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I·~ ue oroo~11~nd~ Bütün taahhüdatımızı Traky'alılara müjde [n~dr~ seıı·rı·nı·ız v u u Uu Reisicumhur /l$. nln mm u 1 
~eyah4t1arı hafJeri te-

. hakkak ediyor eı-· • ğeldi muntazaman yapıyoruz 

Zeplin 

Van ak~am astii. 
Tokyoya vardı 

ispirto 9eposu 
Dün vazı esas 
resmi yapıldı Gazetelerimizde pındiye 

kadar tetkiki lazımgelir • 
ken ihmal edilmiı bir mev
tu vardır ; bu mevzu da 
her gazetenin okuyucuları 
arasında ne kadarının ilan 
sahifelerini okuduğu ve 
0 kurno.ktan memnun bu· 
1undui;runu anlamaktır. Zan
nediyoruz ki bu esas üze
r· d 

Bu vaziyet devam 
edecek ve büyük 
işlere cesaretle 
gjrebileceğiz 

Aldıiıttıız meosu~ malamaf<J Gazi Hz. ne arzı t.:::!mattan 
g6re Reisicumhur Hz.nln ıelı- ba,vekilimizi ziyaretten sonr~ 
rimizden Trok.yaya gtdeaklerl Ankaraya ııidecek 

ın e bir anket açılınıı olsa 
gazete okuyucuları içinde 
·ı · 1 an sütunlarını okuyanlar 
0kuınayanlardan daha az
dır. Buna mukabil ilan sü· 
hınlannı okuyanlar gaze-

teyi her §eyden evvel bunun 
için alırlar. 

Gazetelerde ilan sütun
lannı okumak itiyadında 
0lrnıyan kimseler için 
Rat.ete ilanı okumak zah
lllete değmez bir iştir; 

fa!dcniz bir yorgunluktur; 
ıeksiz bir kıraattır. Halbuki 
ga;: ctelerde iliin okuma· 
"'· gı itiyat edenler için bilakis 
Razete sütunlarının kıy· 
rn ~tli kısmı burasıdı; bu 
tarzda itiyadı olanlar ga
ı:ete o!rnmaRı bir eğlence 
değil, pek ciddi bir it ola· 
rak tcli.ıkkl ederler; her 
&ün gazetelerin ilan aahi
f el erini okuyarak mensup 
olduklan i§ sahası için is
tifode yolunu bulurlar. 

HakfkatJ halde bir mem
lekette mevcut iktisadi 
ve tic~ ri ihtiyaçları gör
tnek hususunda gazetelerin 
ilan tüt unları adeta bir 
ayna hükmündedir. Gaze· 
telerdekl ilanların ınuhte
'1iyatından ilan sahipleri· 
nin ihtiyaçları nnlaşılır; bu 1 

ihtiyaçlara taalluk eden 
lllad.Jelerin alım ve sab· 
lllını yapanlarla ihtiyaç 
sahipleri birbirlerini kolay
ca bulur. Gene . her gün 
Razetelerde çıkan ilanlar 
zeki ve fani iş adamları 
için mühim b ir ilham ınen· 
baıdır. 

Bir memlekette ne gibi 
Yeni iş ve ticaret yolları 
Vardır? nerelerde, ne gibi 
~eyler alınıp w.tılmııktadır? 
nerelerden, ncgibi hizınet
lenn muhtaçları ve ya ta· 
lipleri vardır? 

Bu cih :?tlcr her şeyden 
evvel gazetelorin ili\.n sü
tunlarını dikkatle okumak 
'tıycsindc anlatılabilir ve 
ancak bu noktaları hekes
ten evvel gören anlıyan if 
adnmlar1dır k1 hnyat saha
ıında i?üyük i::tifadeler 
tenıın edebib·ler. 

Ga:zete qkuyanlar ara
ısındl\ mevcut olan bu vn
~iYetin bir de ticaret ha
l"atına akseden safhası 
"ardır. Gazete okuyan her 
1§ ~damının mutlaka ilıin 
g"'t u urılarını okuauğum zan-
~lıne:ınelidir. Fakat İ§ sa· 
asnıda muvaffak olan 

~er te§ebbüs erbabının 
ayatı, f aallyeti eyice tetkik 

cdiJtrse görillür ki bunlar 
lllutlaka istihbarat vesa

:linden azami derecede 
Stffade edenlerdir. 

Bu izahab vermekten 
~nksndımız §Udur : mcm· 
ckcurnızde milli maınuliıt 

\ e nınhsulatımızın halkıma. 
tnfından rağbet bulma
ı ~üphesiz herkes arzu 

--
Saraçoğlu Şflkrü B. 

dün Ankaradan 

ıehrlmlze geldi 

Jlf aliye reldlinin 111aU 
işlerimiz etrafındaki 

beyanatı Malıyt Vo~ili Saraçotlu Şakra B. 

Maliye vekili Saracoğlu Şükrü B. dün Ankaradan şeh
rimize gelmiş ve Pcndlkte trenden inerek doğruca Başvekil 
Paşa Hazretlerine miilaki olmuştur. 

Saracoğlu Şükrii B. İsmet Paşa i\z. nin kö,klerinde bir 
miiddet kalmış ve akşam üzeri Çankaya motörile Dolma.
bahçe sarayına giderek reisicumhur llz. ne arzı tazimat 

etmiştir. 
Bir muharririmiz Maliye vekilimizi Pendikce karşılamış 

ve kendisile mali işlerimiz etrafında bir mülakat yapmıştır. 

Şükrü B. geçen bir sene 
zarfında yapılan belli başlı 
işler arasında Anadolu de
miryollarmın Haydarpaşa, 
Mersin, Tarsus, Adana de
mir yolunun mübayaasını 
bilhassa zikretmiştir. 

Şülgji B. demiştir ki. 
- Bu mukaveleler ka

nun şeklinde meclisten ge
çirildikten sonra adım adım 
tatbik ediliyor. Paraları 
muntazam veriliyor. Mersin; 
Tarsus, Adana hattının 
. ize filen iadesi Cumhuri-

yetin muvaffakiyetine bü
yük bir delildir. 

Ayrıca imzalanmış 
düyunu umumiye mukave-
lemiz var. Mukavelename· 
nin devlete tahmil ettiği 
tediyatı muntazaman 
etmekteyiz. "'lliltM mukave-
lenamenin bir maddesine 

istinadep her aya isabet 
eden taksit ki bu bütün 
senenin 1-8 idir. Her ayın 
ilk günlerinde tediye etmek 
[Alttarafı 2 incl ıayıf arnızdadır] 

hakkında oaklile verilen haber 
tahakkuk etmektedir • Ancak 
Trakyalılan çok seo/ncllrecck 
olan bu seyahatin larilp lıenbz 
malUm bulunmamaktadır. 

* Gazi Hr.zretlc~ d · n saat 
4 te Ertu~rul ya t r.« rt:kip 
olarak Mannarad ve Ya
lova sahillerinde bh deniz 
tenezzühü yapmıtlar ve ge
ce saraya avdet etmlılerdir. 
Reisicumhur Hazretlerine 
mutat zevat ve bazı meb
uslar refakat et,iniıer. 

Dün de bazı %e~t ve 
gelen Fransız teyyuecil(:;ri 
defteri mahsusu imza et~ 

1 
miılerdir. 

Havada 
Dört gün 
Üçüncü sayıfada 

Ertuğrul Muhsfn 

Darülbedayi rejisörü Er
tuğrul Muhsin beyin Ui.y

yare ile Parise gidip geldi
ğini yazmışbk. 

&tuğrul Muhsln 18. seya
hati intibalarını gazetemize 

bir kaç makale halinde ya
zacaktır . Birinci makale 

bugün üçüncü sayıfamız

dadır. -
Ka~uı~e mazuruz! t.Usaflr tan-arccflcr tııyynrc 

cemlyctlmlzl %lyarct ettllcr 

''Sarı kuş lstanbulda ınsi1tcre 1ıo;·c:h• dcvıeı-
'' lcr notasına ce\ ap Yerdi-

-uhiti geçen Fransız tay- Londra. 19 (A. A) - Lııhiden 
Bahrıın .• d.. brimize geldi bildirilıyor = ıngiliz hey·eu murah-

yarccısı un şe . . hamının borçlu dc\letler ınurahhaıları 
refikleri Qenıt bır Avrupa notauna yerdıği ce\·abl rouhtıırada 

Assotan ve ı turnesi yapıyor ar 
- ~ Fransızların, tayyareci As-

maruf San l k fransızlıırın . solan için yaptıkları 1Uyiı • 
.. chrimize gclmış- tezahürat henüz haurfardııdır. 

h'ı.ış,, u dunkŞ j\merikadnn A~soh\nın bu son seyyaha-
. Sarı u~, ur. 

1 
son tnyyare tinden de kıırilerimize 

,Ayrupaya ge e.n e en ilk buhsecmlştik. 
ve Uahrımuhı~ . g ç [ Alttıınıfı 2inci sn)·ıfomızdadır ] 

t yyaıcsıdır. fransız 3 -::=-----1 ınüstahıilleri ecnebi 
b arzunun ar 

-;der ; fakat u l mallarına halk arasında 
k 

. ·n yerli ına . l 'b" tahakku u ıçı da rağbeti ınucıp o an ne gı ı 
akkar bl aınillerinin yapın l . sebepler varsa un arı 

1 
bilme erı b 1 • satınak yol arını tetkik ederk bu se ep erı 

l ~ ındır~ Çünkü ıncmlekette bertaraf etıneğe, kendi mal-
azı 1 ının b l' ınal kullan• ınas !arının ucuzlukla bera er 

yer ı üın etınesi sadece evsaf itibarile ecnebi mal
}eaınh mıniyct meselesi deği!- }arından geri kalmadığını 
oir a •· malı d dir; filan ınalın ycr. ı . ilan ve propagan a vesaiti 

ld 
. "hı anlafılınca herkıın ile herkese tamtma~a ça-

o 1.g d 1 · onu kendi ken i erıne . . lı§tllahdır. 
kullanınağa şitaP edctcğın~ llf elınıet As111ı 
ziı.nneUncınelidir. Yer ı nıa -

deniyor ki: Konfern.nsın ır.u' affa

kıyete iktiranı, İngılıl mel!llıbınin 
daha ciddi ,.e esaslı bir ıureıte 

oauın itibare alınma&ına b~ıdır. 

Dayin de,lı:tlerio notası l:ıe şim

diye kadar defaıla ıezekllur ec'li1-

miş olup İngiliz hey'etl murhhnınaı 
tarafından gayri kafi deye reddolu-

nan bir takım teklifah mUphem 

bir •ekılde tekrar etmekten bnıka 

bir JCY yapmamı~tır. 

Bize dermeyan olunan yeni tek
Uler müphem 'e gayri muayyen· 

dir. Veuay muahedeıinln bu bap-

taki mevaclına nbbeten daha pek 

az müsait olan bu teltlıflcr İngtlte
renın c:ır ıabık müttefıklerinin h:ıtı· 

ıı için gösterdı~I fedakarlıklara te· 
kabul etmekten pek uzak. oldıJd n 

:,.,o buııl:ın kabl.ılde mıızl,ruz. 

1 
1 

rın c:eznlnrının oı'ıı:ır seneye 
ibl:iğınn k .... ar verildi. 

Neoyork, 19 (A.A) - Ze
pelin, saat 3,50 de (yerli saat) 

Tok_yodan g6rünmüştiir .• 

Tokyo, 19 (A.A) - Ze
pelin, buraya muoasalat et

miştir. 

Berlin, 19 (A.A) - ~-
pelinin ToJ&oya muoasalatı 

hurada azim sevinç aıe heye· 
1 can uyandırmıştır. 
J:-------__J 
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Serserilır~r 
kır al~· 

1 

Aü:ksandr Zubko~ 1-.a1.r4tıİ 
Fak.at deniz bayatı arnli. 1 gelmişti; çünkü a:ıüştcıilerln il 

hoşuma gitmiyordu. Her şey sıırfettfüleri para üzerinden 
bana tenha. tatsız görünü- yüzde yirmi beş ılııyordu. · 

yor<lurdu. lsveçten uuklaş- On üçüncü bap 
tıkça çalışma hnesiın azalı- Mı'!rsilyadiJ yabancı 
yordu. "Yalans» ta izin iste- tthberl 
dim. Başımda bir çok fkirler Sekiz Ji.,an bildiğimden ve 
vardL ispanyada pek cüz'! hemen her yabancıya kendi 
bir mevcuda buiunuyordnm. lisanı ile hitap eder, otde 
Teşebbtisaamda ince eleyip bazen pek kıymetli müşteri· 
sık dokuynrak va7lyette de- !er getirirdim 

!';ildim. ı "ihayet bir çok ar- Tabii otel temiz ve mun-

kadaşla • Uırsilya tolunu tut- tv.amdı, öyle olmasn getir-
mağa kıı.rar verdim. 1 ·pan- diğim müşterilerin ma;raflan 
yayı m3şiyen karettik Gayet üzerinden bana dünyada yüz-
güzcl manzaralar gördük. de yirmi beş vermezlerdi. 

l•"nkat bu letafetle uzunca Zaten gelenlerin çoğu kamali 
iştiı,'ll.l e lmkAn görmüyorduk. nezaketle kendin! yoldurıı-
.\rkada lanm lsveçll idiler. yordu. Onlara en küçiik tcs-
boyuna memleketlerinden hilat temin olunsa kırk yıl· 
lıahsedi yorUırdL dan beri açken bir lokma 

1 lem söyltdiklerlnl anlı- ekmek bulan köpek g;bl 
yor hem de yanlarında AVi- seviniyorlardı. A!7. zamanda 
raıı~ ı d ii~ünmiye vesile bu- otele gelen müşterilere l\Iar-
luyordum. Onu görmek he- sllyayı gezdirmek vazifesinde 

vcsim hergün ziyadelc~iyor- ihtisas peyda ettim. 
<lu. Dü~unii) ordum: "lstokbol- Müşterilerin kısmı azıumııııı 
ma » ma~iyen gitmek bile Marsilyadan giderken bir hatıra 
icap etse, gidip onu göre- satın almak istediklerini ! .ı rk 
ce~im . , Haftalar geçtikçe ettiğimden bazı mağaz~ sahip-

ccsarctimiz ktrılıyordu, niha- leri ile münasebet peyda ettlm; 

yet iki ay rnnunda l\lıırsil- onlar da bar. a müşterilerin al-

yapı l ıirnbutüvan vardık dıkları şeyler ii%erinden yüzde 
Cstümüz başımız yağ için- vermiye başladılar. Ecnbilerl 

de idi. Elbisemiz berbattı. en ziyade celbeden şey Marsil-
yanın adi mahalleleri idi. Dün

Parnmız yoktu . Gemiciler 

bize muavenet ettiler. Bu 
vapmun sintineslnde uyu

yorduk. lhzen de 11ü>trtede 
vatı yorduk. 

EkH''ri akşamlar urura
nıak Tt.ın uzanır kalırdım . 
Ku,dimi pederimin maliki
ncsiPdc tasavyur cderdlm. 
"Jycrrı,; vosne çensk. köyü

n cin sokak l arında gezerdim. 

"l"ı:odi" nehrinin akıruısını 
Sl ) reJadim. :\loskovada ilı

ti al ır. licadelclerine k;ırı,'1f

dıın 11.a tanede yatar, kokain 

yoklu~undan elem çekerdim. 
Üniimde ~:\'ata~a., hastn ba
kıcı "'Klhdiyıı,. , ·• Lutmira 
"\' croııia,. \'e nihayet '"' Yi
ran.., daima ~\" iran,. dota_<ır

dı. ,\ h! ati ncka<lar muzlim 

idi. \"ali demden bir haber 

almıyalı 

rıüddtt 

~im<li ne 

nekadar uzun 
olmuşru ? Acaba o 

halde idi ? Sonn 
Ji~r \'npurlarııı _guriiltfüü_ 

1•~1Jtiycti lıe!ıcriyenin ne!haaı. 

1 la at._ bunun iyiliği nere
sinde? 

Fnkat cesaretimi kaybet
memek ic~p ediyordu. .\r

k~da~larım birbiri ardınca 

bir yer buldular. Onlard3n 
bıri lıir gün beni bir oteld

ye ötürdü. Otekiye benden 
lıalı:;ctm4ti. 

U:dci lisanca olıın maltı-

1Tl'1Unıı imtilınn etı;i_ Nfuayet 
beni bera yı tecrube hizmete 
alaca;(ını yenı elbisekr vere
cc~"iııi. !akat el • ittin para
sıııı lıcs3Lımıı tııtaa!;mı !'Öy
ledi. Uurıa razt oldum. \"a

zjfeın gillip ıı:tai)oııdan müş

t ri tOf'l•maktı. Bu uretle 

gc:nıo 7.upkof gene kara 
adamı olııyordu ve otı..~inln 

...ı~u hlr ~erili vaziyetine 

·-·-···· .... ······-··-------·· 1'"' ıı ve mr. nleatlnl muayyen 
ve mohdut sahalarda arıyan bir 

hç k~ioin inh!smn laydı ver

m!ycre4i lı.aklwıda1ı jıJdiaJannı 

Clllmhuriyet idareainia b.tana 
elioe geç~i tik ıüwl.en llibaren 

w rd Af pelc hıy;;t. ~ınerderle 
bittot netııyichı filen telczip et

tıgini sı:ylemiş, ve lnhı.ar ida

resinin tevlit ettiği ve edeceği 

büyük mcnf.atlerin bütün mil

lete seyanen ıamil oldu~unu 
işa.rrt e·m ijı.::. 

yanın hiç bir meleketinde .l.·\ftr

silyada gördüğüm kadar rcza-

!et görmedim. 
Münevver adamlar nasıl clu-

ı ur da lendiler ini bu rezaleti 
görm~k. yaşamak lıavcsiııe kc
yuyordı? K•fam bu noktan 
idrak etmit·or. M ütlerilerinıi 

1 
öyle solo.aklara 'götiırnıiye mec

burdum ki, bu sokaklarda temiz 

1 eJb;seıı bir adam daima ölüm 

ı 
tehlilıtsiııe maruzdur. 

