
~ Esasen maalesef şimdiye 
kadar Türkkr arıısındıt mem· 
lcketlmizde il:ln meselesinin 

ehemmiyeti hakkile anlaşt· 
!a rnamıştır. Bundan dolayı 
l'·· urk ticareti pek çok şey 

kaybetmektedir. Eğer TürR 

ttıi.i!tahsilleri ve miitcşcbbisleri 

bugünkü tic:ırct Aleminde b:ış· 
1ı başına bir ilim ve san·nr ha· 
l• · nı almış olan nancılığa, 
re ı ' amcıl ~a burıdan sonra 
Kl.!nc ehemmiyet vermiyecck 
Olur?arsa, yalnız lstanbuld:1. 

•etıede bir defa açılacak ye 1İ 
ltıaUar sergisine iştir:ık. l t• 

ltıekıe iktifa eytiyecck olt r-
la '"a, l,ork~mz ki, arzu et· k· 
Itri \ 

nıu":ıffokiycti ellfe cdl· 
llıh·c k. 

J <.e ..:rdir. 

lluldsa olarak hakikat ~u· 
dur k" k d 1 1 tısadi muharebelerin 

d~ askert harpler gibi ken· 
ıne h 

ı nıa sus usuJlert, kaide-
trı, ~ ve vasıtaları vardır. 
ası} askert muharebelerde 

ltıuvaffakiyet için usullcrlne .. , ' lb ıısıtalanna müracaat et· 

d
ek ldzımsa fktısadt müca· 
eJeJc l h r n birinci derecede 

il arp usuIJe9nJ ve vasıtala· 
b~~ teşkil eden reklAmcılığa 
l4ı assa ehemmiyet vermek 

1ındır. 

Mehmet .A.ıım 

. 
A k rt 111azede biyfik bir 
'· s e soJ'JllÇ açılıyor 

da)d bQyiik 1&1'111(:, ziyaret· 
Asker.I aıQzeDhl yanın 

çilere açılacakbr· baril , ..... nbulda Btzanı devrinden 
L.n.-"ı)d\lk iti e • ...,._. 

Bu, ,,,..,... ddnclıini teıkil etınektedir. Ayni za . 
kaJına sarnıçlann lç1nde fİIDdi bin ton su mev· 
aıanda en eski -:;br. anuca bir methal yapbracak, 
cuttur. Miize ıda ~ pttrecek ' eski tarzda b6yük 
elektrik tetiaab vac~ teuıin olunacaktır· 
ka~ -:::;. ~ ve zırlılann da kimyevi usuJ. 

ı.!8:!~ ı.qı.-lflU'· Bunlar yeni bir -

nıfe tl'.bt tutulacaktır· 

Barem nizamna
mesi hazırlandı 

Yarın 
Havada 4tlln 

Muharr;ri: Ertuğrul Muluin 

Vaknn yüzme müsa-
bakasını lşdrakl arzu e • 
den sporculanmızdan bu· 

gün de i-

kislnl ta· 
mtıyoruz. 

Bülent 

lbrahim B. 
18 yaşın· 

dadır. Fe-

nerbahçe
lldlr. bet 

senedir ya-
zUyor. 

Resmi 

müsabaka

ya iştirak 

etmemiştir. 

Mustafa 
Musa Bey 
Ku mkapı 
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« V akt »ın tefrikası: 30 

Serseriler 
kıralll 

AlekSiJndr Zubkofun hatıratı 
!ı.'.arK kedinin ne k11dnr istikbal bana hoş bile 

haklı okhığunu sonra anla
<lım. 1 ilhııkika bizi t"Lip 
eden otonıhildc gümriıkçüler 

,.e polisler ,·armış. Onl~r 

hemtıı arabaya yaklaşarak 

curdurdular. llüttin mal mü
~adere edildi. Kimse farkına 

Yarmadan ,·apura ııvdet ede
bildim. Zabıta ismimi bilmi
yorsa da, ~emailimi ögrenmi~ 

olduğundan vapurda bir 
taharri olur hav !ile hemen 
kaçmağa karar verdim. 

ilk ı;ür~t katarına ntlıya

rak ~Obo"dan "l lel inpors,,a 
azimet ettim. "Hclsinıı;fors.ta 
bir zenci ailesi -ııczdine yer
leşerek ilk taifeye muhtaç 
olacak gemiye girmek üzere 
ka)doldunı. Oraya nnr var

maz beni gemlcilik lı•yaun

dan \"llZ geçirmek istiyen 
eski bir bildıkle ka~ılaştım. 
O da benim gibi Rusyayı 
terkctmlştl. •Hclsingfors• ta 
bir nntik..t mağazası açmıştL 

Bu mağaza iyi i~llyordlL Be
ni evlııde ikamete da
vet etti. Bu teklifini maal
memmıniye kal.mi ettim. 

Yannıı.ia çal mıya, onıın 

hesabına miıaa}~dcler açma
j:l;a ba~ladım. l~ler yohında 
p;idl yordu. , ilşanlıııun yakın

d:ı Fınrnndyııya geltccğ1nc 

dair hiç bir haber alamıyor
dıım. 

Ben nişanlımdan bir ha
ber ge!lecek diye beklerken 
pol" birdenbire beni cclbe
<lc<rck ~mıd sıfatile memle
kete Çıkmış olduıtumılıın hiç 
bir Hzile deruhte c<lemiyc
ccgimi, il'inlandpc:Lı esasen 
lıizumunJan fazla işsiz bu
lun-O ıtunu tchliğ etti. Dos
tum benim için bir çok fe
<lakarlıklar yaptıP;ı halde bir 

~ey i.:;tİhs:ıllne muvaffak ola
madı. Birkaç gün sonra 
dört gun zarfında "fin-
1:\mlya. topraj?;ıııı terket
mekliğim emrini aldım. 

• \;;ınJrmı lıckledij(inden ye 
h snfi rızasllc memleketten 

ı;ıkmadıJımdan dolayı zabıta 

beni yakHlıyarnk ~ Liıbck. e 

ı:,iden Wr rnp,ırra bindirdi. 
Sdt•< hadis~siz geçti. "Llibek, 
te i~ bulmaklıp,ım imkansız 

olduj;undnn ~[fomburg" a 
ıcçtlm. Bu müddet amelesi 
ı;rcv ilAn etmiş bulunan bir 
S<ıbııkaya ba kıcı olarak gir
<lim. Ondan sonra bir 'or
n•ç gemisinde taife oldum. 
tu vnpur lsveç ve lnı;ilccrc 
tarikile ispanyaya ı;idecckti 

\' ~purun azim etinden evvel 
r.i~3nlıma uzun bir mektup 
; a;<arak Stol· holmden geçe
cc~imi bill\i ~im. 

•.:t klıolm· !im ınına girdi
ğiıniY. zaman ıçiml hem bi.i
yuk se\inç hem de teessür 
kaplaJı. i\i;ınılımı öreccjf;i
nıc son dcr<CC seviniyordum. 
fakat hemen azim t edece
ğimden dolayı da meyu ·tom. 
<;iıııliı ati için kat! bir va
adde bulunamıyordum. Bir 
ı'.cnç kız için nış:ınlısını bir 
sene beklemenin nekadar e
lirıı olcluj:l;unu soııradan öğ

rendim. Kumardan kazandı
~ım panıları heba ettiğimden 
dol~yı btiyük nedamet duyu
yordum. Di)\er cihetten 
ben de, darbı meselin dediği 
gibi: «Eline ne geçerse sarlet. 
na7.ariyesinin ir;;cn bana inti
lrnl umiş bir tabiat olduğunu 
tıt:;tika mecbur oluyordum. 

J yi çocuk! Randevuda is

P" ı vücut etti. Onu ~öcmek 
şe\ L;~ IJ\.lrli'l etim dı:i,önc:e-
1er;m;ı1 unuttum. 

gcizüktil. ~Yirnn. ı s yrct
mel';e doyamıyordum. Lto
kholm ~ü daha dün tcrket
tim gibi bir his duyuyor
dum. ·vıran. istikbalden 
bahsetmek nezaketin! gch
tcrdi.. Bu arada atl gayet 
müphemdi. 

Bizim hissi)'atınıızı yühel
ten mıitckabil aşkımız idi. 

Ona sadlkanc mektuplar yaz
maı;a ve yakında birle~me· 

mlz için ne mümkünse yap
mağ-J söz verdim. \' adc sa
ati pek çabuk çaldı. Geııc 

>ııhildc: "viran" işaret cdı

yordu; Ondan sonra bit daha 
Stokholma çıktığım 7,amaq 
'"vi~anın,, beni beklemiyecc
l;ini ta sav vur edermiı.liın. Be
raber geçirdi!';imiı: son ıncs·

ut dakikaları yaşamış bulu
nuyordum. Vapur evvelıl ln
p;iltereye ve oradan "Anver>,,e 
gitti, oradan da İspanya yo
lunu tuttıılc. 

(Bitmedi) 

Dahiliye veki1i 
\Teftiş ·cyalıatinin ııeti

cclerini aıılatıyor 
[Üst tarafı birinci oayıfamızdadır] 

Cümhuriyet zabıtasının 
bu faaliyet ve hassasiyeti 

evvel emirde gönüllerde te
karrür etmesi lazım gelen 
huzur ve itimadı temin et· 
miştir. Memleket asayişinde 
esas ta budur. 

Hudutlarımıza yakın olan 
yerlerdeki havalinin içlimi 
ve siyasi vaziyetinin neti
cesi olarak hudut vilayet
lerimizin arasıra rahatını 

kaç.ıran aşiret ve göçebe 
intikam ve iğtinam gazve
leri de haddi asgariye in
dirilmiştir. 

JJu senelik mahsul 
Gezdi~m ve gördüğüm 

yerlerde bu sene mahsul 
yerli, ihtiyar ve görgülü 
çiftçilerin kendi ifadelerin· 

de söyledikleri gibi 50 se
nedir görülmemiı derecede 
feyizli ve bereketlidir. Halk 
köylü çifçi her yerde mah· 
suldeıı memnun ve atiden 
emindir. Esnaf ve tüccar da 
tabiatile önünde aemereli 
faaliyet ve mesai sahalan 
görmektedir 
Gördüğüm yerlerde Türk

ocakları, Hillliahmer, Hi
mayei etfal cemiyetleri ve 

diğer hayu müesse!deri ken

di pıbelerinde halle ise 

istilual ve wnraıa aahha
sında hummalı faaliyet.lttile 
terakki yolunda çalıımak
tadırlar. 

inlul.Sbın eseri 
Bu huzur ve eükunun, 

kanuu1arı.1, adaletin bita
re.fane ve sür'atle tatbi.kı
nın cumhuriyetin lnkiliıbın 
olduğunda herkes mütte
fiktir 

Görjflü üm vata.ndaılar 
memieketin istiklalini ve 

istikbalini inkiliibıru bahtile 
tev'em görmektedir. 

Cumhuriyet ve demok
ratiııin blitiin zaruri netice
leri ppka ve hurufat gibi 
inkılap eserleri memlekette 
yalnız bir emri vaki değil 
y&f8.manın zaruri bir amili 
gibi telakki edilmektedir. 
Gezdiğim yirmi vüi.yette 

tek bir fea ve külaha te· 
s.adüf etmedim. Buoa mu
kabil vilayet ve kaza mer
kezlerinden uzak bir çok 
köylü ve çifçilerin Türk 

harflerile yazıp okudukloı
rını büyük bir iftihar ve 

VAKiT 19 Aıtustos 

1 .Şehir Haberleri 

Metresini öldürdü 
Kadının tenasül uzvunu par

ça parça etti 

Cinayete sahne alan eo 

Evelki gece Galatada bir yarısı sermaye Luiz ile dos 
cineyet olmuştur. tu kavgaya tutuşmu~ar. 

Galatada Şeftali sokağın· Çakır Bahaettin ustura ile 
da papas kızı Maryamın Luizi dört yerinden yara· 
umumhanesinde sc:rmaye lamış ve aleti tenasüliyesi· 
Luizin dostu çakır Bahaet-

ni parça parça kesmiştir. 
tin yanına birkaç arkadaşı-

Katil ve arkadaşları kaç· 
nı almış, mertresi bulunan 
L 

mışlardır. Sabahleyin u· 
uizin yanına gelmiştir. Saat 

onda yukarı katta masalar mumhaneye gelen sermaye
ler kapıyı açınca Luizin 

kurulmuş, içki içilmiye b~-
lanmıştır. kanlar içinde yatan cesedi 

Gece saat birde umum- ile karşılaşmışlar, keyfiyeti 
hanedki diğer sermayeler polis haber vermişlerdir. 
evlerine gitmişler, Luizi Zabıta tahkikata devam 
dostu ve arkadaşları ile etmektedir. Katil yakalan-
yalnız bırakmışlardır. Gece mak üzeredir. 

Ferit B. geliver 
Londra sefırimiz ftrit beyin 

bugfinkil ekispresle şehrimize 

nıuvasalatı btklenmektcdir. 

Maarif Emini 
Maarif tınini Behçet B. ı><r

şemlıe fiinü şehrimiıe gelecek
tir. 

4 
J Küçük 

• 
Sıcaklar 

lsveçtekt k.oagre 
lsveçte ~oplanan tarihi edyan 

J.:ongresine iştirak edecek olan 
müderris koprüiü ude Mehmet 
fıınt B. perştmbe ı:fı:ıü lı~rekel 
edecektir. 

Maarif müsteşarı 
Maarif mGsteşarı J(emal Za

im B. dün An;·arııya avdet 
etmiştir. 

