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Gazi Hz. nin şehrimizi teşriflerine dair 
dün vilayete resmi malumat gelmiştir. 

Reisicumhur Hz. bugün saat (11) de Anka· 
radan kalkacak olan hususi trenle şehrimize 
mllfevecclhen hareket ve yarın saat 11 de 
Haydarpaşaya muvasalat buyuracaklardır .. 

Gıızj Hz. ne katibi umumilerl Tevfık, Ser yaver Rusuhl, Kmahya 
meb'usu Nuri, Sınop meb'usu Recelcp Zühtü, Gaziayıntap mcb'uso 
Kılınç Alı, Fırka umumt lclitıbi Saffet Beylerin refakat etmeleri 

muhtemeldir. 
Rclskumhur Hz. lst11nbuldıı üç ay kadar lcıılııcaklar ve tcırinJcvYcl 

nihayetlerinc doğru Ankarııya a\det buyura~dır. 
Ankara, 4 (V akıt. Telefon)- Gazı Hz. saat (17) de 

R
. ticumhur trenile Ankara istasyonundan lstanbula 
ıyase . . . . ,.. k'ld 

hareket buyuracaklardır. T eşyı merasımı samımı şe ı \ 

yapılacaktır. f ·1 ı ·k d' 
G 

· H 1 t nbula bir vatandaş sı atı e geme te ır 
azı z. s a · · 1 

B 
. 'b l k ndilerine istikbal merasımı yapı mama

ler. u ıtı ar a a 
sını arzu buyurmuşlardır. . 

- lsökbal nasıl olacak? 

Kadın birliği 

B 
·r de karar verdiler: 
ı • f. 

Erkekler intihaba ış , .. 
rak edemlyecek I 

Kadınltır blrOğ/ntıı ytrıf 
idare heytU 

Kadın birliği dlln senelik 

kongresini yapmıttır. lf'e' Halim 
Kongre riyaseUne . • la 

Hanım intihap edılmlştlr. E,·ve 
. ıd nln bir senelık 

heyetı are B 
faaliyet raporu okunmuıtur. u 

azarıın geçen bir sene 
ra.podra bnalo vertlml~. Berlındekl 
tçın e h 
kadınlar kongresine murah as 

d ·]mta muhtelif konferas· 
gön en ~· 
lar ,·erilmiş, Darülaceze çocuk· 
!arına oyuncak ve §eker, fukara 
[ .Alt t~afı 2 iocl sayıfAnıııdadır ) 

G:ızl l iz. ni istikbal etmek 
üzere yapılacnk prugramı 
tespit için ayrılan komisyon 
diin vali l\luhittln Beyin riya
setinde bir içtima aktctrnlş
tlr. Bu komis) on teşrifat 
talimatnamesi mucibince ya
pılması icap eden mern imin 
tcfcrrliatııu k:ırarlaştırmışur. 

Şl!hrcmnncti ~chrimiz<lc 
bulunan de' air 'c cemi· 
yetTer rücrn mümcs illerine 
birer da\•ctname göndermiş 
ve Reisicumhur hazretlerini 
ı J:ıydarpaşada btikbal etmek 
iizcre saat 11 de hazır 
bulunmalarını tebliğ etmiş-

tir. 
lsdkbal merasimine iştirak 

edecekler, jaket ntay, silindir, 
rugan iskarpin giymi~ bulu
nacaklardır. Eldiven serbcstir. 
lzmiie gidecek heyet 

Dugiin r ali Beyin riyase
tinde Fırka müfettişi J lııkkı 
Sinasi, üçiincü kolordu ku
~andıını Şiıkriı Naili pnşalnr 
ve sair f bazı zevattan miırek· 
kep bir hey·cr saat altıda 
Seyrisefııinin hususi bir 'a
puru ile lzınctc gidecek 'e 
Gazl Uz. ni oradan karşılı)a· 

cakur. 
1 tanbuldıı bulunan mcb'· 

uslnr da Cazi H7~ nl J in) · 
darpaşmln istikbal edecekler-

dir. 
Nasıl gelinecek? 

Gazi J lz. nin lzmittcn 
kııra veya deniz tarlkını mı 
tePCih buyuracakları heniiz 
anla~ ılnm:ımıştır. Bu <la bu-
gün anlaşılacaktır. 

Kendileri şehrimizde kal-

Yakarıda : ipek fabrıJ:asının sahipleri 
aşağıda fabrlı.:antn d:ıhıli 

Bu re•lmlcr dilokü kllıat rcamlode 
almmııtır 

lekctc senede 80 milyon 
lira ' :ıridat temin cdilecegini1 

Japon mutahassıslarının me
saisilc A vrupanın en muk.eın
mcl ipeJ,lilcri dt:rccesınde 
mal çıkarmak nıümhn oldu
ğunu soy)emiştir .. 

Bunu mütcakıp fabrika 
mliduru l\I. Suyul,a Turk
Japon teşriki mesai inden 
hararetle b.ıh,etıni~tir. 

Fabrib gezilerek Turk 
kızl:ınnın cmeklcrilc yapılan 
Jpck mensucaun ıusıl yapıl
dığı göruldul,tcn sonrn da\'Ct· 
liler şerefine BurSada Fc\'zİyc 
parkında bir öğle ziynfcti YC 

bir g.1rJcn parti tertip edil
miştir. Bu gardcn pnrtıdc 
hazır bulunun Japon masla
hatgüzarı ~1, AşiJ.ı zi yııfcti o 
sonunda Turk-J.ıpon müna
sebeti hnld,ında çok s.mıimi 
'c hararetli bir nutuk irat 
ctmistir. 

r........... . - - 1 .. --.. --. l 
Halkbilgisi derne..- 1 

ye bir kaç 
gfııı lst~ın
bulda kal-

için Moskovada cereyan ede
cek müzakerat f çin talimatı 
haizdir. 

Ank:ira,4(Vakıt Telefon} 

l\1o$koya bfıyük elçimiz Hü

seyin Ragıp B. lstanbula 
hareket etti. htasyonda Ha-
riciye, Müdafaa, Nafia YC· 

killcrile bazı scf ir ve meb
uslar tarafından teşyi edildi. 
Hüseyin Ragıp B. Tol,atli· 
y:ınn inecek, 1stanbulda bir 
iki gün kalacak, yarın akşam 
Başvckilirnizi ziyaret ede
cektir. 

Laypzig licnret mektebi 
alisinden iktısat diploması 
alan, altı ay Laypzig si

gortacılık 

enstitüsün
de tetkikat 
yapan, bi
lahare üç 
buçuk sene 
Berlin şİr· 

ketlerinde 
çalışarak 

sigort.acılık-
la, ameli 
ve nazari, 

İhtisas kesb den Hikmet 
Sadık bey şehrimize dön
müştür. Bu kıymetli genci-
mizi tebrik ederken sigor
tacılığın memleketimizde 
aldığı ehemmiyet dolayısile 
kendisinden büyük istifade
ler temin olunabileceği zan 
ve ümidini besliyoruz. 

l ğini iki senelik ic..-1 

1 Bu tetkiki 3 ~!'.~~zda okuyunuz ..J 
l •••••••••••••••••·•••··•· ................................................................ 

Bu nutuk Gal:ıtasıırayda 
t:ıh il gorcn bir }:ıpon genci 
t.ırafından Türkçeye nal,lcdil
miş 'e hazırun tın- fından 
~iddetli alkışlarla karşılanmıştır. 
::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::- ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::1 

dıklnrı müddetçe Dolmabahçc 
\C Beylerbeyi s:mı}larrn<lan 
hirindr. ikamet buyurncaklnr-

dır. 

Gazimizin bir arzusu 
Cazı Hz. 1 tanbuln teşrif· 

leri ve burada ikametleri 

esna ında masrafı mucıp o)a
cak mernc;imdcn tc\ kki edil-
mc .. i arzu unu izbar buyur· 
duklarındnn dun köpru, ., cm-

sipnşn ve Fırka onundc olunur. 
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~ 13 : (( Vakt »ın tefrikası; 20 a~e R eselesi 1 hir H~berleri 1 [;~~ iT er eriler-l.,-,..,~h-hlrinç~I <ayır-amızda-dır Sıcakl Kadın polis 
Cevap Attna11a gönderilmek Evelki gün han11et d11rıı. 

,, :o 
kır~ıı üzeredir. ~ Atina elçimiz 1J41. ersi cenubi şarkiAn11doluda 

~ sılasi/e kı/ıllğ edilecektir. Tçb- 42, Adanada 31 , AlcdeniJ 
ilah ta ı a 

i temiyoruzl 
1 J •M11uahızıte•lillı •m•iı•.b•a•d•ol•e komls- Mısırla lngiltere I\ yonu reisi Tevfik KAmil B. cereya ed•n mü!AksUn ~ 

/igallan sonra Enis B. evtı<:/c• Adalar , 'fr11kya ve şarki 
Alek andr Zııbkofun hatıratı 

yetlcr \lırakmı~tır, lllrdcn\ıire 
bolluğa ve hay"t intizamına 

kavuşrını~t)lf. 

• Stokholm " a vanlı~ımı1. 
zamln içimızl büyük hlr 
sevinç kaplamı,u. O 'Slradı 
l>veç 11,;anım heniiz p~k iyi 
8n!amıyonlum. Almanca ve 
Frnnsııca .konu ·mıya mec
bur oluyordum. 'l.'am ine
ceğimiz sıradn bir polis 
otomobili önümüzde durdu. 
lki Rusa v~ hana otomobile 
binmekliğimizi eınrctıiler. ı.;,-. 

,·eh\ muhalefet ettim. Bu 
memlekette benden ne iste· 
dikluini an!ıyamıyordum. Ni
hnyct vııtanda~larımızdan bl· 
rl lıir sıhhat yurduna r;ötli· 
rlilece~imiıi anlattı. Ne yapa· 
caklarını merak ettiğimden 
itirazdan vazgeçtim. 

aldığı muuniyelinl istimal el- kara dfnizde 30 dereceyi 

mek üzu" Türkiyeye geltuklir. hulmuilur. 
Cevabın metni ve Yunan ırıuh

larası ayni günde neıredile<Jl!ğl 

için bir şey •öyliyecek ckğilim .• 

Hakeme Çil!/ırılıyoruz 

Kambiyo borsası 
iki a,.<lanberi yaz tatili do

layısile paıar günleri açılmıyan 

kamhiyQ lıorauı muamele 111lonu 
dün açılmııtır. 

Kadın ~Olis kadınlar ve 
çocuklarla meşıuı olaçak 

I' adın birliği bir izahname 
neşretti 

ı/ diin :\ nkaradan 10hrimize itilafa vusulü söylenmek! ~ 
j g gelmişlir. ıOı Llhi içtimaıoda b ~ 
~ 1 il~·· ~ tQıı talya sefiri S. Orslni mak üzere la ya 
I 11-rone rcnapları dün Anka· delgel.rı Llhiye hareke! 
~ rada11 10hrimiıo avdet etmiştir. mitlerdir. 

• 

:\lii~e eye vardığımı?: za
man clbi>elcrimizl çıkartıp 

deıenlckteye ~evkettller. Or11· 
da bize bir banyo ihur 
edil ıni~ti. Tam su içinde bu
lunduğum rada bir genç 
kadın içeri girerek beni yı· 

kaıruık istediğini işaretlerle 
anlam. Böyle bir tCY ilk 
defa ol~rak başıma geliyor
du. Ne A'arip! Şu belediye 
müe sese<inde kadınlar erkek
lerin emrine amade bulun 
durııluyordu I Rusça. dedim 
ki: 

- f.:ger hoşunuza gidi· 
yorsa pekalA ... Yoksa. 1 re
ıncz ... 

Şüphesiz sözlerimi anla
madı; fakat biraz güldü, ve 
işi ile meşııul oldu. 

f>nçin bana saklamış ol· 
dug11 hoş hüsnıi kabul bu 
idi. Kaha hir Çeka komise
rinden bet muamele gör
:ııekt~ıısc genç bir kadın 
t~rillını.lan yıkanılmak daha 
iyi idi. 

Hb tıi~im 
gfnç kadına 

ı.ligim bozuk 
- !lu<ya 

çok ıı;üulL. 

D~dim. 

mescrrcıl bu 
ifade için bil· 
1 \ eç li anile 

miitlıl~! J.;~'CÇ 

Oııİııll'u lı, p 
İneçli nitanlım ve... ni1anlııı 

Dahili mlıcmldclcrle '-Cbıııı 
olmuş ve akç siııin k•)·meti 
sıfıra inmi'i bir memleketten 
bitanıi, saglam, harp darbe
sini gurm~ml~ ,lıir memlekete 
g~çmek vc,;ilesini elde eden 
kimse pek garip bir hhse 
d ı;ar olur. Gündüzle gecenin 
ııralarınılııki fıırk gibi lıir fark 
giirulur. insan kemlin! adeta 
arafta :ınır. Arkasında kar-

alıklar hesap,ız mahrumi-

=- w 

Aylarca hatta senelerce 
fena ekmek yedikten sonra 
soframızda Ala J,uğda1· ve 
çanlar ekmeği gtirür iıı~i•Z · 
Tereyağını ve eti koyludcn 
satın almıya ınecbur olmaı· 
sını7• Bunları bütün mn~aza

larda ayni liaıa tedarik eder· 
siniz. Ötede her bir ihtiyacı-
nızı te<larik için saatlerce 
beklemeniz M:nmdır. llurada 
her şeyi odanıza, evinize gc· 
tlrlrler. "Rusya.da herkesin 
biri birine "arkadaş,yoldaş ,, 
deme ine rağmen düşman 

muamelesi gönirslinü7. Bu
rada insanı minnettıır eden 
bir nezaketle karşılaşırsınız. 

(Bıtm,dl) 

Kadın birliği 
( Oıııarafı binnci ıayılamızdadır) 

ç~cuklara elbise daAıblmıı, lıir 
lı:ısım fakir çocuklar mekteplero 
yudınlmıt. daktilo. dar.teri 
v~rilmiıtir. 

Faaliyet 
aeçen seno 

taıvip edilmlt ve 
heıabatıoıa ıeı!.ikl 

için 3 hanım intihap olunmuıtur. 
Bundan sonra ıcldıflcr okun

Bizim hususi sıvette al· 
dığımız malumata ~öre ce· 

vabımııda Yunıınis\an hakem 
huzuruna davet edilmekte, 
fakat hakemin muhtelit 
mübadele komisyonundaki 
bitııraf azadan olmıııu lazım· 
geldiği noktai nazarı ileri 
sürülmektedir. 

