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Bugün lstanbulun kurtuluş 
Altı seııe C\rvel bugiiıı 

İstanbul düşman çizmeleri altından kurtulmuş, 
raman ordusuna kavuşmuştu 

kah-

. Bugün, fstanbulu yabancı orduların kudurmuş kini göğsümüze yüklendi. Dört 
Çızıneleri altından kurtaran günün altıncı yılda dört bin senelik tarihin tekmil ıstı-
Y~ldönümüdür. Şimdi bize pek eskimiş rabını çektik. Medeni dünyanın, ne haya-
&ıbi görünen bu yakın mazı, hepimizin sız haydut sürülerine "Ordum!,. dediğini 
beyninde ateşten harflarla yazılmıştır. gördük. 

işgal ve mütareke facialarını çok Gene bu ugursuz devrededir ki Türk 

Başvekil Hz. 
vilayette 

Fındık tacirlerlqin ve bakkal'ar ' 
cemiyetinin maruzatını dinledi 
Başvekilimiz bugün 
postA trenilc An· 
karcıya dönüyorlar 

Baıvekil lamet Paıa Hı. 
diln öğleden ıonra viliyet 
konafını teırif buyunnuı· 
!ardır. 

Baıvekilimlz vilayet ma· 
kamında . kısa bir müddet 
istirahatten ıonra fındık 
tacirleri mümeasillerlnl ka· 
bul buyurarak maruzatla
rını dinlemlılerdir. 

Bu ıırada Maarif vekili 
Cemal Hüsnü ~eJ de ken· 
dilerlne müllki .oliıuılardır. 
Bu ıırada Baıvckilimlz 
bakkallar cemiyeti heyeti· 
nl kabul buyunnuılar, pl
yaıa ve bakkallar koope
ratifi hakkında malümat 
almıılardır. 

Yorın: 
Bu sene kıt nasıl feçecek7 f 

Muharriri : llarun Rtijit 
1 
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Kahire, 5 (A.A) - Ad· 

li paşa Yeten, kabineyi 
teşkil vaı.ifesini kabul etti· 

tltini kıra· 
la b i 1 d i r· 
mek üzre 

-.azdığı mek· 
tupta yeni 
hükumetin 
başlıca va· 
ıifeslnin 
meşrutiyet 
h a y a t ı nı l !'\;wı;.;.: 

yeniden te• 
sis etmek, 
memleke • 
tin metali- - ıdiı Y•ğ•n Pıı.. 
bı hakkında doğru bir fik!r 
basıl edebilmek için meb • 

uıan intihabatın• hiçbir tah• 
dide tabi tutmıyacak serbest 

~~akta görüşümüz; takvimsizlikten. ?eği!, tarihi en kara lekesini aldı. Yunanlıların 
ır daha memleketin böyle kırlı bır vatanıınıft saldırılmaları, mesamatına kadar 

Dlyanbeklr meb'uıu Rü§· 
tü Bey de geç vakit Bat· 
vekilimiz tarafından kabul 
edilmif, bir müddet görüı
müıtür. 

Jurette yaptırmakt~n _ibaret 
olduğunu kaydetmıştır. 

lıtanbula men'ı ;thali ıçıa müracaatta bulunulan Yunan mizalı gazetesi f fakenderlye, 4 (A.A) -
( Gaıoı ) un ıon nüıh .. ındakı relimlerdeo biri Yeni kabine şu suretle tc• Çukura düşmiyeceğine iman etmemizdendir. yara taşıyan vücudumuzda bir kezzap 

Türk hudutları içindeki ihtiyar ve genç dalgası gibi· köpürü göpüre kaba-rıyordu. 
nesiller şöyle dursun, O devri yaşamamış Fakat gene bu son ve iğrenç zulümdür ki 
Çocuklar bile işgalin bütün fenalıklarını bize tarihlerin hiç yazmadığı bir zaferin 
ezberlemelidir. şerefini getirdi. 

Kızıldeniz kıyılarından Kafkas dağla• Yirminci asırda koskoca bir "ehlisalipn 
r~?ın . eteklerine ve Karpatlardan Basra kılıçlarımız altında can verdi. Türkün adı, 
Çollerıne kadar uzanan geniş topraklarda f ki d f ki r k k h ·ı b 1 u u ar an u u ara i or un~ şö retı e 
eş yı çarpışmıştık. Furat sularını tutuş- aksetti. 

turan süngülerimi:ı, çöllerin cehennemle. 
tinde ve buz dağlarının mavi sırtlarında Altı sene evvel bugün cihan tarihinin 
h değişmez umdeleri parçalandı, lstanbul, 
ep ayni şerefle parlamıştı. b" l"b' d ki 

Fakat dünyada her kuvvetin bir sonu ır sa 1 ın eğil ayrı ayrı ren erde beş 
1 putun istilasından kurtularak hilaline ka-\lar. Her gün taze kıt' alarla beıı enen uç• 

auı ve artsız düşman alayları kırmakla vuştu. 
b·t · d k l 1 Altı yıl evvel bugün, Dolmabahçe rıh-

1 ıniyor, Bu canlı bulutlar için e ı ıç a• 
tıınııın şimşekleri gittikçe seyrekliyordu. tnnıııda düşman ceneralları Türk sancağı-
!( d nı selamlamış, yabancı bandolar yükselen en i şehitlerimizin cenazelerinden yap· 
tıı.. k hilale selam havası çalmışlardı. Bugünle 11 1mıı kanlı ehramları arkamızda hıra a· 
tak çekiliyorduk. Fakat her yeni ileri Türk topraklarına sade şeref, yalnız zafer 
tdıın 1 alay alay düşman leşine mal olu· şanı gl'lmemiş büyük bir inkılabın arifesi 
Yordu. Bu tehlikeyi gördüler, mütareke de müjdelenmiştir. Her Türk, bu büyük 
başladı. Mondrosta kabul ettiğimiz şartlar, günü kalbinin mihrabı yapmıştır ve şimdi 
~onradan ugradığımız tecavüzlerden hiçbir bütün memleket bu mihrabın önünde ru-
1~ taşımıyordu. kua varmıştır. 

Seyyah • Elimizden silah düşünce garbın bütün 

lstanbul kurtuluıunu nasıl fesit edecek 
Bugün ,ehrimlzin düıman Alay Köprüden geçerek Tak· 

kuvvcunden kurtulduğu gUnüu sime gidecek Kolordu kumandanı 
~~ dönümüdür. Bu mOnasebet!c vekili önuünden ge<;il resmi 

ınorasim proAtamı hazırlan· 

~r. Bu programa nazaran 
ltıiirer, polıı mektepli ve halktan 
.\Jı eUep alay aaat onda Sultan 

0 
illet parkında toplanacak ve 

yapacaktır, 
Saat dörtte de ıclıir mümcs-

ıll!crl kolordu kumandanını zl· 

zarc~e lıtanbulun derin minnet 

ve ıükranını orduya arzedecektir. ~çukta hareket edecekur. 

Kıymetli bir muallim evvelki 
gece intihar etti 

Gece ıehir donanacak ve 
halk tarafından gece ıenliklerı 
yapılacaktır. 

Bugün kapalı 
müe55e5eler 

lstanbulun kurtuluı bayramı 
münasebetile bcgün Bankalar 
ve Tütün inhisar idaresi kapalı 
bulunacaktır. 

Divanı ali 
Eskişehirde Mahmut Muh-

tar paşanın muhakemesile 
meşgul bulunan Divanı Ali 
yarınki pazartesi günü mu
hakemeye devam edecektir. 

r-· 

lımet paıa Hz. Yiliyet 
konağından ıeç vakit ay
nlmıılardır. Kendlleı'f bu
gün öğleden sonra poıta 

trenıle hükumet merkezimi
ze avdet buyura~ldardır. 

lomet Pı. Hureılcri,... Vüôyet 
kon•l:ını teırif ederlerken --
Arndvutluk 

Ankara elçiliğini ıatntti 
Arnavutluk hükumeti, An

karada mevcut bulunan se
farethanesini lağvelmiye ka
rar vermiştir. Arnavut kon
soloshanesi, bu halin sırf 
bütçe meselesinden ileri 
geldiğini, iki hükumet ara
sında mevcui dostane mü· 
nasebatı hiç bir suretle ih
lal edemiyeceğini bildirmiş· 
tir. Hasan B. 

ı r Filistine • 
ıane 

1 

( Bu huıwta apfıda Yerdlfhnb: t•Y•Ot dlldu.t W.a.lltı okaJUB-m: J 
ı~kkül etmiştin 

Koynumuzda 
yıf BD 

besliyoruz 
Aieylıinıiztle neşriyat ~apan 
bir Yunan gazefC$/ lstanhultla 

1500 nü•ha satılryor 

Sdiıılkte münteıir Gatos 
(kedı) nammJıki miZlh gaı.e
ıe.ı ötedenberl Türkiye aley
hinde neıriyatı lle maruftur. 
Bu nrakparenin lstanbula ge• 
len son nüshasında gene bu 
kabı! garazkıirane ve gülünç 
re:ılmler vardır. Karllerlmlze 
bu huıusta bir fikir vermek 
lçln bunlardan bir tanesini 
neırediyoruz. 

Bu karikatür •Türk· Yunan 
mC~uebatmda yeni bir safha: 
Şaraba katılan su" ıerlevha
ıını tqımaktadır. 

lsuhbaratımıza nazaran gerek 
Polis müdüriyeti gereka.ı mat· 
buat memurluAu tuafından bu 
gazetenin memleketimize men 'ı 
lthalı için teıebbüsat yapılmak· 
tadır. Türk gazetelerinin Yuna· 
nl tına girmesi menedtldığl 

bir 11rada her nüalıasında 

aleyhimizde neıriyat yapan 
ve J.ıanbulda bin beı yUz adet 
aatılan bu varakparenln mem!e· 
timlze men 'ı ilhalıne bir cnırl 

vaki nazarile bakılabtlir, i~in en 
§&yanı dıllat tarafı böyle bir 
gazetenin fstanbu!da bin bet 
yüz ni!tha satılmasıdır kı bu 
lstanbul Rumlarının dütünce 
ve hı.lerlni göstermektedir. 

Zado çetesi 

M. Berger 
Aliye H. hadisesine is
mi karıllJn musiki mu
allimi dün mahkeme.

ye geldi 
1lfuharririmize be)'ll

natt<ı bulunuyor 

M. Berger mahkeme huzurunda 

Bu ıene haziranda bir 

Şakir Pı. zada Aliye H. ın 
Üsküdara geçerek eıkl 

Alt t.ıra:Iı 2 ln\:f ~ahi fanı ızdadı r i 

Başvekil ve Dahiliye na• 

zırı: Adli paşa yeğen; Ha• 

riciye nazırı : Mithat paşa 
Yeğen, Adliye nazırı: Hüse· 

yin paşa Derviş; Münaka • 
)it nazırı: Apturrahim pa• 

şa Sabri; Maline nazırı: 

Mustafa paşa Mahir; Ha_r· 

biye nazırı: Mehmet Efla
tun paşa. 

~ 

Yeni Mısır kabinesi, dün
kü nüshamızda söylediğimiz 
veçhile, bitaraf zevattan 
teşekkül etmiştir. Kabine 

reisi Adli Yeğen paşa bü· 
tün Mısır fırkalarının hürmet 

ve muhabbetini haiz eski 
ve şerefli bir siyasisidir. 

Mısır başvekalei mevki
ini müteaddit defalar ihraz 

eden Adli paşa bu sefer 
Mısırın pek mühim ve ha
yati bir karar vermek üze• 
re yapacağı intihabatı tam 

bir bitarflıkla idare edece
ğini, başvekilliği kabul 

etmesi üzere Mısır kıralıııa 
' Alttarafı 4 üncü ıayıfmıazda 

• • 
ŞEHllE AiT TIYllKLIEI : 1 
Boğaziçinde hayat artıyor 

mu, eksiliyor mu? 
' 

Zevcesinden 
ayrıldıktan 

İstanbul Yahudilerinln aralarında 10,000 
lira topladıkları ayrıca bic de balo verdik- 1

Bir müfrezemiz tarafın· 
dan imha edildi 

~ınya muallimi Hasan B. 
lıı,~~n elım bir haber aldık: 
kıı· ul erkek li•esinln çok 
rıı~:;~tlı ve faziletli Klmya 

lını Hasan Bey lntth• 

sonra 
leri tahakkuk ediyor • 

Hahambaşı Efendinin tekziplerine rağmen fstan
bul Musevilerinin Flistindeki ırkdaşları için aralarında 

i iane topladıkları teeyyüt etmektedir. Hatta, bu mü-

ç k d ı nasebetle ahiren bir de balo verildiği ve hasılatının 
ocuğunun en isin. \ kanıilen Flistindeki Siyonist komitesine gönderildiği 

cien alınmasına ta • ı ı kuvvetle söylenmektedir. 

harnmül edemedi 1 Musevi mahafilinde balonun verildiği teyit edil-
mekle beraber hasılatının nereye tahsis. edildiği hu-

: ·ı su~unda büyük bir ketumiyet gösterilmektP.dir. 
etmiı, beynine ııkıı~ı bir ta-
banca kurıunu ile dtrlıol öl- 1 Museviler tarafından Flistine gönderilen paranın 1 
mOıtür. ' 'l on . bin lirayı mütecaviz. bulun. duğu da ileri sürülen . 

1 -iddıal_ar .. mc;}·~w ~kr~"""'!.ktrr.hr. ~ ·- , . 
(Alt tarafı 3CiUCG s:ı)lfaiDızda] ,_ -·--·· _: _ ---. _ _ .. ---· __ ·-- .. _____ _ 

:\fordin; S (Hususi)- Yir
mi p;ün en·el, bir takını ave
rı e< ilc beraber hudutlarımız 

ci\· arıııda, Ye DiyarlıL·k i r, l~ l

ıLı mrntakasında ~·ık et 
\e melanet yaran ı !l ~lıur 

lıaydut Zadoııuıı t<ıh. >i ne 
çıkun kahraman nnifrezelcri-

lz, şaki ,-e annelcrile Dra
hım cirnrıııda müsademe et 
ıui~ beraberinde knrrsı da 
bııjıınan Zado Y>' avenesi 
k:lruilen tcııkil ve Jmlıa o· 
Junmuştur. 

Boğazın sihirli köşesinde 
.i\limar Yansenin Ankara- buluıımn ı son gı.:ı'crde 

1 
c 

nrn planını Çizmiyc memur ne hınııl·~-~:ı imar~, nıesc c· 
cdili•i ve bu münasebetle ·nı ileriye nWllŞ 1' '·~"· ı.:>r 51 lst"nhıılun iıııa.rı .• 1 krkcr .• )<;."·ı"i\'ı·ı' ır pltlnını da 'li~u.. "' k 
da ı;cıirmiye l'arar ycrmi; bıı~u hatıra gctırlr -en 1 

) • 



Jcrin ürpermeme>i kabil de
ğildir. Çünkü hiç bir p!Ana 
btinat edilmeden büyüyen, 
dağılım~ hudutları haddinden 
fazla genişliyen -şehir bu, 
şerait, Qu 1>afümsızlık yliz~n
den 0 hale gelmi~tir ki onu 
imar etmek, ona yeni bir 
şehir sistemi vermek mil
yonlara mal olacak bir iştir. 

Fakir b\ltçesil4.", caddelerin 
delik deşik kaldırımlarını bile 
tamire imkıtn bulamıran ls
taııbul Emaııetinin bu şerait 
altında en bı~lt bir pldnı bile 
tatbik edebileceği çok şüp
helidir. 

r lmt dünynda yııpılmıya-
c:ı k bir şey yoktur. Harekete 
geçmenin sırasını bulmak 
zamanı çoktan geçmi~ttr bile .. 
Bir~z daha rereddüt, blnız 
daha teehhurün hanbulu bir 
kaç sene sonra büsbütün 

gu ünç bir hale getirece~e 
hiç şüphe etmemek l!zımdır. 
Harekete geçmek sırası ne
dir diye sorulursa bunun bir 
tek cevabı vardır: iş bilmek... 

