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Büyük Gazimiz Istanbulu teşırıif buyuruyorlar 
Pazartesi eünü Ankaradan hareket edCcek olan hususi tren , bize 

sevinçlerin en büyüQüıı.,.(i de beraber eetirecektir. 
~~--~----~~-:-~~~~-=-~~~ 

Ankara, :ı ( Vakıt. Telefon ) - Büyük _Gezimiz pazartesi. ~ü?ü hususi frenle fstanbula hareket buyuracaklar, ve uzun müddet 
şehrinizin en büyük misafiri olarak kalacaklıu:dır. Gazımızın lstanbuldan Edirneye bir seyahatte buhmmalan muhtemeldir. 
lstanbul dan Adana istikametinde bir seyahat ıcra buyurmaları da böyle bir ihtimal dahilindedir. 

~i~~i ~ir uoziyet İsmet Paşa Hz. Kadriye I-1. ve arkadaşları dün geldil ı~ 

Ankaradan gelen son haf :rlerden anlaşıldığına göre 
ıukumet bu günlerde \'un•m 
lllesclcsile ehemmiyetli su
re~c meşgul olmaktadır; 
~uzakeratm inkıtaı üzerine 

unan hükumeti tarnfından 
\·erilen notaya şifahi bir 
cevap \'erilmiş olmakl:t be
raber meselenin iktisrıp ettiği 
ehemmiyete nazaran aynca 
tah · · ·ı nrı bir cevap gönden · 

Bugün geliyorlar ----
Gazi Ilz. J3aşvekilinıizi Gazi 

ista )roı1u11a ]<:adar teşyi 
})u)rtırclular 

Ankara, 2 (Vakıt. Telefon)- ismet paşa Hz. refakat· 
Jcrinde yaverleri Fikret bey olduğu halde konvansiyonel 
trenile fstanbula hareket buyurdular, ve Gazi istasyonuna 
kadar Reisicumhur Hz. ile vekiller tarafından teşyi edil· 
diler. Teşyi merasimi gayet sade, fakat o nisbette parlak 
bir samimiyet dahilinde yapıldı. 

KadriyeH. 
" Lekesiz olarak avdet 

ediyoruz " diyor 
Beraet kazananların 
hep5l Hikmet Beyden 

dava edeceklerini 
söylemeldedirler 

lzmiz ağır ceza mahke· 
mesince beraatlerine karar 
verilen Kadriye H. ve ailesi 
efradı dün Mahmut Şevket 
Paşa vapuru ile lzmirden 
şehrimize gelnıişlerdir. l 

Vap u rclcı 
Vapur yanaıırken rıh· 

tınıda Nasır Beyin nişanlısı ~~ 

fllesine lüzum hasıl olmuş
tur. Onun için bu cevabı 
tetkik edecek heyeti yekilede 
h~zır bulunmak üzere Pen
dıkte istirahat em1ck1c olan 
l~nıet Paşa Hz. de Ankaraya 
gıtrniştir. Hükumet tarafın
dan Yunan nota,;ına re~ ınen 
ce b" 

Trenin hareketine 5 dakika kalmıştı. ikinci kampana 
çalıyordu. istasyon methalinde bulunan halkın birdenbire 
ihtiramkar bir vaziyet alarak toplandığı, sonra yol açtığı 
görüldü. Riyaseticumhur otomobilinden , Büyük Gazi , 
Başvekil ve Hariciye vekili iniyorlardı . Arkadan gelen 
otomobillerde de Maliye, Nafia, İktisat vekilleri gelmişlerdi 

ile baz.ı aile dostlarının ve _ 
muhakeme safahatını takip 
etmiş bir çok Fmeraklıların 

Kadriye H. ve ark.adaılan vapurda kendilerini kaJ'fılıyan gazetecilerle beraber 

vap verildikten sonra ta ıı 

bu hususta teati edilen vesi
kalar ncşrolunmaktadır \ ' C iki 
tarafın noktai nazarlarını ih
tiva eden bu vesikaların neş
rinden sonradır ki bu mese
lede hakiki vaziyet anlaşıla
caktır. 

Maamaf ih daha bugünden 
Vaziyeti şu surette tasvir 
ede: biliriz : 

Ankarnda cereyan eden 
lhüzakerat esnası~da Yuna
nistanla a~amızdald bütün 
·i~ıtilaflı noktalar halledilıniş
~ır; muayyen tesdye şekilleri 
Uzerinde tarafeyn murahhas
ları tamamen mutabık kal
nııştı. Yalnız firariler mese
lesı vardır ki diğer birçok 
llleseleler üzerinde fedakarlık 
Yapmış olan hülnimetimizin 
bu noktada katiyen israr 
edeceği açıkça anlatılmıştı. 
~ Türkiye ile iyi geçinmenin 

luzumuna kani olan bir Yu· 
n_an hükumeti için aruk 
f.ırari Rumlar meselesi üzc
rıne avdet etmek h:ıtırn bile 
&clınezdi. Bununla beraber 
~.sasen kalledilmiş mc:selele
~-n her gün başka bir şe-
ılcle tekrar ederek muz:ı-

kcratı bitmez tükenmez 
~u.rctte uzayıp gitmesını 
ıhızaın eden Yun:mlıl:ırl:ı bu 

:~rzdaki mancnelcrle müza
:cratı dalı:ı fozln uzatm:ığ:ı 
ınıkan bulamnymca firarHer 
Incsclcsi üzerine avdet et~ 
~1iş \'C Türk milletine karşı 
ıcr türlü hiyanet YC şena-
at' · •. crı y•rtpmı~ olan ad:unlıınn 

İstasyonda bulunan Adliye vekilimiz hemen şitap etti. 
Bu suretle kıymetli büyüklerimiz bir heyet halinde 

ve halkın samimi tezahürleri arasında vagonrestorana 
gittiler. Bu sırada Büyük Erkanı Harbiye Reisimiz de 
geldiler. 

Halk bir muhabbet hlesi şeklinde vagonu sarıyor-
du. Bir pencere önündr: Gazimiz oturuyorlar' sağlarında 
oturan Başvekilimizle görüşüyorlardı. 

Üçüncü kampana çaldı. tren harekete başlamıştı. Saş 
vekilimiz ellerile dostlarım ve en büyük dostu halkı 
selamlıyor, halk ta buna candan mukabelede bulunuyordu. 

Fevzi Paşa Hz. fırka müfettişi, meb'uslar istasyonda 
kalmışlardı. 

Büyük Gazinin kıymetli Başvekiline olan merbutiye· 
tinden doğan samimi manzaralar halbupi gözlerini alıyor, 
onlarda Gazimizin ani olarak lstanbula hareketi hissini 
uyandırıyordu. Fakat veda. i.lti~a.tları~ı !alnız ~?ş~ekili: 
mizde görerekCumhuriyet reısımızın hukumet reısını Gazı 
istasyonuna kadar teşyi edeceğini anlıyordu. 

grup grup biriktikleri gö· 
rülmüştür. 

Vapur Topane önünden 
yanaşmak üzert sahili ta· 
lcf'p ettiff için nhtımda 
bekliyenler birinci mevki 
güvertesinde toplu bir hal· 
de olarak duran Kadriye 
H. ile diker yolcuları tanı
mışlardır. Nihavet vapur 
rıhtıma yanaşmış ve istik
bale gelenler içeri girmiş
lerdir. 

1\Tasıldılar? 
Nadide Hrn. bir koltuğa 

uzanmış Kadriye ve Hami· 
de Hm. lar da birer san
dalyeye oturmuşlardı. Na· 
dide Hm. fazla yorgun ve 
muztaripti. Kadriya Hm. 

biraz zayıflamıştı. Hamide H. 
nisbeten şen ve daha 
sakindi. 

Tren kayboluncıya kadar halkın bakan gözlerinde, 
şapka, mendil, sallı yan kollarında.,. vagon re.s~o.ranın 
pençeresinde görülen gün~ş ba~~ı _reı.~ıne, .mendılmı s~l
lıyan Ba~vekile karşı temız , puruzsuz hır muhabbetın 

_.:;em~sa~l!si;.z...!k~u!!:d:.!.r;_;e t~i .ıY~a:!ş:Lıy.:;o~rd:.;:u:;,;... ----------- ••• ~.~~~ •. 1.~~~~.~ •• ~:.~~ •• :~?2:~:~~~.~~~~L 
1100 parca kadardır. 

Cevabımızı veriyoruz 
Gazi 1-lz. Yunanlıların tek
lifi için B~~(lefcz! (~~ l !,ariciye 

< ekilı ıle goruştuler 
Hcyt'ti vekilcnin 
nıiihiın kararlan ----Tcıpu ,;,ad4r6 umumls 

Jsf anbııla geliyor -
r. 2- H,ycil Vtkılcrıfn 

An11:cra, Ba~ 
dünkü içlimamdan s<'~~a V ek.dl 
Jlmt:l Pa§O oe Harıciye 

B 
Ga•f Hz. fr. 

Teıftk Roı!!i tU • ---.. 
z{Jlartl tdcrc~ Yur.:ınlıların $~ 
tekliflerine red!ecek (eıAJP ~ak~n ° 

Yen iden müsadereye tabi 
olacak emlak 2500 parça 
tahmin edilmektedir. Bun· 
)arın arasınde ancak 100 
parçası mühim miktarda 
kira getiren binalardır. Di· 
gerlcri küçük evler ve ar· 
salardan ibarettir. 

Atin1Jd1J mü3/acel 
bir içtima 

Atina, 1 - Acele bazı 
kanun layihalarını müzakere 
etmek üzere meb'usan 
meclisi perşembe günü 
fevkalade içtimaa davet 
edilmiştir. 
Bir mflnasebet~lzlik 
Yunanlılarla müz.akeratın 

inkıtaı, bazı yabancı ban
kaları, sanki bir tehlike 
varmış gibi, bir takım ka· 
rarlar almıya sevketmiş, 

Yarışlar Hukuk mezunu Deniz yarışları 
Hanımlar - k zdo 

At koşularının dün Hôkfm ve maddei umu- Dün Bey o 
de ikincisi yapıldı mi olmak lstlyorlcır yapıldı 

' ' 

Dünkü koıulardan bir intiba 
Yaz at koşularının dün de 

ikincisi yapılmış ve Makbul, 
Alceytan Banan 2, Sülcyk 
ismindeki atlar birinciliği kazan
mışlardır. Yarişlar hakkındaki 

tafsilat 2 inci sayıfamızdadır. 

• 
irtişa 

Takkikat evrakı buglin 
tetkik edilecek 

Ankara~2(Vakıt. T elcfon)
lrtişa meselesi hakkındaki 
tahkikat evrakını yarın Ad· 
)iye vekili riyasetinde bir 
heyet taraf mdan tetkikine 
başlanıyor. Bunun için iki 
temyiz şube reisile dört aza 
Ankaraya gelmişlerdir. 

• 
irtişa meselesi hakkında 

izahat vermek üzre müd
dei umumi Kenan B. Anka
raya gitmiştir. 

Tafsilatını (2)inci sayıfa
mızda okuyunuz. 

Dnrülf ünun Hukuk fakül
tesinden diploma alan hanım
lar şimdiye kadar mahkeme 
kalemlerinde stnjycr zabıt 

kdtlbl olnrak istihdam edill-
yorlardı. Bu vaziyet bugün
de devam etmektedir. 

Netckim geçen sene me
zun olan hanımlara da ayni 
suretle mııhkemc kalemlerin
de de vazife veril mi\ ti. 

1 iaber aldığımıza göre, 
fakilltcdcn bu sene diploma 
alan hanımlar yeni bir teşeb
büste bulunmıya karar ver
mişlerdir. Bu hnmmlıır, ken
dllerilc beraber mezun olan 
erkek nrkaduşlıırına doğ-

rudan doğruya h!\kiı~1lik 

Bu ıenc Hukuk fakültesinden 
çıkan Hanımlar 

vazifesi verllcliği halele ken
dilerinin kı\tip olnrnk i tih
dnnılarına itiraz etmekte 'c 
erkek mcslckt:ı~lnrı gibi ken
dilerine de ilk adli vazife 
olarak nzn miılılzimligi ve 
miiddci umumilik 'erilmesi 
lfızım geldiğini ileri sürmekte
dirler. 

d e,sımln D "n Beykoz a m 
llk :enJz yıırı\laı ) apıld~ l 

Teş' Ik nıusab:ıknlan ı ı 
k 1 t ra· 

ile İstanbul mıncıı as ' 
fınd:ın tertip edilen bu ) :ı· 
rıı:;lnr vtsnitin n h~na rsd~nıen 

\ ol lL 
güzel 'e munc:ıı m 

1 n ba .. t:ı Galatasaray 
prı~ :ır.. ' Orta· 

olmrık ıizcrc }le) ko1., 1 rt 
.köy ve l::ıkud.ır kulup c 

. r knt ti ıl kar-
jı;l ra k ctıni,tı. ·n B koz 
ı;~Jıı~oııı Gıılntasnr} la C} 
\ \ etti 'e ne· 
:ıra ındn ecre} an dı.:nlzcılık 
tlcı:de 1 cnnbul 

B ko un S8 pu· 
nnıpıyonu C) 1 l l· \ 4 t) pli' nn n > 

vanıııa kar~ı - · ı 
1 1 f ıJ..:ıt bu nctıCı.:) 

riııcl o l u. • 
t 

ı;kiJAıJıı çıılı\:ın 
munzzıım c, ıf ı' . . d~ \C • 
GaJacnsnr\ cfon zı) a c 

• Ot\k un 
lik içinde çırpın:ın ı 

k ıc p tdcr. 
lehine gl ornı~nı.: alın:ın netice 

Yan~ an •• 

c:uclur. G 1 t \ lki çlfce hnnımlnr: .a :ı a-
• birinci lk) koz ikınd 

sara) , 
Tek çifte ınuptcdikr: (,n 

( 1) Bc11k z <2), 
Jnrnı:ıırny ' · 
Ortııköy (3). 1 Urkiyeye bbul cdılmelcri 

talebinde lsrtlr gC:~tcrmiştir; 
, • .,.. . f. ' 
J "'•il nıfız:tkeratı daha azıa 

- JJ'cl uörlJ•muJleralr • 
u.:ı:n muaa; c. r 

Ceııcbın yarın Atına ~r1rm; Jıınet Paıa Hz. nin Ankarayn 
tarafından }' uncn hakı:me lı'ne ieı 11 muvaıalatlanndan bir intiba 

kredi işini durdurmuşlardır. 
V1Jridcıt İcanunlcırı 
Varidat kanunları sekiz 

cilt halinde basılmaktadır. 
Altı cildin tabı bitmiştir. 
Bundan maa a üç cilt üze
rine bir varidat rehberi ba
sılacktır. Bu eserler mali-

Refik Bey 
Sıhhat v~kill dün 

Ankaraya gitti 

Bu hnnımlnrm muhin bir 
kısmı ynkındıı altlkndarlara 
milrncantca bulunnrnk hAkim
llk vnzlf cslndc hizmet gör
melerinin teminini rica ede
ceklerdir. 

Jkl çlf te ınuplcdılcr: Bey-

koz ( J ) , Gal:ıt , .. arıt)' (2), 

'(\kudar, Orrnkor (2). UZa!ınak imkanını bulama
)'ınc:ı in1ıtrıa se\'ketmişcir. 

Mtiz:ıkeratın bu tarzd:ı 
inkıtaı sıı f Y l!n:m hfıkümc
t~niıı tak!p eı:igi hattı h~re
~ct net!.:csi oldu~u için 
ıncs'uiiycri de onlara aittir. 
Du ltih.r1a hOkfını~timiz 
Tuık;yedeki Yunan emlakine 
ır. ~kJbe1c rilmisil suretile 
'~;ı;ct k:ırnrını vermiştir. 
lıı.!ı~rafı 2 ı .. cl sayıfamızdedır] 

ço~ muhfeme:d:r. ı:r. 
L 

1
• 

1 
b' ey ııarsa Yunanlıların son tek.Vi ı1azlgeli ıskılı 

Mulıa"fc.11:a'C oıan rr I ' ı. J u, V ucik nepolunur.ca efkarı umumiye bu hususla 
edecrk gıcı Qctııuır. 
J.-.fıa ziı,rr.dc terıer.ıı:ar ed::t;&.fir. 
~ u umum mt1d0rfl mumisi Atıf bey, bu işle 
ap / 1 l k ·· b .. Jjf tJnbulcı ge tyor meşgu o ma uzere ugun 
5

00
" heyeti vekile içti· Ankaradan şehrimize gele-

msında Yuasn em~~lcide cektir. Şimdiye kadar vazı-
tatbik ~!lkekcekd dmu ı,_, e yet edilecek gayri müba-
bıim.ilil iMi ın a a "'"rar- . . . 
Jar ittihaz edndıtı anlaş!l· dille~ te~ıat komısyonu .. n~ 
maktadır. Tapu müdörü u· tevdı edılen Yunan emlakı 

yecilik için mühim bir kıy• 
meti haizdir. 

Maliye vekaleti üçüncü 
şube müdürü Kemm bey 
tabı işleri için şehrimize 
aelmiştir. 