Pap" vtdiyor 
Yıınan sefiri M. Papanın 

perşembe günü Atinaya 
h:ıreketi mukarrerdir. 
.I{yltfle kadar 

bekliJ'ecekler 
Eylüle kadın bekltyecıekle• 

Atinıı, 3 - Hükumet fır
kasına mensup bir gazete 
Türk - Yunan muallak me
selelerinin halli içiıı eylüle 
kadar bir çafeİ tNviye bu
lunması memul olduğunu 
ve Yunanistanııı ancak ey
lüle kaJer bir ıureti hal 
bulunmazsa Ceıniycti ak· 
vama müracaat edeceğini 
yazmaktadır. 

Atina, 3 - Meıunen 

Oüıı aabah İngiliz lirası10!8.5 
kuru ta açılmış , 1O17 kuruş 

otuz parada kapanmıştır , Dün 
yalnıı ötleye kadar yirmi bine 
yakın inEiliı lira.ı a!~nıp satıl· 
ffiljtlf. --Fransa ile yapılacak 

ticar\ muahede 
'ricaret odasında Galip Bah

tiyar, Necmillln Osman \ıoyler
deıı mQrkkep bir komlıyon le kıl 
edilmitllr. Bu lı:omlıyon Franİa 
ıle hükümetimlz. arasında ya· 
pılacak muahedenln tlcarl Ua· 
•atıôı hazırlıyacaktır. ' -·············-·-..... ._ ......... ,. .. .,. .... .. 
Atinaya geleccık olan M. 
Papa perşembe güqii lstan· 
buldan' hııreket edecektir. 

Atina,3-Hariciye ııezııreti 
mehıtfili, Türlı:iyenin cııva
bınıı intlıaren Türk- Yunan 
meseleleri hakkında beya
natta bulunmaktan içtinap 
etmektedir. 

mllfltjr. Tekliflerden biri b;rlikte ======-========="-======-====I 
mulayyaı erkek azanın c1a1ı0r•u Ordu binicilik müsabakaları için 
idare lntıhablnda mün\ohıp ve 
m6ntehlp olarak kabul edılm~ini 
lı"yordu. Bu ıelı.lıl bir hsım 
hanımlar tarafından taavip, dlAer 
bir kısım tarafınc:laıı reddedılmlf , 
münakaıalar cılDlllltur • 

Tasvip taraftarlarının fikrine 
göre erkekler kadınlara belediye 
intihabına l~tırak halı.kını vcıml'I· 
lerdır. Hanımlar da, b11un bir 
mukabelesi olmak üne. erkrldue 
kadın birliği intihabına tıUrak 
hakkını tanımalıdırlar. 

Ret taraftarları lııe, Paşıa 
EfıaylJ Suat H. olmak Uıre, , 

erkekler kadınlara her hususta 
ınüsavi halı: tanıyıncıya kadar 
ne intihap etmek.ne dı edilmek 
hakkı erke.lı.lece verilmemelidir 
mütal&asınde bulunmuılardır. 

Du fikir galip aclıp gclmcmtı 
erkelı.lerın intihaba iıtirak etme
sneleci, ancak hakkı kelamları 
ldıJiu kabul cdilmııur. 

Buadeo oonra intihap ya· 
pılmıı , yeni idare heyetine 
Latife Bd:lr, ElzaYiı Svaı, lif et • 
Halim, Mediha Fazlı, Lamia 
Rdik , S~ime Faik , Re~ice , 
Aliye Halil F ahrl , Besime 
lbr.lıim , Güzide Lütfi, Lehıle 
hanımlar intihap olunmuşlardır. 

--·. 
' 

111 • 

Ankarada ıoıı baharda yapılacak Ordu binicilik mü
şabakası için muhafız alayı zabitleri, kumandanları lsmail 
Hakkı Beyle birlikte çalışmaktadırlar. Resmimi;ı; bu 
çalışma esnasında alınmıştır. 

l tQıı F ra c la fiatına 60 para ıQt Soviy•t 

~ ıam yapılınııtır. papaa idama mahknm e ·l - ... ~ 
Kadınların zabıta >ahasın

,•a ph~alılLn~lı fi için l\ııdııı 
hirli!tlııiıı ortayc bir [ikir attığı 
ve bu fikrin ten·içi için tqcb
hii~mı hııl1111duQu mulıim<lur. 

~ ıOı Eman el çok 51cak zıt· tir. Sebebi bunlMııı ~al• 
~ mıuılard• tramvay pencerele· küçük çocukları b~taıı 

Ulrlik leh, \'e ale ·hinde 
hayli ,eyler söylenen bu fikir 
ve arı:u etrıılıııda tıır iı,ah· 

naıne ne~rtınnı~ıir. 
Poll nıiidiinınün ayni rne

sclo hakkınd~ hııy~natından 
bah den vo bıı beyan~tı bit 
te~,·ik ııılded •n bu lı.ahnam~
nln en muhim kı. mı ,udmır, 

Birlik diyor kh 
« Atıl ununen ltlfAJ 0)11mn 

feY şudıır, ı<:t.dınların •iifttı 

iilimııl olmnt. f'akat hiı ~ilAlı 
istlmaliııl arzu lmll'Qfllz, /lt
rımııctı p1>1! Mıı malı~\ yuJım 
ve mllzah'1e!, kadınlardan da 
bekleııileıı m ahl~~i ve içiinıai 
sahada lıitmet ojcjuğıına bakı· 

lırsa silalı iştimaliniıı li:1umu 
mevzuu bahso!anıaz.• 

lzahname tundan ııoııra ka-
dın polisin her günkü vaçifcsi 
n olabilecııl:ini JcaC!ın polis ola
bilmek için ne şerait olması 

icap ettl&lııl miltala<1 etmekle Vı> 

bu etüdü kadın polis te~ki
latına malik memleketleri 
ıctkik ederek kıyınetlendir-

mektedir. 
lzahnamcnln 'bildirdiğine 

göre ilk kadın polisi mlita
rekenin ilk senelerinde ko· 
lunyada görülmu~tür. 

O esnada meşgul bulunan bu 
Alman toprafıilda gör6lçn bu 
poli;!er logili;di. Meşgiıliyetide 

ı harp dolayisile aç ve fakir ka· 
n genç kııların 6tılmtlarına nı•
ni olmak. Bu teşkilfi.tın nıııvaf-

iakiyeli defhal göze çarpmış ve 
bu usulü evvela Almanya bil
Ahere de diğer memleketler 
tatbika başlamışlardır. Kadın 

polislerin vazifesine gelince, bu 
esas itibariyle çocuklar ve ka· 
dınlaria meşguliyettir. Bazı ah· 
laksızlıklara vukuundaR evvel 
mani olmaktır. Bu vazife, ahla
~! ve içtimai 5ahada bir çok 
şekiller gösterebilir. 

lzahııanıe, mı balıisleri tro
silden sonra şu satırlarla bitiyor: 

•Oörülü)'or ki, !<adın polisin 
vızaili tamamile kadın kabili-

~ rinin iki tarafının da açılmasını makta olmalarıdır. 
j i~iod defa olnıık ıırt.cıo tebliğ 1---..--........ -_._,j. 
a nuna mahsus eşya ıeh_la _,, 
: •lmitılr. ı. 1 pr 
~ Ceza ınahkemelerl, 2fl Müddei umumilik teılo~• 
j l\Çu•taııtan 5 evlüle kadar taııl mıştır. 
~ edilecek:ir. lrııp maznunlar.nı3 ' 
l ıOı MariyQ eı-ranın Yıldız karaya scvkohınarakla.nn~ 
\ kumaıhan~ınd ki lmmar nyu· dün bir ıayln ~ıl.mııtır. 
- ırt j1ııHlıl1"UJlltUM4uııtUUU11nıf14Ubl,ııuflllll&tıııolllUlf11111ıııııı1111J1ll"fl~ıu11t1ıııh1ı1flllllltt111ı 

0 N ~ıı· K~ra!~ ot~ -!!,~ e ;;o onosı.kıdell gel'.P 
1
. 

. = zilya kuwpanyasınıı ı11t 

Divanı Ali. 
İrtişa meselesi için 

toplanacak 
Ankara, 4 (V akıt. Tele

forı) - irtişa ml!'selesi hak
kındaki tahkl~at devam et
mektedir. Evrakı tesbit eden 
heyet Adliye vekilinill rİ· 
yasetinde adliye erkanının 
baııla1ile temyiz ıubıı rııiı 
ve ıızalarından !llÜrekkeptir. 

Temyiz baş müddei umu
misi Yusuf Nihat B. Eski
şehire hareket etmiş~ir. 

Divanı Ali teşkiline lü
zum görüleceği ihtimali 
kuvvetlidir. Fakat Divanı 
Ali teşkili ile muhakeme 
edilecek bir şahsiyetin mu· 
hakkak vekil olması icap 
etmediğini unutmamak la· 
zımdır. Tabii böyle her ka
nuni bir iddianın kıymeti 
mahkemenin kararına hat
lıdır. 

Rusyaya ihracatımız 
Ankara, 4 (V akıt.Telefon) 

Ruslarla ihracat ve idhalat 
cetvellerinin tanıimineyarın 
başlanacaktır. 

............................. , .. ·-···········-
yetine uygundur. Mademki 
ınedeı;i memiekellerin eherişi 

katlııı, kadın polisi ilıtiyacını 

hissetmiş, medeni Türkiyede 
bıı ttŞkilatın vücude gelmesi 
l:er halde ciztmdir. f.min olma
lıyız k;, l adın polislleri istikbal 
kadınlarının cemiyet hayatına 

hizmetleri itıbari!e en del!;erlileri 
ol;:caklardır.• 

sn!! tonilatoluk Sebat 
m dlin sabah :\krç(~ 
Ş:ırkö,y anışında sistL~ı ~ 
ya nnırnrn~tur. 

t:cmiııin kurrnrılnı~~ 
mah:ılli kazaya tahli>i)'0 

misi gitnıi ;tir. 
= .,.,., 

Kibrit inhisarı taJ 
Klbfit \'C çakmak iolı 

nüıtluril'eti hulunduıtıı 

,ıııncü .vakı[ hanıntbıı ;ı: 
ki ıv pal~ia {a~ıı ıııı 1t r, 

; C•r- -

Orman U. müdüril ~ 
Bir müddcıten beri 111 

nen şehrimi.ıde hulun;ıı 

man umum ınıidürii l 
a dün ;\uk:ıraya gimı\ıtl 

-· 
Antrepo komisyon~ 

Antrepo k~mJsyoııu düP i' 
lanemamııtır. lçtını.ı yarın' 
mıştır. 

Varım asır eve!~İ 

VAKiT 
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Sebze fiatına d8' 
ir Şehremanetftl' 
den beher gun pıt 
fiat pusla:n f4n:ıfffl 
olundu(Ju gibi b8' 
dema esnaf mtıdP' 
riyeti tarafınd8~ 
dahi her nevi e~ 
:utle ve bazı ,,eı' 
mensuc4t fiatı '1' 
hi böyle l>ir pu1I~ 
ile ilAn olunaca61 

haber alınıyor. ~ 

· / 

"V akt,,ın 5 Ağustos 
tefrikası : S 1 

1929 Yap ak " Döküm ,, Yazan: Reşat Nuri 
Alı Rıza Bey merdive

nin yanında ay:ıkta duru· 

yor, karanlıkt" yüıü gö-

rünmüyordu. 

bir sesle: 

- Sen 

Sakin, ağır 

oto.nıobille mı 

geldin? diye şordu. 

Leyla belli belirsiı bir 

tereddütten sonr~ 

- E.vet, dedi, bir arka

da,,.ına misafir gittimdi de. 

Ali Rıza Bey kızına 

birden bire bir şey sezdir

mek istememesine rağmen 

kendini tutamadı: 

- Bunlar ne iyi ev sa· 

hipleri böyle?... Miaafiri 

vıne kadar otomobille 

getiriyorlar... Kimmiş bu 

"'kadeı bakalı ? 
- Tanımazsın ki ..• 

Leyla annesine dönerek 

dnam etti: 

- Arkadaşım, Haydar- eliğini hisııetmişti. fakat bir tereddüt gelecektı. Fa- - Defol... Şimdi evim· takdmış gibi yüıüstü yere 

paşadaki terzisine gidiyor- biraz evvel kapıdan girer- kat o ellerini kalçalarına den çık!.. kapandı, bastonu elinden 

ken çekiniyor göründüfü dayıyıırak, saçaklı şallara Diye bağırdı. Leyla bu iki adım öteye fırladı. du. Beni dıı götiirnıek için 

ısrar etti .• halde bu defa nedenae {nla . sıml; bedenlerini biraı ya- defa biraz ürkerek kapıya - n2 -
Bedava otomobil tabii 

reddedilmeı. Fakat bir aı 

geç kaldık. 

Bu Haydarpaşa sö -
ıü, Ali Rıza Beye bütün 

ihtiyatları unutturdu: 

ehemmiyet vermedi; baba· 

smı korkutmak istediti ıa· 

manlara mahsus titiz seslle: 

- Aman sende baba ... 

Amma ahret 

yorsun?. 

sualleri soru -

ııa çevirerek meydan oku· doğru geriledi: Ali Rıza flı-yi hafif bir 

ma rolü oynuyarı · lspanyol - Zaten dur de•en de nüzul örselemişti. O gece-

artistleri va:ıiyetile kadife duran ki ? Lanet olsun den sonra çenesi biraz ya· 

mantosuna sarındı: senin evine. qiye çev~p na çarpıldı. Dili belli be· 

- Öyle de olsa ne çı - verdi. lirsiz peltekleşti. Yürürken 

kar.. Adam olaydın da kı- isyan, ihtiyar adama bir solayajını hafifçe sürümiye 

- Arkadaşınla Haydar• 

paşaya ilk defa nıı gidi-

Dedi. Bu küstahlık Ali zını bu hale düşürmiyeydin!. canavar kuvv.eti ~rmişti. başladı. Maamafih kendisi 

yorsun? 

