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Gazi Hz. nln 
latanbulıı ge-

E
n def ald leş• 
lerinde çe
lmiş 1'1r re• 
simleri 

Gazi istanbulda 
terde Büyük Rcis!Cumhuru· 
muz Ankaradan hareket etmiş Büyük Cazimlz bugün ls

tan bula geliyor; lstanbula 
hır müddet aziz misafirlik· 
lel\le şeref vermek için geliyor. 

lstanbul tkı senedir büyük 
~alaskannı hiç olmazsayaz mev· 
ıirnlnin bir kısmında yakından 
,:örrnek saadetine alışmıştı; onun 
'Çin adeta tabii bir his ve 
lhtıyaç halinde reisicumhur 
hazretlerini bu sene de bekliyor· 
du. Fakat B. M. ~ J. tatil dev-

resine girdiği sırada Gn7l haz· 
tetlerlnin bu sene Ankarada 
kalacakları hakkında ba7J şayi· 
!ar çıktı. Bu şayialar tahakkuk 

etrntş olsaydı ancak hükOmet 
tnerkeıimizin yüksek ihtiyaçla
rından mütevellit bir zaruret ile 

tefsir olunabilirdi. 

Bununla beraber böyle b!r 
mahrumiyet fstanbulluların kal· 
l:ıinde gizli bir ıztirnp izi hı· 
rakmaktan hali kalmıyacaktı. 
iki gün evvel gazetelerin An· 
brn muhabirleri Gazi Hazret· 
lcrlnln bu sene gene lstanbuln 
ıcref vereceklerini kat'f olarak 
hlld!rince vehrimiz üzerinden 
'enıı bir sevinç ve sürur 
havası esti. 

Bu satırları yazdı~ımız saat· 

olacaklardır; bu abah saat 
(l l) de de Haydnrpaşadan ls-

b ta misafir olmak şeref inl 
tan u 
lütfen getirmiş bulunacaklardır. 

Osmanlı imparatorluğu lnkt· 

raz bulduğu gündenberi İstanbul 
Türk milleti ıle çok tztırap 

k 
. bir vatan parçasıdır; 

~ m~ k l 
b 

~ .. retinden urtu roıısı 
ecne i e.... d 

b'r kere ölüpt de yeni en 
onu ı 1 bir lnsan gibi 
dünyaya ge en 

_ h 
1 

tml~tir; fazla olarak 
muta ass s e ı k 
. d· büyük haltısltrırını ya ın· 
şım ı ~ k saadeti istikbale 
dan gorme k t 

1 yrıca ·uwc 
ait ümit erine 8 

vermektedir. 
Diğer taraftan büyük balf1s· 

·fi · Vene-kfırın lstanbula teşrı en ~n 
zilo!ÇU Yunanlstanın son gu t~ 
lerde aldığı tavur ve 'Vıızlyde 

.. k vuku buluması a 
mutea ıp I ·dar addcdilebl lr. 
biraz manı 

Çünkü &ıhhati Türk mtlletl 

k et sc\·incl memleket 
için UV\' I 

için bayram olan Büyük Gazi· 
nin lstanbuldan Atıneye akse
(Jecek hayali Yunanlılara karşı 

ku"--vetli notalardan dııha 
en d 1_. 

be:ığ bir cevap tctkil e ecedir. 

J.felınzet Asını 

Büyük Gazinin vagon
ları hizasından gar kapı· 
sına ve hatta muvazi şe· 
kilde olmak üzere tertip 
sırası şu suretledir : 

1 • Meb'uslar, 2 • Askeri 
erkan, 3 • Belediye cemi· 
yeti azaları, 4 ·Vilayet ce· 

nıiyeti azcları, 5 • Emanet 
ve v.ıfwet erkanı, 6 • Halk 

Çatalcada bir yangın 

Çatalca, 6 (Vakıt) - Bu 

gece burada bir fobrika 

tutuşmuş ve kaza kayma· 

!_amı beyin tedabiri saye· 

sinde söndürülmüştür. 

B d •• nkü dilimiz r
H-nWWW u•- 11-u-·--• l 
Prof ör Halil Ni- ı 

1 m M~!!~! ün~ü sayı~z~r.ın .J ..... _ .. _ ....... _ ...... -.': ......................... -............................ . ,, 
u it 

arzeder 

Mubndole komlıyonunda diinkü 
lçtlmaa riyaact eden 
Tevfik Kamil 8. 

nelerden beri mağdur olan 
gnyrl mubııdillerlmlzin huku· 
kunu temin için mukabele 
( .Alt tarafı S üııcll sa~ ıfıımızdadır J 

tur; 
-Zorv 

H. Mehmet 8. 

ld
-'- S ordu, G~ gu ııx, amsun, 

T b n , 114) etlrorinl 
son, ra ıo M 
gezdim. Çok memnunum. u-
badele 'e lık!n ıılerlnlD 

k 'f )er· 
tesrii için müte ası 

1 d --"·ılınaktıı 
lerde f e\-ka A a çaUi 

ve bu çıılııma mOfelllt!er =~· 
fından takip 'e kontrol 

1 
• 

mcktedlr. fıHn ı~lert 'aı:nsun· 
dan mada bıııka )'erlerde bit· 

b d Samsunda da bu 
mı, gi bl lr •ektir Mubadıllerln 
&ene ııec · d b t 

d Ynı e e, 
hepsi rnemnun ur. l 
bulmıyan ııkftyetler talıhl eV\C 

_, dadır l:t bun• 
meseleleri ctnuın 
!arda chemrntyetle takip \'~ 
ICAıbında taıhlh cdtli} or. ~t:ın 
bulda bir kaç gOn l:alıp k re 
gldeceğlın, oradanda An ar 
avdet edeceğim. 

Venizelosu istemiyorlar 
umumiyesi başvekil Yunan efkarı 

aleyhine dönmüştü~ 
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VAKiT 

1 G ıim"z bu ·· saa 
de lstanbula t ·r ediyo lar 

[Üst wah 1 faci sayıfamıyda) 
,,_~ SIUlt 

Saal (11) de Gazi H. 
retler;_Jlwj4taıpaşada n-at. 
4ea iaeee&Uer ve 1- ilMis
saflan öniiuHkn geçerek 
1 la; 1 n paşa iH*siulıe ,.. 

.. 
Moskva 1 ft 1 + Graf zeplin Amem 

kayaı amlllftlr. 
Rigıp B. cr. 1 ' ~ , 1 gel- • Sırpfar lhi19" biki• 

3 ..... • metiwe ~ ~:dilaıiıll 
~ 'f + V.,arYtrte ~e ara- f,ir nota vermfşfer .e 

~ ......... Za6to/wı lıalırllllı 
~ meımırlırn Nte lle*ın l enaôat 11ay00..dtsa Her 
hizmetine amade olduklarını ıne tür~ü cümbü~lerle vakit 
gösterea bil tavw •kı'llftlflr. ıeçir:lrdık. 

~ahsl teca'1:üzdm vikaJ• Aa. sonra baaka memuru 
ederler ve ölJiırmek hakkına efendl; yemeğe gcldtğt zaman 
malik cellatlıLr gibi dolaşmaz- beni ve haluzademi dikkatle 
lır. Tramvaylar temizdir, dop- süzıaiye ))aşladı. lçisıdcrı 

l
. naşaa• yata biDeckfes w 

oract.n doğm °'71mabahf& 
sarayını teşlif buyuracak- =~ 

l lnd... Te~ifteri e•asmda. 
r limanda bulu11an selain ~_§ 

Relskumhur Hz. dAn •kş.-.n 
q de Ankarad.a hareket etd

ler. Bütün Ank•r• tqyl 
merasiınlnde bulundu '

= ! 11nda bir otomobil rekoru bunda talimi icap edeP 
! pp... iılıfen seyyahlar _.ı. tum kimselerin tahliye 

= = edi-silldcn jikayet et· 
~ ~ •i~ir~ Andaki mesat.,l 1 ınişıfcrdir. 
~ ~ günde katedeceklerinl söyle- + Mısır başvekili Lon· 

Ankara. 6 (Telrk>n) - aiiyük: Reisieumhuıumuz ~ ı mtediiles. dradıan Mısıra çelktiği bir 
Gazi Hz. bu akşam hususi frenfe. fstanbuta müte- = = A telgrafta Mısırla ngiltere-toludur. ~lö~~öler yerlerini "'Vay canına,,! Herif mesclc-

naaliine tıiı •va Machwn- yi pktıL. defilim. 
Jrc1. teJdtf eyihder.. Biıaraf u.eJsederiu feykak\tte 
memleketlerde her günün dikkat ediyordum. Fakat gc-

.11.vaJI şairaae bit i>ecde ile rek u~si giin gerekse diğer 
örliil~ pbiclı. f1ip !llbah g.i.ilrlet mösyöRin gt.lmes1 u 
u.1kudaıı. blkı!dığı zaman boş ):ere bekledik. Halıım ı 

ktı ytnl. günde onazİıar ol• bir l!Y SÖJlemedi. Fakaı bir 
catı111.a atayadııı dobyı bir sabd, öaine diliU Ye cı-
haz duyarsınız. garasmı fosurdatarak dedi ki: 

lJı.ıette geçit'difV• veka,U ı "San11 g.i.ı,zel Wt havallis vc
ftl sınıfa ayıracağım: hus_usi recegtm. 0 ... A&latr sani say-

mahi.Jnıt velayl ve iicrmı· ı fiyesiac davet ediyor.. 13u-
1'ierim yoh.ındıl gttmcdi; hat- günden gidebilirsinf, 
11 ı ~24 senesi mebadisinde "öyfece nazikane ka1)1 dı-
uiç bir ielirfm f<aTmadığıodan şıııı edilerek d.ig.e.. baLurıD 
fsveçten çıkarıldlm. Husu:ti aıalik.lnesinc gjıtirn. "°'cbra,., 
hadiselere geTince bunfar dalc:i fıal14m gelip beni r.iya-
çot tatil geçtt. .ftk hiıy\ik ret etmek "ladinde bulun®. 

aşt rezz~tini orada tamm Oaua bir yaz pansiyonu ' ar-
TC hatta ni~anfandım. dt,. Ql'aJ• her ya§ta kadaıda:r 

Aşıkane. 'Yak'liaıa Wuz gı:lirdi 

ram el'ıemmiy• ....... r ftur:tcb zarmmıımn çok frcş 
rıa~ ... itt&lila 
edlcegrnı. Meçe v.-... 

ı.nan endi~~ dt 
taflsit em Mr llrMı 1 

Janını 9' tl tlfln ...ı 
Jpdmı da9'tl c• •- ıııı.. 
ıff cmia tTı pn -
-0.-c~w••' ._ 
bfr mek01p .- lllmtn 
oraya gittim~ beni oldukça 
yaşlı fakat sa~m bunycli 
btr madam karşıfadL Haram 
tariben yüz eni kHoJuk f)Ir 
iadlndr. fi'evbfi\cfe 7.erafetf~ 

SfYfAiyor, ve durmadan it1 
Siyah yaprak cıgarafarı içi-

yonta. 
Yanında evlAtfıt edindi~ 

bir genç kız j0ıiın~ son. 
derece sevindim. Su gen.ç 
ıu. haJuadem sayıfı.r<h Bu 
lltif mufait dahilinde hoppa
ltğımın pfeyaoa gelmesi pe'i 
tabii fdt-. "Hafa zad~ mlc 
bir korteye gir~ekr:en ken
drmi menedemedim. Hal-

lhuki bir banka memuru ile 
ni~nJı olduğunu om) ordum. 
lu efendiye de prezanta eı.fiJ. 

cltm . O, evde olduğu ınüd

tletçe pyu MWifMc lılwwekın 
edi) orduk;. f.bt g,i(ief g.iG-

gelj;ecl!ğini kolay!ılla anfoıl'mr. 

Bir çolt ederıttçtcr yapıyos 

Te- paistyondalileı: a-ıı:ısmda 

twra mayan l>i'F ~ok kin,ı c· 

Ier buluyordum. Ya.,Tıca ôfc 

ma<ldm para. ve teıvsiycnaı.ılc 

Ytterck bana yanlml ctn1ek 

v,...-.b•••h~ 

1U11Micık ltv~ ~ 
kewm.e bir ~ ~ccl... 
~k'ı~l>ir: 

lıllfk pi mel,-.:•~ 

....... Tadl Y~ bc1M 
p-,e pldi y • .- lılı 

mmyö v•• P..lısiJE>Mla,. 

...... nh-•• 
f.rte.t sablh genç mad'am-

l'ırrdarr hiri', nırôllyonnlt gece- ı 

liğilc odclıS6aa P"Ufimkn 

~yet etti I Lıfam ooo ie:r 

km ederclc diğttli bir eda 

vcıdı. Bu. od'a. cmindL Cenç 

kadının tcrkcttfği odayı da 

()- raıtlsi& etti. 
(-....) 1 

düdük çalarak ihtiram ses- fi: 

mini ifa edecellttdi.. 1
= § y Yunanlılara cevabımız nin biı anlsaııuna ~a 

veccih• haeket &.::....ordula' r.. İstasyon haricinde l h _..... k ._., enüw llrbit .lmrwmp. miislend elıuak IJNali 
~ li.._i. istas,en cfm1inde rmh3'z, pei~ _:..Ki 

kı f 1 H =
-- _:_ + Çnrm tafısır memuru mesefeferm ltaHine giu··· 

lzmite heyet ıftmlyecek 

lzıv,i~ bir 5'eyet ...... 
ye~k v~ şehremıillİ Mıalit
&m B. Re~ü.lwr l-l..aı

retlımni vilayet hududrada 
isli._I w lam.til•rill• şea
rin büyük. ve.. d.er:in hür
~.rint anttieee•tiı. h 
istikbal ~a Pendik. ~ahut 
Tutıada elacaktır. M.litlin 
beye kotordtt K. ile Halk 
firbst müfett?Ji 1-f-.tür Şi
na P'aşant11o ırilabt etıae
aeferi -hteılreldW. 

.P'ndilr - Ha,da,.... 
Pena ile •t.,O..pı .. 

CM"Nlnda cftaır ~· 
bat kena.MGa mü~-yn
lerde mevki alaı:ak bii,,ü 
..... ..,_ sdi hyaaülrdv. 

c.-. 
Rciısiıa:- hH..-edewiıM 

~ lmailıade• bir il. 
qm .. 'ıltc ........... 
~ Fi bir iubt 
t .. 5 &dilecdtt.. 

O.b:Ws-ule 
Dlılmı b.\vde ..... 

w ... jçiııa rr'- ' 1 tir 
edilmiştir. 

lld.'..lann lJtlıııln 

Din şeı..iw ~eki ımee· _. 
w halık illkaSlllda bir İ41i•t 
j.,.ak iıMilcbale -itealik 
hezı hususat hakktnda gö
rişrnüşferdir. 

fellir donandı 
Dan lstanbut başlcin ba

şa tls•m11wıp, .tillkifthw 
1Je ~. '-safa M Hot aeldi.i 
~ Gazi ... eimleleriıai 
l@vi levhalar talik edil
~tir. 