Amcrik:ı seyahatinden nv· 
clec eden sıhhat vekiU Refik 
Be}' dünkü trenle Ankaraya 
gitmiştir. Refik bey gider 
gitmez Ankıırada inşnsınıı 

başlanan hıfzısıhhat mektebi· 
;nln teşklltltilc meşgul olacnk· 
tır. Vekil bey Amcrlkadan 
bu mektebe aJt projeler ge• 
.NınlştJI• 

Şimendiferciler 
tenezzühü 

Şark demfryollım mü tıılı
dlmlnl dUn hususf bJr va· 
purla Heylıcıllııdadıı bJr aIJo 
tcnezzühil yapmışlardı~ • 

iller: Ucı·-
Üç çHtc nıuptec · ı 

k ( 1) GalaCtı":trıı) (2), 
oz ' 

Ortııköy (3). 
Tek knnunlnr: fG 1 t 

(1), IJc)kOZ (2) 
üç çifte kıdemli 
Gnlarnsaray C 1 \Ht) J..c 2 

'fek ~lfte kıdemli: 
Galııuısarn) <. 1 ,U )k 
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"IMişa meselesinde yeni ve (( Vakt »ın tefrik~ı: 18 At koşularının dün de ikincisi yapıldı 
1'2ifdd., ... ~~~m satha Serserıler Makbul. Alceylan. Banan il, Süleyk dört 
;::~;~.;;~·?f? kıralı yarışın birinciliklerini kazandılar 

Lcanbul müddei umumisi Alek!4ndr Zubkofun hatıratı 

S ki · · b Ormanııı gizli bir noktasına 
Kenan Bey diinkü trenle ,\ n- e zıncı ap varınca cebindeki kagıtları ·yak-
karaJ a hitmiştir · Kenan Bey Beyaz muhafızların tı ve .• tekrar Zupkof oldu. 
ircl~a tahkikntı hakkında tatarı r:vet do~ru idi. Kendimi tek· 
Adliye vek<\letiııe izahat ve-
recektir. 

Ankara, 2 (\"akıt) - irtişa 
mcselc>i pek m[ihinı ve pek 
canlı hir safhaya girmiştir. 

;\l~vkufların ele geçen he
sap de!tcrlcrindc bazı büyük 
memurlara rli~nt verdikleri 
iddbsı vnrc.lı. Bu iddia ınaz-

11'.ınlııra soruldu, hiç bilme
<li!clcriııi :;üykdilcr. Yalnız 

hr·ap defterlerin! kendi el 
yazısı ile yazmış olanlar 
bittabi ink1lr edemediler, yn
zılurını söszleri ile teyit et
mek mecburiyetinde kaldılar. 
Vak'n zikrine kalkı tilar. :ay
dıklnrı memurların isimleri 
nedir? Bu dakikada yuzmeğa 
Jibrnm ıttirmiyorum. Esasen 
resmi ~urctte ·öylcnmediğl 

için işittigim isimlerin haki
kata temıımen tevafuk cttl
!J;in! de iddia edemem. Fakat 
ileri sürülen i. l mler ara ın<la 
vaktlle çok yük ·ek mevki 
işgııl ctml~ ol11n iki 1.at ile 
bu gün de anır ıra isimleri 
işitilen buı !malıır mevcut
tur. 

Fakat bu rüşveti verdik
lerini iddia edenlerin ellerin
de iddiaların ispnt edecek 
delil bulundu!J;u zancdllmc
mektetir. Şu halde mevkuf
ların arkadaılarını soymak 
için memurlarımıza iftira et
ıni~ olın:ılıırı ilıtiıruıli kuvvet
le hatıra gelmektedir, fakat 
her ne oh;··:<a olusun haki
kııtın tamamen meydana çık

ması için işin tanıiki, bin· 
netice mahkemeye tevdii 
icap etmektedir. 

,11llll11ı11ıttlllllt11tJ1fllll1ttMllllllUtt111ltllll!l1t1llllllllJU 

iki çifte direkli: Bcyko7. (1), 
G;ılatasara y (2). 

iki çiltc kıdemi! Galata:<.ı

ray (!). llcykın (2). 
( ç çifte hanımlar :Beykoz 

(!), Gıı!atusarny (~)'. 
Ftıta yıırışlarımlıın sonra 

proı;ram harici olarak Iladlbot 
yarışı yapıldı. Buna Üsküdar 
ve Beykoz iştirnk etmi~ti . 
Üsktıdar birinci gddl. 

Bundan sonra yu;r.mc ya
rı~lanna . cçil<li. 1 00 metre 
siir'at ve .ı 50 bayrak ya
rı larını.!a Galacas.ırH birinci . . 
ve ikindlıkleri kıı;:ıındL 

Kenan B. 
Rüşvet meselesi miinase

bctile mevkuf bulunanlar 
arasına dahil olan Nesim 
:\Jazllyah efendinin tevkifinin 
sebebi bu efendilerin avukat
ljtını ve hakemliğini yapmış 
olması değilelr. 

RiYayete nazarım meı·kuf-
lardan birisi rüşvet i~inl idareyi

bu gaye ile temasları yapma
~ Nesim i\Ia7.ilyah efendinin 
kabul ettiğini ve yaptı~ını 
söylemiştir. Ne im lazllyah 
efendinin tevkif edilmesinin 
sebebi hudur. 

Maznun ayuluıilar 
ve Baro 

lrti ·a me clesl ile alaka
dar avukatların bu kirli işte 
nasıl bir rol oynadıklarını 
tahkik icap ederse haklarında 
inzibati karar vermek iizcre 
Baro tarafından faaliyete gi
rilmiştir. Baronun tetkikatı, 
tahkikatın hitamına tehir 
edilmiştir. 

ti~~i ~ir unziyet 
[Baı makalemlıdeo mabat ] 
Şimdi Yunanlılar inkıtaın 

bu tabii neticesine mani 
olmak için bizi bir taraftan 
notalar, dij'.:cr taraftan gnze. 
reler ı·asıtasilc tehdit cJi-
yorlar. . 

Oııt.ıa nıüzakeratın ıııkı-
tıııııa nit mcs'uliyeıi kabul 
etmiyorlar, bilakis bu mes'u. 
l!yetin Türklerde olduğunn 
iddfa ediyorlar Ye şayet Yu
nan enıf;\kine mzıyet '.~urcıile 
mukabele bilnıisil yapacak 
olursak kendilerinin de ha
reketsiz kalnıayacaktırını, 
hatta birgfın işin sonu harbe 
kadar gideccRini anlatarak 
bizi tehdide kndar \'arıyorlar. 

Görülü yor ki bu mesele 
hakikıı.tcn .:ibdi bir sııfh~ye 
girmiş bulunuyor; bu ltibarlc 
hüldıınctin de vaziyeti cid
diyet ve dıcnınıi \·etle ndzan 
dikkate alması, Yunanlıların 
ııotalarııın layık olan cevabı 
vermesi llzımgeliyor. 

ıllelırnct Asını 

Heycanh ve moğmum bir 
teşriniS-ıni günü, takriben yir
mi yaşında bir delikanlı koy
nunda • Saçcnko• namına mu· 
harrer evrak olduğu halde hali 
bir l'azile ile ceıaıbi Rıısyaya 

gidiyordu . Beyaz nıulıalızkr 

yani • SeiSıncti milliye komi-
lesi • , « Deııikin > ordusuna 

rar siyaıi hayata kaptırmıştım, 
halbuki ondan evvel bu uğurda 
t11yatıın tel:likeye girmişti. cÇc

ka » r,ın elinden kendimi kur- · 
tJrJığım zaman artık siyasetle 
i tı,.al etınenıiye yemin etmiş-. ~ 
tim. Belki yüz defa valdeme 
demiştim ki: 

- Bclün cihan kızıl olsun 

miıhinı bir tahrirat ı;ötürıııiyc bam ne!.. isterse de beyaz olsun 
onu n:emJr etmişti. • Denikin• . ben artık böyle şeylerle iştigal 
ordusu o sırada • Kurok» civa
rında,« Meı:sk>te culııı:uyordu. 

filhakika delikanlı bin türlü 
mania atlattıktan sonra beyaz 

etnıiyeceğim. 

Acaba Eergüzeşt geçirmek 
lıaves'ne mi kapılmıştım? Yoksa 
vatana karşı olan muhabbetim 

ordu civarına gelmiye muval!ak mi galeyaııa gelnıişli? Eo!şeviklere 
oldu. Tam bu sırada jeneral karşı beslediğim husumet mi 
bol~eviklerin mukabil taarruz· sebep oldu? Belki bunların her 
ları kar~ısmda ric'ate mecbur birisinin tesiri vardır. 

oldu. Cephe her ~ üıı değiş- rler halde •ı>Oldika. benim 
tiğinden postayı ı:ötilren memur iı7,'rimde vaktile < Kokain> in 
bir türlQ kuvvetlere iltihak yaptığı tesiri yapırordu. Gizil 
edemiyordu. emirler götürmek, insanları bu-

Beyaz muhafızların civar runlarından tutarak istediğim 
köyQ işgal ettiklerini köylükr- tarafa sevketmek en büyük eme-
den öğrenip, gece sisin hima- !imdi. 
yesinde tehlikeli yollardan ileri- Teşebbüsüm boşa gittikten 
lediiil zaman be}·azlar ric'at 
etmiş bulunuyorlardı. J(öy 
kızılların. i~ga!in:le olduğundan 

ı:enç yolcu hunlarla endişeler 

çekerek temas eyliyordu. 
Bir ikindi vakii ata binerek 

beyaz orduya iltihak teıebbü
sünde bulundu. Bu sıra ziyade 
susımışlı. Köyün birisine inerek 
içecek bir ıey i tedi. Oirdil!I 
lokantadaki adamlarla görüş

ırtiyc başladı. Bunlar büyük 
bir nakli mükafat kuaıunak 

isteyip isterr.C'Jiğini sordular. 
Delikanlı gülerek dedi ki: 

- Maalmemnuniye .. ne yapa
cağız? 

- Bu ci v~r da bir çeka ko-
miseri varmış; halluki bu adam 
kendini böyle tanıtm3sına rağ

men çeka komiseri değil, beyaz 
ordunun bir pcstacısı imiş.Onu 
kim yakalarsa büyük bir ııakti 

mükafat alacak. 
Delikanlı sordu : 
- O adamın adı ne imiş ? 
- « Saçenko • .. 
Delikanlı elinden geleni yapa

cağını ve akşama köye avdet 
ed~ceğini söyliyerek beygire 
bindi ve hayvanım nıahmuzlı

yarak dört nala uzaklaştı. 

sonra başka e~rak tedariki için 
avdet ettim. iki ay sonra bu 
eı-rak elimde idi. Tekrar cenuba 
azimet ettim. Bu defa Denikin 
kuvvetinin bir devriyesine 
irişerek elimdeki mektubu teslim 
ettim. Avdetle taııılmak tehli
kesine uğradım. l<üçük bir 
köyde beni tanıyan bir Mosko
valıya rastgeldiın • Fakat sak· 
laııınağa muvaffak oldum. Çeka 
memurları bir çok defa beni 
tevkif eltiler. Ancak hakkımda 
hiç bir mallııııtı elede edemedik· 
!erinden tal:liye etmeğe mecbur 
oldular. Nihayet Moskovaya 
sağ ve ıaliın olarak döndüm. 

(Bitmedi) 

Yarım asır evelki 

VAKiT 
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Seyyarın en büyüğü 
jübiter nam yıldız da 
Avrupanın yüzü cesa
metinde olarak görülen 
kak lekesi nazirini hay
retle bırakmıştır. 

Bu cesim yıldızda bir 
sureti müdhi.~ede hercü
merç vukubulmakta ol
duğu tahmin ediliyor. 

Halkın koşulara rağbetini fazlalaştırm;:1k için bazı sühulet 
tedbirleri ittihazına zaruret vardır 

Bahai müıterek gitelerinde faaliyec 

Yaz al koşularının diln de 
ikincisi yapıldı. Geçen cuma 
olduğu kadar kalabalık bulun· 
mamakla beraber ıehrin milmlaz 
simalarına sık sık tesadüf edili
yordu. 

iktisat vekAlei müstef8TI Ihsan 
Abidin, sabık ticarel vekili 
Rahmi beyler hazırdılar. Atlar 
hazırlanırken etrafını alan me
raklılar türlil lürln mütalaalar 
serdediyorlar ve sonra gidip 
bahsi müştereke İttlrak ediyor· 
!ardı. 

Birinci yarı~ 
Dün de yazdığımız gibi bt· 

rinci koşu sahı koıusu idi. Dört 
ve daha . yukarı yaıta ve hiç 
koıu kazanmamıı yeril ve arap 
at ve kııraldara mahsustu. Kay
dedilen hayvanların hepsi lflirak 
etti ve neticede Makbul birin· 
ciliAi, Mebruk ikinciliği, Y aıar 
üçüncUlü~ü ve sırası ile (150), 
(35) ve (15) lıra ikramiyelerini 
kazandılar. 

Makbul 6 yaşında arap 
atıdır, rengi doru, sahibi Ramiz 
efendidir. Mebruk, 4 yaşında 
nııfüddemdir, rengi doru, sahibi 
Halil efendidir. Yaıar 4yaşında 
yerlt altır , rengi kızıl kırdır. 
Sahibi Necip ağadır . Bunların 
üçü de (800)er liraya satılıktır. 

ikinci koıu 
Üç yaıındıki halis kan lngiliz 

erkek ve dişi taylara mahsus
tur. Henüz böyle hayvan yetif· 
mediğinden bu kOfu yapılamadı. 
Hiç hayvan kaydedilmemiıtl. 

3 üncü koıu 
Dört ve daha yukarı Yllflakl 

yerli ve arap at ve kısraklara 
mahsus, Handikap koşusuydu. 

1 hayvan kaydedilmişti. Ko
ıuya altısı girdi. Ilu koşu haylı 
heyecanlı oldu ve neticede 

Alctyldn blrlncılıat Kü~ü/ecty

ldn ıkinc~ıııı, Nmip Oçilncülüğü 
ve sıra .. yla (300), (75) ve 
(25) !ıra ikramiyelerini kazan
dılar 

Alceyldn 8 yaıında arap atı

dır. Sahibi Suphi paşadır. 
Küçüle ceylan 7 yaıında ve 

nısfüddemdir. Sahibi Ferhat 
ağadı. Nmip 6 yaşında ve nıs
fuddemdir. Sahibi Hakkı beydir. 

4 üncü koşu 
Günün en mühim koşusuydu. 

Dört ve daha yukan yaııaki 
hallskan lnglliı at ve kısraklan
na mahsustu. Buna maruf al
lardan 5 tanesi girdi ve cidden 
heyecanlı bir koşuyu müteakip 
Banan 2 birlncilıği, Primrol 
ikinciliği Mi•lingel üçüncülüğil 

aldılar. Geçen yarışla Bonan2 
ıle başbaıa birinci gelen Moresl 
bu koşuda geçenki kadar mu
vaffak olamadı. Mesafenin ya
rısına kadar (1 O) melre ilerde 
iken sona doğru geri kaldı. 

Ve bu sırada ayağını lata 
çarp tığı da şayi oldu. 

Ilanan 2 Suphı pqanın , 
Primrol Akif beyin , Mllllnget 
Rahmi beyindır . Muklfatları 
(400), (75) Ye(25) lira ıdı. 

5 lnci ko1u 
Üç yaşındaki yerlı ve arap 

erkek ve dişi ıaylara mahsustu. 
Kaydedilen 4 hayvandan biri 
girmedi, altısı kotlu. Bu koıu da 
çok heyecanlı oldu ve hemen 
hemen ekseriyetin tahmini vcçhıle 
Süley/e birincllığl, Sada ikinciliği, 
Cemile üçüncülüğü ve aıruıyla 
(200), (75) ve (25) lira !icra· 
miyelerini kazandılar. 

Şaban ağanın malı olan 
SU/eyle arap atıdır. Geçen cu
ma birinci koşuyu da kazanmııtı. 

Sada nıslüddemdir. ve Hakkı 
efendinindir. Cemile yerlidir, 
eahibı Necip ağadır. 

Bahsi mıl1terek 
Geçen cuma olduğu kadar 

hararetli değildi. Kazananlar 
çok bir şey lemin etrrlı olma· 
dılar. Bazı pilaselerde ikinciliği 

kazanan allar birinciden daha 
fazla kazanç gelirdiler. Ek•eriyet 
bahsi kazandığı halde verdiği 
parayı aldı. 

Tenkit 
Dnnkü koşunun birinci cuma· 

dan az ra!!bcıle karııland$nı 
başta zlkretmiııık. Kanaatımızca 
bunun sebepleri ıunlardır : 

1 - Mevki fiyatları fazladır. 
Buna yol parail ve yarıı saha· 
sının liren hattına uzaklığı da 
inzimam edince kOfular cazibesini 
kaybetmektedir. 

Bu yarıılardan beklenen esa• 
maddi m~nfaal olmadı~ına göre bu 

nokta tashih edllmelıdir. 

2 - Ha' kın ti e ıden inişi 

allamak, liren y .>!undan çayır• 

lniti bayır a;a~ı keçi yollarından 
iniı olarak ıav ıf edilebilir. 

Tıren yolunu yanı yerine 
götüren dar çizgi de yürilm •k 
için lztırap veriyor. Satınlarla 

doluyor, iskele gibi kalabalıkıan 
geçilmiycr ... 

Şimendifer kumpanya., ken· 
disine yüzlerce lıra kazandıran 
bu mevkii için neden ıedabir 

almamıı. neden çok basil bile 
olsun buraya bir basamak ve 
merdiven yaptırmamışhr. Akıl 

erecek ıey dcAil • 
3 - Vesait noksandır. 0-

ıobüs itlememekte, tirenler de 
kalabalık olakıadır. Hele dün 
geçen cumakl hususi katarlardan 
eıer görülmemiı ve yUı.İerce 
halk yarım ıaatten fazla ruzg!r 
ve rguneı alhnda n bittabi 
ayakta beklemiı, sonra da Ba
lorköyünde dolan tiren gelince 
balık lstıfl gibi atlıyarık ancak 
ayak üzeri durabilecek yer 
bulabılmııtır. 

Yarış ve ıslAh encümeninin 
bu hususlar hakkında clddt te
dabır almasını ve kumpanya 
nezdinde hı 't letebbüslerde 
bulunması lhımgelır. Abi tak· 
dırde lı:oıulara gittikçe daha az 
halkın geleceğine hiç ıüphe 
edılmemelidır. 

