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lt Lıaı1tz hariciye nazın M. 
it tııderaon f e Sovyetler 
[) llt}'aıının Parla seftrl M. 
Qı:Ralevskt arasında bir 
ı.c. ddettenberi cereyan eden 

et llıilnasebat müzake
teaı kıh# 
laa ·~ ile neUcelenmtıtir. 

lilız ·Fransız mGzakera
::: Jenlden baılaması 

ek olan böyle bir itilaf 

~ fırkasının baılıca 
~bat valtlerinden birini 

~ ediyordu; fakat ikJ 

"'1-r ......... müzakerat 
~ baılamaz f&yaıll 
llrı t noktat nazar lhU· 

lebarGz etıııiftir. 
ÇGıılca Rualar .lnstltere ile 

:Gııaaebetlerin yemden te
~ elınek için derhal 1efir. 

lerı leadiıine lo.zum ıös-
Yorlardı; lngtlizler ise 

•eEtrı Utt ertn teatıılnden enel 
~ lııeınleket arasında hazır· 
~ce.k iUlifnamenln Avam 

araıınca lastik olunma· 

llaıa "• Ilı aynı zamanda 
e\'cut ıLUl'" "-o &11 iflı meselelerin 

raJc e:ı-eaiııl bir tart ola· 
Nth erl7e libiiyorlardı. 

bf ayet bu iki miiteha· 
~oktat Duarlann ortası 

Tek paranın kabulü 
takarrür etti 

Atina, 6 (A.A) - Cihan 
sulh kongresi Papanastas
yo nun riyaseti altında 
açılmıştır. Papanastasyu 
kongrecileri selamladıktan 
sonra Y unanistanın ıulha 
ve hürriyete olan muhab
betini izah etmiı ve Yuna .. 
nistamn harpten ne kada~ 
acılar çektiğini ve halbukı 
ıulhun Yunanistan• ne ka
dar müfit olduğunu herke
sin bizzat müpbede ede
bilecetini ıöylemiıtir, ve 
ıulb sayesinde Yunanista· 
nın bir buçuk milyon mül
teciyi iskin edebilditini 
ilave etmiştir. Müteakiben 
diter hatipler sulh lehinde 
bulunduktan sonra sulhu 
şahsmda temıil etmiş olan 
M. Stresemann a hürme· 
ten ayağa kalkı1mıı ve ge· 
rek Alman hükumetine 
gerekse müteveffanın aile
sine teessür telgrafları 
gönderilmesine karar ve
rilmiştir. 

Atina, 7 (A.A) - Sulh 
kongresi, Balkan devletle -
rinde idari meseleler hak • 
kında tetkikatta bulunmıya 1 

memur bir Balkan komitesi ) 
.tayin etmiftir. Koppe, bü· · 
tGsı cihaııda tedavül edecek 1 
bir ıikke ihdası teklifini ı 
kabul eylemiş ve lngiltere- ( 
nin Filistinde yeni karga • ı 
şalıklar çıkmasına mani 
olması temennisini izhar 
atmiştir. 

11Memleket me
selelerinde da
rülfünunumuzu 
yanda defil,da
ima çok önd" 
görmek isteriz,, 

Maarif vekili Cemal 
Hi:snj bey dün öğle vakti 
Darülfünuna gelmiş, kısa 
bir müddet divan içtima
mda bulunduktan sonra 
Maarif eminliği binasını 
teırif etmiıtir. Vekil bey 

Maarif ~lı ~ ~ 
zlga/etJnJ~ 

burada uzun müddet meı· 
gul olmuş, bu arada bazı 
müracaatları kabul etmiş 
va akpİn uat 5 te de 
Darülfünunda kereflerine 
verilen çay ziyafetinde ha· 
zır bulunmuştur. 
( Alt tarafı i inci sahlf ınııuladır l 

Darülfünunda Barem· 
Nasıl tatbik edilecek 'i 

Dersler '' Esas kürıü,. ve ""m8teınmlm 
ders n olarak ilci kııma tasnif ediliyor 

Dün darülfünun divanı hararetli bir ictima 
yaptı. Celseyi nıaarif vekili açtı 

il 

rç·8n8kkale v8 Akdeniz 
muharebeleri 

Maruf Fransız muharriri Paul Chack ın 
esen 

Yakında VAKiT ~üiunlarınd• 
L .. ·-------·--·-·-············--·· ...... ···-

Şehrinıize dün gece gelen hususi bir 
telgrafa (!;·Öre .. 

Nadir Han kuvvetleri Kabil 
şehrine girmiştir 

Dan gece geç vakit Efgan 
kıralı Amanullah Hanın tehrl

mlzde bulunan men1Uplanndan 
birtne Rusya tartkıle gelen 
hususi blr telgrafa nazaran 

Efganietanda Nadir Han kuv
vetleri Klbıl ıehri civarında 

yapılan bir muharebeyi miltea· 
kıp emir Habtbullahın ukerle-

rlnl mıılap etmifler ve Klbilln 
e1U anahtarı demek olan en 
mühim latthklmı ele aeçlrmlt· 

lerdir. Buruı Kabil tchrtnln 

çok yakınında bulunmaktadır. 

Bu mllltahkem mevkıtn zaptı 
Klbilln Nadir Han tarafından 

tamameo stgaJı demek olduğu 
ifade olunmaktadır. 

Şehrimizdeki Efganh!ar bu
nun çok mühim olduAunu aöy- , 

lemekte ve Klbiltn Nadlr han 
tarafından zaphndan 10nra emir 

Habibullah idareılnln arbk 
tarihe- karıtm111 için pek az 
bir umanın klfı gelecetlnl ifade 
etmektedirler. 

sını ele geçirdiği aöylenl • 
liyor. Kabilin varuşlannda 
muharebeler cereyan et • 
mektedir. Habibullah hükG· 

· met merkezinin müdafaaıı 
için polis efradı da dahil 
olduğu halde bütün kuv • 
vetlerini saferber etmiştir. 

Valrıl - Nadir Hanın 
bir müddettenberi kuvvet
lerini tezyit ederek haylı 
mühim hareketlerde bulun
muş ve şayanı dikkat mu
vaffakiyetler kazanmııtı • 
Hili hazırda Kandhar onun 
eUnde olc!ujıı gibi Kibil 
tehrinin anahtarı "falan 

Y ardız ıcbri de onun elin• 

dedir. Bu itibar ile Nadir 
Hanın mevkii IOn dereci 
ehemmiyet ibru etmiı bue 
lunuyor. Yubrclaki telırJ 
Nadir Hanın laf bu~ 
madan, karlar yedan sed4-
etmeden kat'i bir harekette 
bulunmak iatediiüıi P~ 
riyor. Her halel• öoümilf 
deki pn1'1 Efpnlstan içt; 
çok tarihi bir mahlyett1f 
dir. Kibil eaatrl ile NıcHt 
Han ıruında mücaclel...U~ 
neticul bu pnlerde t41' 
ayyün edecektir. 

Maliye vekilimiz 
Dün Ankaraya gitti 

Saracoğlu Şükrü Beyin muharriri .. 
mize izahah 

nan heyet raporunu bana 
verecektir. Bu rapora göre 
fabrikamn nerede yapılacağı 
tesbit edilecektir. 

IUn'lftur. aktolımap 'lftll' 

lafın lnglliz pallmentoeunca 
t..uldnı müteakip aefirle
tlıı leaUılne , iki memleket 

~ındakı ihtilaflı meaele
~ halli huıuıunun da 
'-d i ~~ ınünuebattan sonraya 

ne karar verilmltUr• 

\t~illiyetçl Fransız gaze-
rf lnaUfz amele bilktl· 

Çind~_barp .. :~--~~~~ 
Çin ukerleri yeni
den Sovyet topra

Dtter taraftan bu haberi 
don gece Ankaradakl Efpn 
selaretanealndm telefonla tahkik 

ettik. Sel•etaııe bunu teyit et
mlf ve Ruayadakı mühim bir 

Efpo menbaandan dnn a1ctam 
alı nan bir telgrafta Nadır Han 

- Dainler vekili meselesi 
ne haldedir ? 

Dalnlcr vekili ir,in bir nam
zet gösterilecektir. 

::U ile Moakova bük4· 
~ U •raıında huıule ıelen 
._ ~ itillf ka11ıamda 
teGtehaJYir görünGyorlar 

._~Gz.kerat neticetinln 
) e Lıallızler tarafından 
~•lınıt fedaklr bklarla 
~ edtbnıı olma11nı ıarfp 
Jıaı YorJe.r. Ancak haktkab 
~~ların ıördüiü ,ekilde 

' deftldlr. Arkoı ha· 
~~ilden ıonra münaae-
~,t keatlmealne karar 

•rı 

fına firdL 

~ lbrıdt bu defa mü· 
~ t_ ~ iade etmek lıtf yen Sonrt toprakkrma ,mitti halter Ye· 

...... ._ lı - rtlea ÇID ord .. unun lıa.Jf•fl 
~ 113: üktimetıdir • 
~ için amele hilku- Tas ajansının verdiği 
'-1> ilin tarzı harekeUnl haberi bakılacak olursa 

QU törınek lizımgellr. biraz sükun b~lduku zan -
t .. _ ~dan b k fi 1 nedilen harekatı hasmane 
~ti aı a ae r erin d · 
~ ıt keyfiyetini lhUIAflı tekrar ıiddet pey a etmış-
~leleri tir. Uzun müddetten beri 

' ._ n ballipe talik . •A 

~" nı.. b d devam eden mevzu çarpış-"°L.. unase abn fa eıl "k" h""kA t 
L "'Q\ıı d maların nihayet ı ı u ume 
~~h~ an belki fazla vakıt arasında harp vukuu ile 'di. lıneıinl mucip ola- neticelenmesi tehlikesi git· 

Fını.ktıc tikçe ziyadeleşiyor demek-
t~\t4a. nı a mevzuu bahis tir. Dün bu hu~usta aldığı· 
"')lt eaeleler arasında . mız telgraf ıudur: 
"'tdıt~ok nıütkül olanlar Moskova, 7 (A.A) - Tas 
'tt ho, çarlık Ruıyasma Ajansına Kabaruktan bil
~~<hıc:çların tanınması ve dirildiiine göre, ~an~a 
._fıtı enternasyonal ta· gölü mıntakasmda bır Çın 

"~Itde.n takip edilen Bol- kıtaatı askeriyesi Sovyet 
~ .. i h Propagandası mesele- toprakına girmiştir. 4 eylül 

Q u Cibııledendtr. tarihinde Mançuli mıntaka· 
~ .. ~ ittbar ile M. Hen· ıında Çin kuvvetleri Rus 
~ ııun elde etttll ıtilAf tebaasından birçok kimse· 
"'~~ UIDumi ıulh na- leri kurşuna dizmişlerdir. 
~ btr kazanç olarak ~uva mıntakası~da v_e sa~ 

etQaek l&zımcm hallerde de aynı veçhile 
Mı h • taamızlar icra edilmiı C»; 

e met Aıım dut'! bildirilmekte«ib'. 

Darü/f ünun Jivanı tcllma Jıalituk 
Malllm olduğu üue mülhak nuıulmuı, fakat lat•ı btr neUce 

bütçe ile idare olunan müeaac- alınmamııtı. Bunun üzerine mc-
aelerde ve bu meyanda Daral- sele DaraUilnun divanına ln-
fnnunda Barem usulu henilz Ukal etmtıtt • 
tatbik olunmamaktadır. Buralar- Divan bu iti görftımek 
da Baremin tatbiki önilmilzdeki Oıere dan atleden ıenra top-
malı seneye kalmııhr. Janmııtı, 

DarüUünunda Baremtn tatbl- Müzakereyi bu ıırada Da-
rillfilnuna gelen Maarif vekili 

ki için bazı tetkikat ve bilhassa 
derıler üzerinde tasnifler yapıl
ması l&zım gelmektedir. Bu it 

enelce f akulte medıslertnde ko-

açmlf ve u 10nra ri,y11ct1 
Nctet Ömer Beye bırikırak 
aynlmııhr. 
(Alt tarafı 2 inci Sa) ıfamııda] 

kuvvetlerinin Klbılde emir 
HabıbuUahı kat ·ı bir matl\ıb;-

yete u~atbklarının bıldtrtldlAl
nl ıöylemlıtlr. 

Diğer taraftan Rus :ajan .. 
sı da ayni haberi ıu ıu
retle teyit etmektedir. 

Moskova, 8 (A.A)- Tas 
Ajansı bildiriyor: Lehar 
vadisi tarikile ve muvaffa • 
lciyetle Kabil üzerine yürü
melcte olan Nadir Han 
kıtaa'ının Balahisar tabya • 

Beynelmilel kadınlar kongresi 

Hindisfan mıimessılt Kongre reul 

Nayda H. Mm. Korhel A~ 
Beynelmilel kadınlar birliklerinin son kongresine 

tanınmış kadınlar iştirak etmişlerdir. 

MıStr mümasili 

Hüda ŞaraıJI H. 
bütün dünya kadınlık aleminde 

Kongreye riyasat eden Madam korbet Atbi kaüınlık alemine büyük hizmetlerde 
bulunan ve kadınlar birliği kongrtsinde üç lisanla nutuk irat eden kıymetli bir 
kadındır. Şark kadınları için de kongreye iştirak edenler arasında Mısır kadınlar 
birliğini temsil eden Huda Şaravi hanım ile Hindistan milli hareketi reislerinden olan 
ve Hindistanm en büyük ıairlerinden olan Naydo biutm bulunmuştur. Gerek Mısırla 
Şaravi Hanım, gerttk Hindistanlt Naydo hanım, ~· göriildütü veçbile Avrupada 
milli kıyafetlerile dolqmatı tercih etmektedirler .. 

Hali hazırda muhtelif 45 illemlekette bdm ..ı)'9tleri bulun..,w. 

Saraco~lu Şükrü B. 
Maliye vekJli Saracoğlu 

Şükrü Bey dün müskirat ve 
kibrit inhisarlarını, Osmanlı 

bankasını, Fort müessesaunı 

'e milli bankaları ziyaret 
etmlşdr. 

Saracoğlu Şükrü 'Bey, dün 
akşam bir muhnrririmlze nti· 
deki beyanatta bulumuştur: 

- Yeni YRpılan kibrit 
farikası için Karadeniz or
manlarında tetkikatta bulu-

- Dainler vekili intihııpla 
olacağı için Ankarııya avde-

timde intihap }·apılacaktır . 
Komisere gelince tayin ile 

olur ve onu da biz ta~in 

edeccği?n 

- Barem kanununu tcşmll 
edilen müesseseler memurla
rının maa lan kcs;!ccek midir? 

- Türkiyede hakkı miik
tesep daima mahfuzdur. Bn-

remli maaşlar bundan sonra 
ruınacak memurlara aittir. 

&asfn inhisar memurlarilc 
barem kanunundan istifade 

etmiyenler için yeni bir ka
mın yapılacaktır. ,, 

Maliye vekili B. <ltin nk
şam saat 7 de eksprcJc 

Ankaraya rtvdet ct"m~, muh
telif zevat tarafından re,.) i 

Sıhhiye müsteşarı ile teftit he
yeti reisi dün Parise gittiler 
Sıhhiye vekaleti müsteşarı Hüsamettin B. ile vekalet 

teftiş heyeti reiıi Fuat B. 
dünkü ekspresi~ Parise 
gitmiıl~rdir. 

Hüsamettin bey istas• 
yonda bir muharririmize 

seyahati hakkında ıu ma
lumatı vermiştir : 

- Eylülün on beşinde 
Pariste vefiyat sebepleri 

beynelmilel kongresine Tür .. 
kiye namına iştirak ede· 
ceğiz. Kongre dört gün Sılılıige miJdqlll1 H~ ~ 
deftlll edecektir. Pariete /w!Jd re111 Flllll _., . 
baza tetkikata müteakıp AJmanya tarikile avdet edecejiz. 
Seyahatimiz yirmi gün kadar •ürecektir. 



