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Zafer bütün bayramı dün memlekette emsalsiz-İezah üratla edildi tes'it 
Zaferler içinde 

Ağu§tos ayının son gün

leri güneşlerden örülmüş 
bir zafer zinciri halinde 

gözlerimizle 
larımızı da 

geçiyor. 

beraber , nıh
kamaştırarak 

26 sında Afyon sırtla

rında kıyamet kopmuş, dün

ya, ilk yaradılışın , tekvin 

devnnin muazzam kayna

Yl§ile fıkırdamı§b . Dağlar 

düzeldi , uçurumlar doldu, 

barut dumanlarından gün

lerce gökler görünmedi • 

Evet, bu yeni bir tekvindi, 

Türkün yeni dünyası kunı· 

luyor , yeni tarihinin · ıahi· 
kadan §ahikaya atlayan 

ç.atlıyanlı yatağı hazırlanı

Yordu ~ 

Bu günlerde hayata gu· 

rur ve §eref, ölüme büyük· 

lük ve ihtipm vermiıtik. 

26 ağustosta zaferin kan

lı taf ağı sökmüıtü. 30unda 

güneşi doğdu ve muharebe 

meydanını dolduran Yu

nan Ieılerinin sayılmaz yı· 

ğınlannı aydınlattı. 9 ey· 

lülde o güne~ şan gök· 

lerinin en yüksek noktası

na varmıı, lzmir kıyılan 
kılıçtan artan düıman leş· 

lerile dolmuştu. 
Dün, büyük zaferin 

Yıl dönümünü, o zaferi 

yaratanlar kutluladı. 

Dün onların yerleri sar· 

san geçidini gözleıim yaş, 

gönlüm gurur ve minnetle 

dolu seyrettim. Genç, kuv· 

vetli ve cins atlar üstünde 

apuletleri tutupn :zabitler, 

süngüleri yanıp sönen ne· 

ferler ve toparaklarda es

rner yanakları sarsılan top· 

çulnr, deniz aslanları kendi 

gazalarını öğen canlı bir 

kaside gibi geçtiler. 

İstanbul bir gün ve bir gece 
sevinç içinde çalkandı 

Sabalıle;rin kolordu k111na1.ıdanlığ~1ulcı bir 
· ı. hııl 'J"'fıksinıde ~eçıt resını 'Vapzldı resnu ha , "' -... . ~ 

Ö Şükrü Naili Paşa Dolmahahçe sarayına 
ğleden sonra .1 d k 

. Z ~ r hayamı nıünasebetı e or ~nun ıü ran ve 
gıderek a e .. "k "'bd" tti 

b 'ki . i zaferin huyu mu u: ~ arze 
te rı ·:_e:.:".-"----_._-~--=--=-=---
Ağuıtos zafer bayramı dün bütün memlekette 

30 
1 

k bir şekilde tes'it olunmuş bütün Türkiye 
çok par a l d.. ü " " . 
kurtuluı günümüzün yı on munu seymç ve ne§e 

içinde geçirınittir. . 

İstanbul da 

l&mct f-'aıa fiz. dün kolordu 
kumandanhğıru :ıiyaret ve orduyu 

tebrik ettiler 

Üçüncü kolordu kuman
danı Şükrü Naili paşa sa· 
bah saat 10 dan itibaren 
kolordu dairesinde tebrik
leri kabul etmiştir. 

Kolorduya şehrimizde 
bulunan berri ve bahri 

umera, Vali vekili v! Şeh· 
remım, vilayet ve Emanet 
erkanı, cemiyeti befediye 
ve meclisi umumi azaları, 
poli; müdürü, ticaret oda
sı erkanı, gazeteciler ve 
diğer birçok zev3t giderek 
30 ağostus zafer bayramını 
tebrik etmişlerdir. 

Baıvekili mi:n 

Başvekil ismet Paşa Hz. 
de kolorduya gitmişler ve 

Şükrü Naili Paşayı ziyaret 

ederek zafer bayramını 

tebrik eylemişlerdir. 
Resmi geçit 

Kolordu dairesinde teb· 
rik merasimi yapılırken di· 
ğer taraftan şehrimizde 
mevcut bilumum askeri 
mektepler ve kıtaat, sivil 
mektepler, şehir yatı mek
tepleri Taksimdeki talima
ne meydanına gelerek 
ahzı mevki ctmiye başla· 
mışlardır. 

[AJttara!ı 2 inci salılramızdadır; 

Sarımtırak bir toz bulutu liil~PJllllllJlll!~~ 
·'Yaklarını örtmüıtü. Top ara I! 
balarının tekerlekleri Y aln~ 
iisttcn görünüyordu. insana 

Yerle alakası kalmamı§ his· 

sini veren bu kahraman 

kıt'alar Taksim meydanın· 
dan bir zelzele heybetile 
geçtiler. 

Sakaryanın, Afyonun, 
Dumlupınann ıanlı gazi
lerini içim ürpererek ıslak 
ıtözlcrle öpüp kucakladım. 

Onları gördükten sonra 
içimde büyük fatihlerin 
ihtirasını duydum. Cihangir 
Röğüslerl] gibi kabarmıf 
rüzgarlı bayrakları , sırına 
Pirinç ve çelik panltılarile 
lav çağlıyanlan gibi akan 
bu ordu , hudut bekçfliğile 
doymıyacak kadar co§kundu. 

Bu bayrakların yemyeşil 
Rumeli dağlarında tekrar 
d(llgalandığını, bu keskin , .. 
Ungülerin Tuna kıyıların-

dn çaktığını görür gibi 
0lduın. Kalbim hızla vur
du. Tekrar geçidi seyre 
daldım. Onlar yer:eri sar· 
•arak geçiyorlar, ıehit ar
kadaılarının ruhları da 

Sayuıt , Fatih ye Balılıçdıu tenarelerl 
at konma meraıimioden eni 

Diin tayyareleriınize 
· at koyduk 

D
"n öğleden sonra Ye· 
u . t 

. ö de üç tayyaremıze a 

• 
yapılmı§, hangarın önünde 
üç tayyare sıralanmı§tı. 

Saat üç buçukta tehir 

bandosunun istiklal mar§i-
tılk y merasimi yapılmııtır. 
konma . de Şükrü Naili, 

Merasını 1 
kk Şinasi paplarla s- le merasime baılanmı§lır. 

Ha 
1 

b'usu Tevfik Ka- Mar§tan sonra tayyare-
tanbul ıne . Ziyaettin, 

.1 Hüseyın, 
mı ' . . muavini Hamit 
Şehremını TayYare 
Nakiye hanım, .. dürü 

. . ektebi ınu 
makınısl m emiyeti 

T yyare c 

lerin isimlerinin üzerlerin· 

deki kırmızı bayraklardan 

biri Balıkcılar reisi Abmet 

e. tarafından açılmııtır . 
Bundan sonra Fatih tay-Salim, 

8 
• beylerle bir 

· · fehm• reısı . ti 1ube· yaresi Nazif , ve Beyazıt re cemıye 
çok tayya l hazır tayYaresi Beyazıt tayyare 
Ieri reis ve aza an 
bulunmuılardır. k ıubesi reisi tarafından açıl-

Meraıim sahası olara mııtır. Bundan sonra tay-
e han-

Yeıilköyde" l~Y:.~:p edil- yare cemiyeti namına Hakkı 
garının önu ıı: içine da· Şinasi pafA fU nutku irat 

. ti Hangarın . ti • ınıı · d }yalar etmıf r • 
I·l için san a L 2 · ci f d d ] vet l er bir kürsü r Alttaran ın sayı amız a ır 

konulmu§, ortaya • • 

=-Asker! terfi listesmın ncş -
· başları üstündeki bayrak· 

ltttın kızıl eteklerinde ka· 

. 3 .. cı'i 8 , 1yıfa11ıızda d e'ra111 
rınğ 1111 c: 

ttat çırpıyorlardı. 

Seyyalı 
edİ)roruz. 

' 

Zafer bayramı milnaacbetile dgn Taldm meydanında parlak bJr tekilde yapılan geçit resminden intibalar 

Atina sefirimiz dün Us1 ~e~yhip At koşuları 
dün bitti 

• .., 7'!* 

Dünkü yanşlara Baş 
vekilimizle Meclis re .. 
isimiz de 8el~işlerdir 

h • • d ld• Şehrin Müslliman ma• 
şe rımıze "e ı hailesi mahvolm~ştur 

gece ı CC· 

Yunanldaniı cevabi notası ve yeni Yu- mı:: ~rts:~ı~da Cı;kup d· 

nan sefiri hakkında beyanatta bulnndu ,·arında mü-

Auna sefirimiz Enis bey binenin dünkü içtimaında thiş bir fır-
dfin Ankaradan ıehrimlze sabık Ankara sefiri M. Pa- tına 'uku 

gelmlıtir. Enis bey ıehrimizde panın açğıa çıkarılması bulmuş YC 

bulun du ğu takarrür et· mczkt\r şc· 
müddet zar• miıttr, hir feyezan 
fında Başvekil Nokta! nazerlerını f c J ak etine 

ismet Pap. 1tab1 edecekaıııtzı u~rıımıştır • 
hazretlerine Atina , 30 

(Apo} -TuNrk Ynrdar ne· 
Yunan notası 
hakkında lza• \ · hariciye ve· lıri ynğmur-
hat verecek· kili' Tevfik lann tesiri· 
tir. Sefirimi· Rüıtü bey , le taşmış· 

zin ne zaman Yunan no -
Atinaya gi• tasının tevdii 

Ü&/efıpltn bir 
manzara 

tır. 1 u 
S kı .. ., CY harap O m r 

deceğt taka,r. -esnasında , 

rGretmemittl... Enis B. maslahatgü· 

c · z yu" \ ukU. 
tur. Fc!Aket gece l ansı . 

11_.:rı_ -f-'-'•'- ·tı"-.':...J.//imf:: hl's amclı'·aa JYlh.ıD .... mmuu: D#li'JCI( bulclulfundan ta ı 11· Jki i 
!)arı,lorı swgr~clerkr/fpı t;I ) • ye e ı l 

Yanı ve nlah enc;ümenl Yeni sefir zar M. Yanise tahriren ce· mü~ku o mu~ k boğulmuş• 
~ -''l AtJna,30(Apo)- Resmi ma· seJlere k:ıpılartı , uz tarafından tertip eoi en yaz at vap verecelini bifdirmittfr. i\laddi hasarat J 

koşulannın ıon yan~ları da dan hafi M.polihronyadiıinAnkara Salahiyettar mahafil, Türk tur· f zl cah· 
L ni h kkı d mı'1'1on dinardan a a 

yapılmııtır. seıaretine tayi a n a J 

Dünkü koşular çöle güzel ve vaki olan istim:ıaca Türki- miı~ ol~nuyor ~ıat onda bir· 
heyecanlı olmu• ve encümenin N nazannı kabul edeceğini Gece e)Jll 1·ıc karışık 

hOkQmetinin Yunan ouktai 

ıı yenin muspet cevap ver- d b' fırnnn lf 
büyük reisi Baıvekillmiz ismet mekten imtina edece~inl ümit ediyorlar. Alcıi tak- en ıre ıı~nıur yııgnıııiıı 
P'1§a haıretlerile B. M. Mc:clisl tufanıısn } ı r kes dam 

tahmin etmiyorlat. dirde Yunan lıükümeU bnş!ndı~ı~dan 1

1~ı: ve sokak· 
relsl K!zun paıa hazretlerinin nltııla Hnca etm ' 

Papa nçıH·a çıkan1dı Cemiyeti akvama müracaat ı mışn~ 
koJu mahallini tevıfleri ile bo. 0 ı d kimse ka ma .' (}.. 

k b. k k Atı·na, 30 (Apo)- Ka· edecektir. ar 3 ı tdılike,ı g yü ır ıymet azanmııtır. Jandarm ı ıır 'JAhlnrın; bo· 
Dün koşuları seyre gelenler Afina sefirimizin bcyanoh riir görmez. ~ıılkı uynndır· 

denebilir ki bütün haftalara na· cnltmı~lıır 'c d 
t B ' 1 mı~tıır ır. 

zaran daha çoktu. Şenrin müm- Atina sefirimiz Enis . dün lccndısi ile görüten bir muharrirfmize nıağn ç.ı ı, ' Turk mıı-
taz simaları tıribünleni doldur- demiıtir ki : " lıtanbulıı hasta olan bzuru görmek için oeldim. Yunıınb- Bunclnn sonrh~. bir p.ınık 

" h il . de mut ı~ 
muştu. Birinci yarış haşlamak lnrın cevaplarını gönderdılderini bılıyorsunuz. Bu cevap hillı:ümetçe tetkik 11 e~ın ç gu ihti} nr 'e 
Üzere iken kıymetıı. Bncıvakı'limi7. _ t d y '-' f h -ı başlıımışur. oıı· k'ı.,ı' kendıl~ ,. olunm11Kta ır • eni 1 unıın &e iri ıııckında vaki olan fstimzacıı henüz 1 e 1 
refikaları lıanımefendı ile birlikt~ çocuk 

0 ıın ·ıp scllı.:riD cernp vcrmemckliğimizi tefsir etmek doğru de~ıldir. Bu ceYap iki güne rJni kuruıramıı) 
sahayı teşrif ederek tiribünde hdar ,·erilecektir., içinde boğulınuştur. . derce• 
hazırlanan yerlerini aldılar. ı~ H\kctin dehşet 'c ı. 

P k b 1 1 dk 
e ·n anl:ı~u 

e e§U§ sima ar! e tanı ı · s1 ancak sabnhlC) ı 
larına ve kendilerine rozet tak- Bebekte dün yapılan Maliye Vekili ıt mışur. h 11 1 bir hır , 
tim eden küçük bir mektepli kayık yarışları l\1nliyc vekili Sarncoğlu Çıı~ır mıı n c. tir L .. Jm· 
k ·ı ·f 1 S'"k ·· B arzctnHŞ · k ıza ı tı at eltı er. Mevsimin , ikinci deniz ., u ru e) in dlin lzmirc gi· mnzıırnsı bir çok o-

Birinci yanıın hitamında K!- yanşlan dün Bebekte icra dcceği yazıJmı~cı. Şiikrli B. biin cir~rı~~~ sulann aluı~· 
zam paşa Hz. de ailelerile sa· hareketini bir miıddct daha yun siiru en h oidugu lıı • 
hayı teırif ederek ismet paşa edilmi§tir. Yarışlar havanın tehir etmiştir. da kıılarıı~ mn ' demir ) ol· 
1-:lz.' ine mülaki oldular. Bunu çok sert olması ve tertip ................................................ diriliyor. I· eye~~ h:ı ar:ıt ik:ı 

- ; heyetinin intizamsızlığı lza- ıabasını Galatasaray , iki Jıırınn cin hu) l ·ıc L .. kup 
müteakip Y-ilköydeKi tevslm l ift d ki bak 13clgrnt 1 

-~ ede iktidar gösterememesi ç e irse i musa ayı etmiştir. . 1 nnın· 
merasiminden avdet eden vali G I t b' ft h d tcnıın O u yüzünden zevkli bir ıekilde a a asaray, ır çi e a- nrawn a c. . • 
Muhitıin B. fırka müfettitl Hak- namlar müsabakasını Bey- knl~tı kc~iJmı~nr. ------ -ı. 
k Ş K 1 d '- d cereyan etmemiştir. k 'k ft d · ~/ı 1 ı 

ı inasi. o or u ıı;uman anı Yarıılarda tek çiftemüp- oz, ı i çi e müpte i miı- jP/.-(411/S'l-,...,· {ll•t.a 
Şükrü Nailı paşalar da koşu sabakaıını Beykoz, bfrçlfte _,, 
mahalline geldiler. tediler müıahakaıını Bey· kıdemUler müsa bakasını ---- 1 l 

ismet ve Kllı:lm p••alar ha- koz, üç çifte küçükler mü- Galatasaray kazanmıılardır. v ·"' 11lllfl ııe< e ., Ya 1Jllgr.!!!!,.· - . . 
zeratı koıuları bauın oturarak lf6!~~~~~.=~~~~~~~~~~~~~~~ 1 ·bı' ahkaını ıhtıva 
hazan ayakta YC halle :ırasında Yanndan itibaren (Vakıt) sütunlarında Ne ıctl 

e.· Pdı·yor? . 
takip ediyorlar, yanı aralannda Lütfü Si111aCJt beyin tıcaret 
çayırda gezinerek konuıuyorlar, T" k • Fransız .. 

d ''A ıl l 4 ur . . evvelki gun 
atlar ve sahiplerile alaka ar olu- 1 ısıı· 11lCSe esl '"' ımıahedesının Anknradıı 
yorlar, sabık ticaret vekili Rah· ,, 
mi, seryaverleri Atıf beylerle Unvanlı mühim bir tarihi tetkikini neşre imza edil· 
görü§üyorlar , izahat alıyorlardı. başlıyacag"' ız diğini yaz 
( Alt tar:ırı :ı uncu s:ıyıf:ımızdadır J mıştık. Lo· 

Gazi Hz. 
Gazi l lz. cliin saat 

16,.10 da ])olma bah
çe .c;aroy·t11da11 1miif a
rakatle Bü; ·zi kadayı 
toşnf ederek J ot ku
ilipte geee geç (·aA·tc 
kadar istirahat bu -
yurın 11 şl anlt r. 

Lütfü Simavi bey bu tetkikinde Türk tarihi ile zanda im· 
büyük alakası olan (Mmr meselesi) nin mebdefnden zalanao ti-
baılayarak geçirdiği muhtelif safhalan yazmıı ve caret mu-
bunları yazarken garp lisanlarında çıkan en son net· kavelesin» 
riyattan iıtrfade ettiği için timdiye kadar Mmr me- inkııasın • 
selesi hakkında bizce maIQm olmayan bir çok nokta· dın sonra 

ı bu'"yük dev· 
far bulunmuıtur. 