• Her cios halkla karsılışırorduk. 
j Çinli k:ı<lınlar badem gözlerini 
i lıileUr:ıne üzerimi.Le diki:yorlar, • 

1 

yıırı çıpl~lc zrnciler önümüze 
ctil.ilip durny0r:~r ·.!ı. Böyle 

vakitlerde ibtiyatl:tr:ne bir mi kağıı. sapardık, Eğer Marsilyada 
l;ütün ı;ördiiklerimi nakle kalkış-

s.ı m lıu kitatı reşr~demezdim. 
Gilnün birinde taanıza tığra

rr.aklığımı anlatmakla iktifa 

edeceğim, Gemiciye bcnziren 

bir ıd;;m beni bir şi~e şarap 

içmeğe davet elm~ti. Davetini 

kabul dt:ın ve diğet" bir kah-
vede bm de o~a ikramda bulun

mak isledim- Dar bir sokaktan 

geçiy:ırdıık. 

Birdenbire karşıma dört adam 
çıktı. l3m &.:.eııdimi topulama
dan ~nı.ı kum dolu bir 

torba indirdiler. Baftlarak yere 
düştüm. Ayıldığıın zaman cört 
ad2mın bir loknntaya sıtllibk

ı~nın gördüm. Takip edildik

lerinin brl.mda değil idilH. 

Üz.eriDJddi bütüa pac.ayı .aşır

mqbrdı. l(eııdiırıi W.aınea 

topbytacap kadar bir dıvara 

dayamp durdum. Cüzdaııımda 
bütün taamı! e~ım para 
varcı. O para sayesiııde bu 
scfil!ne hayattan keıulimi kur

tarmak iiııüdini besli)'-Ol"clıım. 

(au-.) - --- --
A vcılıeı tqvik 

RuhMJi tezkerelerinin 
/ulrcı azaltıldı 

Hükumetçe avcılıtın teş· 
Tiki ve avcılara mhulet 

ibrazı için pmdiye kadar 
altı lira harç mukabilinde 

verilen umumi av teı:keresi 
yerine kaza mır.takaları da
hiline mahsus olmak Üzet'e 

yalnız 124 kuruş mukabi
linde hususi av tezkereleri 

itası kararlaştırılmış ;ve bu 

kararın tatbikine başlan-
• mıştır. 

VAKiT 20 A~ustos 

Mnti ............................. 
[Üst tarafı lıirınci sarıfamızdadv[ 

suretile teahhüdatımıza kıır· 
şı ne derece sadık oldu· 
ğumuıu bütün alacak!ıları
mı:ıa göstermiş oluyoruz. 

Haziran, temmw: aylan· 

nm ilk günlerinde taksit· 
ler verilmiştir ve bundan 
sonra da böyle devıım 

tdecektir. 

Bemiryolları inşaatımız 
Hali inşadaki demiryol -

lan, bütçesinin derpiş ettiği 
vüs'at dahilinde ilerliyor. 

Hatta bunlardan bir kısmı 
"daha serı ilerilememize 

maddi imkan var mıdır " 
diye sordular. Ben kendi -

!erine "umumi vaziyet mü

sait olduğu için mümkün • 
dür, biraz daha sür'atle 

gidebilirsiniz. dedim. 

Bordar kanunu 
etrafında 

Geçen !ene borçlar ka

nunu çıkmışb. 
Hariçte de dahilde de 

bugün bir ferdin işleri hal

lettikten sonra yegane hal 
bekliyen bir bu mesele idi. 

Bu kanun bütün devletlerin 
alacağı olan eşhas ve mü
esscsatın kanunun neşri 

tarihinden itibaren altı ay 
zarfında müracaatlarını tah· 
mil ediyordu. Şimdi Mali

yede ın11htelif veka!etlerden 
alınarak teşkil edilen bir 

komisyon bu müracaatları 
tetkik ve tasnif etmektedir. 

Önümüzdeki , senenin büt

çesi içinde bu kabil borç· 
lanmızı da muntazam bir 

şekli tesviyeye raptedeceğiz. 
Yalnı;ı: şunu söyliyelim ki 

şimdiye kadar pc;kaz mii -
racaat vaki olmuştur. Bu -
rada tekrar söylüyQTum. Bu 

kal:ıil . alacıaklılar varsa der

hal ve müddet bitmeden 

müracaat etsinler. 
Bu meseleyi de halleder

sek maziden bize intikal 
etmiş ve halledilmemiş tek 
bir mesele kalmıyacaktır. 

Ilareııı kanunuıııın 

talhik.i 
Maaşlı memurları mu

ayyen sınıflar dahiline alan 

ve onları az çok terfih e

den, muntazam ve emın 
bir istikbal temin eden 
Barem, bildiğimiz gibi Ö· 

• nümüzdeki aym birinci gü
nünden tatbik edilecektir. 

Kanunun tatbikini temin 
edecek olan talimatname 

yapılırken daha ziyade me· 

ıııur'arın lehine hareket e

dildi. Haftalarca bir komis

yon bununla uğraştı, diğer 
vekaletlerin bazı zevabnm 
reyleri alındı. 

Bilhassa en son şekli hat 

divan azalarının müna

kaşa. tetkik ve tıuıvibindeo 
geç.irildiktea 50ltra tali· 
matnameye raptolımdu. 

Sııııf ye dereceleri 
belli olmıyaıılar 

Bir de Barem kııoanun: 
daki muvalı:bt maddenin 
istilzam ettitl faaliyet var 
idi ki, smıf ve dereceleri 
serah.ate• heUi olmıyan 
memurlan.o suııf ve derece

lerini yapmak ıelihiyeti 
vekalet makamına veril
mişti. 

Ben çıkmadan evvel 
bunları da birer cetvel 
şeklinde çıkardım ve im -
z.aladım.. 

Önümüuldri sene mıfın
da hakiki &cretli maaşlı 
kimler olacaktır? 

Buolan ayırmak 
1"11%. Ücretlilerin de 

istiyo
dere-

celeri ve nizamı keyfiyetı1e 

meşgul olacak ve O• rem 

şeklin<ie bir kanun da on-

lar iç.in yapacağız. Bunıın 

içine yarıdan fazla~ı de~·let 
sermayesi olan şirket ve 
inhisarları da koyacağız. 

Tekaüt olacakların va
ziyeıleri düzelecek 
Bir tekaüt kanunu layıh 

sı hazırladık. Diğer ecnebi 

memleketlerdeki emsallerini 
de tercüme ettiriyoruz. Bu 
tercümelerin istiluıın ettiği 
tadilatı yaparak önümüz· 
deki sene onu da meclise 
vereceğiz • Bundan sonra 

tekaüt olacakların vaziyet· 
leri hiç şüphe yok bundan 
eve!kilerden daha iyi ola· 
caktır. 

Devlet bankası 
Meclis açtldığı zaman ve· 

receğimiz mühim işlerden 
biri de (Devlet bankast)dır. 
O vakte kadar ikmal edi
lecek olan layiha, ümit ede· 
rim ki meclisin açıldığı ilk 

günlerde heyeti umumiye· 
ye arı:edileccktir. 

. lali \azivel.imiz . 
Mali vazı,,etımizi tir knç 

sıtır içinde htı '. iisa ederek diyebl 

lirim ki, "re;, wr~i!er;n inki
~afı, y;ıni kcıuliliği ııd~ıı tcz:ayü 
dü, ger1'k ' tal sil nisbetlcri ve 
gır~~ 1u.z:;ııcııin na~it v:zıyeti 

çok iri bir lı:ılded;r. Iliinıı tc
alıbüu s tı;ııızı muntazaman kAı

~ı'.adığımız gibi bıı:ıdan ronra 

da Lö,lecc karşılııauğız. 

Hatta bu seyri talııi devanı 

edtrse ki onC:a piplıem yoktur. 
Daha faz~a ve büyük işlere ce
sarelk ı;irebi :ec ğiz. 

~ekrr YC petrol iıılı:sal'I 
Şeker ve petrol inhisarı 

son t.ılfmatnamc mucublncc 
-gümrüğe intikal etmiştir. 

Daha doğru u eski tlcaret 

muka\ elerinin müddelji lnkiza 

ettiği gt.in ~eker ve petrol 

inhisarı da Umilcn ı;ömru~e 
intikal etmi, bulunac3k \ e 

i~leri kalmıyac.ıknr. 

Y cııi tarife 
Yeni hir tarife kımunu 

yaptık. llu kanun yapılırken 

devlet variı.late temin ctmd;: 

için oldu~ kadar lıir çok 
noktalarda ondan faz! mem
leket iktbııdiyatını dü~ündlık. 

Alelumum n iabdarkırın \'e 
bilhasıı.t hcanbul Ticı:ıret oda
sının çok yardımını ı,"Ördiik. 

Öyle ümit ediyoruı: ki bu 
kanun memlekette gere zirai 
gerek sıırn! me,·cut hareket

lere kuHct zt!Ikı..>decek: ve 

onların ~ur'atla iııki~flarına 
Ye:Jle olacaknr. 

Bu nılmascbetlc söylemek 
isterim ki, tacirlerimizin güm

rük tarife kamınuııuıı tatlıi

ldnd~n eY\'cl lüzum ,.e hc

s.1ptAn ve bilha sa konuş
nıal<tı olduıtumo;r. tiı..Tar<.1: 

muahedckrlnin yiizclcleriııin ııe~ 
oldugu lıilinrnedı..-ıı çok mal 

getirmekri btiy lik bir ilı-
tiyar-ızlıktır. Korkarım ki 

gümriık paru>'uıdruı kaza,ıl<!
caklurı h~~ on J..uruşun bir 
kaç mislini depo, sigorta, 
faiz diye yermek mecbu
riyetind knl.ma,1111ıır." 

Jf. 
Barem tatbikatı 

Haber ııldığıauza göre 
Barem k.anununuıı Eylül-

den itibaren tatbiki dola
yısile defterdarlık iıtihzara
ta başlamıştır. 

Bütün maaş esasatı de
ğiştiği için hisabata çok 

itina edilecektir. 
Barem kanunu mucibince 

miitekaidin ve eramil maaş
ları da t .. vkifatsn: verilecek· 

tir. 8u münasebetle eylül
de üç aylık birden alacak 
nwışat e.shabıoa tcdiyat 
y.,ııi şel.Je göre yapılacak
tır. Eu tcvbfat te1'aüt ına
aşlarwda ",J2, itam maıış
larında 0,.5 ıııilüarındad.ır. 

Sayı fa 

Sa ~us is .!!~"fJ. v KIT ~~f~ 
[Uruırolı 1 in~ oayıfamıı.dadır J l ~ XJa/ıilde: 3{,. İ rla \ 
Sarı ku~ dun saat yarımda ~ aC~: ~ 

,ehrim i ziıı ü:t.erinde ı;ört.ilmu; j oOo Gazi. Ifazretlcrt dün oOo Lilhidc '.\J.• Sncvıl:n ~ 
ve Yeşilköy tn}·yııre istasyo. \ Yalova sahillerinde bir tc- tarafından murabba ~~r ~~· ~ 
nuna inmiştir. İ neuuh yaptılar. rc!ine bir ziva!et çekil· J 

Tııyyıırccilcr y eşilköyde ~ ıO>. :.\l,aliyc ve~ili Sarncoıt· · • 

-= lu ,Sukru B. dun Ankara- ml<tir. . '.•' tayyare cemiyeti erkıını \C ' -

I• k ,~ dan sehrlmize gelmiştir. A. Jni~ı·ell lıı· -, -,,. , ... arcı '·~ 
' ransız sefareti er ·Aııı tara- i\I 'Y' •' • .. , , -_ ~ ı aliye vekilimi7. bir hafta • 
[ından karşılanmışlardır. Tay- I~ .-onrıı lzmire l!;idccektiT. ::\cvyorka gitm ek iiı.cr.: ~ 
yarcdc be~ kişi vardır. Pilot ıi oOo Sarıkuş ~·ran<ıı tayya- Lizbondan hııv ianmı1tır . ~ 
As,;oJAn, makinist Löfcvr, ra- J ~ resi dLi:\ ~ehrimize gd- oOo Bir Sovyet fırkası Çin [ 
stt Loctil ile Lottinin zevce,:i j ~ mi~tir. ~ ~- A DiyamandopulosJ me- şinı~ndiferiııi bir kııç nok· .• 
ve bir fabrika mümessili bu- V l zuııiyc< ,·eril mi ye <."!l'i bil- sındaıı i~ı:al etmiştir, 'f; 
lıınuvo r. Ta,·vareciler Tokat- d' · ı · · ' , , , ~ ırı nıı~tır. 't '.\lısırda l;ıp;ılizier :· ~!· ! 
Jiyan oteline mi.alir cdilmi~- 1 ~ + Yerli mnl:ur 'erı,'isini • 
!erdir. )§ ziyaret edenler 88500 e DI7. bir alay slivarı btra~ak j 

üün tayyareci Assolaııı 

otelde ziyaret cttık. Seyaha
ti hııkkında bi1.e atideki iza· 
han verdi: 

~ Fraıı ız ha,-a neı.areti 

tarafından tertip cdileft bu 
nimre mi s..;ahatin gayesi 

Fransız ta yyareciliğini bütün 
dost mı..'Illlcketlere tanıtmak

ttr. Şimdiye kadar geç_tiJı!mi;\ 

her memlekette samimi te1.ıı
hür11tla karşılandık. Tür
kiyede gÖrdüğüm!il. husmi 
kabulden de çok memnunuz. 

Pati ten ayın orıunda ha· 
rekct etmi~tik. '.\la<lridc, Li1.

bona, tekrar :\ladridc uğra

dık. Ro ma ve Acimı turikilc 
lstanhula gcklik. \'arın ( Bu

ı:-ün) saat 3,.5 da Bükreşe 

har~keı edeceğiz. Aııkaraya 

11idcmediğimi1.c mıııecssirim, 

:llaalesd vaktimiz dar. 

Biikre~tcn sonra Bclgarr, 

Prag, \" nrşm·a, Riga, Ucrlin, 

Kopcnha11, Brüksel, Londraya 
ıığrıynrak Purise döneceğiz. 

Y nptığtmı7. bu A vnıpa tur
nesinde vnlctimizln nzlı~ı 

dolayısile lsveç, ~on·eç ve 
Rusynya uj\Toyanııy•cağız " 

Asolan ve arkadaşları <lLin 

öğleden 5onra Dolmnb"hçc ı 
IJJ,.1 

sarayına g i d ı:rck drfteri im-

1.a etmek >urctilc Gazi har.
rt:tlerine arzı tazimJc ermiy 
!erdir. Tayyareciler, · tayyare

ccmiyctimiı.i de ziyaret et
mi~lcr , .e H•s;ın Fehmi hey 

tarafından kabul edilerek 
izaz olunmw•lardır. Schremini . ' 

muavini Hamit bey k ıdik'Tini 

diin otelde ziyaret ederek 
, hir namına danıla:ııı,tır. 

Dün aJ.:;am Tarabydda 
Fran ı7. sdareı: kona~mda \1. 
As;olan şerefine biiruk bir 
ziyafet n.Tilnıi~tir. ------·--·-·--·-

Memur namzetleri 
Memur namz:etlcri evvela 

peşin maaş almıyorlardı. 
Mevsuk bir menbadan aJ. 
dığımız malümata göre Ba
rem talimatnamesi nıucİ· 

bince bu memurlar da pe· 
şin maaş alacaklardır. Yal

niz bu peşin alma keyfiye· 

ti memW'ine maaş kanu
nunda namzetliğe mahsus 

olan sair h11kuk.u tezyit et· 
memektedir, 

Terfi eden .memurlar 
&rem taliınttn.nmeı;i mu

ccbincc teselsül suretilc bir 
den.~n üç derece mafev

ke tet"li edeıılerde en~ şudıır: 
3 derece mafc\' k:e terfi e

denler terfi muddetini ikmtıl 

etmediklel"i takdirde terfi -
cttilı:lcri derecenin bir dere-

ce <lwlUndaki IDM\'l 4Jacıık

lardır. Terfi miiddctini dol-

durduktan sonra buhıııduk-

lan dCTet:cnin maaşını ala
callırdır. 

iki derece mafevke ~rfi 
edenler tm"i müddetirıi ik
mal eQiııciye lıdar e..U nııı· 

aj>lanm alacallarar, müdd~t· 
!erini t~ldunfoktan . onu 

tt:di ettikleri ckrccenlfl bir 

dCTece dunundaki m;ı.ışı a

lacaklardır. 

