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il rtiP~ ettiğimiz yüznıe nıiisabakası 
f B~i~e~ir ~ito~esi r a~Zi -Hz:ıM::::ı~~~e · 

Gazi Hazretlerinin Eski
şehir istasyonunda Türk 
efkarı umumiyesine karşı 
İrat buyurdukları kısa hita
beyi dünkü nüshamızda yaz
dık; Anadolu ajansının tel

grafında hitabenin iradını 
nıucip olan hususi vaziyet 
ve şerait hakkında tafsil At 
Yoktur; Fakat mürşidimizin 
kuwetli ve güzel sözleri 

icap ettiği kadar sarih ol· 
duğu için bundaki maksat 

Ve manayi herkes kolayca 

•nlayabilir, 

Bizim istidlalimize göre 
Gazi Hazretleri Eskişehir 
istasyonunda tazimatlarını 
arz için gelmiş olan halk 
arasında temyiz mahkeme· 

•İnin yüksek simalarını gö· 
tünce son zamanlarda 

Cumhuriyet mahkemelerinin 
adaletine tevdi edilen bazı 
hadiseleri hatırlamışlardır · 
Bu gibi hadiseler kasebile 

esasen teyakkuz halinde 

bulunduğuna şüphe olmıyan 
'rürk efkarı umumiyesi kar
şısında "memleketin yük

&ek menfaatleri aleyhine 

Salışmak istiyen bir takım 
hlüfsit, sefil, vatansız ve 
milliyetsiz,. kimseleri inti

b'lha davet etmek lüzumu

nu hissetmişlerdir. Memle

lketimiz ve milletimiz çok 
büyük fedakarlıklarla inkı
raz uçurumundan kurtul· 

ınuştur;bu bal ölüm döşeğinde 
Yatan bir hastanın yeniden 
hayat ve sıhhate avdet 

etmesinden başka bir şey 

değildir. 
Şukadar var ki mtmleket 

Ve ınillet licnüz nekahet 
devresini tamamen geçire

nıcn;iştir; henüz herkes tanı 
bir rnhat ve huzur bula

nıanıı;;tır. Bunun sebebi de 
bi:hassa birkaç. senedenberi 

Anadolumuzun yer yer ku· 
taklığa maru: kalınnsıdır. 

Maalesef umumi harpten 
Gcnra şahsi ınenfantlerini 
b~Iunduklnrı In\!!llleketlerin 

ıctirnai nizamını bozmakta 
nr~Y•mlnr peyda olmuŞtur. 
Son zamanlard:ı bu gibi 
s~rscıi ruhlu bazı vatansız

kırın memleketimizde fan
liyete geçmek istediklerine 
d . 
aır emareler vard!r. 

. l;;tc Ga:-i hazretlerinin 
'§aretleri milli rehberleri • 
tnizin yüksek bir nazarla 

bu emareleri kaf; derecede 
dikkat ve alalra ile tetkik 
etmiş olduklarını göster • 

lllcktedir ve ümit olunur ki 
~a2i hazretlerinin bu küçük 
ışarctleri icap edc.n mı:hit

!erde lazımge!cn tesir ve 

ıntibahı temin ede~e1< ve 
bjr daha b mevzu i:z~ıine 
avdet elmiye ihtiyaç hasıl 
rılu •. yacaktır. 

JJI elzmet Asını 

. . 

M. Yansen ---
Kız san'at mekctplrt muallımlcrl fçln Selçuk kıj -san'ıt mek· 

tebinde bir kurs açıldığını ynmııtık : Kurs, tedı(r,tına devam 
etmektedir. Kursa devama tabı h\hılan mualilmler , lhtltH ıube
lerlne göre zümrelere aynlmıılardır. Her z!lrnrcyc ayn bir Avru• 
palı mütehassıs tarafından tatbikat gösterilmektedir. 

Kun onb~ eylüle kadar sürecektir. Resmimiz k\ırd devanı 
eden muall:m hanımlan atelyede çahıırken g&stermektedır. Solda 

İıtanbulun müstak- ayakta duran mütehassıs Madam Flltptlr. 

bel ~:1;!!:!c~:ror· _.:...,_C_e_v_a_b_ı m-ız--T-e....;.ıs~i-z~t--ete_t .. -o-n 

şehremini Muhittin B. tara
fından şehrimize davet edildi 

Şehremini Muhittin B. An

karadan bir ıkı güne kadar 

memleketine dönecek olan mi

mar M. Yanseni müstacel. bir 

terlgraflı lstanbula davet ~t-

m1ştlr. 

Mimar M. Yensen "bu ela· 
veli 'kabul ettiğinden bir ıkı 
güne lı:adar ıehrimlze gelecek 

ve Emanetin teklifini tetlcik 

edecektir. M. Yansen burada 

Muhittin Beyle ıehri gezecekler 

ve müstakbel Jsıanbulun ne 

tekilde olmasını kararlaıtıracak
l:ırdır. M Yansen Şehremaneti 

ıle anlaılığı takdirde ve icap 

ederse ayrıca bir de proje 

'tntlm edılecekllr. 

. -Harıcıye 
vekilimiz 

y aıı; şehrimize 
geliyor 

Ankaıa, 7 ( Vakıt ) 

Hariciye vekiJinıiz ynrın 
ekspresle lstanbula hareket 

edecektir. 

Mns~oua ıefirimiı 
cumartesi günü harek~t ediyor 

lkt giln e;'Vel Aı·karadan 
ıchrlm:r.e gelen Müseytn Ragıp 

B 
martesl gOnU Moskovaya 

• cu 
mütev~cihen tehtlıı·;_ızdeı1 hare-

ket edecekUr. 

Ati na saf irimiz tarafmtan 
Bugün Yunan hfıkıi

metine veriliyor 
Yunanlılara verilen cevabım~ 

evclkı gün ı~m&den hare~et 
eden husust kurye ile gönde
rilmiftlr. Sefaret kuryeıl diln 

Allnaya vasıl olmuıtur. 
Notamız bugll~ AUna ıef ırt

mlz Eni• bey tarafından Yunan 
hariciye nazırına tevdi edilecektir. 

Alınan mütemmim malomata 

göre Türle notası, nokta! naza· 

nmw etraflı ıurette izah et-

mekte ve firart lstanbul Rumla· 

nnın avdeti meselesinin yeniden 

mevzuu bahsedilme.ini kattyetle 
reddetmektedir. Hüklımelimlz 
bılomum münazlünf ih mesele

lerin bitaraf azaların hekernliğtne 

tevdlinl teklif ctml~tlr. 

M. Pada geldi 
Yunan setri Papa dun An· 

kardan ıehrimlte gelmiştir. 

Yunan sefiri son vaziyet 

Ozerine gazetecilerle görllşmek· 
ten içtinap etmiştir. Harlclyc 

nazırı tarafından Atinaya davet 
edilmiş olan Pllpa bugün Istan

buldan aynlacecaktır. Papa 

tebdilhava için Eksebene git· 

mek niyetindedir. Kendisi lza· 
hat vermek için Atinaya çağı-

rılmışsa da Mıhalokoplos ile 
ıle aralaruıdaki eski münaf er et 
ve Yunan hükOmctinln Ankara 

seflrinl değiştirmek hakkında ki 
karar dolayıstle Papanın Ati· 

uğramadan A nupaya gideceği 
söylenmektedir. 

• 

Iran isyanı 
--

Hükümet kuvvetleri 
tarafından bastırıldı 
Tahrandan Londra gazelerine 

verilen nıa!Cımata göre Jran 
hfıku metinin tskerleri isfahan 
\riiAyeiinde altı iÜll devam eden 
muharebe neticesinde Bahtiyari
lere karşı kat'i bir zafer ihraz 

etmiştir. 
BAht!yariler Bidgan tarafından 

imha edi!mişl~kdir. 

Şirket n1üUürii ts ... 
takholmden geldi --Radyo m11klnelerl 12 

talultle şatılacaidır 

Bir ay evyel Jstoklıolme gi
den Telsiz telefon şirketi mü
dürü tıamdi Bey dün avdet 
etmiştir. 

Mumaileyh seyahati ve şir -
ketin \ aziyeti hakkırıdn şu be-
yanntı vermiştır: 

c. Şirl etimiz iki sene evvel 
Baltık şirketinden b.:ızı makİJ1C 
ve malzeme a]ımştı. Bu maki
nelerin .iştira btdcll şirkete 

verilmeyince aleylıilniıe bir a
lacak da\'ası açtılar. Bu dava 
meselesini halletmek e tetkikat 
için meclisi idare-kararile lstok
lıolmc gittim. Baltık şirketile 

temas ettim. $irkct bizden ma
kine bedeli ve saire için 33 bin 
lira tfüiyordn. Müzakere bu 
miktarı 21 bin lirl\YA indirdi. 
Bu parayı fic taksitte ödeyece
ğ :z. Bu suretle Baltık şirkctil~ 

ııramızdald ,itıtiJU bitmiştir. 

Şirketimizin vaziyeti bozuk de
ğildir. Hükumetin 25 bin lira 
vererek yaş.·unasmı temin ve 
terviç cttiğf şirketimiz fimdiyc 
kadar iflh \'UiyetJııe (lü~me • 
miştir ve düinıiycceldir. 

Telsiı istasyonumuzun IAm· 
baları yenileri \ic daha bfiyiik
lerilerile tadil olunacaktır. Son 
bahardan itibaren Bcyo lundakl 
tiyatrolıın, barlardıJd musik'bı 
dıont1erimlze '.dinlettcefir. 
Şimdiye kadar l>fr e iki laJDt 
balı aboaderlınii ID rüııı Av· 

Bogaziçinde 
bir eezinti 

yaphlar 

Dün, gflndaza Beyler
beyi sarayında geçir

diler, gece Dolmabahçt.• 
sarayına aı1dei 

buyurdular 
Gn1.ı J Iazrctleri C\ eJkl ak· 

şnm k~tibi umumtlcrl Ye yn
verlcrl rdnkntinde öğütllil 

ywle Bor;aziçindc bir tcncz· 
züh yapmışlardır. 

Rcls.icümhur l Iazretlerl 

a 
yın '.k ıncı pa 
zartesi günü 
yapılacak 

Deniz lizcrindc çalışan 

sporculnrımızı teş\ ik için 
bir ) lizmc müsnbakusı tertip 
ettik. 

Bunu evvelce yazını~ ve 
lst:mbul mıntakasının nezareti 
altında yapılacağını, csasaun beraberce ıcsblt cdilcc~ [c 1 

kaydetmiştik. İstanbul mm takasından alakadnr ze' at on k ....... musabu onıı· 
yapılan deniz yarı~larlle meşgul oldukları ...,.... Bunı n 
zın csasatını tesbit keyfiyeti bir iki giln teahhur etlL d . 

1 1 l rl en e rıı 
için nlılkadar karilerimlzin bizi mazur görme er n h t 

11
.. . 1 u suretle tc ı 
usabnknmızın esasını ve iştirak serıııt Ş 

Biiyükdercde Ardahan meb'- cdilml,tir. 1 1 \ 
usu Tahsin Beyin köşkiinü ı _ l\lüsahaka ayın 26 4 _ Mü~abıklar bi~ err: 
teşrif ederek ziyarette bu- ıncı pazartesi fTÜnÜ kadın ve- ka,•dettlrirken birer kıt ıtl .. 

1 b 
b J lı şu sual crm 

unmu~lar ve ir nuiddet erkek yiizücülcre mahsus 0 • simlerile bcrn e~ p bırd:e· 
jstrahııt eylcmi,lcrdir. tarak iki tertip üzerine ya- cevaplarını da } azı 

A ~·dette Beylerbeyi sam- pılacaktır. cr.klurdır: }'aç 
yını teşrif buyurmu,lıır ve A - ·Erkek yuzücülerc A - lsnı~lz ~ ~-;ln~P 
dün U~ylerbcyinde kalarak mah us müsnbaka Moda vn· l aşında ınıı , Ç -

kulube mensupsunuz · 
lst!rahat etmişlerdir. punı iskelesinden başlıyacak l\uç seneden beri } uzu}or· 

Cazl l Jz. gece ne\,·lcrhc,·ı ve Fcqerbahl"e de nlha,·ct 1 \uz· J J l' J o l) - Evve ce J 

h lhılncnklır. sumız ' • ruk sernyından Dolmalıa çe sara- me mı.isabakalarıns J,d 
yını tc~rif buyurmuşlardır. B - Ko.dın sporculara ait ettiniz mi ? Ettlnl1.se ne ne· 

Diin lcah·a sefiri l\1. Orslnl mü:.ıabaka gene Moda önün-
J tice aldınız f 1 

Barone, İngiliz sefiri 1\1. Corç de 200-300 metrelik bir 5 - Kayıt müddeti ıu· 
Klark, Felemenk sefiri Baron mesafe üzerinde yapılacaktır. gün başlar ve 29 peı;~~~~ 
Rinkers ile bir çok sefirler, 2 - MUsabakalara amatör gUnU saat 19 da nihn) c 

olmak üzere her idmancı . iş- a 'uku bu· 
Lüsyen hanım ve Abdülhak lur. Bundan son! r k:ılnıl cdi· 

ı tlrak edebUir. lacak mhrncaat ar • 
H!mit bey, mcb'u tar ve sa r 
zevat Polmabahçe snrayına 9 - Müsabakaya l,tlrak lemcz. 

edecek olan sporcular, cuma 6- Vakıt, ınüsabakas_ı.ıun 
giderek defteri mahsusu lmza "çuncult· 
etmek suretfle Reisfcümhur ve pazardan madn hergiin birinci, ikinci ve u 1 3 

hazretlerine arzı cıızlmat et- saat 15 le 19 arasında mü- rlne· muvaffakt)'etlerlnln ı• ~ 
1 i 1 i k d tlras'ı olmalc üzere kupa ' 

mijlerdir. racnat a sim erin ·ay ettir- tJ 
~-------------, melidirler. madalyalar verecek r. -

İzmir futbol şampiyonu Alf~Y 
takımı dün şehrimize eeidı 

Rıhtımda sporcularımız tarafından hararetle karşılandılar 

Altaylı futbolcular dün kendHerlnl iaUkbal edenlerle bir arada f ı. . y chnp, Rt.: iti. 

lzmirln futbol şampiyonu muş ve misafirlere Şchrema- oruncular, 1 t.I R:ı. ım 
Altay takımı dün lsmet pa~a neti namına bir buket tak- 1 01ııll J Jııkkı, ı.:) ' 11 . 1z ıı k ı u. t • l ' 
\'apurl ıle mirden şehrlml- dim etml~tlr, Cemil, ,e ır. ' 
ze gclml~tir.~ lzmlr!l futbolcuların birlik· Cafer, Yehb~ l lılmi. 