Lütfü Simavi beyJn eseri umumiyetle ciddi tetkik- Jetltrk akt-
ler okuma"a meraklı okuyucular için faldeli olacağı ediJen iUc 

1 
g Fr•••ıl ıeılı\ muah.edc 

gibi aynca tarihi tet.kJkat yapmakla mefgUI olan ze- M D~~mhr6n l 
1 ~ h d _, ....... , ' . l ·ı·:ılerle hazır a-

l~L!!!!v!!!a!i!t~lii!oçln~!!idi!ie~k~ı~y~m~e!!!tl!!!!!ı~bi!!!!r~=!izm!!!"9ePt--•!!!!!irz!!!!!e!!!!!!!!!ececa~u!!!!!r:= .. ~~~~!Jj budur. ngı ı 
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~~Sers~riler olduğu haber veriliyor 
kıralı 

[Üst tarafı birinci sayıfamıziladır] 

Meydan piyade, topcu, 

bahriye v~ suvarı kıtalarile 
dolmuştır. Bu esnada Şehre-

genç zabiti orduya hitaben 
bir nutuk irat etmiştir. . 

• 
Aleluandr Zubkofun hatır1Jtl maneti asker ve mektepli-

lere buzlu meşrubat dağıtır
mış, ayrıca Aslc~r ve zabi

tana Üzerlerinde (Şehrin or
duy.a şükran hediyesi) yazılı 
cigaralar tevzi etmiştir. 

Genç zabitin bu nutku
nu müteakip Kolordu ku
mandanı Şükrü Naili Paşa 
hitabet kürsüsüne gelmiş 
ve şu nutku irat etmiştir. 

Şükrü Naili Paşanın nutku 

fam muvaffak olduğunu 
ıannettiğim 5ırada gene taliin 
nühusetllglne çattım. Bana 
t11ril olunan sayfiye onune 
nefes nefese vardığım zaman 
"'Yiran. ın oturduğu beş nu
maralı odanın kapısını ka
pıılı buldum. Kendimi kay
bederek knpıyı omuzladım. 

lçerde yaşlı bir madam 
vardı. Oda ına neye bu kadar 
istical jJe girdiğimi ve kapıyı 

neye kırdıjtımı soğuk bir te
be sümle sordu. Bazı maze
retler serdettim ve sarsak 
b~ı şu kadından izin aldım. 
YaptıRım gürültüye bir hiz
metçi ko~muştu. Titrek bir 
sesle ne: istediğimi ordu. 
r·n~anlımın adını söylediğim 
e:aman dedi ki: 

- Yarım saatten fazla 
oluyor otomile binmiş iki 
müsyô ve bir madam onu 
&ellp aldılar._ 

,. e otomobilin ceııubt ls
veçe doğru uzakla~tığını il!
Ye etti. Bir saat sonra sür"ııt 

katarına atlıyarak ":\lalmö. 
yolunu tuttum. • 

ilk !,im zabıtaya giderek 
tendimi nişa,nlımın biraderi ola
rak prezante etmek ve "Yi
ran ,ın kaybolduğunu haber 
vermek oldu. 

ı'.\i~aıılımın ".\falmö, tara
fına gittip;ine hükmedebilir
dim. -. lalınö.de bütün ec
nebi l,,·eç ;eva hili ı;eyyahla
ıının gezdikleri bir müze 
kH.,at edilml~tL ~ l\lalmö " 
hem hoşuma gidiyordu, hem 

nan muahede parafe edil
mişse de henüz imzalan
mamıştır. İtalyanlarla cere
yan eden müzakerat ta ya
kında intaç olunacaktır. 

Aldığımız mah'lmata ğö
re Fransızlarla muahede
miz tam bir mütekabiliyet 
şartı üzerine aktedilmiştir. 
Siındiye kad11r İstanbul 
müvaredatından alınmakla 
o!an antrepo resmi mun
zammı ilga edilmiştir. Bu 
ınıınzam resim ticaretimizi 
işkil etmekte ve komşu 
memleketlere karşı rekabet 
imkanını selbetır.ekte idi. 
Muahedenin tarifelere mü
tcallık rnevadı çok pratik 
bir şekilde tesbit edihniştir. 
Fransızlar kendilerini ala
kadar eden mevat hak
kında bir liste kabul ctmiş
ierdir. 

Bu listeye dahil en mü
him mevat hakkında asgri 
tarifenin dununda resimler 
tesbit edilmiştir. Diğer em
tia da asgari tarifeye tabi 
olacaktır. Bu muahede 
Türk • Fransız ticaretinin 
vasi mikyasta inicişafını te
min edecektir. 1 

Fransız sefiri geldi 
Ankarada muahedeyi im

u eden Fransız sefiri M. 
Döşambrön dünkü ekspres
le şehrimize avdet etmiştir. 
Sefirle birlikte ticaret ate
şesi M. Pesero ve katip 
M. Bade de gelmişlerdir. 

Muahedeye sefirden ma
•cia Fransa namına ticaret 

de orada ikamet eden bir 
akrabamın yanına yerle~miş

tlm. 
Akrabamın bir motosikleti 

vardı; onu emrime amade 
bulundurmak nezaketini gös
ttriyordu. Her gün sabahtan 

akşama kadar "l\Ialmö. SO· 

kaklarındn dolaşarak ni~anlı

mı arardım. Şehre giden bü
tün yolları gözetliyordum. 

i. ·;şanlımın muhtelif yol· 
!ardan gelmesi muhtemel 
bulunduğundan onun seya
hat ettiği büyük otomobili 
yakalamak se,·dasile bir yol

dan ötekine ko\'Ardım. Hal
buki günler geçiyor oto
mobil gözükmüyordu. 

Cesaretim günden güne 
·kırılıyordu. Fakat her şeye 

gôg[is germeğe karar vermiş

tim. Okadar çok heklemi·
tim ki hir kaç gün daha 
sabredebilirdim. Her halde 

"Ylran,. la konu~maklığım 
icap ediyordu. Onunla gö
rüşmeden lsveçten mülara
kat etmiyecektim. 

Bir Jklndi vakti e\·e av
det ettiğim >Irada akrahamı 

evin civarındaki bir köşe ba
şında gördüm. Bana şıddetii 

işaretler yapıyordu. Kencllsi
ne yaklaştlğım zaman dedi 
ki: 

- Zabıt.1 evimizi ham. 
Avdetin! lıckliyorlar. '.\loto
ikleti şimdilik alakoy ve 
uzaklaş .• 

(Bitmedi) 

K•d.ı•~ YU.\ldl!er ı:rıetbur Afla; 
Ounrlan ll>linde ibadet 9'11yorlu 

İngiliz gazeteleri Yahudilerin haksız yere Müs

Saat 10,30 da Şükrü 
Naili Paşa erkanı harbiye
sile birlikte Taksim mey

danına gelmiş ve kıtatı tef
tişe başlamıştır. 

Teftiş hitam bulduktan 
sonra birinci fırkanın en 

•Arkadaşlar, bngün zafer bly
ramının yedinci yıl dönümünü 
tesit ediyoruz. Gazinin, büyük 
mürşidimizin yüksek del•asıııa 
medyun bulunduğumuz bu za
fer Türk milletinin tarihe klrşı 
şeref ve nanıusmıu kurtlnlı 

istikbalimizi bütün cihana tanıttı. 
Arkadaşlar, 

Bu muazzam Zlferin istihsali 
şerefinde hepimiz ve bütün 

Lahiden iyi bir haber 
lümanlara ait araziye tecavüz ettiklerini Yunf! planının bilkuvve kabulü 

yazmaktac:hrlar hakkında itilaf hasıl oldu 
Londra, 29 (A.A) - Filistinden alınan son malumata 1 

göre hükumeti mahalliye her taraftan gelen imdat kUV· i\Jm~nya da plaA11da yaı)ılan 
vetleri sayesinde vaziyete temamen hakim olmuştur. · 

Şurada burada devam etmekte olan bazı iğtişaşata t d 'I At k b l d' 
rağmen hal ve mevlcide artık hiç bir ciddi tehlike kal- a 1 a l a ll e ı1ror 
maınııtır. ı La!ıı, 29 ( A. A ) - Altı devlet mnrahhaılanoın içtimaı .;aat 16 

Roma, 29 (A.A) - Kudüsten Vatikana gelen haber- den 19,5 a kadar devam etmııtir. Yung planını~ bılkuvve kabulü hak -
ler, Arapların ileri hareketinin muvakkaten tı.valckuf et- kında itilaf hwl olmuıtur. M. Hendenonun Renin tahliye.ı hallındalti 

1 raporunun kabulil ıçin yarın ıaaı 10,30 da yeni bir içtıma aktedılecektir. mi~ ve fakat bu hareketin önünün a ınınamıt oldull-unu 
• il l\l. Briyan, yann hareket edecektir. Son heyeti umumiye içlimaı cumar-

bildirmektedir. Makamatı mukaddese, hali hazırda tehdi- tesi günü ııkıedilecelttir. 
de maruz değildir. Fakat her türlü ihtimalata karşı la- Lahi, 30 ( A. A. ) - Malı itil.ı.lın nctice.i olarak Renin tahliyeıi 
zım gelen tedbirler ittihaz edilmektedir. Papa, yarın Fi- hakkındaki ıiyasl ittlaf toh:ılluk saha11na isal cdılmiıtir . .Miııtelıklcr ikinci 
listine gitmek üzre vapura binecek ziyaretçilerden bir mıntalcayı eylülde, üçüncü mıntakayı da 30 haziran 1930 da tahlıye 
grupu kabul etmişti. Bu grupun gitmiyeceği hemen he- edece.lclerdir. l\Tumafıh, bunun icraa için evvel! Alnınııyaııııı Yung pla

nının icra mevkitne koyma11 farltir. 
men muhakkak gibidir. Filistine ziyaret tertip eden bü- LAhi, ~ ( A. A. ) _ Haaıl olan itilaf ahl::ômı mucibince AI • 
tün komitelere ziyaretlerin talik edilmesi bildirilmiştir. 1 manya Daveı planı fazlalanndan hiç bırıey talep eımemeği ve Yung 

Londra, 30 (A.A) - Filistinde ·vaziyet, sükunet pl.ıı:nın ~ta tabi olmıyan ıaksitlerinde yapılan tadilab bbul etmektedir. 
peyda etmiştir. Yegane tehlike, bedevi arapların hücum- AJm,.,ya, Daveı planı mucıruoce ~ustos •}' timendilcr huılıb olarak 
ları ihtimalidir. !ahdi olunan 79 milyon markı ıeaviyc edecektir. İşgal masarifı için 60 

Paris, 30 (A.A) - Fransız siyonisleri grupu, Arap- mılyonhdı: m~ıe..ek bir sermaye •ücuda getırilecelc, buoun )'Arınnı Al -
manya ~erecektir. -

!arın taarruz <Ve Filistin hükumetinin sfirasetini protesto Lalı!, 29 (A. A.) - Yarın altı devlet murahha•lon ocasında akdi 
etmek Üzere ,bir miting tertip etmiştir. Kabul edilen mutasavver içliroaııı mevzuu, siyaai encümenin '"!'Orunun icmı hakbnda 
ruznamede lngilterenin adalet hissiyatına müracaat işgal bıaatı bulunduran devletlere Almanlar ara11nda notalar teatili ola -
edilmektedir. Bir takım Yahudi grupları protesto caktır. :\lalı encümen, ıaat ll,15 te toplanacaktır. 

181 hııareıırımımnnı~ui :a;;;.;~.:·i.:·~. :,;: ~;:.:~~.:''::::;,;;,~ :~~'. le~lin fteuyor~IH leza~u-ra-tlı-~orıılun~ı 
1 Üstaralı 1 ınd •ayılamızdadır l Nevorlc, 30 (A.A) - Filistin katliamını protesto 

Muhterem huzza.r ! ıçın Madisonda Spuare Gardem de 33,000 kişi tara-
Vatan müdafaaıının ehem- fmdan alctedilen bir mitinigde mes'ul memur-

miyet ve kudretini bir ların azlini, telef olanların ailelerine tazminat it.asını ve 
mefkure halinde vicdanına lngiltere hükumetinin, Filistindeki siyaseti hakkında, 
nak§eden fedakar fstanbul umumi bir beyanname neşretmesini talep eden bir karar 
halkının kıymetli teberrü- sureti kabul edilmi~tir. 
atile ikinci defa olarak ıu 
üç tayyarenin " Fatih, Be
yazıt ve Bahkçılar. ismile 
tevsimi münasebetile burada 
toplanan halkı tayyare ce
miyeti namına selamlarım. 

lstanbulda olduğu ııibi 
memleketin her tarafında 

gözleri kamaıtıran ve gu
rurla yaıartan hamiyet mü
ııabakası hararetle devam 
ediyor ve edecektir. 

Bu üç tayyare gözümü
zün sevinçle parlıyan baklf
ları ka1111mda semaya yük
ıelecektlr. Yaıasın Gazi ve 
fedakar tayyarecilerimiz.,. 

Badehu Beyazıt tayya
reıl namına Kumkapı na
hiyeli mutemedi Muhsin, 

Fatih layYared namına 
A 1ıın, Baııkcılar tayyaresi 
namına Hayrettin beylerde 
birer nutuk ıüylenı.iılerdir. 