Barem .kanwıunwı .kadro

sunda gerek nıuhıısı.<be nıü

di.r.l.!ı:i ve gerek ~dıcrdarlar 

§ balijl; olmuşcur. lıırdır, ı 
f.inttıııuııuıınııııu 1 ııııHıttıııııııımııu 1 ııuttıtıuı••l""llttııııt•nııtuıııuıııııuıııı•uhı 11 ııJl•':;ıı ııı ıf11nıı11111uıılfll #J 

1 ADLİYEDE ] 

Konyadaki evrak 
stanbula getirildi, 1-lareket davasiir· 

tevhit edildi 

.'\lev ynjl;mıını serlavhasilc / 

J larcket gazete,;iııde çıkan ı 
bir ~iir hakkında muddci 
umumilik dam ikame c:tml~tL 

Da\'a edilen gazete bu ~iirı 

kon yada çıkan "l J;ılka do~
ru" gazetesinden · iktiba> 
cttigi iddiasında buluııdu

guııduıı malıkcme keyfi yetin 
Konyudan isLil>\mına k:ırar vcr

mi~ti. Diiıı hu da\'utıın rii

yctine devam edilmiş ve 
Konyadan gcl~n ı.:eıap okun
muştur. 

Bu cevapta Konya mlid
dci umumiliğinin de "! lalka 

doğru., nıccınıHısL alc ylıi:ı~ 

dam ikame ettiP;i. hu mcı:· 
muanııı ruhsat almadan ' ıb· 
rıldı g t YC bu t•scriıı de l·'.r!; ~k 

lbesi talc!ıc >indcıı • ":.J il. 
taralıntbıı y:ızıldı;!,ı. di,.• r 
mecmıı3 sahiLi nin de mu. '
!im mek tcbi t:tlclı c,ird c 'I l'u 
!ut ckndi nldu~ı, l.tanht.ı · 
da da tlaı· a ikame cd ıl ıı i 
do!.ıyıoı ile daı·a enrıkl' ıJ !1 

gündcrlldi~i bildirili :ıırJıı. 
Hunun ü1.crin~ ıııulıı k cmı: 

9 J::ı lıılc tnlik ~dilıııi~ t ir. lju 
iki talebeye ı:clpııamc g<ın· 
derilcc.:k ve da rn tc\ hiıkıı 

ruyct etlileccktir. ---- -~--_.,...__- .,___ 

Ağır ceza 
Bu günden itibaren 

ta ttl edildi 
Ağır ceza mahkemeai bu 

günden itibaren 5 eylüle 

kadar tatil edilmitUr. Ağır 
cezanın mevkufluldavalanna 
birinci ve ikinci ceza mah

kemeleri bııkacakbr. 

Yeni ceza usulleri ka
nunu bugün tetkik edi-

liyor 
Yeni Ulllli1 Cftaiye ka· 

nunwnm tatlıikıiıa buaün 
ba91anacaktır . Ba kanun 
r.abıtanuı yaztfelertni takyit 
etmektedir. Buıvlen sonra 
esrarlıanelerin, lnımarha
nelerin kapatılması mah· 
keaıenfn kararile olacakbr. 

Ceza davalannda maznmı 
Yekil tut•mezM yeldJ.i baro 
tutacaktır. 

Çocuğu öldüren ka
dın mahkum oldu 
Tstköprüde henüz doi· 

mUf çoeufu öldW- Nllriye 
isminde bir kadının muha

kemesi dün bitmittlr. Nariye 

evvela 5 sene aflr hapse, 

fakat 13 JllflDI ikmal et· 
mediğinden iki buçuk se

neye tenz.11 edilmif, fak.t 
katilin baleti ruhiyesinde 

göriilen boı:ııldı.ıJd.r ababı 
ınuahffifeden aM•dilerek 
bir sene 

mittir., 
sekiz aya indiril-

muhtelif derecelere uyrılmış

larclır. 

llangi muhasebe müdür-

leri ''e hangi defterdarların 

hangi derecelere ayrılması 

busu>i doğrudan doğruya ve

kalet makıımınA bı.rakıJmışttr. 

tnanbı.ıl ve lzml1' ck(ter-

d~rbn birinci derece-ye ve 
mtınme!At, varidatı çok olan 

diğer defterdarlar sıra ile 

derecelere tefrik edilecektir. 

l\lıı h;ıscbc mü.dlrlerJ anı. 

sıııdıı ınııli re. müdaf .U milli

ye, h.ııricil'e \'e dahiliye nıu

ha,;ece mütlürkri birinci de

reccrc tefrik olunmuşlardır. 

HHIHSIUI öl~Uren --
Tıbbıadliye gönderildi 
Dön katılın annesi; kardefl 

ve p.hitler dinlenildi 
Dilli Aırır ceza malıkeııı~iııde 

1(1111ınpaşada balası M\ieyyet 

hanımı öldüren Burlw:ettiıı 

dendlniıı ırwhakeme&iııe devanı 

edilnıiftir. 

Evl'eifi katilin annesi n 
maktulün teyz.esi olaıı Nazmi ~e 

li. dinle.ıımiştir. Mütemadiyen 

aiiıyan biçare kadın ı;ok bir 

feY söylememlı ve ufak bir 
kavgadan sonra bu dnayctin 

vaki oldu~wıu ı;rtaıfa bir ııa· 

mus meselesi 
söyfemiftir. 

bulunmulığını 

Buiıdaıı sonra katilin lı.17.kar

detf ve maktlllüıı teyzezade5i 

Sabahat H. ve katili blirık 

ettiği idda edilen imam efendi 
dinlenilmiştir. İmam efendi 8urlı1 

n'ttinl tahri~tmedil!ini, cin3ret 
e81J811nda uykuda olduğunu, ata 

binmek mesel~sinl de kendisinden 
ipttl~ni söylcmlştir. 

Bıındıuı sonra zabta ve iıı

zibat memurun diıVcailır;;, 

ınidafaa a\lobtııuıı etil ı ıı 

tıbbı adliye !ll!\'ldne dair tal& 

bjııe müddei umu.uıi de ~ürak 

etmiş ve mahkeme hey~ti bu· 
nu lcabut etmiştir. ·Tıbbı a<lli 

katilde cinnet alllml olup o!· 

111adılını, mevctıl vesaikin tah

rilc!miz bulunup buJunıımlı• 

ğıın tespit edıcektir. MııJıake-
' mc 16 eylüle lıjr.akılıııljtır. 

Kctfesler kaldı, 
nlmnlı 

V erern m~c..tdele otmifeıl 

bazı eski evlerddti kafesler.İP 

ko.lclınlmvı için pro~and• 
yapacalwr. Bu k.feııler edalar' 

har• ve eünetlD niifıı~ ~ 

ııı.ts.l yüzüııd.e.ıı pyrl uhlıı Wi' 
riilaıd<te ve ı-neain lıııtprıeb 
müla' bir aı.ıl alaakıııdırlM"· 

Usulsüz harç 
lsıancad~ iskan ed~en nıııh•· 

cirlenien usul•üz 6 lira l•P~ 
harcı almdığı hakkında yokl 

ıikayeıler vlltyct meıdey! ıalY 
kika baılaııııttır. 



~ Savıf11 

~JlU Ha\Tadiı dört gün_ ....... ---_____. 
Uzaktaki ateş fstanbuldan Vlyanaya kadar Bır hanımH 

Ruı-Çı j,tanbulda lcahvalh, Bdkre~te .yemek, Belgratta T rabzonda po t _ 
lorda b' n gerginliAI uzak uluk· kahve, Vi}'anada fıyatro 1 h be . . . S a mu ır parlay•p. bir sönmilı ase cısını pırakladı 
"c hir at b" . - 1 - küçük ya!çın fakat vahşi • eş ocegı kadar bile D lb d · ··d·· ı··ğ·· da1.lardaıı Tnıhwnda c;ıktı:n Yeni ,·ol .,.d. arü e ayı mu uru un- 5 aşıyoruz, önü- ' ışe U)'" d rcfikiıııiz ) ıızı'. ur: 

.. n ırmamıştı. den bir hafta izin istedim, mü;den rüzgar geliyor · 
numayiılerln blöf derece· Viyanada ve Pariste son fakat tayyare kafa tutuyor. 

S:ılı ~uniı "ehrcmiıclc bır 
hnnım Po ta ve tdgrııf mtı· 

ha. .. ihi ml•,;'uliı \l u<;tııfa ~uri 

be) i hıçıık ia ağır hir surette 

yaralaını~tır. 

Bu ·· 
•lndcn ·ı · h d 1 A b b h 

1 
•rı geçmtyectjilne dair tiyatro ve sinema a ise eri rasıra eyaz ulutlar 

eınen hemen umumi bir ka· hakkıııda küçük bir tetkikte arasına dalıyoruz ve bir 

11
la! "a • F bulunmak içı·n bir hafta müddet böyle atılmış pa-
~ • raı. akat küçtik bir '>ılcan d ızın. muklar arasından kayıp 

d n baş~reesinden sonra. yeni- Peki ama y•lnız yolculuk, gidiyoruz. 
1 ıyan muharebe haber· gidip gelme • hele vapurla Bulgaristanda yağmur 
erı Asyanın ta öbür ucunda olursa • iki hafta sürecek, yağdı, rüzgar başladı, tay-

Ycni bı h t r •ilenin p-.d .. ı kalk- halbuki sen hepsi hepsi bir yareıniz hiç istifini bozma-
ı~ına ·· h d ğ k 1 şup e bırakmıyor. Gün hafta izin istiyorsun. an ya mura arşı yo una 

1'>Ukçe o kalkan perdenin "ka- İzah edeyinı: evvela Tay· devam etti. Yaşasın insan 
ıtndan k' yareyle gidip gelece1.im, kafası. Hareketimizden iki 

h 
ımbilir ne kanlı ıı " •el bu suretle Viya nada iki saat sor ra Bulgaristan la 

Rus Ç I gece, Pariste dört gece ka· romanya arasındaki Çatal-er göreceğiz. 

ve ln sıl:ı arına ateş lacağım ve bütün seyahatim balkanı da geçtik. Şimdi 
:be~u'";,n kusturan gerginligin topu topu bir hafi• sürecek. dümdüı yemyeşil R1'manya 
1 

1 
ksayı şark denıir yo- izin alındıktan sonra pa- tarlalarında bulunuyoruz. 

~ in ıler, :kendi topraklan saportuınu vize ettirmek Kaç kere şimendifer!e ııdur. Ç 1· ~•don geçen kısının ida«•ine için •Ilı hükümet konsolos· geçtiğim Romanya hakkın· 
Uı;ları k k )arı arasında l:öşe kapma- da bende kökleşmiş fikirler 

l• nrıştırma Ltememişler, ıvıos~of 'ca oynadım ve bu oyun bu kuş bakışı seyahatt~n 
"'•ıla K ıçııı tam seyahat mü etım sonra tamamile değişti. al memurlarını lt bAtından dd · 

den k:~m~:~mel de ljte bu yilz- kadar zaman sarfeıtim. Vaktile bir arkadaşım, uzuıı 
C'ın A Perşembe sabahı (C.l.D. bir hava seyahatinden av-

ıilrıı:d: •yanın thıtyar ıoprak· N.A.) şirketinin otobüsü det ettiği 7anıan bana de-
'•n bu :~k ..ki medentyeli ku· beni evimin kapısından al- mişti ki: Bir memleketi 
bı, ııı·ıı e, tarihin en talıh.ız di. Cidna. beynelmilel nak- tanıamile tnnıyiıbilmek için 

li' eline yuva olmuııur. liyatı havaiye şirketi demek onu muhakkak bir kere de 
tl ., devleıin kabaran ı;tah olan Fransızca (Compagııie şumullü bir kuş bakışile 
aınarları, doymaz sülükler gibi Jnternationale de Navigation görmeli. Tayyarede bu cüm-

"''Y• Y•Pl!'r. Genı, ovalan, Aerienne) k•limeleriniO baş leyi hatırladım ve arkada . 
'~ın ılı ı d harflrri alınarak kısaltılmış şıma hak verdim. Bir trenin 

hı u u ağları büyük ne· tltrı b bir isimdir. Evden hareke- geçtiği dar yollar, yahut 
l.ah ' çay, lber' baharat gibi timden bir saat sonra Y c· bir şehrin dar muhiti bir 

•n111 ha,'<alannın şilköyde tayyare istasyonun· millet ve bir memleket ı ; ası a~ır §eyler yeti§llren ık-
"b.: tecavüzlerlne daydım ve bizi Bükreşe gö- hakkında kafi derecede 
•cb P olnıu~ıur. Hint de ayni türecek olan tayyare ben· geniş malumat vermiyor. 
Çı •?IPTie ?.incire vurnldu, fakat zin tulumbasının önünde· Nihayet altımııda Tuna 
uıı. n kadar hiç bir vatan zulme hazır duruyordu, Hartkete göründü. Viyanadan bu ta· 
hu 1• ang ay antrepoları daha vakit var. rafa kadar bu havalinin graınad Ş h 

1 
milleti zehirhyccek afyonlıır-a -' ı Hemen istasyon kahve- sütannesi gibi top. rag" ı dam· 

1 \lO udur. Zavallı çınlı bun lrı al sinde buzlu bir çay. Saat la damla damarından bes· 
"Uın ı ı d tam se izi çeyrek aeçiyor, iyen Tuna, ;muhteşem bir ..; 1P lçmlye, zehirle çubuk k l 
.,.. an an o tın a gev,eylp :uz- b ·~y k d H ben pilotun yanında oturn- sütnine. Avrupanın orta•••· 
k a nıah Qm ur. atta bir yorum. Pilot, arkasında dan şarkına doğru uzanmış, 
. ere silkinmiııler, «Artık zehir 4400 ıçr . Y d saatlik havada uçmak yatmış, güzel kıvrak, cömert 

t'h'Yeceğiz! dı"ınişlerdi e ta· zaferi taşıyan, ilk bakışta bir şey. 
1 en alı,·nl1 h"ıı· te<avl\7Ü kıı}·· ·vet ve hu''rmet t" ık· T b 1 d ~ emnı, e ın u11a ura arının havasın-
1 '••l~ı: Afyon muharebelerini eden bir Fransız tayyare- dan ve toprağından daha 

t- bette daha hiç kimse unutma· cisi. 8,15 te hareket ettik. kıymetli, buraların kanı 
Ben tayyareyi otomo il gi i aziz Tuna olmasaydı tcıııtır. b b 

ı..,.liu~Asa Çın, celay• iile<len- gibi yerde sürünürken sev· kim bilir bu toprak ne 
b~' ••'lkm. zulme baı<ğmlş. mem, yavaş yavaş kuyru- renksiz olurdu. 

. kıt'adır. Ama her taham· n-ıınu kaldmp tekerleklerini Hareketimizdan tam 3 
l\.tıın o-ı~ n yir haddi olur, ve zu· yerden kestikten sonra se· sant sonra tayyaremiz sii-

d 
' ınazlüın milletleri terblye verim. Yeşilköy üzerinde züle süziile Bükreşin Cidna urn 

e er. dönerek denize açıldık. ıayyare limanına indi, ö-

l Onlar da son zamnnlard• Mavi Marmara üstünde bir >\İne kadar usta pilot öyle 
\trııldanmıya ba~ladılar. Er,geÇ )'az sabahı. Beyaz yelkenli ustalıkla indirdi ki ... 

Pal ' •u u. nupn. enur büyiik kavun karpnz ayı..· Bükreşte muhtasar bir '~traf ··ı ·k A d · k 
1 

y vuçlu Çinlınin td:mcslnl yi· !arı birbirleri arkasına di- öğle yemeği. çünkü lıemeıı 
.:~"- Bund• şnphe yok, yal- zilmiş, adeta bir ray üze- Belgrada hareket edeceğiz. 
ı ?.amanını tayin etmek ko· rinden gidiyorl~r gibi. Bu Blikreş Tayyare istasyo-
"il •' · !ne zulmeden, top· beyaz yelkenler bana (Ler- nunun resmi memurları &y de11.·ı ç 
<l arına gOz dikenlerden biri montoffl un (Paru.-Yelken) yolculara çok hünnet ve 
'"iiı:;'lık hükllmeh tdi. Yeni şiirini hatırlnttı. sühulet göstererek muamele 
ı..,,11 n t•r•, eski bir kosb Denizde balıklar bile ediyorlar, vaktile Göstence 
l'ti,- e en bir denılryolu •züküyor, yavaş yavaş gümrüğünde uğradığım, 
t .. • Undcn patlıyan silah yeni go 5·1· . .. dog" ru)uk)a telif ediJenıiye· "'Jıını ükselıniye ve ı ıvn uze-
<l, _ • m .. kedni J beraber Y. do"'" dönmiye baş· cck bir muamelenin üze· 

ıurınüş olmuyor mu? rınc 0 ' ··t · rı·nıde kalan fena izleri ve 
• ladık. Manzara mu enevvı 

d 
., · ·· hatırası bu suretle silinmiş 

b
. sinema şeri i gwı ınu-

Hiı .. ı· l- ---, .a ı~ 1merin 

1,ıil. . yazlık balo~u 
"9 alıal.mer tarafından 
Şa <tfıustos ParşembE' ak

ını B .... k d Veril uyu a a yat kulüple 
ccek b .... k b l •ertibtı uyu a onun 

heu' tına nezaret eden 
ı et ~ k ırıak uzası Si • sık top}an-

t<l ve b ı .. k rı1<'J 
1 

atonun mu em· 
~ay 0 nı:lsrnı tc'min için 

ret (' f l Bi . ar ey CTJıektcdir. 
e>lr.ı. rkı kadın diğeri erkek 

.. ıa .. 
let 

5 
l' uzere iki kişilik bi· 

v ıı-aya, yalnız erkek 3 
lira yalnız kadın bileti 2 
~h ~a satılacal • ... Bileti r 
b:. .. rın nıuhtelif .semtlerinde 
.... ı rn ı:.au 

1 
ağaza ve müesscsatta 

C:dA ıtı acıığı gibi ted;ırik 
'-!hey 1 1-ta en er balo ak ~nı 
Pıdan alabilt ... ek' 'rdir. 

