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Gençlik sayıfası 

kavuştular Istanbullular büyük Gazilerine dün sabah 
-

An karadan 
İstanbula 

Şehrimize Gazi Hz..nln 
trenleri ile gelen 
• Vakıt " muharrirleri 
3eyahat intibalarını 

anl1Jtıyorlar -Gazi Hz. evvelki gün 
saat beşte Ankaradan mü
farakat buyurmuşlar, rakip 
oldukları hususi tren Ahi
nıesut köyünde 15 dakika 
kadar kalmış Reisicümbur 
Hz. köylü ile hasbıhal et
nıişlerdir. 

Gazi· Hz. burada köyün 
nıahsul ve diğer ahvali ile 
çok yakından alakadar ol
ı_nuşlar ve Valiye köyün 
~ş!erinin süratle görülmesi 
tçın emirler vermişlerdir. 

Pol1Jilıda 
Köylülerin çok samımi 

tezahüratı arasında Ahi
?1~suttan ayrılan Gazi Hz.
ının hususi trenleri 20,03de 
Polatlıya muvasalat etmiş, 
burada da kaza halkının 
en candan tezahüratı ile 
karşılanmıştır. 

Reisicümhur Hz. burada 
kaza halkı ve köylülerle 
hlükilemelerde bubnmuş· 
lar ve kaymakama . bazı 
cnıirler vermişlerdir. 

ZMd'-ehlr.ile 
Gazi Hz. Jıece yarısından 

sonra Eskişehre vasıl olmuş
lar ve orada Temyiz mah
kemesi azaları, v.iliyet er· 
kanı ve askeri kıt'alar ku • 
lllandanları tarafından istik· 
hat olunmuşlardır. 

Müşarileyh Hz. Eski • 
şehirde de istikbale gelen· 
lere memleketin zirai ve 
iktısadi vaziyet! hakkında 
bazı sualler sorduktan son· 
~a hazıruna kısa bir hitabe 
ırat buyurmuşlardır. 

izmitte 
1zmitliler Gazi Hz. ni 

istikbal için iki gün evve
linden fevkalade hazırlık
larda bulunmuşlardır. Is· 
lasyon caddesine, hükumet 
konağı üstüne, bahriye ku· 
rnandanlığı önüne birer tak: 
rapılmış, bütün şehir baş· 
an başa bayraklarla do
natılmıştı. 

Gece Karamürselden ve 
~iğer kazalardan istikbal 
1 • 1 çın zmite birçok heyetler 
telmişlerdir. 
A. ~zmit valisinin riyaıeti~~ 
f Şır paşa, belediye reısı, 
ırka .. d. d u~ muteırte ın en m • 
R~~p olan bir heyet 
h eısıcümhur Hz. ni vilayet 
A. u~~dundan istikbal için 

rıfıyeye gitmiş1erdir. 

Sabahleyin lzmit istas
Yonu askeri kıt'alar, vila
~et ve C. H. F. erkanı, 
ız ·ı b·cı er ve kadın erkek on 
h ınlerce kişiden mürekkep 
alk kütlesi tarafından 

candan kuşatılmıştır. 
.. Ayrıca Hami diye kravu-

2.orümüzle birkaç tarpido· 
nuu da Reisicümhur Hz. ne 
~<ısimei selamı ifa etmek 
u_~ere lzmite geldikleri gö
rulrnüşt·· ur. 

Saat 6,22 de bir klağuz 
heni lzmite gelmişti. 
[ Alt t~rnrı 3 fi cil •a) ıf:ınıızdadw 

Reisicümhur Hz. Haydarpaşa garı~m merdivenlerinde 

.r 

Gazi Hz, Haydarpaşa istasyonunda trende4 inerletltel\ 
lstanbulun büyüle ınusafiri Dolmabahçe sarayına t~ ediyorlar 

Haydarpqa gan•cfa lstanbutlulara iltifat 

lıtanbula şeref ver~n büyük Reisimiz 
Söfütlü ,yah Haydarpaşadin ayrılırken 

• Haydarpa şada erllnı aıkeriyeye iltifat 

• J 
H.ydarpaşada yapılan merasimden bir intiba 

G{ azi Hı. Ahı mesut köyünde köylüler aras~aa oku,.. .. J 
S. ..... .aald talıU&tı "..karadan lotaabnla.. ..nay&ıalı 1 • 

Büyük Gazini!l 
yüksek işaretlen: 

Türk milletini yolundan ıaP., 
fırmak ıstiyenler ezi)ıniYe, 
kahredilmlye mahki\nldur 

• r ]\ mal 
fstanbul,6 (A.A.)- Rci i cumhur Gıııl l\luscn. 

8 
k 

Hazretleri, diln nısfiıleyldcn sonra 1 c:ınl ulu tc, rıf kccmc l 
.. 1• iz mah eme 
uzre Esklşehirden geçtiler. Jst:ıS) ondıı cm) r k 
heyeti, Val~ Rlcnli askeri )~C \ U:l) et crkr\nı il lk ır a ı 

' k ITCÇ olm ısı 
ve heyetler tarııf ından sclılnılanclılar. \ a un ,, 
rağmen Gazı hnzrctlcri erenden inerek muqt ıkl r 111 1 

t: 

h 
k lım cdıknl r 

hasbehnlde bulundular. Mu,arunılc) c uı ( 
arasında Sakarya gazetesi seı ınuhıırrlrinc ık ır. 3 ı;C 

1

" 

h tC\ cı.:uılılc ıl ' 
Gilzcl bir isim. Bu) urdu hır 'c mu nrrırc . . , 1 ki rlnl tıildıl\1 rını 
ettiler:" Gazeteciler gördiıklcrıııl,cııı~unc u ı.: ' 

samimiyetle yazmalıdır... 1 r l 
Bu sırada l\1lllJ mucadclc c nn ındıı E ld,chir :\lu• 

11 

1 ı b ı rdtıl r 
Hukuk rcJsl bulunınu, olan mcb'u Ali l ' e) cd 
ve ona hitaben ve fakat yuk ek 'c goııııllcd cc ,ı ır en 
vakur ahenktar bir sesle be) nn ua bulundular. l~ı.:h· 1

rf
1 

le r' 
' ..J~h a Gum u )C 

l\Judııfııal Hukuk cemiyetinin ~ ~ 8 onr ıd dır 
(Alı tarafı 3 UncD aayıf arnı • 



« Vakt » ın tefrikası: 21 ~ehir. Haberler""I ADL DE 
Serseriler 

kıralı 
Ruıyaya 

Mal ilıraç edildiği do~
ru t.le"il :"'l 

AlekMndr Zub1cofun fialirafı I 
Karı dii~kiinü herife gece- Dedi, ve sözünde durdu. 

Dünka refiklerimizden biri 
Rusyaya ıhracate baılandığını 

yazmıştır. 

leyin bir' oyun oymımağa E-rte.i gun "\.irnn .,rfodison.,a 

karnr 'erdim. l'ilhakika gece p rezante cdı!dirn. 

aş:ığt geldi. Mahcup bir genç Dahn sor; rnları genç kızla 

kız tavrile yorganı başına btraber bulunmak için her 
çekerek essi:.ı: durdum. Be- vesileyi ar1tştırdım . l Ieniı.1. 

rlf yatağın kenanna ottırdu, bir iş bu1amamı' oidugumdan 
ve il!mı ~k,ı ba~ladı: Diyor- oldukça serbesttim. :\şkına 
du ki: mukabele edil.ligin! gôrmck 

- Rica ederim Mauna- saadetine mazhar oldum . 
:zel ha~rm:ıyını7N Size fena- Hu hlisnü tilt karş:sm<!a CI 
lık yapmtyAcağıma yemin \•akte kadar Olan blitun lıa-
~derim... Gccele..i uyuy:ımı- diseler evham ntahiyct1n<le 
yorum... Sb:t dL1şünmekten kaldı. Hakiki a~k en b,iyiik 
bir hal oluyorum.~ 

d fed:ıkftrlıklara se\·k eder .. '\,~k Ba~ımı ftc;mnğa çıiış1) or u. 
Onun bo~ yere çıbalanması-
na nıe)dan \'erirordum. Ni
hayet dayAnıtmı) arak güldiıın. 
A~ık herif erkek k:ıhkah:t-
' sını duyunca geri fırlsdı. Hc-

sevgilisini mes'ut \:lmcl,ten 

ve onun !laadetlııi görınektt:n 

ha, ka bir ,.ey dil, tinmez. 

Her hnngt bir tştiy:ıkt:ı 
fert yalnız kcı:ıli mah;.:u7.İ · 

Bu mesele hakkında malnmat
lan olmast 1hıaı gden ticaret 

müdürü Muhsin \'~ Ticaret 

odası r~lslerlnden Necip b~yler, 

ne yeniden mal ihracı ve ne de 

Ruıyadan iade edilen derilerin 

telrar ihracına müsaade veril-

diğine dair hiç bir malCımalları 
o!ma~ını aaylemlflcrdır. 

(rcllllt f lrl 8. 
Prag ~~ı aretine ieyt. 

I ninin do!}ru olmad!Jı· 
nı 5llylfJyor 

MatbıPt mnum mü.11.rü Er
ceım:ııt Ekr<.'m Beyin münhal 

j buhnan Preg stfaretine tıyi.ı 
1 ,.e } e!"iııe de Aııvcrs }(onc:oJc.su 
1 hrııail Hakki Be}in byi .i edil-
' m~n elektrik diigmcsini çe

virdim. Menhus acfnm hindi 
kafalı bir şcvdi. Onu ,iddct-

yetini nra,.tırır, hakiki :ı ,kt:ı ~ <liğ i y:ızılıııı~tı. 

i e mrı ukunun snndetinc: h:ı:m 1 D~ ıı l'İr hafta ııı 7.u·ıiyctle 
. . 

le tekdir ettim. D:n·etli ol-
duğu yabancı bir e\·de kı?.
lar pe,inden koşmının çirkin 
olduğunu söyledim. 

Sonra kapı dışın tttim. 
Ertesi sabah kahve altındı, 
A... halam; •orebre,, bu hcm
ştrettf n bir iş ?.uhnına bina
en mahut mösyo ile çıkıp 

gtttigtnl söyledL Olan hadise 
hıtınma gtJdf. •·akıt halama 
blf1CJ aöyl~tntdim; o da bir 
şeyin farkında olmadı. 

Bu ~cfer iş nram2tk için 
• .. tokholm., a gittim. lsveç 
ızahıtasındtt hi7.met almama 
dcl:\let eder ek olnn nrndam 
tıırsİYe m-=ktuniım vcrmi~ti. . . 
15 l ıulm . k için )nptı ım te· 
şcbblis'.t>r<len ilerde b.ıho:!!de

ce~im. t:v,·eti"Smkhp' m., ıdıt 
ı~çmn,ı 1 ouyu'J.: :ı~k mace- . 
rasım uı!sil ıeylıy< ~ .. ~im. 

.Amca 7. .. denılc h~r.ıbcr 

onun: ordum. Rernbercc um.n 
bild ikicrinın e\·h·rinc ~\kr

dik, c ornl11rda tatlı sıı.ıtlcr 

geçlriröik, 
Zh :ır~tkrimizin • birlnrlc 

bir fotogı f dbt mii cöstcr-

ncfscdc,r. l~tiyakımın tc~iri J\ıı karad:rn şehrimiz , ı!cl cıı 
altmdıı k--cndlmc bit yer bu- l Ercüment Fkreın B. -bir muhar
lıbllmck için boş yere Ç<l· 'I tirimize bu tayi.ı lı:ıberiııi:ı 

i
l do~ru olmadığım söylemiş ve 'hştım. 

"Viran" A biıtiin ma;ı;imi 
nakletmiştim; o da o vnktc 

kadar geçirdlği mahdut şer
giizeştJerl anlattı. Az mukad
dem genç bir adım ona 

korte etmiş~ o da dclik:m
hyı memnun etmek için o
mmta nf,nnlıınmı,n. On :ttl:t-

mın fevknl~de kı<ik·mçlı~, 

~irlde.tl, nczakctsl7.ll~ genç 

kızın pi,mnn oım~ •m mucip 

oldu. 1ki t3rafça <fo sommtl:t 
ııi ~:m hfızttldu. 

" \'"ir;• n ,, :ın k:ılbindc sele· 
fım olan ı,ım ,<: hııi,kındu 

bi'ylih bir hu:)umct duyardım 
1 lcrtc bir oy\ln etmek i tl

) ordum; bu smı<ln "\"iran,, 

he. iırıle ni~:;n!nnmııgn raıı 

üldu. • Vir:ın ., bu ~:ıhs.:ı 
1:.:\Iıl peşinde dolaşn{trn söy· 

Jedi~indcn 11i,:ın mer:ısim1n
den rnnrn hctifc ~öyle bir 
tclı;rnf t:,öndcrdim: 

~ Akks!lndr lukof \e 

Yit~n Arl\ üson ni~:ınlnnmış

lardır. " ,. ,.inrn n 1:1 ehe-

tl enıijtir ki . 
: - Bu gıin ben de bir gaıc-
1 tcde gördüm ve ll'\yrtt rttim. 
: Büyle Nr şeyden rnali'unıtım 

yoktur. T.rkzıp edebilir iniı. 

ı,....ı-

harf kaçakçılığı! 
Oeçeııkrde Fatih canı.sinde 

ı:; izlice Ar.:ıp harfleri o: ut:ın 
b rkaç hoc:ı. yak·. l ımmışh .Bir 

te-lgnıf hıbcrindı n de öğreı:-
Yt'rt1z ld ,,cl:ıp:-z:m· d:ı bir 
C\1İ : t l odrrmıııı:t birço k z:-
\":!lı çocııklnrı toplı )·:-r:ık f( 71i 
g'z,i ar:ıp Jınrflcri ı öğn t

meğc uğraşnıı lir 'k:ıdı ı 

yakayı ele \'Cnıı 'ştir. 

Hı r lfa ın bo .runııına tir 
kazan ~Olarak ~açak 

r:ık ı ç~ken , 'alıut s .. n. 
dık İÇ'!nde cığ ra k! ğıJı 
li:ıçırau dfizt mbazlann,d. 'let 
1 :ı7.ıı c~inden para' uran stf.I 
ı m.ızlıtr oldugu da şiiphe 

'oktur. 
1:a kaf,1ıiçolınus:t bu adm1-

n1i~lerdi. Rc~·n ıeıc l!i~İ\ .t1c 
hnkım 'c :;:c: ird~n bir;ni 1 
g~runcc k:ılb':micn \'t.rulı~~i.1Ş:ıl 
dond~ım. O ·akta l.a~.::r 

' cynt nezdinde bii) uk bir 
~ccı k ) apılmıştı. O ~kş:ım ı 

l:-r bu 'Sefil işlet~ her h:mgı 

ş:;. !.; lbır kııı;n~ iiinıidıle 
gir;şi rler. 

Bir mabette, yahut J la• er 
kan bir ına! zende p11 in
i l ; ~';)ır.:ı karşı menfi bir \~
ziye( bkıı:ıp fuzuli lıo alık 
c-<l~ıı kaçakçılar? 

böyle guze1 l ir im~ gomıe- 1 
mlştim. G:ı~ n ilui~·art b:ığır- • 
dtm. 

Vay canına! ne 1crıdıtr 

gtııdml,! Şunu bir tnnısay
dım! 

Amcazadcmin do;, tıı giıl-
mcğc h:ı~k:dı: 

Buııdnn kolny ne v:ıf! 

'ıılidcmc hu şenliği tııfsilcn 

) .1(1ım. • Yir:m• ~.!n bcrnb r 

ımckn bu iım:d:uu Ni~n me-

ı .. simi:nn !cnl.:smc!a • Yir:ın ·ı 
otomobıllc gcıdi;x!iın. B:ıvn 

pek gu::cldi t11bi::tm biıtun 

lıah;4l~yi~indcn istifade ediyor
duk. 

(Bltl!letil) 

r.c lsti)·crfa.r, ne t::nu;·c rhr 
Böyle menfi bir ruh ile bc

durumlara inenler, k~ndil~ 

rlni daima elim bir 'aldbetin 
hklediğini unutm11sınl:ır. 

Milli unpmı~ar 
Seyrisef aifiin tarifesini 
yükseltmesini istiyorlar 

S~yriscf:ıinle Türk vapurcu- ,r 
farı ar:ısındaki ihtilafın halli için i 
yapılan müıakarat bu günlerde 

ın ticelcııecektir. 

