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Sıcaktan bunalıyoruz ! 
kandilli tepe• 
sinde hararet 
gölgede 3Z, 
güneşte 55 I 

lzınir, 19 (A.A) - Sıcaklar 
tahammtil edilemiyecck bir 

derecededir 

.. 

Sıcakların bunalt~cı salgını 
<:l'an devam etmektedir. Ge- • 
ceJcri hava biraz scrinJcmck
lc beraber gündüz kı\h garp
tıın, kah şimalJcn hafif bir 
ncf es bilıi esen nızgı\r dur
~akca ve şehir kızgın bir 
o~lc giineşl harareti altında 
akşama} :lrndıır bumılmaktadır. 

Bunun tabii neticesi ol:ırak 
Soğuk şeyler satan <.Hikkanl:ı
rın öniinde durarak içini 
serinletenlerin ve bilhrıs~ · 

PH\jlarn gidip dt:nize gi en· 
lerin h:ıc!cl h'-s:ıl>ı yokrur. 

Rasatnnenin işurctlnc :ııtzn

rnn hararet derecesi dün göl
gede 32 giincşte 55 dereceyi 
göstermiştir. Şehrin miirtcf~ 
bir noktas nn ait bu dcrcccyı 

, chre tatbik edersek bu r.ıik-. 
tara (3) derece zammetmemız 

Iazuııdır. 
şu halde diin hararetin 

c:ehir içinde gölgede 35 ol
:ıuğu anla~ılıyor . Filhakika 
bir çok derccrler de bu ade-

di işaret etmişlerdir. Gene 
rasatanenin kaydettiğine göre 
bu sene henüz geçen seneki 
kadar sıcak olmamıştır! Ge
celeri sisli ve ve rutubetli 

havalar devnm etmektedir . 

Buna isabet. demeliyiz. Çün
kü galiba bu gidişle kırılması 

hoşumuza gitmeyecek rekor
lar anısında sıcak ıekoru en 

başta gelecek 
Sıcakların nckndar devam 

edeceği malôm değildir . 

. Maah:ıza ağustos nihayetine 
yakfaşoğımıza göre bu sua-
lin cevabını tabiat daha iyi 
verebilecek, demekdr. 

Ccçen senenin miichiş 
kışını h:ıurJıırsak aceba 
baYalrın serirılemesinl tatlı 

bir tebessümle mi kıırşılıya-

cağız .? 

idlİ lsıanbul yedi oy ecvel böyle 

Büyük imar işleri 
. - . . . 400 

Bır i.\111 crika.11 şırl{etıı11.11. 
milyon liralık ~~lıfı 

1
. bitirmek lizere bulu-

. Ank:mı, 20 (ı\.A) - 1\kr· 
kez· N •1 ... C\•yorktn bulun:ın Fon-
dcv 

J sten entl komp:uıi nrurıın· 
da '\· "k k J u ~e · scrmnvdi bir .\mc-
rik . • 
k 

ıın ınşııar c:irk.etl Nafia ye-
di . ~ etıınizc 400 milyon liralık 

nıuh· t ırn bir teklif re bulunmuş-

1\
Uir. Şirket hukômetimiiin 

celi sten bu sene çıkan ka-
lltını 1 e . ar n 12 senede t:ıtbfk 
dılınck .. . 1·1 nı· uzcre tnnzım ec ı -

P 
ış 400 milyon liralık mıfüı 
roı•r 

1 
<:> «ınımızı yani deıniryol-

ar k"' ısı' oprüler, yollar snlaına 
~ crıını· ·Jı ··a ı t ... muayyen mıı t c:t· 
en n f da 15 ı kadar az bir zaman-

ı Yapmak taahhüdünde L>u· 
Unınııktad l ır. 
'' StikJAI harbini miiteakip 
J uıııı · tak . nıstanda bizim nr:ırnızla 
tı· r~ıbcn 250 milyon llralık 

<1 ıa ,_, 
~ı>rl A,,.r n hr .. ..Ptnılc: ye 

bun ,ırı ·r .. 
. ketin bu teklı 1 mu-

nan şır d ıı·· .. ·u 11ı·mınP.t za e usnu 
mcssı .. 