ır . b" oldu. 
ternadiyen değişıyor, ır bile cDn sıkıntısı yok, Saat 12 ye 10 var. Biik-
an .. ··1 k rcşten dört kişilik bir po-

}
.l·ikseldikçe goru ece. ~ 

k b 
tez tavvaresile havalandık, 

d k şey var ı ır ı ı 
ka ar ço k S'ı tayyarede dört kişiyiz, iirü 
adama iki göz ço az. • 1 b. d b Ry 
. . .. · d"n ,karaya sap· Romanya ı ır e en. o-
lıvrı uzcrın .. . . •. ı,. . r garbi ıstıkamc· ınanyalılardan biri havai 
., .... , şıma 1 " d 1 h kk d D tinde ilerliyoruz. Aş•?' a seyahat er a · ·ın a arül-
çiltçiler sabah güneıı_n~e fünunda konferans vermek 
harn

1

ana başlamışlar, okuz için seyahat eden bir pro-
arabaları akın akın ot, sa- fesör, diğeri bir muharrir, 
man ta~ıyorlar, yığın yığın öteki de bir tacir. 
sürüler. Yolda pilot hepimizi bi-

Yedi yüz metro !iiks_;k· rer kere yanına oturtarrık 
ten, ,acr •ürat .,atı dogru geçtiğimiz y«lcr ve şehir-

.:, ler hakkmdn izahat veriyor-
r, östpı iyorsa 180 kil~n ctre du. Evvela düz araziden, 

Su 
.. ı·atle gidi"oruı. Bır saat. T '-J sonra, bir çok una kolla· 

böyle uçtuktan sonra ar~zı rından, daha sonra yalçın 
sar.olaşmıya başladı, k.oy· k 

1 
dnglardan aşara tam ta· 

lerın şekli degışti, camı. e- rifede yazılı snatte Belgra· 
rin sivıı nıi.ıcırd ... rı ı rm: 
' ·ı· 'ik' ~ iıı c. ... '1. kule erı da indik. 
• ~• 1" 1.. •• ;a , 1 Belgratta 10 dakika ka .. 
b~/adı. An!Jr.!ım ki f. u o::r topreğına dahil olduk, dRr durduk, pasport nıua-

'· ak'a ... u :.urctlc olmuştur: 
Öııwr l:fl· ıdi bmlnde lıir 

ıatın kerime ,i Sup hı ye Le
man 1 hıııımln izdi\ a1.; , adile 
bir scnedcnrcıi mitrnı ı.;bııtta 

bulunan 't! he..- <I) lık cenini 
i~k 1ıt cturen ,;"Jııri Bcv , :ıdin
dcn nukut ctmi ·" e: 1,ıw1 
ehe\ C) ni tıırafmdmı tc.ehhul 
'c işin kanuni duircıJndc 
hııl n Jru;ledi!mc::ıi i rnrın:ı 

aıdırı~ etmemiş, hunun uıc

rine ~uphiyc l lanımın hcm
,ire:-i l .i.ıtfiyc 1 hmım rarnhn· 
dan .'emcrı.:iler cııddc inde 
bıçakh ıı;og-...undcn tı.;h1ikdi 
bir ~urcttr yunılanmı"tır. Ca
rih yıık:ılaıımı~, mtc:nılı dıı 
hastaneye yatırılmıştır. 

Bir kcmyon da 
Gümüşhane Bayburt 
yolnrıda devrildi 
Trnbıonda çıkan Yeni yol 

refikimin ) ııY.dıJ'.tııııı, ~01 c. 
Cüıni~lrnne ile Ba, hnrc nrn· 
sındıı bir kıımyon.ec pn nr
lnnnıı~ 1 olculnrındıın 1::-keııdcr 
pıı~a mektebi ha:;.muııllınıi 
1-.ımıil l iakkı heyle c.li;ı;er bir 
muallı rıı agırca nırahınııı 1, 

\'C kam) cınl·tlc yar:ılılıır Tra'. 
bzunıı gctirllmi~tir. 

·······················-···· melesi bittikten -~~~·;;· .. b~·· 
sefer Bernar sisteminde 5 ki
şilik bir tayyare ile uçtuk. 
Bernar tayyareleri İstan
bııldan beri değiştirdiğim 
üç tayyarenin '""" miitt•lcSi
mili, jçinde tuvalet salonu 
var, serbestçe dolaşılabili
yor, en küçük bir sarsıntı 
bile yok. 

Belgrattan Peşteye kadar 
geçtiğimiz yerler • ki ekse
risi Macar toprakları • şim
diye kadar gördüğiimüz 
nıemleketlerde.n temamile 
ayrılıyor. Macaristanda top
lu köylern rasgelinmiyor, 
hemen hemen bütün top· 
ıak başlan başa mesküu. 
T aı lasınm yanı başında 
~öylü evini de yapmış, 
ıştc, Macarların hususiyeti. 
Akşam saat dört. Budn

peştcdeyim. Tayy3re istas
yonunun yanıııda deniz 
hnmnını gibi kullaııılan 
geniş, temiz bir havuz var, 
renk renk banyo 6lbisclc
rile güzel, bakır saçlı, tunç 
tenli, turunç memc1i Macar 
kadınlan banyo yapıyorlar, 
memurlar pasaportumuzu 
hazırlaymcıya kadar gözle
rimiz bu tatlı mey.yalardan 
çaldı. Macaristan üzerin
den uçarJten böyle ilahi 
güzellik havuzlarına ne çok 
rasgeldik. 

Saat Altı. Viyanddayım. 
Yedi sene var ki Vjyannyı 
görmedim, AUahım ne de
ğişmiş, ne güzellcşmi~, ne
dir o hüsnü tabiat, ~edir 0 

kadar çok kadın we san et 
güzelliği. 
Akşam sekiz buçuktn 

( Kamıncrşpil ) tiyatrosunda 
( Kambur) isminde 1 bir ko
medi seyrediyorum. 

O gün yatarken hAtıra 

defterime şöyle kay8eltiın: 
lslanbulda kahvn,fı, Bük
reşte yemek, Belg~atta bir 
kahve, Viyanada Tiyatro. 

Ve bütün bunlarm hepsi 
bir günde, koşmadan, yo
rulmadan, sakin, rahnt bir 
koltukta seyahat ederek 
oldu, işte buna ASRIN 
TEMPOSU derler . 

Ertuğrul Huhsfn 

huberıer 

Tahdit 
Türle - ira; h~dcduna 
. b!r heyet gitti 
Iran maslahatgüzarı Meh

met Sait han bir iki güne 

kadar Ank~radan şehri· 

mize a•ıdet edecektir. 

Türk • İran hududunu 

ta}.dide memur heyet hu

duda müteveccihen hareket 

etmiıtir. 

S~bık Jrnn sefiri F ruği 
Hz. Iran Hariciye na .. n-lı
ğını deı uhte etmi~ ol:l:ığu 

cihetle uzun nıüddetlen

beri devam eden ve bir 
neticeye iktmm etmemış 

olan Türk . lrım ticaret 
muahedesinin bu befo kat'i 
feklini alacağı ve imzala
nac ~l ümit edilmektedir. 

Dün sabahtan itibaı·en 
yüksek mühendis mekte

binde, Tayyare cemiyeti 
hC3abına Avrupayn. tahsile 
gönderilek talebenin iınti· 

hanlannın icrasına haılan

mıştır. 

* Nafıa vekaletinin şose 
köprü ve yol in§aatt için 
külliyetli miktarda mühen· 
dis, kondüktöre ihtiyacı 
vardır. Alınacak mühedis 
ve kondüktörlerin adedi 
gazetelrle ilan olunacaktır. 

Nafıa vekaletinde ev· 

velki günkü içtimada su· 

lama iyaseti mevzuu balıG· 
olmuştur. i.ktısat vekiHeti 

miisteşan İhsan Adidin bey 

bu hususta ~ekil beyden 
direktif almak için İstan· 
bula gelecektir. 

"' Bir Fransız fen ve ser

maye sindikası hükumeti-
mize müracaatla in aata ait 
bazı teklif atfa lt>u'lWMlaakllr. 
J)1JI.-.,.,_ A-1--,.,- •• t L 1 - - " 1'nnu 
fOaesi ile Erzincan· Kasta· 
moni demiryollan iupabnı 
taahhüt etmek istiyen bu 
grup, inpat malzemesini de 

Fransadan getinnek tasav· 
vurundadır. 

Sindi! a Fransanrn en 
namdar sermayedarlarından 
müteşekkildir. Teklifat bil" 
kaç güne kadar Nafıa ve· 
kiletine arzedi1ecektir. 

Ankaradaki Efgan ıe· 
fareli katiplerinden birinin , 
sefirin lstanbulda bulunma
~nndan bilistifade Baha Sa
kiye biat ettiğini ve sefir 
Gulam Ceylant hanın oAlunu 
sefarctaneden çıkardığı , 
bunun üzerine sefirin ls
tanbuldan Ankaraya gittiği 
yazılmııtı. Hükumetimiz bu 
meselede tamamen bitaraf 
bir vaziyet almıştır. Bu 
meseleyi Efganın dahili iş· 
lerinden telakki etmekte 
ve seyirci vaziyette kalmak

tadır. 

* Turkiyc masonl~ırı il~i 

glin en el Şirketi 1 lııyrh·e 
fdare .. inin 7 ı numaralı , :ıp.u-
ru ile bir deniz tcnezziıhli 

icrn ctmi~lcrdir. 

* 1 >11 heyeti azn.ınd,m 

J'nııl Ahmet, Ru~en Eşref. 

rukup Kudri Be)lcr yarm 
Anlrnrnya gideceklerdir. Uu 
:t.e\ at Dnnilfununda ihınr e
dilen ilmi istilahlar hakkında 
izahat 'ereceklerdir. 

• lktı at 'ekıUeti zirant 

şube. i miıdiirü J lam<li Bey 
tohumluk miıba) nası için 
J tanbuldan l\Jacnristana ha
rdcct etmiştir. 

... 1 fariciyc \'ekt\leti il\incl 
daire birinci şuhe memurlıı

rından 'e c kl gazeteciler
den Danı~~tfalrn muclurii 
Kt'\ınl Beyin oğlu Behçet 
K.\mi Bey il.i gun slıren 
khıı bir ha~tnlığı muteakıp 

'cftıt c:rmlştfr. 
• 1'oprak dökulccck ) er 

çeımenin 

suyu haylı znma11danberi 

kurumuştur. Bu sıcak hava· 
larda köyde susuz kaldık. 

Çeçmenin bir de mütevel· 
lisi vardır· Bu vaziyet kar· 
~ısmdn niçin alakadar ola

rnk köyün en mühim ih· 

tiyacmı temin etmiyor? Bn 

işJe alakadar olunması icap 

PUnez IDİ? n 

l-Iasta bakıcı aranıyor 
Güllıarıe tatbikat ha<;fanr~i 

lıar;!mıe~ı baı hckimliğindarı: 

Giilhnne lıastan,.si için has
thııC'si ıçın h~stabaLıı;ı 

mrkteplerinderr şehadetna· 
meli hir hanıma ihtiyaı, 
vardır. Kendisine 30 lira 
ııı.ıa .. dan mnda bir nefer 
tayin brdeli vcrilecekt;r. 
·························· bulunmadığı i~;~·····:~:;~~·;,:~·· 
nıcydııııının hafriyatı mu\ ııl,

l,atcıı tatH edil mi" ti. Pııııorn· 

mıı bahçc:-.iniıı sahihi ıniırn

cantln mcydand·ın ~ıkan top· 

rajtın h:ıhçc. ine dökiilme ini 

ric ı etml"tir. Enumrt bunu 
kahul ctmi~. TııJ.. İmde tek· 

rıır tcs\ iye ameli) c:;inc ba~

lnnılmı., ur. 
• Hul~ari tun Turk munl

liınlcri birliJti ıncrkcıi, Tlırk 

munlliınlcr hirli~iııc h\r mck

lllp yaz:ıı ıık İ:st:111 lıuhı gele

ce ki ·rini hildirmi;-lcrdir. 

• Zaro Ağ:ı yeniden Amc-
rikayıı dııyct edilmiştir. 

~ Taklilıi hı\kumcttcn mııh

kt\m olnnlar dün l~ur:.a a~r 

cez:ı ında muhakeme cdil
mı'?ıcrcıır. r .. ı.;uauı ıuu~cuucu\. 

g-o"rcril mi ycrck verilen h lİ· 
krmı bozan Temyiz ilamı 

okunmu~nır. • luddci umumi 
k:ırnrn tebai~ et, rmıznunlur 

Yckili hükümde brnr cdilmc:ıini 
i tcmi_.lc:rdir. J\l:ıhJ...cınc nukıa 

tubi ol mu) tur. 
tı- l lu:;u:;i 'c ecnebi mektep

lerden bir çoğu ı 6 cyhıl

dc açılııl:aktır. 

. -. lktı ııt \•ck,\leti Rusynya 
ı hraı; edilecek d1.:rllerin tev

zlııt li:.tcJnl tnsdik ederek 
O ada) n gundcrmi~tir. 

* Kopriihi zade Mehmet 
Fuar lk) l:.vcçte toplnnac~k 
o!nn tnıihi cdyıın kongrcjne 

g~~ınek .i.ı:t.erc pcr~cm be gli· 
nu :;-ehrımizdcn 1 vcçe hare
ket l'dccektir. Fuııt B. tarihi 
Cd) an kongrc:.inc bir rapor 
takdim edecektir. 

• Kurtulu~ yangın y~rinin 
harim ı ikmul edilmiş. btika· 
met haritasının tnnzimine 
ba~lıınmıştır. Emıınct fen iş· 

leri mudiiril Ziya bey bjzznt 
yangın yerine giderek yeni 
cadde ve sokakların istika
m tini te bit ile meşgul ol-

mu;-tur. 
* Orman umum miidii· 

~i) etinin bnş' ekiılcte raptı 
ılc mil cııkil hlr halde ldare~l 
takarriır etmiş gibidir . 

Bu takdirde umum müdii
riyctin n1ii ... rnkil bir hale gir
mc ... ı 'c bir hcyed idare 
t şkili ihtimali \ .ırdır. 

• 'ıblıİ) c miidlirlyeti. C

tıbbunın ihti ·nslnrına göre 
sınıflara tnk-.imi hakkındaki 
talimatname) i .11ılkadurnmı 

tl.!bliğ etmiştir . 
Yakında mtınıcnı:ıtlıır tetkik 

'e \ t"ik.ı1tırın matluba mu
•af1k olanların ihdsaslım h· 

hi} c 'ekdlcdnce tnsdik edl· 
lccl.!ktir. 

fmdluın edllnıek iiııere mii· 
racırnt edenlerin imt1hıınlıın 
J~·iııdc up fokultesinde bir 
he) cc teşkil cdlkccktlr. 

K
öprü tahıildarının 

miktan mı arttı ne
dir? yaya yolcu ise-

niz ~e Allah sizi biraz 

şişmanca ynrattf se ikiııinin 
arasından yan dönmeden 

geç.emiyorsunuz. 

Bu sıcakta köprüden sı· 

kın tısız geçebilmek için, 

e}' şişman okuyuculanm, 

zayıAamıya bnkın. Tal sil· 

da.r'arın arasındaki fasılayı 
aı:altmıya imHm buluna· 

cağ-a b'}nzemiyor. 
~ 

Aşk va san'atkar! 
ı 'Uyanı~ .. ın ıon sa• 

\} yısında epey dlk· 
kat bakışını çe-

ken y~.ılar var. fakat 

muhtasar o1m sı lazım g,.._ 

len bir sütı nca bunlann 
hep ıudnn h&h~c iınk n 

yok. Onun jçin mü~a e 

cderr.~ni1. b~nlılnn i~i i ·· 
den i>ah5 diverı>vım: Pell'ıni 

Safa Beyin yuısıle ı<aıım 
Nami Beyin mnkJlt-~inden. 

Peyami Be>'• tabii olr.n 

bir adamın sa.•'atkar oh· 
mıyacağını ::öylüyor, bu 

tı-.l<diı-de ;e ıç üstatla bir· 
' 

Hktc pek az • dema şıon • 

atkar ünvanın• verebilece

ğiz demektir. 
Kazım Nami Bey ise 

aşk fiirlerinden bir ıeY 
aıı1nmadığını söylemi~. 