Tfirk va p:ırt·tıiarı Seyriscfain
lc CV\'elce ~ :ı ptıid:ırı hir i tif.f..

fı:ı tntbikini istemektedirler . 
Bıı itı lfıfa ~üre , Seyr:sefainin 
diğer •milli \'apurlardan daha 
~ ui sek bir tarife btbi'~ etmesi 
ı ·zım ı;.eln:ektedirler. t"iaH:ukı 

şiındi Sel risdaııı öbür vapur
lardan daha ucuz ııakliy:ıtta 

bıı : umn:ıktadır. 

Milli vapurcular evvelce ya

r,ı lmış olan Uil5fın t tbikini rs
tcmel-f<>,S~yris hin ıımunıt mü
df.rü S:ulull:ıh B. buna y~ııaş
nıaıııakt:ıdır • Aradald i!ıtillf 

S.:yrisetain tııecli i i~arcsine 

iutlkal dıııiştir. 

IJıli. Şevi<et, Is 1!ail H~lckı "Bty

ler 1nuratılıas. olarak ~S~) r:s~fa

iııle kmast:ıdırlar. S:tdullalı B. 

Se~ risefainle di"'er mılıl \"apur., 
l :mıı a)·ni br.fe aJtıı:d:ı .nakli· 
y?.tta bulmmıalannı teklif et niş, 

Se) r s~faiııin M~ ü : vapurlann~ 
k:lr~ı kü~i~ vrpurhrla rekaeet 

edılınircceği j~in milli vapur· 
c ılar bu te .. Jıfi l<ab·ıl etmeıniş-
JcrJir. . r 

Mesele bir daf:ı da Se~ r.se • 
fain id:ırc medi inde RÖr~şüle

ce1< ve bir ktr.ır almacakhr. 

Muamele ueruisi 
Muayyen vaktinde 

tahsll edilecek 
Sanayl b1rlı~i maliyeye mn

r:ıcaatla, her sene haziranda 

alınmakta ıJan muamele vergı
sinin bu seneye mahws olma'k 

Mere mukassatan Alınmasını 

rica etmişti. Maliye vek!lcti 

verdiği cevapta bu talebin 

kabulüne , kanuni lmltan olma-

dı~nı btMıtmi~.ir. ] 

,\, ı·upaya gfüuleri1cct'k 
h:Utkucılnrmnz 

Geçen hafta <0smanfı banka. 

smda A~paya staja g6nd,.riJe

cek on gencin imlihanları yapıl

mıftır • Bu ~mtihan rıetice~ınd~ 

bankanın Balıkeslr şubesi ikinci 

müdürü Müeyyet Jj.jrıan beyin 

Paris fubcsine , Diyarbckir tu· 

besi iklrıci müdürü Ahmet Galip 

ibeyin Londra şubesine gan<le
nlmelertne karar verilmiftir . 

Diter hzanan gençlerde yalanda 

gönderilecellcrdir. 

811~~=.~~ıb- T rabyadaki sirkat 
) oıılaı· faaİi) ette .. J Fı·ansız ~cfarr.ti bina~ma girerek mlirebbiyenitl 
Ticareti bahriye nnidürtyetinde ean la~ı nı k İ ıu eal eh '! 

toplanmakta olan antrepo komis· - ·-----------
yonu bugün son İljtiıtıaını yap::ı- Tarabyada Franm. sefaretinin Odaya pençereye merc:ll,_ 
cakhr. Bu komisyon tetkikatı yazlık binasında ağustosun oıı lconulınU surctile girildiği ıesJAI 
neticesini bir rapor !halinde he- dördüncü gecesl ika olunan edilmlt, o gece hariçten "° 
ıısat vekaletine gönderecektir . bir lıırıızlılc hakkındaki tahkikat ıslık aca!nin 1tlilmesl , hır_. 

Bugün ticaret odasında eda adliyeye intikal ~tmiştir. bir de teriki old~u ,üplwiO' 
meclisi azalann«ıan murekltep f.tyut ç.alınıtn, mU.tepr• all uyandımuttır. 
diğer bir komisyon daha topla- 1 kısımda bir edil l1tal eder) Binnya geçen sene de bir 
nacak , antrepo ibuhranınm b'ir ıngiliT. mürchbiyelr. Gece uyur- hınız gtrmtı. sefire ait baıJ 
dah.ı tekerrür etmemesi çarc1c- 1 lk~ meÇhul bir hırtn tarafından e,yayı çalmıtıır. Son sirkatin de 
rint araştıracakbr. 1 oda5Ula g~nlmit. el Çatıla!: llft· hu adam tıırafindan ve batk1 

Bu av viiztle ou .. . 
ı ucuzhtnus ... • 

Ticaret odası Temmuz 
ayına ait hayat pRhahhğı 
istatistijini neşretmiştir. 

Haıiran ayına nazran 
Tem muz ayında gıda ve 
mahrukat fiyatlan yüzde 
on nisbetinde ucuzlamıştır. 

Giyecek ve ev kiralarm
aa da fark g0rülmüştür. 

T enezzüten vaz geçildi 
Karotlu, A~baba. Resimli 

av, Resımlt gazete, Papatan, 

Sporaleml mecmuaları bir ddlız 

tenerıühü yapmıya karar ver

mifkr, Su tenenDh için bida
~ette • gazctecı1erin mehtap 

aleınt , gibi tümullu bir lilm 

intihap etmiılerdi. Matbuııt 

n!mıftn'. lçınde altın Mat, btlaık btrı.t de olu herhalde b._... 
'e hır miktar 1>•ra vamnf. Hc;p" dahilr taksimatını bilen biri 
sinin kıymeti 1000 lll'l! ~Adar tarafından y~ı zaıutedll-
tutuyormuf. mcktcdir. 

Mis, o gece lıır ıı.ralıt uyan· Sefaret bahçavam isttcYIP 
~ını, du\"arlard.ı elektrik huz· ed!lmıı. mesele de alakası g6-
nıdertnin lltrettl~lnl pdüfünü, rlllmemlf, serbest bırak:,mııtır.l 
bunlıınn geçen bir \'apurdan T ahklkat dordüncü ıstınttl 
ahcttl~l unnile ehemmiyet ver· hlkim\ Salih B. tarafında' 
medl~lnl ıöylemlitir. 

Piynnko hil~li 
Birinci cezada Dolapde

rcde mukim lstepan ismin
de birisinin bir kömürcü 
düklcinından tayyare pi
yanko bileti çalmakla maz
nun olarak muhakemesine 
ba,lanmtŞ, dava. sulh mah
kemesinin salahiyeti daire
ıindc görülmüştür. 

Kcm111 n. 
Birkaç gün evvel Anka

raya giden lstanhul müd
dei umumisi Kenen B. dün 
avdet etmiştir. 

derlnleıtirllecektir. 

Ensenin bir manası1 
Birinci cezada gülşell 

isminde taşralı bir haoıtll 

şahit sıftile dinlenilirkellt 

!' Nerede oturuyorsunuz? • 

sualine kar~ı. " Adliye.nill 
ensesinde! ,. demiş, tekrıs' 

sual tevcih edilmiş, bu şe

kilde adliyenin arka ci?ıe • 

tinde bir yerde oturduğunO 
anlatmak istediği anlaşıl • 

mıştır. 

ccmiyell, bütün matbuata tufe o , f b , k 1 
edilebilece~ ~öyle bir tenezzüh~n er 1 a r 1 a ar 1 
kendi tertıbıle o1ma~m bıldı- ı 

Borsaya kaydedilen 

sarraflar 
Ten bir tavzih neıretmiıtı. Dün B I __ ._ h •-d 

orç arını verel'al acu. en 
haber aldtğımı1.a göre mecmua- kurtuldular 

Yeni borsa kanunu ınO" 
cibince borsaya kaydedil• 

et arltadaılarımız bu tenezzüh
ten vaz geçmişlerdir. 

Mecmua sahipleri dün bize 
gönderdj~kd,, bir t":t.kerede dı 
yorlar ki: 

•Dünltü y~vmi refilderimizde 
matbuat cem1yelinin aramızda 

tertip etti~imiz bir tenezzüh 

haltlcında tav1jhtnl okuduk. Bız 

ne mali müesseselere, ne ticarela

nele e davetiye ve bilet ver

c:Hk. V c buna ihttyacamız ela 
yoktu. Maksadımız kendi ara

mızda ve c!onlarımı:ıla def igam 
eyleme\:ti. 

Maamafth hCT'hangt btr suitefeh· 
hüme meydan "Yermemek için 
bu tenezzühteft de feragat ettik. 
Vaziyetin bu t.uretle tavzihini 
rica ederiz. 

Sefirler ~miz 
Londra sefirimiz Ferit beyin 

bugtınlr"rde şehrimize munsalib 
1>e\lenmektedir . IBir rnOddettcn 
beri ıchrimi7.de l>ahman Muhtttln 
paşa da yakında Kahlreye gtde
ccJtttr. 

Bir kısım v~rgilcrtnl vakttnde 
tediye etmiyen oa1.1 deri fabri
kalarına haci·r. v.:ızedilmiftl. Bu 
rabrikalar lıorçlarını temamen 
ödedikleri cihetle mevzu haciz 

laldınlmııhr . Borcunu henüı 

venniycn bir fabrika bir 
Ermeniye ait olanıdır. 

luıf liz Urası bir parça 
düştü 

lngiliz lirası dün 1016,5 
kuruşta açılmış, 1Ot5 ku· 
ruşta kapanmıştır. Dün iz. 
mirden gelen ikambiyonun 
mikdarı az olduğu cihetle 
ümit f'dilen tenezzül vuku 
bulmamıştır. Dün alınıp 
sahlan lngi1iz lirasının tayN 
meti 35 bin liradır. 

meleri lazım gel~n sarraflıt 
borsaca 70 olarak tespit 
edilmiştir. Sarraflardan ıO 
liradan 35 liraya kadat 
ücreti kaydiye alınmaktadır· 

Varım asır cvelkf 
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VilAdetl hiimayuTI 
cenabı ıehriyariye 
m6.sadif olan dllri111 

k8. g'iin Mbilhleyirt 
b'/it'lfn donanmayı 

hiJmayan ve luJit.t 
$/Jfenl ecnebiye bi
le Mnatlılltrla do -
nandığı IMWe (Şir-

lrtihal keti Hayriye 1 J va-
Adalar beledi }"C muhase- purlarının hiç bi "' 

bcc:iliğinden miitekait Hacı rinde bir bayrak 
C.cmnl Hey, Beylerbeyindeki gôrtUmemesf tayl-
'h:ıncsimlc irtihal eylemiş ve bl ammeyi mucip 
Nnkkıışta ıile kabristanına olmıqtur. 
def ncdilmiştir. Ailesine bera· ıa..-.---------
ını uziyet olunur. 

"V akt,,ın 'l Ağustos 
tefrikası : 5 3 Y. 1929 aprak D ''k ,, ,, o umu Yazan: Reşat Nuri 

Leylayı da Taksimcle tut· 1 6ğıcniyordu? lhtiyat ka- retle küçülterek meydan ili damla yaş a1cıyotdu_. 1 
tu~u küçük bir apartımanN '<iın biT gece l"'Ocasına Ley- okuyan Leyli btt-denbi~ ihtiyar adam bu atlamayı 
da gayet iyi yaşatıyordu. lanın '<>n ~ rfUndmberi kaybolSu, öteki hasta ve fazla ı$iktan ileri gelmiş 
Hatta one nikahla almak da h:nsta yattıtma llait bir ümitsiz L'e.Yli solgun çeh- bir r.abittSızlılc gibi göste'r· 

istiyordu. Ama ne çare ki 

karısından ayrılmaıun bir 

yolunu bulamıyordu. Her · 

halde bu adam ahlaksızlı

ğmclan :riyade L~yliya olan 

fazla aşkından dolayı bu 

işi tutmuştu. 

Ali Rıza bey : • Allah 

ması için sus Hayriyt" ••. 

..,mdan öleceğim " diye 

lni'laklarmı tıkamakla be-

nber hu havadislere mem

nan b11hıY'>t da defildi. 

Evlat, ne de olsa evlattı. 

Hayriye Hanım oturduğu 
yerde ,. .. ~ '"r•i nası1 aa 

haber verdi 

- Zavallı çocuk zakn 

çürük çarık bir şey... Kor

kuyorum ki geçen seneki 

hastilığı gene gelmiş olma

sın, dedi. 

Bu hastalık kelimesi Ali 

Rıza beyin zayıf kalbinde 

leylaya ikatfı küçiik bir 

merlıamet ve muhabbet 
uyandır-ai. 

Küstah bir tavırla man

tosuna sanhp ellerini \al· 

çalarma dı:ıyıyan, boyalı 
ağzına yana ç.arpıtarak, 'ka-

ra haThalı l?ozlcrinl haka-

resile, yatata uzandı. 

Hayriye hanım k0CU1mn 

yüzündeki hüzünden cesaN 
ret alarak: 

~ izin vet-... Bir ket"e 

çocuğumu göreyilll • 

Oiyc yalvard·. Ali Rıu 

bey kızmadı, sadece : 

- Bu söz senin gibi 

namuslu bir bdının atım

dan işitilecek 'sÖz mü, Hay

riye ? Olütn var, bir dafa 

onunla yüz yüze rclmcfc 
yok 1 

Dedi. Fakat 

da istemeden 

bu dn. ika
gi:zünden 

melt .için abi aksi lamba

ya baktı. Sonra başım ö

nüne i~ Lasta ayağım 

daha ziyade ıürüklüyerelc 
odadan çıktı. 

Hayriye hanım ba saf 

l.ilcye ·inanmışb. 
,.. 

Ley1a vak'astndan sonra 

!leenclim biYdenbire lcoy-

veren, yattığı ynde ıara 

sıra a-öı.lerinı açıp etrafına 

ba\mayı, son11an suallere 

dudak ucite cevap vermeyi 

bile lüzumsuz bir yorgun

luk addeden Hayriye ha-

, 
nımda o günlerde bazı 

anlaşılmaz uyanma a1imet

~ ~lirmiye .başlamışb. 

ihtiyat' kadın 8f'.& S1ra ete

tini beline clolayarak evi 

temizliyor, yemelc pişiriyor, 

komşulara gidip geliyordu. 

!Kocasına karşı politikasa 

da gene değişmemişti. Arada 

bir sinsi sinsi Ali Rııa Beyin 

etrafında dola,ı:ror~ ona 

ufak tefek lhizmetltt ediN 

yor; tath sözlerle gôn~nii 

alıyorda. 

Ba canlılık onan dildcatle 

ıillt boıpn alimetleri p 
riindifi, evın sarsılma~a, 

çoluk çocuğun birbirine 

girmiye başladığt z;ıman

lardaki haline nekadar ben-

ziyordu. 

Ali Rlm bey bu dejişik· 

lite pek iyi bir mana ve

remiyor, kendi kendine : 

.. Our bab1ım... bantlft •I· 
hndan bir teY çıbcalt 

ama hemen Allah hayırlara 

tebdil etlia. .. tiye diifii· 
nüyord .. 

ihtiyar adam tahmininde 
yanılmamıfh. Çok seçme -

den bu feyblidelilttni 

hibıetin sım ıneydar.a çıktı. 

A\i Rııa Bey birgiin elinde 
bir mendil zenefttla icap.. 
dan ~rdifi valcrt brpımda 
lnn Leyla,.. buldu. 

Leyla: "Baba... babacı • 

ğım!,. diye çırpınıp ağlaya

rak Ali Rıza Beyin boynuN 

na atılıyor, Hayriye hanıırd' 
Ayşe ayıklanna kapanll~ 
yalvarıyorlardı. 

