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. M E C CAN 1 1 l A N KUPONU 

• 31 t.,r111e.-.el 1929 a kadar muteberdtr J 
Bu kuponu gazetemize getiren veya gönde
renlerin üç aatırlik • ticaret itlerinden batka • 

Jlinları parasız baaılır. 
11.\nlara be~ ı..uru~luk pul 'apı, tır lµ .o1ıJ·r. 

Yunanlılar komisyonundaki murahhaslarını ·da değiştirdile 
Oigçilerin imti~IDI yeni. y unanj 

Son z~~};da Is tan - sefiri . 
buldakl dit tabipleri ara • 
•ında bir memnuniyetlizlik 
\rar. Bunun ıebebi tababet 
"e tuabatının icrası hak • 
lcındaki kanunun 23 üncü. 
hladdeıl mucibince pratlı· 
Yen diıçller hakkında açı· 
lan imtihandır . Filhakika 
kanunun neıri tarihine ka· 
dar diıçllik memleketimizde 
t.nıamen serbest idf. Di§çl 

Memleketimize gelince 
Atina hükümetile mü· 
zakere başlanacakmış 

M. Dlyamandopulos 

Y unanistana hareket 
etmekye için telgrafla 

emir aldı 
· hlektellinden mezun olan Aline, t 9 {Anek) - Yu-

\'e olmıyan, elinde salnhi- nan hakomeU Muhtelit Moba
Yeltar makamlar tarafından dele mOzakeratının inkıtaı Oze-

Casusluk kaldırılıyor 
inQilterenin yeni bir tcıebbüıü 

Mister Henderso~ Avrupa hükume 
leri ile temasa girişti 

lngiltere hükumeti gizli 
istihbarat dairesini ilga 
etmek tasavvurundadır. 

hiç birinin 
meblağın n 
reye sarf 

~ 
lunduğunu s 

•ertlınfı ehliyet vesikası ha L M b rine lza t vermeıt llzre . 
ulunan ve bulunmıyan 

t. Dlyamandopulosu telgrafla Atl-'"erkeı bir muayenehane 
açıyor, lıtedlit gibi icrayı naya davet etml§tlt. Yunan 

'H4 rp Ak11demlslnde ddn yeni mezunl11r BflJ·iJk Erlc~nı H•rblye reisi 
Fevz.l Pş. Hz. iarafınd11n diplomaları tevz.I edllmi~ ve bir ~•J' zJyllf eti 
verllml~llr. Rejm(mlz bu nıertıslmln intibalarını iesblt etmektedir. 

M. Hender· 
son diğer 

Avrupa dev
letlerinin mü· 
messi 11 eri le 
bu mesele 
üzerinde gÖ• 
rüşmüş, bil· 
hassa bu is· 

tihbarat da .. 
iresinin baş
lıca hedefi 
olan casus
luk mevzuu· 
nu uzun u
z.adıya tet
kik etmiştir. . 

mağa mezu' 
değildir. ~' 

lngiltereni 
biri Harjc{ 
yeye, bir 
Harbiyeye 
biri Bah 

._n'at ediyordu. hariciye nezareti mahafilı Dıya- Bu husıısta a~a!Jıda tafjfl~I bulac•kjınız 
Mevzuu bahıolan kanun mandopulosun artık vazifesine 

Lu aerbeıtiye nihayet ver- dönmlyeceAinl ve baılca bır 
~lf, Türkiyede dlıçfllk ede- diplomat tarafından ısuhllf edı-
0llınek için diıçf mekte-

Feci kaza Bütçemiz Hangi cıgara 
-·-bi f ecelfnl temin ediyorlar. nden mezun o?mafı prt 

k.oYDıuıtur. Şu kadar var kt Auııa, 19 (Anek) - ~n-
kanun tanzim edilirken kara Yunan sefaretine tayın 

t ölü, 7 yaralı 222milyon üzerin- En çok içiliyor? 
15 i f d den hazırlanıyor 

yeye merbu 
üç gizli İ§: 
tihbar dairf 
si vardır. B 
daireler d°' 
çala tanla rı 
ekleri~ 19 

d.ha evvel filen dlıçilik edilen M. PolıhronyaJıı ac-
Y•Pnıakta bulunan kim· lecek baha BeJgrattın burayı 

. metre rti a an aşağı Behçet Beyin beyanab 
Anlcara,19{Vakı~- Yeni -·-

telertn mafdur olniamalan gdlyor. Yeni aefır Anlcaraya 

lçtn bunlar hakkında bir gidince mualllkmübadele mese

Yaralılarcla1l dördü bütçenin umumi yekunlan EkJper mektebi açıldı 
tesbit edilmiştir. Bütçe ge- Tüton lnhturının ekıper 
çen seneki esaslaı: dahilin- ,; ycttıtirmel Oıere teıiı eltijtt defaya mahıuı bir imtihan 

u 1 lelerlnln hallı için derhal T ev-h su GhQn ıhdaıı ile bu imU-
•nda muvaffakıyet röı- fık RO§tü B. ile müzakerc,ye 

terenlerin icrayı aan'at bqhyacaktır. Yunanistan bu 
etıııelertne mGaaade olun· mOzal:erabn neUccslne göre Ce-

b:d' btr madde olarak ka- miyeU Akvama müracaat e.ı'p 
edl'tmilttr. ~ 

l 
f ıte clqçı mektebinde a- ebnemek hallmd• Lır karar 

ağırdır 

E~velkı gün on buçuk 

reddelerindo Fenerde in· 

tice ıfnde 
feci birka· 

za olmut
tur .. Yuıuf 

çı an lmttl..i.hlaittn .... Yerecekur. 
hudur ve haddl zabncla ---------- çavuı ma· 
"-kkı miiktesep aahtplerlDln "Tan,, de bir makale ;,-!~·•:;. 
lnulıafaza11na mahif olan 
bu eu.ı adalet fikrinin ica· lranıiz ga~elesi Türk- Eldedıe 

1
Mm. 

ı. dl ... ' fi .. ennne-uatındad11. Onun için •~ zınan muna.çe.batın- vine birkaç 
lllektebinde yapılan imtl • dan hahgerliyor misafir ael-
hanlann eıaıma iUraz et· 9 (A '--) T mit Bun· v 

Atina 1 ne"3 - an l d. b "'aza notfce.sinde 
lllek dofru olamu. • J•• tt•x.· ar an fr ölen Mm. Eleni Ancak ortada dönen ba· gazetesı un neşre ı~ı uzun 
~. bı·r makal•de Türkiye ile kısmı Mm. Eleninln evinde .,... lözler var ki pyanı '!;; 

.lıu .ı. Vunanistanın teslihatı bah- kirf.cı Mükerrem H.ın mi-~a.ttlr, ve bu eözler wt· 
çU., tarafından serdedilen riyesinden Adalar denizin- ıafirleri imlı. lngiliz tay. 

~Uratlar arasında tetkike dekı :müstakbel tefrvvuku yareler! uçrnafa baılayfnca, 
•fer noktalar da bulun· bahriyi ~tkik ediyor. Mu- evdekiler bunlan aeyret-

d"funu göıtermektedfr. harriri makale vaziyete mek üzre hep birden bal-
ı._l<.ııunda müktesep hak· ehemmiyet vermiyerek Türk-
"'l'lll muhafazaıına dair Yunan münasebatı hakkın
~ ( 23 ) uncü maddede da bazı gazetelerde vuku 
~tthana kabul edilebilecek bulan neıriyatın beynelmi-

kona çıkmıılar. Bir aralık 
çatırtı olmuı, kargfr bina-

dedir. Devlet daireleri kad- luuun üçOn· 

rofarında beş yüz bin 1ira cü devresi 

fazlalık vardır. Bütçenin dün sabah 

umumi yekunu geçen sene· 

kinden 2 milyon kadar faz

la, )'ani 222 mil n üzeri-
ne mürelteptir. Bu fuJalt)'a 
varidatta başlıca y.eni güm
rük tarif esi ile mahsulitt• 
ki bereket ve tabii inkişaf

lar masraf kısmınd'a ise ye

niden tam teşkilatlı 100 

nahiye teşkili ve düyunu 

umumiye taksitleri sebep 

olmtadır . 

Meclis reilmiz 
Bugün öğle trenile ha

reket edecekler 
B. M. Mecllsl rtl*' Klıım 

Tütlln tnhlaarı U. 
mUdilril 

Bthçel B. 
bilhassa nazart 
hfnuştır. 

açılmııhr. Bu 
devreye 23 
talebe devam 

edecektir. T ed-
rı ... iki le· 

ne devam 
edecel:, ders1er 
ımeli ,.e na· 
zart olarak 
göster llccck-
tlr. 

Bu sene 
~enler ç<>tal-

Dün blr muharrtrlmlze U. 
müdür Behçet Bey ıunlm söy· 
lcmiştir: 

lo ıeler .. hali hazırda dip· Jel siyasi mahafilde fena 

td lllaıız lcrayl aan,al bir te•ir yaptığını yapıyor. [Ait tarafı 3 uncü ~:ıhıramızd:ıdır ı reket buyuracaklardır. 
en diıçller " tabiri ,f=======~~====:ı;;:::===========~~====== ~ ifade olunmuttur. Bu 

nın ahpp balkonu afırlı
ğın teairile çokmüıtür. 

pqa haıreılcrl bugUn ~le Ozc

ri kalkan trenle Ankaraya ha-

-Bir haftaya kadar Balıkesir 
ve Bursa havahstnl ıtcf tltc çıka
ca~ım. Bu seyahat esnasında 

mubayaata bakacıtJm. Bundan 
maada ambar \'e depoların 
\'az.lyetlerlnl tetkik edeceğim. 

fzmlrde ko~dma karar ' 'eri· 

len tütün ameJeaJnln çocuklanna 

mahsus bakım yurdu pek yakında 

açılacaktır. lıtihsalit tamam~n 
bitmi~tlr. 

Ltr ıenlt bir ıekılde tef· 
;:.: edilmezde tam ve ııkı 
~rette tatbik olunmak 
'1 lfrseJranun nepi ta· 
-. l.lrıden evvel bq1ı batına 
~ "-Yeneheneıl olan dlfçl· 

den nıaada hiç bir klm
~lrı tmuhana kabul edil· 
~trıeaı icap eder. 

, ~lbuJct dtıçl mektebinde 
t~~~n imtihanlara yalnız 
l\bı en muayenehanesi bu. 
~Un diıçilerin detti, diıçi 
~.. •larının, hatta bazı 
d -•darın bile kabul olun-
ıu •öylenllmektedir. 

)' ifer taraftan gene ta· 
..._~ dikkat bir nokta ol
tdu Gzre imtihana kabul
~rı:nlere ıorulacak ıual. 
t'lııe daha evvelden elle
ti( •erildtfi bile ri:vayetler 

;'leafndendir. 
ltr •babet ve ıuababnın 

laı h.'-'tore &ılmdaki kanuna 
Ilı~ difçl mektebinden 
ditdı un olını;anlann mene-
~~ fey dJıçiler yanında 
d"itld veya çıraklık yapmak 
htıa ir. Sadece bqlı J,a. 
ttk hır muayenehane aça· 
( lcı-ayı tan'at etmektir. 

Altt fı 
ar<\ 3Uaıcü ıayıfamıazda ) 

• 
VAKiT 

Pek yak11ıda yeni ~e
kllde çıkıyor 

VAKiT pek yakında 12 
14, 16, 32 sayıfa olarak 
yeni b;r şekilde, car.ip ve 
kuvvetli mündericatla, renk
li resimlerle intişar ede
cektir. Hüseyin Rahnıi 
Beyefendi üstadımızın ga
zetemiz için yazdığı fev
kalade mrrak?ı, eğlenceli 
heyecanlı roman: Utanma~ 
adam;gazetemizin y~ni ma
kinemizde yeni şekilde ba
sılmıya başladıtı günden 
itibaren lcarilerimize tak
dim edilecektir. 

Elimize bir çok Amerjka ve 
Avrupa gaıetclerı ıc~11. Bunlar 
tütnnlerlmlz hakkında uıun maka-

leler yaımıılardır. Bu makaleler 
Turlc tütünlerinin dünyada 
yegine olduAundan bahlıtlr. 

Cıgara ıarflyab ve satılan nevi· 

ler halkında müdüı lyetlcre 
birer ıual listesi gönderilmtıtı. 
Cevaplar gelmektedir. Gelen 
cevaplardan halkın hangi nevi 
agarayı lçtJii anlııılacaktır. 

~-----·----~~ 

Kurajös gemisi 
Dün Marmara açığında 
tayyare talimleri yaptı 
Uçuılara zabitJerimiz de 

tıtirak ettiler 
Dün sabah İngiliz filosu

na mensup Kurajös tayya-
re gemisinin ta) yarcleri 
sureti mahsusada da\ et 

olunan zantın huzurunda 
Marmara acıklannda m~hte
lif rnllmlerdc bulunmoşfardrr. 
[Alt tarafı 4 lincü Si} ıfamızda) 

Avrupa devletl~rile bu me· 
ıele üzerinde vuku bulan 
müzakeratın, bahri teılihat 
konferan~ının neticelenmesi 
üzerine semere vermesi 

beklenilmektedir. Bu tak
dirde lngiltere hükümeti, 
diğer devletlerle birlikte 
gizli istihbar dairelerini 
ilga ed~ceklir. 

İngiltercde gizil istihbar 
dairesinin, resmi bir mev· 
cudiycti yoktur. Bununla 
beraber JngiJtere hükumeti 
her sene, bütçe müıakeratı 
esnasında bu daire için 

- -------

Boks 
liı gi liz bah riy·elilerile 
· boksö1·lerinıi~ 

arasında 

Dün t?ece hararetli 
maçlar ypıldı 
Misafir lrıgiJiz bahriye· 

lileri boksörlerile bir kısım 
boksörlerimiz arasında dün 

gece Beyoğlundaki Fran
sız tiyatrosunda müsaba-

kalar yapılmıştır. Maçlar, 
çok hararetli olmuş, salon 

hınca hınç dolmuştur. lngi
liz bahriyelileri, zabitler ve 

sefaret erkim maçlarda 
hazır bulunmuşlardır. 

Müsabakalar ıu netice
lerle bitmiştir: 

Lorenzo - Bel ( lngiliı ); 
Bel mağlup olmuştur. 

Ntcmi · Makkelley (lngi· 
liz); Necmi sayı hesabile 
mağlüp olmuştur. 

Küçük Kemal, Revali 
{in.) }'enmiştir. 

Melih • Emeri (in.) maçın
da Emeri kaybetmiştir. 

Srlami- Sinçeti (in.) mağ
lup etmiştir. 

gilterinin zengin aileleri~' 
mensup olan ve yaptılt 1 

mukabilinde ücret bekl~ 
miyen zevattandırlar. Bu 
münevver ve zengin lnp 
lizlerin 'bu kadar tehlikeli 
i~e girmelelinin sebebi, 
mıceraya atılmak zevkidir. 

Şimdiki lngiliz gizli is· 
tihbarat dairesi 1914 sc· 
nesinde Sir Bazil Tomsoh 
tarafından tesis edilmiş ve 
umumi harp esnaıında bil· 
hassa Alman casuslarını 
takip ile meşgul olmuştu. 
O zaman bu dairenin 
remıi (N.l.SC) idi. 