Genç kız hayretle: 

- Evet.. dedi, 

-Ben pek öyle zannetmi· 

yorum.. Bu terııi Haydar • 

paşanın bangıi sokağında? 

Leyla tekrar babasına 

Rıza Beyi çıldırttı. ihtiyar 

adam karlı.unç bir hiddetle 

lı;ı.ıının üstüne yürüyeFek 

bütün bildiklerini bağıra 

ba~ıra söylemiye başladı. 

Hayriye Haıııpı: 

- Ali Rıza Boy, kandine 

gel.. Yalan, iftira ... 

dö"dü, kara11lnlı~ta onun Oiye ar•ya atılınıık istedi. 

ç~reııini .fart<etıni)~. riıle· Leyla da ayıü şeyi yııpar •· 

rini görmiy~ çalı~tı. ihtiyar hatta hiç seı çıkarmasa 

adamın bir şeyler sezinle - 1 ihtiyar adama belki gene 

~ocuklannın hepsıne ayrı l 

Ayşenin elindeki ışık 

Leylanın yüzüne çarpıyor, 

onun alay ve hakaretle 

burkulan boyalı ağzını, et-

raflarındaki kara çember 

içinde nefretle küçülen göz

lerini Ali Rıza Beye bir 

öldürlll~ hırsı verecek tara

dil parlatıyord11. 

ihtiyar adam birdenbire 

sopasını yakalıyarak kor-

~uııç bir hiddetle: 

kollarına, bacaklarına sarı

lan Hayriye H. ile Ayşeyi 

iki bezboğçası gibi silkip 

atarak Leylaya saldırdı. Bu 

hücum o kadar beklenınez 

bir şeydi ki genç ı-ız topar

lıınıp kaçamıyacak olurJ>a 

orada kapının dibinde öl -

mcse bile mııtlaı-a bir ye

rinden l\ğır aurette yarala· 

nacaktı. Fakıı,t Ali Rıza B. 

biıdc11Pir tiji&jı bir yere 

bunun farkında görünmü • 

yordu. Onu yiyip bitiren 

asıl hastıılık içinde idi. 

insan içine çıkacak yüzü 

kahnadığı için evvela za -

manının en çoğıınu kiiçiilt 
odada geçirmifti. Pencerıı. 

niıı karşısında yarı yıkılın~ 

bir yangm duvarı va!'Oı. 

ihtiyar adam bütün gün bu 

duvıırın oyukla.rında bitmiş 

cıhı yeıilliği, tafların ara • 

ıtd sında kertenkele avc J 

• d• ofO yapan kedileri seyre ıy 

Bi 1. . d o'g•ld 
r mt~gu ıyetı e J 

doğru duvarın orl~ ,1 

başlıyarak ağır ağır Yı);..~ 
··& çıkan aydınlık esası uı I 

yeni bir güneş saati icllJ 

çalışmaktı. 
1 

Leyla gittikten solll'" 
büsbütün ıssız kalt!l 1~' 

·ıı411 
Cılız vücudunun neresı ı.ıV 

geldiği anlatıılamıyıııı ·d 

d' ı!iıı'r 
kuvvetle ıeııe'e:ce 1 ~ 

. e 
uğraşmış olan HayrıY oif' 
bu netice karşıııınd3 rt 
denbirc kendini bıralcıtlı):f 
iki gimde bir bula11k ); 

m11k, ar• ra bi.r ~ 
teneercısi, Ayşenın / 

bır tarak· YUrmak orı" ıı$1r 
nü! bulandırıcı bir 11 

ya gibi geliyordıı. ( __..J 
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·DrUfi1-~S;.n•at bayatı 
1 Günün Küçük Haberler . ~· 

Sırp-Bulgar ihtilafı 

Teııcer~ ve~a~akları! Halk Bilf!iıi derneğinin iki 
I iırkç lJlt7.<le sıkı sıkı söy• senelik icraatı 
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Sırhi;;;rnnın "J>frot,, mul nr· 
rerannı f es;hetmc \ iizcrinc 
hu. ule gelen vaziyet iki Hul· 
1,an hfıktımctinin miinaseba· 
tını ı lıth edecek mahiyette 

erkoı derdi 
lulafnamede-yeni 

esaslar 
Emanet hududu dahi- 1 

linde su.9uz yer ledigiıııi1. bir aıalar w·ıU 
~" . uırdır, rulıça ibiri birine 

ilt\cn; 1 ~ • · n~ıın ı ı ııı karşılıı~ığtnı 
r. hırtc•· ., l~ · •cncere yuvadanmıt 

>a~mı ~ · Julınus! • d~riı. Dünkü 
r,.:ı»Aic•ı 1 \· ·<'re c Y unaıı baıvekılı 

'•ııtdos l . -
d 

u.. Joyıt ~orç ve 
,.. b . ~' .' ır ıki si} ~:.et adııınile 

~ tıruıtütr·· c;uııu, declleştiğiııi oku· 
'un,.~ u '!' ki cfmılerı tekrarla· 
( ıııı '\ ı' al rı 11. l>iraı tı) gunsuı. 

\"ii ııkıı tencf"re l.ıir: ka
bir lactı. V nl:ıelo., Loıı· 

d~ ~t 
1 '· 

clr.~· 
"'" • ..:1 l ~ı~ııor gl\nıcL Jıı-me' 

c rJ k" b 
1 

• ın \°"' Qanv. ) olda1\anru 
tıun··· . ,. 

rıırthı .. .mııın en karanlık de\'· 
rırıd 
\il· ' eırdulanmız.m dağıldığı. 

hl an l mızın talisizlik elinde 
trıldı~t 1 . t "' lıengamrde Lıı 
nccre ·ı L· 1 e l>U knpai.1a• gene 
~llıirl<.'rinl Lulmuşlar, clele 

'l'trolşler<ll . Y aralarıınıı \'Ü· 

(Udııınu , ıun cb adı kadar 
t rıi~kc d ıd n, arnıırlarımııdan sou 

n1lal er dökülürken de hu 

~ ınlan yenmlştik. \' anl demek 
"'\l\•o I • rum, ki bugünkii birle me· 

liııd r h d· 1 lç birimizin kuşkulan· 
·Rı y k ı . 0 ·ttıı. Yalnız, bu Lir hı· 

ıı:ıkıar 1 fırla\ a k Veni1.elos, 
)' , Oı. 

Utıan . I sıyd,etınde ch~ınıniy,.t i 
1:.ı, ııı b ı. !Tııt olarak kaldı\..ça, bi1Jmle 
ll~ık· 

'1l I '· ağlt1rıı bir kom uluk el· 
l' l'rl ( il<' imkfın tasavvur edilmez. 

•eni~ }" I . \· en erı lı;inde bıçak saklı· 
.ıın ., .... d· ~ 'urmak için arkamızı 

~. llteı . b ki nı 1 l e iyen bir adamla 
ı'ijn .. a ı. ·' na uulunmak nekadar fena 

" • bu \•az.iyet devam r.ttiğl 

ltı!iddetçe \ unaıılılarla komşuluk 
Clırı•i· t k d 1 d e o a ıır a1ap ı ır . 

Dc•ğru, lekcııiz bir siyaset 

e on aı en lıaın ve kahpe Y<'ıı ıı 1 

Lır int· 'k 
d 

ırı tı silsilesini, «nıegıılo 
t ta 1 _ • armın gıdası ı;uyanlar, 
"1·· 1 i(\n ar aceba kaçken~ ıılda· 
'ıldı~t an sonra usul \'C ta'bi} e· 
l'"rın· ın iflfısıoı anlıvacaklarchr?. v ~ 
f Cniıelos, bucak bucak ıe· 

l'lt ' Yıtr<lıın dileniyor. Bu dı· 
ı .. ncıli,.,. I• t>•n hakikaten merhamete 
Yık ld 0 uk!arı he:ıimet, bozgun 

R-'ıılerı <l 11 e ne netice \" rdiğini, 
~sıl k l ·arşı andığını unuttu mu~ 
Yokq b lıık u ştr~fslz tı onda bir 

ıın kirli manevi hnstalıklar 

~bı ıuara:d bir hal mıdıri 

irıihal 
ı 

h 
'-tıcnbtıl d(inhincii 

~kin · 

i tirıt~tk 

kii~·iik k 11 Sıılih B. in 
ıırde. ~ ~t ::;l'nbcttln 13., uzun 
rtn bir r:ıhaL:-ııhk netice

sıncıc . gen~· ) a~mdıı irtihal et· 
1111' I ," . '' t:..yip r,ulttmdıı aile mc· 
z Jrhxuıa .. 1 .. . "'l 
ı h goınu mu,cur. ,, er· 

l•ı l nıt ın •. l'h I' ı gıırct temenni •• g ı 
1 c: ,. c nilcc;inc taziyet bcynn 

t{k·ri· 7~ 

t ~ § Mcınlckctinıizin ııeıncnbiı· 
tııı lopı;ıı . t·ı • . 1 • \'<: •. ve ı:ı ı ı wın er ,arı 

tnııcra ·ı . Si 1 e P"k çok kıj'tllCtlı 
tııfıhcııd. ı ,. . ıs er yetiştirmiş olan 
Skı nı·J r u ıcııdislı:ıııeııin 35 seııe-
ı . lllll ıı· . a mı ve d~rs nazıı ı ,.e 

l'ııaat d , b o;ctorıı ilhami M:ızlıar 
( . ııı ncd . . • ı• crı crk~nı lıarbıl'e 

'hıı liv .. I ~ 
I 

ıgındaıı mütek:ıit Mazhar 
ı1 a i rı . 

t 
r 1 alı darı bakn eylemiş· 

ır N · aşı ıl'ağ fır<!t ıınk~ı bÜ· 
l!llııku p:ız:ırtcsı gf nü öEle fıstij 
rııu ıır.. ·ı . •= um elıııı Boğpziçirıde 
.. ~.}I\ k''" 1 oyum.le l•aiıı kö~~iin-

dcn i<P.ldırıl:ırak r: ,ııırp:ında nile 

kab rıstaııına defnedilecektir. 

!ki senc<lenber ciddi bir 
surette ça\ı~tığttll blldlğimil. 
"Jlalk Bilgisi Derneği,. nln, 
bı1 müddet znrfında neler 
pıptı~ını rnht,ik merııkile, 
şchriıniı mcrkı:ıinin mudii· 
rti ~khıner J lnlit B::ye ~it· 
tim. 

•ı lalıt Be:., hl1.\ tımitlınh~ 
ınaltiıııııt ile ten' ir etti l.i. 

bir lnı\ıh,ı. ııı• nc:;irdc fıı) da 

görduk. 
"ı ı. H. J) ntn ıc:wnhul .nıcr· 

yncagı 1?,ibl, Anndohı oyon
larını ögretmek için oyon 
akşamları. ve tiirkiıleri 2 ilit 
4 :es ile ::-Ö} liiyccek • t 
llutip idare::-inde • hir " koro 
heyeti ,, tertip edecektir. 

Bu } oU,ırda te ... rinie\ , elin 
birinde faaliyete gc ccğiz. 

l\opnıllİ7..lldc \l. l\ıac be· 
ıjn ri} a etl alondaki "'Halk 
bilgisi ilim heyeti ,, ise ay· 
rıcıı toplanmalar yııparR1' • 
pıpılnıı: \ 't! yapılmakta olan 
(;arhın halk bilgi~i ne~riyıı· 

cıııı cııkip, klltiip:ınc te:;ok ili. 
meşhur C:arp1' folklort'\tlarla 
tcma-.a gelmek, \ . . mncldc· 
kt i nzerinde dtişıinüyor. 

11 ınt kımırl:m hu hcrcı Ye· 

ri) cır. 
(timhuriyec hiikumctinin 

de~ildir. 
Bulgar hariciye nazırı 1. 

:. Bdrof,, m müzakerata giriş· 
mek için gösterdiği me . inin 
ne derece semere vcrcbile· 
cep;i ş1muidcn ke.,f edtlemcı~ 

\I. ·•füirof 21 bizzat "ukua 
gelecek miır.akercler hakkı 11• 

da nikbinlik gcHermi) or. 

. lti~aninilcyh matbuatı ccnc· 
biye erk:lııııı:ı he) anutında 
Bulgar lnikunıctinin hibnıi 
niyetinden hııh~tti\\ten ·on
ra: .. ,.:~er BtHp;nr hlıkômeti 
gi~"tcrdiği hiı nii niyete rağ 
men zuhör edecek ıniı-.kiilAt \ 

hr·1.i. ge~·cn l('~rini ... nninln b:ı· 
~ında bir progr:ıın dahilinde 
\·ıılı~maJl;A. ba~lamı~tır. tık 
adını olımık Dernek ınecınu· 
a ı il nc~redcrkcn, hir uırıtf • 
tan da, •· "cçme halk .,iirJeri,, 
, e ~"..\icıntcket şiirler~, isimli 

.tıatk i~·in· iki kuçıık kitap 
hazırl:ırıp bastırdık. lcc· 
mu:ı. 2uo .. ayfıılık 11ıni bir 
dit olup. ccn:umc 'e telif 
h~lindc -;ok l.l\'metli bir 1-.aç 
tetkiki, halk bjl~İ:-i nıalzeınc· 
~ini ,·c haberlerini hu ridir: 
bu ~ene de 2 inci cildini çıl.u· 

racağııı:. 

Bunlar hııricinclc • l lıılk 
hilgi:--i rehberi ~ nl ikinci 
defa ha-.nrıp, Yunu;; 1 :ınre 
namına yapcıgımı7. nıcra'-inıde .. 
<.ia~ıtılırn Y unns l~mrc l,irn· 
btnı meydana getirdik. Geçen 
sc.-ııki tll";ir faali~ eti i~tc 

~ar-;ı...ında hudut 'azh·etıni 

1 lcıh jçin ha~ka mu,.İihnne 
'ası talara mliracaat rnechu· 
ri yeti ndc J,ıılır a (8, J,nl!dc 

rniıtce-. ... H oluru:ı""" ldiyor. 
:.\1. "Btirof,,, bahsettiği son 

mu:-lihane çare ( 'cmi) eti nk· 
'·ımn miiracu~tt me desi o1n· 
cuk. Filhakika eğer Sırp·llul
gnr jhtilAh şu . ırada cqnıiycti 
ak' ~ımu tcYdi olunur.a Bul· 
gurbtunın kıızanmu~ı ihtimali 

ka,·idir. 