Altaylı misafirlerimiz rıh- te lzmirdc müntcc:lr ) eni Dc)·krle M. Dom ınık ur ' • r l tı:.t· tınıda lutbol ~demsyonu adim ve .Ahenk refiklerimi· lımlrli 01h.1fıı lcr q t: 

rcls1 Muvaffak ye mıntnka zin spor ınuhahirlcrl de şch- nclnkl ı.oz ın p:ıl or1. ine 
~ 1 ) ıınn 

rcJsl Şeref Beylerle fcderas- rimlze gclml~lcrdir. inml~krdlr. llk ııt:1Ç 
yonlııru mensup bazı zevat Altaylı mlsafirlerfmiz Sıılt Fcne~bah\'C 11~ )npıl ı1.:nknr. 
ye birçok sporcular tarafın- Deyin ı'Jyastlndc olmak Cizre ltmlrll futbolt'ularıı dn ~ 
dnn samlmt bir surette koc- iki Jdar.~ci n 14 oyuncu: dJnlz der H .mı .ıl ıkıılıırO& 
cılnnmıc;lo.rdır. A\·nc:ı Şehre- dan murkkcptlr. İdareciler ff k' etler tuncnnt rdc 
'W ' • J , .. nJU\8 il I} 
manetinin blr memuru istik- den bir! de J ldmıt l Jusnu 
bal merasiminde hzır bulun- Beydir. rlz. •. ~ d ' (1\ ( -

· ti l 'e .. ıı> atını tıı ıp c ' 
1 

• 11 
rupa lstasyonhınnı bile dlllye- l fle memlekttfmııde cksemc 

1 
• ş Jc Umıı ıuıııaı k ıo 

miyorlırdı teşkil eden abonclerlmiı Lo~ dır. ır t b·lu ı A,r ,,.,. ı t~ 
• d ol ı.• nta oınıak ıçırı u 

ı::yUUdCJJ iübuen yeni tesisat dr.arı Jca ar ın ,..asyo r 



ijoıln~ intnı)ta hnml'fl,1 
kur ıhuıdı 

" 
Oaılaylntap, O (AA) .... Dahi~ 

vtklll ükrü ~l)'A bey 
t 18 de hrwniıe muvf!slla\ 
if \ e harar~tle kaı şılaıııınttır 

r:-1o~--' &W $'& 

)hntnku lt np;ı•ı si tohir 
odUtli 

/ştmıAgf ınınta~nd.n: Cö 
ıoı~n lüa'lrl üurin• 9 qu.tq1 
929 cuma ıunu l\tl M~Mrer 
Mmııka konareıinin tehlr cdll~ 
dltt ve içtima ıünüı\11• IYW::I 
IJ41dırilec~ teblii olunur. 

Antrepo h:lhnm k~l~h 
1'kareti bahriye: müdurı~ 

''"~' ve 'l'ıcant odıı11t1da dı n 
tQplamı ı ı Jhım lfelen •11trep.o 
komt~ycınları akU ittiını c~e .. 
lfttmi terdir. 

Cf\ınl~ eti bt1lfldiyedc 
Ceımtrtt beltdt,yı diin top

ı.vu encOmtınlqdo.ft plen 
baı.ı ft\Uhatalar hikk&ftdt ka
rarlar iltlhaz etmiftir. ...... 
Papi) Eftim Ef. iyileşti 

Bir mnddeıtenberi l\qt• °'"n 
Pa~ Ehım Ef. tyueımif vo 

v~ haatanederı çıkm"ıır. Oün 
"lllyet~ gelerek vali muavini 
Fazlı beyi ziyare etm'~tir. 

Oün haham b~ı do vil!yete 
ıelerek vali mqavinlnl ziyaret 
~ı,ttr. 

JQnlarım alabilen Baltık ırnıki
•~lcrini 12 taksitle ı~ Unn•a 
..ucaktır. Ru mal\ine(er bozµl
duğu takdirde şirket tarafından 
meccanen ta1J1ir edilecektir. 
Şirkethniı abonelerini fazla 
rnawaftan kurtanııafı: için obq. 
nelerı üç lira nuıkal>,jlinde fiş 
vere~lctır. 

Bu f ışlcrl abunelerlmiz ma
kineleri bozulduju ıaman bize 
gönclerccl".!,lcr. Blr memmumuı 
hQlttlan p a: eyi hu fiş mu~a
biliııd e tamir cdccel:tir. 

UY suretle lıariçh; blr defada 
25<'0 lırf\ 'ereu ııbQftelerimiz 

faz)il m:ı pıft n ı.urtan!acaklar
dır. 

Elyevın memleketinuzdc 2500 
abonem ı urdır. 

Halbukt Alını:ın•ada 2800000 
şimali J\ıncrUrnda 11 1000,000 
1ıı~ilfrredc 2, 700, 1)()01 A vıı tur
yrd:ı 325,QQQ lsi'~ çte 3~0,000 
M~çarı~lt11ğa 2Q,QOQ ılrnııe var
dir. Romanya '1C Yunanistaııda 
yeni efen i)irı. r telsJ~ ist;ı,syqııları 
yapılmaktl!dır. Bu memleketıer
dc kö) ı.-rlft bilı rad)·o vardır, 
Biz::n tdai• i ta yonumuz ıll
-et km vetlid"r. Oc~nlcrde rad
i'P Magaı n mecımıtsı lstaobul 
tebiz ni yi bitiyor mu ıınuJ 
diye arileri :ı.r:ısında bir an
ket i\~ınışhr. 

Oehfı c~vapfar P3riş i t"°' 
Ytn il 1 n d h~ h'i JIH•bil;hk-ı 
~r n .ıldtrlJfN'du, t\JıYYttU 
bir fltıtJ nı m•U- olM ffrkt
tı111 ~ ~I\ m~ı l>OyOk bJr in~i., 
Ştfı tlll1!1ll\f {llrH aktır ,J 

• 

(( V akt ıt Jft tefrtlcıaı: 22 

ers rile 
ı~ıralı 
-~·--=-

Aleksandr Zubkoflnı h41ı tı 
Otomobil Viran }arın evi- -- Am:m ~yarabbi ! 

nln ynornıı ·.Ard11l f!lrada, gen o i c ... 
nlffnhm birden blrt sold(ı Gldt:r k ~upı) t HÇtım. 
ve dç,\i ki: 11.:Iiııdt: mektuplar \'C fotoğ-

' 1, eP.. llJrıı uaak a tn"1c· r11U tnhm nıiirekkcn bir pnkct 
mizi , ica e ti fa~at ccnıhcn oldu~u ~aldc mcrdl\ ende 

- Ueni erbe-t bırak, ne ı' duru} ordu. 
yapacağıını Mlirirn. · Beni göriir ~örmez mek-

Otomobilden indik, "\"i- tupian yıwnaga ba~\adı \"e 
bağırdı: 

ran~ m subık ılşıkı hiddetten - hce or pu ~ımnın 
kıp lmmı~ı qldu~u halde 

nıcktuplnrı! Qıılıa onu se\ di-
bizc doğru ylir(idii ve genç Vıini mi fiıtnnediypr y J lıı~a! 
kıza dedi ki: ı11cktııplnnnın ii ·nine tiikii-

Ni~anlanmış oldnğunıız ruriiıu, u' ağlının 3ltınılıı c"'c· 
doğru mu~ rirrıl fotoğrntlınm da pmça 

,. Viran,, m öniine durdum p~ır9n cıdi}·cw,.ım... J>jsİo mıılı 
ye sordum : mezbeleye .. 

- !\Hder iniz mütalehe- - Eğer ·imdi şu cnlcn 
niı ne' gitmcz;;cniz sızi merdivenler-

.._. latmaacl "Arfdi on,, ılcn a,ağt atarım... anladınız 

ne mşanlı idim. l\Ulsado hu- rm ? 
runuz da 011u hanc~inu ileri do~ru bir adım attım. 
kadar tt~ l ederek k~dl~ile .\Icrdh·enlcri ~iınıtle indi': 
anla~ayım... n~·ni znmanda nğ'lına gelen 

- ı. rişanlımla anlaşmam;:- klirrii ediyor \o hağırıyor-
da mana yok. Eğer buna hlr du : 

~:\iln ön\ine inmcniıd 

bekliyorum." he ·ahımm ara
da gdrlifiiz. 

dlycccğinJz varsa bizimle 
C't'C girmeniz icap etm<.•z. 
öyhıyeceğinizl şurada .. o

kakta da söyHıye bilirsini~ -
Bu sınırla ııtt:~li aşık suru· 

uma bir takat attı, ve heni 
vurmak kastile taba nen mıa 
sarıldı. Fakat "Zubkofn a 
öyle şey yaptlır mı~ rllndcn 
sHt\hı aldım. 

Ve kah. e::i llc l urunu ii ·tl!
ne öyle bir l\arbe indirdim 
ki boylu boyunca ycrt u;mn· 
dı kaldı. "\'iran»a dedim: 

- l,tc hesabını \erdim. 
I Iaydi yuknrı çıkalım. 

"\"irıın,, hadi ere çok St• 

kılmıştı. 

- Bu adam na ıl ohı)TOr• 

da her~cyden hnb<>rdur ohnn~ 
ve buglin buraya gelmi~! 

Cıildlim: 
- Pek basit bit şey .. Sc. 

vincimizc i~tirak ct ... ın diyt! 
ni aıı1andıgtmı:4t telgrarıı bil· 
dirmiştim de ... 

_,... Ul.lttU yapınıımah idin; 
hen onu t11nmm, harckAtın· 

dan pek mc:s'ul değildir. 

- Olan oldu; it nı y~ ne 
·çıknrmı ,! Y :ılım: cniA üzlil
dliltlln~ )nllree slr oldum, Üi· 
nn ıQrarsan kendi \n'l hlr 
da)'ıt~ dllhl lllfl1'k hq\'C ln• 
"tı)'lm. 

UJrdcn hl~ ~H 9ıJlmdı 
\'lrnn~ ~ıtşırdı: 

Ni,an hm; hlımetçl kııın 
c.lic:ımta .narçn parça ınç~t1,1p 

ve {oto~rn.flııq tQpladı~m 
görQncc ağlııınağ:ı kol•uldu. 
Fakat ar zamanda siikun 
buldu \'C gcdi ki: 

- Bö)•lcce daha iyl oldlL .. 
r:llnde bir ŞC}' kalnıadı.. l fer 
kese bunları gö tercrck rcıa
lec yaı)amıyncak ... 

Uir nıfüklct apartımanda 

hernbcn·e oturduk . l lerifi 
nrnk unutnıu~ t\ık; cckrnr ~il 
çalın \ı, Ni~nhm )·;ılyar~h: 

- Kuıum sc:n kgpı~·'\ gic
rrıe... Belki ı\t~~ cdçr 1• 

ıau-..•ı 

Kuhiro .;efirimiz ıu~
innh ot aldı .. 

Bir iki &üne kadar Kahlrcyc 
hv.k.t edaceAl yaıJıın Kahire 
s.lirt Muhittin paJa aaustot nı-
1\tyetlne ka<t!r Qz.unlyet al
mııtır. Muhittin P!lla hµ defaki 
ffle?U'll~tlnl • ""e .lst•nbulda 
~çir~c.eklir 

-·~-

Konferıns 
Ağustosun (5) inci günü da

rQlffnun 1 numarıh dtrsane-
Ji_ftdt mG\lrrrk ŞtrtftUln P,y 
UrtfJRdlH ııbllm~a ilk fikri 
hueketlor \le ~~lenin hnı 
teıe~külihı tıakkındı bir konfe
rıni vrriltctktir, 

·----

YAKIT 

-------onun ôm1~-~~, VAKiT L4hey konferansı ~;;;;;;;:~_.;..-~~~~~~~ 
S.bahleyin kav.hı etmede~ Yung planınıp tesbitiq, 1)-.1.:1~-.• 1 dUıcirte~ 

ıuet~ okumak adctlmdir, Bu den ıonra ictirnaa kat'•tlaş- u.r~ T ""' 

ttbah, ben okmken büyük- mış bulunan beyn•hnilol -Rcish:umhtiı· 11 .. dun •f-I .•1.-fı-•• tmı 
aınem de arkımı dıkıldi v.e k f U\h d t ı 1 _;ı 11 ıhOfl eran l açı 
bana adeta rica eder bir sesle: on er~ d eyBe kop 

8
fn- fl,;:lerbcyi san ını h.: ıif \ 'C :\J. BriYan irr.d ettiğİ 

mıya ·-·•"·8 ı. U on ·e- etmişlerdir. • O aA!I "8Ytf.ııv n t h d k d i': 1 bir nutul\ta konf ... ıaıl!,f'1 - .... • ~ı ıçşan .. , rana a er ıey en mu a • ~ + Yunan sdiri Papa 1 
dedi·. ve ben QA"•tenln ya.o- d y ı t - 1 u-mı·t,·aı· oldu~tıı11ı b ''llll , r'""' ...., em uAg p anınm arzı ~ \nlt rndan h\!lnıiştir. ... " 
raklarını çevirb',en ı lendi: tfttbiki mevzuu hah sola • il + Yunımhl\u't\ ı.;1.;\ ııbi t:} 1 nıişf r. 

- Ktı, i~trl od•dıt\l ma54· caktır. Plan Fransa ve B ·1- ııotamız bugüq t \·di cdi- + I Qınanya :hı koınııJ.. 
nın üstünde gözlü~ün var, getir! çika tarafından kabul edil- g lcc<'ktir. amele. i bir gre,· vapını~ 

- Bil)•ükanne, ne oldu mişse de, Almilnya, planın \ + 'Tel ·iz tele' on ~irketi t •nkilin ,giden hulnın11.;t 
böyf, nedir telqıı~ kuvvei tatbikiy ıinin mev- f muJfırlı B.m11.U h y J tok- a~eıile gre dler srn lll~ 

CQJ.IQille b\flnci M)'lfadak' cyt olmadatmı ileri süriiyor. J holmd:m grlmiştır. ohm mu adcmedc 10 rcY· 

re$ımlere melıun meftun ~an lnıilterenin senevi aldıtı \ + lngiliz fira1'ıı l 0 il ı S .:i ölnıü~, birçok kimseler ~ 
thti ~ k.dıma ~~l <W11 d<du ..ı h f ,_ .; kuru n d\IŞtlll\ tur. 

B yUıye isseıi ev"alade a- l .\la J,orn ı..•t ı'riıniz ı.u-
ol .. yoi'du u aün l&'"'Qt, yaUv ı t o·ı. ·h 

L.L .1 h J.A tnlf ll'ı lttOP Cl etten ( 'l1 11 rtC~,· nunu lll'lll.ll!t• lllC• 
yaşamı, ~ı~v •r r11ml ı_yn y l k b lil ~ " n • 
ayrı okwken bQyQk ıumem, urıg p anıml\ 1 u nrnriv~tinc ghh.· d,tir. 

Rayin mlntakaamm tah ~ +ş\:hrcmnncti mim~ır :\1. 
kutll bir d\tl ~ur glhı kım,l· ı· · · · · l Al ıyea1nı ıcıp ett\r yqr. n · Yf\nscn f Anl\ıirııt\.m ~thrı 
dayan dudıklarile btnJ dedl kt; J dd L d man Arm mü eası ı.u ur. miıc ,!a\·t:t t.:tmi .. tir. 
~ llu hahmlc nerden lnin H )L ı.ı F l •• a 11u~ ran&ıı ann arta- • Alta}h tutholı;ular il,i 

onq peceQlm, doy, ~ya re~ ı.ı · L- b '· 
)'1 ıttıa arı teı ~m aı..:a, nıllı; \'apmıık kiıı ll!mini~ u 

rnine bakavım barı 1 d F h f"I' i 
'..f "' r•n1tı ma a ı m n chriı11iao gclnıi len.lir. 