Haberler J 

Yırhk p&r&lar 
Rasaiane müdfird Fatin Ziraat ve lı bankitları-

B. ne diyor? nın fikirleri soruluyor 
Kandilh rasatanesl müdürü Yırtık paraların yeailerı ile 

F alJn B. sıcalclar halılında tebdili hakkındaki ıalımaıııame-

~tılan söylemiştir: nin bir sureti J, ve Ziraat ban· 
• - Sıcaklar mevsim kabıdır. kalarına gönderilerek bıı mlleı-

Derecel hararette gayrl tabiilik seselerin nokta! aazarları t«ul· 
yoktur. lsıanbul bundan çok muştur. Ziraat bankaıa bu hu-
daha fazla sıcalt senela- gU· sustald fikrini Maliye veki.leline 
müştlir. bıldirmiftjr. 

Sıcalclar ~uelos aonuna kadar ~ bankasının cevabı da bir 
bu şekilde devam edecektir. kaç güne kod.ar gı>ndeıilccekttr. 

Raııatane lşlerine gelınce, * S.,yyah celbi için tedbir 
yeni dürbünü yerine koyduk,. almak üzre Türk seyyahın ce. 

Bununla heyete alt her nevi miyeti hükOmet ve lc:manct 

tetkıkaıta bul unabileccğiz. müme8'illerinin de lfllrak ede· 
Sismografın oınası ikm~l edil· cegi bir komisyonun toplanma-

dı. Alet yakında yerine kona· sınt tahtı karara almıı ve bu 

cektır.• iş için hükOmete müracaat et· 
- • lsıaııbul derphane müdürü 
Cemal bey darphaneye ait bazı 

ıfkr hakkınde maliye velcalııtı 
ile görüşmek üzere Ankaraya 
gilmlşUr. Darphane muamel~t 
ve mesaisine ait tekliflerde 
maliye ııalnt i~eri müdürlüğil 

ile anlaımışlardır. 
• Antrepo i1lerini halletmek 

üuce lııtanbula tıelen maliye 
mııhue~ı wmumiye müdürü 
F aık \,ey Anhraya dönmüştür. 
Mumaıleyhin gitmeıi ile Ba
rem kanununwı taıbilcatına ait 
talimatnamenin son vaziyeti de 
ikmal <odılecekı.ir. 

* Bir çok maliye m!ileltişlerl 

terli etmillerdir. Bu meyanda 
Mecit, Saffet Beyler birinci, 
Fuat B. ikinci Cemal Etem Bey 
üçüncü sınıf malıye mülellişl~ine 

terli etmişlerdir. 
• Macarı.tana damızlık koywı 

mübayaası için gönderilen hey

yot teılukatıaı bitirmiştir. 
M.eyet daınıı.lılı: koyu11 aatm 

almak için 50.0::0 lıra talep 
etmiştir. Para iş banka.'ı va.ııla
sile yakında lıey...ıe göndeıile

celttir, 
* Şi~h Sıhhat yurdunda 

keaclis\ne apanJı.ıt ameliyesi 
yapılan !ktısat vekili Şakir Bey 
bugüo, olmadı ı t " ! yorın 

bastanedon çıkacaktır. 

miftir. 

• Deniz 11<:aret müdftrlyetl 
,-ald olaıı pkayeder üzerine Ta· 

pur kumpanyalarına vapurlar 
arasında yarı; yapılmaması hak
kında yeniden ilıtaralta bulun-

muştur. 

• İuııir Altay ve Altın ay 
kulüpleri mil§terek lefebbüslerdc 
bulunarak Bulgarıstanın (Botef) 
ve yühut (Silavya) takmılarından 
birini getirtmek için faaliyete 

b8'1amııtır. 

* Karadeniz ve Erzurum 
halk oyunları filme çekilecektir. 

Bunun için sinema operat5rlc -
rinden mürekkep bir heyet Ka

radenize gklecel<tic. 

Heyet T rabzonda konserva. 

tuvar heyetine iltihak edecek, 
beraber seyahat edeceklerdir. 

• Sen Jorj mektebinin leylı 
talebelerinden bir Rum kızı 
mubayııacılık yapan bahası 
aleylııne •cebren izalei b!ltir• 
i nadıle bir dava ikame elmlı· 

ti. 

Çok şayanı dikkat olan bu 
dava ahiren rü "yet ve intaç e

dilmiflir. 

Neticede ortaya c:dden ~ayanı 
b•yr<"I bir lıaltikat çıkmış, iddi
anın yalan oldujıu anlll§llmıı, 

Maliye vekili 

:\!aliye vekili Şükrü hey, ka
vanin müdürii !':dip beyle 
birlikte posta tren ile lstıın bu
la hareket etti. istasyonda 
vekiller ve mcb'uslar tarafın
dan te~yi olundu. Vekil il. 
lstanbulda kı!;a bir müddet 
kaldıktan sonra lımirc b'İtlc

cek, oradan Ödemi~e geçe
rek bir müddet istirahat ede-
cektir. 

Yunanlılar 

Cevaplarını hazır
ladılar 

Ankara, 18 (Telefon) 
Yunanhlann cevabı otnmıza 

karşı hazırladıklan cernp 
bugünlerde Atinadnn .\lir kur
ye ile şehrimize ctirflccck 
ve sefaret müsteşarları tara
fından Hariciye vckilirnize 
verilecektir. 

ismet Pş. 
Haftaya Ankarada 

bekleniyor 
Ankara, 18 ( Tele[on )-

Boşvekil liz. cunıartesire 

Ankarada bcklcnilınektcdir. 

Sıhnat vekili de 
feliyor 

Ankara, 18 ( Telefon )
Sıhhat vekili Relik B. pa1.ar
teı;iye lscanbula gidecektir. 

Knrarlnr heyeti 
AdliJ'e yekliletinde teş. 
kil edilen heyet kim· 

lerde muieşekkil? 
Ankara, 18 - Vdliye 

\" ckMetl karular heyetinin 
talimatnamesi kat'yet ktsp
etti. 

Talimatnameye göre kanun 
ve nizamnamelerle hallolıma

cak meselelerle adliye vckı\

letinin talep ve havalcsilc 
tetkikat ve tetebuat icrıı 

ederek rey ve mütalealarını 

beyan eylemek Ü7.ere adliye 
vekaleti kaf':ırlar heytti tc~kll 
edildi. Heyet Adliy vekilinin 
tcn,ibile temyiz reisi eneli, 
veya reisi cyycl tadından 

intihap edilecek ın:ıbkemei 

temyiz reiskriııden biri, tem
yiz, a7.asmdan 3 zat, vekalet 
teftiş heyeti reisi, müste~ar, 

vekalet hukuk ceza ve 7.at 
i~leri miidürlcrl, merkez 
aıtır ceza rebi, merkez hu
k•Jk reisinden mürekkeptir. 

Reis adliye vekilidir. Ve-
kilin gıyabında temyiz 
o da yoksa müsteşar 

vekalet eder. 

reisi, 
reise 

I !~yet, vekilin liizum gös
teree~i zamanda toplanır. 

Kararlar heyetinin hükum ve 
kararları mahkeme hlıkum ve 
kuvvetinde dcjtildir. 

ilk heyet ,-ekiliB riyas~tin

de temyiz ticaret dairesi 
reisi Halil, müsteşar Ferit, 
temyiz azasınd:ın Ali Rı7.a, 

Fuat, ;r.iya, tef~ heyeti rri'l 
Salim , 'afiz, ceza l~lerj mü
dürü .\.ziı 1 Ankara ~ğır ceza 
reisi Ali Rız~, müddei umu
mi Ekmel, Asliye hukuk rdsi 
Şefkati , aslirc cc7.a reisi 
Kemal! beylerden m(irek
keptir. 

····-··-····-·············-····-···-···· 
iftiraya uğnyan bahanın men 'ı 
muhakemesine karar verilmiftlr. 

• Bir Alman ve lngiliz gru· 
pu Zonguldak ormanlarında 

teıkikaıta bulunmuşlardır. Grı.ıp 

Zonguldalc, Safranbolu orman
larını isletmek arzusundadır. 

Sayı!a 2 

Barem nizamnarnesi ha
zırlandı 

Aıı'·arn, 1 ~ (Yakıt: Tele
fon) - .\l:ıliyc vekı\leti, B:ı-

rtm kanununa ait ni1..ımııa

ıneyi hazırlıynrak bastırdı ve 
her tarafa gönderdi. :\izam
nanıe kanunun ne ~ıırctlc tnt
lıik olunaca~ııu açık Ye et
rnflı olarak bildirmektedir. 

llk mnddelcr Barem k:ıııu

numın esus hükümlerini izah 
ctmelae ve devlet memur
larını (muallimler dalıil, za
bitan ve askeri memurlar ha
riç) 3 seri dahilinde rn dere
ceye ayırmaktadır. Birinci ;;eri 
1 den S~e, ikinci;;i 6 dıın 

l 2yc, tiçüncüsü de I '! den 
191.ıı kadar dereceleri ihtiva 
t'tmcktedir. Tekııfıt, harcırnh, 

ikamet ücretleri kamında ki 
asli maaşa ı;öre hesap olu
nacaktır. 

Mesken bedel
leri 

Kanunun 11 ind 
sine göre: 

A: 28 mayıs 928 !:ammuna 
göre yapılacak mcı;kenlcrdcn 
is "fadc edenlere i~ifadcleri 
anından itibaren, 

B: Dev lctc ait bi.o~lıı.rda 
oturanlara, memurine tııhsis 

edilen evlerde \'C Şchrcmıı

neti evlerinde oturnıılara, 

C: Devamlı olarak (iç oy
dan far.la müddetle An karadan 
mezuniyet vcı·a memuriyet
le aynlanlara mesken tazmi· 

nıtı verilmez. Bu izni Anka
rada geçirenlere mesken be
deli verilir . lkımetg;\hları 

.,,,."> ,, rur 
,\nkarada oımıyan mtifcttiş-

lcrc tazminat verilemez, An

karadakilere vetHİr. Vekil 
memurlııra iki mesken be
deli verilmez. Açık maaşı 

olanlara da verilmez. l\ksken 
tazminatı Ankara 
miiııhasırdır. 

şehrine 

Pahalılık ve uzaklık zam
farı mülp;adır. 

J\l~ı aslileri, dere.:eleriıı

dcki :ısll maaştan fazia olan 
mr.mıırlarııı müktesep hakları 
tekaütlcrinin hc>abında n:ızıı.rı 
~ikbtc alıııwak üzere nı:ıh
fuzdur. 

Bareme göre alııcağı ınaııŞ 
miktarı hali hazırda büttin 

zamlıırla eline geçen parnd:ın 
az olan memurların bu za

rarları iki sene müddetle 
tazmin edilir. Terli ve nakil 
halinde yeniden hesap ettilc
rek ona güre muıınıelı: ya
pılır. 

Muallimlerin 
vaziyetleri 

Bir 7.at ür.eriııde iki me· 
murlukta e,a; olamaz. l\lual· 
limkr müstçsnadır. Şöyk ki: 

Yalnız muallim Ycya mii· 
dcrris olanların iizcrinde 3 
muallimlik veya ~üdcrrislik 
olabilir. 

füınlnrc'.an en faila ma:ış

lısı esastır ve o 7.at csa> ,·ı· 

1ifc mas~ının tamamını, ın~ in 

tarll.i sıra.ile ikincinin iıçtc 

ikisini, diğerinin de üçte bl· 
riııi alır. Maaşlı memurların 

uhdesinde ancak bir mual

limlik olabilir • 
Orta mekteplerde sabit ve 

meykuf muallimliklerin ma
aşları asastır . l\Juallimlere 
mesken bedeli l'TI yüksek 
maaşa göre verilir. 

Tekaütlukler es~ maa;ın 

tamamı; ikincinin 3 te iki:J 

ve 3 üncünün 3 te biri üze
rinden hesap edilir. 

Ücretli muallimler kadro
dald ücretleri alırlar. 

lşten el çektirilen memur 
ve hakimlere beraetlerl ha
linde kesilen ma:ışların yarısı 
verilir. 

1 ~~~~~A-I:>~L_i_v_E~I:>-E~~----~l 
Hakime hakaret 

Beyoğlu adliye dairesinde cereyan eden bir 
hadisenin üçüncü cezada muhakemesine başlandı 

Beyoğlu sulh hAkirnlçrin
dcn Kcm:ll Hayri B.I tahkir 
etmekle maznun Recep Ef. 
isminde biri müddei umuml
liğe verilmiştir. 

Dün üçüncü cezada mu
hakeme edilmlş, "Ne söyle
diğimi bilmiyorum. Ben sar'
alıyım. HAkimi tahkir mak
sadında değilim.,, demiştir. 

l\lahkerne, şahitleri çağı· 

Fransız sefaretinde 
Fransız hükumeti, An

kara sefareti tiaıreti hari
ciye müşavirliğine M. 
M Güstav Lode • yi tayin 
etmiştir. ----------·----·-···--···-

• Dahiliye vekili beyin av
deti dolayısıle yabnda dahılıye 1 

memlirlıın terfi listesinin IOll 

istibzaratı bitecektir. Bu meyan 
da bazı memurin arasında tah
vilat iaa edilmesi de muhte

meldir. 

* Akdenizde tatbikat ma. 

nevraları yapmakta olan Com

huriyet donanmasından bir filo 
lzmiri ziyaret etmiıti. Hamidlye 

futbolcuları ile Karşıyaka spor 
kulübü arasında yap<lan maç, 
ya~mur miinasebctile bir netice 
h.ısıl olmadan nihayet verml}tir. 
Kar11yaka kulübü, Hamidiye 
futbolcuları ıerefine bir çay 
ziyafeti verıııigtir, 

racaktır. Maznun, 
olmıyarnk muhakeme 
cektlr. 

Bir tevkif 

mevkuf 
edile-

Bırçık Hüseyin isminde 
biri dün bir bohça lıırsız!ı~ı 

meselesinden iltincl cezod• 
muhakeme edilmiş ve bir 
çok sabıkıısı olan maznuP 
tevkif edilmiştir. Sabıkaları 
hapisaneden sorulacaktır. 