Ali Rıza Bey adım adi" 

reri çekilerek arkasını dt-

vara dayadı. Gözlerini k' ,,., 
padı. Çehresinde bıla 1 

h - - - _J f ,t· eyecan gorunuyorau. 
_~ ... ı~ 

nıı nef eı almakta guv-

çekiyor fibi başını hatd~ 
kaldırıyor, elile yakasıl1ııl 

tı. I" 
düjınesini çöuneğe çapf 

yordu. Demek Hayri1' 
hanımm sık sılc Leylidl" 

balısetmetindcn ..ıcs-t"' 
imiş. Bu kızgizlice ~ 
ıerelc bir plan tM8rt,oılf 
las. 
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Ankara dan İstanbula ~:~~;~~~,_ İstanbulda 
Gazi Hz. nl Haydaı·paşa i tasyonunda istikbal eden "Vakıl 

(c.. 0 
) Tuzlad11 

. ttarıırı 1 ind .ııyıfıımızda T ı 
Tren 9,07 de uz ~·a 

Gazi Hz. ile maiyetleri- · t• B da 

Ifünlmnışlardır. Hnlkın ?Ju 
coşkun tezahiiratı Haydar
paşaya kadar devam etmiş 
ve Pendikten Hcıydarpaşa
y~ kadar imlidat eden tren 
giizcrgahı çok kesif bir 
halk kiitlcsi tarafından kap

\'İnılt-ri dôı t tııc\ ime ayırırlar 

I ~ıht bm:ı öyle gefö·or ~ i 

Jstaııbııllular, so.ı iic; senedir 
} ıldıı bir beşinci ıııc' siıı•, bir 
Oızi mc\•siıııi idr:ıi< ediyorlar. 

muhar:rirleri nıiişalıedelerini naklediJıorlar 1 

gu:, '"~~:;~~l~;lcı:~ı:;~l~~:ı~:ı~ r···a·· .. u::·ii·u::··~· .. r,·~·z· .. ,~.n ... ı~ .. n ..... u·u::·,~·s· .. e· .. ~······,:;~·r··~·ı··ı··e .. Tr ... muvasalat etmı~ ır. ura 
ne mahsus otomobilleri' b. k t' k nıe'· da ır ı a as ·er, ~--

binek atlarını taşıyan tren- tepliler ve halk Gazi Hz. 
den tam bir ~aat sonra, ni selanılanıışlardır. 

Bina hıt~tan b;ı ... a bayrak- , n u u J J\ n vu il 
lıırl.ı tc1.yi11 edildiği g-ihi -7,1 J de Gazi 1 Iz. ni hamil lstanbula iliifaf 

olan 5501 numaralı katar Vali VI! Şehrrmini Mu-
bay.raklarla tezyin edilmiş · · tı·11de 

lanmı. tır. 

Tab::-ıtııı l amınlan in.an oııı

riiııe mız:n cıı chcdıdir. B'r fcı t 
dt>ği 1 , lıatt::ı ııe:,ıller bılc o :m
ırnnıar ::rasrııd:ı bir ilyrılık sc
zeıııezl• r. O ~zı mc\ siıııi dCl'ic ıı 

bcı , b .sbütüıı ba~· .ı bir Jıic • 

teı c ııııaıı olu; oı um. :;ıur.t(ı 11111-

lı:ı kkak ki f:;t tl!btıl lı:tV,'\Slllil 

cıı ııı ııcfefleri ı ~q~ıııca meııı k
kc tt • h:ışka türiü bır ':ıriık 

i ... tikhııl nıcrn~i ıniııin ) aptln· 

ca~t rıhtım 'ı.: g:ır dulıili 

Üeuernfı bııincl "ayıf amııdadır J 
1 in hu millf ~ J laik fırknsımn ıc·ekklil ve t·rnzıuvu ıra anne ı 

hittin Beyın ı ıyase 
olduğu halde fzmit istas- uçuncli kolordu kumandanı 
Yon una girmiştir. Şükrü Naili ve ha~k f ı.rknsı 

Hususi katarın vürudu- müfettişi Hakkı Şıııası Pa-
nu haber veren tren düdü- :;;alardan ıniirekkep olmak 
ğü üzerine Hamidiyc kra- üzere. Gazi Hz. ni vilay:t 

HaJ1darpaşadtJ 
T rtn tam saat 11 de 

Haydarpaşaya muvasalat 
et ınişti r. 

Yollarda fezalıürai 

hıılılıırl.ı tcfri, cdilıni_.ti. : 
~:ıh.ıh çok t·r!,cndcn mc- : 

rn:ıirnc i~tir:ık cch:cck lmart : 
'ı.: he) etler 1-=t:ı-.yondıı ııhıı 
nıc\ ki etmişti. ı:, clce hnzır

lıı•mn krokiye ~iiıc ·ı·ıt on
dan itih,ırcıı ~clırimL.~dc irn
luıııın hiıtiııı ıncb·u Jnr, J..o!
ordıı ve fırk:ı kumııııdnııl.ııı, 

ordu muf ctti~lcı i. ~mdlc Cc· ; 
mi)<:ti bckdi}l', \'il:het : 

\ c 'ııtnni teşc!,kui,lcrin faali~ etlerini ektedar ctnıİ\ · ç ılı· ~ 
~ıın bıızı fcsJt zllmrclcrinc ~ene bu j .. t:l'ı) onda j~rct wık- e 
Jeıini 'c lıtı menfi fnn!iyctlerin miller t ırııhncl!ın ,lddctlc İ 
<'7.iicll~ini 'e bllha1:~.ı 1 l:ılk fıı kn ın n tı.;,kilindc mcmkkct i 
• . . f a)h ıl bilı.'ınmm ; 
ırnlkıııı lcrkıp eden koylu, • mele, e ... na H • . ! 

·ıı . • . . . 1 t kiJJ ctciklcrını ',. ; 

vüzörii 21 pare top alarak hududunda karşılamak u-
Reisicfünhur Hz. ni selam- ·den heyet tren Tuz-
1 zere gı ' 
anııştır. lada durur durmaz katara 

Tren fzmite geldiği za- yaklaşmışlardır. Reisic?ın-
rnan Gazi Hz. istirahat hur Hz. vagonlarından ınc-
huyurdukları için istasyon· rek İstanbul heyetine ve 

da merasim yapılmamıştır. İstanbul gazetecilerine ~o~-
Gazi Hz. Hami<liyeden ilerlemişler, Muhıttın 

«tıian toplarla kalkmışlar, ~ueyJe Hakkı Şinasi: .Şük-
irenin yoluna devamı es- rü Naili paşalara ıltıfatta 
nasında uğradığı istasyon· bulunmuşlardır. 
hırda halkın coşkun teza- Gazi Hz. bundan sonra 
hüratırıa miikabele buyur- bulunan askeri kıt' ayı td-
muşlar. tiş etmişler ve her böliiğc: 

" Nasılsınız, iyi misiniz? r "Merhaba, asker,.. Mer-
deye iltifat etmişlerdir. haha arkadaşlar, nasılsınız, 

Gazi Hz. ni hamil olan 
hususi tren 9 vağondan 

ibaretti. Kendilerinin kon
partımarıları en nihayette 
bulunuyorlardı. 

Gazi Hz. nin lstanhulu 
teşrifleri ve hususi trenle
rinin harrkct zamanlarıııın 

muayyen olduğu bilindiği 
için demir yolu güzerga-
hındaki her yerde katarın 
geçeceği saat biiyük bir 

sevinçle beklenmişti. bil
has~a İzmitten lstanbub 
kadar olan kısımda trenin 

dolııror. 
Kızr.ııı bir ı:iiıırşiıı yal.ıdıj!ı 

topra· ıarlrı dcııızdeıı yti'\c:.clc ı 

buğular, gö: lerin m:H ilığiııı 

hul uıuırır, lıav;ıda kırl:tP:?ı~lar 

bi!e uçıı~ııııaz~eıı, b:ıkııı bülüıı 
şehir a}akta ve &o~. ldarda. O 
d:ılıa gelııll'lııiş· rıı ort:ılı~ ııe 

1csı1, yollar ııe t~nJı:ı idi. \' ıp-
1 :ıkl m hıvı ııiııp rııruşıtııı} .:-

ğaçlı c.tddeueki hıı i. saıı ııı ılı

şrrı, 0111111 Marııınr:ı kı~ ılarıııa 

ayak b;ısıııasılc ha ıl oldu. 

mcdbi mrnlıırı, Em:ıııt·t 'e 
}.'ilılyl't erk.hı ycılcriııc 

gt•çmi~lcrlli. Cıınn l>ııundc 

\ c i~·indc askrr. poli:s \ c 
h:ıhrin. 1-ıt.ılrı ':ızi) et .ıl

ını~l:ırdı. PenL-crdcri ,.c bıi

tuıı g;ırı on hinlcn·e h·ılk 

doltluru~ ordu. 

(iazi geliyor 
ı·ı;,: hir lukonıotif thi· 

c.hı~ıı ·ıhır~ııklıı bckli~t·n 

. . 
i 

mı ct:n ~ı. ı nıeııf:ı.ıcını koruma< csa ını n 'bl 
binaı;nc1lcyh C\"'\·clcc oldu~u gibi b.ıdcmnda nıilletin bu gı 
fı::,:ıı Ur faa~h etleri şiddc~lc -.lcccğini 't: buı1ı1 ne lınH.ın 

. · . • ·\ c ·ellini be-' c ı,c de bılhn-;) ı ordunun n la mu uıoc ccmı, 1,; Q 

ynıı lı 1) urdulıır. . ı•t 
ı > ·ı . . . . . ni;r.amını ıh u e 
ı111ı1'• ı : ~ J tiri, mıllecınln ıçt m:ıı 

A Türk ınıl· rnııtc\ c.:cdh didinmeler bo~ulnı1' ıı ımıhl l.\mlııır. 
1 . 1 . . . • 1 r ttrleri sk\ hl c 

lt cııdının 'c ıncınlckotiııln ) uk.;e ' men . . 
il l\ t't 17. -,"ılı,mak i Li,cn rn ıf ... ıt, .efil. \al11N7. \C ıııı · 

• ı 1 • 1 d 1 . . ı· , 'irli cnı.:Jlcrı n'l 
OU'\lllllğll. ıırın 1C7.C\ ıt ıJ.ırııı n ,ı )/. 1 \ c /'\ ı ı 

Jt) :ımı' :ı..:ıık 'c onhr.ı mu~.ıııı,ıl' ı t'lk ·el- bir he·} et dt.:AI ır. 
. lh 1 

O, ,imdiye J ad·ır uhtuııu oföi dcıt.,rıı )Olu ırur. 
- ö r- • J.ııhrcdılnıı) c 

)Oltmd ın ~ptınu k j tinnlcr czı/nııyc • 
· il ı 1 ırıınıan mahkti· ,dur. Bundıı kô) lıı umclc '~ bı lll rı 1 ~mlıımu1. 1..· ındnıı bcr:ıbcrdi; . Bun ı c.l.ı ı.im enin ~ııp il:" 

olnı·! ııı. • 

Cumlclcrinl lrnzıruııun ehemmi) etle nıızım 
cfıkk ıtlcrinc 

lz.nıifien f$fanbula iyi misiniz,. ? diye hitap ct-
Tren Tavşaııcıldan ge- nıişlerdir. 

Çerken ' mektep talebeleri, k Bunu müteakıp me tep 

geldiğini uzaktan gören 
köylüler demiryoluna ~·oş
nıakta ve Gazilerini selaın
lıyabilmek ıçın tehaliik 
göstermP.ktc idiler. 

lı:Oıı ş, s:uıl.i diı ı~ii celırı:

Bcııı peııceırsi degildir, ynl.ıııı· 

yor; yahut Oaıo:iııin r.clişi iııs :ı:

ları alcvde:ı 1 :ı~l:ııı111 pen·aı e

ler\! döı dürdü. içlerindeki 'u lat 
kar~ıcıl.mı {:.ıziııin gcldi~ini 

mıı1dclcdi. (;u1i~ b'<ll 111 İ\·in-

çıırptırı; onlu. 

011.i Jı:ızrclkri lııhb;:~iıı;ıı s 111'11 l.ı 'lenı)İ7 I• }tlı'lC • \tC· ; 

halk ista.syonda toplaıımış· talebelerinin yanlarına git-
!ar .. '{aşA, GRzi ! ,, diye 

ld tiler ve bir iki mini mini 
pek ı·ok saıuimi bir şcki c b 

') d sevmişler ve halka hita en 
tcz~hüıatta bulunmuşlar ır. 

b. " Nasılsınız Hanımlar, Bey-
Da istasyonunda da 1 ~ 

kıt'a hen geçerken resmı ler,iyi misiniz?,, demişlerdir. 
s~lamı ifa etmiştir. Bundan sonra tren hal-

ı-1 G• b d de kırl yasa nidaları ve alkış ereke ve e ze e · • 
Gazi Hz. için çok samimi tufanı arasında !f 1:1zladan 
istikbal merasimi yapılmış Pendiğe hareket etmiştir. 
binlerce kişiden mürekkep Bu esnada İstanbul hc-
kafilelcr Gaziye hürmet ve yeti ile İzmit heyeti Gazi 

Demir yolu güzergahında 
zcviu tıı ı 11 ~a ıı ı :ıııa tin rıııdJk i 

her fert tren geçinciciye 

kadar mendilleri, elleri ile 

atıyı dııyurınu} or. Oöııüllrriııdr 

onu görıııeı:iıı sc\ d:mııı taşıyan 
lnra lııı :-s!:ları ı ır ııcvi Jdoı o-, . 

Gazilerine selamlar yolla - form tesiri yapıyor. 
makta idiler. Sıcağ? dııymıı}Of, }Orguıılu'., 

Bilhassa Pendikten itiba- lıi setmiyoru7_ Kcndımizdeıı 
ren halkın coşkun tczahü - ~eçıııiş gibi bir hal ;ryız. 
rnlı emsalsiz bir manzara l:\'et, evet lstaııbul bir hnşka 
arzediyordu. mevsiııır, l>a:ı:ır:t lıeııziyeıı, fakat 

İstasyonlarda oplanan fcyz ,.c ı:ereca ıdn l;fıtü ı balıar-
hdk trenin lokomotifini~ö- !arı geride ı mı"lrnn yeııi !·!r 

dc he) cc:ııılı 'c e\ İn~li 3 
9 

bir u~ultıı ) ukı eldi. C.mlaki 1 
hutLin lokoınotirlcr umiuk- ! 
IL·rilc bıı se\ ine~ itiral et- j 
tilt·r. 

~·ı.ıt on birde Bıı) uk 1 Jıı
l:hk.ırı brctiren ha~ r•ıkl:tr ve 
çi~·cl,lı.:rh: don ııımış Lren 

y:ı\•l' , nrn;; g.ır:ı d:ıhıl cıl· . . . 
du , c heyecanlı nlkı~l:ır :ırn· 

ııu.l:ı durdu. 
1 1 ·ızrctlcri trenden 

• 
! 
i 
1 
5 
f 
1 

i 
= 
= ! 

cii'ıle: 

a: lfikim Me ıdıler, d di.~i • ı·ııııııı :ı<l:-ıııl:ırısııı•z· L:Jltrı ~ 
ıııılletiıı, \':thnııı ! er tiırlii ıu•: ,.e ıııeııfa. tkruıı \'1" \l' 

1 . . . ı. ıarı ı ıtlı ıı 
,:ıııııııl r tev !ı cdılıııış!ır. l~m~t etıı~ıı.: ıı " ı.:' 1 r mılletıııı ı ı İİ} ıık ı :ıkl 11111 1ı11ıd ıf, :ı ed ı kcıı bıı ııcı 

ııııvctle ita rJ l t •hı"ııalırfır. » 

Biirıık 1 :ıiaşk!irı ı lı r:..es iiıer!ııJe f c\ J.al"ıd t sır 1' • 
1 

be) aıııılı :ızıııı hey can , c ıı ııb.ılı ıır. ı.dırııı ş 'c <0
•• 

ıııı?lır. 1 ~ \ el· 
Sa~:ırr:ı p,autc~i B ışııııı' arı ıri ıazınıııu ı 11 1

' ~ 1 
• 

ı..:ınıı,_ tercfımaıı olanı.'c şu ciııı!e :it· c •\ap ' r lı: 
Tfırk milleti 1 :ı;:ıs!<ar rrlıperiııiıı ııurJııı: iıuzıııd 11 

k l • 1 

rınd:ı. sarsılı.ıa:>. bır ıııı:rn 'e satı.·ct c } uı uı -=~c. • 
1 

ıııinnetledni bildirmi:;.Ierdir. Hz. nin katarının en sonun-
R~isicümhur Hz. kendi - ı· da ki hususi vagonlarma kabul 

ierin:: gösterilen hu samimi d·ı . 1 R · · ·· l u Hz . . k _ h c ı ınış er, eısıcum ı r . 
merbuhychen ço b~lutekas- heyet ile samimi hasbıhal-

. ) cılar ve • mu a -
sıs o mu,. d I lk / lerde bulunmuşlar, bu su-

rüniir görünmez vagonların mcHiııı<: erdi. P.uıı,ı Gazi 1.:e\·-
pencerclerindc Gazinin çeh- siıııı dcrs:k >eridır. 
re.sini arıyorlardı. A 

Gazi Hz. Pendikten ~~.J" fı_ 
Haydarp:ı.,aya kadar olan ~ 

( :ıır.ı 
iııdilcr. Oııu h:ı_.\ ekil \'C 

.!\keli... rdc;i p:ı~ ılıırlıı di er 
k:ır"ıcı1.ır takip ctcilcr. Bıı

) tıl. c:ıızi J oı~uni bir ko)

nım, ll)l\İ rcnl,tc bir .krl\:ıt 
ılc J,rcm bir p;iınıkk jl\ .. :ı ct
mi~lcrdi. Pnn.ım:ı ,.ıpl,..ıl.ırını 

cllcriııde t.ı~n rhrdı. 

l • = 
: 
1 

e 1 cıcJicri p.ırçalıy.ıca:..tır. 'il ................. • -
j h ....................................... 1 t ......... a··-·--- ···1c········ .. ···aa 1 ıcı • ı<:ızıııı \C ıı. ı • " ı 

arın. . apısın J ı. l s:ıir crkt.ıı rrfal :ıtınd(' 
~\c lı re ısı \ c r.ıt.ılnr ;ı ulı- 1 ıfrc ı ı:rı • 

• r. 1 n fl !ı) ıııı 
bdc her ;stasyon a .1~ ·.a retle Pcndiğe mııvasalnt 
~ok büyiik ve kıymcllı ıltı- J cdiln,iştir. 
fatlarda bulunmuş!ardır. 1 Pcndikie 

Tuhuın ! 