Bazil Tomsonun çekil
mesini müteakıp bu daire• 
nin başına bir kimse tayifı 
edilmemiş ise de lngiltereni 

polis müdürü :olan Lort 
Baying bu dairenin de 
reisi sayılmıştır. 

lngilterenin gizli istihba· 
rat dairesi dahiliye alacağı 
müsaade üzerine bütiiu 
şüpheli mektupları sahibi. 
ne teslim etmeden açabilir. 

lngiliz gizli istihbarat 
dairesinin kendine mahstı9 
hir bankası da vardı. Dro• 
mond bank, namile maruf 
olan bu banka, harp eına· 
sında, hiç bir kimıenin 
altın bulamadıtı sırada, 
bankaca maruf bir imza 
ile verilen bütün çekleri 
altın olarak tediye ederdi. 

lngiltered~. hali bızırd.a, 
iktıdar mevkiinde bulunan 
Amele fırkası gizli istihb~
rat dairesini ilgayı derpış 
ettikten sonra Hariciye 
nazırı M. Henderaon muh
te1if Avrupa devletlerinin 
siyasi mümessillerile bu 
rneseJe uğrunda müzake
rata girişmiş, terki teslihat 
konferansının neticesine 
göre bu mesele üzerinde 
de itilaf edilmesi tekarrür 
etmiştir. 

itilaf edildiği takdirde 
lngiltere hükumeti . gizli 
istihbarat dairesini ilga 
edeceği gibi diğer devlet: 
ler de ayni hatb harekeli 
takip eyJeyeceklerdir. 

Saranga • F oh neli ( f n. ) 
yenmiştir. En son yapılan 
Bahriyeli Kemal· Morfi rnü-

sa.ba.kasında Kem.al kaybrt- j V af andat 
mıştır. 29 teırJnevvel Obnhu-

Kan Mektupçuluiu riyet yıl c:l6nOmadGr. O 
pn Hımayef etlal ro-

Ankarı, 19 ( Ya!cıt) - zeU aJaralr, ams CGnı· 
Kars mcktu~ulutunı veUlet hudyetin temelmf lnıv· 
zat tılerl memurllnndan Sell- Y«Jendtr. 
hattın B. tayin olundu. ıı,:.;;;~ıııııe:;.ııc::-OllC::D 



Efgan da 
-

Son ve haki-
ki vaziyet 

Türk .. EfQan müna
ıebıdına Qclince ... 

Ankara, 19(A.A. Teldon) 
-Kabilden Hariciye mü
dürü ımzasilc Hariciye ve
kiletiM çekilen iki telgraf 
aşağıdaki malOmatı muhte
vidir: 

Şah Veli ile şah Mah
mut kumandasındaki Efgan 
ordusu teşrioievelin onuncu 
günü Kabili istirdat etti. 
Beççei Saka efradı ailesi 
ve erkanı mem\Jrinden ba
zdan ıle birlikte firar etmiş, 
ordusu efradınm bir kısmı 
kaçmış, diğer bir kısmı tes
lim olmuştur. 

Nazırlarından cks~isi 
bizzat teslimi nefsetıniıler, 
diğerleri de tahriren arzı 
mutavaat etmişlerdir. 

Guhistan ahalisi hareke
ti vakıalarından izharı n~ 
damet etmektedirler. Tet
rinievelin on betinde Beşir 
Mahmut Nadir Han kibile 
muvasalat eylenüt ve seda
bt ve parlak hizmetlerin
den dOlayı milli Elpa .0-
meuilleri tarafından lnral 
ilin ve kendisine biat edil

miştir. 
Efpn Haricire ~kileti 

tolgrahl)d' Efgan hük6oıeti 
pauuna hükOmet...ıizle mev
cut dostluk münasebatının 
en iyi şekilde ve en sağlam 
esaslar üzerinde idamesi 
arıı.1suou ızhar etmektedir. 

Ankara, 19 ( Yakıt ) ,,..,.... 
Efgan ve Rus sefirleri bu 
gün Mariciye vekilimizi zi
yaret ettiler. 

Hezde~i hıf riy~ 
Nakli kabil olmıyan 

asar için hı müze 
yapılıyor 

lımir. 19 ( A.A) - M._. 
ariJ velcileti namına Sel
çukta Efez bara~elerinde 
cereyan etmekte olan haf
riyatı icra eden asan atika 
lleyeti ilmiyeainden Al111an
yah profetör Davişman bu
gün lsta1'bqldan ı~hrimize 
gebniştir. 

~euleki hafriy~tm mu
vaffşkiyetle devilın ~ttiği 
haber almmJşhr. lzmir mü
ıesin• nakle elverişli olmı· 
yan eserler için Ef ezdq bir 
müze binası inşasına bat
lanmıştır. Mezkur hafriyatı 
yapmakta olan profesörler
den Rulten ispanyaya mü
teveccihen yarm şehrimiz
den hareket edecektir. Ber .. 
gnm~da yapılan hafriyatın 
dahi Sikulapyon mabedin
de muvsff akiyetle devam 
ettiği haber alınmıştır. 

Viliyet ve Emanet 
':Pr.f·hit ftiJ·ihası1111ı 

esasla1·1 ne! erdir 
Ankara, 19 - B. M. 

Mccl:si dahiliye encüme
nince tadil edilip muhtelit 
encümene gönderilen bele
diyeler teşkilatı liyihasma 
göre, İstanbul belediyesile 
mahalli idaresi birleştirile
cek, İstanbul belediye ri
yasctİRİ Vali ifa edecektir. 

Belediye meclisi ile vila
yet meclisi t m•ımisine ka
nunlarla verilen h"kulqa v~ 
\"ezaif, belediye n:edisi ıtza
larilc belediye hududu h&P 
ricindeki vilayet m~clisi 
um::rn~i. i aularından miirek· 

Ad~iyed~ Ber~erler litii-
Hırsızlık çoğalıyor ııa~ıaya ~ç.1ıyor. c~-

Dll:\'OUC- ıdarc he,·eıı 

aleyhine açılan dcıva, diğer ga1..ete davalarile Dün sabah berberler cc· 
birleştirildi . miyetinin senelik idare hey

eti intihabatı yapılmıştır. 
C. H. Fırkası tarafından 
namzet olarak gösterilen 
lsmail Hakkı, Kemal, Hü
seyin Hilmi, Kemal Recep, 
Ahmet Hamdi, Ihsan Lütfü, 
Nuri Efendiler müttefikan 
yeni idare heyeti azalttına 
intihap edilmişlerdir. 

Gaıet~ltt •1-yh&qdekl ~dava· 
ların levhıden muhakemesine 
dün oa dört ~ fstan· 
bul tkinct ceu mahkemı;.şlnde 
devtm olunmuştur. 

DQıkü celsede, yedinci lg. 

llotak d.ır,eslnde irtiıa tahkıka-
tının aettcealae dair 19aki &oo 
ktilama henüz cevap gelmedi· 
il anl'tılllllf, , Cümhüriyet • 
refikim~ akyhlÔe ~ yenl 
bir davı ~vı::ut davalari. bic· 

lefUrOmi§Ur. 

asflylıin mükemmel olmadtğını 
göt.iermek ıeklindc olmUl ha· 

s*ile efkrın tehyiç ~deceii ql
kar bulundu~undan ve polis 
mjldürlfiiünün vilayet makamına 
vudiji tezkerede müdür ·şerf 

B. ın mezkor gazete muhabi~ 

rine bu gtbt beyanatta bulun

~· reı•en bildirdijinden 
bthsediliyor, hakikate muhal&{ 

olar.k Şerif 8. e .den nqro
lupdlJiu lleri llirOIOyordu. Mat-

Berberler cemiyeti nin 
aç4cağı berberler mektebi 
bir haftaya kadar açılacak
tır. Şimdiye kadar 30 tale
b • kaydedilmiştir. Bunların 

Dava, "Cü1Qhurlyet,, jn Qç 

..... tarihh nüaheuda çıkan 
cHır11zhk vuk~b ÇQjal,yQf. 
Polit Mudnrü Şqlf B. halb 
~ tu-siye edlytf• ıer· 
llvL.li ~ır yazıdan dolayı ıh~ 

b11aı kanununua 11 inci ruJ. 
d.a ~liletile 161 lııd maddt yarısı kadındır. 
mudblnce muhektlnfti iştenlli
yqrdu. Cavaya giderken 

J -

edilmlftW. 
Efktn umumly.yl tehyjç IDfl· 

blyelhlde hlllfı heklk'1 ncıriy~t 
davMdır. Evrakta, b'1 yaıının 

Muhakeme, lrti~a hakkında

ki i.stJlamm tekı.dı," Cümhurıyet• 
ve c ~oo ı;aıt • ru~l müdür
lerine tebligat icrışı fçin iki 
te§Tlnsanl on üç buçuRa ha.. 
rakılmı~tır. 

-----

Karagümrük l Kabahatli ~örter 
Ciqayetipin muhake· Son yedi ay içinde 
lllal dlln ço\c bara- 2103 zabıt tutuldu 

retlı oldu 
Kar~aöınri.ikte kuap ir

fana öldijrmekle maznqn 
Arabecı Halitle kardı;ji 
Ş\ikrü ve e11iıte,; Kamilin 
muhAkeme'• ine dün ajır 
ccıe mahkemesinde d•vam 
olunmt.Jttur. 

Dünkü cel~edc müddei 
umumi Cemil 8.1 iddiana
mesini serdetmift Halidin 
teb~vvüren · lcfttilden asıl 
fail, diterlerinin fer'en met
haldar olarak tecrimlerini, 
ancak maktulün bunlann 
evine zor]a girmek isteme
sinin esbabı muhaffefe ola
rak kabulünü talep etmiştir. 

Bundan sonra ıpüdaf aa 
yapıla,.11 Haijdia masum 
olduğu iddia edilmif, mu
hakeme karara kalmıştır. 

Maktulün Yariıleri, katil
den do\ayt ~,minat plarak 
para istf'ııu;mitler, • Kana 
mukabil kan isteriz ,, de
lliitltrdir. Bu ınqh~eme 
esnasında mahk,ıne salonu 
çok kalabalık of muştur. ...... ~~~--,.,..~·· .... 
kep olarak te~kkül ede· 
cek ~lan IJtubul mecliıi 
urouınisine v~rilecektir. 

ts~nbul rneclişi bütçeyi 
biri belediye varidatım ş~ 
hir işlerine, diğeri vilayet 
varidatmı vil~yet işlerine 
tahsiııi mecburiyetini gös
terir iki bütçe tanzim ede
cektir. 

Müşterek teşkilat ve va
zift J .. , için her ilci bütçenin 
varidatından tahsisat tefrik 
olunacaktır. Meclisi umuml· 
ce 8 kişilik bir ~ncüınen 
teşkil edilecek Enciimen 
belediye encüm~nlcri hukuk 
ve vezaifini haiz olatralc 
ifayı vazife eyliyecektir. 
Azadan ikisinin belediye 
hududu Qpricindeki azfldan 
olması mecburidir. 

Her daire reisi kendi 
dairesine ait müzakere sı
rasır.da encümende buluna
cak ve reye iştirak edecek
tir. 

·ahiveler nra. mda 
• f 

Ankara, 13 (Vakıt) - fz. 
mirin Seydi~öy nah!fest mer
lceziuiıı Cvm.ovıaya nık~. Ur
lanıQ Güll::ahçc rıahiyCBinin 
lqva ve yerine kııılbahçe is· 
mile bir nahiye teşkili ~arar· 
lan tli ta.dıl,c:t çıb:!~ır. 

iffl J !1 

Fakat uzun muameleler 
vüz4ndçn eeıal4r l~f Qz 

edile11f fyoı-

Şehrernanetl seyrüsefer idaresi 

otomobillerle diğer nllkll \'ası· 

lan üzerindekl kontrolüne de-
\'am etmektedir. 

Bu husustt yapılan bir lata· 
tlştık cctveJine aöre mart avııun 
birinci gpnoadcn ııeçen 1rylul 
a}'lnm spn gününe kadar 

tehir hudut lan dahilinde 
21 OJ şof ôr ye arabacı hakkın
da cezt zabıt varakuı tutulmut· 
tur. 

Bu r.kamın büyOk bir kıs
muıı JQEörlcr te~~ıl elJllektcdir. 
Yukarıya ırazdığımıı. yelr.On<lan 
mart ıyına 441, nisan• 530. 
111ayua 190, llazirana 99. tem-
muza 207, ağustosa 223 ve 
~en eyli11 ayma dı 437 
zabıt isabet ~tmektedir. 

Gecen bir ayda ıoför ve 
wabacılann yaptıtı 437 suçtan 
1 l O tual bmaiz otomobil 
kullanmak, 2~ Q ehliyetnamesi 

Q!mad.n tof örlü\ yapmak, 21 l 
m'14Aadeslz arab4 aprmtk ve 
23 tar e ıi qe saat1 ınOhijnüz oto
mohil kullanmak cürDmleridir. 

Bu arada 28 •of ör numarasız 
kasket taşımak ve 1 2 şo!ör 

de fazla para olmak ıuçların· 

ban ecza görmü1lcrdir. 

Bu gibi nakliye nsıtaıı sü

renlerden ceza olarak 2 olarak 
liradan 25 liraya kadar para n· 
lınmaktadır. 

Lakın bazı uzun muameleler 
ve haklarında zabıt varakası 

tutulanların itiraz haklarını lcul
lanmalan yüzünden ceza karar
lannın lnf azı bir sene kadar 
gecikmekte, mücrlmlerln bir 
ç~u eski adreslerinde buluca
mamaktadır. Bunun neticesi o

larak da keıllen ceıalardan pek 
azı taht;ıl edilmektedjr. 

~-

};Jler rnl"'ll smılacak 
ÔnüınOzdekı ay batından ili· 

bıu-en kllJllp dükkAnlwınd~ et· 
lorl.n camlı weya td dolaplaf 
içinde satılması Emıınetçe ka· 
rarla~ttrılmıştır. -l.iıımnstı~ ıa~lar 

~ 

Şehremnetl, lt.anahusyon 

lnpatından biriken fazla ve 

!kumsuz taşları hlka meccanen 
vermek için B(lediye meclisin· 

den müaade af mıya karar ver· .. . 
mlıtır. 

Jtilyosta yere dO.şilJ 
Felemenkte Ceva eqaıı 

araSJnda posta seferini ya
pan Felemenk tayyarelerin· 
den biri düo sabahki sis 
hasebile yolunu şaşırmış 

ve Kilyos kurbı.,ındalci or
mtnhğa dü~müştür. Tayya
re mühim hasarata uğramış, 
pilotu hafif ce y.aralanmıştır. --vekiller şerefine 

ı 4 i ; 

JJugun Tilrkoca~ında 
bir fay dyafetl 

vel'llecek 
Ougiin Tlırkoeı1~ndı Ma· 

arif \ ı.:kili Ccnıııl J füsnii ve 
Adliye Ye1üli Muhmur t:~at 
Beyler ercfinc: bir çay ziya· 
f cti verilecektir. 
--- ---...---
V cr01ulilcre et 'e 

yumurta 
Çok fakir ve yardıma 

pek muhtaç veremlilcre Hi
Jifi@hmer tarafından gıda 
verilmek suretile yardıma 
devaıu olunmaktadır. 
~u ~çne 200 verem,iye 

iki ay müddetle günde 2 
yumurta ile yüz direm et 
verilmektedir. ____ ___, 

Parke tası fübr!kas.;ı 
~ 

Bir Maa"' fPUpu tara
fından ıebriınizdeki killer
den yapılmı pMke taşı nü
,num~lerioin tetkik ve te~ 
liline Mühendis me~tebin
de deyam olunmaktadır. 
Tahlil ndicesi muvafık çı
karsa grup Emanetle fab. 
rika in~ası içiıı müzakereyç 
girişecektir. 

Sı'l'p 1cırahn1J mi lraJt 
haberi y4lp.n 

Evvelki akıam Rumca 
gMel~lerden biri, Atinadan 
aldıfı bir \e~afnameyc 
atfen Sırp kıralı Aleksan· 
dnn katledildJğtpi yazıyor-
du. 

y ofualav sefareti bu hu· 
sus\& demektedir ki: 

- Sui kaıt haberi ya
lan\fır. Bu hususta Pel.ırat
twı re.mi bir tekzip aldık. 
Bu haber Allnada çıkQlıt 
ve her tarafa telgrafta bil
dirilmitbr. 