Japonyada 
Türkiyeyi tanıtmak içill 

Türkiye mamul t ve ma!ısu· 
!atını Japotıyaya canıtma~ 
üzere Türk - Japon cemi yeti 
hamisi Prens Takamatso w 
• alından 1930 senesi ıı-sr· 
tında Tokyoda bir sergl ıçı· 
lacağı ya7.ılmıştı. Sergi iıÇ 
hafla devam edecektir . IW 
sergide Tiırkiye rnamul~t ·ve 
mahsulAtıııdaıı mada bfl/;;ı,$1 
h.ıılk arasında müstamel nıe· 

vaddı beytire de te~hir eJi· 
lecek, Türkiyeyc ait filiJrılcf 
ğösterilecek, Türk siyaset ~s
temi, .tariıhi, ooğtııfyası,. İi'u: 
sadiyatı, ,;aııpyil nd;;eoı lııılC 
kı 1 . . "ki ·t r.ıC ne a ıstatıstı · ere mu> 
konferanslar verilecektir. !Jıl 
hususların temini için JspO~; 
y~dan bir htyet L;tanhu _ 
gelecektir. Bu s~-r.ıı;i için ~~ 
teaddit vapurlar talı>!' ~,. 
lect'k ve sergiye gönı'.I ·fi 
cek Türk qyası ml·cc~ııe 
taşınacak ur. 
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Yerli mal'arı On dort sene evvel bugün toprağa verilmişti 

Tevfik Fikr.et (Çorçil)in 
hatıratı Saz! 

m . 

B irkaç ay evvel 
gençliğin bağrın • 

~ dan kopan bir 
· ~mle, yerli mallarını dik· 
k,ııim· . 'Ik k 

Sağlığında dostlarından f ıkrala 
ziyade düımanlarile sarılı 
idi. Öldükten sonra tabu· 
tunun arkasından ~iddetli 
hücumlarda bulunuldu. Bir 
müddet sonra muhacimler· 
den bir kısmı sustu , kay· 

'fevfik Fikret, Galatasa· 
ray lisesinde müdür ve e· 

debiyat muallimi iken ta

lebesine Namık Kemklin 

Rıısı ·aııtıı iızll icl rı 1111 
• 

Rusra ihtilril içinde nktlırken , Jı . . ı 
inulada .relişti. llun; ile ('r11ıakkafrıfrn 

sonra bu, en uıii1ıinı lıa~li:;e idi 

i smini hem arapça, ne 
accmce iki terkip tet 
eden "Dııtrüttalimi m 

iki,. bu sene Çubuklık! 
çalıyo1, dediler. r t"ndi.ken 
dime geçecek bir cumay 
da haydi, tı:raya h sr di.' 

ızın ı safına oy • 
nıuştu. Belki haftalarca 

boldu. Bir kısmı yaptığına Cezll'i isimli eserinden bir lıüı ·· un gazetelerde bu me • 
s .. Je ·· ı parça okumuş,· ezberleme· 

!erini söylemişti. Müteakip 
derste talebeden birisini 

kaldırdı, bu efendi eski 
mahalle mekteplerinde kı-

-45- yim dedim. 
rııuna.:.:v<a edildi, dava 

etrait·1al • ı " ı 1 k . 
pi~nıan oldu, tövbe etti .. 

Zaman geçtikçe daha ıy• Marn muharebe ıınden 
ve Çanakkale mağlübiye
tinden sonra harbin üçüncü 
büyük hadisesi 1917 senesi 
mebadiainde vuku buldu. 
Rusya ihtilal içinde yıkıl

eline dü,en en büyük hrsat· Boğaziçinin Kuylıı ' n <e>:mı mem e etın 
anla~ılıyor, daha çok 
sc;viliyor. Bu. bir fikrin 

1 d b d K göla. eli bir bııhçesinde-
~ıd .. \' . J d • k ' <'rmesın- en ogaca • ar an iri l i. uvvetli ve " 

h .. ·· h b A seyyah, 3 n ol aydın 
ı. ~-z k k • ...ı. zun1 uvvct ve o .. uv· 

zaferidir. 
usnu niyet sa i i meri· 

1

. 
kanm, Avrupa i~lerlni tes- yer için kiın bilir ne 

~·· t 'n fışkıracak kıymeti 
o' -- ·· ı Tevfik Fikret, tııaosubun 

en koyu zamaoında tefek- rante yeni çıkmış çocuk-
viye husu.unda kıymetli güzel, ne yakuı açıbnamı~ 

~ 1 1 :no~ i~tikbale işaret 
r,~ U·ıd ıı. 

tesirleri ola bilirdı ı ( orjinal mukabili ) sıfatlar 

1 
.• 1il' etin bir gaye uğrunda 

k,,, '. 0 ~mcsinckn ne ilahi 
·--ırctlcriıı taştığı lıerk~s-

1 'ı çok bize açıktır. Ana· 
; " muhare besi mezarlık· 
ordln orduların fışkırması, 

ı.lı "k d 

kür ve itikat hürriyetini isti· 
yordu. İctibdadın en şid· 
detli senelerinde hak ve 
hürriyet şarlmını çağırı· 
yordu. Yalancı, dalkavuk 

!arın ahengini andırır bir 
makamla itışat etti. Fikret 

sınıfta inşat hakkında ev
velce söylediği şeyler bu 
talebenin kulağına girme-

mııtı. 

Bu korkunç hadise henüz 
istikbalin ısrarı arasında 
olduıju halde Almanyanın 
berri ve bahri erkanı bar· 
biyesi Almanya hükumetine 
tahtelbahir harbini kabul 

Fakat Amerikanın bu bulurdun· suyu k ırumu 
kıymetli nüfuzu, akim mü· bir kameriye içinde tıklım 

d l 1 
tı hm .an'atkirlar ve hır 

ca e e ere, yarı takip edilen 
mu-d h 1 J f d pıy;ıno vardı. 

l ~ }'u · evlı-tlerin yardım· 
nnna mazhar, koskoca Yu
naı; ordusunun toprakları • 
rrız üstlinde iri bir leş 

haline gelmesi, tarihin ben· 
~erini, . eşini kaydetmediği 

ıııkılabınıız hep o kuvvetten 
doğmadı mı? 

Başka yerlerden, yaban· 
cı tarihlerden misal getir· 
n· ııy~ hacet var mı? 

Fakat ne yazık ki bizim 
tuhaf bir halimiz var. Var· 

lıgııııızı tehdit eden tehli-
ke • 1 .. l • nıanevı o ursa goz e 

değil, fikirle görülmiye 
muhtaç neviden ise işe la· 

Z•ın geldiği kadar ehemmi· 
Yet vermeyiz. 

D:ıha ufuklarımıza bas
kın vermeden karşılanma· 
sı ınutlaka lazım iken bo· • 
ğazımıza sarıldığı zaman 

ancak oııun tıızy!kını duyar 
Ve boğuşmağa başlarız. 

lktısat salıasınJaki mu

vaffakiyetsizliklerimizin bü

tün Mrrl işte bu ruhi has· 

lalığımızda gizlidir. Bir 
Gandi ıek başına Hindin 

irade manivelasını kullanı· 
yor. O esir ve mazlum 
topraklar üstiinde hakim· 

lerin emtaasına boykot ya· 
Pıyor. Bu, hür Türkiye ve 

zincirsiz Türkler için ne 

büyük ibrettir!.. 
Yerli mallan , evvela 

gençliğin haınlesile ileri 

sürülmüş, alıcılar kendile· 

riı~e d_üşen vazifeyi en te· ,. 

nıız bır heyecanla yapmış· 

lard~. Satıcılar susuyorler, , 
fabrıka s3hipleri susuyor· 

lardı. Halbuki yerli malı 
meselesi yalnız alıcılarla 
halledilir bir muadele de· 

· uildi. Ben, kendi hesabıma 
buna şaşmış ve hayretinıi 
de saklıyamamıştını. Hazır· 
la nan sergıyı gördükt< n 
sonra kırgınlığım bir· :ı: 

geçti. Orada yerli oldu\

larına inanılmıyarak kııdar 
güzel ipekliler g ırdilm · 

Hatta Beyoğlunun bazı bü· 

Yük magazalarında bu ku

maşlar Avrupa malı diye 
satılıyormuş. Sergi kabili· 

yetimizin ne hudutsuz sa

halara dağıldığını biitün 
açıklığı ile gösteriyor. 

Gene sergi kabiliyetimi· 

zin ağır bahalı bir meta 
olduğunu anladığımızı da 

gösteriyor. Her ikisi de 
İnsana ümit ve teselli ve· 

riyor. Ama işi gevşetme· 

a a e ere sar c· ilerek 

ıuhlu, menfaate tapan, 
, ahlak tereddisi içinde mişti; Fikret, bu hale ta· 

hammiil edemedi : " Yav

rum, kahve destanı de~il; 

Kemalin en güzel manzu· 

melerinden birini okuyor· 

sunuz. diyerek bu talebe· 

h b d ı S,uı'atkıirlar ç ıdı, söy· 
e a e j mi~ti. Reis Vil•on 

i'in bidayetinden itibaren ledi i piyaolonun tuı'arı ses 

biı" muhitte açık kalple , 
temi;ı: , doğru ve eğilmez 
bir adam olarak yaşı· 
yordu. Bu f&rait içinde bu 
adam . elbette sevilmiye· 
cekti. Fakat cemiyetin fe
yizli tarlasına saçtığı to· 
humlar yeterdi, bu tenem · 
müv artıp ilerledikçe 
fi!ueti sevenler çoğaldılar. 

yi yerine oturttu. Bundan 
sonra kaldırdıgı talebe de 

yarımyamalak okuyunca : 
"Efendim, bilmiyoruın de· 

nıek böyle okumaktan ha· 
yırlıdır,, dedi. Ruşen Eşref 

ııc düşünüp duruyv r ur, 

dedi, meşhur lran şairinin 

ismi yok mu, Peyami koy .. " 

lsmail Safa sevincinden 

çıldıracaktı; " - Hem de 

mevzunü mukaffa.. Selami, 

Peyami .. Selami, Peyami ... 

diye söylenerek FIKRETin 

ettirmit ve bu suretle Ame· 
rikanın Almanya aleyhinde 
harbe iftirakine saik olmut· 
lardı. Garip bir eseri teıa· 

düf olarak müttefikler fark· 
taki div Ölürken garpta 
yeni bir müttefik kazan-
mıılardı. 

Ruıya üç ay daha eksik 
mukavemet etmiı, Alman 
erkanı harbiyesi üç ay daha 
sabretmif, tahtelbahir harbi 
üç ay daha gecikmit olsaydı 

Loy·t C ' K çıkardı. Ben bir L "sonra, 
1 orç ve lemanso 

ı·ıe le•rı"k' - I b"ıraz dil onu dinliy~n nh1· ,. ı mesaı etmif o • 
saydı bu üç büyük ve ayni liy" dikkat r.tt ın ve 'l!Jlla· 
zamanda dünyanın en kuv· dım ki, altuıla ~wsıl lniıı 
vetli milletlerinin hükümel mide ile · ki Tfukç«I gö· 
reisleri olan ricalin kuvveti nüldür· alakası v.ır - İçkili 
A • f ı yerlerde herkes , bil!ralnlz, vrupa aciası üzerinde en "yle sa· 
hayırkar tesiri icra ederdi. rakıyı çakıştırır ve D 

Re. Yıl h ı zın keyfini çikarır · Çubu · 11 son em kendi kuv· 
t. · Ki !uda ı"çki yoktur; fakat hallı 

ve ını emenso ile Loyit 
Corcun kuvvetini, daima mütemadiyen fındık, ceviz Fikret yeni hayatı ve 

yeni inıanı, medeniyet uf· 
kundaki tulüu, beıeriyetin 
gittiği istikameti içimizde 
kuvvetli entüvisyonile ilk 
defa sezmiş, bu güneıe atık 
olmuf, onun muhabbetini , 
hasretini terennüm etmiştir. 
Bugün her zamandan zi· 
yade Fikreti anlayışımız ve 
sevişimiz bu idealin yolu"a 
girmiş , ona her zamandan 
zi}ade yaklaşmış olmamız

dandır. 

Lisanımıza ettğl hizmel 
büyüktür, edebiyatımıza 

- bugün için eskiyen· yeni 
ıeldi o;;etirenler arasında 
mevkii ehemmiyetleridir. 
Edebiyatımızın dııını deitiı· 
tlnnek ve yeailqtinnek 
hususunda fayda11 dokun
du. 

Bunlar bir insan için 
ayrı ayrı tükran uyandır· 
mıya sebep teşkil edebilir 
ama bir imzayı payidar 
edecek teyler değildir; Fik· 
ret mütevazin bir hassasi· 
yctle ölçülü , tartılı tiirler 
yazmıştır. Bu da büyük bir 
iş değildir; fakat, asıl üir 
ya~tan sonra san'atına kat: 
tığ: içtimai unsurdur kı 
Tevfik Flkretin on dört 
senedir her yıl daima böyle 
günün adamı olarak ınev· 
zııu bahsedilmesini intaç 
ediyor. 

Fikretin eserlerine yap· 
tıracağımız geçit resmi gö· 
zunıüzün önüne ıu manza· 

rayı çizecektir : 
Didaktik nev'in en iyi 

mahsullerini veren fair söy· 
l eliği fikirlerle cemiyetin 
eüriJdüğü tekamül yolunda 

y b" . t 
istikbali gösteren ır ıfftre 
, , , d'kınistir. 
' · Refik Ahmet 

Bey o zaman Galatasaray· 
da ve o sınıfta talebe idi, 
sıra kendisine gelmişti , 

kalktı, muallimin arzusuna 

uygun bir İş görmüş o!· 

mak için çekinmeden: " E

fendim bilmiyorum. dedi. 

Fikret talebesinin çalışma· 

nıasına kızmıştı, fakat hid

detini belli etmiyerek, mu· 

tedil, fakat ciddi: "Ruşen 

efendi, 

yorum 
faydır. 

ezberlemek, bilmi· 

dcmelden çok ko· . . . 
cevabını verdi. 

