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it neslinin isti~~ali eden devletlere Çine Ruslar Kellog misakını ·mıa 
karşi taarruza geçtiklerini Dört haftadan beri Veli 

efendi çayırında mevsimin 
büyük at yanılan yapılıyor. 
Herkes bilir ki bu yanılann 
maksadı sırf eğlence ve 
spor zevkini tatmin etmek 
değildir ; maksat daha 
tnenıleketimlzdeki at neslini 
ıslah etmektir ; bilhassa 
Ziyade binek hayvanları· 
nın kıymetlerini keyfiye
tçe yükseltmektir. 

Çin topraklarında 
mii~aderneler 

Gazi Hz. 
Relsicznnlzllr Jlaz

retleri dün gece bir ı 
tarafa çık111a1mışla1' 

re Dobuabahçe cum ... 
lzuriyet sarayındaki 
dairelerinde istiralıa t 
buyurnıuşlardır. 

Fi omuz 

Yunan ar"ciye 
encümeni top

lanıyoı 
Noktal nazarlarında 
ısrar edeceklermiş 

.. 
Şüphesiz memleketimizde 

nıevcut at cinsinin ıslahı 
için çalı§l'llak batlı başına 
bir nıilli hedef, bir mühim 
gayedir, Ancak böyle bir 
hedef ve gaye için sarfe· 

t':d'll4ıt\I fzmirden halkın te.
dilen eme!derin müsmir ' l~S!~__, 
0lınası bugün inkıraz teh· 
likesine maruz olon at 
nesline harici hayatta ı l:~~~~=~~~~~~~~=~--~.;.ıi.~~::ıı 
tncvlci ve vazife bulmakla d !... d d 
ınnnıkündnr. Ruslar da Çinliler e ıQU u a 

Filhakika açık bir haki- ınfifemadiyen SCVkİyaf 
katur ki son on, on bet 
senelik harp devresi her yapmaktadırlar 
sınıf hayvandan ziyade at Çinliler harp masraflarına karııılık olmak üzere bir 
nesli üzerinde tahribat yap· istikraz aktediyorlar 
rn ştır. Şangay, 17 (A.A) - Röyter muhabirinin aldığı ma-

Yirmi sene evci Anado- lumata nazaran, Rusların ~i? arazis~ne girdik~~rini teyit 
luda mevcut At mıktan· eden haberler gelmiştir. Çının Vaşhmgton sefırı Rusların 
hugün belki yüzde yetmiş taarruza başladıklarını Kellog misakını imza edenlere 
teksen derecede azalmı~tır. bildirmeğe memur edilmiştir 
Diğer tnraftan medeni dün- Tokyo, 17 (A.A) - . " Pogranichnaya " nın şimali 
Yanın her yerinde olduğu gardisinde Çinlilerle Ruslar arasıııda yeniden müsade
gibi memleketimizde at meler vuku bulmuş olduğu bildirilmektedir. Ruslar, kısa 
~insi artık nakliye ve bi· bir tüfek ateşi teatisini müteakip çekilmişlerdir. 
nek \•asılası olmnktan çık· d 1 l ? 
cnıştır Hudut b y n a ne er o uyor 

A ved dün MancuUnln 22 mfl 
t arabaltın ve binek 

\rabnlnn yerine elcı;criyetle cenubu şarkisinde ş:ırkt Çin 

l b 1 slmendüferlcri Jstnsyonlann-
cnnıyon ve otomo i vaıa-
lası kaim olmu§tur. Bu dıın Jıırıılnor İstııS):Onuna 
hal tabii olarak at cisinin akın yapmıştır. Çinliler, mü-
'-- h . hasın· tearrızlorn ateş açmak su-
nayat ve i tıyaç sa k retile mukabele etmişlerdir. 
da. haiz bulunduğu mev il lklsi sivil olmnk iızcre bir 
tezclzüle uğratmıştır. kaç yaralı vndır. 
Şu cihehı€ti de nazarı Londrn, I 5 - Nankingden 

dikkate almak lazımdır ki gelen son haberlere göre 
atların ve atlı arabaların Ruslar bütün hudut boyun-
binek ve .nakliye vaf;ıta51 da nümayiş yapıyorlar. Ma-
olıno.ktan çıkması yalnız raşnl Çang Liang bugün hu-
ı~lanbula mahsus bir ha· dudn takYlye kıran göndcr-
dise değildir. Diğer büyük mfştir. 
fehirleıimizde de ayni hnl Çincle dnhilf vaziyet knn-
"akidir. Ve fimendüfer ı;i· <:ıktır. l\Ialiye nazırı mns-
Yaseu Anadoluda ilerle· .ı h ı. e~er r~ ... fın çokJuH-undnn bahsede· d·L Çin ordu.~unaan lr 11:as: n '1' " o 
1 ıtçe, memleketin her ta- ) rck ordu miktıırının tenzilini 

tafında §oııe yollnn tckeın· Şnnghny, 17 ( A. A - istemiştir . General Yen de 
tnuı ettı'kçe halı" haz-ırda "1 chuliden bildiriliyor f ,\ an k .. vazifesinden isti n etmiştir. 
~lcınckte olan nnkliye ve Süvari ve topçu olma . uze· r Alttarafı 2inci sapfnmızdııdrr 

lnek atlan ve arabaları ır~c_-~,o~O~k~iştil~ik~b~i:_r_:R:u:s~k:u~v·_...: .. :....-----==== 
da Yavn§ ynvai ortadan -
çeJ.tileccktir. Ondan sonra 
bütnn Anadolu içinde bir 
kaç bin at bulmak imkan· 
gı~ hale gelecektir. 

lialhuki memleketini her 
\>akit fçln harice knrfı mü· 
afaa etmek zaruretinde 

~:an bir milletin ordusu 
ıç ~ir vakit süvari kuvve

ti ndmt ve at ihtiyacından 
~«tteste kalamaz. Bugün 
~Çin ordumuzun elinde kafi 

erecede at vasıtası mev
cut olabilir. Fakat on beş 
)irnıı sene sonra memleket· 
~e at nesli münkariz olacak 
d adar azalırsa o vakıt or· 

Unun ihtiyacı için icap 
~den atlar nereden ve na· 
•ıl t d j e a.rik edilecektir ? 
.. Ole bu mülahazat göz 
0 nü k ne getirilirse meınle-

ette at neslini her vakıt 
l'aşatınak için §imdiden bir 
Çare dü "~ k ı-funme ıw:uınu 

tr?erdana çıkar . O halde 
~Cab 
ol a Yapılacak tedbir ne 
nhilır ? Bu hususla hatıra 

eele11 d b . k §ey şun an i arettir: 
\.l\tn 

ı Yon ve otomobil re· 
·:ı.hetı ile binek ve nakliyat 

zahüratile ayrıldı 
lzmir, I 7 ( A.A ) - ll-i 

gündenberi şehrimizde bulun

makta olan bir kısım Türk 

filosu bu sabah ar;eket et

miştir .. Filo kordonu doldu· 

ran kesif bir halk kitlesi <a

raf ındnn teşyi edilmiştir. 

Almanya :ne zaman 
tahliye olunacak? 

Londra, I 7 ( A.A ) -
Röyter njnnsmın Pnrlsten is· 
tihlıaratına nazaran La J 1ayc 
müzakeratındnn bütLin ahlka
dnrlar için memnuniyet bahş 
bir netice çıkm11.51 halinde 
Frnnsanın !\fayans mıntakası
nı alu hafta zarfıpda tahll· 
yeye kBrar vermesi muhte
meldir. 

Bir suyolctg 
arkadaş.nı 

I 

Azlcdilmiyeceğf bildirilen Yunan 
mubadele murahhası 

M. Diyamandopulo~ 

Atina 17 (Ane)- Meclisi 
nuzzann dünkü içtimaında 
başvekil naibi M. Mihala
kopul~s Türkiyenin cevabı 
hakkında noktai nazarını 
izah ve verilecek cevabı 
tasvip için bir kaç güne 
kadar hariciye encümeninin 
[Alıtarafı 2 ind aayıfamızdadır 1 

koskada iki 
öldürdü 

Yakalanan katil cinnet alameileri 
gösteriyor 

bildiriyorlar 
Dahiliye vekili 

-~~~--~~-- ----------~ 
D""n şehriIDize geldi ~ 

Şükrü Kaya n. )lcndil\te u·cmleıı inmi ~' ~O~· 
1 • k·ı· . . "k t •\lıl"ı·ııl" mtmısl!r ruca ıaşve 1 ımızııı 1 . aınc gu u n o • 

Dahiliye vekili Şükrü 
Kaya B. dün Ankaradan 
,ehrimize gelmiştir. Şukrü 
Kaya Beyi Pendikte Baş· 
vekil İsmet Pata Hz.namına 
Yf\Verleri kartılamışbr.Şük
rü Kaya B. Pendikte tren· 
den inerek doğruca İsmet 
Paıa Hz. nin köşklerine git· 
mi§ ve orada Ba§vekil Pa
§ Hz. ne mülaki olmu§tur. 

Şükrü Kaya Beyin 2,5 
trenile gele<:eği malum ol
duğu 1 çin Fırka umumi 
katibi Saffet, vali vekili 
Muhittin beylerle Fırka 
müfettişi Har~ Şinasi pa
§a, vali muavini Fazlı, 

Diyarbekir rneb'usu Feyzi, 

Polis müdürü Şerif Beyler 
ve diğer bazı zevat Haydar· 

Şükrü Kaya B. 

17,5 a kadar köşkte kal· 
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Ser rller 
kıralı 

Aleksandr 1.ubk.()/un h•(ıraiı 
Halbuln bir. hi · beni mü- 1 " • lüıılh .~ t~~ •kr~b~s'. 

d. "Zopot a ceıbe- nczdine gıtmek istedığinı tcmtt ıyen .. ,, · .. . .. 
diyor.Oyun kulübü etralıııdıı ı;q~-Jc~. i'~l~n . ~raıııdaq 
d 1 Et kokusunu ·eııdı~ıne bır biletlık para o a~ıyorum. . . . . .. 
duyarak aptal aptal dolaş:ı~ verdim. lllr ıkı gıın sonra 
aç köpeıo ben~iyafurn. Eskı tekrar kumarhaneye uğfadı~m 
bildiklerime tcsaduf edıyo· zaıııan y nl dostumu tanı-

rum. lçltrinde memnun gör· dım. Yol parsı yapsın diye 

dükierimdcn bir kaç fllorin ·erdlti111 par•yı kunıaranede 
istiyorum. Uir ~elasıııda eski jıaybetmişti. ikinci defa ola-

bil,'iklerimden biri bana beş r~k kendisine para vermek 
filorin verdi. Gidip yemek sahavetinl gösterdiın. 
y,dim; çok sevintn~tim. für , Jaamalilı bileılni blııııat 
ecelik bir odcı ıutarak pta· satın alarıık onu ıreııa irkı\p 

}>ildim. ettim. ";\lünlh~e yam vır· 
Oimaıı ııolııa. ııuar.ıan mız para ı iade edece~!ni 

~okaine kaı:j\ ti al.: besle- yiiz defa nadetmlştl. iki µ:ün 
tllğim ıradaki ihldim. llaaen sonra kendisinden bir telfliral 
,rıık bir )O h<lllanmadan aldım: •Para gönderllml)tir .• 
JWlllmıya~a mı unyQrdum. 
~f lhtiraı,la utnlur kııtul- işte aldı~m yegane haber. 
f1\al! 11. rlne \ıapılyQfdum. Paray~ getıııce hal~ bekllyo-

Oh! insan aJlu ııe kadar nım. Efendiniıı ismi •ısmet. 
n\! .. ne ka(\ar encline ıı;ayrl e!eııdl idi. Şüpheslı; "lsınet. 
ıı:.alikL. llir a;iin lıuhiptQ laı· sa\libi değilmiş. 

T~'ll rın o ·namasııu y- "Dançiğ,, ~e bir vapura 
r~dl ·Qfdum. l\inlenhlr~ O}'Ull girmek için çok çalı~tını. Uü-

raıım n~ıl olmıyan bh tüıı mesaim b~ ç~kQ. Al-
mQ.; ·ö iı; fi lt<I~ ~y sti ·er. manyp.ya ~eçtiııı ·~ "Liıbek,. 
de ıecr(ıh<l ormii~ l:ıiv o ·nn- t~ 'Jı.ırbr~,. iwindeki Fin-

cu lstedl. Bunu i~ltin~-e arzı l~ndya bandıralı vapuıa taife 
hizmet ttklihnde blllundum. olarak: gifdiııı. 
Tavsiyem mucibince "mih [lun" vapur deyi~iın sq 

y.ıptı vt kazandı. Engin bir ü:ı:erindı yüzdii~ii jçiııdi. Uıı 
udum, mctıılikslz l:ıir heıif 

vapur göri\şiime ııazaraıı bir 
s~yesiııde kazanıyordu... nl: "~arsıııtı kusası,, nd~ıı başka 
gı.iHinç degil ıuıı Kaı.anınc;ı 
ı;ık:ırıp hamı 200 !ilorin ver- bir şey ı.leAildl Ya~lı, bitli, 
di "Zupkof" bu parayı alın- haraµ... l(aptan y;ıhudi idi. 
ca evine mi gittif Haydi ilk: günlerde ben\ dçniı tut· 
sen dd hiç öyle ~ey olur nıu? tu. Buna rıığmeıı birıu: din· 
'1 krar oyuna koyuldum. Ya· l<:nm kl!iiıııe miisaadcı etml-
nm şaat ;.mıra 400 illnrinin yarlıı.rtb. 

Yardı. -ıoo filoıhı ita! il;i gün 'ilıaye t hasıalığ~ ı:alebe 

cnd beş filmin ılileııdlğim çalıhın. Ondan soma sanki 

tıaldc bu kadu •~n·etim ol- aşılttiımış gibi bir d~ha Z'\h· 
mıı~ıu ii~le mi~ \'aş;ı! .. Tek· met çekmedim. ilk .cferiıniz 
rar l 00 filorirı \,:11~ bettim. Pııııim•r~a -.ıe Finlaııdiyaclan 
Fakat akibinde kazanmağa Jeçiyqr~hı. Omdan "llam-

\ıa~ladım. ,\k~am kulüpten bur~tt a giderek tekrur Fin-
·ıktığım ı:aırıan 900 lilorinim ları<liy ya dtin kti~. fl"qçıliçı
\"Brdı. \ aktilc -\0,000 filorln 
~uzandığım andan daha ııiya

dcı ıµ.es\ıttum. Keııdime, bir 

oda kiraladım. Sonra lokan
taya ı:ltıim. Ker.dime be~ 

ıahak JCın~k ve bjr şişe 

llu•gotı) a ~arabı ısın&rladım. 

900 filorhıim vardı! 1 e~rıır 
yaş• mı ya haşlıyordum! 

On l inci b P 
T•ife Zupkq( 

Bu Hıiycıi hallt:tmek içiıı 

hir ıck ı;are buldum: llaya
ııma bir gaye çizmek ve 
~11na inıkaıı bulabilmek j\·iıı 

ı:emicili~e intisap eylemek. 
Qyun kuhilıunde bir nıes·e

lem daha oldu. Bir ak~am 

ista,yonda ı;enç lıir miisyö 
hana çam. Aramızdaki mii· . 
~ahahe uzadıkça ut.adı, deli
kaulı havannı b;ına anl~m. 

Serl{iizeşti benimkine Pı'll:.!İ· 

yordu. lla~ın<ı gekııkrl sör
le•k~n miıtemadl nakaratı: 
"Para ;ok. .. Para yok» idi. 

şa !tadar teıyi etmitler ve 
bilahare köıklerine dön
~ş~erdir. Dün bir muhar
ririmiz Pendi~e ııiderek 
Dahiliye vekilirniai karp• 
l.~mı~tır. 

Şükrü Kaya B. muıa 
bindiği sırada iıkeiede bu
lunan muharririmize İsmet 
Paşa Hz. gülerek: 

- Anadoluda teftiıini 
yaptı. Sıhhati, nefesi yerUı· 
dedir. Baıka ne diyeceğ\ 

olacak? demiılerdir. 
Şükrü Kaya B. bir müd

det şehrimizde kalacak ve 
sonra tedavi edilmek 

hla ı~ılr~k diyordu. Biraz 
kuanmuk için benim de bu 
vesileden istifade ettlkimi 
saklamakta mana ne 't 

Ranu para lkra~ ettllor, 
ın;1\i>at l lambıırgt11 alkol k~ 

çakçıh~ı ppmııktı. Alkolün 
ııırc,;1 .ıu plennlg olduğu 

h ld 1'1nlancliyacla litresi 20 
llA ~- m~rka satılıyordu. 

Her ııkadar yoluııda idi 
ki iiç a · :onva yedi bin ku
rondan faııla kazanmıştım. 