13. f nd"n )'apılmış, ışın 
cara ı .. . 

hcmrni'-·ctle takibi içın mcc
e ı · · · mister 

. Jisi idare ikincı reısı . 
b 

•3 gclmiştır. 
l\laknnyer ura) 
Teklife göre programa da-
h"I bilômurn nafia inşaatı 
S~ ket namına hükt'lmet 
.., ır .. 

r!1 ınu-
tarııfından parça par r-
nakasn) n konacak lıu sur.~t
lc hükômetin muvafık gor· 

d 
.... şeraitl~ muceahhitlerc 
ugu d "hale 

hiilı:Omet tarafın an ı 
olunacaktır. Müteahhltler şart
ndmeye göre paralan.nı şi.r
ketten alacaklar ve şırketın 
nezared ve fenni mesullyed 
altında çalışacaklardır: 

Şirket bu suretle büköme
tln 12 senede yapacağı işle-

Lihide 
Son vaziyet 

nedir? 
M. Snovdcn kabul 

cdcııc •• 
Uhi, 19 (A. A) - M. 

Briyanı M. Ştresman M. 
Henderson ve M. Hymans 

Renin tahliyesine merbut 

olan mali ve idari mes'e
leri tetkik etnılılerdir. 
Tahliye tarihi henüz teshil 

edilimlttir. M. Pirelli, M. 

Franki ve M. Şeron, mü· 
tehassıslann mesaisini tel· 

kik etnıiılerdir. Mütehassıs-

lann raporu ikmal edilir 

6ene yağmur!. !1uharebe 
Sürmene havalisinde Çııı - Rus 
yeniden dereler taştı, 

köprüler yıkıldı 
fclAkctin ilmi se

bebi nedir 1 

-
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"l'a.)ryarenin. ürati saatte ıııi11U buluyor 
«Vakt »ın tefrikası: 32 

Serseriler 
kıralı 

AlelcMındr ~ 'luıiıratı 
Fe' k:ılade hiddetlendim. dolusu ta~fiye edilmemiş kun· 

kahveye E,ıirdiğj~ Hk elime duç yağJ içirlllrdl. Ne tc ·ir 
geçen masayı kaparak herlfin yapa~ kolayca anls,ıhr. ya! 
üzerin" attım. Hadi.senin gü· Vapurdaki arkada$14nm nasıl 
rultLi tine poltsler ko,w. Ka· adamlardı ? "cebdı.ittarık',, ı 
çantan ko,·aladılr. İkisi yaka· geçer geçmez vukun g'Clcn 
landı. Bunlar polis dairesine bir hadise bu bııpta bir fikir 
gbtiıruldü. 1çlerlndcn birist de verbilir. "Bo~a,, lakabı \ cri-
rne~er ·c p... imi~ len hlr amele vnpurun orta-

Ertesi gün bir adam gelip sında bulunup beyaz boyn· 
beni buldu . Tııarruzun nnn kıımarlnn yıkamak cın-
hnracn yukua geldiltini rini nldL Bu işi bir bezle 
herkesin beni yabnncı reh· yapacağına lekeleri parmak. 
beri olarak tmııdıgmı söyle· lan ile birer birer silmiyc 
dL Paramı .iade etti ve mcv- koyuldu. Klavuz onu tekdir 
kuf lehinde zabiteve söz cciererk işini adamakıllı ynp-
söylersem bir daha h;mscnin masım söyledi. "Boğa,, nrrsi-
bana cnarruz etmiyeceğinl hata aldırmadı ve harckctin-
,·mıdcttl. Emniyeti ah iyem de devam etti. 
:için bu yolu ihrtyar eetlm Klavuz bunu göriincc fcv. 
ve ifade , erirken, genç mey- kaladc kızarak herifin yüzüne 
kufu bann taarruz edenler bir yumruk indirdi. '·Ifo~a..,-
nrasında forkctmemi.; oldu- nın kulağından kan geldi. O 

~ vakıt kcmııli sükun ile vcr-
ğumu söyledim. Biriktirdi- <leki bir demir boruyu ·ala-
ğim para bir kaç bjn frangı rak klavuza doğru yüriidü 
bulunca otelciye gittim ve 'e bir darba ile kafasını ynr-
bu hayattan bezmiş olduğu- dı. "Bo~ıı,, hemen yakalsna-
mu ona açıkça anlattım. rak zencire vuruldu. ''Gambi,, 