Bttpelılllml~ 
Ga-zi Hzretleriat ,.Wen 

bm. Eskitehn,. la.it ve 

Pendikte birer müddet du
racak ve kıymetli &şve
tri&.iz Reisicü111._. Hra:. 
retleriae fr-cM-• ilts ık 
edeceUercfir. 
CM»ıniu .e}l'Clailerl 

Rciaiei&niur Hz. şehrimi-

jandarma taları selam resmini i a etti er. Gazi z. -r 

'

= evveli istafJIOrldaki katemi mahsus dairesini teşrif ı= € Keaal FJ. nin ihtilastan ıec- diği h~~~ında v~tanda~-
i. t . tıı ·ı . 1 llM ıauide "1'~-

IMıyur••~ Oradaa •ıŞ&r ar8119da is'8yotta da- _ r mı ... 1 mı11r. [ • Devleülr8 mw ... 

-.51 fıil ofdufar ve sela"m ... esmini ifa eden askerlerimizi: - = + C 1 k d J k ~ ~- asus u avası l:tli l- hasları Llniye gitme W-

1 ~ ~ a11 t r z .. hi' a larite tak:iıf ve ı.arz.. .._..___ ...-:....ı == j ına _..,.,... mneır. 

s run1a v~da ettikten sonnıi vagon farına geçtiler. ~ ~ """''"'"""'"ı.11111ııııııı1111ıını11•111•""''"""'"'"'""11ııııı111111ııııırı11111ıııııı11111ııııııı11111uı111ıı•"' 
[" !iJiik \;aziıwiri ısta.ycnda Büyük eı~ haıbiye -
~ reisimiz Fevzi Pş. 1:1.z. ile. Vekilter, mebuslar, Paşalar J 
~ Sefirler ve l:esif bir halk kitlesi teşyi e\mi~ ve tren -
İ liazurunun yaşa "Sesferi. alfuşları ara1t1tda saat on \ 
\ yediyi üç geçe hareket etmiştir. ~ 1 

i= Gazi Hazretlerine RiJaKtieuadu ~e F tıka Hl•- ~ 
mi )(atipleri. mebasfarı11112dan Kılıç Ali, Recep Zült- I§ Çatalcada btı cir. a~t 

~ til. Asaf. Nuıi. Matbuat müdürü Ercinı~nt Ebem f ç 1 da. K 1r'. k" - ·"'- b" 
·a efaL- .._ -"-i %. ata ca a ıa oyuı.~ ır 
oeyfer r Kat etmeKteus er. ==- . 0 "· . le § cıııayet olmuş ve 1 yaşJnu.1 

Tren yarıtt penclilte bıraz tevakkuf edece ve l Sabriyi Mustafa ia~ bir 
saat il efe~ Haydarpaşa rarına vasıl olacaltır. Gazi ~ adam 'bir kava:a:;• ~. 
HZ .. oradan Sötö~ yatıyla Dofmabahçe sarayını f <.!olma bir tilfeile <ıerhı 'M ._. 

_ teşnf edeceklerdir. i !etmiştir. Katb~ ..W ıli:ır.• 
Anlan. 5 fA.A) - Cazi lıazrerferi fstanbulu feş- g ııııştır. 

rlf ede!~ Afıimes' ut istasyonunda vagondan in- ~ 
mişfer: l'C kenclikriıri istilbat ed'en köy,fülerte 1-' da- j 
b'ladsn mt. haslmfral lıuY'lrmuştardır. = 

1UlllttllmıtlRt,........ll•·::IJHlllllllH ... 11ıtJllllll'Mltı111111""""""'1tlllflllllllllltt1Jfllll!lllllfll. 
zi bir,· bir!nıÇ11k .,,-. bdar l taıafntdan tetkik edifmiştir. 
şer~ekferdir. Banu )'aikr l'Nmrlanılı 
miitakip cmr w1iyetleri, Şöğültii ve Ertuğnıt yat-
Tr-,.a, &mi~ B~ri ' landa l'mliçtea çılımlhnr
tsşnlleri kiınetle ..Me- dır. 

renden arl.lea a.vat:ı!n 
kesildi 

Bakırköyünde -, ı M• .._ 
yonuna gelen « 9 .. = .. 

katar daha durmadan Naim: 
isminde 55 ya~ında bir ı-w 
atlamak istemiş, muvalfal * 
mamlf düşmüş, !ol .,. .._ 

Bir genç. ~ğuldu 
'C:sllu<fanfa fısnkhda h:'lct 

Sait cf. kJ~kümk oturan ı.ı. 
la ,ında l\1ehmet ı·:) iptl: na· 
aiyc<lc.1 ~i'.c gııFn~, Jtl'. 

YiGen açılımş,. bat~l'ıf.11 'Jaf' 
lalsq> kaytmhuşfaf. 

Ceset htıl\ı•~ 

ili hırsız tutuldu 
ltalKıoğlunda 1 Ja~im JkyC 

atlı ~ satıs mahallinde . 
ini._ Al eft:ndinin cc· 
bliııilc cdıMdttl ı 9 Hr,ı a:;-ı· 

,_ aMol G1Jııs Nfirıın jlc 
I J • M . CW l\lah· 1 • 

meldir. w..-.ı1m ... ~• in."'-' 
fi •u,,_ r_,.k•I Haydarpaşa& lWz• ge-

ahında kalarak kopm I , ~ .. •· ... 
- r 'I'U iı 19Jllrc 
......... ~ pia· 

...,_ aev.I len ~t ~ ve 
-_,__;.t. .. _ u_ • ' '-- .. 1 • f Reilic ........ ..-.:&. • U - .- "2 .....- s• il ır. -m .. .....: I .. ~.;..ı~ T--'!k. 

-- _,....... C?5I Ril' latlının mar;fet!! 
meb' utWiımı:ıdall ~~Ali, 
Recep ZiHMip Nuri Seylerir. M.,, 'lutrflerile der• 
refakat edeceldcııi. anlaşıl - verl.>'ormııı. ya.luılllnllı 

Adape:ıar. S ( A.A) -:-
auştır. ~ em irıbesi.nde altmıp 
Saraylarda h.uırU naiteca.'lıiz arap harfleri ile 
imi aıdıui ... U ~ıi- ders obıtaa bir I..1U1a cür-

mirıde buM.eduklan m.. ·· -.t... L_ı de _ı._ı_ 
mö aı .. .pıut 1M11İn y .... -

d• wWa "-91ea Dol.- -'- _.Jt!. 
Hrca& awi.yeye kslim edil.-

mab~,, kısıne• Beyler- miştir. 
1...n saraylarında ibmet K - -v"r ~ .R. ~». or 
e.deceUndir. [)ıtlli:ı ı-.,.. '°"~ 

h ı Allkara. i 4V al.at} - lu-
ları da ~pacakla:ıı ci ete -la bulu • IRiiıWit .aONllliı-
bir .uldet llılfWelilimirae 

• Keun 8. L....W. h... ai_.. olmalan da .. bte- ~ e111ı. ~&e lifrü#ıa 
~ldir. Bu iki sarayda la- 1ai,. __..... • WJa'--
za sek. tertilııal a.... -- eMi1at w AnMl'a,a l,u 
ve Beylerbeyi sarayı meclis -.ek lçiııl ı tı ediflW h,.. 
reisimiz Kmw p.wta fl:ı. 

ramvayıo lellili ayal.._ __ ._. ___ _.. 
Adapazada (D) ı ı ' 

lsmail dün " si 1 ' o 
nine giderken hz ıs ..ı ..... 
tramvay altınd9..,.. ••ı" ..... 
Beygir bocayı ed 
Samatyaıda ••• ._. 

Mebmet B. Ar.._ı a.,.. 
zıt =dal ıiı ilıa ıı;w' ıa 
başı boş. Wr .. ati& Y.. 

1 ' L-... cumuna ıı • • • • -r 
gir zava• aJ 1 lı hı 
edinciye .... tıı' ılı ·ı 
tir. 

Hoca B. h t :pe p.. 
derilmitlİJ. 

o .... ,. .... 
Dün r.bfa • ""' 110 

A.lemdar ~ N '* 
tutmuşuş ve 400 dönüm kadar 

yer yanrn1şfır. 

............ 
•••"..., JlıJu• .., ··- •.... w: ......... . 7.. 5 ,., • •a'J rlr ~ ' r
,.. 1F1 • 'leş-

.... .,, ... o , • ...,,, .... ,.e 
1 •• , 1 ,,,,. Jlo.s

•• w • ._.,. i·n 
_._. ... .,.,. sırllll-
1! 8 ........ ... J 

._, •••__.. tees
s'/Jft"iir. 

''V akt,,m 6 Ağustos 
tefrikası : 5 2 

1929 Yaprak DökümU.1 Yazan: Reşat Nuri 
ihtiyar kadın uzun ve 

kanlı bir '8f JW•adaa .r.ı.. 

- Wr _.r 1ibi idi. Al

d+ 9aralann Nil- w 

.layerHı ,., 1 • ....... , ....... 
bir yerinde biı • d " • 

aabtlık letfediJ• .. 
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yare•bi 1 

Ah Rıza bey bu muaaı

mama bir eşüıi de ıerek 

kendisinin. acıek karısının 

Ayıeye olan muamelelerinde 

buhqordu. Alb tpcuktaa 

elcrinde bir bu küçük kız 

......._ Bw arıiyette bü-

evin ..., kitttia<M öıii.. yola d;iftir=ii ö)re.Gik- ~ anllrtımştt. 
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f :arctler ·---
T rarnvay peneereleri 

i\:iııd~ hiç Jı,,, .ı csnıİ) en 
lıir tr.ım' ,n ar.ıha ... ımia 
l,o

1 
ıt)\'iİ g~~j,or1.hık. A

r ıb.ı , pnırl,cn. binen bir 
poFs • mcm ııı u koılltuk
mru ç.ıgmlı ,·c sol t.mıt~ 
t:ıki cııınl,uı açmasını 
:-o\ kdi. Bıletçi bu arıu· 
\ u , crİıll' 11ctirı11İ\'c.:-cgini 
l• llİ rhi. Çı7ııl,u '\C\ rfıs ·fı.:r 
11•1.:rkcıi buıılarııı :tçıl-
rn:ı..,rıtı mcııctıni~t! YC 
;11;.1111.ırdıııı nal.di (C7.a 
.ıll\ Ndu. Ptıli bu CC\ n· 
ba r.ığrnt.:!ı , ... rar cdi) or

du. ~ ihayct yokul:ırd.ın 
hırı ... ; ~ol (,ıınl.m.fan biıi
ni .ıc,.ıı H' lıu lwrcl,etc 
... cıılc ınr1111.ınaat t.:tmc.k 
i ... ıİ\·en biletçinin i mini 

'c m1111.ırn"'ın1 polis efcn
d 1 OOf'lifı ... fı 1 fı7.Ulll t17.C· 

J :"'t h 

ıiııc, zaptctti. . 
\':ıl.ı.ı bu cchcıınem gibı 
'-'c.ık gı:nlcrde bir tnrafı 
bp:ılı bir tnım' ay ııralrn 1 

rıpl>1 bir fırına dönfıyor. 
\' c: ·z,ıırnıınızcıı. ol pcıı1.e· 
rdcri :ıçın:ıkla büyük bir 
tchlikc,·c de ,·ol ;ıçılmış ,, . 
cılm.ız. 
1 ;ılrnt, ~cyriı gcfcrin mc· 
m:ttihİ bir işi 7.alııta nıc-,.. 
mu nı yııpın:ık htcThl! 

dognı bir harekette l:ıu
lwınıus olur mu. 
İşi bi~ k.ınır.ı haglayıp 
il:ın ctıı1ck nıumkundfır. 
Bu ::.urctlc herhııngi bir 
,·ataııd:1 ş d.ı garip bir 'a
ıi \'ett~ Jrnlın:umş olur. 

Yerli malı 
-·-

~i'r~i 11 :1ğu~ro~a kaldı 
Beyoğlu, 5 -- Galatasa

ray lisesinde aı;ılacak olan 
yerli malları sergisinin kü
şı\l günü büyük Gazimizin 
yavmü teşriflerine tesadüfü 

1csebile yerli malları sergi

si 11 ağustos 929 pazar 
günü saat 16 da açılacağı 
muhterem davetlilerimize 

arzolunur. 
lstanbul sanayi birliği 

l 
İsviçreden 
Diyarbekire ... 

Otomobilli .. cyyahlar 
,...iirat rekoru yaı'mak 

üzere ~ehrimizo 
.rcl<l i lcr 
l"' 

Dıin ~chri ınil:c Jcwiçerdcn 
oconıhille dört ı-c,yynh gel· 
mi~tr. Bnroıı Ton gcdn, 

1m. Ton Parin 'e Ton 
:'rh·alin~kidcn nıurckkcp olnn 
~n·ııhl:ırhı birlikte 1~, içre 

· • u hl' de •!llZCtcciJrrindcn l\I. nU l 

J 

bulunuyor. Otomobil ~ev~ ah· 

ları ı li;·~ırbeldrlc l~viçrc ara· 
. ınd:ı bir "ıirat rekoru yap· 
mal,rndırlıır. Seıımoriçtcn 
clırJınizc dört giindc gelen 

;ey' a!ıl1tr bugiin Di) nr bckire 
hıır~kct edcckledir. .ı\vdettc 
Di\'arbckirden 1stanbulıı kadar 
gü~d 500 kiloınetr katctml!k 
iizerc iiç gtindc gelecekler 
ve şehrizdcn geçerek ~cnmo
riçc düncccklcdir. Ocomobil
cilcr hu yolu 7 ğlindc kate
dcccklerini iddia etmf'ktcdir. 

- - .. 
Mos~ouo sefirimiz 

-·-
Hüseyin Ragip B. geldi 

• lo~kova ... efirimiz I lfüe
yin Ragıp be)' diin Ankarn
dnn .. chrimit.c gelmi~tir. Rn· 
gıp hey Tıirk-Rus ticaret ınu
knw:lc inin tecdidi için ~los
ko' ada ~crcyan edecek ınli· 
zakcratca hıiklımetinıizl tem
sil etmek lizcre ınurnhhas 
tayin edilmiştir. i\1tı•nnllcyh 
h\zım gelen talimatı nhnı,tır. 

Bir kaç ~rın ~ehrimizdc kal

chktnn sonrn "azlfc::.i bn~ma 
giclcı:cktir. - ---

Ocakta gece eğlencesi 
Tlırk ocağııh!aıı: . .ı\nıcrikıı 

DııriilfumınJulnrı şerefine (7) 
nğu:stos çnr,.nmba giinii al{
şamı smıt yJrmi birde Tiirk 
ucagıııdn bir gece eğlencesi 

yapılacağrndan biiciin ocaklı 
kıırdc~lt.:rin nilclcrilc birlikte 
re~riOeri rlcn ~unu~ 

Ekuwk uarhı 
Şehreınanetinden: Şehri 

lıalin altıncı salı günün.dcı~ 

' -

, Mu~a~eıe ~ilnıisil 
• as = 

.t.b fır'ncalaya yırım 
ı ı aren .. . .. 
d .. t k nış fiat vazedıldığı 

or u b dd .. I 
ve ekmek fiattnda te e u 
<>lmadığı ilan olunur. ---İrtişa tohkikah · 

ı h kkındakl tahkikat 
rlifll a 

• d' l'\'levkuflann 
de\·aın ctnıeıde ır. 

A ı_ akledilmek ur.ere 
nı~araya n 

olduldarı ri\'ayct edilmektedir. 