4 - Y •r1Jlar k11mına ge
lince bu kmm geçen cuma gibi 
muvaffakiyetle idare edilmiftir. 
Tebrik ederiz. 

"V akt,,ın 3 Ağustos 
tefrikası : 50 

1929 Yaprak Dökümü Yazan: Reşat Nuri 
de yakmasın, bu olmaz ... 

Fakat gayret ederim. 

- Maamafih pek o kadar 

büyütülecek bir mesele de 

değil.. Söylemek istediğim 

şey şu ... Büyük kızınızın pek 

fazla dolaşmasına müsaade 

etmeseniz, daha iyisi mümkün 

olsa da bir zaman hiç sokağa 

çıkıırmasanız ... 

Ne var? Ne olmuş? 

Hiç... Sanki o yaşta 

bir genç kızı pek serbest 

bırakmak doğru değil de ... 

Sözönüzü değiştir-

meyin... Siz bir şeyler bi

liyorsunuz.. Hakikati bana 

olduğu gibi söyleyin. 

Binbaşı ikinci bir terd

dütten sonra: 

- Peki, dedi, ne bili

yor!am ~yliyeceğim ... Kı

zınızı bir hafta evvel kibar 

kıyafetli bir delikanlı ile lıyarak ağır ağır yürümeğe döndii. Arkadaşmı kaçır- düşmüş bir hikayeydi. hiddetinden korkarak Ley· 

bir otomobile binerken 

gördüm. Ne kadar ınüte· 

essir olduğumu tahmin ede

mezsiniz ... 

Üç gün ~vvel de bizim 

çocuklar 

söyledi it 

balağadır aı. ... 

-~, şeyler 

ele mü· 

Binbaşı bu başka şeyle-

rin ne olduğunu anlatmak 

için Ali Rıza 

bir israrını 

ı yeni 

beı.Jiyordu. 

Fakat artık bu, adamın yü

züne bakacak, yeni birşey 

soracak halde deği!di. 

Sadece: - Bu da mı ba· 

şına geldi? diyerek ayağa 

kalktı, sokakta birdenbire 

gece olmuş da bastıkJ yer

leri görmiyormuş gibi ba

şımı önüne eğerek, basta· 

nile kaldırıoı taşlarını yok-

' . 

ba.şladı. Gelen geçenin işi- mak korkusu ile acele acele Ali Rıza Bey tekrar layı müdafaaya kalkacak, 

tebileceği bir sesle söylen

meğe devam ediyordu. 

- Buda mı başıma ge

lecekti? Aç kaldım, rezil 

oldum, türlü hakarete uğ

radım. Hepsini sineye çek

tim. Fakat namussuzluğa 

tehammül edemem... Mut

laka birşeyler yapmalıyım .. 

Evini karşıdan görünce 

birdenbire aklına birşey 

geldi: 

- Binbaşı daha başka 

bir şezler biliyordu... A· 

damcağ'ızın sözünü ağzında 

bıraktım... Ne var ne yoks.i 

hepsini öğrenmeliyim... Bir 

şey yapabilmek için daha 

fazla malümata ibti)·attm 

var. 

Ali Rıza B. dcrh'11 geri 

yokuşu indi. Bunda çok 

isabet etmişti. Çünkü o so

luk soluğa kahveye geldiği 

zaman binbaşı da kalkmak 

üzere idi. Ali Rıza B. artık 

utanıp sıklılmayı kaldırarak 

ne biliyorsa söylemesi için 

arkadaşına yalvardı ve şu 

tafsilatı aldt: 

Leyla iki aya yakın bir 

zamandan beri çoluk çocuk 

sahibi bir avukatın metre-
' 

siydi. Haftada iki gün Üs-

küdar iskelesinde buluşu

yorlar ve otomobil ile Hay

darp2şada bir randevu evi

ne gidiyorlardı. 

Bu sÖ7lerde bir yalan 

varsa günahı söyliyenlcrin 

boynunaydı. lllaar.ıafih bu, 

adeta çoluk çocuıc ağzına 

evine gittiği zaman gece 

olmuştu. Hayriye hanım 

onu görür görmez: 

- Leyla daha gelmedi; 

acaba nerede kaldı? dedi. 

İhtiyar adam, yorgun

luktan Leylayı düşünmiye 

vakıt yokmuş gibi bir hare· 

ket yaptı, ve kapının ya

nındaki bir kırık kanepeye 

çöktü. Kızını yeni bir istin-

taktan geçirmeden 

Hayriye hanıma bu 

evvel 

vaka-

dan bahsetmek istemiyordu. 

Çünkü karısına emniyeti 

kalmamıştı. 

Hay,iye hanımın, öteden 

beriden şeyler işit~i hal

de, kendinden saklamış ol

ması pek mümkündü. De
ğilse bile, kocasının fazla 

kızı geldiği vakıt, kaş göz 

işaretile ona bir şeyler an

lacaktı. 

Ali Rıza bey, oturduğu 

yerde Leylaya soracağı su

alleri tasarlarken, Hayriye 

hanım mutfakla Ayşe ile 

beraber akşam yemeği ha

zırlıyordu. 

On dakika geçmeden so· 

kağın başında bir otomo-

bil borusu öttü, bir az 

sonra eve telaşlı bir ayak 

sesi yaklaştı. Sokak kapısı 

aralıktı; Leyla, gürültü et

mekten korkuyor gibi bir 

tavırla içeri girdi, ve mut· 

haktan gelen ııığa doğru 

yürüdü. Babasının karanlık· 

ta oturdu~u kanepeden 

kalktığını görünce hafif bir 

çığlık kopardı: 

- Sen misin baba? ödü· 

mü kopardın ... 

Ayşe, ablasının ıcsini i-

şidince, elinde lamba ile 

mutbiıktan çıktı. Onun ar· 

kasında, sıvalı kolları ile 

Hayriye hanım göründü. 

ihtiyar kadın : 

- Bu saate kadar 

rede idin Leyla? meraktan 

çıldıracaktım, dedi. 

- Hiç... Bir arkadaşıın· 

la beraberdim de... oor 

nefes alayım da söyliye· 

yım ... 

Leyli henüz derli toplll 

bir yalan hazırlamamış o· 

lacaktı. Vakit kazanınıılc 

için Ayşeden su isteyip içti-

(I:ltn>• ı) 



... 3 Sarır 

ar annın a ıklan mekfuplarda 
Yalnız hırsızlarla canilerden mektup 

alan aktörler var ! 

Sinema san'afı 

Filimlerde kullanılan bir arslan namına 
haftada 500 mektup geliyor 

en 

neler yazılıdır ? 

'' V akt ,, ın sine• 
ına sayıt ası 

Süs kıralıçasına neler yazılır? - En çok mektup alan yıldız 
kimdir? - Mekteplilerin sevgilisi - Ramon ~~~~~~~~~~23:= 

Nuvarro : aristokrat aktör 

Con Kravfort Amerikada en 

çok mektep talebeleri tarafın

dan sevilir ve onlardan 

mektup alır 

linliinıtn diıııranın diirt 
hır kü<e,iııtkıı hd~ıın 

.\ti;.-: • ' ~ 
· bınlcrcc nıtktup gelir 

l c . 
Ptnc yuz hiıılncc,i aı ııı 

nıııdd . et zamanında po,tanı 
\• . . 
<rılcrcl· 1 . ı.· 

1 
' < uny;ının dort vır 

• l\C . 

1 · ınc da'ılır.Buıılarda il<> 

nıpLır di~crkrinkiııc hı~ ben· 
Z\: mC/.. 

Kuııilcf reçetesi 
isfenivor 

Mc"cf;) "\'icwr :\lac l~ıı;
kıı" in her gun uldı

p.ı hinlcrcc mektupta daima 
aı·ııı ,ıı:ıl tekrarlanır: ·-~iz in 
, ;ıcııdunuz gibı bir n« uda 

k~r Yazılıdır? ~iııcııı:ı ,:ııı'at-
ırj malik olmak btiyoruııı. ne 
' arına J!;<.iııdnılen nı·:k· 

tııptar . yapa11m? ~ 
1 • ınuııdericat itiharık Süs kraliçasına ne 
•'rhirltrlnc nıt·ı,al>ı'l1 oba idi· l 1 

Tİ L"I cılumır 1 lotta hııııLırın 

İçııHI~ ;ırtıl... ~İ\'OH.:dİ!-"tl c-.hi 

clhi-deri f:ılaıı ı e ı ;ı Iilıln 

:ıd:·l! .. C ~nndt·rn1~..:i tıılL·hini 

lın' i nıcktııpl:ır hile ı ard r. 
!"fel<teplilerin sevgilisi 
oııı1lıı> l'airlabııı o~lıı ile 

ııi~:ınlaııaıı gcııç 'c 
~ıızd yıldız .. loıın Crnı lord" 
ıııd.teplileriııin scı p;ili<idir. 
T:ıldıc mecmllalanmla a1=ılan 

>inama ınıis:ılıakalurıııı daima 
onun kaz:ıpnıa'ı huıı:ı delil 
olarak ı:-<»tcrıldıilır. • Joan 
Cradort .. mektepli ı;tııı;lcr· 

den her gun onbinkrcc mektup 
alır. Bıınlard:ııı bir ı;oğıınd:ı 

kcııdı,iııe il:\ııı ask edilir . 
Hazıl:ırı izdim· tııldıinı, lıir 
kı ... ını da cınt:k 'c eğlence 
daı L'licrini ihtila ederler. 

~:ın'atkar hu ıtc\ i ıııcl.-

tuplıınıı en ~arihini µ;eı;cıı ay 
z.ırfınd:ı nlını~tır. :\ltır,il r.o, 

,\n~clo< dariilfllınınuıııın lıcniiz 
hirind s~ııcsinde bulunan 1.5 
ı«ı,ıııda bir ıııiniııııııidir. 
~ Joan Cranfonl.. ıı baloya da· 

ı . yazı ır. 

.r hu >Ualc ke>tİrıl1C cCI ap si'ltlllil payıta!ıtllllll rn Vl:[ etmekte, nıiirncaatıııa C'· 

l~tap vcrilchiiırdi. Fak.ıt yalnız ~ık ~iyinen J,;,dıııı ol· balıı ınııdlıc olarak hcralıcr 
ıır,17[ ı 1 1 ııı.·ıkla m;•nıf ".\ilen i)riıı••· halnı a gittikleri takdirde 

· ·arı an mektup a an .ı ' '"' 
1"rlcr .. J _ in mdau11 ı.ırı nııttla1; nıcl,ttptc •ırkada~ları :ırn>ınd:ı 

, pn. ta kıttuları ralnı: ' · 
" J Jl · ,.·tı'hr"t kuz,·111,.,·1.•i·ıııı, lıu :<ıırcti" .;eııç . . nıot aya. e ıı,cye, >aç nıı a- , • " ' ~ ~ 
" nıcktcplıkrııı a,k mı- ı· ı "'de . ktiııe dairdir. Ond;ııı son >en ı~i genç '1Zın nazarı 

rı ile dolan al.ıri,!cr rııc 1 . . .. filiminde ~iyeliği mantoyu dikkatini cclbcdccc~iııi yıır.· 
LUt oidU<'UIW o(ırc lıO)'k l tıınu , " "' k:ıça yaptırdığt oonılur, ,,m ktanıac ır. 
ını ~ckılcL.! bic ıa,pi{ rap· rcııl.lı hir ıurnlete ne rcıık Sinema münekkidi 

"1 1Jtı · ı• ··(n · ·ı 1 1 
1
. n 11nn.an ... ıı 1h 1 ~ı~ı ''re. ır. garnitür konması jcap cdl.'- hır!lızlar 

rt tli t:ıkd irU rlıırı, he )'iti. 
p~rdckı ıı tundc hiirc·kctle· 
rini t:ıf,lit cttİQi lıır,ı/.l:tr \ c 
caııilcr,lir. ~:ın'atk:\r cıı faıla 

hoylc :ıdıınıl:mLın 

alır. 

m.ktı.p 

l':ıkat hu ııwk tııplıırııı bi· 
rer methiye oldıı~ıınıı zan
nemıcyin. "Senin gibi .o;ersem 

herif görmedim. Ev o ~eki/de 
mi 'oyulur~" yahut • Hudala, 

adam öyle öldürülmez. Senin 
uwlıin hem eski, hem de kh
lik<lidir!. tarzında t·ııınlelcrlc 
lıltcıı mcktupl:ır pek çoktur. 
En fazla mektup alan 

yıldız 

Norma Slıcarcr i lollİI u· 
tun en fazla mektup 

;ılaıı : ıldızıdır. l kr \ilahın 

giiııii dlirt mil\ ezzi uı'atl.ıl· 

ra dllrt buyuk 1=uuıl nıck
tııp getirirler. :.\'ornrn Scha
r~r hunlara ceYap y:<Ztlırnı:ıl· 
iı;in daiıııt surette <l !;;\tip 
kullanır. Scı imli sıın',ıtk:\rın 

ıııcktup!ar~ııı"1ıı lıirço~u ;ine
ın:ıya ıııtı>ap etmek btcyen 
;;eni' kız YC erkeklerden gc· 

lir rırıııa Slıı·ar«r hunlara 
hep hcklcdiklcri cc\ ;ıhı 'e· 
rir. f lepsini ıeı.:i l'der. 
Yalnız kadınlardan .. 
Roı d',\rcy y<1lııız kııdııı· 

!arla ıııuhalıcrc eder. 
Ona mektup ) :ızanlar ınıın
ha ircn cin'i latife mcn•ııı'ı 
kinı,clcrdir. Bunların ck,eri· 
yetini evli kııclınlar te~kıl 
ederler. \ lektupl:mıı ınc' ıuu 
daimu ıı:ktır. 

Arl$tokrat aktiir 
Ramoıı , 'oı•arroy:ı nıck-

tup yazanlar ıımuıııi· 
yctlc nıc\kii içtimai ·a hilıi, 
) uk ek, :r.cnµ;iıı aikicrc ıııcn· 
>Up !.adın 'L' erkcklctdir. 
ı\,kla pek u~ra,m:ızlnr, mak
sat! •rı liliııılcri hakkında mu
tali\ıı yiıriıtınel , • ııen • l'liir .. 
kahr:ıınaııını tenkit venı tak-
dir etmektir. · 
Rejisiir ve operatör-

ler için 

H lltı utta po-ı·ı ıııiıvcz· 
zilcrine ı aka silktiren 

kim eler \ ah{ız ak tür ve 
aktrblcr tle.~ildir. \ azıı >ah· 
neler, <enar ı o muharrirleri, 
hatta üpcrntiirlcr de manalı 

01:11111 .. ,7. bııılcrcc ııı ktup 

alırlar ve hunlıır:ı " ı ap ~ :ız· 

mak ın<clıori) eti nltıııd.ı ter 

di.ık<' r dunırlar. 

Arslanlarla muhoberc 

Hatta size 
bir şey 

dıılıa garip 
oii) lcyellın: 

! lrıllİI una hir ineına ,irkc· 

tinin fıhnılcnı·· kt llanmak 

üzere l>< kıligi ~\lenı ı .eo~ 

ııth hir ıır .: :ın ı nrdır lıi hu 

han ·ın ııarııın.ı ,irkdc he" 

iı:ı[t:ı ıııuntaz·ım .;uıı mektup 

gelir. 

ı·ıt111ı veya cıkek bir >incnıa· cej\i hal kında murnı.ıa hte· Manıf facia aktürlı ~ J.nn· 
~ <Jı'ııtkiirın,ı ~ııııderil~ıı mek· l'İr. Bir terzi t:I\ >İ) c etmc,i Charıcr" in en hıır:ı- Norma Şerer her gün dünyanın dört bir köıeıinden aldıiiı on binlerce mektup araaında • • • • • • 

~::.~::b:.-.:;·c··-~:~---ji·ş:;;~;:~:,·ıc··----~~-----j-u'9m:ı 
Orhangazi rJJSll letkık adıyorlar la beraber yaş:ıd'."~· Dogt'.- Açık göz hırsız bir oda kısml'n yandıgı Ah ırektebi 

1 
· • d 1 şu, yaşayışı, muhıtı, zevkı, İnhı·sarlar ne zaman --- - h ld .. d .. "I .. ·t" ÇI J - Asır ar ıçm e para- • . . Ç a e son uru muş ur. . Jıı ı·r1111 k k" saba nıı;:, yıp sönmüş olanlar telakkısı, ~vza ~c e~v~rı, kalkacak? aldığı yıumaları ba- Sarhoşlukla ş .. hreıııanetiniıı bır ah_-

(/.~,., . ı .. / . / ·ö le dursun, bu- çalışıs~, sesı, a~alı k~bılıy:- caklarına sarmış O. .. 1 mektebi aı;ıııasın 
ı Ş<'tı ılt (' //l/{l . ş .. Y . . .. d ti, san at nazarıyelerı, hula- \'enl ı;iımriik knnunıı mu- Gülcemal vapurunda ça- skudarda Atlama Ta- ç b )ısolunuyor. 