Bir bubıtrlı motör kirala- Hmanında zabıtaya teslim e-
dım; onunla ecnebilere limanı dildi. Sonradan haber alc.lığı-
gezdiriyordum. Deniz dalga- mn göre hu taife zabıtn ta-
lan ile mütemadiyen döğülen rnfından ls\•eçc gönderilmiş 
1f şatosunu, "Notrdam dö ve orada küreğe mrıhkôm ol-

ll\ gnrd " kilisesini, gelip gi- muşnır. 
den büyiik yapurları ve di- Seyahat esnasında nmca-
ğ·:r göriılıncye şayan şeyleri mm yanına vnrmnmn en iyi 
seyret iriyordum. Bu suretle çaresini boyuna dü:.iinmiiş-
nJmuski\rane {Jara knzanıvor- tiim. Tasavn1r ettiğim ycg<\-

• ne "C b' d "L"j· dum. Fakat ç.ok para birik- çarı! ,am ı,, en ı:. ı-
1.abctvil ,, c gitmek oldu. 

tircmcdiğimden, ve m~anlımı Dnyım "lrnznbctvil,, de idi. 
ekra~: görmek arzu u içimi Yapacnğım yol tııkriben GOOO 
.ı:cmirdiğindcn .. Belçika Kon- kilometrelik idi. Bu yolu hn-
go,, suna giderek dayımı bul- n'ta u··zcrı"nde . 1 . . . ış:ırt emı~tım. 

mağa ve lsveçte bana ettiği ''.l\ijcr,, nehrini geçmek ,-e 
vaııdi hatırlntm:ığa karar ver- oradan ) ürüycrck "Kongo,, 
dim. Di~cr cihetten onun ya v:rmıak istiyordum. Bn-
yanına v:ınr varınaz hima· 11un için yerli bir rchb::rlc 
yesine mazhar olacağıma uzla~ttm. Yolun ilk kısmırıı 

emindim. 
Kimbilir ne gibi endişelere 

kaptlarak beni unutmuşnı. 

Belçika kongrosund:ı konsolo' 
olduguna bakılırsa bnna iyi 
bir yer temin edebileceği 

muhakkııko. Yerl~tfkten sonra 
"Viran,, ı getirerek onunla 
C\ leneb!lirdim. Bu dli-.iincı.: . 
ile tekrar gemiciliğe atıldım. 

. andalla katcdecc.ktim. 
Bu pli1n uzunca dü~nül

mliş olmakla bcrnboc tatbiki 
güç idi. Tcs:ıdlif edeceğim 
nzim miışki.ıl:ltı ve bahusus 
"edit hareketi he:-ıaba katma
mı, tını. Bundan ba~ka ikli
min son derece fena oldu
ğunu da dlişünmeni~tim. Ora
da doğup bliyüyen siyahlar 
bile turhi hastalıklara duçar 
olur1nr ve viicutlrmdu "Elc

fan..-.ız1~, i mi verilen i~kin-'"IT \ ~ 

ilkler hasıl olur. 

Bu defa garbi ı\ frika ya giden 
bir vapurun mürettebatına 

katıldım. Bu sergüieştinıin 

neticesine gelince, he) hat ki 
dij:ter deniz sclc..'l"lerimln ne- ( Bitmedi) 

ticcsinden daha clim oldu. 6 v . 

1 On u·>rdüı.cii hap ene yagmur.. 
Canubi Afrika tarlkile 

Kongoya 
Y npurun:rn1. evvela l\lada

gaskarn gitti. Caı bi A!cdka
daki "Gambi,, mustı.:mlikesi 

yolunu tuttu. Diğer gemiciler 
me~lekten yetişme olmadığımı 

-[ C t tırıtrı ı inci sa~ ıfa ınwlıı.dır J 
Gezdiğimiz mıntakalarda 

hadisenin jeolojik manaşile 

hakiki heyelan mevcuttur. 

Bu heyelanları intaç eden 

sebeplerden en mühimleri 

ara..zinin jeolojlk bünyesi 

ve yapı)ığı, yamaçların §id

detli meyilli, iklimin çok 

raup ohnası ve s.airedir. 