YAKIT 

r•·soN '1 HAB5~eR. 
" V AKT,, iN ŞEHiR VE MEMLEKET HABERLE~i 

Çalınan para 
600 bin liradan bir 

kısmı bulundu 
l\Jardin, 7 (.iı.A.) - Yeni 

enakı nakdiy~nıizden 601 
bin kü·ur lira bundan iki 
sene c\ el Garzan yolunda 
~klyalar tarafından ga,polun
muştu . hadi eyi müteakip 
b11 evrakı nnkdiyenin numa
raları U.1.ımgelen mohaUere 
tebliğ edildiği halde tütün 
inhisar idaresi bundan haber
dar edilmemişti . 

Rundaıı bilistifade Cizreli 
hacı Ali sııde Emin nıımında 
Wr şahıs beheri yüzer liralık 
olmak üzere 22 adet evrakı 
nakdiyeyl tütün inhisar ida
re lııde tebdil ettirmiştir. De
ği~tirllen yüıer Jlrahkların 
Garzan )'Olunda gaspedilen 
paralardan bulunduğu ıınla
şılması iizerine zabıtaya mı· 
!Omat veriluıiş ve Emin ya
kalanarak çalınan tvrıkı nak
diyeden bin lirası daha üze
rinde bulunmuştur. Tütün 
inhi ·ar idaresi müfettişi Sami 
bey l\Jordine gelerek mrse
leye vaz.'iyet ctrııi~tir. 

Prag elçiliği -
ErcumentEkrem B. 

tayin olundu 
Ankara 8 (Vakıt)-Mat

bwıt umum müdürü Ercü
mf,nt Ekrem B. Prağ elçi
li!ine tayin edilmiıtir. 

B•kkallar mallonnı 
nuıl tutacaklar? 
Şehr~maneti bakkal, kuap 

,.e bu gibi (lükkdnlarda atı

lan ~eylerin Uğıtlara konma
dan ıartılmasını, kaıtıda son
rntlnn konmasını lazım gelen
lere bildirmiştir . Du emri 
diıılemiyenler ceza r.ürecek
lcrdir. ,. 

Ali dh·anda 
Ankara, 8 (Yakıt) - Ali 

Divan dünkü celsesinde 
Mahmut Muhtar paşanın 
~ekillerini dinledi. Pazar
tesiye tekrar toplanacaktır. 

Baş muallimlere 
makam maaşı 

Ankara, 8 (Vakıt)-Ma
arif vekaletince baş mual
lim itibar edilen yahut bat 
muallim vazifesini de yapan 
tek muallimli mekteplor 
muallimlerine de maarif teş
ldlatı kanununun 13üncümad
desine müsteniden makam 
tahsisatı verilmesi heyeti 
vekilcce takarrıır etmiştir. 

M. Makdonalt 
Gizli ittifak şüphe
leri için diyor ki .. 

Londrıı, 8 ( A.A )- M. 
Makdcnalt Amerika aya
nını ziyareti esnasında ira
<lettiğ-i nutukta dt."ır.iştir ki 
"Ben Aıııerikaya bir lngi
liz-Amerikan ittifakı akdine 
gelmedim. Böyle birşey ne 
benim ve ne de Reisrcüm· 
hur Hooverin hatırından 
geçmemiştir, çünkü ikimiz 
de pek iyi biliyoruz ki an· 

• 

iki vagon 
Yoldan çıktı 

Bir memur mecruh 
Dün Haydarpaıada ıimendıfer 

ray malı:annda vuku bulan bir bo
zukluk yüzünden m11Devra esnasında 
ilci vagon yoldan çılmuıbr. Bu e& · 
nada mannracı 1\ Tehmet Ef. ınuh

telıf yerleriııd.:n yııralanmıı. tıp 

fakülteıine yabnlmııtır. 

Tevhit işi 
Rapor yakında 

gönderilecek 
Vilayetle Emanetin tev -

hidi meselesile meşgul olan 
komisyon işini bitirmiştir. 
Elyevm tali komisyon rapor 
tanzimi ile me~giıl bulunu
yor. Rapor bitince komis -
yon içtimaa davet edilecek 
ve rapor tasdik edilerek 

Aııkaraya gönderilecektir. 

iskan işleri 
Hacı MchmetB. 

Dün İzmirdf'n gel<.li 
Bir müddettenberl lzmlrde 

bıılunan umum !skAn m(idli
rü ilacı Mehmet B. lznıirden 
şehrimiııe gelmiş ve dl\n \ i
lilyette meşgul olmuştur. 

Haber aldığımıza güre, 
lsktın ve teftiş muamelı\tınm 
sür·atle lnıacı için yeni bazı 
tedabtr nlınmasına ihtiyaç 
görülmüştür. Hacı l\lelınıct 
B. lki ıün sonra Ankaraya 
avdet edecektir. 
1.ehistan reji ıııüdi.irü 

geldi 
Lehısıan llllün inhisar ıda

r..ı ıaııdıırlerı.clea K. Ardroc
havlcz ile Julian Husarskz 
teıkıhııa bulunmak üıre dün 
ıehrimlze gelmiılerdir. 

Diğer taraftan Çekoalavakya 
rejisinden bir heyet dahi bir 
haftaya kadar fstaobula gele
celtlr. ---···-··--······-.............. .. 
cak lngiltere ve Amerika
nın dahil olacakları bir 
ittifak bu memleketlerden 
hiç biri için faldebahı ol
miyacaktır. 

Eskiden iki millet yekdige
rile lconuıtulcları ıaman diter 
bir veya bir kaç millet bu 
görüımenin hafi bir maksat 
için vukua gelditi vehmine 
düşerdi. Bu vesveseye harp 
zihniyeti denir. Bu ıihniyeti 
kökünden kazımak lazımdır. 
Şimdi ise iki millet yekdi-
ğeri ile konuttukları zaman 
onların bu görüşmeleri di
ğ« milletlere bir emniyet 
ve ümit hissini vermelidir. 
Babusuı görüıen milletler di
ger bir ve ya bir kaç mil
lete karıı bir ittifak akdi 
kat'iyen mevzuubahis olma· 
dıtını cihıma ilin ederlerse 
Reisicümhılr Hoover'in ve 
b~nim iıtibdaf ettiğimiı ye· 
tane ıey yalnız Amerika 
ve lngiltere arasında de· 
ııil bütün milletler arasında 
hakiki bir iıtiraki mesainin 
ve ırıümkün mertebe aami
minı ve doıtane münaseba
tın tesisidir •• 

ISafYddl hmet P.,. Hz. nln Ankllr•F& 
aunaclederiad~ bir inlilıa 

ı_A_d_ı_ıy_ed_e_-l\, Kasap meb 1 us 1 Memleket haberleri 1 
Yaka Şaul ~t·lıriı~:Yonnızdnn Oynatmamış 

Meselesi hakkındaki 

raporun tanzimi bit
mek iizeredir 

Avunduk zadekrin lstan· 
hul ikinci ticaret mahkeme· 
sinde iflasını müteakıp oktlne 
te ehhtis ettikleri konkordato 
imzalanmak üzere iken akim 
knlmış, bu daYada alacaklı 

ltalyan fabrikalarının \'ekili 
sı!atile hareket eden avukat 

yako Şmıl EL nin yckalet 

nıifesi haricine çıktıjtı, bu 
vaziyeti llıdas ettiği yazılmış· 

tı. Baro, meseleye vazıyet 

ederek bu husuc;taki neşrl-

yatımızı alaka ile tetkik 

etmiş, neticede meselenin 
esa,Jı sürette tetkikile rapor 

tanıimini muvafık ,gören 
inzıbat meclisi, az~dan Ali 
Galip, Asım, !\"azım izzet B. 

!erden miirekkep bir komis

yon te ekil etmiş, komisyon 
alakadarları dinlemiştir. 

Bu hu>ustaki mesai bitmek 
üzeredir. Bazı noktalar hak
kıııda alakadırlardan tahriri 
izahat isttnllmiştir. Bu izahat 
gönderlllnce, komisyon, ra
porunu tanzim ederek iıızıbat 

meclisine \'erecektir. lnzızat 

meclisi, bundan sonra Yako 
Şaul Ef. hnkkındaki kararını 

tcsblt edecektir. 

l\Jcseleniıı bu ay içinde 
intacı muhtemeldir. 

Gazetelerin davası 
Gueıeler aleyhinde lrUta 

ll*Olcsiııe alt yazılardan dolayı 
• 

açılan musanna ve müheyyiç 

nel'"iyıt dıvaaınııı ril'yetloe 

bugün on dörtte lstanbul ikinci 

ceu mabkomea!ndc devam 
olunacaktır. 

Muhakeme, bu tahkılıaıa 

alt !tarar suretinin yedinci bı· 

tintalı claıreılodcn celbi ve 
• Son Saat • refikimiz aleybı

oe açılan müddei umumiliği 

tahlcir davaıındao dolayı mes

u\ müdür Selim Ragıp B. in 
isticvabı için bugüııe bırakıl

mııtır. ---------
Hayat 

Ucuzluyorl 
Ticaret od4sının yeni 

bir tstatlstlhl 
Ticaret odası her ay yap

makta olduğu hayat paha
lılığı istatistiğinin eylül 
ayına alt olanını neıretıni .. 
tir. Bu iıtatiıtikte 1914 
seneainin temmuz ayındaki 
hayat niıbetl 100 itibar 
edilditlne nazaran eylül 
ayındaki bayat niıpeti 1412 
dir, atustoı ayında bu niı· 
pet 1419, temmuz ayında 

1421 oldutuna göre eylül 
ayında biraz daha ucuzluk 
nazari dikkate çarpmalıta
dır. Eylül ayında ucuıluk 
rıda maddelerindedir. Mah
rubtta biraz tereffü görül
mektedir. Ev kiraları ve 
giyecekte değl~iklik yoktur. 

Edgar Kine yarın 
geliyor 

Fransız bahriye zııbitanını 

hAınil bulunan F.dgar Kine 
ıırbll i yarın akşam ıı;eç va kıt 
Umanınıı~a muvasalet edecek
tir. Fransı7. zırhlm lstaııbulda 
iki gün kalacak ve bir tetkik 
seyahetı :rapmap iizere ,\me
rikaya kddar gidecek ir. 

sucnk yapıp satacak 
I'ransız meb'uslarından ;u. 

Sabı\tie dtin şehrimize gcl
mi~tir. istihbaratımıza naza
ran, Pariste miihim ka~ap 

mücS'~ elerini idare tden :\1. 
Sabatie lıilha: ·:ı memleketi· 
miz<le domuz yetiştirmek 

me clcsl hakkında tctkikatta 
bulunmak üıcre htanbula 
gelml)tir. l\lumnlleyh geçen

lenle bir defa daha memle
ketimize gelmi~ti. l\I. Sabatie 
Türklyede domuz yctl~tlr· 

mek ve jambon imal ederek 
ıhrupaya ihracatta bulunmak 
gayesın\ıe olup, bu sefer alA· 
kadar makamata mlisbet tek
lifler dermeyan edecektir. 

1 ~ 

licaret o~usın~n 
Mecli$ bug"ifn toplanıyor 

Bir tütiin 11ıiidılrlüğı"i 
ihdası teklif ediliyor 

Ticaret odası meclisi bugün 
muıaı lçllmıını yapacaktır. Bu 
içtimada odanın altı aylık bt!An
çosu, oda kütüpanesinio ıah
mıtname~ müıakere edilecektir. 
Bunlardan baıka dördüncü vakıf 
hıını karıısında inpsı ıakarrilr eden 
ticaret sarayının sureli lnıası 

ve bu husustaki faaliyet e&al

larını te~it etmek Ozere meclis 
aıalanndan bir komisyon inli· 
bap edılecektır. 

Tütün sarfiyatı, ılıraç. ıılen· 
me tanlarının auıleştirilınesl 
için lktısııt vekaletine merbut 
olmak lltere bir de liitün ınü· 

dürlyetl ıhduı telılll edilmek· 

tedır . 
Mediıla 

bıldirllmesl 

tlllecektir. 

bu ıeklilin vek&ltte 
meaele.ı de eöril· 

Mübadele 
Komisyon dünkü içti· 

mada ne konuştu? 
!1. Bolştadın verdiği 

izahat 
l\luhtelit miibadde konıis

yonu dün sabah l\I. 1 Jolşta
dın riyaseti altında umumi 
bir içtima aktetmiştlr. 

M. f lol~t.ıt d1inkli içtima 
hakkında bir mulıarririmize 

atideki beyanatta bulunmuş -
tun 

- Bu sabahki içtima bir 
saat kadar devam etti. ı•:v\'elA 
bazı idari meseleler göriişüldü, 
bllılhara biıarafların muhtırası 

tetkik ve müzakere edildi. 
Vakit miisalt olmadığı cihet
le, perşembe günkii içtlmaa 
tehir edildi. 

- Yunanlılar tarufından 

inde edildili iddi11 olunan 
emllk hakkında tahkikat ya. 
pılması hıısusndıı 'I'lirk heye
ti murahhasa ı tarafındın 

komisyon nezdinde teşebbUsat
ta hulunulduğtı doğru mudur? 
~Türk heyeti murahhasası 

kombyon nezdinde biiyle 
bir te~eblııi;;te bulunmu~tur. 

Ancak heııiiz rrıiizakere cdil

memi~tlr." 
:\luhtelit mubadele komis-

yonu yarın tekrar heyeti 
umumiye halinde taplanarak 
müzakerata devam e(kcktir. 

Bir ıi' arel • 
Dün polis Müdürü Şerif 

B. Vali Beyi ıiyaret et
miştir. 

btcrlin 
lngiliz lirqıı dilıı 1O1 1 kıı· 

ruaıa açılmıt. 1O1 1 kı~.ruı on 
parada kapaııınıttır. Oğleden 

sonra 1O12,5 kurllfll kadar 
yiikıeldi&J de olınııtlur. 

Sevincinde-;-zeybek 
oyunu oynamış!. 

Son poota ile gelen lımırli Hiz. 

met rehkirniıde okuduk: 
c İıkön itlerinden selametle kur· 

tulup çıkmak, müdadiller ,.e muha· 
cırlerle diğer al&kadarlar için adeta 
bır rıwele halını almıttır. 

Dün Sahı mübadillerinden bir 
haJ11m, &enelerdenberi iskan kori -
dorlannda dolaşa dolaşa nihayet 

itini bitirınit ye dün tapu dairesin· 
den lcend1&ine tah•iı olunan evin 
tapusunu ılmağa muvaffak olmuı -
tur. Kadıncatız laı>uvu ahnca kendi 
kendi11e ıöylenerek aeviılçle oyna · 
m&Qa ~lamıı ve : 

- Acaba delirdi mi ~ 

Diye hayretle bakanlara: 
- Kusura balı:mayın, deh dcği

Lm, yalnız ahdetıniıtim: Bana ıah

ıiı olunan evia tıpuıunu alayım 

hükQır.,t avbsındı bir zeybek oyu· 
11u oynıyı~m demiıtim. BuaGn 
hamdoiıun evimin ıapuıunu aldım. 

Sevınclm budur ... 
D.ınıtlir • 
Kadmc~. eliılde ıapuıu olduQu 

halde 1tvine aeviııe hükilmel ka -
pusundan çıkıp &itmiıttr. 

Çekoslovokyd 
lzmtrden l milyon kilo 

tütün alacak 
fzmirde Çekoslovakya 

konsolosluğundan Ticaret 
odasına gönderilen bir teı-

kereye nazaran yeniden 
temdit edilen Ticaret mu

kavelenamesi hakkında ıu 

malumat verilmiştir. 

Mukavelename mucibin

ce hükumetçe Türkiyenin 

muvaredatına bilmukabele 
en ziyada Rl&ıharı müsa

ade millet muamelesi ya

pılmak ile beraber Çekos
lovakya Tütün inhisar ida

resi de 25 eylülden itiba
ren lı:endi ihtiyacatı için 
Türkiyedne laakal bir mil
yon kilo tütün alacaktır. 

