 14 7 
Jlönme 

Çn·dnr 
Arp• 
~lısır 
F• uıya 

Zahireler -
11 35 11 35 
11 lo 55 
ıo 3o ıo JO 

Hububat -
Su~~m 

li.uş)'eml 

Çıı,·.ah kilosu 
Ekstra ckstr~ 
Ekstra 

Birinci yumuşa.k 
Birinci ıcrt 
l~çuncu 

3o 3o 29 30 
25 20 25 20 

Un -

14')0 
JS?75 
13'.?5 
1250 
IOOo 

Tiftik -

1225 
121tl 
123() 
1150 

tfıoo 

Konya 
\;lfdt 
Kırşehir 

177 167 2o 
157 157 

167 20 167 20 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

74 ton ~iirşolör p~ı kapalı zarlla münakasaya konnıu<· 
' tur. 

;,\Jünakasa 21 teşrinevvcl ~azarteşi günu sııat 15,30 da 
A nkarada Devlet Demiryolları ıdarcsinde. yapılacaktır. 

.\Hinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını aynı giınde saat 15 c kadar L'mumi 
müdürlük kalemine vermeleri lftzımdır. 

Talipler munak:ısa ~artnamclerini iki lira mukabilinde 
Ankarada, malzeme dairesinden, lstanbu!da Haydarpaşa ma
!(azıısından tedarik edebilirler. 

Ist~nbul ithalat gümrü
ğünden: 

:\larb ki'o 
~ ~andık .-\. P. 

adet 

dara 
l.+5 

8 
.+o 

reklam ,.e katalog 
Otomobil lılstip;i 
~ihraku 

( 

3 

3 
;1 

!O 
2 

1 

çL,,·aı 

•andıkça 

,, 
., 
., 
., 

" 
" .., 

L J 
.\ l (' 
P+c~ 
il c J c 

R. 
s :; ı o.ı ı 
D n 
J il 
!. L 
.\l B 4,35 ro 

ı [ 
.'i2 

11) 

201 
.ı ( 

.ıoo 
;ı;; ( 

ı ı -tb 
247 

39 
98 

kuh\'l! 
;ı~pe-.to~ 

h\ tik ~Lringa 

>ardalya 
fincan 
karbonat Llo manyezi 
fı>to~af k,\~ıdı 

~, , .. 
Demir tolrn 
Cramofoıı t:m 
'el,lu 'inyct 
pamuk fisto 

llalada muharrer 15 kalem eşya 30-9·'!29 tarihinden 
itibaren lstanbul ithalat gümrüğü satış anlıarıııda 
yede sJtılacağı ilan olunur. 

lıilmLiza· 

Maarif vekaletinden: 
Ankarada Gazi muallim mektebinde yapılacak olan su 

tesisatı pazarlıkla 2- l 0-929 tarihine mlisadif çar~amba günü 
saat 15 te vckAJet ln<aat komisyonunca icra edilecektir. ' . 

Talip olanlar fazla tal>ilat ve izahat ile proje 'e şart-
nameyi lennilerinl almak iizere ehliyeti fennlyelerini miiş'ir 
müsaddak vesikalarilc beraber her gLin maarif veUlcti inşaat 
dairesine müracaatları ilan olunur. 

YEDiNCİ BÜYÜK 

T ayayre piyankosu 
3 üncü KEŞiDE: ıı TEŞRiNIEVVELDEDİR 

BCYCK fRRA~IiYE: 

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

Iİl'alık ikı·amiyeler \'e 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Bu keşidede cenı'an « 3,900 
kazanacaktır. 

Kocaeli ~aimi encümenin~en : 
Şartnamesinde münderiç bulunan Adapazarı - 1 fendek yo

lunun muhtelif yerlerinde teslim r.dilmek iizcre cem'an 3200 
metre mük"ap taş ihzar Ye nakliyesi mevcut vahidi kıyası 

liat üzerinden ve kapalı zarf usulile münakasaya vaz'edildiğin
den talip olanların ihale tarihi olan 23 teşrinevvcl çarşam

ba günü saat on beşe kadar münakasa kanununduki tarlfot 
dairesinde 2000 liralık teminatı mu rnkkata makbuzile mez

kör saatta Kocaeli vilayeti daimi cnciimenine v~ tafsirnt 
almuk lstiyenlerin Kocaeli ;\Tafıa baş mühendisliğine miira
caatlan. 

Bursa Nafia baş mühen
disliğinden: 

Bursa-Karacabey yolunun 60-67 kilometreleri arasında 

27787 lira 14 kuruş bedeli ke~ifli yedinci kısmın tamiri 
21- 10-929 pazartesi giinü mat 16 da ihale edilmek üzere 
kapa!~ zarfla miinaka5aya çtkarılmı~tır. 

Taliplerin şartnamesinde muharrer raısil:lt dııire>inde 
teminat akçelerile birlikte, me;klır gün ve saatte vilayet 
encümenine ve keşif hakkında izahat almak için de ht-r giin 
, 'alia başmühendisliğine müuacaatları. 