'fahli biiyle l)jr kar bcdava
sına y~pılmıyor,hı. 1 !er de-

[~sıııda p;ümrükle mi.icadcle 
icap ediyordu. 1-'ukat bir 

kaç ~i~e konyak \'e yıı bir 
kaç ·ıı:.ı filandyu markı lı;ı-

tm i~in memur efendiler liit
len iirm meılikten geliyor

lard~ 'ihayet delicesine bir 
ı~INrsiılik eıtim. K~çak ge· 
çirdi&i111 lspirtoyıı satmakla 

iktif~ eıınetliın. Bütün mü-
rettchatın lsııirtosupu satma· 
~a kalkı~tım. Şimdiye kadar 
ans hıma yarılım etmi~ıi. 

Bir deiasıııcla i. pirtoyu ki
raladığım lıir otomobile yük
iedim. Arkamdan diRer bir 

otcımobilin ıukip ettiğini far. 
kettim. ispirtoyu bir lokanta· 
ya teslim edeccktiR1. Ar

kamdaki otomobilin polis 
otomobili olduğuna kanaat 
getirerek ~o[\Jre de,·am et

mesin ıiykdim. Diıtcr otq· 
mobil gittikçe yakla,ıyordu. 

, ·ihayeı kapıyı açıım. \'e 

otomobilim lıir viraj yap.ar· 
ken atladım ,.e bir kapı al-

üzere Anuprya hareket tına saklandım. 
N"l~cektir. ~Bitmedi) 

V~KrT l Altu~ O! 

MuvClffaklyetli etlceler veriyor 
~......:~~~~~~~~-

rcniden Jf crinos 1.-oçları satın alnıak içi1ı 

A~rupt1.Ytı l>ir heyet gitti 

narada ıneıııleket icin kabul ediletl hayvan 
• 

tipleri \O ''''ulan islilauıet 

MObB~RIR RIRSll8SI 
[Cst t•r•lı l>iriııci ı;a ·ıfam11dodır: 
iç~a daveUıııl leldlf ot
mi~, Meclisi n~ar • \>u 
tekltfi kabul etaıittir M. 
V eniıolo müıt-akbel hattı 
hJrekıtini tııbtt için ha· 
riııiye enciimenlaln •-eıtı 
kararı ~)diyor. 

Piyam•ndopuhM lıoııuş-. 
mamıılar 

Y11nan 111ü~dde ~t 
murahhası M. Diyamando
pulosun kendisine verıı.ru. 

olan taliıınatı tecavjU: etme
sinden ve hariciye n1t2ı11le 
hali ihtilafta hulumnasıQ
da" •çığa çıkanlacağl ve 
M. PaJ>8lllll yerine AM.:ara 
Yunaıı şefaretine M. r -,. 
tin taflıı eclilece 1 tlht
zett;ı.t mahafilck 
ediUyot. 

••r cdf>Celrkr•lı 
~tiııa, l~ - TüJldyemn 

son nota 111 Y nl t ıı 
tatllfından veri tt-

kabil çev;ı.p için lw11•iciJ9 
l\Nmlllll te bit tmq ~ 
tekil M. V eıııize&o. .-im
dan teııtip edilmiıtır. 

Ru d;ı. Twltiye ile Yuna-
1\istan atasın4a mevc11t bü
tün m.eaeleJerin hılkepı• 

~" ı.,.t lüz\lıllUn<~ tekıar 
ışrard.an ibarettir. 

Evvelki ırünkü at yarış

ları münos.11betile Karaca

bey baras.ınıl\ ve Jokey 

mektebinin muyaffalıiyetiıı

den bah5elmiştik. Buııiln do 
bu bahi• \i~erinde biraı 

taf~ilat vettıı\lk istiyunıa. 

Karacabey harası 
8upya otoınQhllle iki 

saat meııa.~dcı bulunaıı 

Karacabey harHı yarı~ ve 

ıslah ePcil111eninıı 111erbut· 

tur. Burada en fenni 

usııllerle beygir 1 karaşıtır, 

manda, koyun yetiştiril

mektedir. 

At neşlinin ıslahı için 

damızlık yetiştirmiye bil

hassa sarfı mesai edilmek

tedir. Harada elyevm 500 

beygir, 500 karasığır 8 bin 

koyun vardıt. Bundan ma

ada hara zirııııt te yapııuık· 

tadır. Çal~~ım mildiirii Şşv· 
ki beyin 1111rdiği ma!iı.m;ı\a 

göre ev'lelki en~ 500Q ~il 

sen~ 1~ dönüm arazi 

zeredilmiştir. Bu miktar 

ge\ecek sene 10000 dönü

me baliğ oll'.cııktıı. 

At yetiştirme 
Haradaki damızlı\c:lar 

içinde yanı ve ışlah encü

me"i t•nıfıııdın erilım S4 
bin lira ile alınan 21 in· 

gili:ı lusratı l tanede ay

l{lfl vardır. Bunlardan ma

ada arap ve ye,rll luualı:;lar 

da 11\evcuttur. Bu kısımda 
gidilen istikamet binek ve 

hafi{ l:;oşum hayvanları 

yetiştirmektir. 

Karasığırlar 
Pıı larda da Moııtafoıı 

clnai tmih edilll'iıtif. Bu 

ei!lıt.n · ndo 1 ~ • l 8 kt. 
lo ilt )ınm~ktadır. Gerçi 

Shnental, flaınaııt ve rer

lile.r daha fıula şüt vere

biliy(){larsa da Meııwfon· 
lif k dar kuvvetli ve mu-

vim detlldirler. 

Mandalar 

Mandalar da ııerliler ter· 

cih olunmu~tur. Bunlar ga

yet kuvvetli olup yilzde 8 
ııisbetlnde yağ vermektedir. 

Fen alemimizde feyizli bir müessese 

Zoııguldaktaki maden mühendis mektebi memleket için 
ço!<: hayırlı mesai ve faaliyetine muntazam bir programla 
devam etmektedir. Percettiğimiz resim geçenlerde temel
leri atılan 11e son günlerde de alt katı ikmal olunan 
maden işletme enslitüşüdür. Binanın geri kalan inşaatına 

pkında başl<ı.nacak ve enstitü az bir müddet sonra mek-
1 tebin f~yizli bir şubesi o1arak mesaisine başlıyacaktır. 

l 

Koyunlar 

Bunlarda takip edilen 

istikam~t Meriııoı cinsidir. 

Hara koyuplın kıvırcılc 

ve Merin~ meleıleridir . 

Ahiren (110) biıı füa tah

alaatlı Avrupay& Meriııo' 

lı:oçl•rı almak içiıı bir he· 

yet itıniıtir. Bu h yet ta· 

rafından ahnan ilk lı:;oç pos

taaı (1 O) tun lıadar ıele

cek, hir lıışmı harada ko • 

lacak ditef kııunı Bursa 

civarındaki köyl re taksi111 

e<li\ecelttlr, hu meıai aı. ıa· 

manda iyi neticeler vermi•· 

tir. Hara kQyunları şiındi • 
den babalarına benzemek

tedirler. 

VaridqJ 
Hara kendi varidatile 

idare oluıımaktad.r. Bütçesi 

(200) bin liradır, gittikça 

artacağı muhakkak addo -

hıııuyor: 

Kıyınetli ıxı,vekilimi~ iuı· 

ra ile ço\c a\akadaT olmak

tadır. Bu büyük teveccüh 

ve llltüfkirlık derin minnet

lerle karşılanmaktadır. 

Cokeıı mo/ıleW 

Evvelki IJÜI\ Veli Efepdi· 

dt &"ördüaüıı~ ve alkıılıt • 

dığııııı gıııı~ binicilerin ,,e
tiştirildikleri mektep de ha

ra dahilindedir. Bu mek -

tebiıı t11hl\il ıııüddeti iki 

seıı~dir. T alehl) ıuevcudıı 

30 dvı. 12 - 14 ya~ ara -

sındadırlar. Buraya alman 

çocukların ekserisi köy ço -

cuklarıdır. G<lstcrdikleri ka

biliyet lıer türlü takdirin 

fe11kiqdedi,. 

Gerek bu biniciler iç.la 

gerek hara için söylenecelc 

si>a!ln lrnı.ası bunların mu -

vaffak olduklarını işaret 

etmektir. 

Her sene 
11 ağustos yerli mallar 

günüdür 

SefV\yi ıiyaret edeuler 
1600Q ~lf,i eJd\1 

Yerli ınallıır sergisini ılya· 

retcdcııler, dün • l fiOilU» ki· 

~iye b~liğ olm~tllr. 

Dün serg-lyl I.ehlstan sefiri 

ve selarctane erkanı da geıı

mi~lerdir. Bir muharririmi.ıl 

sergi heyeti reisi ı 'azım • 'uri 

Bey şunları söylcml~tir. 

Seyyar bir sergi yapılması 

için 150 kadıır Anadolu 

şehirinden telgraf aklık .. \Jad· 

dl imkansızlık kat~ısımla sey

}ar serp;i yap3ınıyacağı7. 

Böyle bir tasav\'ur dahil şe

hirler için ı;ayrl kalı!Iİ ta!· 

biktir. Karadeniz \'e Akderri/: 

sahil ~ehirlerini bit vapurla 

dolaşmak mümkündür. 

Gelecek sene ıı;cne burada 

eçacağıınız sergiye A ııadolu

dan gdcccklcr için deniz vı: 

k;wıda vesaiti nakliyede teıı-

Çanakkale şehit ~ 
liğimizi ziyaret 
P rteıııh11 fiinü akşamı 

Reşit Paşa vapurilo çanak· 
kale şehitliklerini ziyarete 
gidonler dün sabah dön
müşlerdir. Seyahate iştirak 
edenler geçen seııelcıe 

nazarıın p~ fazladır, Ge
liboludaıı vapura 330 kişi 
hlıırniştir. lluıılariıı Çoğunu 
Keşan, EdiPile Ye civar 
şehitlerden kelenle, teşkil 
etmekt11 idi, seyahata he· 
me11 erkekler kadar kadııı· 
larda iştirak etmittir. 

Seyahat pek rahatsıı 
ıreçmiştlr. Rakının yasalc 
oldutıı ilan edildl&i hllld11 

ne hıır yere r kı masaları 
kıırulmu~ Kamara hile ti 
alanlarılar kam ralarda de· 
la ıı böceldMden kamara
larda yıılamamıflar, sabaha 
kadar aııdalyo üıerinde 
uyuklamışlardır. 

Çanakkale şühedasını 
ziyarete gelindiğini haber 
alan lngiliı abideleri me· 
mıırları Seddiilb.hire gele

rek saatlerce beklemişler, 
kioıse sahile çıkmayınca 
döııiip gitmişlerdir. Bu şeııe 
vapurdan !<araya bir heyet 

hile çıkarak şehitleriıı yat
tıkları yerleri :ıiyaret etme
memişlıırdir. Bunada sebep 

sahilde iskele olmaması ve 
ziyaret edilecek bir Türk 
11bidesi bulunmamasıdır. G~ 

çen sene üç öküı; arabasının 
kumlı.ı~a batırılmasile yapı

lllfl tahta iskele kııımı harap 
olmuştur. . ' . 

Bu hususta ~ehitlikleri 
imar cemiyeti exkanına mü· 
teaddit müracaatlar a\ınuı• 
tur. 

Çemiy t idare huşu•iye· 
lerin bir en lik vuidaıla
nmn yüzde iki•inin yalnız 
bir ıeneliJiııin iıııar cemi· 

yetine verilm ıi buıusunda 
teşebbü alla bulunacaktır. 
ltu para il Çanaltkal11 ha· 
aıı methalirıi11 göz~ 

çarp c.ak yerinde abide ya

pılacaktır. 

"San kuş,, şehrimize 
geliyor 

F ransızlann Amerikadan A .,. 

rupkya g~ııılye m11Yeflu ıılan 

Sarı lı:u~ • tayyaresi FranM 

hava nezareUnln tensibi !le bir 

Avrupa ııırııeslne çılı:rRlf, ba,k· 

lıca payıtahılan ve buyulı: tehir· 

krl ıiyuete b.,lamıııır. Tel· 

allar evveli! SÜ" drll ve 

Liiboııu ılyuel edeıı tayyarenin 

Allnaya verdıiıa1 hildtriyorlardı. 

• Sarı ht • At adan sonra 

lviıııne ~kıır. T ayyareoin 

huıilıı olı.ıu. ywııı 111uvualatı 

~k111!1dte<hr. 

••ını:ma•ı 
7 

1 "'"""'"t2n•w::ı 
ıilAı ppımlasını temine ça-

lı~calıa. 
Tramvay kumpanyasına 

( :alatasaray önünde muvak

lııat bir jstnyC\ll te:<lsini rica 

etti\,:. Kumpanya nedense 

bıı tekli!imizi kabili eunedi. 

l\lüte~s>ir oJ\\uk. 

Gde<:ck sene 11 aıtustos 

glinitniın yerli mdlı günü 

olması takarrür etmiştir. O 

glın her müessese cameka

nmı yerli rn~lı ile süsliyecek, 

ve o gün herkese yuli malı 

saııla.:aktır. İktısat vekili Şa

kir Beyefendi gönderdiği hir 

telgrafla beyanı tebrikat 

etmi~tir. 

c ~ 4 2 ra ;.;ttJ 
6 kişiyi vqrdu 

Evvelki gece Ycrebataııda 

Jı:aııh bir vak'a olmııı. Kurt 

Sait 16rnlnde bir sabıkılı 4 
~İfifi -ğır, 2 kiflyl de h•lif 
5urette vücutlarının muhtelif 

ferferi,,:len y~ralmııştır. 

V rebatandakl mağara ve 
~ıılübelerde oturan Emin~. 

/\~1e is·ı indeki iki kadıııla 

Sııphl l'aik, tlüse~ln vı Aı:<»· 

tol ismindeki dört erkek dfın 

Ahır kapıya ıı-iclln 5andala bi'.'.

mi~ler, i~ınişler, adam akıllı 

~rlıoı olmuşlar ve h!i tP 
Yereb•tana gitınişkrdir. l<ıırt 

Sait Yereb~tan saklıılerinden· 

ılir. 

Bunları oöyl& zil ıuraa 

gôrOnce ntreden geldiklerini 
sormuı, ~ı}le:ıtiden gelJiklerini 

öğrenince k1tmış: 

-Beni :rllt!lrmezşin'z deııoekf 

Oire bıça!iıııa s~rılnııı önüne 
raşt geleııe saplanııya başlt• 

mıitır. 

~ccruhların va\"eylaiı üıır:ne 

polisler yetişmişler Kurt S~i.H cliıı

dehl bıçı~la rakalamıflarJ .r, 

~anlar içinde ,.e bitap bir 
lıaldc yatan mecruhları da 

fıastaneye kal~ırnıı~lardır. 

Mecrulılardan dörJfıoıfı.ı ra
rası garet ağırdır. 

Bir intilınr 
Dün gece saat 4 te fatihte 

faş handa sakin Mehmet Ali 
El. kerimesi 21 yaşlarmda Semiha 

ııanım intihar kastile eviniıı 

fıçiıcü katından aşağı atmış ve 

vücudunun muhtelif mahallerin· 
den mecruh olduğu lıalclc 

bcrayi tedıwi hastaneye yatı

rılm~tır. 

Bir hırsızlık 

hkıriöyönd. Snı..aA!\cında 

fırıncı Husqin Efendi dnkk!n· 

da bulunmadıQı hır sırada ~elı:

nıeceel kırılw~ 92 lir~• çahıı

mıı. pphe lzerlna ameleden 

H0teyl11 ve ~vlı:et derdest 

edilııılflcrdı.. 

Şıu•kı söylerken 

Sııhao~ltnı~ cıturıın Aptlll'· 

rahman ve Sadeıtl11 ıarkı tii)J • 

lerlı:en • Sen ıyı soylıyemtyor· 

ıuıı, lıen iyi gı;ylüyorum! • dı,-: 

blıbır~ıı. lı:avaaya tutut111uılar 
neticede ıkıaı de bırbırtıµ daY
mlifltir. 

Ekberi yaraladı 
Mabmuıpaşada çıkmaz ao • 

lı:akta sakin Alı Ekber ıle Kil· 

çUk yıldız hanında bııstoııcu 

N111ı h'll& euıııtler, Nuri, Ek· 
bert yaralamıı ve derdest edil

mittir. 

Yarım asır evci ki 

VAKiT 
18 Atw>toı 1879 

HekAtlbl askeriye 
imtihanı vesilesile 
on tlç kadar şakir
din hlianlan dahi 
icra ve her birine 
tarafı hazreti se "' 
raskeriden hediye
ler ita buyurul -
muştur. 
Bugünlerde auıkl

ri şahane efr•dın"' 
dan redife n kle -
denlerle tebdili ha· 
ne edeceklerden ve 
h•slalardan bir f'{ 
ffuoun rna~lan .. 
ta olunarak mertı • 
leketlerlne gönde"' 
ri1ecekHr, 



Meldeplerimiz kafidir 

Bu sene hiç bir çocuk geri çevrllmlyecek 

edilen mektep arsalarında he -

nüı ın~aat başlamamıştır. 1 la • 

zırlıklarla ıııetgul olunmaktadır. 
K amptan dönen bir 

arkada,, ceketleri· 
miıe sataımııtı. Bu 

ha.rnle , belki kanıp haya· 

lıntn bol hürriyetinden doğ· 
ınuş, bir hareketti. 