Bir ı..-z tayy•ui yeni bir tayyare 
ile tecrübe uçumnda 340 mil bldft 

. Londra, 20 (A.A) - Schneklcr tayyare yanşı için tayin 
edı~~n mürabbauşşekil gü7.crgah iizcrinde iki cevelan yll'pan 
lngılız tayyare mülaıimlerindnn hiri saat~ 340 mil katct
etmeğe muvaffak ·olmuştur. Fabrikadan daha yeni çıkan bir 
~!~re He yapılım bu uçuş lıfr tecrübe mahiyetinde olduğu 
ıçın miitaha sıslara göre elde edilen sür.atin 400 mile ..çl'ka· 
rılması pek miimkündür. lki sene evvel kaly:ıdıı vuku bulan 
son Schneider müsabaka mda birinciliği ihraz eden lngiliz 
tayynrccisi saatte 28 ı millik bir. siir'at remin edebilmi~ti 

Avusturyada faşistlerle sosyalistler arasında ... 
Londra, 19 (A.A) - Viy~nadan Deylt telfra! gaze

tesine btldirillyOr: Sitirya eyaletinin Merein beledesinde 
Himver denilen Avusturya Faşist teıkilatının kuvvetli 
bir mü&ezesile mühim bir sosyalist gurupu arasında 
vukua gelen kanlı bir müsademede 3 kiti telef ve 60 
kiti mecruh olmu§tur. Müsademeyi mütenkip fflnwer 
ile Kenftelfeld sahasını İfgal ebnitlene de üzerlerlne 
yürüyen münim bir sosyalfst gur.upu karşısında oraamı 
bir m.iiddet sora tahliyeye mecbur o1mllfhır. 

Yarışa girecek ltalyan tayyaresi suya düşti! 
Londra, 19 (A.A) - Şnayder tayyare yanıma iıti· 

rak edecek olan Fiyat C. 29 işaretli ltalyan tayyresi 
dün İtalyanın ıimal!nde sürat ve mukaveme tec.rübele
rtnde devam ederken birden bire motörüne arız olan 
bir sakatlıktan dolayı Garde gölüne dü,erek bntmııtır. 
Ancak hafif su.rette yaralanan tayyarenin rakibi binbaşı 
Ojella mahalli vak'ada dolapn ~iler tarafından 
kurtarılmıştır. 

Şimal denizinde iki vapur çarpıştı 
f.ondra, 19 (A.A.) - Dün aabah şimal denizinde bir 

ing!Uz şilebi ile bir İepanyol vapuru arasında 'VUkua ge
len bir müsademede İspanyol vapuruna menıup 15 tayfa 
boğulmuştur. Mürettebatın losmı mütebakisi imdada 
gelen gemiler tarafindan kurl.anlmışbr. 

Mısır kıralı avdet ediyor 
}\;-:ıpoli, 19 (A.A)- 1\lısır kıralı Euat, burnya muvasalat 

etmiştir. 

Paris transatlantiğinde y~ngın cıktı 
Lfthi, 19 (A.A)- Paris transatlantiğinde bir y:mgm zuhur 

etmiştir. Bir sa:ıttcn dah.ı nz bir müddet zarfında geminin orta 
kısmı :ıtcş içinde kalmıştır. Bir kaç s:ırıt ıi1cs.1idcn sonra y:m
gmın önüne geçilmiştir. Hasar:ıt mühimdir. Bizz:ırurc Nev· 
)'Ork seferi tehir cJilmiştir. 

Jeneral Daws Makdonaltla yeniden konuşacak 
Londra, 1'9 (A.A>- lskoçya dağfann~ı otomobil ile bir 

teYclan yapmak uzcrc dün 1..ondradan hareket eden Ame
rika sefiri Jcneral Daws alycYnı 1.ossienonouth şehrinde 
bulunan 1\1. :\hıcdonalda müUıki olarJk ımımailcyhlc tcsli
hau bahriye meselesi 1rnkkında yeniden bazı mulnkatlar 
icra edecektir. 

Pariste bir bankanın daha hesabına bakılıyor 
Paris, ı 9 (A.A)- lntrans:geant gnzctesi, köylü amele 

bankasının sermaye inin sureti istimali hakkındu tahkikat 
icrasını ve halkın banlmm:ı fena idaresi ve irtik~ip eylediği 
hatabr hakkında ıcm·ir edilmesini talep etmektedir. 

* Paris. ı ~ cA.A)- Köylü amele Bankıı 'es:ıikinin ta~ 
nifine devıım edilmektedir. Bunlardan ~~ıılan !\loskoYa ile 
müu:ıscb:ıttan bah~ctmcktcdir. 