(' I 
'/ ı. gün bıle sozlerı dılınıız e h . b' b' cibincc ı :ııtıı-to.'ta ilµ;a>ı lışan ameleden Rıfatın va- şında oturan esrarkeş Hüs- dan a . d ·k· ( ı (!f'l'll k b' . d sa epsı ırer ırer orta- " E' b k ı<ı c 

1 

1:111 ve hisleri al muz e en k t F k t t tk' icap eden ~eker petrol ,-e purda bulunan balyaları ke- nü sarhoşlukla arkadaşı gı-r 11 yeınc ' l '· fıı _, S\ ı _ \uııaıılılar tara-
1 

ya onmuş ur. a a e ·ı- h L"tf' · k ·ı d ·b· uza< ı.:Ç• 1 u.ııı . k 
1 

canlı bir hassasiyete vaşı- kı'ıı sahibi bununla da kal- benzin lnhbarları akkında serek yazma çaldığı zabı- u ıyı ama ı •' başın an mek i~ı gı 1 

7 i ı. ıa ılıp yıkılaıı Qr.ıaııga- k d 1 mcznn· ~ • ~saba~ıııııı biııalaııı 1 feııd yan dalıilerimizi ne a ar mamış, on beşinci asrın bu tcrcddnt h:1>1l ohnu;tur. Cuın· taya ihbar edilmiş, Rıfatm yara anmıştır. Mecruh has- uzar>a bu nıektep f 
/11':1 ıt d. aire~inde yarmak iiz.ıe az tanıyoruz. Divanlarını en büyük simasının şakirt- riık kamımınun cathikl l tcş- üzeri aranmış, yazmalar ba- taneye yatırılmıştır. !arının dinden çı'·nıış, '.ıedı~ 

Ş 1 k d ğ k ı·ı ı·,;· c ki d 1 ld ğ y . . b 1 Lı ·l·ı c ••snb .ı :cbt t.ırnfıııdaıı nıezkurf ezberden o u u um uz ·aç !erini. onlardan birinin ruz- rini c' \ele tehir c< ı < ıı;ınden a arın a sarı 1 o u u orgının aşına ge en.. yenıı·kleri yenwk ' 
ı 

111 
~ clcdiy,siııc bir tel;lı büyük şairimiz var ki hayat- namesini bulmuş. Leonard inhi.arlunn d:ı ")'ni tarihte halde bulunmuştur. Kuıııkapıda bakkal Yor- lıf d 3 na.sı·ıı olur. Maa-

. 1 lıtıştır kk d h 1 c· 1 d 1 . . d-kk" a il ıınız l · lan, muhitleri ha ın a e- 0 sahifelerde l.ıütün takrir- 1:\1(,ediicı.:cğ! ,azılmı~tı. ııhi· tize ce övüsmüş er gınm u anma hırsız gir· d . doııru unu 

'
·•· eklıf l'a"ın.ak.•ııılık ve bek- h' b' b'l 1 1 ·· ı ·· ·· ı ı · ·· B · 1 • • b' k ınafilı brn .. ııız 'ıl'cce t ti ' " . S . men hemen ıç ır şey 1 - !eri, tavsiye eri irşat arı ve >ar nıuuırıı u nu ey, a a- Eyipte iskele başıııda31 mış, ır ço eşyası çalın- ' .. uıaına· 
ket • e '.'k edılıııcktcdır. ,_ıı- mi)•oruz. Hatta bazılarının cömert, büyük ruhu ile renin tc~rinienclde ilp;a numaralı evde oturan Ha- mıştır. Şüphe iizerinı- Nu- söyliyqinı, bu ışın 
el• P.oq crılccek arşalar iizcrııı- 1 B 1 b' d 11 h' ı.- b · · d b' · · k 1 •· Ya lıan!!'ı· tarite doğduklarını seyrcdi iyor. un ara ır e eti cccgine dair 11= vır tclı- san Efendi ile Camii Kebir ar ısının c ırısı ya a an- sına taraftarını. deıı P~caj1ı binalar içiıı al•ali- ~ t aııılı l bı'lc bı'lmeyı"z. Bütün tezkc- dahinin kendi mahrem duy- li<'ut alnıaclı"ııH uylcmi,tir. mahallesi sakinlerinden Hti- mış ır. ç · k" heınt·n Y H ıeş ~cı:ede ödenmek \'C " "' ' B· · k k b d un u 1 1 ra 
' 1'-tlc )'Üınis pc~iıı \'crilınek relerin, şahsiyetleri tetkik gu ve fikirlerini kaydettiği Halk bilgı· si scyin Efendi koyun kes- ırı er e ' iri isi.... verirst' yeti~en a wı:ı 
,aq,ı~ inşaat par;,sıııı alacaktır. ve tahlil için tuttukları u- jurnalı ilave ediniz, eserin [mek yüzünden kavga etmiş· F eriköyünde oturan Ka- hep alafraııga yernc · er 

- ... - ller hep noksan, hep sa- mükemmelliğini daha iyi Dernek bir aile ler, birbirlerini güzelce döğ· mil, Laz Atiye, Arnavut d' korkanın. 

I
. d su ' k ' .. kavrarsınız. müşlerdir. Faik bir alacak yüziind«n öğretilir ıyc f tt' 
ran a kat şeylerdir. Çok ere gu- Garp, be.;; yüz seneye tenezzühü hazırlıyor Çabuk söndürüldu.. kavğa etmişler, Llı Atiye Zira Dr. Osman ·re r 

111 

lJ<ılıL · -:--
1 

"/. , zel bir seci koc• bir haki- varan eski bir mazinin a- 1 F k k ye;,ıeklere ıı·arıle1' !/il uı- H 1 laik lıilµ;bi dcı~ıı;i \!~ Osküdarda Sinanpa'a i e ai bir ohrak Ki'ımıli Bey alatur a .. 
" ' k t üst tutulmuştur. e- g" ır, küffü havasına hulul a"usto>tıı bir aile tcııezwhıı h il d ' dövnıii !er ve bıçakla ya- .. d ve l.ıeoııılcııız ısc 

il/et kuı'f'Cileri11i a a k · ı b " ma a esin e Ratip Beyin du~ıııarı ır 
lı ·p ·i ilmi ıymrtı 0 - ederek, İr simanın en in- ı.·a 11a.::.ıktır. 1 lu-ıı>l bir Yaııurl,·ı · d k raklamışlardır. 

111 
I . men c ' • . .1 . k evm en yangın çı ınış, sı- bayılırım. 

ll ıasare f'llt yan "süpjetif,, araştııma- ce çızgı erme varıncıya ·a- ,\lurmanıda y:ıpılaeak tcııez- rayet etmeden söndürül- Cep düşmanı ttıttıldu 40 
lı l'alıraıı, ı _ Sabık lr.ın ıııı 'd' dar bütün varlığını meyda- f • •ı:ıŞVekitı olup Dalıtiyari kabile- larSdan saymılasnalayredraı ırF.u"zuli, na koyuyor. Bir de bizi, zllh pcr:embc g-iıniı ha:lıva- m~tüKaragüııırükte Sofaeı Taksimdi." knnaprlcr ii- Hizmet ye:ill8 bi7ID8 ÇI 
• c . l . d cak 'e ~unııı .-ahahı;ıa kadar '1 zerinde uyuyanların para- r ~·ıı ıncnsup bulım.ın z.ı.m:ıııu_s· on za .. Akı'f en büyük nasıye erinın oğ- 1 k. sokağında Ha~ime hanımın l 6 ,.r g~zctedct• şu 5 

• 
• aıı• ı f ı d Jdukça ıyı, ·h· b'I h 1 ı C\ anı nlccc ·ur. IJıı u:ez.ıııu·. · d 1 b arını çalnıakla ıııarııf Mus- ı 1•111 • 

;,
1 

• ıu usi bir v.ızı c ı e N im o duğu tarı ı ı c meç u .. evm en anı anın devrilme- ı.;,·h,ı) ı a ·~ •>~ · • 
;atlan hareket etnıi;tir. za:arsız denecLk şekiller~~ bırakan bizi düşünün ... Ahi ye hirlık azal:ırı \C muallim· si yüzünden yangın çıkmış, tafa, dün gece lbrahiın "/ liznıdçi ı•lı}<'·ı-

-· .anıanıı". altaıı• ,5,0 fı'tldc<1>te k d'ld' Fakr.t bu ıyı b" 1 J k't ·ı·- icr, d,·ıriilfıımııı tai"lı•,. ı· 1-,,tı'ral " '"'' ,, isminde birinin ceplerini J.ıct,.Ji ı~ 'ittk" - "' .• 'i tctki , e 1 ı. k oy c eser er ne va ı nıı tı "' "" 11 11uı 111111111 ııı1u1111ııııu11111ıuıı1111uııı111 111111 111 k k k 1 1 bundan sonra :t uınct kuv,·etıcriııi abluka f tf rı anca· ı · · · .. I" k? cıkceklcrdir. Zcn"in bir C'~· C h d arışlırır.·en ya a mııııışlır · er 1 Lı ı· J • ıııı, Ol . . - ve zararsız Si a a • .. küli!pane erımızı sus uyeee h e ennem ere or - N 1 clııı'rdcriııc gic c 1 ır • " 
,. • arı BJlı!ıyarılerlc ıııuza- h't' 'ze uore .. ki · · · 1 h 1 1 d için Ö mek ı·stemı'-:). 1 1 rı-e;·e . . 

1 
,. bı'ziın ilim mu ı ımı __ o ne zaman yure erııııızı ya- cııcc pro;:-rnmı szır mınıı?· man arı avası " H.·lbuk'ı hız Jıcicı ıy• ~r· 

, · . tırışerck b:nl;;rın ta ;ıı- h k.. 1 k b h t b b E lk' l " """ 
1 

. .
1 

. kıymet u um e- an u asre una enz~r tır. vve ı gecr saat bine I f · ııı.•t llıı cının etnıiyc çalışaca~tır. verı nıış b k kitapların kevserile sula- ı Jrnıan idare,; ile T11N1'til, k d Ü den hiznıetçi dı•ğı • 117 

1 
kuvvetler lıcr taml~n ridir Er.er garbe a ar, k? Tıraş rökoru <'dırnncın derede bıılunaıı öprü en lıar!'kct eden s-

l
:c1r.it ediiı ıislerdir . Asıl.:rc d. k'ı " savin aıanıctile naca ... ~ . 1 kiidar vapuru yolcularından istıyonıı. 
, . arıı a . k Cc-çcıılcrdL'. lznıirdc lılr " 1 1 wrul:ınn nıiıtncllhl l8 1 J 1 H ','.ılltt olıııalarıııdan endişe o-özleriıııi~i kıımaştır_ı_rsJ ' anı ınd:ı, ıırıııınl:ırdan i•ti· ya ıııc a A a et ;mıııı '•I ntektctlir. "" tıra~ ur;ıt n. iı :ıbak ·l}llpıl- Balaban lskelı•si açıklarıııdıı 

kendi varlığ:ınızı g~rme- l:ıde .,ckf! me cle-ırdcn do ! 
J b 

- . 'mka·n kalınaz, fıllerlc dı~ııı \:\Zllll,tık. 1 l. 'h .1 f kendisini dt"niu ıılnıı~.sıı' ıı ş ı•lı<le oıurnn Aliye 
1 rıs Rıı111/an )"t.!flİ- ınızc 1 • ' .. lımirli lıir lıcrlıcr 42 <l)I ıır 1 tı ~ \'lkıııı:. iki kurtıırılıııı tır. Ada)d hııy- ' 1 I 1 karnıcalara do- ... t:ıral' la d·11 :ı il,aıııc ·tmlr Hanını, l.ıir in• 

(<'il 1/nıido c/ı'ı',ç111t'isll'r karşı aşmış . Maliye memurları 'illıiycde ukııl • wşı yaparak 1 ı· il gın hir hıılde Tıp lakiılıe i- 1.ıaıll'a attı. Bu ha· 
.. ' ' n<ri1. .+ .ınl\"' L'll ır . ıı ıırnınnl:ırın t·ıkrflıt ne yatıı ılın ıştır. /ıaıle~i h nonıa, 1 - 1 d d Ankara, 1 Maliye n.ıe- - ııol ' il le dııııı :ı k11 nı<ti ";' l)OıJ,ııllJI,, Jıı 'ıır.. cJı""")'I. Uııkapanınd lıir a· 
lngillerede aıııc e Geçe·.ılcrde "Leonsr . e r kı ı ıı'n ı .. Jı ··ı ı· 1 m ıı t " lınkrııı ı· . .. mıırlarıııın terfii ve nıilnhal " 1 · u "1r nı "ı ı.ı \1 r ili, lı:ı7.ı nokt ıl:ır a 1118 aı 1 

"· ı.· d ek rrk 'A'iO ıe ınm iktidar nıcl'hil!JC v· . ye aı't bir letkık, 1 ki 1 k l' 11 1 b I Al k .. .. d ıııııı !Al'IJ> c er ıreını . _ ıncı,. maliyr memuru arına a ı- dm< ıe< ır. u ıa er r n- d:ın nıiilıkcnıedc it 1 kını ı aca yuzuıı en 
\·. es.ı uzerine Kıbrıs acl:ısıııııı elı'me geçmişti. Yaz günle- h 1 · lıul bcrlıerlc~ı· Jlntı nılllııffık rıi-,Ju•ıı"ııc'nıı · lıirini >·aııılamış. unaııı;tana illıakını, olmazs.ı l ğ naeakların imli an arı içın a•.ı ında d.ı " 1 .ş, hrcnıiııiııde S~ıııy ili·~· •'o' r olası ınoda, hep 

· ·n rrıancvi lıazınısu 1 ına b "} · k 1 ·ı ı•ı d <>ı·nı.ırı 1 J • ı · · d .ı M A • · " ~<fada Rumlar içiıı daha lııı~i,l rını . . azı mu ııın arar ar verı - "fl,a ııınıı ı•mı, \C lıır ııırc ın ·' \871 ıı aııııtpa ımar /\Cfııı ilik• • b 1 
bi nğnıcn, 718 sayıfalık cıldı miştir. Vekalette maliye ınıı-abak ı tertil•inc k dıl>u mıı ~ili< mi:tır lhıııııııı c.a<ı Jıallesinde c>tu111 n . araç Sa· / höylc önce Şışliden _:. ar, 
, r İd~re ten•iıı etmek • 1: l ti b' · 1 Uıık""anına ,,.,.ır. ltlre Yu;ıaııistaııda ve Kıbrıs serin ve pe • ezze ı ır miisteşarının riyaseti altın· O uıınıu tıır. liıl :ıt [ıj7jm td.lil edilmek ııırerc tırman lnhaıldin ile koıııi~yoııcu r sonra ~ .. 
h: ı. kevscr gibi İçtim. Belki on da devair rüesasından mii· lı rbcrler lııı 42 sınİ\ ele Hakkı alncak yıırnnd,.n ka•- ..,J. 

ııı,..rı ara 111<h şidtictfı bir f~·ı .. - okuvu• bir mü- rekkep bir imtihan koıniıo- ıı lınberiııııı "•'"r" ol ı ı aa etmişler, Hııkkı, Salıi· 
'' ı~et ba ladıgı hater ıeril- gun suren . " .,. ., :nektetlır talia değildi. .·Leoııard. fOJIU tcıek.kü! etmiştir. c.tııııu ıJdia etmskı~J lıaddiıu bıçıldı il 

1 

4> 

Moda 



YllCIT 3 J,ğustoş Sayıla,) 

Gıraf Zeplin Berlinden Amerikiııya naslll hareket etti' 
'tr' orıril in 1 Zeplin bu sefer başka Arazi tahriri An ~arar beytinde K d . tJ 
'" ~ yol takip edı·yor yeuı mukarrerat a rıye ~ 

h t t On sene sürmlyecek Alı karar Heg'etı rigaselintkn : ~ a ıra ı Bursanın sukutu esnasınd kit'a- ( Oııtarafı birinci 18yıfaınıııl 
~~..;·' Maliye vekdleti tahririn süratle sile dahile çekilmeyer~k Jstan- Kadriye H. siyah 

İngi/ferenin etekleri tutuştu - -
İnp:ilterf' İsta11b11lrlan ::illetaı·er bir şekilde J 

l<oj!;11fı111111uık ir;iıı llomrııı.J ·a, ) 1111unistan ! 
ı·e 1 ugosloı·yayn 1111/rru'arıt etnıişıi 

---•»)- " •>-
Kari,\üphesiz benir:ı çiı kin ve 

kcrkunç vaziy< tc mani olmak içhı 

vuku bulı.n te~ebbüs!crimi takd'r 

•imiştir. Fakat bu vaziyet te

haddüs ediyordu.Dirilen Türkler 

Çaaakkale ve İstanbula doğru 

\l.r\iyorlard•. Daha •onra .\v. 

rup•ya ~eçeceklerdı. Brnim lik· 

rıır.ct Türkleri durdurmak icap 

edi~oıdu. Türk, ,\vrupaya ye· 

niden avdet edecekse bir mua-

hede ile "'det etmeli idiler, 

unfu ~iddetlc drğiL Bir insan, 

bir t<k lıarek · tle vaziyete hakim 

dacağına ~ıni n olr:ıJsa her halde 

1 ir teşebhii<tc bulunmak ister. 

Ben üç yıl Mustafa Kemal ile 

dm iane bir ıulh akli için Yu

na Jılorırı Anadoluyu ıahliye 

•lın"'°' uğrunda çalışıığım ve 

dor;ttım laşvekile müıema • 

.liJreJI muhalefet etıiğim halde, 

t:ıloip elmf kte olduğum bir siya-

, etlJı neticelerine kar~ı gelmek 

m..$ adile bütün kuvvetimle 

ona müzaheret mecburiveıındc 

!:-aldım. Bu vadide bana küçük 

lı;r grup yardım ediyordu. 

Bunlar Ba~vekil , Lort Balfor, 

1\-1. Çemberlen, Lorı Berkenhet, 

$ir V {;. nington Evens v e cf'k ô nı 

l.arbiy' reislerinden Betti, Kovan 

ve T rençorL Bunlarla davamız 

ınÜ$• rekli . Belki millet bi~e 

y "' Jım etmez , belki bizi atar 
,., h~ ko adamlrı ba~a getirir , 

b.-lki ~azeteler bağırır , ve ınütte-

fil:ler lıc'.:.i ın<ııınun olmaz. Fa

Lıt bi;. Türkün Avrupaya gir-

nl'den bir muahede müzakere 

dm•sinc l:arar verdık. H•ddimlz 

1 ·d· fakat kuw•tı· mı"z n.u t'\ö71 ı • 

tnlı. Hadi: al o kadar fena idare 

, d lin rdu ki ln~iltere ile iınpe-

ratcrluk ak,amındaki elk f.rı amme, 

1 :1t> 111C1ahrrel için 

rnnıııı~ıı. 13cl!:i efkarı 

t•n:tınile aleyhte idi. 

umumiye 

Türkl.r nı>ıl durdurulacaktı? 

l)urduruldıı!;tan sonra nasıl mü· 

: al:ereyc st\·kec:ilecekti? Mesele 

1 ıı idi. Günler geçiyordu. isti-

1 ı:I 'mklerı ;iddeli bir tarafa 

1 . rakır.ak Türk askerleri menı

lcLetleri uğrunda yei• duymıyan 

in: &nl«r• lfıvık hürmete hak 

1 ı;ornıışlı. Bu a•kerlerc'e ' mü

lr~e'd:il uzun kollar şimale doğ· 

ru, ,,taııbul ve Çanakkaleye 

ılerliyordu. Acaba bunlar bita

rnf nıınlokada duracaklar midi? 