§ 

Şair lsmail Safa beyin 

iki oğlu vardı : llhami ve 

Selami. Bir üçüncü oğlu 

daha dünyaya geldi. Şair, 

ibtila derecesinde kafiye 

meraklısı idi, bu üçüncü 

oğluna da ötekilerin isimle· 

rile denk ve ahenkli bir 
isim koymak için düşündü, 

dimağını yordu, nihayet 
Garami ismini buldu. Fa

kat eve g<"lipte söylediği 

zaman zevcesinin ~iddetli 

muhalefetile karşılaştı: Ga

rami, harami gibi bir şeydi, 

şairin refikası oğluna böyle 

iltibaslı, şüpheli isim koy· 

mak istemiyordu. lsmail 

Safa, işin içinden çıkamadı, 

bu sefer kalktı, yakın dost· 

!arından olan TEVFİK 
FiKRET e gitti, hikayeyi 

anlatıı, çocuğuna a;ni ka· 
!iyede bir isim ıstedi. TEV
FiK FiKRET : " - Canım. 

yanından uzaklaştı. Maruf 

edibimiz Peyami Safa beyin 

adı konmuştu. 

§ 

Şair İsmail Safa Bey, 

gezdiği, dolaştığı yerde 

kelimeleri biribirlerile tak· 

fiye etmiye uğraşır, darur· 

du. Bazen tabiatile sırf 

kafiye ilcasile söylenmiş 

manasız sözler de bu arada 

meydana çıkardı. Şair, bun· 

ları arkadaşlarına da okur

du. Bir gün Te\1flk Fikret, 

lımail Safa için şu br.yti 
söyledi: 

Eıktd~n Li..c ıdı, KUrt oldu; 

illeti kafiyeden mBrıılolclu. 

Fikret bu mısraları arka
daşına okuyunca lsmail 

Safa: • - Uzlığı anladık, 

d<'di, haydi, doğduğumuz 
yerden kinaye. Diyelimi ya 

şu Kürtlük nereden çıktı ... 
Tevfik Fikret cevap ver-

di: • Kafiye ilcasile ..• 

§ 

Amerikanın harbe ittirakine 
imkan kalmaz, Rusya yı

kıldıktan sonra, Amerika 
ittirak etmeksizin, harp 
devam ederdi. Hiç bir 
asker, hiç bir siyasi veya 
filozof bunu tahmin ede-

medi. 

İngiliz halkı üzerinde en 
çok tesir eden nokta buna 
mümaail bir hadisenin 100 
sene evel vuku bulmasıdır. 

ğl • ld ekmek, peynir, yumurta, 
ma up o uğu mücadele· 
1 · · d nıııır, ıeFtııll v.s. v.ı. yiylp 
er ıçın e israf etmiıti. 
Vilıonun kazandığı ne- duruyordu. • 

Voyvo! 

Ş
'.l kör olaaı kt"limcyi 

dillerden kaldıtınak 
bir türlil ınüıukiln 

olmadı, i'ittl. odereceye 
kadar ki geçenlerde ı,ıztnı 
mahallede bir evin pence· 
resinde duran bir paparıın 
sokaktan kalabalık ınsan· 

U ... nf görikDCCı 
!arın geç &~· ·ıe 
bir külhanbeyi • atzı 

1811 ıenesinde en mühim 
mesele, inrtlterenin Napole· 
ona karıı tatbik etUfj 
ablukanın bilhassa Rusyayı 
ondan, Amerikanın harbe 
kanımasından mukaddem 

ticeler, onun tarafından 
ibrazı icap eden neticelere 
ı;:öre solda sıfır kalıyordu. 

Vilson her ıeyi kolaylaş· 
tınr ve her itin aüratle 
tesviyesini temin edebilirdi. 
Halbuki her iti müşkülleı
tirmittir. Vllıon, haiz oldu
ğu rehberliğin kuvvetli 
zamanında bir tesviye bu
lurdu. Fakat ikinci derecede 
meselere dalan Vilson bunu 
yapmamı§ ve çok geçme

den yorulmuıtu. 
Bir kaptan olmak hay· 

siyetile Vilaon, gemislle 
birlikte batmıftı. 

* 

bRğırdı: 

-Y••"'~. 

* Burada Amerikanın za
feri ihraz yolundaki maddi 
ve manevi yardımlarından 
bahsetmiye J zum görmü
yoruz. 

Mersinde bir ihtiyar, karısını 
öldürdü 

Adanada oıuran lsmoll iı · 
mlnde bir ıhııyar fa\'kalAde kı ... 
kandığı kamı ile F etıah bminde 
birinin müna~baııa bulunduğunu 
ıoıdıyor. 

Bir müddei sonra kadın, 
F eııahla birlikıe l\leninc kaçı· 
yor. lsmail bundan •on derece· 
mülee8"ir olarak peolerine düşü· 

yor ve nihayeı karı.mı Meroin· 
de hükOmcı caddesi orlasmda 
yakalıyor. 

-
Tashih 

d• maarif h· 
Dünkü ııü>haırız ' "d" ; 

!eri dair ve nıaarıl n u urı 
lia;dear beye ınatuf bazı be a· 

Bu :ıaber erın 
nal çıkm11tı · ıı ıd• 

d 
neyin be) anıtı sure 

tlay ar ileri get· 
yazılması yanlışlık!•" 

r Haberler d fru in ~. 
ınişti . d lkY ı:azeteını-
beraber Hs> " tta tıuJıtnl!'amııtır. 
ze beyana ....... _... .. .. 
_ .... - .. ·7~'":e ne de bir 
ne bir meou 
mıhkoıu urdır. Kazanın aJIYlf 

ve ıokonun• delale~ rım•ll 
1 

ıakdır gordOgü
iUbarıle ı•J"0 

Tevfik Fikret, bir akşam 
Şirketi Hayriye vapuru ile 

Hisardaki evine gidiyordu. 

Vapurda eski tanıdıkla

rından bir zata ras geldi. 

Bu zat devrin ikbal erba

bından idi. Yanında da o 

zamanın dahiliye nazırı 

vardı. Bunlar FIKRETIN 

yanına gelip oturdulr, o

nunla konuşnııya başladı

lar, millete memleket,:, yap

tıkları hizmetlerden bahset

tiler, şairden kendi hizmet 

ve himmetlerini halka tanı

tacak bir manzume yazma

$ını istediler. FiKRET bu 

efendilerin memlekete yap

tıkları fenalıklardan müte

eliındi. Bu teklife muhatap 

olur olmaz derhal: "Kağıt 

kalem alıp yazın. dedi. İr· 
ticalt'n şu kıt' ayı söyledi: 

Güzü dönen ihlil'ar koc•, 
ıaııdı ıabancayı çekerek kadı 
nın kafa. ına müleaddıı kurıun 

sıkıyor. Kadın iilmU9, lsmall 
ı" kif edilmişıır. 

Fakat Reis Vrlıon, ılh 
konft"raıı ında , memlt"kcli
nln Avrupada oyn dığı 
rollerle münasebeti olmı-
yan bir vaziyet lmak is· V nhşet 

U 
habrrı 11ıtaıekle müfle-

muı b d k 
hır oldu~muıu kayd r •n 

bu halin ı.oıon Torkıı•de ıo. 
leınennl ederiz. 

celli ıoi 
Diyarbt"kirde bir f ela 

DedUır ıın ki um om -6:1ü hak fA"' 

lrlılo, 

Bizi ln•11n ı:b. t•v•lf •decek bir ıöı: hııL 

SöylÜJ'OI' lıte, rl m. naıivenlz 1 

tenıişti. En &MI saıkl rie Adanada 7 kiti .alil bir 
hareket eden Reis Viuon ihtiyarı öldürdüler 
Amerika ayanının ve Ame- Kareınan kö}Oııden 7 k!11 
rika halkının kendi "ne iki gözu ktir ve ıhııyar olan 
vermt"diği bir salahiyetle Yıı uf ağanın zcııginli~ı eıra • 
hareket ederek çok llenye fında oyl n n slizlere kapılarok 
gltmit • kendi kuvve ·ne bir gece ihtiyarın yolunu bek· 
güvenerek dünyayı, tabii lenıı;ler ,.., 11/dıir111ü !erdir. Jan• 

Dıyaı beklr jandarma •ırnlA· 
zJml Sabri btyln refıkası ' 1 h 
lıka hanım; evinde bo ., nmak 

ıureııle kaıloclilın ııır Buıün 
1 halkı uz inde çok 

meml~ke 
•" bir 1 r bırakan 

dain ve ~ 
bu uh:I ~• fed cınayeı, 

San'atkarın 
Eyiptekl mezarı 

8'.r alar çulpa, aebq,. hem de kele" 
hem de fodul._ dünyanın iyiliği namına darmanın ıkı ıakibaıı netice· 

il!rnek Ve aleme fUhsİ fi• ı' sinUC yedi>! Jc yak j 1 d• Ye<• 

makıulenln enıııesl ıandarrrıa 
ıbrahlm B yın enıırber 

yoıbaı"ı 

Sarıku~ 
1\Jali ) 'C vekili kirlerini kabul e!tımtt"k nıl f rdır, 

istemlftl. -----
lan Koıahı alı kocalı 

nef.rl o 
1 lbrahlrn ısrafıodon 

o{ılu Hail 
mek, zamanla tavsanıamak 
zamandan kuvvet almak 
en büyük, en feda edilmez 
Şarttır. rayyaresiıle. viıi gelecek 

Geçenlerde bahri muhiti 

tayyaresi yarın, ol1!1adığı 
takdirde Çarşamba günü 

şehrimize gelecektir. 

Bu tayyare malum 

ğu üzere bir Avrupa 

oldu· 
Maliye vekili Saraçoğlu Şijkı11 

s. rıırııı,olmadığı takdirde çar

§amba ı;:iinü .btanbula ı;:elecelı• 

tir. 

Bu pek vahim bir tali· Boı bir hapİlftDC 
ıizlikti. Reis Vilsonun elJne 
dü,.... hnat , ııerçi onua 
JB il zia9 ı L ıle ....... 

Karaburun hapfııarıeıırule Jki 
aydan deri l<im e yok .. 
,\)lıudaııbeıi Karaburun ka

uaı hap.saııeal bOflur. lçeriıınde 

ıko cı<lılnıl ıır. Kaili, M<hl 
1 

Vilz eım k ııınn ,~ 
H. • ırc• ,. 
nıukıılı le ıı&ı1n< kör bıç 

gcçmiye muvaff?k q]an 
ismindeki f ransız bati l'a.1'acaktır, 

seya• b~• kıclın• olcfaraıOtUlr. 
fakat bu fırsat blrliya•lnln 
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Fransız gazeteleri. İngiliz nazırına 
·-.,..-~~~~~~~~~~~~~..;;....~~----~~~~~~~~ 

La" hı' konferansında Tralıulus Şamda mukim olup Adana 

Snovden müttefiklerin yeni 
tekliflerini gülünç buldugunu 

söyledi 
İngiliz maliye nazırına göre kon~eransın tehir 

veya taliki mevzuu bahis değildir 
Lahi , 17 (A. A) - Belçika, Japonya, İtalya ve 

Fransa murahhas heyetleri M. Biryandın nezdinde mü
zakeratta bulunmuılar ve İngiliz noktasına fimdilik 
bütün etraflle cevap vermeğe karar vermiılerdir. 

Murahhas heyetler, M. Jaııpan aktam üzeri M.Sonw· 
dene tifahi tebligatta bulunmağa memur etmiılerdir. 

M. Jasparın İngilizlerin lngiltereye teklif edilen 
müsaadekarlıklan tesbit etn;ıek için alacaklı devletlerin 

murahhaslarına iltihak edip etmiyeceklerini soraca~ı zan

nolunuyor. 

81101·den ceı·abuıda neler söyledi! 

La.hl, 17 (1 A.) - Salahiyettar Fransız mahafilinden 
bildirildiğine nazaran, M. Snowdenin cevabında y oung 
planında göıterilen müsaadekarlıklar hesaba dahil edil
di~ halde bile İngilterenin kendisine tahsis edilen se
ne'Jilc taksitlere nazaran 48 milyon daha fazlaya hakkı 

o'duğu beyan edilmektedir. Bu suretle lngiltere Amerika· 
ya gelecek senelerde ödeyece~ meblağın yüzde otuzun
dan mahrum kalmaktadır. 

M. Snovden şarta tabi olnuyan taksitler hakkındaki 
ihtirazi kayitlerinde israr göstermekte , bunlann Spa 
itilafı ahkamına uymadığını beyan eylemekte ve mütte
fiklerin Alman emval ve emlaki hakkındaki fikirlerine 
iUrM. etmektedir. M. Snovden Fransa ile İtalyaya ay
rılan hisselerin hadden fazla olduğunu iddia ve İngilte
reye gösterilen müsaadekarlıkların kafi olmadığını ileri 
sünnektedir. 

Salahiyettar mehafile göre cevabi nota İngiliz müt
tefik mütehassıslar arasında io,tiraki mesai meselesinden 
bahsolunması bu husustaki 111üzakeratın devamına delil 
addolunmaktadır. 

Lahi, 17 (A.A.) _ M. Snovden Anglo-Sakson gaze
tecilere vaki olan beyanatında müttefiklerin notasındaki 
tekliflerin gulünç surette eksik olduğunu söylemiş ve 
Y oung planının güya İngitereye temin ettiği faydalan 
inklır eylemittir. 

Fransa, İtalya, Japonya, ,Belçika murahhas heyetleri 
M. Snowdenin notasına verilecek cevabın metniniö ğleden 

sonra; kat'i surette tesbit edeceklerdir. Murahhasları 

ye ıl tekliflerde bulunmalarına ihtimal veriliyor. 
Murahhaslar Snovdenin itirazlarını reddetmekle 

iktifa eyliyecekler, müttefiklerin dermeyan ettikleri tek
liflerin lngiliz metalibini hakikatte tetmin ettiğini 
i;pat edeceklerdir. M. Streseman M. Snovdeni davet 
etmi,tir. Mülakatın hitamında M. Snovden konferansın 
tehiri meseleoinin hiçbir veçhile mevzuu bahEelmadığını 

söy!emittir. 
Jru:rili::feri inılın için .. 