Zeplin Japonyadan yarın hareket ediyor 
Tokyo, 20 (A.A) - Zeplinin zabitleri ve tayfası 

burada· son derece hararetle istikbal edilmişlerdir. Mika
do, kumandan Ekner ile zabitan ve t~yfaya gümüş ku • 
palar verecektir. Zeplinin levazımını yarın ikmal edeceği 
ve perşembe günü hareket edeceği ümit edilmektedir. 

•••••• 
Çin -Rus çarpışması 

• 

iki setir 

Donanmamız 
Küllükten Mermerise 

hareket etti 
Muğla, 20 (A.A) - Do

nanmamı7. Kullüğe uğramış 

ye geceyi Klillüktc geçirdik
ten sonra hu sabnh Merme
ri e hareket etmiştir. 

• 

iyi haberler 
Ödemişte iyi fiatla 

satışa başlandı 
!ı.mir, 19 (A.A) - Ö:iemişte 

idrak eJilen yeni tütünün dün 
s:ıtışına ba.şlanmı~tır. Piy:.sa, 
Felemenk kumpanyası tarafın

dan 140 Jturuştan açılmıştır. 

J\merik:ın kumpanyası piyasayı 

100 kuru~ çıkarmıştır. Satış
tan 1.abcrclar olan lrnmpanya
lar derhal memurlarını göndcr
mfa~crclir. DüııkQ satış 100 bin 
okkadan f:ızladır. fiyatların 
daha yükseleceği kuvvetle tah
min olunmaJ.:tadır. Geç~n sene
ki tütün hastalı~ındaıı istokla· 
rını t:: mamlıyamıyan Amcrilıa
lıların bu sene 20 milyon okka 
tütün alacakları tahmin ediliyor. 
Müstahsiller menıııundur. Tire
de de tütün idr&k edilmiş, s~tış~ 
başlanmıştır. 

Tavvarc cemiveli reisi 
k.;.ir, 20 (Ai.) - Tay

yal'e cemiyeti retsi Rize 
meb'uıu Fuat bey bugün 
Anltaraya hareket etmlftlr. 

Yeni mahsul 
hmir, 20 (A.A.)-Torba· 

lıda 33 milyon arpa 3,5 
milyon buğday bir milyon 
pamuk , 2 milyon mısır , 

• 
l Ü&tarafı 1 inci &ayıf amızdadır ) kametine doğru ilerlemekte 1 milyon bakla, 3,5 milyon 

berdevnmdır. ilzüm 250, bin tütün mah-Vaşington, 20 (A.A) -
Çin sefiri M. \Vou, Çin 
hükumetinin tedafui bir 
tedbir olmak üıere 60,000 
kişilik bir kuvvetin hudut 
boyunca saffıharp nizamın
da açılmasını emretmiş ol· 
duğunu bildirmiştir. 

Pekin, 20 (A.A) - Ha

1\loskqYa. 19 (A. \) -l far- sulü tahmin edilmektedir. 
binden bildiriliyor: Mançuri Tütün geçen seneye nia· 
p;arnizon kumamlanı jcncral beten ° 080 eksik, diğerleri 
1 k 

0 
0 10 fazladır. Jyang, Çin ın:ı nmtının yal-

nız sovyct rcbeasını tevkif Şarap fabrika ı 
Ye tebit etmekle iktifa et- İzmir , 20 ( A. A. ) -
miycrek bunlar hakkında Şarap mütehassısının tet-
daha kafi ,·e dnhn şiddetli kikatına göre, Bornova ü-
tcdabir kullzınılmasına karar zümlerinin cinsi fevkalade· 

çabucak fıırkettiler. Bun:ı rağ
men daha yUk ek seYileli 

kimselere karşı ek riya ib1.al 
olunan tezyif 'e nıhkirde 
bu'unmadılar. :\laamafih ipti
d:ısıntla en haris hizmetleri 
Y• rmağu 'e haliiları temiz
Jcıncğc mecbur oldum. Buna 
şiddetle itiraz ettim; bahusus 
l\.i Çcka zindanlarında gcçir
c.Jigim elim 1..amanı h~tırlatı 

vas ajansının muhabiri bil-
AYni •bepler bir çok ma- diriyor. Pddne varit olan \ermiş olduğunu beyan et- dir. Gelecek sene Bomo· 