A
kşam rc'i'.imiz qayıfa 
kelimesıni Arapç~d~d 

. • rUn du~un ,-eznıne uyg 

diye daima « s:ıhife> ~eklinde 
yauır • Be.1 buna geçenlerde 

d f k d i et elm~t:ro. faz ığım bir ı ra n şar 
Akfamın kıymc!li sekreteri 

b ·· beııl Enis Tahsin Bey, ir gun 

}'o1da durdurdu : 
. . d dı sahife ke-- Aıızım, e • 

l:me~ine t::ıblmışsın anın hak-
sızsın! İmla logatine bak görür

"~n ki «sııhif e» yazılıdır orada · 
Evet dedim , biliyorum, 

orcda i!.ı tü:-lüsü de yazılıdır. 
Bu g~.;.ı. Refikimizin dünkü 

nü~fı:!l;ır.ı:!a gözüme çarpan bir 

sc.rlavhada « tohum ~ kelımesi 

• tuhuın , yazılmıştı ve galiba 

iınla logatindr hu ~rlü bir ya· 

ıtlış şekli yoktur. 

, _____ _ 
iRTlliAL 

Pendiktc Gazi Hz. ni 
Başvekil ismet ve Meclis 
reisimiz Kazım Paşalar lıa
z~ratı, Pcndiklc kamp k~
ran Daı üşşafob t:?lcbesı, 
ve Pendik halkı karşıla-
mışlardır. 

Tren Pendik istasyonun-
da tevakkuf için yav~şla~ : 
ken Gazi Hz. k~noilerını 
istikbale gelen ismet ve 
Kazım Paşalar hazeratını 
görmü:;;lcr ve pencereden 
cllerile selaınlaınışlardır. 

Tren durmuş ve derlıal 
. er •k Kfızım ve ismet Pa-
ıı ~ . 

}arın ellerini sıkıııışıar, 
şa A t_• 

kendileri ile sa111ıını . uır 

k·ıd" nıusafaha etınış -
şc 1 .., 

]erdir. ··~ 
p ndikte trenden indı :-

1 
. e zaman Pendik halkı 

crı , d 
ınuhlar tnrarın nn 

naınına 1 d. 
G 

. . Hz. ne arzı ıoşaı:tc 1 
,nıı 

rdilnıiştir. ,, 
ekilin koşkunde 

]Jaşv 
. . ··mlıur Hz. halkın 

Rcısıcu • 
.. t ftrnsında Kazını 

t ahura ı " 
ez I t Paşalarla beraber 
v~ sme k .. ki . 

k·1 Paşıuıın oş . crı-
Bnşve ı 1 d . ·f buyurmuş ar ır. 
m teşrı . k .. 

. t aşa Hz. nın ·oş-
lsın c .P .. ddct istirahat 

künde bır m~ H 9 36 da 
buyuıan Gazı . z. k Hay-

k trene bınere 
Mustaf.ı Scrfi Paşa mcrlııı· tc rar ket ctıniş· 

darpaşaya h11rc 
n1un kerimesi ve Edirne c~rsı

lırıd .ıı merhum dumansız IJ:ırut 
nı ıcidi ciıı izzet p:ışaııııı lıaliksi 1 
l:c!ıı lıı:ııım d. bir f,:ıç giiı:lü:~ 

l'1. 1ıat•ızlı~rH miı eakip dü ıll de 
lcrki lınyat etmiştir. 1 :ı.~ 11 stcs 

Ç\lr.,.anıb:ı günii Ak~ rıı)dıı 

Siııc. li b:ılıkaldaki koı; ırıdarı 
k:ı!Jırıl:ırak Merkez eferdidı•ki 

Aile kabrist:ımnıı defnedilecektir. 
Ceııablı:ık :ıilcsiııe s.1brı cen'il 
ilıs:m bu} ıırs•ın. 

lerdir. F l · B 
f. ·miz et 11 • 

Paris sc ırı 
P d·kte ismet paşa 

de en ı G . 
. k .. klerinde azı 

Hı nın oş d .. ··ıAk. olmuşlar ır. 
Hı ne mu a ı 
v. diklen bf a11bula 
""en d·kt 

H 
A tren Pen ı. en 

u:;:.ısı . 
1 "stasyondn bırnz sonra ıer ı 

kk f etmis v~ bu su-
teve u "' k 
retle Rcisiciiınhur Hz. ·en-

d ·ı . . bckfit.•en halkı se-
1 erını J 

kısımda vagonlarının arka \ _ _ __ 

_k __ ıs_m_ı_ıı_d_a __ o_tu_rın ___ u_şl_a_rd __ ır_. __ --ıo ____ --__ _.. __ ...-.-...------------1 

flli knrar heyetinde 
Alı karar lıeyeli rıyasetinden: 

Jr.,ı:ıl 1.amnııındıı Kifıı;te Frnm.ız
lar t1.1raf ından polı m~murluğuna 

tayın t'dılme ınde-n dolayı heyeti 

mıılıı.u~aca hidematı de\·lctıc 

adcmı i-tıhclamına karar verilmiş 
ol:ın Kilis !>clcdiyesi sabık ça· 
, ı.; u Mehmet Nuri efendinin 

kuvay i ıııilliyeyc hi:ı:nıet mak adile 

1 

po!ı mcın~rluğuna tayin kılın· 
dıgı ,.<." polis olduğu müddetçe 

1

1 dahi!d .. n aldığı ınalOm lı milli 
ku' \etlcı imıze bildirmek ve gön

' elem.ek surctile kuvayi milliyeyc 

yll!d m ctti~i ve amali milliy~yc 
muhalif olmayıp bıliiki muzahir 
oldugu tahakkuk etıni§ olnıakln 

lı:ıkbııdaki kararın rer'ine Lıl

mıfak karar verilmiştir. 
.Alı karar heyelı ngoselınden: 

ı r ıısızl:ırn ~ar~ı açılan cidali 
nııllide heyeti hiikiııııetle bırlik-

te Osıııaııiyc}'İ terkle Uagçe k:>-
; .ısına .,, ttigi l·alde bir miıddet 
soı rn Jıükiımctı rnıl:iyeden a)
ı ılarak J·raı sız i,grıli . .ltıııda 
l uluıı:ııı Osm:ıniye)c :ıvdd \c 
,azife !·abul <U:.ğiııdcıı dolayı 

f•eycti malısu~ca hidcıı atı de\-
1 't" :ıdeıııi ıstilıd. mııı:ı karar 
\. ·ı ılnıiş olan ı\\i is mektebi baş 
ıı u:uliıııi sabıkı f\\urtıız:ı efendi 
fT:u sızlarla) :ıpıl m cidali Mıllt-
~·e ı~irak dtigi \'e biiyük taa
rruzda geriye çel ılmi)crck esir 
,•;ıziyetiııdc dalıilJc kaldıı;ı \'C 

k,ı\. yi ı •illiye kuııı. daıılaı rnııı 

ıııııv:ıfnk ti rile esasen ul le-

Eiııde bulunan rı!eklep ıııııdiir-

1 ığiınü if11ya devam e) 1 lığı 

esnada Fraıısızların \'aıi;eti 

hakkında kuv ~ri milliye kum. ı:-
danlarına ıııalt"ıııuıt vrı Jıgı ve 
talep edildıkçe ku \'ayi ıııilh> eye 

)' • 

Bugün şehrimizde 
i7.ıııir, 6 ( A. A. ) - lzmır 

şnıııpiyomı Altay t ıl.11111, btnıı-

bııl ~nrııph•oııu O:ılal:ı ray ve 

I-rııeı bahç t:ık1111J trı ıle nırıç 

ppııı:ık ii7r" ı .. ınct p:ış1 v:ıru

nı ıle hu.ı;f ı Is :'11 1 ul:ı lı .ıe' et 

etıııi~tir. 

b (dllDllZ 

.. z üzerin. .. 

Ciazinin ya1111ula 
Rci--ıcuınhıır l Jz. JH! J.;,\tıbi 

umııınilc ı i Tc\ fik. fırl,.ı J ,\
tihi 11m111ni ... i :--.ıffcc, ıııchu · 
l:ırdıı11 :.ılih (Bowk,) lh·ccp 
.%L lıtıı. l\ılıç ,\li, uri ( l\u· 
t ıh) n). \... ıf ~Bilecik) \luh.ı
fız l,ıtıı:ıtı l~um:ıııd.ını f ... m.ıil 
JJ,ıUı '\lıtlw.ıt umum ınu· 

dıını ı:r1..· ımcııt J:kıcm b.:)
kr rd.ık.ıt etmekte idılı:r. 

htikbal merllsimi 
Ri\ a-. ri cumhur 'nı,:oıııı 

nun tı u Hk hll\ uk ıınHııı 

m:ıl,ırıl · ınelıu-.hr, pıı":ıhr 'c 
.ı kcri uım:ı :ıınız :ıh1.1 ın1.:\ ki 
ctmi_.f('rdi. rır),a muzık.ı 1 

1 tiki.il mnr~ını tı.:ıcnn ıın 
) ... u ı cch.rhn ( :azi hnzrctlcri p ı;-:ı· 

... hr.ı d<ı~nı fü:rıkdıkr 'c 
birer l>iı·1.:r h p inin t llı.:ı iı11 

~ıl-:ır.ık lı:ıttrlıırırıı ordu! r . 

< : ·mıı ı ıhtımı h '' ııı'""ı el \m 
'itZİ\ t•tiııdc dur·ın kt·ı, 

poii ... , · ııhı ive kıt' ıl ııı ıı "L'· 

Jlınl ıdıl. r. e 
kaSUlB 

tn 
şe 

ett . 

ir" 
oıı.I r lirı ve f nııı ızltıı ıı ı 

fuzile 1 iç bir n cımı riy t <' t 

111 ıt-

tef ıkaıı k.ıı ar vcıılı111 tıı • 

Bın ık (; ıri, ~·dikcı:n hir 
l,ick h.ıli ıd J.\ı 1 dıırmı 

knhı .1111.111 el hcı 1 rııni1.1, d 1 ç 
'c 'tık -:k ... _:-.ıl : 

\lı.:rlı ıhı 

... ı.; ,\ı ılı, rl.ır, hu ı.ı 0 wld · ı. 
ı ) cl.p rL bir l::S. 

\krh·ıh:ı! 

Di\c c, '·ıı ' 
G ııı lı.ız11.:tkı ı 

11111 ı ınund . 
'1 ... 11-.11 1 • ? 

ı\ l rdıı. 

h1.:r J..ıt'n· 

Dl\ .. • J,u c ın " tını 1 

... ııt1 ul.ıı, L. 

1 p ,,,ıın!. 

l\id ıl 1 11 ••.ı ı tıl.ır. 

Bıı ız ikıdc I' 1.:ııko; 1\17. 

lı.., 1 ( ı) 1 C JHfl:ll f 1 1 1111111 

kı/. ı i 111ılır h ;m.:ıl 1111 • 

<.hır n mına kır hukct tak 
dıın cuf. 

tü ı r-ı s , rıı~b'u lar \C l;ı ı- , 
1 

teflış ll r \C 
. l fıı kı :ırı 1 

lcrcc ı j.~ılık bir iı.tıkb:ıl ı l.ı l· ı ur r 
l r İ) etı cu ııı 

J •r;ı iar.ıFıııd n t kip oluıı:m u- ra ıııJ. 
t rcııııuııılrrı 

} uk (ı:ızı :_.ırı ı ıııcrdl\eııleı ı 

iilcı 111c :: ldıklcri z.ıııı:ııı hır 
dJlııl ld ıl:ır. l 

Pt.Jşa aı 
Jsmt•f ve ]f 8zını 

il 1 1 ı 
R i .cüııı ur 

altı) \r: 
- \':ı, ı 

hı .. 111 kop! il. r tıısroııuıı o ıiiıı
de dıır:ı.ı kıt:ı:ıt, polıs ve 1rbı

tai lıclcdiye muf ı ezel en, 'c 

i l 1ıut1~ı 1 

lllll ' s :ı 1 • \ • 

1 at ctıııı, er 1 r . Mı 1 
• 1 ' l \ • 1 ı ı reı~i 1 ı ı ' Lıı 

ıııeı bl\ ı 1 ı ı, s ıflaı ııı :ı:-kasırıı mı:! p ş 1ı ıı rı 
ç t 

garın pel'ceı elcı İ'Iİ dolduraıı ııııl.fı 
t < 1 

on 1 i kr,·c hal< l ıı ii < rrm 111 sc>, ctl ıı • 

caı11. .. a ı alkı.'ı>orl:mlı. f ın cı .. : ~tı ı,lcıdıı 
1 

ırı 
O:ı? ı 1 17.. ıı eı dı \'Llllll b •• şııdn h zcterıı 11, r te11 ' 

b k f 1 1 • 1 1 :t kll 
ıran k\ak u cıtıhr \C ı:ı- h rat } pırı ıııa 

ra ·ı ıeıı 1 
:ıı 7.UIHI 111 

B 1 l \. ı,;..ııf sııı ıııa \C r -
t .ı ıfçıi:ır ıçııı hı hı m ız bir 

clı ıı nk rıı 
i un sr\ ııı .. ı 1 
seıılıkler t riıl ıııc \ tı-ı 

fır t Vı hı. So 11 n J.ıtıntı ı \ c ~ 
:ıt. ı ı . ı sıııcl:ııı gcçcı l· ı ı. -

hıııd:ı. ı-e· iı~·cn ~o •ı ti ı )cılı ·:ı 

ı:kıp o'dııl:ır. 

:Dcı izde 
11 ıll-ı ~ ımd. ıı t 1 1 iir fı 

d '· m edl}OIUll. ~I •il l ı ~ :ıı 
a ,ır ı ı lı ı ı t ı' c !eri, ıı \ ı ! 
ı.ıl rı ıı)Ü k dı,\:tlll

nıı l.l ak t • 

lh}ı:f~rı.;;1 hı ı l!tı..1de 

~ ) ı ı eFai ıiıı Cıul em. 1, ı'"r -
l<ın:ılı 'npıırları de-

Sıh,1yda 
O:ıı: ' zı ıl rı ıı ı 

al n 
ı. ı 1 rıf.•ı 

<' ' r. 