Lahi, 17 (A.A) - M. Snovden dün tevdi edilen 
muhtırada, Yung planının bütünlüğüne el sürülmiyceğini 
teyit olunduktan sonra İngilterenin Amerikaya ödeyece~ 
mehlağa nazaran fazla olarak yüz milyon atltın marak 
alacağı, Alman emlakinin tasfiyesi neticesinden istifade 
hakkını muhafaza ettiği ve ayni teslimatın tahdidi 
hal<kındaki talebin is'af :olunduğu beyan edilmektedir. 

f'rruı,çız ga::.eteferi11i11 neşriyatı 

Parb. ı ~ (A.A) - Tan J!;ııtctesi Lahey konlcransına 
ı:ıhsis ctti~·i bir makalede diyor ki: "'\I. Sinovdenin inkı
taın öniine geçilmek hu>usundaki umumi arzudan kli>tahane 
bir surette istifade etmek ve bazılarının bezg"inliginden, ba· 
zılarının da gayesinden 'eyn korkusundan km·vet alarak 
Yoıınl' pl;\nıııın hütiiniligiine do~unmumak diisturile celi[ 
e :iimiyccck müsaadac 1 oparıııak ıçin manevralar çevirmek 
btcmcsl , e buna imkdn bulması Lnher kon[eransına i~tirak 
eden \ıütiin devletlerin nüfuz ve itibarı için tehlikeli bir 

ş;y olur.~ 

Paris 18 ( A.A) - F:kscbiyor gazetesi, :\1. SnoHlenin 
konfı:ransın neticesiz kalmasından doı;acak mes'tıliyetten 
sıvrılnıak için bundan sonra bir fayda Ycrmiyeceği n~ikAr 
olan rnukı\lcme!eri ıızatm3kta olduğunu yazıyor. • 

Zeplinden alınan son haber 
Tokyo. ı 7 (:\.A) - Zeplin saat 2 1, 40 ta ( Tokyo 

saati güııdcrdi!!;i bir tebizde 6.l, 30 derece arzı ~imali ve 
ı 07 30 derece tulü şarkide bıılundul!;unu bildirmektedir. 

Çin .. Rus hududunda 
.\iıhkova, 18 (,L\.)+- Tm; a,iansı beyaz Ruslardan mü

rekkep muha[ızlarla \,'in Çttelerinin şark demiryolları hava
lbiııc taarnızlannın sıkln~mış oldu!!;mıu bildiriyor . 

~"'yet hududundaki kıtaat taurruzlara \'C tüfek ateşle

"İ ıc mclinaııe rnuka\ cnıct etmekle iktifa eylemiştir. 

\lu,kma, 18 \. A.A) - Ta> ııjansı bildiriyor: Dün akşam 
.,"ınlılcrlc be) ıız Rus mulıafızlardnıı miırekkep bir :ıılıfreze, 
hıdudu geçerek, !'olta ı skoc ı:h arında hir Rus karakolunun 
ctrafıııı '"' irmı~. ;iddeıli bir tiilck Ye mitralyöz ate~i aç
ıı ı~tır. llcrhal ) cti~cıı bir imdat kuuı·etinln yardımile bu 
t ı. rruı c :ı rdl·dilnıi,lir. 

Ççckpazarı <,"ırak mektebi 't:ddeclilm~ ve ruhsatnamc

<ınin huknıü iptal edilmiş olduğu bc)ıan ve llAn olun~. 

vilayeti dahilin de 
ı)smaniyc kazasında 

mukim eshabı emla
kten n halen !kame
tl(•lhı meçhul hıılurnın 
lsmall Hakkı ~:fendi 
Yeresesinden ınahtnmıı 
Adil Ye lbrııhim efen
dilerin ze,·cesi Schlep 

oı;ullarınclan :1 l usta fa 
kerimesi Seniye \'e ke
rimesi :1/azlı hanımlar: 

İı.tanbul icrassından: 
J•:shabı emlı\kcnn 

Cemil bey zevcesi 
•e Apdiılgani hey 
incenin kerimesi Düri

ye haııımın Trabulus 
Şam bidayet mahke
>inin ııcarvr kısmın

dan .~dil efendinin 
miıte\ effa p c deri 

lazelık v~ penbclik 
edebi kalm .. ı ve uzun 
.dılım•idır. 

ba~en 

müddet 
taravetin 

muhafaza 

tcreke>inden 
Uuriye hanım 

nııicldi 

dava 
olunan \' İ IZ (),mıınlı 

'e ikiy iız Fr:ın~ı:t. 

lirasının isıkla tari
hinden itibaren bor
cun tediyesine kadar 
kanunen muktezi faiz 

\ e muhakeme mas
raflarile licrcıi Vt'· 

kaletin kcn disi!c di
P;cr nıak ılru ı · cre,cyc 

~amil olmak uzcre 
ve giyaiıen tah.,ili \e 

Hurma 

yağlar 

bir şey 

ve 

. taşka hiç 

değil - Pal 

Bunun için de boyanmağa ihtiyoç mes

setti~ıni zannetmeyıniz. Hakıki güzellik - tabii 
lekeler - ıiı.in cıldınizde mündemıçlir. Palmolıv 

sabunu ite onu meydana çı~aracaktır. Palmoliv 

güzclbk ,abununun mürkkebatındaki hurma ve 
zeyıun yağlan ctlı üzerindeki yumuşatıcı ve 
uyandıncı bir teıirJeri vardır. Meıamata pek. 

derinden nüfuz etmesi ilıbarile ),gılan bütün 
gayn •al mevadı ecnebiyeden kurlanr ve cılde 

moliv ."1bununun la-

bii yeşil rengini 

verirler. ceV\ aliyeı ve yumuıaklılc verir. Her ııkıam 

ita~ına benıyi infaz 

dairemize tenli kılın

mı~ ,.e lkameq~;lhı

nızın meçhuluyeti hH· 
<alıiyle teblii(atın ihl· 

nen İ(.'ra~11ıa karnr 
\'erilerek ın er :ı~i m 

!ıul-

ffillt' olmakla 
lıilı ır.acda i ·bu dcy· 
nin temini tahsili znıı 
nıııda Adana Yiltlycti 

, . 

Palmolı\' sabununun kaymaklı köpüğü ıle 
hafifçe bir mazaj yabtıktan sonra taze su 
il• dikkatlice yıkaı·ınız ve uvalamadan kurulu-
nuz. Hemen bariz bir ..,l&h görecehıniz. 
Teniniz açılacak, renginlz canlanacaktır ve 

herkeıin ı•ze gösterece~ı mevil ve muhabbetten 
ne kadar güzelleşliğinizi anlıyacakaınız. Güzel

leşmek usullerinin en ba•iti olan Palmoliv .abu
nunıı kullanmağa heman bu akıamdan itibaren 
tecrübe~ine ba~layınız. 

dahilinde (YaHrire):..-------------------~--
kıırycsincle 3fı0 diin(im arnzinin mahcuz 2-.1 hi'5enin Iuruhtunu talep etnıhtir. l~bu tarih 
ilı\ndaıı itibaren nihayet üç giin zarfında daireye bilıniır•tcaa tesv iyci deyn etmekdiginiz ve 

ya berii eh,·eıı emrnlinizi irae etmediğiniz taktirde mahcu7- gayri menkulatııı furuht o!u

nac~ı malt\nıunuz olmak ve ikinci furuht ihbarnamesinin tebliği m ıkam na kaim bulunmak 

liz~re ilanen tcbli~i keyfiyet olunur. 

:;iARK MALET HULA.SASI 

lştilıa kuvvet ve sıhhat için 
en :rıiıessir devadır. Bilumum 
eczanelerde bulunur. Umumi 
depoları 

Telefon: 
Bomonti fabrikası 
Beyoğlu 583, ve Is 

:ı=: ::: ::: :::::: :::: :::::: =• : : :: im:::::::::: =u 

llvapur arıı 
ii::ı: ::::::: ::: r:::::: :: :: :: ::::: :: ::: ::::: :ı:: .-----

Seyrisefain 
Merkez acenıeıl: Galata 
baıında. Beyoğlu 2362 
acenleıl: Mahmudiye Ham 

lııanbul 27 40 

Köprü 
Şube 

ahında 

iznıir - ı,:ersin süral postası~ 
(:\IAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapuru 20 ağuıto• ıalı 12de Ca!atA 
nhıımından kalkarak çett"mba 
oabalu lzmire ve akıamı kmirden 
kalkarak Antalya, Aliiye Menine 

tanbulda Ekrem Necip ecza gidecek , 0 dönüıte T aıucu, 
deposu. Telefon lstanbul 78. Anamor, Aliiye. Antalya, lzmıre 
ı-------------11 uğrayarak ıelecektlr. 

Kemerlerfft 
Şeh e•erl 

Mtbn vt hususi bir nikodan mamul 
gayet ıık Rouııel kemert hali hı.zır 
nıocS&s- m.udblncc slıı matlup tenı· 
t.UbO.. ka1çını:ıa lttaftı \'t r.ırdct. v(i· 
c.,.chınu7.a yumuıakhk " cıV\·ıliycl 
ver~Jl~I dorı-u dt.ırmanııı d.ı temin 
eder. Ml.JU.tlanmızı ılyırtt \'C mu· 
HYvct ktlflOtumuıu talep cdıniz. 

Yegane satlf mahallh 

pj~~ 
lıtanbul fUbeıi : 8eyoğluntla 

Tünel mevkiinde , N' 12 
t'iali 6 LlradAn ltibırctı. 

Mide ve banaklardaki 
tahammür ve tesemmümü 
temizler, iSHALLERi ve 
SANCILARI defeder. 

&.ı 11111rmna::1:sı n sı:nı .. 

Ayvalık sora! postası 
(MERSİN) vapuru 20 Ağuııoı 

Salı 17 de Sirkeci nhıımından 
hareketle Cehbolu, Çanakkale 
KUçükkuyu, Edremit, Burhaıılye, 
Ayvo.bAa gidecek ve dönUıte 
mezkOr tıkelelerle bırltkto Alhn· 
oluQa uQrıyarak gelecektir. 

Cehbolu için yalnız yolcu 
olırur yulc ahmnıı:ı. - -----· 

ikinci postası Trabzon 
(ANKARA) vapuru 22 Ağu•loı 
Perşembe akşamı Galata nhıımı 
dan hareketle Zonguldak, ine
bolu, Sinop, Samıun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Cireıun, Trabzon, 
Rtze, Hopaye gidecek \'C dö
nüıte Pauır ilkeleıile Rize, Ol, 
Sürmene, Trabzon, Po!aıhane, 
Tirebolu. Gire1un, Ordu, Fatsa, 
Samıuıı, Sinop, lneboluya uğra· 
yarelc gelecektir. 

Bandırma ve Karabiga 
postalarımız iş'arı ahire 
kadar lstanbuldan 19 da 
kalkacaklardır. 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

St·rl \ e lükııı; Karadeniz po:ı;ta<tı 

MiJ)ef vapuru 19 
a~uıto5 

Pazartesi ~a:~ ~~ş~~1 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
( Zonguldak, iııebolu, Evrenye 
Samsun, Ünye, Ordu, Oiresorı, 
Trabzon, Rize) ye gidecektir. 

Müracaat mahalli : İstanbul 
Meymenet Haııı altındaki 
yazıhane Telefon İstanbul J 15 

Bartın lüks ,. ,ürar postası 
Elektrikle mücehhez munıa

zam kamaraları ve güverte 
lOlcularına mah,us müforrah 

mahalleri A d \apurıı 
havi y IIl 19 Ağu•lo• 

Pazartesi ı~;cü si~'l/et-
ciden harekede ( Ereğli. Zongul
delc, Bartın, ı\maora, Korice tile 
\'~ Cide, İnebolu, lbıe. Abana, 
Ayaucılc) iskelelcrinc azimet ve 
avdeı edecektir. 

Fazla ıafsilftı Eminönü Rıhıım 
han 12 numaraya müracaat. telefon 
lıı: 2684. 

ı:ı:::ıııı::ı:ııııı:ıı:uıııı:ı::nııı:ı:::::::ı:: 

Yelkenci 
VAPURLAR! 

Karadeniz Ltiks ,., c;ürat por.tası 

Samsun 
vapuru ç b 

21 Ağuıtoı arŞaffi a 
günü akıamı Sirkeci nhlıınından 
hareketle d<>tru { Zonguldak, 
lnebolu, Sam.un, Ordu, Gire· 
sun, •Trabzon, Sürmene ve 

Rızc) ye gidecektir. 

TafıilAı için Sirkecide Yel
kenci hanında kain acenıasına 

müracaat Tel. lııambul l 515 

1 

Savıf• 4..,. 

küstah diyorlar 
Maarif vekaletinden: 

1929-1930 Ders yılı için - kız ve erkek lise ve orta 
mekteplere nerelerden ve ne gibi şartlar dah!lind~ takbC 

alınacağı aşağıda gösterilmiştir: 
1 - Leyi! Liselerin mıntakalarındaki Vllayeıler şunlardır. 
1 - Adana Lisesi: Adana, Cebelibereket, GaziayintaP. 

:\!araş, :\lardin, Silifke, Urfa, Mersin. 
2 - Ankara lisesi: Ankara, Eskişehir, Yozgat 
3 - Bursa Lisesi: Bıı.lıkesir, Bilecik, Bursa, Kütahya. 
4 - F.dirnc !.isesi: Edclrn, Çanakkale, Kırklareli, 'fc· 

k!rda!!;ı. 
• "' 1 · • Be azıt Bı'tlı'< Er·,.ı·ncan, Erıll' " - r.ızurum .ısesı: y ' ., .. 

rum, Hakkari, K~rs, \"an. 
.'i - lzmir Lisesi: Antalya, Aydın, Denizli, lzmir, >la· 

nisa, :\luğla. 