Tevziat 
Ne zaman başlıvor? 

Gayri miiha(.!illcr cemtret! 

heyeti idaresi diin bir içtima 
aktederek teniat me;de.i 

hakkında ınlizakeratt~ lıulıııı-
mu~tur. 

istihbaratımıza nnıaraıı 

tevziat li>tesi bitmek iizere 
olup, gelecek salı g-fiı ıı yıı -
pılacak içtimaa Hrikcektir. 

.A yııı zamandn ıuhdan sonra 
tevziat ba~h} acakıır. 

Aıık.aru \'Hli llHlll\'İllİ 
Ankara vali muavini Ah

diilhak l lakkı O. nıeı.ııııeıı 

şehrimiıe gelmiştir. 

SabJ'I n. Rtılıriıııizdl1 • 
Lüzum görlilen hazı tah-

kikat için Düzceyt g-itlcıı 

l\liilkiyc mlilctti~lerintlen Sııh
ri il tahkikatını ikmal ede
rek ııvdet etmi~tir. 

Frugi llaıı gl1liyor 
Cinevrede buluna; İran 

Hariciye nazırı F rugi Ha
nın perşembe günii şehri
mıze ınuvasalatı beklen
mektedir. 

Biı· sııiisliıııal 
Ziraat müdürlüğü me. 

ınurlarından birisinin zim

metine 100 lira geçirdi~i 

anlaşılmış ve tetkikata baı· 

lamuııtır. 

Maarif Vekili
mizin nutku 
[ C.ıara& Birinci ıayfaınııdwıpr ] 

Cemal Hüsnü bey Darül
fünunda üst şattaki büyük 
salona alınmtf , burada 
profesörlerin ayrı ayrı el
lerini sıkmış, sonra ıiyafet 
salonuna geçilmiştir. 

Ziyafette bütün müder
risler, meb' uslarımızdan Nu
rettin Ali, Mehmet Asım, 
Hakkı Tarık, Necmettin 
Sadık Beylerle Maarif emi· 
ni Behçet Bey ha:ı:ır bulun
muştur. 

Ziyafetin sonunda Darül
fünun emını Dr. Neşet 
Ömer bey bir nutuk liÖy· 
!emiştir. 

Neşet Ömer B. nutkun· 
da, Darülfün.ın heyeti ilmi
yesinin reisi tabiisi bulu
nan vekil Beyi aralarında 
ıörmeklc çok bahtiyar ol
duklarını, müessesenin ya
rım asra varan teıekkülü
nün en büyük kuvvetini 
Cümhuriyet idaresinden 
ve onun banisi olan 
büyük dahiden aldıtını, 
Darülfünunun çalıştığını, 
iki senedenberi yaı: tatille
rinde kuralar açmak ıure
tile halk terbiyesile de çok 
yakından alakadar oldutu· 
nu, beynelmilııl ilim saha
sında da varlık göstermiye 
çalışmakta olduJi'unu söy
lemiştir. 

Darülfünun emininiıı nut• 
kuna Maarif vekilimiz çok 
mühim ve dikkate çok ta
yan olan bir nutukla cevap 
vermiştir. 

Vekil Bey bilhassa ~un
ları söylemiştir: 

•Muhterem Darülfünunun 
emini beyfendi ve muhte
rem efendiler, 
Hakkımda izhar buyur

duA-unuı hiısiyıta bilhaıısa 
teşekkür ederim. 

Bu büyük ilim müeııse
senıizin çok kıymetli rü
künleri arasında bıılun
maklığım benim için mu
cibi mefharettir. Binaen
aleyh, bundan bilistifade 
inkılapçı cumhuriyet maa
rifinin bazı mühim mese
lelefini mevıuu babıetmek 
isterim. Darülfünunumuzun 
tekemmülü i~ln eski devir
lerde yapılan tetebbüıler ve 
geçirditl ıafbalar hepimizin 
Mıtırlanlarındadır. Bu büyük 
ilim müesseaemiıin ihra:ı: 
etmesi liıım ıelen mevkii 
doğrudan dotruya kendi 
tarafından yapılmaaı icap 
ettitini aarahatle ıöyledi • 
ğiniz zaman Büyük Mil • 
\et Meclisi Dariilf(lnun 
muhtariyet kanununun tas
dik ve kabul etmekte 
tereddüt etmedi. 

Cümhuriyot hükumeti 
pek eyı bilirsiniz ki bu 
prens.ipe ıadık kalmıştır. 

Memlekette illı:, orta ve 
yüksek tahsil, hayat gibi 
bir küldür. Bu külliin 
herhangi bir kısmı lıhıın 
gelen şeL:ildıı iılemezse 
bundan bugün maarif 
& viyemizin mütecasir ola
cağı hakikati benim kada · 
ıizin de malumunuzdur .. 

Darüllünun için kemmi
yet dı:ğil keyfiyet nwvzuu 
bahsolur. 

... Darülfünunda okuiul· 
ması Iaum gelen der9fer 
hakikatte bu dersleri oku· 
tabiknlerle bir mana alır. 
Bu şuretledir ki darülfünun 
memlekette ilmi temsil ve 
tedvin eder. 

Darülfünun profesörleri 
memleket hayatının tenevvü 
ve eşkjlini labar11tuv rlı· 

etmi~. uzum münakaşalar 

l~ıt ~ı bir netice 
mı~ur. 

Yapılmak 

rüllunundı 

c esas lcünU > ve • ıııllte 
den • lsimlcrile ıl:i 
ıuoil elmel<llr. 

Der.fer bu ııuretle iki 
aynldıkıan ıonrı bu 
okutan müderriolere 
usulünde verilecek olan ın 

dl ona göre teshil edilecek 
Dünkü içtimada bu ı 

hıırareth müzakerelere ra 
yapılamamııtır. Divan öoüııı 

deki cumartesi günO bir 
daha yapacal ve bu tıe kat'! 
netice vermlye çalıtacaktır. 

··-····-········--···· rında ve irfanlarında 
bellür ettirenler ve İ 
edebilenlerdir. Darü!fİİO 
odur ki bütün memle~e 
dimağında ve ruhunda l~ 
ve hakikat heyecan ve 
kını uyanık bulunduracı 

Bu münasebetle 1 
tarihinin muvaffak ı 

!arını, Türle aklı ı;ellıııl 
ve Türk köylüsünün cidd 
kuvvetli ve çok tereddii 
bilgiainc medyun bulu~ 
iumuı11 huzurunuzda idıi!' 
edece~im.... , 

Alman vahdeti dariilli' 
nun kürsülerinde yapı14~ 
Bastilin zaptını tebrik ı:Oc' 
ihtilalin felsefesini y•P". 
mutlakiyete karşı isyan ~~ 
dıran, muhitlerinde neşrtr" 
yapan darülfünun emin!~ 

Türk tarihi için eli""' 
şeref olan dehanın yara""1. 
ve iıtikametini tayin et'lf 
yeni Tiirkiyede darülfiİll~ 
mefale•inin çok ku~ 
p rlama ı, aıametli inkll" 
rumııın pek tabii bir ııı~ 
retidir, Türkiye cünılııırt' 
yetini buıiin şiddetle ~1~~ 
dar eden içtimai, iktısııd 1ııaf 
hassa ilmi meıelel·rde ~~ .. 
füııunumuzu yanda değıl 11" 

ima önde görın~k isteri" 
inkılabımız her şeyd~ 

evı;l denebilir ki ın•' 
ve fikir inkılabıdır. Da fi 

fünıınun kuvvetli ışık~ 
bütün vatandaşların rıl 6' 
rında ve dimağlarında fJ 

rece derece bu nıukad~ 
inkılap heyecanını d••.b 
besi nıelı vı; daima ~ 
tutnıalıdır. l:im ve hekitf 
menbaı olan daıülfüııuıı •p 

ni zamanda miıli gaye!~ 
nıuL:,ddt's heycanlarını 1' t" 
Aleminin h~r tarafırıd• .J 
her Türkün kalbind.ı •!; 
iatikanıete tevcik odeP" 
tir. ilmin vatanı olır.ııdır;'. 
çı;.ktan bi!iyonıı, Artık dl 
tiyoruı ki vııtanımııııı ti 
ilmi olstJn, Tarihiuıiıin 'r) 
metli inlcılabıınızın bıı ' 
ıerefli mükellefiytlin edP1 
nı siıden beklerız . • t· 

oıı 
Cemal Hüsni! Be • \Jİ! 

kunu biti•dikteıı sonrıı .,, 
müddet iıtirahat etınlf 
v~da ed r k ayrılınıştır· 

\ aı ıı' -.ı.ır iV J "' 

V KIT~ 
9 iejrlnl•OJCI / 

. I 
Motbaam1=a mah111' ı.:/t"j,ı 

1 ~.2~•'. 
Burada mcıhııkirr. t~. 

k\launa ha laı ıld•· Asi~ 
!iye müfettiti 1 lı ııı' 
Efendi 1.ir i!i\n".ı' ·r 
n ırile nezaretten e; 0 
buyurulaıı memurll'r ıı ıı· 
bilıi.lstlsqa her sınıf t~Jı~ıı· 

. tı 

adan ehliyetli 19 ~ 
metil alınmak ~ 
ahaliden talip ola ~ 
lmtilum koatl•Y"" ... 
davet etml,tir. IJll -
tebbw.n -.ı,-t 
ıükranlyct varclo'• 



't ,,,. . WIUf a 1lct;tt~şı 
__ Makdonalt - Hover mülakatı mucibi memnuniyet bir safhada 
'jiTI - Temin ediyorlar : r ...... ~.--.. ~;;-.. ı · ~mf:lll llt=-Um Batka bir memleket aleyhinde bir ! .... ~.!.~(~:;;;-~.!.~.~ .. ..! - =il 

Madem k'ı od' or ı·uı·fAl.l' akdetmiycccklcr Elhamra : Ankara "Osiası 24 M h 11 1k ... Ziya . G JzeHl~in zekatı! 
'fubnan gazelele!ını:·ağu •• "' . Melek " r. I :eç Uırnil~ e, Şakir (jü~!ı!''ı::!:'1ı!::~=~ 

i l'ği k d 1 Vaşington, 7 (A.A) M. Makdonalt ile M. Hover Opera : Kaaının lıarbe 
''"'- r ı ' uman a i e f d 10 5 d d" .. ı d' ""'Qln Reisicumhurun say iyesin en saat , e onmuş.er ır. gldış· 1 C ateılere benziyor. d 1 

eçen M "V k k Biraz sonra şu müşterek beyanname neşre i miştir : Majik : Küçül. halıri _ 
k.rtL gun a ıt"ta çı an "Milletlerimiz arasında ihtilaf çıkmasına sebep ola - I'( 
ı._ ~tür, bu yaygara yay- yeli 
~ı l bilecek bütün meseleleri bariz bir samimiyetle tetkik Ekler Mqtrı m-·ı.e 
~14 o rnasa da kafi bir etti'k. Bu sahada memnuniyeti mucip terekkiler elde "-n· ='I: 

aatta o memleketin iç ~ Çarın elması 
YGıiinu .. d edilmiştir. Mükalemeler devam etmektedir. Etual Go·rl 

Lt Qosteriyor u. kd l V ·• 
'le:n Vaşington, 7 ( A.A) - M. Ma onat aşingtona Şık Çaruı yaoerl 
~a lıı~~; :::: :~:~ avdetinde Rapitola gitmiş, meb'usan ve ayan meclislerini Alk'lzar Zenginler ~ytanı 
ıq kt y ziyaret etmiştir. M. Makdonalt, bilhassa ayanda şu Lükıemburg : Volga 
~ohu unanlılarla tam, beyanatta bulunmuştur. Ne lngiltere ne de Amerika 

Terez Raken hı·~ b. fr dostluğun deva· l h' d b Pangaltı 
""'&a diker bir millet veya milletler grupu a ey m e aşka 

~uJ'UJı ınannıak gafletinde milletleri hariçte blrakacak bir ittifak akdedeceklerdir. 
koli •un.Muahedeler, proto· 
tih ttl', mukaveleler hep hi-
l>Urı'1°1 kovalıyabilir ve 
ltı)" ar t.aman içinde bir 
"1,:et alabilirler. Fakat bu 
~I etler zevalsiz ıeyJer 
h dır. Birgün bakanınız 
Uduu d itin b. ar . an esen sert, kes-

Ça} ır rüzgar o kağıt par· 
L lltını h 
ller b . . avaya savurur, 
l,tı irtnı bir köıeye fır· 
tır r. Bugün, dikkatimizi 
a:alıyan ıey, ne Yunan 
tle :lelertnin farfara.lığı , 
~ e ıu ... bu vesile ile on
dü açıga vurdukları Türk 
\'e •::anlığıdır. Bildiğimiz 
llıınd klediğlmiz feyler kar
'( en· a elbette ki taımayız. 
ie1tı:ı 8~lın aldıkları harp 
ko erıne hmir gibi atlar 

Yuflnr d dık. B ını a yadırgama-
dı u, biraz gülünç bir 

nı!lt:f rtrsına benziyor ve 
lft d Pların en son kul-

n ıkları 'l.=.h .. 
ftıuJ sı a a goz yu· 
f>u ltnak adettir. Onun için 
l il ara d k aıını a o adar hırçın-

Yoru2. 
Aına .. v 

Janslarde. enizelos nun a· 
'1Yan n gazetelere sıç· 
ay beYnatı ka111Bında 
ltı 111 soğukkanlılıkla ve 

tisamaha ile hareket ede
tıleyiz. 

\1 entzelos bir taraftan 
: 1Yar diyar dola§ıyor, son 

erec:e §ilpheli bir seyahat 
~al>ıyor, bir taratan ela ar
... asında bıraktıRı tuzakla· 
·ın · 1 .. tz. erini örtecek ıeyler 
'-oyJ-
l llYor. Türklerle dost 

~ ~cağız, §Öyle iyi komıu
~u. ' böyle candan hudut 
~~kadaılığı edeceğiz; diyen 
'1t~a;n1 unumıyahm ki "Ve
h e oa,,tur. Onun sesinde 
)}İr Türk şahlanmıt bir 
~nın zehirli ıslığını duyar. 

d lacleınkt o diyor, per-
enın 

~llnd arkasında. yeni yangın 
l'etıı ttkları hazırlanıyor , 
~eku satırlar bileniyor de· 
~0,.,, r · V enizelosun sesi 

·•en ı_ ·ı .. l llltt• oı egl taı arının gı-

• eını:nı örtmek için yük-
1 .. ı §tir. Çünkü o mem· 
"'tteti ' 
~~r nln menfa aiıa rına 
~ı~ teyı feda eden hakiki 

... g' 
l~td ıyaset adamı değil , 
'°'oh e hirde korkunç sar'a 
~ıı::lerı geçiren ve kanlı 
d~b er oynamak ihtiyacını 

.rttn h fltl" asta bir macer-
l~k~lUr. Medem'ki o doıt
\o~ rı bahse diyor , her 
tOıı!ltın fazla bir dikkatle 
hlitıJ titniz hudutlara, dür· 
~~ ~~hniz ufuklara çev· 

e11dtr. 

Seyyah 

a lrtıhal 
~t %sa Türkocağı reisi nvu
leti .. 11 tnık beyin kninpeder
baıı t~tlin. inhisar idaresi Ci
bcefsi abnkaları haşmuhase
htli Şevket Bey dört nyd:ın 
darı ~cvum eden hastalığm
hir b lırtulaınıyarak dün saat 
k J 1_1

llÇiikta Ercnköyiindeki 
~ \ C!tj l tilin ne e irtihal etmiş ve 

l~tl nI-raba ve dostlarının 
raın 

t "d' cJJerinde Sahrayı 
·!'tc ıtte hazırlnnnn rnakbeı e-

İngiltere bahri koııferaus için Tokyo Yt~ 
Vaşingıona davetiyeler gfüıderdi 

Vaşington, 8 (A.A) - Gelecek kanunusanide Lond
rada beş devlet arasında aktedilecek bahri konferansa 
Amerika hükumetinin de iştirak etmesi için lngiltere 
hükumeti tarafından gönderilen davetname hariciye 
nezaretine gelmiştir. 