Yınf Yunan lahtelbahirlırl 

Fransız ip~atı bahriye 
tezglhlannna Yunanistan 
namına lnfA edilmekte o
lan iki tahtelbahrin önü
müzdeki klnunevvel zar
fında Y wao ıul•nna gele
ceğini ve Glavkov sistemin· 
deki dördüncil Yunan tah
bahirinin de nlsaaa kadar 
hazır ol~ı 4Una taz• 
leri yauaaktadır. 

Averof zırhlııı, topçu 
mektebi talebeıi de hııtaar 

o!duiu halde top ewdaht 
talimleri yapmaktadır • 

Harp 
Akademblncle 

Dtfn Fevzi Pı. Hz. ta· 
r4fından yeni mezun· 

lora diplomaları 
tevzi ediltlJ 

Yıldızda Harp Akade
misinde dün son sınıftan 
mezun olan zabitana dip
loma tevzii merasimi yaı>Jl· 
mı~hr. 

Merasimi saat üçte baş· 
lamııtar. Merasimde Büyük 
Erkanı Harbiye reisi Fevzi 
Pa14 H4zretleri ile, Ali
Sait, Cevat, Şükrü Naili, 
Fahrettin, Muzaffer, Naci. 
Mustaft, Hapi, Kazım, Sa· 
lih, Galip, Nurettin, Cemil 
Cahit, Nazif, Emin, Rüştü, 
Mehmet Ali, Şükrü Basri 
paşalarla bir çok zabitan 
beyler hazır bulunmuşlıtr· 
dır. 

Fevzi Paia haı.rctleri 
m~zunlara dip,loroılarım 

bizut vermiş, hepsini teb
rik etmiştir. Bu esnada Pa-
şa hazretleri ve mektep 
müdürü O•ısri P&şa birer 
nutuk ir.ı eımi~lerdfr. 

Merasimden sonra bir 
Ç4y ıiylifeti verilmjş, baş
kumandanlık muharebesine 
eit bijyük bir filjm &öste
rilmiştir. 

Şehl'emanetinde miinhal 
memurluklar 

Belediye meclislnln Şehre

manetinde inhHal edecek 
memurluklara tayin yııpılma

,nası hakkındaki kararı tat

bik edilmektedir. Bunun nc
tice:i olarak milnhal memur-

luklar ço~almı"tır. Fakrıc 

bunlara ait vazifeler djıer 

mesai uzuvlım arasındp. tcyzl 
olunduğu için işlçdn l!kSa· 

mıa.hğı söylcnilmcktwir. llu 

sureclo biitçede şene nihaye· 

tine kadar mühim miktarda 

tas;ırruf yııpılmış olacuk, bu 
para Baremin 1t:mancttc tat

bikine kadur mcmurlura 1.am· 

medilen tahsisata karşılık 

tutulacnkttr. Zam hakkında 

geçen çar~ambn giinU Bele

diye meclisinde '•erilen kar-ar 

eylulden itibaren muteberdir. 

Hor~ada 
fogiliı lirası düq 1027,25 

kurujla iÇılmış, 10~6,50 
kuruşta kapanmıştır. İstik· 
razı dahili 100 lira bet 
kuruşta açılmış, aynen ka
panmıştır. 

Altın 900 kuruşta açıl
mış, 902 kuruŞta kapan· 
mıştır. Düyunu muvahhade 

tahvilatı 202 kuruşta a~ıl

mış, 204 kuruşta kapın

mışhr. 

Ankarada Romalılardan 
kalma bir mabet bulundu 

Ankıırada yapılacak olun 
halin zemini ka7;alırken mii· 
him bir \)inanın temellerine 
ccsmllif edilmiştir. Şchrcm:ı· 

neti binasının yanına tesadüf 

eden bu hinanın bir Roma 
mabedi olmak ihtimali vardır. 

Yeni layihalar 
Jleclise gönderiliyor 

Ankara, 19 ( A.A ) -
Ürüguvayla yaptıtımız dott-
luk mukaveleıine ve Mvıi
sad4 bir yüzbate He nefe
rini öldiren Siverekli Hacı 
Eyibi.n iclam kararına ait 

JiyiWr:r M. meclisine gön· 
derildi. 

Şeker 
AJ/lııllu fllbriluuı iki 

ayda 47~ vagon 
iJtihyl etti 

il':clirne, ı 9 (A.A) - Al
puıtu ~eker fabrikası senelik 
faaliyetine nihayet vermiş

tir. li·şbrika iki ay zarf mda 
47 5 vagon ~eker istihsal 

ccmi~tir. 

Trakyalılar yağmurdan 
memnun 

Edirne, 19 (A.A) - Bu 

ekin 7.amanı yağan feyizli 

yağmurlar, Trakya çi(cçi:iinin 

yuzünü güldürmüştür. 

Kacak etler . 
T opkapı haricinde ba1J kim· 

selerin kaçak olarak et keılp 

sattıkları yazılmı§tı. 

Şehremaneti kaçakçılık hak

kında tıldbata baılamııtır. 

Fazla er verilmiş 
y 11ın ude fahrcttlo lurıln· 

de bir mübadıle verilen evlerla 
istihkakından fazla oldueu an

laplmıı. evlerin bir kısnıı 

istirdat olunmu,ştur. 

E ~ek elinden pastırma 
yapılıyor mu? 

Şehrem....,ti ,ehırd. satılan 

pashrmal111 llhlll ettireeek, *" 
etlllden yapıldıkları ullfllaa 

ptatır...ı.rı müsadere ad~ 

ve bunları aatanlar: da ceU! 

lendırıl~br. 

GaYri mübadillere • 
tevziat 

Gayri mübadiller cemi· 
yeti dün kırk kişiye tcwi
atta bulunmuştur. Ustecle 
isimleri muharrer diter üç 

kişiye de bugijn wvziıt , •. 
pılacaktır. 

Acıtacak fabrikalar 
• 

Bu ay zarfında ,ehrimiz· 
de bi~ ilaç f.bri~ ve 
bir de vejot.liQ ftbrikaıı 
fçılA~r. Bir~ Hne IOll· 

r• d~ bir lcaswn fabri~ 
kü11t c~ilccektif. hndp 
başka bir ç\ÜlµlatJ. f•briP.fı 
için de viliy~tt oıijr~ı 
edilmi~tir. 

Atina elcimiı ,, 

A11kara, 19 ( A.A) -
Mezuncn lıtanbulda buh~
nan Atina cl~miz Enis bey 
hariciye vekaleti ile tamta
ta bulunmak üzere şehri
mize ıelmiıtir. 

Pakir çocuklar ıçın 
ilk mekteplerdeki fakir 

~oculdara iıda tevziine ltq
lanmak °'~redir. Bu sene
ki yardım geçen seneye 
göre yüzde 27 oisbetinde 
fazla olacak, bu turetle 
4000 çocuta ııda voriltcek
tir. 

llilaliahnıerin yardımı 
Hilaliahmer Tra~n ve 

Rize havalisindeki ıu bas
kını feliketudelvinc ıim
diye kadar SS bin kilo mı· 
11r göndermiştir. Bu hafta 
içinde de tekrar 25 bin kilo 
gönderı lecektir. 

Maarif müdürü 
Maarif müdüıü Ali Hay

dar Bey baıa iılır hakkın
da vekaletle tıpıas için 
Aııkaraya gitmi§tir. Haydar 
bey bu h1Jft• içinde şebri
mip dön"eldir. 

Adliye ,,kilt 
Adliye vekili Mahmut 

f..at !); İR sah gfinü Anka
raYf avdet etmesi muhte
meldir. 

Hir küv halkım birbirjue . 
düşürdü 

Otin gece Kamcıllı kö)·Üfl· 
de feci bir hadi e olmuş 

Mustafa oğlu ~fo cafa ııamın· 
da bir şahı bir arbede er 
nas.anda ~Jlmdan ağır su· 
rette cerhedilmi tir. Re.ı;ınl 
tahkikata nazırın KamcıJhı 
muhtan 1ustafa ile mecruh 
l\Iu. ta fa arasında miınakret 

mevcut imiş. ller iki i\h.ıS· 
t•fanın da tarafcarlan yarmış. 
Çarşamba gece i alaturka 
saat üçte her iki taraf:ı men· 
sup olan köyliiler biribiri•1e 
~irmi ler ve l:nnh bir kav· 
gay~ yol a,Çmışlardır. Uu 
sırada l\Iustaf a oglu 1u"tafa 
köy odasından dı arı çıknuŞ 

ve kavgayı durdurmıık i ce· 
miş, fakat atılan tabancalar· 
dan çıkan bir kur~un ile 
yere yıkılmıştır. 

Kurşun kasığı listiine ısa· 

bet etmiştir. Yarası ağırcndır. 
Yak'a)ı ihtas edenlerden .Ah· 
met oğlu Mu rafa, koruca 
.Ali te arkadaşları jınderm• 

tarafından tc\•klf olul\fllı,ıştuf. 
Mecruh memleket hestanesi~ 
yatınlmıştır. 

(8ıllkeslr • Türkdıll] ----.. 
Bir papaslık 

iunirde kaiollk p11pal' 
l•r bir N•umun cenll" 
zeıinl kaldırmadılar 

b.Jrdc ahiren vefıt ~
blr ltalywn çcaaıealncle olduk.· 
~ bir ~ ohotıttw. ttııect 
reflklmll. bu husuata ıu stUJ• 
len yezıyor: 

M. Pavlo KoMıçonua ~ 
au. ınerulmllü Katolik ~ 
~taa lmttaa ctmlfler ff 
~VefflQU\ MJaoD olcluiuPıt 
töyltyft'ck hMta naezarlarıııt 
btle gömmek Weme"41lerdlr' 
a.. ....... Mbel• karp•da 
bl. mOteY..._ıa d~lan tMr 
~lliı Pr9'"'tao pt_puı but. 
11;1ulw v• d1al -~ f'I' 
~--M-.... ,..
,..,.. FJ..dbaaı 411!. MIMP ... ................ .-. 
bmlrde bir köy halkı· 

mn n~li 
Çt,mınin Ildır köJüode 

tetkikat yapmış olan lzrntr 
valisi llhhiye müdürü utt 
beyin de bn11dnl öğtentt*' 
ten sonr~ bu köyün AJaf" 
tıya nıkJl hususunda tffll 
vennlJdr. Burada köylfjN' 
ve muhacirler, kAmllıft sıt" 
mıdan rnuzıartptlrltr. .Bunltl 
vıktlle burada lskAn ıdU.., 
~e biuıt taHp olmuşıırdl> 
Cümlesi 50 ılle kadar ıal9' 
mln edilmektedir. Alaça~ 
hukömet taraftndan kendtlr 
öne muavenet edilecektir. 

Borda fayda h bir 
cemiyet 

Bor kUlbauda ( ~ 

Vanm am evvelki 

VAKiT 
20 tfflirteO«~ 

Filb.ci. ~ıı" ,.,ı~" 
ı~tul, IM.r n• d~ 
mebai ise At.ko P•.,. 
Hur~lntn ·- ret r 

mle yadetmlferelı :: 
dtlertne t+ Ceaubl ~
garya?! valiıi Pretl' 
leksander Buıortdl ....... 
lakalttm yeriy.,.. rJ. 

Btr zate rettnill ~ 
0 . ·--"·· clnde v.,den ...-__. 

zat hatdnla.ıa_ ~ 
ha1111eh•a•111 ~ ... 
.. - ..... 111a..,. .. 
buna bir ..-
llllJon& 
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Habibullah kale delilinden ka 
JMJJTh[MDA li Yeniden adam top,,,, ı-·ii;-~iqom ' 'i 
61" EYAUATJ lıyarak , tahkimat ... §.!.ı1~~.~J 

Aza iM kıymetler k h b h < S.yofl• > ........ 

Bilme11 kaç sene evvel, ya para ar e Ö"" Elhamra ı Partslt ,ar~cı 
ahn a7., lıyor, dediler .., Melek : Endülus gülü 

sikkeler sırroldu, kağıt pa· zırlandıgı haber Opera ı &her ııafttt 
ralar ,tdı yürüdü. Daha ya· Majlk : Casu• kadın Askerin maneviyatı yerindedir kın ıır mazide, 1<ömür tü· veriliyor Ekler : Mtşel Strogof 
ken)'or feryadı basıldı. 
P"rol, mazot, benzin için- Peıaver, 18 (A. A.)- KAbill elde etmek lçtn yapılan Asri : Günah yolu "1,ukat onlarda bir kanaat ()ardır ki düşman 
:} böyle denilmişti. Bunla· muharebeler esnasında oehrln haricinde bulunan İngiliz Etuval : Sö11de baktrele 
a bakarak • kıymetler aza- sefaretine alt binalar ric'at etmekte bulunan aaker ta. Şık : Aşk alevi 
Jıyor l,, demek yanlış bir rafından mühim surette hasara ufratılmııtır. Yalnız esas Alkazar : Volga mah/efim-
hüküm olmaz. bina muhafızlar tarafından tlddetle mildafaa edlhnit ve 

Eu azalan kıymetler eğer bunlardan üç kiti bir taarruzu defederken telef olmuı. 
sade maddi şeyler olsaydı, tur. Fransız sefarethanesi de yağmacılar tarafından bazı 
ih•iyaç yenilerini buldurur huarata ufratılmııtır. 

lan 
Liikııemburg : Genç kız kalbi 
Pangaltı :Floransalı kemancı 

cı ... uı..I) der, avunurduk. Fakat ne Hablbullahın ele geçirilmesine remak kalmııtı. Ken· 
yazık ki insanlığın manen dtsl kalenin bir delilinden kaçıp kurtulmıya muvaffak HllAI 
de çok kaybettiğini göre- olmuı lae de atlesi esir edtlmiıtir. Alemdar 

: Ankara pola!l 
: Ankara poslmı 

rek yaralanıyoruz. Misale Moskova, 18 ( A. A ) Termezden bildiriliyor: Kemal Bey : Kanlı canbawne 
ne hacet var, her gün bu KAbilde intizam ve asayiı tedrici surette iade edilmek· Uu.d•kör) 

acının başka bir şeklini tat- tedir. Süreyya P1- : Sokak kadını 
nııyor muyuz? Hangimiz Peşaver, 18 ( A.A) - Buraya gelen haberlere naza. 
bugün hakiki faziletin var· ran hali firarda bulunan Habibullah Nadir hana karşı 
lığını imanla müdafaa ede· mücadelesine devam edebilmek için Kohebaman eyale-
biiiriz? tindeki şehir ve kasabalarda adam toplamaktadır. 