, yu~._cı.: mıizahercci ile. ])ı.:r· 
nck, faaliyetini J,oruyup art· 
tırnuilecek maddi yardım· 
lıırı l,a:t..annıı;;-tır. 1 lıılkbilgi-.i 
i~inin, yalnız hir ilim nws
elc::i değil. ayni zaınnnda bir 
cemiyet 'e millet -i~i oldu· 
~unu cakdir eden cumhuriyet 

idaresi, Dcmcgt hem tc vik 
etmekte. hem de mtn a.Hııkı-
yctinl kolayla uracak va ıta· 1ngiliı amele lnfl,umctl 
)arı bulmaktadır. nu nokta, "ı>irot" mukavelelerinin tat· 
p~k biiyLık şiil rnnlnrı mucip hikine rnrnftnrdır. ln~iliz 
olup tcsbicc layı km.... mnthuutının 'e bahw;u '"Tny· 

khmet J lalit beyi genç- mi "in lhmı Bliyük birltnnva 
ilk ,·c irfan :\lcmlmiz namına siya etinde Sırplar aleyhine 

Hu sencl,i tc;ehlıii krimİr. tebrik ettik '" te~ckl,iir\c hu ıl olan ıemayiilil gü rcrlr. 
r. bia tile da h:ı tum ulli• d ;, r . ayn Idık. "Ta ymis. Sırp • h n -etini mn. 
Şimdiden <llort hüyiik "er Mahmut Ragıp harct izliklc itham ediyor, , c 

bunlardır. 

b:ı~tırıhnak lizercdir. Uirinin l diyor hi: tab'ı un güne hdar bitecek _ Adliyede ~ • ırplar. llulgarlann 1 en· 
ilk kiuıbın adı. '" Er7.ııı llm ____________ ..111 dileri kndnr ka\ i bir hbd 

Kuma 
milU~ c malik olduı.tarını id-

O) unları ve O) un ha,·nl:ırr n 

dır. ı:rzuruınlu dcrncl,çilcrdcn 
olup bu O) unl.ırı hi;r.zııt O}. 

mpııı \'C lııl\ ıılıırını teren· 
niını ~den 'ırrı beyin ('::ıcri· 
dir. lçimk, ı? uyuının i1.alı11· 
tı ile. l'l'rruh B. car:ıhndan 
wptolunnn nokcuları yardır. 

Turl O) unl:ırımn u ul da· 
ircsinde tc-..biti yolundal i ilk 
m\1\ nff 1t.ıyctli tc~ehbtM• ile 
Sırrı B., tebrik hahkını kn· 

zunmı:;-ttr. 
" Trabıon Bundan .:onrn 

ına,alları .. baı.,tırılacııktır. 1 la· 
nıaıni ırnde lh. nn B. tarnf ın· 
daı1 Trabzon ile muhitinde 

coplanan hıı ına::.ııllar, be; yii· 
:1.er ::-ahif clik 2 huyu!< cilt 

cumacaklardır. 
·tçlincLi cilc, Anadolu ile 

brnnbuldıı wplıınnn lıilmece-

fere ınııh.u tur. 
Toplanmalarında., Anado· 

Jud:ıki dernekçilerlc l tanbul 
Erkel~ l\1ıuıllim • 1ektebl ta· 
lebe. inin bıiyük gayretleri 

gvriilnni:;tiir. 
ı >ernek mecmuu ... ının 600 

sn,·ı[alık ikinci cildi bu sene· 
ki. çalışnıalıırıınızın canlı blr 

huhi :ısı oJacaktır-

f r.a~tcn ilci?. güriınuyorlur. ı:p,cr 
Bul~arhtnna kar~ı mutcdili\nc 
hun:het ctmczlcr~c iki hul,O----

Davadaki karar mu
cibince eşyayı cürmi

ye ~atılacak 

Bıınlar dün müddei 
umunıilikçe tetkik 

olrılldıı 
Bir ıniıddct cvvtl « \'ıldıı » 

da kum:ır o}ııatıldığı iı,;in ,\ı\· 

Maı iyo Scrı a ıle l.ıııı ar O} nı· 

yanlar :ı.lcyhinde dav:ı açılmış, 

lmm •• rhıme kapatılmış, M. Mari
yo Serra ile ım111ar oyıııyaıılar 
hakkında 1 ı men nıaM (ınıi) et 
knrJtrlaı ı \ erilınışti. Bu kıır:ır· 

lnr, nihai s.-ıflıadn Teın)'İ7.CC 
t:ısdil• oluııınuş, lıükiiııılcr kat'i 

)'Ct kesbctnıiştir. 
MalıJ;eııır, lc:ırarında l\ıııııa r

lıaııenin seddi ~ııasıııda &aloııda 
bııluuaıı c )'B) ı cürnııreniıı de 
ınusac!r.resıni tesbit ctmi~li. 

· Diın ıııiiddci ttınıınıilikteıı 

bir lıe}'~t « Yıldı7.»a gitıni~. rş· 
;·ayı tetkik etmiştir. l:.ş}a aıa-
sıııdn ~:umar oynaıııır:ı ıııal sus 
ınas.ılar, f:şler \'C ıııfınıaslli şc;·
ler 'ardı:-. Bunların drğeriııin 
oldıık\a 111\ıhım biı yekun tut
ması ır:ulıtcınelclır. 

Bu eşya, ıtleltı ul yı:ıl-ı ıdn 

met nrn mdn mukıırcncc hu· 
uhi imkiııııızdır .... 

lııp;iliz Sİ} :ı:.-ctiııin ittihaz 
ctti~i )CHİ 'cçhe ltnlyım c 
Alman ı;iyıı-.ctlcrinln Sırp 
alc) tarlığı ile kolny mıln:;-ır. 
O 'nkit Cemiyeti Ak\ .unda 
Sırbi tanın ) cg:\nc mudnfii 
olımık knlncJık Frnn~ı. "Bel

p,rnt,, lnikuınetini !:ıiynnctten 

ıkiz k:ılır. 
\ nzi) etin hu derecede ol-

duJtuıı u şliphcı;;i;r. nıılı yıın : ı rp 
hukl)ınctiuin Bnll-nıt ihtil:\fa. 
tını tc~dic yolunn gitnıck
tcn::-c ınuııı;;if \C nHıtcdil lıir 
İ} ""ete ru~u ctmc~i kn\i}) en 
mcrnuldıır. Bclgr:ıdın hu su· 
retle itidııl 'c ihtiyat si~ ıı"c· 
tine n\ det rtnıc:ıi ( cmıhu 
,arl. f A' rupa • ulhu mtisak· 
met" 1c muhim bir hi1.mct 
ol.ıc!ıl.c1r J,i hun} ni :1.amıındn 
amele f trkn ının lngiltcrcde 
rc.ik:lrıı ~eçıncsinin A, rupa 
"iy:ı-.ı.:tindc y:ıptığı Hl· hıısnü 
w.ir :ıddcdilmcjtc ~n ~ c tcdir. 

lt-Jf-

tir. Birinci cezanın nohct\·i 
mııhl.cmc olnrnl, t6lliti nrnh-Ucrnck, ne~riyat hnridndc, 

te~ki\.1tını camnrnlnmıyn ç:ılı· sııtılncakttr. 
~ıyor: Anadoluda ~tö.rt m~ 
nlC:' illil~, 48 muhabırJık cc ıs Ceza nıo~~emeleri 

tı; meldir. 
ı..ı a~u,co. tn h:ı lırnctık 

ofon \li)C 11. muh:ık,cı;ıc ini 
o t:ırihc hırnl.ılmı:; huluıı.ın 
1 omber mu. ' ini Ahmet itin 
muhnkcmc ... ıni n ıbctçi CL'ZU 

ınahl.cmc"i nı·) et c<.kccl,tir. 20 ağustosta tatil edi
lecek, ağır ceza da 
tatilden istıfade edecek 

1 lukuk nıahkcml'lcri gibi 
cezn i~lcrile me-;Aul rn:ılıl.c· 
meler de uu } az hir tatil 

de' rc~i ~eç·irn:ckleıtlı r. 
Ceza ] ... lcrile llll:;~ul mııh· 

kemekrin tatilı. ) cnı <.'l.'i'Jl 

tuıhı knnunu mutıbınce 

Tutil csııns-ındn nuıh.ıkcnıe 
bitmez:-(\ :ıj:tır ceza d:ı\ al.ırı 
a~ır cc1.a) .ı inli!, ıl clkcel.tır. 
• luhakı:mc lkımıl olumıısıt 

nul~tçi \!ı.: .ı m.ıhktmc .. ı ni
Jı.ıi ı ır.md ı '~n hiltr ı tir. 

1 

irtişa işi 

kalmıyacak 1 
lstanbul su ihtiyacının ı 

temini için T erkos şirketile 
Nafı vekaleti arasında ya
pılan müzakere ilerlemekte
dir. Şehrimi7.deki alakadar 
zevata göre şirketle yapıla
cak yeni itilafta iki sene 
evvel, nafıa komiseri Mus· 
tafa Arif "t 1 • su mu c uıs ısı 

~~-~.?~.ettin beylerle şirket 
ıu uru M. Kastclno tara-

fından tanzim r.dilen proje 
esas o1acaklır. Bu projede, 
su şebekesinin tcvs:i ile 
şimdiye kadar su isale cdit
miyen mıntakalara da boru 
f erşi için bazı esaslar var· 

dır. 
Bilhassa Rami, Topçular 

semtlerine kadar su şebe
kesinin tev ii yeni projede 
büyük bir mevki tutmak
ta<lır. 

Yeni itilfifnamed~n onra 
Şehremaneti hududu dahi
linde su isale edilmemiş 
hiç bir semt kalmıyacakbr. 

• T rifc 1.omi ~onu Haliç 
tarife inde -cut.'i tadil:\t ) ap· 
mı~ \ c me ai-.İni ikmal et· 

mi~tlr. 
• Duyunu l·mumirecleki 

e\'ral.ı nııktiyc ~ui i~tinrnH 
lle mc~p;ul olan mali\ c miı
frtti Jeri d1tn ~ehrim~te gd· 
mi,lcrclir. Tahkikatm birinci 
sarhıM lıitıni~tir. 

• Türl,iyc • ltıılya tkurct 
muahede i ctrnfımhı nıuznke 
rnt icrn edilmektedir. 

• Yol vergisinin ıo lira· 
dun cnhc;ill ~ubclcrc bildiril· 
mi~tlr. 

• Ru lar lskenderiye, Pire 
llmıınlarına mal sel ketmek için 
vııpurcularımı?.a mürııcaııt ctmi~tlr. 

Bu hafta içindr dört Turk 

''apurur.u kiralamışlardır. 
" Zııbııni belediye ınrmur !arı 

kala\..ıılık caddelerde ve yay~ 
kaldırımları ilzerinde küçüle 
arabacıltlara binerek oynıyan 

çocukları mcnelmlye \'e ara· 
bııcıklarıııı mil adereye ba~la· 
mıılnrdır. 

• Tıcart"t mOdüriyell t"snaf 
cemiyetleri mürakipleri gar. 00• 

lar cemiyeti muamelltım tctklk 
~tmektcdirler. Gemlyetln eski 

idare hf"yetl 7.amımındaki ht-sa· 
balla sui 1 timal görülmü~lilr. 

* Po la telgraf idaresi Al. 
mnnyııdan dör yenl po ta Va
gonu getirtmivtır. V ngonlar en 
on tertibatı halı.dir. idare, bu 
vagonları getirtmekle kendi nak
li •atını kendi ,. iti ll temin 

etmio olacaktır. 
Gelen ' onlar Anadolu hat-

tına tııhsis edilmiştir. 
• A \'unduk 1.ade Hamdı beye 

it lzrnırdekl Bulgarca çihll~i 
d tılı~ çıkanlmışlır. Bu çih
lı in mesnh ının tayini için 
mühendıslcr 5000 lirıı istı·ml • 
lerdır. O 

Kc~a_n. B. , dü ı de Adliye 
vek lını z y retle irtişa tnh
ki'rnt ı hakkında izahat ver
nı"ştir. 

Kenan B. in bugünlerd 
avdet edeceği tahmin olu
nuyor. 

Maznunların defterinde 
kendisine 50,000 lira kıy
metinde bir otomobil ve
rildiği tesbit edilen 7atın 

<'Ski maliyi" vekili Hasrın 
B. olduğu kaydedilmektedir. 

olunmu~rur. I\onyu ile Dl~ a
rhel,irdc de birer nuımc'" 
sillit. nçılmuk iiırcdir. Bu 
ınerkt.zkdn cümlesi. nınlıc 
nıcyi, halk bilgisi n1altcme· 
sini ı;[iratlc coplıınH) a ~·alı~· 
makwdırlar .. Tc~kiltıtıınıtı bi· 
tirir bitirnıeı, mcmJd,ct dn· 
hilind ilmi balki) at scynlınt· 
Jerine ba,lıyncıığlZ. Uk ~c) a
hat Bu ~ene ) ııptlacııktır. 
ı ıalk bilgl!>.i d:ıha ıi} :ıde bir 
"gezip arnnıal) i:;-i okluğuna 
göre, :,C) :ıhat maddc:inc çok nğu-.to!)un ) irmi ındc baJı) n· 
el;cınıni} et 'crmckt) ız. cak, Bcs cylulc kadar urc· 

Dernek, uza ı YC muhip· ccktir. 
leriJlİ )18lk bilğUne knr~ı ten· Bu nıiıddet zıırf mda cı:.1.a 
~ir 1n:ı!.. udı ile, ı:,on b har· mahhcmc5.iıH.icn biri mıı-.tnccl 

i:;-lcri, bu nrada :ıgır l:Cta 

~a"ılnrım Q» ru°) et ~d\;1,;Ck· 

Otomobil ~efesi ve 
maznunların Ankaraya 
sevki hal~kındaki riva

) eder 
lstanbul ınüddei unıwnisi 

Momafih, bu ışlc Fresko· 
ların diğer şeriklere karşı 
kendilerini hususi birtakım 
sarftyatta bulıııımuş gos
terer k 81datınak i t dıkl ri 
ınuht ınel görülm ktedir. 