G: .. z ·ayın ta 
ıl p () (\ 'ıt) 

, l.ılıı ıı Ş ıu K 
r 'd 

1 r mi L 

v fi 

(ı 1 

. 
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(_ahi konferansı dünden itibaren çalışııııya başladJ. 
//(~· :.-; ( Çorcçil) in Yung planı ve Ren meselesi 1 BaKrue·çmUk Haberler . 1 - . 

c ~~ h ----- ııtiiz(ı/\,ere ı 1

'f.-l~ ~;, attratll Ayrı ayrı iki komisyon tara· 1 

J.~~ . fından tetkik edilecek Yeni talimatname 1 Rııslart;y_e11i t~c~r~t 1 

f;ıgf/fzlcrfn f ahşidafı Lahı, s ( A.A ) Frnıısıı, Almanya, Belçika. lngiltere, ltalya hazırlftndı nıııahedesı aktt ıçuı ı 
__ _ --~ ____ ve .Japonya müme:<silleri Fransa munıhlıas heyetinin ikamet Barem kanununun tatbika- Ruslarla tacirleriıniı arn- ı 

j 11 ,,.i/iz.ler Ça11akkale ve Gelibolıtya asker, ctt;ği otelde :\!. l3ri an ın nezdinde toplanmışlardır. içtima tına dair olan talimatname- sındaki ihtilaf halledilmiştir. 
b / · · / iki sdat dcnım etını~tır. :\lura!ıhaslar yarın sabah telcrar nin istihzaratı bitmiştir. lhti!Mın halledildiği lkt11at ı' 

toıJ ve tay~·are ta ı-~ıt edi,yorla1·c ı 
1 1 .- G ~ topiaıımağa karar ,-ermişlerdir. i\I. l3ri <ın, başvPkilin nutkuna Talimatnamede Ankıırada vekAletinden lstanbul ü:aret 

-o - c~vııp verecektir. Biiriil aktedilect·k ilk celse hususi malıi - devlet mebaııisinde oturan nıüdtiriyetine lılldiıilmi~t! r. 
Çanakhle, evvel r:nirde dört Hatta topçular müdafaaya l 1 1 k b 1 k ı · b d 11 'flClir••t <Jda<. ı rc' ı' " l"_ı·ı'le ı'<-yc tte o aca < ve öğlet en sonra vıı ·u u aca tır. memur ara ayrıca ıcnr c e - , • 

·•1 k b' l .. · d .. h•kı'm ols• da ıank veya gaz mı. ı ır c~o ;c t.ıenı. e uç • " L~hi, 6 ( A.A.)- lll. Briandın teklifi üzerine murahha~lar verilip Yerilmiyeceği esas 
taLur ve iki botaı }a ta- k~llanmadan nelice çok ıüpheli reisk :-:U mıına\·ebe ile yekdiğerine halef olmalarına kanır mevzuu te?kil etmektedir. buçuk 

ra!mJrn ııı:idafaa td!lıyordu . 

Donaıım•nın nih.yet~i1. topları 

bunJ.;a yarJırn ediyordu. 191 Sten 

itibaren don3nm•ların berri 

nıo\ kı!ere hrıı açtı~ı ateşler 

a~lıo bir !erakkiye nail olmut· 

ııır. Don,r.manın en ku\'veılı 

ıı~mikrlne muı-..dci! keşif ge

mikn ' 'e floliilslar yordım edi

ynr<İ!ı. BGfan lıe".!tfler kaydol-

ır.uılıı. 1-fav•l t>r"ıudat ile 

ınbetlcr ta:; t'ı:ı""'' tayin oiu
ı,uycırJu . Piyade • tam bir kol 

0,dıı:ıur. !oplarına muaılıl bir 
ku•y,!!)e :•k.:ye •dilmiıli. Ayın 

21 l!:de Ç anıkh!• ahı tabur 
ı...ıı.fı..dnr. m'ıd.faa dıliyordu . 

Gelibdu ;ı.rım edanM !lç yeni 

:.ıaıarya ~crleşlirilır.iıti . Ort~ 

ç~;'b Jfl t'p yolda ~d ' . 

3 puduk 16 lop >ohilo i~· 

dir:liy-0rdu. Havai kuvvetier de, 

tevsi edılmiıli. 

5 clımız tayyare•! c!on Pegasus, 

ahı deniz ıayyaresl olan Argu• 

• ile talı:l'iye olunmuı, ayın 281nde 

2ı)C.)t!n<u !;,.,)un 13 makinesi de 

munııalaı .-tmlşli. T eşrinievvelin 

9 ...e l O unda bir kaç tayyare 
bö'!lı)ü dalıa hazır olacaktı. 

ıı.,,·ekıl (Loyll Corç) berri, 

habrı, ho,·ai harekeılerin lan-

Zimİlle memur kabine cncü

m"ı>lnln rlyasellnl bana ıevcih 

eLıılfti. Ayın 20 ılnden 28 ine 

kaJaı dn•m eden bir haha 

t:ıdlıeler içinde geçmişti. 

T;irklerc ail lstilıbaralımız, pek 
hı'r.tlu ıdı. Şimdiye kadar gö-

r .:nen Türk ku\·eıleri, •lperli 

mevl:.lltre karıı harekd edemi-

yccek •ill'orilerdcn lbarelli. iz_ 
mirJen İSonbula gtden Türk 

h v,tleri!lln baıları nerede idi? 

Bunlar Çanakhlaye hücum 

edecekler midi? Bunların lopları 

ve mülıimmalı noden ibarelll ve 

Lu lıiicuın için k51i midt ! 

Bizim lıütün bildiğimiz, va· 

z •ı din~izi;;. mahduı olmakla be

r.Lcr muhkem olduğun~, ha\'al 

k ı1' rlimizin faik bulunduğunu. 

top 1 r.rımızın kiyas kabul etmlye

cek bir holde olduğunu ve Türk-

ltrae tank ile muhnik gaz bu· 

lunrr.adı~ını bıiiyorduk. Ayın 

23 inden s~nra hava! tcfevuku-

n1UZ 

lu da 

ıonra 

büyük 

a- l~ıldıktan ve Gelibo

loplcrım:z dizildikten 

Çonakkaleden ancak 

lıir a,keri harekede 

çıkcrı!aceğın.ız aşikardı. 1917ilc 

1 !l lS .rrnnda hiç bir ıaraf , 

l.iç olnıaz,a ayni ve.aiti, ayni 

clerocede tC'pları \'e taıyarelerl 

haiz olmadan böyle btr mevkic 

lıiı cum etmezdi. 

Muhacim tarafın karşıdaki 
her asker mukabilinde ıkı üç 

asker kullanması da ,arttır. 
Tecrübe gösleriyor kı muha-

cimlerin topları müdahlerln 

toplarına h~klm olmaz ve on

ların piyade mevzilerini zaptet-

llıel'e piyade kütlelerini milral
yozlara ve ıııuallem askerlere, 

ıd crrülerine kartı oevkolununa 

lou oncak in•an öldürmiye 

:-rılinct"r olı.or. 

olur. Bu nokıa, yü?.lerce misali!~ vermişlerdir. ilk celseye M. Jaspar riyaset etmiştir. :\Jurah- Talimatnamenin bu kısmı 
sabit olmuştur. haslar me\'Cutmleselc!eriıı biri Young pl~nı ile i~tip;al edecek tetkik edilmektedir. 

Ben bılhassn , jg mayıı malı', diğeri Ren nrazisi ile meşgul olacak siyası iki enclime- * Ankara yangını dolayı-
! 915 te Anzaklarırı, Gelıbolu ne tevzi edilmesi hmusıında mutnhık k~lmışlardır. sile sigorta şiketleri nh\kada-

yarım ada•ına ılk ç•ktıkları za-

man Türkleri püs1'iirlmderini 

nazarı dikkate alıyordum • 

Burada, Anzaklar top kuv;·eti 

itibarile daha geride oldukları 

ve tayyarelerin yardımına nail 

olmadıkları hald• Türİdyen!n en 

mualltm askerlerin! p~ırt:rql,rdı. 
Faksı Türkler <<"8rtt ı·e 

ı•hametin en mUste•ı.asını gös
lerdiklerl halde eteı kı.rıısında 

erimişler, h .. ılar üzerinde bin
lerce nıakıul bırakmıılar, bu· 
nun neticesi olarak •ıhhı 
sebepltr nazarı llibarc alınarak 
tarafeynin muvafakalile bir 
mütareke aktedılmiıli. Onun 
için 28 eylnlden sonra, Çanak
kaledekı ıabiyevl va7.iyet yü
zünden rahat'1Z olnııya lüzum 

; ııörrn~yordum. 

1----- ( llltmedı) 

1 

1 Misyonerleri touoıını! 
t -··-

/Cemiyeti Amerika ga-
. zetelerine nasıl aksetti? 

Rund•n bir müddet evvel 
İstanbıılda Mi•yonerlcrı kovmak 
mak.adile bir ccmivet teıkiline 
teşebbus edılmiıll.. Son posta 
ıle gelen• Nev york Tımeı• ga

zeıeıi bu meseleye d<lr Ankara 
muhabirinden aldığı bir telgrafı 

dercetınekcdir. Telgraf ıudur: 
•Türk lıükOmeli, bazı Türk 

gazeteci ,.e münevverleri ·~ra

fından tesisine teıebbcs edilen 
misyoner aleyhtarı bir grupun 
teı~kkülüne mü•aade etme:ııiıtır. 

Bu grup , hala misyon~rlık 
ruhu ıaşıdıkları ıddiasile T ürki
yedelr.i ecnebi , bilhn"53 Ame
rikan ve FraMız ınrktcplrrine 
hücum etme~te \'e yeni Türki-
yedeki rejt:ııin ne dahili , ne 
harici dini teşekküllere miisaa
ce1<Ar da\TJnaca~ın· ıler! 
ı!irmekte 1-:li. 

Bu cemiyet men•upları Tür
kiyede en son misyoneri alın· 
caya hdar uğraşmağa endet
nıiılerdi. Fakat Türkiyede her 
cemiyetin lıükOmet tarafından 
tescili icap edıldiği cihetle müra
caat vu'rnunda ta>vlp edilnıc
mişllr. Rinaenaleyh, bu grup 
hiç bir faaliyeııe buluna
mıyacaktır. · 

- M.th=~~-.-.ı-•• - ••• ıi ... ---

Ahdi tarifeler 
Oirn•rühlcr uıııuın müC:ürlüğü 

i~talislik ve tetkik ıaüdürü 
Mustafa Nuri B. tar~fıııdaıı 
• Türkiyede Ahdi tarifeler • 
uııvam altıııda ıııülıiııı bir eser 
neşroltııımuıtur. 6 ağ:ı stos. 1929 
hrihiııe kadar ve bu tarıhten 

sonra ınııiıtdif dev:etıere karşı 
mer'i tarifekr lıakkıııda nıalO
nıatı ihtiva eden bu kitabi 
niçin ra7llığıcı, r-ıuri D. mu
kaddemede kayddme~tedir. 

Büyük kitaba 33 salıifayı ih-
liva eden ,.e çok güzel Basılan 

bu kıt' r.da 5, 9 ve 12 misle ta-
bi tarife ıııınıaralnrı, Mıırnkkat 

ticnri itilfıfııaınel~r ( Modos vi-
vendi ) alıdi tarifelerden istifade 
eden ve etmiyen devletler fa-
&ılları ile muhtelif muahedeler-
lo kaLul olunan ahdi !arifeleri 
gösterir bir tablodan mürekkep
tir. Bilhassa Ticaret ve sanayi 
alemimiz için çok ınlifit olan 
b11 kitabı alAkadar karilerinıize 

tavsiye ederiz. 

I.ahl, 6 (A.A.)- Bu sabah aktedilerı umumi içtimada rana l 30,000 lira tediyat 

Felemenk murahhası konferansa iştirak eden devletlerin yapmıştır. 
mümes.•illerine beyam lıo~medi etmiştir. l\l Brian konlcran- • Adapazarıııda bir evin 
sa ait tertibatta gösterilen yardımdan dolayı teşekkür etmiş- izbesinde altmışı 'mütecaviz 
tlr. Rıllill ını i~akercye saat 16 da başlanacaktır. talebeye Arap har!leri lle 

Pnris, 6 ( A:A.) - Gazeteler, Lı\hide tetkik edilecek ders okutan bir hamm clirmü 
nıcselderin ortaya çıkardı~ı güçlliklcri takdir etmekk bera· me~hut halinde ygkalanarak 
ber konfernnsın murnffakiyetle neticeleneceğinden şliphe adliyeye teslim edilmiştir. 
etmiyorlar. • Ticaret oda:;ı tarafından 

Zeplin Amerika da 
Bu sefer Ok_y_a_n_u-su-·92 sftat 40 dakikada 

~cçmiye mtivftffak. oldu 
Lakhiirst, ( A.A.) - Zeplin pazar g,iinü saat 21 e 8 

kal.ı yere iıımi~tir. Zeplin Frederhsclıafen ile l.akhurst ara
sındaki seyahati 92 saat 40 dakikacla iklııal etmi~tir. 

Beri in, .5 - Graf 7.eplin saat f 6 yı 22 geçe Amerika 
sahiline Yası! olmu~ Ye lıir buçukta Lakuharsto muvasalat 
etnıi j tir. Seyahat 93 saat devam etmiştir. Balon Lakahur~te 
gelince Alman bayrağıııı çekmiş ve Ncvyorka doğru bir 

ceyeJ;\n yapmı~tır. 
Zeplin :ı! buçukta l\'ev York tizerine vasıl olmuş \'e 

halk tarafından şiddetle alkı~lannıı~tır. 13olon >aat 3,45 tc 
tckrnr Lakelnırst lizcrine gelmi~, dörtte karaya inmi~tir. 

Balon yolda epice fırtınalara tesadüf ctmi~ ve yolunu 
eğiılirmeğe mecbur olmuştur. lhlondaki gLdi yolcu genç bir 
andcdir. Seyahat c~ıı:ısında hapsedilmiş ve Lakekhrstta 

zabıcaya tesiinı t)lu!"ın1u~tu~. 1 

Lakelıol>t, h ( . . ı\. ) - , 'e~·yeork 'l.'aymis gezctc,ının 
muhabiri, /'.cplinin lıcrlıiri cı,ooo dolar Yeren 18 yolcu Ye 

nıııhinı bir pos rıı ile yapacağı bir devri :Hem seyahatinde 
nıHlolduğu paranın yarısını çıkaracağı mliı::ılcastnı serdediyor. 

i\L Ekner gelecek ' ene ~imdiki balodan daha kısa, daha 
kıılın ve daha sliratli bır zeplin in~a etmek niyetinde bulun
duj:tuıı söylemiştir. 

Mısır - lngiltere ihtilafının esas maddeleri 
Londra, 5 ( A.A.) -- Morııing Post gazetesi i\lısır ile 

lngiltere ihtilMının a~agıda zikredilen esa>lara istinat edece
ğini yazıyor: 

ı K:ıpitülı\syonların yakında ilıı;ası, 

2 l\nrısolosane mahkemelerinin kapatılması, 
3 Fcv kalı\dc komiserli~in kaldırılma;ı, 
4 l\ahircdeki lıı~iliz kırnatıııııı geri alıııınası. 

Avusrturyada elektrikle sui kast 
Viyana, 5 (;\.ı\. )-- Kurııoburgta hii\'iycti bilinmiyen 

bir ~nhıs yol orcasına ı;ctirdi!);i bakır bir teli yüksek teYCt
türlii bir elektrik ~eiıckesine ba~lıımı~tır. Tele dokunan birçok 
kimseler elcktriklennıi;lerdir. Bunlardan liçii ölmli~tlir. Tah
kikat yapılmaktadır. 

Romanya kuyularında gene yangın çıktı 
lliikreş, S (A.A.) - i\loreni petrol kuyııl:ırında yangın 

çıkmı.;tır. Yangın yakındaki kuyulara da sirayet etmek tehli
kesini göstermektedir. /'.ayiat 200 milyon leyi lıulmaktHdır. 
Çin - Rus me1'elesi etrafında konferans, yok 

Mosk<ı,· a, 6 (A. ,\.1- Çin - Rus hududunda muzakcrat 
cereyan eui~iııc ve yakında bir konferans toplaııaca~ıı~a 
dair Çin me.,balaıındaıı çıkan haber kat'i surette tekzıp 
edilmektedir. 

Bir Alınan tayyarecisi düşüp öldü 
Orly , 5 (A. A.) - Beynelmilel seyahat t-.yyarelerl arasında 

terlip edilen bir müsabaka esnasında A iman ıayyare fabrikatör
lerinden ve piioı!arındaıı Hofrnan, tayyaresinin bir kanadının kırıl
ması üzerine yere düımliş ve ölmüşlür. 

ltalyada İngiliz lirası kalpazanları yakalandılar 
T urino, 5 (A.A.)- Evinde 600 bin liralık sahte lngiliz parası 

bulunan Primelli irnılnde bir şahıs tevkif edrtmişlir. Bu adamın 
şeriklerinden olup bu sahte paraları sürmiye çalışan yedi kişi daha 
tevkif olunmuştur. 