- -
Bartın gazetesi 

Bartın refıkımız beşind 
. · · Tebrik cde-

yaşına gırmıştır. j 

·"· Bir ;adı J 
Türh matbual cenıiyelfnden: 

Cemiyetiıniz bir kısım ~~f
tatık mecmua sahiplerının 
gazetecilerin mehtap alen:ıi 
unvanı altında bir denız 
tenezzühii tertip ettiklerine 
ve müessesatı maliye ve 
iktisadiyeye ınüracaa.tla 
ücret mukabilinde da,•etıye 
tevzi eylediklerine muttali 
olmuştur. Türk matbuatı 
ve Türk gazetecileri na!~ı
rıa tertip edilen tenezzuh-
l<'r esasell muayyen ve 
idaresi de matbuat cemiye· 
tinin şahsiyeti maıı eviye
sine tahsis edilmiş bulun

duğundnn Türk m~tbutt 
~"eıniyeti idare heyetı sa ı· 
füı:zikir tenev.ühtcn haber
dar olmadığmı ve yapıla· 
cnk tenezzühün bittabi 
Türk matbuatının manevi 
şnlısiyeti ile alakadar bu
lıınmadığını ilan eder. 

( Ülttarafı birinci sa)ıf amıı.dııdır) 
bilmisil cctbirlerlni tehir ct-

mh·ecektir. • 
Mııbadelcde içtima 
~:yeJkl gün Aanknrndan 

:ıvdct eden nıulıadclc baş 
1mırahhı1sı Te' fik K:lmil Bey 
heyeti murahhn~nın komis
yondu takip edeceği hatcı 
hareket hakkrnda cnlimat al

mı~tır. Turk heyeti murah
b:ıs:ısı azaları dün içtima ede· 
n:k bu talimat csnsları dahi
linde komisyonu alt i;ler 
hakkında 111 üdıl\'elci cfld\r 

etmi,lcrdir. 
Ceyabımızı henüz 

almadılar 
Acina, 5 (Aııck)- Bu nııa 

1
• lnr 'furldyenin c.-C\ nbı 
,:ıt ' . 
Yununbtaıııı tebliğ cdilıneınış, 

cfir ı:nis H. ele hariciye na· 
. • ,1,,11 randevu istenıcıni"

ııı ııı·" 
. exer Enis B. l>ugun ran-

ur. b l ı· . 
i 

. ·ter e varın ,ell( l:sllle 
l C\'ll l :s J • 

··dı· mu· 11\knt cııvın olunn
nıe' ı ' · 

k l'ni::; B.in bıııııdan 
ca nr. • 

.• cJc hareket cdecc-
ınczunı) e . . . 
. 

1 
. 'ı unan malıafılınm 

gıne ( nır ' . . . . 
b 

. oktur 1 urkıycnın 
ha en ) · . 

b tahriri lıir notıı 1lc 
CC\ n 1 • 
rcbJiğ cdilc\'.'Cğİ rnlımın olu· 

nuyor. 
Saffet Be}' 

c :iıit uıhdiri kı) nıct J,omb

' onu Tıırk delegesi ... ·:ıffcr 
İky C\ elki gun ,chrimi
zc !-el mi~tir. Tııkdiıi ~ı}lner 
komisyonlarının ) ııkınoıı h\ğ

,., ımıt~ an er olduğtından 
Saffet J3e} llan}apı U\ Jet 

ctıu iycccktir • 

Bugünkü 
• •ıı:::r...-::::..-ı:::m-::::.n::ı:-....::::::s::::::u::m1::it~~r.::::::::ıil 

Osmanlıcacılık 
Bundan evvelki 

dilimizin geçirmekte 

makalede 
ol el URU 

telıavvül devrelerini pek kısaca 
gözden geçirdikten sonra 

hu gün lisaııımızın ilimli bir 

surette teukkisiııi temin için 
üzerinde yürünmesi lftzıın gelen 

rollım :ır:ıştirarak bu gün tn
raflarlarını j?Örınekte olduğu

muz ıgicliş tarzı buhınduğumı 

söylemiş ve bunları: ı- O nıaı:
hcJcılık, 2 - Tasfiyecilik, 3 -
Türkcecilfk olmak üzre üç 

mezhebe tdrik ile bunları bi
rer hi rer tetkik edeceğimi?.i
kayd etmiştik. Şimdi bugün 

üç mt'zlıcpteıı biriı:c ·sini c Os
maıılıcacıhk » diye bileceği· 

miz tarzı tetkik edelim. 

Osınanlıcasılığın istinat ettiği 
ıımdeleri şu me\'Ztılara ayıra 

biliriz: 
1 - « Lisanı csmani » üç 

lisandan mörekkeptir. 
2 - Üç füaııda mürekkep 

olduğu için biitün mefhumları 
fayet 1 olaylıkla ve tek bir li
saııııı kelimelerine inhisar ettir
meksizin, ınnnaya delalet eden 
kelimeyi Kamusta bularak ne\'· 
ine bakmaksızın kullanırız • 

elverir ki hu kelime en mel:cur 
olan ve menus olnııyaıı bir 

kelime olsun. 
3 - Lisaııııı asıl kelimeleri 

koııtışnıa lisanıııda kullaııılnıak
ta olan kt:liıııeler değil, [ yaııi 
hayatta olan kelimeler değıl ] 

asıl kamuslarda, ltıgalnaın~lerde 

me\ cut olan ( yani kitapla 
me\'cut olan ] kelimelerdir. 

4 - 1 is:ıııııı fosafıati kelime

lerin hayattaki istimaline değil 
kirııptaki bünyesine muvafakat 

ile hasıl olur. lste.rse o bü~ye 
h:wııttakiııin nksırıe olsun. 

~ -- "Lis:ıııı O::.nıaııiıı ııiıı kr

linıcftrindeki fesahat kaideleri 

sİ\:tllıtıS» ta «Bıtrh:ııı»dn ı?C~te

nlrıı ;'lsıllıırııın ınuvafakatidir. 

Eğer bir kcJ:nıc koııuşıııa dilin
de bunlara mu\'afık olmaz a o 
kelime o:galeh tir, yanlıştır. 

6 - a:Us:ını Osıııaııbıde lıfı

kiın oları J,aideler Arapça \'I! 

Aceınccniıı kııidclcridir. Bfııacıı-

alcylı gerek cümle tertibi 
ve p.erei: tertipler o kaidelere 
göre cereyan eder. aLi anı tıık

rir» ve «Lİ :uıi takrir»in bütün 
intiznııı ve iı•7.ib. tı o kaidelere 
göre husul bıılıır. 

7 - d.isaııi Osnıani:ıı nin 
7.eııs:inleşnıesi her türlü nıefhun·
ları ıfade de Türkçeden dah.ı 

çok elverişli olaıı arapça \'C 

aceınccdcn ınüıııki:ıı oldugıı 

kadar hzlıı keliıneleriıı lisaııa 

ı;mnesilc hasıl olur. 
8 - ilim lisanıııd:ı 15t1lalılar 

yalnız arapça \'e aceınce keli· 

. ıııclerdcıı, ve bunların teridhilc 
hru:ıl olur. Bilhassa ı:.tıl:ıhlar 

lisanda bir ne\'i ~ /\risto'. rasi • 
tesis edecekleri için a:n\:ıın lisn-
m» ol;rn komışıılan llsaıı il•· 
ıstılah yapılaınaı. tiatt:ı ıniinı-

J.:fııı olduğu kadar «/\ v. ııı Jis:ı-

ııııı ııdan hiç bir kelime alın-
mamalıdır, \<:zaten alıııaııı:ız cl:ı. 

işte aş:ıgı yuk.ıı ı bu sekiı 

nıe\7.Ua}a h.tiııat ettirchılecği-

miz OsıııalıcnC'ılığııı bu uıııdc

lerıııi şimdi birer hirC'r tetkik 

ederek bu ~iıııkü di iıııiziıı bu 
mC'zlıcbc Rôrc t<kimfıl \e mkı
şaf edip tdeıııiyect"i;ini gözden 
geçırclıııı. 

1 - Birıııci ıııeuı:uay göre 

« 1 i.:.'1111 Osıı~ıni üç li mJıııı 

ıııfırckeptir. Bü f!iııı artık b -
dihi bır lıtı kıkat olaı ak ıııe ·-
daııdadır ki bır lı"ırn fıç it mı-
d rı rııiirekrp ol:ıınaı. Ue, .. i 
lisan b:ışlı başmıı hır llh.:\ 1udur, 

bır l's ı ın kcı diı e mal st s bir 
varlıgı vardır. Şu lrndnr ki 
bir it an dığcr lısarıi.m.I rı kdı
ıııcler :ıhı, hu surete kendi-
sıııoe ıl:ıde ed ılııı .. mış olan 

uıellıuınıan ıf de tden Jcehıne-

!eri dihf lisanlardan alır, ve 

bu suretle zenginleşir, fakat 
gene kendi varlığını, tek olan 
varlığını muhafaza eder • 

Binııenalty1ı üç lisand:ııı mü
rekkep er lisanı Osıııani :ıı yok· 

tur, tek bir lisan olan c Türk
çe» vardır. 

2 - Üç lisandım mürekkep 
olduğu batıl olunca on:ı istiııad 
ellen ikinci manzara da batıl 
olmakla beraber, ~unu da irnv, 
edeyim ki !<cllnıede aS1l olan 
şey, ifade ettiği ıııana~ 'uzııh 
bulunmak, ipiıanı bulunmamak, 
mana aydınlık olmak karanlık 

olmamaktır. Bu va~ıf ise ha
>ntta olmakta olaıı şeııiyetleri 
ifade eden kelimelerde bulunur. 
yoksa kitaptaki nıehumeleri 
gösteren kelimelerde değil. 

3 - Üçüncü mev:r:ua lisanın 
asıl kelimeleri, konuşma llsanın
da kullanılmakta olan kelime
ler değil, asıl kamuslarda, IO-

gatnnmelen.le mevcut olan ke
limelerdir. Bu umde şeniyete 
değil ınevhumeye, diger tabirile 
hayata değil kitaba bakmaktır. 

lialbuki kllinatla hangi ne
''iden olursa olııuıı bütün şeni
yeller hayatta olmakta olan 
hadiselerdir, yoksa l•ayata geç

memiş 1•ahut hayattan arda 
kalmış olan hadiseler değildir. 
Lisan ise içtimai hir şeııiyettir. 
Şu halde lisanda asıl oJaıı şe;· 

de hayattır, yokş kitap dcfildir. 
i ındi lisan hadiselerini tetkik 
etmek bunları da ilimli bir u
rnl ile tetebbu etın~k demek, 
hayatta olınakda olan hatlisele
ri usulü dairesinde müşahede 

edip illetlerini ve kaımnlarıııı 
arayıp bulduktan sonra kitaba 

geçirmektir. Binaenaleyh Jisan· 
da a~ıl olan şey hayatı l\itaba 
uydurmaya çabalamak değil,bel-

ki hayattan liitaba geçmeye 

çalışmaktır. 

4 - Usanda fıısııfat kelime

lerin kitaptaki büııye ine göre 

değil bilakis hayattaki ıstiıııaliııe 
göredir. hlh:ıkika lisan ic;tiıııat 
bir ıııcvzu oldııl!uıın ve her 
içtiıııııi bir nıe,·zu gibi kendi 

kendisine, içtiıııııi hııyııtfa 

} :ışnınakta olan örfteııalacağıııa 

göre, lisnımı fıısih olması 

dernek, J.clim{'lerin ferdi:ı 

kendi lıs:uıı•ıa cf{'ğil cenıiretiıı 

lıs:uııııa uyııu ı olması demek-
tir. bundan dola} ı bir kim~eııirı 
yazısı « fasihtir » dcdigimiz 
ra' ıt o kimsenin ifadesinin 
cenıı}'et lisanına un:urı olduğu

nıı söylemiş olı:rııı. Şu kadar 
ki eğer kitap bu hayat kaide

lerrnı alınış ise o Jıııldo kelıınc
ler yatılım~ olan kaıdclerc ıı.ı:

rah" olduğuna göı e fa ılı 

olur. 
5 - « 1 i anı O nı:ıni » de

nilen « Tiiı kçc » de kelimeler 
kamustaki, Hurlı u.laki kaide

lere uynıaz'a ı::ılatlır, yaıılış· 

tır dtııeınc1. (. üıı li ) ııkarJ:ı 
gördiığiiınıız gıl.ı, kıııııust:ıH 

\:eliıııelerirı tasal·ati o keliıııerııı 
tNI a \•ül t-ttıgi ııııılıiti ıı lddelcri
dir. 1 la1bııkı o kııidrler Turk 
ınulıitııı\! ) ab:ıncıclır. 1 ııı K 

\'ll:ıJ:ı·ıı o keli rıh relen kcııclıııc 

lft?.1111 olııııı .tııııı;.;, fakat J..cndı 

nef.iıtr, J..eııai ı, l des.rıc ..:or • 
•0111 ı t ·Jı i k~ ıb ~okaınJ, 

o ıııdlc 1:;tin1ııl oo • clıııi~tlr. 
~u h ldr krlıııı 1 r ı: dognı u 
i.;tl' hayatın bu ıstiııınli olup 

yuk:ı. o kılılııı }alancı kaıdc

tN·ı de 1 ıldır 

o - 1 s. 111 mani :ıı ki 
(( Tı rk~c » dcıı baş".ı bır şey 
dl ,ıldıı. Bil' u ı ·& .. ı . lfl, s ı 

111 7. ( •' ıı - ı,• ı·ııı oldu u 
iiırc - knı fr, l•hdl elc-r nrıısi•ı 1:1 
d:ıima l:ııl:ı ıan n· b tifr dcıı ek-

tiı. Bu 111 ti J iı\ • gcsdık ıı 

' . 
Rezalet!.. 

İzmirde gcnt,; bir kııın 
ha ·ma il l(\r aelmi . 
lıınir gazetelerinde~ okundu· 

~una göı-e lzmirdc karııyakada 
h11.metçillk eden 14 yaılerında 
bir kııı ıoför (M ... ) i rnlndc 
biri kandırıp Kemalpaıa kaza· 
ının Par köyüne götUrmllt 

ve orda 1 8 kitilık bir k file 

kendilerine basJcın vererek kız.a 
ıhep birden lasallut ve zavallıyı 

berbat etmiılerdir. Bu 18 kiıi· 
nin içinde h.mirin bıw tanın
mıı elmaları da nrmıı. Bunlar 
billhere yaptıklarına pifman ol· 
ınu§lar ve şoförü kandırarak 

kızı lzmir memleket hastanesine 
göndermi lerdir. 

Tirede balta ile cinayet 
yapanlar 

Tire ka1.a11nda 1Akkoyunlu 
köyünde müthi~ bir cinayet 
olmu tur. Koy muhtarı Mu· 
harrem Efendi ıle 7.c•;oeai l la· 
tke Hanım tarlada iken ılı 
mcçhu\ şalıııı t rafından balta
larla öldilrülmü~lcrdir. 

Katilleri yalı:alam~a memur 
olan bir zabit; bunlardan blrlnl 
yııkalaıııı~tır. Arkadaşını da ya· 
kalamak için tah rriyata devam 
edilmektedir. 

Onayetln ehebl kin ve in· 
tikam hissidir. 