Dün ak~aııı mevkuf! ıın 
Anknrnya göndeıileccklcrin<' 
claır bir sayın çıkmışsa dn 
al~k.ıdtıılnı nrnlıiımıtlıırı oi
ıuada~ını .ı;öylcmiılcrdir. 

dan itih•ırcn, konf cran.J,ır, 
nıu::;aıncrclcr tertibine ba~lı-

Sarı kut 
i tanbu\a geliyor 

Maruf Fransız /ayya· 
recileri }'t:ni bir seyn· 

haf e çıkacaklar 
Geçenlerde Amcrikadan 

F ransaya büyük bir muvaf. 
fakiyetle uç.an Fransız tay· 
yarecilerinden Assolan Le
fcvr ve loti, Fransız bava 

nezareti tarafından Avrupa· 
de bir hava turnesi icrası· 

na memur edilmişlerdir. 

Bahrimuhiti geç.tikleri 
''Sarı" tayyare ile seyahat 
edecek olan tayyareciler 
şehrimi7.e de ge1eceklerdir. 

• Ticaret odası rraıı a ile 
ynpılncak ticnrct muahede i 

nin proje. int ikmal ctmi tir. 
p . 'k . ro~c ~ ·u~nt Yek. lctinc gün· 
clerı lmı~tiı . 

,. l\.fürit inhi nr idnreJnin 
uf ak kibrit ı.utulnrı bu hııfta 
içinde şehrimi1.e gelc~ehtir. 

yeni kutuhmln 4 O kibrit 
bulunucuk ve 2 t.unış l ;ıtı· 

lncaknr. 

• ., chrimlzde iki maç y.t· 
p:tcar;ı bildirilen ı\1ı 11111 \r
senal takımı Roman~ adan 
\ npurla rrclmi~ ,.e aı. .. i".! ' •!\~Um il• 

7.l'ri memleketine dlinmu~tur. 
i\ l:ı~· yapılınnımı ı hu hu u-.uı 

'nku ınmanile anluşılııma· 

ma-.ıııchın ileri gelmektedir. 
• Be) nclnıilel tnlche l,on

gre~ine i~tiruk edecek ınurnh

ha~lanmıı .!,ritmi~lerdir. 

• Tıık--im ıncydıınmda , 3 • 

pılacak uıncli) nun ağus~u"i 
gaye ine kadnı tamnınlan

mıt'' mukarrerdir. 

• l tanhtıl hn Lnnclcrindt! 
tedn\ i edilmek üzere 'ihlycc· 
!erden g'Clen hnzt muht·tç 
ha tıtlRr i~ ile, erek hı t;me
dcn ~·ılrnkt.ın sonra m.ıhal
Jindcıı nHICt tuh i ntı \eril· 
mcdiğindcn ~chrimizdc dıl 
hlr halde J.:nlm:ıktadırlıır. 

t•:rn:ın et, huna J,nt'i surcltl' 
nllı:ı) et 'crilınc. l i\·iıı ,·ekil· 
lcte ımırac,uıt edecek , c 

cmıım:L hnc.tıınelcrine ı,:ıhul 
edlkccl, olıın tıı~rnlı h:ı t 1• 

Jnrın hırttın m:ı ı.ırı.m cnı-ı 

nete gondcrilmcden ıın ... t:ı 
:scvkcdilmeme .. ini i tiyccel.tlr. 

• \ Ilı\ yet hu sene nn 'nt· 
lar mektebine bir kııc dnha 
ehemmi) et '..rece!. tir. Bilha~-
ıı ccııekccilik ve tc , i\ ccilık 
meınlcl.ctimiıdc uyaı;ıın .1• 

1111) 1 hn) tında mulıim bir 

rol O} tınllı~t için bu şuhc
lcrc fnzln ehemmi) et verile
cektir. 

• lıı:ılllnı mektepleri mc· 
zmılnn cemi} eti merl .. ez 
hin·ı ınd.t inil\ııt t:tmi:;-tir. 

• Tekir t·ı ı ahık \"illi i 

ri[ Hil\mct 'c Pcrte\ bey
ler hlr ı:ui i timal madde· 

sinden dol wı muhakeme 
cdilmd .. uzcre E J,i,ehrc dn· 
'et olunımıJnrdır. 

• Otomobille devri tlleın 
seyalı,ıtiııc çıl,:mık .,chrinılıc 
gelen 1. Hogcr l .. ikor , c 
nrti-.t .\im Odec D:ırh\ dun 
11 ılchc h ırcl.t.:t ctıni~lcrdir. 

" 1'.ınndadn \'ık 11 "J .e l\u· 
nnd ı , ga1.ctc iııın muh:ıbirJ 
:\1. Jıınbnıchc i, Turl,i) c h ı, 
kıııd.ı tctl,il ntt ı bulunnı ık 
u1.t re ,chı i1t1lze dmi~cır. 

" l Ilı u t m.:ktcplcrin '.\ 1 ı· 
nıifc d1.:\ ri hnbcrl doğru de· 

~ildır. 
:;ıcl ıımlıdc buhıııtın ık· 

u .... ıt 'd,ılıı:u ;.:~nı ır ınıı ... tt". ırı 
il•., ın Ahıdin B. Ad ıp:ızurınıı 

ıcın ,tır. 

• l) hıı}c ,cııtı .,ukru 
ı~ın 1 q \nl ırnp nHlctın· 
<İLll uııl' ı tnl d ı~ın AHU 

1~ l} ı wd ı: t,ll• . 
• :tl)l 1 ı cfı 

En uzun iş 

B
u sııtunun okuyuculın 
ara ınd bir anket )' p· 

k ve ontara fU ı;uall 

sorsak diye dilşundilrıı: 
- En uıun üren tş tı ngl· 

idk ? 
'Bu suale verilen ce\ apl rın 

en fazlası mutl ka şu olurdo : 

- Mübadele ıtl ? 
Maamahh, bir ç k oku ucu• 

lanm Clıı ı.annedcrlm : 
-Ü küdar l kel inin ı miri 1 

derlerdı t 

Bir terkip meraklısı .. 

B
ir damııı ısınl Yıı uf 
Ziya oldu muydu, lı k· 

meli huda. cd"b y t, lt an, 

filoloji, bediiyat ıbl ıliml<"ıd n 

hiri ile bir 1 la ı ol ııa ı ı !· 

mU)Of. 

Blıim "{u uf Zıra n\ lun·l 

Hukuk müderrisinın uhretı ' 

Mısıra kad r ,ardı . B.r btışi. 
Yu uf Zı)a bey ,·ardır kl. th 

dlııi ıliml<'rde ç hucııt il ıadınıı 
n tat oldu. 

Şir~etl hayrh enin muhterrı • 
müduıil Yu uf Ziya bey d ıu· 
muzun lı•an \e k ' ıl ıle ~:ı· 
ka ı da son 1 nı ııl rd (ıçl l 
oldu. Boğaz ._ı 1 elrlrrıne ıl· 
mı olan levha\ nı d kkat ~ r· 
eni1. \1. d ızaf rt trrkıpleıi it'.1 

sonund kı liilııkalıır ıırkAd r 
dıkkııt edıtdi \nı gorıir llnOı : 

Beyl<'rbe) i, Çcııgelkoyu, B~-
ya ıkö ·u '. s. gıhi · ; tofuu' 

1 

s .. yrlsef ııln bu b ·ligatı o:ı r • 

meclı. K dıkö~ l ıdıs~ K Jıko il 
olnıu1 de ılclır , 

dt-" I l .. .. f11u.;.1u 
-----------------Serse nı 1 e tın e .. , 

ınakıne J 

'\lnı.ıın :u!.ı eti \Cll 
11 lı:t 

'anut hiııı:ncl h:1\' 1 ı.ıt c· 
. • 

1 
ı lır ,hl· 

nm cu tnr:ıf ınt an t 1 '~ 
rı I~ olan elcl.trll.1 · nıııt 1 ır· 
ril. er-.~ ınlcllll , nı ıkıııd ı 
kufüınılnrnl. 'c hı hır 1 1 

du) urnı ıd:ın 
il ı~dınl I..• •• 

dır. 
B ı~ tıır :'\a 1111 ll 1 B "' 

nılııdc hlr 1.at 1\ r ı ı · nı 
hnh ı--ik tcnı.ı-. tnı 1 ~· tıu 

11
• 

• • ıı nı-Jııde 
hncdcn ~t'll ı ll•~1 

ktı1nıl (;dilip clflfınl\ ,c.c ıııl 
orıntı rnr. \k:tbıhı ıd.ıı~ 1 

C\ 'el:\. hu nı:ıl-lnll ııı hir ek· 

11 
. 1 1 ııı ııı· 

fn cccrulıe ' 1 nı '
1 ı 

mı ilı:ri ıırnw~tıı 
Bı,uır 

• :ızını Orıuz H 
mal, ine-' ndcıı .,chrınıit.c ~ctır· 
H·cd•, rn ıu:ıhn J ı ı l n tıe 
) npıl,ıcnkrır 

. cr:.cmletmc m ıJ.ın 1 lıır 
l> ki u ıııı td· 

kıılll\ 11 ıner ııl ı 
1 1 "Pur uıı tcllcrln 

ch:n mıjrC' .. · 
t iri er ... cnılctıln.. ' lııt'' ı· 
nın hurıll n ı. clı~t rl h '' u u· 
nun ılun ı :t/ldı nı l,t ı ı· 
(l·:ıl.il ı;ll I utm n dı: ,crı' \.:t: ı.:· 
) nı ,eıllnı 1't d r. 1 lı;l,uil., 
hıı) \ :ıın d rh::tl "..: 11 t· 

nıcl cc ıı tı, ul< hl r tı:ıl tır· 
ım:krcdır. 

JJıı), ın L>u ır 1 ı.: r 1 

:t} tıkt11 gtre){ ) 11 urıı ır ıl, 1-c 

..ıııncl tc 'c lı tı)' • n cı tlıl\. 
ın ıch ı i\ ı ıı ~ıındl olc\u ıı 
ibı knçını) n, deh knmn c 

rnnn tc,cbhtı., ctıtt ınrl\tcdlr. 
Bu ur(;llc 1 1 rıı onun 

~cçllml~ olııcııl., n\ nı m ıı· 
dn ha)' nnlıırııı er ı.:mletll 
111cı.. için b slıırı Jel nnı • 

nden ıp,ır be) ıntcrJ 
otıtrttk ıkan~ıı1'Uc 

• 



VAKiT :') \ uotos 

• 

lngiltere ile Mısır arasındaki muallak 
mülakat 

meseleler 
~~(~(Çro=--r=-:ç~i~I )i"'!i!:n=-1 Nihai 

h~tı,...~tı Henderson ve Mahmut Paşa Londrada 
\L.11. 11. \L.11. neler görüştüler 1 

ve miistemlekafı 
1111,.i/ter<' lıiikılıııeti ını'iste111/Pl((it lıı'ikıimet-.-, 

loııdrn, 3 ( A.A.) - Hariciye nazın M. Heııderson bu sabah 
Mısır başvekili ı\\alımut paşa ile icr~ ettiği bt'i ve nihai müla
•atta ıııuıııaileyhe lııgiltere ile mısır arasıııdaki nıuJak mesailin 
şerefli ve devamlı bir rnrcti halle eses olacak teklifatııı muhtelif 
ııezaretlere meıosup bnı şube ırıiıdiırlerinden ınütegkkil komisyon 
tarafı,ıdan taıımncn tetkik edilmiş olduğunu bildirmişti. Teklifatı 

mer~lırenin metni bir kaç güne kadar neşroltınaca'<tır. lng!-1 
terde bir kaç hafta kalmış oları ve bu nı üddet zatfıııda /il. Han
dc·rson ı·e hariciye nnareti ricalile müteaddit muhavereler icra 
eden ı\lahıııııt paşa pazartesi günü kısa bir ziyaret için parise 
uğrıyacaktır. Miışariliyhirı Mısıra avdeti ayın soııunda vuku bu
lacaktır. 

l eriıı e fıir t elgra/ /JÖll dercrPk as krr istiyordu 
-3-!-

lngilı<re ve Fran•a hükümetleri 

!stanbuldakl fevkalade komıser

lrrine Mustafa Kemal Paşaya 

ve Ankara hükümet;ne bitaraf 

mıntakanın iiç büyük devletin 

bayraklırı ahında bulunduğunu 

haber vermeleri 

gönderilmi~tir. 

Bununla btraber 

ler!n müteheyyiç 

için talimat 

Kemalist-

bir halde 

olmalm ve mubaleğakar•ne me· 

talip dermeyan etmeleri dolayısile 

i~ı yalnız diplomasiye bırakmak 

çolc tehlikdı olur. Boğazların 

oeıb<-stisini muhafaza ve Türk

rt"ÖQ nıütecaviz..ane ve hu~umet

karane h<·ıhangi bir hareketine 

kar~ı gelebilmek için lazım olan 

kuvveti tedarik etmek icap eder. 

Müıtelik kuvvetlerin Mu;tafa 

Ktmal t,.ıafından !stanbuldan 

tarcoknnıalan en felaket engiz 

Iıarelı:etlerdeıı biri olur. Bu ha

" · ~1ın bütün islam memleket

l<t de dnin akisleri olur.hatta 

bu lıkisl<·r isliım memleketlerine 

inı;i>ar etmiyer<k umumi harpte 

nıaglop olan Lutün memleket

lere sirayet eder, nisbeten daha 

z olan Türk kuvvetktinin 

r!İ}lida bile hatıra gelmez mu

raİfu1c!yetld bunların her blrlnı 

derıuden dtrine talıı ik ve teşvik 

eder. 
ttundan başka muzaffer Türk

lerin Avrupa sahilinde görünme

leri Balkanlarda son derece 

vahım bir vaziyet vücuda geti

rir. Ve belki, zalimana bir 

•urdte harap olan yerlerde ye

niden kan dökülmesine müncer 

olur. Umum! harpte müttefik 
olan devletlerin vazifesi bu azim 

tehlikeyi bertaraf etmekti. Ay

ni devletler Boğazlarda, ve !30-

~azların etrafında süküneti tesis 

etmek ve kat'ı bir la•fiyeye 

dcıtres olacak hır konfcran•ın 

içf .naını leminJi. 