Tokyo, 8 (A.A) - Japonyanın Londra sefiri ç ~kmiş 
olduğu bir telgrafta kanunusani ayında Londrada in'ikat 
edecek olan bahri tahdidi teslilıat konferansına Japon· 
yanın iştirakini talep eden lngiliz davetnamesini almış 
olduğunu bildirmiştir. Bu davetname metninin bugün 
buraya gelmesine intizar edilmektedir. Başvekil, Japon
yanın bu daveti kabul edeceğini söylemiştir. Londra 
konferansının muhtemel neticeleri hakkında bedbinlik 
izhar edilmektedir. 

Amcrikau fedeJ'a ·youu haftada heş giin 
c~ıhsılmmmn müdafaa cdivor 
~ .. . 

Toronto, 8 (A.A) - Amerikan mesai federasyonu
nun senelik kongresi bugün M. Vilyam Greemin riyase
tinde açılmıştır. İçtimada lngiliz kardeşlerin mümessil
leri de hazır bulunmaktadır. Okunan senelik raporda 
federasyon azasının iki milyon 933 bin kişiden ibaret 
olduğu, fakat bu miktarın. 1920 senesinde 4 milyonu 
bulmuş olduğu kaydedilmektedir. 

Raporda bilhassa latin Amerika ile Avrupanın 
cenubundaki hükfımetlerden vuku bulan muhaceret 
hakkında daha sıkı tahdidi tedbirler alınması tavsiye 
edilmektedir. Bundan başka haftada beş gün ve günde 
sekiz saat çalışılması hususıınun temini için sarfedilcn 
gayretlerde devam olunması lüzumu da beyan olunmak
tadtr. 

M· VcıfrtcJos seynhatini bitirerek Seh\uiğe Yardı 
Selanik, 8 ( A.A) - M. Venizelos, buraya gelmiştir. 

Kendisinden beyanat talebinde bulunan gazetecilere 
Belgratta gördüğü hüsnü kabulden fevkalade memnun 
kaldtğını söylemiş ve birbirile samimi dost olan Yuna
nistan ile Yugoslavynyı artık hiç bir kuvvetin birbirinden 
ayıramıyacağım ilave etmiştir. 

M. Puankara tekrar ameliyat olacak 
Paris, 7 (A.A) - Tan gazetesine nazaran M. Dou. 

merg, M. Puankare ile yarım saat görüşmü~tür. M. 
Puankareyi gören doktorlar muayene neticesinden mem
nun kalmışlardır. Fakat, yapı\acak ikinci ameliyatın tari
hini henüz tayin etmemişlerdir. 

Almanyada Konılinisl ıniisademeleri 
Münih, 7 (A.A) - Sosyalistlerin Yong planı lehinde 

aktettikleri bir içtimam sonunda milliyetçilerle Sosyalist
ler arasında kanlı çarpışmalar olmuştur. 
l{ost 'rokyoya gitmiyerek Frausaya dönecek 

Harbin, 17 (A.A) - Tayyareci Kost ile Bellonte
den bir hafta müddetle haber alınamamış olmasının se
bebi şimdi öğrenilmiştir. Bu iki Fransız tayyareci Sov
yetler lehine çalışan müşevviklerden olmalarından şÜp· 
belenen Çinli askerler tarafından tevkif edilmiştir. Şimdi 

ahalli Çin hükumeti nezdinde bulunmaktadırlar. Tay
mareciler, Tokyo istikametinde seyahatlarma yarın yeni
~en başlıyabileceklerini ümit etmektedirler . 

Londra, 8 ( A.A ) - Fransız tayyareci si Koste 
Japonyaya doğru uçmak n~yetin~e~ vaz geçmesinin 
muhtemel olduğunu ve Harbıne gıderek oradan birkaç 
merhalede Parise dönmeğe teşebbüs edeceğini beyan 

etmiştir. 
Akdeniz havzasında fırtınalar haşladı 

Cagliari, ( Sardunya ) 7 (A.A) - Müthiş bir fırtına 
ve yağmur neticesinde civar nahiyelerde~ biri su altında 
kalmıştır. Bir çok ,, evler . yı~ıl~nı~tır .. Uç telef vardır. 
Demiryolu münakalatı ~e~ıhı_ıış~ır. Nahıyeye askeri kuvvet 
ve imdat trenleri sevkedılmıştır. 

Melila, 8 (A.A) - Şiddetli bir kasırga seyrüseferi 
muvakkaten inkıtaa uğratmıştır. Bütün gemi ve sandallar 
limana iltica etmişlerdir. 

Sör Alh\n Knpham tayyare ile iugilıere 
deYrini ikmal etti 

Alemdt-T 
Ferah 

( lotan bul) 

Ölüm feclailerl 
Tehlii(,e işarell 

Kemal Bey Gençlik oe ~:P°' 
Milli Yenf Tarzqn 

(Kaddcöy 

Hilal : Şehoel kurbanı 
Süreyya Pı. : Lora ask.er 

- -~----

Günün siyaseti 

« ~ırezman » m bulefi 
M. Şıreı.manın vefatı bütün 

A vrupada teessürle karşılandı. 

Büyük Alman vatanperveri 
kendisini düşmanlarına bile 
takdir eltirt'cek seviyede bir 

adamdı. Maamafih A\TUpa siyast 

mahfellerinln teesürlerine dı~er 
bir hl$ daha inzlmaın ediyor 

ki, bu da, M. Ştrezmanın ye
rini işgal edecek kimse hakkın· 

da beslenilen endi~edir. 

"Şıreı.man "ın ha vatı esnasın· 

da, Raylı hariciye naıınnın 
istifası ve hayatl siy~slyeden 

çekilnesi bir çok dafalar mev· 

zuu bahsolmuı ve o umanlar 

kendime halef olabllecelderln 

isimleri i~ae rdilmifti. Ancak 
o sıralarda Ştrezmanm s'yast'tl· 
nln iflası dcrpiı ediliyordu. Hal-

buki bugün halefi lntihnp edilecek 
olan Ştrezman, siyaset Alemin· 
de tıım bir zafer elde ettiği 
bir sırada vef dt eden Ştra7.man· 

dtr . 

Ştrezmana halef olmak üzere 

ismi geçen baılıca 4ahsiyetler • 
rahip • Kos '' Mösyö c Virl> 

M. • Şüber • ve M. • Kürti-
yüs • tir. 

Merkz katolik fırkası relsi 

olan c: Kos » ın hariciye neıa· 
retine geldi~! takdirde Alman 
siyasetinde büyük bir tahavvül 
görüleceği muhakkaktır. «Kos> 

bundan henüz bir kıç hafta 
mukaddem Şırezmanın siyasetine 
maharetle hücum etmiş "e 

mntevff ıının vaziyetini sarsmı§b. 

Sabık bqvekil • Virt > in 
gelmesi takdirinde de ayol va
,,ıiyetin huıule gelm~l kaviyyen 
memul dur. 

EAer M. Ştreımamn slyase· 

tinin d~iımeıt ve M Mollertn 
resi kArda kalması ekseriyet ta
rafından tasvip olunursa halk 

fırkasının hariciye vekıhnl ken
di azası ıırasından vermesi kap 
edetektlr kı bu t•kdırde tlm· 

dıkt İktısat nazın M Ktlrtlyüı 
Ştrezmana halef olur. Bunun 
için bütlln Alman cünıhurlyet 
ftrkalannın tevhidi meaal etmesi 
llzımdır. 

Son bir ıhumal Raylş hari
ciye nezaretinin meıl~ten y~ 

tı.me bir siyasiye tevdii lhtlma
hdır kı bu takdirde Paru sefiri 

M. fon Höıün terdlıı tcap 

ediyor. Herhalde milliyetper
verler nekadar muhalefet eder· 
lerse etsinler. Alman hariciye 
nezaretinde vukua gelen tebed
dalnn Yung plAnının tasv1p· 
edilmesine maıil t~kıl etmlye

c~lka\iyyen memuldnr, 

Edirne artık çevriliyordu .. 
za geçirmlf. Yabancı bir 
adam elinde gizlediği ma
kasla ansızın yanına ıgeljp 
o canım buklelerinden bir - --- --

l!.ısbak d.ftl~fii)"P. nazın 1,alat ]Je rin cepheye tanesini kesmif, kaçıvemıif. 

raknı olması uuılızurda11 salinı 
addediltait;ordu .. . . 

Her halde, zülfü yar 
meraklun olan bu hırswn 
bedii blr zevk sahibi oldu
ğuna imınmnlıyız. ihtimal ki Kumand4n heyeti 

alivesi yoktur 
Geldiğimize geleceğimize 

plvman olduk . Saatlerce 
süren bu münakaıa ve 
dertl~meden sonra sokağa 
çıktığımız zaman, maddiya
tımız kadar maneviyatJ· 
mızın da rahnedar olduğunu 

hlssetmiıtik. 
Bütün bu iddialarda en 

küçük bir mübalağa bile 
yoktu. Bilakis alival uaha 
rnijeaaif ıerait altında cc· 
reyan ediyordu. 

lf. 

Geceyi manen madde~en 
yorğun btr halde geçirdik· 
ten sonra sabahleyin tek
rar havad!s topJamıya çık
tık. Eski tamdıklanmdan 
kanun zabiti Ahmet Bey • 
rast ge!dik. Edirne tama· 
men, muhasara hayat.na 
giriyormuş. Bütün cephe
lerde ileri karakol mevkii 
taayüyin ve takarrür etmiı. 
A~ır yaralılar bu akşam 

trenle İstanbula sevkedile· 
cekmif.. Ve bu trenin E· 
cHrneden çıkan son tren 
olması muhtemelmiı. Har· 
hın z.uhurunu müteakip, 
memleketi olan Edirneyi 
müdafaa etmek üzre gö
nüllü yazılan ve (Y asıı 
tepe) de alay!ann birinde 
bulunan (eahak dahiliye 
nazırı Talat Beyin Edirne 
gibi mühim bir mevkii 
askeride ve asker meya· 
nmda bulunması mahzur
dan ıa!im görülmiyece~n

den it bu son tren ile 
Deraaadete sevk ) edile· 
cekmiş. Ve nihayet mu
hasara ba,lıyormuı .. 

Arlık, şehirde vakit geçi
rilecek zaman değil Der· 
ha\ karargahımıza avdet 
18.zım . Avdet edelim de , 

bugün deruhte edilmiı olan 
vazifeyi bütün manasile 
kavramıf olan kumandan· 
lanmızla ahvali müzakere 
edelim. Ve •. ne yapaca

ğımızı bilelim. Anlaıılıyor 
ki : ( Gemisini kurtaran 
kaptandır)düsturunu tatbik 

etmekten baıka çare yok ..• 

• 
Karargaha a vdetimlz ko

lay olmadı. Baıımdaki ve 
gözümdeki ıargı beni pek 
çok aıkıyordu. Ayaklan· 
mızın ııbrabı da henüz 
geçmemtıti. Şehirden çık
tıktan sonra gene çamur 
deryalarına daldık. Sabun 

gibi kayan çamurlar ayak. 
lanmıza yapıııyor, topla
nıyor, okkalarca alırlık teı
kil ediyordu. Bin müıkülAt 
ile (Turna tepe)yt bulduk. 
Bir kaç alay burada içtima 
etmiıti. 

Avdetlmiz, bütün arka· 
daılar tarafından en derin 
hararetle karıılanclı. Bin· 
lerce ıual ka11ııında idik. 
Bereket venin, vurduğu· 

muzu haber alan Muhittin 
Bey, haber göndermif. He. 
men çadırına koıtuk. Be. 

sım bey de orada idi. 
Muhterem kumandanla-

rU'.; bizi, özlemif bir has
r~tli gibi kab~I ettiler. Ta
bur kumandanım, ellle bize 
kahve pi§irdi ve bölilk 
kumandanım kendi elile 
bize verdi.. Bu kadıl'§fnaa 

C;C OÜyük kalpli zabit
ierim,z i :ı gösterdiği bu lut
t.ı lenezzüle kalben ve 

ebediyen minnet ve 9ükran 
beslemeli ve oların en kü-
çük bir i~ı:ırctile ölümlere 
atılmayı bir feref bilme
liyiz 

Çadtra girer girmez muh
le if sualler baılamı~b. Ça
dı if ~ufp çıkan, emirber
lerf ;ı ve yazıcıların önünde 
fazla bir şey söylememi~tik. 

· lhve!er içildikten ve 
birer bahane ile onları 

'-b'-°.:IJktan sonra hepim!z 
baş ba~ verdik. Gördük
lerimJzi ve iııttiklerimizJ 

kumandanlarımıza tamamen 
anlattık. 

adnmcağız bu iıi çiçek 
koparmak nev'inden bir 
ıey telakki etmiıtir. 

Kiiçük hanım efendiye 
fazla meraklanmamasını 

tavsiye ederim. Bu qalınan 
bukleyi ıöhret bulan gü
zelliğinin zekatı farzetsin ... 

-C> 

Köprüde deli ... 

Bir refikimiz haber ve-
riyor: Delinin biri 

köprünün üzerinde durup 
gelene, geçene musallat 

oluyormuş. 
Hakikaten felakettir· iki 

ba~ta tahsildarlann hiın· 
metile zaten epice sar.ıılan 
yolcu, bir de böyle bir 
dtv:ınenin hilcumuna ~ra· 
yorsa hal nice olur. 

<>-
Geçmiş olsun ! 

Halil Halit Bey üstadı· 
lnıza geçmif olsun 

diyelim. İstanbulun ma~lr 
yankeslcllerinden birisi u ... 
tadın (25) Uraıını çarpmıı. 

Dalma, neş'e ve ıetaret Üıtat, bu husustaki lh-
kaynağı olan Muhittin bey, tisaslannı bizim gazeteye 
kaşları çatılmıf , gözleri yazdı. Bu yazıda hazretin 
önündeki at~e merküz, Hindistandan gelme bir 

elindeki ince bir dal par· " Asi .. sına dair bir 
çaıile külleri karııtırarak bahis geçmektedir ki Ol" 

dinliyor, Rasim bey, müte- talığa deh§et t:açmıştır. Hal-
madiyen 11garasmı çeki- buki biz §imdiye kadaı 
yordu. mumaileyhin elindeki a.aA-

Sözümüz bitUğf zaman nın yalnız "hame., olduğu-
na kani bulunuyordu~! 

Muhittin bey, bir müddet 

daha derin derin düıündü ı~-----1~0_11_1:-11_1_8_·,_ı e, 
ve sonra birden bire batını H11tıra gelenler : 
kaldırarak: 

- Siz, derhal gidiniz? "Kclbiyun,, felscfcs· 
- Nereye efendım. " Ke1biyun • felsefesi-

• bul nin en meşhur taraftarla-- 11tan a •. 
- Niçin efendim. 

- Bu ıarait altında ya-
pılacak askerlik ve vazife
den hiç bir lezzet alamı· 

yacaksınız da onun için •.. 
Hem de ne mecburlyeUnlz 
var. Haydi, biz askeriz. 
Ne oluna olsun, her şe

ye katlanmıya mecburuz. 
Fakat ıiz memleketin ... 

- Af buyurunuz kuman
danım.. Bu günkü vaziyet 
ka111sında hep beraberiz. 

- Fakat çok sıkıntı çe

ki lece~ anlaıılıyor.Belkt de 
dayanamıyacakıınız. 

-Pazarlık ölünceye ka· 
dar kumandanım. 

Çadınmıza avdet ettlf im 
zaman derhal tüfeğiinl al
dım • Nöbetçi onbaıııını 
buldum. Beraberce, tabur 
kuman danı mın çadırına 

geldik. Çadırın kapısının 
bir hatve ~ağında sanca
ğımız dikili duruyordu . 