Nutuklardan sonra Şükrü 
Naili paşa tayyarelere rakip 
olacak yüzbllfı Azını, mü
lii.zım Enver ve Kemal bey
lere birer altın saat , ına
kiniat Server ve Muhittin 
efendilere de birer altın 
k.aJemden ibaret olan he
diyeleri bizzat vennft, tay
yareler oldulJan yerden 
çelcllmiı , bl.raz ıonra üç 
tayyare hav11.lanınışlardır. 

~~~--------~~-
Kanlı çarpışmalara sebebiyet veren 
Yahudilerin Kudüsteki ( Ağlama 

Duvarı) nasıl şeydir ? 
Yahudilerin, Kudüsteki 

Ağlama Duvan ne dir? 
Mescidiaksaya mücavir 

olan ve 50 yardalık bir 
yer işgal eden bu duvar, 
90 kadem yüksekliğinde
dir. Duvarın methali kur
bunda zarif ve narin bir 
minare vardır. Duvarın 

önünde, yere oturmuş ihti
yar Yahudilerin mırıltıları 
duyulur. 

Cumartesi günlerile tatil 
günlerinde duvarın önünde 
büyük bir Yahudi cemaatı 
toplanır ve matem neşide
lerini bep birlikte teren
nüm ederler. Bir Haham 
bu merasime riyaset eder 
ve bülün cemaat ona uyar. 
Yahudilerin burada oku -
dukları mersiye şudur: 

Haham - işsiz kalan sa
ray için .• 

Cemaat - Tek başımıza 
oturmuş ağlıyoruz. 

H - Yıkılan mabet için .. 
C - Yalnız başımıza o

turmuş ağlıyon!J!. 

H - Hurdehaş olan du
varlar için .. 

C - Yalnız başımıza o
turmuş ağlıyoruz . 

H - Ölü yatan büyük 
adamlarımız için .. 

C - Yalnız başınıza .... 
H - Yakılan kıymetlı 

taşlarınm: için ... 
C - Yalnız başımıza ... 
H - Yere düşen Ha

hamlarımız için .. 
C - Yalnız başımıza ..• 
H - "0 .. na[*) hakaret 

eden padişahlarımız için .. 
C - Yalnız başımıza ve 

saire ... 
Bu ne§ide bu §ekilde 

okunuyorken bütün cemaat 
hüngür hüngür ağlar ve 
duvar göz yaşlarile yıkanır. 

Son posta ile gelen 
Londra gazeteleri bu duvar 
yüzünden vuku bulan kanlı 
hadiseleri mevzuu bahse
derek Yahudilerin haksız 

yere Müslümanlara ait ara
ziye tecavüz ettiklerini be
yan etmektedirler. Taymis 
gazetesi yazdığı bir baş
makalede diyor ki: 

Bu gece üssülharekesi olan Fridrihshafene 
müteveccihen Lakörstten ayrılıyor 

Nevyork, 29 (AA) - Zeplin 111at 13 le " mahalli saat ., 
yere inınif, Balon muhalif rüzgarlardan dolayı teahhurla gelmiştir. 

Lalcörst, 30 (AA) - Dün akıam gelmlf olan Zeplin 
yann gece yarın gidecektir. M. Eknec, Amecilı:ada kalac~ından 
kumandayı ikinci lcaptana devredecektir. 

Nevyork, 29 - Zeplin gece yansı Şilcago üzerindeıı geçmlf, 
halk tarafından flddeıle allclflanmı,ıtr. Balona fenerli ve projek
törlü bir çok "tayyareler rafak.aı ediyordu. 

Balon bundan sonra Nev • York istilı:ametinl tutmuı hürriyet 
abidesi etrafında bir kavis yaparak Ukhörste inmiştir. Balon 
evvelce Laldıöntten hareket etmif olduğu için devri Alem sey.ı.lıatı 
yapmış demektir. 

LAkhönıte müıhif bir kalabalık vardı. 14 ıııra üzecinde bin
lerce otomobil meydanı doldurmuflur. 

Doktor E.lmer hükOmet namına memurlar tarafından lstllcbal 
edilroiı ve kendisine reisicumhur M. Huvecln bir mektubu verıf. 
miştlr. M. Hover bu mektupta seyahatin movaffııkiyeıle tkroah 
için temennlyaıta bulunmakta ve Alman milletine sellmlarını 
bildirmeir.tedir. Dr. Ekner reisicumhur tarafından kabul edilmek 
üzere Vaşingtona gitm!Jtir. 

ltalya hava işleri erkanı arasında 
Roma, 29 (A.A) - Ceneral Valle, hava işleri erkanı 

harbiye reisi saniliğinde ceneral De Pinedo ya halef ol
muştur. De Pinedo, hava işleri nazaretinin emrine alın
mıştır. 

Tanınmış bir kadın tayyareci düşüp yaralandı 
Cleveland (Ohio), 29 (A.A) - Maruf kadın tayyare

cilerden Ledi Heath tarafından idare edilen bir tayyare 
burada yere düşerek parçalanmıştır. Ağır surette yara
lanmış olan Ledi Heath, hastaneye nakledilmiştir. 

geliyorlar. 
Filistindeki kanlı 
boğuşmaların se
bebi hakkında . .. 
sıyası 

eı:areti ticari muahedeler 
müdür muavini M. Loriyak 
ta vaz'ı İmza etm~tir. Mu
ahede Türkiye namına Ko
misyon reisi Zekii, Muatafa 
ŞMef, ve hariciye miiJaviri 
Numan Beyler tarafından 
imzalanmıştır. 

Tayyareler uçarken halka 
lımonata ve pasla ikram 
edibnlttir • Merasim saat 

! be,te bitmlıUr • 

C - Yalnız başımıza o
turmuş ağlıyoruz. 

H - Nahvolan ihtişam 
için •• 

"İngiltere hükumeti bu 
duvarın İslam cemaatine 
ait olduğunu ilan etmek
tedir. Duvarın önündekı 
kaldırım islim vakfıdır. 
Yahudiler dua ;çin buraya 

Türkler buraya hakim 
oldukları sırada, Yahudile
rin buraya sandalya veya 
sedir getirmelerine manı 
oluyorlardı. Yahudiler, bi
lahare, yavaş yavaş sokul
mıya ve mal sahiplerinin 
hukukuna tecavüze başla
mışlardır. Şüphesiz, bu me
sele ancak bir itifiif ile 
halledilebilir. 

(*] Allaha. 

muharri
mizin makalesi 
( 4) üncü sayıfa
mızdadır.. Oku
yunuz! 

Türk mi!leti kadıııı!e, erkeğile 
hissedardır. Büyuk kumandanın 
g5stermiş olduğu istikamette 
aldığınız ilham ile ilerilediniz. 
Rasgeldiğiniz manileri devirdi· 
niz, muharebe meydanlarında 
bir kaç misli laik düşman ku\'· 
vetlerine karşı merdane bir su
rette cihat ettiniz. Namert dü;
mana Kahramanlık ve f~zile! 

dersi verdiniz. işte bu fedakar
lığın ve snsılmJz : z.nı ,.e iıııa· 
nııı mükafatı olmak i z·~rc l:u· 
gün bayram yapıyorı:z. 

Asırlardan beri efendi ol.ırak 
yaşamış olan asil Türk mi ildi 

bundan böyle de mukaddes lııy· 
r~ğı altında ilelebet rnrltğım 
şerefile nıulıafaza edecektir. 

Tarihin tevkir ve tekrinıle 
yadettiği bu zafere m,l!eti ka
vuşturan büyük başkunıaııda:ıı· 
mızı tebcil ederken şanlı T ~ rk 
ordusunun hak ve hakikat yo
lunda daima muzaffer olmasını 
dilerim. 

D;ğer taraftan bize istikbali
mizi kazandırır.ak için mulıteltf 
harp cephelerinde temz kaı:la
rını döken aziz şehitlerimizi 
takdis eder ve bu mün.-ıseı,ctle 
bütün silfüı arkadaşlarımı tcbril 
ederim.• 

Nulu~lardan sonra 

Şükrü Naili pa~ b ı 
nutkunu mütakip zafer 
abideainin yanlarına kuru
lan tribünlere gelmiş ve 
geçit resmine başlanm!ftır. 

Merıalme başlamadan 
evvel B. m. m. reisi Kuım 
Pata Hz. de Taksime gel· 
mitler ve geçit resmini 
seyretmlılerdir. 

Tam saat on birde rı:s· 
mi geç.it baılaınıı, kıt'alar 
ve mektepler bundan sonra 
Taksim, tepebaıı Karaköy, 
Eminönü, Sultan Ahmet 
tarikile Beyazite gelmıı
ler ve orada dagılmıılar
dır. 

Taksim meydanında ıeçlt 
reımi bir buçuk ıaat devam 

etmlf, asker ve mektepliler 
on binlerce halk tarafından 
mütemadiyen alkıflam.ıflar· 
dır. 

Geçit resmine sıra ile 
Bahriye, Harbiye, İhtiyat 
zabit mektepleri, Kuleli, 
Halıcıoğlu askeri liseleri, 
tıbbıye, eczacı telebelerl, 
Muhafız kıtab , piyade 
alayl:ırı, muhabere alayı , 
deniz lisesi , deniz gedikli 
zabit mektebi talebesi.bah· 
riye efradı, süvari , topçu. 
iatibkii.m tabunan , pallı 
taburu, bisikletli , motosik
letli polisler, zabıt.al bele
diye mektep talebesi ve 
esnaf cemiyetleri geçmif• 
!erdir. 

Gaziye ıülıran 
Geçit resminden sonra 

Şükrü Naili paşa Dolma· 
bahçe ııarayına gilmi§, zafer 
bayramı münaıebetıle or
dunun oükran ve tebriklerin 
zaferin büyük mübdiin• 
arzetmiftir. 

An karada 
Ankara, 30 (Yal.ıt) - Z~fer 

ve tayyare bayramları halkıa 

büyük sevinç tczahnrntı arasın 
da tesit edilmiştir. Ayrıca re& 
mi olarak ta bütün zabitan mü· 
dafaa ve.Jdletiııde topl.tııara~ 

beraberce erklnı harbiyeye git· 
mişier, orada Milıfir f~i Pş 

Hı. ne arzı taıimd ve tebrikA4 

etmiflerdir. Ml!teakiben seki 
zind fııka tarafından resmi ge
çit yapılmış, Aslan Mehmetçik· 
lerimiı halk Urifı:ıdan ş1ddetlı 
teuhura!la ~ı,,ı::anmışlardır 
Bir ubıt tarafıcdan irat edileıt 
hitabe dtıılcr:ıt'i1, büyük Oui· 
"in taar:uı et:ırini \'crdıf'i iÜ 
nün kı;metH 1'aiırıları heyec.ınl 
surette tebdl ctlllıniıtJr. 

Ôğle vakti merasim batar 
yası hralııtd!n 21 pare toP 
atıimtştır. Saat on dörtten °11 

altıyı kadar tayyare cemfyetiıııle 
bir kabul resmi yapılmı1tır 
Tayyare şubemiz her tarafta 
rozetler ve fifJer sırfederek 
epiyce yardımlar toplamış, a~~~ 
hllede parlak bir garden par 
vermiştir • Halk bllton ıneslrc
lerde mütenevvi e~lenceıer~ 
etlerımıştir. Gece bütiln resıtl 
b!nı!u ve müesseseler donan
mıştır. 



[ 

nı 
Rödolf \'alundno öleli 

tam iiç sene oluyor. Son 

f'Osta ile .,.elen A nu11ıı 11ıııc· 
tef • . ô n 
. ~rı dunyanın eıı ~tiıe !erke· 

Rlnın • cnt:i denivei ye facı 

Rodolf Valantinonun hayat11.da bir 

dakika eksik olnnyan dedikodtilar 
senei devriyeyi vefatı münasebetile 

yeniden uyanıyor rn. . 
una~ıbctllc Pari ·te ve Aıne-

r'k 1 anın muhtdif şehirlerinde 
~·in.i ruhaniler ) ııpıtdığtnı 

ıaırmektedirler . 
Bu arada Rodlof \ralan· 

tlnonun leh 'e aleyhinde 
ne r' 1 • ~ ıyat ( a güze çbrpmaktcı, 
l'~i dunya topraUarında 
olen İtalyalı rıktönin hına
tında bir füıldka kc.~ilmİ\:t:n 
dt:uiJ., od ularm ülııımin~icn 
!>Onra dn de\ ıım cttigi anla· 
,ılınuktcıdır. 

Bu dcdil .. odul:ırın mev-
zuu. muay)cndir. 

olmıı:.ıdır. ! 1tt 1aund<' onun 
kadar medih ve g-ene .onun 

kadar ıemmedilmi~ pek az 
kim ... e vardır. 

J)o claroun enlıırnklarm . 

göre . an'atld\r bun hın o .hi.., 
birine aldırma mı~.) alnıı oln-

miine yal<ın hir . meril,an 
gıızeresi tarnfından '"Zuppr ~ 
kclimc:-i ile 'akl olan hLi· 

· r ol· cuma \Ok mmee ... ı 

m'u:;-. hastalığı e;,nasınd.ı hır 
çok ciefııı"r bunu .:-uyı'J.:lu· 

Otedcnberi bir t:ıkım kim· 
eler l' mışrır. 

1 
c Ull) ~mm en !,'117.cl er· Ccııe do:ıtlarının ifııcielcrl· 

\<:Jf . ının aynı 7 .. ımand,ı en bli· ne go"re onu hapıtındA t;ll 

'uk k ... J t · . o toru o l u~unu ~öyle· fazlıı sinirlendiren şey geçir· 
~ı"Jer, dfp;crlcri i c ondan diıti ınıi rif hayat olmu;-tur. 
.Propaganda :\ c rcklılm ~ayt:· '"' sınd Sa~ 'atkfirın ~enci de\ d· 

ı .. c ,i .. irilıni., bir balon,, ·ı ~c:ı ve;;i vdacı ıniına;;e. hetı c m_a· 
ımclcri ile lıahsctmi..;lcrdir. ı ı ı ı . ' rtıf bir ı ·ransız sınemn mu· 

aı...lı ohın hangi turnfur? Hu k neklddi olan (< :eor~ı..: Fron-
. na C'-lİrlllC bir <.:C\ ııp YC· rııe "l nal) bu hu:-ıustıı ~unları ya· 

nıeı.. •' uhnh kal.. olıın bir 
Şey \·ar ... a o dıı Rodolf Ya- zıyor: 
lantinoııun, hakl,ında en fnzl:ı rnrın sabah .. en Jorj., 
~ı yu1.ılmı., ~incm:ı :ıktöri.ı kllisc~indc Rodolf \' alantino 

~ 

Askeri terfi listesi 
çu-lar, aaır to 

r, suavarile 
1.Jisteııiıı lıc:-;r111c dc\r[ ı 1 

~ 

cdi ,~ortı'l; 

Binbaşılık/an kaymakamlığa 
O:.,ınan Rumi hin O. tt, 1, 

i\in bir ayi11l tu1uıni kru 

kılınatNktır. 

i:ıw:ıllı Rodolf! l h\1,1 hiç 
kime onun ölduguııc inan

ırnı) or. '"'\ lon ... enyor Bok er,, 
••:4i\ 11h ],arcııl,,. ··~eh,. filim· 
.rı h~I~ v•vkle . e) rdılı\'Or, 

r 

' ' 

e u h;\d aikt,lJnq ) r. 

lkn "llodoll.,ıı r.ım Jitı ı; ·r. • 

e\ • el tanımı~tı m. ı tı ~s ,, lit:· 
~ - .. ,,. 

inin 1 :i ağu~tn-u · idi: l) 

7. ·vccııi "" ·ını~a H mbO\ •ı., 

ile: hirlıkcc ··ı.on im., ılıın 
g imi.., 'ı:: mu u,,tlcti ak~ ı· 

mı m 1htc-:t-m bir aki 1111 ) ı.!· 

meğıne gazetcdlerl d "tc 
tmh.tl. 

J ,ikorler ıçllirkeı1 \ .. ı '"' 
~ııl ta_.urn. Kendi i ilt' lir 

muddct konu.;lum. Bııııı• ' 1.: r· 

odolf · 'alantino bir züppe, bir 
sefih mi ldi ? Buna İtalyalı 

sint .. ma aktorfınün öln1eden evvel 
verdiği cevabı okuyunuz ! 

d·~ cc' :ıplur \ıd ~ııd.ın ve 
:.mıurn; idi. 1 J;ıkıkı h~n İ} ecinl 
~i1.lenıektc oldu ttnııu ınrkı:t· 
tim. \'e ıi tunt: \armadım. 

hu!J.ındujtumu~ l..liçiık salort1 
c•·ı k 'dince t ) da. ben <l dl· 
dig. r d ll\ f'tlil •r ara~~ıııı 1..J· 
rı ult. 

Bir müddet • c nra l·en· 
dl. 'nelen hrirm k İ\."İn miı~n de 
istedi im 1.a na: 

~Ylırrn sabah b ni gorme
tc gelini?- Sfıdnle ~öru;:ılir cm 
b:ıhti 8r ölHl';t~nı. 

Dı ince ,a:;-ttm kaldım. 

l . ı Le:o.i gün, apıımmanııııo 

1,ııpı mı çaldım. ~Rodolf" 

geni;- ) nkulı lıir rnp dü ,11111-

br gh mi~, 1,ah' c.:ıılu edi· 
) ırchı. Bana bır cıgarıı ,·crdı. 

';eve1.clik etmeye başladık. 

l.,te ben l>u mii ... ııhıtbemiz-
dc hııhikl "\.alantino rn 

" -
nnlumı~ oldum. O, dlin J .. cn· 
dJ ile p,uru,tğiım -\·nıantino,, 

dnn ne kndıır daha ba~kn 

ve ne kndnr daha sc\ imli 
bir ~ıdıınıdı. Bana hıı) atım, 

iımit 'c arzularını, inJ,iı;;an 

ha~ allcrıni, her ~eyi, her ŞC) i 
ıınlııttı. 

Jfana . i.ırdunılen bu ha
yattan b .. n nefret ediyorum, 
dcdı, lıu filim Serma} cd. rları 

rııh.ııntmıl oluııma7. adamlar

dır. Uu mıığfil \uhret, hu 

1 nıunnltk benim kıılbiml 

yı) ip hJciriyor. h! şupheı ı 
mU\ ıı(fııki\·ct l>ü\ı ık bir ,ey· . . 
dir. )"ıldıı olmak, otomobil., 

lere ~ahip bulunmak, dzete· 

Jere re ... ıninl ha nrnıak- • ,e 

kadar genç 'ardır ki bunl11rı 
tııhııy ııl ederler! Eger unlar 