6 - Kastamonu Lisesi: Bolu, Çankırı, Çorum, Kasta 

monu, Zonguldak. 
7 - Kayseri Lisesi: 
~ - Konya Lisesi: 

Konya. 

Kay~eri, Kır~ehir, 

A fyonkarahi~ar, 
kozıın, ~ijtcle. 

Aksaray, lspa rt3 

<ı - Slrn,; Lisesi: Diyarbekir, ~]aziz, i\!alatya, SiY•1' 

Şibin karahbar, Tokat 
1 O - Samsun Lisesi: Amasya, Samsun, Sinop. 
11 - Trabzon Lisesi: Artvin, Giresun, Giimlişhane. 

Ordu, Rize, Trabzon. 
Yukarda gösterilen mıntakalara ancak o mıntakalard:ıkt 

mekterıterde tahsil eden talebe alınacaktır. \'alınız lscanbll· 
mıntnkasındaki kız ,.e erkek leyli Lise \'C orta mektepkrlt 
lzmir kız lisesi nıiistesna olup her mıntakadıın gelecek tak 
beyi alacaktır. faenköy lisesinin ikinci devresine taicb• 

kabul edilecek birinci denesine a!ınnııyacakıır. 

2 '- Diyarbekir orta mektebi Adana ye Diyabekir İzmir, 
:\lanisa ve "\ ydın orta mektepleri lzınir Emanet mınca· 

kalardaki ilk mekterılerden mezun olur orta >ınıflara girmek 
isteyen talebeyi kabul edecektir. 

3 - Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kız !hesi olma· 
yan \'ih\ycı!erdeki orta mektep mezunlarından YClisinİn ser· 
veti kendilerini tahsil ettirmel!;e mliS<ıit ulmıyanlardan faeıı · 

küy ve lznıir kız lbelerinin ikinci de\ relerine miisabaka ile 

onar hiınım alınacaktır. 

lmtihanlar tc;ekkül edecek heyetler tarafından orta mck 
teplcrdc ) apılacaktır. 

-ı - Leyli Liçruli talebe hiç hir yerde mıntakaya tabi 
dcp;ildir. f,ıediklcri mekteplere J!;irebilirlcr. 

,; 1.cyll meccani talebe ıı 1 S nıınrnrulı kanun ımıd 

hincı..: oılisubal.::ı ile tefrik YC kadronun mtlsallesi nispetinde 
mckıepkrc kabul olunııcaktır . . \llisalıakalar e) Jullin 21 inci 
cumartc>i glinü mekteplerde yapılacaktır. 

6 - .\lcktep!trc girmek isıiycnlenkıı yıılnız !ıuviyrı 
cüzdanı mektep tasdikname ve\ 11 şahedctııame'i aranılacaktır. 
1 llismihal ve idare mtdbi mazbatası ı;ihi halkı nü.şk Lıl;iıa 

uğratan ve mekteplcrce temini. kabil olan n,ikalar i~ r ,· nd· 

miyecektir. 
7 - i\lüsabakada kazanup meccani olarak k:ılıul edilen 

talebe 1237 numarr,lı kanunun birinci ınadde' i nıucilıiııcl' 
mlikellcfiyyete \ e ikinci maddc;i ıııuci!ıiııce de raznıin .ı tJ 

tabi olacagındıın mektep idarelerine kanuna tcdikan bir 
teahhürname verecektir. 

8- Leyli meccani talebenin kayt!ii kalııılll kanun nıuci 

bincc mektep miidiirkriyle mekteplerde muallimlcrden tc~ckklıl 
eden komisyonlarn terkcdilmiş oldugundmı t;ılipleıin doİ);· 
rııdan doj!;rnya mektep it!ardcrinc miirııcaaıları hlzını d ır. 
Bunt!an sonra \' ekaletc gündrilecck istididalar ii z cri:ıc l' it 
muamde yapılmıyacaktır. JJ,\nı keyfil'et olunur. 

Ankara orta muallim mek
tebi müdürlüğünden: 

Ankara Gzi orla muallim mektedi kalorilt r, elektrik, rn, 
havagazı tesisatı işlerini idareye muktedir bir fen memLru ile bir 

muavine ihtiyaç vardır. Her iki vazife sahibi mektepte yiyecek 
ve yatacaktır. Fen memuruna ayda 1 50 re muavine 7 5 lira 
ücret verilecektir. işin ehli olup talip olanlar ell,•rindeki hizmef 
vesikalarile §Bhadetnamelerlni alarak Maarif eınaııeliııde orta 
muallim mektebi müdürlü~üne müracaat etmeleri ilan olunur. 

fslanbu/ kız muallim mektebi 

müdürlüğünden: l\!ekıchimizcle 

2-ı A!!;ustos 929 dan itibaren 
namzet talebe kaydına ba~

lanacaktır. Birinci sınıfa k:\

ınilen nehari, üçiincü, dür
dlincli ,.c be~inci sınıflıırn 

leyli' ,.e nchıırl talebe alına

caktır. ikinci sınıfa yeniden 
talebe alınnııyHcaJ..ıır. '.\liı>a

hHka 7 Eı Ilı! 9'..!'l cumarte'i 
glinli yapılllcakıır. Şeraiti öl!;
rennıek isteyenltrin mekkbe 
mıiracaaıları. 

lstanbul sekizinci 

sinden: Bir deyni 
icra daire· 

mahkum 

Dona nıüna~osnsı 
Pendikte Serom darulistihzari 

müdüriyetinden: Müessesemiıce 

kapalı zari usuli!e yüzde on 
beşi kırım; müıebakisi yerli 
olmak üzere iki yüz (dana) 
alınacaktır. T oliplerin şarına

mesinl görmek üzere her gön, 

münakasaya iştir ak için de yev!" 

ihale olan 4 Eyini ! ı29 çar
şamba günü .sat ondan on 

ikiye kadar muvakkat teminat
larını ddterdarlık oiııa81nda 

muhasibi mes'üllüğüıııüze badel
tevdi saat on beşte ziraat mü
esseseleri ınubayat komisyonuna 

gelmeleri. 

Tiyatro ve •lnemalar ı 

lnkilap tiyatrosu ve ,\nbra 
opereti: Hc~ikta'ıta yeni !';ırk 

tiyatrosunda 1 cı aguscos p;ı

z.artcsi ~linLi ak~anıı [,\r~ın 

malalan] Kalkas opereti -* 
perde. 
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1 B 
a.A rlf .ekftleti hcoıabına tahsilde bulunmak 

- u sene Lvıaa 1 l ... d 1 . d n· 1 ak ijzere ecnebi memleket ere ise ~e· 
YC av et erın e muaı ım o m 
ııtnu aa\ebe ~ıecektır~ 

T ahs'lt ~upları ıunlardu': 
1 - - Riyaziyat 

2 - flıık - brnyt 
3 - Tnbil ıhmler 
4 - Tarih c.ografya 

5 - Ticaret 1 sil ve ikisi 
· il - Nafıa vekAlcti hesabına birh A . ıt · ) - baka vrupa) ıs 

nendisli~i tahsrl etmek tııere bı musl kt b" a 
l 

d' me e l vcy 
iz:ım edilecdctır. Taliplerin mu ıcn ıs 
rnildavhnlerindr.n olması }bımdır. ı:,,,._ il Lı:...,.." 1 ek t:zere 'wt<"r 111.vzuur 

llI - Maden nıübendisliği 111~1 .etm d' -ektt>bine bUmü-
.ı ı. . . ) mııa ın "' ırr~li taralıadan F ra11ı;ada (Sentet:en . 1 • bir Jireden mezun ı 
ıabaJca hır talebe iz.aırı edilecel..1ir · T -~;ı;ektebin programla· 1 

Ve riyaıiyata layıkile aştna olmakla bere d ed Fransızca bil- ' 
d b·J c.ek ere<: e 

rını d~rudan doğruya talcip e e ı e 

rnesı lhımdır. lklsl Alınanyada,birl 
iV - Harita umum miidürlü~il namına bllınüsabaka 

F d (j -JJ ·) h il etmek nzere ransa a fcnnl mesaha ·eouezı ta 5 
. ,.e OarülfOnundan 

tlç talebe izam edi!eceltir. 'f tı1iplerin bir lıse ,: d r 
1'n d . l 1 alan azım ı . 
eıun veyahut Oarülfünun mü aYım 0 

!l• I k t !ebenin seçll-

v iL -A b cl)nderi ece a 
- Maarif ıvekA\eti ıfJC83 ına & Maarif fıpio· 

.a\esl için açılan müsabaka fCl'aitl ile ıııiialname"" .Müsabaka 20 
ltllerı lle l.Jse müdürl~lerine ıebli~ olunmuJhlf· 
"e 22 Aiustoe 929 da yapılacaktır" ırecek talebe.Ye 

VI - Digor vcklletler namıua ınn~akaba :Uünun• tebliğ 
ait kabul ıeraili ye süalnamderl Liselerle ar 

edıleccktir. 

Divanyolu: Çifte saraylar 
Bitün ~ınıfln ıeffil edilmiı tam devreli lisedir. Kayt 

ve 1rab'11 ıılcrine 19 .:Ağustos pazarteıi gününden itibren 
bflnmııbr. Müracaat zamanlan cumarteei, pazarte9i, 
pe11embe giinlerJ ,aat 10 dan 17 ye kadardır. 

Telefon: lstanbul 1995-3496 

Maarif vekaletinden: 
1 - Bu yıl erkek ve kız muallim mekteplerine a1ına· 

cak talebenin müsabaka imtihanları 7 eylül cumartesi 
-günü yapılacaktır. 

~ - imtihanlar muallim mektebi olan vilayetlerde mu
allım mekteplerinde muallim mektebi bulunmıyan vilfi- . 
yetleroe de Maarif müdürlüklerinde yapılacaktır. 

~ - İmtihanlara girecek talebenin aşağıdaki şartları hanı; bulunmaları lazımdır. !•--~---••••••••••- •s••• 
1 - Türk olmak. lstannbul Şehremaneti ilanları 
il - ilk mektep mezunu veya orta mekteplere müda- _ _,.,~-~---

vim veya bu mekteplerden mezun oımak. Benzin münakasası 
III -14 Yaşından küçük ve 18 den büyük olmamak 7 ~ 

(bu yaş birinci sınıflara girecekleı: içindir. Di~er smıf- Il ŞJıremanetınden : Mitba~:ı r1a lu1.um gorulcn J 7T9 t· ı__ l 5 k o bıınzin kapalı zarfla miınukas.ı\·a konmuştur· 11 ıp· 
.wa a macak talebenin yaşlan da bu esasa göre hesap ı J 1 edilecelctir.) erin ,artnamc ıılmnk için her guıı levaıım müdur uğııne 

gelmeleri teklif mektuplarını dn ih:ılc gunu ol:ın 5 eyi ıl 
lV - Her. türlü hastalıktan ·salim olmak ve uzvi 929 per~etıbc günü saat on beşe kadar mezkVr 11R1dürkilC 

lrusurlan bulunmamak. '\iCrmeleri. 
V - Resmi ve hususi m~kteplerden tar~edilmiş ,..'!"~~---••••••••••·~--

olmamak. Mülkiye Mektebi kayt ve 
4 - Bu şartlan lhaiz olanlardan muallim ~tep- k b 

lerine girmek isteyenlerin aşağ..da yazılı vesikalarla doğ- a ul şartları 
rudan doğruya muallim ıın.Wepleri ve ya Maarif Mü- u_,,lr~ nd 
dürlükterine müracaat eım.ı.n au. .. a... ı ·ıu n.tye Hektebi müdiiriüga eıı 

A - Hüviyet cüzdanı. l - Mülkiye M~ebine talebe \~ne eylnlnn bir nal 
B - Mektep tasdikname ve ya phadetnamesi. tünü haılanac:ak ve ytmıl iltlııd pü alıpnıı nthıy« ..,ılccckılr-
C - Sıhhflt raporu. 2 - Kabul olunaca'k tale~nln ıstıdıuına rapten A. hU:;: 
5 - Mıntakalannda muallim mektelıi olmıyan ve andaoıoı 8. ımn dcwelı lıoc ,.ıı.d....,.e •C!J' ..,.;1ıı>oın 

ya olup ta kadrosuna nazaran talebe alamayan mıntalca- D. Sıhhat •• "il r..,......• C. ilç adcı foıotrıılııu R. ıııckt<ıt' 
larda muvaffak olanlardan bir kısmı l<adrmu mÜMİI •Dmun<>I mevaıt tuh1ıill ve kefalet ococdinl (bıtbi ,...ıdoo 

l d
. v il k l k b ımusaddak olarak) cumartesi, P""nrte..1, perıeın~ ıeııltri -' 

o an ıger mua im me tep erine a ul olunacaktır. ........ D• L • ..ı.-ondan on altıya kadar mektep idaresine sevdi etmetl ye f* •r 

Bu gibiler kabu1 cdildiklt!rİ mekteplere kadar yol lbulunanlann göndenn~ ~lzımdft" .ı._ 
masraflaruu kendileri temin edeceklerdir. 3 18 yaıından ulak :ve· ylfmlbetten büyıık olanlar rocıa"" 

6 - Bu yiı mekteplerimiz kadrosunuD müsait ol- tıtbe kabul olunamazlar. mamasına iııillııi kazanaıiların içinden en güıilMeri 4 - Tahplmn ailcdı mııoyyetı ....,....ı.. Polo ....,. .,. 
kabul olunaca\I ve yüksek sınıflara girmek isteyenlere IOlün yirmi üçüacD giln8 mn.ı.bıılta ımtthonı ,..r-l'"'· 
lercih edilecOlctir. 5- Kaydolunan Elcndıler l.er holde ~oltııı ytnııl ıl;tnd .... 