Seri bir hareketle kaıatu· 
ramı çektim ve narin mav
zerime taktım. Nöbet bek-

liyen neferden sancak l>
betini aldım. Bu benim için 
bir aht idi. Bu arzumu 
yerine getiren onbaıı ile 

rmdan " Aristip ., in bir 
çok sözleri tarihe geç
miştir. 

" Aristip ,, meşhur Yu· 
nan alüftesi " Layis dö 

' Korent ,, için derdi ki: 
" O bana malik olma-

dan ben ona malik oldum.,, 
Bir gün " Aristip " e 

" Layis ,, in kendisini sev
mediğini söylediler. güle
rek cevap verdi : 

" Balıklar da beni sev
mezler, ama onları lezzetle 

yiyorum. " 
Dostlarından birisi "Ll-

~ıs"ın başkaları ile de 
yattığını haber verdi. 
" Aristip " omuz silkerek 
mukabelede bulundu: . 

" Eğer ona para verı

ycırsam başkalarının is~
fade etmemesi için değıl, 
kendim istifade etmek için 
veriyorum. ,, 

" Diyojen • bir gün 
" Aristip ,, e : 

_ Umumi bir kadınla 
yaşamak ayıp değil mi ? 
dedi. 

" Aristip " cevap verdi: 
- Başkalarının benden 

evvl oturduğu evi kirAlar
sam beni ayıplar imsınız ? 

" Aristip ., in samimi
yet hakkındaki nazariyesi 
şu idi : 

nöbetten kurtulan nefer, .. Delilerle aptallar men-

i ~h tevdı edilmiştir. Muma
h i 

1 
e .kl Ye kıymetli mu

t t ~ erıttıizdcndi; kendisine 
le . C!tler ve keder görmüş 

ıne ·a' ' . · oır. nr dılet.v.. 

Londra, 7 ( A.A } ~ Britanya adalarında yirmi hafta 
devam eden havai bir devir yapan meşhur tayyareci 
sör Allaın kopham ın yarın Londraya avdeti beklenmek
tedir. Kendişi bu seyahati bir taraftan ahalinin tayya
reciliğe gösterdiA-i alaka ve devamı artırmak ve diğer 
taraftan mümkün olduğu kadar birçok İngiliz şehirle
rinde birer tayyare knrargahının tesisini temin için 
yapmıştır. Yaptığı teşvikat ntticcsi olarak lngiltcredo 

mevcut tayyare meydanlarına son beş ay zarfında yüz 
küsur kadar yeni meydanlar ilave o1unmuıtur. Sör kop. 
bam m lUUD uçufu qanasıada 150 kadar §ehri ziyaret 
etmit ve 20 bini çocuk olmak üz~re binden fazla la»'are 
merakhlanm tayyaresfle uçurmuıtur. 

ıevlnç tle giderlerken, be- faat bulmak ümf dile sa mi-
nim de kalbimde uyanan i te rağbet ederler. 

1 im bir vfn •~ m ye f ' J • ·ı an aıı az 1e ç, xaç Akıllılar kendi ne ıs en ı e 
pndOr kalbime }>lrlken iktifa ede...-C baıkaıını 
elemleri, acılakları eriUyo~u. ur&amular, 

1 CBıtmecli) jl • _ • , 

•• 



ilyarderler 
Nasıl zensıin oldular 1 
S~~~ 5:Roçiltler 

Beş Frankfurt efendi si 
Erı bÜ;'z'i.kler~ "1\~at.an,, İngiltereye gidip 
nzepadı iptiıfaıyeyı bzzzat aldı, (le imaletti

rPrek serc·et yolunıt tuttu 

•l\Jey~.- Ar.ıçel., in vefalı 
üzerine zevcesi "Güdül n bet 
Franldurt efend(.inin temerküz 

ettikler' f8hsiyet oldu. Bu ka· 
dm zeki, çalışkan ve hoştu. 
Oğullarının ılerlemesinl ı.tiyor, 

fakat an' aneyl bırakmıyordu. 
Onlar at araba alarak müdep
dep bir hayat sOre dursunlar 

•Güdül• ecdattan kalma ya· 
hudı mahallesindeki evde ya· 
ııyordu. Beş Franklurt elendi-

ılnden en büyüğü meyer Amçelın 
• F ranklurt n takl mil es· 

aesenln ıdareslnl deruhte etti. 
Üçüncil oğul "Natan. çoktan 

"Londra. ya giderek yerleı· 

miştl. 

1812 de yani Meyer Am

çe: • lin öldüğü sene en gençleri 

olan Jakop,. Pariste bir şube 
açtı. Daha sonra Viyanaya, Na

pol!ye gtden diğer evlatlar me

malik! ecncblyede mevki kazan 

mağa u~raşıyorlar. 

Nıhayel " Roçilt ,. ferin ıer
veti ıekil almıya başlıyor. 

Roçtlterin Londra da kı flr· 

ması ehemmiyeti malıyesi ile 

Franlurt taki müesse.eden fazla 

ehemmiyet kazandı. 

Bu r.ı i:esı;c•cyi idare eden 

• Natan Mqer Roçılt • ikinci 
nesli " Roçilt .. lerin en ma

hiridlr. Pederinden işleri tan

zim etmek ve milzakAratta icap 
eden m•haretl ibraz etmek eh· 
lıydlne tevarüs etmiştir. 

Fakat bundan fazla spekü· 

l!syonda pervasızlığı , sür'ati 

intikali, mühim kombiq,:zonla
ra girmek gayreti vardırkı, bun
lar ihtiyar Roçiltte yoktu. 

O yalnıı. bir diplomat de
Rlldı, aynı zamanda malı sev· 
kelc!şte mesleğe ait olan bütün 
lncelıklere vakıftır. ihtiyar Me

ıer Amçel istikrazlarda ol
dukça bir ıervet kazınmıştır. 

rlorin üzerine florin koyarak 
aervetlni yedi rakama kadar 
.ıkarmtttır, yani insan para 
lılerind• namuskAraoc uğraştığı 

zam•n ne kadar kaza~a biline 
o kadarını elde etmiıtlr. • 

• Natan Roçilt • in ıervetl 

ıilr'atle zlyaddeıiyor çilnkO 

yaziyetten ve ıeraitten istifade 
usulüne vakıftır; bir iti ortaya 
at.rak çok kazanmasının yolu· 

nu bilir. 

Şurası da hakikattır kı ka

zanmak onun için, babası için, 
oldujjundan daha kolaydır. Ba

bası henüz tik milyonu topla· 

mağa mecbur olmuıtu. Natan 
Roçilt 1798 lngiltereye geçtiği 
zarnan henüz yerimi beı yaııncla 
olmakla beraber bir çok kimse· 
terle miinasebab vardt ve ol

dukça mühim bir parası mev· 

cuttu. 
l licreliııe sebep olan hadıse 

bir az yüksekten atan bir ln
glliz ticaret komsiyoncusunun 

Roçilılere mUbayaat mesele
ıinde fazla müıkülit çıkarma· 
11dır. 

11.:atan babasına bu müşir.Ol 
nokattan geçmesinin lüzumsuz 

dduğunu ve lngllıze verilecek 

para ile kendisi giderek iti 
daha eyi halledebileceğini ıöy

Jedi. 
Bir kaç gün sonra genç 

mıyacıığını kararlaıtıracııktı. zan· 

nı doğru çıktı; bir alıctnın 
gönderilmesine lüzum kalmadı. 

Oir ıey satın almak için 

• Franklurt • tan hareket rttiği 
halde • Mançester • de ikame· 

tini temdit eyledi. lıtihsal!tı 
üzerinden daha neler kazana
bileceğini hesaplıyordu. 

Ne için hazırlanmıı mal a
larak benim tedarik edenlere 

tava•sut menafiini ırmln etmeli? 
Bizzat kendisi yün tedarik edi

yor, onu boyatıyor ve işlenme•! 

'çin diğer bir fabrikatora veri· 

yor. Daha sonraları demiıtir ki: 

. - Muvaffakiyetim bir tek 
prensiptendir. Düşünüyordum: 

Ben de nümune getiren ada

mın yaptığını yapa bilirdim. 
Bundan başka bir karım daha 

V•rdı, ben bir tacir vaziyetinde 

bulunuyordum. Her ıeyi üze
rime aldım ve mesele}! mev· 

kunde hallettim. 

• N•tan Roçilt • bu suretle, 
pederinin kendine emanet etmiı 

olduğu 20,QOO lngtliz lirasını, 
bir kaç aenede üç mislıne ıblağa 
muvaffak oldu. Bu aefer CfYB 

ticareti ile beraber para mua
melltına da giriımek için yanına 
iki buçuk milyon albn frank 
kadar bir para alarak Londraya 
gitti. Orada cihan ticaretinin 
merkezinde bululunuyordu . 
• F rankfurt • yahudl mahalle
sindeld para muamelatı Londra 
piyaıosındakl muamelat karıınn

da hiç mesabesinde idi. Kaset 
müntehiblnin sarayındaki sarrafı 

itler bile gölgede kalıyordu. 
Ayni zamanda • Fran\lurt • 
borsası, O zamana kadar Avru· 
pada birinciliği tutan Amster· 
dam piyasonnı geri bırakacak 

derecede ılerlemiıtı. 
(Bıımedl) 

Hli ~orar heyetinin 
yeni ~erm·ıarı 

Alı korar he!'.ti riya.<tlinden: 

Ümit vapurunu düveli itilafiye 
kontrol heyetine haber vererek 
vapurdaki kuavyi milliyeye ait 
eıyaııın ele g<çmesine sebep 
ve bu suretle kuvayi milliye 
aleytarlığt sabit olmasından do

layı heyeti mahsusaca nL•beti 
askeriyesi kst edilrı>i§ olan 

Yüzba§ı Ahmet Halit efendi

nin yeğeni vasıtasile pederine 
bır tüfek göndermek üzere 
kız kulesi önünde duran Ümit 
vapuruna giderek tüfeği uzattığı 
sırada kotrol btimpotunun gö
zilkmeııile çocuğun tüfeği 
alamayarak sandala düıtüğü ve 
ekibinde Yunan lltlmpotu ta· 
rafından sandal tevkıf edılerek 
Halit efendinin mevkufen gö· 

türülilp merkez kumandanİığına 

teslım ve bir hafta haps ıle 
tecziye edildiği ve muvafıkı 

maslahat olmayan bu hadise
nin muhbirlik tel&kkı edildiği 
ve halbuki geinlnin iki gün 
evvel tevkif edildiği vapur kap
tanının ifadesinden anlaşıldığı 

ve mumaileyhin eyi ıeciyeh 
zabit olduğu ıehadet ile leza-

' I hür eylediği cihetle böyle 

1 
akıl ve mantığa gayri muvafık 

bir zan üzerine mumalleyhtn 

hukukunun paylmal edilmesi 

muvalıkı kanun ve nısfaı ol

mayacağına binaen hakkındaki 
1 

kararln ref'ine müttefikan ka-
« Roçilt • • Manç .. :er • yo

lunu tuttu. Orada mılı.lll 
ftatları öğrenmek ve ıeraiU 

teslimi anlamak istiyordu. Mılıo ı 
doğrudan doğruya lıbrikatorıı-n 1 
almm ... ının daha ivi :;;.,, ol-

rar verilmiıUr. * lngilız muhipleri cemiye

tine hahıl olmasından dolayı 
heyeti mahsusaca hıdematı dev-

VAKiT 9 Teşrlnevvel Savıfa 
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sabııkaların ehemmiyetine Büyük cetvel (2) ı.rafından <uretl busu•lyede vöcude =••••••• •••••••• •••••' 
b 4 il ( ) 

4 - Sene ( 3) en yüksek inaen berveçhi ati hususata - ftve 3 geniş olma· getirilen bu <>er büıün dunyanın Kadok5y Kuıdlll tıya1to•••°' 
ehemmiyet atfedilmesi: yan (3) his ( 3) F:BEVEYl:-.E BiR lilTARIHR · ı Bu »ıam 

1 - Musabakalar mm· 5 - Geçimsiz (4) teneffüs 5 - Ateşten çıkan (4) dev- Bn film elye•m genç kızların ser· Ôllim camba.ı .... 
etti

. ~tmı'z şey (4) lct malı (4) ~ hest terblycstnln müthiş tehlikeleri .:s_ ~ııuuıfıı ~ıııu111ııuıı11~1uıııııı1111181uıııııı1111ı~ı
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taka birinciliği olduğu için ı; 1 ı yalnız tecrübeli güreşçiler 6 - [•"ransada bir şehir (3) 6 - Yol (3) çok lnce (3) R'.'''..•rmckıedlr. tı~rnen. C:AZI - , uor o on 
. k d blrı'ncı' (3) 7 - Boyun aksi (2) davetçi ç I~ rLtr.ı ziyaret lntlbaarı buy1lk -_-_=_= ·" 

ıştira e ecektir. filminin }kinci Ve •On kısmı p· 

7 - Kalın sicim (2) malo· (3) bir nota (2) ~ Ue me<hur Arjanıtn ort .. ıaraıı ,. 
2 - Müsabıkların tam lllllllillllllll ıııııımıt111111 ıu ı; çok yerlerde ozim ıöhrcı ,e "ıı 

mayo ve güreş ayakkabısı lan (3) beyaz (2) 8 - Zarla oynanan oyon (5) ğ urfaktyeıleri k:ıznndılaan •
0

0' 
8 -1\leşhur bir hicviyeci (5) 9 - lıerleyiş (7). ~ tekrar ıehrimlze gcleceklerJIC· "" 

giymeleri şarttır. Kısa ma· Tepebftfı tiyatro~uoda ~ lan bir çok ruhnrraz ıa•I~ 
yo ve ayakkabısız müsaba- akıam ıaat 21 buçukta: §: ha. I yent rckerrvarlarınJan ı~11ı 

Y 
' • ' s ŞEHREMANETi '§ cerJz. Ru eler relakA<larınd• ~ 

kaya iştirak edilemez. enı sıparış,, e'VTf.SeI'Ql•n E ktıartsı k•dın vardır, ııuaı•rılıl" 
3 - Tartı müddeti 12 fte'ısı·n § \1rtilo1-<1ur. 