Eger lstanbul Emaneti 

senelerden beri dü~~cğine 
yüzlerce imar pılliıları yap
tıracğına bir tek pllAn yap
tırsa., bir istikamet tayin ct.-e 
ve: buna göre yürüıniye baş
lasaydı iş bilmenin sırrını 

btılmuş olacak ve şimdiye 
kadotr lstanbulan hiç olmaz
~a yüzde onunu bir pılArıa 
ve sisteme göre ranzim edil
miş hulacakn. Neyse mev-
2uumuz bu değildir. l;tanbul 
hudutlarının, şehrin vazfyetini 
gene sık sık me\-ZUbalı · ol
dugu şo günlerde şehir ıçlnde 
blr11Z meşgul olmak ve şehri 

terkip eden IJ'lrçalerın bu
giinkı vazlyederinl tetk.ilı: 
etmektir. Bunun imar i~lerile 

ugraşanlnr için de hayli 
faydn:;ı olacagına kaniiz. 

Boğa:dçi 
Bu tetkikatımızın ilk mcr

haleı;ini BoS"aztçı tc~kil c c
cektir. 

Boş bir topraktan mamu
reye lnkılılp eden; çok par
lak bir devir geçirdikten son 
ra tekrar bo~ toprak olmak 
tehlikesi gösteren Boıta;r.içi 

şehre ait en entcrc;an mev-
2ıılardıın birisidir. 

Binlere sene evvel ya~ıyan 
el. an eli hikAierc. zemin olan 
Boıı;rızlçi Türklerin dine geç 
tikten sonra tedricen ~ehri 
kendine çekmiyc lıa~lanıı;:, 
fak:ıt yerinin guzel l~i e 
sihri onu bir hiko ve "lll'alıat 
boıııızı haline getirm">ti. Bun
da nakil vasıtalarının kııyık:
lara tnhisa~ edişi: ve bu Ş.:· 
kilde boğa:r.m )chrc uzak 
kaiıq da arnU olmu-tu. Bu 

' hal 18~ 1 seııtsuıdc te$İ> 
cdikn Şirketihayriyc :za
manımı kadar de,·am ctmf{, 

otarihten sonra Boğaziçindc 
oturmak kolayla;mıi lsede 
bu kolaylık ı:-eııe daha zi
yade zevk ve sclabat olu
nıı kuvvctkştlrmfye lıir y-dr
dıııı te~kil ctmi~ti. 

Saraylıır, ytizl n:e niıhrsıı 
istiap eı.kcek' cesim p!ılar 
hep bu d~vrin yııdij!;arıdır. 
Seneler ı;L'ÇİP tc lıar.ıtııı 
yeni safhasile k:ır~ıla~ınca 
İ!oğ-J.da [L;Jri,l bir U 

·tadığını göru)OrUZ. 
.\ rtık: s:ır:ıyl:ırı, k:l~aoelerin 

bi yıık ~·e liizıım uz i,,7afl:ı.rını 
b!t.lır:ıc:ık şal l:ır c devir· 
ler gömı · ve zlçi 1 u
sa fJ ve h r · ·r:ıa uyan 
şr.b1 inş:ı. edilın · n liatıısllU 
ödemfyc başlamı~nr. 

Hu T • birçok l alıl4rro bo

şaldığı, harap bir enka7. matı 
zar ı östcrdiğini rıhornlarrn 
ço!aiıgumi gü uyor ve aa
JOr$lk bunun tabii bir akıbet 
oldııguııda şııphc etmirdim. 

Gelecek yazımızda Bog-uiçi

nin en parlak devirlerile 

ondan en·elki ,-e sonraki 

sr;ıd ·rhi israt!stiklerk l.;-ııreı 

cdra1iz. 

·rinevvet 
o 

1 Şehir Haberleri 1 

Stadyom 
Nerede yapılacak 

200 bin lira lazım 
Şehremaneti ıelılr için bir 

stadyom vücuda getirmek ııtle 

son günlerde telı:rar m~şgul 

olm1ya başlam!Jhr. Haber al
dığımıza ııöre atadyom yapıl

malı: üzere evdce ınıılup olu
nan Edirnelr.apıdalı.I Çulcur lıo.
tanda tekrar ıeıki.lr.at yapılmış, 

muvafık görlllmilfllir. 
Bu tetldlcatı Emanet mimar

lanndan Samim Beyle ;_., lre· 
n~r Her Alıralıam yapnuılar, 

neUcccle burada mükemmel ve 
a•İ bir stadyom lntuı için 
200 bin liraya lüzum göoter
mftlerdir. 

Emanet bu perayı blltçeye 
koyduAu taLlırdc atadyomun 
projeleri yaphrılacak, bundan 
sonra da lnıuta batlanacaltbr. 

Ştmdib halde Samını 8cyın 
rapru al1kadarlar tarafından 
tetlıık olunıultadır. 

Kısa ve ucuz olan 
kara yolu yakında 

açılıyor 
Püznıııda ticaret odaları kon

gresinde Dançi~ ile Köetence 
ve lstanbul arasnda doğrudan 
doğruya kara yolu ile nal:liyat 
yıpılabilmesi n:eselcsl görüıül
ııri!ştiir. Hatta bu efıurg:ilıın 
deniz tarafından pek ço'< kısa 
olduğu da sebebi tercih olarak 
gösterılmiştir. Dançig ile Kös
tence arasında deınir :;olıı bu
lunduğu için Lehist:ın bu yol
dan istifade etmektedir. 

Yaloız bu demir yolunun Ro
ınanyaya isa~t eJen lısım 

bozuk oldıığu :nlaşılnıış yapı

lan teşebbüsıt netictsinde Rc
ınan;"ll hükUıncti liOhın boznk
lüğunu tamire batıamıştır. Bu 
yol biltilcten sonra ~mali Av
rupa ile şark memlı:ketleri ara
undakı mu\-asala tariki l<ısalını$ 
olacaktır. Bu yoldan ı:etirilccek 

nteaııın nakllya;t ucrttleri de 
<liğer yollar iicrctim!cn fazlaya 
mal olmakta idı. 

Birincilik müsabaka· 
lanna bu gün de 
devam edilecek 

lstnııbul ımntıl. a:tletizm 
birindliıti m lı;ıl;alarıoa lıu 
ıı;un de K:ıdıkı · c ittihat 
spor sahasımla devam ldile
(ektir. 

Cuma giinıı mm :ıffak bir 
atleti;.tm l'Untı canlandıran 
1·e 1000 mette ko,ııı.la bi:.ıe 

eni bir Türkiye rlikoru 
hedire eden R~kr:ış, ı:ener 
ve lstanbul >por- aı:: rının 
bugun de gü2'el dereceler 
);azarı dırnıalarını IL'l!lcnni 
c:deri:t~ 

Mıntai(a Atletizm heyetinden: 

6-10-92'1 p:ız:ır guıııı Taksim 
ındyomunda icra· mukarrer 

atletizm nni•abakal:ın Kııdı
kö htih:ıd por sah:ısıııd:ı 
yapıl;ıc:ıktır. Yarı l:ınn ma 
ve .~.::tleri aµğıda }:ı:zılıdır. 

1 da 100 lctre seçme 
r 6, I 5 :e ·u csek atlam:ı rıo:ıı 
1 6.20 de -ıoo metre flnal 
J 6,35 t~ 5000 metre" flnaJ. 
I '? de: 4X40!> metre liruı.I. 

Galatasaraylı atletler 
Ankaraya gidiyorlar 

Galıatasa'!'lly atletlerin 
müsabal<a yap üzere 
Anbraya dam edildikleri 

yazılmıştı. Galatasarayblar 
bu daveti kabul etmişl~rdir. 
İstanhulliı a!lctler buradan 

ça~ba gü.ıııii ayrılacaklar 
cuma ıünii raüsabablara 

girecekler ve p;t2'3ra şehri
miz:e dönccdderdir. 

Baş papas --
Yarın intihap ediliyor ..._._ 

Papa Eftim 

Ekmek fiatı 
Şubat sonuna ka
dar artmaz deniyor 
Bu sene buğday istihM-

ıEf d. ) /Atı çok fazladır . ne ıyor. Ekmek nerh. komisyonu 

F d S · t 1. • l;ıugiir? toplanarak son haf-
. ener e ensıno nıec ısı . 
dün toplanmış ve yeni 
başpapasın yarınki Pazar
tesi günü intihabına karar 
vermiştir. 

Başpapasın kim olacağı 
mektum tutulmakla bera
ber Tarabya metropolidi 
T otios ve yahut Kadıköy 
metropolidi Agatongosos
tan birinin başpapas inti
hap edilmesi kaviyyen 
muhtemeldir. Başpapas To
tiosun kazanması ihtimali 
daha kuvvetlidir. 

~ 

Fenerde yeni intihabat 
için harıl harıl çalışılır, ye-

Papa Eftim EJ. 
ni yeni manevralar çevrilir
ken papa Eftim efendinin 
fikrini almanın çok enteres
san olacağını dü~ünen bir 

mubarrimiz dün Panaiya 
kilisesinde Fitim efendiyi 
ziyaret etmiştir. 

Eftim efendi geçirdiği 
bastalık neticesi biraz za
yıflamıştı. Muharririmizin su
allerine cevaben, artık hiç 
bir şeye kanşmayıp ibadet
le meşgul olduğunu beyan 
etmiş ve hasbıhal esnasın· 
da demiştir ki: 

- Maamafih aramızdaki 
mücadele bitmiJ değildir. 
O bakidir. Onlar her türlü 
fenalığı yaptılar. Aleyhimde 
birçok desiseler kurdular 
fakat hiç birinde muvaffak 
olamadılar ve olımıyacak. 
lardır. Hastalığım esnasında 
onlarla barışacağım şayı 
olmuş .. Asla. belki barışırız, 
fakat bu takdirde bu benim 
kat'i muzafferiyetimin icabı 
olur. Bu günün birinde 
olacaktır da .. Belki beş gün 
sonra belki beş sene sonra 
fakat ergeç olacaktır. 

- intihabatın şekline ne 
denin iz? 

- işte bir şeyler yapıp 
duruyorlar. Benim bu me
selede esas fikrimi bilirsi
niz. Bence intihap yalnız' 
milli hudut dahilindeki pa
paların iştirakile olur. Hal
buki onlar öyle yapmazl~r. 

Belki görünüşte öyle ya
pıyor görünürler. Fakat 
bakikattc gene bildilderini 

yaparlar, hariçteki papasları 
işe karıştırırlar, onlardan 
gizlice sinoda vekalet aldı
rır ve rey toplarlaı-~ 

Papa Eltim Ef.. ölen 
başpapa~n elini öptiinnek 
için para ile &dam toplan
dığı şayiasını kahkahayla 
karşılamış, bunu kendisi
nin de işittiğini, fakat 
doğru olup olmadığını bil
mediğini söylemiştir. 

Moarif vekili 
l\laorif vekili Cemal llus

rü R. cllın ült\eden sonra 
J>er3pala. otelinde laarrr er
kfoını knlıul eılcmi;tir. Ye
l.il 8. buglln lstanbul gaze
tecilerin[ kabul ederek beya
ııatta bulunacaktır. 

Ercı1meni Ekrem B. 
l\laıbuar m[idücii umumi;! 

Ercüment Ekrem 8. A ı.kJrı-
ya giımi~tir. 

tanın un pıyasasını tetkik 
edecektir. Neticede ekmek 
fiatının on para daha indi
rilmesi imkan dahilinde gö
rülmektedir. 

lktısat vekaletine son ge
len mafıimata göre memle
kette bu seneki buğday is
tihsalatı oldukça mebzul
dür. Bundan başka şehri· 
mizde de elyevm mühim 
miktarda istok buğday var
dır. 

Son günlerde toprağın 
ve havanın çift sürmek hu
susunda müsait gitmesi yü
zünden Anadoludan buğday 
müvaredatı muvakkaten ke
silmiştir. Bununla beraber 
bir hafta kadar sonra şeh
rimize Anadolucian buğday 
sevkiyatı tekrar başlıyacak
tır. 

Gerek şehirdeki istok 
miktarının gerekse memle
ket istibsalatının çokluğu 
dolayısile şubat nihayetine 
kadar ekmeği en çok 16 
buçuk kuruştan yiyeceğimiz 
ve fiatların daha fazla art
mıyacağı temin olunmak

tadır. 

İng·iliz amiralı 
Gelecek pazara 
Ankoraya gidecek 

lııgılizlerin Akdeniz fil.,,.unun 
ayın 12 sinde limanımızda bu
lunacaAı yazılmıştı. 

Bu hususta bir program ya· 
pılmlfllr. Buna nazaran filo 
amiralıne o gece saat 1 O da 
lngiliz sefareti koııaAında bir 
ziyafet ve balo verilecek. erltoi 
günü vlliyet tarafından bir 
öğle ziyafe!f ketıde olunacak, 
alrfalll üııtü de amiral ekspresle 

Anbraya hareket edecektir. 
Sefarette verilecek baloya 

meb"ualar, kara ye deniz ıu
keri erk&n lirler Te matbuat 
da<ıet edi.lmifUr. 

lııııJliıı eefiri geldi 
lıııııltz sef.rı Sir Corç Klarlı: 

dün Romanyadan avdet elınlt 
ve kendlnt Kıbrıs mahkeme! 
al iyesi reiıl Fuat B. ziyaret 

etmittir. -----
M. l"f. Komis

yonunda · ...,___ 
Heyetimiz dün bitarafların 
muhtaraıını tetkik etU 
Muhtelit Mubadele komi .. 

yooundakı heyeti murahlı .... -
mız don bir içtima akı ederek 
salı günil toplanarak, heyeti 
umumiye lçtimaına dair m!lza
lıeratla bulunmuştur. Haber 
aldı.ğımıza göre heyeti murah
baoamız dün btlha.aa bitarallar 
muhtarasının ıetkikile meşgul 
olmuştur. 

l leyctimlz yarın da lopla
aarak umumi l;tfma için Is· 
tihzararatına dev•m edecektir. 

NiJan merasimi 
Ticareti bAhriye mektebi 

bahiliye müdürü Mustafa Beyin 
kerimeleri ve !..ulak, burun, bo
le m~tahaseısı Doktor Hikmet 
Beyin hemıireleri Behice Ha
DIRf ile Milhyeı refikimizin 
istihbarat heyeti ıcfl ,.c Muııe

vl lııes! Türkçe muallimlerinden 
T evfık Necati Bey arkadaf11Dı· 
mı nfpnlanmaaı evvelki gün 
'8111lml bir meruimle yapılmıı
tır. T ebrilc ve eaadcıler temen
ni ederiz. -----Kahire sefirimiz 

l\lısır sefirinriz l\ltrhlddin 
paşa dun mahalli memuriyc
tiJıe müteveccihen hareket 
eylemi~tir. 

M. Berger .. 
L Üoıarafı 1 ınci ıayfamwla J 

kukuk müıavirlerlncleo He
rant 8. in evine gitmesi 

orada karıııına. çıkan He
rant B. in kızı Mm. Man· 

nlğe kul'fwı ııkmaılle bat
lıyan dedikodulu hadiaeye 
Berker isminde bir muıiki 
muallimlnin ismi karıınuı, 
bir kadının dJfer bir kadın 
üzerine tabanca ile ateı 
etmesine sebep olarak bi
rinin diğerini bu erkekten 
kıskanması gösterilmif, de
dikodu safha ıafha devam 
etmiıti. 

Diğer taraftan gerek M. 
Berger, gerek M. MannJk 
ve Aliye H. böyle bir ala
kayı reddetmlıler, Aliye 
H. o ak,am M. Bergeri 
r r ımak için değil, Mm. 
Mariden piyano dersi al
mak makaadtle Heran B.iD 
evine gittiğini ıöylemJf, 
tabanca ile ateıin de ka· 
11tla değil; kaza neticesinde 
vukua geldiğhıl ileri sür· 
müıtü. 

Nihayt;t Aliye H. hak
kında Usküdar müstan
tikliğince katıl kaadile ateş 
noktasından verile muha
keme kararile hadJae, ls
tanbul ap ceza mahke
mesine intikal etınıı, muh
akeme batlallllflı. 