7 - Muall\m mekteplerine girmek isleyen\erin ne mü akşamı bi1.zat mektepte tspatı v1lcut etraeltıfıder. -

SMtl~ mıüra at .edeeelCle~ ve ne gibi ~rtları haiz '6 eyuer.f e panayır 
~~ lhım plecefi yubrdıiki maddelerle göSteril- V U 

Taliplerin bundan sonra Veldiletf: değı1 doğı'1dan Geyve belediye riyase-mıştit. 

d<>fruya uıuallim mektepleri weya .Maarif Müdürlüklerine tı•ndeO: 
müracaat ctme\eri lizımdır. 

Vekile!• gönderilen istidalar üzerine hiç l>ir muamele . ilk . .M• ol~':"k lcıi~t ve Eılillftn oıı dö~de~ yapı~ ;ıan olunur. ıcsı gunıındcn ınharen uç gdn mııddetle dev•-:ı dere~ 
pannyıra gelecek .ziıvvarın isrirnh:ıtlnrı için ki bafakalır 
ot<Jler mc\'cut buJundt~ !!'ibi esnıdlarıt ı:nahtu.§ nn 

ve çarşıda iki tarafı yol, 
Sidcecinin hacı Ha1il ve 
'hacı Ma'hmut bey va1uf 
dükkanları İ~ mahdut 
155'00 kuruş kıymetli camii 
kel>it aakhnd• bir <'!iik· 
kan gene çarşıda Arap oğ
lu Süleyman, Leman barllm 
ve çolak ,zade dükkanı 

"Ve tarik ;le nıa'hdut 6700 
bnış kıyn:ı~tli Camii 
Kebir V.akftndan hir 
dülck:in '\·e Uzun 90kakta 
Diroğlu, Lalo~u Jbrabim 
Hlffız ve Molla Ahmet 
vereseleri ve tarik ile malı· 
dut 1250 kuruş kıymetli 
Halime Hatun vakfından 
ıbir kıt'a ta& 've Çarttda 
ot paza!'ıAda Cami ve A
lay bey Z3tle Abdullah bay 
hanesi ve üç tarafı tarik 
ile -1Aahdut 25500 kuruş 
kaymetli Hacı ~i ata ca
mii vakfından yedi bap 
dükkan ve eski Kuyumcu
lar Arastasında iki tarafı 
tarik ve Bedir zade ve 
Abdi .zade dükkanı ile 
mnhdut 10200 kuruş kıy
metli Saden zaae vakfından 
bir dükkan ve Hacı ibra· 
bim maballesiape Şamdancı 
zade Osman F1., Soğanye· 
mez oğlu vereselerı ve hmk 
ve yey~n Ahmet veresdcri 
ve tarik ile mahdut 18000 
kuruş ~ıymetli Kütüphane 

11 
vakfından Hane Arsası ve 
hül...-ümet ıcivannda kuzucu 
zade Ethem v,. Hacı lsma
il zade Sadı~, Muhaclr 
Hasan, kara Siileymanların 
Hakkı ve tan1c ile mahdut 
1375 kurut bymetli zeıce .. 

riyya Ef, vakfm°dall' bir kıt'a 
bahçe ve Oluklar Altı nam 
mahalde üç 'tarafı tarik, Ha
nım oğlu Ahmet, köse ha• 

i .. 

in~n edilmekte olcfuıtund:ın ı~rzu buvurıın esnaf ve cuclc:ı k n • J ka aca -
teşrifleri Jı:ılinde nzim istif .ıdeler remi• ve ınemnun 
lım ilı1n olu..,ur. 

nesi ile mahdut 6000 ku
ruş kıymetli Mua1lim hane 
vakfı üç bap dükkan ve 
Demirciler .çarfWQda iki 
tarafı tarik, .Kasap .7.&de ı~ . h diiı&am, Emir Ali "Zade ,US ya"'r a derı· ı ı .. acı 
haneıi ile mahdut 10500 T kuruş kıymetli- l1yas -:ıta ve T' t • S i d-.. --~aO: 
1 

·ı .... """"'h ıcare ve anay o _.JPU 
sma1 Ket üda vaidından ~eaııiş 

dört bap dükkan ıve ikocn . Ru.fiya) a SC\ k ve ~hraç edilecek işlenaıit ve 'k edi~ bağ nam mevkide Nuri Et. dcrılcrın tevziat listesi llmsat \'ekaletince de ıaedı olan 
ve Alaboz veresesi tarik ve ochda rıılik olunmu tur. Evvelce mtiracaat eunlş his ·ıe hd ' . · ' k dilerlne ta s ı Rla ut 27000 k,uruş zcvırt 'c mues::.csatın hu listelere bakarak en e ye kıymetli Camii kebir vak- edilmiş olun malları acilen gumriiğe indiJ',el"tk :lllUl)en ıerittl 
fmdan bir kıt'a tarla Uzun temhir için o,laya h:ıber , ermeleri "l/e menşe şatııdeaııme 
•<ıkakta ~yış zade, hatip 

1

_.:,:n;.:i m:,:a::,:l~ın:,:_:1~Liz~.~un~1~u-te!::b~li_Eıt_,~:c~lt~An~o~l!!u!!:nur:;_· ----:-:-----
oğulları, Ekiz oğlu berber A Si 
Hasan ve tarik ile mahdut S80SÖr münak858 : 
1250 kuruş kıymetli Ha- ,., r otan eerrah-~ime hatun vakfından Şchn:mnnctinden: Bedeli keşfi 11040 ıra flı -"na-
bi.- kıt'a tarla ve Çar>ıda paşa haotanc inin a nn<Ur moııattr•ıl•~ k•ııaı:. .. ; 1<qil t:'I· ~ knsa) n konmu tur. T lliplerin şarcna1»e ,alma ~ eıme-
Kınacınm hacı Ali, Tayyar k durh\ğüOC: g nı mı ~örmek için her ~un JevazıPl mu <> Jul 929 
zadeler hanı K d ı · ·1· kl"f "h 1 u u· olan - ey ı asap za e- crı. ~ ı mektuplarını da ı a c g n 
ler, tarik ile mahdut 10250 pazartesi ~umi mezkür mııdiırluıe vermeleri. 
kunış kıymetli Cami kebir İ bUI vakf.~dan bir bap dükka- Bir numaralı st~n .. nı~ nızası% ve lasılasız yir- • udur mı seneyi mütecaviz ıt:a- nafıa fen mektebi m -
mandanberi Evkaf idaresi tarafından tasanuf edil- lüğünden: .ı.... ~e __ .Jen 
mekte olduğundan kanunu c:fdttl oo•• • vn:o 
medenin 639 unc1ı1 madde- Mektep parasn:. ve leylıdir. Tat.ati nril e açdnıak ,ıalU'dl 
• vT ibaret iki senedir. Nehari htr L-·lant'Ç ck'1' L-- ol sıne te ikan idarei mcz- uew ~an laıatb-sıı. • • 

11.~ hasıl olmuştur. Bu devreyıe orta ..,ktep d•n 0 L olsun olma· 
KUre namına tescil mua- rerJer. Mürac~at adedı alınacak talebe adedın " Çd"I 1 kadar 
melesinin ifası idarei meı:- 1 f iL d ci ece mua e r.s ne em JU cvsa ı haiz olanlar {hesap. .,10 er bale• 1,J,ldırler. 
kure müdürü tarafından cebir ve mükemmel mıtSAtteh hendeııe) deıı ıniııa ..ı 1fA dadat 
talebedilmekte olduXrundan y . ' va 15 erö arasın . ~ at i 7 2S e kadard:r • .kayt ıan1Pl· V 1a ki ııı.ıme nıerbudt 
yukanda ~azılı gayri men- Tedrisata birinci teşrin baımdı f>atlanır. e 

1 

kullerc tasarruf iddiasında hır istida ile müracaat olunur. 

bu1unacakların muhakeme- t 
nin muallak olduğu 1 ~eş- l!L..~'s:t~a~nbu=~J ~Yi~·':a~y:.e;:.ti~De;;f.;te;r~d·af~rft~ğ~ı ~fl~a~n~a~ıw:: 
rinievvel 929 ilarihine ka- L' ı tun uıahaU°"nJe 
dar Burdur sulh bı.Jwlc "-ı-u oruı - \ksar.l\ J:ı baklalı nema c h t.JO IUlt' • Olu uı-
m ah k emc sine müracaat t>t· kuçiık Jnııga wkaj;ıncl ı 37-39 nu01arnh 117

9 
mcuo • ü 

meleri "ve aksi tadirdc id- men bedeli 7CR liro, hcddi dort taksitte "rlletekri'.i ~ 
d ialarının dinlenmiyecel!i •·• l ede 2 eı Jul 9 2•1 pııtnrıe.I glınu """ 1 S ıe D<ltcr arı "" 

ilan ohlfnır- pptla<:akur. (:'97} 
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işareti Loı u'walrdır 000 ~-~~ 
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Ilan 
Devlet Denıı!Jl'ollcıı·ı ve Li-
111(111lcıı1 zıınzııızi icl(11·esiı1cleız 

Münakasası lesholunan 60 km· yol malıemc•lnden yalnız büyük 
malzeme tekrar kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 26 eylül perşembe günü saat 16 da An ~arada 
Devlet demir yollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

tem i natlarını ayni günde saat 15,30 a kadar umumi müdürlük 
lı:al~mine vermeleri IAzımdır. 

Tal ipler münakasa şartnamelerin! 1 O lira mukabilinde Ankarada ,. 
malzeme daire•inden, lstanbulda Hayd~rp14a mağazasından tedarik 
e2ebilirler. 

YEDİNCİ BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
2 inci KEŞİDE: 11 EYLÜLDEDiR 

B(YÜK İKRA~IlYE: 

35,000 LİRADIR 
Ayrt('a: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikramiveler ye 10,000 liralık bir 
• 

ıııiil,:ifat. 

Bu keşide<le cem'an « 3,900 
kazanacaktır. 

3'.),000 lira zazanan 9924 numaralı bilet: lıtanbul 
Ankara, Trabzon, lzmır ve T urgtluda, 

) 8,000 lira kazanan 30811 numaralı bilet: btanbul 
Edirne, lzmir, Acıpayam ve Sam•unda, 

15,COO lira kazanan 33166 Numaralı bilet: latanbul 
Haymana, lzmır, Ödemlı, ve samsunda, 

1 2,000 lira kazanan 1275'9 numaralı bılet: İstanbul 
lzm!r, Çanakkale, ve Samsunda, 

1 O'OJO lira kazanan 32575 numaralı bilet: İatanbul 
Bursa,lçel, lzmır ve Osmanelide 1aİılmııtır. 

Acele satılık ve kele
pir bir mahal 

Bey~lunda büyük parmak kapıda Afrika hanı kar§l'ında dört 

dük kAn ve bir garaj ıkı sokağa nazır tahminen 380 arıın,elyevm 
icarı senevls! binbeıyUz lira. Lüks ve modern bir hamam ve apart· 

man !nşaMna müsait sermaye sahiplerinin parasına yüzde 18-20 
raız getirir. Krokisi hazırdır. 

Müracaat mahalli : Bcy~lunda küçük Parmak kapıda :ll nu· 

maralı emlak idare>lne müracaat. 

14 

Türk mekteplerile faydalı eserlin 
illnlannda o/o 20 tenzilat yapılır 

Büyök ve ya b!r çok def1 için \'Crileıı 1Jjn1ar1ı 
hu5u.lli i mahiytttekl il&nl:ırıı ücreti 

idMe ile kararia,tırılİr. 

S1t1 rı J{ ·11" ı 

6-8 inci 13yfaJ3 12. ı;.l 
5 • • Y5 
4 • 4) 
2 • IO'l 

1 ı • .. 2.).) 

Bıı gccckl ay İ b I k d d stan u , Babıali, An ara caddesin e «V a'.<ıt,, yur u 
Cuete:.h:~ b:.1smtl t~l1 lı~1ı>.ı\ Mıı Y~P 

R S. H. Ot.:1ııt ac:!:ıtsıl 1 
]ı-s inci ıayltt l• }ıo 
ıres:nl iU.nl 1~ 

... 
tel 1~70 l fd ;ırc işleri ) 1971 ( yaı.ı lş)crl ) • tel~raf: 

Denizli belediye riyase 
tinden . 

Denizli ıehrı Elektrik inşaat Ye tesisatı bir buçuk ay müddc tle 
21 eylül 929 tarihinde denizlide ıhale edilmek üzere ve kap>lı 
zarf usulile, münakasaya konulmu§tur. 

inşaat ve te•isat proje, keıifname ve len raporu ve münakasa 
ihale şartnamelerinin birer, surretlerl Ankara, lıtanbul ve lzmir 
senai ve senai müdüriyetlerine gönderilmiştir. Talip olanların mez· 
kor müdürlyctlere müracaatla muktezi tetkikatta bulunarak malumat 
istihsal ve şartname mucibince münaka•aya lttirak"'-edebilecclder!, 
daha fazla malumat almak arzu edenlerin denizli belediye r!yase· 
Une müracaatları ilan olunur. 

Mahrukat münakasası. 
Yüksek baytar mektebi r . ktiirlüğün:len: 
lhalesi hasbelicap tehir idileıı mektebimizin bir senelik malı

rukatı kapalı zarf usulile yeniden münakasaya konulmuştur. Ta· 
!iplerin şeraitini anlamak üz~re her gün; müna~asaye iştirak 
için de yevmi ihale bulnan 21 ağustos 929 çarşamba günü saat 
14 te Deftardarlık binasında müesseleri mübayaat kumusyonuna 

j • 

gelmeleri. • 

Akhisar tayare ce
lııiyetinden: 

Bütün tesisat ve telerruatile tayyare cemiyetine alt 
sinema binası iki setıP. müddetle 7-8-929 tarihinden itibaren 

yirmi bir gün müddetle 27-8-929 tarihinde ihalesi icra 
kılınmak üzere mtizayedeye verilmiştir. Talip olanlar şeraiti 

anlamak üzere tayyare cemiyeti (Manisa ) Akhisar şubesine 
müracaatları. 