E 
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Antoni: 
• Olfos, Belfos, Bedever, 

güzel bir leydiye taktim olun

mak için gelini Fakat gayet 

nazik olun;. çünkü o da aile

dendir" Dedi. 

Köpekler bize doğru gel· 

diler . .-

"Ne sevimli şeyler!" diye· 
rek okşadım. 

Bundan sonra Antoni 

ile sisten, buraya gelinceye 

kadar tesadüf ettiğimiz 

müşkülattan konuştuk. Ona 

çok bakıyordum; şaşkın· 

dım, memnundum, heye
canlı idim. 

"Sizi böyle rutubetli el

biselerle tutmıyayım. Misis 

Harrison • evin idaresine 

bakan kadın • sizi odanı· 
za götürsün. Çay elbisenizi 

giyince beni gene burada 

bulursunuz. • diyerek zili 
çaldı. 

Misis Harrison tıpkı ki

taplarda tasvir edilen ka

dınlardandı. Beyaz yakalı 
ipek elbise giymişti. Mer· 

divonlerden !ı· ,a yol gös-

terdi. Ve rüyalarımda gör· 

düğüm mükellef bir yatak 

odasına girdim. Bu odada 

her şey Fransız tarzı idi. 

Keten örtüler en iyi cins· 

tendi. Yastıklar ne yumu· 

şaktı.. Vazoya taze gül 

doldurmuşlardı. Teşrinisanide 
gül... Gül benim en çok 

sevdiğim çiçek.. Ne güzel 

odal diyerek etrafıma bakı
nıyordum. 

Misis Harrison: 

•Evet güzeldir madam. 

Bu oda yeni hazırlandı. Sir 

Antoni ne isterseniz bana 

emretmenizi rica ediyor. " 
Dedi. 

Hangi zilin kendi hizmet

çimin odasına olduğunu, 

hangisinin evin hizmetçile· 
rini çağırdığını göstererek, 

istirahat temennisile ayrı

lırken Ogüstüsün odasının 

koridorun aşağısında sağ
da hazırlandığını söyledi. 

Gayet intizamla eşyaları 
yukarıya çıkarmışlardı. Hiç 
bir şey beklemediğim için 

çabuk giyindim. Ogüstii;,!e 

Jütun · ·in~isar i~oresi ·umum mo~orıoıon~en: 

r:r'=t':t::um mÜ· ır~t~~~~~·ı 
Karadeniz boğazı haricindeki Tahlisiye fener lşartt ge· Baı1lcası ~ 

misi için 255 kulaç maa kilit fırdöndülü zencir ile iiç ton- 1 :\l~rkczi: A:\ISTERD.\.\I g 
luk bir şemsiye demirinin mubaya3sı mukarrer olduğundan :ı Serıııaycsi: L 125,000,000 d 
kapalı zarf ıısulile mevkii münakasaya konulmuştur. l!•ı İhtiyat akç~;i: 3,000,000 1 

1 K:ln1ıııuen-el 929 pazar günü tam saat 14 te ihalesi H htanbul merkezi: Galata 
icra kılın:ıcagıııdan taliplerin -artnamelerlnl görmek üzere r

1 
Karaköy palasta. • 

' ı • J,tanbul şubesi: Yeni •• 
yevnıl mezkl)rn kadar Galatada rıhtım caddesindeki < airei 1: . . . Ala- E I! po,tahane mısalınde !! 
nıcrkcziyyeye muracaatlarL i! kınci han. J ler tiirlıı H 

Oeuıet ~enıiryollor Konyu i~letnıe 
müf etti~liüin~en: 

:\Iersin ista,yoııuna ait tahmil Ye tahliye işleri l teşri· 

nene! 929 tıırilıinden itibaren 21 giin müddetle münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin milli bir bankadan bin liralık mu
yakkat teminat mektubu ile şartnamelere merbut nümune 
v~çhilc doldıırncakları teklif mektuplarını kapalı zarf içeri· 
sinde 21/IO 1 929 tarihine kadar işletme müfettişliğine tenli 
ve ir$al eylemeleri lazımdır. 

Teklif zarfları 21 / 1O/929 pazarıc;,l giinti saat ! 5 te 
Konya işletme ınlıfettişliği daire,inde küşat edilecektir. :\Iünakasa 

<artnamcleri Ankara malzeme dairesinde, Konya işletme mü· 
' 
fetti~liğlnde, Adana, :\Tersin istasyonlarında Haydarpaşa ma-
ğazasında 2 !im mukabilinde satılmaktadır. 

lstanbul Şehremaneti ilanıarı 
ll.,...~:.:=.::=.:::.=..2.;:.:.:...:..:.;.;.~~~~----

• Üsküdar dairesinden : Bağlarba;ında yapılacak Bevll 
hanenin bedeli keıfı olan 287 lıra 93 kurut ilzerinden aleni 
münakasaya konmuıtur. Talip olanların teırinevvelın 21 inci 
paıarlesl günü saat 14 te daire encümenine muracaatları. 