Hele dün okuduğum bir Habibullah, takibi için arkasından gönderilen kıtaata 
haber büsbütün içimi çürüttü. karşı şiddetli bir mukavemet göstermek üzre Babüssaraç 
Haberin bahsettiği hadise in- mevkiini tahkim etmiştir. 
gilterede geçmiştir. Kanun Çinde bir kısım kıfaf yeniden 
hadisenin hahramanına "do· • ffi 
landırıcı,, diyor. Fakat yap· ISyan e 
tığına bakılırsa, bu adam, Şangbay, 18 (A.A) - • ·ankine 60 mil mesafede bulu· 
yeni kuracağı sistemin de· nan Vuhu me\·kiindekl kıtaat bu sabah isyan ederek yağ· 
lilk rini lıazırlıyan bir filo- macılığa koyulmuştur. , 'an kin mili! hükCımetl vaziyete lı~-
tofa da benziyor. kim olduğu iddiasındadır. lngiliz kadın ve çocuklar berayı 

Bakınız herif ne yapmış: ihtiyat bir İngiliz gumbotuna alınmı~tır. Diğer lnglliz gam· 
Bir gün gazetelere şöyle bir botları da vak'a mahalline gelmi~tir. 
ilan veriyor: "Falan cadde Şanghay, 19 (A.A)- Wuhudnn bildiriliyor: 
Üstünde bir altın saat bu- k" d k l Hü .. m~te sa ı olan kıtaat, simıtle Wııhu iizerlne 
unmuştur, bir lira mukabl- yürüyerek dün mezkur ·mahalde çıkını~ olan karga~alıkları 

linde sahibine teslim 'edi-li 
1 

' ba,tırrnı~tır. Asilerden 500 ünün silahları _alınmıştır. Diğer 
r ~ Adam, tuzağını iyi hl h k asiler, şe r arlcine tardedilmişlerdir. Gambota iltica etmiş 
urmuş ve blr çok adi sa· l ti olan ng!liz kadın ve çocukları meskenlerine avdet cımiş-

a ere gayet ince bir altın 
• f !erdir . 
.. ar geçirmenin yolunu bul-
nıuştur. Şanghay, 18 (A.A) -itimada ~uyan bir menbadan lstlh • 

lıanın çıktığı gün yedi bar edll!(ine göre t'engyuhsiangln kuvvederl Ghegchovv 
kişi gelmiş ve sa;.tleri ha- şimendifer h·atrının iltisak noktasını zaptetmlş olup Ilan 
kiki altın sanarak • kendi nehri boyunca Hankovvıı doJtru llerltmektedlr. Diğer taraftan 
malları olmadığı halde • a~i ceneral Changfak demir kııborka tesmiye edilen askerler-
kabullenmişler. Aylarca bu ile Kuvagsl den çekllml~ olup cenup tarlk!le Hangkov,· ye 

doğru ilerlem~ktedir. Kafi muharebenin bir kaç gün son-ra 
tuı.~k bolbol müşteri bul- Hankovda vuku bulması mubrcmeldlr. 
ırıuş. Sene sonunda dolan
dırıcının Hin yedi bin İs· 
ter•;ne yükselmiş, Fakat 
sonra foya meydana çık· 
ll'lış, herif mahkemeye ve· 
rilnıiş. Verilmiş ama, Adli· 
Ye liir yerine on bin do· 
l:tl\dır cılı bir dava ile kar· 

01 tı •nı d2 anlamış. 
Yle;ya eğer yalancı saat-

l
lcr, altı!l dive sürmek do-
a d • 
n ırıcılık ise onları ken· 

l· • 

bı nıalı '.'"ibi kabullenenlere 

başka nasıl bir sıfat verile· 
ilir? ". iv!· 1,•ııdi lakalım ne olacak? 

~·ahı.eme, bu çirkin cürüm 
ıııcır · b .. ·· h Ik ı L· ıııın ulun a a ar.nı 
•ı·er birer sökerek ortaya 

1 ,, 
ı:ı atac..ık yoksa bir kul
~ınu Lulup hadisenin üs-

ır.:'': sükfüun ağır kapağını 
leı dndirec:k?,. Eğer ada
k.ı fo!ilet gibi azalan 
li:ltıetlerdense dava sessiz· 
tar\. gömülür ve insanlık 
liıı ı ınde, yeni bir kıyme· 
q mezarı daha kazılmış 

r. 

Seryah ,.... -
ka>ldr lt.alymı sefa-

ı·euıuııesiııe taaruz 
lr, 1 ~ltLksel, 19 ( A.A) 
bııı~ ~ sefirine karşı vuku 
la ,~ sui kast teşebbıisü 
~d,ı0

1;d~ki riyayetler iZ'lm 
'· ,tır. llak;kati hulde 

• c lıa ittir. rırk kadar 
t ~ "llıt,ları kırmı~lar YC ateş 

. ler , 1. 1 • • c po ıs va. u ma· 
geline~ l.aıneıı firar 

rı,!· • 
ır. %.ılııta, bunların 

<:e . • 
1 

rınt.cJir. 'l. llym n>, 
~ . 1 Y•n tal} ıın sefarcthn· 

. .d •ek clkh umuınire· 
ı ' ı· . . ını uyandırmış olan 
ıt hadi krdeıı dolayı 

n 
1 

c lif ve !teessürlerini 
Ctn;J,tir, 

Pariste komünistler hakkında 
yeniden tahkikata Qeçlldi 

Par le, 18 (A. A) - Kom0nl8llerln feaat tertibaıı haklandelr.I 
ıalıkıkat devam etmlı ve neticede 60 kiti lttlham altına alınmııı
tır. Bunların araeında dört komünist meb'u• vardır. Bunlardan 
halı hazırda tevkif edılmlİ olan M. Varty ile halı firarda bulu
nan M. Duclos, M. Dorlot ve M. Cochln dır. Milttehlmlerln 
yekOnu 160 a baliğ olmuıtur. Maznunlar, devletin dahil! ve 
ve harici emniyetine kartı fesııal terlibatında bulwımuı olmakla 
itliham edilmektedirler. 

Paris, 18 (A.A.) - Economiste de parlı gazetesinin mudu
ru, esham ve tahvilAtın aun't surette tenezzülüne bala olmak su
retile devletin kredisini ihlll etmlt olmakla ittıham edilerek tev· 
kil edilmtttir. Mevkuf btlhasaa Fransız dahili istikraz tahvili.tını 
düıUrmek için Pariı borsasına heyecanbahı evrak tevzi etUrmekte 

idi. 
Paris, l8(A.A)-Humanlle gazetesine nazaran, mcthur 

eserinin milelllfl Barbuase de konıilnlat tahrlkaıı dolayıslle 
ed ılen kimoeler meyanında bulunmaktadır. 

•Atct• 
tevkif 

Alınanlar denize yeni bir kruvazör indirdiler 
wilhelmshalen, 18 (A.A) - Leipzlg kruvazörünun denize 

indirilmesine ravassut edilmiştir. Harbiye nazırı bir nutuk 
irat ederek Alman harp bahrlyesini hararetle methü sena 

etmiştir. 
Rakovski Siberyıtya nıı ııefyedildi? 

Berlln, 19 (A.A)- Berllner Tageblatt, gazetesine naza
ran, Rusya mn sabık Paris sefiri Rakoveskl, Slberyaya nefye-

dilmiştlr. 

Almanyada Nasyonalıstlerin 
beyannamesi etrafında 

Berlln, 18 (A.A) - lllndenburg, 1\1 Muller 1 kabul 
ederek, nasyonallstlerln arayı umurniyeye müracı\at için 
tanzim etmiş oldukları beyannamenin başvekil ile nazırları 
biyanetl vataniye ile lttlham eden dördüncü maddesin! 

takbih ve reddetmiştir. 

Arjantinde gene müsademe oldu 
Buneos-Ayres, 18 (A.A) - Dün akşam relslcümhur 

!rlgoes in taraftarları Ue aleyhtarları arasında ,bir rnüsade· 
me olmuş ve yUz kadar tüfek ateşi teati edilmiştir. Neti· 
cede bir kişi ölmüş, bir çok klşl yaralanmıştır. 

Yağmurdan Selanik-İstanbul munakalatı kesildi 
Atina, 19 (A.A) - Yuğan yağmurlardan dolay! nehir• 

!erin seviyesi yükselmiş ve Sufe! yakınında bir şimendifer 
köprüsünü sular alıp götürmüştür. Bu yüzden Selli 

.........................................•...... 

Oiı~ilerin imll~ını 
[Baı makalemizden mabat J 

Bu vaziyete nazaran eıki
denberi diplomasız olarak 
muayenehane itleten dttçi· 
ler ile bugün herhangi bir 
dlıçinin yanında kalfalık 
eden ve yarın da edebilecek 
olan dtplomaaız kimselerin 
arasında hiçbir fark göze· 
tilmiyor demektir. 

Böyle bir farkın göste· 
rilmeıl, eğer vaki ise, doğ

ru değildir. Çünkü esasen 
batlı batına bir muaye· 
nehane idare eden diplo
masız bir ditçiye imtihan· 
dan geçirimek tartı ile 
icrayı san'at müsaadesi ver
mek bir hakkı mnkteaebl 
tanımak d-ek lae de her 
hangi bir dlıçlnln yanında 
kalfalık eden diplomasız 

bir kimseye batlı baıına 

muayenehane açmak sela· 
hiyeti vermek hakkı mük· 
tesebi tanımaktan fazla bir 
imtiyaza mazhar kılmak 
demektir. Zaten bir dlıçi 
yanında çalıtan kalfanın 
bundan aonra da bu tarzda 
çalıtmasına kanuni bir ma
ni bulunmadıit gibi ditçl 
mektebine devam ederek 
diploma almak irnkAru 
mevcut olduğundan bunla
nn hakkı müktesep iddiası 
serdetmeleri mütküldür. 

J.lf el11net Asırn 

Feci kaza 
[Üatarafı 1 inci ıayfamızda] 

Üzerinde bulunanlar on 

bet metre yükseklikten 
bahçeye düımüıler . Yere 

düıüıleri, üat üate bir vazı. 
yelle olmUf, altta kalarak 

doğrudan doğruya yere de
ğenler ağır diğerleri nlıbe-

ten hafif surette yaralan • 
mııtır. 

Ev sahibi Mm. Elen! 
Partena ölmüf, dan gömül
müıtür. Mm. Elenlnln 14 

• 
15 yaılannda iki kızı ktm-
sf'siz kalmııtır. 

Kiracı Mnkerrem H. ın 
yaraları ağırcadır. Fatma 

Hanımla Hacı Süleyman 
Ef. nin ve Mm. Atinanın 

yaraları da hafif detıldir . 

Bunlar hep hastanededir • 
Diğer bir kazazede ile bir 

çocuk, h!lfifçe yarala.nmıt

lar, hastanede yatınalanna 
hacet görülmemiftir. 

Hadisenin kaza olduğu, 
balkonun yedi kitlnhı •fır· 
bğı tealrtle çöktG~ tahak· 
kuk etmlfllr. Maaınafth, 

tahkikat tamtk olunmakta· 

ıiic' at ettiği bir sırada ilerilenıekten 
nıenf'dildikleridir ... " 

Kale haricinde ne olup bit· 
tlğini ve tark ordusunun 
nerelerde neler yaptığını 

bilmiyoruz . Binaenaleyh 
ancak kendimize, kale 
muhitine göre beyanı fik· 
redelim. 

Şürü Pata baıkumandan· 
lı~a çektiği teljrrafta diyor 
ld: ( mürettep fırkalar<!ak! 

redlflerln maneviyatı bozd· 
muıtur; artık bu üç fırka 
ile taarruz edilemez. ) Ben 
diyorum ki : bu, askere lf· 
Uradır.Zabitler ve kuman· 
danlar ne kadar zeki, ne 
kadar nüfuzu nazar sahibi 
olursa olsunlar, efradın 

h&.leti rııhiyeslni gene efrat 
.kadar bilemezler. Onlarla 
sathi .emaslar ve zahiri 
alakalar kafi c!e~ildlr. Fa
kat biz, her an efrat ara· 
sındayıı, onlarla yatıp kal· 
kıyoru:>. yemek yiyoruz, 
açıkça dertleıiyoruz. T abli 
sizin görgünüzJe bizim gör· 
gümüz arasında çok fark 
vardır, sizden sakladıktan 

hisleri bizden saklamazlar. 
Belki s.ze bir gösterit ya· 
parlar: fakat bize yapmaz· 
lar. çünkü buna lüzum 
ırörmezler. 

İıte buna binaen kat'ı. 
yetle auediyorum ki: efra· 
dın b i hisleri bozulmuı-
tur. Fakat maneviyatı .. as

la! Bo ulan hisleri de açık-
ça söyleyim.. efradın bu 
tanda sevkü idareye itima· 
dl kalrr.amııtır. Henüz daha 
Sultan Selim camiinde idik. 
Huduttan geri çekilen kı
talann askerleri de Edime
ye yeni gelmlfti, hem bun
lar redif değil, Nizamiye 
taburları idi. Bizim asker, 
onlarla temaa etmit. Hu
duttan gelenler demiıler ki: 
(Biz dü~manla harbettlk. 
Rüc'at ettirdik. Hududu at· 
lıyacaktık. Fakat bizi blla 
sebep geri çektiler.) 

Bu, alelade bir asker sö· 
züdür. Fakat bu alelAde 
asker sözü, alelAde bir as· 
kerin kalbinde o kadar 
mühim izler bırakır ki ... 
Netekim böyle de olmuıtu. 
Tabii siz de bilirsiniz daima 
eski muharebelerden hah .. 
eden eski askerler, Moskof 
muharebelerinden ve sair 
harplerden bahsederken 
bütün mağlubiyet mesele · 
!erini kumandanlann rüt -
vet aldığına , memleketi 
sattığına atfen birçok hi • 
kiyeler ve hatta türküler 
söylerler. Bunlar, cahil ıı • 
nıfın kalbinde yerletmlf 
bittabi gayn vaki efsane • 
!erdir. Fakıı.t.. Bu ehemmi
yetsiz gibi görünen ıey 

bize tunu lsbat eder ki bi
zim askerin en çok ehem· 
miyet verdiii nokta evvela 
kumandan sonrada rüc'at 
meselesidir. Demek ki as· 
kerimiz; rüc'at emri veren 
bir kumandan istemiyor. 

Alelhüıuı düımana galebe 
çalmak üzere ... lıte daha 
harbin ilk günlerinde hu • 
dutta vaki olarak bütün 
askerin rubmı 

rak, telatlı emirler verile · 
rek btribirl arkasına 

sıralanan bu rüc'atlar 
daha hala bugüne kadar 
devam etmekte ve askerin 
hislerini ve kumandanlara 
kartı da ltlma tlarını sus· 

maktadır. Eğer rüc'at icabatı 
askeriyeden iae bunu ev
velce askere mlllıaaip bir 
lisan ile anlatmak ve (bu· 
rünkü askerliğin onda biri 
kahramanlık dokuzu da hf. 
ledlr. Biz düımanı böyle 
bir hile ile yeneceğiz) de
mek acaba mümkün değil 
mi? ... lıte bu, yapılmamıı· 
tır. Askere ( 5ilah baıına .. ) 
dedıniz mi? askere derhal 
dütman hududunun öbür 
tarafını görüyor. 

Çünkll evinden bu hiı 

ile çıkmıt ve dllşman mem· 
leketini zaptedeceflni ka
fasına koymnıtur... Belki 
maneviyatı bozulan kıta· 

!arda olmuıtur. Fakat bu-
nu umuma teımil etmek 
bütün rediflere iftira et· 
mek demekttr. Bizim tabu· 
rumuz da bir redif taburu
dur. ilk atefle bu kailaı· 
yaralı ve ıehit vermesine 
raf men nlçln oon da.ldka • 
ya kadar mevkllnde sebat 
etti? 
Akıam karanlığı tama

men çökınüttü • Y ai!mur 

yavaı yavaı aerplftlrmeğe 
ba lamııtı. Kalktık, karar
gaha doğru yürümeğe bllf· 
ladık. Kumandanım birden
bire durcıu: 

- Biliyor musun.. Dedi. 
En mühim teY nedir? baı· 
kumandanlıtın bir noktada 
çok büyük isabeti var. Di· 
yorki: {Kartınızdkl diişma· 
nın hali sizinkinden daha 
fenadır. Bu çok doğru tey. 

- Şüphesiz kumanda· 
nım. Mesela: Döllük ve 
Kayapa harplerinde bütün 
kıt'at, emir ve kumanda
dan mahrum.. Para.kende 
bir halde rüeat ederken 
düıman birdenbire muka· 
taarruze geçip te tiddetli 
bir takip gösterseydi .. 

- Vallahı, Pravadı ova· 
sında hepimizi keklik gibi 
avlar ve daha o gün, eli· 
ni kolunu sallıyarak Edtr
neye girerdi. Demek ki, 
o kadar ezilmit bir hale 
gelmit ki yerinden bile 
kımıldamıyordu. 

Birden durdum ve yut -
kundum. Fakat ne olursa 
olsun söylemeğe karar ver· 
dim: 

- Size çok tuhaf ve 
çok acıklı bir fey arzede
yim. Şükrü Paıa telgra • 
fında: 

"Bizin üç fırkamızın, diif· 
manın bir fırkadan az tah
min edilmiyen kuvvetile 
muharebe ettiğini ve geri· 
ye püskürttüğünü söyLyor. 
Halbuki bunda pekçok al· 
danıyor . 