Muhakemenin dün sa
bahki celsesinde musiki 
muallimi M. Berger mah· 
kemeye ıetirilmit ve din
lenmiıtir. Dünkü muhakeme 
yanm saat sürmüt. neticede 
devamı gelecek cumartesi 
sabahına kalmııtır. 

O gün iddia ve müda· 
faadan IODl'a kararın da 
tebliği nmhtemeldir. 

Dün M. Bergerln mah
kemeye geleceğini duyan 
mumaileyhin ahbapların
dan, talebelerinden bir çok 
kiti adliyeye gelmııler, mu
hakemeyi alaka ile dinle
mtılerdir. 

M. Berııer, otuz beı ya

flncla vardır. Kalınca kaşlı, 
matruı çehrelidir. Lacivert 
bir kostüm glymifti. Batında 
melon fApka, ellerinde el
divenler bulunuyordu. Ol
dukça rakin görünüyor, bir 
arkadaıı ile konuşuyor , 
koridorda kendisini biribir· 
lerlne gösterenleri , • Ber
ger mi? Bn mu? ya!.dlyen· 
len farlcetmiyor gibi görü
nüyordu • Muhakemeden 
ııonra da M. Berger mü
teheyyiç değildi. Her halde 
tavrında, çehreainde bariz 
bir heyecan lfa.d.eıl yoktu.. 

Aliye H. , her zamımki 
gibi asabi görünmekle be
raber bir derec~ye kadar 
itidalini muhafaza edebili
yordu. Sık srk mendilini 
burnuna ııötürüyor, göz 
kapaklarını süratle açıp 
kapıyordu. Mahkeme met· 
halinde çok beklemedi. Çı
karken bir an durdu, ya
nındakilere bir feyler söy
ledi. Etrafındakiler ceYap 
•erdiler. Elini aaçları üze
rinde gezdirdi. Sonra sağ 
ayağım kUVYetlice yere ba-
118.rak, mantosunun etekleri 
kaoara kabara yurüdü. 

Baroda, muhakemeden ev
Yel olduğu gibi, bir müd
det istirahat etti. 

Aliye H. , barod ilacını 
içerken, gazetecilerin ken
dialnin nerde ise nefeı at
dığını bile yazacaldannı 
ıöylemiı, bir söze karıı 
o kadar çok ıey yazıldığı
na gön, ilaç aldığının ya
zılmaması tuhaf 0 .:ağını 
ilave etml§Ur! 

M. Berııer , koridorda 
kendi5ile görüıen bir mu. 
b&rririmize "T alebelerimtn 
arasında böyle bir hadise 
olmasından müteeu.irim . 
Şahsen benim hiç bir ala
kam yoktur. 

Bu gibi hadiseler Avru
pada olur. Cemiyet, bun
lann " eıcplicaHon • -u 
vennlf değildir! • dearit, 
kend nln onbet güae ka
dar Anupaya aideceiiDi 
lc&ydetmittir. 

Sayı!& .. 

Clnevre konferansını aluurıete udr•tan adam 

İngilizlere göre bir Alman casusu ve 
bir mücevherat hırsızıdır! - ..,..__ __ 

Yunan donanmasını İn{!ilizlerc 
devretmek teklifine ait iftaat 

Cinevre ter!.ı teslthat kon
feransını akamete düçar etme!. 
için çallf"n Ye Amerikada ayan 
tarafından muhakeme edilmekte 
olan Vılyam Şerer!n muhakemesi 
mnhım bir eafhaya girmiştir. 
Londra gazetelerinin verdiği ma-
10.mata göre, fngllıerenin polis 
idare 1 Şerere ait dosyasıııı 
Amerilcaya• göndermit ve bu 
dosya muhakeme esnasında 

olr.unmuıtur. !~iliz dooyasma 
göre Vilyam Şerer btr Alman 
CMU5U olup 1924 senesinde 
Alman Baron Saydihçıen 734 
ingiliz lirası almıftır, Şer er bu 

parayı bıl&lıare iade etmit ve 
sıfatile muhakeme edilmiıt!t. ln
gilız dosyıuınıo haber verdiğir.e 
göre Şerer, Osterd §f'hrınde 

vuku bulan btr mücevherat ılr· 

katınde de methaldardır. 

Do.yanın lmaatını ıoüteakip 

keyfiy~t Şererden 10rulmuı. 

Şerer kendieinl müdafaa ede· 
relr. logllızlerln elınde kalı de· 
llil vana kendini tl:ye muha
keme etmd;.ldeıı, ~n OGV 

resmen ittiham etmediklerini 
sormuı, sonra bu raporun 1917 
senesinde lngilı:ı: istihbarat tda· 
resine mensup biri tarafından 

lngilız polisine verildığfn! ilive 
ederek Am~rika ayanının aley-

hinde muğayirl insaf bir tekil 
de hareket ettiğini, çünkü ga· 
zet~lerde onun aleyhinde ntt' 

rlyatta bulu11dulclannı ve diiı· 

man menabilne muracaat ede· 
re!. onu lıırazlıkla itham ede· 
cel< derecede tarafgirlil< göS· 
terdil<lerinl söylemiftir. 

Şcrerin iffaittından biri do 
ıubur: 

1926 senesinde lngilız bir 
muhabir kendine muracaat ede
re!.. Yunanlıtan bahriye nezare
tinin Yunan donanmaııını lngil· 
tereye dcvrelmek için teklifte 
bulunduğunu, buouıı CMarını 
satma~a amade elduğunu tôyle
mlt fakat Şercr, bunun Amerkayı 
alahdar etm~ch~inl söyleyerek 
bu ıeklifı reddctmiJ!ir. 

Bunun iizerine tahldkat ~y· 
eti Şerere: 

-Cenevre konferansını ·z mi 

akamete uj!ralbnız ? sualini sor 
muı, Şercr: 

•-Amerika sefiri Hug Gılr 
son beyanatında Cenevre kon· 
feıan nııı n~ln akamete uğrıt
dığını izah elmiıtir. O halde 
benim l<onferansı akamete uğrat· 
mıt olmaklığıına imkln yoktur.• 
demiı ve konferans aleyhinde 
hareketle bulunduğunu inkar 
etmlttlr. 

arp emelinde değiliz! 
Maslahatgüzarımız Yunan hariciye 

nazırına böyle söyledi 
Atina, 5 (Aneks) - Tür

kiye maslahatgüzarı Yunan ha
riciye nazırilc son miik!leme
lerinde Türkiyenin kat'tyeıı harp 
emelinde olmadığını ve en 

batlıca emeli Yunanlstanla iyi 

komşulu!. münasebatı idame 
etmek olduğunu lı:at·ıyen temin 

etmiştir. Tfırk m .. labatgilz11r1 
iki memleket arasındaki muallak 

meselelerin hallı husımında pek 
nikbin görünmilflür. 

Ticaret maahedesl 
Atina 5 (Anek) - Hariciye 

naıırt M. Milıalakoploı Yunan 
hariciye nazırının Tückiye ıle 
en ziyade mazharı mQ.aadıı 
mlHet esMı claıresınde bır tica• 
ret mukaveleat ııktma karıl' 
yerıfıııtnl Türkiye ma.• ılgii
:ıarına tebliğ etmifllr. Muv kbl 
tiureı mukaveleaı Tllrkiye mM-

l 
lalı.ıgüzarlle Yuna hattcly• 
lll1Zlfl ııruaıda -lrtup teatisi 
&kabında mevkii merlyete gire· 
ce!.Ur. 

~I. ~1ak:donalt 

tu~iliz - Amerika itti
fak ııdan balı ederken 

Londra, 5 (A.A) - Va
şingtondan Röyter Ajansı· 

na bildiriliyor: M. Makdo. 
nald, lngiltere sefaretinde 
gazetecileri kabul ederek, 
hakkında gösterilen fevka
lade resmi kabulde mün

demiç samimiyet ve muhab
betin manasını tamamile 
taktir ettiğini beyan ettik
ten sonra lngiliz-Amerikan 

münasebatının bundan son
ra fevkalade dostane bir 
şekil almasını bütün sami
miyeti le erzu eden lngiliz 

milletinin bu husustaki 
ümit ve intizarlarına tercü
man olmuş ve nihayet an
cak iki hükumetin ııyuşma

sına şimdiye kadar mani 
teşkil etmiş olan sui tcfeh
hümlerin izalesini istihdaf 

eden bir itilaftan gayri her 
hangi bir mukaveleni11 akdi 
derpiş' edilmediğini ve bi
naenaleyh, şimdilik bir 
İngiliz-Amerikan ittifakı dan 
bahsolunmıyacağını soyle-
01iştir. 

Yeni mcb'aWıı.nımızl 
Ankara, 5 (V akıt) - Bolu, 

Maraş, ve Maııısecla nıeb·. 

ıntrlıabaıı hitmi ır, fırlıa ııaM

·Jeri kazan mı ıtır. 

Maliye vekili 
Dün bazı ziyaret ve 

• 
tenıaslarda bulundu 

BugünAnkaraya anteti ır.uhteınal 
Maliye veki.11 Saraç oilu 

Şükrü Bey d TüUin in· 
hiaan idaresine gitmio, e•· 
velld ırün İzmırcl.en dö_. 
miidür Behçet Beyle ida• 

re amuml Taziyeti bak· 
kında sö•ütmiit. bil&har• 
refakabna Be çel Beyi al•• 
rak ViarenlD. fabrikalanJJI 
g9111iftir. 

V f'k.il Bey bundan IOUfa 

Rüsumat mö.dibiyett unıu
miyesioi, Milli darpaae ıoi
dürlüğünü ve damıa ınat• 
baaıını tefti~ etmlt ve ınu· 
amelat mldunda bazı not· 

!ar alımştır. 
Saraç oğlu Ştikrü Bcylrı 

bugün Ankar:ıya a~tl 
muhtemeldir. 

filli U.i~iı-----=li 
Ank4rad1Jki ~fu:llct'~ 
den birine benzetı1ece ,, 

!zır irdc Gazi Jl7. nin . 11 

bir hey kcUerloin yap ~ım 1 

için fa.diyete cçı1& • 
d·- Abirtn alm:m kar rJ.'tfll 
-· • r 

gore, he kd içi a}r 1 Etil 

m baka yııpılması!hl lu;ıti 
gönilrncmck edir. 

Cazt 1 iz ni11 n~aıl:ıld 
herkı-lkrind..:n biri ınodcl 

. rıı 

iUi:ı..'7. cd:lecek ver .l~r 
hemi orr göre ,-apı :ıvı~ 

J J • ı 

C' nuı •ar m~yd;ın:n:ı r . 
dileccktlr. 



~ Sa ıfı VAKiT () Te-ı nevvel 

Makdondldı Anıerikada csa ç ıııillyoii kişi karşıladı 
Niyorkta yapılan isti.kba! me- B~tün Almany ........ v.- ltH.i,7j{l-li 

simi görülmemış bır mat~m tutuyor 
derecededl'r Ştrezmanın cenaze merasimi pazar 

Qünü yapılacak 

Sokaklar çiçek ve d k Londra, 5 (A.A)- Berliııden Deli i\lellle bildiriliyor: 
konfeti en ar l\I. Ştrezmaıının cenaze merasimi pazar gün(i yapılacaktır. 

tipisine uğramış vaziyette 
İngiliz başvekili V aşingtonda 

neler söylüyor 1 
Londra, 5 (A.A) - Daily Mailin muharibi bildiriyor: 

M. Macdonald i hamil olan transatlantik dün sabah 
Nevyork limanına girer ginna büyük küçük on binler
ce gemi tarafından düdük çalınmak ıuretile selamla
nııı ve uzak yerlerden gelmiı olan binlerce hususi yat· 
l.ıu- vapurun etrafını almışlardır. Ayni zamanda rıhbmda 
toplanmıı olan yüzbinlerce halle olanca kuvvetlerile 
Anıerikanm güzide misafirini alkıılamakta idiler. Henüz 
harekette iken 60 kişilik resmi bir istikbal heyetini 
hanı.il bir vapur tranııatlantiğe yanaımııtır. Müatakbilin 
llleyanında Amerika hariciye nazırı M. Sümaon, İngil
tere sefiri sir Esme Hovard ve meıbur milyarder Mor· 
R'an bulunuyordu. M. Makdonald ve refakatindeki zevat 
karaya çıkar çıkmaz doğrudan doğruya belediye daire
•ine vttmislerdır. Misafirlerin bindikleri arabaların önün
de ve arkasında askeri ve bahri kıtaat yürüyordu. Bu 
tarihi manzarayı seyr için sokaklara dökülmüı olan iki 
üç milyon kiti İngiliz baıvekilt hakkında fevkalade te
zahüratta bulunnıutlardır. Birer salkım gibi pencereler
den ıarkan diğer bir kaç yüz bin seyirci konfetiler yağ
dırıyorlardı. O derecede ki bir kaç dakika içinde araba
lar ve sokaklar sanki birer kar tlpisine uğramış gibi 
bembeyaz kesilmiftir. Belediye reisi ile meclis azası 
M. Macdonald ı belediye dairesinin merdiveninde bekli
Yorlardı. Pek har ve samimi selamlatmadan sonra bele
diye dairesinin merasim salonuna gidilmit ve derhal 
M. Macdonald a Nevyork un fahri hemteriliğlne intihap 
olunduğunu bildiren vesika tevdi edilmittir. Bu müna· 
sebetle M. Macdonald ve belediye reisi tarafından kısa 
birer nutuk irat olunmu§tur. • • 

Washington, 5 (A.A) - lngi!tere sefaretinde dün 
R'azetecilerl nezdine kabul eden M. Mac Danald, kendi
•lne Amerikada gösterilen hüsnü kabulden pek ziyade 
~üthaasıs olduğunu İngiliz milleti namına beyan etmif· 
fır. M. Mac Donald, Amerika ile doıtane münasebatın 
devamı hususunda lngilterenln beslediği ümitlere tercü
man olmu§, bir ittifak aktinin hiç bir suretle derpif 
edilmediğini, yalnız mevcut sui tefehhümler! ortadan 
kaldıracak bir uzla§ma husulünü arzu ettiğini kaydey· 
lemi ıtır. 
• 
lngiltere ile Rusya arasında 

imzalanan protokol 
l..ondra, 4 (A.A.) - 3 Teşrinevvelde M. Henderson ile 

M. Dovgalevskl arasında imza edilmtı olan protokol bugün neş
redilmlştir. Bu protokolcla fngtltere tle Rusya arasında muallak 
bulunan meselelerin tesviyesine alt usulden bahsedilmekte olup ıl· 
vasi münasebatın tamamen iadesinden ve elçilerin teıttstnden son
ra hemen merlyet mevkiine getirecektir. 

Münak&faya mevzu teıkil etmiş olan muallak meseleler ıun• 
!ardır: 

1 - lkt hükOmetln t 924 muahedeleri hrıuındakı halh 
hareke:iert. 

2 - Bir ticaret muahedesi ve bundan mütevellit meoeleler. 
3 - HükOmet boçları ile hususi borçlara müt•allık mütalebaı 

'<e mukabıl mutalebat ve mali meseleler. 

4 - Balıkçılık meseleleri; 
5 - Mütekaddım muahede ve mukavelelerin tatbiki. 
Müzakerat neticesinde elde edilecek bütün ltllAflar bir mua-

hc<leye dercedilecekıtr. Elçilerin teatisini mütaakip hemen ikı 
hükom~t birbirleri aleyhine propağanda yapmamaııı mütekahılcn 
1•ahhüt edeceklerdir. Protokol, önümüzdeki lçllma devresinin 
bidayetinde parlamentoya arzedilecek ve parlamentonun la•Ukinden 
'<>nra her ıkı lıükomel elçilerini tayin edecektir. 