İrgiltrrc hükümeti, bu vadide 

1 endisine teretl\ip edecek vazi

feyi ifaya ve şayanı hoşnudi 

bir teoviye} i temin için mümkün 

olan her \eyi yapma~a amade

dir. Bunun için İngiltere, ken

dılerile birlikte çalıımakta olduğu 

, e kcndilerile !stanbul ve bitaraf 
mınıahları müdafaa ettiği dev

leıltı e nı üracaat etmiştir. 

Balkanlordakl mütteiıkler de 

bu vaziyetten son derece mii

teH;irdırler. Romanya, Boğaz

hrın 1 apalı olmasından dolayı 
u:nlinoi harpte harabiye uğra

mıştı. Türkiye ile Bulgaristanın 

birle~meleri bıiha'3a Sırbistan 

için rnn derece mühlik olur. 

T unad•n akan ticaret te boğazın 

karanma•ile felAkete uğrar. Yu

nani<tanın l-u işle alakası da 

taına'llile aşik:lrdır. 

Onun için lngiltere hoko

meti bu iiç Balkan devletine 

müracaat edtrek bunlann da 

bitaraf ınıntokayı müdafaaya 

n:iieısir bir rnrctte işiirak et

'''' !erini arzu etmektedir . 

müstem-
J,kft.t lıükG, .etlnine de müra
c.:.ol e<lerrl oıılarn Vnliyeti izah 

etmiş ve onların da kuvvetler 

göndererek bu müdafaaya iştirak 

etmelerini btemiştir. 

E•asen bunlar Anzakların 

liıyemOt hatıralarile burada fev

kalade fedakarlıklarda bulunmuş

lardır. 

!ngiltere hükümeti Ceneral 
Haringtunun kumandası altında

ki kuvetleri takviyeye karar ver

diği gibi . \kdeniz donanma

sının bitaraf mıntakaya vuku 

bulacak her harckti btrtaraf 

etmesi için emirler verilmlıtir. • 

Başvekil benim yazdığım bu 

telgrafı tasvip etmiş, 15 eylol 

sabahleyin •aat yedide bu 

tasvibini bildirmiş, telgraf tllre 

ile saat 1 1 ,30 da gönderlmiştl. 

Bu telgraf bütün müstemlike • 

hükOmetlerine 

Bunun için 

tarafa irsali 

gönderilecekti . 

telgrafın her 

ikmal edilmişti. 

esasen matbuat bu haberi bütün 

dünyaya yaymııtı . Kanada 

ve Avusrturalyadakı gazeteler, 

meb ul nazırlardan ev el haber ala-

rak havadisi yoymışlardı. Du yüzdtn 
nazırlar hadiseden habeı dar ol

madan evci wal ve istizah sa

ğanağı karıısında kalmıtlardır. 

llu 'hareket hütün allkadark.rı 

mustarip etmişti. lngiliz nazır-

larından hiç- biri 7 saat evel 

hazırlanan ve ~.aleme alınan bir 

telgrafın gazeteler tarafından 

çarçabuk haber alınarak bütün 

dünyaya yayılacağını' tahmin 

etmemişti. Bu hareket vaziyetin 

vehamet kesbetme.inden dolayı 

lllihaz olunan b;, tedbirdir. 

Müstemlik!t nazırları son 

derece fena bir vaziyete <lüı-

Londra 4 - Deyli Telgraf gazetesi 
neticesinde lngiltere ile Mısır ara•mda 

cereyan eden müzakerat 
bir itilaf hıısıl olduııunu 

yazıyor. 

Bu itils! mucibince lngiltere Mısırın Gemlyeti akvama girmesine 
muvafakQt ediyor . Bundan başka lngiltere Süvetyten askerlerini 
çekmeği, Mısırdaki ekalliyetlerin himayesinden vaz geçmeill,Sudanda 
bir lngiliz - Mı>ır idarei müıterekeıi tesis :elmeği , konsolosane 
mahkemelerinin ılgasmı kabul ediyor. 

Lôhi içtimaına doiru 
Roma:1 (A.A.) - M . .Moscc.ııi ile M. Grandi bu gün Lahiy'e 

gidecekıetdir. 

Berliıı, 2 (A.A) - Kabine bugün M. Stresmanın riyasetinde 
toplaıımıştır. Slresman başvekilin iadei afiyetine kadar başvekalet 
işlerini idare edecek ve M. Stresınanın Uhi ve Cenevrede Alman 
heyeti nıurahhasası riyasetini ifa etmesi. lıasebile vaki olacak 
gaybubetlerinde de kabineye milli müdafaa nazırı riyaset edecektir. 
Namlar heyeti bugün Uihi konferansının telerrüatile meşgul ol
nıu~ ı·e görüşülecek tekmil mes'eleler hakkında kabinede tam 
bir tevafuk müşahede edilmiştir. 

Belgrat, 3 (A.A) - M. Marinkivlç L~hiye gitmiştir. 

İn~iltcre tecavüzden nıi korkuyor? 
Loııdra3 (A.A.) - Bahriye nezareti Malaya, Guen Elizabeth, 

Barham ve Valiaııt namındaki cesim hattı harp gemilerini akdeniz 
donanmasından ayırarak Bahriatıasi duııanmasına raptetmeğe karar 
vermiştir. Bahrisefitte ancak Verapite dritnotu kalacak ve orada 
amiral gemisi vazifesini ifa edecektir. bu tedbiri istilzam eden 
sebep bir taraftan Malta limanının dolması diğer taraftan hCık(l
metin nıiırettebatı eskisinden ziyade kara sularında çalıştırmak 

istemesidir. 
Svyct Ruıyada bir tczalct 

Moskova, 3 (A.A) - Tas ajansı bildiriyor: Samara mah
keme~i Vovilovdol manastırı papaslarından altısını adam öldürmek 
ve küçük yaştaki kız çocuklarını baştan çıkarmakla lttlham ederek 
idama mahkom etmittir. Diğer bir çok papııslarla bu fenalıkların 
vukunnu haber verenler de muhtelif hapis cezalarına mahkom 
cdiİmiştir.' 

Vcnizcloı Avrupada ne yapıyor? 
Londra, 3 (A.A) M. Venlzelos Yunanistanın LAhl kon-

leranferansında umumi borcunun faizini ödemlye kili tamirat tc
<liyatında bulunmayı lstiyeceğlni söylemiıtlr. 

müşler ve heyec~nlanmıılardı • 

Bunlar bu harekete karşı 

ııddetli protestolarda bulunmuş

lar, Kanada ve Avusturalya 

Atına 3 - Londradan bıldirlldiğlne göre M. Venlzelos lngiliz 
Hr. nazırı ile görüştükten sonra esbak baıvekl 1 Loyit Corçla da 
uzun bir mü!Akat yapmıştır. 

Kont Zeplin dün sabah Amerikaya varacaktı 
Vaşiıığton, 3 (A.A) - Kont Zeplin dün saat 21 de doğrudan 

doğruya gönclerdiği bir telsizde Asor adalarının cenubunda 
bulunduğunu 45 mil süratle lrnreket ettiğini bildirmiştir· Balc

hükümetleri ve ahalı•inln, Loyit nuıı paur saba:ıı saat on buçukta Lakohurel'te bulnunıast lazım 
Corcun Yunan lelıbdeki siya- gehnekt~dir • 

1 
Londra, 3 (A.A) - vaşiğntondan Royter ajansına bildiriliyor. 

setinden ademi memnuniyetleri t' d Oral! zeplin balonu Aınerikamn Massoşusetesi Jıükume ı ahilide 
milttefıkleı in ıark metelcsini kain Chatheıı telsiz itasyonu ile tesis münasebet etmiş ve mat-
ıdare hu•unda gösterdikleri bııat ile eşhası hıısusiyey ait bir çok telgrafları daha şimdiden 

ınezkfır istasyona iısal eylemiştir. . 
decazin lğbirarları temamlle 

aşikar tdl. Müıtemlikit hüko-

metleri Yunan ordularının, müt

tefikleri himaye ettiklerinin 

farltında değillerdi. Üç seneden 

beri müttefikler, Yuııan ordularnın 
arkasında sığınmışlardı. Bununla 

beraber müstemlikAt fukubulan 

davete icabet etml ler ve par

lamentolarının tasdiki ıartile, 

icabında her yardıma amade 

olduklarını bildirmişlerdi. 

16 Eylol gecesi Nevzelant 

hükOmeti verdiği cevapta bi

zimle birlikte çalıımıya ve kuv

vet göndermiye hazır olduğunu 

bıldirmif, 20 eylolde Nevzelint 

meclisi hükOmctin verdiği kararı 

ittifakı ara ile tasvip etmiıti. 

Rurada ( 5000 ) gönUllll 
bimlerlnl kaydettirmıılerdi, 

Bir kaç gün sonra bunların 

sayısı ( l 2000)e varmııtı. Hal-

bukl bunların bütün sayısı bir 

buçuk milyondan azdı. Umumi 

harp bunları ze<lelemtıti. Kanada 

ve Avu•ın .. l,ııada da buna mil-

Harici küçük hab~rler 
,. Paris : 3 ( A.A ) - " Paris, 3 (A.A) - Zen-

Assolant tarafından sevk gin bir Nevyorklu ile di
ğer iki kişinin rakip oldu
ğu tayyare 2500 metre ir

tifadan sukut etmiş ve i
çindekiler telef olınuştur. 

ve idare edilen "Sari kuş. 

tayyar~si dün öğleden son

ra müteaddit tecrübeler 

yapmıştır. Tayyarenin yarın 

Avrupanın başlıca hükümet 

merkezleri arasında bir ce-

velan yapmak üzere hare

ket edeceği söyleniyor. ................................................ 
masil tezahürat vuku bulmuı, 

harpte tecrübe gören bir çok 

zevat, bu hukometlere mütamadı 

müracaatlarda 

göndermeleri 

etmiılcrdı. 

bulunmuı ve ııskcr 

Uzer inde 

Bız Avusturalya ve Nevzelantta 

gösterilen hahiıtcn çok memnun 

tdık. Çünltü bunlar umumi ~arpte 

Çanakkalede çalıımıılardı. Bun-

larm, ta dünyanın öbür taEA

fından gelmeleri Türkler üze

rinde derin bir tesir icra ederdi. 
IBMmodll 

• Katan, (A.A) - Gü
neşin doğuşunu seyretmek 

üzere Etna dağı tepesine 
çıkmak istiyen bir tE-nez

zühçü kafilesi birdenbire 
bir gaz, kül ve duman sü
tunile karşılaşmıştır. iki ki
şi ölmüş, dört kişi de ya
ralanmıştır. 

" Paris , 3 (A.A) - 1 
ağustost~ evvel tevkif e

dilmiş olan 28 komünist 
serbest bırakılmıştır. 

" Paris, 3 (A.A) - M • 
Puvankarenin sıhhi vaziyeti 

çok iyidir. Harareti 36,8 
dir. 

• Bükrcş, 3 (A.A)- Otor.:o
bilcileri soyan üç şakinin etrafı 
sarılmıştır, Eşkiyadaıı biri 
ölduriılm(iş diğer ikisi y~ralı 

olarak derdest edilmiştir. 
• Ka vala4 ( A.A. ) - Zabıta 

1 Kari mektubu 1 
İpekli yerine çuval! 
Gazeteınizce hüviyeti ma-

lum olan bir knriiıniz şu 

şikayetnameyi göndermiştir: 

'"'29 haziranda paket pos
tanesine 496 numara ile 
Diyarbekire gönderilen bir 

posta pakett mürseHin iley hin 
btaıı bula aYdeti münasebetile 
21 temmuz tarihile paket 

postanesi miidiriyetine ve
rilen i>ıkla ile lscan bula iade 

edilmi~tir. Fukat paket açıl

dı~ı ıaman içinde bulunan 
ipekli bir takım kadırı elbi

sesi yerine bir çuval cıkmış

tır. Paket postaneye tevdi 

edildiği zaman 2200 gramdı. 

Fakat alındığı zaman 1800 

gram çıkn11~tır. 

:\la kamı aidlnln nazarı 

dikkatini celbederiz. 

Lıcedc yedinci seyyar jan

damıa alay kumandanlıAından: 

Alayın eylül 929 dan meyıs 

930 gayesine kadar dokuz 

aylık hayvanat ihtiyacı için 

120- 172 bin kilo arpa kapalı 

zarf usulile 80-21500 kilo 

ot ve 65-86400 kilo saman 

da aleni suretle 5 ağustos 

929 tarihinden 26 ağustos 

929 tarihinin pazartesi günü 

saat on dörtte Licede alay 

merkezinde müteşekkil ko
misyon tarafından ihalesi icra 

kılınmak üzere mlinakasayu 

konulmuştur ~artnameler ls
t&nbulda (J) lmalai\thane~iııde 
Diyarıbekirde ( J ) müfettişi 
Lüfüi beydedir taliplerin şart

nameleri dairesinde teminatı 

muvakkate lraesi uretile pey 

sürmeleri ihaleden evvel tek

lilnamelerini usulü dairesinde 

komisyona göndermeler! ilan 
olunur. 

·•·············································· 
tarafından menedilen bir içti
mada hazır bulunan koıniinist

lerle polisler erasında bir arbede 
olmuştur. Birkaç amele hafif 
surette yaralanmıştır. SükQn ia
de edilmiştir. 

• Paris 3 ( A.A.) -lsviçreden 
Fransa toprağına girmek istiyen
lerin pasaportu hamil olmaları 

hakkındaki kayit fransaya sey
yah celbini teshil için kaldırıl

mıştır. 

• Parls 3 ( A.A. ) - Divanı 

harp geçenlerde batan « H.47> 
işaretli tahtelbahir kaptanı mü
Jazim •Oardner• i ihmal ve te· 
seyyüple ittihanı etmiş, kendisine 
ağır bir takbih cezası vermiştir. 

• Paris, 3 (A.A) - Bolon
ya orınanK1daki muhtelli yollara 
Mareşal Petaıi, fayoll, Man
noııry, liyotey ve fraclıetd, 

isimleri verilmiştir. 

Atina, 3 (A.A) - Belediye 
intihabat mücadelesi sm Qıı için· 
de cereyan etmektedir. Reyler 
yarın verilecektir. Venizelos ta
raftarlarının kazanacağı tahmin 
ediliyor. 