- Niçin?" 
- Arzedeyim efen<llm. 

Bu harpte askerimiz tara· 
fından esir edilen otuz üç 
adet Bulgar esiri var ki 
bunlar Edime !tfaıye ka . 
rargihındadır. Biz bu a • 

Havaya giden para! 
Gazetelerden birisi, ıu 

ha beri yazıyor: 
" Geçen sene memleke

timize 2 milyon 269 bin 
liralık gramofon ve plak 
girmiş. Paramız nereye ve 
nerelı!re gidiyor ? 

Refikimizin sorduğu şu 
suale cevap verebiliriz: 

- Nereye gidecek; ha
vaya, yahut havalara ... 

<> 
Kattın yaşı.,, 

Elli beş yaşına girmiş 
olan bir A man ak· 

trisi, bütün Alman gazete· 
!erini alakadar eden bir 
davayı kaybetmiş mesele 

şu: 

Bir salnamede kendisin· 
den bahseden lıir muhar· 
rir yaşının dli beş olduğu
nu, nasılsa, kaleminden 
kaçırıvermiş. Madam, bu 
doğru söze fma halde hid
detlenerek hemen mahke
meye koşmuş; elindeki te· 
vellüt şahadetnamesini gös

tererek: 
- İşte, demiş, ben 47 

yaşındayım. Bana bühtan 
edenlerden dııvacıyım. 

Mnhkeme tahkikat, tet
kikat yapmış ve neticede 
anlamış ki bu tevellüt şa· 
hadetnamni aktrise ait de
ğildir. Bu elim 1 neticeden 
sonra artık kadının ( 55 ) 
yaşında olduğu Alman ad
liye siciline de geçiyor. 

BizJe ne iyidir, hiç kim· 

se kadın artistlerimizın Y~· 
larıle alakadar olmaz. Son· 

ra Nezihe .Muhittin Hanım 

gibi muharrirler ele kendi
lerine "Mı.kaını Valide iz,. 
ünvanım veren Yu uf Ziya 
gibi mizalıçılara kız ılarl 

1'oplu l..,11e 

Hatı .. a gelenler: -
Dalgınlık eseri 
Fransız asillerinden biri 

gayet yakışıklı ve nazik 
olmakla beraber, son de· 
rece dalgınlık ile meş

hurdu. 

Bu dalgınlığı seİJebine 
güç vaziyetlere düşer, fa
kat zarafeti sayesinde ken· 
dini kurtarınıya muvaffak 
olurdu. 

İtalya sefiri olduğu bir 
sırada Romadaki San Kar· 
los tiyatrosuna giden asil 
bir akşam Avusturya sefı· 
ri ile bir locada birleşmiş. 
Asil locaları gözden ge
çirdikten sonra Avusturya 
sefirine demiştir ki: 

- Aman yarabbi! Sü
fera locasında ne çirkin 
bir kadın varl 

Avusturya sefiri cevap 

vermi~. 
- O gösterdiğiniz ka· 

dın zevcemdir Mösyö ... 
Fransız asil hemen ken

disini toplamış: 
- Hayır o işaret etti· 

ğinizden bahsetmiyorum! 
Yanındaki beyaz elbiseli. .. 
Aman ne kadar çirkin ... 

Meslektaşı mu~ber bir 
halde cevap vermiş: 

O bt>yaz elbiseli 

hemşiremdir. 
- Onu demiyorum.. u 

üçüncü .. Ötekiler pek Y•· 
şıklı kim eler ... 

_ O üçüucüı;ıi 

Efendim. 
As l on de c n k 

l şu sozl i ··yı 
- Oh baki 

bir nıah'uk B 1 ,. 



4 Savıra 
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ilyarderler 
Nasıl zeng"n oadular'1 

~~~~~=~~:~!!JO:Roçiltler -
ihtiyar bankeri_n son galebesi 
Roçilt öbneden hir se1~.e e~'vel. r~ıki~l :}Jrer" 

ile K1·edi Jl1obilye 11nıessesesu1111 iflasını 
görebildi 

taklif kabul olunmıyordu. ahlak ve tabiat itibarile 
"Roçilt" ler Viyanada nü- ihtiyar babaları "Meyer" i 
fuz\arını muhafaza etmekle daha çok andırıyorlardı. 
benıber "Perer" grupu , Hizmet etmiye mütemayil 
"Roçilt,, lerden 1855 ve vicdanlı kimseler idiler. 
1860 şömendöfer inşaatının "Londra,, daki "Roçilt" in 
en mühim lokmalarını ko- mütaazzımane gururu ve 
paı mı ya muvaffak oldu. " Paris ,, teki ... Roçi\t ,, in 

Maamafih •Clmls Roçilt' kaba tavırları kendilerinde 
ucunda kaz.anmak olduktan yoktu. 
aonra en şiddetli mücadeleden "Frankforttan ki ana mü-
sakınacak tıynette bir mahluk essese " Roçilt " lerin en 
dAğildL Daha 1845 te neye büyüğüne mahsus olduğun-
müktedir olduğunu göstermlotl. dan ve diğer iki mühim 
Şimal tömendöferlerlnin teslsl merkez yani Parisle Lon-
emasında, hükilmet bu hattı dra, " Natan ,. ve 14Cimis., 
kcndl hesabına ltletmek iıtl- tarafından işgal edilmiş bu-
yordu ; fakat cRoçılt> 'Vatan· lunduğundan ikinci evlat 
daı hükümda•rın zamanında re- olan .. Salomon ,. ve dör-
vaç bulmuş olan Oııule müra- düncü evlat olan .. Şarl " 
caat etti; rOıvct yedirdi. k 

k endilerine. yer edebilmek 
ı.ıRoçılt., şömendöfer şlr eU, 

beheri 500 franklık 400,000 için epice zahmet çektiler. 

k kk Onların da sermayeleri var-esham tedavüle çı araca en 
ıkı medlse bervcçhı peıin dı. ihtiyar " Roçilt ., in ço· 
ı soao sehim yani yedi cukları mühim bir işe giri-
buçuk milyon frank verdi. ıecek kadar servet sahibi 
• Roçtlt ,. projesi parlamento idiler, Fakat " Napoleon ,. 
tuafından hemen kabul olundu. muharebatının kendilerine 
Fakat aAaıının kapablması lazım cesim bir kar ve fevkalade 
gelen ehemmiyetli blr unsur 
wrdı kı oda matbuat tdl. Mat· 
buatta hisseılni aldı. Bntün Pa
rla gazeteleri muharrirleri der~ 
cel ehemmiyetlerine göre hedt· 
y~ makamında elll, yüz, yUıel
lt sehim aldılar. cRoçllt" ln 

hediye gönderdtAl gazetelerden 
yahuz biri, "Nuyonal., gazeteıi 
hediyeyi reddederek lfi mey
dana koydu. F akıt mücadele 
nihayet bulmuş "Roçth> eme
line naıl olmuştu. 

Bu kaba ığf al vo Uma 
Qıullert ıktncl lmperatorluk za. 
manında «Lui Fillp> zamanında 
olduğu kadar kolay tatbik olu· 
namıyordu. Her nekadar hakiki 
demolcratlıQa henüz uman var 
kil ise de sermayedarlar kıtle
lbıden parayı ÇJkarmak lçln 
demagojik Usullere müracaat 
etmek, bir teY elde edilmek 
isteniyorsa rekllm yapmak lcap 
ediyordu. Halka karıı bu gthl 
tedabir lttthazına IUzüm görul
meal artık thtlyarlamıya baılıyan 

"Roçtlt., in hotuna gitmiyordu. 
Maamafih mali muvaffakıyet

ler! devam ediyordu. Meıela 
Belçika şömendeferlerlnin lnf8Sı 
için birkaç milyon « dercep > 

etmlye muvaff akoldu. Şimal 
tömendöf erleri tirkeli veznedarı
nın ıhulisından kaybettiği meb
l&Aı diğer ıömendöf er şirket
lerinden kazandıAı para ile le· 

lifi eyledi. 
Her ıeye r~men «Roç.ilt>in 

Fransada ki ıevket devri ntha· 
yet bulmuıtu. "Ceymis Roçıh., 
son bir muvaffaklyeli görmekle 
zevk duydu. 1867 de rakibi 
" Perer ,, ile • Kredi Mob!lyc" 
lflb etti. Ertesi sene de•Roçilt• 
vefat etti. Bankasını ve azim 
servetini o~lu • Alf ons ,. a 
bmakıyordu. 

şöhret temin ettiki şu sıra· 

da, daha ziyade yükselmek 

istiyorlardı. Zaten onlar 

ayrı ayrı çalışmaktansa el

ele vererek kazanmağı ter
cih eyliyorlardı. 

• Salomcm ,, ve ... Şarl ,, 

senelerce "Frankfort ., taki 

ana müessese hesabına ç.8-

lışttlar, ve bu müddet zar

fında • Roçilt ,. terin salta

natı maliyesini tesis edecek 

merkezler aradılar. Salomon 
.. Berlin 11 in parlak atisini 

hissetmişti. Orada yerleşmek 
istiyordu. Fakat " Frank

fort n taki biraderi buna 
mani olarak dedi ki: 

- Prusya bir çok şeyle
re, hatta fe1aketengiz ınuha-

rebelere tahammül edebilir. 
Fakat iki ... Roçilt" e ta

hammül etmesi imkansızdır. 
Zaten .. Berlin ,, de açıla-

cak bir şubenin ... Frankfort,, 
muessesesine lüzumsuz bir 

r~kabette bulunacağı mu
ha kkakta. "Salomon Roçilt., 

1818 de Viyanaya yerleş

miye karar verdi. 
Oratla da bir çok ümit

bahş muamelat yapılabilirdi. 
On sekizinci asrın sonunda 
piyasayı işgal eden Viyana

nın büyük bankaları, Arus
taya ve Eskebs, Frays Ge-

yumillcr ve Ştayner gibi 
müesseseler inhitata doğru 

sürükleniyorlardı. Yeni nes
lin yerlerine geçmesi icap 

ediyordu. Bundan ba{ka 
diğer bütün devletler gibi 

Avusturyada harptan son
raki şu devrede para, dai-

Vi-vana 1"0lun<la ~ oJ ma para, hesapsız para is-
ikinci batma mensup tiyordu. 

(Bitmedi' 

Kömürciyan Beyin aıann
dan: 

Kutamonu 

Memleketimizin birçok 

yerlerinde olduğu gibi vi

layetimizin bazı yerlerinde 
de umran faaliyeti göze 
çarpıyor. 

Fakat, her zaman bu 
faaliyetin mihveri addedi

lebilecek olan fen memur
larının yokluğu bütün bu 

faaliyetleri akamete uğrat· 
maktadır. Bu yüzden yapı

lan birçok teşebbüsler bo

şa gitmekte ve birçok asar 

heder olmktadır. 

Baz.an da yapılması zaruri 

olan birçok iılcr fen memuru 

yerine liyakatsiz kimselerin el· 

lerlne tevdi edilmekte, bu yüz

den gerek eıhas ve gerek hü· 

tQmet birçok zararlara düçar 

olmaktadır. Bu vesile ile çok 

ile çok hayırlı bir teıeb· 

boson sırf fen memuru bluun

mamaıı yüzünden nasıl akamete 

u~adığından bahsetmek istiyo

rum. 
Kastaınonuyn 50 kilometre 

kadar uzak bir mesafed P..raç 

kazası var, Kaza merkezi, bil· 

mem ne sebeple yanlarında 

kasaba lnıuına mfisall yerler 
urken ılk kuruluounda dört 
tarafı tepe ile muhat bir dere
nin içlne lnta edilmiş. Aradan 

zaman geçince kasabalar mev· 

kilerinin benliğini anlıyarak 
kasabayı yukarılara doğru iler
letmitler ve tepenin üzerine 
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çıkabilmi1ler. Şimdi her iki 
yerde meskOn ... Birisine tahtani 
Araç, di~erlne ; f evkant Araç 
diyorlar. 

Pek da~ınık olan bu kasa· 
bada bir sene evvel bir teşeb
büs olmuş, beledi}'e kasabayı 

bir mamure haline kalbetmek 
istemiştir. Fevkani Aracın Ust 
tarafında yeniden bir mahalle 
inşasına çok müsaılt olan ve 
Tuzla tepesi denilen boı bir 
arsaya sahip çıkarak haritasını 

yaptırmış ve burayı bir mektep 
bir karakol olmalc üzre ( 49 ) 
bina inp. edilebilecek arsalara 

ayırm11tlr. 

Hatta ayrılan bu arsalar
dan on tanesi geçen sene mn
zayedeye çıkarak 290) liraya 

satılmıştır. Satılan bu arsalara numara 

kqyarak şalıtplerine vermek için 

bır fen memuruna ihtiyaç hası\ 
olmuı, vilayetten bir fen memu· 

ru gönderllmemlf ve kaza için 

çok hayırlı olan bu iş böylece 
yüzüstü kalmıştır. 

Fen memurunun gclmedl~ni 
gören diğer tahpler de arsa 
almaktan vaz geçmişlerdir. 
Şimdi bu it böylece bırakıl
mıştır. 

Bu tepe tıpkı Aracın bir 
Çamlıcasıdır. Belediye ilk ha
rita} ı yaparken mahallenin en 
güzel bir yerini de Gazi 

Hazretlerinin heykdll"rini reb:e 
tahsis etmiştir. 

Kim bilir, Araçlılann hu 
arzulan ne zaman is'af edile· 

cektir. 
Telat Mümtaz 

Kurajös gemisi 
- 1 ••• 

[ Üat tarafı I inci sayıfamızdadır] 

Saat 9 da, davetliler mo

torlarla Moda açıklarında 

demirlemiş olan Kirajös zırh

lısına naklolunmuştur. On 

dakika sonra tayyare gemisi 

refakatinde üç torpido ol
duğu halde Ilayırsızadn-

ya doğru açılmış ve Snat I O 

dn talimlere başlanmıştır. 

Geminin alt ve orta katın· 

da hangarlardan asansö~ler 

,·asıtasile üst güverteki vasi 

sahaya çıkarlan 6 adet tay

yare yekdlgerini tııkiben uça
rak şayanı hayret akrobatik 

harketler ve harp talimleri 
yapmıştlardır. 

Bilılhare diğer iki bLiytik 
tayyare hareket ederek ta
limlere iştirak etmiş, en son-

ra, dört Tiirk zabitini hamil 
bulunan iki hiiyük bombar
dıman tayyaresi daha hava

lanmışur. 

Tayyareler, Kuröjos zırhlısı 
etrafında muhtelif gruplara 

ayrılarak harp oyunları yap
mışlardır. Bütlin bu oyunlar 

Kurofös zırhlısından idare 
edilmiştir. 

Saat 12,SO da tayyareler 
gemiye avdet etmiş ve talim
ler hitam bul mu~tur. 

Dünkii talimlerde hazır • 
bulunun davetliler meyanında 

Şemsettin bey, Donanma top

çu erkftnı harbı l\1chmet bey, 

Donanma erkftnı harbiye reisi 

fillocila komodoru Ali bey 

ve dip;er gemiler kumandanları· 

Bunlardan mada yetmiş 

beşi mütecaviı ıabicimiz de 

dünkü talimlerde hazır bulun

muşlardır. 

Diğer t:mıftan İstanbul 
gazetecilerinden mada f ransız 

İngiliz, Japon, Yunun, Ame

rika, hulya ata~c militer ve 

na\•alleri de talimlerde bulun· 

muşlardır. 

Küin Elizabette 

Öglcden sonra saat (2) 
den (5) şc l<adar kadın 

ve erkek binlerce halk Küin 

Elizabet zırlısını ziyaret et· 
miştir. Akşam, lnglliz kız 

mektebi müdüriyeti tanıfın

dan İngiliz zabitleri şerefine 
bir zi) afet ye bir duns ve
rilmi..,tir. 

Bugünkü merasim 

diğer iiç kardeş Paris ve 
Londrndaki "Roçilt., lerden 
geri kaldılar. Onlar diğer 
iki kardeşleri kadar ehem
miyet kazanamadılar. Ma
amafih bulundukları mem
leketlerde niifuz ve servet 
sahibi oldular. Para mev-

Ameli tatbiki kambiyo 50 

Yeni muhasebe usulü 175 

atideki zevat mevcut bulu
nuyordu: 

Bugün sırnt ı f ele Amiral 

sir Fredrfk l'ild Ttıkslmdeki 

Cumhuriyet abidesini ziyaret 

ederek bir çelenk vaz ede

cektL S:ınt I 3,50 Aıninıl, 

Küin Elizabet zırhlısında 

gazetedleri kabul edecek, 

öğleden sonra saat ı S de de 
filo limanımızdan Korfuya 
müteveccihen hareket ede· 
<:ektir. 

ıuu bahso!unca azim ve me
haret göstermesini bilirler
di. Bütün "Roçilt" leri has 

sebat metaneti 
t onlar 

Yeni hesabı ticari 200 

Ameli heıabı ticari 120 

Ameli usulü defteri 150 

Amerika usulü 75 

lkbal, Gayret kitaphanele
rtnde 

Vali vekili 'Muhittin Bey, 
Keramettin, Kazım. Pertev 
ve Galip paşalar, Amiral 
Vasıf paşa Donanma 
kumandanı Fahri Bey, 
Mecidiye kumandanı Sait Bey, 
telsiz telgraf mektebi müdürü 

Sigara (~ram ~Hl~ 

· - tütün inhısarı idaresi tara
hndan diin Amira1e zabitana 
ve bahriyelilere hlisusi siga· 
ralar tevzi edilmiştir. 

BuırünkU bulmacamızın 

balledllecek yeni ıakll 

Soldan sağa: 
1 - lki kız kardeşin kocaları 

(7) 
2 - Yemek kabı (3) 
3 - Ateş gölgesi (2), rütu

bet (3), istif ham (2) 
4 - Kuruağaç damarı (3), 

nihayet (3), 
5 - Temiz (3), çimenlik (3), 
6 - Baıta (5), 
7 - Musikide durma işareti 

(3), bir millet (3), takip edilen 
şey (2) 

8 - Ak ciğer (3) büyük (3) 
9 - Mühür (4), Şimendifer 

(4) 

Yukardan apğı: 
ı - 1 iorlurnlu hayvan (3), 

~2tt-tWı~] 
iki feci intihar 

teşebbüsü 
Diin :;-rhrimi:ı:de iki intihar 

te~cbblisii olmuş ve hayatla
rından vazgeçenlerin ikisi de 
kurtarılmı_lardır. 

Bu hadislerden ilki SütlU· 
cede oimuş ve Zlileyha is
minde bir kadın kendisini 
Karaağaç önünden kaldırıp 
denize atmı~tır. Derhal efraf
tan yetişilmiş ve baygın bir 
halde kurtmlan kndıncaj1;ız 

hastaneye kaldırılnı ı, tır. lnti
harln ~ebebi henliz mcçhtıldiir. 

ikinci intihar hadisesi de 
Stıltaııahrnct tc olmuştur. fa
kat şekil itibarile çok feci 
ve aklın almıyacağt bir ma· 
htyettedir. Yezndlerde ma
Illl gaziler cemiyeti binasında 
oturan mall)llerden Mecit Efen· 
di, Bursııda bulunan zevcesi· 
nln eşyalarını bir hırsızın 

çaldığını haber alarak çok 
müteessir olmuş v~ bir ara
lık Sultanahmetten geçerkcn
kendini öldürmek için kal
dırıp bir tramvay arabasının 

altına atmıştır. 

Bu feci hadiseyi farkeden 
vatman giizel bir manevra 
ile arabayı durdurmaya mu
vaffak olmuş ve böyl~ feci 
bir ölüme atılan i\1eclt 
Efendi kurtarılmıştır. 

Hırsızlıklar 

Dün şehirde (8) hırsızlık 
vak'a. ı olmuştur. Şunlardır: 

Galatada Yulcu zada ma· 
halldinde l\Justafanııı evine 
sabıkalı Mustafa girmiş eşya 

çalarken yakalanmıştır. 

B: kırköyde Mektep soka· 
ğında 6 numnrnh ihsan beyin 

evine eskiden hizmetçilik 
yapan Hikmet girmi, bir çok 

kıymetli eşya çalarak kaç· 
mı~tır. 

Taksimde Mecidiye soka
ğında deri t[iccarı Nişan efen-

din in evine hır. ız girmiş, iki 
entari, iki palto çalmıştır. 

~ehremininde Seyit 1 latife 
mahallesinde Ali Osman beyin 
evine hırsı1. girmiş, üç batta
niye, elbise ,.e çamaşır çal· 
mışnr. 

Bakırköyünde bakkal Meh· 
medin dükkanından hemşeh
risi Tevfik otuz lira çalmı~ 
kaçmıştır. 

Dllnkü bulmacam.aıD 
halledllmtı ıekıı 

efsanevi bir mahluk (4) 
2- duman (3), zehir (3) 

T cpebqı tiyatrosunda nkı:m. 

saat 21 ,30 da 

Zehirli 
tucot 

ŞEHREMANETl 

m~~ 
3 - Beygir (2), Cezairin 

yanı (3), ezmekten emri hazır 

(2) 

4 perde \ 1111 ~ 
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4 - Yaş:ıtan şey (3), gaipten 
buluş (3) 

5- Yeniden olmı}ım (4) 

f lacer (3) 
6 - isim (4), küçük kadın 

(3), 
7 - Beyaz (3), gizli şey (3), 

şiş (3) 

8 - Bir renk (3), be•aber 
(3) 

9 - Efsanevi bir mahlu'c (3) 
kısanın aksi (4) 

•rsımmm• 
6ala~aray 

İkinci reis ve muhasip 
intihabını cumaya 

tekrar edecek 
Dün Galatasarayhların 

akdettikleri fevkalade kon
grede bir takım münaka
şalardan sonra yeni heyeti 
idarenin intihap edildiğini 

bütün rüfekamızla beraber 
yazmıştık. Fakat dün haber 
aldığımıza göre, kongre Ö· 

nümüzdeki cuma yeniden 
toplanacak, ikinci reis ve 
muhasip intibahı tekrar 
edilecektir. Çünkü cuma 
günkü içtimada intihap 
edilen ikinci reis ve muha· 
sip mukabil tarafin ileri 
sürdüğü namzetlerden an
cak iki üç rey fazla alabil
mişlerdi. 

Halbuki eldeki nizamna
me mucibince böyle bir 
intihap için ekseriyeli mut
lakanın reyi lüzumlu gö
rülmektedir. Dün akşam 
geç vakıt kongre riyasetin
ten bu hususta şu daveti 
aldık: 

Galatasaray /ı:ulübü kongre 
rlyaseUnd~n: 19 birinci teş

rin 929 tarihinde fevkalade 
olarak toplanan Gclatasa
ray kulübü kongresinde ri
yasete Necmettin Sadık, 
umumi katipliğe Eşref Şe
fik, veznedarlığa Ali Hay
dar Beyler intihap edilmiş-
lerdir. 

ikinci reis ve muhasebe-
ci intihabında ekseriyet ha
sıl olmadığından yalmz 
ikinci reis ve muhasebeci 
intihap edilmek üzere Ga
latasarayhların 25 birinci 
teşrin 929 cuma günü saat 
on dört buçukta Beyoklun
da Galatasaray terbiyci be-
deniye kulübü binasını teş
rifleri rica olunur. ................................................ 

Beyazıtta Kalender hane 
mahıılle:;inde doktor , e,·ket 
beyin evine hırsız girmiş, 

eşya çalınıştır. 

Şehzade başında Ferah 
apartımanında Sinan Efendi
nin odasına kapısı kırılmak 

suretile hır ız girmiş, elbi
se çalmıştır. 

Tepebaşında Lüksemburg 
otelinde oturan Lüinin oda
sından 18 lirası ve saati ça· 
lınmıştır. 

Cuma gUn\eri matine saat 
3.30 da. Her cumartesi ak· 
şam\erı için hatlarda tenzilat 
•apılmıstır . 

lmni~ot ~an~mı m~~~r-
lu .. nunden· ı\~u~a KAzım ı~rcn-

g U • dının ı 7 139 ıkrnz 
numaralı c.leyn senedi muci· 
hince Emniyet SandığtTldan 

istikraz eylediği mcbl:lğ mu
kabiltnde Sandık nam•nıı 

mcrhun bulunan Erenköyün· 
de Nerdh en I~aq c. inde 
Çeşme sokağında eaıki 37, 
yeni 45 numaralı \'C yiız 

arşın arsa iızerine mebni 
ahşap iki kattan ibaret bir 
tnşlık dört oda, bir sofa, bir 
kuçuk oda 'c a) nen ) üz 
arşın arsada mutfak; bir 
tıhır, bir dönüm ıiç e\ lik 
iki yüz arşın bahçeyi ha\ i 
bir hanenin tamamı 'ad esi 
hirnmında borcun verilme· 
mesi hasehile müzayedeye 
çıkarılarak 505 lira tim be· 
del mukabilinde miı, terisl 
üzerinde olup 23-10·929 tıı

rihinc miisadif çar,amba p;ü· 
n iı ket'i kararı çckileceğin· 

den talip olanlımn yevmi 
mczkörda saat be,e kadar 
Sandık satlş tlınirliğine ınıi· 
racaat eylemeleri iltın olu· 
nur. ,..,.. 

f60NoE .. io .. :Piii~ 1 
• • 
l Anadolunun her kött" İ . 

ainde birer çocuk sara· ! 
yanın yükselmesi içf P j 
HIMA YEi ETF ALIN hepi· ! 
nizden beklediği yardıJSI) 

·····-··-····· .. ························· 
Sacidin muhakeıneSi 

Bir arlcadqını öldürınekle 
maznun Sacidin muhakeınetl~ 
dün ~r ceza mahkemesin 

0 
devam olunmuıtur. Salı gO!I 
kararın tefhimi muhtemeldir· 

ri'' Mahkemede maktulün .,~ f3. 
lcrlni avukat Halit Arif 
temsil etmektedir. Maznun :: 

rl' 
lctllcri Beyhan H. la Sadi 
za B. dir. 

Nanau ~akitleri ._ .... 
1•''' ,..ss 

Öıtlo lıııı..•ı Akı•• ı&55 
6 17 1159 14,59 11.22 ıo.· ---, . -J.l,..ı 1 

Bqln anlar• fC.-S 
lrkek: .Abt11l• 

Ayırtçı 



iıtanbul icra reW Ahmet Refik a ID 

Yeni 

icra ve iflas kanunu 
Şerhi 

Galata Karakör 

po.ğaçacı fırını 

t ittisalindeki 

maballebi<:inin 
üstünde 

IOYOK 
EllfS! 

ABRlt<ASI 

, 2 Cilt .ı 
·: İsviçrenln büyü\: hukuk Alimlerinin everlcri ve bütün kannnlan- ! .: 

Hanımefendilere: 
Pardesüler c Kaşa) 

Beyfendilere: Erkeklere: 
lngüiz gahardini.dea 

.ın12 nazara Önal"Ü nn•l ve nmcb hükümlere l'e ltiıumlu nümu- ÜİI 
neleri havi olan bu eserin her clldi lıtanbulda V akıt. Cihan ve lj Her renkte son moda 

Spor kostümleri Pardesüler 
ıLb Ulo ıt al kütüphanelerinde ( 150 ) lcuruıa &atalOUlktadır, I"" 
m:::;:::::::m::::::::5~===:~1ı:• 16 ı 2 liruan ttmıren 14 ı 2 liradan 14 ı 2 liradan itibaren ......................... ___ -- -=-·==::=-.ı. 

Aydın Nafia Baş Mühen- p ardesüler(trench-coat) 
Bej ve lacivert renklerde 