Allah onu lNıtı~ tııdtn ekil\ idd" h d ıa,tnQ er nekı ır ıe- • Jki kndıı11 oldlireıı 
eımeeln qQluml t:ıld C d 

• çen 6 f " o •n~vro o ce~ \'c bir im illll Olthırnıd~ i · 
.- L- f ... yan eden münkeratta, t ·,, c11 nzif uruı i, -, ııc 
,1 ale""'me tMnı ta ım.. )'O. I d " 

d d Ş ..ı L .. .J __ L mütehaaııı ırm \iyyn m~ UL' av. 011 ıüıt • •ır h.11 sc 
ınyqr um. lmvtr •MiM' tt•"· h U ı. L l • " 

d • !d k n.. t•le8\nl 1 l 1""-~indc nı.ıhl Cm1 ol•11 1 tŞtl1r. Yaşı kıt· 
i ~lne 0 Y çı •~ " ~" • Ren " in yaktinden evvel ' ~ 

yaraJamnı~tır. 

+ E' ,·el.:e surat rcl,o 
nmu kırmış olan bir Fr:uı-
~ı7. tay) m~ .... i~i düşfın öl· 
miıştfır. 

+ .\hsır kıralı Jı.;ırtl 
gitlllck üz rq l ondrfül2Jl 
ı~ari~ 1elmi tir. 

O l .nhc ·de İll •iliz H ari· 
d) c 11ıııın tarafından irtıt 
oh}Jlan nutuk Fr:msı:d:ırt 
fn J,alfülc ).ı.zdırım~tır. }\ yııi 
SlJrttlc Alman ınurahh:ısı· 
nın nutkunun al~ışlanm11sı 

tbanlttr y~ı'dmt. ~tbukl hl' . . 1 •• k t ~iik oltiuQund~n. iltaıwlan tuh 
o gün yaıdırdıt,m Mrça çok tai • ıy1eıJl • lÇkll n~uıa ler~ a \ilen htl çeıa tııyiı1 ClUltniştir, da I·ran~ızlan igznp et· 

d ı nıı meaı arargır o mu~- + 1 ı~ı·k miştir. ~ola} dı ve 1uy u: d b . . y l • = . tü t:ıntı ,: 'IJ ·met 
R '- b d sa a unun ıçm ung P a·cı = + :\Jı-;ırl.ı İngiltere nr:ı· 

.. i}ttlye Q\eate in e en nının A•Jmanya tarafından i B:, J~u.dr.iyc . 11. \l)CSck iıı-
_ı.. h L.:. 1• --1 d A " i!I .ı ı. h b ı .~ sınd·,ı ,nJ,tolunan muahede ç~ elilutı mua& .::ver im. 'ı t t tb 'k dilece!ine g .,en un ı ır. y:ı~ıt an \10· . • . . l 
1a~nga h\ı• bq derıt verell amamen .a, 

1 e . d ~ lan"f iare ket i da Ya etmiştir. ılc 1ı m:lakı a kcıı ışı.,rıl 
kanaat getınlmesl ıcap e t:r. ~ . ,, . . 

hqca kadar f belki daha ~ı- 8 t .,., bi .kt 1 + lrtış.ı t<1hkıktıt111a bu· 'e kapıtrıll yQnLını nihnyct 
1 h b 1 u eı e5 er r mı ar : 1 ·ı 

1 
l' 

yade ma omat sa i l Q dum, • t h t d•t d·t !.:ıa dc,·aın olunacal,tır. ven mc \tecıır • 
ıs a ve a ı e ı emezse . 

Hocwın luni Mu &aft ıdi. ""'"""tı~"\f! ~MIMIM!JılKl••~ıtıtııttıııııııııı1ıtı1Jnıı'"""ıııuıu11ıM'mıı"1ııııııııı,1111ı• 
Bir ~ Wı ~ki: müukcratı akamete soka- \"ıl:lvt\t l\ouağıua h\vlıa • -

cak mahiyettedir. .. • lsterlın - Oğlum ~nin de •dın Filh k"'- Al I y VılAyet, hükılmet kOllatt tçln b -L ı a ıaa man ar ung . 
M&mafa, enhn ~. Hu böyl. l t tb"k" . R t h Seylsef~n ftbrikuapa bir livhıt 

__ .L. .ı. __ .ı b f a. _1 p ar.mm a ı mı, en a - . . \ 
qlm1,y~ ~41\lt lr ar, ""- 1. • • • t sıparış o \ltlmUllYrı 

1 ıyesıqın ıçrısma meşru p· . 
ma ı ... > 1 •• d·"kl I h ld F I ırınçten yapılacak olan bu 

l 1 b 1 ı.ı gor u er a e, ransız ar I 
m a ur•Y• ıe ince ÇAC!ılrt a- R. t ı.r . .. k, t llvhada • stanbul huknmet 

rın yüzlertncle \uhaf bir şorgu en 81
' ıycsı muıa era ının kona~ı • yazılı olacak ve e•kl 

beıl·rml• glbı"dt. Ad-•a •. Yung planının tatbikinden l h . _..ı. 1 __ 'L 
:1 "" av anın yerine lalik C1W Ot..'O&tİT, d sonra şemeredar olaca&ı 

-Hocı, ~· iye bunu fU• kanaatindedirler. S:is:df konferansa = ta~ftar 
dınyar ~ depıçk istiyeıı müta· Bu aıt mfiddealar arasın- olduğunu V6 sabık ha!ttnt 
hayylr ba~lJI!U" karşısındaydım. devletlerin arasında "fey,. 
c. .. ,vl--~ .ı___ •t••- .. d• konf~rana ıpÜıakercle- d 
~"' -~ ~''"" ,_ · h 1 d M hh ya~ bir teşri\.:i mesai en 

cQyndU '9MI lidfn (M~ı nqe .,aş a '· ür~ aıtar fayda göriitecekini ıleri 
K~mal) olNn.ı biri mali di~eri şiyaşi ol- sürdü. 

Smıftı hır heyecan tlmt0lt nıak üzere iki komisyon fqaihı murahhası Mtstr::r 
teşkiline ve tijmirat nıese- Sqavdene aelipce uıun bir nu-çakta. llü!Un çocukl11ımı aan•uı 
lesine mali komisyonda, tkkta, • Spa » mukarr~ratile 

bir W(:<I 's.lqde huldum, tahliye mes' elcsinin ise si- İngiltereye t~rkedtlmit olan 
Gene devam ıttlm: 

• yasl komisyona havalesini • yllldo ., nln tadiline protee-
-c Q em.ncJtn~ lfm•m kararlaştırdılar. tQ etmlt Vft mutahMttılana ~öy~ 

(MtMtaft J\fm&I) gl(lu,, ilk nutuklar söylendi. M. le tadilM icrl$Ula lCllhlyyettar 
r-ukl aurur ve 'h'1ctn· d ki -'- d ı ~ .... Briyan kendine has telakat- olma ı aq n~tasın 4 srar 

~g Wr~en ptrmı\twll• vPI· 1 d eylemiştir. 
•-•-• 1 1 a eruhte edilen vazifenin felerinla • fMUn• ~•r n • CörüldüAü ve Yeçhile Llhcy 

l\UNrtlvını yaı.ddar. f ~çl~lde~nde~,h . fevka~i~t kollfcransından ilk gelen h~ 
• uınıt f\lyete ı tıyaç goru • ler pek te ünıi~ delildir . 

l ~ iM clüjijnden bihıetti, l\likadar diğer devletlerin ili -
ts.a. -'"'e;:)rd. "bWt t: Harbin milletler için §~ rnlarad. .,.... kODYIMt . 

;=\I : talkın heycana b ~odı . zafule l~tovvijç tt e Q Ylklt k9n~rauın Y~il9-
dü üren ~ b!f 1•1"1 hatırlı- 1 ~ elım olddurm hahr~ ' ~- hlkkmda f&k\r 10 • 

ş ' ıh 1 } lattı. M. Ştereıwanm nutk" .ın·--L •--klnt ~' -.l~-L. yor rnu şqrarıpt ıar e d ~ . Y~~~ ~ ~ M hm t Nurettin aha afakı mahtyott~ oldu. Ur, IJqaQu htnt! hiç bır Mit ~ 
-...- ~ .. e __ - HatiP. cihan şumul bir ik- mtftdt hulunul1M&. t * 

..,,.,,,,,.-.--
101 J 5 kuruş~ düştil 

İngiliz lira ı di.in ıoJ4 
buçukta açıl mı;;, ı O 13,5 kll' 
ru, ta kapanmıştır. Bir hafıt· 
dan beri tene~zill etmekti 
olan lngjli~ lir~ ınan dahi 
zly!de düşecegi ümit edil· 
me~tedir. 

Vannı asar evelkf 

VAKiT 
8 (1ğwtos 7 879 

Amerilcad4 ~u11'i 
Y1JmArt11l.ı,-, lm41I 
oeregf ilerlemiı ,,, 
h•t'" bunqn l~in 
mohsu~ fabrikalar 
kO~ai olunmu~iur # 

F1tbı·lkalordan çı ... 
lron yumari•ları1' 

l•11uk yumurtal• ~ 
rından hiç f orklat• 
yolt iM: de i~timall-
nln sıh'/ı4t~ muilr 
oldu~u tabipler i~--
rafından re~metl 
ll~n olun,,.8'hır, 

"Vakt,,ın 8 Ağustos 1929 
t frika ı : 54 Yaprak DökümU :aza?:ReşatNu~ 

t:vvttlA Ltylinsn ç~· 
lu una ıit mıwm hatıralarla 

lqu yumut1tmıyı ç•htmııl11, 
Sgnrı haıtıhlc . hilsiy li 
1J1du1ulnnlfu Nih_,.t QftMft 

fııt. biddtt t&dd•t ~ 
w mHi~~ı attftan CNI• 
ıt'1e bu bukaft yApıhm,. .. 
Plan hiç fepa detil.. Ali 

Rıza Beye sadece: "Leyla 
•cnillle bırıtmık ytiy9r .• 
cl,rlırsc ~iki ruı olııta..J. 

Palıat hirdenbiN kıııntn 

yüzlinü görörse belki he
ye~ana kapılacak, dilıUnmi

,. vaint l>WPı~tn c:>ny 

heeldı~ ... Bu btamm 
uttn haıta ol•P ihti,_. 

tı.H11 öldürmeli ihlim•li 

yok detil. Fakat hanfi 

bukın plinı dijeüniilebilir 
ki yüzde ü~ b01 Rlapetinde 

S,ir tctı rıı. .· :htimalini göze 

ılm•t olmı•m l 

~'" IUIU,ot'ı Hl)'rlyt 
hınım liylQyor, o ytlvı~ 
malırın• WUfincı Ayp 
betltfO' " htPli bir ... 
dtn qltyordy, 

AH Rıu btr 111 hlli 
yıuıuttn dütmelind~. lq. 

zına bir d.ha dünya ıöıile 
görmemık için ettiii yemi
nı udtk ktlm1k ptiy~ 
gibi bir türlü gaılırtni ~ 

mıygrdu. 

Nm•nt •k ııruı 9M 

da geldi. ihtiyar adam ıt.. 

dil~cek bir ikinci )'Ql ol. 

'-•Ytnllıı mthHı liikun•tlı: 
- Beyhude yoruluyor

IUDYJ. dedi• btnim artık 

Leyli isminde kızlm ~ 

8iı birbiri~ içiq ~q, 
lirlını ... 

yt Anı '""'' wttın fıı· siz yaşıyapuyor. Ben de kenden bohçasını hazırla- •,,,.. Pık ııkı}ıran blnA - &o miıin ba~1·" 
la uif1ttılır, fakat Ali Rı· onıuı ya~yaınıyacajım • dıtıpı gören Hayriye tıa- ı•lirşin btba.,. K.9Cam iyi Hayırdır ipllah... dedi. 

H b@yln •tımdaa bundan Ley!iya isterse dünya fena mm QflY bir ç~uk ıibi bir adam çıkarsa sana elim- Ali Rıza Bey ıoğuk t,Jt 

bltkı tk ılımadılar. desiq; d benim için her azarladı ı den gelditi kadar bakarım." tavırla elini tipen k••"" 

- 1} ~,ten iyj<lir, Yı ~yla ilç - Haydi Rlilna,ebctsiz- içinde gizli bir ümit var- kucaklamıya cesaret ede; 

~,tA ıittikttn t0nra }'•fıyacaj'lJ, yahut... liği bırak... Sen sakıt bir dı. Belki Fikret Qll\I YMtn· yerek hafif hafif qmuzla~ 
Ali RJA bty Uı karttı ı· Hayriye Hamm sözUniln ihtiyaram .. , & hal ilt; n~ ela ahlmyır, 09Jl"• ,.fa. okş•rken vahşi tavırh ·tf 
ruındı bGyük bir kavra ~kuma ıe\.\rmcdi, filatmh "'Yt ridjyorwn... G"'p lct ve naınusıuzluk içinde çoc"lım merakla kenditt 

kqptu. ~ ya ba~lac1ı. gezip geleceğin yer gene sijrünmekttl' kurt11lmuf o- baktığını far"etti. sofll' 
H•piye haNm kocaŞJnı Ali Rız~ t,ey aülümsiye- burası... Beyhud~ rezalete lurdu. Gerçi çtÇ\lklarından od~ kapduındu ~' 

tıtblıkla yQ\• ııtiremi~ rtk: lüıum yok, dıdL hiç birjnı 1ük plmak i3te- uzun boylu, beyaı bftJİ' 
cettnl Jnlıdıta ~in birden· · - Oıül~ hıanım, üıül· Ali Rıza bey gürültüsüz mezdi amf ftl yapım, düt- bir idam ıöröndü. 
bire "Y•P btyrafını açtı. me, dedi, ben de senin palırtıuı tvdon çilrabilıa•lı: ıııçıı blk111&1 bir Allıılıtı, . Genç kadın toz, ~ 

._. Seni adJm sanğ~, aibi kararıJllı verdim. Ben için bir yalan uydurdu: Ali Rıza beyin b'J ümidi bulanını~, yol yorgun~ 

otuı ıene aöıilndtn ÇJkıaa. vamıdan çıkarım. &l~i - Bir kgç gece Pendik- ancak Adapazarma, geç ile bir daha düşkünlefll"--
dım. Ne hale ıelditipıiz i"t&llah daha iyi olur•unaaı. teki sut kardetime misafir vıldt l>lr JH>lishı r"'4t•.wil• bu lah1'Mı ibtiYMdan ;' 

mcydand1t .rnk aıiiwdc Haydi artık fer•h ferah ıidecefim... 3eoe gelirim, damadının karanlık bir nayqrınuş ribi ~ . ...tit 

et te bir uman da benim uy\J, rahatına bak. dedi. ~P rıii'l~eki fti!M ,...... iMi>~ im• ..,....-
dıdiJim olsun. ~ni11 y3 - • Makaadı Fikrete fit111ekti. buld~h '8ate kadar ~ijrdü. plmif, dedi • -1111 

ziindm ivlitlllanuun hu ~li Rıu bey hatdkate11 Bütün gece onun ÜÇ sene T Hlıkta sofr•YJ top&.· MU.liri... Ala :....-
ı.. • • ı.:. tn :t.n 1 -'d •r.sarıBt Y'"'mişti, Me ohırsı evvel Haydarpaşa istaşy~ makla IMfgul bu&.aa Fik· ct.a. k... ~ .. ~ Hm ''iff ''1! z y•n ~ u. • "3 r: n aöylenmiye lüzYft 19'.~d.-.... _._ 
Elimde bir hu Leyli ilı· ~ arlık bu evde .olUf"' nlmda ~l!diii ~ri dü· ret onu ıörince ha,.._ bu Mli••Ji ·-~.:;; 