Ankara P. T. T. baş 
müdürlüaünden: 

Ankara posta ve telgraf baş müdtiriyetine merbut mer· 
kezler arasındaki posta sürücülükleri bir ağustos 929 tari

hinde i · ııren yirmi ' ün nıüddetle münakasaya çıkarılmı}· 

tır. Taliplerin mahalli posta ve telgraf müdürlüklerine mü· 

racaatları lüzumu Han olunur. 

Manisa vilayetindeı1: 

:z: __ = ..... 

Beyoğlu mal müdürliiğiin~e11_: 
•Numarası Semti nıeşhuru Mahallesi Sokğı Cinsi mülk kımeti mu!ı c.mm • ncsı 

305 Büyilkdere Bürük dere B. dere Dükkan 15500 
2 > » > Apartman 
Evıaf ve müştemilat<: Zemin katı odunluk ve kömürlük 1 ~ci kat 2 oda labJesthane ? 
nci kat 4 oda J abdesthane 1 mutlak 1 çamaşırlık 1 daraça ve bahçeyi havi 

B.ılada evsaf ve müştemilttı ve muhammin kıymeti nıuhnrrer apartunıan ve altında ki dükkan 
4 ağustos tarihinden 24 ağustos tarihine kadar yirmi gün mü.:ldc!le kapalı zarf usulile ın üza· 
yedeye vaz edilmiştir. Bedeli ihalenin nısfı peşinen ve ııısfı digeridc tarihi ihaleden br ,en 
sora alınacaktır. Talipler müzayede ve munakasa ve ılıalat kanununun 10 runcu ımdd ese 

muciblnc.e tekliflerini bir zar! derunine v:ız ve temhir e\!erek ve üzerine is~m ve hii.viyd nı 
yazarak ışbu z.ırfı yüzde yedı buçuk temınatı nıuvaakale ve ya banka mektuouııu ha\l d ıg r 
bir zarf derunine koyarak ve temlıir ederek ve iş:ıu zarfın üzerine ( Büyük dt'Te:leki apa ı tıı· 
mao ve dükkft:ıa aittir ) ibaresini yazarak müzıyejeııin son günü olan 24 ağu;tos 929 cuıııancsı 
ııüaü saat on dörde kadar Beyoğlu mal nıüJürlüğünde müteşekkil satış ko :ıııs yoııu rı,as;t" e 
makbuz mukabilinde tevdi eylenıelcri lazımdır. Talipler müzayede münakasa ve ihai&t kaııuııu 
ah~amile bu baptaki satış şarlnamesi ınevadıcı babui etnıeğe mecburdur. 

Nafia fen mektebi 
dürlüğünden: , 

mü-

27 temmuz 929 tarihinde yapılan münakasalarrnda tek
lif edilen fiatları muvafık görülmeyen beş kalem fazak ile 
hiç talip zuhur etmeyen et, ekmek, sebze ve kok kömürü· 
n in 29-8-929 perşembe günü kapalı zarfla tekrar miinaka· 
sılan ı·apılacağından taliplerin o günde mektepte toplanacak 
komisyona gelmeleri. 

Mektep kitaplarına 
fiat tayini 

Devlet matbaası müdürlü
ğünden: 

Mektep kitapları flatını tayin etmek üzere l\Iaaril 

veka.Jed Celllesl tarafından bir komisyon teşkil edilmiştir. 

Tab'ı bitmiş olan kitaplarını matbaaya hemen tevdi etmeleri 
lüzumu tabilere l!An olunur. 

Posta ·teleraf levazım 
ve mebani müdürlü -
Qünden: 

1 -idaremiz müstahdemini için [imal ettirilecek 2500 liA 
2700 çift potin kapalı zarf usulile münakaıaya konulmuştur. 

2- Monal.asa ağu•tosun 24 üncll cumartesi günü icra edtle
ceQ!nden taliplerin ıartname almak için ıtmd!den , teminat ve 
teklıfııamclerinl ihtiva eden kapalı zarfları tevdi için de me:d:nr 
tarihte saat 14 te lstanbulda yeni postanede mübayaat komisyo· 
nuna müracaatları. 

Pendilr.te Bakteriyolojihanesl 

baytar! müdüriyetinden· Kapalı 

zarf usulile müessesemiz için 

23,500 adet muhtelif cesamette 

ve serom darüli>tihzan için de 

5(.00 adet tam kiloluk 

alınacaktır . Taliplerin tarlna· 

melerin! görmek üzere her gün, 

münakasaya ittirak için de yevmi 

ihale olan 4 eylül 929 çar· 

ıamba günü 881\t ondan on ikiye 

kadar teminatı muvaklı:atekrin! 

defterdarlık binasında muhasibi 

mes üllüğilmüze badettevdı saat 

on dörtte ziraat mliessesekrl 

mubayaa! komisyon una gelmeler!. 

Ağustos 

l<ebiülevvel: '1'4 Bur,: fuel i 

lIJ[!J 
Pazartesi 

Nama:ıı Yakıtları 

Manisa memleket hastanesi için 1400 lirp kıymeti muhammi
nesinde birkaç kalem a!At ve edevatı tıbbiye ahnııcaktır. Alltın 
cinsleri ile mubayaa şutnamesi lstanbul ve izmfr sıhhiye miidiir- 1-"""".;-::;~------7-------~--·---1111-__________ _J, f, 
lülderinde mevcuttur. s'1 k bele 

Münakasa müddeti 28,8;929 cumartesi giiniı saat on buçuita aray azası ,.. 
kadardır. 105 liralık teminata istinat etmi)·en teklifler nazarı 

itibare alınmıyacaktır. ilan olunur. diyesin d eı1: 
İstanbul liseler mübayaat Trakyada Saray kazasında emtia! ticariye ve hayvan alım 

komisyonundan: satımı yapılmak üzre her sene ağusto•un 31 lncl glinU küşadı 
mutat olan meıhur 

lstanbul erkek muııllım mektebinde olbaptak! keıilnamc ve tart· ı k 
name mucibince yapılacak tamirat ve ın, .. ı kapalı zari uıulıle Ba çı panayırı 
münakasaya konulmuıtur. 8 Eylül 929 İarihtne müsadıf pazar 

günü ihalesi icra kılınacal<tır. T alıplerin ıara!ll anlamak Uue lise- Bu sene de kemafissabık kuıadı mukarrer bulunduğundan teşrif 
)er mübayaat komisyonu kttabetine müracaatları. edecek tüccar ve esnafın ezherc!het memnun kalacakları illin olunur. 

ı\ Ôllı hıt.li >Jıı+-.. Y•hı 1-,,-, 
5,14 12,17 16,US ı9,03 i0,45 3,21 

Buıün dofanalra !ıl:n; 1 

~b~%y N~~~an l 
Günün naılhati: ı 

Aylne~ı __ hitlr _ kl?i_nin ıara b.ıkı lmaı 

Şahsın gorün~ riltpcl akh cscrindl 
Buıünk~ hua 

Ri.izı:Ar poyraz ve ha\·a açıltır 

Mao'ul müdür: Refik Ahmet 

1 ıJK1'ırı 19 Ağustos 1929 tefrikası: 21 ·r yı da aç n. İngilizceden mütercim: Giizin f\'uri 

" Ogüstüs " mor elbiseli 
kadının yanına oturmuş 

siması kadının cazibesi al

tında şaşkın bir hal almış· 

tı. Benim ası !zade refikim 
çok cazibesizdi. ince sesli 

ve sevimli etvarlı idi. Bazı 

sö~lediği lakırdılardan ken

disini dinletmiye alışık ol· 

duf;unu anladım. Bana, 

beni gördüğü andan beri 

hayran olduğunu ve ke~~i

sine benimle beraber ol· 

mak saadetini verdiği için 

mister " Baça "a - çünkü o 

Ledi "Tilçester" le yemekte 

beraber oturacakmış • mü

teşekkir kaldığını söyliyerek 

şunu da ilave etti. 

- Siz bir lng iliz k&dınına 
benziyorsunuz. Bu çok 

iyi bir değişiklik. Onlar

dan arlık o kadar bıl<tım 

ki.. Bütün çizgileri biri 

b:rinin ayni.. 

Lakırdılarından şu nrti

ceyi çıkardım. Yalnız ya· 

şanacak 

lngilizler 
< rıle pek 
!ardır. 

bir Paristir ve 

de tabiat ıtiba

çok ham insan· 

- Burada o kadar çok 

gürültü yapıyorlar ki dedi. 

- Büyüklüğün cezası 1 
diyerek güldüm ve: 

- Mesela ben ne ya
pıyorum diye hiç aldıran 

yok! dedim. 

- Ağızlarının tadını bil
mediklerinden. 

Dedi. Ve bana perestiş

le baktı. 

Artık bu adamın fikrini 

anlamıştım. Bütün arzusu 

sözlerile ve mevkii ile beni 

mes:ıur etmek 1 Fakat onun 

hissiyatını gösteren sözler, 

ince sesile o kadar kon;lk

leşiyordu ki gayri ihtiyari 

gülümsemekten kenciıri a· 

lamıyordum. Neye güldü
ğümü anlamadığı için çok 

ümitleniyor ve seviniyordu. 

- Soğuk bir akşamdı. 
Salon büyük olduğu halde 

on, on iki kadın ateşin et· 
rafına toplanmışlardı. He • 

psi biribirini biliyordu ve 

teklifsizce yekdiğerile ko • 

nuşuyorlardı. Bebi Kinis bana 

tafsilat verinciye kadar, hiç 

birini bilmiyordum. Morlu 

kadın Ledi "Grenlin. irmiş 

kocası da harpte imiş .. Ne 

hoş kadın.. Bir kanapeye 

oturmuş kehribar ağızlıkla 

çabuk çabuk cıgara içiyor· 

du. Belki üstüste üç dert 

tane içti. 

Ledi "Tilçester. ve il:i 
kadın cenubi Afrika hava· 

dislerile meşguldü. Diğe r 
kadınlar ise elbiselen!en 

kitaplardan bahsediyorln ı; 

"Bebi Kinis. le "Letya. 

zamanın dedikodusunu ya

pıyorlardı. "Letya. diyordu 

ki: 
Benim zamanımda 

bir ~dam bir kadını sever

di ve onsuz yaşayamıyaca

ğını anlıyarak kadını ka

çırırdı. Tabii bu, büyük bir 

günahtı. Fakat o adam 

hislerine hürmetkar oldu

ğu için bu vak'a evlenmek

le neticelenirdi. Fakat şim

di sizler evlerinizde oturdu

ğunuz halde birini sevi
yorsunuz. 

Derken kocanız duyuyor, 

fakat onun sesi hediye fi-

13.ıılarla susturuluyor. Böy

lece ml!sele kapanıyor. fi... 
şık ta sizi terkederek ihti

mal en samimi arkadaşınız· 

la münasebete başlıyor: 

"Eebi Kin is. : 

Sevgili Ledi "Lemhı rl' ?., 

- Letyanın ismi • ne kad;, r 

haince konuşuyorsunuz? 

Bilhassa "siz. hitabile bazı 

sui tefehhümlere sebebiyet 

vereceksiniz. Tabii siz bun· 

dan bizleri kastetmiyorsu

nuz ama ..• 

Diyerek bana fısıldadı: 

- Bahsettiği tarz tam 

"Kordelya Grenli. ninkidir. 

Letyanın kat'i fikirleri, 

pürüzsüz bir sesi vardı. 

Sanki bu sözler kendisine 

söylenmemiş gibi devam 

etti: 

- Bu hadiseler hal iki 

aşk için olursa ne ise ... Fa 

kat ekseriya bir dizi inci 

ve yahut arabalarına güzel 
iki at için oluyor. 

- Bu daha mantıki bir 

şey, çünkü günah için bir 

sebep v;, r. Sizin zavallı ku· 

zenin z gibi olmak ta hiç 

iyi bir şey değil • 

İşte ~imdi Lort ~Edem. 

ona ehemmiyet vermiyor. 

Ledi " Lemburn • bıçaklan· 

mış gibi hiç cevap verme

di. Oturduğu kanepeden 

" Ledi Grenlin " gülerek 
dedi ki: 

- Ne bühtanlar atıyor· 

sun gene " Letya " ? Tıpkı 
hicviyeciler gibisin. Biz 

hayatLınızdan memnunuz. 

Sen bizi rahat bırak. 

" Bebi Kinis • hemen 
atıldı : 

- Evet, çok memnunuz. 

Bizim hayatımız her halde 

sizin zamanınızdan iyi sev

gili " Ledi Lemburn "l O 

zaman öyle ırösteriş havesi 

ve iki yüzlülük varmış ki .. 

"Ledi Lemburn " tekrar 
bahse karıştı: 

- Benim zamanımın in

sanları sizin söylediğiniz 

gibi değildi, Misis "Bar

ton Mils.I -"Bebi Kinis. in 

ismi - Biz daha sakitane 

yaşadık, eğlendik. Bize 

mevdu vazifelerimizi yaptık 
ve evlerimizde oturduk! 

Ledi " Grcnlen " : 
- Sen o zaman "Letya. 

cığım çok sıkılmışsın ki 

şimdi hiç evinde oturmu· 

yorsun! 

Dedi, Bu yaşlı kadıııla 

bukadar hürmetsizce ko· 

nuşmalarına şaşıyorum. O 
da buna hiç ehemmiyet 

vermiyor. Yalnız buna ce
vap olarak : " Sen ıslah 

olmazsın Korde:ye " dedi. 
" Bcbi Kinis " devam etti: 

- Briç oynamazmışsınıı 
ve onsuz ne sıkıntılı hayat 

geçirdiğinizi tahmin ediyo· 

rum. lskoçyada "Edvar.ın 
akrabaları ile oturduğunı 

zamandan onun tadını bi· 

lirim. Çay içerken biraz 

havadan lafederdik. Hiç 

kimse düşündüğünü söyle· 
mezdi. 

( llıblıodt) 