benim ) erimde bulun !dardı 
b · ~ 'c du ııııcelerden lıfç şup· 
he iz nef rct edcrh:rdı. Bıl..ıım 

l!rtık bu hıı)actan .. Anlıyor 

m u~umıt?,, 
•· Rodolf rulıınıino.. ile 

u1.un ut.un l\omı~tuk. H, n11 

. inemnda .,ohrct J, ızaı1mı 

olım bir çok c hn-ın l.:t} m t 

ve mııhi~ etleri hııkkındJ ,a· 

ynnı h~ıyrct .,c) ler · 0~ ledi. 

Hunları ı.ırıı ı hclincc ne.,· 

rcdeccp,iın. 

.\Jtı ·ene: C\' clki muk · 

leme hana '" Rodolf \ nl n· 
tin o ,, nun kı} m tli bir 

ndrım o1duAtınu c ınıttı. im ın 
ettim J,i o, ınııhır hır :san·· 

atk<\r, mııkemıncl bır in ın, 
r mil 'urckli hir :ırl-ııd:ı,or., -

At koşuları dün bitti 
Üst lnrafı 1 ıncf Stı}ıfnmızdadır 

l ınet pnga hazretleri bir aralık 

kendıleride taktim t-dilen Kara· 
cnbey hnrası ınüdürtl Şe'iki 

beyden hara hakkında bazı iza
hat aldılar ve est"rleri meydanda 
olan mesaidt n memnuniyetle 
hah ederek kendLo;ini 'e idareyi 

ı brik enıler. 
Psşalı:ırımız yan .lann biti~inde 

beşuş si malarile veda ederek 
avdeı etliler. 

l inci koıu 
Yerli '\'e arap atlanııa ve 

tnylarına mahsustu. 4 hayvan 

t cUI 
ürulen 12 hay' an 1 

ve 1, 2, 9 num ralılar 5 r.ı ılc 
kazandılar. 

Bu \arış, 4 atlı hır wırı'\ 

k ·d k ud ırıl Dı ra n ın an ve ıııe tep nı 

d ld cddd. 
Çıkı taraf ııı .. n are 

Y 1 d e onunda 
arışın e\'\t: in e ' k I 

halkı selamhyıın kO ük jo c\ er 
hararetle alkı~l ndı_l_ar_. __ 

M. T;nbi 
ln~ilı1. D:ırıılf ununıı prof:· 

urlt'rindı:ıı M. rucnbi ,chrımıı 
. . ~ı ııe' h ın.ıd m 

gelnıı~tır. -' un11ı • ~ı-
Tuenbı rnnıhndıın ıdarc ''·' . ı ı · rakıU\.n 

]u-.tafa Snbrl bin :\lustnf.ı, 

Fuat l>in Siılc) man, Omcr 
bin C )mcr, Eni:. hin (),,man, 
Emin bin Ali Ktlzım, lhrn· 
him Deni~ bin t~maU. Rızn Rodolf Valanıino " Siyah Karıal ,, fı!.minde girdi. Çok heyecanlı oldu. 

Cemile çok güzel bir fil~le 

son saniyede birincili~I. Jale 
il:incilı~ı kazandı. Yarışın dôrıte 

Jcn hır ororno ll c 
c' nhııt ccrnc~tedir · 
• "l ·ı· ı nhl mutnrch.e sene· 

hin Safer. 
Yüzbaşılıktan btnbaşılığa · :ı ıllı L'h i hin \rH, t~mııil 

Ytı-.tıf• Bnhri bin J lalil, 1 ~ıkkı bin Zihni. Şem,ettin 
• 1'.' t bı'n 'unhı' hin J 1. :\1:1;1.lunı, \'I\hı't l>ı"ı1 

1 JiiSC\'111 • ,,ım • ı· ' 
., C\ kcr, Kemal hin Ahmet 
Liidıı, ,.cfik bin J luh) i, 

li Sami bin . l'min, :abd 

Cebri! bin Şahan, .\btulha· 
Jim bin 1 lacı Üıner l lulu i, 
Hc::-it Rıı~tu bin 'ait, irfan 

bin lbrahim J la)ıHi, :\hılıar
rem hin Rırnr, Kerim hin 
Ali Rı1.a, Kemal bin ı\li. 

J\dil bin $ubaıı, ı\li l
0

h i bin 

bir ı\Ji, :.\lchmet Tedik hin 
i\lu tafa , Sair bın Ömer, ~a
dectin bin J lnlJ .. ı, Rn. im bin 
Sııle) man, Omcr bin slan 
1 H\mit bin Omer, ülcyman 
bin "'\uman, • khmct .\luhit· 
tin bin Sadık, l\Jchmet .\Jıi· 
ııip hin \1chmet Ari~, J Ji'..,e· 

in ı Hi sniı bin Abdulkerıın, Rami, l\emnl hin Cemil, 

i
)\J1n1et l lakkı bin Ali. Ad· · ı .. 1 . C 1 
nıın bin 1\tehmet I\:h~ım 
Binfci mülazimllklen yüzbaşılığa 

Jhhcvin ı\vni hin ,aha-
. ·;\bdülhalim l likmet 

bcmn, . . 
. Al' 'ad bin H useyın, 

bın ı, 1 
• • • 

1 l)in Scykı, ~aıt bın 
J{cma ' . Sevket bin O:ıman, 
Zıya ' ; ' Rıfot bin ()mcr, Bur-
,1\ lımet . A 1 ıazım 

trin bın zm ' .. 
haneJb him ~hı cafa hln h.-
bln rııkk ' "ııdettin bin Kıl-
mnil 1 fa • ı, . . • 

·ı Cevdet bin .,aıc, uret· 
mı , . ı Jehmet, 1·e, fik bin 
tin bın ınzif bin Burhan, 
Aptiılkcrlm, · d . bin 

b. All a cttın 
Fm·cr ın ' 

, u 1.ru 1ın cma . 

T'opr11 I CI r 
Kaymakamlıkları miralaylığa 

'.:\lchnıet .;crif hin ~h .... ca-

f ıı, } ... mail hin J\ ptibsclılm, 

Den İ:;- bin !\lchmet 1 ln,.im, 
Adem ~abri bin ';buh, 1 Hı· 

!;C)'İll 1\ vni bin lhrnhim, 
J lıılis bin Mehmet NurL 

Hııkkı bin 1\leiımer, Ah· 
met Cc\'det bin Ali Rıın, 

All ~evki bin alim, lbra

hlm bin Kti~if, ;\lozhar bin 
.Arif, Omer l\luhittin bin lb.' Rıza 1 laldn bin A bbads, b;· 

' . 4 tııfa. Ham i ~ 
zal bın uhsJ . blO HuHn, ralılnı, A ım bin Ahmet, 
l fasan, Mu tun .. Fuat hin Uu:ıe~in, Ahmet :nldhattin bin Emin 
l\Iehnıet ın b' 1 1 1_1 • b ' Rıza bin Rı,h•nn, .'\hmet .ı • Ali ın a:ıan, -ıa;:ım ın 

n bin A ptullalı, ltısan Safa lbrnhim, Fuat bin J lnlJI, Bilıll 
ca 1 ·· r · ı ·url hin l\l 1 Al ' 1 bin ~Jchmet .uc u. bin e ımct, ımct 1 ur 
\ptiılkııdir. bin J lacı .Ali, l ia ne 1 Julı.lsi 

• Mülazimı sanıfitten bin 1 mail, Bekir rcyzl bJn 
hirincl müldzimlige. • . .'.\iu ::ıtafa, llmılıim l in 1 lacı 

ı ııı.nıct bin L :ıuri. Zınnl Rı.r.a. ·:ıbri bin AJJ. 

bin o~r.ı:ın, Aptullah bin 

ı Suphi !.\lchmet Hamdi 
J ~::ıan • •. 
bin f c:yzuilah, :M~hnıet .. ıya-
. lı:n .Yıehmet Zekf, Rcrnıl 

ıı j • • 

hin :\lehmet Ali, :,aarecun 
bin ıhısc;in Hu::ıniı, Nııret· 
tin bin Bekir Sıtkı' 
l\1ebmer Refik bin Ahmet 
Ut:dJ, 1 'urettrn bin M. AH, 

Ya::başı/ıklon hinbaşılıto 

fuııt bip .Mustafa, Ynkug 
Lütfü bin Mchme4 ApthlkaQ!r 
bin Kaim, 13edı1 bin .1umin 
!"ahrl bin Rıza, Mu tafa Rc-
at l>ln .Mehmet, l ajdar 

Azmi bi!l lsmaiı, Yu~ur 
Ziya bln l\lustafa. 

Birinci mhldzımlf/elcn yazba~ılıta • 

l laydıır hin O nıan, 'ndct· 
rm hin Bekir 'ıtkı, Ccmalct
tııı bi il .. cdd. rn, ri bi 11 1\ il· 
:;ım , Ü~man bin J lu e) İn, 

Ferit hin l\Jchmet, :\li.ımwz 

hin .'\li, 11.mıhim ı:ceın bin 

J Hı C)İn, J hıHt hin J lam it 
J llıscl in bin .:c·lıri, ·urettiıı 
bin J\li, J Ja ıın bin 'aft, lrfon 
hin • hıner, Ali:;-ım bil • li 
Rı1.u, Ali bhl Bilal • • ·azım hin 

J lilıni. li K<lıım bin :\hmct, 

Şakir bin Mehmet ~ulih, lXi-

;.-.nmt ttin bin Del'' h•, <'emil 
bin l lfr .. nii. ApciılJ,ndir Kcmnl 

bin 1c:hmct, •• 'urcttin bin 
, . cliyııttiıı• Ferit hin Hu. eyin, 

Abha .. hin Şakir, • 'iuımectin hın 
• 'azif, , knı hin Hıı eyin 
J lıımcii, ı:ethi bin J Jalil. 'a· 

zif bin J lıılil, Yu .. uf hın • 1. Rnif, 
:ııle) mnıı ~;:ımi hin \lchmct 
Şerif, Aziz bin Zekeriy' a 

• J ' 

J lakl,ı 1ıiıı Rcmzl. Şcrcfcttin 

bin Slilcyman, Kacfdrl bin 
~erif, • 'ecmcttin hin '.ımi, 

Zeki bin fsınail, rımcc hin 
Ali. Ali Rıza bin Ahmet, 

l\lumttız bin lJü:,cyin HiM1ii, 
1 lnlil bin J lnmi~ Ichınct 

Şc\1-.ct bin .Ahmet, ·:\zım 

bin Kı1zım, · ... lcbmct :;:ic' 1,et 

bin S:ıdık, Nclr.ım bin 1 folh, 
ı lu. cafa Fikri bin i\1. Şi.ıkrıı, 

l.\Juzaffcr bin .\J. Kadri, Ke
malettin hin l lalil. 

I 

Mülôzımliklcn hirirıct ulu::Inıliğ· 

Zi} a Turhan bin Ha. 1111 
Ba~rl, lbrahim bin .\hnn:t 

J Iamdi, Seyfullah bin ~crif, 

Ahmet Te\ fik bin J lıımz:t, 

Ekrem bin ru::-uf, Cemul 
bin l\hunfa, lbrııhim .ı. 'ı:cip 
bin Mehmet .Bahri, Jh an 

bln J Hlml Ali t.'evat bJn 
.. Ismall, Kemal bin Aptullah, 

:\lııhnrı cm hın la hın ut ~e

dim, lrf an bin lbrnhim l~t-

cm, Ali Rı7.n hin Ya· 

kup. Saim bın ·urJ. h· 

met il\cmnl lıin lbrahim 
Cenı:ıl bin C dal, Mehmet 

1 lal it bin ~erif, Melımet :ıkir 

bin Mu 1 a7.mı, Burh:ınetti ı 

bin 1 fasan Talı in, Ahmet 
Necip bin Abdülkadir, CCmn-

ıetttııı bin Abdülkadir, Reşit 
bııı Rıfat, Mustafa Fehmi bin 
Suleyınarı, Pl·rtcv bin Sabri, 

Mehmet Nuri bin Abdülkadir 
' 

Mustafa Nurettin bin İbrahim 

Jiakkı, Osman bin Arıf, Sadet-

tin bin Ali, Ali bin Jiasan, 
S:ıit bin Jsa, Rüştü bin Ômer 
i'evlİ, lfalit bin Mehmet, 1-fa· 

san bm f'tcm, Mustaf Durlıa

llcttin bin Masan, Zekai bin 

1 lıılil. Ce\ det bin hı tn fa, 

ı\ptumıhm·ın bin Tc\ file, 7.iyn 

hin Rli~tii, 'fah,..fn hin \Ich

mC't, EtC"m bin c:alip. lh an 
luhlctin bin lehnıct 'tıri, 

Snbahi bin l\lchmer, Fc~ xf. 

Şcnhcttin bin Rıza, Şınıl'-i 

hln lkhzat, 1 Hi erin 1 J,ıvrı . ~ . 
bin Ahmet Alcieddin, Tedik 

bin ~·nıeyman, lbrnhim bin 

S.ıff cr, B hz:ıt bin 1ehmct rif 

Zl) ıı bin lhrahlm :\Iakl .. ı 
' 

lrfıın hin Jbrahim ı:tcm, Ta-
hir bin .\li Rıza, Aptullalı 

bin :\lehmct J'nik, Abbn 

hin Q uınn 

bin lchmet 

T ' • un, 
lu;et 

1 Jikmct 

leh-

met Rızn bin 1\lchmer 

Lmlr, ~ cl!lml bin Ih.> ın Alf 

Rıza bin Aptuh ah,ıp. .. erif 
bin llırııhim, l\Julwır bin 

l\Iclı met. 

[Mabadi yar.n] 

üç buçuğunu önde alan ve 
blrlnciliği beklenen Süleyk 
üçUncillüğe d JlÜ. 

2 inci koşu 
1 ~alı e.n lngiliz at ve kterak

lara mah ustu. 4 hayvan girdi. 
Seyyit gene son saniyede ön· 
de koşan İnoresti yakalayarak 
g~çtı. Seyyit, lnorest, F rid· 
nav birinci, ikinci, üçüncü 
oldular. 

3 üncü kOıu 

Arap at 'e kısraklanne mah
su tu. 4 hay\'an girdi. Kısmet 
birinci Geyik ikinci, Alceylan 
üçüncü oldular. 

,, • t c , 1• ·n . ı·k ,c Jıınıt ı-.1 • 
]erinde C .c.:m ı k 
de Yunan mcııılinıinden .. tı· 

1 rrn·ık 1
>a

111 
çnn halkı ,uruı '· . 

J l ·ı.ı.ı· 1 nrin gunclcrdı~ı 
ı u ıa ım. . , e ~·ok 

\'upurlarla g1cmı;-
in~ınt 'hiımrder ifa cunı;tt· 

1 mc· 
f. 'l ucnbi ı .ontlral ı n, • 

1 ı;nnfımırın 
Sttrifi Y un:ınlı nr le 
tc iye edikn bir .kı ur.;Uhu 

h 
clac.: ı en 

ocalık .c.:cm . dolayı 
in!Wni hızınctınden 1 c 
YıınıınJılıır kencli .. ini :ız c.:. 

mi:;-lcrcli:- . <kıne· 
ltcfil,n"ı Jngilcere' c \ 1 ı:ı-

cck kendi 1 burttdıırı 11
' 

• d 1111'\l'" 
ra' ıı. \nkıırtıdıuı .... ııa· . ı · !ll ı.;[l ... 
cer Gc 'an 1) an ~ •le ini ]l ,,in rı1c c 
mın·ı ı u - -. Tok) O} a 
tal.ip etmek ut.ere 

Bundan sonrl\ Karacabey l.Jg~id~c:·c:c.k~ı~ir;_,. -~;:::;:-;;-ı 
h h il 1 ler • 
ua mm ma su erinden Ally~. Hatıra ge en ~ 

Satıı 

Seyla, Yek et, Memduh mü- r...u-zcl bir çare 
ıaycde ilt: satıldılar. U 

4 üncü koıu Kıra! on 1>eııncl Lul zıım•; 
G d t k aılı arabalar ) rn 

ilnün en mühim koşusuydu. mn a e .. d ) 
in ihr. aı1nrın:ı mah u tu. Bırl mod oirnuftu. Hiltiln b ınl ar h ine Hlştü •r • 
meşhur Kapgrfoe olmak üzere araba ııOnnek eves ıdıire el· 
üç hayvan yar.ılıııı~tı. Fıilozoff Ancak maharet tıc:n ka7.alar 
gfrm1ıdı. Banam il ile kap tıklerınden tıdr krr•I baJ\ e-
koştul:ır. O l:ed:ıı heyecanlı ol· vukua gelıyor ıı.b brırı bir 

ı. d . r. rarık una ) 
mıyan KOJU a (Jt"ne Kap pelc kılın! Ç'lı.1 4 dı B~· 

f ı.ı ı. ak db bulmasını sll) e . 
az. rı> " HZnnıır • töhrctinl ıe ir M •• Darıan on ,, 
biraz dnha tezayit t•lll. vekil · 

Bu hayvnnm harikuJıı.de n1 lın· d .ıı kl · a eu · n onu· 
ıaıım1 bir koşu ınrı.ı vardır. f(aı.aların tamaıne 

t 
. 1 arıu bu) urur 

5 inci ko~u ne geçi ıne;ıın 

Yerli 'e arap et , c kısrak· musunuz~ 
lara nıahsu tu. 6 hnv\an airdl. Tabıt.. k 

J e h fJ .. ı~i bana bııa ıoıı. 
Ve Geyik birin ı, Küçük· O 8 ~ • k J bl 

Jn '- T Erteııl günll. lı:ı '~L} d 1 . 
ccy n iKincl, ~y)'ar ü üncü nmc 1 dar cıtı. r.a .ıı 'I· 

oldulcır. t'mırn a§ını Ei"~rncd.kçe 
Y b d b 1 d 

nn otııı > 1 I L 
r.rı~ın ilişin e inici "T t'1l b ı..ı.ıllnııamı) :ıc j{ arı u 

b 1 k 1 H 
ara a I . d 

ıızı arı ,.,ı iyet elli rr. alin emirnanı nln en lllÜ ııın m • 
ikisi nedense bil&har dugli~n'i· 
ye bile kalktılar. Orındn carih Clt· 1 ıdı. d bütün P • IL1 gün onr& 
bir hata olmadığı için bu ııl.A- "'I te kndın 1 r fınd.:ın ıd ~r t • 

) etın lıüknıe ıeslrl olmadı. ' b r. I" •· dılen lı r tek ar a ~ f 
6 ıncı kC>EU !:J Parl ~ndınl rın " 

Karne.ab }' frnr ısı ıııah ulft"· d au. cJ ı kt il ı •· 

j 
ı,, ını ~rn ' 

rınden dlıl ıaylıııra mafuu han· bin ara tijt nf re • 
clıl•p korueuydu. Jokey mekte· rek otU1. ynıını 1 ~eıı tınıtUI 
Lı ı •-o ük 1 • L!::~"!" ~ı~ll~nıw,c:e•;";.c;.....----. 
0 n n " Ç yavru arı tarafından 



Havada 4 1t~n..... 1 ;:::cı:i 
ti !! li 

·::::=:ıım::::::::::=::::::=::;:::;::.-::::=::r.::ı:::nr.:n::r.:::ı=::ur.::a• 

Komedi Fransez 
Bugün bir ölü evinden farksızdır 

Ün sekiz senelik fark - Acıklı hatıral~r 
Sinemanın zaferi - Parisin ortasında 

deniz kıyafeti 

Parise gidip Komedi 
Fransezi ziyaret etmeden 
geri dönmek bir tiyatro 
müntesibi için bir cinayet 
olurdu. Arkasında çok şe
refli bir mazi, havasında 
pek büyük san'atkarların 
nefesini ve sesini saklıyan 
bu tiyatro kudsi bir mezar 
gibi, muhakkak görülmesi 
lazım bir mezar gibi. Zaten 
bi,. kere daha kanaat ge
tirdim ki Komedi F ransez 
bugün hala yaşıyorsa. bu
nu verdiği eserlere değil, 
vaktile çatısının altında 
besleyip büyüttüğü kudret
li san' atkarların ölmiyen 
şöhretlerine borçlu. San'at
karlar ölüyor, kudret kay
boluyor, fakat şöhret insan
dan da, iktidardan da da
ha çok yaşıyor. Sara , Ber· 
nar, Duze öldüler, Karuzo
nun ciğeri toprak oldu, 
Şalyapin eski sesini kaybet
ti, fakat hepsinin şöhreti 
her diyarda yaşıyor, isim
leti her memlekette dilden 
dile dolaşıyor. işte bugün
kü Komedi Fransez de tıp

kı böyle şöhretile vaşıyan 
bir ölü. 