Sırbistanda sui kasitler tevali 
ediyor 

Belgrat, 4 (A.A.) - Çarıbrottan bildırıldlğine göre, Pırottan 
Relen bır tre11 Çaribrot lstasyonunuıı iki kilometre ilerisinde bir 
boınbaya çarpınııtır. Bomba ınfı!Ak etmtı ise de ehemmiyetsiz hasar 
Y•Pını,hr. Tren yoluna devam etmitllr. Derhal tahkikat baılamıı 
\c ıuı kutçıların izleri Bulgar huı:luı:lu civarında kaybolmuıtur. 
'f ahkikat esnasında toprağa gömülen diğer bir hombı daha infilak 
tde ek iki jandarma daha yaralanmııtır. 
R.ıııyıı.da petrol lstihsalıi_t_ı _____ K_o_st--il-e-Bellont 

3,500,000 ton bulundu mu.> 
n !\ioskoYa, (A.A) _ Sovyet l\loskovn, .+ (A.A) - l\los-
''ll kovadaki hansıı sefirinin sya bu sene znrfıııda üç 
hu" k . talebi üzerine Sibiıt· ıı mııı-
. , u mıJ..,on ton petrol k b ı 1 ı h ' takasında ay o mu~ o an raç et . . C nııştır. Frnn;ıı tuyyar~ci1c ri 'Kost 

arbi Avrupada kıt saati ile Bellontc yi nrn nıak üzere 
Londra, .ı. (c\.A) _ 'az hususi bir tayy.ıre heyeti 

lsıta ti usulü, lıugece yarısı göııderilı.ıiştir. ı 
llLı ıckt"d' l" . . . . Ozakıı, 5 (_A.A) - Har' ır. >ırıncı tc~rınııı 

fı •ncı pnzar ı;un(indcn itiba- bin den lıildirildiAinc naza-
tc:ı lııgiltcrcdc tabi! saat ran, Frnn,ız tanarccilerin-
( (,, cnv· ) den Kost ile Bcllonte Çi-
C"k i ıç saati avdet ede- çikar cinırında kain Kov-
' t r · l"rıın•ada da aynı çlnza köyüne dün öğleden 

sureııe hareket edilecektir. sonra inmişlerdir. 

l\lüteveffanın cesedi cumartesi te~hir edilecektir. Devlet 
reiı;I l llııdenburg tabutu mezarlığa kadar takip etmeğe 
karar verm!~t!r. 

Berlin, :ı (A.A.)- M. Streseınan ın vefatı dolayısile kabine ,, 
~ir matem içtimaı aktetmiş ve başvekll, nazır arkadaşlar111a ta
zıyede bulunmuştur. Diğer taraftan Reiclıtag da bir matem içti
maı akdetmiştir. Bütün salon siyah tüllerle örtülmüştü. 
• M .. Stresemarı ııı sandaliyesinde siyeh tüllerle bağlanmış bü

yuk bır kırızarıtem dahi bulunuyordu. Reis vekili bir nutuk irat 
ederek müteveffanın Almanyaya yaptığı iyilikleri birer birer 
saymış ve Alman milletine taziyede bulunmuştur. Meb'uslar bu 
nutku ayakta dinlemişler ve matem aıaıneti olarak celseyi tatil 
etmişlerdir. 

l .ondra, 4 ( A.A.) - '.\J. l\lakdunald rakip olduğu gemi
den Almanya başvekiline çektiği gayet müessir bir telgrafta 
'.\l. Steresemaııin zıyaı ile Avrupa sulhünün en k;ı,·i ist!nat
gahlarından birini kaybettiğini söylemiştir. 

Hıırlciye nazızı 1\1. Henderson, Almanya hükClmetlne 
çekti!ıf taziyet tdgrafında Avrupa sulhünün tarsln ve tak 
vlyesinde 1\1. Stresemanm birinci derecede haizi ehemmiyet 
bir rol oynadığını beyan etmiştir. :\]aliye nazırı 1\1. Snovden, 
Stresemanın vefutından bahsederek ölümün yalnız Almanya 
için değil bütün Avrupa için gayri kabili telAfl bir zıya 
olduğunu ve bazı gayet mühim mesailin halline çalıştığı 
bir sırada Stresemanın muııvenetinden birdenbire mahrum 
kalması hakiki bir felfiket teşUl ettiğini söylemiştir. 

'.\l. Şterezmann ın ölümünden pek ziyade mütess!r olnn 
Lloyd Georgc, Bu ölümün Avrupa ahalisinin sulhperver 
kısmı için müthiş bir musibet olduğunu ve büyük bir ka
rıştıncı olan müteveffanın Avrupa ve cihan sulhüne hiç 
bir vakit unutulmıyacak hizmetler ifa ettiğini söylemiştir. 

Lort Sesi!, e~er Almanya l\rl Ştrezmann ayarında başka 
bit hariciye nazırı bulmağn muvaffak olursa kendisini bah· 
tiyar addedcccj(inl söylemi~tir. 

inti~or e~en muallim 1-Ve~-=~:~-skü=a-k~:i~-:~:d--'al 
( C•taralı Birinci sayfamızdvıpr ] 

Aıle.ı muhitinde yapılan 
tahktkata nazaran evvelki gün 
evden hiç çıkmıyan Hasan bey, 
gece odasına çektlmiı ve bazı 

akıamlar mutadı olduğu veçhile 
geç vakte kadar uyumamıı, 
bılahara yatağını glrmittlr. Bü
liln ailesi uykuda 11:.en ve tah
mine nazaran sıat ( 2) ile il· 

bah araı.ında • zira silah sesi 
duyulmamışıır - inllhar hadi:ıeıl 
vuku bulmuştur. 

Sabahleyin Hasan Beyin oda
sından çıkmadığını görenler gidip 
kapısını vurınuılar ve l:.ıpının 

kitli olduğunu, içeriden kimsenin 
ses eermedlğini görünce kapıyı 
kırarak içeriye girmişler ve 
Hasan Beyi kdnlar içinde bıruh 
bulmuşlardır. 

Ölüm pek ani olduğu için 
tabanca, aldutıu gibi Hasan 
Beyin elinde kalmııtır. 

Merhumun yatağının baıında 

iki mektup bulunmuıtur. 
Bunladan birisi zabıtaya, 

birisi de zavallı babasına hitap 
etmektedir. Zabıtaya yazılan 

mektupta Hasan Bey kendi in· 
tıhar elll!il cihetle kimsenin 
mes'ul tutulmamasını söyle
mek!~, babasına yazdı~ mektupta 
ise ahiren araları açılan zevce
sinin çocuğunu alıp gittl!ilnl, 
kendisinin de buna tahammül 
edemiyerek canına kıydığını yaz
mış, aynca cf'raz ~sinln kimstnin 

haberi ofm; en ahbaplarına ve 
talebelerine taber verilmeden 
kaldınlmasını va.iye! eımtıtır. 

Lakın fstanbul lisesinin bu 

l:.ıymetlı hocasının ölümil he
men arkadaşları ve bir takım 
tnl ~besl tarahııdan haber 
lı ıı v · tabutu mektebin 

rM'.!• elan ırı tlyah bir bay
n:ğa S<ırılarnk cenaze namazı 

Beyazıt camisind• kılındıktan 
sonra hocası olduııu mektebin 
önüne kadar gözleri yqlı ta
lebesinin elleri üzerinde t~ın

IIUJ, orada cenaze otomobiline 
konularak Edırnekapı şehıılıği
ne naklolunmuıtur_ 

Hasan Bey, lsvlçrede tahsi
lini tamamlamıı, memlekete 
dönünce hıyıtıoı muaUıml!ejt 

Macar baıvekili ıle 

görüttü 

Budapeşce, 4 ÇA..\) - :\1. 
\' enizclos Prağdan buraya 
gelmiştir. 

Budapeşıe, 4 lA.A) ~ !\1. 
,. enizelos ~aat 1 1 de başve

kil kont Betlcnl ziyaretle 
bir saat görlişnıii~tlir. l\Hitc
akiben hariciye nazırı l\l. 
\. aikoyu ziyaret etmiştir. 

Amerikada feyezanlar 

Şarlotte. ( Şimali Karolin ) 
4 (A.A)- Son dört günde 
vuku bulan feyezanlar Karoll
nin şimal ve cenubunda ve 
jeorjinin blr çok mıntaka
larında hıısarata stbcbiyet 
vermiştir 

Filistinde müılümanlarla 

hirlstiyanlar birleıiyorlar 

Londra, ~ (A.A.) - Ku
diisten "Deli ,'.Jel "e bildiri
liyor: Filistlnde milli bir ya
hudi yurdunun te~lsine ait 
Balfur beyannamesinin hük
nıli cari ve baki oldukça 
mezkur memleketin sulh \'e 
salah yüzünü görmiyeceğl 
kanaatinde bulunan Arap hı
ristiyanların Aaarp nuislli
maıılarla hemfikir oldukları 

anloşılmaktadır. :\lczkCır be-
yaıınamenin infazı lüzumu 
iizerinde her zamandıın zi
yade ı,;rar eden Yahudilerin 
bu taannüdü yüzünden ara
daki ~rginliğln gittikçe ar
tacağı t~hmln olt:nmnktadır. 

Yeni bir keıif 

lonara, 4 (A.A.)- Bir lugl!iz 
mühendisi tasfiye edilmiş petrol 
yerine l:am petrol yakan bir 
tayyare ınaki"esi icat dnıişlir. 

Bunun faydaları evvela i ş t ial 
tehli!ü sinin nıefkudiydin cleıı, 
saniyen ın~ı:rukafııı ucuzluğun
dan, üçüncüsü i~fıhi;ik azhğıı,

dan ilarcttir. Uır,uru lıavaıyc 

nazareti bu reni makıııeyi tec
rübe ettır~Httr . ................................................. 
ha rctmlı fazileılı bir muallimdi. 
Bütün ıalebeılne ve arkadaşla
rına kendini sevdtrmif bir >allL 

Böyle feci bir •ıırette hayale 
vedaı irfan Aleminde yerini b.,. 
bırıkmıfbr. 

;ıı Meçhul asker_ Ziya 
Şakir 

O ne elim vaziyetti ••• 

Allah saklasın bir serseri gülle gelse mermi 
isabet etmeden sersemlikle birbirimizi 

telef edecektik 
- Hay domuz herifler 

hay. Bize hiç olmazsa bu 
gece olaun rahat veneler· 
di de eabaha kadar delik
siz bir uyku çekte idile . 
Adabı nezakete vakıf olmı-
yan bu düf1Dana nereden 
çattık bilmem ki -
Nazım , tekrar uykuya 

dalmııb . Eeasen bundan 
ba,Jca da bir fCY yapılmazdı. 

Haniya ıu anda , düıman 
ceneralı gelip te kapıdan 

ba§lnı uzatarak : 
- Bonsuar efendiler ! 
Dese , ayağa kalkıp ta 

iadei ıelam edecek halimiz 
yoktu. Bir tek kandil bile 
yanmıyan koca paviyon , 
timdi bizim gibi yanm 
ölülerin adeta mezarı idi. 

Dııarda toplar ve tüfek· 
ler gürlerken, koca pa vi
yonun dahili muhitinde de 
yüzlerce inceli kalınlı ho
rultu, adeta harbin musi
kisine tempo tutuyordu. 
Şeytan, insanın aklına en 
fena zamanlarda, en fena 
ıeyleri getirir. Mesela: Allah 
saklasın, düımanın serseri 
bir güllesi, nasılsa yolunu 
f8tırıp ta fU tavanı delse 
ve saygısızca aramıza düıse ••. 
Ben eminim ki o g(lllenln 
vereceği telefattan ziyade 
karanlıktan ve uyku senem
llğinden kendi kendimizi 
ezerek telef edeceğiz. Bizi 
buraya getiren efendiler 
acaba bir köıeye bir kör 
kandilçeğlz olıun yakmağı 

diltünmediler mı?_. 

• 
Galiba sabah oluyor.Sol 

gözümün kapaklan arasın· 
dan alaca kapanhğı hisse· 
der gibi oldum • Piyade 
ateıi durmuf. Fakat top 
ve mitralyöz ateıi el'an 
berdevam. Yağmur takır 
takır yağıyor. 

- Uyandın mı Nazım? 
-Uyandım ama ağabey 

çok fenayım. Kımıldıyacak 
halim yok. 

- Biraz gayret lazım 

oğlum . Her halde uzun 
sürmez alıtırsın .. Geceyi 
ölü gibi bitap geçiren bütün 
arkadatlar, birer birer uya· 
nıyor. Her tarafta , ıesaiz 
ve anlatılmaz bir mınltı . 

- Doktor gelecek.. basta· 
larla yaralıları muayene 
edecelmılı ... 

Doktor geldi hastalarla 
yaralılan muayene ediyor. 
Biz de muayeneden geçtik. 
Merkez hastanesine gön
deriliyoruz. 

Hastanede, eski birdoatla 
karıılaııyoruz; Cerrah Ka
aım efendi - Tepemizden 
tırnağımıza kadar harap 
olan aksamı vücudi· 
yeınizi tamire çalııan Kasım 
efendi, akıamki velveleli 
top, tüfek, mitralyöz ateıt 

hakkında izahat veriyordu. 
- ( Yanı tepe ) nln ile· 

risine ileri karakol vazife
sini görmek için iki bölük 
piyade cıkarılmıt- Bu piya
deler, ıimdiye kadar hiç 
talim görmemit aakerler· 
denmiı- Gece naulsa gös
lerlne bazı hayaller glJrün
müf. Galiba köylerden ge-

len bir iki atlıyı düıman 

suvarisl zannetmitler •. Der
hal atqe baı!amıılar .. 

- Peki ama efendim, 
ya bunlann zabitleri ..• 

- Zabitler de, ıtmdlye 

kadar kıt' alarda hiç bulun-
mamıı olan ve Edimeye 
bir kaç gün evvel gelen 
mektep muallimleri imlf. • 

- Evet efend m, sonra? .. 
- Sonra.- İleri karakol-

dan bu ıuretle tiddetli ateı 
açılır açılmaz topçularda 
( basgın var ) diye tiddetli 
top ateılne baılamıf .. 

Bu ıuretle husule gelen 
heyecan ve telaı, dalga 
dalga geriye doğru akse
derek hattı aslinin gerisin· 
de, hatta çadırlardaki ef-
rada kadar sirayet etmiı ; 
eabaha kadar .... 

- Peki ama efendim, 
bu ateıln hedefi ? 

-Hiç .. karanlığa kurıun 
11kmak .. 

-Fakat efendim,dıf8rda 
bir çok yaralılar var .. bun· 
lann hepsi bu gece yara
l&rulllf •• 
Kasım efendi, derin de

rin içini çekti : 
- iıte felaketin büyüğil 

orada ya .. (Basgın var) diye 
arkadan açılan top ve mi· 
tralyöz atqi bir aralık 

karanlıkta yanlışlıkla iler
deki aıkerimizin üzerine 
çevrilmit •• 

Daha fazla dinlemiye 
tahammül edemedim: 

- Teıekkür ederim Ka
sım efendi.. Zahmet buyur
mayınız.. Bu kadar ehem· 
mlyetsiz bir yara için zah
mete deymez. Müeaedenizle 
efendim. 

- Nasıl, hastanede yat• 
mıyacak mııınız? .. 

- Ne lüzumu var efen· 

dim ..• 
- Fakat istirahate muh· 

taÇ&lllız.. Bilhaua gözünüz 
için doktor demiftlr ki.. 

- Teıekkür ederim. Ta· 
bura malümat veririz, bir 
kaçgün bir otelde kalınz .. 

Hastaneden kendimizi 
dııanya dar atmııtık. Esa
sen daha içeri girerken, 
her taraftaki pertıanlık 

bizi ııarsmıfb. Şimdi Kaaım 
efendinin akpmki ( harbı 
azinı ) hakkında verdiği 
tafıilat bütün bütün mane
viyabmı altüstetti. 

Rumeli otelinin küçük 
bir odasındaki karyolalan
rnıza uzandığımız zaman, 
hayretle vaz'lyetimizl tah· 
lile baıladık. Bu, ne haldi?. 

Bu, naaıl harp ve naaıl 

su! idare idi? Dünkü Kaya
pa harbinin fecaati, bir 
daha gözümüzün önüııden 
geçti. Ne keıif, ne emir, ne 
kumanda vardı ... Koca ala
yımızin mukadderab, adi 
iki kqlf poıtanna tevdi 
edilmiıtı. 

Koca bir bölük kuman
danı ve bir mülazım Arif 
efendi; önümüzdeki askerin 
diifman olup olmadığını 

fark ve temyiz et.qıekten 

bile ad& adamlardı. Çünkü 
vatan ve vazife hhleri ııa

mimJ defileli. 