mtşttr. Sovyet tc:heasını yer- vada bir fabrika yapılacak-

yordlL 
Nihayet bu l,i ) aptmnak

tnn vaz geçtilerse de )·eni 
Ya?.lyetim daha rahat değildi. 
Ma<larlara yanaşır yanaşmaz 
her gün stilf:ato içmeğe mec
bur tutulduk. tçtmizden bi
rinin midesi ağrsıa ona ha
kiki bir beygir ilAcı tatbik 
~dillrÔL 1 Instaya bJr bardak 

hallere heyelan istidadım haberlere nazaran, bütün 
. da venniıtir. Ş6phesiz son smıflaıa mensup olan sov-
§Jddetlı yaltnurlar bu ha- yet kuvvetleri garp hudu-
diselerin vukunu tacil et· duna tacavüz etmekte ve 
mittir. Şiddetli heyelanlar Dalinor kömür havzası isti· 

.-..... .. ._..__... ..... ······---..... 
Manahos vadi&i ye civannda Kutel ve Sanana dereleri 

Solakh havalisine nazaran tapn•f, hütGn kaprftleri yık .. 
daha mevziidir.~ 

Solakh -ndisi hakiki he-

yelAnlar mefhertdlr. Üç 

gtln e?el üç aat devam 

eden pddetll yajnwrlardan 

!ar.nenenbı 7.arha , Zoflu, 

nııı epiyce tahribat yapmıı 
ve aatlu maillerde itikaller 

TUkaa gtitlrmiflit. .euo.. 
metre J'aimur Fflennek· 
tedir. HaYa kapah,yafmur

lu ve bulutludur. 

Jcştlrmek üzere tı.:sis edilen tır. 

karnrgah kafi-gelmemiş ve yeni i .\ydııu]a iııcir malısnlii 
açılm1ştır. Eski lJnrbin, mcv- İzmir, 19 (A.A)- Aydın hava-
kuf sovyct tebeas:ilc dolmu,- !isinden 6 tin çu\•al ilk incir 
tur. mahsulü perşembe günü şehri-

Tevkif at esnasında fena mize gelecek merasim y:ıpıfa-
caktır. 

muameleler ve hakaretler 
yapılm~tadır. Karargahı zi- Nefis şarap imal 
yaret eden Alman konsolosu edeceğiz 
karargahtan fena bir intibala lzmir, 19 (A.A) - Şaraptı-
ayrılmış ve mevkuflara iğ· h~m ihyası için getirilen mQ-
renç gıdalar verildiğini ve tahasJS M. Bofer ~hr.fmize 
bir çok kadınlann hasta- ~~rek tetkikat~ ba,l:m11,tır. 

Ndıs jarapbrm ım&ü mubak-
landığı111ı anlaııuşur. kaktır. 

Rumanyaya giden Dariil
fünun gençlerimiz dün şeh. 
rimize donmüşlerdir. Genç
le.rimiz Bükreşi ve birçok 
Romen şehirlerini gezmiş
ler ve her tarafta Romen 
talebelerinden dostluk gör· 
müşlerdir. 

Müderris Etem Akif be· 
yin riyaset ettiti J;a · aeya· 
hat 14 gün devam etmiş
tir. 

i n~İliz lirası 
<..; 

fngiliz lirası dün 1015,5 
kuruşta açılmış, 1017 kuruşta 
kapanmıştır. Bir aralık 1018 
kuruşa kadar yükselmiştir. 

Utalda İDfAAf 
U§ak ittirdattan aoera 10,500 

liralık Oll bq matua. bet bin li • 
rahk bir hm, 46, 500 lirahlı: 4 otel. 
20,300 liralık 63 dullin, 291,000 
liralık 168 ev, 8,000 llrahk bir 
tabak fabrikası, 12,000 lirahk bir 
un fabrikası, 5,SOO lfr.ıdt bir 

kereste fabrikası yapılmıştır. ·······--------.....;;._ __ 
Hepside asfalt 
.Ankaraya yeni ysllar 

yapıfıyor 
Ankara 20 ( Vakıt ) -

gecek seneye kadar inşası 
mukarrer Ankara ayaş An
kara - göl başı, Ankara 
yaban abat ile ahi mesut- • 
kızılca hamam yollarının 
istikşar ameliyesi munaka· 
saya korunak üzeredir bu 
yollar kamilen asfalt alarak 
yapılacaktır. 