J' I j m ~ ~ ~ birisi dünyanın en meşhur kit3 

den 14 de kadardır. 14 den Merkez ıcente•t: Galata KHprU gıııııııuı 111ıııın11111ıııuıı11 11 ıııtııııı 111ıı••',ııııı a. 
y ııııanistanın ısmarla- b I h 1 hL ı e " 

sonra gelenler tartılamazlar. •ıında. Bey<>alu 2362 Şube ~!lflSI •lan u ma <t•mei as ıy J<f' <lığı nıulıriplel' ne •cenı .. ı: Mahmudiye Hanı albnda gg rlncl hukuk heyeti umumfslP _,ı. 
4 - Her idmancı çıplak kuvvette olacak? lıtanbul 2740 Vazifede ıhma! ve terahi ı1l"' 

olarak tartılmıya mecbur- 1111 deslnden maznunu aleyh c'i 
dur ve tartı neticesine göre Taymisin Atine muhahiri Trabzon ikinci ~ostası 3 perde sulh ceza mahkeme•i .abtk ; 
aldığı sıklett' müsabaka Yunanlıların ltal,·aya sipııriş (lZMlR) T 11111111 tebeslndcn Esat efendinin 

1
,. ı vapuru l O eırinevvel •I~ 

yapar. Elbise ile tartılmak ettikleri muhripler hakkında p metgahını terkelmeıi haJ"", .. erşembe akşamı Calaıa nhbmın- Cuma günleri maline ıaat3 k..-
hiç bir vakit muteber olmaz. şu malumatı veriyor: d h L 1 I buçukta. Her cumarıeıi ak•am- kendi•ine tebli~ıt lcra111 ıııı •n are•et e Zonguldak, ne· ' rfl' 

5 - Gerek gu"reş heye· "Yunan lıükt'lmcti ile ltnl- bol S S Ü lan için fiaılarda tenzılat yapıl· sız görülmekle ceza mahk< _,ı 
u, inop, am•un, nye, mışhr pv 

tile, gerekse hakem heye- ynııın Odero kumpanyası Fatsa, Ordu, Gıreıun, Trabzon, m•mım•••••••mı lcrı usulü kanununun 37 elı' 
tile ancak her kulübün ta- arasında iki muhrip inşasına Riıeye gidecek ve Of, Trabzon İlan maddesi mucibince iltnon :ı., 
kım kaptanı temas edebi- müteallik mukavele imza O· Polathane, Gireıun, Ordu, Fatsa, lı Bankast vezne tefi Müm· liğat ifasına mahkemece k ~ 
lir. Müsabıkların doğru· lun mu~tur. inşa edilecek ge- Samıun, Sinop, İneboluya uğra· taz bey tarafından Bursanın verilerek devamı muhııi'.,, 
dan doğruya heyetle temas miler Dnrdo sisteminde ola- yarak gelecektir. Tomruk önünde urğancı ibra- 'l.2/10/929 salı günü saat r 
etmeleri memnudur. caktır. }]er birinin bedeli him elendi nezdinde misafir dörde tayin kalınmıı oJduğ\ıİ 

6 - Hakem kararlarına 255,000 lngiliz lirasıdır. Şa- İzimir Sürat pOSfaSI Uq.ıklı Saraç oğlu Mehmet dan v .. momuayyenı meık~ 
tahriren itiraz edilir. Şifahi yet geminin üzerindeki 12 ( GÜLCEMAL) vapuru 11 Hamdi efendi aleyhine ikame maznun mumalleyhln mahk< ıf 
itirazlar kabul edilmez. sııııtimlik Dardo sistemi dört Teırinevvel Cuma 14,30da Galat olunan bir kıt'a senet ve btr de hazır bulunman ilan:}:::/ 

7 - Müsabakaya davet top ayrı syrı konulacuk nhbmından hareketle Cumarte•i ktt'a poliçe mucibince 661.25 
anından itibaren beş daki- olursa bu para verilecek, fa- ıabahı lzmire gidecek ve Pazar liranın tahsili davasının icra 
ka zarfında sahada ispatı kat bunlar ltalynn gemile- 14,30 da lzmtrden hareketle kılınmakta olan tahkikatında 
vücut etmek lazımdır. Bu rinde olduğu gibi çift çift Pazerteıi ıabahı gelecektir. mezknr senedin müddeialeyh 

müddet zarfında etmiyenler konacak olursa gemilerden Vapurda mükemmel bir or- tarafından tahrir ve imza edJ-
hükmen mağlup addedilir. her birinin hedefi 246000 keıtra ve cazbant rrCYcuttur. diğl ikame olunan tahiıler tara-

- - lngillz lirasından ibaret fından ihbar edıİmış ve ikamet· Tras bı
Benizli ikıisat ]J:ııık!lSI olacaktır. ıııııı• gAhının mechul bulunrrası'le ... .. •• .111:111u1111::::111ı:1:1:HHl:::11::1::: 

ji y lk • !! tebliğ makamın da tıbu gıyap : e encı !! kararının gazetelerle illnına 

çakla~ı satın alırlc'~I 
Gillette talep cdirııı · senetleri 

Denizlı ıktısat bankasının 
hi'Se ıenedatının esham bor
.a.,na kabulane borsa meeli· 

•ince karar verilmiıtir. 

ZAYİ - Fatih A~kerlik şubesin
den almış olduğunı A(Kcrl \·e~ikan11 

zayi enim yenlliİOi çıkaraca~ımdan 

hukmiı yoktur. t•ıunL:öprü Gümrük 
muhafaza memurlarından 

.. ı\hmct 

Lou.n Tıp Fakültı:tinden dlplomah 
DR.. 

Hüseyin Naşit 
Do&um ..,. Kadın h••Uıhkltın mDt.a..ua.ı 

Türbe, F_(ki Hillllahıncr bloa~ı ~o. 11 
Heralin atleden ıonra ıa.at 14-1.8 

1 elefon ı J c, 2h22 

!ette ademi istihdamına lcarar 
Verllmiı olan Ve{a sultanisi ulu
mu diniye muallımı Mehmet 
Tevfik efendinin mezkür cemiyete 
dahil bulunduAuna dair mUsbet 

ve mukni bir bır dehi olmadı
ğı gibi hakkında bu 
duhul ıeraltinl havi 

cemiyete 
muamele

de cereyan etmediği Vf! b8fkası 
tarafından ilminin vertlmıı bu
lunması kanaalı hasıl olduğu ve 
mumalleyhln vuifell ve ilmi 
ile meıgul, vatanını ıeven, kel· 

yelı, halok bir :ı.at olduğu, 
amalı milliye aleyhinde hareketi 

ve ılyasetle al&kaıı bulunmadıjıı 

re.m 1 ve gayri resmi icra 

kılınan tahkikatla tebeyyün 

elmlt olmakla bakkıodakı kararın 
rel'lne eııiltehkan karar ver~
mittlr. 

Bu gemilerden her birinin 

tulü, 92,35 metredir. l\Jai 

mahreci 1450 tondur. Aza-

ml sürati 40 mildir. Tecrübe 

:.: karar verilmlt olduğundan ia
=i 
~ tiktabınıı icra kılınmak ve bir 

Karadeniz Lüks n Süraı Posıası !i gUne itirazınız olduğu halde 
ı: !! beyan olunmak üzere 24/ 1 O 929 

VAPURLARI 

Vatan 

,,ıi 
}[et YC.t·:frlJ ıcc.~ıl•r I"' 0-
Glllt'tf' b'çtltlırını r.ı•t~ıır· 1t1 
6tcm,umlıl ırat bı('l~·~d,. 
dcfiı muayeneye uıbı rutı.1 ~ 
rınJan muntazam ..,., rııO~jııi' 
olarak craı olabihneui:ı-t' 
edil mittir. 

jj pertcnbe tahkikat günü bizzat 

vapuru 9 Ç b ~ gelmediğiniz ve ya tarafınızdan 
Teşrinevvel arşam a !l musaddak bir vekil gönderme-

l·günü akşamı Sirkeci rıhtımından!! dtğlnlz taktirde mezknr senedi G 
hareketle doğru ( Zonguldak, İl ve meblSğı müddeabihl ikrar ille ıte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gire- Ü etmit ad ve telakki olunaca· 

1 
un, Trabzon, Sürmene, ve i! ğınız illn olunur. !---------/ 

slirati 39,5 mil, ıusarruf >Lir'ati 

20 mildir. Kazanların uçu ! 
Etpres sisteminde, torbinlerin 

ikisi Parson sistemindedir. 
Gemiler 1 2 santimlik dürt, 
40 milimetrelik tiç tayyare 

53 santimlik altı torpido

tiibi\ muhte\'l olacaktır. 

Siparl~ten evvel altı lngi

llz, 3 Fransız, 3 İtalyan ge

misi muayene edilmiştir. in -

gilizler, yukurdaki Hattan 
80,000 lngili;-. lirası fazla 

Rır.e ) ye gidecektir. ii Doktor beylere ZAYİ ,.ıclı 
a sı At için Sirkecide Yel- ı: <'" 

k h 
ı: lstanbulda, Dıvanyolunda ıe· ğım muvakkat vcıikap gıılP 

1 
T f 

·ı :: Kadı\;öy orta rnektebiııd<0 '"'"" 

enci anında kA!n acentasına 1:! ! . refelı yerde muayenehane. Dı- Hükmü yoktur. 
i müracaat Tel lsıambul l 515 ı! vanyolunda Rauf Eczaneıine 1'•dıkiiy orıa mektep 
ın MlllllHHIMUIHl•ı:n:nımımım:ıi , ... ____ ·--··•l--=-:-:--.;.;.;.:::::;:;:-:::-ı • müracaat 

istemişlerdi. ilk gemi yirmi '--

ny, ikinci gemi 22 ay sonra f'r ıtanbulun her tarafında, h-;;;-;ile o:ğı;;'da -~ 
tesı~:n~:un~c::r~;·e nazırına ~I 1 LlJVR letrisat ınanazasın~an j ı lı 
güre, bu gemiler en son bahsolunmaktadı.r. Zira sattığı tefrişat levazımatının ve ! 
tarzda inşa edllecek, bu ~ mobi~yaları.n muntnhap ve miitenevvl çeşitleri herkesin ~' 
suretle Yunanistan küçük rı • kesesıne gore gayet ehven Hatlarla temin olunmaktadır ~, 
donanmasını ihya edecektir. ~i L l1 v R TEFRIŞAT M.\GAZASININ ıı 
---··------ırı ı Şöhretini temin eden de budur ' 1 
Havaların gür.elh~ınden biliılifade ~ ıj' l\lağazıı miıstahdemininin i~lnizi görmek için gösterdiği : , ı 

KÜRKLERlNtzl il i . . .. dikkat vt nezaketi de unutmayınız 1 

Beyoğlunda İstiklal caddesiııdc ,\lubayaatınızı yapmak için havaların fenala~masını EPREM ~·-· -" _,, =bekl~~:,:;iz >i2 -= ·-- ··~ 
Kürk ticarethan~sine Türk diş tabipleri cemiyetinden 

siparl~ etmekte acele ediniz. F k I d h ev a il e eyeti umumiye 11 teşrinievvel cuma aü-
Zfra onları vaktinde elde • etmiş olacak ve son derece nü saat 10 da toplanacağından aza arkadaşların Beyoğ-

memnun kalacaksınız. !unda Tünel başında cemiyet merkezin e teşrifleri rica 
olunur • 

---Natn•ı: •akitleri 1111•'" 
l'"•''l ' , .. 

•'-•1ıt Ôll• hı.!4 I Akı•• ,; 1 J .t. ' 
6 ,05 il.O'..! 15,L! 17,SIJ 1 ' . 
--- - - 1 • 11ıı0· 

lluılln dotan ar "·' 
Erkek: 1 f3a!lo1

' 
Çalkın _ _.. 

Güniln naılh•11 : .,,11111. 
PlrC\'İ deve ) · prPI) ___ . -- --'f. " 

Buıiinkll .~ • ,11 .ıoı:ı' Hasat.:uıenln \·trJı,.ı ·rıı ıf" 
na.uran bui:UD rü.zf(ılr ro) 
cek, ha\"a açı~ o~~ca1'.llr • 



Artvin Selameti zürra Devlet demiryolları veli- Aksaray vilAyeti Sıhhat ve içff-
25 

ki k ı " manl~rı umumiidare'sinden mai muavenet müdüriyetinden: 
orta ığı şir etinin i anı . Irınak-fılı·os hattı Filyos cilıetiııde 42-70,4 arpsı ray ferşiyatın M 1 k t h t . . i h" ı 1 o 

lOotıarafı 23 2-4. 27, 30 r.;,ııı.o ı,1,1 T..-onol ....wı ......-..-...ırJ ve ba~tlarna aır.eliyatı kapalı zarfö münakasaya loıımuşlur em e e as anesı iÇ n ma ıye 
Mevadı mfJlefemka ~unakaı;a 2-610 cumartesi günü ıaat 15 te Ankarada Devlet,. J' .. ti" b' AJ h t b k h • 

Tescil ve llAn: demı?olları ida~e~iııde yapılacaktır. ıra UCre 1 lr man as a a ICI emşıre 
Mun.akasaya ııtırak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu uak· • 

5 
. b" h . 1 o 1. Madde 89 - işbu esas mukavelename ıirketin te~ekkülünü k t te ' 1 } 1 1 

müteakip ticaret kanununun 33 iincfi nwldtsine tevfikan sicilli _a mııı~tlarını ayni günde Eaat 14•30 a kadar Umumi müdür- 1 e ıra maaş 1 ır emşıre ve ıra 
luk hlemıne vermeleri Uzimdır. 

ticarete te~cil olunduktan sonra neşr ve ilAn olunaca~ı ııibi ı "k• h b k J k 00 h J Jd .,; ınukaveleııamcde hlikOmctin mfısaadesile vukubulacak her gOna Taliple~ .münakasa şar~m~leri~i .4? lira mukabilinde Anka· maaş 1 1 1 asta a ICI 1 mun a Q ugun. 
ladl!At aynen ve Jıer senenin heyeti umumiye mukarreratı rada, Malıyc ve mulıasebe !§lerı reıslığınden tedarik edebilirler. 

Ye senelik bil~ııço ;uretleri hulasaten il!n olunacaktır. lstanbul Naf'ıa bac:: mu·· - dan şeraiti lazimeyi haiz olanların. istida-
Eıas mukavelenamenln tab'ı: j ~ hh Mı:dde 90 - Ortaklık işbu esas mukaveleyi tabcttirerek h d" ı·.... . d larına merbut evrak ve vesikalarlle Si at 

talip oıanı~ra ita ey1ıyeceğı gibı yirmi nnshıısını da bir acray• en IS ıgın en· 
mahsus olmak üzere lktısat 11ekAJetiııe ııönderecektir. B ·1 k ı 1 • Ve t"çtı"ma"ı muavenet veka" letı" celı"lesı"ne latatlstlk: a 1 es r vi :\yetinde Balıkesir· Edremit yolunda 85,40 

Madde 91 - istatistik idaresince ita olunacak nümuneye tev· metro tulindc betonarme güngörmez köpriisünün inşası kapalı mu"' racaat etmelerı". 
likarı şirket her sene muamelitına dair istatistik cedvcli tanzim zarf usulile münakasaya konulmuştur. !\llinakasa 31 teşrini· ---------------------------------
edip İktısat vek.iiletine göndrrecelctir. evvel 929 perşembe giinii saat 13-30 da nafia vekAleti E ı A k E b k 

Memur ve mii1tahdlmler ı· müsteşarlık makamında miiteşekil komisyon tarafından icr;ı ill a ve ytaffi an 381 ll-
Madde 92 - Ortaklığın bilfımum memurin vr mü~tahdiminl kılınacağından taliplerin münakasa, miizayede ve ihalılt 

TGrklerden olacaktır. Yalnız ecnebi memleketlerindeki muhabir- ' k ·1 •• d •• ı •• '"' 00 d 
lerl ve ajansları ecnebi olabilir. Ortakh~ın l1gıl eyledifl madde 1 ·anuııu ı e olbaptaki şartnameler tarilatı dairesinde hazırla- ffi um ınu Uf ugun eıı•. 
hakkında idare meclisi kararile lüzum ııörülfine mlkdırı klfl yıcakları tckiifnanıelerini makbuz mukabilinde Vekalet 

ecııebi nılitelı~uıs cdbolunabilir. • . müsteşarlığına tevdi eylemeleri ve şeraiti ögrenmek üzere Safı/ık Emla"k 
Kanun ve nizaı:nlara riayet: lstanbul ve Balıkesir nalia ba~mühendbliklerlnc ve Ankarada 
MıdJe 93 - Ortaklık gerek muamel!t ve grrck faaliyeti yolla.r umum müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. 

Umumiyesi ve gerek memurin \•e mllitahdimini hakkında kavanln p roje ve şartnameler Ankarada yollar tımum müdtirlıi · 
Ve nizamatı devlete ve işbu kavanin ve nizama! dahilindeki 
hüf,Qmetin tebligat tına riayet edecektir. ~ü.ndcn on beş lira bedel mukabilinde aiınabll!r. J\lünukasaya 

Tatil günleri: ıştırak edeceklerin ehliyet vesikalarını berayi tetkik yevmi 
Madde 94 - Oartaklık cuma günleri ile resmi tattı ııünle· m~ııaka.~adan la aka! sekiz giın evvel An karada yollar umum 

rinde icrayı muamele ve lalliyet edemez. mudurluğiıııe tevdi eylemeler! meşruttur. 
Liaan: 

Türz~d~~.!~,; Ortaklığın !ıiUimum muamelat ve hesabah Erzak münakasası 
Madde 06 - Ortaklık ayni maksatla teşekkfil etmiş olan dijter 

ortaklar (Kooperatif şirketleri) ile bir ittihat heyeti teşkil edebi· 
leceği misillQ Türkiyedeki bilumum kooperatiflerden miıteşckkil 
olarak tesis olunacak umum Türkiye kooprratifkri heyeti müçte
miasına da dahil olabilecektir. 