Medani arslanla! 

O rta Afrıkada "Nerobı. 
ıehrinin civarına gü

niin birinde bir ulan 
hlilesl gelmiş, Bunu gören 

ahalı bir müddet tel!ı göster

mişler, korkmuşlar. Fakat bir 

de bakouılar ki hu vahıi hay

vanlar bır birlerile oynatıp du

ruyorlar; hatta otomobillerle 

o civara gidip reı;im almak 

lstlyen lere poz bile vermiılrr . 

Bu habtri alınLI hayret et-

medim. 
1 ler halde medeni bir mah-

lok 0 )1111 tosanların vahıetl art

tırdıtını görünce demek lcı me· 

dentletmek ulanlara dilfınOıl 

~ 

Darüibed ( 

A
rap harfleri, arapc;ıı ders

leri, Todç ·de arap kaide 
lrrl kalktı; fakat lisanda 

hlll bazı arabl terkipler yaııyor. 

Bunlardan bir tanesi de ., dar1ll· 

bedayl.. dır. 

Gc.;ende birisi bu müe...-
. b-'-b baktı da senin 1sınıne "" ' 

dedi lr.ı : 
-Bir müesaeoe ki içinde 

1 bl Bedia olduğu halde 
yanız r 
adı clarülbedayl 1 

Toplu İğne 

İnciri erimiz 
Amerika bir vapur in

cirimizi neden geri 
çevirdi ? 

Aldığımız malillnata na· 

zaran Amerikaya gönderi· 

len bir vapur incir Ame

rlkaya ııhal edllmiyerek 

geri gönderilmittlr· Buna 

incirlerin iyi, temiz ve ııh· 

hi bir ıekilde ihzar edil· 

memiı olma11 ıebep göste

rtlmlıUr. 

Yapılan tahkikatta, Ame
rikalılar kaltfomiya incir

lerini himaye etmek mak

aadile hariçten gelen incir· 

lert geri çevirmektedirler. 

Müsolini 
Zeplinlerin inşasına 

muarız! 
İtalya baıvekili Sinyor 

Müıolini zeplinler hakkın

da Deyli Ekıpreı gazete

ıine bir makale yazmıı ve 

buna mümasil gemileri in· 
fil etmenin doğru olmadı· 
ğını söylemtıtir. Sinyor 

Müıolinl bu nevi hava 

gemilerinin gerek askeri, 

gerek ılvil tayyarecllikte 

hiç bir kıymeti haiz olma
dığını, onun için İtalyanın 
bu gibi gemilerin inıaaın· 

dan vaz geçtiğini anlat
maktadır. 

Nişan 
lzmlr meb0

U>Lı ve Adliye 
vekili esbakı merhum ~eylt 

Beyefendinin kerimeleri Ha
nımefendile ~.lım mollası 

mtrhıım Cemal molla Beyin 
mahdumu ye lstanbııl şehre

maneti mimari ~besi mü
dürü rvet Beyin nişan 
merası mı merhum ·eyle 
Heyefendlııln Kndı~ôyünJe 
Ccvlzliktekl küşkkrınde cu
ma gunLi icra kdınını~trr. ·ra

rıı!eync sJndetler temtnnl 

edcrlı. 



-Milyarderler 
Nasal zengin oldular 1 

~~ 2: Roçiltler 

Asker taciri bir Prens 
• Meyer Roçilt,, az karla iktifa etmesine rağ -

men 18 inci asır sonunda 300,000 
filorin kazanmıştı. 

gösteriyordu. Başlı başına 
bir ikraz işine gırışme
den, başka bir banka tara

fından deruhte edilip • Hcs. 
prensine ciro edilen bir 

Danimarka istikraz.na işti
rak etti. • Roçilt. mali tek

nik noktai nazarindan pek 

mutlak olan bu muamelei 

sarrfiyeyi uzun elden hazır
lamıştı. Faiz hesabatı ile 

ayrıca iştigal etti, ve koca 

bir sarrafi muameleyi Hes 

prensinin nef'ine bitirmiye 

muvaffak oldu. 

1801 de ilk defa olarak 

kendi hesabına bir istikra

za girişti. Maamafih prens 

istikraz karşılığını mukad

dema koymuş olduğu cihet

le bu muamele pek tehli

keli değildi. 

• Meyer" garanti karşılığı 

olarak yüzde dört faizden 

)()(),()()) taler aldı. Birkaç 

ay sonra prensin kendisine 

tedarik etmiş olduğu 

20'.l,000 florini daha yer

leştirdi. Bunu takip eden 

senelerde mpamelat çoğal
dı. 

• Meyer. Amçel Roçilt " 
1801 den 1806 ya kadar 
ceman yekun beş milyon 

filorini tutan on bir mühim 
ikraz meselesini deruhte 

etmişti. Rusya kralı ile 
Rusya imperalorunun eı.ki 

taahhütlerini bu hükümdar
ları memnun edecek su

rette halletti. Yalnız mua
melatının birinde muvaffak 
olamadı. 

" Sen Jan " şövalyeleri 
için 200,000 florinlik bir 

istikrazı piyasaya çıkarmak 
istemişti. • Bu mümkün ol

mad~ı gibi neticede mah
kem1>si kırk sene süren bir 
dava meydana çıktı. 

"Meyer. gerek prensle
rin ve gerek kendisinin 

müşterek nıenfaatlarını ko
rumak ıçın muamelatını 
son derece ketumlukla ya-

pıyor, ve • F rankfurt. taki eski 

bankaların rekabetini cel
betmeğe uğraşıyordu. 

Bununla beraber Dan
marka istikrazı meselesinde 

banker "Betman. ın raka
beti ile karşılaştı. Banker 

"Betman" harbı umumi de 
Alman başvekili olan •Bet

man Holveg" in dedesi idi. 
"Roçilt. bir • Hamburg" 

bankerini ileri sürerek 
" F rankfurt" un en mühim 

bankası olan • Betman • 
bankasını altetmiye muvaf
fak oldu. 

(Bitmedi) 

VAKiT Teşrlnevvet 

• 
Matbu•t h•iıraları : Huharrtri: 

u u • Ahmet lhMltl • 

Muharrirler sürülüyor 1 
lngilizlerln Boer muharebe~lnde gençliğin nfl
mayl~I - Namayl~ neilce~lnde muharrirlerin 

$ıra ile nefyi - Scı·vetl Fanunun ba~ına 
inen yumruk 

Afrıkanın cenubundakı Kap 
müstemlıkesinde "Boer (Bauer). 
ler fngllızlere karşı iatıklal har
bi açmııtı.. f ngilıere, merkezi 
bükllmetınden 7000 mil uzakta 
çetin bir muharebeyi kabule 
mecbur olmuıtu; bu onun İçin 
büıün müstemleke siyasetinin 
nıhuydu; elindeki heoapBOZ va-
11talarla kendi lehine müthiı 
bir propaı}anda açmııtı. lıtikla
lını arıyan Boerlerle onun aziz 
reisini clhane hl ve hain gös
termişti. Bu ılyuet propağan

dasına lstanbul çabuk lnanmııti. 
Çünkll Abdülhamidın zalim 
idaresinden yanmıı olan Tork 
münevverleri, müstebit padışa· 

hın İngiltereye lr.arşı gösterdiği 
ltimalsızlıklan fngiltere lehine 
meyhçln en doğru alamet ola
rak kabul etmlfli. Adeta Türk 
münevverleri derin btr galatı 

rüyete uğramııtı. 

Bu aldanııta ben de dahil
dim; tekmil edebiyatı cedide 
alleaı de ayni kanaatte idi. O 
zaman hız lngilıereytı dünyanın 
en hürriyetperver, en insaniyet
li idaresi oanıyordul:; zaten bu 
kanaat oevkiyle 1908 inkıla
bında mü ne •verlerln ruhunda 

derin bir lngiliz muhabbeti var
dı ve o kadar yüksekti kı 1 9 JS 

temmuzunun 23 ünde lstanbul
d. bulunınıyan lngilız sefiri 

"Maleı. tchrimlze döndüğü 7.a

man Sirkeci isl11>yonunu baş· 

tanb~a doldurmutıuk. Sefiri 
candan ve gönülden a!lnşlıyor

duk: nihayet coşkun genç!er 
sefirin arab11>ını çelcen atları 

söktüler, arabayı kendi ko!larile 
çektilerdil Bu fıkrayı yazmak

tan maksadım meırutiyelin llA
nına kadar Türk münevverleri-

nin siyasi meylini ve akide•inl 
ı;öolermek lçind:r. Uu lngiliz 
muhabbeti yüzün<len Boer mu
harebesinde hepimiz bilmeden 
zavallı Boerlerin aleyhine ve 
lngilizlerin lehine üşüıüyorduk. 

Buna cihan maıbuatııııu pro 
pagandaSt da tesir eyliyor
du. Çünkü hiç bir gazetede 

Boerlerin iıtiklll harbına kalkıı
ııklarına dair tek kelime bile 
yoklu; güya "ısyan" basımlı
yordu. Sade bir vak'a olmuıtu; 
o da Almanya imparatoru 
11 inçi Vılhelmln Boerlerin 
reisine çektiği "muvaffakiyet 
temennisi" telğrafi ıdı. 1 ] inci 
Vı!helm

0

ln bu telgrafını da fn
giliz pro~ğandaı.ı bin lürlü 
ıevl!ler ve propagandalara boğ
muıtu. Alman imparatorunun 
Abdüllıamiıle dost geçinmesi, 
Yilhelmın iki defa lsıanbula 
gelip padiıaha misafir olmuı 
olması Türk münevverlerinin 
lmP"ratora fena nazarla bakma
sına k&fı idi. 

1 lullsa Boerlerin isliklll har
binde lngllizler lr.adar fnglhz 
taraftarı idik. Bu mübalağalı 
hislerden istifade emeline dütcn 
birkaç siyaset delllllıın bize 
bq olmuılardı; lngilız sdaretl· 
ne bir heyetle gidip sefire yü

rekten muvalfokıyet kmenn~erl 
izhar olunacaktı. 

Abdülhamit bir ecnebi 
sefaretanesine ve bir se. 
fire değil, ecnebi tabeasın
dan ehemmiyetsiz bir ada
ma bile müracaatın ne ka
dar tehlike olduğunu o za -
manı yaşamış olanlar çok 
iyi inlarlar. Bu hareket 
müthit bir tehlike idi ve 
bir delilikti. Tevfik Fikret 

ikimiz bu fikirde idi. Fakat 

arkadaşlarımızın çoğu baıka 
türlü düşünüyorlardı. Bu 

nümayişten ne fayda çıkar? 
Böyle büyük tehlikeli ha
rekete kalkıştığımıza göre 
memleketin hayrına başka 
bir İş görülsün diyenlerimiz 
vardı. Fakat anlatılamıyor
du. 

Nihayet arnavut İsmail 
Kemal Beyin teşvikine ka
pılan arkadaşlarımızdan bir 
grup gidip bu nümayişi 

yaptılar ve kuru teşekkür
le avdet eylediler. Saray
dan ve Abdülhamitten bir 
ses çıkmadı. Müstebit pa
dişah lngiliz sefaretile bir 
mesele çıkarmamak için bir 
müddet sükutu muvafık bul
muştu. Aradan aylar geçti; 
Fakat "Serveti Fünun. ile 
onun müntesipleri aleyhine 

hareket başlamıştı. Sıra ile 
ve birer be hane ile •Siret. 

•Şair lsmail Safa,, , Abdul
lah efendi ve daha başka
IP.n nefyolundu. Edebiyatı 

cedidenin en nezih siması 

olan Siret B. "Hısnıman

sur,, a gönderildi, şair ls
mail Safa merhum Sıvasa 

sevkedildi. Bir gece Tevfik 
Fikretin evi basılıp arandı 
ve bu vak' alar diğer arka
daşları iirküttü, muvakkat 
surette birer köşeye çekil
diler. 

Mahmut Sadık bey daha 
bir müddet evvel Kudüs 
tahrirat müdürlüğünü alıp 

lstanbuldan ayrılmıştı. Ser
veti Fünunda Hüseyin Ca

hit beyle Mehmet Rauf ve 
merhum Şuııyip kalmıştı. 

Tevfik Fikret Hüseyin Ca
hide küsmüş olduğundan 

bize uğramaz olmuştu ve 
işte tanı bu esnada Sarayın 

en kuvvetli yumruğu •Ser
veti Fiinun., un başına in

di. Hüseyin Cahidin "Ede
biyat ve Hukuk. serlav -
hıılı bir makalesi behane 

edilerek Serveti Fünun 
Matbuat müdiiriyetinin em
rile kapandı. Kapanmak 

açılmak ğazetelerin sık sık 
başına gelen kazalardan 
olduğu için " muvakkaten 
tatil " emrine o kadar e -
hemmiyet vermememiştik. 

Fakat Üç gün sonra cina -
yet mahkemesine istintak 
dairesinden bana, Hüseyin 
Cahide ve sansürümüz olan 
Velet Çelebi Efendiye celp 
geldiği gibi şaşaladık. 

Celpte • muzır makale 
neşri davasından dolayı • 
deniliyordu. 

Dahası vardı: Bizim mat
baaya kimse uğramaz ol
muştu. O zaman ben Ye
şilköyde "Ayastafanos. ta 
oturuyordum. Oraya gidip 
gelirken rast geldiğim Sa
ray mensupları da benden 
kaçıyorlardı. Hısım ve ak
rabamdan olan bazı zatlar 
da görmemezliğe gelir ol
muştu. Artık başka çare 
yoktu. Korka korka Saray 
yolunu tuttum; mabeyinci 
Arif B. kardeşime gittim. 
Odası kalabalıktı; bana ön
ce soğuk durdu; sonra yal
nız kalışımızdan istifade 
ederek şöyle dedi. 

- Senin aleyhinde ve -
rilen curnal pek müthiştir! 
rızana gönderiliyordunuz; 
ışı adliyeye verdirmeğe 
muvaffak oldum. Sabırlı ve 

metin ol. Adliyeye yazılan 
tezkere de müthiştir ama 

Sıvıfı 

v aktın -- AdılVeğen P~ 
. J- • ":: ·~ - bulınacası [Ü.ı ıarah ı inci ."),f~~! 

yazdığı mektupta gost 

miştir. Adli paşa bu ınek· • 
Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü 

halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını 
meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi 

tatbik ederek üç beş dakika meıgul olmanız kafidir: 

. h yabnı tupta meşrutıyet a 

iade edeceğini ve milli ınCC' 
lisi doğrudan doğruya el· 

k• ·· · t ede-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 lifli! I- 1 [j]iJ 1 [Ffi L, ilS•T i iN~ 
2 !j]l=i=I=,= =!=[=[il 2 Li_i R ı A: N ~ A T lill_!j 
3 ! j ·ıt! I • ıı 3 1 L1A Z iJ ı E N filJIJıA· 
4 =i.fj] = ll!ill1

_ .. ımı:-:lil 1] 4 , i ;. N :~Al L !1
1

O1 D Af 
5 _l_"ıiiıl_=t-~i-~· 5 ·~.!ili!_ y lil!__~)ll ~: 

arı ammeye muracaa 

rek toplıyacağını söylenıe~· 
le, dün de söylediğiııııJ 
veçbile, Mısırda diktatörlii-

·rı· ğün yıkıldığını ve milli 1 

denin serbest bir surette 

6 . .,. '[ii) JJiıl iılıl]i 6 ;_IIA _ş_ illi); A ~ılilı~ _ı 1 
7 -ı-1-1- •. ---f 7 ! i 1 Ş [ij ON [il N i E Y · 
8 fi]'- -,-[i)ı_ -1-11111 8 ı N !lCl !it V ;lil\-SJ!; j N E 

9 ,ijfll,-c-:-. ı-t;ıi} 9 ~r~IA..L1:L!J2'.J E TJ 
Buılinlı:ü bulmacaınıaaı 

balledllecek yenl ıeldf 

DilnkU buJmac&mlSIQ 

h.UodUmıı ıokll 

ifade edileceğini anlatııııŞ: 
tır, Adli pata kabinesin' 

teşkil eden sair zevat I' 

hep bitaraflıklarile tanı~ 
mış zevattır. Binaenaleı' 

Soldan s'ğa : - Meşhur eski bir şair (4); 
yoğurdtın içine konan 
şey (4) 

b k b. . "f ••• il• u a ınenın vazı esın 

l - Büyük o·.ta (5) 
2 - Ç~y pişirilen kap (7) 
3 - Yüz (4). büyük bela (4) 
4-. 