Hayriye hamm, leyli Ayşe kaldı. ~oeu~m bea- ılnyaealttı. ~rtft~i ıt1tbalı tt- ıünmüstü: .,;.,.., .. ~~ ~ lrorku ve tereddltle: 



I 

-
Gençlik sayı/ ası 

-
Kiıııı olacak 1 Gençlik eserleri 

Uyanış B• .dd• Gençler 
ır ı ıa: okumuyor! GençJi , kültüırü ----

.Avrupa kafası 
Edison kendisine Qençleı 
arasında bir halef arıyor 

agustostan ıtibareıı gl'nç 
bir 1iın1rcnin san'at, zevk \'C 

1ı yecaııına makes ol:ııı UY ANI~ 
Gençlik cevap veriyor: 

- ----- - ---t-" .. -

Hepimiz, lı~p bir ağızd~ıı ! 
1 ~krar ediyoruz. 

kalması Avrupalı insanın 
eksik ve çok Asyai hir şe· 

orduiu ualler mecmuasının reni şekilde ikinci 
sayısı bugün çıkmıitır rcvkal· Avrupalılar kadar okumuyorsak la 

Bir müddet 

• A ' kilde arıla~ılması demekrir. ""'~hıır muhteri 

nıukadtlerı 

Ed!somm 
ola~Ak bir 

- lcnni l.int kimdir ? 
• 1· 1 d - rensure ;lan " ıııı· 

tıde ııefıs bir raz manzarası, 

renkli kapağı siislcınektedir. iç 
t ·ki nesilden çok fazla okuyoruz. 

ası! - vrupau /l7 .•• 

Bıı söz dılier:rnizıfo çok 
güzel , çek nefis bir 
YÜriiyüş mar~:llın nakaratı 

Avrupa demek artık bir Lııdine h·' 
Coğrııfiya haritası .. deme.k 
d<"gildir Avıupa musb~t. ı· 

rnıılı e;;crin ım•' riri kimdir·? kapak Gazi l faıretleriııiıı 2 Okumuyoruz, çünkü elimizde 

gıbidir. . 

Fakirimizdeıı zellginimize, 
Çocuğtınıuzdall ihtiyaı ımıza 

kadar cümlemiz bt• sözii 
dudaklarımız arasında s;e • 
ytliyoruz. 

Sevdiğimiz zaman lııkdir 
Yerine bu cümleyi kullanı • 
Yoruz: 

ı . 'em~' tı· r miısbet ılım Jlll (J _ ,.., , 

hakikatlerin mcflrnııılaşınası 
realitelerin unıuı~i fikirlere 

ircaıdır. 
Şu halde Avrupaiı ada~: 
Mutlaka tırnaklan ıııanı· 

... 1.. daııı ıyı· dans edl'n kuru a ı 

k • •r balod~ hir tuvalet 
ız, nı: 

~enci btıl u 1 
\ ctiıtirmck i· 
çln bir mii· 
salı"ka imtl· 
hanı a~&cftgı-

Jll }HZllti~ttk. 

!lir 'i · • 
ıı~ma filimi · 
nin murnf · 
lakiyctl nen 
baıtİıdır? . 

- llal, , 17. 
yere kopyıı 

emekle tiham 
et!İlir>eniı. ne 
yapar ımz 1 
\'C sııirc. 

imtihan C\·· 

'

. değiştiren lıaııını, favorili 
delikanlı, poker O}ntyaıı 

- Tanı Avrupalı bir j mektepli, barda ~abahı e· 

. \ ıııerikaııın 

her YJl,\yetin
dcn intihap 
>hm an h i r 
gcıı\· im im· 
tihaııa i~tirıık Mison rnkıııı nıc~ • 

hur l·'tm, ~ arlcs l .iııdlıerg 

Cor~ lstnııın ıc sair ıııtıhinı 

Qdam.. diyoruz. ı dell zengin çocuğu, s~rt ctıııi~ ı e bu '"' 

Bu söz aramızda yeııı / aka vcı papyon boyunbağı ~~~.·~~·~riıı sayısı 
tlc imtihana 
(+•ı) a ı;ır· 

hir zevkın, yelli bir iştiya· ' iaşıyall ve sililldir şapka 
kın, aşağı yukarı yaşı)'all ! ile baloya geler. tüccar de· 

Çocuklara t~m s+ sual ;:cı·;ıt tetkik etmi~ iı\1cihnnı \ol-

Yeni tadın, yeni bir ifade· mek değildir. 
sidir, k 

Avrupalı po er cynar, 
Avrupalı adam. olmak Avrupaıınm tırnakları ma-

istediğimiz, ideal halillde nikürlüdür, Avrupal:nın fi. 
tasavvur ettiğimiz yenı rağı sililldir şapkım vardır 
insandır. amelllla ... Fakzt her poker 

vcriimi~ \'e hu strnlferc ce
rnp vermeleri isteııllnıi~tir. 

Sorulan sııalla ar;ısmda ~un
lnr \"ardıı~ 

- Aşkınızı, ;erefinizi ı:u· 
rıır 'e ya ~iihrctinizi mıı· 

'· ;1!fakiyet uğurunda feda 
. " .. , C{!l!r ınısınız. Netekim msalllar her ce· oynıyall, tırnP-ğı manikür:ü 

illiyet devrille göre böyle herkes, silindir şapka gi- - 50 y;ı~ma geldi.~iııiz 
ciııs, Cİlls tipler tasavvur yen her İllsan, Avrupalı de· µ-iınimüzu ırn-ıl geçire..:c~inizi 
et · ı k l ki kıya A d rnhrr.in cdiyorsunıı1.? . ıııış er, ·ı ı arını, • ı.iJdir. Hatta vruj)a a ya-
f ı ·· 3 - Bir ır.ilı·oıı doları na· · ı 

ter 1 lııstoıı namını.la lıir gen\ 

l\.azanmı~tır. 
1 

Bu genç, Ed!sonun hcsıı· 

hıııa istcdi~i mekleptc oku· 

yacıık H' ilerde Edl-cmuıı ha

lefi olııbilmck gibi hıiytık 

bir ~ereli kazanacaktır. 

\'ultcr J luston, fa!i,onıın 

suallerine 

bir portrelerilc miıveşşahlır. 

R:ıııgo oğlu Talısııı Beyin f'ran· 
sız edebiyatında l:arbiıı tesirle. 
riııı lnhlil ve i1alı etlen lıır 

makalesi, Refık Ahıııet Beyııı 

• inkar efıııiyoruz ! • isimli 
edebi ıını5.llıab~"• Kazını N.ııni 

Beyııı « Tecrübcııiıı kıyıııeli • 

unvanlı içtimai makaltsi, Meh-

met Nurettin lıeyııı l\ıyıd~ıı. 

frcünıent Behzat beyin l'aNıı 

ölfımii, l layri Muhittin beyin 
karıkatür, lfasaıı R~sıııı beyin 
Gölgeler ve ölü, (İllİp Nnşıt 

beyin Oelın lıamınıı isıınli ~ıır· 

!eri, Tali! Milat beyin llöııü-

ror, A. ._Sırrı beyiıı f( cııdiııi 

ink~r eden isimli memıırelcri, 

Sadri Uenı beyin Valiııiıı 'ıa

dem< i unvanlı hik:iye i, lııırilı1-
ceden tcrcüın~ bır ltıkayc, ~111'

atta yemlik isimli dikkate şayaıı 
bir tet~ik, sinema, tiy,,tro, 
sı,or ya11ları, ı-rs anı Miı,ııl te-
hüııln san'atk5rane rrti:nleri, 

aktiialıteye ait fotojirafilcr tıı 

sayının münderecatmı teşkil el· 

eserler yok ... 
Okuyoruz, hem de .. 

ile iki \ ı rupalı gençler 
kndar okuıntı} or111.. ı:.,;.ut 

yeni ııc,il okı1mı11 or !ııı , 

'urctındc Ce\'ll t·di nıcmdiJİr. 
1. l.i n ~'ilılcıı her halde ,·ol 
ok .ıyonı1.. l·:.kıicrııı ı\IPn i\<' 

\İııcııkri lıilc ııı.ılt\ıııntı umıı· 

ııııye itilınrilc lıu;\iill lıir !ı e 

t:ıldıe<inckn ç• ık ılalıa gcı İ· 
dir. 

llıti<:ıs ilimlerinde i:c lıa 
gıiııkii ~cn~kr diiııkiılere knı 
kttc fnilltlrlcr. 

llııı ıııı . tlıcl>i, hem okl:· 
n:u.:otk c erlerin l' ki)C ni.-hcclc 
cr[llllh .. n g"llllC çogalnı;t ·ı hem 
de okumanın ıırcık ınnı lıir 
'l/\rı.ıı c:t !ıı..tlini alına:-!lhr \~ul· 

'l'Z )llrıl>llll tf;ı lllllltlllllm;ılı· 

dır ld, ı.l.ı·rı:ık zarıırc:t lı:ıllııı 

aidıgı ııt~bı.•ttc de ~11\.·le~n1i.~ 

tır 

Filh:ı:dt.~ l.cıııli hııptıııdıın 

lıa,bı bir de aık iııiıı h:ı •l-

et erini o llumuııeye rore •ıyall herkes Avrupa_lı de-
• >ti har..:c:dcr,i11i1.? 

uydurmuşlardır. g"•ildir. O halde Avrupalı ·- l!JO .. cıı" s·onra otel· 1 · " } ki \ lıir ocndıı ol..unıa•ilc b'·t·rc:ıı - - , dcirt ~cııç t c suallcrın ço,,,un:ı t' • postası " ' 
Vaktile müthiş ama pek adamı, A~ıun..,lı kafasında, S 1 a ı k ı • 

,... nıolıiiin hayatımızdaki mcv· ""' •p ı · crdiklerin'tlcn lııınlar neslin lııı '" o uy ·'·') nt 

he, >aatte ccrnlıını 

Kcııdbinden lıa~ka ıııektedir. nrmi~tir. tını kazanıı ·a mcdıur olan 

rn .. th· h'll ·· .. du··k ı d A 1 1 f · · " " ı'stı' kliil lisesi talebesı her sene 

ı gı•"ı;Jn ok ~ıa•ı nr ı ıml:ı, ı·c· 
1 ııi :c .\h lehine ~.ı) tkdilncl. 

j bır cıcl lıhıt ı 'Jrıfır. lk' I 
ı· il ın ıtnl bu ~ere~, t ,ı ı.. 
. I', h.~1·1n 

,.e~il ol.t: ,•ııor, ı ııc 
• kt ':' 

ctın ::c ..... ,ı~..: 0 :ı 
f)aru!iiinun ıalobeı•ndcn 

A. Kemal 

Okuy1tmıyonız, z{ra ... 
lluj!llııku p,ençli~ okuın ııor 

ı ı ~ıute t ' • diıenleriıı ı !d ~ ı 13 
lıık tınrz. \'alı ız fıu ddıaı ı 

. b r~ ılıPl· 
tı şekıld• ıı nıı ıtı 

ş " 1 k ıllın ve 
ıı· ·Bıı~nııku ı:rıı\ 1 

· kk ·atını U· fl·nı~iıı eıı ~oı: tıra 1 ~ 
1 1. ra 1111· 

kip dıııiror• ıJeıııe ı. 
• • 1 1;napl .. ı· 

~iın hala diiııun es• J 
,, rl r eıı 

111 okuyoruz O "1 

ilim \'C f")7. ılınıya çılııt tırııı. 
• 1 ı ın.· 

l.'ıkııı onlar lıııcun 

1 . l al·kı i aıı ıl yor. lıııın rr ' . fıl 11 l ·r 
bıı~On ;ıra ınd.1 ,711n ' 

11 lbııki el ııııı 
c.Joğıırııııışhır · J J 
onu o·ıuıı sur.ılılc ilk• ',_ 

' ın.ı•J;ı 1 
ı rl r yok l ı ~ 11 

er: e• '. lm1!t H lı n 
ıııi e•trkrııı az c, .. ııl.•ı 

· • iııd n 1•
11 

bıliıııııflllCSI l ıı7.I • 
1, r ıııaıı ı 

grn,lık tanı ıııaıı.1 ı 1' 

u ış ca ı er gorur · arama ı ır, vrup" ı .;. ası I ı.. ı k ı ı · · t tı - l1·ı· ,. )·oı· -
~ rn ne o.uca · , 1 =~~· ~r~t ;,ar~ı=~ıç~ın~ı~c~· :=J)~·c~~~l·.~· ~~·;_~~·--"':".~":.~~ Onlar hakikatell ümmi ol. müsbet ilırin ı:ııılltı:\'rını ta· ı 1 1 da l~dbonun hesabın~ diırt sonunda mesaileri hakkındı , öıl·r. 11 ııııt' • 

- - Y;ılaıı ,(Heme' ııc za- d l•".alıu"rlcr ınak.ıleşi bt~i·ıtı ınih:ııııere<ııtuc s ' '' duldarı halde başlarında : şıyan kafadar. O h:ıldc ın~ıı caiz olıır y >ene ol..uyııc.ıklardır. bir eser iıe~rederler. Bu sene e "· Ti c~ rı 
sarıl<, sırtlarında cübbe, 1 müsbct ilmin m::nt•ğı nedir? ""',.;..,...========--===:"'."'=-==="""'.:='.'""'':=:"s/ /,tik151 posl~sı ismi altında ııııııft:ııı l'eı·ıı heyin çu~ulata /ar, ta1

1
cbc IA~~be ~ • • 

Çeneleri.ilde peygamber va- ı O · k / bı'k etmemek için ne se· Sakııı zannetmeyiniz ki ı:iizel bir kit•n ıır<redilıni<tir. 1• 111 ,•ıı ıı,•ld ıııtlJ 1 ransıı·~daıı 1 oııfcr ııı •ar, ıl r 
ı etermiııizme ıııaııımı.· b . I b. - t ..,. ' ' " " ı·.tıf'ı ,.ş;•'ıte hak' ıll'b >- zul '. 

ri sakalla bir tipi ihya et- ,. iman getirmektir. / bep var dersiniz fakat, ir suiistıma' ır ruşve Bıı kitap talebenin bir senelik bir t~rciimt»i, dordııııuı sıpıf· • " -
fstanbuldaki tramvay kaza- meselesinden bahsedeceğim ıııeklet>ıı: IJ,•rslı~ııe-ıl·ır, nıi$ ol;ırlardı, onlara naza·. Deycce!csiniz ki: dd ıııahsullerinin cıı olgıml:ırını tan M.1cit l eyiıı rıy:ı1iı·e ü t.ıı- ı• 