··-············································ oltm kaideler oluııc.1 bu henüz 
tetkik edilmemiş, buhııımanıış 

fekat Türk cemiyeti \'İedanıııda 
yaşamakta olan kaideleri ara-
yıp bulmak ve o kaidelere göre 
lisan kaidelerini inzibat nltına 
almak lftzııngelir. Bu kaideler 

ise hiç şüphe yok ki ne Arapça 
nede Acemce olmayıp Türkçe
dir. 

7 - Lisanın nngiııleşnıt'si 
her nevi hadiseleri ifade edecek 
kelimelerin lisanda. bulunmasile 
mümkün olur. Şu kadar ki hu 
kelıııı elcrin ilk önce lisanın 
kcııdi varlı/! ındıı, öz dilde 
ol ııı ası cıı tabıi bir k:ıided i r. 
u~aııın kcrıdıııck buhııııııadığı 

ve diğer bir lisanda o hadiseyi 
gösterir kelime bulunduğu 
takuırdc o keliıııe lisana gırer, 
\'e lisanda asıl olan şey kcııdi 

keliıııelernıiıı h{'r nııuıayı ıfade 

etmesi olduğuna göre böyle 
yalııııcı dillerden :ılıııııcak J,cli· 
meler « zaruret mı ktarı » na 
r:öre olur. , u degil y:ılııız 
arcıpı,:ıı ve acerııce, 1 er lııtııgi 

)ab:uıcı bir J,cfiıııeniıı Jisıııı:ı 

girmesi :tııcak « zaruret mik
tarı » ile ölçüllır. 

8 - İlim lb:mı demek olan 
ıstı lıı hl:ıra ~ ~lıııce bıınlarııı yal-
1117. Arapçı ve Acemce keliınc
lerden ınüıııküıı olabilec fi 
Jrnııuti de batıldır. 

Bir kere ııa7.M i olarak•lliııı:ıı 
Uiııııtta olıııakda olaıı hadı e
lerı bildir.r, re bıı hılclırme 

işinde klulandığı \asıta ısc lı an

dır. İlıııiıı kadı osu dalıiliııc giren 

hadiseler hangı li n ile 
iı:nh cJılirs o fi an o ilıııiıı 

\', sıl 1 ı olıııu, olur. Bu suretle 
lı:ıııgı ıı ıılııttc irık'şııf cdıyor ıse 

o 11111: itııı lıs.lııı o ılıııııı \a.ıln.ı 

olıııu., olur. Şu halde hiç bir 
Jış:uıııı ıhı i mefhumları if de 

d dıg r her lı uıg i bır lisan:ı 

ı ııçl. nı <. f, nıiyacngı gil i ıııe

•cl.'ı Arnpı;:ıııııı d:ı 1 ı rkçr}c 
höy:e 1 ir 1 (:~l•nııı ol:ını:ız . 

S nr:ı :ııııt'li olarak hır kııç 

srncclenberi bu ) olein çıılı ılıırnk 
ıııeydnıı1 loııııı kt:ı olnıı 1 tıl ıi-

lar (il(' c a r~;s ıc 1 fılalıl ili} 

1 uı çı.:1111 ılıni ınt"fhuıııl rı ıf -
d· de il• J,acfıır kolaylıga ıı.:kaJar 

niizc !iğe sa ip olduğ uııu gos
tcrıııcktcdır. 

Butııu bııııl.trn bakılınca l ıı 
ı:: ıı ,ü dıliıımı ı le' füııul \ <' 

kık eclecı ı• ıı. 

Prof. Halli nlnmtullolı 
• Blrlnd makale 2J ,~.,n•muz D29 

in bJI • Va .. ll • 41• çıkmıflır 

Garip şey 
Şehrimizde okuyan Kıb· 
rı lı bir Tilrk· gend ta· 

nos ur mu etmi ! 
danada munte ,ir Turk 

.. 'öııi, refikimiz şehriıni1~e ~
len on mı h s,ınd:ı arip bir 

hadi. eden bnh etmektedir. 
Kıbrı lı ( 'emal efendi na

mında bir adamın oglu ,eh
rlıni7.dc mektebi mulkiye} l 
bitirdikten ~onrfl l.,t ııdıır Öyl 
gaz şirketine girmiş 'c orada 
bulunduğu muddct ınrfıııdu 
hıri:ıtiyan olarak (\'illi l\ra\ n) 
cc ... mi} c cdilmi~tir. 

Gar. .irkctl bu ımıccrcddi 
genci Kıınndayn tnh!)ill! gon· 
c.lcrmi~tir . 

• .:ehrcmnnctl hudutlan 
hnıicine g-ayri mu:-limlerin 
seyahati mcmnuiycti kı men 

kııldırılmı" .Ahiren. Poloncı 
için lllC\7.ll memnuİ)l.'tin re· 
fcdilmcdi~ anlıı~ılarnk, hu haf· 

tndan itibaren Rum ve Er· 
mcnileriıı Polonezc gitmeleri 
mcncdilmi;-tir. 

"' Polis mudurf} eti \'iya· 
nadaki bcrnelmilcl bııro) a 
dahil olmu~tur. 

'* Tcrko ~irkcti kendi şe
beke.inin mevcut ~elıckelcrln 

hep inde cı;ki olduğunu 'c 
.,chckcnin geçtiği ) erlere ilk 
Ynıililyct olduAunu, kmrnll· 

zn yon, elektrik, telefon YC 

snlr ,irJ,ctlcrin kendisinden 

cJllra ti!. isııt ) aptıl,Jnrı için 
keneli tcsbııtını dcgi~tirmcyc 

ccğini iddia ctıni~tir. Emaııec 

~I rkctin bu hrıırınn rn~mcn 

Yerinde bir tekzi~l 

Y
ıı ui Zi~ ,ıııın beı lı 
ıııı hnl,b.ında 'lllh 
ğı rengin ,, \ 1 

dun çıku. Bu fıl..r bu 1 

on. onbc:;o gıırı c'' el ' 
mı~u. B 11 bu bllddet 1.nr 
da knmpa gittim, dcııı l 

, e kornd \ bıı kn\ 
dshn yandım. ı\zit. 
~ım, hu ) nzı) ı h ı~unlert 
ynY.58) dı dııha l..O} u olal· ık 

Benim için "'cddn}ııtııı 1 
rcmagn 1 dcnilım .. ını \ t 

Zi) a } eri nele !1ulnı:ımı;-
'.\1nllım ya bit. bir 1.o 

yuz, ll;Rğı } uksı ı her her h 
,,uduk. llu hulH ını h:h 
her heldc onıı tlıı~erdL .. 

Bir resim! 

S
ıcak gittikçe artı\ 

, c bize de b r 
a} C\\ el .. ogul. ır 

nğız c\olıı,u ,ikı\) et cttı 
ıitunlıml 1 hu .. r r clc ' 

tan ~\U) et ctını;I. ll 
~·ıcak h:ı' alımlıt ın 

duk\~ titlı 'c .. jnirli 
ve ba?.ı nıanııır !arıt 
mul cdc.:miy 1 \ft: 
dıınkıı Cehennem l 

J lıı,c\ in Rngıp He} in ( \ 
· \ ı. ın ta ~·ıkıın rc .. ınlıH.~ l.ı 

Cunkıı hilnıcm clıH 
• • 11;. bu rc--ını l 
nız n . 1 terem clçlnıiz knlııı 

. n1ı 'c 1 'ı 
to gı) ' 

yun ntkı arını~rır. 

hazı nol,cnlardıı Tcrko ~ebe- [ 
kc ini kıı 1 dı rmı ' e mıı hnlli n i l _ _:.:_:::.::.:.::.-----

' 
tebdil cttlrnıi.,tir. 

• Cnlatn5:anıydn :ı\·ılan yeril 
malları sergbiniıı ku~ııdı cc-

eh\ıiir ctm\_.t\r. ~ergi 6 nğu'
tu uı değil, nyın 1 1 inci pn· 
znr giınlı nçılnı:ıtktır. 

" Ekmek hntı ı 7 kuru~t.ı 

jpku cdilıni_.tir. rnıncnln 
parn yuk cimi tir. 

ıın 

• Anknradan gelen bir 
hııbcrl! gorc matbuat umum 
nıudurlıiğıinc ı\ıı\ er" ~chheıı-

dcri lsmııil J Jakkı hey ta) in 
cdilmi"tir. \lntbrnıc umum 
mııdunı ı·:n:unıcııt ı:krem 

be •in ise ın[ınh:ıl Prng dıı

rctiııc ta) in cdilecı:ğl beyan 
edilmektedir. 

* Kn aplar ,irkcti idare 
nıccfü.i reisi Ahmet B.: ı:t 
fi:ıtları du, uktur. 'clıebl de 

fazlıı ınikcnrdn 111.ıl gelme i· 
dir. ;\1namnfih kı, ~cldi~i 
zn m:ın et geııc p:ıhn lılıışııcıık 
ı .ıo kuru_.n 1, ıd:ır çık.ıc.:ııktı r. 

<,'w1kıı o znııııın ,clıriınizc 

:ız m:ıl gclrccl,tir. ı:r ,imdi 
(JO kunı,tur. Kı.,ııı 1 !iO ku· 

nı,a ) cml.'mck için ) c~~nc 
çıırc 1,ıl\ urmıı y:ıpınııkcıı.,, 

demek tcdir. 
• Ticıırct umum nıııdhrıı 

uhi hey \nknr y:ı dunr11ıı.

mıtrcpcı bulırnnın.ı ıııılc cdıl 
mi.- ıı:ızıırılc b.ıl,ıl.ıhlkcc!tinl 
oylcnıi"tir. 

• l .. ondra dn :ıçıl.ı ·nl, ı.c~ 
y ıh !:>Crgi.,iııc 1 tıınh ıl tlcıı 
n t ud .. ı d:ı da' c:t c"lıJmı;ıır 

,.. Aıılıır.tl:ı ~hırHıı111111111 

ınııktti~lcı i b r içt uın akt 
cdc.:cc.:kilrdir. h ıiııı .t i~tır ' 

ctın k u1.u c.: \11.l) tlı.: rdc ki 
ı ı.mı uıııuıııi mufc.:rıı~h. 11 

\ ıAırılmı 1 ııdır. 

"" \ıı I ·ır.ıd m 
rnnı.ı rJ oı ı.r 
J,ııuli~ .,, 

1 ı.111 lıııld ı 
l\ı~ı \ıık ır ıd.ı ,l ~il 111 

ıı l re h ıı..i ım t ın ı ı.. ı ı 
. 1 cıııcl rı 11 uht nıddıı 

ı>~cr tırırcırı lnıı 
lı 111111 t ıhıhı dırı 

llıı ır.~t dl 

İhtilas ----Çarşı ta~ı~ ~n mud~n 
tecrimı ıstenıl 

lstanbul ağır ecza ın h 
. d d~ Çar ı t 

kemcsın e un K 
b 

. sııl>ık tnlısildnr 
şu esı h k 0 

1 Ef nin • ınu rı 
ma • 
d Olunmuştur. evaın 

Dünkü cd ed~ ııı 
• Burhancttın B ' 

umumı .. 
hakkında ıddınnnn 

d 
· mnznuıııın o 

ser etnuş, 
. 'ht'liis edere!. 1 
!ırayı ı 1 • • 
dn mı"'tresilr. y:dı~ını ı t 
lcıniş; tecriminı ıcıt n 
Mnhkcnı ' ınnwunun ı 

d. ı mrk üz('r 
faa~ını ın e . 12 ıır,u to 
fıakt:nlC)'I ı; 

raknuştır. 

Casusluk 
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VAKiT b Aıl;usco • 

Al . .ıa.ıaanya.da iı11ıptıratorl1:1k leh"'nde büyük bir nfiıııayiş. 
, Çorçil) "'n Polisle_ izcileı· « A)} Modeli. '-1,ord 
hatıratı Zabıta kuvvetleri çekilen imparatorluk 

ar:ı ban ı ~daıj 
azami istifade temin 

Çanakkale buhranı 
- ---

Fnuısr:::Jarla italranlar çekilnıişler, İngili'Z
leri yafnı: bırrıkflıışlrırdı. 'f'ı"irkiye ile 

inp:if tere k11 rştlaşı) ·ordu 
-;J.)-

Bu !ırada 

f ransa arasındaki 

ile tngiltere 

ihtilal, ı•-

ı anı telehhül bir hadiseye 

"bebiyel \ermişti. Eylülün 18 

inde Parislen verilen emirlu 

Çanakkale ''e İzmilleki Fran· 

$1 ~ &!'fkc-rlc-rinin geri alınmastnı 

if·de ediyordu. Fransız asker· 

l.ri çekiliyorken İta!) anlar da 

cıılıra refakat elliler. Bu suretle 

tl•r;iytn Türk orduların• karşı 

lııglltere imperatorluğu yalnız 

ba;ıına kalmıştı. Bu iki muaz· 

bevlete ait askerlerini 

buradan ayrılması Türklerin en 

muılıış ihtiraslarını alevlendirecek 
l.ıir mahiyette idi . Bu sırada 

Türkler: lngiltere, harpten bi· 

ınv düşen, lakirleıen vr asker· 

1 tini terhis eden lngilıere, 

~ alpıı başına ne yapabilirdi? 

d• ' ;lirlerdi. Türkler kendile

rio~ karşı gelen devletin kim 

okiu~unu öğrenmiş1erdi . Fakat 

1ıü•nfi tali eseri olarak Türkle

fln ba,ında bir çok şeyleri 

;ıııl an bir rehber bulunuyordu. 

Eylülün 23 ünde Lort Kür· 

ıon Par ise gilliği •ıralarda 

v;ıkıı hulan elim hadi<ııtı bura· 

mevzuu 

e hunları unutacağız, yirminci 

rr bunca buhranlarile beraber 

lnıılltere · Fransa münasebatında 

daha fena günler görülmüştü. 

Bu sırada ise bu münasebet 

ı;11 derce" fenalaşmıştı. Maam•· 

!ıh biz bu fena günleri geçire· 

r k daha iyi günlere varmış 

l ulunuyorduk. Onun için yalnız 

•ı nu •öyliyebiliriz ki o moda 

ffi,lnsızlar c Biz Türkleri dip· 

l'loıasi ile durdururuz > demiş, 

l~ilizlrr de •Bizim •üngülerimlz 
o'nıa•a si:.in diplomasinizin 

b:r kıymeti kalmaz. Biz bu 

~ıingüleri diktik • cevabını ver· 

ıniJlerdi. 

Hadisat bir müddet için ... 
ktrl bir •alıaya lntika etmişti. 

Ç n,kkale boğazının iki taralı da 
Lızim askerlerimiz tarafından 

ij?ll edilmiş olsa, boğazların 

mürakabesl çok kolaylaşmış o

lurdu. Onun için Çanakkalenin 

Anadolu sahilini elde bulun· 

durmak istiyorduk. Bu pek za· 

ruri olmamakla beraber pek 

kı)'met!ı bir hareketti. Esas 

itibarile harbiye nezareti Çanak

kaleyi zaptetmeyi düıünmemi~ti. 

Eylülde .f eneral Haringtona, 

arLU ettiği ıekdirde 

tahliye edebıleceği 

burasını 

kendisine 

haher verilmişti . Jeneral Ha-

rington bu karar aleyhinde mü

racaatla bulunrruı, burasının 

ehemmiyetini izah ederek onun 

Crlibolu yarım adasını müdafaa 

için bir ileri hat teıkıl elliğini 
b.-yan etmiı, bunun Uzrrine 

burasını lutabilec~I kendlıine 

bildirilmiştir. 