İçtimai teamilllerin ne 

derin köklü şeyler olduğunu 
;,.aten o arkadaı da pek iyi 

bilir. Fakat dedim ya "Kil-
Yoı un . - • 1 ·ı " engın ruzgar arı e 

&avrttlan hür havasındaki 
tat h .. d v d enu7. onun amagın a 

idi ve b 1 b" u ez.zet , ıraz se· 

VİfnJ· b" h ı ır ar oşluğa da ben· 
2 1Yordu. 

Arna havalardaki sıcak , 
her gün daha kızgın bir 

hal aldıkça en titiz , en 

tnuhafa zakar la rınuz bile 

!u cekctsi~iğin hiçte fena 
bir "'e ) d Y. d .... 

T Y o ma ı!Sını u un· 

rniye baıladık. 

Şurası muhakkak kf kı· 

Y fotleı-imizin düıiinüleccği 

~arnan artık gelmiJtir. Biz, 

bkaz da co]rafiya kitapla· 

tınm iklim taksimlerine 

kurban olmuş, gibiyiz. Ki· 

laplar, memleketimizin ik· 

lirnine "mutedil" dediği 
i . 
Çtn sıcağı hi, düf ünıne· 

~iti7.. 

Evlerimiz, giin~in azgın· 

hğına göğüs gerecek halde 

değil. Nerdcyese yumurta 

'~petleriııden civciv sesleri 

aelecek, ve minimini gaga· 

ların kudığı kabuklar dö· ı 
kiil~cek. . 
Öğle güneşi bütun luz- 1 

gm!ığı ile odnlar ımızı ya- 1 
kıyor. Ayni bclfmıu tepe- 1 
taklak olmu~ ~eklini de kı- ı 

~ln çekiyoruz. l 
Binalarımız ~oğuğa kar-

il da hiç muhafazalı de· ı 
midir. Ruzsar bir taraftan ) 

girer öteki yandaıı çıkar. 

Üd:tlnrımı:ı:. sn:1k! r.üzgnrla

tın transit merkezidir. Hal

buki dnha 'Sıcak meınlel:et
lcrin ahalisi, y~m ~iddetin· 
den bizim kadar nıütessir 
değillerdir. Şamın kr.aları, 
Oa "d • J • k a.am cer.iaplarıı~an :.o· 

Maarif miidürü Maydar 

B. muhtelif mesai! hakkın· 
da gazetecilere şu beya· 

nalla bulunmU,Ştur: 
ilk Jllcktepler birinci teş· 

rinde açılaca~tır. 
ilk tahsil mecbur:iydl kanu· 

nunun gösterd\ği ocrait clairr. • 

sinde okumak için müracaat 

eden nckııdar çocuk varsa hep

sini kabul cdcceğiı \'(" kimseyi 

~eri çe\·imiyecc~lı. Mı:ktepleri· 
mi1. kahdir. Ar.cak fa1.la mür.a· 

<·aat olursa yeni sınıflar açacağız. 
ihale edilen mc~tep binala· 

rından ev\'elcc ihale edilrni~ 
q\aııların in~aatı başlnmıitır. Son 

dala bir grup halinde ihale -
* Bakkallar cemiyeti ya· 

kmda büyiik bir mevadi 

gıdaiye sergisi açın~~a ka· 
rar vermiştir. Bu serginin 
gayesi memleketimizde çı · 
kan gıdai ıncvaddı halka 

tanıttırıııaktır. 
Sergide ınemleketimiz<le 

yapılan konserveler, salam 

sucuk, pastırma, ht'r nevi 

y3ğ)ar, tuzlu balıklar ve 

saire teşhir ~deccktir. 
* Emlaki metruke miidi-

riyeti, Biiyük Millçt hanının 
nısfına, t"mlfıki metrukeden 
olduğundan dolayı vezıy et 

etmiş ve satılığa çıkarmış-

tır. 

• lktısat vekaleti Zon· 

guldakta bulunan yüksek 
maden mektebine daha zi· 

yade ehemmiyet verece'Ktir. 
Vekalet bu sene yeni bi

nalar İllŞ(\SI wın bütçeye 

lazım gelen tahsisatı koy-

muştur. 

Bundan başka mektebe 

merbut olmak üzere bir e

nistitü tesis edilecektir. 
+'· Anadoludn asan atika 

tetkikstıııda bulunan Am•?.
rikalı profesör Mr. Martin 

Sprcnglin Ankaradan şeh· 
riınize gelmiştir. Profesör 

Martin: 
"Anadoludaki tetkikatta 

' .. 
dikkate ~ayan eserıcr gor· 

sn,1 rahat nefes ahr, ıslak 

dom. Hacı Bcktaşla Kr.yse· 

ri arasında toprağın altında 
ııczmenin nzahma uğra· eskiden kalma iıHı köy 
tnadaıı yafar. bulduk. Bunlar beş bin sc-

Bütüu bu yoksulluklara nelik cst·rler olup tnrihi 

bir de §~ &ımsıkı kıyafcti:.ni· kıymetleri çok büyiikliir" 

l:i ilnve ederseniz ne büyük demektedir. 
~P içinde yuvar!audığı· * MemlckÇtimizin iktısa· 
tn k di programını hazırlamak 

•~ı olayca kestirclıilirsi· niz. üzere iiç haftadıınberi Ana· 

Bari §U kıyafet içinde 

biraz rahata kavu~sak. Ka· 

d 
. da tetkikatta bulunan 

o.u 
heyet azasından Vehbi, 

R 
·f Necdet, Mehmet ve 

aı 

İktısat meclisi katibi umu· dınla:-a, yarı bellerine kadAr 

çıplak denecek bi:- halde . . Nurullah Esat beyler 
g ınısı ı . . ~zen, örümcek au: len.dar ı . . .. avdet etmışlerdır. . şe.ırıınıZv 

:llt:c bluzlar en küçük b!r * Anadoludan fazla ko-

1•2wa ~·alkanmasi!c ~işen, ıd· :ı.1 için et fiatle· k b yun ge ı2S •• 
a ar{m , dalgalan<.Ln bu . . 4 5 I·uruş daha du· 

ıa1·ı·· . rın?!l " ~ .... 
•1 llere imrenmeJltck mı· 1,. bai·kak aorul· b !.. cce~ı mu .~ " 

il tni ? Onlafm çorapcız ~1ekte<lir. Et ucuzlı:nınsı, 
ec~ .. , .. ı . . . .. .. b ı enva ka· ·• " e~mı 110~ goruyoruz yağınurlar aş ayın . J 

da I· d" k · ··v· · d ktır .. en ı ce ·cbuı:ııg::mz dnr devıım e ece · 

blln1~ın neden o kRdar gö- ,,_ iktise.t Vekilliği Alman 
~.. ... f uıuü:1.e babyor? A,.ık ynkt.b .. ~nl•as~ı!!İarı .şefi Pro e· 

b ' 
....., ,, n10~ .. -· • · 

r- b• b . l .. ., ır g6ıolek, ıada.kcr ir sör Oidenberg i c mtıa'~~ı 
Panteion keten fskarptnler Vcrıt ve tercwnam Edıp 
san•rn\1 &ıca!tm azabını yarı B. uzun bir tetkik seyaha· 

l' t•)'n a.s~ltm Ah fU hayJrlı tine çıkacaklaıdır. 
i~te b·· b. 1 Old ber" ve • ır a: eıebflseh: J.. Profesör en o 

arkRdaşları Ankaradan Es· 

A~-'"-' 
~ 

kişebre, 

Unak 

orRdan Afyoua 
!leker f&\l_,ikıısmı 

Muallimler Barem ka· 

nunundan bir sene sonra 
istifade edeceklerdir. Bitta

bi nıuvazenei umuıniyeden 
maaş alanlar bundan ha· 

riçtir. 

Muvazene• hususiyeler 

için ayrı bir cetvel yapıla

caktır. Bunun intacına ka· 

dar muhasebei hususiyel~r-

den maaş alanlar bu ay 

ba~hyacak olan Barcın ka· 

nunundan istifade cdemiye· 

ceklerdir. ,, 

* Taklibi hükl'ımet cÜr· 

mü ile mahkum olanlar 
hakkında Bursa ağır ce.za 

mahkemesinde verilen ka· 
rar mahkc.mei tcn,yizcc 

ye.Hiden nakıedilmiştir. 
* Bundan bir buçuk oy 

kadar evel yapıldığı iddia 

edilen mühim bir pirinç 

kaçakçılığı rüsumat · miifet
tişlerince tahkik edilmek· 

tedir. 
* Orta mektep ve lise prog· 

ranılarında fenni derslere ehem· 

miyet \'erilmesi takarrür etmiş -

Ur. Bu ınaksadı tam bir surette 

temin etmek üzre liselerdeki 

kiıııya \'e fizik lıi.buratul'arları 

miikemınelleştlrllt-cektir. 

* Emanet, yeni mukavele • 

name ile şimdiye hdar ası\ -
, ' 

mıyan fe.nerlerin bir an ene! 
ıokaklara konmasını elekırik ve 

fıa\·agııı.ı §irketlerine emretmiştir. 

* İki giln evvel Arnavut -

köyünden Yunan bandıralı bir 

vapur geçerken .sahilde bulunıuı 

bıızı Rum gençleri c: Zito ı .. > 

diye bağının~ \'C daha bir takım 

küııtahşa taıkınlıklnr yapmıılar • 

dır. Haklormd takibat len 

edılmektedir. 

Hilaliahmer teşekkür 
ediyor 

Beyoğlu Hilfıliahmer ka
za şubesinden: Pisalti fab
ri~asınd~n 15, Standar oil 
kumpanyasından 100, Pake 
ve Mcsajcri kumpanyala-
11ndan 20, Bank Franko -
Aziyntik müdüriyetinden 10 
Nefte Sandikat şirketinden 

. 25, Fist otomobiMeri acen· 
talığından 15, Hava gazı 

şirketinden 25 ve tayyare 

piyankosunun bu kcşide
sinde 10,000 lira çıkan 
Madam Anastasya tarafın· 
dan l 00 lira iane olnrak 
veznemize teslim ettikle
rinden dolayı arzı teşekkür 

olunur. ................................................. 
tetkik etmek üzere Uşşaka 
oradan da Mağnisa, lzmir, 

Aydın, Balıkesir, Kepsut, 

Bu:-sa, lstanbul, Alpullu 
şeker fabrikası, Kırklareli, 
Adapazarı tarikile Ankara· 

ya avdet edeceklerdir . 
Emrazı nebatiye müte

hassısı Profesör Müller de 
ıısistan Vahit beyle birlikte 

Karadeniz sahilinde tetki· 

katta bulunacaktır. 
Haşarat mütehassısı M. 

Tüvölför iki Türk asistanı 
ile haşaratın bulunduğu 
Ad.Jlna, Cebelibereket ve 
Aynıwbı ziyaret edecektir. 

BuQünkü dilimiz [*} 3 r' SON -11 _HAS5~f;~_ 

Tasfiyecilik Hükumet ınerke·· 
zimizde bayraın 

Bundan evvelki makalede bu 
Rİlll dilimiziıı iııki~f ve le~·5· 

mülii içiıı takip edilmesi lfizım 

gelen rolları ar:ışiırırkcn taraf
tarl:ırım gönnekte olduğumuz 

iic; mezlıepdcn biriı cisi telakki 
ettiğimiz 1\ O mclnhcacılık ;ıı ı 

8 - Lisanın kaideleri kendi 
öz Iürk kaideleridir. 

işte :ıliai!ı yukarı şu 5ekiz 
manuaya istinat edebilecek 

olan Tasfi)·ecifiğin bu uındelerini 
birer birer tetkik edelim. 

l,te ta:sfiyccilerin yanıldıktan 

nokta hurnsıdır" .Tlirk dili 

yalıııt. "Tiırk,, kelimelerinden 
değil, bel ki "Türkcc,, keli-

.ı\nkarıı. 17 ( \'nkıt ) -

Hnkimiyeti milli~e hıt}rıımı 

ıminnsebctilc her tll rıı r h:ı r-

tetkik etmiştık. Bu .gfm de 

ikinci i olan er Tasfiyecilik 11 

diyebıleceğimiz ınt7. ebi tetkik 

1 -- fllhnkıka Ji anımız 
"Tiirk dili,, dlr. Bundan . un
rnki ••Ttirkçccillk,, mnkalc
inde v;örel.-egimiz gibi bu 

melerden terekküp eder, bi· 
necnalcyh lisanın un urları 
konu~ulmakta olan Jisnm 

vücuda getiren c'J' . k ur ·cc,, 
kelimelerdir. ' 

4 - Yukarkl tatbikdt: 
edccef!İ7-

.. Tasfiyerilik », i miııdeıı de 
aQlıışıhcağı fızcrC't Jisvııda 
yabancı olan her uıılunı atarak 
lisanın sırf kendine nıal~tts 
01aıı özv:ıtlığıııı tımtı:ıfa7.3 et
mesine t:ı ra ftar olan mezhep· 

tir. 
İlk b:ıkı~ta bö~le bir nazı:

ri}'t' <:n7ibeli f!Özükür, ve 
n1111Jıcacılığ ın lisanın i\indc ~':t· 
hanc ı urısurları doldunnıısı ııı 

ımık,tbil dilimizi biitfın bunlar
dan teıııizlir~ek ,,rr keııdinc 
mahsus v:ırlığmı ımıhaiaz:ı. 
ciıııcsiııi istemek gibi gayet 
hayırlı bir gaye takip edecek 

gibi görüııdfıgü ii\itt ruiı:ı. yi\· 

kııı gc lir. ı 

1· ,ıi-at da:"t yakıııdan tel kil: 
cdiı c ·, Osnııılıcacıb~ııı Iis'.IOa 
yabancı unsJrları doldurnıasın

<lal:i ifratına mııkahil, t3siiye· 

ciliğiıı de lisanın \•,ulığını 
hayattan değil, kit;ıptım alın:ı.k, 
ve bu ~uretle lisaı ıu içtimai 
r41rltğ ını hiç ııatar•ı atınaıııak 
gibi tefrite düştüğfı görülür. 

Daha iyisi tasfiyeciliğin isliıınt 
ettiği uındC'leri biref bi rcr tet-

kik edelim. 
Tasii yedliğ in i tiııat etllği 

manzaraları şöyle, r. \ ırabiliriz. 
1 - Lisamnıız "Türk dıli ll 

dir. 
;? - Lisaııırut1. Türk dili ol

duğundııu, keııdi 'nrlıgmı teş-

kil edeıı keliıncl~rin s:ıdc•Tiirk> 
1.eliıııelerdeıı il•Jrd olnı:ısı, ve 
buııJ:ııı bıışktı hıC: bir yabancı 
ıııısuru11 lis:ıııtla bulıınmanıa ı 

Hi?.ınıgelir. 
3 - Usaııın unsıırl:ırı kc-

ı:uşulıın dildeki • 1"iirl,~c .. 
kelimeler dt';!il, belki lıs~ııı 
meııştinden berf tı-rkip elmekde 
olan « Ti'ırk :ıı ğtfüııe1ı.;ı\ifir. 

4 - 1.is311dn {s: :tlıat yalım: 

"' Tiirk » Ôlaıı ke'iıw·ri istaınal 
etmekle olur. Yoksa lisanda 
koııuşulnıakta olan yab:uıcı ıııı

surlar dilin fosalı:ıtiııi bozır. 
bl,!ııcl:ı.n dolayı lisanda fosalıtıti 
bulmak için sade « Tiirk ıı 

kelimeler Jcoll:ıııılm:ılıd ?r. 
5 - Lisanın « Tfırk dili ıı 

olmasına, ve Jisaı rn varlı •ı 
öz « Türk> kelinıdcrdeıı teşek
kül etmesi Jiıııngeleceğ ine 

göre, koııuşıılaıı dilde bıılu ıı· 

makta oiaıı bütün yabancı mı-

' surların ll,,aııdan ~ ılınası, ve bu 
suretle lisanın yabancı kcliınr 

lerden ııT:ısfhep ~itmesi l:tzım

gclir. Böylece lisanda buluna
cak olan kelimeler öz « Türk :ıı 

kelimeler olup yu kctitıı<.'leıirı 
çoğu konuşulan lisanda bulun· 

madığından dolayı menus olıııa
mas ı ve şiveye garip gelmesi
nin chemınireti yoktur. I lı\erir 
ki lisan yablncı unsurlardan 

t:ısfiye edilmiş olsun. 
6 - Lisanııı 1:.ıı surları sırf 

< Türk » kelin~elerdcn teşeJ,kül 

etmesi tftıııııgcldıgiııe göre 
lisanda cümle teı;tıbi sırf Türk 
kelimelerden teşkil edilerci\ 
viicudc gclir. Bu suretle cümle 

terkibi koııu,.ıılın~kllt' olan 1i • 
nııı şh·e ve lun}e.Jııc u;mn n 
da tnsfiıc bunu :ic; p eder. 