8 - Nota (2), atıf edatı (2) 
9 - Hayvanların boynuna 

takılan şey (5) 

ve yakın bir zamanda ik!İ' 
dar mevkiini milliyetP"' 

5 - Atıf e;!atı, kaim kumaş 
(3), duman kiri (2) 

6 - . 
7 - lskanbiide kara maça 

(4), malıkeıneJe görü
len şey (4) 

8 - Memleketimiz 
9 .... L zzet hissi (5) 
Yııkardan aşağı: 

l - Güııalıın aksi (5) 
2 - Nota (2), köpek (2) 
J - Gök (4), boymzlu bir 

lıayvan (4) 
4 - Fakat (3). fosıla (3) 
5 - Nota (2), kadın doktor 

(3), beyan edatı (2) 
6 - Da~lığnı aksi (3), yu

karı (3) 

·-Adii;;··~;;·;;;~d;~···ü-;ı·;ij·;;; 
çok. 

* Mabeyin başkitabetinden 
adliyeye yazılan tezkerenin 
suretini sonra gördüm. Tez
kercd"n o zaman şu fıkra
ları kopya ettim: 

" J:dc:bh·ac ,.c Jfukrık., scrn:ımei 

nıal'.u aıancsi altında .. ~cr\·efi Funun., 

verlere devredeceğine b 
molunabilir. 

gazt;ttsinin ınelfur · ü:-ha ınJa inri~ar ı~;;;;;~~~~:;=;:;:;~~::=;~~~~~~~~~~~İ':'f 
eden ın c r una ne nı.1ka1 cd c F r an. a K r a 1 1 ı.;{t:.A.:.11.!.IL:.ll!Jl!JICJl!JIL!Jll!Jll!Jll!Jl!Jl!ll!.ll!.ll!ll!.lı:Jı:J~....,. 
ve kıra.liçe~inin idanılanna 'e ihtll;l\I 
ktbire ait \i!k'al;ır cn1..1rı uıııuınlyeyc • 

,·azulunJrak ycJininıct biınlnnctinıiz 
halifel ruiz.cnıin cfcnlliıniz hazretlerine 

kar~ı ısyana tC~\·ik edilmekte 
a.lup biiylclcrinc kJ~I _\,·rupada her 

nıemleJ..ctce a~ır eczalar tertip olun
rnaktıı .Aınerikalla ·•ıınç .. ccz.1-..1 rııthilı: 

cdilnıcktc ol<lu~undan ıncıkUr gJY.etcnlu 
sahibi lmtlyJ1.ile bih:ünılı.:- al:H;,tıdarları· 

~ 

nın tecziye. i re ncrlcc\lnin !obası ff 
bairadei t<enh·ei hazreti padl~abl ıebli4 • 2.1 l ,tünde 105\.i li~i scyretıniştir, ır~s:-5 i de çok t.ı~dir.ctrni~ 
olunur ulbabta... Eylôl 1317 • canı.lan ~llı~lan11şur 

zıld~~=~ia:~aı~:ı:~enin nasıl ya· f lHHM~H ue Mf lf K ~inenıworı ~ 
Mahut Baha Tahir ıle dok- h. nıı 

lfer seans hlncahınç dolo1:ıktadır. TUrki}·eınlzde hiç ~·ır 
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, 

lor • M. M. ,, paıa makaleyi • A '\ldR.\ Pos·ı~ısı ı.adar ra~bct gıirmcmlş ı e zaten bu ra~~eıe ~· eJ' 

curnal eyliyorlar. Curnt.J padiıahı • kadar istihkak kl'shetıııcınlşll. Filiın çarşanıba gününe l=ıdar gosterJJ..C 
1 ,ı:ıı Iğzap eyliyor; tesadüf ve tali tir. ilerle" acele ite ıiirnıclldir. Bugün ınatlneler ~aat JJtc bJşiı~·:ıc cd' 

1 k b b A. :\L\R,\ POST.ASI K re~rinC\ ,·el salı akşan11ndan . itibaren Jzrt1~.J· 
eseri o ara o gece nö etçi U· Elharnra slnem:ı~ınd:ı :\filli luluphilDC .,jrıtw 
lunan mab~yinci Arif bey pa- """" go<tcrilccektlr. ,r 
diııt.htan bizim Fızana nef!mize A:Xt\:.\ILo\ PPST.\SJ ıı lc,rlnc\\.'cl cuma akşıJTıırıd:ın ilibarcn .\ıı 
dair olan iradeyi alıyor. Gaze. rı~Ja Kulüp "'ıncmasında go~terilcccktır dl 

A:\J,; \ H.A PO:ı;T~\'.'11 \ :ılı.ında r kl~chlrde ~izin "İrıem:tJı, ~.ırn ııtld" 
lemizdekl makaleyi kendi oda Zakr <lncııı.,ıuda, Adanada Turı. ııcd~~,J ~ 
sında okuyor, o makalede hah- • falıı nede Ciimhurıı et >ıncmasınd'1, Bursada ' ' 

sedılen vaka"alardan hiçbir gey ll•."-w-_..w-...,...,.~ •ıncnı••ınd.1 ~usterılecckıır ~ 
bulunmadığına şaşıyors • c:ıc:ı:J•l•i•l•r:ı:Jl!l•l•i•I•~ 

d• 

:~~::.~:~~:::::::~;;.:~; iA~riSIH!ii "~.:::.;~;~.;::;~ 
gidip mutadı üzre giiya zu- 111 ıı 

Buaün tam ıaat 16,& ınat:ncılnde !! 
lum gören Türkiye hrıstı- TE •• 
yanlarının muhakemesiz nef- ii VARYE ff 
yedilmekte olduğundan şi- 1 ~ 
kayet etmiş ve badema mu- H 12 kı,ıuk R•• h•1'yl~k .. , ORLOF g 
hakemesiz kinısenİtı nefyo- f. Atmtuln lraeı1 eınaranda ta1a11.nl fflii 

1 
/
Ü edecektir. 

unnuyacağına di!ir Adliye- :::::::::=::::: :::r.::::::::::t tt:::ırır.:ııa: 

~~dui;:~: ::~:~ur et~~!:~ i}"""'"t~~H;~~~8ıııııU;~8··~ıı~K,,~~,~~, .. ::::: ......... , 
Arif B. merhum tekrar hu- -=-~ ~ ın ~-§ ı. • Cemazilevve/:2 Bil''' J,lııiJll 
zura avdetinde gazeteciler U _ fil 

1 · · d d · : G.ı.t muu .. mhl• ... ,ı ıcln G•ot• Eli ~ mese esının e A lıyeye ya- ~ c .. bo •• KONRAT NAGEL eıpı §'
1 zılıp yazılmaması hususurıu ~bliyijk ·~ı:ıı., •• • '§, Pa.zllr 

istizan eyliyor ve: ~ Maııı~ sınnnı~sı ~ 'ı ı ..... b .. ı •• k ..... ı •• b·':· .. ·,,, 
- O hainleri Adliyeye ~ ~ 1\ l!~ U ~ ·, - Na-m;~ >-•.:;ıı;;~~ ~;~ 

yazın. ~ Gibi .... ı bir ıalon lntih•lıı: cdllmltllr: •••1ıı 011. lk~. ıı Alı.1 
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işte Arif Beyin nöbetçi • BugCın • 1 Bqlln o.an "•· 

olduğu gece gazaba u3f'a- i Oner i:: D~~~ GütıvP' 
yışımız ve mahut Maksimo- • r' _ •ıı .. ____ · -·- -•l.aıi: 

• • Gilnün .,... ,.. 
fun küstahlık eylediği gün- ~ Sinemasında :: Azma bir •ı daı••"' ../ 
de çıkan iradenin yardımi- • Gıı.ıenlmekte olan • ı _..--

le Fizanı boylamaktan kur- .: ıragının ikrb~ nı·~l.Sİ :.·1
1

1 euciinı.ı -h·"~.,,,ılf 
1 1 ftJI llO Dv Y 1 lliliglr şimalden c!iectk ' 
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tl:S:::st!:a..8> DANS ŞATOSU 

lı~ıUy is~eıuı ııenn~ı~ı ~tanın 
uaziıo ue llls saıoıu 

Salonumuzun latanbul Ye Beyofluncla emaali 
yuktur. Muhterem müıtertlerlmlzln kesreti buna bir 

delildiri. Çünldl etarafı Marmara ile muhat 
olan salonumuz, havua, ferah balkonlan ve caalp 
manzara.sile lnaana kut yuvaıında oturuyor hi11lnl 
verir. Salon delil adeta ptodu. MOıterllerl· 

lmlzln rahat ve fstirahatlannı temin makaadlle 
bütün ihtlyacat dütünülmüt mukabilinde flatlan· 

mızda tezilM yapılmııbr. Müzik son derece mü· 
kemmel olup müıterllerimlzln her arzusu lı' af 

edilmektedir. Saatlerin latif rayihalar, aüzel nafmeler 
bot manzaralarla nasıl geçttif nin farkına bile va· 
nlmaz. Salonumuz lıtanbul, Beyoilu Kadılc6yll
n6n ihlhar edeceği yegAne aile ~alona ve 
samimiyet yuvaşıdır. Teırtf edecek muhterem 
müıterllerlmlzin her an memnun kalacakları ıüp· 
atzdlr. Her g/Jn 18 dan 24 ve mnus ganlerl de 
12 den 24 de kadar salonumuz müıterllerlmlzin 

emrine amededtr. 

Ganonlann ufak bir tedblnlzllilnde müdilrtyete 

r:::tmlllal:Ulı:nı::!:Hmtma:::::: 

L~!E~.~.!~J 
Seyrisef ain 

Merkn aceaıetı: Galata Kliprıl 
baıındı. Bey~lu 236l Şube 
acareet: Mahmudiye Hanı altındı 

Jıtanbul 2740 

Trabzon birinci postası 
(Katadeniı.) vapuru 7 T eırlnevvcl 

Paıartesi 12 de Galata nhtımın· 
dan harelcetle lnebob, Samıun, 
Gtreıon. Trabwn, Rize, 1-Iopaya 
gidecek ve dönüıte Paıar lıkcle

ııle, Rtu, Sürmene, Trabzon, 

Görele, Cırct0n, Ordu. Ünye. 

Samıun, f nebolu, Zonguldağa 
uğnyarak gelecektir . 

Ayvalık sorar ~ostuı 
(MERSiN) vapuru 8 T eırıne\ .,cı 
Sah 17 de Sirkeci ııhtınundao 
hareketle Gelibolu, Çanakkale 
Kuçüklcuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvahga aidecelc \C donUıte 

~~ oluğa t:ğnyarak gclccekur. 

ıtkiyet edilmeli rica olunur. 

-~========a:tiM Mldlrly•t -

poğaçacı fırını 

t ittbalindeki 

ımılıallc.:b!dnin 

ii--tlindc 

' 

Hanımefendilere: 
Pardesüler c K:ı~l) 
Her renkte son moda 

14 ı 2 liradan itibaren 
Pardesüler(trench-coat) 
Bej we f acivert renklerde 
22112 uradan itibaren 

t MuşambalarOpckıı) 

~ 
Her 13 9 liradan 

renkte 1 
... itıbaren 

Beyef en dil ere: 
L Meşhur l\1anderberg markalı 

(trcnch-coııt tan bej \ e l~ch·erc 

Pardesüler 

Beyfendilere: 

Spor kostümleri 

16 ı 2 liradan itibaren 

lngiliz l ostı ı t 1 r biçiminde 

1 i: ı 2 liradan itibaren 

Çocuklara: 

t~~~ Muşambalar 
-b ı 2 liradan itibaraa 

Erkeklere: 

Muşambalar 

Erkekle··e: 
İngiliz gabardl dnd'n 

Pardesiiler 
14 ı 2 ı~·adıo 

iti,areu 
Tiftik paltolar 

12112 liradan 

itibaren . 
Kadınlara; 

Fantazi 

Muşambalar 
9 ı 2 liradaı it!barea 

l:marlama 
kostümlf'r 

IOYOK 

ELllS 

me""..kür lılcelelerlc bırbktc Altın· 1 
ııkl h • Gelibolu lçtn yalıuı yolcu 

Pazar a ayvan yemı ·'ınır }ilk aJınmaL ·--ıy--·--· 
2 4 ı 2 liradan iti~aren 8 ı 2 liradan itibaren 30 liradan itibaren 

Taksitle de muamele yapılır. 
mu•• nakasası·. 7-9 Tcşrinevvel 929 Kadınlara 

a. ı o " 929 Erkeklere 

Pendı~ıe Serom darülbtihzan maclürtyetindın: Muvafık Türkiye Seyrlsefain ida-

talibi çıkmaması hasedile 2- ı 0-929 da Jhale edtlemeyen resi mütekaidin ve eytam 
nıüesscscmizin (120000) kHo arpasile (140000) kilo samanı ve eramilinin Eylül 929 
9- f 0-929 çarşamba günü saııt on be~ce paıarbkla ihale maaşları halada muharrer 
olunacaktır. Taliplerin şartnnmclerinl görmek üzere her gun günlerde verileceğinden 
pazarlığa ıştirak içlnde yevmi rnezkOrda Deiterhk binasında esbabı maaşın şimdiden 
rnuessesnn zlraiye mubayaat komJsyonunı gelmeleri. yoldamalarmı yaptırarak 
~----....:. __ _...: ______ ....,~....,~---ıı mezkur günlerde muraca-

rr~~:~ ~yri~ ··;:kf :il ._a_u_._r•-il-an .... o_ı_un_u_r_. ---rl 

1:: i Kız \'C erkek ana He birinci sınıftan 8 inci sınıfa lftl AL E M O A ff Z A O E l ER 
kadar talebe kaydma devam olunmnkt:ıdır. ğij VAPURLARl 
.. --··::: d d T J J 3806 ••••••••••• .. ••• Sera· \'C luk• ''ar•dcnl 7 post .ın::Siii:ı Aksnr:ır 1 hueki cad esin c e. :-ot. o EHE:ı:mi:m ' "' .. .. ası 

Ustabaşı aranıyor 
Bül t vapuru 6 

CD Teşrıııev,rcl 

P günü akşamı azar snat 18 de 

Eregll ch·anndn bulunan bir madende :ıınkincleri işlet· Sirkeci rıhtımından harekette 
(Zongulôak, İnebolu, samsun, rniy~ makine kazanlnranı tamire, bunlarla mütaharrlk maki- Ordu, Olreson, Tr:ıl:-7.on, Rize~ 

neleri, vinçleri, tuJumbalan. tnzyiki hav.a kompresörlerini, Atina ve Hopa ) ya azimet 

vantiletijrJerJ, benzin fokornotJflerini tanzim ve tamir etmi~ e ve Vakfıkebir, Görele, Ünye 
ve Sinop isktlelerine oğrt)•a-

l'e aynı zamanda madende me,·cut kO\.iik bir elektrik san- rak avdet edecektir. 
trnlını işletmek ve dinamo!'unu tamir Ye tanzimde \·azif c Müracaat mahalli : lstaııl>ul 
görecek, meccant ev ve yiiz lira m:lBşlı ustabaşılıJ:ta talip Meymenet Hıtm nltındnki 

olanların vesikalarını Zonguldak maden kömür mıntıkası 1 ._r_a_ru_ıa_n_c_T_e_ıe_fo_n_ı_st_a_nb_u_ı .. ı.ı5_4.ll 
umurri rnüdürlü!üne göndermeleri. 

ifi;a::::m::m:s~:c-:ıra:~s=ı=--1i:=:=.:====a;;;;;··1111E1!Hm!?.Friijf:a n:a ·--.-:::::::u:eaa: .. ::-.: •• ::..::::::.::-- • •• -....... • • ..... ·-···· •• ==i 
ij:: lıtanbw icra relıl Ahmet Refik B. in Pi: 
··H 1 • U:: Yeni lifi 

adık zade b~aderler vapurlar 
Karadeniz 

Kütahya hu.~ uk mclıl{eme
&lnden: Klitahyaıun Ç.uuukiçi 
kariycsinden Ba) nım oğul· 

farın lau lUfot kızı 1 )anife· 
nin knryci mezklırdan · Bay. 