Müheyyiç bir b~hran karşı-

rnıda gözlerini a~anlar ve an· 

mııı uyananlar muka..-emete ya

nyacak hiç bir vasıtam!Z bulun-

madı~ın3 kanaat gefümişlerdi. 

Mubacimlerin kuvvetleri çok 

mübalegalandırılıyordu . Bize 

haber verild !~ine göre Mu.tala 

Kemalin yüz elli bin mükemmel 

tilllılı askeri vardı . Bunlar 

umumi harpte bir milyon yerini 

tutacak ıekilde tanzim edılmiıti. 
Buıılann arkasında bir 150 

bin daha bulunuyordu. Daha 

aonra bütün islim ilemı bunların 
gulslnde idi. Fransıılar da, l1at
yanl11r diı bunlara ıllih ubyordu 

ve bıınluıo teveccühOnü ka-

isl.-~ 
c:uıyv• ~ .... 

t k b~ tün ümitler 
arı 

1anmo~ hliyordu. O halde bu 

devletlerin hir yardımı arana

mazdı. Bununla beraber bunların 

zevahiri muhafaza elmeleri be,~

leniyordu. Fakat Türkleri Av· 

rupaya girmekten -nenetmek işi 

yalnız İngilizlere kalacak olursa 
İng:lizler bu işi yalnız başlarına 
yapabilirler midi? 

Gelibolu yarını adasını elimiz-

de bulundurduğumu,_dan ve 

deniz üzerindeki h;\kimiyetimiz 

şüphe götürmez oiduğundan haiz 

oldumuz sevkalceyşi vaziyeti 

bir lahza nazarı dikkate almak 

icap eder. İngilterenin Akdeniz 

filosu Marmarada idi. Bu do-

nanmaı a ait flotillalar Çanakka

le ve lstanhul boğazlarında do-

!aşıyordu. Asya t:ıralrndan Av-

rupa tarafına ancak geceleyin 

ufak tefek kıı 'alar geçirilebilirdi . 

Buna karşı Türklerin Çanakkale 

ve lstanbul bo~azlarının Ana

dolu kıyılarına toplar getire-

cekleri ve donanmamızla leva-

zım gemilerimize ateş edecek-

leri söyleniyordu. 

Biz de bilmukabele , bunlar 

nasıl ıoplArdır? diyorduk. Çünkü 
Türkl ... in elinde hl1,iuı kuçtık 

harp gemilerimizi bile tahrip 

edecek topları buluumadı~ı an-

la~ılıyurdu. Bizim toplarımız ise 

büyüklli . Fakat Türkler gene 

bize ateş edebilirlerdi . Beıti, 

donanmamızın bu ale~lere karşı 

geleceğini •öyledi, ve bilmuka-

bele bizim de ateş edeceğimizi 

ilt. ve etti. Derin tuzlu sulardan 

nıliteşekkil olan bu hat bizirı> 

elimizde bulundukça, harp As-

yadan Avrupaye sirayet ttmi

yecckti. 

15 eylülde lngiltere kabinesi 

uzun bir cebe akdetti. 

lstanbulda müttefiklerin baş
komandanı Ser Çarle• Haring

tondu - Haringionun evelce 

ikınci ordudaki amiri Lort 

Plumer onu ziyaret ediyordu. 

Lort Plumtr gönderdl~i telgrafta 

Jeneral Harigton tarafından 

ittihaz olunan tedbirlerin muvafık 

ve d:ığru olduğunu bildiriyordu. 

Plumtre göre vaziyet ciddi idi 
ve tereddütsüz hareketi emredi

yordu. Ankara, müttefiklere 

kendi şeraitini tahmil etmeyi 

l•tiyordu. Bunun için tehdidatta 

bulunacaklı, tehdit lalde ver· 

mnse kuvveı le kullanacaktı. 

Vaziy•t bu ıektlde devam ederse 

•~kert ve siyMI bir mücadeleye 

sevkedilece~imlz n:uhakkaktı . 

Lort Plumer böyle d~şCniiyordu. 
(Bitmedi) 

Yerli malları sergisi 
Sanayi b.,/iginden : 1 - Yerli 

malları sergisi ö Ağustcs 929 

salı günü saat 16 da açılıyor. 

2 - Strgide memleketimizde 
imal edilen her nevi tş:;a lt şlıir 

edil nıekleJir. 
3 - Sergiye meccanen gi ı ilir. 
4 - Serginin müd<leli bir( 

ha!tadır. 

5 - 4 Ağustos 929 p.ızar 

gününden sonra sergiye rşya 

kabul edilmez. 
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""\. ~ =il"" ikmali için tedbir almaktadır bula gittiğinden ve harbiye kotüm ve siyah kadife 
,.,. nezaretine verdiği istidanemede 

Balonda yolculardan başka iki may ~ 
mun, 600 kanarya, bir piyano 

b: r Je heykel var 

Telgraflar gene bir gizli yolcudan 

Anhra, 1 - 1925 sen,_ şapka giymişti. 
hareketi millye aleyhinde bulun- ı 

sinden beri yeniden icra edı- Nadide H. açık r 
masından dolayı hey'eti malısu- b" ·d~ 

len arazi tahriri netlcesinde ır mantoyu, Hamı 
S K 

saca nisbeti askeriyesi katedil- beyaz krep u"'zerı"ne ka' 
amsun, ayseri, Adana, Mer-

miş olan alay imamı Mehmet ı·çı" 1-şlenmı"ş bı"r robu 
sin, Ankara, Antalya, Söke, 
1 U 

Şakir efendinin M!idanyada bu- bı-stı"ler. 
zmir rla, Sivrihisar, Çanak-

lunwakta olan alayından resmi cradrı·ye lfı'l. ııe dil 
kale, Gelibolu, lmroz, Tekir· mezuniyetle Bıırsaya gelerek o n.. ' dlll 
dağı ve Edirnede tahrir mua- sırada Yunanlıların Bursa hava- Bir muharririmiz Ka ·8 
meleleri bitmiştir. !isini işgal etmesi ve alayının Hm. ile diğer Hm. ~e 

El'an arazi tahriri devam harekeli lıasabile kıt'asıııa illi- !eri vapurda ziyaret el· 
eden yerler lse Artvin, Ha- ı k d d 'ğ· · tir. Kadriye Hm. mubafl' ıa e eme ı ı ve ışgalden ev- 'f' 
sankale, Erzurum Ardahan, A- ve! müdafaai hukuk cemiyetiie rimize şu sözleri söyleJllıcf' 
y.fıtap, Ceyhan, Kozan, Kara- çalışarak Bursa ve Müdanya - Adaleti ilahiye tr 

bahıediyorlar 
Berlin 1 - Graf zeplin balonu bu sabah saat üç 

Amerikaya müteveccihen hareket etil. 

1 1 1 1 havalisinde camilerde kuvayı etti ve beraet kararı ald 
sa u, çe i, Gülnar, Korkut· f · 

buçukta elı, Akdaif, Havza, Bafra, Bey- milllye lehine hutbeler irat ve Şimdi stanbula lekesıı 
T• k h tb t ti t suretle dönüyoruz. 

Vapurda 39 mürettebattan başka ekserisi arnerlkalı bir çok 
yolcu, bir miktar yük vardır. Yük arasında bir kuyruklu piyano 
bir heykel, posta paketleri 2 canlı goril maymunu ve 600 ka
narya ,·udıt. 

Balon saat 1 1 de Liyon üzerinden geçmlı, 12 de V alans, 
yarımda Barselon üzerlerinde görülmüıtür. Doktor Ekner bu defa 
da CebellUttank, Asor yolunu tutmuştur. Amerlkada balonun 
karaya inmesi için hazırlık yapılıyor, 

M•rsilya, 1 (A. A) - Dalni vapuru, zeplini Marsilya ıle 

Balear adaları arasında cenuba doğru giderken görmüı olduğunu 
telslzle bildirmiştir. 

Berlın, 1 (A.A) - Zeplinde gizli bir yolcu bulunmaktadır. 

ı Ağustos 
-~ 

Bazı tef ek hadiseler 
istisna edilirse 

Avrupa payıtahtlarında biiyifk bir .slfkıin 
içinde geçmi~tir, denebilir 

Pariı, 1 (A. A) - Cerek Pariste ve gerek varoşlarda ~le
den sonra da aynen sabahki gibi sükfin lqinde geçmiştir. 1şlerinl 
terkedenlerin miktarı pekazdır. Ameleyi iti bırakmıya teşvik 

edenlerden 100 kadar kiti tekil edilmiştir. Vilayetlerde de vaziyet 
aynidir. Bazı yerlerde ehemmiyetsiz vak'alar zühur etmis olduğu 
haber verilmektedir. Birçok tahrikatçılar tevkif edilmişt!r. 

Pari•, 2 (AA.)- Yüzlerce komünist nümayiı yapmak teıeb
büsünde bulunmuştur. Nümayişçiler polis tarafından da~tılmışlar
dır. VilAyetlerdekl tevkıfat yekfinu 700 e baliğ olmuıtur. Bunun 
ellisi ecnebldir. Vılayetlerde bazı hadiseler zübOr etmiş , bir kaç 
polis memurunun yaralanmış ve bir takım kitnselerln tevkif edilmif 
olduğu btldiriliyor. 

Kovno , 2 (A.A.) -
etmişler , polis tarafından 

edilmiştir. 

Komünistler nümayiş icrasına teıebbüs 
dağıtılmışlardır. 40 kiti kadar tevkif 

Varşova, 2 (A.A.) - 1 ağustos sükOn içinde geçmiştir. lıle
rinl bırakan amele yoktur. 

Belgrat, 1 (A.A) - Polis glzli bir komünist teşkilatı keşfet· 
mit ve Moskovadan gönderilmiş bir murahhas ile baılıca tahri
kiitçıları ıevkil eylem~tir. Zagrepte bir takım komünist evrakı 
yakalanmıı olduğundan birçok şehirlerde tevkifat yapılmııtır. 

Belgrat, 1 (AA) - Ağuıtoı bütün memlekette sükOn içinde 
geçmiıtir. 

Bilkreı, 1 ( A.A ) - Yüz kadar komünist, Kiınelin b8flıca 
caddelerinde nümayif yapmıya teıebbüs etmişlerdi. Polis, nümayişi 
menetmek istemiş, ateş taati edilmiılir. Bır kiıl mecruh olmuı, 30 
lclşl tevkif olunmuştur. 

Ntmes, 1 (A.A) - 100 kadar komünist, nUmayiı teşebbu
ıünde bulunmuılardır. Polis, mani olmuş 1 O k[fl tevkif edilmittlr. 

• Viyana, 1 (A.A)- Şehirde ıükOn buliüm ıürmektedir. 5 
klfl tevkif olunmuştur. 

Kovno, 1 (A_A)- Komünistlerin gizlı bir içtimaı keşfedilmıı. 
26 kiti tevkif edılmiftir, 

Atina, 1 (A.A) - 1 Ağustoı sukon içinde geçmiştir. 

Berlin, 1 (A. A)- 1 aQ-ustoı, büyük bir sükOn içinde geç
miş, yalnız bazı ufak telek hadiseler olmuştur. Vilayetlerde de 
tam bir sükOn hüküm sürmektedir. 

Londra, 1 (A.A) - Glasgovda 3,000 komünist nümayiı 

yapmıştır. Hiç bir hadise olmamıflır. 

Çin - Rus ihtilafında tavassut 
Londra, 2 (A.A. ) - Röyter ajansı istihbar ediyor : Çın -Ruı 

ihtıllfını halletmek üzere altı devlet mümeuillerinden mürekkep 
bir uzlaıtırma komisyonu teşkiline dair M. Stomson tarafından 
yapılan tekili nazarı itibara alınamamışur. Bunun baılıca sebebi 
me•elenin bu safhasında hangi şektlde olursa .ılsun harici bir mil· 
dahalenln lüzumsuz olaca~na dair Japonya tarafından serdedilen 
mütaleadır. Japonya, meselenin d~udan ~uya ıkı devlet ara· 
sında hallinin daha d~u ve ahvalin buna daha müsait olduğu 
fikrinde bulunmakıadır . 

Lon dm. 1 ( \ .. \ .)- Loni 
D'ahernonun riyaseti altında 

hııhınnıı Ye lnıı;iltere ile Ar
jantin ve Berezilya arasındaki 
sınai, ticari ve mail münase
betler hakkında tetkikat yap
mağa mumur olan lnglliz 

iktisat komisyonu yarın 

" Suthampton ~ dan ayrılacak 
ve 20 ığusto,ta Bonenos 
Ayrese varftcaknr. Komisyon, 
ı ı eylülde Rio de Janeiro ya 
gidecek, oraya gitmezden 
evvel ~ ~lontevideo 1 fU _ 

pazarı, Adapazarı, Kocaeli, Es- ur çe u e er p ve ne\re - • 1 
k h Af K 

mek suretile halkı kuvav_ ı milli- lzmirdeki gazeteci Df 
iıe lr, yon, iltahya, Tav· 

Ye leh.ne d" ı h" daşlarınıza söyliyecekle~ 
tanlı, Bozöyük, Bilecik, Yeni· ı ve ıışmaıı a ey ıne 

naleyane t" • ı t • zi söyledik. Yeni biç 
ıehir Bursa, Mudanya, Karaca- " ge ırmege ça ış ıgı ve b' 

kuvayi ınilliyenin samimi tar!- ~ey yoktur. Biz zaten ·~ 
bey, Bandırma, Biga, Çorlu, tarı olduğu ve İstanbula gitme- radarı giderken de 
Kırklareli, Babaeski, Uzunköp- si Ferıt !ıükfimetine iltica sure- masumuz ve neticeden ed' 
rü, Edremit, Balıkesir, Bergama, tile olmayıp Bursada kalmak niz, lekesiz bir şekilde d 
Manisa, Çeıme, llayındır, Ay- zaruretinden ileri geldiği ve neceğimiz muhakkak
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dm, Ödemlı, Nazllli, Denizli, lstanbıılda iken Anadoluya geç- dememiş mi idik? işte do 
Çaldır. ıneğe uğraşması bunu teyit yoruz. fzmir hapisanesinJı 

Türkiyenin her tarafında bu- ettiği ve amali nıilliyeye muha ve bilhassa gazetecilerd 
günkü rayice göre olmak üzere lif hiç bir hareketi ihbar edil· ve halktan çok samimi ' 
yapılan arazi tahriri ancak on mediği tahakkuk eylemiş ol- çok iyi muamele görd~j 

makla hakkındaki kararın re!' ine Bunu her yerde söylenı 
senede ikmal edilecektir. Maliye 
vekAleti bu miiddeti uzun gö

rerek seri bir tahrir yapılabıl-

mesi için yeni bir proje hazır

lamıştır. 

Bugünkü arazi tahrirleri ile 

müsakkafat tahrirleri devlet vergi 
Clllsla.rını ihzara mahsustur. Ka-

nunen tadt!Att hususiyeyi icap 
ettirecek ahvalin tahakkukuna 
kadar yapılmıı ve yapılacak olan 

tahrir muamelatı umumi bir 
esas mahiyetinde olacaktır. 

Yakalanan şakiler 
Rize, 1 (Vakıt) - Meıhur 

ıakilerden lzmirli Hasan Hayder 
ve rüfekası jandarma kuvvetle· 
rine mukavemet edemiyerek 
teslim olmuşlardır. 

Tiyatro ..-e •lnema.lar . 

Sarıyerde aile bahçeıi 
tiyatroıunda 

3 ağustos cumartesi giınü I 
inkılap tiyatrosu (Yekta elendi 
ailesi ) vodvil 3 perd,, müzik. 

a::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::: 
zıyaret edecek Ye tc~riııi

ev\'el ortasına doi(ru lııp:iltc

reyc dönecektir. 
* Yaşhington, 2 (A.A) -

Fderal lıapisanesi müdürü 
Levenyorth hapisanesinde 
bir isyan esn:mnda bir mah-
pusun tele! \'e liç mahpusun 
da mecruh olmuş olduğunu 

bllclirmektedir. ;\lııhpııslar, 

kendilerine verilen gıdanın 

fenalığından şik:\yet etmiş 

olduklarından glirültü yemek
hanede başlamıştır. 

• Londrn, 1 (A.A-)- Sqbık 
maliye nazırı ı\L Çorçil, Kıı

nadada bir seyahat yapmak 
üzere vapura binecektir. 

• Londra, f (A.A.)- 1\1. 
Macdonald, Lossiemuta git
miştir. :\luınaileyh, bir kaç 
tatil gününü ornda v;eçirecek-
tir. 

• Zlirih, 1 (A.A) - Kon· 
greler idaresi, son kongrede 
kendisine kar~ı dürüst bir 
surette hareket etmemiş olan 
üç muscvi komünist gaze
tesine matbuata mahsus kart · 
!ardan vermekten imtina et-
miştir. 