Madde 97 - ...... maddeyi havi olan ifbıı ew mukavelename 
.... tarihinde lktısat vek!ltlince lastik ve 12 mayıs 928 tarihinde 
Artvin Katibiadilli~ince tanzim kıluımıştır. 

0...lrd aodo 
LnzJ: Sıı!eymon 

Azlaala sade 
lmza: Hasan 
T abalu.e zade 

1 m z~: Süleyman 

5oatçl udı 

imza: Süieılman 
ım ........ 
lınw: EJ1p 

12; M•ys. fg29 

Abokal udo 
imza: Mehmet 

Artvln .. dYI urnaml ua.aından 
ı....., Y .. cı zade 

Oıman 
n lttıu mukaveleııanıe zirinde mezu imzaların Artvin tüccara-
ından imam zade Edip ve Tabaiıze zade Süleyman ve Aksakal 

Zade ~lınıet ve Saatçi zade Süleyman ve Aziza~a ztde Hasaıı 
veiiv °:ret lzRade Sü18Y1ı11f11 ve Yafcı Zjlta °"'1an ~~linin ve 
m a - ele vtuJlp ınüaJericü1111 ~ lıabııl ikr 
eylcdikltrlni !astık eylem. n 12 vt ,,!! 

Şahit ş.hlt mayıs ı ,,_ 
Ço,.p1 ...ıwı.oı...ıon Alo B•y ...ıo A.- O... "- ..,. 

Şalr,lr Bey lnıza: (),... K4ııı11 
imza: Ş..Aıir 

Umumıı 171 
lfu1uei: 171 

Yük.sek Bayar mektebi rekwtôr/üpndm: Mekıebımizin sekiz 
aylık ekmek, et, sade ve erzakı mütenevvi••• ile sebze, meyve 
ve salresl ve melOlltı hyvarlycsi mevlı:u mllııııkauya vazedil· 
mittir. 

T alıp olanlar tcrait ve evsalını ıınlaııuık üzere her tun. ve 
yevmü ihale olan 9/ T evini evvel/ 929 ıarıhinde defterdarlıkta 
mCeıscaatı IOccarlye ve zilraiye mubayaa ltombyonuııa müracaatlıırı. 

YEDiNCİ BÜYÜK 

ayayre piyankosu 
3 üncü KEŞiDE: ıı TEŞRlNİEVVELDEDIR 

DÜYÜK IKRA)JİYE: 

40,000 LiRADIR 
Ayrın: 20,000 to,000 t2,000 10,000 

liı·:ılık ilraıniyeler ,.e 10,000 liı·alık 

ıııükafat. 

Bu keşi dede crm ·an « 3, 900 
kazanacak.lir. 

D.ıirrde kıraat ve n·a'li tefhim olunan işbu ıııukavclcnınıe 
zirhde mevzu imzaların şRhsi ve hüviyetleri lıtııce maı uf dairei j 

ıntzuniyetim dahilinde bulunan Artvin tüccaraı:ından \'C ahalisin· ı Devlet Dem· il um " 
den imam zade Edip ve Tal:al·le Siileynıaıı ve Aksakal zaıie ır yo arı um 1 
Mehmet ve Saatçi zade Süleyman ve Aziza~a zade H:ısan ve • d • d 
Demirci zade S!ileynıan ve Vağcı zade Osman efendilerin olup 1 aresın en: 
müvacehemde vaz ve mündericat mukavelenaıneyi kabui ve ikrar l\labrukatlık odun nakliyatına mahsus ve ,Aanadolu. Bağ·"' 
eyfeınelerile aynen bjlkayt alelft>11l tastilf ktlındı. 12 mayıs 1928 dat demir yollarında mer"i 3-303 numaralı tarife yerine 
bin dokıız yQz yirmi ı>ekiz senesi mayıs ayının en ilrinci cumar· 
gj ııünli kaim olmak üzre ve mezkur tarifedeki ücrttlerden yüzde 

"""" .ı117otı ""'ı.ıo.ııı ..... 1a1ıtı on nispetinde eenzil4t vapılmak suretUe cadilen yeni bir ta· 
Murt# "fi/Al M Kanal rife ihdas edill1JiO ve 1 O teşrin evvel 1929 tarihinden itibaren 

imza: A. Kemal ana !ıatta '.11t!ltesık umum devlet demiryo!larında tatbiki 
T. c. takarrur etmıştır. · 

AUara ıı.ıod Kltilolo.W 
••-',.. ıın ııı.. Fıtzla tafsil~t için istasyon ve anıbarlarınııza muracaat 

Aalına muvafık olan bir sureti dairede alıkonularak bu mu· deilmclidir 

llddak suret mübrizine wrildl. 9 ıubat 11129. ~ı'.21 j lst~nbul Nafia 
icra vekilleri heyetinin 9-(-920 tsrilıli içtimıııııda kabul btı)"U- hendı"slı"g.,; . d 

rularak Türkiye Cumhuriyeti riyasatinin t.5dilıi :!isine ikıiraıı in en: 
eden ( Sel4meti zürra ortaklığı ) ,rıa alt işbu esıs mukavelename İstanbul vllılyetinde üskiıdar-Şile yohınd 72 metro 
tasdik kılındı. l0-2-929 tulinde beton nrme Ömerli ko"pr·· · ·· · u ıs usunun ırışası kapalı zarf 

1..,_, .. ı.aı ... "---.. usullyle münakaşaya konulmuştur. .. 
lı.tuaı .. ı.ıw .- - • 

baş mü-
• 

J\.levkilerile evsafı mah,'1sası aşaıtıda pızılı on bir parça em!Akln satışı müzayedeye ko-
nulmuştur. 

1 - Müzayede kapıı.lı zarf usullledlr. ihale f 6· I 0-929 tarihinde htanbul Şubemizde 
müteşekkil satış kombyonu huıurile icra edilecektir. Talip olanlar beher nıülkiin hizasın~a 
gösterilen miktarda teminat lraesine mecbur olup bu teminat varakasını tek.lif mektuplanle 
beraber makbuz mukabilinde bizzat veyahut ihale meclisine yetişmek üzere taahhütlü oln· 
rak postaya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli pc~in olarak istifa olunıır. 
3 - Talip olanların !.tınbul veya lzmir şubemize ve yahut ;\lerkcz f,mlak _müdür~retlne 

müracaatla mıılassal ~nrıııamemlzl miıtal!a etmeleri ve müzayedeye iştiralt haiınde bır nııs
hasmı bir lira mukabilinde alıp lnı:ı:a ve teklif mektuplarına rnptetmcleri icap eder. 

Cm. 1\o. :\lcvk.ii ve semti Nevi ve mahiyeti Hudut ve kemiyet Teminat 
meşhuru ve müştemilAt mıkdan lira· 

Galat~da 1ezbaha müfct· Odalar dükkan ve maa müstemi14t 2500 

16 

23 

94 
139 
162 

164 

ılşiiği altında depo 
Şl~li Biiyülidere caddesi 386 ;\'o. garftj 
Ziııcirllkuyu kasrı arazi 
ittisalinde 
lleybeliada Hamam sokuk 
Maçka Sil~hhane 

Ni~antaşı 

2 No. gazino 
Bostan 
Ekmek fabrikası 

16 ~o. dükkdıı 

" ahır, arabalık. 
mutfak v. s. 
maa müştemilat 
kahvehane v. s. 
maa müştem!IAt 

.. • 

1500 

1500 

75 
15 

i2 
13 

Galatada Karamustafa pş. 

Kandilli Vanlköy cadde. 
Bebek 

1 •·o. hane ., " 

900 
2500 
7000 

500 

500 

3000 Bebek bnhçeı;l ,. ,, 
500 

3710 
Sarıyar Mesarburnu gazino ., • 
Galata kalafat mahalll Ahşap antrepo ve depo ,, ,. 

• Kürkçüler kapısı. 

Devlet Demir yolları umumi 
müdürlüğünden: 

Anadolu • Bağdat Demir yollarında mer'i ve maden kö
mürü nakliyatına mah us tenzilatlı 25 • 31!5 numaralı teri· 
fenin yerine kaim olmak ve ana hatta miilte>ık bilumum 
de\'I~ demir )·ollarinda tatbik edilmek üzre tadilen tenzilli 
bir tarife ihdas cdilmlş ve kok kömürü nakUyatı için tarifede 
ayrıca tcshilılt gösterilmi~tlr. 

D. D . • 2 numaralı olan bu tarife 1 O teşrinevvel 1929 

tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Fazla tılsilAt için istas· 
yon ve ambarlanmıza muracaat edilmelidir. 

Devlet Demir yolları ve Li
manları umumi idaresinden: 

JLA 
Osmanlı Banltası Klşelttl 

Teşrlnlevvelln 14 üncü pa· 
zartetl gününden lclbaren iş'•· 
rı ahlrt kadır zirde muhar· 
rer saatlerde açık bulunacak. 

tır. 

ı - Galata idare! mer-
keılyeıi: 

Eyyamı adlyede, saat 1 O 
dan 16 ya kadar. 

Pazar günleri, .saat IO dan 
12 11 2 a kadar. 

2 - lstanbul şubesi: 
Eyyamı adiyede, saat 10 

dan 16 ya kadar. 
Puar günleri, ıaat 1 O dan 

12 ye kadar. 
3 - Beyoğlu şubeslı 

Haydarpaşa ve Konya işletme müfettişlikler! memur ve Eyyamı ıd!yede, saat 10 
müstahdemleri için imal edilecek elbise, palto ve serpuş dan 12 1/2 a ve saat ı• 
kapalı zarlla münakasaya konulmuştur. ten 16 ya kadar. 

Münakasa 28 · 10/29 cumartesi günü sut 15,30 da Ankaradı PIZar ıünlcrl: JUf 10 dan 
Devlet demir yolları idaresinde yıpıla~tır. 12 ye kadar, 

lünakasaya lştiralt edeceklerin teklif mektuplannı ve ı--.~f-P_S_l~ll-D_E_I 
mu,·akkat ı.mlnatfarını ayni günde şaat 15 e kadar umuınl 
müdürlük kalemine ı·crmeleri llzımdır. 

Tılipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An· ISIDll 
karada, malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağ&· 
zasından tedurik edebilirler. Milat• .. • müdüra Miinakasa 31 teşrinievvel 929 per•embe günü saat on· 

"·ı.... . ll_ ıımil. • _ b N f ' -~ .. ~şte a ia vekılleti müsteşarlık: makamında müte•ekkil ko· ı------...----------------1 
Artvin tkar~t ve sanayi edası sicil tıcaret dtfttrınJe 2•8 n: • mı· f d ' p }ıkl h .~yon tara ın an icra kılınacağından taliplt!rin münakasa, azar a ayvan yemı" 

rnura 21-4-929 tarihile mukayycttlr. ı h muza ye< e ve i alat kanıınu ile ol baptaki ~artameler tarif atı 

Ballı_ -sı·r Baytar mu·· düriyetinden: dairesinde hıızırıayacakıarı tekıırnamelerinı makbuz mukabi- k 
ıce ~inde vekalet mili;tcşariığına tevdi eylemeleri \e ~eraiti müna asası: 

• 
Yarış ve Islah encümeni namına oğrenll!ek lizere lstanbuida 1\afiıı başmühendbli~ine Anka

rııda ) oliar umum müdürlüğüne müracaat eımderi !Azımdır. 
J -: l~lTJ.Ci ~eşrinde cuma gÜnii Proje ve şartnameler Ankaradı Yollar umunı nıüdtirlü-

Balıkesirde sonbahar at ~·arışlan yıpılac:akur. lk.i bin lira ğü~dcn onbcş lira bedel mukabilinde alınabilir. Münakasara 
yüksek ikramiyeli işbu yarışa at koşucularının i~drak eyle- işU.rak cdecekltrin ehliyet vesikalarını berayi tetkik yevmü 
m~lerl ilin olunur. munıkasadan laakııl iki gün evvel Ankarada Yollar umum 

lftllliiüiliifi!ifiiiiftm!llft!!lf!L'lllHfüü!P.!t!i!lfliiiHft!ij~j müdürlüğiine tevdi eylemeleri meşruttur. 
l!Ji laıanbul icra reisi Ahmet Refik B. in :m M ' ' ı 
ını Yeni · ili! ustame kamyon ve 
~: icra ve iflas kanunu !~ b~!1~k .ot?mobili ~atışı 

Şerhi il* Tutun ınhısarı um• •m mu"" -
2 Cilt . !H! dürlüğünden: ~ 

'"içrenin büyük hukuk Alımlerinin • ..,,[,,; Ye biiıün kaannlan. wı .. 5 1 1 o I _929 tarihinde pazarJıkla satılacağı ' iiAn edilen 
mız nazara ıılmarak nazari "e nmelt bül.ümlcre ve lüzuuılo oümu. ! :i nıuswmel dort adet kamyon ile bir adet l'iat markalı bi· 
r.eleri havı olan bu. eserin her dldı lıtaııbuld. Vııbc, Cıhan ! nek otomtlıiline tali~. z.ııhur etmem~iııe mp,lınl kkrar 14 ı 

ltüıllplı-lerinde ( ISO ) k......- aetılmalı:tadır. 10 1 021) pazarted gunu saat 10,30 da pazıı.rlııtı icra kılına
cağından taliplerin yevmi ın;izkilrda Galata& ıiıubayiat ko· 

-::;:::m::ı-.-=ı:r. . 
r-.u:::.-:::.:::::ı:ı."Unu. ı lllisyonunda bulunmaları. 

Pendik!< ~rom darülısııhzarı müdürtyelfndtn: Mu\'afık 

talihi çıkmaması hasedi le 2-10-929 da ihale edilemeyen 
mücssesemi:ı:ln (120000) kilo arpaslle (140000) kilo samanı 
9-I0-929 çarşamba güniı ~aat on beşte pazarlıkla ihale 
olunacaktır. Taliplerin ~artnamelcrini görmek üzere her glin 
pazarlığa iştirak içinde yevmi mezkôrda Defterlık binasında 

nıücsscsatı ziraiyc mubayaat komisyonuna gelmeleri. 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 

Yeni dıımga l.:anununun hazine mükellefiyetlerine refcy. 
!ediği kıpnecli evrak haricinde kalan icar ve isticar m~
kavclenamelerl, ferağ ,.e intikal ilmiıhabcrlcri, nulus n 1~1• 

sapıırc cüzdan[ rı e\· Jce olduğu gibi badema ü1erlerine 
~ı~uk d~m~a nziylc iktisabı kıymet ttirilerek maisandık· 
lan tarafından aUkadr devair memurları vasıcasile ahaliye 
kıymetli olarak 11rılaı..-.kur. Bıınlara 80«1Jk damga · vaz edi· 
lineeya kadu ınc:veutlıın iiWlıtdne pul lliakı .surerıile ............ 

Yurt bilQi&i 

Refik Ahmel 

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

Mhalet ldlHJpan~sı 



-:::;., H_E~ GUN Ç!K~ TC!RK. GAZETF.S~ = 
'r(J l (lflllfl•l j Cazetemizde çıkan yazı ve · 

1: ~ ·, • i reaımler!n biltün ~aklan mahfuzduı1 : 
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Londra üıerlne t İngiliz llraq. kuru' 

" T.L. mukabili Dolar 'uyotı.: 

Parls 
\!llAno 
Brüksel 
.Adna 
C'ltıc\ re 

• 

~of ya 
Auıqerd.am "' 
Prat " 
'"iy:ıua 
~fadrit 

" 
• 

Frank .. 

• • 
• .. 

• .· 
• • 
" . 
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Bcrlln 
\"a~ova 

Peıte 
Bükreş 

Bclgrat 
!\Io~li.ova 

.. 20 Ley .. 