Çekoslovakyada yeni bir komünist nümayişi 
Prag, 5 ( A.A) 600 komünist cuma günü Barhnavada 

binlerce katolik Yunanlının ziyaretg&hı olan bir yere hücum et
miılerdir. Zabııa ile ••keri müfrezeler imdat almış olan komünist
lerin üzerine yürümUılerdir. Bir çok kimseler yaralanmıştır. Mü
taaddit kimseler tevkif olunmuştur. Barhnava belediye risliğini ifa 
eden ve bu hareketi hazırlıyan komuünlsl tlddetle aranıln,akıadır, 
fakat hlla izi bulunamamııtır. 

İngiliz iplik fabrikalarındaki grev 
Londra, 5 (A.A) - Pdtronların ameleye iş vcmemek hu

ıusundakl kararının latbikına bu hafta nihayet veriltceği ümil 
ediliyor. 230 bin yapağı ve keten tarakçısmın iplik fabrikaları 
1&hiplcrıle müzakereye glriımclerine mü11.ade edilmiıtir. Eğer 
amele llcretlerde yüzde on ılc.ı raddesinde tenzilat yapılmasını 
kabul etmemekte israr edecek oluna yüzde beı tenzilat yapılması 
elall üzerinde bir ililıl l.wulünc ihtimal verllıyor. 

dııiml olarak antrepo, tahmil 
ve tahliye buhranile meş

gul olmak uli;,crc yarıca bir 

komisyon te~kil etiıimi~tir. 

• Maarif vekaleti bu sene 
tarih, c~rafya, fizik, kimya 
riyaziyat ve tabii ilimler züm

resinden tahsil için Avrupaya 

talebe göndereceklir. 
Adliye vekaleti müstesna 

olmak üzere Nafia, lktısat ve 
Milli Müdafaa vek~letleri de 

talebe gönderecklerdir. 
•F 4lih- Edirnekapı hattının 

sonundoki fozla dönemecin kal
dırılması için hallın düzgün
lüğüne mani olan bir ıki evin 

l•lim!Aki daha dütünümektedir. 
• Mezbahada 927-928 se

nesi zarfında 962.513 ve 928-
929seneleri zarhnda da581'931 
hayvan ' l<esllmişlir. 

• lktısat vekaletinin nezareti 
ahında memleketin her tarafında 
zıral vaziyet hakkında tetkikat 
yapılacaktır. Bu tetkike müto
hassıslardaıı maada meb'uslar da 
itllrak edeceklerdir. 

• Alı divan evelki gün Mah
mul Muhtar paşanın vekilleri 
tarafından serdedilen müruru za

man iddiasını reddetmiı, vekillerin 
talebi üzerine muhakeme 7evlüle 
talik olunmuıtur. . 

• Sürmene ve Of &eylap 
mıntakasından şehrimize bir köylü 

kafilesi gelmiştir. Köylüler fela
ket mınlakaMnda işlerini kayb
ettikleri için burada kendilerine 
iş aramaktadırlar. 

• irtişa tahkikatı hakkında 
Adliye vekili :\lahnıııt ı:sat 
B. şu beyanatta hulunnıtı~tıır. 

'' - Bazı ıı;:ızcteler irti~a 
lıııdisesini hizunıuııdan fazla 
izam etmekte dcvııın ediyor
lar. Bu neşriyat tahkikatı 

i~kıll edecek mahiyettedir. 
Gazete mıibalagalarım oku
yanların, nerelere kadar ne 
d ü~ii necekleriııi kesti rıııck 
mümkün değildir. 

l'nutmam,ılı ki, hadise 
hcııliz nıahkr:mcye intihal 
etmemiş ve hakkında htik tiın 

verilmeıni~tir. Bu vaziyet 
kar~ısında 'icdanlı in>a n ların 

adaletin tecelli edecc!l;ine 
inanarak bcldcmesi l:\zınıdır. 

Yalan, yanlı~ halıcrkr ile 
c[k;\rı umu mi yenin te~Y i~ 

edilıııe~ine nııı:<aade etnıiyc 

cep,iz. 

lstanbul nıliddci umumisi 
buraya irti~H lıadi>c,;ini aıılat

mıya dcgil, bundan daha 
çok mühim meseleler hak
kında izah.ıt \crmiyc ıı;clmiş
tir. (~Uya hu j~i g-örLJ. nıck 
i.izcre ·rcnıyi;. rlic~:t ve aza
ları .\ııknraya l(İtmi~. Bu da 

yalandır. 

• lktısat vck~leti Tekirdağ! 

h:ıYalisine :\lac:ıristandan kır

pıız çckinlcp;i cdlıedecckrir. 

i\lacaristun karpuzları ince 
kabuklu ufak çckirdeklidir. 

taıılıul Ticaret miidürü ev

velki nk~aın geç nıkit içtima 
ederek Rusya ilırn«:ltl mese
lesini giirlişmiişlerdir 

Diğer tarıı[tan Mo,~oy:ı ! 

sdirimiz Hüseyin Ragıp hey 
de: 

" - ,\nkarada lktısat vekA-
!etimizle Sovret ticareti ha
riciye mümessilliği arasında 

hugün bıışlı yacnk olun miiza
kerat, muahedeııiıı kendisine 
değil, tatbikine ııtttir. 

Yeni Ticaret muahedesi 
için .\Ioskovada yapılacak 

mlizakcrata iki üç ııydan ev
vel bn ~lıyacn~ıu1ızl tahmin 
P.tnıiyo nını .• D~md.tedır . 

* :\lckteplcriıı açılmasıııa 

dııha bir aydan fazlıı ııı lıddet 

vardır. Öyle oldu~u halde 
vih\yete, maarif iclare~ine ve 
sair makamlara ıııiirncaat 
edilmiye başlanmıştır. 

" Tapu miidürü ııınumi~I 
Atı[ Bey lstanbula, hilhas'a 
yeni yapılan nahiye te~kil:\tı 

ile nıe~gul olmak lizcre gel· 
miştir. 

Ati! beyin buradaki faaliyeti 
nıeyaıııııdıı, vazıvet edilecek 
Yun:ııı eml~kine ait fütenin 
ihzarı nıes~lesi de dahil ol-
dııgu zannedilmektedir. 

Atıf beyin lstanbulda ne 
kadar zaman knlacal!;ı nınlı\m 

değildir. 

" Ankarnda açılan ikinci 
tahnit kursuna nıuhteli[ \'i!A

yetlcrdcn 45 :ııualliııı iştirak 

etmi~tir. Kurs!:: ı\lıııanyalı 

profc >ör hayvanat tahniti 
mütahas;;ısı 1\1. Jozef Kopo 

ders Yermektedir. 
Bu kurs önümüzdeki te~-

riııienelde bitecektir. :\hite
ııkilıen l ı çiincü kurs ::çılacak-
uı-. 

KLİr>ta her cins hayvanat 
iizcrinde tahnit yapılmaktn-

Fc.:o~raf levdz:nıatı:ı,I' 
o jıd lh l'f rf .., jo.(I.: " 16.nız mu~aza .• ~.. -
yinlz. 

. 1 
dır. Tahnıt edilen lıayvaı;: 
maıırH nıüzesiPe gönderi'<rel 

orada çok cazip gruplar lıt 
lindP teşhir olunmaktadır. 

• lktısot vekaleti tlrkeıler fil"' 
dürü Hamlı T ahsın B. 111 '~ 

er'" lekc!imizdeki şirketlerin l U•' 

senesi vaziyetleri huldund• bl 
rapor hazırlanmıııır. 

13u rapora nazaran, Tüıkiı·e~ 
4,563,000 İira serm•ych '.?~ 
anonim şirket ı 928 de502.3tl 
lira !cmettU temin ~lrni~tir . f3J 

kuancm vasaıisi yüzde on bırdır
Ayııi zamanda 4 milyon ı:ı 
s~rmayeli ı 7 flrket bilônçoloıııı' 
zararla lcapaınıılordır. 

1 
" Yakacık volıı ! 'u )'• 

d 
• •. . 1 ·r•ıı a geçen ve c,- e ,,:ı sen<''- . 

oldugu gib: ı ıığt:s:o ,tan ir· 

bareıı sc}fiisckre k:.J"'o 
nn~ar. 

• Şehremini mu•l'lni Hiı:011 

beye atfen denize açı~~· girı '" 
nln memnııiyetinden bahcdı~ 
ml§ti. 

Bu husu•la Şehremini Mır 
hlllin bey : 

-Dl'nlze açıkta ~irmek lı 1k· 
kındaki n~riyaı hıı.ı.ı. r•~'.k,ıı.ri 
Y •lnız hayat için ıelılıl" I<~~· 
eden yerlere girilmesi ııı<mnuJur· 
Denize her kes ısıeJi~i şekıld' 
girebilir. Deniz haınrmları0' 
girilıne•ı rnecburiycli yol.ıur. ' 

demiıtir. 
Şehremini muavini Ha:ıı.t fl, 

de bu hususta beyannl!ıı L~Iun· 
madığını söylemiştir. _/ 

Emvali metrukeden mal 
satın alanların n.::ızarı 

dikkatine 
Malıye vekaleleh celile•inın 16 - 3 - 929 ıarihlı teblı r.a:ı umumi)<'' o 

mucıbintc bıl'ıımum taksitler senenin il.i ayıncı inhisar e•tirilmi.tir. 1 ~nı.:ıf' 
ayı zarfıı:d<ı tahli\nl.l\rın tak~itleri hef t:cne m:ırtında, eylülde ı;atılonlat1ıı 
talı-itlen c;.·lül zar!ırıd;:ı. 2 ~ Nisandnn aCu~tos gayer.ine. k.:ldar olan uıod· 
d~ı z;ırfınd ıı ıatJ!an l'nılıik ıak:ıtilteri her ıenc eylülünde. 3 ~ Te~rinieo,;rel· 
elen ;ub•t gayc•inc kadM olan miiddeı zarfında salılanlarm ıahilleri f;er 
sene martınd:\ tesviye oluna-.::aktır. Bu tnüddetlc; zarfında mal ıarın :ılaı> 
mü~teri!er takıit bcdeJlcrini her ~ene mart YC cyfü} ayJ..-n zaıfında \c;'fC ~ 
ceklcrinden takdti:li \·11deıı hululündO tesviye elmiycnler için teblig:tl ,e 

hir guno hiıküm i,ıılısalınc haccı kalmabızın derhal ıalııilı cım·al k. uu· 
nu ahkamı ıaıbık ed,!ccegi ilan olunur. ./ 

fsfarıbul icra dai.-e-

sinden · 

llir lıorcuıı temim 

ist;fa~ı zımnında ls· 
t a nlıııld:ı Ank~ra lı:ı-

ııınd'1 ikinci katta 

tiicaanlnn Gotrn \'İ-

dal ı·:fcndinin yazı-

haııc,indc tahti hac

ze alınan Yiın ip!i~l 

ş;ıpka ye ~aircnin 

;.\tı ~lO'.". llll l 1 n ci 

p:ız:ır ıı· li ıı li 
" 

~aat 

ondan 011 ikiye 

kadar :ılcncıı fıınıht 

ol ıı ırn ca ıııdan ıalip-

]erin hazır bulun
maları ilan olunur. 

Nasıl ki !.. 

• '•J. ~ 

lyı bir bahçıvan ı;liıcl ı!çokl n .1<'1 ıçıı' 
sakg!•ını ıulnrsa... . ııuı 

iyi bir aile baban da t.'f:.!:.ı:: .ı gur O." 

'" kuvveıli büyürr:esi için Kinyüm Lnb 
rak lçirmdıdir. k· 

KiNYÜM LABARAK .. 1 ler ı< 1;'~v 
<cnr:. bir lıkör kadehi "Kl.'1 YıJ~l Ll\B· 
RAK 

.. ,,.ı.ı· 
., en fazla ku\ vett~n dütınu~ '. ,Jtı 

ların bile ıız zaman zarfında ikt~.ıtp \c! 
1
"' ... 
• t" 

kuvvet için kıifı olduğu gibi en ,.kı ''-,!e 
müzmin kansızlıklan ve zafıyeılrrı ~< '.j,hi 
Ye tedavi eder. En mcannit ınıma1~ ı:J 
bu ıayanı hayret ilaç karımndn ırrı•~ 4 . ıi-ı••· 
olur. Haı.talıktan, farlı mesaiden ıa)l · ııııt 
olanlar, vaktinden evvel netvünema bl

1··kt., 
çocukla.rın inkitnf devresinde u:.tır~P <~ıı,çıP 
genç kızlar, lohuıadan kalkan kııduııar •. ) ·r· 
ilerileme•i haıebile kuvveıoız kalmıı r'ı;,, 
lar, hnsızlar ve bılhaua halı ne arı .\ı' 

· BA"· bulunanlar her halde KlNYÜM L"- )uoul• 
ıarabını içmelidirler. Her eczanede bu 



: ft•nıteket h!l>&rıer~ 
• 
lzmirdeki 

vak'alar 
9600 lira çalan Dtkih 

sandık emini 

DiM.-1 ı,lııi ~ nı ...... 
ğ<Jntkn: Hayratı ıerıfe için lüıu· 
mu olan 400 adet kaba H sır 
ile ıooo ad~t orta \'C 500 adet 
büyfilc kltada Süpürğt münıt
kasaya vıızolunmuş ve eyliilün 
6 inci pertcmbe günü veri!e
cek fiatlar haddi ltiJık görul
düfü takdirde jhalcleıinin icrası 
mukarrer bıllunmuş olduğundan 
talip olann yevmi mcıkOrda 

--
-·. --- -

Mezbaha inşası: 
ZonS!uldak belediye 

Bu ıcf er· de hapi
saneden kaçti 
Dil\ili knza ı malsandık 

teminattırile lstınbul Evkaf 
dairesinde Dfyantt itleri ıcva
ıım mildilrlftJQne "?üracatlan. 
....................... 1 
: o.im• yalnız I 

riyasetinden ı 
Zongu1dakta n1ii ·eddedeı ıı -

şa edilec k olaı yirnıi b ş bin lf·..-.-...·. - ~ e~ini Ömer Lütfü efendi, 
ta ıninen iki ay kadar evvel 
kasada me\•cut 9800 lirayı 
ceb' 

I KOOAK i 
:fotolraf makin•·: 
i larlle filmde•! 
: rlni kullanmak İ 
! menfaatiniz le•• ı 
i bohndandır !. 

yiiz d{'>rt lira altnnş iiç kuruş be- ---~----_;_u=--__.,J 
. ıne koyarak bir gece 

;~lesi \ 'C çocukları ile bcrftber 
opa kaza ınJa bulunan bir 

arkad h aşının yanına kaçmış \'C 

~ Ur:tdan çekilen bir telgr~f 
()erine tc\'kif edilmiştir. 
d rnc:r Uıtfü efendi, Dildll
h ~n kaçtıktan sonra bir daha 
ıç ele geçmİ\'cccgini zan-

tıedc:rl·c b" : 
k 

\ n ır gun ansızın ya-
alan • ı\·ennce şaşırmış veher 

ŞC\•" • 
J 1 ıtiraf ederek kasadan 

aşırdıgı panılardnn birkısmının 
\·at·d • 1 esınde ve diğer bir kıs-
nlının da hır tüccarda oldu
~ınu sôyl~mi~ti. 
l ~Bu İtiraftan SQnra Ömer 

1
11tru efendi muhafaza altına 

l~ ~rak Ilopadan lzmire ge
ını · d rnış ve hakkında Defter-
F:r!ıkça t.ı?kikat~ ~aşlanrnıştır. 
.. kat hadı e dikılıde oldugu 
ı~ın tahkikatın da orada ya
pılınası lüzi'ımu görülerek 
Illu ·ı lY ı:naı evh gene mahfüzen 

ıkıliye Sc\·kedilmiş ye ~k-
~ında orada t~hkikata baş
ann11ştır. 