Bu müsaadenden lıtıfade eden 

Ceneral Harigton Çanakkaledekt 

kumandan ceneral Mardene ıu 

emri gönderdi: 

• Elımtzdeki kuvvetlerle ç.. 
nallaleyl mümkün 

elde bulundurunuz. 

mertebe 

,Bu kanrı 

hukomele tebliğ ediyorum. F ran· 

>1zların Çanakknleden çekilmekte 

olmalarına mebni Kemal bu 

havalide fngiliz siyasetile mü· 

cadele edecektir. Donanmanın 

yardımile onu durdurursanız o da 

durup düşünecktir. Sizin orada 

sebatınıı bir çok müıküliitın 

önüne geçebilır ... 

Ceneral Harigton 

20 sinde Harbiye 

qlülüu 

nezaretıne 

şu telgrafı gondcrmişti: 

c .\zminizi göstermekte devam 

ettiğiniz takdirde, benim kana· 
atıma göre, lngilizler bu işi 

onlarsız {Fransızlar ve lngiliz· 

ler) yapabilirler. Bu cıhetter. 

endişe etmeyiniz. İ stihbaratını• 

göre Kemal, lzmirde bır içtima 

akli için nazırlarını davet et· 

miştir. Bu içtimada lnRiltereye 

hareket edilip edılmiyecegiııc 

dair karar verilece~i aşikardır. 

Benim kanaatırna göre buna 

ce'3ret edilemıyecekıir. • 

Ayni gün {eylülün 2linci 

günü) lngiltcre kabineı;i Fran

sızlarla İtalyanların Çanakkale

den çekilmelerı meselesile m•;· 

gul oldu. 

Erkani harbiye rtisleri ıne· 

selenin a•keri salhalarını lenvır 

etmişlerdi. Mühim kararlar itti .. 

haz edildi. Ceneral Haringlona 

Çanakkaleyi müdafaa etmenin 

ilh, İstanbulu müdafaanın ikinci 

vazifesi olduğu, bundan ba9ka 

Kocaelinl müdafaa ile mükellef 

bulunduğu bildirildi. 

Eylülün 22 nci günü Cene· 

ral Harigton, Ankara hükO-

metine, lstanbul mümessili va· 

sıtaslle, bitaraf mıntakayı milda· 

laa için emir aldığını tebliğ 

elli. Eylülün 23 ünde ( 1100) 

Türk süvarisi bitaraf mıntakaya 

girerek Erenköyüne ilerlediler. 

Çanakkaledeki lngiliz ceneralı 

Türk kumandanına ihtaratta bu· 

lunarak ona bir halı harp ihda" 

ettiğini, binaenaleyh rücat 

edilmediği takdirde attş edece

ğini bildirdi. Türk zabitinin 

hareketi dürüst ve makul idi. 

Türk süvarisi 24 eylül sabahı 

bitaraf ınintakanııı gerisıııe çe· 

kilmlıti. Eylülün 25 inci günü 

2000 Türk askeri mitraliyoz-
• 

!aria mücehhez 

köyüne avdeı 

rada kaldılar. 

bir halde Eren· 

ettiler 

Tfük 

ve bu

ukerleri 

ron derece terbiyeli harek~t 

ed!yor, bir çok mtizakelere 

eirlşerek mü!eı:ıadiyen sokulu

luyordu. Bitaraf ınıııtakaya 

tecavüz edildiğinde şüphe yoktu. 

iki tarafın da vakit kazAn· 

makta istifadesi varct•. Çonkü 

Türklerin süvarisi var, lopları 

yoktu. Biz ite mümkün Lüt 'atle 

takviye kıtalan, top ve IMyyare 

gönderiyo•duk .. 
(Bilmedi) - - -- -.-

Tiyab-o -.e atn•m•lar 

Şehzade ba;ı luoh sinema ııyalrosu 
bu gece 

Komık C.,vaı B. temstllen 
dıram ~omedi monolog 

Roh düeı 

bayrağını cebren indirdiler 
13rukscl, 4 ( A.A ) - Sunr µ;;ızeteı;i AIMan izcilerinin 1' 

Ni~uport plı\jıııda hir numayiş yaptıklarını, ,.\iman milli 
mıır~ıııı tereııniim eniklerini ı·e Alman imparatorluk hayra-

etmek 'icin 
~illi 

zalııt~t 

çektiklerini 

mud;ı hale 

y:ı zıyor. (;ene mezktlr p;azetcye nazaran 
etmiş ıc izcilerin muhalefetine rıığmcıı 

bu yrn!(ı i ııdi rm i~tir. 

Zeplin Amerikaya vardı 
Xevyork, .+ (.\ .. \) Zeplinden alınan , on tel-izde ha· 

loıııın 1.akchııNteıı 2000 kiloıııecre me'iıfedc oldıı!tıı ve b;ış

tıın e>cn muhalif rıızı>,:lr:ı nıj!'nıen her ~eyin yolnnda µ;itti~i 
bildiriliyor. 

Berliıı, .J. - Crar %eplin bıılonu alq;am ,aat diirı.-e :\me
rika sıılıilindrn ı .~s kilometre ıııe,afedc idi. Rı:1.l{:lr lıalomın 

hanp;ııra µ;irıne,iııc mıı"ıit olmadı~ıııclan bııl ıın a)!:l ehi ihtimal 
hııytık direp;c takılacaktır. 

Lakehiırsccc binlerce halk balonu bekliyor. 1 lavn il·i ol· 
ııı:ıkl.ı beraber ~idcktli ' c nıııhali! hir riiz .c:;\r e,iı·or. l\alô· 
nııı ı 'ah;ıh saat birde 

Nevyork, 5 (AA} 
hur>ta ııelmi~lir. 

l, ııraya inmesi muhtemeldir. 
Zeplin dün saat on •• ki1de Lake-

Sırplaı-an Bclgcu·lara ve~·dikieri nota 
Belgrat, 4 (A.A) - Gazeteler, Bulgaristanın cevap 

vermiş ol ·:lu~u Yugo~lavya notasının metnini neşretm ek· 

tcdirler. Yugoslavya hükumeti bu notasında Bulgar 
hükumetinin ı.ffı umumi ilan edereki oyyi muahed ~sine 
nazaran karşı tara_fa teslimi icap F~eıı eşh.ası_ ser_~:s'. 
bırakmakla mezkur muahtde 2hkamının ıhfol ettııı-ını 
bildirmektedir. Notada deniyor ki: Tahliy<" olunan eşhas 
arasında öyleleri vardır ki bunların c?riimlcrini hiç bir 
askeri hart'kat mazur gösteremez. Ezcümle Ceneral Jekof 
8216 numaralı ve 1915 teşrinievvel in in 15 tarihli emri 
ycvnıisiııde bılı1ınum Sırp münevverleri, meb'usları, 
rahipleri, memurları, <loktorları ve mu..ılli ;.ı:e rinir: katlc<lil
nıesini emretmiştir ki bu d erece m'· r.m o'.:.n kiıııse!crin 
affı umumiden isJifad ~ ct!1"de :ne Yegcs1:<\Ta hü . uın c ti 
göz yumamanıaz ve J3ulgar hükum" t!nc:! cn lu husust:ı 

• 
izaha'c isteriz. 

Sırp kabinesinde t~beddülat yapıldı 
Be ıgrat, 5 (A.A} - Kabinede bazı tadilat uvku bul· 

mu~. lvı. Kumondı hariciye, M. Uzunoviç maliye, M. 
Oriskoviç ticaret nazır!ıklarını d~roıhte elnıi~lcrdir. 

Mısır başvekili memlekeline müjde veriyor 
Kahire, 5 ( A.A) Başveki l Muhammet Mahmut 

paş ·ı Londradan Mısır halkına gönderdiği bir telgrafta 

Mısır ile İngiltere arasındaki ınünasebat nıesel<'sinin 
karşılıklı dostluk ve anlaşma csaslanna müstenit olarak 
halledileceğini haber vermiştir. 

Lahi konferansı tof'}lanıyor 
Lihi, 5 (A. \} Japonya, İngiltere ve Almanya murah· 

has heyetleri gelmişlerdir. 

Paris, 5 (.\ .. \) - Liihi konleramında Fransayı ttmsil 
murahhas heyet bugün saat on birde hareket etmiştı. 

M. Beri yan riyaset etmektedır. M. Marinkoviç te ayni 
bulunınaktadır. 

edecek 

Heyete 
trende 

Paris, :; ( .\. :\ ) - .\!aten f!,azctcsi l.ı\hi konkrıın,ı 

toplaııır toplanmaz \ ' tırıl{ p l ı\ııınııı kalııılu mc,clc, i ııiıı a~ ı ~ 
taıı açıp;a ilcrh·e surıılıııesi elzem oldup;uııu, l ıiiyfc rnpıinıa· 

dıp;ı tal, ti inle çnk ı..:ın~ık. lıir \ıtzivcr.: tlu~iıkct: ~·ini ) :ız
nıakt:ıdır. 

" Sarıkuş ,, Paristen hareket etti 
Paris, 5 ( A.A ) - Assolant, Lotti ve Le fevrc Av

rupada bir propaganda devi1 seyahati yapmak ü~re 
Sarıkuş tayyaresile Le Burjeden lıarl'ket eım :şlerdir. ilk 

uğrıyacakları şehir Madrittir. 

• Osıunı., .+ ( .\.>\ '\ iki 
vapur :ırasında lıir ç:ırpı~nıa 
o1nll1 ~, b ki~i (jltnli~tiır. nn
ııuınrnk lizerc iken kurran · 
lan ~O ki,i ha>t"ncy<' k:ıl· 
dınlmı~tır. :\ 1 es \ıli yetin tay i· 
ııindc ıniışkilı\t çckilıııi~tir. 

• l.c lltır]L, .+ CL\) <;e. 
kiz vnkunı h;lmil bulunan 
~O\'):d tayyaresi Kroydoııdan 
buraya gdmi~cir. Le Burıedcn 
13crliııe ve .\lcıskovaya ~ide
tl·l..tir. 

\(ircnlıc rg, 5 \ \. \ ) -

.\!illi) ct~·i "'" : ı li' !erin l.0n· 
ı.;res i n1ll 'l: ı ~l'lll'r i lc nııihi ın 

arhedı.:l c r o l ııı ıı ~tıı r. iki ı:ır:ıf 

arası n cl.a '.'-i l;lh < ı tL~İ lL•:ti Ld il

mi~tir. ı§ J, i~i \ a ra laıııııı~tı r. 
:\!illiyetçi '< ıs y:ılistkr komii· 

ni>tlerin 

k1~111cn hanıp cııııi~!crdır. 

Zabıta ıc 

• Helgrat, .+ (.>\. .\ ) - .\la- iade etmi~tir. 
ri!ıon h:mıfüimlc ~iddctli bir 
kamga olınuştıır. Bir kılp;ıtçı 
dtikkfinına yıldırım diiımıiş· 
ttır. Zarar \ c ha,ar bir mil
yonu bulnıaktadtr. 

• Ati mı, .'i (A. '\)- Rir 
e~ustosta ihtiy:ıti bir tedbir 
olmak iizı:re tevkif cdilıni~ 
(ilan komıini~tler 'crbest bı· 

rukılını:;-tır. 

• l lanoy, .+ (A .. \) - Bir 
tayfun Tovkin deltasının 
aıaıtı kl'mıııı tahrip ctnıi~tir. 

Bazı ~ehirlcr yan yarıya h:ırap 
bazı köyler de mahYolnııış
cur. Bir çok telef ve yaralı 
vardır. 

·---

Eğer keskın ve sağlam 
bıçak İstimal ederseniz 
kendinizi ıraş etmekte 
hiç bir:ınüşkUlata maruz 
kalmazsınız. 

GiUcnt bıçaklan ptlı: sağlarn 
Shcffi~ld çcligindcn nuımôldur. 

Yol:a çı'-:.rnaı:dan tt·t:c/ bir pe• 
ket alnıan•Lı dc:rhauı c:dını:ı. 

=.-:..;~~ 
~: 

J İlk 80u kııomeıro kat' edinceye kadar acenla 
ların arabanıza yapmağa mecbur oldukları 
ür bedava muaveneden ıstılade ediniz. 

6 Her 800 kilometrede bir defa yağ değişlfı1~; 
ve dalma iyi cins yağ kullanınıı. 

~ . 
' 

·2 Motörünüzü durdurduğunuz 
anahlarınııı. •Üfh yanı kapalı 
lunnıasına dikkat ediniz. 

vakit kontak 
vaziyette bu· 

7 Ara sıra ıkümü!Atôre mat 
ediniz. Bunun için arabanızı 
acentaşına götürünüz, o bu 
rapar. 

muk~tlat na~ 
en yakın foft 
işi sııin , \Ç~ --

.3 Lastıklerlnız • 
deki hava taz. 
ylkinl yakın
dan rakip ve 
~ık sık mua
~ene ediniz. 
Çiınku kafi 
miktarda şişl

ııimtmı~ olan 
bir Jaslik pek 

t-"~---------------------.:_ [ D.'A!abanızı ~y, ı l U kadıktan soıl' 
BILA İNKITA HİZMET , J ' ra ~ trenıerdi 

B iz ~ u ~anaalltyı: hı lıi.r ar.ab~yt 1ı>almalt, mÜft,..!i bu boşluk h15 
ilt aram1zdaht münaatbetın bilti6ine hiçbir ueçh11e 
delalet •lmn Bilakis lıtr .. ııığonız araba bite sedıyorsanı1 

yfl'111 bir 1necburiytl tahmil edt.,. ki o m,.cbur(yet ıe aaı. bunu freni O 
lı'.jım1: arab.tAılJt .~ahibine in,.1laı'ı: bir sw.Teue hizmet rin ayar edil 
«<lebilrnesinin tt.'minidir Arah.tın acu:a mat etrnelıı hu· 
Au~unJaki 1nu.ı:affahıyrtimi mufleri tein- rtoııl mucibi mcsı ıazımge~ 
'menfa•tlir. ' d;~ne baın• 

l:lu muhabıl menfaatlerin lemini için daima ,,ezar~ı I y, çabuk yıpra· 
ııı. ve eksik 
oıan her !az· 
yık kilosu O· 

mırı dayanma 
lubıJlyelini 

yiızlerce kilo 
r;ıetre tenzil 
e~er. 

altında bulundHrduğumuı IJ_ir •se-riis• ıi•tıtmi teıia eUiJ!. etmeyınız· .. 
f 'ord arl'lıat~.-aun bakımını .emın .ıımnınf:la tes{s ttli!}ı:. lunuzı dev~rf 

1. 

mi: bu •servis markamızı taşıyan otomobillerin ıhtiyaç~ d e 
la,.ı olan her turlh ballın1 ue ıa1nırilı mükemmel ıureltt ' e iniz gt>r ' 
t>e g&!;f't 1tc•~ı bir ucretle y.ip1nak oa~ıf,si fle ınükellt(lir ı ctksiniz ki b~I 
8i..: otı yefJt1nt al'tumuz Ford otomobil ıalı(pl~ı·inin bu iki fren ya 
'1u1ıusta hendılt"rın~ ba•stdıl~n ha•ların fitltrden {barlt 
olduqunu bılmeltn ve bilA moı•koilıll bu ha/rlardarı İ(~• 1 tıktan SOllli 

tifade edebılmelıdir. ~~De~ frendekı ~· 

Jll Re diyaıörün 
"'i ~acmi istiabı· 

sı ı::ı lltref>OO, 

iuk zaıl oıar. 
-ı 

9 Motlel • !. ~ 
arabaJarıııff 

kartertn 5 Jilıc 600. transmisyonun takriben ı 

litre. diltran siyeliıı takriben '/, litre ve di
reksiyon kovanının takriben 230 gramdır. 

tarzı imali~ 
aite 105 kilometre süraUe müttvellll barare1 

dolayısile makine aksamında ha11l olan inbisatı 
rağmen molörün levkalMe ıyı çalışabilmes• 

icin her sev düşünıilmüs ve temin edilmisti~ 

r;;;, Be : ın ocposuna takribc; 36 litre ben zin ! ı?'\ Eğer araDanızın iyi işlememekte olduğu ıia!ıı 
J konduğu zaman kontak Jab l o,ııncl: ... I ben mı ij V ktoda sizde en ufal< bır şüphe huıl olurş; 

giıstericısı _•FuU• yaııı <iolı:yu gösterir . . De· onu hemen resmi bir ford .ıeentasına gölü.! 
pcö a~ ı. mı mıkt2r ben c ııı bulundurmak ıç~n rünüz. Acentadan istediğiniz malOmatı alma~ 
bundan sonra depoya daha 9 lllre benzın . . . _. 
k b ·ı· · · ş h ld d 4• ı · t e benzin Jçın kendısfne ne lazım ıse sorunıız Btzlı" oya ı ırsınız. u a e epo o• ı r · 
;Jıy or ceme f:L.. Eğer henzın gö~le· yeglıne_ arzumuz arabanızı ~uııa~dığıı 

depoda daha 2 ııtre benzin var demel:t ir. ~ · , surette blzmet edebilmekllr. ,;o;,; • ' '" • ,. .. "'" ;, ., .. ";'"~ @D '" """"" "tt " ""''"" . .'!!' 