~~~:~1~ndc K ııt 11 I er ttibar11 
Tiftik paltolar 

disliğinden: 22 t /2 liradan itibaren 
14 ı 2 rır adan itibaren 121/2 liradan 

Nazllli • BozdaAın yolunda Akçay köprüsünde mahsus tn14 
atına alt münalcasanın yt vmi ihalesi olan 29/ J 0/929 tarihi COm· 

. hurtyet bayramına milaadif olması hasebilc ycvml ıha1c30/10/939 
\arlhine talik edilmiftlr. T a,lplerl l yevmi mezkorda müracaatları. .... 

MuşambalarOrekli) Çocuklara: itibaren 

re~~e 13 ı 2 ıl\b~~:: t~: Muşambalar Kadınlara: 

- F.anıazl 'fürk gayri mübadiller cemiyetinden: 
Tıürk gaı ri JnubadüJerden emval ve emlıtkleriııe kıymet takdir 

ettirmek ..üzere şimdiye kadar Beyo~lunda imam sokdında 20 
numaralı hanedeki takdiri kıymet komisyonuna müracaat ctme
'!lıiş oları zevatın bir an evvel müracaatJan menfaatlan icabından 
Oldu~u iU\n olunnr. 

Beyfendilere: ~ 1,2 liradan itibaren Muşambalar 
Erkeklere: 9 ı 2 liradan itibaran 

f llltf int llrrllf 11 lllldOr-
ı~unı1u· Müu}·yen, Ayşe 
ll11uırucn. H. Iarla Muam-

tner Talip Ef. vasisi Hacı 

Ahmet Falı. Beyin l 1326 

lkraz numaralı dcı·n senedi 
1lUCf bince Jı:mnlyet Sandığından 
istikraz eyledikleri meblAğ 
ftıukabtHnde Sandık namına 

tnerhun bulunan Tarabyı ve 
eskı 202 ve yen! 194 nu

maralı ve 105 arşın arsa üze· 

?ine mcbnJ ahşap üç kattan 
ibaret dört oda, iki sofa, bir 

rn ıtf:ık, nl tınış arşın buhçe \ 'C 

tnüştcmUatı saire~ i hn\'i ıntıa 
<iükktn bir hanmin romamı 
Vadesi hitamında borcun ve
rUınemcsfnden dola} ı satılığa 
Çıkantarak 600 lira bedel 
ile rnüşterJsl nımma kafi 

karan çekilmiş iken bukere 
Ylide on um tle başkıt bir 

müşteri çıkarak mii7.eyede 

bedelini 660 Uraya fbf!I 

eytemiJ olması ,ihetile mcz· 
kQr rnaa dükkan hanenin 

23 • ı O • 929 tarhine müsadif 

önümüzdeki çaqamba g'\inü 
tekrar son müzayedGinin 

icrası ve muamcJcsfnln ikmall 

rnukarrer bulnduğundan talip 

olınlann mezkur günde ni· 

hayet sut 9u beşe kadar 
Sandık Waresinde hazır bu· 

.!!nrnalan lüıumu jlAn oluner. 

t.1..-ku acenteli: Galata l<şprli 
b...._ ~cfu 2562 Şube 
~ Mablıudiye Hem .ıtmda 

1ıt..W 2740 

iJıallk Sllaf pestası 

lstanlHJ 6qlnci lda do#resfnMn: 
K:ıdıköyünde Betedlye kar

şı ında İtalyan mektebi sırı· 
sındı (8) numaralı hanede 
muklm iken vefat eden jorj 
!Braçi~onnin ogiu ve müte-
veffa Öjcninln kardeşi olup 
elyevm Londranın neresinde 
bulunduğu meçhul ve müte· 
r,effa jorj Braçiyotlnin ve 
Ojeninln varisi Teodor Bra-
çyotlyc: 