• 
ramoğllımndan Ra im ~o· 

cası i .. cdı.: iıç senedir terk 
ederek mahalli ik:ımeti meç· 
hul olduğundan bo~anmala· 

rını dava ve hukuk u ulü 
muhakcm?Ied kanununun 
398inci mııudc ... i mucibince 
gıyap kanın Yerilerek şahit 

istima \ e emri mahkeme 

~- ı 1-929 cmnıırte::ıi ~aat onn 
talik kılınarak muhaktmenin 
devam ye intact mukarrer 
olmakla kanunun 40 r inci 
madde i mucibinoe ıh\ncn 
tebliğ olunur. 

,ı>ia, t4bibi 
Mehmet Hüdavcrdi 

\'C 

Cemil Niyazi 
Muayenelıaııel.e,ri: IstaıılJul 

Sultanınahmut Türbesi telefon: 
lst. 2622 

ZAYi 
Eyipte Davotağa maha.1-

lesinin ( 515 ) numaralı 
bekçi vesikamı zayi ettim. 
Yenisini çıkartacağımdan 
e~kisinin hükmij yoktur. 

Bekçi: Musa 

Samsun - Sivas hattı işletme mu 
f ettişliğin den: 

İdaremiz emrinde bulunnn Poz höllııtüniin ı 930 senesi m:t) ı gay~inc kadar (f. 

L:kmek, 'e E.r:t.ak) ihtiyaçları miinukasaya konmuştur. . . 
1 - :\lünakn~a, teminat mektubu ile teklif mektubu :ıyrr, ti} rı 1.:ırfl.ır JÇJtH.le ' 

bu her iki zarf ta tiçiıncii bit zarf içiııde olmak ş,ırtıle kapalı znrfl.l ppılacakur. 
1 - Müddeti miımıkac:a, birinci te"rin (29) ) irmi dokmmncu Salı giınu ... 

15 e kadar olup Sam undaki müfettişlik binasında ppılacakur. 
3- l\Hinııknsa heyeti alacağı cekliflere güre ih:ıleyi ) ııpıp ppm:ımakta ccmanıi 

scrbestlr. 
4 - Talipler, bu baptaki ~ıırtnamelcri tetkik için 1 tanbulda Hııydarpa_şa .nuığ 

zası mfüHirlüğtınc. Sam unda idaremiz kalem :lmirlığine, Amasyada tamirat Jkın~t. şu 
şefliğine ,.c Zllede de ista,yon memurluğuna ve erzak niimunelerlnt gi.'rmek ıçın 
Samsundaki idaremiz mağ'az:t müdı.irluğiine miiracaat edebileceklerdir. 

Ke ·fi tt aJAk:ıdaranıı ilan olunur. 

Efendim, 

Tııhtı >i ticarımdıı bulunan 
Arnavutköytind~ Büyilk ÇU· 

kur cııdde~inde 23 nnmaralı 

lıakkııl dükkAnı derununda 
mevcut maH miistakJlim olnn 

emval ve eşya ve alıit ve cde
v1tu Arnavucköyiinde Zül-

kadir sokağında 70 numaralı 

hanede mukim Dlmitri oıtlu 

Lefrcrf amoğlıı ~:fendtyc 

kat'ı yen satarnk mc1.kôr 

Devlet demiryolları ve 
manları umumiidaresind 

--r icra ve ı•tıas kanunu ;;;; Muntazam ve tüks postası 
!!ft Sakarya 'ııpuru 6 1 Davetler 

1.... tc.:~rinie\ 'el 

I pazar giinil ~k- Kılıç Alip* ~lik şubc-
Şerhi 

J dtikkan Ye eşya ile :ıtakamı 

kat"ctti~imi ve bu güne kadar 

2Cilt 1 . şamı ~ır· si rfqa~tlnden: f - Şubede 
kc~ı nhumınd:tn hareketle Zon· 1 1 b"l · S22 393 d 

İtviçrenin bu) uk hukuk ilimlerinin eterleri ve bütün lcannnlan
rntı nazara alı:ıarak nıızaı1 ve nmelı hükümlere \C lüzumlu numu
beleri havi olan bu eterin her dkli lstanbukla Vaht, Cihan ve 

Balıkesir yollar başmü
hendisliğinden: 

Bal)·a-Çınakkale yolundA çnlı~an amele böliiğıi efru<lı 
içfr. Hiıumu olup nlimunesi daiiedc mahfuz yerli kumaştan 
0 1oUak ve pancolon, cakct \'C serpuştan mürekkep 500 takım 
"elbise tcştincYYclin ~2 inci salı giinli saat 15 tc ihale edil-
1\lek üzere aleni mlinokaSI)'& vazedilmiştir. Nümuncyi 
görmek ''e şernitini "anlamak isciyenler Balıke~ir nafia daire· 
Sine ve ihaleye i._'1irak etmek isteyenler l'üzde ycdlbuçuk 
clipoutolarrnı alar:ık ye\•ml ınczkOrda \'Ülyeue mi.tteşekkil 
~nıisı·ona muracaatları ilıln olunur. 

..._ Mailli Gaziler 
· Tasfiye he,etfnden : 

guhfak. lncbolu, :am.un, ,ayıt ı ı umum • •• - O· 

Ordu. Gire~on, Trabzon, ğumlu ve bunlarla muamc· 
ve Rize iskelelerine a7.İ· Jc güren yeni l1 kerlcrc.lcn 
met ve avdec cdccelctir. Tafsilde · . . . . 
• · · ~- "d "1 • d tı yabancılar bırıncı teşrın ny1• 
ıçın ır~ecı e n e a et anı ı. 
altında accnnılı~na milracnat. nm J O uncu gunu. 
Telefon: bcanbut 2341 Y crliler birincr te,rin ayı-

nın 15 inci guntinden itibaren 

...... •••••••• .... •••••• scvkedileceklcrdır. 2 - 322-
! Avrupa seyahatından avdet : 323 doğümlu yeni a kcr-
: eden Almanya nisaiye ve • !erden yab.ıncılar birinci teş-
: villıdiyc cemlyetl ausından : · f o · · • rın ayının uncu gununc ! Ur. n. nmM . ! kadar yt:rlilcr birinci t~rin 
i Dotum ve ltadın haııtalılc- : <l} ınm 1 5 inci giiniıne kadnr 
• lan mütclıasm : bedeli nuktl verecekler Yakti 
İ Hastalarını her aün l 5-J 7 ye : zaman ile bedellerini 'erme
: kadar Şiılıde hutusi haaUınesinde: Jcri ie'in c:übeyc murncnatları. 
• kabul etmektedir. Şııh Kaan- : 3 - Sevkcdilecc.k olanlarda . ~ . 
: nane caddesi No. 131. Tel: • hn;mlıklarını görerek günun-
: Bey~lu 2221 : d şubeye muracıatlnrı. .. .................... .: --------~----· 
pazarı 

Resimli Ay l!!!!E:. -······ • Resimli Ay 11~cmunsı çıktı. 

Mafaza pek yakında kapanacaiından 

:m Ru nusbnda S:ıbtha Zekeriya 
ji=~ h .. nnımın ,.; Au qyun bicsin. 
: İ bu penle insin! isimli yaıısı. 

Yeniden mühim tenzilat 
Ballı ve A "1.lpa kadın fskarpinleriSOO-7 Ralli ıüper erkek iskarpinleri 

Erkek elblleleri S00.:1500 Ocuk elbi.eleri 225-

lrape. erkek llaUWeri 100-ZSO, Trapez bdia lllttkled 100, çocuk tbttldert 65-150 
ruı.uty •• Erkek ...... kum .... n • Çuata- Bavul. G6aaGt telr,mlar ........ ftat. 
~ a)"ni •iapette teaal&t ~ •tifa .............. 

Bahçe Kapa ı Bt~ Vakıf laaa. Talı'- ı a.....ı.uı 40 

Peyami Safa beyin ş;Uil f'n· 
dimcninin derhal dn~lması

nı,, talep eden bir makalesi 
'ıadri Etem beyin hiklyest 
\ardır. 

Umumi .tarih : Ali Rept 
• B. merhumun eseri . Lise

lerin 1 inci sınıfı için. 
Rubiyat : midems Mut· 

tJa Şekip ~ U.eler ili• 
yuciıta lıifap ••t ..... 
asmırla baıı:ıü:~r .. 

olnn matlôbat ve zimemut, 

vergi ve sairenin bana ait 
olup benden alftcağı olanların 

tarihi il~ndan itibaren on bir 

gun zarfında miıracnat eyle· 
rnelerini ' 'e müddetin miiru

nmd,m sonra Yuku bulacak 

miımcatın bir foyda temin 

etrniycccğinin aleJu ul il:\
nını rica eylerim dendim. 

2 teşrinicvycl 1 <)2Q 

Arnavutköyünde Boyacı so· 
kağrnda ı 8 numarnlı hanede 

Nikola o~lu 1 • a · ıl:ımbo 
Eftn.li 

Haralımbo 

1,bu ilAnnamc dairede 

mahruz aslına mtitnbıknr 

bernyı Uln V akıt gezcte· 
!-ine gönderildi. 

2·10 1929 
lstanbul üçiincıi Notcrl 

Hüsamtllln Hasan 

Pazarlıkla gübre satışı 
PmJilck B~gdojiltand haNlarl ,,..;J1r1~11ntlm: l\füe 

miıde müterakim tahminen seksen araba güber pazar 
sanlacaktır. tallplcrin şeraitini ~enmet üzere her giin, 

zarbla iştirak için de JO - IO - 929 perşembe günü 
on üç buçukta Pendik miiessesemizc gelmeleri. 

Pazarlıkla tamirat 
. PmJiit.M &lt.lirllloiJhand 1Hı11ıar1 ıaiulüri§ldinJm: Müe 
mizdeki Kobaylık pız..ırlıkla yapnrılacaknr. Taliplerin 
ve keşifnamesini görmek iizere her gün. pazarlı~a iş 

için de 9 -10-29 çarşamba günü saat onüç buçukta de 
darlıkta mlie. sesan :zlraiye muhAyaat komisyonuna gelm 

Pazarlık Arpa mubayaru 
Ho11tolı ztroal nw*&l ~füntltn: Pazarlıkla (80 

kilo Arpa ahnaarbır. Taliplerin şeratanı ı&mel ~ 
IUe; pmıbl9 lşdNk ~Dele 9/lo/919 Ç..,..,,.,. 5~ ... 
ıs buçukm Deftcrdaltk :bi......,ı müssc•CI allU7e _.., 
....,.... tchacled. 



.. -··--·-·· - ... -
ı i Gazeteml:ıde çıkan yazı Ye 

{[((l ~ı~l\Jf.I: reıimlerin bütün haklan mahfu:ıdur 
ı t ıı.h.c<!c fJııriçt 1 Gıızrtc}e ı.< ndcril<.cck • n.cL.hıpların ii_r.1.:rinc 

j id:tre için«e (idare • "ı a.zı\·a a.1t~e \.) 1111) 
J\ııruş i~aı~ıı.u~ır ı 

1 

J.:urllş 

,f,ı·tı ıso 
~ 400 

• 
ıı • 

:-to 
ı400 

000 
Patıbr111aa rr(lııtı:rlum ıic1..iaden. k~rr.ntl· 

' anı.kaddereıb ır ektuplara lroınılmut sıanfarU\ 

• la)i:o!ııcaanıdan \e .!lnlarm m.Gııdercatmdan 
tdare meıul delildir • 

"-

~------------------, Borsalar s Teırinevveı ı9z9 

Kambiyo 
r onı!~ı. ti.zcrtnc 
'\U) tk "" 
VöJrlS 
1\1JlolDO 
I~ utscl 
·\tın .. 
< ·1t\ re 
~ !ya 

• 

AınstcrJam .. 
.?raj'! 
Ylrana 
Madrlt 
ildi 1 

• 
• 

1 lngiliz lira ;r. luruş 
T.l. mukabili Dol..r 

frank .. .. . 
• 

• • .. . 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

\ ır~ \'& 

Pc ıe 
flukrc:ı:: .. ıo Ley ... 

J.irct 
Jlelga 
Drahmi 
.Frank 
r.c\'a 
ı:ıorln 

Kuron 
Şilin~ 
Pe _:a. 
).fark 
Zloti 
Pcngu 
1' ınış 
l>i 1ar 
Kuruş. 

Rc'~rat 

?-Joslıi.ova 

.. ı ·rurk Jir;u.ı 

Çervoncç 

Nukut 
1 1 nn 
ı n .. i.lr 

20 ı r.lnk 
ıo r \ret 
o20 Fr nk 
20 Dr lı ııl 

ıo I· rank 
:lO Leva 

ı Florin 
20 l\u;oa 

ı S.!ıng 

ı Pcezcta 
t Ray~nıark 

ı Zloti 
J Pcıgö 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Çcvonrç 

Altın ~ 
Mecidiye 
B.ınL.not 

Jn"i 1Z 

}\ n cril..:ı 
Fransız 

ltalya 
Belçika 
'"un:ı.n 

1" içre 
Bulgi'.!r 
FcJemeat 
Çckoslornk 
A\-u~turya 

J.panya 
.\\manya 
J.ehlst.ın 

i\Jacaristan 
Romanya 

Yugoslavya 
Sev yet 

Tahviller 
l<tilr<z Jahlll • , •deli • 
Duyıı.nu rnıl\'iihidc 
iham ı eli dcmlryvlu 
J<t:ıı b ·J tramvay ıtrlı:etl 

1 
Rıht m Do\ ,-e Antrrpo 
1 umbul ::ınoc.lm ıu ,ıtl.etl 

Hisse ıenetlcri 

iş banTı.:ası 

Osmanlı b.ınTı.:ası 

~-===== 

' 

A ıldı K~pandı 

ıoos 150 
o.ıs ıs,:5 

l'..? 27 
J 2ı, 

;J ı' 45,75 
l;' • 2 

~ 4'l,~.5 

ı...tı 50 
ı 111;:-s 

ffı 2'.?~SU 

3 J41,5o 
3 2.?,!0 
2 tıl,~: 

4 •' 
- 7'5,:So 

2-t :-s 
:27 2.) 

106-1 

1007 So 
ıoo 5o 
Jo3 
218 

ı 14 25 
s;ı r5 

:9.ı 

2'• ~o 

61 "5 
122 1 :.; 
29 50 
29 :s 
49 i'S 
22 25 
35 ;5 
24 5o 
73 

8"8 

68 
241 50 

97 
195 25 

6 50 
4 80 

16 75 
27 

11 15 
ı28 

So 

la08 50 
0,48 18,<5 

12 '2:' 
C') 20 

,37 '.! 

2 t,,0,25 
t.ıo .5ı> 

l JQ,;"5 
lb 22,So 
J +ı.so 

3 l'.!,S:o 
2 01,tti 
4 28 

:.! :s.sv 
;24 ';,<; 

27 .!5 
1 <of>! 

1007 öo 
206 So 
lfi3 
218 
ı ı+ 2.:; 
5J 75 

l!J So 
81 7; 

12"2 z j 
29 50 
29 ;5 
49 i'S 
zı 2s 
35 75 
24 50 
24 50 

;J 

s:s 
b8 50 

241 50 

195 25 

Ticaret ve zahire borıesı 
fiatlar 1 lcaret bonoau kilibiutnumilii!i tarafından verilmiıtir. 