Bu giin geleceklel' 
Ankara, 20 ( Vakıt ) -

Maarif eminimiz Behçet, 
müff ettiş Hasan Ali, güzel 
san· atlar akademisi müdürü 
Namık lsmail, B. ler fstan
bula hareket ettiler • 

Orta tedrisat miidiirü 
Ankara, 20 ( Yakıt ) _ 

Orta tetrisat müdürü Ce· 
vat B. Lahiden geldi. Maa
rif vekiline rapor verecek
tir. 

Ziraat banknsının ha
yu·h bir teşebbüsü 
izmir, 19 ( A.A ) - Ziraat 

bankası alıc• satıcı arasındaki 
mütavassıtları kaldırmab karar 
vermiştir. T ecrlibesi bu sene
lik Torbalı bavalilinde tatbik 
edilecfktir. 

ranı var 
lzmirde ihracat mevsiınl 

olmak dolayısile mavna ih
tiyacı çok artmııtır. Halbuki 
lzmir pzetelerine göre li
manda ihracat için klfi 

miktarda mavna yoktur. 
Bu yOzden lzmtr taclrlerinlll 
haylı llkınb çekmekte ol
dufu yazılmaktadır. 

* Mabk4m komüniıtler
lzmirde mahkum olan ko-
münistler Siverek hapisa
neıine henüz nakledilm~ 
miılerdir. 

* lzmirde resim sergisi -
lzmir Reısalmar cemi .. 
yeti ya.kında bir resiın 
sergisi küpt edecektir. Bu 
sergide lzmır rcaamlannııı 
yapbğı 200 kadar eser 
tqlıtr olunacaktır. 

* Şarbon tehllkeeine kar .. 
f1 - lmıırde Menmen 
haYalt.indekt hayvanlara 
pr:bon apıı yapılmıya baı .. 
laDJDlfbr. 

• Milista lı bankaıı -
lı bankannın Milis ıubesl .. 
nln ayın 26 mıda açılma

una karar veribniftir. 
* Sıtma mücadelesi -

Evelki gün lzmtr hükumet 
konafında valinin riyase.o 
tinde yapılan bir içtimada 
vilayet dahilinde olduk~ 
tahriltat yapan 11bna has .. 
tabftle mücadele içtn mü .. 
him kararlar verilmifUr. 

• 11(; • Klıçük,. neler yapmır 
lar;ı - İzmir belediye kantarcı· 
!arından küçük Ali ve kiiçiil\ 
Sabri isminde iki kisi biner . ~ 

!ıraya yakın parayı zinınıet· 
lerine geçirdiklerinden mahke
meye verilmiştir. 

• Şap hastalıti - Kayseri 
havalisi hayvanlannda şaP 
hastalığı çıkmış, şidde ıte 
mucadeleye başlanmıştır. 

• Agı>a]ıkta bir intihar A1"s· 
lıkta mütekait erkanı tı:ırP 
kaymakamlarmd~n faik De)'İtl 
on altı yeşl!\rındaki kızı Ert1~: 
hanım, babasının ağırca b 
muamelesinden müteessir oım11; 
ve kendisini tabanca ile :ığl 
surette yaralamıştır. 

• Bir müslantile intihar elli ,,..... 
Sındırğı müstantiği Sabri B:f, 
iki g\hı evvel kendisini rntt 
hkta bir a~au asmak 911retile 
intihar etmiştir. 

ıı-
• y afmur %llr'Ol'ffZ lftt;F - ıl" 

mirde dört gilaevel yağan Y ~ 
murun üzüm ve incir maıısW 
htç tarar vmnedlfi anı11ılııtlf 
hr. 



umım 
Bıçakh kadın\ar ! 

T rabzonda bir kadın, 
kardeşini iğfal eden 
bir erke~ gö~ıün· 

Kora kedi 
8 Yaşında 
Jiletle --;kadaşının 

baldırını kesti 

Şehir Haberleri ı 
komisyonu 

içtima ediyor 
Televizyon ! 
cçen gece fen 'n 

son ter al kilerin· 
den bahsediyorduk.. 

den b ıçaldamış. Haberi 

merakla okudum; cinayetin 

geçirdi~i safhalar üatündc 

itina ·ı 

Avrupa ile Ame
rika arasına nMıl 

Qirdi? 
-a-

Amerika hangi memleketlere Şimdi aglıyor Diin Vefada şayanı dik
kat bir cerh v3 k' ası ol
muştur. Vefada Ahmet 

paşa mahallesinde oturan 
Mehmet efendinin kızı (8) 
yaşında Saime dün anne-

llP)'Pli nıuralıha~aıuıı g~1~ rı ınühadHlrriu lıul o
kunu tt~nıin ü:·ıı l<'lkik:H )Hpıırnkuul11· 