7 - ilim stılahl:ın sırf Türk 
kelimelerden teŞeklq~I etmelidir, 
\'e içinde koııuşttl:ın dilde 
butuııs:ı. bHe yabancı unsurlar
dan hiç bir keli/ne buhının:ıma
tıdır. Konuşulan lisanda gayet 
menus olsa bıle yab:ıncı bir 

kelime istiııınJ cUıhııez. 

mnni'.arıula •'rarafb·cdlik J ,, 

ile "Ttirkçecilik,, hirle,irlrr 
'e ''0:-manlıccıcılıktıın. ayrı· 

lırlnr. 
2 - l ,isonın ""Turkçe,, ol· 

nın ı onun bıitlin un~urJarı· 
nın safi öz '"'Turk., olma mı 

icap ermcı. Çi.ınl,.u Ji.;nn iç· 
ti mai bir mC\ :.ı.u olup hun~i 
t.-emi ~ ede tedıt' ul cdi) or-:ıı 
o ccnıl~ctin li,.nnmı nlmıık 
itihıırıyle kendine mah-.ııs 
bir \ nrhğt 'ardır. :\ e hu 
\ ıırhkcır ki o li'nnı di~cr 
ii anlnrdnn ayırır. Fal.at nıı:sıl 
f crt kendi b:ı-:ınn ya,amnvi 
cemiyet halinde ya~amıık 
mecburi) etinde lnıhmyor:;n 

hir ıııedenirctc mcn,up olan, 
lıııttn e:-ki bir medeni~ ete 
tc\ ıınb cemi~ olun cemiyet-
ler de kemli arJlarında 
munn ebette hu hına cn~ı 
dun 'c hu nıiinascbctlcr di· 
cet il,'ıinıai nuic. ,c,.clcr ii:1.c· 
rinc ulJul!,ll gibi ccmiyc:c ha· 
yn.tının en hn~lı miic ·,;esesi 

hulurnın ]i ... an ıiıerinc bilhn .... 
s·l te .. \r cdc·ccğindcn bir li -:an 

diğer U.;anlnnlnn kelimeler 
alır. Çunkti kelimeler, almak· 

ta olan hrıdbelcri ifade eder· 
lcr. J;dimelerin muhtc' ıu 
>lan oıdhlHJllAr ~,·vçl~ \ı.an
gı ıfll\lhıtçe kelimenin mnnn-
'un tı.\kil cdiyoı·::.;ı, o hn<Iİ e
yi gö-.ccren kelime ovu 
hndi-:eyi ifade etmek ihti)

0

ll· 

cını du)':lll diitcr cemiyete 
(jylccc ~cçcr, ve o Ji .. ıının 
keliı~ıc:ıi olur. 

htc hoylcce lis:ılar birihl· 
rind(·n kdinıc alırlııı~ Binn· 
cnnkyh Tiirl,~·cmlzdc diğer 

)isnnlrdnn kelimeler nl.ı
hllir. f"h erir ki bu kelimeler 
Tml,~·cnin hlinye:;inc, ~ive· 

"'ine. knidc:.inc u~nrnl. ve 
y.ıbmıcılıklarrndan hiç bir ~ey 
nıuhafa7.a; ctrnİ) erek lisnnın 

malı o uıılur. l lh; bir li"'anın 

nni t.ı~ni olmaclı!tı bu kuith.:

den lbnnımıı dıı btbna teş

kil edemez. 

3 - \ ulrnriki tetkikin tn· 
hit bir neticesi olnr:ık "Turk· 

dili~ nin J,climclcri '"Turkçc,, 
olıın kdlmckrdir; yok"'n hu 
krlimclt:rin mutlu im "'Tur!,,, 

olma"ı lilıımgclmcz. Şu ince 
nokta iiıcrinde hiraz dunı· 
hın: kelimeler ya " Tur! . '" 
olurlar. yahut ''Türkçe., 0 • 

lurl:ır. .,·oylc ki bir kelime 
a~lında Turk ınen\'ciııdcn 

gel mi. oldugu halde <})lece 
1i :ında kullnnılınııktu hıılu

nur. \ "C bundan doh\\ 1 Jı. 

anda yıı;-ıyan bir ~ nrlık 
mahi) etinde olur. .,\)) Jc bir 
kelime hem '" Ti.ırl~ .,, tur, 
~·ünkti men;;.ei Tıirl, <lildir: 
hem dr "Turkcc" dlr, çunku 
Turk dilinin yu-:ıyan hir un . 
surudur. Yahut, hi!Akb ha} a
tım muhafaza edemez, orta· 
d:ın J,nyıp olur. 

gördtiA-tıınuz p;ibi lisanın kc· 

linwlcri, aı-ıl komMllnn 
"Tıırl,c., kelimelerdir. Ş~ hnl· 

de aslı ''Ti irk,. olmadığı lıııl. 

de Jf,,.:ıııın nu.;url rını ' ııcud" 

~crircıı ""İ"ıirkcc .• keliır:c1cri 
kullmı ınak uretilc de lis,111dn 
fo.,ııhnt h,..,,ı olur. 

S - T:ı .. fiycdlcrin tı-.ıi 

mdl,urclt-ri bu ınn\ ı.unti.r. 

Bıı '·T.ı:-fi) C,.}l! j .. tiırnt t:dc· 

rck Turk dilinin inki~af , e 

tckaıııiıllinii temin etmek j.,. 

terler. l lııllmki yuknrıdan be
ri gürdiigıimlizdcn de unla .. ı· ~ 

l~etıp;ı ıizrc "Tııı.fi ye ı:ı yakın 
lı:;nmh i~lcml•l,tc olan bir 

fonk"I\ ondur. F<ıl,at bu funk
ı-~\ on knli dcgil içtimaidir. 
' ani li .:ına "11.ım olan l eli 
meler lcrtJc değil cemiyette· 

clir. u .. ~ \ ferdin dc~il cemi· 

) cti.n lb~nıdır. Bundıın dola) ı 
t;ısfı) C) ıdc fert değil <l"Clllİ) et 

yop·ır. Bunu muknbil ferdin 
\tt.1.ife~i hıı içumııi fonk:.i)O· 

mm nıC) dana ko) duğuıı malı· 

ullcri •mii~uhcuc• uluııa al

mak, 'c böylece tn:-fi) c edil· 
mı~ olan li anın asıl ya 1• 

makta ulan içtimai 'nrh~ını 

kıt) ıt \ 'c i'.apıtctmckdir. füi 
urctlc li ıın alimi içtimai 

hir fon1'si~on olnn .. Ta.fİ)C,, 

niıı hırnkdılt"J, ya~.1111 ıkta ol.ın 
tırM:e ~ ,elimckrden ımi "'I' 1 

• J 

tc~cl-1-il li<.Jnı mii::-ahcdc t·dip 

kelimclcrl bir nr:ı) a topla) n 

rnk lbunın "' Lt,~atini,, mC)' 

d:ma 1,o) mu~ olur. 

h l ,i,ıının un .. urlurını 

'ııcudc gdircn kelimelerin 
"TıırL ol mu) ıp c.ln "Tıırkcc., 

olması lı1:t.ımgclnıi) crc~I yu 
1-nrdıı gôrulduguııdcn, li smıdıt 

'h C) i 'ucudc p;ctirc.:ck olan• 

hu rmnlc teıribi de )ine 
TıirJ.,.cc kclimclcrdcıı, J,ontı · 

~ulmakdu olnn ve ferdin i ·. ' 
tim:ıi Yıırlı~ındmı hir cuı 

t(\·l,il clmc~iıHkn doluyı nıİ'n 
yakın ' 'C mcnu · ohm kc'i· 

mclcrdcn , ucudıı gelir. Bu 

llrctlc 1-ıtaba dc~il, li anııı 
içtinrıi varlığ•nı gii -.teren ,l· 

'C) c ) ani hayata gore cum· 

le tertip cdilmi:;- olur. Yok~tı 
bu · cfcr de O .. manlıcncıhgm 

nksinc olarak, fakat ) ine n}. 
ni y:ınlı~ ) ol tunılarnk hn) :ıca 

dcp,il kitnbcı bakılını~ olur. 
;- itim li .. ıını olan J..,lt -

Jnhlnrın da konu~ıılan Ji an· 

dan-un urlımnın "Turkcc " 
olması itihnriylc-f:ukı olama· 
y.ıcn~ıml.ın, oı tılnhlnnn da 

-Turk .. ch:ğil "'Tiırkcc,, J,clı

mdcrJ1.:n tc~kil l'dilıni~ ol· 

nıa ı h\zımnclir. .Z·ıtcn, ) o· 
kurda ~ordiı s-uınuz gibi. J o

mı, ulan fü.;ındn diğer lh:ınl ır~ 
dan kcliım !er :ılınıııık ı·ıru· 

Buna mukabil bir J diınc-ııin a ... 1ı 'l\irk dili ulm· Jıın rcti J,cndlni go~t rdikl<.'n f\ 11n.~ 
' h., 

'c C\\ l' ld bir li -. m oldu~u Hım Ji .ınında bu ?ıııurt't bir 
hııldc- ihale etti •i hir mcf- J,, t clııha urtar. C,:t nkü ilim 

lnımllll her h:ın~i bır i~tim ıi mcflıuınl.ın nıı.:tlrni} trdi 

ihtiynca tı.l,.1ht J ı.;ttııı-ınlkO tcn•l ki " \he ... inc p,orc hl'.r 
dolıt) ı vnrlı~ıııı mulı ıfıı1.1ı hnn · bır cc.nı · \ tin li .. ıııın 
eden ne Jbıınd ı ) n~. r. ııı.: bu dnn . dır ol ı :ık di l·r çcmi 
~urcdc lis:ıı11r1 kU\ ,·etli l>ır 'dl rııı it ıııl 1111111 l!;eçct:e~iıı· 
unsuru ulnrnk li ındıı kalır. , ek l, bıı ıırı..tlı.: hir Jı ıııın 
Şu lı ıJJı.; bu ~d~ı~' ~ l ı r' . ., ~ıı f J,c ıdı' un uı lıır •Hl~ıı ı ıı· 
oJoıadıgı halde l ıırkcc,,c.lır. lah 'u1.'Ut1C gctırmc:;i mum· 

rnklarln 
n.· .. mi de' ııir 'e ınııc ...... ı: .. ;ıl 
ampullcı k donanım~tır. \ cııl 
Ziroat bıınkn .. ının t il\ ir ıu 
ı;ok gıııcl , c muhte~cmdir. --
J lindi ta11da 

sun,astç'"ler a<; • 
ık grev ne de • 
vanı ediyor 
Lomlnı, 17 ( .\. ) -

l .:llıonkn bildırilcli~111c giı· 
re :;imali 1 Hııdi .. Lan n:-:rıl 
medi·İnc hnr~ı bomba ı'c 
, uku bulun uik ,u.ı met • 

iınldnr olnn mııcrimlcrl\cn 
uçu 

1
4- ı;ıındcn bı.:rİ ııçl k 

grr\'ini v.ıpcıkları itil in nl ın 
m:ıht,cnı · hı ,mnıne ~ıh.ırm.ık 
:;iınJilik iml.~ıı h ıricindcdir. 
~ ·rlki ct.ruınlcrir.dl·ıı ı 1 ki;I 

rnl.ib.ıll ıdli,·ct1cn ı, \ırnılın ıh. 
için !l.J .gun ıııı cl,ktle 

nym et· r:ı.>C) i ,,.pn 1.br t • 

:-c de huııd1111 f ı11ln d:n ı ı ı· 

111,11111;-'ardır. ------ -
Kredi Fon&ye 

keşidesi 
Mısır, ıo ( A.A.) - \'fınle 

fıc fai;ı:li \'C ıl\ft!rllİVClı l\\ı ır 
ı,rc:li ı ·on"re t:ı:ıdllerluiıt bu 

günkü keciuesir.de: , . . . , ... ı (l':ın 
ıSS2 ~cııcs:.ıac ~.arı•··~ 

1 t 'ı\'il ~ O D, 
3 gs 5SS m:rıara t !• ~ ' , • .. ırıııc oı ııı 

ı 9o3 ~e ·e~iudc çı ,ıı. ı ~ 
474 40j nu.ııaralı ,ıt'\\'ıl fı:},OJO. 

' , · I ,,, of:ı•ı 
J 911 scııe~ıııdc çı a. ı 11 

• 

3 9 ı)l3 ııuınıırah tah\ıl !ıO,OOO 
' 1 .. r. uı ı l;ırd t. 

frank jJ.;r.'lnıırc m ... • ----------Parldnıentolar l"1flfr-ı-arı~ 
Cene\'(C, 17 ( A.A ) -

Muhtelif parliin1eııtolar ar.a· 
. . k"l toplanacak 

sının ıştıı a ı e 
konfcrı:ıns 23 Agustostn açı· 

Jacnktır. .~ s9'dtll'!•* ~1,..9··· ....... -~:··· ... ··::ı~·..... ,.... ..... -. ....... · l ır ~ı 'int: 
1 ıııı oının · .. u ı,ııc .,. .. . r·r nıı"· 
hu ihripW dıı znll ı.: 

1 
ı.-.n Turl,· 

dııriyle .• olçu ur; '
0 

' ıı . ... 1 , ııban<.1 
cc ' eli meler 'arı.c 1 

• " ı h olııınk 
bir ı.c.:Iinu: 1 tı ıı 
:ıiınoıııııt.. d 1 1 

8 
_ ı,ı .. ıııHı'I t,al e d' 

1 tdckri olu· 
Turk dflinın oı .n 

. "'J'ıı fi\ cdllk,. ile 
ıındıı 'ıııe · , , ~ · ı v nı·ın· 
"'TurJ·culıık birle~ r ' • ' 

1 
f3ıt nıC\ lll 

he ıcılık• ııyrı ır. . 
. ... • "''f ıırkccdlil,,, n1.ıkalc ııı· 
1 c f ·ı edeı:c· 

1 
dl' dnhn ıi) ııde c "

1 
1 

. . "bl dilde.: eıı e :ı::. ı 
j jtimıı gı . 

bir umdcdır. b 

J 
" n 3x1 ) uknn u 

,tt: ' b 1 k d c ap·uıı c ece 
ınc' zııııtnr ıı c • h bl 
olan lt ru .. fi) ccillk,.. ıneı c 

. . ıı unıdd~rlnc 
tctl.ik crugını . 

1
• ı. dilinin tek 

b:ıkıJıncıı ur c onun oz 
olıın 'ıırlığııtı ' 

l'nı\iclerinl kııhul eden. b~. 
1 l l tı dl -

lclcıiıll 1. ıı >:i~ • • 
Jı~ıı unH 

d terinde '"O numlıcı:· 
l"Cr UOl ,C 1 
b brıncı un urlıırı .ı::. .. n• 
lllığı 1, ) .ı ' 

km ktııki « lirıı.t ' ınn mu· 

knbİI ' T.ı (ı} ecilık • de Ji • 
uıı \ r\nrını i\ ti mai bir 

~anın · . 1 • 
1
, . ) 

1
,

1
\,an bır c nııyct o· 

,arıı., ··ı b' . h' 'il mım H\zını ı..,ele"e~nı ıç · 1 

mı v ınık ırf kelimr!erlıı ınenşelıı 
n~t. ırıı nlmıık ı;ttıl ~"fe~ric,,c 

T fıyec.ı gıu gıı ,d<'n dolıı~ ı • .ıı~ 
ltk' in de Turl\Çl'llll?.lll bu· 

llll l 
ııf \ l [I.:. drıll .ıı 

tın • , 1 
l\·ln c.ıtıılm. ı hl ını en 
'ol olnıııdıı;ı nıe~ iıı ıı \·ık· 
ı 11.. olı r Gelce ı, n nkııkdc 
d ı~rk eclUk • ım c bını td 

f,lk cd~cegıt. / h 
1 
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wı 
Sa vıra 

Löhi konferansından artık ii1111it kalıııadı 
Zeplin bu sa~ah Tokyoya İngilizlerin son cevabı da 1 varıyor 

aynı mealde 
Bulunan tarzı halli 

reddediyorrar 
Şimdi b{Jtün mesai tam bir inlcıtaa meydan 
Vf'rmeden Cenevı·ede birkaç gün sonra başka 

konferans toplanmıya matuf 

lngiliz heyeti murahhasası 
hareket etti mi ? 

Lahiden 

L:lhi, lfı (A.A.)- lnıı;illz mualihi lınkkında Fram<ız. 

ltaJyan PLi ·ika \e jaımn murnhlıas hcı ctkri ıarafır.dan . , , . 
hnzırbnnn nıııtıra hu >ahalı '\l. ~nonknc. teı dl cdilmi~tir. 