,. Londra, 2 ( A.A ) -
Düşes Bedfort bu sabah 
Lympne tayyare karargahın· 

dan uçmuştur. Bir hafta zar
fında Hindistana gidip gel· 
me~e ve bu suretle 10,000 
mil mesafe katetmejl;e teşeb

büs ecml~tlr, 

müttefikan karar verilmiştir. bir vicdan borcu bilirit·• 
§ Alay zabitıınını igfnl ile / 

kuvayi milliye tarafına geç- lliknıet beyden l il' 

mesinin tehirine çalıştığı ve Muharririmiz bunu nıii 1r 
ve bu bapta iki ylizlii siya- akıp Kadriye Hına Müsl~~ 
set takip ederek nılicadelei tik Hikmet Beyden ds';. 
milliyeye taraftar olmadıjı;ıııı açıp açmıyacaklarını so 
!ilen izhar eyleme. ine bina- muştur. Kadriye Hm. dr 

miştir ki: en askeri heyeti mahsusasın- b 
ca nisheti askeriyesinin kafı- - Mazlumun ahı hiç -~ 

zaman yerde kalmaz. Bizi 
na karar Ycrilnıi~ olan 'abık r 

ı iffet ve namusumuzla oY11 

a ay ?O kumandanı piyndc yan bir kimseden hakkın1'~ 
kaymakamı mütekait Fe\·zi ı~ aramak her halde namus 
beyin kurnyi milliyenin llk bir kimse için gene bi

1
f 

te~ekklillin<len itibaren nılida- namus borcudur. Her bald 
faui hukıık ccnıiyetilc birlik- k d- - h kk d d dS' en ısı a ın a a ~ 

te kııvnyi milliye lehinde !etin tecelli edeceğindeflJ. 
çalıştığı Ye lsranbuluıı kat"i kat'iyen eminiz. Fakat şiJll ,1 

işgali üzerine bir çok zc\a- hiç bir şey düşün.,cek vat' 
un Aııadoluya kaı;ma sıııa ve iyette değilim. Fazla yorıı!· 
cebaııe se\ ki yatına muavenet duk ve iztirap çektik. lstr 
ettiği YC kıırnyi milllyeye rahata ihtiyacım var. 
iltihak edecek zabit:ıııın ih- Şimdi iki buçukta Pa~s· 
bar eclilme>i yüzlinden haps bahçesine vapur varnıı; 
ve dirnnı harbe seYk edildi- Doğru gidip, bu hadise 
ği ve amali milliycyc mııga- den sonra mefluç düşe~ 
yır hareketi giirlilmeyip mii- babamı ziyaret edeceitİ1 

zahcret eyltdiği resmi \·c ve gene Paşabahçcsindt 
p;ayrı resmi icra kılınan tıılı- oturacağız. Hikmet B. h~k 
kikattan anlaşılmakh hakkın - kında henüz bir müracaat· 
dnki kararın mettclikan ta bulunmadık .• 
refiııc karar yerilmi$tir. !\ad ide 1 Tnı. diyor ~ 

§Anadolu ordn~nna vaki olan 
davete esbabı sıhhıye serdile 
icabet etmemesinden dolayı 

askeri he)'di mahsuscsıııca ııisbeti 
askcriye5i katedilmiş olan piyade 
Mülazinıi saııisi Mehmet Fethi 
efendi elyevın hali cinnetle ve 
biıııarhanede. bulunduğu , hini 
davette romatizmadan ıııuztarip 

Nadide Hın. da mubB1' 

ririmize şu sözleri söyle
miştir. .. 

- Beraet ettik. Gör~' 
yorsunuz ki hastayıın.İstirB' 
hata çok muhtacım. Başlc9 

ne söyleyeyim . 

llanıide l/111. ap:efiıı 1 

Hamide Hm. muharrirt' 

poruııdaıı ve erken bunama mize "Nasıl oldu da bizİP~ 
tabir edilen ruhi hastalığından bu vapurla geleceğinıitl 

olduğu tabibi ınüd.ıvisinin ra-

Mımda harbi uııııımi esaretinde haber aldınız? Biz hiç kiııı' 
seyc haber vermeden yol0 

çıkmıştık. Hatta lzmir g~· 
zetecilerine bile haber ve~· 
memiştik. demiş. Muharrı· 
rimiz kendisine dün belclt' 
nildiklerini söylemiş ve 
kendisine dünkü (VAK1") 

1 

uzatmıştır. Hiimrde H. det' 
iıal gazeteyi almış ve •!ıB' 
ni resmimiz var mı?" diye 
ilk sayıfaya göz atmıştır- . 

bulundu il u zamaııdanberidevaııı 

eylediği Trabzon ve 1 !aydarpaşa 

haslanelerile lstanbui emrazı 

asabiye ve akliye ıııÜeiSesesiııin 
raporlarından anlaşılmış ve şu 
hali le davete icabet edememekte 
mazur buluııduğu tahakkuk 
etmiş olmakla lıakkıııdaki ka-

rarııı ref'ine miıtteliken karar 
verilmiştir. - ---
D. Vekili Ofa gidiyor 

Ankara, 2 (Telefon) - Da
hiliye vekili Şükrü Kaya beyin 
seyli.p mıntakası olan Of, Sür
meneye gldeceAI teeyyüt et
mektedır. 

45,000 kitinin aç olduAu 
halr.kındalcl haberler mübal&jfa
lıdır. Dahiliye vekllettne gelen 
mıltlmıta nazaran azami 15,000 
lııtı lelalıet aalıuında ekmete 
•uhıaı; bir haldedır. 

Hamide H. muharririıııı· 
zin sorduğu diğer suallere 
hep ablası Kadriye J-lııı· 
gibi cevaplar "em1iş .;t 

Hikmet B. meselesinde 1ıe• 
h1:mehal dava açacaklıır101 

beyan etmiştir. 

Dünkü vapurla Kadri>' 
hanımın kardeşi Nasır ıe~ 
ci Faik ve avukat Mıııt . ·ıo 
Vefik beyler de şekrııll 1 

relmişlerdir, 



-
ın~h~~ellnQiliz lirası yftz kuruta 

• 
J"•nırnlar şekel' mi, sigara mı! - Menetmek 
e~vik demektir - Lando içinde feraceli gflz.el -
Elmaslı sigara mal'Jsı - ln9lll$ 1c4rnblyosu 

Anterikrılıların çok zengin ol- ' ıarının bul;bildikleri yegane 
:•klarını teslim etmekle berı- geyiltiu dire yazdığından beri, 

t
er, alıllarının scrvetlerile mü· Avrupada asri kadına tazım o-

t enasip olduğundan, doğrusu, Jan dört şarttan birinclsi ve en 
e~ccldüt ederdim. fakat iki mühimmi sigara içmektir. Şu 
!~nelen btri akıllarının da çok h31de bizim hanımlarımızm da· 

uguna kanaat getirdim. ha bir asır evvel asri oldukla-

[ KüçUk 

Sahtek&rlor 
----·-Kolza yağı dalavere -

cileri poliste 

1-faberler ı 
40 kuruşa et 

Fiatların düşmesine 
intizar ediliyor 

Son günlerde /\nadoludan 
petrole kolza ya!ı karıştırarak kiilli)·etii miktarda kasaplık 
hilekarlık ve ihtikfir ~·aplıkları 1 

Bazı tacir ve müesseselerin 

I hll} van ~eldiği için et fiatları 

anlaşılmıştır. düşmüştür. İstanhı Bahkpaza-
Şeker, petrol ve benzin inhi-

sarı idaresi tu meseleyi tahkik '* l\Jnliyc vekaletinde ahiren 
etmiş \'e neticede hilek[rlnrı tc,kil cdılmiş olan i tnti!;tik 
meydan:ı. çıkar;mştır. mudtiri;•etincc Turkiycnln 

Petrole kolza yağı katarak hem maU 'il7.İ~cti ha~ktndn i r.ı-
fııl is~r resmi wrmiı en, hemde tlstik ve grafikler vu~uda 

Kiymcrl • 1nhalle l • oknr;t 
Lira 

6500 l lcybcliadn yalı ah~.ıp hane ı 27 

taksimatı 

1 inci knt 1 salon 2 ofa 1 hal:\ oı.l:ı t. Ş 
döşemeli ufak mutb:ık. 
2 inci kat 4 odn 1 ofa ti ıcrl ctr. fı lrn· 

palı carnça 
3 ünclı kut 4 oda ı ufak ,ılon 1 h ılı\ 
1 balkon ayrı sakaf altında 1 oda l mut

bak va!ii bahçe sarnıç kuyu. 
Jhnlc bedelinin msf ı pc~incn ve nı h diğeri ihale tıırihındcn bir ene nrıı i tH 

1 
c lil· 

rnek ve ihale tarihine kadar hnıinc namına birinci dereceli ipotekli oJın:ık şartilc h. 
1 

l I 

muha~tcr hanenin mulkiyeti 1 7-7-<}29 tarihinden itibaren p~l7.<ırlık \Hılılc muzn) etle) c '· ·• 
cdllmış old\l~ımlan l 5 8- 92() perşembe glinu saat 14 te .\d:ılar mal mudurluğı ne nura· 

camları ihln olunur. -
tı:ızlneyi ... e h:ılkı ızrar ed ıılc- getirilmektedir. 
rin ekserisi Rumdur. ln1'isar ... :'-luallı"m ı- '\.. 

t Fikrim eki bu :tni \'e k:ıt'i rını söylemek - - kelime o~unu 
a!ı:wvülc sebep, Amerikalıların itibarile çirkin olsa da -- yanlış 
~radaki h.ınımlara sigarayı şe- değıldir. Aradnki fark günı·ş 

~~: :::: ::: :::::::::: :: ::: :: : :::: :::::::: :::;:::: :: 1 ii Samsun Belediye ~ 1\ mcn:,tcui mc-
ldarcsi , l;u s:ıhtek"rları poliı:; ere ve ç"kolataya tercih ettir- maşanın yeri:ıe lcchlib:ır ağızlı-

rtlck · · B d scbc • tçııı yaptıkları .. ıddctlı" pro- gw ın o-elmcsidir. unun a - ı · w - t ı· p ~ "· müdür ugur.e es ım etmiştir. 
zunları cemiyeti cııelki cnc

lik lçtimaını akt ve ten\ itn 

sandı~ı hcsab:ıtınıı1 rn~fiycc:i 

ve saire ile mc~gul olmu~tur. 

~~vapur ari~ ::............. :: ............... ::::::::::::::··· .. ·············ı .................. 
Rıyasetinden: ~g::ndadır. Bir taraftan şeke- bf aşikflrdır: Gümüş maşa za- • Üsküdar bankasıııııı rrsıni 

r.111, hanımların boşuna gı·tnıe- ınanında dudak boyaları unu· t . . 1 t n ~ küşa merasıım yapı rnış ır. aı:-

• Paris sefirimiz Fethi bey 
An karadan avdet etmiştir. 

ı~"k sııret!e semen mdiğlni dulmıııtu. Şimdiki ağıılıklar ka JOO bin llrA serınnyr!Wir. 
d" buki ~garanın kadın vücii- !:em ince p,rmaklorı sararmak· 

u ıfi d.llııı I :ıriıı ve n:ızik yap· tan, hem de dudakların la'lini 

,,. 'J'nksim mc~ d:ınındtt~i 
inşaat yaz sonunu ~adar ik-

• Ankara - lstanbul telef o- mnl edilecektir. nıı;·a l · t k or 
1 

uzmct ettiğini neşretmek- b01.ulmak an oruY · 

t
e _beraber, propagandanın en Hanımların arasır.d:ıki moda· e - ts ı; undaki arızanın Eskişehir cİ· 

lles.ı,rJisi "olıtıı memnuı·yet usuiü· ''1 ihtiyar erkekler tanzim c_ e-" J - varı:-ıda arabacıların tele kanı-
. c muracaat etmişler. Tütün Jerdi, belki, hiç olm:ızsa agı:-

,. Balıkanc müdi.irHiğil p· 
kınd., yeni bahkanc bina ını 

inşa ctmcğe ha~lıyac.'lkt1r. füı 
m.1k .ıtla Şchreman etine mii· 

rnc.ıat ctmi~, emanet tnrnhn· 

dan istimli\k edilen kcrc ... tc

cilcr yangın yerinin tnh 1:; 

edilmesini istemiştir. Eınanc.t, 

keresteciler yerinde, gclcct:k 

sene hal in,a cttirec~ği için 
halı kanenin hu miirac.ıatınıı 

hcnuz CC\'np vcnncmiştir . 

Mevcut arazi hal için fazla 

gcldi~i tnkdirdc tnhkancyc 

de bir yer ifrn7. edilecektir. 

diği anlaşılmıştır. 

11ır"1 d da1<1ar iMn ~ılarını takmalarından ileri ~el-
i "11 oları akıl!ı adam rahip- Jıktan hOşlanmıyan u '\' 
erin b"r . . . . gfil ..-aprağına bürünmüş slga• 
d , 1 cemıyetınc elit mılyon ı 
• 0:ar \•ermiş, cemirct derhal raJara m:ıt:sus olmak üzere, 

0 

t•naıar tcı tip ederek icadın- elmaslı maşaları, antika diye t•n sigara iı;ıııeleriııin rnene- atı·mış oldukları cam dol.ıkalpl~r-
ılrnesı· • . 1 dan rıkarırlar ve eenç J erm-

d ıçın bir kaııu ı !Azım o· '\ 
h Ul:uııu ilftn etmiş. Amerika da den hatırası kalan tatlı duygu-
~r =y ı 

1 
• .d. w - d ıarı, bir an için, tazelemek is· 

Y" ıız ı )·uru ugun en, 

• Seyrisef:ıin fnbrikalanıd:ııı 
bı.zıları antrepo ittihaz edile· 

cektlr. 
• Defterdarlık lstanbul \'İtft.· 

yetinde mevcut biliımuıı J::ınla· 
ki milliycnin bir listesini tanzim 

cttirıniye başlamıştır. 
Pek .va'· d . terlrrdi. Uikin buruşmuş ellerin 

1 
1\ ı n a Anıcrıka hanın:-arı·ıın k.. • . t . tıtrcyerek takdim edecekleri bu • A~apaz:ırında sui lmst \e 

d 
.nunı meınııuıye ına· ı;ıa 

1 
geçmiş uman yadigarının, iltl- saireden bahsettiğinden dola} ı 

d
. 0 llta.k orada içki mene-ıldi~ · fat tebessümü yerine istihza 
. t:ınden beri daha çok içif.-dığf ·b· kalıkahaslle karŞ1l:ınacağ1nı bil-
. gı ı şiırdikinden pek çok 
?ıyade · ··d· sıgara içecekleri tabu ır. 

. ~ 

ı~ nu haber bendcnizin iki tür-
u hott A t'' yUJn ı gıtli. E\'vel:ı ıııe-
t ,{ı; 11 • . • - .. ... .. rııı bizim t;ırilıımızı 0 0 • 

teıını· 

dikleri için, elmaslı maşalar 
saklı bulundukları dolaplarda 
ebediyyen kahıcaklar ve ihtirar 
kalplerde onlara merbut olan 
tatlı duyğularda asla tekerrOr 
cdenıiyecektir. 

Amerik<tdan gelen haberin d ış olduklan.ıa nıeınııuıı ol-
U111 Ö:;J . . ·;,1 A rı · eya, tütı n ıptı a • teni sevindirmi~ olnınsıııA 

l 
1kerikada çı!dığı h:ılde, ınem· e ·et · ikinci ve daha büyük selıcp 

•ınızin aı. zaman içinde, en ı.,ıı haberm iktisrdivatıınızı 
nefis t· _ ı . ı 
<>lı;ıı ut un retrştirlr bir ül~e alfık:ıdar etmesidir. 
h ası:'lua en büyük sebep, şüp- BiliyorsJnuz ki, lstnııbulda bü-

sının dalg:ısına bağJ;. Avrupc
dan gelen giyecek ve süs 
mallarından tutunu1! d:t Tr2b-

esit, 11H\sfobit paditıtlı dördftn-c~ tün alışverişlerimiz lı•g:Jb lira· 
u Mur:ıdın tütünü şiddetle y:ı

Sak etmiş olmasıdır. Tutfln iç-
ti~· k" • !;lllclen dolayı asılmış t ra ·ınııı 
başındaki fenerden çubuğunu 
}'ak an adamın hik!ycsi en zorlu 
Yas:ı~ın hakikatte bir ~rop:ı4 

eanaa olduğunu ~österir. 

Türk 1 :ı.r: ımlarının da An~ed· 
ka ve Avrupa k:ıdı:ılarırıdan cok 
evveı sigaranm ıevkını t:ıkdir 
etrn· ış olmaları de gene o meın· 
nıı l etten ileri gelmiş olsa gc -
reı.tır • Vakıa hanıınlarımızııı 
s· ı~araya ne vakit başl:ıdıklıırını 
bıin iv ·ı ı· "r 
1 

, · ;Ortım, amnı:ı en ı ' ıy .. • 
arım . -ti ızııı bile büyük aııııcle~ınııı 

1 
ı:ara içtiklerini gürmüş oıma
arı h na nazaran, Türic erkeklerilc 

t"fraber Türk Jı:ııııınlarıııın da 
~lün i<;meğc basladıkları:a dü-
~Unttı ;; . ' • , C6e bır m:ıııı yoı.tur. 

t _Yaşlı iseniz geııı;liğinizı h:ı • 
'·la~ıı1 . . t • 11, J.!Cnç ıs n z bu ıh ı -

~a:-ın .. - - t'I 
ı .,ozunc inam ıı : V:ık ı e 
sta·ıb 1 f . • u lıaınmları t;O;.ağa ancak 
eracc ve 1 aşmak ile çıktıklı:rı 
z:ırnarıa d - · ~ ' r :ı, bır k:ıdın golgesı 
fı-orebıt w y . mck, nefes aldı~ıı11 dtt -
abıJ•nek • . • _ · 1çm hıfcslere suru -

llerck r • cıınılıalarm altından ylı -
tırke nı n delika.nlılıırı cıı ziy:ıde 

a ... estedecek manzara, caddeden 
}ıt aaır geçen cir lando için· 
~el( <!Ja t. haııınım, gerdanır: n:ız ve 

de ~<:.l!ıya rak, tombul par· 
ntakı-ı ·ı • -rı e tuttuğu sigara ına • 
ş, ıtl• 
,_. : 1 Yaşın:ığımn arasmdan - o 
a~.ıtki t b"h . 1 ~ • eş ı ılc - lıok ca ag· 

Zl :Jn. n"t• • d · •. o urınesi idi.. Buguıı e 
geıv .. ıe · . ı ' n cezı:e"!en rn ncf ıs m:m-
:ıra ·s • b" · d b " rı ı r 1.: 11111 ııı dcmı e 
:ınyrsı k ı :ıu yaptıJ...t .. n smtra, 
1:ın1 ııı - · ı: 

1 
... . ll7.crıne unnar:ık a~ız· 

1~ 1 e si >:. · ı . g rnsını tüttürm~si de-
t>I rnıdir? 