Vilayet daimi 
ninden: 

encüme-

Kıımkapıdıı Kaz!(anı Sadi mahallesinde patrikanc sokağın
da Hin 42-3 l\o l'çyiiz arşın mıkdarında mektep arsası 
mülkiyeti satılmak üzere 9· 10-929 çarşamba P;ünU saat on 
blre kadnr mlizayedeye konulmuştur. Taliplerin encümene 
müracaatları. 

Cn kapanı cadde>inde Süleyman >u başı mektebi. 
Sirkecide demir kapı cezairli Ahmet paşa mcdresesl 
Beşikt~şca Kaptan lbrahim ağa mektebl 
Beylerbeyinde Blirhaniye mektebi 
Tavuk pazarında Hasan a!(u medreseo<L 

Vilayet daimi encüme
ninden: 

Balada muharrer cnı!akihurnslyc kara verilmek Uzere 
9- I0-929 çarşamba ğün(i saat on bire kadar müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerine encümen müracaatları. 

!! Banka muamelatı icr.l ve rı 
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İstanhulu dördüncü icradan: 
Hayriye ve Hüsniye hanım· 

lorla Mustafa Enver efen• 
dinin Kleonlki hanıma olan 
borçlarından dolayı mahcuz 
Galalatada Yeni cami mahall<!'
sindc eski Balıkpazar sokağında 
( ıarap ıskeleai me\'kllnde ) 36 
ınlik<rrer numaralı bir kıı'a 

arsanın yarısı birinci ihaleıl 

yapılmak üzere otuz bir gün 
müddeıle mevkiı müzayedeye 
konmuıtur. Mesalıası: ycdiyüz 
elit altı :zırra ve sekiz parmak 
terbiindedir. Ilududu: bir tarafı 

Köçeoğlu emlak!, bir !aralı 

Ügüplü kil!p beyin arcası, ve 

bir taralı deniz ve bir tarafı 

tarik ile mahdutıur. 

Ana halen boı, deniz cıhe

l!ndc Rusumata ait ahpp bir 
baraka vardır. Beher arşın 

murabbaına kırk lıra hesabtle 
temam ına otuz yedi bin ikıyilz 

ellı üç lira otuz dört kuruı kıyın• 

tahmin cdılmişllr. lıbu gayri 
menkul araanın ittlrasına talıp 

olanlar ve daha :ziyade malfl· 
mat almak isteyenler hıaseye 
müsip kıymeti muhammlneılnln 

yüzde onu -oiıbcıınde pey ak· 
çeılnl 929· 5944 doıya numa· 
raıslle !stanbul dördUncU icra 
memurluğuna müracaat elmelcrl 
ve 4- 1 1 -929 tarihinde aaat on 
bcıc kadar birinci ihalesi yapı· 

lacağından mUıtcrllerln bızzat 

veya bllnklle bulunmalar" 
ilin olun ur. 

Mes'ul müdiir : Refik Ahnıel 

... 
İngilızceden mütercim: Güzin 1\ruri 

leydi Grenlen ben ininciye 

kadar herhalde gelmiş ola· 
caklardı. 

Hatta benden evvel gel· 

meleri lazımdı. Belki tren 

gecikmiştir. Yumuşak krep
dôşin elbisem hiç hışırda
madığından yanına gidinci

ye kadar Antoni benim 

geldi~imi duymamıştı. Ate
şe bakıyordu. Simasındaki 

bu manayı şimdiye kadar 

onda hiç görmemiştim. Ya· 

nında durdum, bana baktı: 

"Nekadar yavaş geldiniz 

-kontes hiç duymadım." 

"Çok derin düşünüyor· 

dunuz, ne idi?" 

•Hiç bir şey ... Leydi 

Grenlen ve zevciniz gelme· 

diler. istasyona gönder· 

diğim uşak saatlerce istas

yonda bekledikten sonra 

geldi. Tren gelmiş fakat 
onlar yokmuş." 

O söyle.rken mani olu

namıyan bir sevinç duyu· 
yordum: 

• -Belki treni kaçırdılar. 

ikinci ile geleceklerdir • 

dedim. 

"-Arabayı tekrar yolladıJll 
ikinci tren 6,24 de geliyor. 

Sonra bir dane de 7de vat• 

En son tren 10,18 de .. fa· 
kat her halde o zaınanıı 
kalmıyarak telgraf çeker· 
!er .• 

• - Bu hale çok giilii· 

yorum.• 
• - Gelin çay içeliJll· 

Onlar için zihnimizi yorıı· 
K d ·ı rioe cak değiliz. en ı e r 

dikkat etmiyecek kaclll 
çocuk değiller. • 

1 l Btıoıedl 