* Bükreş, 3 ( A.A ) -

Gazeteler perşembe günü 

Belçika veliahtı prens Char

les ile prenses Marie Jose

nin geceyi geçirdikleri Os

tand köşkünün yakınında 

birkaç rüvelver atılmış 
olduğunu yazmaktadır. Ya

pılan tahkikat neticesinde 

silahın saray muhafızları 

nın vazife başında bulunup 

bulunmadıklarını anlamak, 

dikkat ve tayakkuzlarını 
tecrübe etmek için bir za
bit tarafından atıldığı mey

dana çıkmıştır. 

, 

Sayıl• 

tamamen halledil 

Ölü ~özler 
;\lösyö ~Pluvcn" in odaya 

girerken ilk tesadüf ettiği 
iskemleye çarparak yapuğı 
giinıltü [izerine i\lndam "Plu
ven,, dudaklarını "Bcrtran 
:\linyer. in dudaklarınd:ın 

hemen ayırarak dündli. c\ğ
zıııdan dehşetten miiteYellit 
boğuk bir homurtu çıktL 

Zevç, a~ıkların haberi ol
madan içeri girmişti. Rengi 
solgun, nazarları sabit idi. 
Simasında elem ve iztiraptan 
mütı·ellit kırışıklıklar görü
lüyordu. Genç kadın diişüıı
clii: 

- i\lahvoldum! Böyle hir 
tehlikeye kendimi kaptırmak
la ne biiyi.lk hamakat ettim! 

Evet şimdiye kadar kaba
hatini gerek ze\'cinden, gerek 
cihandan saklayabilmiş oldu
ğu halde aşıkının ihtiyatsız
lığı her şeyi altüst etmişti. 

Zevcine kar~ı aşk besle
mezdL Fakat onu kederlen
dirmek de lsteme1.di. Hakkın
da samimi, minnettarane, ev
latçasına bir muhabbeti var
dı. 

Diğer taraftan her şeyi 
zevcine medyun olduğunu 

unuta bilir midi? Zevci onu 
trahuma,;ı;r, almı~tı. Şimdi ko
var>a ne yapacaktı? Xe ile 
geçindiği meçhul olan şu 

zırzop "Bertran :\linyer" ona 
lıakamazdı ya! O hoş ve 
masrafsız bir metresten hoş
lanabilirdi; !akar bütün haya
cını ona tah~is etmeyi dün
yada kabul edemezdi. 

l lalbuki hoppalı~na kapı
larnk kabadayılık edeceğim 
diye hadiseyi meydana çıka
karan "Bertran,, olmuştu. 

"Bert,, titriyor, zevcinin 
yüzüne bakmakıan çekiniyor, 
hiddetinin parlamasma ha
yıfla intizar ediyordu. 

Fakat i\J. "Pluvcıı,, susuyor
du. O da heyecan ve elın

den titriyordu "Berr,, vicdan 
azabı ara,;ında bunu hissedi
yordu. 

i\Iaamalih, "Bert,, in inti
zarı veçhlle bir hiddet ve 
nefret sayhası çıkarmamışu. 

Yalnız - bir dakika kadar 
sostuktan sonra dudakları 
arasından bir elem şahkası 
işidildi. Aynı zamanda 
ellerini gözlerine göturdii. 
l\ladaın "Pluven,, gayri ihti
yari: 

- Rober! 
Diye baıtırarak zeı·cine 

dol(ru bir adım attı. 
Zevç ellerini yüzünden 

çekti ve gözlerini zevcesile 
".\linyer "in oldukları tarafa 
eçvirdi: 
Bu gözler fersiz duruyorlardı. 
Boğuk bir sesle sordu: 
- Orada mmn Bert ? 
Ve karanlıkta yolunu arar

mış gibi kollarını ileri uzattı. 
Kadın hayretle kekeledi: 
- Burada olduıtumu gör

miiyor musun ·? 
Adam meyusane başını sal

ladı. 
- Hayır... seni görmüyo

rum.'. artık hiç bir ~ey gür
miiyorum. Bir~z evı·efdenlıeri 
önümde her taraf karardL 

Kadın heycundan bayıla
cak gibi bir halde sordu: 

- 'l;e ı akicteııberi ·? .• 
- Demin sofada iken ba-

şıma geldi.. Kapıyı elimle 
nrn~tıra araşura buldum ... Ne 
miithiş şey anlıyor musun 
Bert ? Kör oldum kör! .. 

lki giinahkı\r aynı hodbin 
düşiiııceyc kapılarak bakı~u

lar. Demek i\1. " Pluven" bir 
şey görmemişti. Her şeyden 
bihaberdi. 

• Bertran i\linyer " • Bert • 
in bir i~areti üzerine ayağı

nın ucuna basarak di'jUrı kaç
tı. O vakit genç kadın zev
cine yaklaşarak yeisle bağırdı: 

- Bu nasıl oldu ? lmk:lnı 
)·ok L. Çabuk gidip doktor 
çııjtırraelı~ Canın acıyor mu? 

• H. Y. Magog • 
Zel'Ç boğuk bir 

inledi: 
- Müthiş ~urette-

* "Bertren ;\linyer" haf 
ca diyordu ki : 

- Aruk çekiıımiye 

yok... Bir kürü kim hı 
katar1 

"Bert" şaşkın şa~kın .'
1 

yordu. Olan kazadan hı~ 
şey anlamamı~tı. Zevci 
banın anlıramadı~ı, 1 

edemediği bir felakete 
ml!jU. Adamcağızın so 
kaka, kaka gezme>ine 
türlü alışamıyordu. 

~ Pluı·en " meyus, 
idi. "Bert,, bu hali anlı)' 

Keşke isyan dse ve eıi. 
yatları ile doldursa... t 
o feryattan bin kat eıını 
haşin rıza hali almıiu. 

"Bert,, hadiseyi bir ' 
addettiğinden, bu cezayı 
görmek için i !ahıhal eın 

u ı~ ve Bertran,, ı savmayı 
mişti 

Bunu söylediği zanı:ın 
kının ne kadar ;leli ,-e 
olduğunu anladı. "Berrf 
çıkıp gideceğine orada fı$) 
sızca yerle<mek idıliJ 
ileri sünhi. ' "Bere,, boıı•1 

sonra :\1. "Pim en,, in ,er' 
tini başlı başına idare ' 
cek değil midi? i)ylc 
Tun"'; gediği hiç ka~ırıltr ı1' 
"Bertrnıı,, dcdiki: 

- Beni kol'af'an o k3' 

giirıiltti eıkrim ki kocarıı ~ 
şeyin farkına varır ... 

E\'Ct "Bert,, ze,·cl 

~eyin farkına 'armasın '\ 
her azaha katlanınağa, 

1 ~I işkence hayatına -yai J 

içine sindirerek- katlanırı~ 
mecbur oldu. Oh! o M' 
ne müthii bir hııyattı ! 

)#. • 1 
"Bertran .\lin yer" kati 

tavırla: 

- \"er bakayım! dcdL 11 
~Bert, meyus bir h•1 

'. 

b ·ı . . il ı· aiı ı e ret ışarctı yap · , 
kat delikanlı onu hırpah)ı;r 
içi esham dolu dolabın k 
dini elinden cebren aını:ıı 
çalı~ıyordu. Ii 

Birdenbire vücudu iiqıc;\ 
i\I. "Pltı\'Cn" :ıdeti ,cı"'ıt 
değne~ini kakarak odaya ~~ 
riyordu. ~ Berrran.. buna 1 

C' L 
dırınııılı. Genç kadın ı I"~ 
duyar korkusu ile kcll' 1 

müdafaa edemiyordu. " ıır 
J3ir miıcaddc kopar>R p~;I' 

ven" kuşkulanırdı. Bun:• 
dm kıyı "ımazdı J,i! 111ı 

Pen·asızca !:adının 1;ol;1!ı" 
biiktii. "Bert~ ınap;hlp o:-~ 

' • f\ 1 
!(unu anladı. Aşk Fr n- ıt' 
ve nefret dolmui <>İ•tn ~· 
!erinden yaşlar düUildll 

- Alçak! .. rl•1 

"Bere, titredi l.lir 1 ' 1 1 ı. 
sarfedcmediği bu söt.ll · 

Pi .. 1 . t' - ıı<'' " uı·eıı" soy emış ı: . Jı• 
traıı" ııı üzerine yiinıyor p-li 

Tekrar ferini ikfisaP el 
güzlerini ser.<eriye dik,mlşU· 
............... ·il . ~,~ 

:'ol. "Pim en,, mıh bır · 

anlattı: ...-·w 
Hayır ... :\Jucize ne oeıı 

de tedavi olmadım... ,ı'' 
Jııı ' 

kendi arzumla :\m;l 0 . ·eli 
h ııtl i tum. Bu suretle enı ~ 1 ;,ıı 

knbul etmekten hem -,,, , 
hl"' koğmaktan kurtuluyor• ciıı' 

:\Juhabbetim ve merhaıııcııer· 
bana bu hileyi ilhanı et100ıl 
H . fı d ,ere em senı, em e v r ı•ı'' 

kurtaran bir amalık ba Jnı~~
ladım. Heyhat, menıur ,,tı• 
lök bana rolümü unıı 1"1 . 10,. 
Buna mütee»if olmalı 0

1 
ııı1ıi11' 

1 . ıa l 
Aynı zamane a >cııın j'iı1 ;ı 
den de >ilindi . y~! ,,·ı"' 
"Bert,, aruk güzl~rım• .'\ ııııt 
ve .• seni ulledeyını d{f:.ı-' 

Nakili: ['f, 
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L . . kira a verı&ece~ır. 

ayrı ayrı ve :ya birlıkte . 'I Müdürlüğüne nıüra· 
isteyenlerin (Yakıt) ıdare 

caatları. 



• ı I /[(t't Of1\'f\· 1 Gazetemizde çıkan yazı ve 11 
ı; ~ " · f. ' resimlerin bütün haklan mahfÜzdur 

Tt'rl:fyt"de Ilarlçtl ,. Gazttcve röndcrUccek .. nıektuplann üzerine 1 
Kuruş Kunış ld<İ..re lçln~e (klare). yazıya alt~e C '\'azı) I 

1 .Ayh~ı 150 000 J,aretl ~nnulnıahdır 

3 • .COO ~00 1 Bat ıTn-f)'an uc~ fade•lnden, kıymntl. 
6 • '(M} 1450 i mukadc!ereıiz r•ktuplan. konulmut paralanra 

12 ., J400 2700 la7bcılırıaımdan ,.. lllnlarm milndercatmdan 
tdue ıneıul delildir. 
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Evrakı matbua tab'ı: 
Tütün inhisarı 

dürlüğünden: 

umum mü .. 

idare için müs\acelen tuh' ı lazım gelen 3330 adet defter ~e 

5 A~~stos 
i92J 

:: HER GON ÇIKAR TÜRK GAZETESi = - -~ 1=taı. 
6 Sayıfa 

h geceki ıy·l"ır------------,.----,-------------d""!"'"., Sayıa 
stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akd" yur u 

tel 1970 L l<lare işleri 1971 yazı Jşlerl; * telgraf: .,. K.I posta kutusuı 46· 

Maarif vekdle 
tinden: 

Türle mektepleri!• faydalı eserlln 
ll&nlarında o/o 20 tenzillt yapılır 

Büyük ve ya bir çok defa için verilen 114nlarla 
hususi mahiyetteki llln1arın Ucretl 

idare lle kararlaştırılır. 

Cue .. m.l•• butuıt dl11 kah-..1 edem yer 
H. S. H. dlnat acen.tttl 

ILAI TARI FESi: 
Sat1n 
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1-8 inci sayda ia 
\ resmi lllİılar 

Koru! 
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Oarülf ünun mü~avaut ~omisvonun~~ 

54,500 yaprak ) 0-8-929 cumartesi günü pazarlık suretile ihale T b · ı L • t kt 
edilecektir .. Talip olanları~ yevmi mezkürda •10 7,5 teminatı a 1 ere : ıse, or a me ep 

Tıp fakültesinin 929 scnei maliyesine alt bir senelik ' 
ve yoğurta ait tekliflerin şeraite muvafık görülemediğinde 
dolayı ihtiyacat mezkure bu kerre yine ı. 4 ağustos 929 ç 
şanba günü saat ı 5 et ihale edilmek üzere kapalı zari us 
ille tekrar münakasaya vazedilmiştir. Talip olanlar meYC 
şartname ve listesine göre bu bapta malumat almak üı~ 
her gün öğleden sonra mübayaat komisyonu kitabeti 
müracaat etmeleri ve komisyonca teminat akçesi alınaaıa) 
cağına binaen teminatların behemehal bir gün evvel mtıb 
sebe veznesine yaonlması ve alınacak makbuzun tckliI0 

.;;;retl;:ı;ırllkte ihale için tayin edilen müddetten bir sa 
evvel komisyonumuza müracaat ve tevdi etmeleri il 
olunur. 

muvakkatelerıle Galatada mubayaa! komisyonunda bulunmaları ve • • • • 

,numu~~.~~~:::~~;~~:~m~;~~~~.,~;~ •• ~~~:::~~;:~;~~~%:;::::::::::::::::~ ve m uallım m ekt epl erı ıçın ev-
.' •'.' ••••••• •• ............ •u. ......... ::::::::::::::::::: ::::::: :::::::m::•• ' 

rn r·· k' . ' l~i velce talim ve terbiye dairesin-
!11 ur ıye iş .ba~kasının !~i ce kabul edilmiş eserlerden han- ·-----·····-··· ..... -····-·······--·······- ···-··--·····--·-·-::::::::. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..1(;:::::::::::::::::::::1:-::::::::::::::::::::::::::: ... 

ı:ı~ Hamıhne aıt hısse se - ım .
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11!1 netlerinin kayıt müddeti illi gı erının nı ayet ey u un yır 

··-·i"stan.b"li"i""''f ramv"ay··şı·;:·k eti 

Otobüs servisi 1
!!! 1O~ğustos.92~ tarihin-mı misine kadar basılabilecekleri-
m de bıtecektır. Hıssedar- m • b.l . kAl b.ld" 

.ı Müdüriyet, Beşiktaş Maçka tarikile Beyoğluna rapteden 
cliİ bir Otobüs servisi tesis edildiğini muhterm ahaliye ilin 
ıH eder. Bu servis Besiktaş vapur iskelesi vasıtasile Beyoğl.ıı 
llll il~ Üsküdar ve Buğaziçi beyninde en seri muvasalayı temın 
i edecektir. ili lar bu tarihe kadar hakkı m nın ta ı erın ve a ete ı ırme-

ılll Rüçh.~nlarından istifade ılll leri lazımdır. Bu kitaplar cetve .. ·:! Beşiktaşta: Ihlamur caddcsının koşesi [ Şırcetf Hayme 

ım edebıhrler. ım le irecektir .. 

s;:~;~~ffi"'b';i~di~ Hu müddet içinde basılrnıyan kitap -

:..ısl Hareket vakitleri: . . _ . . . 