İlahi üstat! Bunu seniU 

gibi ebedi ve e:ıeli genç 
olanlardan mı duyıııa1ı 
idik? O, senin bir şey an· 

lamam dediğin hadııeclen 
daha içtiınal ne var ki? 

· ddirn 
Yol<sa - sÖ)'lemıye 
varmıyor • artık guıer 'Dit 

çift siyah gözün kartıııncla 
bizim gibi iradene vedl 

etiğin yOk mu? 

• 
Kedi ett 

,.. . maruf bir ınus;ki 
""'smı bir 

' 

aletini andıran 
_L lll • 

hl'lyvan müteıı•SI · 
- Kedi etlerini ytyiniı; 

t tatlıdır 
gayet gevrek, gaye 

v.s. demit· 
Sözüne inanmak lasırn 

gelir. Çünkü rnulllaileyh 

insani bir gaye ile ıımclire 
kadar bir çok kedileri, ba· 

şında bulundufu hayır ınil· 
esaeıesine topJaınıttı. 

Elbet bunların tadına 
baktıktan sonra bu hükJPÜ 

vennlıtlr· ~~ 

---------~ lruhal 

Neınlizade Jiakkı BeY mah

dumları Asını ve Nazım, askeri 
Dotor kaymakanıJığllldan mil· 
tek:ıit Rıfat ve frııbZOll ıneb'ııS' 
Nebfzade Hamdi beylerle .aile-

• \'C sevgllı kız· 
Jeri efradı ıızıı 

lerf 
kardeşleri, tc>-ıe-

tarı AUne , . • 

1 
.' tıatalnrı, refıJcaJarı, gtlınlerı 

erJ, d • d"lnıek 
Saliha tınnımııı te avı e ı 
üzere bulunduğu lsvJçrede pek 

ta oJdu~u halde ,,efat 
genç yaş d d 
ctti~fnl ıtkrnbalnrına ve o • 

bu•yfık elem ve ıztı· 
ınnnn en 
rapla ihb:ır ederler. • . 

Merhumenin na~l şehrımıze 
getirilmiştir. Cerııızesl ynrınki 
çarşamba cOııil ö~ledcn evvel 
sant onda KaJnmıı iskelesi 
civarında feııerl>ahçe yolunda 
bi1y0k sokııl.1aki kôşkletJndcn 
knldı.çılııcaktır • ~ 

Saat dokuzu on geçe kôpr~ 

d
en hareket eden ScYrfstfald kaJa· 

vap,UI'" doku~ ııark aer.e 
rnıfl nıuvaaaJat edd· 
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ldhi 
VAKiT 20 Ağustoı1 Savı la 

-kollfe ans-11 gird~ ği (Ç! kmazdtın kurtuluyor mu 1 
Çoırçil ) in Ye n i b i r ü m it 
hatıratı 

l lr117J 
------

Buna İngilizler de razı oldular 

Beşet•i],.et hiç bir <'akit bugünkü kadar Lahi, 18 ( A.A) - M. Snowdcn, perşembe günü 
yapılmış olan teklifleri gayri kafi telakki etmiş olduğun
dan dört devlet murahhasları, yapılan fedakarlıkların 
hakiki kıymetini ölçmek hususunu mütehassıslara terket· 
mek suretile tekliflerini tecdit etmeğe karar vermişlerdir. 

talı riJJkd r olmanuştı 
:-4fJ-

Milletlerin }{avgaiarı ile 
bu kavgaların intaç ettiği 
ıstırap arasındaki nisbet
!izlik, harp sahne~inde gös
terilen yilksek fedakarlık

lara mukabil aldm nıüka-
fallar; harbin uçucu mu
vaffokiyeti; harbı takip 
eden uzun bati imarat, son 
derec:e müşkül bir şekilde 
göı:c alınan korkunç teh
iikeler, bir tesadüf ~seri 
elan kurtulmalar ... 

Bunların hepsi insanların 
ba~lıca me~galcsi olan bü
yli 'r bir harbe m<lni n)arak 
şeylerdir. Harp , hiç olmaı:
ı ı, blitün debdebe ve da
ralmı zayi etmiştir. Artık 

biı İskenderi kebir, bir Se
zar, bir Napolen ordular~ 
:tafere bevkedemez , yahut 
atlarına binerek askerle
rintn lrnrşıln§tıkları muha
tar lam i tirak edemez ve 
bir kaç saat içinde \mpa
ratorluklnrın mukadderatım 
tayin edemezler. 

Bunli\r alide dairelerde 
katipler Rraı:ıında oturacak 
ve hüklımet daireleri kadar 
emin ve mahuf hiı' süku
net içinde çalışacaklar, öte 
taraftan binlerce, on binlerce 
adam makinelerle ya kesi
lecek, yahut boğulacaktır . 
Büylık kumandanların so
nunC"Jsunu görmiiş bulunu-
:ı·--·- n _ 11 .. .: , .>... -···-···' 
hat"pten evvel bitmi§lerdi. 
Gelecek sefer , belki iki 
tara~, kadın', ve çocuk öl-

dürml:k huı:msunda birbirlerile 
müsnbaka edec'!kler: sivil 
halkı ımha ile meıgul ola
caklar, ve hanği taraf 

'ınrbi en vasi mikyasta tertip 
ederse zafer ona mevut 

olacaktır. 

* Beşerin tarihi, harptir. Bir 
takım fasılalar istisnasile 
diinyada hiç bir zaman 
snlh hiikiim sürmomittir. 
Taı·ıh ba,lamadan evvel 
hu ıhnre ne mücadeleler ve 
nihayP.tsiz mukateleler mü
lemltdiyen devam elmiıtir. 
yalnız asri inki§afll:': 'on 
derece dikkati emrediydr. 
Zamımı hazıra kadar 

insanın elindeki tahrip ve
saiti, onun vahşet derecesin
de terakki tenıittir. Taı dev
rinde, iki tRrafın birbirini 
nıütekabilen imha etmesi 
imka 0 dahilinde değildi. 
Eldeki tahrip vesaiti bunu 
temin edeme7.di. Bundan 
ha ka iu anlar d&ğuuktılar, 
ve 0 kadar iyi saklanıyor
la.r'<:iı iri onları bulmak 
çok müşküldü. Gene o 
uunanm insanları o kadar 

ıyı kaçıyorlardı ki onlan 
yakalamak kadar güç bir 
şey yoktu. İnsanlan::ı ayak
lan bir günde ancak mnh
dut bir mesafeyi katedi
yordu. İnsan hemcinslerini 

ifuaya nekadar hahiıker 

olsada onun faallyeti pek 

mahdut bir sahaya inhisar 
ediyordu. 

Bu hatlar üzerinde mü
essir bir terakki tamamile 
imkansızdı. İnsan bu ıerait 
dahilinde yaııyacak avla
nacak ve uyuyacaktı. Onun 
için hayat kuvvetleri ölüm 
kuvvetleri üzerinde müte
madi bir galebe ihraz ediyor 

I 
1 

1 

1 

' 

ve yavaş yavaş kabileler, 

kcıryeler ve hukümetler 

tekamül ediyordu. 

Bunu müteakip tahrip 
kudreti yeni bir :;afhaya 

gırdi. Harp cem 't bir hare-

ket oldu. Sürii si•rü insar.· 

ların hareketine müsait yol" 
lar yapıldı. Ordular tem.ik 
olundu. Tahrip veeaıli ta
dil ve ıslah edildi. Bilhassa 
madenlerin, madenler çe
liğin, i11san parçalamak ve 
insan öldürmek için istimali, 
yeni bir merhale teşkil etti. 
Oklar , yaylar/, mızraklar ' 
yapıldı ve arabalar, atlar 
filler kıymetli yardımlarda 
bulundu. Bunu müteakip 
yep yeni amiller tesir icra 
etmeğe başladı. 

Hükumetler, kafi dere
cede emin değildi. Ordulnr, 

dahilde çok şiddetli ihtilaf

lara duçar olmak tehlike· 
sini geçiriyorlardı. Bir çok 
adamları topladıktan sonra 
yedirmek, içirmek, son de· 
rece güç bir itti. 

Bu yüzden tarih için 
sarfolunan cehiller, sarah 
bir hal almış, teşkilat bo
zukluğu hu cehitleri çok 
kerilemiş ve hayat tarafı 

kazanmıştır. Dünya ileriye 
doğru yuvarlandı ve beşe
rivet daha vaai ve daha 
muadil bir' devre gJrdi. 

Miladın yirminci ıasrı 
doğarken, harpte, hakika
ten nev'i beşeri imha eden 
bir amil s1falile ikbalin 
en yüksek ıehikasına yük

seldi Beşerin büyük de\·
letler ve imparatorluklar 
§eklinde teşekkülü, millet
lerin cemiyet şuurunun 
kemale ermesi, tahrip 
ivlerinin evvelce hiç hatıra 
gelmiyen bir şekilde tertip 
ve tatbikini icap etmiıtir. 

Efradın en asil meziyetleri, 
kütlenin tahripkar kabili
yetini takviye için bir 
araya tcplandı. 

(Bitmedi) 

!\yatro ve ılnemalu: 

lnkılAp tiyecrostı. Anken! 

opereti: C ·küdarda Beyler 

oğlu bahçesinde 20 ağustos 

~alı glınii uk,amı [Arşın mali 

nlanJ Kufkııs opereti 4 perde. 
-~-..-

Siireyya Opret, 

Bu salı ak,ıımı 

Beşiktaş park tiyatrosunda 

llk defa 
Xcvart Hanım ve Cemal 

S\\hir Be} in lştlrakile 

M. Snowden, M. Jaspar ile icra etmiş olduğu bir 
mülakat esnasında bu usulü kabul ettiğini beyan etmiş
tir. Binnetice, Jngiliz mütehassısları Fransa, Belçika, 
ltalyan ve Japon mütehassısları ile birlikte müttefiklerin 
muhtarasındaki teklifleri pazartesi günü tetkik edecek
lerdir. 

Muhtelif heyetler, pazartesi sabahı toplanacak olan 
mütehassıslar komisyonundaki mümessillerini bu sabah 
tayin etmişlerdir. İngiltere tarafından M. Seithross intiha~ 
edilmiştir. Umumi intiba, konferans mesaisinin daha 
bir hafta devam edeceği merkezindedir. 

Bürüksel, 18 (A.A) - Belga ajansı bildiriyor: M. 
Snovdenin talebi üzerine ihdas olunan mütehassıslar 
komitesinde Y oung plan;nı tanzim iş olan müteha~
sıslardan hiç bir kimse bulunmıyacalCtır. M. Snovdenın 
müttefiklerin hiç bir fedakarlıkta bulunmAmış oldukları 
suretindeki iddiası hilafına olarak mezkur ajans, Belçi
kanın iki milyon İngiliz lirası miktarında bir fedakar· 
lıkta bulunmıya muvafakat etmiş olduğunu beyan ~t
mektedir. Konferans muvaffakiyetle n~ticelendiği takdır
de, Renin ikinci mıntakasının tahliyesine 15 eylulde baş· 
lanacaktır. Belçika mehafili, Renin tahliyesi keyfiyetinin 
Lahi konferansının muvaffakiyetine bağlı olduğu mütale

asındadır. 
L1hi, 19 (A.A) - M. Snovden ile M. Jaspar, mü • 

tahassıslar içtimaı usullerini tayin ve tanzim etmek için 
görüşmüşlerdir. M. Snovden murahhaslar şerefine bir 
ziyafet vermiştir. 

Lahe. 19 ( AA ) - M. Brand, 
Hymans ve M. Stresemann ~ Renin 

görütmek üzre bugün toplanmııtır. 

M. Henderson, M. 
tahliyesi meselesini 

Paris, 19 (A. A) - Eksilasiyo gazetesi, M. Briant 
ile M. Snovdenin yekdiğerini mütekah.llen ziyaret etme
leri saretile bir muka.ıenet vücuda getirilmesi için 
te ebbüsatta bulunulmu§ olduğunu i~tihharatına atfen 

yazmaktadır. -~ 
~erlln, 9-(k.J\.):::.-Gazeteler umumiyetle M. Snovden in 

haH• haY•ı..ou l...Jduudo. cncli2e i:J:hAr etmektedirler. 
Welt-Am -Montag gazetesi, Yon gerlack ın bir baıma

kalesini neşretmektedir . Mumaileyh bu makalesinde, 
V on Hugunberg in gayri şuuri ıerikl cürmü addettiği 
M. Snovden in siyasetini takbih etmektedir. 

Ruslar taarruz ediyorlar 
Pekin, 19 (ı\.ı\) - Havas ajansı bıldir~or: Topçu kuvveti

nin himaye ettigl bir Sovyet fırkası Mapçultye 4'.) kilometre 

mesafede Çin şömendöf erlerinin bir kaç noktasını işgal etmiş ol" 

duğu haberi teeyyüt etmektedir. • 

İngilizlerin l\llısırda bırakacakları asker 
Londra, 18 (A.A) - Sundan Tımes gazetesi, lngilterenln 

Mısırda yalnız bir alay süvari bulunauracağını yazmektadır. Süve

yş kanalının muhafaı.ası merkez .kıtaatma ıaeıısup 4000 kişilik bir 

kun et tarafından temin edilecektir. 

Bahrim uhiti ğeçmek için yeni bir teşebbüs 
Lızbonne, 18 (A. A) - İsviçreli tayyareciler motörlerinin mu

ayeneılnl tamamlamı,lar ve tam yüklü oldu'klan halde yerden 

kalkma tecrUbeleri yapmışlardır. Tayyarecilerln Amerikaya UÇUi· 

lan raatl yarın sabah olarak tesblt edilmiştir. 

Lızbon, 19 (A.A) - ls .. ·ıçrell Kay~er, ı;aat 7, 18 de Nev-

yorka müteveccihen uçmU§tur. 
~ -. 

• Paris, 19 (A.A) - Pc, 
tlt Jurnal gazetesine göre. 
ekserisi ı\lacnr komiinist olan 
40 kadar ki~i Rube te 
tiyatro temsili esnasında .\!a
car Katolik mııh [elini basmış

lar, arbede çıkıırınışlar, bc

~inin yarası vahim olmak 

iizere 20 kı~i yaralamışlardır. 

K eyflyettcn geç haberdar 
edilen polis, ıni.itecnvlzlcrdcn 
ikbini tevkif etmiş, üçiin(in 
de hüviyetini tt'sblt cylcmJş
tır. 

tinde bir günde 625 mil 
katetmek surçtiyle te. is et
miş ol~ugu rekqru kırmıştır. 

• Bcrlin, 16(A.A)- .\lon-
' tağ- i\1 orgFn . gaz~t~si, b~i yiik 

bir sigorta ~ırkctının Sannes 
şirketinin lflAsını tevlit 
etmi.; olan mııH mi.iskül<lta 

\ 

benziyen bir takım mi.işkli!A.t 
içinde olduğunu bildirmek
tedir. 

ı leçlıul Serseri 

Macar opereti 3 perde 

Orkestra: 1\1. Kapocelli 

Ferah sinema~ında IJu ak 
~am 

Komik Cevdet hey tem-

* Sel:lnik, I 9(.A.A.)-Gaze
teler 1\I. l leryonun beyanatını 

ne~retmcktcdir . .;\lumalleyh bu . . 

,. Kdlumbus <Ohyo ), f 9 

(A.A) - Pennsylvanie şl -
mencljJ yôldun çıkmıştır. 
39 ·i,i,.v.ıccnın olmuştur bir 
takımnın yarulurı ağırdır. 

• Yushington, f 9 (A . .\)

Ticaret :nc:c:ıırcti tarnfın<lan 
son dcia neşredilmi~ olun 

rapor, Amerikanın okyano:-ta 
seyahat eden yolcuların scf cr 

silleri i\ J. Anastıts tnrtıf ındıın 

balo heyeti' Sincmııdn Cennet 

Fatih dördüncü sullı ha~lm

//ğinden: BJr deynin istifası 

zımnında mnhcuzen ~ekiz 

pnrça muhtelif otel eşyası 

msh halin 25 inci pazar 

günü Sirkecide 
caddesinde büyük 

otelinde füruht 
ilAn olunur. 

Ebussuut 
Trakya 

edileceği 

beyanatındn mlişklil bir tc-
~ehbiis olmakla beraber hii
kömatı miittehidci .A' rupa
nın vücuda gctirilme~iniıı za· 
ruri olduğundan bahstmek
cedir. 

• Nevyork, 19 (A.A) -
l\laurctania, Cumartesi giinü 
öğle 'uktinden pazar günii 
öğle Ynktine kadar saatte 

vasati 27,4 mil yıımpak 

suretiyle 650 mil katederek 

evvelce Amerika<lan avde-

licrctleri ile eşya n!l\'lunu 
olmak !:üzre f ngiliz tlc.1ret 
Hlo!'unn senede takriben 150 
milyon dolar tediye etmekte 
olduP;unu ve bu miktarın 
tahminen lngiltercnin harp 
borçlarına mahsuben A mcrika 
hazinesine tesviye etmekte 
olduğu mlktımı muadil bu· 
lunduğunu natık bulunmak
t&dJr. 

_,;...___.._~---- . -.. ----.....;.~ .... ~ . 
,..__.-~ ............. ~----...~~ . ; 
Kara kedi 

A vrupca ile Ame
rika arasına ncuıl 

Qirdi? 
- 9. -.:.J 

. - · . . _ .. 