Paritse çok az kalacağım 
için pazar matinesinden 
istifade etmek istedim. Te
atr Fransede ( Britaniküs) 
oynanıyordu, oraya gittim. 
Sahnesi gibi salonu da hiç 
değişmemiş, hemen hemen 
herşey aynı yerde. Tesadüf 
bana birinci balkonun bi
rinci koltuğunu verdi. Ye

rime oturunca birden hatı
ramda mazi canlandı. Bu 
koltukta on sekiz sene ev
vel ( Mune Sülli ) yi Ham
let ve Kıra) ödip temsil 
ederken seyretmiştim. O 
zamandan bu zamana ka
dar Komedi Fransezde de
ğişmiş hiç birşey yok. O 
san' atkarlardan bir çoğu 

şimdi topraktır, Mune Sülli 
Pol Mune birbiri arkasına 
göçtü gitti. Tiyatronun ta
vanına o zamanlar daha 
Alber Benar panosunu as

mamıştı. 

Nihayet piyes başladı, 
işte Ağripin rolünde Ma
dam Delver. Bu kadını en 
son defa gördüğümün 
üzerinden tam on altı sene 
geçti, ne garip, o da hiç 

değişmemiş, hatta daha 
gençleşmiş gibi, sesi hala 
o güzel trafediyen sesi, en 
ufak pürüz bile yok, Alek
sandr Neron oynuyor, se
neler bu san' atkarın me
ziyetlerinden bir çoklarını 
yıpratmış, onu yalnız (Ru
tin) ile yaşayan bir Ka
boten haline sokmuş. Ko
medi Fransez bazı uzuvla
rını çok çabuk eskitiyor, 

onlari boşbosuna harcıyor, 
işte Aleksander bu kur
banlardan biri. Bu yazın 
tahemmülsuz sıcağında don 
akşam ( Aimer ), bu gün 
Britaııiküste Neron, bu 
akşama Rober gibi büyük 
rolleri oynamak için insan 
beygir olmalı, yahut da 

deve. 
Aleksadır bitmiş bir hal

de, halbuki gözlerimi ka
par kapamaz onu daha 
konservatuvardan yeni çık· 
tığı çağlarda Munenin kar
şısında Kreon oynarken 
ıröriivorum, ne değişiklik. 

Eski Aleksandrın yerinde 
şimdi büsbütün başka biri 
var ki ben o Aleksandrın 
hayaliyim diyor. 

Komedi F ransezi ziyaret 
beni on sekiz sene genç-
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leştirdi. Hala eski zaman
dayım zannediyorum. Hal
buki san'at dünyasında o 
zamandan bu zamana ka

dar ne inkılap seneleri 
geçti, anlatılan bu inkı

lapların izleri ve eserleri 
Teatr F ransenin kalın du
varlarından bir türlü içe
riye girmemiş. Peki ama 
kafalar da duvarlar kadar 
kalın mı? Hala san'atka
rın rüzgarile sallanan köh
ne, eski bez dekorlar, hala 
senelerin tozlarını taşıyan 
ihtiyar panolar, bir hayır 
sahibi çıkıp da tozlarını 
bile almamış. Acaba pek 
an' aneye sadık olan Teatr 
Franse bu tozlu, topraklı 

şeyleri de an'ane için mi 
saklıyor. 

Bizzat hayatın değişikli
ği her şeyde yenilik ve 
ilerlemek istiyor. Ben on 
sekiz sene evvel bu hiç 
değifmemfş Komedi Fran

sezde aynı eseri seyreder· 
ken o zamanlar yanılmı 
yorsam ( Bleryo ) Manşı 
tayyare ile aştı diye zafer
den kıyametler kopuyordu. 
Ben on sekiz sene sonra 
şarktan garbe kadar olan 
mesafeyi muntazam hava 
postasile geçip geliyorum, 
fakat komedi F ransezi hala 
Blcryonun Manşı geçtiği 

zamandaki halinde buluyo
rum. Aradan geçen senele
ri nereye saklıyalım. 

ilk san' at zevkini ve 
lezzetini veren bir üstadın 
alil düştüğünü görmek 

kadar acı bir levha karşı
sındayım. Ben bu tiyatroda 
Mune Sülli denilen ikinci 
bir Allaha tapmıştım, ben 
bu tiyatroda ilahi Barte 
denilen kadına tapınmış
tım. Şimdi bu mabette 
artık onlardan eser yok, 
mukavvadan bir put bile 
yok. Bence artık T eatr 
F ranse vaktile bir sevgili
nin yaşadığı çatıdan, onun 
hatıralarını saklıyan bir 
ölü evinden başka birşey 
değil. 

Perlaşezi gezdiğim, ora
da Raşelin, Marsın, Tal
manın mezarlarını ziyaret 
ettiğimden daha fazla he
yecan veremiyen Komedi 
F ransezden büyük teessürle 
ayrıldım . Halbuki orası 
san'atkirlara ışık verecek 
bir zıya kulesi gibiydi, şim
di o lşığın sönmüş oldu
ğunu gördüm. Işık sönmüı; 
ve kule yıkılmış. Komedi 
F ransezden eli ve gözü 
bomboş çıkıyorum, bizim 
için alınacak hiç birşey 
kalmamış. Ne yazık ki di
Jter küçük san'at tiyatroları 
da mevsim dolayısile ka
palı. Elhasıl Paristen tiyat
ro hususunda bir istifade 
edemeden döneceğim. Hani 
insan bir kadının hayalini 
uzun zaman muhafaza eder 
de, senelerden sonra tekrar 
gördüğü vakıt onu haya-· 
!inde yaşattığından büsbü
tün başka ve çirkin bulur, 
işte ben de öyle oldum. 
Bu hızla kendimi avutmak 

A.hmat Kemelettln, Ce
ldl, Mustafii Sabri 
efendiler aleyhindeki 

kaı-arları refetti 
Ali karar ney' tU riyaselinJtn: 
Zonguldağı fştanbtıl lıükOmeti 

nanıına zapt ve idare etmek 
üzere gönderilmiş olan nıüta
sarrıfla birlikte gidip bir 
müddet kaldıktan sonra nıezu
nen lstanbula gelerek avdet 
etmemesinden ve o zaman me
maliki meşguleden madut bu
lunan lstanbulda vazife kabul 
eylemesinden dolayı hey'eti 
mahsusaca hidemah demtte 
ademi istihdamına karar veril
miş olan lstanbul polis memur
larından Ahmet Kemalettin 
efendinin hastahğıııa binaen 
Z-0nguldaktan lstanbula azimet 
eylediği ve bir özrü makbule 
müstenit olmaksızın alelıtlak 

gitmeyip azimetinin bir maze
reti sıhhiye ve masuniyete müs
tenit olduğu sureti resmiyede 
tahakkuk etmekte olduğundan 
hakkıudaki kararın ref'ine 
mOttefikan karar verilmiştir. 

§ Kilisin işgali esnasında 

Fransızlar tarafından polis ıne· 

murluğıına tayin cdilmesinJen 
dolayı hey'eti mal-susaca hide· 
matı devlette ademi istihdamına 
karar verilmiş olan Celal efen· 
di kuvayi milliye kumandanla· 
rının tensibi ve kuvayi milli
yeye hizmet gayesi ile mahalli 
kaymakamlığı tarafından alel· 
usul tayin kılınmış olduğu ve 
memuriyeti esnasında amali 
milliyeye muhalif bir gQna 
el'ai ve hare~atı görülmeyip 
bilakis kuvayi milliye beya:;na
melerini dıvarlara talik ve 
dahildeki Fransız harek1tından 
kuvayi milliyeyi haberdar eyle
mek gibi şayanı takdir harekatı 
mubuk olduğu ve bu tayin 
keyfiyetinde Fransızları dahlfite· 
siri olmadığı resmi w gayri 
resmi tahkikattan anlaşılmakla 

hakkındaki kararın ref'iııe mfit· 
tefikan karar verilmiştir. 

§ Anadolu ordusuna vaki o
lan davete icabet etmemesinden 
dolayı hey'eti ınahsusaca nisbeti 
askeriyesi katcdilmlş olan 
piyade yüzbaşılarından Erzin· 
canlı Mustafa Sabri elendi da
vet esnasında kendisi, refikası 
ve kızının hastalıkla muztarip 
oldukları Hh hastanede kah 
hanelerinde m ütemadiyeu !eda· 
vi edildikleri mfitaaddit rapor· 
lar mündericatıııdan anlıışıldığı 

ve davete mazereti sıhhiyesi 

dolayısile icabd etmediği 

tahakkuk ettiği cihetle hakkın
daki karam re!'ine müttefikan 
karar verilmiştir. 
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ıçın başka sevgiliye baş 
vuracağım. Benim iki ezell 

sevgilim vardır ve ben bugün 
bile iki evli gibiyim, biri 
tiyatro ki ilk gözümün ağ
rısıdır, öteki sinema. Ha
yatım bu iki sevgilim ara
sında geçer. Bazan birin
den, hazan ötekinden mu
vakkaten ayrılırım, fakat 
ruhum her zaman onlarla 
beraberdir. Tiyatroda ara
dığımı bulamayınca sinema
ya baş vururum, bu sefer 
de öyle oldu, Komedi Fran
sezin hırsını Paramunt si
nemasında gösterilen Moris 
Şövalye nin sesli filiminden 
çıkardım. 

Amerikalılar Pariste bü
tün Avrupa halkının göz
lerini boyuyacak mikyasta 
bir sinema binası yapmış
lar. Amerikadaki eşlerine 

nisbeten çok mütevazı 

olan bu bina gündüzün 
on birinden gecenin birine 
kadar dolup boşalıyor. 

Sesli film sinemacılığa 
yepyeni bir çığır açarken 
kurnaz Amerikalılar hemen 
Avrupayı da düşündüler, 

Fransadan Moris Şövalye 
gibi çok sevilmiş, çok 
şakrak bir adamı Param
unt müessesesi aşırırken, 

Almanyadan da Aleksan
dr Moessi yi Warner 
biraderler kapmışlardı. Mo
ris Şövalye birinci defa 
olarak bir sesli filimde 
oynayacak, tabii bunun 
Paris ıçın ne büyük bir 

VAKiT 
' 

Siyaei Bahisler 1 ·- c 

Filistindeki kanlı 
bo~uşmaların sebebi 

nedir? 
Son hafta zarfında Filis· 

tinin Kudüs, Hayfa, Yafa 
gibi mühim şehirlerinde 

l\liislümanlarla Yahudiler 
arasında kanlı hadiselerin 
nıkuu, birdenbire bütün 
medeniyet Aleminin nazarı 

dikkatini, bir mahşeri edyan 
olan bu taraflara çevirdi. 
Slırlye ve filistinin Osmanlı 
devlednden ayrılarak birinin 
Fransız, di~erinin lngiliz 
maml a teYdiinden wıırıı, 

buralarda sükurıet ye müsa
lemctin devam edeceğini 

tahmin edenler, her iki sa
hada an bran vuku bulan 
kanlı ve vnhim hadi>cler 
kar~ısında tahminlerinde al
dandıklarını gördüler. Çünkü 
bu havalinin idaresini der· 
uhte eden devletler, yeni 
ihtilaflar ve münazaalar te\ · 
lit edecek tohumları birlikte 
getirdiler ve bunları derhal 
ektiler. 

Bugün bllhassıı Filistinde 
yuku bulan kanlı haclisclcti 
mevzuu bahs edeceğimizden 
burada ekilen fesat ve niza 
:::ı::::::n::c:::::::::::ır:ı::::::::::::::::: 

yenilik olduğunu tasavvur 
edersiniz. Filhakika göste
rilen emsalsiz rağbet bu 
tahminin boş olmadığını 
ispat etti. Doğrusunu 

söylemek lazım gelirse bu 
film ( Chansons de Paris ) 
demek başlıbaşına Moris 
Şövalye demektir. Baştan
başa, sonradan pek çok 
iştihar eden (Christine) in 
( Valentine) şarkısile dolu 
olan bu filme hazin bir 

mevzu da bulmuşlar. insanı 
güldüren ve ağlatan çok 
zevkli bir film. Bu filmi 
gösterirken pek tabii ki, 
Amerikada olduğu gibi 
otuz kırk kızdan mürekkep 
bir de rövü olacaktı, nite
kim Moris Şövalyenin da
imi bir alameti gibi olan 
hasır şapkasından kırka 
yakın güzel mahluk çıkar
dılar. 

Yetmiş seksen kişilik or

kestra (Valentine)i büyük 
bir ihtişamla çaldı ve Se
ans da o suretle bitti. 
Hem ben memnun, hem 
seyredenler memnun. 

Dışarıya çıkar çıkmaz 
buluvarın serin kokusu o 
o günkü tiyatro ve sinema
nın yorğunluğunu savurdu. 
Şimdi Şanzelizedeki (Lido) 
ya gideceğiz. Venediğin 
karşısindaki plaja nazire 
olarak Parisin göbeğinde 
yapılan bu havuzlu, banyo
lu yeraltı salonuna uğrama
mak • ziyaret ettikten son
ra söylü.yorum • Parisin gü
zelliklerinden en mühimmi
ni ihmal etmek olacaktı. 

Yeraltında son derece 
zevkle döşemiş, kızıl renkli 
ve altın yaldızlı zarif bir 
salon tasavvur ediniz ki 
siz yer ve ya içerken önü-
nüzdeki masmavi suda 
renk renk güzel kızlar 
banyo ediyorlar. Doğrusu
nu isterseniz bu kadar gü
zellik okadar çabuk tasav
vur edilemiyor, daha iyisi 
tavsiye ederim, siz de gö
rün, ondan sonra konuşu
ruz, bayılmakta hakkım 
var mı, yok mu, çünkü 
bendeniz bayıldım, bayıl
dım. 

Yazımın ismi havada 
dört gün, fakat ben müıa
adenizle bu sefer havadan 
hiç bahıedemedim, ama 
havaiyattn tümen tümen. 

Jirh14rul Muhsin 

tohumlarının mahiyetini tet
kik edeceğiz. 

lnglllzler, 1917 scncsinip 
sonlarında Kudüsü işgal et
tikten sonra, ozaman lngil· 
tere hariciye nazırı ~aliur 

bir beyanname neşrederek 

Filistin de bir Yahudi yordu 
tesis edileceğini ilan etmiş, 

bunun lizerine Siyonistler işe 

başlı yarak Y ahuclilcrin Fili5-
tine muhaceretin! ,.e Filis
tini imar ve istimar etme
lerini temin etmi~lerdl. 

Bir taraltan Yahudiler 
akın akın fllistine muhace
ret ediyor, diğer taraftan 
lngiltere hükfımeti onlara 
her türlü teshilatı göstererek 
İbrnniyi resmi lisan olarak 
kabul ediyordu. 

Yahudilerin, bu şekilde 
Filistine akın etmeleri yerli 
Arapları son derece hiddet· 
lendirdi. lngiliıler Aarapiata 
istiklal vaclctmcnıi~lcrdi. llal
buki yeni vaıiyet onlurı yal
nız lngilizkrin değil, ayni 
zamanda Yahudilerin de esiri 
ediyordu. ,\araplar bu vazı. 
yeıre ademi memnuniyetle
rini 1920 senesinin mcba
clisindc yaptıkları tezııhurat 
ile ifad~ ettiler. Yaymlilerin 
bir takım müfrit propagan
daları, bu tczahuratı, iğtişaş
larn çevirdi. Ayni senenin 
nisan ayında Kudüs, Beysan 
Scnıah şehirlerinde kanlı vak· 
alar oldu. 

Araplarla Yahudiler ara
sında hasıl olun münafereti 
izale etmek kolay dej!;ilcll. 
Araplar, Yahudilerin büutün 
Filistin! yahudilc~tirmek pe
~inde ko~tuk1arını nn1ayarnk 
mevcudiyetlerini müdafaa i-
çin ileri atılmak istiyorlardL 
lngiliıJcr buna mani olmak 
için yeni bir beyanname neş
retmişler, biitüıı Filistin ahali
sinin Fili>ıinli oldu~unu ve 
öyle tanındığını, fakat yahu
dllerin serbest inki~afına ela 
müsaade edilcce~ini söylemi~· 
ler fakat bu beyanname Arap
ları tatminden çok u1.ak kal
mı~tı. Arapların istedikleri, 
Balfur beyannamesinin ilgası 

idi. lngilizler bunu yapamı
yor, binnetice Araplar va,;i
ycte mnamıyorlıırclı. 

l 922 senesinde lngili;der 
Filbtinde 22 azadan nılite

şckkil bir niedis tesis etmek, 
bu meclis azasını umum 
memurlardan tayin, 12 sini 
intihap ettirmek istemi~ti. 

:\lfıntehap 12 azanın sekizi 
l\liislüman, 2 si Yahudi, 2 si 
1 lıristiyan olacaktı . .\liislli· 
manlar bu intihaplarn i~tirak 
etmemi~ler ve bu iş akim 
kalmıştı. !923 te l\llislii· 