!hı muhtırada, Yuıınıı; pl:\nı tatbik edilinciyc kııdar Jcntrnl 
n~ıcs pl~nının tntlıikın.ı dernm lllilınesi netice,; olarak 

tesviyesi kap eden hesap bııkiye,;İ ile \ "mınıı; pl~mndu rnuay
~ en miircttebatın bir kayıt Ye ~arta tabi nlnı ı yan kısmına 

ait lı:ıkircnin lnıı;iltcrc~ c ı·cri!ece@ beyan olunma kındır. flu 
ht~ap lıaki\·esi enekc kendilerine tahsis edilmiı olan kliçlik 
tkvlctlcr taıiznt alnçaklardır. :\ih:n·et uvni teslimat i~inde 

ith:;latın yeniden ihr:ıcı mezuniyetinin kaldırılması ı,urctile 

ln~i1tcrc lehinde hıızı tmlil;\t yapılacaktır. .\\ıitulıaa»ıslar 
l < mitcsi, derpi~ edilen tcdlıirleriıı ne snrı·tlc tatlıik edılece

~ıni r;;yin ıc bunların verimini rc,hit cdecd;tir. 
Teklif edilen bu tı'tıhin lnı;iliz murııhh:ı;, heyeti rnra!ıııdan 

ı!nrncyaıı edilen takpkrin durtte tiç ni;pL·tiı:dc kahulıiııc 

muadil oldu~ıı nıalrnkbktır. 

ingifi=ler /,rihiden a_}·rılrhlrır nız? 
LU'i, ı •> .\.A , - .\1. Sr.n\l!enin protesto~u mütahı<. ıs

lar ara<ındaki mtık:,ltıneierin sık ,ık vııkıı ı c devamını intaç 
ctıni::tir. llnıııınla beraber, inldtaın iiııiine ~cçilmirt cc~i z :ın

ohınroakt;;Llır. :\f. :-;nonlcrı ıııttniit·ini ttn·iç ettirmedilti tak
dinlc ctııııaı tc.,;i Jiiinlı l .;\hiclcn ıi) nlıp ıriclecektir. 

A. oıı/era..:.::,111 çıkma::a !!l!·di,Y.·iııi p;Üsteriı· 

deliller 
l.ondra, 16 (A.:\)- La 1 kyden bildirildi~iııe ıı;üre 

l.onfc· ~ns mahnllindc :ıııı!Helif rivayetler dcıeran etmektedir. 
Bu ~~yı •. ,r.ı ırnzaran mali ı,oıııitc muzııkeratını yarın tatil 
cım gc mcdıur nlacuktır ki llll konkransın hir çıkmaza 
f;ıpiand• tıııa ı.Jelil addo!ı;nmaktadır. Bu son tivaycti ortaya 
çık:ıraııl:ınır maks:ıdı konfer:ınsın muhtemel hir nkamctindcn 
ımitc,:cllit mc.'ulivotl ~1. Snovdene ,ıcfetmek ol~a gerektir. 
lnl:ırııı iddiasm~a \· ounl( j> 1 ıinıcdu tayin edilen hi~stlerin tarzı 
tcı zi ye ı:tksirr.ini lrıg-iliz rrıctalihine daha murnfık bir 
surette dc~ijtlrnıek hn,uouııda :\ı Sıınnlcn tarafındun gcl'tc· 
rihı inat ı c ısr:ırın hi\yie bir netice \·ermesi zaruri idi. 
.\kdrım de\ lctkrc lngilcercce yupılan nııithi~ nakdi feda
l-;\riıklar ) [ızııııdcn ı•ııziycıi maliyeleri pek sarsıl mı~ olan 
ln~Hi4 ıııukdldiniııclcn yeni fcdak,\rhklaı beklemek ahes 
ııı. uo~ıııa d:ıir :\1. Snonlen rarnfırıdan 1-nııfernnsta ı-:ıki olan 
lıc) u ııt lııjiiltcrcde pek derin bir tesir hNl ctti~l için bü
tı:n lngıliz dUn umuıııiycsi nıumaileyhi' ~kldetle iltizamda 
henle ı· ;; ın.t ı r. 

Cel'OJ>lıırı r.n·elki taluniııler 
Lahey, 16 (.'\.A) - Fransa ile Belçikanın Spa da 

tayin ed:ten nis;oetlcrin değiştirilmf'sine razı olması için 
İtt1iynyı tozyik ettiklerine dair İngiliz meınbalarından 
ç:kan !ıaherlcı kal'i ~urette tekzip olunmaktadır. 

Malr,r.ıı~;ıs'.ıır komitesinin vasıl olduğu neticeleri ka· 
bul eden ı.ı!ac~klı devletler ıırasında tam hir tesanüt 
ıneYcul o'duğıı kaydedilmektedir. Murahhas heyetlerin 
ın~ht:rı:E:;ıı:ı !r.gilizler henüz cevap vermemişlerdir. Çün· 
kü M. Hcı:ınrt tarafından toplannıağa davet edilecek 
olan rn:ıli komisyonun gelecek içtima tarihinin olunma· 
mı!sı lı;-.ida!ldR bütün murahhas heyetler mutabık kal· 
mışlardır. Fraıısıı, Belçika, ltalya ve Japon murahhas 
heyctieri lngilizlerin cevabını hep birlikte tetkik edecek· 
!erdir. bgiliz mehafilinde muhafaza edilen sıkı ketumiyete 
m;;:r.e:-ı M. Snovdcniıı muhtırada münderiç tekliflerin 
k~'.! olı:~adığı fikrinde bulunduğu söyleniyor. M. Snov
dcnin rnc.talihini taınamiyle kabul ettirmek hususunrla 
ısrıır e<lcceğ'i de tİ\'ayet olunuyor. 

ln!!:ilizler p:erıe reddediyorlar ---
Lchey, 17 ( A. A) - lııgiliz heyeti nıurahlıasası, 

nıüttdiklerin rnuhtırasmR cevabını vermiştir. İtilafcuyane 
bir tarzJıı yanh:ıış olan cevabi nota zannedildiğine 
göre, saıahalen rtddi tazammun etmektedir. 

On ~·ı'in sonra bir başka korıferans 1111 ? 
Paris, 17 ( A.A) - Paris Midi gazetesi Berlinden 

istihbar ediyor: Burada Llhi konferansının tehir edile
ceği 'le müzakerata on gün sonra Cenevrede yeniden 
başl,mı lacağı mütalaası serdedilmektedir. 

Llhi, 17 (A.A) - M. Brian, M. Loucheur ve M. 
Cheroıı, mütehassısları lngiliz cevabını tetkike memur 
etmişlerdir. Fransa, Belçika, ltalyan ve Japon heyetleri 
verecekJe,.i cevabın heyeti mecmu.:ı~ını tanzim için öğle

Jen sonra toplanrrışlıırdır. 

Franıazlar telıdit mi edi-vorlar? 

Paris, 17 (A.A) - Le Journai yazıyor: Eğer La Hey 
konferansı akamete uğrıyı.cak olursa Fransa, vukuata sü
kun ile intizar edebilir. Fransa tekrar Jeneral Dawes pla· 
nma rücu ederek ve -Renin işgalini bir teminat olmak 
üzre. elinde bnlunduracaktır. 

Hamburg, 16 (A.A) - Zeplin saat 16 da (merkezi 
Avrupa saati) 60 derece arz, şimalide ve 64 derece tulü 
şarkide ve bu hesaba göre Sibiryada :-Obi havalislna~ 
uçmakta idi. Balon saatte 100 kilometre -süratle hareket 
etmektedir. 

Nevyork, 17 (A.A) - Zeplinin şimdiden Tokyoya 
kadar olan mesafesinin yarısını katetmiş olduğu ve hali 
hazırda Tomsk un 300 mil şimali garbisinde bulunduğu 
zannediliyor. Balonun, Baykal gölüne doğru yoluna 
devam etmekte bulunduğu söyleniyor. 

Beri in, 17 (A.A) - Tokyoya gitmekte olan Zeplin 
Sibirya üzerinde uçmuştur. 

Bertin 16 - Graf Zeplin dün sabah sekizde Rus 
hududuna dahil olmuştur. Muhalif bir rüzgar hasebile 
balon Moskovanın 400 kilometrp şimali şarkisinde Vo· 
loğda üzerinden geçmiştir. 

Graf Zeplin Oral dağlarını muva.ffakiyetle geçmiş 
ve Siberyaya dahil olmuştur. Siberyada rüzgar müsaittir. 
Balon saatta 120 kilometre süratle ileriliyor ve lrkutsk 
telsizi ile daimi surette muhaberede bulunuyor. Balonun 
cumartesi Vladivostak üzerine vasıl olması ve pazar 
sabahı Tokyoya muvasalatı ümit ediliyor. Tokyoda pek 
büyük istikbal merasimi yapılacaktır, 

Avusturya ile İtalya Brasında 
bir ittihat mı? 

i,ondra, 16 (A.A.) - \'iyanudaıı Röyter ajansına bildi· 
rildil!;iııe göre, mııdafoai vatıın te~kil;\tının >özde bir hadise 

L 
çıkarmak için yaptı~ı hazırlıkları protesto için \'iyanada 
10,000 >osyalit tarafından bir nlimayi~ ~'aptlmı~tır. Anıstur· 

ya cumhuriyeti mlle»islcrinden olan doktor ;\[. Suctchin bu 
miina>ebetle İrat ettiği bir nutukta miidafaai vatancılurın 

maksadı sosyalist hüklımetini cehren iskat ettikten sonra 
Anısıurya ile lcalya arasında fa~izın esası üzerinde lıir itti
hat \ iicudıı getirmek oldup,-unu söylemiştir. 

Efeanistanda neler oluyor? 
Peşaver, 17 (A.A) - Röyter ajansına bildirildiğine 

göre, Habibullah Kabilin şimalinde • Sarchasma. mev
kiinde büyük bir mağlubiyete uğramış mühim miktarda 
erzak ve mühimmat zayi etmiştir. Muhasım kabilelerin 
ahiren Habibullahın kumandanlarından biri ile erkanı 
harbiyesini yağda kızartmış oldukları bildirilmektedir. 

Tahdidi teslihat müzakeresinde son safha 
1.ondra, lfı (A.A) - Bahri tcslihaun tahdidi mcsclf'i 

hakl<.tııdtl Loı1dra · ile ıVaşiı\gron arnsında rnku bulmakta 

olun miizakerııtın pek" m[isait bir surette inkişaf ettiği ve 
yakında m~ttchidei Amerika sefirinin :\lakdonalt ile lskoç
yaıım "F.IJiin.,, şehrinde icra edeceği mükı\\emeler esnasında 

bu ,·adide Fniden ıııiihim bir haeyenin atılması kaYiyen 
memul bulunduğu istihbar edilnüştir. :\lüttehidei Amerikayı 
lıirinci te~rindc ziyaret tasan·uruııda e\'nn sabit olan :\!. 
l\lttkdonalt ııı lıaşlıca beş bahri devletten müteşekkil bir 
konferan~ın sene "muna doğru içcimaa daıet edilmesi hak, 
kındn reis \!. llovcr ile nıüdaYelci e{k:\rda bulunmak için 
bu ziyaretten istifade edeceği hemen nıuhakk:ık gibidir. 

L~ndra, 17 (A.A.)- \' aslıiıııı;tondan gelen bir telgrafta 
lngilcereııin krurn1.örkriıı tonih\tosunun te,biti YC bu sınıfa 
dahil gemilerin ıımumt istiap hacminin st'viyesinl indirmek 
için ı 5 lnıı;lliz kruyazörü yerine di~cr gcı'ııiler ikamesi hak
kındaki yeni tekliflerinin salahiyettar maha!ilde tetkik edil-
mckıe olduğu bildiriliyor. , 

Boıırokçılar ve komünistler 
Hamburg, 16 ( A.A ) -

•Almanya devleti bayrağı · ce
miyetine mensup ıkı aza komü
nieıl.r !•rafından yaralanmııtır. ---

Tayyare kazası 

Nevyork, ] ti (A.A) On-
tarlyo hükOıııeti dahılındekt 

Borden ıayyare kararglhında 

yapılan uçuı tecrübeleri esna
sında bir tayyare yt:re düımilş 

ve parçalanmıştır. Bir zabit öl
müş, dığer bir ıayyarecl de ağır 
surette yaralanmıştır. --

fkt gemi çarpıştılar 
Ncvyork, l ti ( A. A ) 

Aleksandra körfezinde •Char
les Lipc • isminde bir milyo · 
nere alt bir gemi ile bir ej!lence 
gemisi arasında tiddrtli bir 
müsademe olmuş, her iki vapur 
batmıştır. Nulusça zayiat olup 

olmadığı malOm değilse de bir mil· 
yonerle zcvcrsi meydanda yok· 
tur. 

Çorçilin bir nutku 
Ottava, 17 (A.A) - Bir 

kulüpte irat ettiği nutukta 
M. Çorçil, lngiltere ile 
Amerikanın coğrafi vaziyet· 
!eri biribirine benzemedi
ğinden bu iki devletin de
niz kuvvetleri arasında be
raberlik vücuda getirmenin 
mümkün olacağından emin 
bulunduğunu söylemiştir, 

Herrfol Selanıkt• 

Sel:\nlk, r7 (A.A) - M. 

Herriot buraya gelmi~tir. 

Pirede büyük bir 

yangın 

Atina, 16 ( A.A ) - Henüz 

söndürülcmiyen gayet şiddetli 

bir yangııı" Pirede büyü:; ta hri-
1 : k .. 

bat yapmıştır. Bir ço gunırük 

antrepoları mühim lıasarata 

uğramıştır. 

Atina, 17 ( A.A) - Pirenin 

< J\lagasiııs Oeneraııx • !erinin 

aııtrepolarıııda zuhur eden 

yangın bastıri\mıştır. iki yüz 

milyon drahminen fazla hasara! 

olınu~tur. 

1- Sahbk-dükkAn 
1 Çarşuyukebirde Kalcılar so -

ka~nda 48 numaralı dükk!n 
ıatılıkıır. Ta iplerin Üıküdar iı 
kele caddeıinde 27 numaalı lr 
dükk&nda Ziya Beye milracaah. 

nyatro v• ılnemalar 

inkılap tiyatrosu ve 

Ankarı\ opereti Şehzade

başında Millet tiyatrosunda 

18 AA-usto• pazar günü 

akşamı [Arşın mal alan) 

Kafku optreti 4 perde. 
-. 
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En .. yenı·hai6er·····aa·ıike·srrde·· 
lzmirin uzum, incir, p~muk mahsulü mıktar ve 

nefaset itibarile tahminin fevkindedir 
feci bir kaza 

• - Bir kamyon on bir ,,;eı 

Izmirin bu seneki ihrtJ.ctJ.fı 100 roıuk bir uçruma ,,u-
. . k v4rlandı 

mılyon lırtJ.yı geçece On bir yolcudan biri 

Memleketin her tarafından gelen J.aberler bu &eneki zirai vaziyetin 
her türlü lahminin fevkinde olduğunu gösıeriyordu . Bu iyi hal lzmir 
mıntakamıı için bilhassa mucibi memnuniyet bir vaziyet ar1.etmektcdir. 

İzmir ticaret odası umumi katibi Turgut B. lzmırde çıkan Yeni Asır 
refikimize ı•yanı dikkat bir mü!Akat VC.."llittir, 

Turgut Beyin hayırlı cevaplarını aynen alıyoruz: 

Mıntakamızın bu seneki edilmelidir. Hüliisa geçen 
vaziyeti iktısadiyesi hak· sene 23 bin ton tütünden 
landa malumat almak üzre zorla 12 milyon Türk lirası 
bir muharririmizi ticaret aldığımız halde bu sene 19 
odası umumi katibi Turgut bin ton bu parayı iki 
beye gönderdik . T urııut mislinden daha fazla sile 
beyin muhtelif suallerimize temin edecektir. Tütünün 

verdijti cevaplan apğıya 
dercediyoruz : 

lktısadi mıntaka mızın 
bu seneki zirai vaziyeti 
her türlü takdirlerin fev-
kinde bulunuyor. 

Geçen sene 45 bin ton 
üzüm yaptık'. Bu sene 55 
belki de 60 bin ton olacak. 
Fiyatlar geçen seneye na
zaran daha yüksek olacak

tır. Çünkü rakip memle
ketler üzümü hem soğuk· 
lardan zarar gördü, hem de 
kalite itibarile her defasın· 
dan bu sene çok daha apğı 
olacaktır. 

Bundan dolayıdır ki bu 
sene üzüm alivre satı,Iarı 
hararetli gitmiştir. Hakiki 
satıılar da öyle gidecektir. 

incir 8''ôÇ.~n s.e.ııe 23 bin 
ton idi. Bu sene 35 bin 

ton tahmin ediliyor. hek iti 

gayri tabii cereyan etmesey
di rekolte daha fazla ola· 
caktı. Geçen sene incir fi

atları çok iyi idi. Bu sene 
de öyle olacaktır. 

Amerikaya bu sene yapılan 
satıılar memnuniyeti mu· 
clptir. Avrupa satıılan da 
ayni suretle iyidir. Gerek 

üzüm gerek incir kalite 
itibarile senelerden beri 
mükemmel bir derecededir. 