Dihıkü posta ile gelen J lizınet 
tefiki .. ))· . mızın ):tzdı~ın:t ı:öre, 
h ıkıli kazası !idare lıt>yetınce 
~kkıdda lüzumu mul.akrnıc 
d' ı·arı vcrflcn Ömer U:lü efen
di nihayet Dikili hapis.'\ııesi 1deıı 
c0kaçm:ığa mı.;vaffak olmuştur. 

d
. nıer efendi, h:ıpisa.~cye ~ir-,... -

1 
gı gundenberi kaçnı:ık çare-

ke.t·irti aramaktan bir an hali 
a ınanuştır.Alakadarlarm g:ıfleti 

de inzimal11 edluce nıumıileyh 
bulunduğu hücrenin kilidini 

Sökerek kaçmıştır. 
Fakat 1ş :n tuhafı şurada ki 

Qıner Liitf ü efendi Dıl:ili ha

Phlınn sinden kııçalı cnheş gün 
~lduğu l•alde ancak dün ır.e
Ecle meyd:ına çık:ırılınıştır.Ş:m
dlyc kadar yapılan bunca tMh· 
triyat . . . . a rağmrn firarının ıııne 
tesadüf edilememiştir· Ömer 
e~endiniıı bu defa Hopa ya ka 

f~~adığı z~mıedilıneldadır.l<c~·-
}.ct mOlhakata ıaıniın edıl

nu~tir. 
... ---

Esrar! 
C~rnol Ei.Yi ailelİ 
efradı mı kesdi 
lzniir belediye muhasebecisi 

Ceınaı efendinin ö!ümil etrafın
da tahkikata devam edilmişt;r, 
~uınaileyhi öldt:rerck hadiseye 
ıntihar sü .rı. • • • • 'd'" ~· su Vt rdık.erı ıu ı .. 

ılen Cemal ('f ( ndinin kayır:-

Jl~derı Mahmut efendi ile ıev· 
cesi Hatice Hanını tekrar tstfc-
\·ap ed"J · • • ı dıkleri ~ibi . lladı~nttı 
cereyan ettifi e\·.dc talrarriyat 
}·a b Pılnıış \ 'C n; utbakta nfyon 
ulunnıuştur. 

~t Bundan başka ölôme sebt!bİ)'
Veren bı~a~ı evdeki :.uyu

ııun . Yanında görıniiş ~an bazı 
Şahitler arasında müv:-ceJıcler 
Yapılnılitır. OOya Hatice hanı-
•tıııı bir - . . od b' . 2un bır gıızın a mı 
1t~rka "ti • .. n keyfi}'~ J,.'\kkınd:t ı -

tafntta bulunduğu şayıası da 
~CYd:ına çıkn.ııştır. :f'ııkat l:u 

:r rivayet halindedir. Val-.'anın 
tırartnıJz vniyeti dev=m 
ettncktc<Jfr. 

SUi k4st 
•aiDer ifebaflarlar

lten yakalandılar 
knıirde ır.ezf,al.a k::sapbaŞISl 

A:.mer :ı,e..::}·ı atdürıııei\ üzre 

ı AH\mintit fom~:ıflıır iç'n i 
i Minoferos ı 
: Karllarını kullanınız ! • • • Her yerde Sanlar ı : ..................... . 

Bandırma noterlijinckrı : 
Edincikre Kmirsultan mahnl
ıestndtki mağar.amııda ( ko· 
z~ 1..ahire, zeytin, \ln ) ve 
saire dcarethınesi namı altın
da müc~;5 şirketiml7.in mun
melei ticariyesinden dolayı 
her iki ı;erikin yekdiğerinc 
kefaleti 'miiteselsilc suıe·ilc 
mes'ul olduklarını beyan \'C 

ı;irketin firması ticaret ve 
;mtia şirketi unvanından iba
ret olup şirket namına, eşhası 
sallse tle bundan böyle yapa· 
cağı bi!Omum muamclAtta 
her bir şerikin Talip i\lehmet 

imıasilc scnedatı tic:nrlycyc 
imza etmiye snlil.hiycttnr bu
lunduğu ve işbu imzanın 
her \ki şeriki ~irkct n:ımınn 
mc:.\ıl cdecı·~i ,·c şürckilnın 
~irkcc için nkti i tıkrar.lıı 'e 
ııhzı knb1 .. ud:ı mc1.un olduk-
Jıırını bcyıın eder 'c hu h:ıp
taki imza niimmıe~inin 'bcr-

vrçhi zir 31duğunu arz ve 
bir niıshasının da H:inını rica 
ederi/'" 

Şiirektlnın lmıalıırı: 
Talip ef. şu ~urctıc lm1a edecektir. 

deli keşifli . J\1 zbalıanın " in icra ve ifra: kanunu 
Şerhi 

şa ı 1 ağu to 929 tarihinden i
tibar n yirnıi bir giiı ınüdd tle 

Yazan : İıta1t'bol icra reiıl A1'met lteft 1. 
h:ına cıkli birkaç iUne kadar çıkacaktır. \ıTiçrenln baylk 1'u· 

kuktınıllann1n ftfhleıi uaı ittıhaı. edıkrd lllGtl ~ tecrlbe· 
!enle yazılan ibu CICJ' cylrılda meri.)ete girecek )etli ı .. umun etı 
muh:mrDel bir ~hidır. kra ve ıOAaa dair ea illet ..... er 

•alahlyedi bir lcalemle tahlil tdilmittlr. fıyatı ( 150 ) ku""'11'· 
Satış merkeı.ı lııanbulda Vakıt, Cıhan 'c ik.\ııel k6ıüphandcndlr. 

Her lcitlıpÇt da bulunur. 
e kapalı zarf u ulil ~ ınünal a -

'aya konulı u ur. Talip olan -
ların plaı ve k ~şifnaın v ,, MahlG~~!.u~ı~n~~!lüğü~~en: 
sartnaıneleri görmek üzere Zon- 1'.'hoek•pısına. :::~~:: 1!1ıaııesiııde Aşir e:;; cffdnln~ ~ renıpostahınıe arkasında v ı•i halld• kıymeti nıu1tammin61 ı.~k 

ld 1 l 1 d
. . .. . 17-7-'29: 

'" _, · • latıhınden ıtlbaren ıınnı sekız gün nıiıdd<ıte ve kaplı !lıf 
gu a 

.,,.. ) e e 1 y ( IllC I1llll .. a C aat t:ın _ı1.rıı1 ynzııan met~rık ~ebili. müıtcınaı ıncktep ve ars.'\ ( usu-

l 
· ı -\ l file tnüıaycdeye komıhnuştur. arı 1 aıı () un ur Talip ~laıılat ballldaki kıynı<tl muhammtoeııitı yüz:"~::: 

• bııçu~ıı ııışbctınJe pey ak~si veya banka kefalet ıaıncsıle • • saıt 
mel-.1upl:ırını ytvmt ihalt olın ( 14.e.929) Çarpınba ı:unu 

Ali Ticaret meksebi mü- ii=:::::ın:::ııı"""1:::r.:::::::=:r. on dörde kadar lstanbul Evkd ınndfiriyeti binasında müı""11dl 
bay aa t komisyonun dan : il va p ur' ar 1-ıd-arc_e_nc_üm_eı1.-ine_t.:._evd:.:_i .:.:cy::_:l "tn=el=crı:_:· il=An_:.:ol,:_un,:_ur _. ------::-

5 Ağustos 929 torihinde kapalı 23rf usulile yapılan ilı::ımı:.-:=nmı=ı:ımııı=ı Devlet detniryollarl ve li-
110 ton kömür münakasasında teklif olunan fiatlar ali ~--.----~ .... --1 mantarı umuml idaresinden görüldüğünden evvelki şartlar dairesinde 15 ağustos 929 Seyrisef ain .. Trat>ıotıd• perşembe günü saat 1fl. te pazarlıkla mübayaası tekarrür ıa------"'~---------·ll Erzuruın-Sarıkam1ş işletme müfetlişli~i malıemesının etmiştir. Talip o!aiiların Sultanahmette ki.in mektep Morkeı: •-"'~ Calaıa K6pril \'opurdan lalıliyesile gilmrilk muamelesini• icra ,. ~rııaı l...-.-..ıa. D--ı.s.. 2362 ~:be nıağ:ızıısınn sevk ve tes1inıi rııünakasası kapah :ıarflı 2~ --~ 
müdürlüğüne müracaatları. .....- ~,.... ~· d ınu-· •ce11te.t Mah111U~• H..u ahında tos Çarşamba günü saat 16 da Ankırada {)evltt cnt t ldif 

t.tanbul 1740 
1 

- • t" k edeceklerin ' binasında yapı acaktır. Munakasaya ış ıra t ıs 

Mehmet A~ım el. ,u •urc:tlc ım.z::ı 
cdccnUlr: Tabp Mehmet iNCi su·· vu·· K wwwmnı.:mw 11••r:::niiiAilllp YE O 
ll3akteriyoıoı Do. lhsan SıllltQ 

y,.ııp M.hmet 

Trabzotı jkiJlci ~ostası 
(ANKARA) vapuru 8 Ağustoı 

Perşembe :ıkşamı Calat11 nhturuh 
dan harclcetle Zonguldak, ine• 

'ntektupJ:ırını 'e muvaRkat teminatlarını aynı gfinde ıaa Ta' dır • 
30 n kadar umumi müdürliik kalemine vcrmtleri l!ııttl • d& b Tnde Ankara 
liplei münakasa prtnamelcrlııf bir lira nıuka 11 

E u-M:.lzcınc dairesindm, lstaııtulda liaydarprşa nısJ~ıasl11datı rı 
!! n:ıktcfİ)OloJi lıılıurnlll\'llfı 1 Tayyare p·ıyankosu 
ii Pek dakik l•an 13hlıl:\tt. 
g (,·aserman tcamuliı) kürcp-nt •• !! ıaıtadı, tifo ,.e , "'"' 1ıasm - ii ı inci KEŞİDE : tt A~USTOSTADIR 
:: 1ık1an ıeşhi i, idrar. b:ıtgam, H nCYfK iKHAMIYE = 

E cerahat tahlillıa, Ültr:ı mikro~- ':i 

~lu. Sinop. Semtun, Ün)"C, 
!•atsa, Onlu, Cireaun, Trabı.on, 
Rtıeye gidecek 'c dönuıte Of. 
Trab&on, Ptlladuı.ne, Giresun. 
Ordu. Fatsa. Samsun. Sinop, 
lneboluya ugrayarak gelecekttr. 

ruın işletme ınüf ettişliiinden tedarik eJebllirlef• 

Adalar kazası malm1Jd6r· 
liJğilnden: 

N. cin5' U kobi ile frcng\ taharri;!, k:tn İ 80,000 LİHADlH 
=i Çlbanları ) e ergenlik için il ; ·t · n A vrıcn: 18,000 15,000 ı ?.,000 10,000 ı· 1 -ll husu t nşılnr. su ıııne muayc:- j J - z lllr SOrll pDSfaSI Kı)'meti Mahallesi oknğı 
:ı nesi ıapıhr. limlık ikrımıiyeler \'C 10,000 liı·ulık bir ( GÜLCEMAL) """"" 9 I. K. iİ Dh•n,olunda SulıanMohm•ı AR••••' Cuma 14,30 da Gol.ta IOo "O llu)'iik adnd• nlııım 10 bahçtll gazinonun 960 

Ö türbcsikarşı ınd:t telefon Is. 98! ı mü'k3föt · nhtımından hareketle Camartesı linnrm::::nn111m:n1111 . ı d ] ' 3 9 " L.ı. 1-. dn 270 hl esi Od• 270 

tol)

Janan bir Jmınpanr• Jzmır Du ke i eı e cenı 1111 « ' Ov .. gtdeoat .. p..., 223 g buyukndodn balık•wzarı 17 duttlnıft 96 1'4,30 de bmtrden harehtle r-

ıabılısı tarafınd•n merdaııa kazaııal'aktır. P.-..ı ..ı..ı. .. ı.c.ı.11<. hissesi !)60 ı1o çı karı'mıı ve 1 afiler drrdc.d V opu•da mUkemnıel bı, .,. 22 3 99 bu yukadada balıkpaun 17 • I .wkwntı' 
edilmiştir. ke.ı.a ve cadıuı mc••,.ıttu" 270 lıbse•I 'hl 

''"'ir ~·uttkrin ,·erdiği İstanbul mıntakası maadin y 1 , th~ı· iıellcrlııin nısfı peşine ve .,,h değeri!;~":'":: ınal&ınala nazarau bu sui kaslı a 0V8 p<>SlaSJ <en bır •one sonra nakden istifa Odilm<k ft ı-llie ıoklf 
· fl .. olarak Atmtt atanın ttten mu'' du•• rlu'' ğu•• nden•. ~- men t1h iline kadar Hııxine namına 1ı1rtm:1 dei_. !'ıcnin • ,.unıart<'Si, Salı, ('orpnba rl en•• çıkardığı mezbaha koimıı Arif , ııii•leri Tophane rıhlıınındaıı olmak ş<1rtlle b:ılddn muharrer emvali !l'Y m dd<d• 

V

' liasaıı di11ünmu~<r 
5011

ra GUmlişhane vilAyeıinln Torul kazasının Görıln h:ıhlyt<i· k lk \ miılkiyctleri 20-;"-929 t:srihlfttfon ittbattn 20 gun mu
8 9

a

9 
_ a makta olnn 'alova posta- ı ıanlann 8· • bıınlıır• Al mel ağ:ıııııı oı1ağı nln Şıhlı Kmlot kaı1)'csinde knin olup hbk6met malı bulu· im Afustos 8 inden IUbmn muzııı edeye vnzedilml, olduj!undan ıa ip 

0 

ıracaal· 
Aptl

-

11 

de iltihnk ctnıi~tir. nan Bakır madeni. 1 1 perşembe gunu saat 14 tc Adılar malmüdurluğune mı 
yapı mtyacaktır. Buna muka-

Bn fiç adnm Aııınel ağayı f - Madenin ceı;llml tarihinden itibaren Wr sene ~•r- bil 9 Atustoo Cumadan iüba· lan llAn olunur. = 

O·ıdu'"rıtıesi için e\•\·eJ! l:ükfımetin fında (200,000) lira serm:ıyell bir Turk ~irkcti teşkil ederek ıa. f n l d d 1 . T .l aı·rLetinden: ren ııl tanın cuma, pazar ann- ll uar aih ma e11 erı • ·"'· ... • .ı.v-
ıaam karariortnt infaz eden hukuku bu şirkete devredilmek. Jeri yapılacakbr. D D lk' . defa fçd01la oa P 

C-.ııııt rjııgt-r.t Aliye mfıracnııt 9 - ilk sene zarfınd.\ sahai lnth•azi,·enin ı - J OOQ n1ı"k C 29 temmuz 1929 tanhtnde ıncı k d heyıd uınu-• • , - " , ' ' uma poslHı : Köprfiden edilmiş olan Bıılgnrdnğı mndrnlerl 1'.A. şir e d n dolaı• 
ediyorlıtr· yasında munıazam ıopoAraflk ve jeolojik huritalan )'apılmak Ş,30 da hlkarak Kadıköy, mlycsl yevmi nıezktlrda ekseriyet hasıl o1~;edı~~rı'r lrtlma& (Jnıeııe Ali .ııen hOkfımetfıı ve eı;ki imnl!nn ve saıhı nr?.ın tetkikinden •lıle edilecek tekmil adalar Kartal, f'mdlJe 21 Ağlı ıos 1929 ç•rı•mh• gtııll sanı onblru ... • 

~· tedill adamı r.sanın, başka neticeler fenni bir rapor ile tesblt ve telklkat neıayiclne uftayarak 12, 15 de Valovıya davet edlldlgi llln oluiıllt. 'f şeY yapmam• diı•or. • göre ııleımc projeleri 12nzlm edilerek lktisaı Nfkllletlne Jıa ve Valovadan 17, 15 de kalla- RU7.NAMKI J\fÜZAlllAA -ınftlt halı· eıınun üzerine Ahııı<I aga.nın olunmak. rak IB,30 dt l'tiıdlft l'letek 1 - 1918 "neııi zarfında .unbııJotl 
evinden kovdul• karın. bı'.a· s - l~Jnd sene ••rlında maden m<'kllnden GümUşıne, Pendlktm 18,«ı ila htreketle kında idare raporu. der'ııi tııııunuyo~ır. Enıştesıoe Tard•s. Görtln • Görele )'Oluna kadar yol yıpılmııt. tekmil adalar ve KadıköyGne 2 - Şirket murakiblnln raııoru. 11 

meclisi ıdare 
fen; halde dargın olan bu •dam 4 - Üçüncü seneden !dbaren asgari (2000) ton .,... ufrayarak 21 de Kilptüye ı<- S - Senei Sllbık• pilançOSllnun tasdiki e 

m. ııı bıJbul ediyor. her ihraç ve scvedllmok ve .. vkcdllaıcd181 takdirde bu lecekilr. a1.asının tebrlyei zimmetlerl. 1d 
sut kul mürettipleri Ahmel miktar• tekabül eden kıymet Uzerlnden yUzı!e bet reaml Pııa1r postılın: Toplıanede 1f .. _ ..... _______ _...---....!:r.~1e~c:H"'~l,.;;.ar~.;,.e_._.---

af•I" 8(dümıtil .. ele geçtn< ... bl il• meıkOr 1't5111in yüıd• albsı nJııbcdnde teçlılat ttrdhl Seyrisolain rıhtımından 9 da E ak ·~ k ası ha~ısanede ıııınnayı t,.hiıll verilmek ve mllll bankalardan birinin ( 10000) il raht ıemt- kalkarak dofru llO,lıhdaya, rz mun a as eıtf,orlar. Sillh tedarik fblldı nat mekıuMı ıra edll111ek ve teşkil olunacak şlı:lıedn ıemeı- lıurııdt Kftpıilıkn B,25 de k 
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Cazetcye ,önderilecck mektupları11: tizerlne 
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ıclaro m....ı deflldlr. 
stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt" yurdu 

tel 1970 idare işleri 1971 (yazı işleri • telgr : posta kutusu: 41 .. 

idare lle brarlıştınhr. 