111
.,

1 
,. ; nıo , f-

. k ' larınııı mühim bir kısınmırı hayır... Şöyle bir i iam aı sıııe , " 1 ran di:ıı nlt'sela teo rası ı' • Bu da laf mı? en k ılıtiva etnıcktedır. Mektep nıfi · Jarıııd. 11 Ali ı.ıış-uya dair bir il· · ' L.. ()~ re> ııııcr .t· 
k - · bu kum sandıklarıııın sa- yok ... Mekallik ve fizi ka- r..ı,ne aıl •ıı \ 

11 111
u· 

devrine uymak deınl!k, ·ı· i. öasit bir şeydir ... " Bell de dece açılmamasından ileri nulllarının determinizmine diırii Aı::ıh Sırrı R. ın sene tetkiki, lıeşıııci &n.fıan Talı ııı i<bcr.ııı lııı giiı l t ıı 
1 ı.- ·ı un d • · k' wııuııda serlavhnlı talebenin eu ı· " r. ık kıvAlet itiı.arı e on size iyecegıın ·ı: geldiğ-ini ö_ğrenmek pek inanmıyall bir idare meka- Ceıııal beyin lıı~ıl·zc•clen :cr.:ü· ı.-vmıtını t"kıl rrJ .ı 

· d kt' , d ı. ı ebe\'cyııile tıir haı lıihali, son · 
1 

. 111,1 ı 11 :ııanıaı~<ı:ıı :ı!ııınk eme ı. " - Bu o.,a ar, "o.ay güç bir şey değildir. Bu nik ve fizik kanunlarıııa ıııe dliı,'!ı !la lılııı ıaptı, 'uıı ıl·nc bl,.lıeerıı ,. 
d d I • · cdebivat şıılıesindcıı Ccl.ilctıin 1 I d rı 

:lcı~boyl!!: devrinde şato .. a kolay elde e i ir oır şq ihmalin sebebi ne şu veya iııanall, iman getiren bir =~b:•ı~·i:ıı~l·~r:a•:"~"~· ~cd~e~b~i:y.ı~f~ıı:ıı:ıı~ı~lk~s~ı:ıı~ıf~t:aı::,::t~:•:i~ııı~·ıı~tc~r:t•~P=•~t~ti~ğ~i~··~·~~d:d;.,,;ı~!b~la~y~ı.,l='b"'.r"'ık~r-r:c~:=:: 
Yt1şıyan, .R"üneş )ÜzÜ gor· de~·ildir zekanın "" seciye· bu meseledir. Hatta bu mühendis oraya gönderme- d'r 13ı•· 

- k f · · f b d b k k 1 Bıı hııle! i ruhı} c 1 
' ~ıi~cn1 k~d~nıı , ·rbeı1.ıdze~:;~i. n:n yeni ka a ıçııı ~e er ('r kazalar, şu vr ya hu mas- diği içill, hay i eyli ma· şekilde yetiştiriliyor, hatta sine, le~ ilatına sarı mamı~· h'y••yi lıeııinı rı.: •• 

• l!t•ın ar ıçın oı . edilmesi lazım gelir. raftan kaçıııa işi de değil- n 1sile söylüyelim, keşi yap· bir kısmımız mütahassıs tır. Z<'kalara, fertlerin v!' haldı ru 1 d niy li 
sıız benizli kadın bı·nıııı Siı~ birkaç misal: dir. doğrudan doğruya lırmadığı için garaj çöktü, olmak için Avrupa diyar· kitlenill pisikolojisi hakim dik,·e AvıTare;"ka'ır. 
· · t• 'k" d "k• ı·· it d I t B ı "k' · t' !Mıılardaıı 1 .:~ • [1] ılcd. t· •·;in en !~vimli !ıp ı. lstaııbulda arasıra tram· determinizme,(muayyeıı se- 1 ı a anı ço un u 8 111 a !arına kadar uzun boylu 0 ıııuş ur. u ıa ·ımıye ın A 

1 
k Hat.ıı ı 

Erkek Je şöv-.lyeye bell· •ıay kazaları olur. Hiç .bun· bepler muayyen neticeleri kalarak öldü. seferler yapıyoruz. en gÖ1P çarpan şekli ha· ııin ~i:c· J~iı Bliylediklrı·re 
teınek 1· •t"•. dı·. Joı·ııı sebeplerine dıkkat hasıl eder ) telakkisine Bu misaller çoğaltılabilir dis ler hakkında yarı şu· 

, • .. . ve cilt cilt altında gösteri- Okuduğumuz Fizik onla· 1 b ' h ld benz!ycn: d lıı'z pn· 
k · dPV A.tt.ı"ıı·ı~. mi? Belki etnıemış· inanmamaktır. F . k d , · · uru ır a e yaşıyor: " ;\vrııı•a ~n 

Bug'.irokü dcmo rıısı . ' ,. lebilir, hergÜll hepimiz de rııı iziğı,o u ugumuz şııııı " E • d "f - •lııor d(I ,. 
· d · .. ·t" elle , , 1111·zd·ı·r. Ben anlatayım... T ·J d - srarellgız tesa u • f 1 8, 

rı e gö7.l:! gor:.ı ur. · 1 , , ranıvayı 1 are e en ve bu cins hadiselerle hergüıı olllarınkinin aylli, ogrell- 1 • k dd cak la ız ar 1 1 
A a , Çok defa kazalar yağn.ıurıu b. l · · k ' er, meş uııı mu n erat- b' 1 le "' c ıın .• tutulur ı,;r s.::kildc vrup · tramvaya men er ıçın a- karşılaşırız. diğimi1 hendese bütüll me- B yeet·k ır ıa.'illJri f.'fcm 

lıyı .·,.ı~.·I 'nuı~. u11a olıırak 1' zamaıı.larda vııkua gelır. za, bir tabii hadise olmak· .. d d . d. d . tır.. u meş'um tı-sadüfler 
~~.. " Şu son st'ne ıçın e mem• enıyet iınyasın a ıııiışte- h ·· h t d b. 

. Niçııı ?. tall ziyade esrar ellgiz bir erguıı aya ınıız a ır ıııeydaııa çıkarıyor. ! le kete Avrupa metaı hayli rek okudu~umuz, biyoloji burgu gibi işlemektedir. 
A b 1 k Av· j Şıınun içill: kaderİll tecellisidir o meş'- d' Ş ki · ı. h. d ı· ı· d • ·ı ı vru;:al gi i o nıa-, zanıanlarcla şey gel ı. e e aıt llO" • ıç e yer ı ma ı egı Bilhassa Avrupalı kafası ıtır < "" 

l a Yu~·ınurlu b' t d··ır· ' ' rupa)ı ile ayni şeki de Y • 

1

. ~ l·l . raylarJırn çık· um ır .-sa u ur.' sanlarımız pek az: fa kak nrtice de Avrupalı d!"diğimiz zaman bu, zih· •d•tn 
k \'e t ·'·erı• · erın G ı 1 · J "h d" • · " ·ı h' · k · • Hunun lıln ~ıırnayı t:ıs~vvur etıne çr. . .. in tırıımvay:aıda azc e ere geçıııış o all Mu ell ısımız var, mıma- nıantıgına tamamı c sa ıp nıyelc arşı <letcrmizıııı 1 • 

1 
,ınıı ı 

n.iha~el Avrupalı ~lls~nlar'. J ıııaına<~~n~ıkları vardır. Bu bir b~şka ~isal: . rıı~'.ı . var, ho~aı_nı~ var, olamıyoruz. . •. . l<'ri. süren z,·k~yı anlıyoruz. "'f;,; 1~::..:ı.~"111~0 '. 

('!.<naile müsc;;i) tcl~!:kı .. e.~ ı kuııı ~· I ki kum yağ;mıı· Fatıhte hır garaı yaptı- şaırınıız var, edıbımız var, Bu da sebepsız dcgıldır. llıııın ve hnkıkatın dt'kr· , ,,ıh•, , • 
nıek ·en ey i1tri bir kultu- j :;aııdıkıııı '. ıı d ·c·p edince rılmak isteniyordu, yapı doktorumuz var \C bulllar Çünkü memlekettell defl't- nıinızmiııe ıııaııaıı ve onu nı ' ; 

1
,
1 1 

"'' • 1 l~nınr a ı u • nıu ııı e, 
rün mafı~ult:Jür. Bunun ne 

1 

u zan·· •lara kuın dô· üaşladı, bir hayli ilerledi, Avnıpadan tercüme edilmiş tiğİıııiz tcokra~i yalnız si- hayatta tatbik cd ıı kafa w ~· , 1 ~ 
hü· ·:k · .- I·' d •n kuvvet nçılır vcB ra} k ba•it ve/ 1 ve bir gün birdellbire çatı eserleri okuyor, Avrupa yasi ve idari müesseselerden Avrupalının kafasıdır. Gt•ri / ı r nl r R •

1 
1 

• i'l: ış,,va &ınr u •• 1.. u pe ~ .. '"' l . d b' t ı ~ı 
ald .. . • 1 . . f .. k'.ü bu ı ku ı.;r. k k 1 b'ır aım'· çöktü, duvarlaı çöktü, ga· mektep erın e tat ık edi- J ibaret değildir. kalanı ~<'kildir biz•' lazım j 1 ın ,ırı ' · ıg.nı an ıyoruz "' ' 'k' 0 .o ay . ... . . . _ . . 1

, • • 
0 

.. 

i'tİv ı. A ;· ; ·k bir ha!· 1 t;ı 1 bı 1 ~ ·? Bunu tat· lraı ha" ıle yeksan oldu. Nıçın? len programlara muvafık ı O yalnız devi t bunye- olan ısc bu karadır. •' 1 .. • •. • • h 
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Mısır niho yet taın 1 tlklAle kavuşuyor ınu 

( Çorcçil) in Yeni muahedeye na
hatllratı zaran ~ısırdak! ineiliz 

askerı ışeali nıhayet 

1'iirk ordusu nrı yaparaklı i' Çanakkaleye 
hüc111.n nuı, İstanbzıla hareket nıl ? 

---37-

buluyor ve ••• 
Londra, :ı ( A.A) - Hariciye ncızırı lnglUere

Muır muahede l&yıhasını matbuata teblig et
miştir. Bu l&yıhada Muırdalcl İngiliz aslceri 
işgalinin nihayet bulduğu, iki memlelcet 

Fol;at, bi1i en çek müsterih istifadeleri yoktur. Onların Av- arasındcı bir dostlulc muahedesi alctedileceği, 
!en nokta, ocvkalceyşi vazi

yelll. Ac•ba Mustafa • Kemal 

mahir ve tecrübedide bir asker, 

muktedir bır' recül fstanbula 

karıı hareketini neden bırakır da 

yorgun "'kelrerlni Çanakkaleye, 

lngilizlerin siperli mevkilerine 

çevirir? 

lngiltere lmpeı atorlu~ıı ile 

harbe girmekte ne laide vardı? 

Bövlt bir mevzi muharebe 

için asker ve mühimmat israfına 

değr midi, Bunda tablyevi 

bir azanç var mıdı? 

Kocaellne vukubulacak iler-

leme hareketini ve İ,tanbuldaki 
milliyetpcr\'erl.,,!e sıkı iltisak 

ile ıı"e kazanılırdı? fstanbula ıler
lemelc hususunda vuku bulacak 

bir annlük gecikme onun için 

ıehiik~lıdi. Mustafa Kemal, 

Trııkyada, kendi ordusuna mu

adil bir ordu bulundu~unu bili-

'ı nadolu felaketlerini yorc!a. 

ınütfakip Atinada &skeri bir 

ıhul.il rnku bulmuş, Ko•lantln 

ıar<k<:lilıni~, ve Yunan nıahalili 

a..keJiycsi Şarki Trakyayı müda

ftaya karar vermislercli. llunlar için 

her gün , askeri kuvveılrriııl 

tanzilJI için bir kazançtı. bun
ların Çatalca hatları ününde 

mevki almafil M~sıala Kemal 

için bir z~rardı. Scnra lstnnb11l 

h"' vakitki gibi, Kemal paıanın 

taraiıarl>rile dolu idi. Hakikat 

hal:le Mu.tal> Kemal, bu yol

daki hareh tlcrinden bir adım 

aynlmamışh. 

M usta!a KeıN.I , -ltıyasetklr 

bir recül sılalile bütün süratinl 

a"l hedefine tevcih elmiş, 

'ı\vaiden müteşekkil cenahını 

Ç-ıuınkkalodeki lngilizlere kuvvet 

ve ıccavüz hissini vermek için 

kollanmıs!ı. 

Bu si'v.rl zobitlcri her hangi 

mücadeleden i~tinap için ve 

d~•tnne !rnnu~malnra giriımek 

için kat'ı emirler almı;larddı. 

Onların nükteleri en ~iddetlı 

" rc•mi kaı çatmalarına galebe 

~diyor<\u. Türk zabllleri dost 

olm•k için te~ebbüslerde bulu

ı.uyor, kamp teçhizatı ve buna 

ınümasll küçük ıeyler için bize 

müıacaat ediyorlardı. Çanakkolede-1 

ki lngiliz kuvvetlui için hiç bir 

tehlike yuktu. Tehlike f,ıanbula 

h•şı idi. Fakat diğer iki devlet 

ç'kildiğı takdirde lst•niıulu.ı mü

dafaası, ydnız lngilizlere alt bir 
m~s· uliyet değildi. 

30 eylolcl• , küçük ~rupı.

muzo ~önderd!~im muhtıranın 

ı. '"§rin<ler, mahzur ı:eörmedi@mden 

onu Lu:aya dercediyornm: 

Çanakkale 
Eylül 30 ı !.122 

Bizim ~imdiye kadar Çanalc

kale hakkmdakı nokta! nazarı

mız, bütün Ankara ordularının 

bcraya hücum edecekleri ıoer

lre::inde idi. Ankara , Y ımanistan 

ıle hali harpte bulunmttta oldu

jjundan onu:ı bOIOn hedefi T ralr. 

yaya ııeçnıelı: ve Yunan ordu
larını orada matlOp etmekte<lir. 
Ankarı ord.faiınıo Çaııakkul•ye 

t• Marıııva7a ıJtiıekıe bir 

rupaya geçmek için en ameli 

yolları 1,ıanbul boj!azı yahut 

Kara denizdir. Ankara kuvvet

lerinin İzmiri işgalden beri, 

Kocaeline doAru hareketle meş

gul oldukları, ve oradan lstan• 

bul b~azını geçmtyl Umlt 

ettikleri, Çanakkaleye lngllıılerin 

orada tutunmak ye işgal altında 

olmıyan Çanakkale ıahillerine 
toplar dizdirmektir. 