Pamuk geçen sene 
ton idi. Bu sene 10 
tahmin ediliyor. 

bin 

Tütün geçen sene 23 
ilin ton idi, bu sene 19 
bin ton olacaktır. Geçen 
sene tütün iti bir afet idi, 
akdamar hastalığı yüzün· 

den bu yükıek tütün re· 
koltesine rağmen maalesef 
netice bir felaket olmak
tan hali kalmamJftı. Bu 
sene hamdolsun tütünleri
mizde hiç hastalık yoktur. 
Tütün inhisarı idaresinin 
hastalığı imha hususunda 
gösterdiği dikkat ve sarfet
tiği mesai ıükranla tezkiir 

nefaseti bunu gösterir. 
Afyon geçen seneye na· 

zaran bir miktar nokaan
dır, lakin flatlar geçen 
seneden daha iyidir. 

Zeytinyağı hakkındaki 
anketimiz henüz bitmedi
ğinden tahmini rekolteyi 
tinıdiden söylemek kabil 
değil. Maamaflh bu esne 
zeytin senesi olmamasına 
rağmen mahsul emsal ae· 
nelerine nisbeten fazlaca 
bereketlidir. 

Hububat, bilhassa bun· 
lardan ihraç olunanlan da 
bu sene iyi gltmiotir. 

Bizim timdi yalnız bir 
endiıemiz var. Şu günden 
itibaren Eylülün onuna ka-

dar üzüm, incir ve ıaire 

mahsullerimiz sergilerinde 
buluriilca'kbr: ' B'u ' müddet 
zarfında yağacak bir yağ
murun ziyanı büyük olur. 
Bu tehlikeyi de atlatır isek 
mıntakamızın 929 senesi 
umum ihracat kıymetini 100 
milyon liradan fazlaya çı· 

karabileceğiz ki bu, misli 
timdiye kadar görübnemif 
mübarek bir rakam olacak· 
tır. Çünkü 1922 den beri 
mıntakamızın en çok ihra
catı 1928 senesinde olmuı 
ve teıbit edibnifti. 

Halılar için soruyorsunuz 
zaten daima tahmin ve 
takdir edebildiğiniz veçhile 
Yunanlılann Atinadaki atel
ye teıkilatı gürültüleri son 
demlerini yaııyor. Orada 
çalııan büyük halı kum· 
panyalarından biri nıuame· 
!Atını bu sene tamamile 
memleketimize naklediyor. 
Hiç ıüphe yok diğerleri de 
bunun gibi hareket edecek· 
!erdir. 

Rakiplerin bütün ıarla· 
tanlıklan halıcılığımızı asla 
mütee11ir eylemediği gibi 
etmesine de imkan yoktur. 
Bilakis orada yükselen sa· 
bun köpükleri de tamamile 
hitama ennis sayılabilir. 

Yeni 

icra ve iflas kanunu 
Şerhi 

Yazan : lıtanbul icra reiıi Ahmet Refik B. 
ikinci cildi birkaç güne kadar çıkac.aktır. laviçrenin bUyük hu· 

kulcıınulannın şerhleri eıu ittihaz edilerek uzun senelerin tccrilbe
lerıle yazılan bu eoer ey!Olda meriyeıe girecek yeni kanunun en 
mükemmel bir ıerhidır. İcra ve iflasa dair en ince ıneoeleler 

aalahiyeıli bir kalemle tahhl edilmitlir. Fiyatı ( 150 ) kuruıtur. 

Saııı merkezi lıtanbulda V akıt, Cihan ve ılıbal lıütüphaneleridir. 
Her kitapçı da bulunur. 

l\laarif vekaletinin ruhsan resmlye$fni halz 

Türk kadınları biçki dikiş 
mektebi talebe kaydına ba~lamışur. Tahsil müddeti 

3 ve 6 ay, 1 ve 2 ıenedir 
3 aylık kursta yalnız biçki gösterilir. En son metot takip 

edilir. Adres: Beyazıt Vezneciler. 

öldü ikisi ağır yaralı 
iki gün evel Balıkeore 

bir saat mesafede Naldö
ğende feci bir kamyoıı 

kazası olmuıhır. Bu husus· 
ta Türkdili refikimiz 'ıu 
malumatı veriyor: 

Dün akıama doğru şeh• 
rimize bir saat mesafede 
pek feci bir otomobil ka· 
zası olmuı, on bir kiti ola!I 
kamyon yolcularından biri 
ölmüt, ikisi çok ağır ve 
hayatlarından kat'ı ünı

0

it 
edilecek derecede ağır su· 
rette, diğerleri de muhtelif 
ıuretlerle yaralanmıılardır. 

Edremitten öğleye doğrıı 
hareket eden kamyon an· 
zasızca Erıreme ile Gün· 
ırörmez köprüsü arasında 

kain Naldöken mevkiine 
gelmtı Naldökenden süratle 
Güngörmeze inerken bir• 
denbire direksiyonun rotu 
kınlmııtır. 

Direksiyonun tutmadığını 
gören ıoför Halil yokut 
apğı süratle inen kamyon· 

dan apğı atl11mıı, bu suretle 
ıoföreüz kalan kamayon 
daha bir iki mı>tre giderek 
bir köprüye müntehi olan 
dönemeçte on beı metrelik 
bir uçuruma yuvarlanmııtır• 

Memlekt:t haıt~nesi 
derhal kaza yerin~ ' bir im· 
dadı sıhhi otomobili gön· 
dermittir. 

Müddei wmımi tarafın· 
dan yapılan tahkikatın ne· 
ticeıini almak vaktin geç 
olmasına binaen kabil ola· 
nıamıısa da kazaya tecrü· 
besizlik ve dikkatsizliğin 
sebebiyet verdiği zannedil
mektediı'. Kaza akabinde 
vefat eden kadının Bursalı 

. zeytinci Abdullah efendi 
zevcesi Makbule hanım ol· 
duğu, iki çocuğu ile bera· 
ber Bursaya gitmek üzre 
ıehrimize gelmekte bulun· 
duğu anla~ılmııtır. Çok a· 
ğır yaralılar ıunlardır: Ba· 
lıkearin Mustafa fakih 
mahllesinden İbrahim oğlu 
Salih, Edremidin soğanye· 
mez mahallesinden Emin 
oğlu Refet efendilerdir. 

Yaralılar memleket has· 
tanesine nakledilmiılerdir

Tahkikata devam edibnek· 
ted!r. 

ZAYİ 
Çarıamba günü akşaoı• 

saat 11,30 raddelerinde Te· 
pebaıından otomobile bl· 
nerkenerken veya Sirkecide 
inerken hesabatımı muhte\'İ 
siyah ciltli defterimi :ıayİ 

ettim. Her kim buldu 11e 
aıağıdeki aderes getirdi~ 
takdirde içindeki meblAfdaıl 
maada kendisine bir miktaı' 
para vereceğimi vadede• 
rim. 

Slrkecl lılıı:ftQder oteli \Jrf.I• 
Abclllkacltr _.,,; 

BeyoAlu Hltdltohmer Kot~ 
1. 1 

şube&lnden : Rize ve ha\'a ıs 
felaketzedelerine yardırıı 
edecek zevatı muhtereııı~ 
ve müessesatın verecekle!'I 
. 1 . . b . d - bir ıane er ıçın şu emız e . 
defter açılmıştır. Bu eınrı· 
hayre iştirak edeceklerlrı 
teberrüatlarmı makbuz ıııu· 
kabilinde şubemize teslilll 
eylemeleri rica olunur. 
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( ~ar' ınektu~u : t 
Bayitlk bokla 
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• 
lstenbUI tliyetl· Detterdariığı ilanatı 

IJçılık mehfebi- Bir gfJI ile biJ/ıar gelecek mlr
-lvrııpada bamya /ariası - AJaiurluı ~ılık 

lliçin d"iqNl l - Yemelıfe ma#ld ve- "'"" 

Beyuıtta tramvay tevak· 

kuf m.Mllinde 1 numarali 

tütüncfi dükkanı sahibı 

Nuri Efeııcfi, gazetemize 

gönderdiği bir mektupta 

harp nıalullerinin terfihi 

için kanunla verilen bayilik 

hakkının tanınmadıtını, 

buna mukabil lrani tütün· 

cülwin bariz tekilde hi· 
maye olundıtfuııu bildir

mekte ve ittiulındaki lrani 
tiltincünün bayilik tezke
resi alındığı halde üç gün 

Irat · Adalar malmüdürlüğünden: 

"Kolot Farer den. 
( ..... ..,, .,.,.... • h ... 1 " 

Bunun için "Rikanen. e - Yeremsenlı bize ne .. 

Lira Ka~ 

250 
Mohall<>l Sokıılı "io. 

Büyükada Kumsal 30 

Cinsi Tal:ı.lmau 

Hane Birinci kat 'loda 
mermer ta~ılı: 1 
muıfak r hula '.! 
ııci kAt 4 oda 1 SO· 

fa 1 hal! kuyu 
:ırnıç bahçe. 

Ne mutlu lstanbııllulara: Ya

kında bir de 8fÇI nwi<tebııııız 

~Dil§.. Demek ki dünyanın 
~ neliı iki -.çılıQıodaıı blrt 

ol'D alatıır!.a aıçılık yentclen 

tOkaelecelı. 11 em de bu g11ttl 

l&ıı'at, evvelden oldutu gibi, 

bundan aon ra Bolulularıa vt 

~eoııenlılcrlo elıode ınhıaar ha· 

lınde lalmıyacak. Artık lotan· 
bul gençlorı de &fÇI mektebine 

girerek keııdılerlııe yol bir 
ıneslek bulabilecekler; eaer ha· 

nıınlar yemek ı,J«ıııtn eselclen 

bert zaten kadınlıp haa oldu· 

Qunu ileri sllrerek ve ıtındıkl 

lnoda) a tevfikan ber vakii sı· 

\'anmıı, yemek piflraıeAe haıır 

kollarını aöst..rerdı. yeni mek· 

lebın ,.lnı~ keııdileriııe ı.hala 

edılıneoını latemezler ile. 

Bunların heptl iyi, fal;et ye

ni ınelıtebin mezunları llllll'lfet· 
1•riııl nerede 110tıerecekkr? 

Vakıa, yakın ıaııkbalia bu 

kıymetlı aan 'atk&rları lçlD ,ıın· 
diden bir me\'kl lıuır. Mdte
bin lüzumu hakkında takrir ver· 

miı olan ır.uhterem ıat konağı· 

na iyi aşçı anyormuı. Mektep

lı Y•nl qçılıırdaıı biri • tabii 

birincisi • diplomasını alınca bu 

lı:on-Aa kıpılaııac.k dcıneltUr. 
Uktn yalnız bu bir göl ıle 
•tçılı~ın baharı yeniden gelebi
lecel< mi~ 

Vaktıle, yatın okkası on al

tı kuruf, ,dıertııkl ıloksan para 

iken orta halli evler bile Heya• 

:ııttan yahut Hocapqadan bir 

atçı getirirlerdi; onun •efeııdl, 
U•ta OK•yı uı:ırıct buldun eıııme, 

harcı da !:olca verebilocelt mi· 

&in• dem~ııden kimse kork· 

mu, daha tik 11onunden yeni 

&§çının revani yapıııaktakl ıne· 

ha etinin anlaıılmasında tereddüt 

ilıııesdı. 

O vakıtkrde bM' sofradan 

arta hlan ptllvı flıııılı çoluk 

çocuk ıörilrlcne bü)ıık bir ni 

met dıye lrıartılıyıırlar; evde 

bitinin canı tatlı i•tediği vakit 

tatlıcı dükkanından yarım okka 

lokma ıctı:tlverllıyor. Mektepli 

•ıçı aylıksız bile ııelse ne bu-

birer hıte koyuek· lokantadalıl 

gibi- befeııclıkJ.rim ,_kltt" 
istemelerini rica ederdi. Bu zaı. 

!ar ktbaflık ı.anneWklerl bu ne-

y1 ıluamlv için hiç bir -
rıı&ae çektııaıeıd4rGL Bııal--
birinin umumi harp -.-oda 
Avrupenın bir tar.ıı.de k.ıdı~ 
aırıda, mı.alırlerıle bırlıkıe yl· .anra gene tütün aatlfına 

yeceğl tOrlo bamyeolı olmıyı· ıııüsaade edildiğini ve bu 

cağını dııtOn.rak, orada bulun· 

mıyaa bu ..ıı..11 Y~ 
için ııwılı- toprak MıbD alarılı 
baıııye wluı yapmıt oldutu 
... ..,_.ıu,. 

Alaturka qçılııltn mektebi 

itte böyle konalcların muıf.U.ı 
ıdı. Oralarda ı..-af ~de aan' at 

göoteremesi«dı. Onun ıçtııdır 
ki yajı• okkuı drırt rüıo çı

kınca, alaturka qçıların ınelıa. 
retlerini aıısterebıleceklerl mut· 

fak da kalmadı. 
Zaten böyle oldtJAuna lees· 

,of etmep de mahal yoktur. 

E.ki qçıların yemeklere insaf· 

~ koydukları Y'il tereyaAı 

ıı-Jıııde ekmek üzerine ıürilp 

yemek elbette daha nııkııl ve 

daha temiz olur. Et alabtlen· 

le< için kalbash, kebap yap· 

mak her vakit mümkündür. Es

ki •Kıların kıyıp köfte yapma· 

· dan yediremedikleri sığır etini 

batlama olarak yeınelc füphesiı 

daha lezzetli olur. Bu kadar 

basit eyleri yapınalı için de bir 

aıle haoımı ınebepli qçııun 

hızmeıtnd..n ı.tifııa g6ılerehılM 

werekur. 

halin kanuna tamamen 
muhalif bulunduğunu ilive 
etmektedir. 

lnlıi sar idaresinin nazarı 
di klcatini celbcdtriz. 

Bir yayla işi 
llgından imzası mahfuz 

bir kariimiz yazıyor: 
"llgının Yolcuk köyünün 

Fazlı ağılı mevkiinde kiin 
ve civar köylerin bu güne 
kadar yaylası olan ve kıy· 
m11ti itibarile halen on bin 
lira değerindeki 150 dö
nümlük meranın 3000 dö
nüme iblağı için son za· 
manda dönen bazı işlere 
orman fen ve tapu memur· 
!arının da karıttırması su· 
retile mesele başarılarak 
me:ıı:kür areziye tapu alan 
malmüdürünün bu muvaf

•fakiyetinin şükrane5İ olarak 
Yolcuk köyünün verdiği 
ziyafette rüeaayı memurin 
çok feci hareketlerde bu
lunmuşlardır. 

Ayni zıımanda kanunları 
tevil suretile akan sudan 
testisini doldurmak gaye
sini güdenlerin aziz cüm· 
huriyet i:levrlnde yeri ol
mıyacaıtına göre makamı 
aidinin nazarı dikkatini cel-

Lolcanıalara g.,fınce, ooktden betmenızi rica ederim.• 

bazıları mütterilerlnl memnun 

etmek için harçlaruun temiz ol

masına dikkat ederlerdı, flmdı 

onlM dı awlarından ziyade 

cubaııtçılarınıo ınelıuctine e· 

lıemmiyet veriyorlar. Eskiden 
yfınelin musikisi elitlerin ahen· Merkoı aceol01i: Galata Köprü 

ginde duyulurdu; ıiın<lı c:aabaat b.ıuıda. E!eyotlu 2362 Şub, 
_ L. dADI ıcenteaiı Mahmudiye Hoııı altındıı 

h-flayınca, yemejl bıruıp lotıınbul 27 40 
etmeğe kalkıyorlar. Efenılı kot- 11-----------·11 
!eti ~uk yemeğe tercih eder· lzmir -W.ersin sürat postuı 
se ınektepli alçı aan'atını kime (:HAHMUTŞEVKETPAŞA) 
ı.'""'cndirecck? vapuru 20 ~uılOI ..ıı 12de Calaıa 
""' ııiaıımıı>daa kalkarak çartamba 

Zevklerini iyi plşlrllmlş bir ıabahı lzmite ve akıaroı lzmtrden 
yeıııelı: yerkeıı tatlı tatlı sohbet hlkaralı: Antılya, Alaıye Menine 

etmekte arıyanlar var... yeyl gidecek ve dönütte T a,ucu, 
Aıaamor, AIA!ye, Aıııalya, luıaire 

onlara: uğrayarak gelealı:tir. 

Ceçınife mHI.. Derler ... AyYakk sııraı ııosta>ı 
(MERSİN) vapuru 20 Ajuotoo 

M.F. 

zayi Salı 17 do Sithci nhtımıııdaıı 

Tıb talebe yurduna gır- Jı..rekede Gdıboiu, ÇaııaHale 
k için lstanbul lisesin· Kilçülı:kuyu, Edremıt, Burhınlye, 

dıııeen aldığım t.a.stt.·knımeyi AyvalıQ• gidecek vo dilnütl• 

karşı daha uyuşkan bir ta· blr santim feda edemeyizL 

vır takınarak dedi ki: O vakit "Rikanen" en me-

- Siz her halde üç yüz yus tavrını takındı: 

bin frankla kendinizi idare - Öyle ise efendiler ba-

ve tedaviye çalışmalısımz. 