Amerika Avrupayı 
istila ediyor 

Bir takım A vı·uımlılara gi>rc Amerika harpten 
soura bütün Menı icin tehlike olmuştur. 

~ . 
Vilson, Klemaneo, Piton ve 

Lanıing tarafından imzalarmuş olan 
muahedede Franıanı hal:t11z olarak 

Alamanya taraf ıl'ldan bir hücum 
maru~ kaldıw takdirde himaye edil· 
mest taahhüt ediliyordu. Halbuki 

Amerika hu muahedeyi tasdikten 
içtinap ediyordu. Bu euretle Ame

rika Avrupalılan gene kendi ara~ın· 
daki mahut ittifak al&temine irca 
etmiş oluyordu. Avrupaya : 

- Kendi yağınla ka\Tulacalmnl 
demek istiyordu . 

:'l:etekim Klemanso Amerikayı 

ziyaret ettiği zaman bu noktayı a -
çıktan açığa işaret etmiş ve: 

" Fakat, demişti, ıizin bu taah
hüdatınız üzerinedir ki berı Ren 
havalisıni isteınfltim. ,. 

Gerek ::.ınai gerek mali sahada 
harp yüzünden pek büyüle fclAket
lere, hasarata ü~ranuı olan Avru

pamn harp borçlannı Amerilcanın 

tecili arzu etmemeıi de Avrupalı • 
lann infialini mucip oldu . 

On dört maddelık prensipini tat· 

bik etmiyen, muahedeyi tasdike ya. 

naırnıyan ve cemiyeti akvama gir " 

miyen Amerika şımdi İfgüıar bir 
,.e~gi tahsildarı gıbi karekete geçi -
yordu. 

F;ansada lrangıp dUşmeni, İngil
terede varidat vergisinın ağır bır 

ıurette artması Almanyanın sırtına 

bul.adar a~ır tamirat yül:ü yüklen -

me&i hep Amerikanın bôyle ala -

ca~ına ~ahın davranmasından ileri 
geliyordu. 

Artık A \TUpah nazarında Ame· 

rikalı hem borç para vererek, hem 
silah, mühimmat ve ıalr levazım 

satarak harp yüzünden ı.engin ol -

yalnız borç toplamak manili ü~cri

ne müesses değildir •. .. 
Eski ve yeni dönya arasına na -

sıl bir kara kedi girdığini yukanda. 

ki ıatırlarla miicrnelen rnütallia et • 

tikten sonra mühim bir noktaya 

geliyoruz: A\Tupalı Amerika bütün 

dünyayı tE-hdit eden bir tehlike ha
line gelmiştir diyor. Evvela, Ame
rika bütün cihanı Amerikanlaştı • 
nyor. Amerika mamulat , .• mah -

sulatı, hayat tarzı, fikirleri muslihane 

bir hulul !IE' dünyanın her tarafına 

yayılıyor. 

Bir İngiliz gazetecisi geçenlerde 

Amerilca filımlerinden ıtk8 •et edi -
yor ve hunlar yüzünden Amerika 

mnmulAtına fa:r.lıı talep \'aki olduğu

nu göylüyo~du. Keıa bir Alman da 

eski usulleri kabul etmekten başka 
bir çare olmıyacagtnı yauıuştı; 

~). Tardiyo da Fransanın Ame-

rika ile miınaaebata giritebılmek 

için eski şekli ıiyaıetle ittigali bı

ralup Amerikan tArzında el.:onomi 

ile ittigale mecbur olacağını beyan 
et mitti. 

M. K. C. Çesterton da lngiliz 
miıafirhıınelerinin artık l)rtadon 
lcalktıwndan •_sefle bahsederken 
diyor ki : 

" Şu Amerikan tamndl\ yapıl -

mıt büyük camlı PalR! otellerin 

camına biriıi kaldırıp bir taş atsa 
memnun olacağım! ,, 

Şikago şehrinin « T omprnn » un 

faaliyeti İngiUılı>re §U fikri ilham 
etmiştir : 

c Amerikanın idareci 7.ihniyeti 

karıısında yalnız istikbal de~I, ta -
rih te eğılmelidir. » 

mu§, refahını nrtırnuş bir millet Avrupa payıtahtlarından hiç biri j 

telakki ediliyordu. Hnıta Amerika- yoktur ki Eokaklannda bir kilometre 
nın dostu olan muhafazakar bir yol yürüdüğünüz halde müteaddit 
İngiliz son senelerde demiştir ki : vesilelerle Amerika mallarına teıadill 
.. Ben ancak ~on zamanlarda kanaat etouyesini; 

ettim ki Ameraaıun harici siyaseti 

88,500 zair 
... 

Yerli malı ser~isiui 
u 

!-(CZdİ 
< 

Dlirı yerli malı ser~islni 

13,000 ki~l ziyaret cemi~ tir. 
Zlyaretçller arasında ı 'ihat 
Pıt~a, Osman Paşa, ~Hirsel 

Paşa, meb\ıslurımızdan bir 
kısmı, muallimleri nezaretin
de mektep talebeleri, zabit
leri kumandasında efradı us
keri yc bulumaktadır. 

Ti.irk san'atkarı ı\ccip il 
tarafından kendi ateliyccinde 
imal edilen biitlin sergi sn
lonlarını dolduracak kudur 

ses veren alcktirik cihazları 

zuyara güzel havalar dlnlet
ınektedir. 

Sergiye mütemdl akıp ge
len zairlerin ogu ltular gece 
sekize kadar devam etmek
tedir. 

Buglinc kadar ziyııretçtle-

(Bıtmedll 

.Aeıkh bir öliim 
Hariciye nıeınurl:ı.rıınızdan \'e 

kıymetli matbuat arkadaşları
mızdan Behçet Kanıi beyin Arı-
karada irtihal ettiğini büyük 
bir tee~sürle öğrendik. 

Behçet Kfüni B. Puistc tah
sil etnıiş, kültiir \C seciye sa
hibi, cidden özlü bir gençti. 

Gazetelerimizin bir çoğunda 
kıymetli mesaisinden i:.tifode 
edilmiş, keııdisı de evvelce 

«Yirminci A~ır:. isminde b.fr 
akşam gazetesi neşretmişti. 0-
mm irtilıalile memleket çok de-· 
ğerli bir uztı\'dan malınım 
:-:aldı. 

Yakınlarına, bilhassa birkaç 
sene evvel bir oğlunu daha 
kaybeden pederi Darüşşafak:ı 

müdürü Ali Karni beye ta.dyct
krinı izi arzederiz. 

··········-·-············ .. ··················· 
rın adedi 
olmuştur. 

88,500 e b:ıJig 

St:rgi 2 5 aP;u~tos akşnmı 

kapunacagınden uzak yerler
deki halkın cehaciimli art-
nuı.ktııdır. 

Acele satılık ve 
kiralık hane 

Eyip Sultanda Eskiyeni mahallesinde Kırkmerdiven 
caddesinde beş oda iki sofa iki hala bir mutfak iki tatlı 
suyu havi tulumbalı kuyu ile eşçarı müsmireyi havi iki 
dönüm araziyi cami bir bap ahşap hane acele satılık 
ve kiralık oldu~unClan talip olanlarm Eakiyenide kömürcü 
Bekir Efendiye müracaatlara. 

i Deniz 

ı Olma g?n~ r H!b~İ 
Deniz Lisesinde yatı1 

lar yapılacak 
Ônümilzdeki cuma günü !' 

Hcydeltdeki Deniz lisesitı 

muhtelif der .. •z idmanlarınÔI' 
mürekkep bir müsabaka tefllf 

olunmuıtur. 
Müsabakalara biltün dcı 

mektepleri talebderile kulüpltl' 
mensup amatörlerden bir Ç"f 

l~tırak edecektir. 
. Şimdiye kadar Beylerbe 
Üüküdar, Haliç, Ortaköy ııl' 
luplerl müsabakalara iştir' 
eaecdderini bildirmişlerdir. Gı 
lntasaray, Altınordu, Beykc 
Fenerbahçe gibi deniz ıı1ıorlı 
rında aıııl muvaffak olan kulıif' 

!erimiz henüz iştirak edip ~ 
mlyeceklerini bildirmemişlerdır 
Yapılan dolgun programa g5re 

müsabakalara 9'45 te Istık!! 
ntarşile ka~lanacak, bund 
sonra aıra ile talebe aı~ın~ 
100 metre y.üz.me, kulüpltf 

arasındaSOmelTe arka Oetü vüı 
talebe tarafından 203 dıeter' 
yOzme t1r 'at yarışları, atlanıal-1• 
futa yan lan yapılacaktır. -- -

İstanbul icra dairesinden : 

Nafiz Beyin Nnımi Ahıll' 
Beyden borç altjığı üç bl~ 
sekiz yüz elli lirnya ınukiib• 

vdaen ferağ t:yledlğ Oskır 
darda alcunizade nıahıılleg 
nln ( Acıbadem cıvarı ) ced 
Ahmet Bey sokağında cedl· 
4,ô,8 numaralı ma bağ l> 1 

bap köşk borcun Ycrltrnt 
mesiuden dolayı thııli evrt 
llyeslnin lcrn.ı için otuz f/J 
miiddcıtle mü;ı:ayedcy konul 
muştur. Hududu: 

Mecidiye ve Ahmet Be1 
sokakları ve dere ile ve bazB' 
\'alide bağ tarlaları ve bnıtl~ 
IJespinanın tarla ,.e hımesile 
mahduc tahminen on iki M 
nüm bir evlek arazi dahiliıl' 
de yiiz seksen metro murııb· 
baı ahşap köşk ,·e otuz tı~ 
metro murabbaı ahır ,c 
yh:mi bir metro murabb.
mutfak mahalli ve tahminctl 
beş döniim arazi dahılirıdt 
çav,·uş ve yapınc.1k gibi 
muhtelif kı1rum ımitcbııkid 
muhtelif cşcari miisrnirelı 
bahçe ve tnrlcıları miihte' 
kbnıen tnş dıvar ,·c lmme~ 
çit ve kı~men hendekle ın:ıh 
dut kısmen taş dıvarlıın Y" 
kık, bahçe derununda ccfr6 
f ındu üç katlı ikisi mıılrn c.ı: 

kenarlı havuzlu ttılumbB' 

ları bozuk iki kuyulu \i c İ~1 

setli mezkı1r buhçe derunufl 

dn cihannum:ıdan madn Jk 
katlı etrafı balkonlu kö~t-ıı~ 
e\·ı;af ve nıi.iştcmil:\u zcnıiP1 

mcrılll'r p:ıpuçluk iıç sofi 
bir kısım niklii \'e dolııph 
ve bir kı~ını s:mdık vd•1"

1 

olmak üzere on bir o<li'ı pi· 
rinin zemini çini ~ü,-eli i~1 

merdi\ en başı iiç h:ıLl ıll.:r 
dh en altı kömuriuk ii,.: cıı;' 

lık birinin derununda göıı1 '. 
lii küpleri bulunan .ıe01ııı1 

. . .. kil . . h ı\ 1 
çını uç · er 'c saırcyı ' 
dahilen yağlı boyalı oh1~ 
selt\mlık bahçesinde h:ır: 1. 
ahır mutfak ve kömiirhik '' 
saircyi hEl\ i iki hin lira kı~ 
mcti mulııımmenell nuilır·1 

tnmir emhlkln i,-tirnsına tııfi!' 
olanlar YC daha ziyı~<lc rı1:t' 
H'ımat ıılınak isteye~lcr .~'Je 
mcci muhamınnec;fnin yuı 

. . • ,jrıl onu nı~betınde pey :ı!,çc. 

ve ı 929-2418 dosya nurı1·\ 
rasını müc:tashibe~ lı-raıı1'1' 
dördiincü icra nıemurlı~ı· 

. 'c 
na müracaat etmelcrı .. rı· 
30·9-929 giin~ saat on do 1 'hıılt ten on altıya kadar l ~ 

. k X-1 il· evveliycsi ıcrn ·ılınacab 

olunur. 



VAKiT 20 Ağustos 
17' - ~ • ;J ••••••• ••eeeeg~ruı•e••••• 

y ilô.yet daimi encümenınaen: : 'Daima ylnız t 
28 •kustos 929 tarihin• kadar müıuılcuaY• lwpuldu~ i K O O A K S 

ilôn ~lunan lstanbul san'atlar mektebi tamirab tehır j . i 
~ılmış olduğu ilan olunur. :Foto~rof mokina •: 

Nafia vekaletinden: ! ~ile filmlle - ! 
S b t 

.. h dı·s ve mek : rıni kullanmak ; er 05 mU en - : menfaatiniz İC4'- : f • . 
tepten mezun en ·! .ıı~~:~~!~:~!1;çi• ~ 
memurlarına i Ninoferos i 

! Kartlarım kuJlarnnJZ E 
1 Her yerde atılır : 
=••••H•••• •• •o••o••••'"" ' 

Sosc ve köprüler ve sular umum ?1üdür1üklerl~tn nltr
kez ve vJh\yctlcr kadrolarında muhtelif m.naş \'e ucredtrle 
kullanılmak üzere en yüksek dcrce<lcn ıtlbaren ~uhte1f f 
kıdem ve Jiyakntte mühendis ve Fen memurlarına ihtıyacımız 

• 

• ll!n 

Vardır. J - Çanakkale 9 No Jaııd:ır-
Ağustos niha)'ed1ıe kadar müracaat edecekler tesblt olu- ma efrat mektebinin ü:ııL'rn 

ııarak mevcut şartnameJerimiz dairesinde kendilerine tekli· 7.ıtbifaıı \'e efradmııı 9'29 senesi 
f atta huhınncağız. A r.zu eedenlcrin mekmp ve hatta telgrafla 1 fçin Etin Uıale tarilıiııclen M:ı} ıs 
~czun olduklnrı mekteplerle haiz olduklın "csiblırdım 930 ı:ayffine kadar J3-S-S:..9 
t'lah ederek 'Tafıa veklletl miisteşarJığma müracaat etmeli· tarihinden itibnreu yirmi ~ün 
dirler. Bil~httre vestkaların asıl veya musaddok sur~leri nıüdetle knp:ılı ıarf ile miin:ı.-
\ ektUetçe tasdik otunncnkttt'. kasara \•az edilmiştir. 

Ayni \'azifeler i~in ecnebilerden vuku bulacak mllraca· ,. 2 ·- Etiıı ihalesi J-8·929 pt.-

~lıır ayni ~nrtlnrJa kabul l'C tetkjk olunur. 1 z.ır günü saat ı6 da \•j!Jiyet 

imdat ı ... 
Mışıl mışıl uyuyan yavrularınızı sari 

:tıastah1clar mikroplanr11 taşıyan taht• ~uru· 
larm :hücumundan vikaye ediniz , Heman 
( FHt) i kendi tlllumbasıyte sıkınız. Oiz
lendtkterJ yuvaları tahrip, yumurtalarını ifna. 
ve umum haşaratı itllf ~decektir, Sizcde 
uran dok\lnm.az ve kafiyen leke bırakma.z.. 

(Flit) i sair haşarat Oldürücü adi mari· 
1erle karı~tırmamalıdır. Onun dalıa büyuk 
ve daha katı tesiri sjze memnuniyctbahş 
seıpertltr ıemir edecektir • 

Tulumbasıyıa SıKınız 

J • • rğ"nden· l dairesinde icrn hılııı::c.ı~rnd:ııı 
stanbul Maar!f ~.mın 1 1 • - d.erilınesi muk:ır- j ihaleden C\'Vtl mektep idlf<s:ne 

Maa ·r knl 1· tnhsıl ırın A vrupayn goıı ı rı ve a e ınce • > • • • • d"I f ._ I müracaat eclctı taliplere dcfral 
ret Plan talebeden meJ;teplerce seçılıp n:ınızet '.k:ı~t e 

1 
en e eı. . 

cj ·ı . ' ,,
0 929 

ve 22-8-929 sah ve 1 ;:artnameler Çanakkale mtlctebı 
1 <'rın ıuiis1baka jıntihanlarına - -8-P~rŞeınh li ; • at tanı 

8
_
30 

da başlaııılacağından alftkadar müdfıdyetindeıı vcr:lir. 
dCJdı·ı ~ g 111 ekrıl sa • 

1 
rde Darü!Hinu:ı konferans salonunda 3 - J\\fu:ka&a)':t iftirak edC'· 

c r,ın mrz ır fWJ e . " haı:r ! nlnnm:ılnn ve bU saatten 50JJra ie.ıtıılenn ve ı~u:, yen cek 1alipkrin ,·eı c oekled te1dif-
'.•PorJ'1rını tıcııüı ıne~trblnc tevdi etmeımı alnların ım ıhan• ı ıı•ıneler ıerbıamcdcki ıtrai! 