Okka•ı 

Azan:ı.t A•ıart 

K. P. K. P. 

Bu~ay • 0 Çavdarlı 
Yumuşak 16 ı.!o 14 2:'1 

Kale• 
·ert 17 16 7 
L>ônrne 

- Zahireler -

Ça\ d•r 
A1'·' 
~iı5ır 

Fasull• 

ı ı 9 3o 
ıo ıo ıo ıo 

ro 5o 

- Hububat -
~asam 
Knıycml 

JO 
20 

-Un
<;uvalı kllosu 
Et~tra ehtra 
Ekstra 

l!Soo 
ı2w 

1320 Birinci yunıu~ik 
Birinci sert 
l'çtincn 'JOo 

- Tiftik -
Kasıanıoni ljo 
Niğde 

Kırşehir 

3o 
26 

ı!!25 

ııso 

lo$o 
1 ıso 
9'.'J'J 

ı;o 

Devlet demir yolları ve li _ 
manları umnmi idaresinden: 

20 ıcırinenelde bilmüsabaka hareket takirı:li alınocaltıır. Tabpicr 17 
yaıından aıağı •e 27 yaşından yukan olnuyacak : Nufus cüzdanı, aıkeri 
veoikası, poliııen musaddak mahalle hüonühal maz~ataıı ve mektep lu • 

tıkn•IT'c&İni haınilen Haydarpaıa. Konya, Ankara iıletme mufeııiıhklenle 
lım:ı, Bilecık, E..kiıehir, Kay•eıi, Kütahya, Eregli, Menin harehı mü • 
feııiılıkleriıne müracaal edeceklerdir. i\Jilıabaka hesap, c<>gralya, tarih ve 
kııabeııen yapıl,:ıcakıır. lmlihanda muvaffak olarak hizmete alınanlar 81 • 

1 1 " • madıkça ıcocil edilmiycceklerdir. T aliplerın 11hhi muayeneleri 
t.:erUliını yup 
imtihandan şonra yapılacııknr. 

. 

1 Teşrinene1 
;92~ 

-; HER ÇUN ClK~ JPRK GAZe,TESI = 
J 

pnet ta'Jı 

6 Satıh Türk mektepleri\, faydalı eıerlin 

, ilanlarmda o, o 20 tenı:ill\ yapılır ---·-
, B"yuk ><ya bir ÇO• ılc!ı için • I°' llıWıl.ı a 

hu .. "' rnoıhh·ett .::l tU.:ı!:ır11 \Jc".:tl 
idırc il.: lar.ırla?ttnur. 

~lllNTARİFESİ: 
1 

.ı~t~ı K.ıırJ. 

ti~~ L:ıcı 11 ı l•Ja ı t,50 
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Tahlisiye umum 
müdürlüğünden: 

l - Karndcnİl sahilinde tahlisiye nıe\ kileri için ~chri 
40 lirn ucretlc roket tay fa;ı alınaı:aktır. 

! - Taliplerin lı!zıııcti a;l,eriYclerini ifa etmiş ve ' 
sinni otuzu tcLa\ lİ/. etmemi~ bulunmak ı e denizcilige 
nıkufu bulunmak ~arttır. 

3 - Tnlip olanların bir istidaname ile (;llj;ıta rılıuııııııda 
l\laritim hanında tahliye umum nıtıdtirhiglıııe nıuraı:aat et· 
nıelcri lazımdır . 

.ı - l>ıid:ınaıııc İle nıuracaat edenlerin ınunyeııderi J O 
teşrineHd 929 ta:jJıinc ıııü,adi! perıenıbc gıiııti >aat lO da 
kra ediicceğindrn taliplerin yeynıi mezkurda ve vaktı mu
ayycnindc ııiıfus ldğıtlarıııı ve askerlik YCsikalarıııı nHihtas

hiben :\Jaritiııı hanındaki tahlbiye uımıın ınudurltıgü idare· 
sinde hazır bulunmaları ilan olunur. 
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BCYCK iKRA~IlYE: 
40,000 LİRADIR 

AyTıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 
liralık ıkı·anıiyeler ye 10,000 liralık bir 

mükıHat. 

Bu kesi<le<le cem'an « 3,900 » ııumaı·a • 
kazanacaktır. 

/ 

'r 

Aksaray vilayeti Sıhhat ve içti
mai muavenet müdüriyetinden: 

Memleket hastanesi için mahiye 11 O 
lira Çlcretli bir Alman hastabakıcı hemşire 
ıle 15 lira maaşh bir hemşire ve 1 O lira 
maaşh iki hasta bakıcıhk münhal olduğun .. 
dan şeraiti lazimeyi haiz olanların istida
larına merbut evrak ve vesikalarile sıhhat 
ve içtimai muavenet vekaleti celilesine 
müracaat etmeleri. 

İstanbul sıhhat ve ictimai 
ı , 

muavenet müdüriyetinden: 
lstanbul ~z muallim mekt<bi 

müdürlütünden : 

l - \lektebımiı.in ana ~ubeıl 

birinci 111nıfı için orta mektep mc • 

zunlarmdan müsabaka ile 10 h•nıın 

alınacaktır. 

2 Taliplerin 6 • 10 • 929 
akıamına kadar müracaatları 13 • 
zımdır. 

3 Mü•abııka 7 . 10 - 929 
pazarteti günü •aal 9,30 da yapı• 
lacalı:tır. 

•• :::::::::.::: =~:::::::~::::::::: :~::::::::: i! 

i! Felemenk i€ 
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.. 

Tababet \'c ~iiabatı oaıı·atlarıııın tarzı icrasına dair lrnnu
nun 14 lincii ıııadde;i mucibince etibbıı odaları intihabatı 

için sıhhat ve içtimai mua\'cnct vckakti ı:dilcsinı:c lstanlnıl 
tiçliııcti mıntaka merkezi ittihaz lıuyunılduğuııdan lstanbul, 

Kırklareli, Edirne, Tckirda~ı, Koı:acll Bur;a, Bikdk, Zongııl· 
dak ve Bolu \ il;iyctlcri dahilinde bulunan memur ve serbest 

etıbba Ye di~ tabipleri beylerin idare heyeti ve di\·aııı hay
siyet azm;ı intihap günü olan 18 te~riııicvwl 929 cuma 

gunli saat birde Dariılfiınun kuıı[eraııs :;alonunu tc~ri!leri ve 

mıntaka merkezinde bulunan tabip ve diş tabipleri beylerin 

intihabatıa bizzat bulunmaları mecburi olup mahalli intiha

batta ikamet ctmiyc veya mazereti scbebile bbau yücııt 

edemiyen zcrnt imzaları ile mu:;addak ve ayrı zarf içinde 

konmuş rey pusulalarının bir meknıp deruniinde \ e ayni 

günde intihap yerinde bulunabilmek iizere oda reisine hl· 
taben göııdernıe>i ilan olunur • 

i! Ba11kası ıı .. .. 
' ' 

Elbise yaptırılacaktır 
Gümrükler Umum müdür-

• 

lüğünden: 
1 - Mulıfaza memurlarile taife ve sandalcı ve zabıtanı 

bahriye için yaptırılacak elbise ve kaput kapalı zarf usulıle mü
nakasaya kunulmuıtur. 

2 - Şartnamelerin musaddak suretleri Ankarada Gümrükler 

Levazım Müdürlüğünden ve lıtanbulda Gümrük Levazım memur
luğundan alınacaktır. 

3 - Münakasa lstanbulda Gümrük Baımüdurlilgü binasında 
Gümrüller Cmum Müdürlüğü satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Münakasa günil 22 teşrinevvel 929 tarihine müsadıf 
salı günil saat 14 tedlr. 

5 - T eklıfnameler kanundaki ahhm datr~•tnde imla edi

lecek ve kapalı zarflar mezkOr gün ve saatten evvel lsıanbulda 
komisyon riyasetine verilecektir. 

6 - Milnakaeaya tıtirak edecek olanlar ticaret odasında 
mukayyet bulunduğunu gösterir veaaık ibraz edeceklerdir. 

7 - Her talip bedeli muhammenenln yüzde yedi buçuğu 

olan 3707 liralık Hüknmetçe muteber milli banka teminat mek· 

tubu vermeğe ve yahut bunun yerine yevınl münakasadan evvel 

l.tanbul Baımüdürlüğü veznesine nakit olarak para Uasına mec· 
burdur. 

8 - T enıinanatı muvakkate mektup nilmunelerl ıartnamelerle 

birlikte talep olunmalıdır. • 
9 - Bedeh ihalenin sülüsü miktarında avans verilecektir. 

10 - Muayyen saalın hulOlünde mutat zabıt yarakasının 

tanziminden eonra hiç bir teklıf kabul olunamaz. 

1 1 - Kuma§ ve ıekll nümunelerl lstanbul Gümrükler Umum 
Müdürlüğü Ambar memurluğundaclır. 

!i :.\Ierkezi: N\1STERDA:\I !! 
I! Sermayesi: l, 125,000,000 i! 
Ü ihtiyat akçesi: 3,000,000 !! 1------------------------- ıC •• :! J,;tanbul merkezi: Galata § 

Emlak ve eytam bankası 
umumi müdürlüğünden : 

:\Ievkilerile C\'safı malısusası aşağıda yazılı bir parça 
emlakin satışı müzayedeye konulmu~tur. 

1 - :\llizayede kapalı zarf usııliyledir. lhııle 12/ 10/929 
tarihinde lzmir şubemizde miiteşckkil satış komisyonu lıuzu

rile icra edilecektir. Talip olanlar beher mülklın hizasında 

gösterilen miktarda teminat irae,iııe mecbur olup b.ı temi
nat varakasını tekli[ ınektuplarile beraber makbm:: muka· 
bilinde bizzat \ e yahut ihale rncdbine yeti~mck üzere 
taahhttlü olarar pu:;taya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli peşin oiarnk ve ııaktcıı btifa olunur. 
3 - Talip olanlar lstaııbul ve ya lznıir şubderlmize ye 

yahut merkez emlak müdürivctine müracaatla mufassal 
~artnamemizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halin· 
de bir nushasını bir lira mukabilinde alıp imza ve tekli! 
mektuplarına raptctmcleri kap eder. 

Konya sıhhat ve içtimai 
muavenet mudürlüğünden: 

Konya memleket ha•tanesinin bir .senelik ihtiyacı olup müna· 
lı.asa kaimeslnde muharrer şerait daireıılnde itıahallı idare! husu· 
•iyesince bılmünaka'4 mubayaasına lüzum görülen eczayı tıbbiye 
ve kimyeviyenin münalcasat kanununun on altıncı maddesinin (H) 
fıkrası ahklmına tevfikan 1O/10/929 tarihine kadar aleni mü· 
nakasaya vaı:'ı ve bu tarihte saat on beşte ihalesinin lcraıı mu
karrer olduğundan talip olanların alelüsul pey alcçelerını müstas· 
hiben ınezlı.Qr vilAyet encümenine, ve ~craitl anlamak için de 
fstanbul vilayeti Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlOAüne mura· 
Caatları ı·· ·ı· 1 uzumu ı an o unur. 

:ı Karııköy palasta. !! 
İ lstanbul şubesi: Yeni ~ 
İ postahane ittisalinde Ala· tt 
İ lenıci han. Her. türlü 1: r I· 
ıi Bıınka muamelaa icra ye f, 
ıi kasalar icar olunur. ii 
i!:ır.:::ccıa~:ı ::::::::,;:::::: ıı:::ı~ı:ı:s:; 

Mekatibl aliye nıubayaat 

komisyonu riyasetinden: 
:\lülkiye mektebinde yapı· 

lacak olan inşaat ve tamirat 

aleni münakasa usııllle mü· 

kasaya konulmuştur. Talip 

olanların ~artııameyi ~örmek 
üzere yıldızd.: mülkiye mck· 

tebine ve münakasara iştirak 
edenlerin de ihale gtinü olan 

21·l0-929 tarihinde fındıklıda 

güzel san'atlar akademisinde 

mekatbi aliye mubayaat 

komisyonuna müracaat eyle

meleri ve ınünakasamn sasat 

14 ten 16 ya kadar devaııı 

edeceği ilan olunur. 

Loua Tıp Faldlltı•lndea clip&ornall 
o~. 

Hüseyin Naşit. 
Dofum .,.. Kadm bMtabld.-n mll~ 
Türbe, Es~i HilAHabmer bin.ısı :"o. 11 

Her,Un atladeo aoııra eaat 14-18 
Telefon, ise. 2622 

Mea'ul '.!'üdür : Refik Ahırıet 

1 AK'l 11ı .5 1eşrinevııel 1929 tefrikası: J<J 
İngilizceden mütercim: Gii.zin 1\-uri 

•Sisi 

iyi ve 

çok severim. Çok 

faidelidir.. Çabuk 

çabuk sıyrılmamasını te· 

ınenni ediyorum. " 
"Bana aile portrelerinizi 

gösterecektiniz." Bu söz~n 
üzerine misafir odasına gıt· 

tik. Büyük muhteşem bir 

oda idi. Resimleri bana ay· 

rı ayrı göstererek izah edi· 

yordu. Ben de akrabala· 

rımla meşgul oluyordum. Re· 

simlerin birindeki köpeği 
göstererek: 

• Resimdeki köpeği gö· 

rüyor musunuz? " dedi. 

• Sizin üçüzlere tıpkı 
benziyor. ,, 

" O halde siz ecdattan 

naklolunan rivayeti duyma

mışsınız. ,. 

" Hayır! ,, 

"Bu köpekler "Deyn-r.ıa· 

ont,,ta bulunduğu müddete 

buranın sahibine saadet 

getirmiş. Eğer ölürlerse bir 

takım felaketler olurmuş. 

Bu yüzlerce senedir devam 

ediyor. ,, 

• O halde (Olfvs), (Bel· 

fos) ve ( Dedever) bu re· 
simdeki köpeğin torunları. 

• Evet" 

"Onun için kendilerine 

böyle paye veriyorlar ve 

ağır duru~orlar. • 

Bizimle beraber gelen 

köpeklere Antoni dönerek: 

"Duyuyormusunuz. Benim 

ko;ıksim sizin için ne diyor? 

Gelin önünde hakiki 

hislerinizi ona gösteriniz. 

Haydi hepiniz ölün.,. 

Hanikaten geldiler, kıvırıl

dılr-r ve ayaklarımın dibine 

uçu de ölü gibi yattılar: 

"Ne hoş fakat ne çareki 

size verecek bir bisküi 

bile yanımda yok.,, dedim. 

Antoni bu sözüme he

mr.n cevap verdi : 

• - Bizler o kadar mad
di değiliz. Bisküi almak 

için ölmeyiz. Leydiyi sev

diğimiz için ölürüz.,, 

Eğildim ve en yakınım

da olan Belfosu öptüm. 

Tekrar dolaşmıya başladık. 

Koridordan bir kapı aça· 

rak: 

. "-işte benim hususi 0 • 

daıiı." Dedi. 

Alçak tavanlı bir odaya 

girdik. Ateş yanıyor odayı 

hoş bir çam kokusile dol
duruyordu: 

~ - Bu da güzel bır 

oda. dedim. 

" - Çok zamanımı bura
da geçiririm. n 

diye cevap verdi. Güzel 

cazip yüzlü annesinin por

tresi dıvarda asılı idi. Göz· 

!erim birden üç resme ta· 

·kıldı. Bu resimlerden biri 

-bir erkeğin diğeri de Ley· 

di Tilçesterin idi. Ortala· 

rındaki resim de ayağını 

suya sokan hır küçük ço • 

cuk resmi idi. 

" Ne sevimli çocuk, kim 
bu?,. Diye sordum. 

" Tilçesterlerin kızı; bir 
iki sene evvel lskoçyada 

iken o:ıun bu halinde res

mini aldırmıştık. Haydi yu

karı çıkalım, bu çay elbi

senizle rahatsanız yemek 

için hiç değiştirmeyin. Zah· 

mette bulunmayın.! • 

• Size mahsus göster• 

mek için getirdiğim süsle· 

rimden beni niye mahruııı 

ediyorsunuz?,, Diyerek ge• 

niş merdivenlerden koşarak 
çıktım. 

insanın hoşlandıö:ı birile 

yemek yemesinden dabll 
zevkli bir şey olduğııııO 

·çiıı. zannetmiyorum. Benim ı 

bu geçirdiğim tatlı saııtler· 
sa· ilerde, hayatımın altın 

• . ııı· 
atleri olacak. Antoııı şı 

. b d ccde dıye kadar u ere 
d" ( oum• 