mantarın da Siyonistler gibi 
teşkilat vücuda getirmeleri 
kabul olıınmu~ fakat Arap
lar bunları reddederek llıılfur 
be)'anname>inin ilgası üze
rinde ısrar ctmi~lercli. 

O zamandan bu zamana 
kadar Arap · Yahudi cidali 
gizli, aşikar, mutedil, miifrit 
şekiller de devam ediyor. 

'on a1lar zarfında, Arap
lar ile Yahudiler arasında 

"ağlama duvarı" üzerinde 
hissiyatı mütemadiyen tehyiç 

eden bir ihıilı\f ba~lamı~ Arap
ların müstevli ve gasıp 
tanılan Yahudilere karşı hu
sumeti nihayet inrıt:lk etmiş 
ve pek kanlı hadiseler nıkıı 
bulmuştur. 

Bütün bu hadiselerin se· 
bebi, Filistini Yahudi yurdu 
sayan ve Araplara mevcu
diyetlerinin tehlikede oldu
ğunu ihsss eden Balfur be
yannamesidir. 

Bu beyanname bertffraf 
edilmedikçe bu kanlı vakıı-
ların devam ede<:.eğlnden 

şüphe edUme:ı. • 

O. R. 

KUçUk Haberler 

Zirot kooperatifler Yeni balı ane 
Balıkanenin nakli halı 

kında Şehremanetinin ro· 
talaası sorulmuıtur. Eınaıı 

sıhhiye mildiriyeti bu h 
susta bir rapor hazırlaııııt· 

Bu sene hükCımet istih
sal kooperatiflerile metgul 
olacaktır. Ziraat b8;Dkaaı 
bu hususta bir kanun la
yihası hazırlanmaktadır. 

Bunun için baıka mem· 
leketlerdeki zirai koopera
tifler tetkik edilmektedir. 

Avrupadaki ticaret ıeh
benderlerimiz yaptıkları 
tetkikleri Ziraat bankası· 

na göndermektedirler. 

• Şehremini Muhittin B. 
buzsuıluk münaıebetile 

buz lstıhsalatını çoğaltmak 
için Kadıköyünde bir buz 
fabrikaaı yapılacağından 

bahsetmiıti. 

Şimdiye kadar Kadıköy 
halinde aoıtuk hava deposu 
olmadığından emanet so
jtuk ha va deposu için büt
çeıine 20 bin lira tahsisat 
koymuıtur. 

Emanet buz fabrikasını 

hal yanında yapacaktır. 

Buz fabrikasile beraber 
ıoıtuk hava dedosu da inta 
edilecektir. 

• Borsa komiser vekili 
Hasan B. sarrafları teftiıe 
devam ediyor . Sarraflar 

evvelce borsaya dahil değil
lerdi. Şimdi borsaya kay
dedildlklerinden borsa fiat 
cetveli mucibince muamele 
yapmakla mükelleftirler. 

Bordroda her ecnebi pa
rasının fiatı vardır. Bu su
retle halle para bozdurur

ken yaptığı muameleden 
emin olabilir. O günkü fiat 
üzerinden para bozmıyan 
sarraflardan tikayet edenler 

borsa komiserliğine müra
caat etmiılerdir . Komiser
lik her zaman bu gibi fikii
yetlerl dınliyecektir. 

• Rokfor peynirinin nasıl 

yapıldığını öğrenmek üzre 
bundan iki sene eve) Bul
garistana tahsile talebe 
gönderilmittl . Bu talebe
lerden ikiti memleketimize 

avdet etıniıtir. Peynircilik 
tahsil edenler Bal1':esir vi
layeti dahilindeki çiftliklere 
yerleıtirilmiılerdir. 

· Mahlüt yağ meselesi , 
Emanet tarafından gönde
rilen nümunenin Sıhhat 

vekaletince kabul edilme
sile hallolunmuıtur. Mahlüt 

yağ formülü yüzde 30 süt 
yağı, 55 iç yağı ve 15 te 
nebati yağ olarak tesbit 
olunmuıtur. imali serbestir. 

* Edirne valisi Emin B. 
ıehrimize gelmittir. 

* Şehremaneti yeni bir 
verem hastanesi yapılıncıya 
kadar bir bina bulunarak 
verem hastanesi açılmasına 
karar vermittir. 

·· lstanbuldaki bilümum 
orta ve yükıek mekteplerde 

T eırinievvelin birinden iti
baren tedrisata ba§lana· 
caktır. 

Son bir ay zarfında 

müskirat inhisar ida'resi 
(50) yerde kaçak rakı , (32) 
yerde de kaçak rakı ima
lathanesi yakalamı§ , muh
telif kaçakçılardan da 300 
teneke ispirto müsadere 

etınıttir. 

. Şehremaneti makine 

müdürü Şefik 8. evvelki 
gün garip bir tehdit mek
tubu almııtır. 

Mektup çok uzundur ve 

posta ile gönderilmittir. 
Mektupta Şefik Beye 1 ey
lüle kadar istifa etmediği 

takdirde öldürülece~i bildi
rilmektedir. 

Şefik B.bu huıuıta malü
matı olmadığını söylemekle 
beraber Emanet icap eden 
tahkikatı yapbnnaktadır. 

tır. Rapora nazaran balık•· 
nenin eıaalı surette ıslalıı 
ve baıka bir yere nakU 
lazım gelmektedir. 

Şimdi Şehremaneti sılr 
biye müdiriyetinin noktaİ 
nazarı ıudur: Burada asri 
balıkane teıisi lazımdır· 
Bu bina bir balık hali ol
malıdır. Halin ortasındl 
taze balık sa tan balıkçı 
dükkanları, diğer tarafındı 
da tuzlayıcı mağazalar! 

bulunmalıdır. 

Binanın önünde yapıla· 

cağ bir rıhtım suların ba• 
lin içine girmesine ma.Jll 
olur ve vesaiti nakliye ele 
daha kolaylıkla yanaıır. 

Balıkların yıkanması için 
balıkaneye Sarayburnu gibi 
suyu berrak yerlerden mo
törle su getirilmelidir. 

Şehremini de sıhhiye 

müdiriyetinin mütalaasına 

ittirak ederse rapor veka· 
Jete gönderile.::ek ve bıı 

yolda teklifte bulunulacaktır 

• Sinop kibrit fabrikası 

ile onnanla.rında tetkikat 
yapmak üzere mütehassı• 

ı M. Bemhardın riyasetinde 
bir heyet Sinoba gitınittir· 

Muhtelit mü bade le 
komisyonunda bu hafta 
içinde bir heyeti umumiye 
içtimaı yapılacaktır. 

* Askeri mekteplerden 
bazılarına 929-930 dert 
senesi tedrisatı batlamııtır. 

* Bulgar jimnastik takı· 
mının Ankaraya davet edil· 
dij!ini haber veren " La 
Bulgarie" gazetesi henüı: 
bu davetin tetkik edilmekte 
olduğunu kaydeylemektedir0 

Ortaköydeki bazı tütün 
imaliitanelerinde çalııan 

amele, 30 ağuıtus, 6 eylül 
cuma günlerinin yevıniye· 
!erini tayyare cemiyetine 
terk ve teberrü etmiye ka• 
rar vermiılerdir. 

* İstanbul Posta ve tel· 
graf baımüdürii Hüsnü B. 
mezuuiyetindı;.-ı avdetle va• 
zifesine baılamııtır. 

Barem kanununa tev· 
fikan yeni kadroları gel· 
mi§ olan devairin maa~ları 
pazar gününde itibaren 
tesviye edilecektir. 

• Şehremaneti evelki 
gün eylül maaşını tevzi et· 
mittir. Bugünden itibaren 
de ücretlerin tevziine batL 
yacaktır. 

Emanetle Barem kanu· 
nu ancak yeni sene maliye 
baıında tatbik edilecektir. 

• İtalyan sefaininin ge
çenki ziyaretini iade etmek 
üzere Rusların Njesnomoı· 
tik ve Frunze torpido mu· 
haripleri Napollye gidecek• 
!er ve bu münasebetle 
sularımızdan geçeceklerdir· 

Poliste yeni terfiler 
Geçenlerde terfi imtih ınl 

yapılan polblerımizden 60 

kadarı mu\ aHıık olnıııŞ ,·e 
terfi emirleri diiıı kendile• 

rinc bildirilmi~tir. 

(;elen füt~ıe gör~ Eınin· 

önü muavini ;'l;~zım il ikinci 

komiserliğe, ikinci konıi>er· 

!erden Yaşar B. baş korni· 

serliğe, muavinlerden 1ııs 

ve Enver Beıler ikinci kır 
. 1 ndaıı 

miserliğe, polıs santra ı 
'kaJ:ın Osman Nuri, müteferrı 

c1·1fr 
Kadri Ömer 1 lilml Efen 1 

' ' rdlr· muavlnll~e terli edilml~le 



:asz 

Kari mektubu 

Sokakta nasıl 
yürümeli? 

Bir karilmldn 1Şehre
rnanetlnce ehemml
J!etle naUJrı dikkate 
elınmlUı icap eden 

m'iJtalAıı'llJn 
Mcmlck~timi7.e seyyah ce!

bine ÇAlı,tığımız şu sırada 
hey şeyden evvel sokaklarda 
mumru uburu temin ve bun
lara medeni bir sehre yakı-. " . 
şır şekli intizam vermek IA· 
7.lmdır. Aşağıda yazdığım 
şeyler mcdent bir şehirde tat
biki icap eden en iptidai ve 
en cJzem tedbirlerdir. 

1 - i Jnlkm ve ,,esaiti 
n:ıkliycnin yiiriiyüş istikame· 
tinde mutlaka yolun sağını 

takip ctme)i. (Bu .soka/darın 
~ köprünün münasip mahalle· 

rfne, yüniyiil tsHkametint gös· 
terir bir o~ işoreiile a; Sağdan 

fi din,, cümle.sini Jıaol lao1ıalar 
tali~ sure/ile ahaliye ihtar edil· 

m~idir. Bu ihtar lstanbulda 

imal edilebilen beyaz emaye 
ldvhalar üzerine siyah oeya 

l?_oyu lacivert harflerle uzak/an 
iôrül~lt. ıveçhile yazılmalıdır.> 

2 - Bilcümle :vesaiti nak· 
.liyeye V!! bilhassa vapurlara 
ı\renJere v:e tr::ımvaylarn girip 

çıkan halk bunlara gerek 

binerken ve gerek çıl..-nrken 
süratle ve gene yukarda mez· 

kOr şenıtc tuhtında yüriiıne· 

lidir. 
3 - SolrnkJarda ve ya 

t-..aldınmlarında durup ko· 
nuşmıık katiyl!n mcncdil· 

melidir. Sok:ıklnrdıı tesndiif 
ettikleri insanlarhı ;görüşmek 
istiycnlr.r yiirüyiiş jo:;tiknınc· 

tini takip ederek görh,mekte 
serbestti der. 

4 - nukknnlardım . okak-
• Jarn su ve sliprüntü aolması 

ye ya dahildeki rozl:ınn 

dı nvn tipürülmesi şiddetle 
' . mcncdilmclidir. J)ükkam.-ı.la-

nn sokakları sulaması da 
kat'ycn rnenedilmelidir. uln

mak \ aıif e:>i :şchremanecine 
'1li ttİr. 

5 _ Nihayet sokaklarda 

ahali ve 5eri ve. :ıiti nakliye 

mu tesn:ı. batnal. kiifeci, sı· 
rık hamalı, ökiiı ve ınand3 
arab:ılannın geçme-;i her ne 

,~cçhilc olursa ohun kntiycn 

~cncdilmelidir. 

6 - Sokaklıınla ,.e klip· 
rü üzerinde, vnpurlar.dıı, si· 

ncmalntıda \ "C • airede dola· 
şan seyyar sntıl!ıl:ır ve esnaf 

ile l~üfecilcr, 1rnnduta boya· 
cıl:m ' 'e sokakJan işf;:ıl eden 
sergiler ve saire şidderlc ta· 
kip ve mencdilmdidir. Sey· 
yar esnaf medeni şehirlerde 
olduıtu gibi ancak urnba ile 
Ye bağırmamak şartilc icrayı 

5an ·at edebili rlcr. 
7 - Dükkfıncıfarın dlik:

'k~n har;cinde durm:ıhırı ve 
t:.relen geçenlere hitap ve 

bunl11n içeri c:ıvct ctmderi 
kct'iyen mencdi!mclidir. 

8 - Gramofoncu dlik-

kanl:ırınm k:ıpul:ınnı açık 
bır:ıkamk gramofon çaldır-

maları şiddetle menedilme· 
lidir. 

9 - E\·lerin ön pccerele· 
tinden sokaklara h!tlı si1kil: 

mesl ve yı çiçek sulamak 
hahnııcsile ve ya her hangi 

bir suretle su dökülmesi 
şiddetle men edilmelktir · 
1 O - Dileııciler rnutlaku 

toplattırlmadır . 

ıı - Açıkta pısorm'a 
~e sucuk gibi teaf fün ederı 
ınc=, adın teşhir edilmesi 
Ve sı.ıtılınası :şiddede 111en· 

{ "'Vala,,,,,,. ~ ) 
Hatırasızlıık 

Genlt balkonda" Rocklng 

Chah' " e oturup sallanan 

Hamdi bey: 
_ Hey gidi gençlik hey, 

dedi, dünyada hiç bir teY 

onun kadar çabuk geçip 

gitmezmit nıeier ! 
Şimdi fU Kalamıf koyu· 

na bakıyorum ela ' fU kar

pda Modanın top top afaç· 
lannı görüyorum da aklıma 
gençliğimin taıkın zaman· 

lan ge1iyor. 
Şu en burunda denize 

doğru kayan ağaçlan gö

rüyorsunuz ya , orayı çok 
severdim. Eskiden epice de 

tenha olurdu orası.. Bfrl'ÜD 
gurup zamanı, oraY• gittik; 

bir ben, bir de hayabmda 

ilk sevdifim bir kız •· 
Oracıfa aturınUf, konu· 

p.ıyorduk ama bilseniz ne 
platonik 1eyler bilseniz ... 

Metell ben: 
_ A.ht diyordum, ıu 

batan günef gözlerinizde 
ne pel akisler yapıyor. 

O, plüyor ve akpmlara 

bayılchfından, günet böyle 

bir defa babp da sonra 
hiç çıkmazsa diye düfiin· 

dilfütıÜ anlatıyordu. O arabk 
altımızdaki toprak kaydı; 
ben yerimde kaldım, kız· 
cağu atağı doiru gidiyor-

du. Hemen onu yakala· 
dım; telaı ve aceleyle elim 

göğ'süne gitmi~. 

Düıünü azizim! on seki· 
zine vannamıı, ııhhatini 

yıpratmamı' bir genç kız 
güğ5ü ... 

Kızı gBğsünün üs • 
tünde ellerimi kaTIJtturarak 
yukanya çektim. E.kl ye-

rine geldikten sonra da 
kollanmı apaadım. Orta
lık epi kararmı,b, kızcaiaz 

çekinir ye ba~mıak ister 
gibi bir hareket yaptı; fa-

kat baktı ki etrafta kim
seler yok; çırpınmadı, ba-

ğınnadı ... 
Şimdi onu habrladım. O 

~n 0 gözlerinin içinde 

saffet ve masumiyetin yıl· 
dıilan pınld&?.yan genç kız 
bana öyle sanlm1ş, dudnk-

lan.:rıı öyle öpmiiflü :ld •.. 

O günden sonra gene 
buralarda ve başka yer
lerde bir çok ma•:eralar 
geçirdim. Ne ağlamadan 

ne çırpınmadan, ne nazdan 
yıldım ve yılmadıkça mu· 
vaffak oldum. Kndın ya· 

· landan masum görünmesini 
en iyi bilen bir mahluk-

tur. Gözyafını hlc çilleri 
örten podra gibi kullan1r. 
Elimde bu prensip oldukça 
gönülden gönüle-ya.hut gô· 

nül bir tevehhümden iba-
rettir.- dudaktan duc:la~a, gö· 
ğüsten göğüse dola~um . 

Şimdi memnunum. Gözle
rimi mazi ve hatıralarla 

çevirdijim zaman gülüm· 
süyonım. 

- Oh, diyorum,.gençlik 
geçti, fakat her adımında 
içilmi§ tatlı bir ıaxap ha· 
arası bırakarak .. 

~ 

Gözüm, lmrtiki nğo.çlara 

daldı . Mazinin bom boş , 
habrasız ve çıplak iskele
tini görür gibi oldum. 

Ben de geçliğimde bir 
defa bir genç kıza biraz 

açılır gibi olmuı, ondan 
soğuk bir muamele görün· 

ce kınlmıfbm. 

Hamdi bey, sözünü ta· 
mamlayınca; 

- Bari ben de f!mdiden 
sonra öyle yapayım! diye· 

medim. Çünkü saçlarım 
bem beyaz, ve gözlerimin 

kenarlan bumburuıuktu. 

T.J 

Lfr11anların tefıişi 
Deniz ticareti miıdlır mu

-aoı ini 1üfit Behçet 8. Knm· 

denize teftiş seyahatine çık· 

mıştır. 

au sene Sıımsun deniz ti
careti mıntak:ısı da f::.t:ınuul 

deniz ticareti mtidiırluğli em
rine Yerılmiştir. Bu soretle 

İstanbul deniz ticareti Knra· 
denii'., ~larmarn liman daire· 

)erinin mercii bulunmaktadır. 

Müfit Behçet B. Karade
nizdekl bilumum Jiman dai
relerinin teftiş edecektir. 

r yoklama başladı 
Mütekaitlere, yetim -

tere, dullara 
Zirde zikredilen esa cıt daire inde t~kaiıtler~n~ ) ~tim· 

. , ı ııann büttın şubelerde eylul 929 ıldncı aln 
ıenn 'e t u ,,, ına ımuamcle::ıinc b:ışlanmı~ar, 3 f fl~tos cu-
)'lık ~·oıua . . 