Cuetııtmb• D••1 Uıı bh..t .... y•: 
K S. H. 11.nat aceat:eal 

t.ı Ağustos 

Ankara P. T. T. baş 
1929 müdürlüöünden: 
-.,,.-~~/ı Ankara posta ve telgraf baş müdüriyetine merbut mer-
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kezler arasındaki posta sürücülüklerl bir ağustos 929 tari-

hinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya çıkarılmış

tır. Taliplerin mahalll posta ve telgraf müdürlüklerine mü

racaatları hizumu llAn olunur. 

,ımımımmımmmmmmmıımımımmmımmmıımımmıı'\ 

li!i • :::: 

( lstanbul ) dan ayrılırken, 

( Ankara ) ya gidiyorum; 

(Çankaya)dır benim(turum), 

Hep o verden doğar 

( nur ) um 1.. 
Florlnah Nhım 

:l!!!=='=:;!ı Tu·· rkı"ye iş bankasının !,!=:~=:!··=. Florinalı Nazım Bey Güzel lstanbulumuza ve bütün fistat ve dostlariyle muhtelif 

ıi!ı Hamı"lı"ne aı"t h"ısse se _ r.ı.!.!. mesleklerden tanıdığı münevver ve muvakkar simalara ve bütün 

Yeni nesilin en b:iyük ve en meşhur şiir ve edep üstadı 

!!j ım kıymetli arkada~larına veda ve hürmetlerini arzederek buııiin 

!!! netlerinin kayıt müddeti !!!lı-(;_An-ka_ra)_y_a g_id-iyo_r·---------

1!1 1 O ağustos 929 tarihin- in! Emlak ve eytam ban
mı de bitecektir Hissedar- l!tt kası umum müdürlü• 
mi ıar bu tarihe kadar hakkı ı,m g"' ünden. 
... , R .. h 1 d . t"f d .. ı • 

!!!ı uç .~n arın an ıs ı a e ı!i! S I k k • 

mı edebıllrler ım atı 1 asır 
il - :mmm::::mm::ı::ıı::mııı:::ıı:m::m::ımıı:ımmım:m:::m· jj Esas No: l\Ievkil ~ ........................................................... -................. # 28 

Teminat mikdarı 
TL. 

Devlet demir yolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Ankara-Kayseri hattı için Km. 244 Şalaatlı istasyonu 
cıvarındaki ocakıan çıkarılacak 25000 M3 balast kapılı zarf 

usulile münakasaya konmuştur. Münakasa 25 •~ustos pazar günü 
ıaal I 6 da Ankarıda Devlet denıiryolları binasında icra edıle

celltir. Taliplerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
ayni günde saat I 5,3Cı kadar umumi müdürlük hlemine 
vermeleri lazımdır. 

T alıpler münakasa fllrlnimelerinl 5 lira mukabiİınde mulıaaebıt 
dairesinden tedarik edebilu)er. 

Bebekt Nispetiye kasrı namile 
üç katlı ahşap bina sıı deposu 
takriben 130 dönüm arazı. 

maruf kasır 

ve havuz ve 
1800 

Ba!Ada [muharrer müştemi!Atı Nispetiye kasrı satılmak 

üzere şeraiti atiye dairesinde müzayedeye çıkarılmıştır. 

t - Müzayede kapalı zarf usullyledir. lhale 19-8-29 

iarihiııde Ankarada idare meclisi huzurunda lcra edilecektir. 

Talip olanlar balAda gösterilen mikdarda teminat lraeslne 

mecbur olup bu teminat varaksını teklif mektuplarlyle beta

ber makbuz mukabilinde bizzat ve yahut ihale meclisine 
yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya tevdi ederler. 
••· 2 - İhale bedeli ber veçhi peşin istifa olunr. 

!1-....,....,....,~~~~'=1!':T~:r.:r.:r.:r.r.r.ır:ır:ır:1r:'lr:v':W:'ll 3 - Talip olanların lstanbul ve ya İzmir şubelerimiz ve 

====.Jl...=....l.~-'-=..1=~--il • ROBERT KOLEC • yahut Merkez Emltık müdürlüğüne müraacatla mufassal Ticaret ve iahire borsası 
• 

Şartnamemiz! mütalaAa etmeler! ve müzayedeye iştirak halin-ı -...;'.;.ı•..,",;.""=""T=;'-='"="=' 1 ,..,., n~1 J.- ntil nmnm1Hırl t11r::ıfınılnn vPrllmf11tlr. 
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Kolec kısmı - Ali Mühendis kısmı -
Sanayi kursları 

ve cumagünü 9 dan 12 ye kadar milracat • 

l:irJncl ıert • 
Oçü~cü • 

ı3ao 123~ IL:A:A:Jı.:.a:.a:.ıa.:.a:.a:.a:.ıı.:ııı.:ııı.:ııı.:ııı.:ııı.:ııı.:ıa.:.ı~...,. .............. ...,...., 
ıooı> ıoor 

Sarı 

TiFTiK 
14900 14900 

Kasıamonl 16600 166,00 

Konya Çengelli 207,00 207,00

1 

-AV DERISl-

~:~~=;• ı ırıı occ::;,: ~~:.:ı 
Tilki OU00,00 OQOO,oo: 
Kunduz 11 C0001000 eOO,OG 

-flNDIK-
fın.lık kabukll 00 000 0000 
Badem 000 oo 000,00 

Erzak münakasası 
A 

Ali orman mektebi rektor-
luğundan: 

l\\ektebimiz!n Eylül 929 gayesine kadar erzak ve levazımı ka: 
palı zarf usulile temdiden münakasaya konmuştur. l~tirak için 
yevmi ihale olan 28 Ağustos Çarşanba günii saat16 da defterdar
lık binası dahilinde müessesatı ticariye ve ziraiye ınübayaat ko. 
misyonuna gelmeleri • 

de blr lira mukabilinde bir nushasını alıp imza ve teklif 
mektuplarını rapt etmeleri icap eder . 

Yatak ve yastık 

kasası 
Maarif vekaletinden: 

mü na~ 

Orta Ye musiki muallim mektepleri ihtiyacı için münakas? mjzayede 
ve ilıal&t kanununa tevfikan kapalı zari usulile 26/7/929terilıinden 
1518/929 tarihine kadar münakasaya vaz edilerek mubayası mu
karer ( 350 ) adet yatak ve ( 350 ) adet yastığın ihalei kat'iyesi 
15;8/ 929 tarihine miisadif perşembe günü saat (15) te Maarif 
vek1leti, mubayaa komisyonunca yapılacaktır. 

Şartname sureti musaddakalarını almak ve numunelerini gör 
mek isteyenlerin MF.V. Mublıyaat komisyonu riyasetine müraca
at etmeleri lüzumu il An olunur. 

ı:: toO 
ı-s inci sayıfda }ıo 
m111ı llinl•r 

Piyango müdürlü,Unıien= 
munesl voçhlle (2so.o°' 
adet sarı kalın zarf müba 
ve cabettlrileceğinden ııaY 
ve taba talip olacakların~ 
akçeleri ile birlikte 8-~-~ 
perşembe günü saat onb 'il' 
piyanko müdürlüğünde 111 

teşekkil Tayyare mühaJ" 
komisyonuna müracaatları 

lstanbul icrasından : l>ıtl 
Hakkı Efendinin alacağında 
dola}'! Halis S, elik bevin 111 

• b'I 
olarak hacz edilmiş olan ı 
adet ma a teferrüat santiri!iil 
makinesine şirket enıı :ıJl 
olduğundan bahs ile iddiaı1 
istihkak etmiş bulunan Ahıtle 
Fuat Nuri ve Bahaettin bcY 

~:ı~n fa::;~;~~e ~~~:m ~:~::t 
te olduğuna dair kanune~ 
lhticaca salih vesika! resıııı· 
yeler! var ise bir hafta zarfıll' 
da ibraz eylemedikleri suretti 
mahcuzun füruht olunagı ikt 
metgıl.hlırının meçhuliY~d 
hasebile tebliğ mekanıııı' 
kaim olmak üzere ilAJI 
olunur. 

Zayi - Süleymaniyc as 
kertik şubesinden aldı!(lırl 
asked vesikayı kaybettim. rr 
nislnl alacağımdan eskisini• 
hükmü yoktur! 

Oıman MUI• 

Ağustos 

Retbtülevvel: 7 Burç: Esti 

[!) 

Çarşamba 

Namu Yakıtları 

&fe .bwub Akta:. Yahı l•1•°' 
,02 ııı.20 1&,1J ı9,ı9 2ı,oo 3.o' 

Buıün dolanlara !ılın: 

!rke~ı Ku 

Retnide 

Günün naılhsti: 
Kalpt:n kalbe yol vardır, 

Buıünk'1 !ıava 

RüzgAr poyraz Ye hava et!"erh·etl 
açıktır 

Meı' ul müdür: Refik Ahııt,,ı 

V.AKTuı 7 Ağustos 1929 tefrikası: 10 a aç n guı_ İngilizceden mütercimi : Güzin .z.\ruri 
,: ' # ' • • 1 • • • • ..... • ' 

Büyük annem hiç aldır

madı. Bizim -genç kızların

bahçede dolaşmamızı, ken
disinin Misis Kereç ve 0-
giıstüsle konuşacağını söy

ledi. 

Mis Hotla - kendi ismi 

Amelya • odadan çıktık, 

yürürken: 

- Ümit ederim ki Ogüs

tüse iyi bir zevce olacak

sınız. O da çok ıyı bir 

adamdır. Gittikçe siz de 

anlıyacaksınız. Size çok 

meftun. Bunun zaten böyle 

olacağını haftalarca evvel 

teyzt"me söylemiştim. 

Dedi ve ilave etti: 

- Size bu gece baloda 

bir buket verecek şimdi 

hazırlamıya "Nil~estr,.e gi
decek. 

- Buket vermek dans 

adabından mıdır? Şimdiye 

kadar hiç baloda bulun • 
madım. 

Diye sordum. 

- Baloya hiç gitmediniz 

mi? Sevgiliniz olunca buket 

verirler zanrederim. Fakat 

benim başıma daha böyle 

birşey gelmedi. 

Cevabını verdi. 

Zavallı mis Hotl 

Giderlerken büyük an· 
nemin koltuğunun arkasın
da saklı durdum ve nişan

lım yalnız elimi sıkmakla 
iktifa ederek gitti. Büyük 

annem benimle baloya git

mek istediğini fakat sıhhati 

mani olduğunu ve bunun 

için marki ile giderek ora· 

da bana misis •Kereç,, in 

refakat edeceğini anlattı. 

Kendisinin sıhhatinin bo

zuk olduğunu "Ogüstüs.e 

söylemiş ve onlar da gayet 

kısa bir zamanda hemen 

düğünümüzü yapmıya karar 

vermişler. Bilyük annem 

drahomam olmadığımdan 

~------~....--------da onlara bahsetmiş. Buna 

ehemmiyet vermiyorlar gibi 

durmuşlarsa da, asaletimin 

onlara vereceği şerefi id

ralcten aciz insanlar olduk

larından büyük annnem 

bir ay zarfında elinden 

geldiği kadar bana çeyiz 

yapmıya gayret edeceğini 
söyledi. 

Oııa karşı ne kadar şük

ran ve minnet hissediyo
rum. 

Zihniniz herhangi bir 

noktadan muhtel olmuşsa 

o zaman bir şeye hükmet
mek güçtür. 

Balolar çok iyi olabilir. 

Fakat benim gittiğim ba

loda geçirdiğim saatleri 

bir kabus gibi telakki edi

yorum. Ben ve Marki ora

ya gıttiğim zaman o kadar 

erken değildi. Misis •Ke

reç" onun ahbap ve ye

ğenleri ıürüsü tamamile 

hazır, tuvalet odasında bi

zi bekliyorlardı. Hepsi a

lelade etli, güzelce kadın

lardı. 

Bana kemali dikkatle 

bakıyorlardı. Elbisem, ev

velce de ıöylediğim gibi 

fevkalade idi. Misis "Kereç. 

bana evvelden anlatmış 
olduğu aile elmaslarını 

takmıştı. Boynu ve göğsü 

incili, yakutlu, pırlantalı, 

üstüste takılmış gerdanlık· 

!arla dolu idi. 

Başında kocaman bir 

pırlanta tanık ki : insanın 

uzaktan bile alnına yaptığı 

akislerle nazarı dikkatini 

celbeden bir şey ... 

Bütün bu ihtişamın için· 

de müstakbel kainvalide· 

min bayalığı gene gözükü

yordu. Aşa~ya inerken bu 

kadar uzun boylu olmayıp 

onun arkasına saklanmayı 

istedim. Aşai:ıda bir çok 

adamların arasında "Ogüs

tüs " elinde adeta büyük 

bir karnabahar hissini veren 

o şekilde yapılmış koca bir 

buketle bizi bekliyordu. 

Şu buketi kafasına at· 

mayı ne kadar istedim ... 

Kolunu bana verdi ve hu 

vaziyette balonun olduğu 

salona girdik, o ande öyle 

sıkıldım ki... Bir vals çalı

nıyordu. Salon ziya, renk 

ve güzel giyinmiş şahsiyet· 

lerle dolu idi. 
Bu maskara vaziyette 

salonun öbür tarafına ka

dar gittik. Oturacağımız 

esnada etrafımızdaki bir 

çok sevimli insanlara Misis 

• Kercç " beni • Müstak

bel gelinim Mis An Hels

tan ,, diye takdim etti. 

Hepsinin gözlerindeki hay

ret izlerini görllyordum. 

ı
, r ' n i • T elç~ster • • kibar 

ve asil bir kadın • benimle 

konuşmıya başladı . Ne 

güzel etvarı vardı. Gayet 

nazikane: 

- Sizin bu ilk balonuz 

olduğunu misis • Kereç • 

söyledi. inşallah eylenir

siniz. Size bazılarını tak

dim edeyim. Ahi ne fena! 

Hepsi de dans ediyorlar. 

Ne ise ben yavaş yavaş 

onları bulurum .. ' 
Dedi. hala kolumu tu

tan • Ogüstüs • yarı mu

habbeti dolayısile, yarı da 

ondan başka kimse ile 

meşgul olmayım diye ko

lumu sıkıyordu. Ledi "Tel

çester.. yanımızdan uzak

laşınca bana hemen dans 

etmemizi söyledi. Razı ol

dum. Bu suretle o koca

man büketten kurtulacak

tım. Bir sandalyenin üstü

ne bıraktım. • Ogüstüs " 

berbat dans ediyordu. Ya 
beni dans edenlerin üstü-

ne itiyor, yahut ta benilll 

ayağıma basıyordu. 

- Çabuk dans etmek· 

ten hiç hoşlanmam siz de 
öylemi? 

Dedi. 
- Hayır severim. yaoi 

musikiye uymak isteriJll· 
Dedim. Ona karşı olaO 

öfkemi saklamıya gayret 

ediyordum. 

- Sevgilimi 
be O· Diye mırıldandı ve 

daha sıkı kavradı. 
.. ·or• 

- Aman başını dönu) 

duralım! ,. 
Dedim. Bu tamanıile Y 

landı. Fakat utancınıda~ 
böyle söylemiştim.Hiç lci~: 

·ıtı~· 
sc olınıyan bir odaya gı 

Balo adetlerinin taJ11
11 er 

mile cahili olduJ-urıı:l:t. 
k ı 3ca burada yapayalnız n. • 

b ·ı d' h' saloo ğınıızı ı sey ım ıç ... 
? ['!e ı ... 

dan ayrılır n.idim . -"} 
(Bll"' 