!jj iskelesinden 150 mctr? mesafededir. 1. 
H=ı Beyoğlunda: Harbıye meydaııı 
!!!I c hareket her 10 dakikada bir defa 
:::: Servis· ... ; . 
·ı"ii! Tatil günlerinden mada saat 7 dakika 30 dan saat 21e 

==ı kadar .. ig Cuma ve tatil günleri saat 7 dakik 30 dan sabahın 1 ne r. 
~ ~ 

riyasetinden: lar cetvelden tamamile çıkarılacaktır. 
1 - Bcledi)'e elektrik fabrikası için 80 ton mazot alınacaktır. İstanbul mıntakası ma- Satılık hane 

=b~ l 
!ili Cuma ve tatil günleri hareketle her 7 daka bir defa 
:::: . 
ı::: vakı olacaktır. 

fül Servis süratli ve rahattır. 
:::: ••••••••• .. ••-••••••••••••••••••-••ı:•••••••·-·-·--··-···-••••••N•••I••: ·······:·::::::: ................................................................... :············: .. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::~::::::::::::::::::.:::::::::::: ... , 

2 - Münakasa kapalı zarf us:ılile ve 21 • 8 • 929 çarşamba Üsküdarda Yeni mahallede 

~~:ı~i~~: :~n~~~'.e ihale eJılmek üzere 1-8-229 tarihinden itiba- adinmühendisiiainden Hur~o ~o~ır sotı~ı 
3 - Mazotun evsaf ve ccnası müddet ve sureti teslimi şart

r.Jmeleri:ı e gösterilmiştir. 

4 - ızahat almak isteyenler SJmsun belediyesine veya Jstan· 
bul Ankara caddes;nde Avni efendi apartmanında Anadolu ajaıı
ıı i :.ııat şnbesi:ıe müracaat eylemeleri. 

YEDİNCİ BÜYÜK· 
Tayyare piyankosu 

ı inci KEŞİDE: ıı AGUSTOSTADIR 
ULYÜK İKRAMİYE: 

30,000 LiRA DIR 
Ayl'lca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liraLk ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
ııılik<'ıfat. 

Bu 1.csidede • cem'an « 3,900 

kazanacaktır. 

1'.AKTuı 5 .d/f:ustos 1929 tefrikası: 8 

Şimdiden nıçın meseleyi 

lıalletmemelı? Hem belki 

gündüzün bu apaydınlık 

zaman:nda balodaki kadar 

bana muhabbet göstere

nıiyecektir. Bu büşünce ile: 

"Sabahlar hayrolsunl,, diye 

seslendim. Meydana çıktı 

pencereye dayandı bana 

bakmıya cesaret edemi· 

}'Ordu. 

' - Bu kıyafetle ne oyu· 

nu oynuyorsunuz? 

Dedi: 

- Oyun oynamıyorum, 

toz alıyorum. Toz alırken 

kirlcnmiyeyim diye böyle 

saçımı bağbrım. Dedim.Kı

zardı güya, ben bu vazı

yctte beni gördü diye sı

kılırım zannile tecahülden 

geliyordu. 

Ohl bu zavallı adi taba

ka insanlarının bu gösteriş 

fikirleri!.. Bir vazo alarak 

tozunu almıya başladı, 

- Size yardım edebilir 

miyim? dedi. 

Gülmiye başladım. Bu 

kaba ellerle büyük annemin 

kıymetli Japon vazolarının 
tozunu alacak 1 

- Hayır, hayır ... 

Diye cevap verdim, Da

ha cesaretlendi konuşmıya 
başladık. 

- Bu " bone ,, il«! ne 
güzelsiniz ... 

- Ya öyle mi? 

- Güzelsiniz ve gülü. 

yorsunuz. Her zaman yap

tığınız gibi bu zavallıyı bu 

gün tahkir etmiyorsunuz. 

Hiç bir vakit... 

- Hiç bir vakit mi ? 

Öyle ise herşeyi söyliye

yim. Evinizin etrafında ni· 

çin dolaşıyorum biliyor 

musunuz? Sizi görmek için ... 

Üç gündür görmedim ve 

bundan dolayı üç gecedir 

de hiç uyumuyorum. 

Burunsuzun beyaz evleri kar
şısında köşe başında 6 odalı 

Gümüşhane vilSyetinin Torul kazasının Oörtin nahiyesinin Şıhlı ahşap ev satılıktır. Anahtar 
Kızıl ot karyesinde k.lia olup hükGıhet malı bulunan Bakır madeni Yüksek Baytar mektebi rek-lçin burunsuzun hanesinde 

1 -. Madenin teslimi tarihinden itibaren bir sene zarfında J torlüg"ünden· ;\levent 32 kalem 
l\ adam Aleksandraya miira-

(200,000) lira sermayeli bir Türk şirketi teşkil edilerek hukuku hurda bakır parorlıkla satıla-
bu şirkete devredilmek. caat. 

2 - ilk sene zarfında saha! imtiyaziyenin 1 • 1000 mikyasın- --- -- • cakor. Taliplerin 8 Ağustos 
da muntazam topoe-rafik ve Jeolojik haritaları yapılmak ve eski Satılık dükkön 1 929 perşembe günü saat on-
lmalAtrn ve sathı arzın tetkikinden elde edilecek neticeler fenni Çorıuyukebirde Kalcılar ıo • da Selimiyede mektebimiz 

Ağustos 

&fer: 28 Burç: Ese/ 

[fil 
Pdzdrfesi 

bir rapor ile tesbit ve tetkikat netayicine göre işletme projeleri kagtnda 48 numaralı dükkan rektörlüğüne gelmeler!. 
tanzim edilerek iktisat vek~lctine ita olunmak. ıatılıkhr. Taliplen·n U" sku"dar ,., N k ti .. .... ................ ama.z va ı arı 3 - ikinci sene zarfında maden rnevkiindea Oümuşhane, n:ıu:::::::ıı::ıı::::::-.::. ................. :: 

ıe1e caddesinde 21 num•ıılı ir ·c:i.Bakter·ıyolog Do. Ihsan sami!.!_ 1 ..... ~ 011. lld.lı AJ.,.~ v.ı.. ım .. ·• Tardas, Görtin - Görele yoluna kadar yol yapılmak. d ·.ı •••• s,oo 12,20 16,ı 4 19,21 ~ı.oJ 3,oı 
h · h üllanda Ziya Beı·e müracaatı. 1 b 

4 - Üçüncü seneden itibaren asgari (2000) ton cev er ı raç ıırt;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.ıli :; Bakteriyoloji a uratuvarı ~: 
ve sevkedilmek ve scvkedilmediil takdirde bu miktara tekabül 1' i! Pek dakik kan tahlılao. ! ı Buıün dolanlara film: 
eden kıymet üzerinden yüzde beş resmi nesbl ile mezkQr resmin Piyango müdürlüğünden: ii (vaserman teamüliı ) kiıreyvat Erkelcı K,. · .. ı 

yüzde altısı nisbetinde techizat tertibi verilmek ve milli banka· Battal 57X82 ebadında 12 jl tadadı, tifo ve ısıtma hasta - fİ , Zübeyir Mis 
lardan birinin (10000) liralık teminat mektubu ita edilmek ve kiloluk ( l 056 ) top kAğıt ii lıkları teşhisi, i<l~ar, b~lgam, ·l i•ı----------
teşkil olunacak şirketin temettüatr sa!iyesinden imtiyaz pazarlık suretile l\lübayaa ;5 cer.hat tahlilao'. Ultra m'.kros· li , Günün nasihati: 
kararnamesine zeylen teati kılınacak şartnamenin ahkamı edileceğinden ltaya talip ola- il kobi ile lrcngı taharrısı, ~~n jl 

kl k 1 ·1 b •,•, çıbanları ve ergenlık ıçın .:. .. 
Yi'.rük at yemini arttırır. 

maliye faslında gösterildiği üzere muayyen nisbetler dairesinde ca arın pey a çe erı e ir- •• -t . I' ı , 
~ hususi aşılar. su nme muaye- i! ı•ı·-----------

hiikuınete bir hissei temettü verilmek şartlarile taliplerine ihale tikte 5·8·929 tarih pazartesi !! nesi yapılır. Ej Buııünkil hava 
edileceğinden taliplerin 10 teşrini evvel 029 tarihine müsadif günil saat on beşte piyango !i Divanyolunda Sulıan:\lahmuı İi Rüzgl.r poyraz ve ba\.·a ek.ı;erlyctle 

açıktır Perşembe giinü saat onbeşe kadar kapalı zarfla ve teminat mek- müdürlüğünde müteşekkil tay- ii türbcsikarşısında telefon Is. 98111 ı 
tubile azami şeraitinin iktisat vekaleti maadin umum müdürlü~ yare mübayaat komisyonuna c:::::::::::::::I ::::::::::::::::::::::::::::::::\i~;;;;:;;.,,,,,,...,. . .,,-...... .,---;;;;-~,_.__...,., 
ğüne itası ilan olunur. müracaatları. MH'ul müdür: Refi:. Ah:n'1 

- Bunu bilmiyordum ... 

Kalbim çarpmıya başla

dı. O pencereden bana 

doğru iğilerek yaklaştı. E

limdeki vazoyu bırakarak 

Ambrozin Ôstaşın resmini 

aldım. Onun resmine bak· 

mak bana cesaret veri

yordu. Çok şükür ki elle

rim titremiyordtı. 

- Siz insana öyle şey

tanca eziyet ediyorsunuz ki 
bunu başka hiç bir kız 
ypamazl.. 

Dedi. Hissiyatımı sakla· 

mak mecburiyetinde oldu· 
ğum için: 

- A... Hiç te değil... 
Dedim. 

- Ambrozinl.. Onun ağ· 
zından ismini işitmek beni 

titretti. Biliyorsunuz ki ılz• 

ne kadar meftunum, Sizin!• 

evlenmek istiyorum. Bu su

retle siz de iş görmek zah· 

metinden kurtulacaksınız!. 

a 
Dedi! Hayatımda hiç diş 

çıkartmadım. 

Çok şükür dişlerimin 
hepsi be}W: ve tamam .• 

Fakat çok defa işitmişim

dir ki : diş çıkıncıya kadar 

ıstırap devam edermiş ve 

çıktığı ande de bir ıstırap 

kalmazmış. işte ben de 

tıpkı şimdi öyle hissettim. 

Bana lakırdı söylediği 
müddet bağırmak istiyor· 

dum. Susunca sanki dilsiz 

oldum. Cevap ve~ecek ha

lim yoktu. 

- Ben hayabmda bütün 

istediğim ıeylerl satın al· 
mışımdır. 

Fakaf şimdiye kadar hiç 

bir zevce istememiştim. 

Diye ilave etti. 

- Beni de mi satın ala· 

caksınız? Dedim. 

- Kat'iyen bunıı demek 

istemedim. Sizi seviyorum, 

ve sizin beni ıevmenizi İs· 

tiyorum. 

Yavaş sesle: 

- Buna gelince ..• 

Dedim, Hakikati söyle-

miye karar verdim. Haki

kat ... Yani kendisini sev· 

mediğimi söylemek... Beni 

o zaman almazsa ben de 

kendimi nehre atar, büyük 

annemi sıkıntıdan kurtari· 

rım .• 

- "Buna gelince,, ne 

demek? diye sordu. 

-Sizi ~evm'yoruml dedim. 

Yüzü deği~ti ve: 

- Bunu hissetmiştim ı 

•• simasına tekrar neş' e ge• 

!erek ilave etti •• fakat be

nimle evlenince ve zaman 

geçince tabii sevecEksiniz. 

- Bunu hiç zannetmi· 

yorum; fakat bu kadar iyi 

anlaştıktan sonra gene be

nimle evlenmek istiyorsa

nız ... peki 1 
Dedim. Pencerenin kena· 

İngilizceden mütercimi : Güzin 1\uri 

rına sıçrıyarak oturdu, ve 

kollarını boynuma doladı. 

"Sevgilim,, diyerek beni 

öptü. 

Oh! ne dehşet! Gözleri· 

mi kapadım. Elimdeki 

"Ambrozin Ôstaş.ın resmi

ni sımsıkı sıktım. Kendi.mi 

kollarının arasından kurta

rarak hırsla: 

- Nasıl cesaret ettiniz! 

Dedim. 
Kabahatli bir tavırla ce

vap verdi: 

- Benimle evleneceğini

zi söylediniz. Bundan ne 

anlaşılır? 
- Bundan sizin anlıya

cağınız, bir hizmetçi gibi 

bana dokunamıyacağınız 

ve öpemiyeceğinizdir. 

- Neler söylüyorsunuz?. 

Fakat sizin hiddetli haliniz 

bile ne güzeli.. -yalvararak

• Ambrozin ,, seni seviyo

rum... Bana darılma. Bu 

daha sen alışıncıya kııdat 

seni . kızdıracak bir şeY 
yopmıyacağım. Beni affetti· 

ğini söyle ... 

Diye ellerimi tuttu. Elle· 
ri nemli idi. Temas edince 

dehşetle ürperdim. Kendisi 

bitkin bir vaziyette idi. 

Siması kıpkırmızı olmuştu· 

Doğruldu ve penccrcdcrl 

aşağı atladı • Hiddet ~e 

hırsla : 

- Soğuk heykel serı' 
bırakacağım. 

Dedi. Oldsğum yerden 

hiç kıpırd11madan " git• 

dedim. Durdu. Birkaç do· 

kilca bana baktı ve ani bir 

d · eri 
sıçrayışla pencere en ıç 

atlıyarak beni ko!lar111111 

arasına aldı: 

- Hayır gitmiyeceği:ıl·' 

Bana söz verdin... Ne .,~· 
~· parsan yap ben seni bırıı 

mıyacağım. 

is ümitler 
hepsine ayn"'\ cocuklannın 