1 
Eski zam:ınlard:ı Türk hanım· 

arıı•ııı " - J · .• gumı şten, altmdan c -
"1:-slı . nıaşalarb sızımı içtiklc-
rır.i · .. . , b gorcn Avrupalı mulıarr.r.er 

unt-1 bir a}ıp diy.! kitJplanntı 
Y:ız. ı 1 d 

zundan s;elen yağa ve Karseri
den gelen pastırmaya k:ıdar 

her şey tngiliz 1irns111ın ıayını!tine 
göre inip çı~ıyor. 

Jngiliz Jir:ısı ise en sebatsız 
olan şey. Bir gün b:mfrden 
kambiyo geldi mi, tekerleniyor; 
bir iki gün sonra kanıbiyonuıı 
arkrsı kesilince lngiliı lirası 
src:ııe b.ışını kaldırıp >·ükseliyor. 
lımirden gelen kambiyo d3, 

gazetelerin rh'ayctine göre, 
örada satılan tiitıinün bedeli 
imiş. şu halde ıncıııleJ.:ctirnizde 
bütfııı iktısad iyat tütünleriınizin 
~ız y:ılıut çok s:ıtılm:ısına mer-

but.. Tütün satılınca lngiliı lim ı 
düşecek, pastırma ucuzhıyacak. 
Aıncrikadaki hanımların !:ız!:ı 
nıirınekten korunııı:ık uzere 

SC• ·~·erek sior.ra içıncleriııia 
]Cllll; ı b 

. . :ktı·sadiyatıınızla :tllkası·.ı 
öızını ı 
. d' teınanıen görüyorsıınuz. 

şıın ı . t'"t~ 
Onlar çok sig;.ra jçtıkçe, u u~ 

il 
. bı"zim ncfıs tütünlerı

ı.ıra aı ı 
• . ı dalıa ziy:ıde alacaklar. 

ınııuen ' . . tirtüııltrm;z kokuları 
Bızun 1 kt ,.,, hı 
itibarile ucfis olt u an lhlŞ .. ' 

. d Anıcrilcan haıııııı-
re·ıklen e ·ne uy"t:rıdut; b~ı da 

!arının rengı . · 
0 tütüııkrm:zi 

onların bızınt • 
. bir sebeP tcşl.ıl eder. 

sevnıetern1e . 
Aır.eri::alı güzellcrııı ' kara. 

Arap kadınlarmın s:ıçtarına ber.-
A nerika to-

ziyen Avrupa 'e 
1 

• 

tünl(rini biıim sarı yal ut le~~ 
ka renkli, mavi dunrn:ılı, r,uze 
kokulıı tütünlermizc tercılı et
miyecekleri aşikArdır. Zaten 
Avrupa ve Amerıka tütün.feri 

ya yaprak sigarada, yahut P~~~ 
da içilir; halbuki bunların ,~ısı 
de güzel kndın Jt~rıın:ı yakışmaz. 

Hulfısa, ben eınin:m ki, Aıne
rik:ıda ıııunmlar cıgara içtikçe 
fzmirde kambiyo çoğal!ıcak, 
lstınbulda fogıhı Ur.asının fıah 
düşecek •. Düşecek ve b;ıim li
tamızl:ı baş.ıb:tf, yüz kuruşa-

h . '.' ~ar; ı. Jialbu' i :-.ralarında 
~ • 1 .t n zevk s:ılıibi bir:ııin ol:ı.cak. 

'İüt-11 · · .. ıçmek )·cnı zaman adam· 

tevkif ve adliyeye tdlm edilen 
Şahin mulıtelüşşuur oldıığuııd:ın 
tıbbı adliye gö.1derilıniştlr. 

• Talebe birliği bugün hir 

kongre daha aktcdecketir. 

• Bu ene tatilden istifa-
de, ile açılmnsı tuknrrlir eden 

mc5lck kur:;ları cvclki giin· 
den itibaren çalışmıyn bn lan· 

mı Jardır. 

l\Iuallim munvinlcrl için 

açılan hu kurslara iki bini 
miitecnYİ7. efcilôl <icram CC.• 

mektcdir. Bu kurslıırn knhul 
edilecekleri iimidllc An tal ra, 
Konya gibi uzak ycrktdc1' 
gelen nnııılllm mmıyinlcri 

kurslara girememişler ve tcl

grartn Matııif 'ckAletirte mü· 

rucrtnt etti1işlcrdir. 

• Evelki gece Kemer bur

gaz ile Osmaniye nrasındn 

bir orman yangını zuhur 
etmi~ tir. Yongm iki liç saat 
wrfında jnnclnrma \' C köylü-

Jcrfn g:ıyrctilc söndiinilmü.ş-

tür. 
• Yc'miştc esnaf ile zabı-

tai beledi} c mcmurlnrı ara-
sımtaki hadise hakkında 
bthkikat dtv<ım etmekte· 

dır. PoUs ye Emanet ayrı 

arı ttthklkat yapmaktndırlar. 
. 1cvkuflar kt'falcde serbest 

• Difçiler cemiyeti heyeti 
m ıralılıasası, Sıhhiye •ekili beye 
aÔÜt alaylı dişçinin imtihana 
l"ıbulün<len şikayet etınjşlerdir. 
Vekil bey meseleyi tetkik 
edecrğini vad~tnı~tir. Vekil 
bey Dişçi mektebi 111('ztınlarının 

Diş doktoru şeklinde lftvha 
yaıdırJl}alarına müwae cdilemt~ 
yece~lnl SÖylrntiıt:r. 

• Millt Çin hiikOmeti ntı.diı'· 

de Nımkin seHrimfı Hultlsi Fııat 
bey bir iki gilne ktd!\r A' ru
p3ya gidecek, birkaf çnn te· 
davi t•dildikten sonra şelıriıııiıe 
avdetle Rusya tariki jle mahalli 
memuriyetine ııarçket edecektir. 
rıııda koyun fiatl:ırı (10, Ber
oğluııun bazı J;as:ıp dükkfü:
larııtda OS. 70 J..ıırjlia kadar 

s.ıtılmaktadır. 
Sal~hiyet sahibi zevata göre 

koyun ttirıin 45 kurup kndl\r 
düşmesine iritiııır edilmcUedlr. 
Bu sene Haym~na ovasında 
külliyetli hJtyvan ~rkııılı tir. 
Occ;crı lcışın , şiddeti >Qzümlen 
bir çok hayvan teltf olmasına 

rrğmcn yeni dol!:ın kuıııtnr 

bunları tel.ifi etmiştir. Bu kış 

et f ıatl:ırının ge~en seueye 
daha ucuz placağı 

Yeni 

icra ve iflas kanunu 
Şerhi 

Yazan : f ıtanbul icra reisi Ahmet Refik 8. 

ikinci cildi birkaç gü!'e kadar çıkacaktır. lıviçrcnln bü?ilk hu· 

ltukııruulannın terhleri eaas ıttihu edilerek u211n tenelerin t .. crUbe· 

lcrılc yazılan bu eser eylulda meriyeıe girecek yeoi kanunun en 

mükemmel btr ıerhidir. İcra ve iflAsa dair en ince meseleler 

salahiyetli bir kalemle tahlil edılmiştlr. Fiyatı ( 150 ) kurufUır. 
Satı' mcrkeıi latanbulda Vaht. Cthan ve ılı:bal kütfiphanelerıdır. 

Her kitapçı da bulunur. 

Seyrisef ain 
Merkez. ııccnlcıl: Galata Kövril 

be\ındıı. Bey~hı 2362 Şuh .. 
.ııa:ntesl: Mahmudiye Hnnı ııltındl 

J,ıanbul 2740 

Antalya Posta31 

Elektrik fabrıkasına lüıumu olan 16 ton r.ı:ıkine ~·ııi{ııı:n ııl ı,i 
şeraıti dJircsinde 14-8-929 çarşaıtıba r.ii11ü ~nat I5 te ılı le 
edilmek Ozerc 25·7-926 tarihinden itibaren yirmi gün mııd !etle 
''e ~ap:ıh zarf usulile nıünakı:sl}'a konulmuştur. Taliplerin şcraıti 
anlamak ve ona göre teklifatmı yapmak üzere 1 t nbuldA A a
dolu •fansı ildnat şubesine ve Cumhurirct gaıetesi id3re mudi: ... 

rlyc.linc veya Samsun Belediyesine mOracaat eylemeleri i !n 

olunur. 

ANAFARTA),·apuru 4 Ağustos 
pıız.ar 10 da Galata rıhtımmdnn 
hareketle İzmir, Kull~. Bodrum, 
Radoa, Fethiye. Fi.nlke, Antıılvıwa ::::mm:::;::::::::::::::::·0

-· ... -· ................... -iiife:ftif:fi---::.. " ,,,. ......... ::::.:. ·····-·····::::ı::-.. ···=···~ı· ... ·····ae::m :- . ~. . 
gidecek ve Ôönüııe mezl:Or bkc- :::: • ............ ·-·:::::a::::::.:m::::: .... ~· • leleı'le hırlıkte Dıılyan, Marmaris, İ·~:~:I ıstanbul Tramvay şirk. etı .. : Sakız, Çanakkale, GeUboluya ı iiJ uQrııyaralc acleoektlr. :::1 ot b . . . llD 

Trabzon birinci pnstaıı fı! 0 . US SefVlSl " 
(REŞITPAŞA)vapuru 5 AğU1toa H~I . Müdüriyet, Bt"şiktaş Maçkn tııri'<ilc BeyoğJun! r~pteden 
Pau.rte1i 12 de Gıllata nhtınun· fiil hır Otobüs servisi tesis edildiğini :nuhtcrnı ahalıVC ıl n daıı hareketle İnebolu, Sanuun, pil ~der.: Bu scn•is Desiktaş vapur iskelesi \'asıtıısılc Bc)'O~lu 
G T 

• ••• ~.: ıle Usküdar ve Buğazi"i be,.nindc en seri rnu\•asalayı tenıin 
lreaon, rabzon, Rtze, Hopayı d .. :::. e ccektir. 

~ecek ve dönUıte Pazar tılı:ele- ~fü Hareket vakitleri: ıile Riıc, Sürmene, Trabzon, ı=n~ . Beşıktaşta: Jhlımur caddesinfn köşesi [ Şlr,eü t lıyrJ;e 
Tirebolu, Glreıon, Ordu, Ünye, Ui ıskelcsinden 150 metro mrsafededir. ) 
Sıım•un, fnebolu, Zonguldağa ifü Ilc>yoğluııda: Harbiye ıneyd:uıı uwııyarak gelecektir. Hareket iiii c hareket her ıo dakikada bir dcf.ı 
gi.ınU yük kabul olunmaz. 1::. Servis: 

\ 
------• ~m Tatil günlerinden ırı.tdn sant 7 dakika 30 dan saat 2lt 

zinir - tlarsln sür'at postası ım kntıar (MAHMUTŞEVKETPAŞ \) !m Cuma ve tatil Rilnlcri saat 7 dakik 30 dao sabahın 1 ııe 
vapuru 6 aQUatos .alı 12 de Galata ifü kadar nhıımıodan kalkarak çar

1
amba fü: Cuma ve tatil günleri hareketle her 7 dakı bir dtfa 

l 1 ·-' sabahı ımire ve akşamı zmırdcn :::: \a.ki olacaktır. 
htkııt'ak A.ntal;a. Al!\ye Menine \fü ~ervis si'ro.tli ve rahattır. 
gidecek wı dönUtte T afUCU, ı·i:iı:::::iumı::::snın:::rnını::ıı:::::::u:m:rnr~ ~=· 
Aaamur. /\1'i1e. Antalya, Kut- .:u:::,:1$.::.t:.::a:.:::n • .::b::::.u ... :,s:::,!.t::.•h:::.a!'.i!:tıla:;::.!lftlt:::S g . .-..u•• mru•• '1ıfu•• 
adaaı l&mlrc uQrayaralc gelec~tır. D 
DorlJwıfa~a müdıirlutDnden 

Q:ı r(lşşafakanın birinci sttııfı 
ile muallıın sınıfına aşağıda ya· 
zıh şartları haiz olaıılar :ılıııa

Cltl tır: 
1. Birinci sınıfa girecekler iı;in 

~artlar: 

A - B b:ıdan ve ınıdaıı 
veya y:ılnız tabadan mahrum 
ve 11111!.taç olmak, 

H - ilk mektebin dördüııcn 
sınıfımı terfi etmiş \'eya bu de
rece tahsil ı;örmOş olmak, 

C - Ya~ı ondan aşağı ve 
on ikiden yukarı olmamak, 

D - Emrazdaıı salim ve her 
suretle tahsile elverişli olmak. 

ı: - Yapılacak nıüsabnk.ı 
imtihanını ve çekeceği kuı'ayı 

ka1.anınak, 

il. Muallim sınıfı için şaı t
lnr şunlardır: 

A - Keza yetim olmak, 
B - Yaşı 17 den aşlğı 22 

den yukarı olmamak, 
C - Orta mekteplerden mc

zıııı bulunmak. 
111: Talipler fotoğraflı nufus 

tt'zkcreleri, mckttp vesikaları 

sıhhat raporları, a ı plıadctnn
mtlcrl ve Oç adet vesika fo· 
toğrafıle pazıır, S.'.llı ve peroenı
be günleri saat 14 deıı 17 ye 
kaµar mektebe müracaat r.dc· 
ccklerdir. Kayıt müdd~ti nğus
losun sonuna kadar devam ede
cek \'e ondan soııraki n1üracn
Atlar kabul olunmıyaca~tır. 

Matbaamıza ırclcn eıt:rltt 

Danseden su 
Çocuklnr için razılını;; 

guzcl bir c erdir . Temiz 
bir şekild·c basılını~ur. Bunin 
kit:ıpçıl:trcla bufunur; mek
tepli kıırlkriml?.e ve h:tb:ı· 
l:ı ı .ı en,. 1} c cc1cr1ı. 

lktısatsçı 
Ali ıklı li mektepleri 111eııın

lar cenıı;·ctinııı ı•e,rcttı~f 
( lktısatct ) ıııctınu11sıın11 rem 
sayısı kıtınctlf mdileltrı muh
tc\t olarlk çılımııtır. Karilcrr 
mi:le ta~ tdcrıt. 

müdürlüğünden: 
andık 11. ı~. Pamuk mcnsucııt 

ı 

8 
J. K. ipekti pamuklu mensu 

J. p. l•' (ı. " ,, ,, 
il S. · Gümüş Sofra tak1 111ı 

D. l 
.. M. F. Pamuklu mensucat 

110 

~ 1. D. N. l\L Kurşun kalem 
~ K. 1\1. C. • Mııkinc nks.ımı 

,, 

,, 1. Z. Çam knbugu . den 
BAIAdc muharrer. sckiı kalem cşyıı s / 8 ! 929 cıınhln 

itibaren 1 tnnbul ithal.it gumruğü ~nş anblnnd• biJınüıl-

1 
51 

) ede satılacağı ililn olunur. ~ 

Mahrukat münakasası 
Yüksek baytar mektebi r ktörlüğürıden: le m h-
llı:ılesi lıasbclicap tehir idllcn mektebintiziıı bir seneh T 

rııkntı kıtpalı ıarf usuli!e yeniden münakasaya konuırnuştu~ .. a-k 
il 

1 
• • • • - akas:ıYe ıştır2 

P crın şcraıtını :ınlam1k üzere her gün; murı w • saat 
için de yevmi ihale bulııan 21 a~ustcs 929 çarşamva gunu 
14 te Deftard:ırlık bi:ı:ısındn müesseleri ınübayaat kumusyonun• 

r,elmcleri. -

Darulfünun uabiyat 
f akültcsinden: 

Miıderris J mnil l lııkkı bey tnrnfındnn (Gııblznı) :akk;~: 
dıı Dnrulıtmun iH\hipt rairn!cesl bir numaralı clcr~kn.ııc 

f 
, erilccc ur. 

de hugun a:ıt 16 da unıumn bir Jwu cr&n~ 
b td:ı bulu· 

Davet lstanbul müdclcrumumtlt~tkrı : J tnn u 1 
Ag 

ceza reis Fazıl 
nnn ve f.ıknt Adcr~si meçhul Mardin ır 
b 

. . t ne ı Juıumu. 
C) ın crı·ın mcmuri}·etimiıc mi.irnc.1at e 

1 

Radium gaz ocakları 
ı an ıarftyatı 

Petrol gaza i e yan ' 
• )i gayet kolay 

gayet az, ııurna 
mavi nlevU, kokuıuz dumanıaz 
RADIUH ma~ah gaz ocakla 
nmızı her yerde arayınız. Bugill n 

1 .. ', •• 
ply asada bulunan arın 

1 
tla rekabet 

v~ en ucuzu o up • 
kabul etm~· 

T 4klttlerJnden sakınınız 
Toptan alan talıeı unAf için 

tenzilat nrdır. 