""'"\" 

~. ;}: .... 
Türkiye için umumi depoeu: )_:~:::.~~ ·-... ---
a......w. ıQefatade Y•Y• ..... le. f -;/ 

J. BERT ve Ş0REKA81 ~- • 

l(
.!.!ürr1Ac cttirilnNıfyecekksri flAnıolzuı.ııır. LI K Nlra~t~ı ~::~!~;:e v::ue::il~~tJ'~l1,ç~~ 

ıaBytl uı a~k yazmalıdır. ı 
C•ttto:ı 4 - Bedeli mu• ammenerılrı 

Bitlis Jandarma mektebi 
müdüriyetinden: 

- ... .,.. .. ...,, • ..., "''"..,. SIROP DESCHIENS PAF:'.:_;1 • ,1,s teminatı ıııuvakkatnsı 
ı::ıı ınunı:ııup ct1bba~ara!ındaıı tertip cdıııntstir. ' s.ındık rruıki.mzu ve ra JıükO..._ 

Sırkf!tiJ11!zin J)ursa accnca~ı Bursa<la Koza tı.ınındu 63 
numanılı \n;~ıh31'1t'cfe mukim Safvet YJlmıı Beyefendinin 
n1c~··(;ili hı slrci ~:ıircsi ha~clıilc Bursa :ıccnt:ılığımızın il ra 
edi!ıniş olrluğunu ımıhtcrcın sigortıılıt.ırımııın ıwzarı itttl~ın a 

.ıırzcdcriz. 
Binaenaleyh H\ır~dıı prim mdrnliği wh:-.ii salfıhiycıiııi 

haiz ·.·ckilimiz bulımınadığındım muhterem sl~ornı1ılıırıını· 
ıın priır. bcddatını d.,p;nıdan dofç."uya ı-:o.;ta vcyn Banka ile 
lstanbtıld:ı G:ıi3t:ıdn .:\lir.:kçilcr sok:ığında ;\lnnkaym hanında 
kAin Tiirkiyc nıfü1Hrt::ct1rnize lr :ı.l C) lemelcrinl ''e esasen 
SJgortn pt1!11 te<HyRtınm tmcıık ş1r!<ctimlzfn ve slgortıdarımt
ıa şimdiye udıır te,·ci cdllınekre bulun:ın ıısli ve mıubu 
m~kbuıl:ır rn\sillii nı;ıkbuzJ:ırı mukrıb111ndc icr:ı edildiği tuk
dirc.lc muteber olıılıilcccginden ş<'rultf ıınlfc h:ırlclnde yııpt· 
lac:ık t~diyattun ~irkctinıizin hiç bir mc ııllyec knhul ede-
mi ·ecctriııi mubtcrcm ..,Jg-orcıılıl.:ırımızın nıır..nn dikkatine 
n } 

1 
trl> . \'lKTOllVA llö BCRt.1~ 

rzc) c z. • I k ti umırm Jf gorla A1;orum ~ r e 
Türkiye müdüriyeti - 1 Eyup M1lh mo/ıkaTıul tcra 

dairdrı&n: erkis efendi 1.ır· Mu~aaip maouiei 
Kadın veya erkek şc~~i: yam vt: l Jiropin ~ıt} i:m mu· 

""l rd "ıı·ı t"s, .. rnf ,.Jdu'·hın K1ıd1kö)·dc 
"' zdeki mücesst.•.:icle ı.:n .., 1 " " "' " 
tarafından aramyoı. J(,s.1 ~--r~ l O:::n:ın ağn 111nh:ıtleslndc f lu-

cünıci hallerl tı lep cctiklerı f da ,·enli oğlu sok:ığıml:ı atik 

ve bir forogr.:ıiJ:ırı ile bCf!· 1 9-29 ccdlt 9 • ı O ııum:ıralt 
ber tnlepname1c<iıı g:ı1.ctcmlı i re iki bin linı kıymetinde 
i~lare meınuriuJtııııa günde· ! aıaa. bahçe bf r hnp ahşap 
rılnwsi. 1 h:ınc'-·i on beş gün nıiiddctle --- r . J 

. F ihalci knt'iycsi icra kılınmak 
Dr. Ihsan Saıni üzere roüıııp:<lere vazedil· 

Ç..o.n.oAoA. mlştir. MılhaUi maıkt\ru bin 

8a1.."tcryolojih.ıııc :ı$!11f' ftıb:<' tk1rt )'tİZ lira :ile talibi oldu· 
Sabık •U~hU1Hı dottor Jbs-lC ~U cihdO 7.g.')29 CUm~f(Cj~ 

"" B. 14lrafııutııı 1,ııtı.ar oıu::.· • .. s.ıat p.'l heŞLIC ıhalcı 
nıuş ve bul:<ımet t~raCın~bn th _glınu 
~01.trrtt ~lmi~lr • !W>,ıwttul:ı bıt'lye-1 fC'fl kılınnt'lğından 
ıtllatına k:ırş! te•lrli ı•e ::ır.c :ı· ı· o'enliırın ve kırmctl 

~ıd:r. Deposu Dlı·;ın~·oıınıch :ini· ti\ ıp 
~n ~Jalımut IUJ~J J.:ııŞUtnd:ı tnUhllfflffljOCnfn )"ÜZdC QO 

l'ı.). uı11 f akçc>ilc gün mezkurdı 
pc .. lh m:!hkemcsi icnt 
Ryup su 

l d 
haZtr bulunmaları 

d:tlres n e · • 

i1 an otı.mu r. 

borsı fiatıncian ° 010 rıoks~mle 

1 

s~ir milli eiham ve ta1.vj!Atın 

tckJ,frıame ile birlikte fkiı:ci 
1 bir zıtrfalconul: r:ık l:onıisyoıı 

rh•;:ıefo:e \'trileccldir. 

Gillette 

·Seyrisef ain 
rv'.ırr~ u:edeM: G.Wı K.ıiprU 
.,...... ~ 2962 ş.be 

e.cenı.9': Mahauıdlye H. dmdı 
f.taııbtd 2740 

Aytaftk sürat postası 
(MERSiN) v~ 20 Aratoı 

Salı 17 d. Sarkeci rıhtımındln 
hareketle ~..,._ Çan.lbls 
Klçlllıkuyu, Edremit, Buıhaııiye, 

AyvahQa gidecek TC dfSD81te 
Ullllllar ~ bir~ Altuı· 
oluga ugrayarak s-ı.cMdl'. 

Gelıbolu için y.ı- rolcu 
a!ınır yülc a!ınınu. 

Ya! l!'I enciiuıeııiıı<leu: 
. 22/8f929 cumA güni 
~ Handikap koşusuna 
tiren hayvan'-··dan Naıip f---~~~l~"r a •ıı.---------62 uu Q11a11~umu ıı ... ı 1 ~;{ _r•YJ•r 61, Geyyik 60, ( HANDLEltllEIU'.) Trabzon kilcl ~osla~ 
S8 c;uk _Ceylan 59, Kısmet 1 fınpermc:ıbiliıc r,abarJ~ı (ANKARA) upw11 22 AIU"o• 
'"h Cu7.el lznıir 56, Maşal- ı Pardi!!>l:..u--ıerı PCZJ~mbe akşamı Calata .nhııını• 
A .. 54 Yıldırım 54 v~ ~ dan hreketle z~nguldak, fnc . 
, un ~ A fÖJ" botu. Sinop. ~81J1.uıı, Ünre. 
trir<':~ nd,kap kotPiu~na j Qeln:ıİ . . Fa~ Ordu. Gire.Na, Trlbıon. 
tol an.an 11,60, rı.nl- Vücudu rfız~~ın t~ırıne Rir.e, Hopayc gieecek \·e dö· 
s'4 S6, F'ılozcıli 54, Reıan 1 ı-:rşt Ji1Uhair~ cd<f· nütte Pazar l:ke!eılte Rıı.e, Of, 

}'a lnor,e.rt 52 kilo U!Şt- . Hafif ve giyilıneti kolay 5ürmene, Tr~bzon, Polalh•e, · 
~klardır. _ _ - ---:;;;; .1 \' 'lfıılZ (jaidada Karaköyde Ttrd:ol-. CiretUll. Ordu. f ııtsa, 

__.... • V~'\'CKLı c. d~ıe,; lııır~d:ı Samsun, Sinop. fneboluya uJro· 

Sahlık dfikkAn ı :ı Ek 1 . yarak gelecektir. 

l ç.,ıoyuk.Lınlc Kola!""' ·' , se SJ0f Bandırma ve Karabiza 
a~ında 48 n~mera!ı ~ükUn .! ııu,,;;•· fıbise ru.1filıaı1nd:ı postalarımız iş'arı ahire 

•tı•ılıb T ıı v ,, ... d k "'· alipkrtn Ürk~cfar is s: tılır. kadar lstanbuldaa 19 a 
·de ·-.ld 1 hil.AJ dilkl~ :r~!: :::.: I j Tediy:t!'! !~~:..:.ILk~a~H-ca.c ... ak.ta ... r.d ... ır •. ___ ....,_... 
~~· -~- ..,_. :1 

8500.. 1200) ekmek kapalı zarflı 
3000 • 400) fasulya 
35'10 4500 merclmek 

2000 • 24')0 sade 
4~) • 5000 pirinç 

1 601)() - 20000 butgur a1cnt mOnakasa 
4500.· 5()'}U ıamaa 
6300 '" 7000 ot 
4 00 . .5000 11ohut 
253() • 3()0{) IOY&ll 

Bitlis jandarma mektebinin 929 eylülünden 930 e~ 
niha)·ctine kadar cıukı olup yukarda yaıılı 11 kalem eruk 
hizalanndak.i mün:ıkasa ile satın alınacaktır. Münakasa Bitliste 
rneltep ırı.ilhaya. tonwyonW'Ô• 9 eyfoJ 929 peıar~sJ SıMt ) 4 le 

r•t.cabr tellfumeabt terza :ı.tlA1e prlulo6de nılnderl(tir. 

Çonım - foıgat )'O)unun 59 + J20: 55 + JOO kilo 
meuolıan ıruındİkJ 10272 Ur:ı 55 kuru bedeli k~ifli 
mt.~v~'Ut ve .ınu. ta.hıar ~e hııriçtL1l gelecek taşlann ferşi, kum 
nı.lıdı ve sUmdır:lJ ameJıpttı altı ll)' zarfında UmJal cüilnıek 

iııerr bir ay muducıle kııpalı ınrf urctilc nıunııkasıı)'il k . 
~ulmu~wr. talipJcc bedeli kc ffo )'Üzdc y.edi buçuğu nlib~
tınde munı~a a knnununn tevfikan 770 Jiralık lemfniltı 
muvnkktttc mıe'"cdcccklcr ve ticaret odasında muka, ·et 
bulunmakla beraber nmcliv·ıtın <le,·amı .. d 1 d })r r. J • mu l e ncc nn la 
dn1rcsi ce chufcri mlı uildak fen memuru 1 tJh·' 1 '·! , 1 f ~ S uam C)' C)'C· 
ce" er\ e >u en memurlan mukıa·clcn •ımc ı ,_ •- · 

ı ' ' y.cıç mt7.a cmrecck· 
Jerdlr. hale muarnclc;.sl Çorum enciim-i JaJ ı · .. ı ı. d 

7 
L' tut H• 111 rJ) ,ısct m:ı-

"~mın a r.y 9'19 tarlh1ne mlisadlf cum:ırtesi rünU ._.1 
16 da icra ec.Hk<.-ektlr fazla izahat almak isteycııJcrln Çorum 
baş rrıUhcndlıdf~ne miiracn:ıtl:ın ilan olunur. 

Çorum baş mühen
disliiinden: 

Çorum .. \' '":~t ')'Olunun 40+ ı 00 : 60+600 kilo metro· 
hm .A-t;L)ındaki 36925 lira 4-0 kuruş I>cdeli keşifli Tnş 
mıklı, kır.rruısı, fer J, kum nııkli \'C silindiraj amcliptı 

9 ay zıırfınd~ ikmal edilmek liıcrc bir ay müddetle 
lrnpalı zarf surctılç m ünakfts:ıya konulmu~tur bede .. 
Ji ke~fin yüzde yedi buçuğu nl betinde mUnakıı a kn • 
nuna tevfikan 2770 llrnlık teminatı muv.akk.ıta irac c~~
cekl~r ~e tiCltff:!t odn~ınds mukayyet bulunmukln bcral.>er 
amrhyotm devamı müddetinde 'c i\'afw dairesince ~hll) eti 
musaddıık fen memuru Jstihdıım ey!c) eceklcr ve bu fçn 
mcmurlnrırut mokan·lc ııumçyi de jmzrı ettireceklerdir. 

ihale muıımclc f Çorun1 enı:limerıl daimfii riyaseti ma
kamında 7 C\ IUI 929 trıdhifle mül'la,Hf auruırteJi ı•ınu ,-;aac 
J 6 ıla icra edilecektir. 1''azla Jıahat alruık i:;ıçyenJcrfrı Ço· 
rum baş mljhcndisJJgine 01U..acuawm üAıt olunur. 

•• 
akıf paralar 

dürlüğünden: 

mu~ 

:\1ur.ttycde 1krur. Merhnnattn emtl me,huru 
ile :niıştcnulfttı 

Bor.;Junun 
ismi 

bedeli No 
lira 
26:-1 210GI 

2f 2Hf9 

Aya"of yal kebm1e t:~t\bl rıahııllc· 
sinde :ioğukçeijme caddciindc cedit 
No (5, 7, 11) ikisi hlr snkıf altında 
diğeri mUstakil ile; bar hanenin ta· 

m!mı. (5. 7) ;{o. haneler boduru· 

mumla ild rn~lık, bir mutfak zemin 
katında iki od:ı bir of ıt lıııli birınci 
kntınctn üç od&ı bir sofıı ikinci kııundıı; 
iki odıı bir sofayı \'C ('J) :o. hane 

ikl katta: Cç oda bir ofd bir mut· 
fok ve bir lıııl?ıyı muhtevi \'C her 

iiçii (!'L50) :ıir:\ :ırs:ının (:?00) ıirl\ 
mnhullindc mchnidirkr. Kıymctl mu· 
hamnıcnesi (2050) Urddır. l\Jdıınct ~ak!r 3. 

ve Nnımi ·c it ,·eıc:;cıi 

Şehremininde Cnfor fiğ& 

~inde cedic G"zlkc evliya 

zn;1l ullc· 

so\;nğ tdli 
kaund:ı cedit Ko. (J ı) 1.cmin 

mctb.ıl, ihl oda, lulı\ bir:ncı Jrntıml 1 

iki ocla halt\ ve bir gez.inci m:ıh.ıllı 
ve mutfa~ı muhtt.\i (ı20)ılr;\ .ı:-.n· 

mn (o3) zb1 m.ı?ı:ıllin~lt: ın ·hııl 
buluıı:ın (206) Hm 1,1\ meci muham· 

• . · ) r ~ıtbit ıı 
menclı uhş:ıp hııncnın tönııı•nt ınL • 

7 4 2 ı J 7Cl Kıtrrnl knza~ındu k.t):ıb.ı ~:ıriyc"'in le 

harnrnnhk tnC\ kiiııdc (8·fll·5:>'ı :Xo. 
zemin kntınd ı iki odıı, l lr .ı, hı. bir 

ınuth:ık, bir Jı ılıl; lıiııncl kııtt• 
üç oda, bir snndık odıt'ı, iki h.ıl~ 
sofo; ikinci knttıı iiç od:ı, bi c;aodık 
odu ı, 'c h:ıl:\yı ımıhtC\ i (5~0) ıir;\ 
ar anın (21 O) ı:lrA mshnllin<lc mebni 

bulunan (o35) Unı kı)·med nnıJıanı· 
lbrıtıtnı S. 

mcncll nlı,up hmıenln tnmnmı 

53 22045 Kııdıküyfıııdc 1 lnsı.ınpaşa m:ıhaJlt· 
stndı: • 1aıif Bey sokağında cedit(S6) 

No. uodurumundı n\•lu, Wr odıs. 
rnutillk zemin katında iki od• !!Of• 

haları muhrcvl ..-c (200) ıirA :ırilD"1 

(85) z1r~ m:ıhallinde ınchni butun:ın 
lıi •h· 

(397) 1... kı~·meri muhıur.men<' r Bey 
ap lıanl'flln tamamı. Ahmı:l t l:ı ıs 

21 O 2 ı 832 Be.,lkrn ta innnpa,ayı cı!dit mahAI· 

lesinde \snrirc ve Fısttlı wk:ığtııda 
cedit ( 40) 2 No. Jı iki hap ab,up 

hanen in tamıımı. l\ Icıkôr huncierJcn 
( 40) ·o. hnı111 zemin kıtttnd.ı ınc"1ıtl 
lnşlık rııutfok birinci katta hır lMÜl 

bir halı~ ikinci knua Jkf o& sofa 
hald çntı katında bir oda bı ıofa ·ı 
(2) No. tı:ıııe zemin k:ıu11da nıeth:ı~ k 
blr muıfok birinci kaundıı bir odıı u a 

sofayı~ lklnci kamı bir oda sofa hnlı\ 
üçiıncu krıtt:ı bfrOfJa sofarı ırıuhce\ 1 

\'C her ikisi (ı 40) ı.irA arsanıll (UO~ 
zlrA mııh:ıllindc mebni ve (l I OUOsnıan rJ. 
lira kıymeti mubammeııcUdfrJer. 