J.lret 
Bel~a 
Drahmi 
1:rank 
Leva 
Florin 
Kuron 
~llinK 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Kuruş 

Dinar 
Kuruş 

f hrerlin 
1 T>olar 

20 Frank 
20 Liret 
20 Frank 
20 Drahmi 
20 ~·rank 

20 l.e\'a 
ı florin 

20 Kuron 
1 snıng 
1 Pazeta 

.. ı Türk lirası 

.. Çer\·oneç 

Nukut 

1 Rayşmark 

!nglliz 
Amerika 
Fransız 

ltnlya 
Belçika 
Yunan 
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Bulgar 
}~elemenk. 

c;etoslovak 
Avu~tur}·& 

ispanya 
Almanya 
Lehistan 
l\1acarlstan 
Romanya 
)'u~osıo,·ya 

Ser yet 

Zloti 

Pengö 
to Ley 
20 Dinar 

1 Çevoneç 

Altın ~ 
:\lecfdiye 
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Bor~a harici 

Tahviller 
htltraz dahili • ,·3dell • 
Dil~ unu ntU\'ahfde 
lkrımlyell denılryolu 
lstanbul tram\'ay şirlı:.etl 
Rıhtım Dok ve Antrepo 
btanl:'ul ıı.nonim su şirketi 
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122 75 
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!12 25 
35 75 
24 So 
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881 So 
68 50 

241 25 

97 . So 
J9i' 25 
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4 80 

16 75 
27 
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12 25,SO 
9 18 :o 
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1 119,50 
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3 ll,25 
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4 2:'.25 
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163 
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114 25 
53 1 87,50 
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29 iS 
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2'2 25 
35 <S 
24 56,25 
37 

883 
68 50 

241 50 

97 62,50 
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6 45 

Ticaret ve zahire borsuı 
Fiııtlar Ticaret bor.an kltlbiumumillil tarafından verllmiıtir. 

--==-
Okluuı 

Aum! A•ıut 

K. P- K. p, 

BuA<Jay '·0 Çavdarlı 
Yunıuşak t':' ıo 15 15 
Kızılca 
serı ıs as ıs 12 
Dönme 

- Zahireler -

Çavdar 
Arp• 
;\hsır 

Fasulya 

il 
ıo 

9 30 
IO 

-Hububat -
Susam Jo 
Kuşyemi 

- Un -
Çuralı kilosu 
Ekstra ekstra 
Ekstra 

1540 

1280 

1340 BirlJıcl yumuıaı. 
Birinci sert 
l'çüncu 

12(>() 
97S 

Tiftik -
K:tstnntonı 1:2 20 
.'iiğdc 

Kır~chir 

Leyli ve nihari 

3o 

1500 
11~0 

11;5 
llo~ 

9oıı 

172 ~'O 

Kız ve Feyziati liseleri Ana _sınıfı ilk 
erkek , ve talı kısımlar. 

Bütün sınıfları teşkil edilmiı tam devreU lisedir. Kayt 

ve kabul i~lerine herııün saat 10 dan 17 ye kadar devam 
edUemektedir. 1 tetifnlevvelde aınıf yoklamalanna ve 5 
tefrinlevvel cumart.,.; ııünü denlere başlanacaktır. 

Telefon: lstanbul 1995-3496 

td 1!170 idare i~lcri) 1971 ~azı l~le:l • teigraf: \'.\KIT 

Bahçekopıda İzmir nafia bas mühen-, 
disliğ·inden: Ertuğrul mağazasından: 

l - lzmir • ll ornovıı - i\Iaıılsa yoluluııun 5=~ 56 kilomet
releri ara>ında f-J.=08-J. metrelik (6-J.29-J.) lira -J. r kuruş 
bedeli keşifli ~osanın olbabtuki keıifnaıne \C projc;ine tev
fikan inşa'ı kapalı zar[ usulile ve ) irnıi fıÜll ıniiddctlc 
mün:ıkasaya konulnııı~tJr. 

BAZI DAİRELERDE 

Tasfiye 
Münasehetile 2 - :\Hinaka;aya ınc~lck, haysiyet 'c iktidarı mali sine 

itimat olunan ve ayni zamanda i:in chınnıiyetine ı;örc arana· 
cak liyakatı lcnniycsi baş ınliheııdiskrce tastic edilenlerin 
lştirnki mes'uliyeti ile çalı~acakl~r kabııl olunur. 

3 - l\:ünaka>a)a iştirak edeceklerin mü,ıakasayı:ı ve 
ih:ıl;lt kanununun mcrnddı mahsw;;ı>ına tcdikan lıcdc!i keşfin 
0 

.. ~,5 nbbetinde dipozito yatırıldıdığnı mlibcyyin 5cnet \e ya 
banka mektubu ibrazına mccburdur!Gr. 

Hakiki büyük tenzilat 

4 - Taliplerin dipozito ,-eyıı. teminat mek1uplarını tek

lifnamelerile birlikte 24-9-929 tarihinden 16 birinci te~rin 

929 çarşamba glinü saat 1 ı,~ga kadar nafıa başmühendi>liğine 
tevdi ile makbuz almaları. 

İstanbul ithalat gümrüğünden: 
Adet 

Adet 
Sandık 

Sandık 

Çurnl 

1 

3 
2 

1 

390971 mlistamel otomobil 

~- 390025 
kilo 94 

kilo -J.1 
kilo 26 

kilo 601 

mlistanıcl otomobll 
pamuk çorap 

vazelin 
kendir ip 

telefon teli 

5 - Bir şirket \eya şürtkıl. namına teklifatta bulunan 

talipler teklif mektuplarına temsil ettikleri şirket veya şerik· 

!erin kendilerine salahiyeti tame verildiğini mübeyyin veka
letnameyi rapta mecburdur. 

6 - Fazla izahat almak istiyenlerin nafıa başmühendisli

ğine müracaatlarL 

Sandık 4 
Saray burnunda harbi umumiden kalma ve kısmen toprak altıııda mctriik demir e~ya 

Bilvezin teslim edilmek üzere 
Sandık ı kilo 27 ipek fantazi dliğme 
Sandık 8 kilo 5 ı O içleri teneke düğme 
Çuval 2 kilo ı 90 kakao 

transit 
transit 

İstanbul Nafıa Fen mek
tebi mübayaat komisyo-

d . l\lektcbin yedi aylık et, ekmek ve yaş 

n un an. sebzesi yeniden kapalı zarf usulile mü

nakasaya konulduğundan taliplerin yevmi ihale olan 
i~bu ayııı 31 inci perşembe günü saat l.J. te mektepte top
lanan komisyona m[iracaatları. 

(Üç X ambarın ambar fazlası olarak teraküm eden) 85 parça demir eşya kösele parça
ları dibagata mahsus ke bir piçak ves:ıir eşya. Balada muharrer 12 kalem eşranın 9-1 O 929 tari
hinden itibaren lstanbul ithalat ~ünırliğü satış ambarında bilmüzayede satılacağı ilıln olunur. 

Bahri muamelat Türk anonim şirketi 
Tasfiye ıııemm·luğundan: 

Tnsliye nıuamelı\tının vaziyeti hazırnsıııa dair malt)mat 
verilmek venriceye ğöre mevcudun taksimi hakkında karar 
ittihaz olunmak üzere hissedarının !O te~rinisaııi IJ29 tari

hine miisadif pazar günü saat l 5te .:irkeddc Liman haııınm -J.lin
cü kntında 45 numarada ha1.ır bulunmaları ilan olunur. 

Dgzftame· ı - :ra,~ye ~enıurlnrı rnporunun kıraati. n . 2 - fasfıye bılançosu. 

L·T·PIVER 
PARIS 

ESANS 
LOSYON 

ve 

ıPUDRASI 
' 
-----------~.....;:=...;;; 

Porfümöri L. T . P 1 Y E R A. ş. , · lstanbul Şubesi 

Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Tel. BeyolJlu 3044 

ŞARI( MALET 1 IULASASI 

lştiha kuvvet ve sıhlı:ıt için 
en :!ıües!ir devadır. Bilfıınum 
eczanelerde bulunur. Umumi 
depoları Boınonti fabrikası 
Telefon: Beyoğlu 563, ve Is 
tanbulda Ekrem Necip ecza 

1 
Tam devrelidir. Bütün ıınıflan mevcuttur. . . İl ____________ ..._ ____________ ! deposJ. Tele[on Jstanbul 78. 

Talebe kaydine ba~lanmıştır. Iler gün müracaat olunabılır. 1111-.-.-----------------------·ı ____________ _ 
1 Şehzadebaıında Polis merke:ıi arkasında mu OksOrenlere Katranı Hakkı Ekrem ı--- 1 LA~ H••••• Telefon lst. 2534 ··-····· Fakülte Talim tııburunda 

Semti meşhuru ..\Jahallesi Sokağı !\umarası Cin;! mülk Kıymeti ..\lüştemilat ve teşkilatı 

muhammenesi 
Şişhane Emekyemez lskendcr C. 52 Hane 7000 Lira Bırlnci kat bir oda bir mutbak bir halA 

ikinci kat üç oda üçüncti kat üç oda 
bir dolap bir aptisaııe dördüncü kat 
bir oda mutbak sarnıç elektirik terkos 
suyunu havi. 

Ba!Ada ey;af ve ınüştemililtı 'lırnharrer bir bap hane 25 eyliil 929 tarilıiııd~n itibaren 20 gün müddetle ye kapalı zarf 
uı;ulilc müzayedeye vazedilmiştir. Talipler müzayede kaimesine merbut saıış şıırtnamesile müzayede münakasa ve ihalat 
kanunu ahkamıııı kabule mecburdur. Bedeli ihalenin nısfı tarihi ihaleyi müteakip !O gün zarfında ve nısfı diğeri tarihi 
ihaleden bir ~ene sonra alınacaktır. Taliplerin tcklifnamelerini bir zarf derunline vazederek ve bu zarlı yüzde yedi buçuk 
teminatı muvakkateyc ait makbuzla veya banka kdalctnamesiııi havi diğer bir zarf derunüne vazederek ve zarfın üzerine 
(hangi apartıman ve haneye ait olduğunu) derç ve temhir ederek 1-J. teşrinenel 929 tarihine müs:ıdif pazartesi günü 
saat 1 G ya kadar Ileyoğlu mal müdlirlüi!;ünde mtite~ekkil satış komhyonu riyasetine makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri 
!!an olunur. 

mezunlar için yeni devre 
1, ikinci teşrin 929 tarihin
de başlıyacaktır. Lise ve 
muadili mektep mezunları 

ile darülfünun ve muadili 
yüksek mektep mezunlnrın

dan bu devreye iştiraki arzu 
edenlerin nihayet birinci 
teşrinin sonuna kadar talep
name ile mezkur tabur ku
mandanlığına müracaatları 

ilan olunur. 

Mes'ul müdür : Refik Ahmet 

--- -----

f AK1 uı Y 1'eşrinevvel 1929 tefrikası: 62 Bir a ~ütıl .. .... ' . . .. . . ~ - . 
.. ,.. u ' ~. 

M - Sevgilim, scni,ı o· 
danda neler konuşmüştuk 
biliyor musun , Yıldırım 
darbasından bah3ctmiştik .. 
işte o yıldırım ikimizi de 
çarptı. Bütün kabahati ken· , 
dimde buluyorum, sen sev
gili beyaz samimi çehrenle 
bana bakarken, o kadar 
uzak dururken ben ne ka
dar hotbinlik ederek sana 
seni sevdiğimi haber ver
dim. Halbuki sevgimi hiç 
ih52.s etmemeyi, ve beni, 
sana zahir olacak hiıkikl bir 
dost bilmeni düşürımü:tüm. 
Bu suretle hayatını biraz 
d:ıha zevklendirmiş olacak
tıın. Fakat benim delice 
itin:ıfım her şeyi bozdu . 
Ve sen benden uzaklaşmı-

ya karar verdin, benim 
küçük kontesim, seni sev 
mem sana azap verdi.,, 

M - Hayır, hayır bunu 
duymak bile bana zevk 
veriyor. Yalnız sizi tekrar 
görmiye artık tahammülüm 

yok .. ~ .. 
"- Niçin büsbütün ay

rılıyoruz? Sana söz vqiyo
runı, bir daha bu gibi şey
lerden bahsetmem ... 

"- Ben sizden bunları 
işitmek arzusuna mani ola
mam ki.. Eğer bu, böyle 
devam ederse şunu bilme
lisiniz ki bunun yalnız bir 
çaresi kalacak .. ,, 

M_ Peki istediğin gibi 

hareket edeceğim, btyaz 
gülüm. Sen benim için me-

~;:._----~-... .... ----~~ 
!eklerden de mukaddessin. • daha düğümü kesmeye kompartıminda gitmedik. 

Ona telgraf tan bahset- vakıt olduğunu yazmı~tınız. Böyle hareket etmeyi ter· 
tim. Ve hissettim ki son Ne demek istiyordunuz? cih etmiştik. istasyonda 
gece eskisi gibi, öylece O, zaman benimle alaka- Ogüstüsün yolladığı araba-
ayrıldığımıza o da mem- dar mı idiniz ?.. ya Antoni beni oindirirk"n 
nundu: " - Ne demek istedi- hiç kimse bizim ilelebet 

M - Ambrozin, ben ae- ğimi t~mamile bilmiyorum. ayrıldığımıza hükmedemez-
nin dediklerini yapacağım Beni sen çok cezbetmiştin. di. Benim için artık dün-
bir daha seni görmeğe Bu şüphesizdi, o teskereyi yadaki bütün saadet uç-
teşebbüs etmiyeceğlm ; fa- yarı ciddi yarı şaka olarak muştu. Hisler üzerinde bu 
kat sen de bana söz ver ki yazmıştım. O zamanki asıl kadar çok konuşmak bu-
eğer senin için benim ya- hakiki hissim, senin Ogüs- <lalalık. .. Bu, tıpkı insanın 
pabileceğim bir şey olursa tüsle evlenmene tahammül eli kesilipte damla damla 
muhakkak bana haber ver- edemeyişimdi. Eğer iyi bir akan kana bakarak düşün-
melisin.... dedi. tesadüf olsaydı seni kaçı- meğe benzer. Başka şeyler 

Ben de ıöz verdim • racaktım... düşünmeğe başladım. Yol-
" - Yalniz sizden ay- Bu esnada arabanın ka- daki telgraf direklerini 

rılmadan evvel bir ıey öğ- pııı açıldı. istasyona gel- sayıyordum. Karşımda otu-
renmek iıtiyorum. miıtik... ran hizmetçimin yuzunu 
Düğünümden bir gün lf- tetkik ettim, nekadar odun 

evvel çakıyı bana yollarken Londraya kadar aynı gibi duruyordu. Acaba 

İngilizceden mütercim: Gü::in 'uri -sen de aşıkına ilelebet veda 
ettin mi? .. 

Büyük annemin beni o 
kadar ıyı yetiştirmesine 
rağmen işte ıztırap içinde 
kıvranıyorum • 

Kadim Viktorya sokağın
da bir araba yanımızdan 
geçti. içinde Antoni şap· 
kasını . çıkararak beni se
lamladı ... işte artık bu son; 
sis gene kalınlaşıyor. Her 
şey rütubetli ve souk.. Et
raf gene gece gibi karanlık 
oldu. Oh, ben, ben isti
yordum ki .... 

" - Oh, küçük kadınım 
seni gördütüme ne kadar 
memnunum •• Bu Ogüstü
aün ıesi idi. Arabadan in-

-dim, otelin kapısında her-
kesin gözü önünde beni 
öptü. 

• • 
Ogüstüsü harbe götüren 

vapur hareket edeli bir 
hafta oldu. Gitmeden üç 
gün evveli ki üç haftalık 
hayatıma şimdi nefretle 
bakıyorum. O sahneleri 

bir kabus gibi addediyo " 
rum. Sık, sık sarhoşluklar, 
sonra ilanı aşklar, muhab • 

betler. Oh, hayatta bir ka· 
dının sarhoş bir kocaya 
tahammül etmesinden dahıı 
korkunç ve karanlık bir~ey 
yoktur. Eğer bir fırsat 
bulsaydı Oıüıtüs gitmekten , ....... \ 