215 KURUŞ Deposu: Galata Okçu 
Musa caddesinde Şişhane ~ar~koluna nfur 
erken ikinci ekmekçi fırını ittısaJmde RA 
.... TfCAUWl'lt:\. 'ESi ~ 



3 Ağcstns = HER GÜN ÇIKA_R TÜRK GAZETESi 
' - ' 

-- • 
/[[f ~ (/fllJff· ı Gazet~mizde çıkan yazı ve 

\ · · ' ,resimlerin bütün ~aklan mahfuzdur 
:923 

1 incl ta1Jı 

6 Sayı!a Türk mekteplerile faydalı eeerlJn ILAJ TARiFESi: 
Ti rliyec'e 

llanlannda o/o 20 ten:ı:ilit yapılır Sa un 
6-8 inci '4)'l&da 

l(urJl 

ıt.l~ 
25 J\t:ru, 

ı Aılı•• 150 
! • 400 

Hariçtt', __ , 
Kuruş 

000 
EOO 

6 • i50 14!'0 

Cazetcye ıfindcrilecek nıeli.tuptarın tızerlnc 
idare lçin~e (idare~. yazıya ait!<-C (Yazı) 

işareti konu lnıalıdır 
Büyük ve ya bir çok defa IÇl? verilen ilanlarla 

h115usl mahiyetteki 11Aııların üı:reU 

idare Ue urarlaşıırılır. 

5 • 
4 • 

t : 
• 
• 
• 
• 

.ııı 
(1') 
2Q(I 

1 12 1400 2;00 

Perılmıyen mt:lıı.\upluuı ladeıtndn, 1nymnu. 
mukaddereılz mektuplara konulmuı paraların 

J,,e1bolmaamc:!an n IJlnlarm mllodercatından Cuctıtmbe b\Mıul Ola kabW ed•• 1•1. 1-8 inci sayılah }ıo 
ktare meıW. deiildlr. ·---- -

H. S. H. Olnal ac:tnt .. ı resmi ll.tnl.ır 

r. İstanbul vila-y~-ti d-· eft~rd~rhğı ilanatı ] ,mmmmmımımıımmmmıımı.iiimililmmgmımmmmfü'\I, H E P-süit~ o E ~ 
------------• 11 • !!!! s un 

Beyoğlunda satılık dükkanlar KR. PA. KR. PA. i1j Tu·· rkı·ye iş bankasının ·,ı.·;=·=:·.==·.·1=== İngiliz lirası JOOO 00 Felemenk Iilorinl 84 00 
Fransız fırangı 8 00 İtalya lireti 1 O 35 =ı .... 

Alman markı • 49 20 Nevyork dolar 207 00 ıı Hamiline ait hisse se - fiil 
~:ı~:~~r~eı:~inl :: ~~ ~~i~;;~~r::~ 3~ ~~ ıı netlerinin kayıt müddeti ii!! 
Bulgaristan leva 1 20 Çekoslavakya kurun 6 05 ı o "' t g 2 g t "h" Jm 
l\lısır lirası 1025 00 Yugoslavya dinarı 3 25 agus QS arı in- illl 
ispanya peçeıa 31 oo l\foskova çervoneç 10.ı9 oo de bı"tecektı"r. Hı"ssedar- ı1=ı.=.ı.=.i.=. 

"" ' 

Yunanistan drahmi 2 30 10 ruble mukabili 

lstanbul Vıldyetı Defterdarlığından: Damga kanununun ıo far bu tarihe kadar hakkı 1
1

11
1

1!
1

:
1
!. 

uncu maddesi mucibince meskiıkau ecnebiyenin l\Ialiye 

l ı-----=-ıı vekAletl celileslnce tayin olunan flau ba!Ada gösterilmi~ Rüçhanlarından istifade '..!l.!.!. 
olmağla temmuz 929 tarihinden itibaren 31 / 12 / 929 tari-

Bir mellıali Galatasar:ıy lisesi Hanıalbaşı 

sokağında diğer methali Tiyaıro sokağına nıü
tesa<lif olan ve A\rupa pasajı namile maruf 
bulunan iki taraflı dükkanlar ve üstündeki 
odalar hi r senede iki taksitte olmak üzere 
bedeli ihalenin nısfı ihaleyi müteakip ve nısfı 

diger tarihi ihaleden bir sene sonra alınmak 
üzere a~rı ayn 25 temmuz 929 tarihinden iti
baren y irnıi giin müddetle nıüzayedeye kon
nıu~Lur. Pas:.ıjın korokisi ile dükkanların ica
ralı ye ıııulıaııınıin kiymetleri aşağıda gösteril
mi~tir. İ~bn kiyıııctlcrin beş bin Iirayi tecavüz 
ı>lııı~si hasebile müzayede muamelesi kapalı 
zarf usulile iera kılınacağından taliplerin müd
deti ıııiizaycdeııin son günü olan 14 ağustos 
929 çar~aıııba giinü saat üçe kadar müzayede 
nıiinakasa ve ihal~\t kanununun onuncu nıad
dcsi mucibince teklifnaınelerini bir zarf deru
nine vaz 'e temhir ederek ve zarfın üzerin 
ismini yazarak işbu ınemhur zarf yüzde yedi 
buc11k teminatı muakkateye ait nıakbuz ilnıü-

hine kadar ala ay müddetle damga resminin mezkiır flatlar edebilirler. mı 
üzerinden hesap ve istifa olunacağı ilı\n olunur. """=n-··----·----··--··r.····--·-·· .. ···· ,ij 

* lf * .==.:::::::::s::::::::a.::.:::::;::::r:::ram::r.5!:::.:::::ı::ı:::!:::::fl' 

• 

l\Iüddetl müzayedesi 29 temmuz 929 pazaresl günü 

hltam bulan Feriköyündeki Rus tebaasından papas Asaklle 

ait ve harita mucibince yirmi yedi parçaya müfrez arsalara 

talip zuhur etmediği cihetle l ağustos 929 tarihinden mu

teber olmak üzere müzayedenin bir hafta daha temdit edil

diği ve taliplerin bu miiddet zarfında Beyoğlu l\Ial müdür

lüğünde müteşekkil satış komisyonuna ve ya l\Ial mUdilr-

lüğüne müracaat eylemeler! llıl,p olunur. • 

İstanbul vilayeti yol
lar baş mühendisli
einden: 

halıcri ve ya banka kefületnamesi ile diger 

Salihli civarında kara• yahşl kurblnde Gediz nehri üze
rinde inşa edilmekte olan beton arme köprünün olbaptaki 

münakasa şeraiti hususlyesl ve mukavelename müsveddesi 

ile münakasa şeraiti dairesinde 23 temmuz 929 çarşamba 
giinü saat 15 te münakasa icra kılınmak üzere 29 haziran 

929 tarihinden 23 temmuz 929 tarihine kadar 25 gUn 

milddetle ve kapalı zarf usullle münakasya vazedilmiş ve 
yevmi muayyeninde zuhur eden talibin milnakasaya dahli 

olabilmek için aranılan şartı ifa etmediği anlaşılarak tekll
fau nazarı ltlbare alınmamış olduğundan işin münakasa şe

rait! mahsusa ve mukavelename müsveddesi ile münakasa 

şeraiti ahkılmı mahfuz kalmak üzre pazar!ıkla lhalesl için 
l ağustos 929 tarihlnden itibaren on beş gün müddetle 

llAnı keyfiyet olunması takarrür etmiştir. 

nıi"ılıiirlü bir zaı·f deruniııe vaz ve işbu zarfın 
üzerine teklifnamenin hangi dükkana ait ol
duğu işaract edilerek Beyoğlu mal n1üdürlü
f(iİııdc nıütc~ckkil satış komisyonu riyasetine 
ıııakbuz mukabilinde tc,di eylemeleri ilan 
oh rn uı·. 
l\.ıyınetl ~en elik 

aı .. ~ı;ın11nccn icarı 

Llr:ı l.!ra 

.cinsi r;uma.rası Ta1!plerin şeraiti görmek ve bu bapta müstahzar evrakı 
almak iizre Ankarada yollar umum miidürlüğUne, İstanbul 

11655 1020 Dükkan fevkinde 1 oda ve mutfak ve daraca 1 ve Manisada Nalla baş mühendisliklerine müracacaat eyle-

11G55 1020 » » » » ıı ıı » ıı 2 melerl ve ihale! muvakkate Nafia vekAletlnde milsteşarlık 

9 () 7 5 900 » ıı ıı ıı » ıı » ıı 3 makamında müteşekkil komisyon tarahndan icra kılınaca-
840 ıı ıı ıı » » » ıı » 4 ğından taliplerin 17 ağustos 929 cumartesi günü saat 15 6825 

9450 960 
540 
840 

6825 
10000 
12600 1380 
8-ı.oo 1080 
8400 1050 
9450 780 
9-1-50 960 

!)00 
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1 
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te mezkiır komisyonda hazır bulunmaları ve ehliyet veslka-
5 !arını berayl tetkik 1 7 ağustos 939 tarlhlnden lilakal sekiz 

6 gün evvel yollar umum mlldürlüğüne tevdi etmeler! ilAn 
7 olunur. 

ııl0,8' ;)450 900 
)) 9 9575 1140 
)) 11 
)) 12 

9450 900 
9450 1080 

)) 13 9450 960 
)) 14 12650 1380 
)) 15 11630 1080 
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)) 16 
, 17 

" 18 
" 19 
" 20 
" 21 
" 22 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

19 kalem kağıt ve karton münakasası 

gllnü saat 16 da Ankarada Devlet 

malzemo dairesinde yapılacakhr. 

9 eylül 1929 pazartesi 

demlryollan binasında 

Münakasaya l;tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

temlnatlannı ayni günde saat 15,30 a kadar umumi mOdiirlük 

kalemine vermeleri lazımdır. 
T allpler münakasa ıartnamelerlnl 2 lira mukabılınde Ankarada 

malzemo dairesinden, lstanbulda Haydarpaıa mağazasından tedarik 

edebilirler. 

YEDiNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

ı inci KEŞiDE: tt AGUSTOSTADIR 
BÜYÜK IKRA~llYE; 

30,000 'LİRADIR 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,00Q 

liralık ikramiyeler ve 10,000 liralıK. bir 
mükafat. 

Bu keşidede cem'an « 3,900 
kazanacaktır. 

l ~ 

~ ~~· i 
N.. "ı~ 

8C~O~LU Ko~s~. 

J~H . • D'EA (UTA~ • 

KDNSERVALARD~ 
lstanbul yalı me/elepleri muba~ 

/eomisyonu reisliğinden : Ortakoyd• 
Gazi Paşa, Balmumucuda Dunlu 
pınar, Yıldızda Haki.niyctiınillıY' 
yatı mekteplerinin 9 JO ıene!i ın• · 
yuının ıonuna kadar sade yağ, •~ 
ekmek, küp ıeker, prinç, yumurt• 
ıabun thtiyaçlan kapalı zarf usull
le münakasaya konulmuıtur. ih.lı 
Ağustosun on ikinci pazarteıl gü•il 
ıaat on dörtten itibaren ıırutle Or· 
laköyde Gazi Paşa kız ıehir yan 
mektebi müdürlük dairesinde lslaB' 
bul yatı mektepleri ırub1yaa k•;, 
misyonunda icra edilecektir. 0,'0 '• 
niıbeıindeki muv.&:kat lerrinal r ııı· 
dıklıda yüksek mekt-.ler muha•ibl 
mes'ullüğüne yaanlaralt alın•cJ 
makbuzlar leklıf zarflan içine kon"' 
larak o gün nihayet saat on üç• 

kadar komisyon reisliğine veril ' 
melidir. Şartnameler her gün öğ ' 
leden ıonra komisyon kitiplığiııde 
görülebılır. 

Pıyanko müdürlüğünderı : 
Numunesi veçhlle (50) ton yer· 
it maden kömürü aleni pazar· 
!ık suretile mübayaa edilece• 
ğlnden vermek isteyenler p•Y 
akçeleri ile birlikte 3/8/929 
cumartesi günü ıaat 15 te pi• 
yanko müdürlüğünde mUteıekİJi 
tayyare mübayaat komisyonuna 
mfiracaatlan. 
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Cumartesi 
Arna\"Utlöy ve Üsküdar panayırları 

Naııııu vakıtlart 

Ôll• lkt.uı Alqa-. Ya.hı t..a't 

4,57 12,20 16,15 19,25 Si, 14 2,So 

Buıün doi!anlara lılm: 
Erk.la 

Müheymen 

Günlln nasihati: 

Kıı: 

Gözde 

Elemi kalbe deva bulması güç. 

Buııünkil hova 
eRüzg~r poyraz ve hava ekseriytd 

açıktır . - -·· __ -_ -- . -

Moı'ul müdür• Refik Ahrııel 

T'AK1'ın 3 Ağustos 1929 tefrikası: 6 JB',ir y a İngilizceden mütercimi: Gıl.::.irı 1\ uri 
• ·~·~ ..r.' . •'.. \-o -•!)> """f, .._ ... , .. "İ • • ,. ,., ~ •• ~ ' • . '°' .... ·- ... .. . 

geldiğini ve bu müphe

miyetin sebebini artık 

biliyorum. 

Bu sab:ıh kahve altıdan 

sonra büyük annem beni 

yanlarına ça!;ırdı. Marki 

ve büyük annem biraz 

müteessir görünüyorlardı. 

Büyüle annem : 

- Otur çocuğum'\ sana 

bazı şeyler söyliyeceğiz 

dedi. Oturdum. 

Senin tam sülalemizin 

bir kızı olduğunu evvelce 

söylemiştim, ve bunun için 

zannederim ki bana da 

lıiç itirazsız itaat ede-

ceksin. 

-· -' t' GUI)''-'• .... -• 
ıs ··- ·· ~mitler 

Dedi. Arkamdan doğru 

soğuk bir ürperme hissettim. 

Bu ne olabilirdi ? Büyük 

anneli' şöylece lakırdılan· 

na devam etti : 

- Birkaç gün evvel bir 

baygınlık geçirdiğimi bili

yorum. Ne zamandır kal~i· 

min bozuk olduğunu· bili

yordum. Fakat öyle zanne· 

diyordum ki senin istikba

lin ve saadetin için tahay

yül ettiğim planları mev

kii file koyıncuya kadar 

vaktim var. Fakat geçen 

gün doktor bana ömrümün 

pek kısaldığını söylediği 

zaman senin istikbalin içııı. 

1 hepsıne ayrı \ çocuk annın 

~------~_...-------~ 
düçündüklerimi acele tat· 

bik etmek mecburiyetini 

hissettim. Sana arbk ahva

limizden bahsetmekte bir 

mahzur görmüyorum. Baban 

bana seyahate çıkmadan 

senelik faiz getiren esham 

almıştı ki, işte ancak o 
para ile idare etmiye ça· 

lışıyorduk. Ben ölünce bu 

da kesilecek ve sen de 

beş parasız sokakta kala· 

caksın. Şu birkaç parça 

eşyayı satsan bile seni an

cak bir ay idare edecek 

bir para bel\ci elde eder· 

sin. Bundan sonrası meş· 

kuk. Babandan iki senedir 

hiç malumat almıyorum. 

Belki de ölmüştür. Bunun 

için baban sana bir isti

natgah olmaz. Kısacası 

eski dostum marki ile uzun, 

uzun düşüncelerden sonra, 

senin " Ogüstüs Kereç ., 

ile evlenmene karar verdik. 

Bu benim en son arzum· 

dur. 

Bu sözler üzerine gözle

rim gayri ihtiyari karşım· 

daki • Ambrozin Ôstaş dö 

Kalinkur. un resmine gitti. 

Bana sanki çerçive için

den göğsündeki gülile g ü

lüyordu. Şaşırmıştım. Ve 

düşünüyordum ki acaba gi-

yotinin merdivenlerini çı

karken ağzındaki gül bu 

gül mü idi? Büyük annemin 

lakırdılarını hiç duymuyor

dum, Yalnız kulaklarımda 

bir uğultu v.'.lrdı. "Ogüstüs 

Kereç.Ie izdivaç!.. Büyük 

annem daha sert bir sesle 

lakırdıya başladı: 

- Yavnım, biliyorum ki 

senin bu izdivacın sülale

mize bir nihayet veriyor. 

Fakat mademki gençsin, 

dilenemezsin, buna da ye· 

ganc çarei hal budur. Se

nin onunla izdivacının ona 

vereceği şeref, onun sana 

vereceği servete mukabildir. 

' . , ....... .,. . 

Neye cevap vermiyorsun 

yavrum? .. 

Ayağa kalktım, pencere

ye doğru yürüdüm. Acaba 

kendimi öldürsem sülalemi-

zin kızı olur muyum?Yok, hayır 

evlenmekten başka çare ol

ıaydı büyük annem söyler

di. O halde?. Geri döndüm, 

oturdum ve: 

- Pek ala büyük anne! 

dedim. 

Büvük annem gülümsedi. 

Marki yanıma gelerek el;r:ıi 

öptü: 

-Şunu bil ki aziz çocuk, 

evlenmek daima iyi bir şey 

olmaz. Fak at rahatlık vere-

cek şeyler temin edebilir· 

se o zaman kabi:i tahaıw 

müldür. izdi >'aç hayattaki 

serbestlik kapılarını açs.r 

ve bir kadının bilmesi lii· 
zım gelen bir çok değişik· 
tikleri öğretir. 

Diyerek tekra' r! mi öp· 
tü; ve: 

- izdivaçlar ister nef· 

retle, isteksizce ve zorla ol· 

sun, ister bunun en iyisi 

olmak üzere aşkla başla· 
nıış olsun, evlendikten bir 
sene geçince sükünct ve 
bezginlikle incelenir. GenÇ 
• Ogüstüs. annesinin de nıet• 
hi gibi ise fena bir ıe"ç 
değildir. 

(Bıtme4•) 