Her halde Mu•tafa Kemal 

lstanbul baAazı tarikile Trakyoya 

geçerek Yunanlılarla döğUşmek, 

yahut Çanakkaleye inerek lngi-

!izlere karşı hakim bir vaziyet 
almak arasında muhayyer bulu

nuyor. Mustafa Kemal yarı ted

birlere müraraat edecek olur , 

Yani bir toraltan lngilizlere zail 

hamlelerde bulunur, diğer taraf

tan ııayri kalı kuvv~ılerle Trak

yadaki \' unanlılara hücum edecek 

olursa azim bir halaya düşmüı 

olur . Bu iki şıkkı muhakeme 

ve en az muhtemel olanını tak

dim edelim . Mustafa Kemal 

ordusunun kuvvei asliyesile, top

larile ve mülümmatile Ç enakke· 

leye hücum edecek olcrsa Yu

nanlılara T rakyoda tahşida'.ta 

bulunınalan l~in val.lt kazan· 
dırmıı olur, Yunanlılar bu fır

sattan istifade ederek ordularım 

yeniden tanzim ve azam! ıek:lde 
takviye ederler. 

Şayet ikinci ıık tercih olu

nursa, kı muhtemel oları o dur, 

o zaman Mu•tala Kemal üç hafta 

zarfıııda Çatalca bttıı.ın ~·ri

ıinde olan Yunanlılarla tema•a 

baılar. O zamaıı Mustafa Kemal 
Çanftkkaıede bizi oyalıyacak 

derecede asker bırakır, laL::at 

bize karıı ciddı veya bah•lı 

bir harek•k giıiımez. Bundan 

başka Mustala Kemal, Çanak 
kale boğazının Anadolu rahille

rinden boğazı geçen gemilere 

karıı mühimmatını kullanmaz. 
Çünkü teırinienelin nihayeı

lerlnden itibaren T rakyada çok 

ıne~gul olacaktır. Biz muhasema
ıın başladı~• andon itibaren icap 

eden tedbirleri ittihaz edecek 

olursak, vaziyetimiz daha çok 

kuvvetli olurdu. Marmara de
nizindeki h5kimlyellmiz ve bah
ri kuvvetimiz, kuvvetlerimizi 
•on derece •Ü~atle her tarafa 

nakletmem!zl temin ediyor. lnoan 

bizim elimizde bulunan dahili 

hatlar \'e bahri muvaselalar ill-

barile bu vaziyet derecesinde 

hayret amlz c!anını nad:rm gö

rilr .. Trakya<la yunanlılarla meı
gul Turk ordus~nun muvasala 

haıl~rı lzrnıt y~rım adasmda 

o1acak, Gelibo!u ve Çanakkaled• 

bel'.liyen ve donanmanm yardı

mından istifade eden lııglliz or-

dusu bu muvasalayı 
m"ktedir olacaktır. 

kesmiye 

Y •z!yet ne kader arız amik 
te~ilc edilirse lngiliz!crin Çanak· 

kele ve Gelibulodakt vazlyd
lerindeki scvkalcenı menafii, o 

derece tezahür eımektedir. Ke
malin önündeki çıkmaz, son 

derece elimdir. Çünku ya Çıı

nalı:kalede f ngtliılerle uğraş111ak 
Yunanlıların htt ırüıı bvvetleo-

Londra ve Kahirede sefaretler ihdas olunacağı 
ve kapitfJl.tsyonların ilga edileceği beyan 
olunmaktadır. 

Kahire, 7 (A.A) - Yerli gazeteler, lngi!tere ile Mısır arasın
da akti teklif olunan yeni muahedenamenin şimdiye kadar Mısı
ra teklif ediinıiş ınuahedelerin en AIAsı olduğunu ve kat'iyyen 
fırka zihniyeti karıştırılınaksızın ihtimamla tetkiki lazım geldiğini 

beyanda mfittehittirler. (Elehram) gazetesi, bu muahedenin ahkimı 
her türlü iphaıııı refeden ve işgalin hıtam bulduğunu açıktan 

açığa tanıyan ilk muahede olduğunu yazmaktadır. (ES8iyase) ga
zetesi diyor ki: Millet Mahmut. paşanın pek şayanı memnuniyet 
bir itilaf eld~ etırıek ümidinde bulunduğunu söyledi!!i zaman faz. 
la nikbinlik izhar etmemiş olduğunu şimdi anlıyacaktır. 

- ..,......___ --t-

M. Briyan güzel söylüyor ama --Beri tarafta M. Snovdenin nutku 
Konferansın akamete uğraması eırafıııda bir 

takım hayırsız ıahmiıılel'e Jol açtı !. 
Lahi, 7 (A.A) - Alenl küşat celsesine 70 murahhas, 

400 mütaha,;sıs ile 300 gazeteci i~tlrak etmiştir. i\1. Delaerts, 
\'an Illaukland, :\!. Briand ve :\1. Sııowden arasında nutuk
lar ve temenniler tenti oluntuktaıı sonnı. :\1. Stresemann 
ııvrupa teşkil:\tı hakkıııdaki noktai nazarını izah etmiştir. 

Ül!;leden sonra ııkdolunan husu'Iİ celsede reis 1\1. Zuspar 
kon[craımn mesaisine \'oung plı\nının neticelerinde umumi 
ır.~izakcreyc girişmek suretile başlanıisını teklif ettiğinden 

;\J. Snowdcn lııgiliz noktııi nazarını bildirmiş, şeritc tılbi olan 
ve olnııpn scnıılik mllrattebat hakkında Avam kamarasında 
irat ettiği nutku tekrar cylcmi~tir. 

:\/. Snovden ayni te~limatııı devletler arasıııda taksimi 
n!, bcti meselesinden de lıahsetnıiştir. :'iL flriyan ile :\I. Şe 
ron i\1. Snovdene Lıugün ee\ap vereceklerdir. 

Pari~, 7 (A.A) - Paris midi, Bcrllrnlen istihbar ediyor: 
~ r. Snovdcn in nıutalcbatını serdederken kullanmı~ oldujtn 
şiddetli lis&n ve Fransayu karşı izhar etmiş oldııl!;u husumet 
siyasi mehafildc kun-ctli bir tesir ve intiba husule getir

miştir. Gazeteler, lngiliz morahhaslarıııııı ittihaz ettikleri 
hattı Jı3reket dolayısile konferansııı kısa bir ımman sonra 
tanı bir akı,metc uıı;ramasından \ e binn etice ~Dave!\., plı\
ı:ıııa rüçu ve Ren meselesinin bila müddet tehir edilmesin

den korkmaktadırhır. 

Ayni mr,ha[il, i\I. Şterescmamn iratctmiş olduj!;u nutkun 
alkışlanmasını da konferansın istikbali içi" [enıı bir alamet 
teh\kki etmektedirler. Bazı gazeteler, 1 x1hi muhitinin daha 
şimdiden elektrikle meşbu olduj!;unu p:r.maktııdırlar. :'\asyo
naHst gazeteler, Sno\"Cleııin beynnatıııı zafer nidalarile kayit 

ve tescil ediyor. 
Paris, i (A.:\.) - Fransır. gazeteleri, :\1. Sno\'lfeııin La

haydaki nıiidahale>iııi muaheze ve takbih ediyorlar. :.\lczkıir 
;azcteler, ln~iliz nazırının kendbine karsı umumi bir ademi 
~ - ' 
mzmııuniyct cereyanı uyandırmış oldul!;unıı ,·c :\1.Stresem:ınn 
nın d:ı nı:ıharct gfütereıııemiş ve vaziyeti kavrıyanrnmış bu
lundugunu ve lddıılarınııı kabulü mümkiin olnıadıl!;ını yaz
maktadırlar. 

1 .<lhi, G (,\.:\.) - Konferansın açılması münascbetilc irat 
ettil!;i nutukta _.\I. flriyan şu sö:r.lcri söylemiştir. ~Biz hunıya 
tııııı bir hürnü niyetle giristij!;imi:t~ oldukça giiç bir işi ha
~armak için geldik. Sarfedeccl!;inıiz emekler muvaffukıyet 
temin edecek olur~a mcmleketkrimizin mcnfeatlcrine ve 
bütiin beşeriyetin darnsına hizmet ctmi~ olacııj!;ımıza kıtniiz. 

Fc'cıreıık insıınl:uııı zihninden kuvvete müracaat fikrini çı
karmak ,-e onun yerine miislihaııc nısıtalıırdan istifade dü
şllııccsini ikame etmek yolunda çalış:ınlaı ara<ımla birinci 
sarfı işp;al etmiştir. 

Buradan ayrılırken sulha bir adım, belki de kat'! bir 
adım dnha attırmış olnııık memııııniyctini hi,scdccel!;iz. llun
da hiitün nıilktlcr ayni derecede al;ikadnrdır. Çliııkü hepsi 
de birbirine bal!;lulır. 

:\l. Briyıın ) iiziınü i\I. Ştrer.man ıı dönerek beyanatına 
şu suretle devam etmi~tir. "1 larbin hiç htr millet için kı\rlı 

olmadır;ıııı htpimiz acı ve elim bir .<tırette tecrübe ettik. 
1 larp afetinden nish·:tcıı masum kulan mmetler hile onun 
korkunç mahzurlarına katlaıımap;a ınecbuf olmu~lanlır. 13u 
fikrin hükuııı ı c tesiri altında olarak me,aimizc ba~lıyoruz. 

l.dhaya, 7 (:\. :\. ) - 1 ltikumec tarihi ~iivalı eler salonuıı
ıla nıurnhhaslıır ~crcfiııe bir k:ıhul rLsmi icra cımi~tir. 

ıncsine müco~de edecek, yahut 

b!r ıunk oloo Tıakyaya koşa

caI:tır. 

Her şeyde oldu~ı gibi üçüncü 

bir ihtiınal ı!aha var. O da 

şudur: lngllizbel uzun ve ciddi 

bir cidale gimt~ten ve Trak

yaya atıllm~~ıan vaz geçerek 

bütün projeyi terkeımek. 

O ıakdirJe mühim muha•a-

mata giriınıeden ınakoadımıza 

ermiş oluruz. M (izakere, Pariste 

vuku bulmadan daha başka bir 

ıekilde ıekı.rrür edecektir. 

Şayet b• müzakerat netice

sinde, T ürklcr lstanbul ve T rak

yaya gltecek olurlarsa, bu ha

relctt devamlı bir •ulhü temin 

etmelidir. Vaziyetimizdeki ~uv

vetin anlaplacağından emin bu

lunuyoruıru •. 

(Bllmodl ) 

RomtJ.nytJ.da grevci tJ.mele 
kanlı bir vtJ.k'tJ. cıkardı .. -- ---

Biikreş, 6 (A.A.) - Son günlerde imza edilen nıli~terek 
mukavelenin teYlit ettiği memnuniyetsizlik [izerine "Elena 

Liipeni ve Karolina lstefandakl" kömiir ocakları amele i gre\' ilan 
etmiştir. Miktarı 5,800 ii bul:ın greYciler alektirlk fabrikası· 

nı iigal etmiş cereyanı kesmiş tulumba ve makinelerin işle

mesine mani olmuştur. Bu vaziyet büyük tehlike ihtimalle
rine yol açmı~tır. \rak'a mahallerine ~üratle ıı>keri kıtaat 

gönderi!mi~tir. Bunun Ur.erine bir mibademe olmu~tur. GreY
cilerden IO kişi ölmliş bir çok kimse de yaralanmı~ttr. 

' 

Gürültü çıkaran Alman izcileri Ostantta 
Brübel, 7 ( A.A) - "Libre Bclgipue~ gazetesi . 'ie

uport ta bir gürliltii çıkarım Alman izcilerin pa1.artesi sa
bahı Duve a gittiklerini, buruda karaya çıkmalarına müma
naat edildiğin~ izcilerin şimdi Ostand yakınında kamp kur
muş olduğunu yazıyor. 

Tanınmış bir Fransız tayyarecisi düşüp öldü 
Bordo, 6 (A.A.) - Evvelce ~ürat rekorunu kırmış olan

lardan mül~zim Bonnet ~ehncidar koşu için yapılpcak mü
sabaka münasebetiyle tecrübr. ve idman yaptığı sırada düş

müş Ye ölınü~tür. 

Nevyorkta feci bir asansör kazası 
i\c\ york,7 (A.A.) - inerken fireni kAfi derecede sıkış

tmlmamış olan bir asansör yere diişerek parçalanmış ve 
2 1 kişi ağır surette yaralanmıştır. 

Mısır kıralı Londradan Parise geçti 
Londra, 6 (A.A.) - :\!ısır kıralı Fuat, i\Jı~ra avdet et

mek iizere bugün Londradan Parise gitmiştir. l\ltişarileyh, 

mufarakatinden evvel hariciye nezareti müsteşarı Slr Ronald 
1 .iııdse ile uzun uzrdıya görüşmüştür. 

Paris, 6 (A.A.) - ı\fısırla lııgiltere arasında hasıl olan 
itilM üzerine memleketine dönmekte ahın Mım kıralı Fuat ' 
buraya gelmiştir. 

M. Snovdenin bir celseyi dolduran nutku 
LAhi, G (.tA) - 1\1. Snovden in nutku öğleden ;onra 

aktedilen bütün celseyi işgal etmı~nr. l\J. Snovden Spa 
itilallarlle lngilter~ye tııhsis edilen tedi)at miktarında yapılan 

tadilatı tenkit etmiş, mütehassıslar111 hn tarzda teıızilılt yap
mağa sal:\hiyeti olabileceğini kabul etıııek istememiştir. :\I. 
Snovden avam kamarasının yeni bir ferlakarlığa kutlanmı

yacağını da beyan eylemi~tir. 

ADLİYEDE 1 . 

Katil Nazif idama 
mahkum oldu 

Fakat, iki kadıııı üldiireıı vr bir kadıııı ülc.Jiir
nıeğe te~ebbüs rdeıı mazııuııun yn~ı kii<_:iik 
oldnguııdaıı <'ezusı 27 sene hapse tali\ il edildi 

lstanbul Ağır ceza mahke -
mesi, dün iki kadını öldurmek 
ve bir kadını yaralamakla 
maznun Nazif Sürurinin mulıa
kemesini bitirmiş, hakkındaki 

kararını bildirmiştir. 

Nazif Sürııri, taıııştığı Mm. 

yı.zısıııdan dolayı • Hareket • 

al~yh!ne hakaret davası açılPıış

tır. 14 Ağustosta iki dava bir
likte rüyet edilecektir. 

• 
irtişa hakkında 

Vaktın--
---avuka 

Ceza vcrilcJllC: 

Fatih, Çarşamba A· 
Beye. 

Cezalar, kanunda yatıi~ıı" 
~ekil üzerinden tertir 0 

Kanunda bir ceza işaret 1 

miyen her hangi bir ııar 
esasen cürüm veya suç :-ı 
mıyacağı için ceza venınıll 
imkan yoktur. 

.Mektubunuzda bi!dirılı 
hareket de aniattığıııız ıeki 
dir \'.C arkad~şıııız Jıakk' 
ceza takibatı yapılm,sı ıı:ııı 
değildir. Bununla berarer 

hukuku unıuıııiye ı.aııııııa ı.ı~ 
eden makama gelince tak1

0 durdurulacağm • şüphe e 
nıez. Bu takdirde fena 
niyetle hareket edenler Jıık 
da mukabil takibatta bulıııı 
kolaydır. fakat fenalık k. '' 
ispatı lftzımdır. 