8 . 
2 

cylill pa1.artesi, 'e 4 eylul çarş:ımba, 7 eylül 
nıarcesı, . kadınlanı, ı eylül pazar, 3 eyliil salı, 5 C}•lül 
cuınartC:>l ld olmf'k iizcre sekiz günde hitam bulacakor. 

erke ere ' pazar hiperi behemehal bi1..7.at müracaat etmesi ve 
i\laıtŞ sa ·· sı 

ki f 
wıtraü memur mahsusuna go::ıterme şart-

cüzdaoında o o 
' 

tır. d uo:;addak fotoğrafı olmıyanlar alacaldan 
C"iıdanın a m • . . 

t ıw:ıf ilsak etmeleri mecburıdır. 
·ı 'h bere fotOh· b' . ı mı a maltıliyct hasebile ız1.at muracaat etmı· 

Hascahk ve mıthAl polis dairesine ta. tik t>ttirmc1erl 

1 
bu1unduğll 

yen er 
IAıımdır. b hemehal veni Türk harfrrile ya1..ılmış 

llmibaberlc~t' Türk ba;flerile yazılan ilmihaberler 

bulunacaktır. t. 
kal ul edilmez. "h berine ilsnkı )Azım gelen pulların be· 

Yoklama Umı 8 
.,_

0 
dairesinde iptal edilmiş bulun· 

h l kanunun rnrını h d heme :ı ksi takdirde tasdi« eden mu taran an 
ıızımdır. A 

ması 
cezıı abnır · _..ı•si olan eytam ve arımilin 'erc-

K k kuruş mtıa$ pı.ı 
ır. r lı t!bl değildir. 

ceği Umıha~rle ~dd t zarfında. yoklama muamele:ı.lnl 
G.. nlen n•u e oste · eı ~,.. üç avlık maa tcv-

oklama muatn ı;:.ı J ıt 
yaporınıyanla:-ın Y yapılacaktır. Beyhude yere mcr· 
ziaunıo hinımından sonra ,... dır 

. tınemeleri a1.ırn · lr.eıe nıuracaat e şk . bir yerde ;maaş ve ücretle müs-
Tekaüt ol.upda ba~~arna ilmiıhaberlerini ait o lduıu 

tihdeın bbfunıntınn J ıwmdaı 
daitcicrde cesdk etttı·~deri . . 

_ _ _.;r.:Jfuru.J.ltitl'. ______ __..ı 

YltUT 31 Ap:ystos . 

1 Memleket HaberJerl 1 
Mcrain bopbancliıı
de kanii bir vak'a 

Mersin hapisancslnde kanlı 
bil" v.lc, • ;olm~. 

1 laplsanenln cinayet mahkOm· 
larınclan Kasım, F erraç ve Haa 
Ahmet isminde üç itişi ltevga 
etmişler, gazöz ~işelcrile L!rLir-

lerinl $ &Urcltc yaralamıı1ar· 
dır. 

Fahri 13. 11 ersir1de 
Tetkik seyahatinde bu1unan 

Posta ve Telgraf U. M. Fahri ı 
B. Mersine vasıl olmu§hır. 

/danada .~akalanan 
es·rarkeşler 

Adanada Mu"afa isminde 
bir kunduracı oo-ar\c~şhk cllr· 
münden yaka1aMrak mah1Ceme· 
ye veri1miştir. Tahkikat netice· 
sinde Lu adamın. evinl tam 
teferruatlı bir eı.;arhanc yap· 
tığı anla~lmış, ev basılarak bir 
sürü errarkeş diımü ınqhut 
halinde ~·nkalanll)ıştı. 

Siiue böceği ile 
r11ıiica:dele 

Haşarat müteHass1 ı Dr. Z~
.,.alfray , buğdaylara musallat 
olan süne b~e~l hak:kmtla tet

kik yapmı1 ve Lu muzıt bö
ce~ln Bürücek yayl!sile Gülck 

tarailannda kııladığı anlafllnııt· 
tır. 

Yakında mücadele 11e imha 
tertibatı ahnacakhr. 

Jicci bir 'cinayet 
İzrnirden bıldJrıldiğine .söre 

R~isdere köyünde Nuri ismin· 
de biri iki aylık gebe karısile 
Rasibc isminde 50 yatuıda bir 
kadını bıç~la b~azlınrldan 
keserek öldürmUıtür. Nuriniıı 
hrısı Mevhye evelce mnnase
bette bulunduğu Rasil>enln qğ· 
lu Necdıyc lcaçmıı oıouRundan 
Nurt, çôc:Uğu ondan almasın· 
dan iiphelen~ Katil ye.ka
danDUI Ye dumüqti itiraf etmlf· 
Ur. 

J(t/HJa Bursa f'ildj""e
tine ilhak 'JCdilecek 

Bursa 29 - jalıvanın Bur-
18 vilAyetinc tlhaltı için lın1lcle 
bccaylı ~eklinde bir hal . sureli 

mevzuuhahs olmııktııdır. 

Y alıva ka,Plıcal:uınclan ~
rudan doğruya Gemlik körfezin. 
de Kumlaya bir ıose inşımna 

karar verilmiftir. Bu yol 18 
kilometre olacaktır. Y Ol yapıl
dığı zaman ıtmdl 56 kilometre 

Olan Y alıva - Gemli\ arası pdc 
ziyade calmıt bulunacaktır. 

lzıninl~ s1t111a 

1zmir 29 - Bugünlerde 
memleket hastaneSııJe pek f nzla 
atmalı haJb( gıelrr(ildr. Huialar 
pertıan ve aanacak Jbtr halde 
kori~arda, yabnlryor. Yemek
ler kili der~ede y.apılmı)·or. 

~ TUiyet pek fenadır. 
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Bugliı1 31 ağu. to 1929 
İstanbulda Bahçe kapıda 

ETABUSMAN OROZDi-BAK 
Tiaırcrhanelerinin büyuk tcn :t.i ld tlı Mtt,mın birinci günudur 

Yünlü, pamukhı ve ipekli kumaşlar - Erk('k 
kadıu Ye çocuk elhi:Ph•ri- ltı·ıyat - ~lcfruşat • 

'

r • 
olcuhık c ynsı-1 ler u ,; ~~uıtalar- •~:ama.~ır-

Tuhafiy1C - Kuuduı·a - ftluthnh cdeYatı -

o~ mıcak 'c ~aire 

Son gelen büyük miktarda istok mal
lanmız çok ucuz olar zk satılmaktadır 

1vapurlar 
: 

adlk ZHI blHlrler '*"' 
Karadeniz 

Muntazam \e Lüks po tası 

Firuzan ;·~;, 
P azarteıi ::: ~~ 
kcci nhumından Jıırcketle 7.on· 
guld:tk. lnebolu, Sinop. m~un, 
Ordu, Girc~on. Trabıon, 
, e Rıze i keklerine ar.i· 

met .. e a\dct edecektir. TıT~ılAt
için Sirk cide Me,"adet bıını 
alunda ııccnulığına ınurıcaat. 
T clefon i tanbul 2.141 

liış içiu lüzumu olan l 
·······r.---.-ıı1t:=s• • •••••• :.;llill-1 Yelkenci 

malları hemen 

şiındid"n ~atın ahmz 

rsa~ n uuşKun tıauar uz tir ıue mus.esna 
bir de yüzde on iskonto mBYcutiur 

Mektep kitaptan 

ii VAPtiRLAfll 1 ı~ sürat Postaıı 
. r:ı.uks 'elsmetPaşa'apuru 

.. crı • 1' 
1 

günu uın 
ft Eylul P 8Z8f ıı:ıt 1 :> &e 

i G lata n1ıuınm. lımire n a d&n do!n' 
:: hareket edecektir. .. tabilerine Karadcnız Post$ 

Devlet matbaası müdürlüğünden , .Anadolu 
ı - ilk mektep kitaptnrıııın nihayet 7 eylüle, orta • 1 vt;ıı;ı Pazar 

mch'tep kitrıplnrının dn nihıı) et 23 eylule kadnr füıt takdiri 1 ~ 
komisyonuna tevdii icap e<ler. gUnu oktaıtı1 Sirkeci 

2 - Geçen sene !intlırı konulan kirnplnnn da yine bu hottketI. dot" ( ~ 
tarihlere kndnr komisyona re lim edilmiş olması mukrezidir. lnebolu. Gerze. S...-.V LLL.W. • Girelllll. Garele. ~· 

3 - l':itapçtlnr, Devlet matbnnsı fen meınurlujtna tevdi 
enikleri k-itnplara dnir ih1.ar edecekleri carihJi bir pusla • TrTabı.afoosll~ı ~çin Sır~ecide Yel 
imza ettireceklerdir. .. kcncl banında klin acenr.asına 

4 - Müelllnerc verilen iiercte alt muka' elename nü . mur.caat Tel 1staı11bul ısı5 
:::!lja:!s~ısı~n~da~k~·o ... m .. i~~-·o~n'."'"'n~ib~ra-7.l~la_z~.ım~ıJır_~· ~--------il n Galatada Merkez ~ 
- Feyziati lisesi müdürliiğlın<leıı: - nınd• Celtpıdl ve T.W• aceataı.tma -aeaaL 

1ezuniyct ikmal imtihanhrı 15 C) hil pazar g;ünü Beıotha 854 
ba ... hyncaktır. AH\kndar talebenin mezkur glındc saat 

8 de mektepte bulunmalan ve bil:\hnrc hiç bir mazeret 
kabul cdilmiyeCc.hr.i be~.:ın -0lunur. Seyrilef ain 

y,..:1:~. ~ ıcın ·T~t"a~b~I Deniz =-tic~;i 
1

1 .. -.-~~1 
Yunanlalar, kendi mem- .. d •• • t• d 

leketlerindeki tütün rnüs- mu urıye ın en: 
tahsillerini bir · teşkilata Miıdiıriyetimlzee yirmi ilA otuz beş ton Benzin knpuh 
raptetmiŞl~r; y~ni bir "tü- z~rf usulile miınakasa ile sııtın nlınacaknr \"ermek tsteycnle-
tün müstahsilleri cemiyeti.. rm h~.r -~rl -t~.k1ifnames1ni ha'i ve U7.erine isml yazılmış 
vücuda getirmiş1erdir. ve muhurlenmış bir 7arf jJc (682 lir• 50 kuruj) tendnau 

Yunan mılli bankası, Y:u- muvakkateye ait malsandığı m:ıkbuz ilmuhabcrini vey:ı Jui-
nan hükılmetinin 'k~faletile k~metçc m.u~cbcr ~i~ b_a~ka kefalctrınmc ini muhtevi diğer 
geniş vadeli krediler aç- bır 7.arf ı bmncl i ıkıncısınin içinde oldu~ halde ye\·m ve 
mıştır. Bu teşel>bU. derhal '~~ munakas~ o1nn 929 senesi Eylulun onbcı;inci Pazar 
tesirini gös~er~ek, Yuna- gunu saat onbeştc mudüriyctc vermeleri YC her gün mudı.i· 
nistanda tütün mahsulü riyet idare şubesine müracaatla \'artnamenin sureti muQ<ldata-

mikt.an azamt hıiktara çık- lll='s•ın•ı•n•l•ın~a•la•rı•li•çu .. •n•c•ü-de•f•a-o•la•rlik•-•il•An •o•l•un•u•r•. •••- - "Muhit,. çıkb 
mışbr. ııi 1 

Yunanlılann ~cuda ge- st anbul 
tirdikleri bu bitlik teşkili· 
tmm yegane gayesi bizim 
ihraç cttitimiz • memleket
lere tütün ihraç etmek ve 
bu suretle biziknJ yerimizi 
tutmaktadır. YtlÜnh1ar ay
nı . gaye ufrUnd'1ô teflcilitı 
h&h bülcınCia ka ,apmq-

Şehremaneti ilinıarı •Muhlr. in on btrind •· 

~hremaneftrulen: Bedeli ksşfi 17860 lira 8 kuruştan yısı çıkn· Seçıne yazılan arı· 
ibaret 1aden cfrınndın nebcan eden sultan Mustafa su· ~ında (Aptulhak l jAJnk) e 

, lar ~ :r~tl9r. 
' 

yunun demir borular nsıtasUc P.aşabahçeye isalesi kapalı ~lr aaakıle okumP'fl ... 
.zarf usulile müoaka aya vv.edilmiştir. l 8·9·929 ç:ırş:ınba iiZ)ercıe 
gunü saac ı 5 ce )halesinin Jcr.. tekarrür eylcdfjinden pndır. Bu ,.Jldıı 1 

talip olacakların l:l"rait ve şaire bakkında maJOmıt almak --ı- ell>i" b)ıbl. •r"° ._. o;a- jılıılv• Ta 

üzere şehremaneti Je\'azım muduriyetlne mtlracaat cfte· Ali Saa>I BIJiıı 
ı.111C-~e•ri-iltn-•ol•ualllİar_. _______ IJlll ____ ,,1 WJf lllr .W- _... 



ır. l ııı Cazetemizde çıkan J'UI •e /[(JE h.nl J.ıı: resimlerin blltün haklan mahfuzdur 
... !.~_ı~ıı·ede Hariç« 

KtHU$ Kuruş 

ı ,lylıtı 150 000 
3 • <OO fOO 
e • :~o ıotEO 

12 • 1400 2700 

CızetC)'e ~önderUecek nıektuptarın ü~zerlne 
idare içinse (ulare), ywy:ı alue ( '\ •zı) 

Jı:areti konulmalıd1r ·-·"---~ •• .ım.,an n:•ktupluıo laieılnden, ln1mntt· 
mukaddereıb ıncltuplara kc:ınulmQt paralann 1 
•ıyl.cıirr.aımdan •e lllrılanı mü.ndercab:ndan 

k!are meıul delildir. 

HE,B G..lJN ·.·~ 'l'ORK GAZETES! • 3t Atustos 
1929 Tllrk mekteplerile faydalı eaerlln 

llinlannda o/o 20 teru:llat yapılır 
illi T lHIFESi: 

5alln Kuru 
12,50 
!5 
40 

100 
200 

Buyuk ve ya bir ço defa için verilen llAolarla 
hususi mahircttekl !Anların ücreti 

6:8 inci sayfada 
; ~ . 
4 • • 

idare Ue kar.:trlaşttnlır. 

1!• geceki •y•·~ r--"'!""'~~-----~---~~-~~~~-----~sayııa 

stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt,, yurdu 
ıCuctemh:! hw·.111 d1"l kab~l ed:::. yH; 

H. S. H. dl:ıs!: acıu:daJl 

tel 1970 ( ıdare i~lcri 1971 yaı:ı işleri) • telıtraf: VAKlf po~ca kutu.~u: 4S· 
-- ·----- --- -· 

:::::::.-:::••--••••--••••••-•••••••Mı•••U••• .. •••-=·-··--·-·-••••••••••• ••••••ıt••••=•••••••••••••••-•••••••-••••--•••A••••••:--• •-·-·-••••••••••• .... •·--•••::.: 
:::········==:::::::::::::::::ı::::::::~:::::-..:=::::.::::::::::::::::-.:::::::-.:::::::::.-==:::: 
~ ~ .~ 

lfR Ali Ticaret mektebı ım 
im müdürlüğünden: mı 
lgj UIOınu Aliyei Ticariye, Yüksek Ticaret, O!ta Ticaret f:lj 
!ı:: namlarile üç kı.ımdan ibaret Ali Ticaret mektebine 2 ey- m: 

Nafia vekaletinden: 

Serbest mühendis ve mek
tepten mezun fen 
memurlarına 

mı lüi 929 par!{Si gününden itibaren 30 eylül 929tarihine iiji 'Soce \'e :::: k d t 
1 

b • 
1 

kt ı:.: , köprüler ye sular umum ımidurlüklerinln mer-
u:: a ar a e e kayıt ve kabulune baş anaca ır. :::: k 1 ı 
!!il Mektel in bütün kısımlarına hanım ve efendiler yazila· lfü ez ve vilayetler kadrolarında muhteliI mna~ ve licret ere 
•••• bı·ı·rıer t d · t - t kt' •••• kullanılmak üzere en vüksek derccdcn İtibaren muhtelif ıı:ı ı ; e rısa muş ere ır. :::: , 
mı A M k b UI A AA ı· K m: kıdem ve liyakatte mlihendis ve Fen memurlarına ihtiyacımız !fü - e te in umu ıye ısmına: mı vardır. 
!ili 1 - Tam devreli lise mezunu olanlar, mi Ağustos nihayetine kadar miiracaat edecekler tesbit olu-
!ili 2 - Ali mekteplerle Darülfünundan mezun bulunanlar, !!!! narak mevcut şartnamelcrimiz dairesinde kendilerine tckli-
ifü 3 - Ali mehteplerle Darülknuıı mttllltlif sınıflarından ım fatta bulunaca"ız. Arzu eedenlerin mektup ve hatta telgrafla 
iiii naklen gelenler :::: o 
mı 4 - Bu d:recelerde olduğu musaddak ecnebi mektep· !i!i mezun oldukları mekteplerle haiz oldukları vesikalardan 
.... ı · d .... bahsederek ~aüa vekaleti müste•,arlığmıı müracaat etmeli-:::: erın en rıRanlar, :::: 

i • • 
1 • • 

ı-s ın.ci sayıtıJı }ıo ; ,resmi il;,\cıl:ır --· 
SÜ.r:\'ET -• 

AMELİYESİ iÇiN 

Dr. M· Talip B. 
5-6 gi.in evYçl haber ve· 
rilm~sj. Sirkecide Xcmli 
Zade hanında numara 1 

telefon: lstanbııl 1486 

Zayi 

Gülhaneden 341 senesinde 
alnıış olduğum Siıleymaniy9 

şubesine tabi tcrhıs tcokerc• 
mi kaybettim. \ cni..il'i çık • 
racağımdan zayiiıı lıLimü yok• 
tur. 

Tip F akülte•1 rontken aıhtaftl 
Or. Şemuıftln Arif l!i! Kabul olunurlar. ım <lirler. Bilılhare vesikaların asıl veya musaddak suretleri 

e.--------------------ıi!!ı B M kt b" Mk k t" k m: vekAletçe ta>dik olunacaktır. lstanbul K. orta m•ktebl 

M... k ·ı A mı - e e ın yu se ıcaret ısmı: mı Ayni vazifeler için ecnebilerden vuku bulacak müraca- müdürlüğündenı una asa 1 anı illi 1 - Resmi orta mekteplerinden mezun olanlar. mı atlar ayni ~artlarla kabul ve tetkik olunur. 1 _ Eylulün on be~inden 
li1:iİ ~ Liselerin birinci devres!nl ikmal edenler, !!i! O 

1 
d , 

11 1
. 

M • f • b "' "' .... t itibaren mezuniyet ve yokla• 
anısa na la aş ffiU- mi 3 - Orta ticaret mekteplerinden mezun "lanlar, iİiİ ev e emıryo arı Ve iman- ma imtihanlarına ba~lanacak• 