:Fazlı bey ile Zehra hanıma 
Üsküdar Noterinin ı S ağus· 
tos 927 tarih ve 927-5016 
nunıarnlı senedile pederiniz.
den irsen rniıntekil ve biha-
scbil vernsc borcunuz olnn 
~000 liranın mna masarifi 
icrniyc ve faizin tediyesi hak-
1mıdn t:ıstlr l-ılnnn ihbarım· 

medel,t lk ımetgahınııın meç
huliyeo h ı ·ebile il!tncn tebliğ 
ve müddeti kanunlresl mü· 
nır etmiş olmasına binaen 
tahtı hacze, alınan ~ya :ile 
gayri menkulı1tınızın bu kerre 
fliruhtu talep edilmesi ve 
fkametgfthtnızm meçhuUyetı 
haseblle ildnci iht.rnamenin 
de ilaDen teblili takarrür 
etmiş olduğundan berınucibi 
karar tarihi Jllndın itlbucn 

Satılık maa oda ve bodu
rum dükkan 

Fntılıtc l)iılger1.&de maha11e5inde BüyUkkar~man ve Nıl· 
bant sol~rı~ndu cedit 34 numaralı mu oda ve bodrum 

dükkanın bedeli 4 tak itte ôdcnmek üzere 2000 lira bedeli 

muhammen ile 23 - f O - 929 tarihine müsadif çır~rnba 
günü saat ı 4 te painrlıkla müzayedesi mukarrerdir. Talip· 

lerin °10 7,50 hc::;abile teminat makbuzlarHc emvali metruke 
satış komisyonuna müracaat eylemeleri 

iiç ~ün zarfında 92A·I0850 Konya memleke~ hast.anesine lüzumu olan havlulann 
Noter dosyc nurnarasilc icraya 30-9-929 tarih ve 848-1245 numaralı mahaUl vfülyct enci.ı-
müracaat ve tesviye! dcyn v:e meni karınoa tevfikan münakasa şartnamesinde yazılı şera· 
ıvahut kanunen ~yanı kabul ıtt d · · d 
,J aırcsın e 25. J O-Q29 tarihine kadır aleni nıiinakasaua bir itiraz dermeyan ermediği· , 
ı1i.z taktirde mahcuz menkul vaz'ı ve ou tarihte saat 15 tc ihıltslnin icrası mukarrer 
ve gayri menkul cmvnlinlzin olduğundan talip olanlnrin cılelüsul pey akçelcrile mezkOr 
atılautği malt\m ve ikinci encümen eve ~rııitf anlamak için de İstanbul sıhhat ve içtimai 

ihbarname makamına kaim muavenet müdürlijğünc murcaatlnrı lüzumu iJAn olunur. 

olmak üUre ilAnen tebliğ lf••-,•••••llİI••••-••-•••• 
olunur. lst anbut ................ Şehrıemaneti flinıarı 

Yurt bilgisi 

Refik Ahmet 

Resmi ve hususi bü
tün ilk mekteplerin 
dördüncü ve beşinci 

sınıflarında okutulmak 

üzere Maarif vekale
tince resmen kabul 
edilmiştir. 

Suhulet külupanes 

c± 

Şelir~manellrıden: Csklidar dispanseri hasta nakliye 
otomobili için lüzumu olan 765+ ı 05 eb'adına 7 iç n 
dı~ JhdkJeri açık münakasay~ konmuştur. 

Taliplerin şartnameyi görmek f Çin her gün, m ünaJ..'11-
saya girmek için ihale günü olan IO ceşrnisanl 929 
pazar gtinü lenzım miıdurlüğiine gelmeleri. 

~RSIN)v11puru 22 T cırınevvel 
s_. 17 de Mecı rıhtımından 
~lt~e eebllolu, Çanakkale 

~.,... E.clr..M. Biirh•ye. 

A~• ~ -we d{J.u.t• lfl---.~~~~~ 
~ ZAY - l..loyet kumpanya· 

t ilıkılıln ~ AJba. sının· (Praga) vapurunun ı O 0
11.11a uRnyarak plecekttr. 

. Clellb uncu seferile KZ markalı Ye 
~ ,; .ı.!°u. yllııui ,WC. 12 ıs,2J numrada 4 balya 

idik zada biraderler qpurlar 
Karadeniz 

t.lurıtı~am ve Lüks postası 

Arslan :::r~:~,~: 
p .. ~ar günü ~k-
~..., şann Sir· 
&ı.ıJ • nht•İwlan lurckt:tle J!oa. 
İl~ ct..c. lncbaWt S.""5Un. Ordt,t. 

tlelerfne azimet ve avdet 

pamuk ıııen~~nmı~ın ~.ua
melcl rusumıyesı bflicrn gum· 
rük, nhtım, ardiye .ve okt· 
rovası.m tediye cyJcmı~ f sek te 
bu sırada her nasılsa ordino
sunu kıtzaen kıtybetmiş ol-
duğumu:ı:dın malımızı 28 - 9 • 
29 tarihinden beri antrepo
dan almak kabil olmaını., nr. 
Bu kere .kaybolan i~bu ordi· 
no mabmın& kaim olmak 
üzere düplikata ını alaqığı· 

nuıdan kaybolan eskbinin 

===Hf:m·===:::::.r.ı::u ..... : ... ~. u. -:::::-.::5:'ff'!!!!:::=:· 

1........ ·1··· .. ······c····~···-.. ····· ı······- -.-....: .... ::: --·-· . -········ .............. . ........ .._ ......... .. 
··= En iyi lastikler 
tt· 
~WiMP ASSİNG l:n ~ ·~ • • 1 MARKAU LıuTIKLERDJR 
ı A.-~ııte \e deııoziıer; : 

~~tCektir. TafsilAt için Sjrkecide 
"·ıes'e...11 

~ MAx GRUNBERG 
hiikmii kalmadığını ilin ey· i:: j I _. C di H 

Tahlisiye U. müdiJrlüğiinden: 
· ldare mlitsahdemini için mahfuz numunr. ine tevfikan ~00 

Hl. 220 çift çizme imali aleni surette münakasaya konulmuş
tur. ihalesi 31 te.,rinevvel 929 perşembe giinü saat cam J4te 
icra kılınacağındnn taliplerin fartnameleri görmek üzere ye\'· 
mi mczkura kadar Galatnda rıhtım caddesindeki idarei ıner-

keziyeye mı.irııcaathm. 

Devlet deıniryolları ve 
limanları umumi idaresin
den 

Ankara - Kayseri hatt11un 242 inci kilometroıu cl\·arında huır 
kınlmıı 40'.)() M 3 kadar bala.tın hat kenanna naklinin yeniden 

ve alent surette milnaltasası 9-11-929 uncu günü saat 1 O da 
Ankarada Devlet demlryollan münakasa komisyonunda yaptlacaltır. 

Münakasaya ff{lrak edecekler teminat a~çelcrile birhkte aynt 
~nde saat 10 a kadar mezlcor komisyonda ısbatı YOcut etme-
leri llzımdır. • 

T alıpler mihıakasa prınamderlrd 50 kar ut mulcablfınde mu
h..ebat dıiresinden \Ka·ik eckbtlirler. 

Maarif vekaletinden: 

ıı.. -uet hanı altında acentalı· 
ıs•na rn·· ·r urac.c. 

elcfon: lstanbul 2134 
Jeriz. L starı Jlu : e t an 

•..a:...--·- Ffacawu:ılar 1ôlal•·~ .. Ne.10 5E5:-.:=::S!F:::Hf!1!iiiftdiU:.T.151i::::::!-!9!!!P;.~·:ttı!!t:~.:rm-=:: ~ ...--·· ··--·· . ... ............... . ............. ._ .. __ _ "'-,............ 1 ••• 1 •••••• .. ••••••••• _ ................... - ..... . 

1035 ·umara1ı kanunun birinci rnaddc!<i 'c buna nnitc· 
ferri talimatnamenin maddei muvakkatesl mucibince r. ı .930 
tarihinde ktanbtil Gti?.tl '9atl'atlar akademi inde mimtırhk 
ruhsatname imtihanı yaptlacak"tır. on. t;örr hhtlhan vermc~ı 

1 

ü1.1rn gelenlerhİ nsikalarile birlikce, 25 UDilncvm 929 
tarihine kadar Vekalete miiracaatları ilAn oJuour. 

. 
l!t! yeni efr 

metebi mal mü 
dür]iğinden: 
l::lctrıek, et, erzak, 1ebze 
•Mltft, arpa, ıu. odu 
Kilo lcapaJı zarf münakasa 
90000 'Ekme\: lstan'bal 2 in 

Ayvansaray veyahu 
Trabzon 2 inci u 

. nundan 
15000 Sığır eti 

7000 Koyup eti 
Kilo Aleni erzak münakasa 
5500 Bulgur 
5500 Nohut 
3000 Sade yat 
5500 Mercimek 
3000 Taze fasulye 
5500 Kuru Çalı fasu1y~ 

&yollu J6'"6""1 salh hu
~uk ma/Jr.mıeıitul.n: Dolapde
rtde Y en1,elrir caddesinde 
ı 73 ınumatah dükkanda sa
atcıhk ttıl)eitc iken 6 ~ubıt 
J 9t9 cadltinde nfat edtll 
Avrım vrlctdi Dimisto&dı 

EfenclJmn terekesine mah
kemece vazıyet edildiğinden 

ıarHıi ili\ndıın itibaren etJıa.. 
bı matlubun bir ay ve vere
ıcnin üç ay z11rftoda Bey· 
oğlu dördünciı sulh hukuk 
mahkeme ine muracaadan 
luzumu ilin olunur. 

ZA)'J - Kılloıll ,...,. 
den aldığım askeri mua,.ae 
kiiıdVUI ;ıjp •ıdm J...Wnl 
ıdaQıgtm. • ., !.--"' 

C.•al 



• rn P.r ;, reıiınlerin bütün haklan mabfusdur 
1

,.1• /[[f E ocıluıı Gazetemizde çıkan yazı .,. 

1 

ıı ıl.h.ede JiariçtJ . C,l!zttcyc glınderilccek +- n:c ·tuplarıo tl.zcrlnt 

. l\u~~ l\u~ 1 ~dare ,{ID~~r~:1·r~~\lf~~~~311att5e ('razı) 
1 };,_hl 1 1 

!" !aaılmlJan n: ckh:plum '.aCesioden, •1Jmnt1· 
:' 400 fOO 

6 
" :-!'o l-i~ mukadclere•.I:& mektuplara 1rcınulmut pualana 
• o.·.oo i ta]hcltTaıu:C:an -.e il'lnlatm n-&ndercahndan 1 

12 • 1400 
ı ld'ue m~aul cleilldir. 
T~. 

Borsaları9 Tcırinevvcı ı9z9 

Kambiyo 
f.ondra Dı.crlne 1 tngiliıı: lira~ı. kura~ 

.. • T r mu~ab!ll Dolar 
.. frank 

"iıyCJtk: 

Jo27 '25 
0,47 40,62 

12 (l(j 
P.ı.r .s 
~!lllno 

trük~cl 

. '\tln:ı 

.. . .. 
• • • . . . 

Liret ~ 
Helga 
Drahnıl 

Frank 
l.e\:a 
Jo1orin 
Kuron 
~lling 

Pezeta 
~!ark 

Zloti 
f'cngö 
Kııru$ 

Dinar 
Kurıış 

9 os,so 
3 39,2J 

36 53 
2 44,75 

lo28 So 
0,47 J~.59 

12 o4jo 
9 o4,;c;o 

J 3~.ıs 

:lb 5J 
2 44,2~ CınC\ re 

• ~orya 
,\nıstcrdam "' 
Prnt " 

. " 

. . 
• • . . 
• • 

" .. 
" " 

,.iy ~ıll 
i\l1drlt 
Berlin 
\"arşo' a 
Pc~tc 

Hukre' 
Relgrac 
~ıo kl•Va 

"'~o Ley'" 
.. ı Türk lir .c-1 
.. Çcn·oneç 

Nukut 
J r~ttrlia 

ı Dolar 
20 Fr.1ok 
20 J.Irct 
20 Frank 
20 Drahmi 
20 Frank 
20 J.e,·a 

ı Florin 
20 Kuron 

Şiling 

Pezct.ı 

ı Rarımark 
l Zlotl 
ı Pengö 

20 Ley 
20 Dlnar 

ı Çe\'ODeÇ 

Altın ~ 
Merldıye 

Banknot 

logl!!z 
Amcri\.:a 
Fransıx 

ltaıra 
Rel~ila 
\~UD<\D 

ls\'lçre 
Bulg:ır 

f"elemenlc 
(ek.oslo\'ak 
A,·u~rurya 

Lpanya 
.'\!monya 
lthi!iit.lll 
l\facarhtan 
Rornanra 
Yur,oslO\')·a 
.Se\'yet 

Tahviller 
lstilraı dahili • vadeli • 
Düyunu muvahlde 
lkr:ıınlyell dem!ryolo 
hıanbul tramvay ıırletl 
Rıhtım Dok ve Antrepo 
lstruıbul ınonJm su şirl.etJ 

Hiuc ıenetlcri 

lı bant~sı 
o~manh bankası 

65 12,So 
ı1 j ii,!iiO 
ıs 9:\so 
3 J6,So 
3 .J2.50 
1 l)'J 

4 20,so 
2 ?1,25 

25 06'~5 

26 77,Su 
ıosJ 

ı ıo2S 12; 
~,,g 15 

lb5 So 

k z.ıo : 25 
116 \ ;5 
54 

1

62,SQ 
SıQ 

30 25 
83 ;s 

123 75 
3o ıs 

:ll 25 
!'iO 25 
z.ı 25 
36 2S 
24 81,ZS 
?3 ;s 

900 
68 50 

24ı So 

99 15 
2o~ so 

6 65 
4 50 
ı6 ?S 
2? 

11 60 

ı28 1 

65 05 
ı ı;-5o 

15 
1195 

3 35 
o) J2 
ı 19f),5o 

4 2'> 
~ 7'o.:-5 

25 061 ':.!S 
26 ;; 

l<o84 

1026 .50 
2o9 ~-O 

11>6 1 
219 SQ 
1 Jb ; 5 
54 62,So 

sıu 

Jo 25 
sa ;s 

12J ., 

3o 25 
31 25 
50 ŞO 

w 25 
3f1 ~5 

24 8f,25 
~J ~5 

902 
68 50 

24ı sa 

ıoo 50 
2o4 25 

6 65 

Ticaret ve zahire borıesı 
Fiatlar Ticaret bouaaı kaliblumıımiliif tarafından verilmitlir. 

Okkuı 

Az....ı .A.prl 

K. P. K. P. 

Bıı~dny 1
10 Çndırh 

YOma,ttk 17 3o 
Kızılca 

Sert 16 ~o 
Dönme 

- Zahireler -
Çavdar 
Arp• 
,\!ısır 

FasuJya 

J,J ,30 
ıo 30 
9 3o 

16 

ıo 

ı3 2o 
9 2o 
9 30 

Hububat -
Suu.m 3o 2o 36 20 
Kuşyemi ~6 20 26 ~o 

- Un ·-
Çu\ alı klloıu 
Ekstra ekstra 
F-kstra 
Btrtnd yumo~alc 
8itlncl sert 
Cçüncu 

14JO 
12i0 
ı:w.ı 

1273 
soo 

Tiftik -
Ankara 
ll:atlıllan 
Kırşehir 

161 2o 
16, 20 

ı22S 

1240 
ıt9Q 

1165 
SOo 

167 20 
ın 20 

Devlet demiryolları ve li
maaları umumi idaresinden: 

70 adet e1Y• vagonunun H. paıadan Samsuna nakli kapalı 
zarffa miinakasaya konmUflur. 

~lıiln6kua 23· 10·929 çartamba gilnil taal 16 da Anknrada 
Devlet demlryolları ıdareıinde yapılacalr.tır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin telr.lıf mektuplarını ve muvık· 
hı teminatlarını ayni günde saat 15,30 za kadar umumi mildilr· 
lok hlemıne vermeleri lazımdır. 