Kadıköy sulh 2 ci hukuktan: 

l\adıkü) Kızıhuprakta T ıı l'· 

lac ı .\l11'C:ıfa d. 111 .ıh:ılk,i ıı in 

C':wıii ıcrif >okal(intla kı\in 
olup <ok:ık dlıctindcıı p:ır

naklık k:ıpu ile !\irildiktc 
lilrnkyııi tel ile tefrik idil
mi~ bahçeden keçilerck on 
iki lıı1':ıınak merdi\ en ile 

ç.kılır kapudan p;irildikte bir 
sola bir oda 'c bir hal;\ 
ikinci katta bir sofa yckdi· 
µ;erine ınııııa,ıl iki od.ı ı c 
lİÇllncıı katta ur;ık bir >Ofa 

hir cıda ıc hir kikr ı c rn· 
fadan camlı k.ıpıı ile çık ılır 
bir balkon ı c zemin btı 
kırmızı çini ile nıcfru~ "' alu 
\ c İttisalinde keza kırıııızı 
~ini \ c malta iic ıııdrıı~ 
nııııfak nı:.halli ı c bir hal;\ 
ı c lıan c ııuı :ı rk:ı dhLli1'dc 
miktarı J.;Hi lrnhçL \C hir 

ahıır ve iuis : ıliııdc bir ınııt· 
fak 'ı.: hu J,ı-mııı dahi ;ır· 
k:ı-ıııcla bir miktar 'e hıınc· 
niıı iın ıe arkıı dlwıind, ki 
hahçL·lntlc iki hanız \C 

c~c.::ır ınl i snıirc Yl' ~<trri 

nıu ~ınire~· i, konır<ınya ~u ~ 

yu re~i~atıın \ c unıunıu ye· 
dı yli 1. otıı z tır-.ın :ır~•ıYi lıa\ i . . 
Zl'nıin katı k;ı~· ir u>C ıaraf· 
lan ah~.ıp <iO \o. h:ıııc 1 O 

eJliil salı ~ıinıi <aat Ih rad
dclcrimlc hilm 1,z::) nlc ih:\ki 
C:\., eliyl· ~i 'c on be:~ gııı 

><ııırııda ihıılcıi kat'iyc>i iı.:ra 

k ı Lnacaktır. Talıp olaıılarııı 
ki) nıct nıuhaııııncnsi 0 1.111 

iki hiı; lıl'~ ı ı :z lir.ı iizL·ri•· . 
den ) 1:1.tk on n blı ı.: ti ııd t• 

pı.:ı ak çel < ri ıı i mıı< .. L i kıı 

l\ııdikiiy 'tılh ikiıı ı.: i hııkıık 
nıahkenıl· .... in~,. ınunıl'aat 
ml'l cri il:in olıııııır. 

L') le-

f"'-~~~--~~~-~ı 

Satılık dükkön 1 

ı \ Çartu)'ı•k t~ birde Kaleılar .l"O -1 i 
kn-:ındn 48 rııın"rnlı Oufkc;n 

: !'1 . 11lıktır. ~.f iilıplcrin _Uı:.kiidnr is \. [I 
1

1 
k · ~ ca<lucı-.nd\"! 2 I ı.um .. c.uı i; I 1 

Emniyet sandığı müdürlü
ğünden: 

Didar 1 !anımın 14.'i75 ikraz numaralı dern senedi nıu

dbiııcc l.ııınıyet <andıp;ından istıkn, z eyledijl;i meblı\ğ ıııuka

lıiliııdc "ıııdık namına nıerhun bulunan Kasımp:ışada Süruri 
nıa lıalıc,iııck acik mc\ levihane, cedit Gizlicccı liya sokağında 
c,~ i .1(ı yeni 42 nıınıarıılı nıaa bahçe bir hanenin tamamı 

vadc'i h i t:ı ıııında borcun nrilnıenıesi ha>elıilc müzayedeye 
çıkarıJarnk 2000 lira bedel nıukabilinde miişterisi namına 

kı r' i karnr çekilıııiı oldnğıındaıı borçlıı mıııırnileyha Didar 
J l:ınıınııı htıknı1. c>n ::'ııHlıt tayin eyledij\'i ikametg:\hıııa 

tdıli~ : ıt ifa'1 iı;in giiııderilen bir haftalık son ihbarname 
za hrıll'ı ııı ahalle'i heyeti ihtiyariyesince yazılan nıc;rııhatmn 

Didar i l ıııııııiın halih ·ızırdaki ikamctg:\hının meçhul bulun
duQıı aııla~ılınış oldııl(undan ilan tarihinden itibaren bir halta 
zııı rıııda lııırl' tamamen \ crilnıedijl;i takdirde mezkllr hanenin 
m iı:cerbi nanııııa kat'ı ferağ nnıamclcsinin icra kılıırncağı iltln 
olunur. 

• 
Şirketi hayriyeden: 

Reisicumhur Gazi Hazretlerinin lstanbulu teş-
rifleri ve>ilei ınübeccilesile müşarünileyh hazretleri
nin istikbali için şirketimizce 71 numaralı vapur 
tahsis edilmiştir. 

Vapur Karaköyden saat 9,30 da hareketle Hay
darpa~a önünde bulunacaktır. 

Vapur ücreti azimel ve avdet ıçın birinci mev
ki 26,5 ikinci mevki 21 kuruştur. 

f,anbu/ icra dairesinden; Bir 
de1 ni ın;thkı'ıınunlıihden dolııvı . . 
ın a hçıız yirmi ııç l::ıkm q· 
vali lıcııiıc j,Jııı :ıı;u,ıosun 
• > • • 'ı 

onl'iri nci pazar gli i lll 

dokuzdan itibaren ~i~lidc ct

L~ I h: ' t:ıı,. · ; kn:ı'ında rı nıı

ı; ı.. rılı l :: •ıcclc fı•nıht edile 
t:L..' i'·ı il:~ıı o 1l!:1ur. 

~ 

i:a lla1 ~ :-- ()'l eb; ~dtnd :ı 1 ~ 

i, il •ı lıı !.. ( 1 lı~. tı ) ıop l.:l~ıı 
p :ı,.: ;-. :., , l:rlli lc .liiılıaı aa 

Lt:· i ~ ~ ... ;:i .d..: n il.:. ya talip ola-
' .. , . c:ı \ların pc\ ~i . ı: ... ı t rı 1... hır-

Piyango müdıirlüğürıden: \u

munc<i nçhile ( 2.50,000) 
:ıdct san kalın zar! miib:ı ya:ı 
\C ıahettirilece~iııdcn itaya 
ı c tabu talip olacakların pey 
akçeleri ile birlikte 8-8-92•) 
per~cn1l)e gtınü t'~tat onhl'~tc 
piy:ınko miidlirlı i~iindc ıııti· 

tc;c!.kil Tayy:ırc miıbayaat 
J ~o miıt.~· ı "ı n una ınıiracan t !:lrı. 

İsfanbul 
Bir deyni 

icra dair~sind~n : 

ıııahltt'rmun bihin 
temini btifa>ı zımnında mah
çuz ı e fıınıhtu mukarra 
olan bir adet vük kamyonu 
l\adıköyunde Kv.ıltoprnkıa lh· 
laınur rnJdesiııdt gnrujda l O/ 
8 fl29 cuınarte'i giinli -aat 
ı ı de muzayede edileceğin

ıkıı mahallinde hazır bulu-

Londra, .5 (A.A) - Bey
nelmilel zabıta kongresi birinci 
teşrinde Pariste toplanacaktır. l 
Konferansa 40 milletin murah· 
haıları lfUrak edecektir, r'I ~ .. u. . .:ınJ~. ue,. mürncaaıı. I il 

liht~ : · ·" · '>~tı l:.rih paı.itrle:-:i 

/ · lıl1lı ~ ;. :ll 0 11 bt ':tı.: piy;.111~0 

11111d ; ir i u,~ 111HI L illi ~ l .. ~l kk il t:ıy
yarc ır,,, 11a \ aat h.uıııis)·ununa 

murncaatlarL 

ııacak memura müracaat et
m~kri ilan olunur. .. 



&rıniyet Santlığı milJiJr/11-
tlinden: 
Mücevherat satış ildnı 

Emniyet sandığından : 
Halka lıer türlü k yltk g~ ·ği nd vazıfc bilir. EmlA• 

Ik . L Borçlunun 1Sm 
raz N<>ı I\forhunnun cns ve ne~ 
3 I 3CJ ı altın kordon I boroŞ 2 elrmıslı 

kini ipatckı göstererek S:ındıktan para istikraz edecek müşt ıler· 
den lşlerfoi biuat (;Ör. mi~ !erin llAI ve komi yoncu ~i lıa
rfÇteıı b:m Riınselcre mflrae1tatla fuzuli masr f ihtıyar etmekte 

Merkez ecentcal: Galata Kannı odukları ıuıır.ı it.ibare alınarak bu kere Sandık bu gibi nı terı· 

y.akudu 'fal'!.ıı;., 
atlas 

Samiye H. 

liqıııdaı Beyoglu 2362 Şube Jerc kol:tı;lık olmak üzre ınııbsu \C mu'.\t3%Z m.cmur.l r t )ı:t 
1 ~iılmnıdıyiı Hanı alntııda ctıni tir. Vergi ve be1edh·e ve Tagu idnrelcriııdeki bu Jpotek 

L5 I 7.2 l pırl ta dand.f 
I 6 ı 208 ' • ı alon kordon. 1 J 

" " 
••----------.11 ınuanıeJesini:ıi bu memurlarımız \'asıtnsiyle yaptırabilecekler \C 

azi Hazretlerini ktndılerirte Ccret v a-id t: rr:ımile bir ~y ver.mh•eceid rd r. Ala-

168:-gg 

168857 

1?0t>f9 
l?lf.+I 
1720.30 

dirh-e-mı 

ı alnn kçl saati 
Mehmet ·zamettin 

kbile H. y- ecekleri! .. 
f q illeri münase- kadarlarııı nıallınıu olmak iı:ıre ilanı keyfiyet olunur. 

. I roza menekşe iğne 
çif c ro:ııı kuş küpe 

Hüseyin JJüsnü B. 

nlnn ~ant 1 altın bilezik saati fmk B! 

çifc r0ı.a kiipe ı roza t~~ak iğne 
roıa bilezik 1 çift roza kupe (alt· . 

. .. Seniye ve • ovbe Pl 

betile 
insan itam si.vr;j sinelUerin başllca gıda ( HEYBErJ) vapuru ls-

sıd rı. H yata onun tahtı tehdidindedir. tikbal merasiminde bulu-
(Fllt): sivri 'nekl rfn düşmanı btamanı 
-0lup oniarı bulur ve öltfünTr. Flit i kcndf na ehaJii muhteremeyi 
tulumba t;/le sıkıldığı taktir'(jC t hta kurula• alarak bugün saat 1 O, t5& 
rın, kanncaların veya hamam böceklerinin Köpriiden kalkıcak ve 

J 7::lQ;' 1 

17.3217 

lanı zı nmıc) Şa ·este J J. 
ı incili. yuziik ) 

1 gümüş ru:vıHet takımı ~&5 dl;~::met Ziya B. 

gizle.ndilH ri :Y~valarını tahrip, ~umur:t.ıfa-
rını ıfna ve bılOmum haşaratı mat cdl!r. Sclimiye civarında dcm·r 

• A)'nı zanranda size de zar.arı dokunmaz ve Jeyecektir. Biletler tan 
kat' iyem roke bırakmaz. 1 ( 50 ) ( 25 ) b. 

Fatma Pakize H. 1 

aniha FI. 

( Flit, i satr haşarat. öJdiirücüı adi ı;na- yarım za ıtarr 
yikrJe karıştırmamalıdır. Daha büyük ve hza (25) kuruşfur. I?.+Joı 

ır 0 

1 altın snat 
ı çift pırlanta tektaş küpe: dana kafi tesiri size memnuniyetbah~ se- 11--------·---

merclcn temin edecektir. Trabzon l~in~i POSİ(l"I 
175.5().5 ı pırlnnra yüziik l pırlanta1ı bilezik 

L elmaı:;lı altın Rüpe ce.lt 
r. çift pırlanta cckraş f pırlnnta • 

ldile 11. 
mbasıyla Sıkınız (ANKA '.A:) ,·apunı 8 Ag ıııto 

f?er~cmbc akşamı Galata nl tttmn· 
176 53 Hamdi ll. 

]~?571 

177<l64 

179158 

17Q2(')! 

179292 
186309 
181571 

1 15~ 

ıaı:-co 

181736 
l J 9c 

182756 
r 27o2 

1 2920 

18J404 

r 3611 

l83G46 

18~756 

184788 

l 85.5G3 

ı 564-0 

f 85894 
l aoo rr 

1: qp 

186559 

ta~ yüzü~ 
t"'kcı~ küpe ı roza 

ı ~ft pırJanra c v· 

tekta~ yiizLik 
il elmaslı nat J altın ,fuıbbe gerdan· 

!ık r J5 dırttem. 
ismet: 13. 

i nltın mineli çalgılı saat (minesi kı· 
rık) _ roza yüzük! 

Hııt1 ~ l 1. 