Diğer taraftan ortada, 
müdahalede bulunanların 

diseyi idari bir gözle giir 
istediklerini zannettirecek 
liller de yoktur. Bıı ciJıeiı 
hatırmızda bulundurursunuı 

Yalnız şunıı ,öyliyelim ki 
diseııin asıl iki tarafın: t ' 
edenlerin hukuk ııı:ıhkeıtı~1 

müracaat etmeleri varit ol~~i 
Mektubunuzu almadı~ 
Tokat gazeı.lcr bayii 

lasile A.H Beye: . 
ldarehaııemiıc bahseıı;ğı 

tarzda bir mektup geJıııeJı 
anlaşıhnaktadır. Yolda kaY 

muş olması muhte•ııeldir. 
~ 

Yahudilt 
Filistiı1dc t,tı· 

tunaını rorl(l 
Milli yurttaki adetle 

3368 e indi 
Siyonbtlerin her sene :ı 

tettikleri koııp;rc bu " 
Zürihte toplunmı~tır. !)<) 

Ekspresin yerdiği nıııJı\111• 
p;iirc Siyonistler Fili;tııı< 
bir Yalı di mllli yurdu ı• 

kili ı~·in l~zım ol:;n kıı.Jrcl 
retten mahrum oldukl:ırı 

itiraf etmi~lerdir. Rıınurı i\ 
Siyonistier bu i~i ~, ııh 11' 
A ıan>ı" nenıiıt<!.ıki tcş~ıJJI 
devretmek !ikrindedirlcr 11 

te~l<il<lt:n en miôl-inı l'lk~ Viktoryanııı anası .Mnı. Virjiniyi 
ve büyiık anası Mııı. Agavniyi 
öldürmüş, .M. Viktoryayı da 
öldürıncğe teşebbüs etmiştir. 

Evvelki gün An karadan •avdet 

eden lstaııbul müddei umuınisı 

Kenaıı B., dün Adliye dairesine 

gelmiştir. 

, lııgiltere ve Amerika \ıılı 

Mahkeme, maLnuıııı idama 
ınahkfün etmiş, ancak cinayet
leri işlediğı zamaıı 18 yaşını 

bitirmiş, 21 ini tekmillememiş 

olduğundan, kendisinin 27 sene 
on gün, üç ay ağır hapse ko
nulmasıııı, nıüebbeden amme 
hizmetlerinden mahrumiyetini, 
kaııuni mahcuriyet altında tu

tulmasını kararlaştırmı5tır. 

Reis Hasan Uıtfi B., Nazife 
nasilıet vermiş, •Taip ol, ısJab 

nefse!. Mdanet göster. Kararı

mız ıııahkemei temyiıce de tet
kik olunacaktır. demiş, buna 
karşı Nazif •Hacet yok!• şek

linde mukabeleye kalkışmış, 

reis ihtarda bulunmuş ve .Nazif 
dışarıya çıkarılmıştır. 

irtişa tahkikatına burada ye

dinci müstantik Nazım B. tara

fından devam olunacaktır. N!

zını B., dün evvelce yapılan 

taharriya ita ele geçen bazı 

evrakı tetkikle meşgul olmuştur. 

DarüJfünunlular 

Romanyaya gittiler 
Hukuk !alete cemiyrtiniu 

Romanyaya tertip ettiği seyaha-
ta D arülfiinuııun muhtelif şubele

rinden 35 efendi iştirak etmiş

tir. Bu gençkr enern Kösten
ceye gitmişlerdir. Oradan Bük
reşe gidilecek ve 10 ,ııün sonra 
avdet edilecektir. Heyete Etem 

Hikmet B Akif 13. riyaset etme'-tedir. el"""""=" ___ _ 

"Hareket" gazetesini 
dava etti 

•Hareket f'fzetesiniıı nıüher

yiç ııeşriyat maddesinden mu

hakemesine dün üçüntü ceza 
mahkemesinde devam olunmuş, 
Konyadan istilaıııa cevap gel

mediğinden, muhakeme kalmış
tır. 

Diğer taraftan müstantik sı

fatile Kadriye H. tahkikatını 

yap;ııı birinci ce•.• Klasından 

l likınet B. tar~lından da •Kad
riye 1 ı. a iftira eden kim?> 

Tiyatro 

Şehzade batı Millet tiya.troıunda 

8 ağustos prşenıbe günü ak

şamı sinema, tiyatro, varyete, 

sabık Darülbedayi san'atkArluı 

birlikte (Çifıe ~eromel) Vodovil 

3 perde Kolombiya pilakları 

mugaııııiyesi 

iştira kile. 
Sabriye hanımın 

Betiktaı Parkında 

Naşit bey temsilleri [Tufan 
ağa] komedi 2 P. (Ceza mah
keınesı) Revu 1 P. Varyete 
-Danır-Duct 

dilcrindcndir. 
Bunlar arasıııda J .ort ı< 

ding, Lort ;\lel~tt, Sir Hoi'1 

Kohen buluııııynr. fııP 
lıunl:ırın ekserisi Yahudi )" 11r 
du tes,kili aleyhindcdirler. . I~ 

Bundan başka yııhuıfilcr f 
Fili~tine hicreti de azalnıı:rı 
1926 da 13000, f 927 '

1 

2713, f928 c1c 2f78 Vah 
di hicret ettiği ve Fili,ıiıı 
gittiği halde bunlard:ııı bır 
çoğu p;eri dönmii~lerdir. JI 

1926 da 736S, 1927 ti 
ve ! 928 de ~23') yahı~ıı 
Filistlııdeıı çıkmışlardır. .., 
son iıç sene zarfıJl(l~ Fi1.';i 
tinde knlan · y ahudilerin aıl• 1 