T allpler mOnakua ,arınamelerlnl ıkı lira mukabılınde Anka· 
rada,l!lalzcme dairesinden, lstanbulda Haydarpaıa maitazasından 
tedarik ecleb!lırler. 

20 Taşrinene\ 
1929 

• · N Ç~ TQBI{ GAZETESi -
• T~rk mekteplerll' faydalı eaerlin : 1 \ L l N T AR 1 F Es r: 
1 
1 ili.nlarında o,o 20 tenzili.! yapılır Satırı ıcar• 

~ - • -

1 6·~ inci ıa,1t.1ı tt,:S!J 
Ru,·uk ·c ,.a \'lir çok Jtf.ı için vcrde"I lllrü.ır11 1 $ • • t5 

' busu.,., n:ıhh c:tc~i ilJ.n'ıfı~ uç, ~d ; \ 4 • " 40 

· l·S ."'ci say'.,r,ıı ı 10 Ca'&~l•-nlıı h .. n:ıı1 dl' ka.1>.Jt ed•l Y'' 

"' ıccetı ay·ı ı - d r•yııı stanbul, Babıalı, Ankara caddesinde '·Va\<ıt .. yur u 

IJıre ile kawI•ıtır '". \ ~ • • ~ 

H. s. tL ill'lı~ ac!:ıt:!ll ; rc~mt IU.ıı!ır 1 
T 

td 111170 '-.idare i~lcri J 1971 'azı ı~lerl, • telıraf: V.\l\.IT ('IO"t• Kutusu. 4$· 

İstanbul ithalat giimriiğü 
müdürlüğ·ünden: 
Paket 

l 

2 

4 

5 
5 

1 

2 
1 
5 

Kilo 
l 

1 lı 

28 

27 
3:2 

6 

7 
ı 1 
5 

JI) 

Gram 
200 
1(0 
200 
f) .J:; 

91)0 

4~0 

750 

600 
950 

Cinsi e~ya 

Kolonya 
Kokulu podra 
lılemeli pamuk 
Sdelu!t thiğıne 

~erit 

Oda telefonu YC tderruatı 

ince ipek mensucat 

~ '' 
.Sunt ,, .,, • 
Pamuk koltuk altı 

Pamuk örme fanila 
Podra ve şampurnıı 

l !<,5 :\likroskop ve piriç makine ak.arın 
3 !\!eşen tütlin çantası 
9 aı 00 \' idala deri 

Balilda muharrer J 3 kalem e~ya 
den itibaren lstnnbul ithalat giimrüğü 
müzayede satılaca~ı ilaıı olunur. 

l 'l. l O - 9:29 tarihin· 
satış ambarında bil· 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

üncü l<EŞIDE: ıı TEŞRf NiSANIDEDiR 
BÜYÜK 1KRAMİYE: 

45,000 LiRADIR 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikramiyeler 'e 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Devlet demiryolları ve 
limanları umumi idare
sinden: 

Haydarpaşa eşya tahmil ,.e tahllyesi kapalı zarfla münaka· 
saya konmuştur. 

i\lünakasa 9-1 1 ·929 cumartesi gün il saat ı 5,JO da 
Ankarada devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

l\liinasaya i~tirnk edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 1 5 e kadar umumi 
müdürlük kalemine vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde, 
.An karada, malıoeme dairesinde, lstanbulda HaydarpaŞd 
mağaza ından tedarik edeblUrler. 

Ziraat Bankası İstanbul 
şubesinden: 
Karlyesi 
Pendik 

,, 

Sokagı 

Rasim Ef. 
Bağdat 

ı\o. 

209 
Cinsi 
Arsa 

• 

l\liktan 
240 z. 
151 • 

• Yeldeg!rmenl A 9 • 2400 • 

• 
• 
• 
• 
• 
" 
" 

Bağdat 

İstasyon 
Vemovakl 
istasyon 
Bağdat 

Ta~lıbayır 

Rasih Ef. 
,, Postane 
~ Yeldt·girmeni 

Balada yazılı emval klraya 
çıkarılmıştır, 

163 • 
• 
,, 
• 

A 19 
Tarla 

A 65 
" 585 Hane 

621) l\'öşk 

143 ~ 

560 • 
217 ~ 

310 ,, 

76 " 
4800 ,, 

150 " 

nrilnıek üzere miizayedeye 

629 numaralı köşkün 20- !0·29 da ve diğerlerinin de 
3· 11.29 pazar günü saat yarımda ihaleleri yapıfacaktır. 
Taliplerin pey akçelerile ihale saatine kadar Bankamıza 
müracaatları. 

""' 

Emlak ve Eytam Bankası 
Umum müdürlüğünden: 

Mevkilrrile e\'safı mahsusa.ı aşağıda yazılı bir parça emlakin ıatişl müzayedeye konulmuttur: . 
1 Müzayede kapalı zarf usuliledir. lhale28· 10-929ıarıhınde idare meclısi huzurile icra edilecektir. 

Talip olanlar beher mülkün hizasında gösterilen miktarda teminat iraeolne mecbur olup bu teminat l'nra· 
la•ını trklif meltuplarile beraber makbuz mukabilinde bizzat veyahut ıha!e meclisine yeUımek Oıere 
feahhütlü olarak postaya tevdi ederler 

2 - ihale hedeli peşin olaıak istifa olunur . 
3 -- Talip olanlar !;tanbul veya lzmir tubclerimize yahut Merkez Emlak müdüriyetine 

müracaatla mufassal ~artnamemizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye tıtirak halinde bir nu•ha.ını 
bir lira mukabılınde alıp~m<a ,.e tPklif mektuplarına rapteımelerl icap eder. 

ıemlnat miktarı 

lira 
Um. No. Mevkii ,.e Nevi ve mahlyell l luduı ve kıymet 

semti meşhuru ve müştemllitı 
lstanbul Bakırköy Veli Tarla 54,50 elli dört buçuk 80'.J 167 

Ef. ve Çırpıcı mevlı:iinde dönümdür. 

Antalyada un fabrikası 
1 - Antalyada J,kelede klın Türbin ile mütaharrlk •on 

sistem Un fabrikası 1 kanunusani 930 tarlhimlen itibaren Dç 
sene için kare verileceğinden üç senelik sabık bedeli icarı olan 
(78'030) lira üztrinden 1 feşrinevvel 929 tarihinden 1 klnu· 
nuevvel 929 tarihine mUsadlf pazar günü gaal on bete kadar 
l:apalı zarf uoulıle milzıyedeye çıkarılmıı!ır. 

2 - F abrih, nefa,etçe Amerikan unlarına muadil olmak 
üzere yevmi yirmi bin lr.ılo (Un) istihsal e!mekıedıı. 

F abrıkayı idare eden mütahassıs btr ba~de#lrmencl ile bir silindir 
Kondnktöril vardır. Bunların ıehrl Oeerelleri vtlAyetçdl verlleecektir. 

3 - F abrıka dahilinde 50 beygir kuvvetinde bir dinamoya 
merbut elektrik tesisatı vardır. 

4 - Müzayedeye iftlrak edeceklerin tekliflerini 661 numa· 
ralı ıhalit kanununun (kapalı zarfla müzayede) ahkamına tevfılı: 
etmeleri lazımdır. 

T eklıf mektubunu ihtiva eden zarfın içinde ıyn bir zarf 
dahtlınde ıu veolkaların bulunma11 IAzımdır: 

A; T ılıbın Ucaret odasında mulı:ayyet bulunduğuna dair 
vesika. 

B: Üç scnelık muhammen bedelı icar olan 7 8000 liranın 
yüzde yedi buçuğunun banhya bu ıı için teminatı muvakkata 
olarak dtpozito edildiğine dair makbuz, yahut 651 numaralı ıha· 
Ilı kanununda kabulüne cevaz verilen teminat evrakı. 

5 - T alıpler müzayede ıeraiUnl havi tarlname ıuretl mil· 
saddakalarını Antalyada v!llyet encümen !<aleminde; Ankara, 
lstanbul, lzmlr, Menin, Adana ve Denizlide vil!yet muhasebe! 
hususiye mildürlyeılerinden tetlı:tk edebilirler. 

6 - T alıplerln Antalya vılıliğlne milracaaılan l&ıımdır. 

Piyanko tehiri: 
Hilaliahmer Istaı1l)ul ı11er

kezinden:. 
Hilaliahmer san'at 

evi eşya piyankosu
nun keşidesi 15 teş• 
rinisani 929 tarihi· 
ne tehir edilmiştir. 

~eulet ~enıiryollorı ve limanları 
umumi i~oresin~en: 

155 adet vagon~t madeni aksamı kapalı zarfla miina· 
ka>aya konmuştur. 

:'llünakasa 12 teşrinisani salı giinil saat 16 da Ankarada 
devlet demlryolları idaresinde yapılacaktır. 

:'lhinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını aynı p;ünde saat l 5,30 a kadar 
umumi müdürliik kalemine vermt!erl lizınıdır. 

Talipler münaka>a ş~rtııamclcrinl ( 1 O) lira mukabilinde 
.~ ııkarncla, malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağa
zasından tedarik edebilirler. 

Maarif emanetinden 
Darlllfünunlı lı.eler milhendl• 

ve ticaret mekteplerinden Auıı
payı gönderılecek talebenin tnı

tıhanları 21/10/929 pazartesi 
gilnil yapılacağından namzetlerin 
yevmi mezknrda saıt sekizde 
Darülfünun konferans salonunda 
bulunmılan. 

J,ıanbul yah me~leplerl mu· 

bayaa koml<yonu reı:Jıg:nJcıı: 

Ortaköyde Gazipa:a, Balmuo1· 
cuda Dumlupınar, Yıldızda 
Ilaktmiyetimilliyc yatı mek· 
ceplerinin 930 senesi mayı· 

sının <onuna kad~r ihtlyaç!an 
olııp 12,26 agu.tos 929 ta· 

rilılerindc ihale edilemeyen 

ekmek tekrar kapalı zari usu· 
Jile miinakasaya konulmtli" 

tur. 2.ı 10/929 perşembe gli· 

nü saat 15 te Ortaköyde 

Gazipaşa kız şehir yatı mek· 

tebinde müte~ekkll mublp• 
kortıisyonund1 ihalesi yapıla· 

caktır. 

.... aEYOCLU < 

Haıa~azı gir~eti 
Şırkct müdüriyeti, talep· 

!erin ıynl zamanda tehacü· 
mfinden dolayı boruları he
nüz ıoı hattına raptedılemlyen 
yeni abonelerine arzı llirlZ 
eyler. 

Müdüriyet, ımelıyalın bir 
an evvel hitama errneol için 
azami derecede aarlı gayret 
etınelr.te oldlJ#unu beyan, ve 
muhterem yeni abonelertnden 
nöbetleri gellnclye bdar sab
retmelerini rica eyler, 

T eslsat ıalepl~rt muhtereııı 
yeni abonelerimizin aayfıye

den ıvdeılertnden evvel vu
kubulmuı olsa ıdı bu tehac
cQme meydan verllmemlf ve 
arzulan lr.olaylıkla tı' af edıl· 
mit olurdu. 

.. __ Mndırıyet ---
~-- - ,,,, 

) 
Loua T.., Faldllteılode. dı..ı--J' 

DR.. t 
Hüseyin Na~I 
Dolum Te Kadın .....,ld.n 1 ' _,, 
Türbe, E>kl Hillllahmer blnuı No. 11 

HersU• öileden ıt0ar• taal lf..19 
Telefon, ı.ı. 2oi:I 

j Meı'ul müdür : Refik Abıo=:, 
f AK1 ırı 2 Teşrinevvel 1929 tefrikası: 7'3 lda 

- --·--

üil İngilızceden mütercim: Gz'izi u R .ıi 

"Ye, iç, eğlen, çünkü 
•ıa(llı öleceksin.. Ben ne 
lçmi~, ne de eğlenmiştim. 
Fakat ne faydası olmuştu? 
Kime karşı iyi oldu?. 

Bu hisleri bana etrafım· 
d1tki ağaçlar telkin ediyor· 

du. 
Her gün fersahlarca yol 

yür;iyordum. f nsanlardan 
nAret ediyordum. Bu sükü· 

n..t, güıel hava, beni sa
kinleştirmişti. Kendi kendi· 

me: 
•Artık yetişir, evini! dön 

ve hayatla karşılaş. Hiç 

olmazsa paranla zavallılara 
yardım ederek saadet da

ğıt. Sen şükranını eda 

ettin. Artık cesaretle ha· 

yata karış. n dedim. 

Yokuşun tepesinde güzel 

bi~ yer var, son defa oraya 

çıkacağım ve yarın Lond

raya dönece~im. 

Yokuş cpice d;kti. Çık· 
tığım zaman nefes nefese 

idim, bir ağaca dayandım, 
yalnızdım .. 

Antoninin vcrdi*i çakıyı 

taktığım zincir bir yere 

takılarak gerildi, kızdım 
boynumdan çıkararak bak

tım ve dedim ki : 

• O, senin için insana 

betbahti getirir demişti. 
Bütün bu olanlar senin ka· 

bahatin. Sen yanımda ol· 

dukça sevdim, bir kadına 

mınnettarlık hissederek aş· 

kımı feda ettim., aşıkımdan 
ayrıldım. Seni atarak artık 
hayatımda maziye ait hiç 
bir hatıra brakmıyacağım. 

Kolumu kaldırdım ve 

bütün kuvvetimle çakıyı 

havaya fırlattım, uzaklara 
ağaçların arasına düştü. 

Yokuştan aşağı inmiye 
başladım, ayak sesleri ba· 
na doğru geliyordu. Burası 

teı•ha bir yerdi. Ne vakit· 
tenberi beni takıp eden 

şişman Alman yahudisi ol· 
masın diye korktum. Ara· 

mızdaki ağaçlar birbirimizi 
göstermiyordu. Nihayet yüz. 

yüze geldik; gelen Antoni 
idi... kalbim durdu zannet
tim .... 

"Nihayet seni buldum, 
Ambrosin sevgilim." 

Beni kollarının arasına 
alarak dudaklarımdan öptü. 
O anda leydi Tilçesteri, 
minnettarlığı, kendine sa· 
hip olmağı, hepsini hepsini 
unuttum.. Tabiatta yalnız 

hir kuvvet var o da "Aşk ... " 
Bir saat sonra çam ağaç· 

farının üstündeki bulutlar 

m{lvileşmişti. Bir kütüğe 

oturduk, sıcak bir sükünet 
vardı. Bir dal bile sallan· 

mıyordu, sanki her taraf 
sevinçle dolu idi.. Antoni 
nihayet anlatı: 

"Ün sene evvel Leydi 

-Tilçc.sterle aramızda ğeçen 
vak'a şimdi tamamile bit· 
miştir. Bir veya iki sene 
kadar devam etti. 

Bu vaziyet ikimizi de 
muazzep ediyordu. Biliyor· 

sun Tilçester benim iyi bir 

arkadaşımdı. Şimdi seni 
sevdiğimi biliyor. ·Artık 

onun benimle hiç bir ala • 
kası kalmamıştır. Kendi 

aleminde kendi hayatile 
meşgul.. Bunun için senin 
benden kaçmana hiç bir 
sebep yok kontesim." 

"Saııa bir şey söy!iy,.. 

yim Antoni." Diye fısılda· 
dım. 

"Söyle sevgilim." 
• Şimdi onu rencide et• 

mediğime inandım ve bU , 
vaziyetten çok memnun~~ 
Fakat hakikat bunun 8 51 

bile olsa, haatta büyük a~-
li·111ın nem gelip bu hareke 

b' ieY çok şayanı nefret ır •
11 olduğunu bile söylese ~en~k 

kollarının arasında 0 111 
,. 

zevkini tattıktan sor.ra 'ı 
rı • 

tık dünyada sendan •Y 
marn.,. 

Son 