m· 4 - Lısel~rin birine! devreııine veya orta mekteplere !!!! 1 • d • • " d 
h d• ı•..., "nd r!i """I arı 1 areı umumıyesın en• tır alukadarların giinleri an~ en ıs ıgı en: i!k ve orta ticaret mekteplerine muadil olduğu tasdıkli bususl illi • lamak üzere mektebe müra· 

Manisa viliyeti dahilinde Saruhanlı civarında Kumçay üze· 
rinde mevcut köprülere ~Ave edilecek 16 ıar metrolıık betonarme 
ıkı köprü inıaatı kapalı zari usulile milnalı:asaya vaz' olunmuştur. 

Münakasa v!liiyct encümeninde icra olunacaktır. 

Münakasaya yalnız beton arme inşaatında tecrübe ve vukuf 
ıahibi mühendisler veya bu ehemmiyette inşaatı hüsnü suretle 
ikmal eylediklerini kanaatbahı vesikalarla ispat edebilen lnf8at 

müesseseleri dalıil olabilecektir. Münakasaya lttlrak etmek isteyen· 
ler ihtısas ve ehliyetlerinin !opal eden vesikalarla Manisa nalla 

baı mühendislil!ine müracaat ederek bir ehliycli fenniye vesikası 
alacalı:lardır, 

Şartnamelerin nalla vekaleti yollar umum müdürlüğünden ve 
Manisa n~fia bat mühendisliğinden alınabileceği ve izahat ıılmak 
için mezknr mekamlara müracaat edilebileceği ve lhal!t kanununa 

ve münakasa oartnameıine tevfikan ihzar edilecek telr.lıf zarflarını 
yevmi münalı:asa olan 14 Eylül 929 Lumartes! günil saat 

1 1 re kadar Mani'lll valılıl!lne müteselsel numaralı bir makbuz 
mukabilinde tevdi edilmesi ilan olunur. 

l:ij veya ecnebi mekteplerlle ihtisas ve meslek mekteplerin<len ıiij Ankara istasyonunda umumi idare bin asile memurin binaları caa tları. 
!Ilı tahadetname veya tasdikname ile gelenler, !!iı arasının toprakla imlası kapalı zari usulilc münakasaya kon1111uştur. 2 - Eyliillin ikinci pa:ı:ar• 
j!ij Kayıt ve kabııl olunular. i!H Münakasa 31 aııustos cumartesi günü saat 16 da Ankarada tesl gününden itibaren o~ 
l!!i c -Mektebin orta ticaret kısmına: !!~ Devlet demlryollan ve limanlan umumi idaresi binasında icra beşinci gününe kadar cumar~ 
mı 1 - Tam sınıflı ilk mektep mezunu olanl!ll'. ll!ı eclılecekıir. Münakasaya ı1urak edeceklerin teklif mektuplarını ve tesi, pazartesi, perş~mbe giiri• 
fü! 2 - Liselerin ve orta mekteklerio ilk sınıflarından na· ı"i!! muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar umumi !eri mektebin eski talebesinih 
.... iden gelenler. :l"I ı·a· k · k b" mı •:!~ müdürlült kalemine vermeleri lazımdır. tect ı ı ayt içın me te O 
jj~ 3- Resmi ilk mekteplere muaclıl mekteplerinden mezun im Talipler münakasa §8rtnamelerin! 2 lira wukabil!ndc Ankara müracaatları. 
:::ı bulunanlar, :::: h b d d 1 3 E 1··1" 1 :m ım mu ase at alresln en tedarik edebilir er. - Y u un On a tıncı 
... 1 4 - HükOmetçe musaddak hususi ve meslek mektep· .... gününden itibaren yeni ıa'> 

ili! ıerin~:lıula~lirı:~racaat edenler, !!!! Devlet demiryolları ve li- ıebe kaydlne başıanacağıilaıı 
ı!!i mı 1 . "d . d olunur. 
ım . S - Ulomu Aııye sınıflarına dahil olmak için yaş tah- lfü man afi UmUml 1 areSln en: .. , 
.... dıt edilmemiıtir. Yüksek ticaret kısmına gireceklerin on Guzel san at-mı 1 d füi 74 ton sürşoför yağı kapalı zarlla münakasaya kon· 
jiij a b yaıın an agaııı ve yirmi bir yaıından yukarı olmaması m: muştut. • 

jfü §8fttır. I b im :\lünaknsa 18-9 929 Çarşamba giinii saat 16 da Anka- lar akademi-' 
i!iİ Orta ticaret kısmına l<abul olunacak ta e enin de on üç mi rada Devlet demiryolları idarrsinde yapılacaktı~. • d 
:::ı yaıından agağı ve on sekizden yukarı olmaması l&zımdır. i•== '!'' k . ' 1 d ki ' kl'f k 1 sın en' 
ım S M ı. b· b. . !us 1 lı: ,_ b 1 d 1 .::: ,, una asaya ıştıra' e ece erın te ı me tup arını ve • 

.. -•·· ml muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Evvelce ilan edilmlş olan 1 
- eKte ın ütün ım arına ayıt ve u u e ı . m: 

mek için muracaat edeceklerin afBllıdaıu vesikaları melctep :::: ümumt müdürlük kalemine vermeleri lazımdır ------------------------! d 1 h b alı:! b da dl '- i•:: • Avrupa mlisnbnknları mebde• 

l'stanbUI mıntakaSI maadı"n mü ürüğüne ita en yazac an ır ıstı :r• rapte iere .. ı!i! Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde 
:: getirtmeleri lAzımdırı i!!! . d l d d mimari için 14 eyliıle tchit 

.!!I N"f h- . d . mı An karada, Malzeme daıres!n en, stanbul a Hay arpaşa ma· edilmiştir. 

mu .. hend"ıslı"g"' ı"nden! ifü 1 - u us uvıyetl cüz anı, ifü ğazasından tedarik edebilirler. ı-:=:--:;o;::;;;=::--:::--:ı 
• flıı 2 - Aıı varakası, m:ı--------------------------1 

Kütahya vilAyetinden Tavşanlı kazasında dağ ardı nahiyes!n· liil 3dd-k Bduklaıık hastalıktan nlım olduıtuna dair belediyelerce mı Devlet demiryolları ve li-
d k·ı Kr d ı · t h l'b d 54 d )•'- (800) t :ii= musa a o tor raporu, :::i 
ç:vhe:i: De;:c::e~: !:~~; i:~e~el:r~nde tesll:e:~~ek ve ı.a:~ jiil 4 - ikamet ettiği mahalleden zabıtaca tasdık edılmiı iiil manfart Umumi idaresinden: 
tar rüsumu müıteriye alt bulunmak ve beher tonuna verilecek ım hüsnühal va~akası, mı 98 kalem ilaç kapalı zarfla münakasaya konmuşnır. 

:::ı 5 - Uç adet gösteriılı lotograf, m: 
liat (33,5) liradan dun olmamak esası dairesinde ve teferruab ı==ı .... l\Iu··nak 12 l ··ı 929 b ·· ·· saat J 6 da Anka .!i: 6 - Mezun oldukları mektep ıahadetoamesl, veya tas- füı asa ey u perşem e gıınu · 
ayrıca takarrür ettirilmek üzere satılarağındıın talıp olanların milli ı::.ı •••• rada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
ban hlardan alının" (201 O) liralık teminat melr.tubile beraber "ıii! dilmame veyahut bunların musaddak sureti, im ki I k I 

.., :i~ Bu izahata göre her gün mektep müdürlüğüne müracaat m: :\Iünakasaya iştirak edeceklerin te i me ·tup arını ve 
(Eylülün on beşinci pazar günli) saat on beıe kadar teklifnamele- mı :::: muvakkat teminatlarını aj·ni gün°de saat 15,30 a kadar 

1 :::. edilmesi ilan olunur. mı 
rinl kapalı zarfla ktisat vehleti maadin müdürlüğüne vermeleri. :::ı .... umumi mlidürlük kalemine vermeleri lazımdır. 
------------------------- fü! S - Anadoludan gelecek olanlar mektupla müracaat !fü ••ıı k ••·• Talipler münakasa şartnamelerini iki lira 

devlet demı"ryollarl ve li- İi!l ederek bu müddet zarfında kayıt ve kabul hakkını azana· mı Ankarada, malzeme dairesinden, lstanbulda 
:::: bıhrler. :::: 

1 " • d • d ::::::::::::::::::::::::ı::::::::::::::::::::::::::::ı::::c:::ı::::::::::::::::::::::::nı::::::::: mağazasından tedarik edebilirler. 

mukabilinde 
Haydarpaşa 

m an arı umum 1 1 ar es 1 n en: :::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::c:ııu.::::::::::::;::a::.::::::::.::::::::: -~~----------------------

Tahlisiye umum müdür-Münakasası fesholuııan beş adet 
kapalı zarfla münakasaya konmuştu. 
perıembe günü saat 16 da Ankarada 
sinde yapılacaktır. 

devvar köprü yeninden 
Münakasa 10 teşrinievvel 

Devlet demiryolları idare-

Mün .ka!aya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muak· 
kat tcmınatlarını ayni güde saat 15,30 kadar Umumi Müdürlük 
k~leınine \·ernıeleri Hizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankara
da, Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından 
tedarik adebilirler. 

Leyli ve niha~i 

Kız ve F • t" ı · 1 • Ana sınıfı ilk 
erkek eyzıa 1 ıse erı ve tali kısımlar. 

Divanyolu: Çifte saraylar 
Bütün tınıflrı teıkil edilmiı tam devreli lisedir. Kayt 

ve kabul itlerine 19 Ağuotos pazarteıi gününden itibren 
bılnmııtır. Mürac~at zamanları cuınarteo!, pazartesi, 
per,embc günleri ıaat 10 dan 17 ye kadardır. 

Telefon: İstanbul 1995-3496 

lüğünden: 
Bedeli keşfi (3000) ve kii;ur liraya baliğ olan Anadolu 

Kavağındaki ambarımızın tamiratı aleni surette miinakagaya 
konulmuştur. 16 eyliil 929 pazartegi glinü saat tam ondört· 
te ihalesi icra Tu!ınacağından talip oldnların kcşifname ve 
şeraiti fenniye fütelcrini görmek lizere tarihi mezkura kad•r 
Galatadaki idarei merkeziyeyc müracaatları. 

Ağustos 

Rtbiülevvel: 26 Burç: Sümbüle, 

[!] [!] 
Cumartesi 

Namu vakitleri 
a\a\ Ôfl, İld•il A1ıııt• Y•hl La,•'• ' 
s,2s 12,ıs ıs,s; ıs,46 to,24 a.Js · 

Buıiln dolanalra itim: 
Lke!a 

Btli~ 

Kıı: 

Hamra 

Gilniln na1!batl ı 
l~mmadıfın ta~ b:ıt yarar. 

Buıilnkl 
Rllzglr poyraz ve ~iddetli bava 

az bulutludur 

Mao'ul müdür: Refik Ahmet 

V.AK1'ııı 31 Ağustos 1929 tefrikası: 31 W, • r y a <Ç~ ~tfill _ İngilizceden mütercim: Güzin iVuri 
i::._ .. "'!.f ·.: ..... • • ~.. ·". • 

• Her şey • dedi ve öf

kesinden masaya öyle şid

detle yumruğunu vurdu ki 

üstündeki çin vazosu yere 

:lüşerek kırıldı. 

"Her şey.. Büyük göz

lerin daima hüzünle dolu· 

dur. Hiç birimize ufacık 

bir alaka göstermezsin, 

munissin, itaatlisin, evet, 

fakat seni kollarımın ara· 

sına aldığım zaman titri· 

yorsun .. n Aşağı yukarı do

laştıktan sonra: 

•Oh " bunların hepsine 

biz dikkat ettik. Nazibin, 

sessizsin, fakat soğuksun. 

Bizlerden kendini öyle u· 

zal< tutuyor ve başka gö

rüyorsun ki sanki Merih 

yıldızından gelmişsin gibi.n 

"Sen benim bu halimi bi-

fiyordun. Bende gördü

ğün bu başkalık dolayısile 

beni sevdiğini söylerdin. 

Tabiatimi de artık değiş· 
tiremem. Hiç düşünmedin 

mi ki benim de hakkım 
var. Sizin gibi ben de sı
kıtıyorum. Sizler de bana 

tamam ile zıtsını:ı'. ~ 

Hırslı hırslı yürürken 

birden durdu, bana baktı. 
Bu cevabım onun için yep 

yeni bir şeydi. 

"Pekala, sen bize göre 

değiş, biz değişemeyiz. 

Her şeyi bana medyunsun. 

Eğer seni almak alicenap· 

lığını göstermemiş olsay

dım sen şimdi sefalet çu

kurunda idin.~ 

Hiç cevap vermedim, 

fakat öyle zaınıdiyorum , 

~----.-....-~~----_.:;: 
Bir dakika sonra Ogüstüs l dum. Fakat akibinde böyle bütün demek istediklerimi 

gözlerimle söylemişim ki 

önüme geldi yüzüme doğ

ru yumruğunu sallıyarak: 

"Senin bu mağrur ruhu· 

nu kıracağım. Gör bak na· 

sıl yapacağım, nl! cesaret· 

le bana böyle bakabiliyor

sun! Senden sanki benim 

ne istifadem var, çocuğun 

olmuyor, ben kendime bir 
varis isterim.n 

Bu esnada ocak tarafın

dan bir hırıltı işittim (Roy) 

orada ' yatıyordu. Hemen 

kalktı. Yanıma geldi. Ogüs

tüsün hana yumruk salla

masını, beni dövüyor zan

nile ona atılmak üzere 

kalkmıştı. Üzerine atılacak 
diye korktum. Başını okşa· 

dım ve {asmasından tuttum. 

kapıya doğru fırladı ve: l hüzne kapılmanın ne mas-

" Bu köpeği zehirletece· karalık olduğunu hatırlıyarak 

ğimn diyerek odadan çıktı. zili çaldım ve oda hizmet· 

(Laroşfokolt) tan bir cilt çİ1ne buraya ateşin yanına 
aldım, ve Şo maksimini sokak elbiselerimi getirme-

okudum. sini söyledim. Az bir za· 

"Asla tahayyül edildiği man sonra Royla beraber 

gibı ne bahtiyar ve ne de evden fersahlarca uzaklaş· 

bedbaht olunur." mıştım. Harliden geldiğl-

Bal:tiyarlık hakkındakini nizden beri Leydi Tilçister 

bilmem, fakat ötekini... lskoçyadan geldiği ~man 
Kendini bedbaht hisset- beni irşat etmesi için onu 

mek bir deliliktir. Bilhassa buraya çağıracağım. Emi-

böyle yiyecek, sıcak oda, nim ki yazılarımı biri oku-

gerdanlık, yığınla inci, ara· yacak olsa; zavallı Ogüstü-

ba, güzel döşenmiş bir sün bu kadınla çok çekeceği 

buduvar· ve sair şeyler ol· var 'diyecek .. Onun düşün-

duktan sonra!... cesile belki; ben çok iğzap 

Roy burnunu eline koydu. 

Ona büyük annemle niçin 

h"raber gitmediğimizi sor· 

ediciyim. Kendimi kusur

suz buluyorum .. 

Bir ay dolaştıktan sonra 

yemek zamanı eve dön

düm. Gene eskisi gibi sa

kinleşmiştim. " Ogüstüs ., 

Londraya gitmiş. Ka.in val

dem de muazzep ve telaş 

içinde idi. Hizmetçiler O· 

dadan çekilince Amelyaya 

dedi kiı 

"Haydi sepeti Meri He

cin sona götür.n 

Amelya yerinden kalktı 

kain valdem: 

"Kapıyı kapa ve oralar-

da dolaşma n diye son 

emrini verdi. Tamamile 

yalnız olduğumuza kani o

lunca: 

"Kızım, ben böyle şey

lerden hiç hoşlanmam. " 

dedi. 

Hürmetkarane cevap ver· 

dim: 

"Neden hoşlanmazsınız?., 

"Ogüstüs daima Londra• 

ya, o, Vikontese gidiyor. 

'Eğer onun gönlünü alsan 

dünyada gitmez. Sen nasıl 

kıskanmıyorsun! Ben olsam 

o kadının gözlerini oyar• 

dım." 

"Anlamıyorum." 

"O halde senin gözlerin 

kapalı .. Canım Leydi Gren· 

lenden bahsetmek istiyor. 

Şu herkesin kocaları • 

nıA arkasından koşan ka• 

dm.. Ogüstüsün ondan het 

gün aldığı mektuplara dik• 

kat etmiyorsun kil n 

"Ohl tabii etmiyorum ... 

"Pek ala ama ben dik· 

kat ediyorum. 
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