3368 den ibarettir. 
~~~~~~~~--......... 

Uçuşlar 
lzn1irde gençler ha"'8 

sporu yapacaklar .. 
t ·ı•ı JZmlrde gençlerin u~ .. 

~·" !ara ve haı·a sporlarına ·Je 
terdiklcri alaka dolıı)" 1 'ı 
Tayyare kumandanlığı ~··~~: 
!ere ıeshllat gôsternıiyc 

rar \ermiştir. 

Cçus,a ve havu sporı1 °' 
ı~ı 

talip olanlar 7-1! arP' re 
,.~ 

olarak Re~adiyedekl tB) • " 

kumandanlığına mcinıcıuıt ~· 
decekler, kumxndunlılı, Jıf. 0 01.ı 
dllerinc arzularının ne z:ı . 
ls'af edilebileceğlııi söy)lı)~ 
cektir. Cçuş ya Reşadiye ! 

ııor., 
but Daraıaçta yapılaca 



Aydın polisi 
~7 bin hrahk ıua.öınal 

keşfedildi 
lzmirde çıkan Andolu p· 

ze~sı r•r.ıy9r: 
Aydın PQllsln~e 27000 ij· 

t~ swisl.\mal pşı~~{· 
Bq ~11tl4' Y~P( Ziya t" 

lendi ve dıha beş iki ~ 
~ DahUlye Vekiletl~ bir 
lftesete h~kkındı \ilki olan 
tikAyetiqdon anıqt1.,..ar. 

Qahlllyt vekllıtl Aydın 
Pou.ı hakkuı<M ~ut 1•· 
"1manı etarttlftl1'l& Vlltytt 
tah~tkıttn l"1'11Uftl Ja•rma 
k\llll@d0ını lbf ~hlnı itJ" v•c· 
laiıUc-, 

lbrahtm Bey bu .-•f'de" 
ttrıfında tAhlçtbÇA dev•nt 
-.iarkon de bir l\lllldmtl llt 
kar~hmfll~hr. 

Deveran eden şa}ilklırt IÖ
~ sutisttm~ t'tOO' Hr9.kt1r. 

Gnıette 
bıçaklarımn 

sailam Sheffield 

ift.Jf:fE-1 

il1 tt 



--- -- -- -- - . ----- • 111.stos 
;973 

ÇIKAR TÜRK. "GAZETESi 

Caietemlzde ~ JU1 ve 
realmlerin bütün haklan mahfuzdur -nrılnde 

Kur!? 

Hart tt 
1 

Gaıetne ,tinderilccek nlcktuplann üterine 
idare ırın e (lcare), pııya aitse ( Yaıı) 

ı~ar~n.u~r 
Kwuş 

! J1 hf• ı~o ~ 

1 
' '" 400 mı 

r •• ,,D"'l'J'aft rreL.hıplerm ıade.tndftl,, ~ti-

! nnıkedcİere#k nıektuplua konulma, paralarm 

~a)i:olmalmdan .-e lllnlarm münclercatmdan 

1
. 

klanı meaul deilldtr. 

ı ~ • ifO l ı 12 • ı400 
1~50 
2;co 

jBorsalar 7 Ağustos 1929 
- 1 

1 

1 

1 

l\' ukut 
1 Jrı?"i1iz lirası 
ı Jıolar 

;o Yunan chralıınl 

J 'Fil) hırmark 
J A,·uFtnrya şillnl 
!T J ,,.. Romanya 
~{ I eYa Bulgar 
l rrl•menk florini 

!"fi Fı ınFız frarıl:(ı 

~o ıtalyan lir<ti 
~O ı.:uron Çrko - SloYrth)"3 
l ('en·on("tı c ~oviyet ' 
J 7.('lrıti , J.elıi~tan • 
:o l in::r c \'oı;rostavya • 
:o ftJ('jka frangı 

1 rneta l•ranya 
:o lP•t('rc frauı;ı 
l lt~ccldi)·e 

1.rrdra U1trlne bir fndllz tira:tı knru' 
.J\l·Treırk ı 7ürk lir:ı..;ıı dnlar 

• 
• • 

fr:tnk 
il rol 
nınrk 

f012 
1 2~8 

J(I 53 
')()(l~ 00. 50 
o 30 00 oo 

iO ~4 

29 
es 

/63 
a 2ıa 
:ı "2 

000'> 

5000 
C07S 

OJ 
00 H 

Ol 
co 

~3 ~s 

74 00 
rrs oo oo 
80 150 

~02 00 
70,'.)0 

f' ' K,;-pf rıdr 

10 il so 
201:1 1oJ 1s 

JO S:I 87 50 

1,1 49 oo,ro 
)(3:) 00 

)024 62 50 
29 00 71\ 
ıs oo 
f63 ()('! 75 
219 00 
122 OJ 

OOOCI 
2s n 
11' 00 

115 00 
30 50 

802 co 
7(1,00 

1013 
047 

12 

so.oo 
93,75 
28 OJ ; rari~ 

Mllano 
P<rlln 
~cıfya 

Prtık•el 
• • leva 

tolk:ı r 

IOf4 00,00 
041 9'.62 

11 n,oo 
9 11100 
2 007!1 

r& os,oo 
8 43 7~ 
1 :9,25 
2 48 so 

16 00,l(l 
8 39 '10 
3 215 00 
4 ~ e· ~o 

& 18,50 
2 00,75 

EG 00,1)5 
8 87!< 

A m lftrrdam. 
Cine,·re • 
ı· .. ~ 
~·ı,-ttna 

M•ılrlt 
YArsova 

• 

• 
• 

• florin 
• fr:\nk 

lı.uron 

ının 

reıf'la 

.A 1ına 
ınırş 

lelprat 
~t' Jf'y 
Türk lir"" 

• ıclotl 

•dJrahmi 
kruı 

dinar 

T:Jıviller 
Anadolu dcmlryolu rı. tertip A. R. C.) 

• (2. • E. D. ) 
(~. • F. ]. ) 

J,tiliraı dalıtlt • l'&ı.!elt, 
r t1yunu rnu,·aJılde 

H.nn;lyc·li dcM!ryo!ıı 

l•lrnbnl lram,·ay •lrkctı 
PıJıtnn rcık ,.e AnUrcıpo 

h tarı.ut arıonlm tu şlrkctt 

lI isse seneOeri 
t: Jank:t ı 
< En anlı bank:ııı -

811 115 
:4 '7,Ş(• 

~1 ı 2.50 

• 4' 
40 
411 
tll oo.oo 

183 lf,rtO. 

6 1 ~ lll 

04 115 

1 19 37 

1

48,5J 
00,1 !) 
39,00 
211211 

000,2 
111 
8 
3 
4 2800 

88 911 

24 81150 
~7 12 50 

OJ 00.95 
195 00 711 

6 75 

·rıao •ı ao 
ı:a oo eo 

Ti~ret ve ıabire borsası 
ff11tı~ .. Tır.-.rl"t 1 rır·"'" 1 k:ıtf}.n~m1Ji~t t:1r1tfınrl;ın vPrllmlıı-tfr. 

Ok.kaı ı 

Mnml A>garı 
1\. }', K. p, 

,hıtııay ;,-:ç .. ,·darh 
Ynm uı ak ı e · 20 rccu 

l
'l\ııılca 11-20 r':' 20 
•tınl<r C 0-CO GO 00 

1 eri 17- '<0 0:-00 
ı·tıınır CC-00 COOO 
~~« ıt nıa1.lut 0-CO uOOO 

-ZAHillELf.R-

1800 
11 2rı 
16 2!5 
1610 
~0.00 
0000 

'"'"i\v''ar 
' \rııa 

13.25 13 2) 
10 05 I?, O~ 

1 l ınrBulı:ı 
ı uloı:t 

••~ul3e 

ISI~ ıs.ıs 

oorıs oo,cs 
,,-; i:ıO ~7 00 

-lltJEUPAT-

-UN-
ÇııTalı kl!oıu 
Ekl•tra eklstra oo ıaoo 
Eklıtra • t225 
ntrinel yumusak 00 14'20 
Jltrlnci •ert • 130~ 

l'1ÇÜ CÜ • 1000 

TlfTIK -
Sarı 192 20 

Kasıamonl 166.00 166,00 

Konya Çengelll 207,00 207,00 

-AV DERISl-
zcrdcn ııtıı ocoo,oo 0000.00 
Sansar 0000,00 0000,00 
Tilki • OU00,00 0000,00 
Kunduı • C000,000 600,00 

-fll'\DIK-

1
,,,.0., cooo rooo rıntlıt kabukll 00000 0000 

~ın-'~--~'-"·_2_)~-'~'.2-J~~---B--•-d .. •m .. ,..-..... n.o•o~oo_._.o.o~~·~oo~ 

Tllrk mekteplertı.i faydalı -Un 
ll&nlanndıa o/o 20 tenztl&t yapdır 

Btiyilk ve ya bir çok def• lçlo verllea lllnlarla 
hususi mahiyetteki llAoları.a ücreti 

idare ile kararlaşttnhr. 

5ıtı ı 
ıf.90 fi-8 inci nyf•J• 

" s • • 
4 • • 
t • • 
1 • • 

.. 
ıoO 
ııoo 

Bu ıeceu ·1 İstanbul, Babıali, Ankara caddesind~ "V akıt,, yurdu 
...tel 1970 1 are iş er 19 ı 1..yuı 1$ erlJ * telgraf: l posta kutusu: 49 .. , 

Caı:etemtaı hıuuı1 dltr. lu.h11t edı;ıı 71r 
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Devlet demiryolları ve Li

manları umumi idaresinden: 
30 ağustos 1929 tarihinde Diyarbekircte açılacak olan milli ser· 

giye iştirak etmek üzre azimet ve avdetle Devlet demiryollarında 
seyahat edecek yolcu ücretlerinden yüzde 30 ve sergiye teşhir 

edilmek üzre sevkedilecek yerli mamulftt ve mahsulat ücretlerinde 

de es's tarifeler üzerinden yüzde 30 tenzilat yapılacak ve bu 

tenzilat 15 ağustos 1929 tarihinden 3 Eylül 1929 tarihine kadar 

de\'am edecektir . 

Ankara 
ğinden: 

Maarif Eminli-

Mekteplerin Mayıs 930 gayesine kadar et ve sair ihtiyaçları 
kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konmuştur. Şartnameleri 
görmek ve almak isteyenlerin Aakara maarif Eminliğine ve 
ya mektepler muhasebeciliğine bitteslim alacakları vezne makbuz 
llmühaberile birlikte teklif mektuplarını şeraiti kanuniye daire· 
sinde bittanzim yevmi ihale olan 27 ağustos 929 salı günü saat 
14 te Ankara maarif Emanetinde müştekkil mübaı•aat komisyonu· 
na tevdlleri lüzumu ilan olunur. 

Emniyet sandığından : 

btanbul yalı mik,teplut m 
k,omlsyonu reislıtınden : orı.k 
Gazı Pqa, Balmumucuda 
pınar, Yıldızda Hakimiyeti 
yalı mekteplerinin 9~ senet! 
'~11nın sonuna kadar ude y.a, 
ekmclı:, kilp teker, prinç, yuın 
sabun ıhtiyaçlan kap1lı ziri 

fazia tafsilat için istasyonlarda ve Diyarbeklr sergi hey'etinde 

bulunan mufassal il Anlara müracaat. edilmelidir· 

le müoakuaya konu!ıııuştur. 

Ağustoınn on ibnci pazarte•İ 
ıaat oa dörtten itibaren oıraeile 
taköyde Gazi Paıa kız ıehlr 
mektebi müdürlük doireımde 
bul yatı mektepleri mubayı• 
misyonu..da icra edilecektir. O, 
mıbetindeki muvakkat teminat 
dılclıda yilkeek mdctepler ınuh 

Halka her türlü kolaylık göstermeği sandık vazife bilir. Em11- meı'ullüğüne yanrılarak alın 
kini ipotek göstererek Sandıktan para istikraz edecek müşteriler- makbuzlar teklıf zarflan içioe k 

lıırak o gün nihayet saat on 

, 

................ _ ...................... 1ı:ın· .. ·--··•::··:-··-·······"H~ den işlerini bizzat ııöremiyenlerin dellAI ve komisyoncu ı:ibl ha- kadar Lornlıyon -ı·slı'"ne v H••············:······················· ı· ··ını···ı:;: •• :r..:::::::ı·:···· •• 1( ,... ı.a. ::::::::::::::::.::::::.::::::::::::a::::::. : •:ı:;: ............... :ı.:::: riçten bazı kimselere müracaatla fuzulJ masraf ihtfyar etmekte mehd.ir. Şartnameler her gün .. 

l :.ı • ıfü otlukları nazrı itibare alınarak bu kere Sandık bu gibi müşteri- leden aonra komisyon kaı;plıa; 
==ı T k 1 b k 'i'' lere kolaylık olmak üzre mahsus ve muvaz?af memurlar tayin ı...::g~ör_uı_e_bı_lır_. ______ .., 

!,!_!! Üf iye Ş an asının İ,:!.·!l .. etmiştir. Vergi ve belediye ve Tapu idarelerindeki bu ipotek Piyango müJürlüAünJ~n: • 
mi mı muamelesinin! bu memurlarımız vasıtasiyle yaptırabilecekler ve munesl veçhile (250,0 

;:.;:.5111 Hamili ne ait hisse se - üli kendilerine ücret ve aidat namile bir şey vermiycceklerdir. Alt- adet sarı kalın zarf müb~ ... . .. dd • jli! kadarların ma!Omu olmak !izrc ll!ııı keyfiyet olunur. ve tabettlrlleceğlnden ita 

ı;i 1 netlerinin kayıt mu etı ili D l t J • il 1. :~ç~~~:ı ~!1P bf;ı~~~~~~~-9 
r-
1
'.i,l,I dl O b~ğustoks. 9 2H~ tardihin- :! la:~ :m::';::re:~~;:n:ıman- ~~;!~~~e ;:~ırı~~:~d~nb: 

t t isse teşekkil Tayyare mübay 
jİf e 1 ece ır • ar- ;

1 
Milnakasası fesholunan Kayseri atelyesine ait Km. 12 lik yol komisyonuna mürııcaatlart. 

iii lar bu tar"ıhe kadar hakki ı:ı ma1ze~esı tekrar k~paıı zarf us~me münakasaya konmuştur. Satılık hane 
::: l!I Munakasa 8 eylul pazar iÜnu saat 16 da Ankarada Devlet 
İj' R"' h 1 . d • t"f d riİ dtmiryolları binasında yapılacaktır. t'sküdarda Yeni mahalle 
hl: UÇ an arın an ıs 1 a e :d Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvalc- flurunsuzun beyaz evleri k 

!ili edeb"l "rl iiiİ kat teminatlarını aynı gün<k saat 15,30 a kadar umumi Müdür- şısında köşe başında 6 od 
fü: 1 1 er :ıı tük kalemine vermeleri l!zımdır. Talipler münakasa şartnamele- ahşap ev satılıkur. Anaht 

rlnl 20 lira mukabilinde Ankarada Malıeme daire~inden lstanbul- için burunsuzun hanesin 
:::::::n::::::::::::. ..... m::::nnmunmmn:ıını:'!!1!4.1!!1!!!• da Haydarpaşa mağazasından tedarik ·edebilirler. Madam Aleksandra ya miir 
::::::::.::::::::::::=::· :::::::.-::::-.ı.aa::::m:::::;;;;;-.:!ii!!!:m:· 

füj!!füff• Yarış (Je ıslah e~cüıneninden:..ıli!i§l.iifü Antalya Vilayetinden: caat 

mı At ya r 11 4i:. 1 a. r 11 ıı ı - Antalya hükümet civarında ldarei hususiyeye ait maın-
11111 ""f !lj mülhudat arsa satılmak üzere temmuzun otuz birinden Ağusto-
!iı .. - v r fil d. d • .. ı sun otuz birinci çarşamba günn saat on beşe kadar kapalı zarf 
G 9 ağustos cun1a gunu e 1 en 1 e i' usulile müzayedeye çıkarılmıştır. 
~~ Sirkecid- huauat tren 2 - Ananuı bedeli muhammenesl (12500) on iki bin beşyQz 

YEDiNCi BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

t inci KEŞiDE: ıı AGUSTOSTADIR 
BÜYÜK İKRA~llYE: 

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

liralık ikranıiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Bu keşidede cen1'an « 3,900 
kazanacaktır. 

liradır. müzayedeye iştirak, bedeli muhammenenin yüzde yedi 
buçuiuoun depozito edilmesine mütevakkıftır. Bu paranın hfikQ

metçe tanınmış bir bankaya tevdi edilmesi !Azımdır. Tevdiata 

ait makbn1un teklif mektubunu ihtiva eden zarfın içinde ayrı bir 
zarf deruninde olması mukteıidir. Teklifnamenin tarzı tahriri , 
zarflanması ihalftt kanununun (kapalı zarfla münakasa ve müza
yede) ahkamına telif edilmelidir. 

3 - Teklif mektupları antalya valiliğine gönderilmelidir. 1 
~--~~~~.;;.....;...;:;..._~~ 

Evkaf umum müdllrlüğünden: 
Metre 
Adet 

> 
Çift 

> 

Mıktan Cinsi 
1600 Patisk4 
100 Havlu 
100 
3oo 

.600 

Yün faııile 
Terlik 
Çorap 

Ouraba hastaneeine lüzum olan bala.da muharrer beş kalem 
levazım ayrı ayrı münakasaya vazedilerek ağustosun yirmi dör
düncü cumartesi günü saat on beşte ihaleleri icra edileceğinden 

talip olanların şeraiti anlamak üzere levazım idaresine ve ihale 
güı ü de idare encümenine müracaatları, 

Ağustos 
Retblülevvel: 2 Burç: Esel 

I!1 
Perşembe 
Eyyamı bohurun !iionu 

Namaa yakıtları 

ı. Ôll• ~ Allıt-• v.ı.. lm••'• 
5,03 12,t9 ı5,17 19,18 11,04 3,0 

Buıiln dolanlara !ılaı: 
ıc .. 

Kevser 

Gllniln naılhatl: 
Atc~le p:tmuk bir ar;:.y~ gclmeı. 

1 . Buıünkil hava 

! 1 n.ilzg~r poyraz \."C h:ıva el;.sertyctl 'I 1 1 açıktır 
. -------- -· ------· - --

- --- --- - - --
MH'ul mildür: Refik Ah:n 

IAKTın 8 AKustos 1929 tefrikası: ıı Bir yılda aç İngilizceden mütercimi: Gı'izin 1\'uri 
-. ' ..{, ~. . . 

•• ~ ı.. • ' • ... 

loş Lir yerde bır kanapeye 

oturduk. Yah·ararak: 

- Artık bana hiç bir 

1:-t~sc vermiyecek misin Anı· 

brczin? dedi. 

- Tabii huı ada dt:ğil. 

- Sen kiiçük bir t:tiz ı 

kı:;:suı. 

Ne derseniz deyiniz. 

Hiç ehemmiyet vermem. 

Yalnız beni mahcup c!me
yin. 

- Ne kadar şeytancıı-

ıına merhametsiz5in. 

Kendimi tuttum. Büyük 

annemin nasihatlerini ha

tırlamıya çalıştım . Bana 

tunları söy !emişti : 

- Erkekier nişaıılı!ımna, 

sevgililerine kiırşı tes;ıhup· 

lerini b:raz da filen tatmak 

isterler. lngilizlerde bugibi 

ufak tofek şeylere nıüsama

"A etmelı. tllbiidir. Bunun 

ıçın sen de bir parça olsun 

müsait davranmalısın. 

Sesimi tatlılaştırarak: 

- Merlıamatsiz değilim. 

Fakat harekatınız çok ani 

olduğu için birden şaşırdım. 

Tabii hayatımda siıden 

evvel birkaç nişanlım olma

dığından bu hayata daha 

kendimi alıştırmadım 1 
Dedim ve gülmiye ça· 

lıştım. 

Tar.ıamile sakinleşerek 

dedi ki : 

- Hiç olmazsa elini tu

tayım 1 

Elimi istemiyerek ver· 

dim. Yakalıyarak öpmiye 

başladı. Etrafıma bakınma· 

dan, kimse görecek diye 

korkudan artık hiç birşey 

hissetmiyordum. Miitema

cliyen yanımda •Ogüstüs,, 

bana aşktar. bahsediyordu • 

• 

Galiba şunları söylüyordu: 

Ne güzel, küçük bir 

avuç. Seni öpmek istiyo

rum. Acaba görürler mi? 

niçin bana ensendeki kü

çük saç kıvrımını öptür 

müyorsun? 

Bunları söyliyerek niha

yet omzumu öptü. 

- Aman yarabbi! ne 

güzel, ne beyaz 1 Haydi 

şampanya i1'miye gidelim. 

Bunlar bana hep rüyada 
söyleniyormuş gibi geliyor· 

du. Gayri ihtiyari kalktım 

ve bu vesile ile de bu ka

festen kurtuldum. Büfede 

bir çok kibar insanlar var

dı. Dans bu aralık dur

muştu. •Ogüstüs,, bir çok

larına beni takdim etti ve 

çok şükür bir çokları ile 

dansa angaie oldum. On

ların ne konuşmaları ne de 

şahsiyetleri bana hiç bk 

his vermem~ti. Yalnız beni 

bir zaman için "Ügüstüs. 

ten kurtardıklarına müte

şekkirdim. Her dansın ara

ınnda "Ogüstüs. beni bek

liyordu. 

Ben hiç yanına gitmiyor 

diğer birisile dansa başlı

yordum. Nihayet kendimi 

aaklıyarak marki ile bera

ber biraz oradan uzaklaş

bnı. Uzaklaştım ama gene 

kurtnlanıadım. ~iinkü "0 -

güstüs.,, beni buldu. 

- Kime sözlü olursan 

ol, bu danm benimle ede

ceksin. Bu Jtadar zamandır 

bekliyorum. Bu vaziyette 

artık bir dakika bile dura· 

marn. 
Dedi. Beraber kalktık ! 

Hemen btliıne sarıldı. Biraz 

6tede bir grup dansedi

yorlardı. l.edi • Tilcister • 

bizi de onların arasına ça

ğırdı. Tam karşımızda uzun 

boylu bir adam ve güzel 

bir kadın dansediyorlardı. 

Biraz bize doğru yaklaş· 

tıklan zaman bana adamın 

simasını evvelce görmüşüm 

gibi geldi. ikinci dikkatli 

bakışımda tanıdım. Bu ben· 

den çakımı alan, adamdı. 

Ne kadar hoş ve sevimli idi. 

Simasından beni tanıma

dığı belli idi. Yalnız bıı 

vaziyetten ve dans~an eğ

leniyordu. Baloda ilk ey• 

lendiğim dakika budur. 

Bütün bu grupta dans

edcnler beni alakadar etti. 

Sanki bunlar başka dünya

nın adamları idi. Öyle bir 

dü;:ya ki benim v~ büyük 

annemin zevk duyacağımız 
bir muhitle dolu idi. Gü· 
rültü yapıyorlar, dansedi-

• ~·· ,:r~· 

yorlar. Hatta içlerinde hiç iyi 

dansedemiyenler de vardı. 
Fakat hiç biri bayağı değil

di. Ben şimdi hunların ara· 

sında kendimi hemcinsle • 

rinden uzun müddet ayrı 

tutulmuş ve nihayet gene 

onların arasına atılmış bir 

mah!Uka benzetiyordum. 

Onların daha samimiyetle

rine girmek, onlara yakın

laşmak istiyordum. 

• Ogüstüs ,, ise bilakis 

bu vaziyetten muazzepti. 

Dans, dansı takip etti. 

Ben de nipnlımla uzun 

müddet dansetmeğe mec

bur oldum. Uzun adamı 

bir daha görmedim. Yalnız 

ıupeden sonra Ledi Tilçes

terle ona tesadüf ettiğimiz 

zaman Ledi Tilçester de

di ki: 

- Nihayet sizi bulabil· 

dim... Sizi Liı birinizle tıı· 

nıştırmak istiycrum. 

Bu esnada aramızdBll 

yaşlı bir adam geçti. Söy

lenilen ismi duyamadılll• 

Yalnız birbirimizi selaııılr 

dık ve benden dans ricl 

etti. Derhal nişanlımın kO" 

!undan çıkarak ona doğ'rtl 

yürüdüm. Hemen •Ogiif' 

tüs. öfk!! ile: 

- Benimle dans ede~tl' 
değil mi idin? 

Dedi. Derhal Ledi 1"il• 

çester · ne lıassas rııh 111 

bir kadın • tatlı bir tarıd' 
"Ügüstüs,, e nezaketle de" 

di ki: 

- Beni onun yerine kO' 

yarak benimle danı etıııel 
misiniz: mister •KereÇ•? 

(B_.411 