.. "ş tabaka 1 ro7.a marka yüziik ı gumu 

ı g,ümüş baston sapı. 

I altın m11dhly~n 

Vahan El 

Behiye Şerif'e H. 

r çift roza küpe ı roza yüzük. Fatma H 

ı ~75 dirhem gümüş. 
Elif Ef. veresesi 

taş noksan) ı çlfc pırlanta küpe (1 
lfntmti Kamer H. 

ı roza menelCşa igJıc: bir rozn f:..."UŞ 
L ·re roza küpe 3 adP.t altın fl)-nc çı · 

0 

ar 1 r.oza boroş <hurda parçası nok-
sıııı) 1 ııltın kö:ırek J ziimrlıt yiiziik 

L pırlzınla tek nış yiiziiR Iıarmn f.=emm fl. 
J r.oırn panr-.ıntie JDürclanc f.I. 

l .. 
2 roza JlÜZiik 

l.ii tfi ye ,, 
Lürliyc ,, 

ro:.;ı:cı yıfü ıv. F:ıtmn Kamer ,, 

,, g~rcfaniıkı ı roza y.üıiilc ,, " 
ı roza ay ı pıdttnta tCkr:ıış kıravar 

ilttte · A hmec 'abri 8. 

r ı;ifr pırhintaı ~Jü . .:ı~ kiipc 1 pırlanrıılı 
glincş iğ/1c F:minc Sel vec I l. , 

2 pırlanta. yüzük: {r taş noksmı) 2 
roza ylizük ç 11 ca~ noksan) ı rozn 

fülcziK- 1 roza l?antantit (l g:m;a no~-
"' " !nn l<alcm 1 i elmaslı Jbrnhım Derviş B. 

sanı - a 
• ı "pe ı nlnn snar 

1 çift pırJ:ınta ırn • 
ı.;;SD didıcm gµmüş 6 ndet bardak 

Fntma Kevser H. 

sır.ıı ca~lı yiizük ( ı rnş 
l\1iıfidc 11. 

cakımL 

ı pırlantıfı 

nok:ınn) · 
ı Ç

ift roza klüpe ı roza bilezik. 
t mnil 111.ıkRı B! 

. k 1 ı·ncL. bir altın kamçı J alan r rnıs ·a 
. .. "k ı altıniğJlC 4 alem düğmee ı 

J,usr1.: b·ı i'ı.. 
lı& caş ı altın ı e7. ~ 

cimash 2 çıp A; se Mediha I 1. 

8 0 k dirhem. ~ . 11 
uçu ,üzük. Fatma ' asfıye.. 1. 

ı pırlanta ccl~ra, Y • •. 
1 01 kol dug-nıesl ı kok 

! çift pır an 
1 

rabakru lbralıim Deniş B. 
. I y1izliltı r a tın y:nrnr u · . .11 f:...:· ~ 

· i trafı ıncı ıwpc ,, 
ı çift Pırfannt 1 e '! Jııvv:ı Hı 

1 k meli tokası. 
nırlıınrn.t c Bi1ezflc 1 
" ,.,,,..,.,a pıı n dan ti f 1 r-07.ll ın 
l1 ''""'1• r,Jcdinn n. 
alnn StJ,ıc maa acilen. 

aı:t 1 pırlantalı pan· 
ı pırlıın tlı hur.dB s Naciyeli. 
Jımtif ı altın kordon Vanrolo Ef. 
ı roza tek uış yüıük Ayşe Inune:v.vcr: H. 
4 mbkal inci •. 1 mş no~a 
r çift pırlnnnı çenber küpe füleziR (1 

.. ük ~ pırlanttı 
ı 111rhınm yuı f 1 roza ma· 
ta, noksan) ı roza ağra 1 esi f çift 
~ııll.an ı pırlantalı kıravat gn ~mine Şöhret JJ. 
' • 11 1cuş Jgrt• '"'" pırlanta kol dugmcsı. .. ettmau u fi 
I pırlanta td' mş ~ nokşan) 
r pırlanta çilek iğne (5 taş~ dl h"' ... 

köstek ıs., r ....... 

Anadolu; a~nsının: 

ayrı ayrı ve ya birlikte 
İsteycn1erin (Yakll) 

caatiarı. 

bufo~dğu Dinamn iki kat'ı 
kiraya verilecektir. 
idar,c Miidürlüğüne müra-

Emn ~et sandığı 
yetintlen: 

Hafız Mustafa efendinin 5769 ikraz numaralı deyn 

senedi 'mucibince Emni:ıet sandığJn&n istikr.az cy,l di · 
r 

meblağ mukabilinde Sand k namı a mer.hun bulunan 
Edime kapısmdaı kad~i Atikalipaş:r maiJallesindC Bü

yükbahçe soRafında e3Ki 28 ve }ieni 50 numlft'31ı bir 

hanenin tamamı vade · liitammda borcun verilmemesi 

J.asebile müza;yed:cy.e çılhmlarak ( 9.10:) lira bedel muka.. 

bilinde miişf tisi namına l.Cat'i kar.arı çekilmiş olduğundan 
&orçlu mumaileyh Haf.iz Mustafa efendinin istrnra~ esna

sında ta~ın e~lcdiği ibmetgahına tebligat 'ifası için 

gönder.ilen bir haftalık soru ihbarname zahrma mahallesi 

heyeti ihtiyariyesincc yazılan me~nıhatt:acı lrlafı:ı: Mustafa 

efendinin Wrlıanrycde öulundıığµ v.e muv~ esıqm 
meçhul oJduğ:u anlaşıfnıı ola ı ruudan iJan tar.illinden 

itibaren bir: hafta zarfında bar.ç, tamamen Yerilm digi 

talt:dird m zkiir. hanenin mü teri · mınuo i 6:r.a 
muamelesinin icra kılına ağJ ilan olunu~ 

taı7ı536 

inci 

ı lncl er.danf ık: 

k pe: l elma lı 

l>uçule dtrfiemı 

181577. 2 gırfanta !ilzl\k. 
ı l gıdmt l lllfı 

1886;;ı;J l r.oıa tok.a Y.üznk. 

l 92611 ı roıa rrıad ya. 

yiltOk. 

Mbrtrvvet H. 

l çlft roı.&> zilinrllt 

t I albn llordbn l 9 
Behıat B. 
Rıfat B. . 

kolu efm..ıı 1im H 
F maı Kameli c 

dan l:crcketlc Zoııguldn , lne 
lu, in p, -mnııunı Un\ c, 
tsn; 0rdu, ~ıresun, Trabzon, 

Rizele gidı.:cck ' dlınu te Ol, 
'f rnlizon, Polatfiımc, Gırcsun, 
Ordu, F aha, Snmıun, Sınop, 
İli llo u a u ra d ır. 

hareketle Gelibolu. 
Knçiikkuyu, Edrem ı, Burhaniye. 
A:f"ali:a gtdccclc ve dönil•t 
mcd& ı Bi -tikte Alım· 
olu~a cğrayarok ktir. 

Gdibolu lçfn )'.alruz. )·olcu 
alirur yok ıılmmaz.. 

Yalova p<> tası 
Cümartesı, Salı, (..:ır nba 

günleri Tophane nhtıınındaı 

kal km akta ofan \' afüva ı>osfu ... 
l:ın AğustGB 8 imf cn itibaneıı 

rapılm1yacaktır. Buna mul\:ı

bd g; ft.. 'l'S! Cumadan ilib:ı

rrn haftanın cuma, pn1.ar cwı~ 

len y.apılncakt1r. 

tekmil :ıdaiatı K~rtaJ,, Pcmlı • 

11 zr fy,mıf<- J - , 1 de Va 1 m.ın y, 

v. Y.aldv:ıcfaıı tn, l5 de l.a1tfa

raR J'S;-30 da P ndi~e gri ce'. 

teknıil :ıdalar \C f(adıköy,,llne 

u- ·ıyaralt 21 de öpn~y.:: ~~ 

l"cekıır. 

Pazar pcstaları: Toplın:nedc 

Samswı 

Taf itte için ırkccidc '\ cf. 
kcnci hsnında kAln nccncn ına • 
murıcımt Tel. 1 tambur ı 515 

1 altın saat maa , MustBfıı Nsrc:i B. 

Yukarda isı feri y zılt zevat gümüş ve mücevher.at mtı iluı· 

de Eınni}et Sandığ)ndan istikraz e~lcmiş olduklaı:ı mebaliği ws:: .... .• ı: 

186tı72 

l 8 694. 
186350 
180779 

185852 

186910 

186 34 
185 
187009 

r pırlanreh ağraf 
1 ro~ Wizük 

1\1. • 1anya 
Yusuf Ziya 8. 

Saddtln » 
I pırlanta paadantıl 
1 ,. tekUlf yazıık 1 çtlt pıriant9 M! Vııah 
&aı., IWRC 
6 buçuk miskal ind t ~ IW~• tok• ~ Vitah 

zümrüt d.nlık ıs 
ı çıft l?'rlanta k.Opo. 1 roa ~ Ali Salp Bt 
mtekal inci Mehmet Tahir B. 
J 1,-ift pırfanta 1tpe Ömer f eik " 
Jj elmaslı saat- 2 

kO 1 roıa dal ~e 
J çif ı pırla•&a pe bir pırlantah yd 
roza tek taş yü:ıillt Muttafa Jıifimd it 
1 rc7.a ımtallah. 

vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ihbar

name tebliğ edildiği halde gene tesviyci deyn eylem,miş olduk

larından ccnası yukarda gösterilen merhurt d~ne kıfay~t 
' edcceR mikdarı Sandık satı~ amiri ile icr.a uıcmar.u huzuril~ hir: 

eylül 929 l2 perş mbe ve 14 ücü cumartesi ifüıleri saııt 10 d n 

16 ya kad r \fe 15 inci ı:mar günü saat 10 ~ ıı 12 ye kadar 

sandı" tı amirli ıindeRi camekanda teşhir ~ ırehri n czlHlruo 
:ıı 

16 ıocı pazarte · gürttı SHt J4te Şcfıremanetf rufa~ bcd taninde 

biunüzaycd tılncaiın lln t:ıHp olanlarm teşltir. 'üııler.i sandık: atı 

amirfi"9ıine ve-satı~ günü mahalli müuıyeder~ ve tcdiyei deyıı veya 

t~didi muamele e"tnıek i ·}·en medyurıların htt~mı müıa}•cdedcm 

ev~l Sanchkr ld re ae müracaat ()'lemeleyJ IOı "'l' iflnoıunur .. 

Terzi aruuyo~ 
Gülhan hastan inde n un

hııl (.O) lira ucrctl ~chriycli 

kıtaph:ınlermde 50 rrunıstur. 

Yeni 

İcra ve iflas kanun 
Şerhi 

Yazan : istanbul f cra rclıi Ahmet Refik B. 
1k ncl aldı birkaç uw.: kadar çıka tır f,~~rdlin bu)ul: hu• 

L derin IW\I~ 
kukpn lnnnın terhleıi esas ıtııhıız cdilercı.; uzun 
lcrile ynulan bu eser cylülda merijctc gırccck ycııı kanunun lcıı 

..ı_,_ n ınesdr- er 
mu mmcl bir ıerhidir. icra \e lfl6H w:ar en 1 

SBlııJiır di bir kalemle t tılll cdılmittır. Fıyall e 150 ) kunıl"JT· di 
Sııtıt merkc:ıl htıuıhulda \1 alm, Cıhan ve ikbal ldituph nd~rl r. 

I viliyefi yol
mühendisli• 

İtanb 
lar baş 
ainden: 

n.Uhli el ·ar.ında kara., ph ı kurbindc Gcdiı n hrl zkc; 
. ' ı mın ofuııp rinde m,a cdilmckrc olun beton armc ,opru 

mt 'cd ,.f 
munak. •t ,1.:ııaiti husus.iye i :ve mukaHlcnıımc 

Qı)O ç:ırs..11nba 
ile nıunaka a praiti chıirnsinde 23 temmuz - ' 

C>Q hnzır:ın 
gunu nat I 5 re mimnkusn u..-ra kılınmak uzcrc .. 
1)29 nırihind n 23 temmuz 9 tnrihinu k.ıdı:r 25 ıın 

. . .. , ıız1.:dUmi7 ,·e 
muôdedc c kapalı ınrr usulılc munnkru ~ 3 ' d hil 
)'C\ mi muayyenindc zuhur eden talibin ınıınnkıı n} 8 

• 1 ı!rırsk tekli• 
olabilmek için nrıunlıın nnı lfn ctmcclHfi nn tt, ' " c:c-

d ~· . munu"~ a ' 
facı nazarı itibare nhnm.ımı~ olcl m an •~111 k 
miti m h u a ve mukn ekname müsvedde l ile munu .. 

rl ki ihalesi ıçın 
~craiti :ıhkı\mı maht\17. kalmak lızre pazıı 1 a ddıtıle 

1.,,., mın mu 
l ağtu;tos c .!-'> tarihimkn itibareıı on Ll-"i b~ 

il:\nı kcyfii~ olunma. ı tııkarriir. etmiştir. r:ıkı 

Taliplerin craiti gönmek v:e bu baptl ~ü cah~rl ;;nbul 
almak uzrc Ankımıcln ) ollar unuını müdürfağıınc, s Je-

rncac:ıat e 
ye l\lnnbada Nafoı ha~ ıniıhendislikJcrine mıı dk 

. . ·eldi rinde m te,a ı 
mcleri ve ihalci ınu,·akkate Nafıa ' e kwnaca· 

. '1fından ıcrıı 
mııJ,:ımında mii~cJ,kil komısyon tar i unü saat ı 5 
~ındnn tulıplcr.in 17 ağµsro ~ cıımnrt S c ika· 

u1 ı \'C chlıyet ' 
re mczi,t\r knnıi ~un i ı hazır. b unmn an J"··kııl seki?. 

'h'nclcn un larını hcra~ i ret kik 17 ağu tos 939 tarı 1 
1 ri iJAn 

mu(lu. rllııti;ne te\ di erme c 
gLin en el yollar umum b-

olunur. -
KANSIZLIK z:: 

izlııtc idı:ı yrglne dev4 lı.ıı:ıl ıbp ectcı:ı C"IDJ\D ~S, p~ 
En mııntahıp c:Ubba: taraiuıd:ıı:ı tcrtıp cdtlmuür. ~ı: •• 

af '~umuın ınu· Ev 
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1 

~-·ede IJariÇtf 

t\urnş 1\.unı.$ 

Gazetemizde çıkan yazı ve . 
resimlerin bütün hakları mabfuzduı 
Gazeteye pönderilecek nıcktupların üı:erine 

idare içinse (idare), yazıya aits.e (Yazı) 
işareti konulı11alıdır 

1 ı Aylıtı ı~n 000 
' •oo eaulnı-•n mektupların fadeılnden. luymnt\. 

1 
:ıı • 400 r ., 

Türk mekteplerlle faydalı eaerltn 
llAnlannda. o/o 20 ten:ı:lllt yapılır 

Bllyül< ve ya bir çot dela için verilen llAolarla 
hususi· malılyettek.1 llllnların iicreU 

idare ile tararlaıtırılır. 