53 21<147 Eyiiptc r\j ... ancı l\1u tnf:ıpu~:ı nı•· 
hılksinde A

1

rp:\ emini c.&Sd10de 
cedit ı f No. bodrum karıod:ı. iki 
odn sofo, hail, gusuJbant z(rnin 

katıııda· mcthnl sOfa, iki ~' ktıcr 
' (460) ziri 

ve haldyı muhcevi ve 
L-ıı· de mebni 

arsanın J 40 zirA m:ıı"" ın 
bulunan (3:" 2) lira ~ıymcd muhnm-:ı.-JJ d. 

mcnc:li ahşap baatnln u~ 
'l.7 21690 Kumkııpudı Tıvati Sıtıcym::.: 

hadleaindct kti.ı-ıtlı: dctril t ...- fa me · 
cedit (J27) ~o. zenıin 1rntınc 
hal bir odn •mudıtk fUllA ht~nd 
katta iki od:ı hail ıhşaP ct.raç~yı 
muhtn·i (73) ıJrAh "' (

657
) rı 

. bl bip Ur· 
kı) mt..1İ ruuhammenelı r { aJib ağa 
gir buoenin tamamı. Mahmut e · uı 

~rıW ınuhır-
Vakıf par.ılnr mu<lurlı.igwıe ınerhuo olan ~atıehile birinci 

re~ cmlAk rılılpJcrjnin borçlarını w:rnıe~cleri 0 terilen 
ve ikinci mi.ıznyedeleri ııetlcesfndc hıznlarındı ~ q. 929 
bcdcltcrlc tuliplcrl uhdesinde takarrür ctml~ 'e :ı._r~ son 
tflrihJne müsadlf f'tl?.ftrtet'i ganu saat ondan J 1 flufdtiıll 
mü1.ayedc irle bqlanarak luyrned muha~_,,ekr il ınwkarrtr 
ta\dirdc iUl onbe~te ihaJd bc'iydınnın fcrı&A 
buluıımu~wr. dı Jkincl kıtc• 

l\1uzaycdc mnballi dürdıincu 'akıf han k 1 deUn 
17 Nö. da \nkıf parn1nr müdOrluğiidur. Vv.olıınn:n,ıc~lerfn 
yüıde onu "' betinde pey •k~~ 'crllmc 

1 
'e 'ı~terl 

biV-'lt veya tt1uad<J.k nkAlc:rn•me ile mllracıt:._;rı, ~e 
mıız,ayedc prrlarmdandır • .t:, velcc talip oh.ıJ'D' if Mldolıı 
bulı.ınmıJınJırdan wn ulipttn iP,._ \aJ Fı1u*1 olunur. 
Pnl:ııktır. Taliplerin vakdnd• mur•""t eyleme er 
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Kırkağaç belediyesinden: 
Boru ile Kırkağaç kasabasına isale edılecek ( Koca su ) için 

muhtelif kuturda 9609 metre boruya ihtiyaç vardır. ... 
Münakasa ) 5 8 929 tarihinden 30.9, 929 tarihine hdar 

devam edecektir. 

T alipltrln bu müddet içinde Kırkağaç belediyesine müracaat 

ederek 13rl2Mneyl istemeleri ve tekliflerlnl vermeleri ilin olunur. 

20 !~ıstos 
·r r 1 

HER GUN ÇIKAR TÜRK GAZETEST -- f inci f]']I 

.6 Safi;l ,, I !> 

15, 

Tür:C me'ı~eplerl'.. favdalı eaerltn 
il.inla~ı::ı:h. o/ o 2 ·) le:uilit yapılır 

Büy ilk ,., y.ı bir ço'' de r1 için ve rllıtn lli\nl.ı r! J 

hwusJ mahi yetteki i l.\nlırı '.l Ucr ı! ti 
ld.u e lle kar.ırlJştınlı t . 

.i: LlNTARİFESI: 
Sıt ı ". K •ır J 

6-8 ln~i u yfaJ.a 12.5) 
s .. • 25 
4 4') 

1 

2 : : ı o1 
J " .. 2 ')) 

l!o geceki •yı ı . . 1 d r•yııı 
stanbul, Babıali, Ankara caddesinde rv aı<ıt,, yur u 

tel 1970 t ıdare işleri; 1971 faı ı i~lcrl * telgrah VAKfI' pooıı; ta kutusu: 48-

Cu•t•ml"&,. b'.lı ıHl lliı. ka1>.11 ed:t• yJI 
H. S. H. dla.1.: •c:trıtı•t 

t -8 ;nci s.ayır1 l ı }IJ 
.,.:res11I il.in\ Lr 

.,. -
Akhisar tayare ce- Emlak ve Eytam bankası lstan-

miyetinden: bul· şubesinden= 
Ilütün tesisat ve telerruatile tayyare cemiyetine ait 

sinema binası iki scnr. müddetle 7-8-929 tarihinden itibaren 

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

anlamak iızere ranare cemiyeti ( l\lani sa ) Akhb;nr şubesine 
müracaatları. 

Acele satılıl( ve l(ele
pir bir mahal 

Beyoğlunda büyüle parmak kapıda Afrika hanı lr.arşısında dört 

dükkan ve bir garaj iki sokağa nazır tahminen 380 arıın,elyevın 
icarı senevlsi biobeşyliz lira. Lüks ve modern bir hamam ve apart

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

Taksitle satıhk emlak 
Esas No . ., Mevkii No.so Nevi "Teminat mikıan 

lira 
1 1 pangaltıda ca ( baziye mahallesinde yedi kuyular sokağı 1 hane 50 
24 şıılıde izzet paşa çiltlığl arazisi dahilınde 7 tuğla !urunu 21 f) 
19 heıiktaşta şenlik dede mahalleol Köçeoğlu sokaııı 22-20 hane,ahır,arabalık 150 
55 sultan hamamında tahlakale caddesi 2 lratlı arsa 350 
60 cağaloğlunda sıhhıye müdüriyeti ilUsalinde 5- 1 dükHn 10} 
79 kadıköy rasimpaşa mahallesi söğütlü çeıme 249-24 7 arsa 100 
92 büyükada yalı mahallesi topuz sokağı 13 hane 175 
93 heybeliada rühban mektebine giden yolda mükerrer 6 bahçe 300 
93 > abbas pata sokağı 5 > 250 

105 büyükada nizam caddesi 5 bağ 50 
1 1 1 > ayanikola > 45 arsa 50 
112 > > > 45-1 > 5'.l 
1 18 > ebe mevkii 1 1 > 50 
151 > nizam caddesi 36-34 bahçeli dükkan 2Jf) 
B4ıAda muharrer emlak bedelı sekiz taksitte istifa edilmek ıartlle bılmüzayede sablaca~ından 

ıalıplerln ihale gününe m!isadif 24 ağustos 929 cumartesi günü saat onaltıda şubemize müracaatları. 

Jicareti ~o~riye nıe~te~i ôlisi nıü~oyaa ~onıisyonu riyase
P ·'! · 1:; I~_v a!! .. me- tin~en: lH~OrHIUUHf Hlôt UO H~HUHll nıüOU~USHSI 

bani mudurlueunden: Mektep mihanılı: elektrik laboratuvarı için mubayaası muktezi 281 kalem alııı ve edevat 22-8-

Müracaat mahalli : Beyoğlunda kilçük Parmak kapıda 21 nu-

maralı emlAk idare.ine müracaat. 

Posta telgraf idaresince on bin tekerlek umldı, dört bin 929 Perşembe günü seat 14 le ihaleleri icra kılınmak llzre kapalı zarf usulile münakasaya vazo-
tekerlek zamhız hük bandı ıle bin tekerlek seri slmens mürslle lunmuıtur. Taliplerin şeraitini anlamak üzre cumadan mada her gün Ortaköyde mektep müdCr'.ü-

banclı kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 21 ğüne veya !stanbul defterdarlığı binasında Ziraat ticaret müessesatı muhasebeclliğine müracaatları ve 
teırlnlevvel 929 tarihine müsadıf pazartesi günü saat ) 4 te icra münakasaya tıtlrak için de yüzde yedi buçuk nllpetinde muvakkat teminat akçesini muhtevi teklif 
edilece~lnden yevmi mezkeırda muayyen olan• aatte teminatı havi mektuplarını ihale saatinden evvel makbuz mukabilinde mektepte müteşekkil Mübayat komisyonu 
ve usulüne tevfılı:an kapatılmıt olan memhur unların komisyon .:,ri:z.Y,:•s:;;e;::ti;,:ne:::...;l:::,ev;,;d::,:i_e:;:Y:.:,le:;:m:,:e:;:l:::,er:.:,i·;_ ______________ _,, ___________ _ 

riyasetine teslimi ve olbaptakı ıartnameyl almak için de her gün ı"stanbul yatı mekteplerı" lstanbul 8 inci icra me
yenl postanede levazım mübay~at şubesine müracaatları. 

YEDİNCİ BÜYÜK 

Tayyarep·yan osu 
' . 

2 inci KEŞiDE: tt EYLÜLDEDiR 
BÜYÜK 1KRAi\IİYE: 

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

liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 

mi.ik:ifat. 
Bu keşidede cem'an « 3,900 

kazanacaktır. 

Antalya Vilayetinden 
ı - Antalya hükumet civarında ldarei tıusuı;iyeye alt malü

müllıud at arsa satılmak üzere temmuzun otuz birinden Aiusto
sun otuz birinci çarşamba günü saat on bt'Şe kadar kapalı zarf 
usulile müzayedeye çıkarı l mıştır. 

2 - Arsanın bedeli muhammeuesi (12500) on iki bin beşyüz , 
liradır. Müzayedeye iştirak, bedeli muhammcntnin yüzde yedi 
buçuğunun depozito edilmesine mütevakkıftır. Bu paranın hüku

metçe tanınmış bir bankaya tevdi edilmesi J!ztmdır. Tevdiata 

ait makbuzun teklif me~tubunu ihtiva eden zarfın içinde ayrı bir 
zarf deruninde olması muktezidir. l'eklifrıamenin tarzı tahriri 

zarflanması iha!M kanununun (kapalı zarfla münakasa ve müza

yede) ahkamına telif edilmelidir. 
3 - Teklif mektupları Antalya valiliğine göaderilmelidir. 

• murluğundan : 928 - 1782 

mubayaa komİSyOnU felS· İstanbul icra dairesinden 

liğinden: bir deynin temini istifası 

için mahcuz olup furuht 

karan istihsal eden iki adet 

sağmal Kının ineğinin 1 22 

Gazipaşa, Oomlupınar, Hakimiyetlmilllye yatı mekteplerinin 

'~O mayıs sonuna kadar un, odun, zeytinyağ, beyaz peynir, 

sebze, kuru soğan, patatis, irmik ibtlyaçları kapalı zart usulıle 

münakasaya konmuştur. ihale eylülün 9 uncu pazartesi günü saat 
ağustos tarihine müsadif 

ondörtten itibaren sırasile ortaköyde Gazı paıa kız ıehrlyatı mek-
tebi müdürlük dairesinde !stanbul yalı mektepleri mubayaa ko- perıembe günü saat onda 

misyonunda icra edilecektir. •.
0 
7 /50 nispetindeki muvakkat temi- Fatih Atpazarı mahallinde 

nal Fındıklıda yüksek mektepler muhasibi mesullüğüne yaıırılarak furuht edileceğinden talip-

alacak makbuzlar teklif zarfları içine konularak o gün saat on- !erinin yevmü vakti mezkürda 
dörde kadar komisyon relslığlne verilmelidir. Şartnameler her gün 
öğleden sonra komisyon katipliğinde görülebılır. bulunmaları ilan olunur. 

Hn~ara (Babıali) ~a~~esin~e 

Kiralık daireler· 
Anadolu ajansının bulundğu binanın iki katı 

ayrı ayrı ve ya birlikte kiraya verilecektir. 
isteyenlerin (Yakıt) idare Müdürlüğüne müra

caatları. 

Emnivet sandığından : 
Halka her türlü kolaylık göstermeğ i san :i ık vazife bilir. Emla

kini ipotek göstererek S.ı ndıUan para istikraz edecek müşteri l er
den işlerini bizzat ~örenıiyenlerin dellal ve komisyoncu gio i l ı a
riçten bazı kimselere mDrac~atla fuzuli masraf i!ıtiyar etmekte 
odukları nazrı itibare alınarak bu kere Sandık bu gibi müşteri
lere kolaylık olmak üzre mahsus ve muvazzaf memurlar tayın 

etmiştir. Vergi ve belediye ve Tapu idarelerindeki bu ipotek 

l muamelesinini bu memurlarımız vasıtasiyle yaptırabilecekler ve 
kendilerine i:cret ve aidat namile bir şey vernıiyeceklerdir. Arn
kadarların malumu olmak üzre il an ı keyfiyet olunur. 

Kebiülevvel: 15 
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Yemekten sonra iskam: 

billerle çocukça oyunlar 

oynadık ve herkesin de 

gözü saatte idi. 

" Ledi Tilçester • geldi 

ve bize dahil oldu. Onun 

gelişi muhiti sanki taze, 

güneşli bir hava gibi ay

dınlattı. Musahabenin tarzı 

değişti. Muharebeden filan 

konuşmıya başladı~ Bu 

esnada salonun kapısı açıl
dı. " Ogüstüs • içeri girdi. 

H emen • Ledi Grenlen • 

eteklerini topladı ve ya· 

nında ona yer açtı. 

"Ledi Grenlen. "Ogüs

tii s .,c ka•şı gayet mültefit 

davranıyor, ve tatlı tatlı ' 

ona gülüyor , Bu işe 

şaşıyorum. "Ogüstüs.e böy

le bir kadın, bilhassa haki

ki centilmenleri bilmesi la

zım gelen bir kadın nasıl 

yüz veriyor? Bir çokları 

"briç. oynamıya gittiler. 

Kalanlar da ikişer ikişer ra· 

hatça oturmıya başladılar. 

Ledi "Tilçester. le "B~. 
musiki odasında dolaşıyor

lardı. Ben de gene dükle 

ateşin yanında yalnız kal

mıştım. Bana bir çok şey

ler söyliyerek hayretimi ccl

betti. Şayet Pariste tiyatro· 

lara gitmemiş olsaydım, bu 

lafların kat'iyen hiç birisini 

anlamazdım. Eğer "kur. 

yapmak denilirse, o halde 

dük bana "kur. yapmıya 
başladı. Şahsiyeti benim 

ıçın cazip olmadığından 

yaptıkları bana hiç tesir 

etmiyordu. 

Şimdi esasen ben de er

keklere yabancı gözlerle 

bakarak onların adilik! c· rini 

görmek kabiliyeti hası 1 ol

du. Bazıları belki iyi insan

lardır. 

Fakat derhal hatıııma 

karılarının nazarında ne kı<

dar şayanı nefret oldukl a rı 

geliyor. Bunun hiç iyi Lir 
• 

ahlak olmadığını biliyorum. 

Büyük annem sağ olsaydı 

beni bu tabiatım için ne 

kadar paylıirdı 1 
Ertesi gün • pazar • ba

zılarımız kiliseye gitti. "0-
güstüs., benim Ledi • Til

çester • le gitmekliğimde 
israr etti. 

• Harli. ahalisi b~ni Ledi 

Tilçesterle görmeli imiş! A

caba bu köylülere böyle 

ş6y değer mi? Kendisi Le· 

cil "Grenlen. ile ormanca 

bir tenezzüh yapmak üze
re kald?. 

Ôi'.;leden sonra hemen 

herkes briç oynam ıya git

tiler. Yalnız b en, Le<li Ti!-
r 

-çester, onun poletiki ve 

dük kaldık. 

Dük: 

- Zenginliğe varis bir 

kızla evlenmek beni çok 

sıkıyor. Esasen izdivaç can 

sıkan bir şe ydir. Bir de 

zorla sevmediğiniz bir ka

dın almak mecburiye'i en 

fena sui tali değil mi? 

dedi. 

Hissederek: •Evet. de

dim. 

Sesimdeki samimiyeti 

anlıyarak çok mütehassis 

oldu. 

- Siz ne tatlı kadınsıııızl 

Herkesin hissiyatını . ne iyi 

anlıyorsunuz! Ho!rkes biri -

nin serveti ve ' unvanı için 

evlenmeyi güç birşey telak

ki etmiyorlar. Fakat görü -

yorum ki siz öyle düşünü
yorsunuz. 

Hakikaten o" 1 y e ... 

- • Kordelya Grenlin • 

bu izdivacı bana hazırlıyor. 

- Eğer ben erkek ol -

saydım, serbestimi muhafa

za eder ve istediğimi alır -
dım. 

- Ne yapayım! Şehre 
gitmek artık tabiileşti. Ça

lışmak için de içimde bir 

arzu yok. Ünvanımın yar -

dımile başkasını hayatı· 

ma karıştırmayı düşündürıı· 

Kordelyaya - kuzin im<lir· 

tenbih ettim. Alacağıfll 

kadın çirkin olmasın da 

isterse bir meyhanecinin 
ıkızı olsun. Yalnız sıhhat 1 

olsun. Bilhassa Anıerıkalı 

"'' istemem. Evlenmeden ev -

çok akıllı bir arkad~Ş 
olurlar ve o kadar iıoştıır· 

1
• .,le 

!ar ki onların sinir ı 
far-

rahat durmadıklarının t 
f k8 

kında olmazsınız. 8 

1 darı 
zevce olarak on ar 

iil'' 
birini elmayı hiç düş . 

. bı' 
medim. Bana caınıt 

1• ııll· 
lngiliz köylü kadını ~ı 
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