E~er fızlaya ihtlyecırıız ile. 
ridc ıat.akkuk ederse d~ü

nünüz. 
Alacaklılardan bir kaçı bu 

sözlere itiraz etıniye davranır 
ğibi oldular; !akut şişko "Ta

klmar" ın nüfuzu vardı. 

itiraz tufanları sustu ve 

bu karar üzerine herkes Ç•· 

kildi gitti. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Rikanen" ve alacaklıları 

arasında karar verllell lıenil:ı 

iki ay olmuştu. Bir giln da

inler. miiflis carafından yı7.ı1-
mış birer davetname aldılar. 
Hepsi birden tayin olunan 
saatle mtilAkat mev'idiıı~lc 
bulundulur. • Rikaııen. hoy· 
ııu sarılı olduğu halde dııvet
Iilerinl kar:jiladı. Yerinden 
zor kımıldıyor, at1.ından hin 

zahmetle ~7. çıkarıyordu. 
t.lıcııklıların hepsi geldikten 
liOnra dedi ki: 

- Elendiler! bugün sizi 
pek elim bir vv.iyctln iıahı 
Jçin çağırdım. 

Kararınız mucelıinee bana 
kalan üç yüz bin frankla 
iktifaya çalışıım. Fakat dok
torların tııvsiyelerini yerine 
getirmek muhaldi; iki ayda 
üç yü bin franp sarfettl~lm 

halde gene hayatımı tehlike
de görüyorum. Binaenaleyh 
size meseleyi haber verıniye 

lüıum gördiim. Çünkü siz 
de benim kadar sıhhıcimle 

ıı!Akıdacı;ınız. t-;ıcr ellerime 
hiç olma7.sa yilır. bin frank 
daha geçrııiyecek olursa dok· 
torların tavsiyesine riayet 
edemiyecc~m. 

Şişko •·f3kimar. bağırdı: 
- Ne dcmelc istiyorsu

nuz hiç yiiz bin fraoklık 

ilaca ihtiyaç olıırmu? Siz 
bizi kandırılması kolay ço
cuklar mı ,;ıındınızt 

"Rlkancn. 7.tıi! bir sesle 
devam eııl: 

- llayır sizi lı:andırma4a 
Hiı:um yok... Ben yliz bin 
franklık Haç alacak de~llim 
ki... Yıılııız doktorlar bende 
veremin ilk devresinin gö· 
:.:iıktiığllnii ve l.ıviçrcde sa-

' . ııatoryomda tcdavıye muh-
taç olduj(umıı söylediler. 131. 
naenaleyh ..... 

lliddetiııl yenemiyım alı

oıklı bn"1rdı. 

nı ıerettüp eden işi de ben 

bilirim. Bütün bütıine verem 

olup cl~erlerlmln döküldii· 

~ine şahit olmaktan11 şim· 

diden intihar ederek bu elemli 
dilnyadan 

efdol. 
kurtulmaklığım 

Mullisiıı hareketinde öyle 
bir keciyet 

kekeledi: 

vardı ki, hasi~ 

- Yüzde beş de yanıyor! 

O vo ki( " Takimar • sfüe 
karı~tı: 

- Canım l~I o kadar 

i1.ııın etmiye!im... ~:ğcr kufi

yen lıizum görülü yorsa otuz 

kırk hin frank .• 

Bir vaveylAdır koptu. Mil
zakerc, münakaşa ve mu\'11· 
teme ıar1.ında İki üç 5naı 
devıım ctH. Nihayet " Takl
mor .m gayrctile •fükaııcıı. 
altmış bin franga sulhedildi . 
. . . . . . . . . . 
Artık bundan sonra her 

üç ayda bir, ~ Rikancn .in 
doktor ruporları ile tC\. 
sik edilmi~ uzun bir mü
racıınu kar~ısmda kalınıyordu. 

Bi~11re adam! v~reıudJ, :ı.aifn, 

mııhtacı teda;-1 idi, lstlska 
idi, velhasıl her şeydi.. O 
biçareye bakılmıyacak olu,;ıı, 

tebdili hava etme ·ine, mliııı· 
sip ikliml&e seyahdt eyleme
sine müsaade olunmaz ·a öle
l'eği ve dolayısilci ~aydı ha
yat tartilc olan iradın mah
volaıca~ı muhakkakııl,. 

Her raporun tehlljtincle 
on ikiler toplanıyor; mıiıa· 

kerclcri bir tııkıın munaku'i'l 

'<'C miışatcmedcn sonr· "Rl
kanen. lehine bir kArtr ne
ticeleniyordu. :\'ihayet zııy:ıl· 

lı hastanın sıhhatinin ludcsi 
için Amerikayıt gitmesine, 
orada teferrııç ede hilmc,i 
lçlıt blr otoınohil hediye 
edtlmesine kurar verildi. 

Gtinün birinde nlncnklılar 

bir Amerika 1',:H7.ctcslndc şu 

havadisi okudııl~r: 

"'.\lös)'O • Rikanen" nam 
bir Fransı7. seyyahı otom<ıbil 

ile llavana ch·ırıııda tenez
züh ederken otomobili bir 
yara dıişınıi~ ve seyyah te
lefol mıı~tıır .• 

Kaydı hayat ş~rtflc Irat 
böylece kAynayıp glınıi~ıi. 

Na~li: N. Ku. 

Mektep kitaplarına 

fiat tayini 

120 • .. ,. 1-1 

300 .. ,, l\Juracljyc 15 

Burgaı 29 

ı nci kat r oda 
ı ııılık 1 mutfıık 1 
hulA 2 ııd kal J 
oda ı :ofa 1 ha· 
JA kuyu sarnıç 

lıah~e. 
ı nci kat 4 oda 
mermer ıaşlık l 
kJ!er ı mııılak 1 

hulıl 'l nci kat 
tı oda ı koridor 
1 ham bah~e nr· 
rı :;ola altında 'l 
oda ı mııtfok il 

~ilrnı 
ı ııd kat J oıla 
ı ıa~ık ı haQJam 
ı kiler 1 hali 1 
mud~k 2 nd kıt 
6 oda ı ,;alon 1 
hali 3 ncü kal 
ça u a ra>ı lıa hfO 
;arnıç. 

Mülklycılerlnln füruhtu h~Jiııde ıahlire edilmek ş:ırtila 
balada muharrer emvali gayri menkulcnin bir senelik jcır· 
lnrı 30-7-929 tarihinden iıibaren yirmi ~un nıltc.!Mdı 
miizayedeye vaz edilmi~ oilhığun~lan talip olanl:ınn 
18-8-929 pazar glınii saat l 4 de kadar nıalmıidıırlııgıını 
miiracantlıırı İ!An olunur. 

Adalar malmüdilrlüğünden: 
Jca;ı 

IJı.ı k. nınhallc,ı ... •o••.- :-ı . cinsi 
550 lleybcliacla Yalı ı 27 ahşap hane 

300 ,, ,, l\l;ınastır 25 

Tak<;,lrn.1.U 
{,emin kacı odun 
kiimiirlük l ind ~at 
1 salon 2 oı.la 1 

ta~ dö;emdl ulık 
1 saloo haricen 
mudık ,-aı;I tıabç• 
sarnıç. .ı. 1 2nci kat -l Oua 

1Qla uurl ve etrafı 
kapalı 1 daraça. 
3ilılcıi ht f od• ı 
ulak salon l hal! 
1 1ıa1ton ayrıca 1 
oda ı muıfık · 
ı . kal odun 
cmın 

kiimiirluk kuyu >ar· 
. lı h•"' ha· nıÇ Vllôl - T. 

rap ç..-ı1 ~tı1rl~ • 
ı tnd kaı J uı.la ~ 
kiler ıııcrmcr ıııılık 
ı muıfok · 
i!ııd kat .& oda 
>0fa ı halA. 
a. ncü k•I yarı• 
"

11 ll çaıı ,ra;ınıla ı 
ufak oda. 

il 'ad 
1 1 20«-•l29 

u e muharrer hanelerin birer senelik ıcar ar . .. 
t 

'h• d' . . . .. 1'. , .• ;ıı:dılnı•~ arı ııı en ıtıb1rcn pa7.arlı k suretılc muzsye< • c 14 ıle 
olduğundan ıalip olanların ı !l-8-'129 pazar ı:ıınıl !Ol·•t 
AdMlır malmudıirlüj(ünı: mıiracaıdın ilin oııınıır. 

ffı~arn (Babıali) &ı~~ııiııı 
Kiralık dairelerk~· 
Anadolu ajansının bulundğu binaP~P ıkı 

ayrı ayrı ve ya birlikte kiraya verilecekh~· .. • 
isteyenlerin (Yakıt) idare Müdürliığune nıura 

caatları. 

lup da plflıecclc? Evveldeıı pas

htrııayı bıçakla ince in<e ~
temayı &JÇılar bir meharet sa· 

Yarlardı; Şimdi onu da makine 

doğrayıverlyor. Yalancı dolma 

bile bu zamanda kutular içinde 

lıazır aatılıyor. 

Jf 

J .....kilr ı.kelelerle birlilıto Alhn· 
kaybettim yenısını a acıı· oluğa uğreyaral: gelecektir. 
<rımdaıı hükmü olm..Iıiıtıı • Celıbolu Jçln yalruı yolcu 

T n ederİPl· ıl.ıaır ylllı ahntnıa. 

Devlet matbaası müdilrlü
ğilnden: 

P.T.T. Ievozıın ınc
bani müdürlüğiinden: 

B•nim flklrlerimce, aloturka 

•tÇılığı düşüren ıey ı;,•ki konak· 

ların zevki selimden mıhrum 

isr~flandır. Bıııat görmediniue 

duyıııuasunuzdur. Yirmi beı se· 

ne evvel lstanbulda, iftarları 

ıiihret bulmut bir konakta lii· 

ııara ldcemleleri üzerinde, çor· 

ba içildikten ve reçeller yenil· 

di~ten sonra atesi! yahut 'lfl· 
1•<S~ naraaz kı~nır, solra,,va olu· 

rulur, bir lüzlu yemekten son· 

ra h!r tatlı yenilir ve ıaılıların 
adedi altıdan l§<lğı olmazdı. O 

kocı*n aalııbi ile rakabet eden 

ba,ka biri de, ramazanda her 

akıam hatıra Ye hayale ııd~bi· 
l•n h-r türlü yemekle<i hazır· 
Jı'.~rır ~·c ınh.afirler:nin önüne 

) a .. ı. . __ , 11.se•• 929 mcı:unları ... dan 11-------
tanou> 

1198 "'•· TalW' 19 Ağustos Pazartesi ____ ::;.:.:.;.:;:..;.----~ıı Trabzon birinci postası ;\lcktep kitapları Iiatını tayin etmek iizcrc :\laıırif 
yapılnııyacaktır. vekaleti Celilc>i tıırafııufan bir komi,;yon tcşkıl edilmi~ti.-. 

L 1 k zaıııklı, dört bın 
Po•la lı-lgraf idaresince on bin teotr e · ·ı 

1 
,_ 1 ınıens muuı e 

ıekerlel< zamksız hük bandı ile bin tek<'f e• ser •J std;Jmifllr. Mün•kasA ~ 1 

Guıette 
bıçaklarının 

sağlam Shcffield 

çeliAinc!rn rmm~I "~ yüılcriNn 
pdı:. ttc~\u1 b\.lluıunıt'' t:cr ıa~ 
mthıc-nh o!ır.:ık t~I clabıJmı:nızı 
ır'min cJcr 

Yol• çılunııcdan r~·\'~I blrp&k.cl 
ılnıanııı dcrhat:r cdınu:. 

Qillette 

11.,;,...--.--"!"',_.'"!"P...,'""!".rJ· Tab·ı bitmi~ olan kiı3plarıııı maıtıaap hemen tevdi etmeleri 
İL.\1" !uzumu tabilere ilan olunur. 

(0\L\1) :\Jıırkalı 7 65 ça
pında parabc!lonı tahaııı:µll!· 

rının satış Fiyatı 16.:l.5. kı;

ruştur. 

(D\Y:'ll) markalı !) çapıu

da p:ıralıcllom tabancalarının 

s1tiş fiyatı 25.08 kııru 1 tur. 
? t>5 >apindıı lnıı;iliz vehlçy 

ıab:ıncal~rinin "11iş fiynti 

. ı ?.38 kunışıir. 
ıı.ırnctaki ıablncalara ihıi· 

yacı olanlar lıayilcrimizdcn 
ıakp cımcııizl il:\ıı ederiz. 

Tabanca ve rocd.ıeı l drı. ar 
müd rlüğu 

b.andı kapalı zarf usulıle mıinak,..ya •• . 1 14 te icra 
teırinlevvel 929 tarihine musadlf paı.ıırteııl günl ,.. L.,1 

d ·ı . ol , ull• trmlnatı '"' 
e ı eceğınden yevmi mezlcQrda oıuayyen -"· ı. h urfların .onmyon 
ve usulüne t•vlıkan kapatılmış olan mem ur . d h r """ . i lm:ık ıçln e e ~ 
rıyasetlne teslimi ve olb.ptaki ıartnamey • 

b 1 müracaatları. 
yf"ni po~tancde lcva7.ıın rnübay.uıt şu c14 ne 

Evkaf umum müdürlü
ğünden: do~ JJI ,.1 inin İk!iııı.li in;~" 

J lııydar pa ada ıı.ıtenı:ını " 1 •,unıı 
ı 'I"'' , ıır-n'1J ı:ı '' 

nilu tns IJl'I tarlhındt.·n ~rt .ıı1 Ll · O!'ı ~' T ' • )'!. ilrnll ,dıJnırk ıı ac 
,:ıat "'" r.ııdar kup.ılı .7.•ıt r "'" 1 c . h n• ·ı· ı·ı ı Jnn nıııl nhlııt mıı 
ıminak:t ")" \cT. olıınnııı cur. a 1 

> 
0 mame pr jc 

h 
. •I • 1 ·ıı sonra şar 

di~ vP ınjmrıri:ırımn t; r gtın ob t: < " h ·n K 1111 .. 
. 1 lı ıJ cvk.ıf }< 

\ C mub dil) i •niilnı4k UZ<I C .ıaıı 1 ıncn•l1" k l jJarc un.:u •~ 
ııı} e fn;; ',. ilı.ıl~ guıııınd 1 t.ıııl>ııl •~ a 
mııraerıat cyknıclcrı ll<ln olunur. 



. ıtlFl: Gazetemizde çıkan yazı ve / 
esimlerin biitün haklan mahfuzdur 

fde Harı t ıCaırtcye p-tnderllccek ıııelı.:n:ı.pların tiıerine 
• ııruş J\unış ICare trtr:5e (tc!are). vazry.ıi .:ı.tt~e (Yazı) 

,ı 150 000 : l~a~ı.u~r 
,. 400 f"OO ' Faı-dnHf'llD ırcktvplarm fac!e•tnden, lnymntt.· 

• ~f-0 

• 1400 

J450 ~ ı· rnulcaddereds aıektvplara konalmuı parelarm 
!ı!iOO / lca1bofmaımdan 'te IJtolarm mnndercahndan 1 

idare meıul deltld!r. 

18 AğUi\OS 
·r? 1 

13 

HF.R GUN ÇIKAR TORK GAZETEST f~ta'ıl 
6 Sayıra Türk mekteplerlle faydalı eserlin (ll l A MTA R İ f ES 1 ; I 

ilinlarmda o/o 2) tenzllit yapılır sa::·ı ıcu· ı 
6-9 inci s1yf.ıJJ 12.'51 

Büyüle: ve ya bir çok d~fa için vertlıııa U~nlarla • 5 • • ~5 
hususi m:ıhlyetteki il.1nl1rın ucrecl ı 4 4J 

1 • • V.) 

Cueteınlı3 hıt111tl lll'.1 ka3:1.l edJa Jlf' ·~ lı:ı:t say\( ılı }ı) 

.... ~~-=-----..,T~~.~~.....-~ . ....-.. ;;;;;;;:;;;~.=o;;;. ~·· 
l!lı ı«ckl •• ..M---------~----=-~ --~-------d":""""ll Sayııı 

stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "Va~<1t,, yur u 

idare ıl: kar:ırı.tştınhr. 
1l 2 : : f()'J 

H. S. tl dl.ı:1.? ac•ntııl es:nl il<ln1 ıt 

--"--·· 
; __ rel 1~70 lr.sare i$1erl ) LW71 tyaıı tşlerl) • telıtrar: VAKlT posta kutusu.: 46· 

-

Acele satılılc ve l(ele-
pir bir mahal 

Beyo~lunda büyük parmak kapıda Afrika hanı karşısında dört 

dükkan ve bir garaj iki sokağa nazır tahminen 380 arşın,elyevm 
icarı senevisi binbCfyüz lira. Lüks ve modern bir hamam ve apart

man inşasına müsait sermaye sahiplerinin parasına yüzde 18-20 
faiz getirir. Krokisi hazırdır. 