SatıM 

G·8 . laC! sayfada 

•• • • • • • t • • 
1 • • e • i'S-0 ~'·4~0050 1 mukaddere•ls trıeklu.pla:ra kcntılmllld paı-alannd 

kaybclmaıından •e iltnluuı mün ercalm an il • 1400 • 
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Guetembs h1'f•.S tlla: kahW ... n 7er: 

iL S. H. d&ıul ıu:eıw11l 

l ·8 lncl .. yıı. Ja 
res!llı lltıılıı 
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;Borsalar 3 Ağustos 
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Nukut 
f Jn~iliz Hraıt 

' Dcıh:.r 
~(I ~ l:nall dıralnnl 

~ :Rıı,•lıı:mArk 
ı ı.,·,,;111rya şilini 
;r Ley hornanya 
~(' Leva Bulg:ı:-

l fc!rmcnk flortnt 
~o frfln~ız frangı 
j0 itaJyAn lireti 
~O Knron Ç9ko - ~1oı.21kyı 

J Ç'<'rı·o:-ıets ı 5oviyet • 
J ZcJcti • J.t>Jdzta:-ı • 
20 JJin3.~ c Yoço~lavya t 
~Ü re1ç!kn frangı 
r l'e:eta Jrranya 
~ hvı~ro frangı 
1 M<cidiye 

Cek 
.> 

l.ordr:t ör.erine tılr Jnp;11iı llrlsı kor•Jş 
?\cı-:rork 1 'l'ilrk Jiı·aiı dol.-r 
P11rfıt • frnnk ~ 
ı:il•no liret !I 
flrrlfn • • mark 
Sofya 
11rlik•c\ 

• 

AmiFterd:ını. 
r.ınevro • 
Prııg • 
Viy11na • 
M•ılrlt 

• 

• • 
• 

• 
• 
• 

• \'ıııeova 

At i na 
Hhrrş 

E<·1l'.ırat 

~tl Jcy 
''flirk lirası 

•rrıı"illel' 

leva 
bclka 
florin 
frank 
:kuron 

rllln 
rczetn 
zcloti 

•dirnlım\ 
kru.i 

dinar 

1 Anadolu dcn:iryolu (1. rertip A. Il. C.) 
• (2. • E. D. ) 
• (~ •• F.J.) 

1ftihrıız dalıili c ,-at!~li • 1 

ft:y11nu n.ııYahide 

l~ r;ın: .yf'H dcnıi11·0!11 
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208 oo 75 

·:ın 53137 so 
0049 oo,so 
o 30 co 00 

00 ~4 50 00 
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163 
218 
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30 

802 
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00 
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18 07 ,110 
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YEDİNCİ BÜYÜK 
T'ayyare piyankosu 

ı inci KEŞiDE: ıı AGUSTOSTADIR 
BÜYÜK IKRAllİYE: 

30,000 LİRADIR 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikran1iyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Bu keşidede cen1'an « 3,900 
kazanacaktır. 

Devlet demiryolları ve Li .. 

manları umumi idaresinden: 
30 ağustos 1929 tarihinde Diyarbekirde açılacak olan milli ser-

Maarif vekale 
tinden: 

Tabilere : Lise, orta mekt 
ve muallim mektepleri için 
· velce talim ve terbiye daires 
ce kabul edilmiş eserlerden h 
gilerinin nih~yet eylülün y· 
misine kadar basılabilecekle 
nin tabilerin vekalete bildir 

giye iştirık etmek üzre azimet ve avdette Devlet demiryollarında . • • l 
se~~ha~ edecek yok~ ücretler'.nden y~zde 30 ve ser~iye ı~~hir lerı lazımdır Bu kı tap ar cet 
cdılmeK !izre sev,kedılecek yerlı mamulat ve malısul!t ucretlerınden • 

de es1s tarifder üzerinden yüzde 30 tenzilat yapılacak ve bu 

tenzilat 15 ağustos 1929 tarihinden 3 Eylül 1929 tarihine kadar 

devam edecektir . 

fazla tafsilat için istasyonlarda ve Diyarb~kir sergi hey'etinde 

le girecektir 
Bu müddet içinde basılrnıyan kit 

bulunan mufassal ilanlara müracaat edilmelidir. 

,·mımmmmmmmım=-=::m=ımmm::mm.ı.mi=.:.mmmmımm'\ lar cetvelden tamamı'le çıkarılacaktı ·l •••••••••••aaaaa••--•••••-• •• ..... _......... • .. _•••••••••••••• • 
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f!iİ • !iii :;;::::::::::;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::!:::c ... ":ı-;""5i'i: W'llHCRl'CUHHllZI. 1.:::: 

ıı: Türkiye iş bankasının mı İil İstanbul Tramva.y şırketı 11!1 ~JBakte~iy~log ~;."ih~~n 

1 
h1<ıniıul 1ram"·ı.y ~ır:<ctl 
Rıldı:n Dok Ye AnlirC'po 
1ı 1t.ıı; nl 11ııoninı ııı şirketi 

Hisse senet!eı·i 

!rıı mı =ı! o b •• • • m: :ı Bakccrıyolojı labuı a,u 

Hı H ·ı· "t h' mı iı; to us servısı mı İı Pek dakik kan t 
1 ııı amı ıne aı ısse se - ım ıııı . Gli; (vaserm~n teamülü) kii 

İ::' ti ' • k t " d d t• .::: .:: d l;i'i : tadadı, ufo ve ısıtma h ji! ne erının ayı mu e 1 iiii m . Müdü~iyet, ~e~ikta~ M~çka_t~rikilc Bcyoğluna ~apte en .İ! İ lıkları teşhisi, idr•r, b 

1: 
1~ }al'ikH ~l ·~ · ,, 95 '' .. ~ 

i! . :m mi bır Otobııs servısı tesıs edıldığını mulıtenn nh~Iıye llfüı ifr : ·erııhat ıahlilaıı üıır . 

ljl 1 o ag'"' ustos 9 2 9 tar'ıhı"n- ım jljj &fer~ B~ servis B~sik.t~ vap~r iskelesi ~asıtasile Beyoğl~ :ri ij ıobi ile frengl tııh•;r~;i 
!! !::: m·1 ile Uskudar ve Bugazıçı beynmde en serı muvasalayı temın!i!: !ı b 1 r tik H I""' ••• ı;:: !I çı ın a ı ve crgtn 1 ::lı de bı'tecektı·r Hı"ssedar- ım mı edecektir. . . ~~ı !1 rıususı ·~11,r. sütdıc m 

Cf"n pnıı Lankal!lı ! 12e oo oo loo 

ı 1 

uıı . ı!!! !m Hareket vakıtlerı: l!I :I nesi yapılır. 
-..,,:..f!~";,'1 ·;;.""=T;;i';,;''="P;;'='1 ="~'"""!'.'=.1 ,,,;,ı=··='jl=··1_1 m,ı=ın~ıı;;_ı;~~l~ta:;,;ra~fı:;:n~·l,ı~n~v~p;,!;rt~lm~t~·~tır~.~~· i1 1 b t "h k d r hakkı mı :m Beşlktaşta: Ihlamur caddesinin köşesi [ Şirceti Hayriye i= l! o· ' d s l .. 

! .. , ar u arı e a a .... .... 1 • ıvanyo un a u c•nt\J cıı-t.usı _ UN _ !! illi mı iskelesinden 150 metro mesafededir. ] il· iİ .. b !lik . d l :;:: 
Aıonıı Mgort :: •• ı ı ···j B •1 d H b' d .;j :ı tur e ar$ısın a te e.,·Jn 
K. I'. h. )'. Çı:Ynlı kilosu ili. Ru .. çhanlarından "ıst'ıfade iii · liiı eyog un a: ar ıye mey anı mı i:::::mıım:ı&•ımım::ıı:r.t:ı<;• 

'f ic:.ıreı v<ı zahire horsası 

Ek!Ftra ekistra OQ 1250 122 !ii! m !l!! ~ hareket her 10 dakikada bir defa 'lii 
uı;'day %Ca"dariı Ekistra • .... s · ... 

f3 lı) 119' :::: :::: :::: ervıs: :;: 
ıımtt'Kk ı~· 12 :n 163) Birine! yumusak 00 1380 1205 m: edebı'l"ırler mı im Tatil günlerinden mada saat 7 dakika 30 dan saat 21e ili 
171 tca 1'!-20 t1 20 r12't J~ll'inci ıert • f3 30 l23C :::! :::: :::: .:; 
untcr cıı.co 0000 ooor. Uçü1cü • ıoOJ 1000 ":::• • J .... :::! kadar ır: 
crt 11- 15 oo:ıo 13,33 'IlFTlI< _ !!! Cuma ve tatil günleri saat 7 dakik 30 dan sabalım 1 ne •!!! 
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Kastamonl :::: uma ve ta ı gun erı - ı!i~ 
166 00 18,,0o mı vaki olacaktır. !lıi 1 

Konya ÇcngeUl Sl07100 207ı00 .... r .. :::: Servis süratli ve rahattır. 1iii - AV DERiSi - !iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::;::::::!?:t::::~:::::::::::;;•:::::!!r::!:: 
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Ağustos 

Sefer: 29 Bur;: 

[!) 

Salı 
Zerden \lftl 0000,00 0000,00

1 
S•near C000,00 0000,0C 
'l .lki • 0000100 OOOOıOO 

- J!ULUPAT- Kuadaz .. ccoı>100.:> 'oo.oc 
-FINDIK-

co 00 CO 00 fındok kabuk il 00 00() 0000 
·ı.11•,·,.ıııl ,ı, 5 71,!0 B11.dem 000.00 000,00 

=-=~· =-----=----....o;;·=---=---' ....... '---'~iı..!I 

Evrakı matbua tab'ı: 
Tütün inhisarı 

dürlüğünden: 
umum mü .. 

ld,.re için müsıacelen tab'ı lazım gelen 3330 adcı defler ıle 

54,500 yaprak l 0-8-929 cumartesi günU pazarlık surcUle ihale 

cdilec~kıir. T •lip olan!ar:n yevmi mezkOrda °!o 7,5 temlnah 

muva:.!rntelcri:c Culatoda uıUl:>ayaat komisyonunda bulunmaları ve 

numunelerl gürw.ek iizere her gün müracaatları. 

İstanbul Emvali metruke ilanatı 

Satılık şilep 
Beykozda Omur yerinde demirli bulunan 5ekiı: bin 

beşyüz lira kıymeti mukadderell C Okeretl) namında!d 
şilebin raspa ameliyesi ve bilcümle masar!Il tamiriye ve 

sa!resi müşteriye ait olmak üzere heyeti hazırasıla ve 
kapalı zarf usulile 25-8-929 tarihine müsadif pazar günü 
saat on beşte bil müzayede sacılması mukarrerdir. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk hesabiyle teminctı lıavl 
teklif zar!larının vaku muayyeneden eve! emvali metruke 
satış komisynuna tevdi etmeleri. 

:m::m:r .... Yarış \le ıslah encümeninden:..,. mmm::ı._ _________ _._1 __ _.11111111m11m 

l!!f"·A···· t 1 ········mı istandul yarış encümeninden: 

Nama.z vakıtları 

ab .. \ Ôıl• ikb~l Alftaa Yat.ot 

1 5,01 12,20 16,14 19,20 ~!.07 

1 
Bugün doıtanle.ta lıl 
Erkc'u Kt 

1 Tayfur 

Günün naı!hatl: 
Deveden büyük !il v3fd 

Bugünle~ h"va 
Rilz~J.r poyr:tz ve h:n•a ~ 

aç!ktır !ilj y a. r ı ş a r ı mı . 9 Ağustos Cuma günü iki~~i .. Handic.ap koşusuna 
ii!l - .. .. 1 • d.d !!li ıştiralc edecek hayvanlardan Kuçuk Ceylan 62 Tayyar --
:ılı 9 agusıos cuma guııu 'eh Efen 1 e mı 58 Sabah 57 Makbul 55 Mebrut 53 Mazlum 53 Yaldız M~>'ul müdür: Refik 
:::::::::::::::::::ı~ S k · h " ~:::::::::::::::::::: 53 k'I 1 ki d ;:::::::::::::::::::~ ir ecıden uıuaı tren ~::::::ı::::::::::::: ı o a aca ar ır. 

VAKTın 6 A[;·ustos 1929 tefrikası: 9 ıl İngilizceden mütercimi : Giizin Nur -
Dedi. Bereket o esnada mama müsaade edilmemiş· Daima söylerim ya 1 Deh- mi? 

• Hepziya. oda kapısını 

açtı. Ben de o vesile ile 

kollarının arasından kurtul

dum. Doğru odama koştum. 

Söylemiye utanıyorum, fa. 

kat, çocuklar gibi yere o

turdum; ağladım, ağladım. 

Eğer beni büyük annem 

bu vaziyette görse ne ka· 
dar kızar. Şimdiye kadar 

hiç bir zaman benim ağla-

tir. Çünkü ağlamak aşağı 

tabaka insanlarının zafı ol· 

duğunu büyük annem söy· 

ler. 

Yüzüm yanıyordu. ,·Bu 

sesinin el' an hissettiğim 

yerini biç bir şey temizle-

miyecekti. Yüzümü kızar· 

tmcıya kııdar uvaladım. 

Büyük annenin sesini işi· 

terek ker:dimi toparladım. 

şetli gözleri vardır. Bak. Beni toz alırken gör-

masa da her şeyi görür, dü ve içeri girdi. 

Odasına girdiğim zaman 

göz kapaklarımın kırmızı

lığını derhal görerek sebe· 

bini sordu. 

- Mister " Kerç " bu· 

rada idi. Benden kendisile 

izdivacımı talep ~tti. 

Dedim. 

Bunun üzerine büyük 

annem beni öptü , gayet 

nadir vaki olan bir şey , 

ve: 

Her şeyi gürültüsüz· 

ce kabul edeceğini unutma 

yavrum. Haydi odana git 

ve istirahat et. Sonra bu 

- Sabahleyin bu 1aatte [ gece baloda güzel gör:ine-

-
mezsinl dedi. 

- Markinin tebriki de 

bambaşka idi. E!imi öptü: 

- Balonun en şayanı 

prestiş kadını olacaksın 

aziz çocuk! Bundan, bütün 

gururlanmak hissi Mister 

" Kereç • e düşecek. Sen 

çok asil bir kızsın. Fakat 

bayat böyledir ne çare ... Vak

tile karım da beni pek men· 

fur görürdü.. ne yaparsın .. 

-Siz ne de olsanız hakiki 

bir centilmensiniz 1 dedim. 

Öyle , fakat karım bana 

dans hocasını tercih etmiş

ti. Buna kiınse hükmede· 

mez ... 

Dedi. 

Saat iki buçukta mısıs 

• Kereç. , "Ogüstüs. --arlık 

ona bu isimle hitap etmiye 

alışmalı-- , Mis "Hot,, bi

ze geldiler. Odaya g·irip 

eller sıkıldıktan sonra mi· 

sis "Kereç. : 

- Sevinçli haberi duy

dum, ve sizi kalbimin üs

tünde sıkmıya geldim! 

Dedi ve bana sıı 

Büyü!c annem de cll 

çııpm<ık!a iktifa etti. 

takdim olunduğu ııın1~ 

- Oğlunuz tcbrikc 

ya::clır mcdanıl 

dedi. 

Kızınız da öyle e 

din:!. Jr.giitcre<le be 

oğfom•lan iyi koca 018 

Dedi. 
J.11''"' 