Müracaat mahalli : Bey~lunda küçük Parmak kapıda 21 nu

ır.aralı emlak idaresine müracaat. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piy.ankosu 

2 inci KEŞİDE: tt EYLÜLDEDiR 
B(Y(K İKRAMİYE: 

35,000 LİRADIR 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liı·al:k ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
ııı ü k~\fut. 

Bu ke~idede cem'an « 3,900 
kazanacaktır. ----··-----

3'), 000 lira zazanan 9924 numaralı bilet: 
Ankara, Trabzon, lzmir ve Turgtluda, 

18,')iQ lira kazanan 30811 numaralı bilet: 
Edirne, lzmir, Acıpayam ve Samsunda, 

15,(()() lira kazanan 33165 Numaralı bilet: 
Haymana, '7.mir, Ödemiı, ve samsunda, 

12,000 lira kıızanan 12759 numaralı bilet: 
hmır, Çanakkale, ve Samsunda, 

10'010 lira kazanan 32575 numaralı bilet: 
Bursa, içe!, İzmir ve Osmanelıde aatılmııtır. 

l.ı.nbul 

lstanbul 

fstanbul 

İstanbul 

lstanbul 

lstanbul ithalat gümrüğünden 
IO 
3 
l 
l 

Sandık 

Balya 

" l\ktro mikabı 

1000 
450 

90 
55 

Kilo Paslı kaşık 

• Kıl torba 

• Kendir lp 
Boyalı pamuk mensucat 

7490, 3370 kilo muhtelif ebatta kereste 
Balada muharrer 5 kalem eşya 19-8-929 tarihinde lstan

bul ithalat gümrüğü satış ambarında bllmüzayede satılacağı 
ilan olunur. 

----------

ilan ASRİ MOBİL YE 
Deolet Der1ıir'} ~alları oe Li- . -
manları umw-ntidaresinden ~ · = 

Mağazamızda her keseye uygun yatak,ao ,usı 
yemek ve yazıhane takımlarile karyolalarımız 
rekabet kabul etmez derecede ehvendir. Bir 
ziyaret iddiamızı ispata kafidir. lstanbulda Fin
cancılar yokuşunda No.27. Telefon: lstanbul3407 . 

AHM.ET FEVZİ 
..,,,, -- J 

Münakasası fesholunan 6C km. yol malzemesinden yalnız büyüle ~ ~ - :; _ -- " 
malzeme tekrar kapalı zarfla münakasaya konmuştur. .z.1l.;; · 31~ 

Münakasa 26 eylül perşembe günil saat 1 6 da Ankarada 
Devlet demir yollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar umumi müdürlük 
kalemine vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 1 O lira mukabilinde Ankarada 
malzeme dairesinden, lstanbulda HaydArpaşa ma~azasından tedarik 
edebilirler. 

Emnivet sandığından : 
Halka her türlü kolaı-lık r-cstcrnı( ği san'.iık vazife biFr. Emlı1· 

kini ipotek göstererek Sandı' tan para i;tif:raz edecek müşteriler
den lş'.erini bizzat ı öremiyenierin dellal ve komisyoııc.ı ~ilıi ha
riçten bnı kimselere miracaatla luzu1i masraf i~tiyar etmekte 
odukları nazrı itibare alınarak pıı kere Sandık bu gibi müşteri-

lere kolaylık olma~ üzre mahsus ve muvazzaf memurlar tayin 
etmiştir. Vergi ve b leJiye ve Tapu idarclerind:ki bu ipotek 
muanıeltsinini bu memurlarımız vasıtasiyl~ yaptırabilecekler ve 
kendilerine ücret ve ai~at nanıile bir şey vermiyecei<!erdir. Ali
kadarların ma!Uınu olmak üzre ilaiıı keyfiyet olunur. 

ilan 
Devlet demiryollan 
ve limanları 
idaresinden: 

A 

umumı 

Müuakasası fesholuuan 60 km. yol malzemesinden yalnız 

küçük malzeme t~krar kapalı zarfla münakasaya konmcıştur. 

Münakasa 27 eylül cnmart:si günü saat 16 da Ankarada 

Pake ve Meaajeri Maritim 

Kumpanyalarının vapuru ile 

güzel seyahatler 

Her hafta (Marsilya)ya hareke• 

ede!' vapurlar Pire ve Napo:i 

limanlarına dahi uğrarlar. T af, i· 

!at almak üzere Karaköyde 

Loran Röbul ve §ÜrekiL.ına 

müracaat olunması , T elelon : 

Beyo~lu 2)3 ·2)4 - 1704. 
Devlet demiryoiları idaresinJe yapılacaktır. ••unn•·•nn:ıın·-u·- ............. •:t ....... ••• u•••-•-•·••-••••••••••ı 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak- jj3akteriyOIOg Do. llnaJ ~amıH 
kat teminatlarını ayni günJe saat 15,30 a kadar umumi müdürlük g Bakterivoloji Jaburatıı\·arı ij 
kalemine vermeleri lazımdır. il Pek dakik kan ıiıhlilaa. iı 

Talipler münakasa ş:ırtıamelerini 10 lira mulrnbilinJe Anka- ii (vnserman tcomülü) küre rnt İl 
radı, Malzeme dairesinden, lstabulda Haydarpaşa mağazasından !! ıadadı, tifo ve ısıtın• hasta · il 
tedrik edebilirler. :: iıkları tqhisi, idrar, balgam, :j • ROBERT KOLEC t;ı::• 

1 
___________ 11 cernlıııt tahlilin, Ü!tramikros- İ! 

~ ii kobi ile frengi taharrisi, kan !! 

( 1 
At ( t ~ ~ Al il b J l.k ' · il nı ~ ue y ~m ~n ~sı umum :: çı an arı ve ergen l ıçın f! 

Ko!ec kısmı - Ali Mühendis kısmı -

Sanayi kursları 
perşembe ve cumagüııü 9 dan J 2 ye kadar müracat 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Münakasası fesholunan Karseri ateiyesine ait Km. 12 lik yol 
malzemesi tekrar kapalı zarf usulile münakas:ıı•a konnıuıtur. 

Münakas:ı. 8 eylül pa,zar günü saat 16 da Ankarada Devlet 
demiryolları binasında yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar umumi Müdür
lük kalemine vermeleri l/lzımdır. Talipler münakasa şartnamele
rini 20 lira mukabilinde Aııkarada Malzeme dairesinden lstanbul
da Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. 

Maarif vel{aetinden: 
Orta ve musiki muallim mektepleri ihtiyacı 

usulile münak11saya konularak beıbln otuz metre 
edilmesi mukarrerdir. 

için kapalı zarf 
patiska mübayaa 

u u u u 1 ~~~:.~::E~d:ü:::::n:::::t ~ 
mo~orı üöün~en: u.~~~~~.~.~:~~~~~~.~~:;:~~~.!:::,;~;~t 

Satılık antrepo 
Mevkilerile evsaf mahsusa>ı aşa~ıda yazılı bir parça emlAkin 

aatııı müzayedeye konmuıtur. 

J - Müzayede (kapalı zari) uaıllıledıoo.~ 3-e)'W.~ latt· 
hinde banka idare meclisi lıuzurlle icra edilecektir. Talip olanlar 

beher mül~ün hizasında gösterilen miktarda teminat lraesine 
mecbur olup bu teminat varakasını teklif mektuplarile beraber 
makbuz mulr.abllinde bizzat ve yahut ihale meclisine yetitmek 
üzere ıaahüılü olarak postaya tevdi edilir. 

2 - lhııle bedeli pctin olarak islila olunur. 

3 - Talip planların lstanbul veya f zmir ıubelerimize ve 
yahut merkez Emlilt müdüriyetine müracaatla muluaal şartnnme
mlzi müta!Aa etmeleri ve müzayedeye ııtırak halinde bir nüsha
sını bir liraya alıp imza ve teklif mektuplarına raptetmeleri 

Aaustos 
1 Rebtülevvcl: 13 Burç: E<el 1 , 

[!][!] ; 1 

Pazar ıl 
Naıınu Yalutları 

'-it•\ Ôlt• bd.Aı ~· Y.a.. 1 ... ,., 

5,13 12.18 16,06 19,04 20,46 3,20 
-

Buıiln doi a.ıı alr a bhı: 
K,, 

Tatlı 

Giin!in naıtlH.tı: 

1 

' • 1 

11 

-----------------------!, ihalesi 24/8/929 tarihine mlisadıf cumartesi günü zevali saat 

icap eder. i' 

Umumi nevi ve mevki ve hudud ve teminat 
Açmaz n.:ı.~lblnl hir R"Onca 

bahu k.arenlD, 
'1 

No. mahiyeti semti meşhuru kıymet ve müştemilatı miktarı ı ı--""'B""uıiinlı:a baya , 1 

1
1 fa>eki ve Cerrahpaşa hastaneleri sinir hastalıkları müteha~sısı 1 on bette vekllet mubayyat komisyonunca yapılacaktır. 

Sl~İR IIEKhll ŞÜKRÜ IIAZI~I Numunesini görmek ve §artname sureli mu•addakalarını almak 
isteyenlerin Maarif veklleu mubayaat komisyonu riyasetine mU-

f,rnnhul Sultan Mahmut Türbesi. Telefon: 2622 racaatları. 

13 depo ve ahşap Galatada kalafat tapuda yazılı 371 O lira _ Rüzgtr poyraz H hava açıkıır ' ı 

antrepo mahalli kürkçüler 
M~ı'u\ miidür: Refik Ah:n>t 

kap usu 

VAK7'uı 18 Ağustos 1929 tefrikası: 2C ir yılda çan güt_ İngilizceden mütercim: Gı'i::.i11 1\ uri 

Kim bilir hepimiz hakkın
da neler düşünecek! 

Dedi. Bundan fazla ko-

mışınaka imkan yoktu. 

Çünkü Ledi "Tilçester n 

bahçeyi göstermem uzre 

beni onlardan ayırdı. 

Ledi "Tilçester n şimdiye 

kııdar gördüğü insanların 

en cazibi. Kendisinde gü

neşın şuaatı gibi bir şey 

var. Yanında iken kendi

n1zi sıcak ve rahat hissedi

yorsunuz. Bütün alelade 

şeylerden uzak çok yüksek 

ve asil ruhlu bir kadın ... 

Lort "Tilçester n le evlen

diği için eminim ki herkes 

hayrettedir. Konuştuğu za

man herkes onu dinliyor. 

Sesi altın çanların ses

le. i gibi berrak ve tan

nan.. Hiç bi~ zaman mana

sız ~ey söylemiyor. Yarım 

saat kadar beraber bahçe

de dolaştık. Onun saye

sinde hayatı güzel gö~mi -

ye başladım. Hatta güle

cek şeyler bile buldum. 

insanın başkasına ferahlık 
ve iyilik telkin eden tabi

ati olmak ne iyi şey L 

Bana: 

- Burada birçok sıkıcı 

insanlar olduğu için sıkıla· 

cağınızdan korkuyorum~ Bu 

gece sizi Mister • Baç n la 

yemekte yan yana oturtaca· 

ğım. Vakıa o Ledi "Lem -

burn n ile oturur ama ben 

sizi öbür tarafına koyarım. 

Göreceksiniz sızı nekadar 

eğlendirecek... Bildiğim a

damların içinde en akıllısı· 
dır. 

Dedi. 

- Mister "Baçn bir po· 

litiktir, dekil mi? Zanne • 

dersem ismini evelce duy. 

muştum! 

Dedim. Gülerek cevap 
verdi: 

- Bu çok hoş ..• Zavallı 
"Baçn ... lngilterede bundan 

başka isim iştilemezmiş 

zannolunur.. Onun bir ka

bahati varsa o da hasis şi

irler yazışı ve kendisinin 

-vermek kabiliyetinde oldu

ğu ilmi, kuvvetli nutuklar

dan ziyade şiirleri ile müf

tehir oluşudur. 

- Hissi şiirler yazmak 

bu adam için biraz garip .. 

Bu gibi şiirler biraz çocuk

ça değil midir? 
• 

- Ht"pimizin bir şı>ye 
karşı zafımız vardır. Dost

larımıza bizi tenkit edecek 

bir tatafımızı göstermezsek 

çok aptallık etmiş oluruz. 

Diye güldü. Ben de 

Fransızca ilave ettim: 

- Eğer kusurlarımız ol

mazsa başkalarının nazarı 
dikkatini celbetmek zevkini 

duymayız. 

Biraz sonta eve döndük. 

• Ogüstüs • le beraber saat 

sekiz buçukta yem~k için 

aşağıya indik.Büyük annem 

misafirlikte bir dakika bile 

şaşmamak nezaket icabı 
olduğunu dalma söylerdi. 

Fakat salonda bizden başka 

birkaç adam daha vardı. 

Sabahtan akşama !.adar 

yanan büyük şöminenin ya

nında duruyorlardı. Hiç 

birinin ismini ı;ilmiyorduk 
ve şüphesiz onlar da bizim

kini bilmiyorlardı. Birbirle

rimize bakıştık. Onlar tek

rar muharebe hahkındaki 

konuşmalarına '.devam etti

ler. • Ogüstüs " bunlara 

iştirak etti. 

Çünkü herkesin artık 

gönüllü "olarak muharebeye 

gitmek mecburiyetinde ka

lacağı düşüncesi onu da

ima muazzep ediyor ve bu 

suretle onlann da fikirle

rini 'almak istiyordu. Bir 

çok yastıklı rahat, yaylı 
bir kanapeye oturdum. 

Kısa boylu, komik simalı 
bir adam geldi, yanıma 

oturdu, ve: 

- Siz ne kadar vaktı 
şaşmıyan bir Ledisiniz. Het 

halde bu evin adetini iyice 

bilmiyorsunuz. Yemeği do

kuzda yersek kendimi bah

tiyar blleliınJ 

Dedi. 

adeti 

erken 

Mademki sız 

biliyorsunuz 

aşağı indiniz? 

sordum. 

bu 

niçin 

diye 

- Aksi hal işte... Ben 

de hala gençlik tabiati kal

mıştir. Daima vaktinde ha

zır olmak için sanki beni 

dürter... Dedi. 

Kendisi çok çirkin oldu

ğu haİde simasında bir se

vimlilik vardı ve insan gay· 

ri ihtiyari onunla kolaylık

la konuşuyordu. Bir çok 

havai şeylerden konuştuk. 

Hemen hemen saat dokuz

du ki bir çokları gelmiye 

başladılar. ru gelenlerin 

içinde en sonuncu~una hay· 

ran oldum. Ne güzel kad.n

dı. !,çeri girer girmez er· 

keklerde bir mırıltı ba~ladı. 

Nasıl yürüyedğinl bilmi

yordu. Dudakları boyalı, 

gözleri herkesin üzerinde 

şimşek gibi çakıyordu.Par

lak mor bir dbise giyimlş 

ve bir çok ta elmas tak

mıştı. Bu halile kat'iyen 

bayağı gözükmüyor. Bilakis 

çok cazip ve güzeldi. "0-
güstüs,, ağzını açmış ve 

eminim ki kendi kendine: 

insanı ne sersem edici 

şeyi.. Diyordu. Genç kadın 

köşede oturan yaşlıca bir 

dadına: •Sevgili Letya, ba

na o kadar dikkatli !bak

ma. Bu gece ben sonuncu 

değilim ki daha Bebikins, 

Margrit ve daha başka 

gelecekler var dedi. 

Öteden bir ses yükseldi. 

- Aman yarabbi, aç

lıktan öleceğim! 

Bu mister Baçtı. Gazete

deki resimlerinden derhal 

tanıdım. Salonun öbür kö
şesinden bir kapı açıldı. 

Belikins arkasından Lort 

Tilçisterle içeri girdi. Saat 

tam dokuzu çeyrek geçe 

güzel ev sahibesi gelerek: 

- Geç kaldığı için çok 

müteessifm. Tilçister sen 

her halde her kese kiminle 
oturacağını söylemişsindir, 

hemen gidelim! 
Dedi. Lort Tilçister Be-

bikunsle" bir pencerenin 
?çinde oturuyordu. Eminim 
ki karısının söylediği vazı

feyi unutmuştu. 
Hemen ceplerini esamı 

kağıdı bulmak için arnş

tırmağa başladı. O esna
da mister "Bııçn: 

- Aman bunun içinde 

durmıyalım. "Haydi Lrdi 
"Tilçester" biz gidelim ve 
yol açalım." diyerek Ledi 
"Tilçester" e kolunu ver· 

di. O da gülerek kabul 

etti. 
Herkes istediği kimseler

le çift çift gitmiye ba~la

dılar. Bu şaşkın ortada 

kalmıştım. Solgun simalı, 

mavi gözlü bir genç adııın 

da benim gibi yalnız kal· 

mıştı, ve bizden başka da 

artık kimse yoktu. Sinirli 

bir tavırla kolurıu bana 

uzattı.Biz de böylece yenıek 
salonuna giderek iki yer 

bulduk. Ancak yemeğin 

sonuna doğru onun Dük 

of "Mire! Şayır. olduğunu 

öğrendim. 
(Bilmedi) 

--------'--~---