Yunan cevabı meseleye başka 
sekil verecekmiş 

Ben televizyonun pek bü· 
yük bir ketif olduğunu söy· 

liyerek dedim ki : 
- Ne iyi olncıık şimdiye 

kadar telefonln uzak nıe· 
safelerd(;n yalnız konuımnk 
mümkün oluyordu. Tele· 
vizyon konuş11.nların bir 
birlerini görmelerini de le· 

I 

ı e durdum. Ellerini 
kına . 1 yerme erkek kani e 

sermaye döker 7 
~ızartan bu kadın, bütün 

aklı heyecanına rağmen, 

&önl" d um e yer tutamadı. 
B· ır sene metresliğe razı 

Bir U~l~ika .,azetesi diyor ki: «A 'rupa şark mu 
ziyade Amcrikadau w~ıe .. ek bir harharhk 

lt'hlik.r!'Ôine mnnızdur.» 

olan b ' eş a yhk çocuğunu 
d~ -uıuren düşkün ruhlu bir 

kardeı için bu fedakarlık 
:caba çok değil midir ? 
c.ih . . nımın takıldı~• bir nokta 
da · · cınayetin bıçakla işlen· 

tniş olmn~ıdır. katillerin 
tuh· ıyatile uğraşanlar icra 
aletle .. d . rını e tasnif etmış-

lerd· O ır. nln?'a nazaren bı-
Ça"' gı ancak cinayete kanık· 
tanıış, çetin yürekli müc· 

tiınleı· kullanır. . 
Ôldü~me hastalıklarına 

tutulan bedbahtların birço· 

ğu 'Ik > ı cinayetlermi mutlak 

uıak tesirli aletlerle yap· 

lllışlar ve ancak kanla ül· 
fetl · k k erı arttı tan sonra bıçak 
ullanmıya başlamışlardır. 

Amerika zihniyetinden 

doğan Amt:rika yaşayış 

adetleri Avrupanın kültli
rünii tehdit ediyor. Nete
kim 1914 senesinden evvel 
de Prusya kültürü Av· 
rupa hayatını tehdit etmişti. 

Bu endişeyi yalnız Av· 
rupalılar değil, dünyanın 
başka tarafında bulunan 
mütefekkirler de ikri sü

rüyorlar. Mesela Japon 
gazetelerinde bundan sık 
sık şikayet edildiğine tesa· 

düf edebilirsiniz. 
Bir Belçika gazetesi bir 

makalesinde diyordu ki : 
" Avrupa, şarktan ziyade 
Amerika miittehit Cumhu
riyetlerinden gelecek bir 
bnrbarlık tehlikesine ma
ruzdur. Hakiki bir Amerika 
tehlikesi müvacehesindeyiz.,, Trabozndaki kanla vak'a 

hafızamın eski bir rafındaki 
bu bilgileri de karma ka· 
tışık elti. Demek büyük kin· 
ler' l l ın a ev i taıkmlıkları si· 

[.onclrada çıkan ( Times) 
• gazetesi bir makalesinde 

demişti ki: 
·• Aınerikanism ,, dediği-

lah n 1' b L ev ıne aKmıyoı. Gayz 
arttıkça vurulan cesede· 
daha yakın bulunmak , si· 
lahın d · 1 .. en ve et er ıçın 

vahşi bir hı ırlı ile dalışını 
duymak dn ihtiyaç oluyor. 

Kardeşini mahveden bu 
erkeğe o icadının duyduğu 
his, kim bilir ne acı , ne 

Yakıcı şeydi ki , dökülen 
kanla ateşini söndürmek 
için beyaz, yumuşak eli bir 
bıçağnı kabzasında kilit-

lendi. 
Uzaktan hüküm vermek 

doğr.ı olmaz , her halde 
nıahkeme salonunda ınes' 
elenin iç yüzii anla~ılacak· 
lır. Bana öyle geliyor ki 
eğer bizde de jüri usulü 
olsaydı, bu kadın mutlaka 
beraet kararı alır , adam· 
cağızm da dökülen kanı 
Yanma kar kalırdı. Yaln1z 
hazır veuilesi çıkmış ve sı· 
tası gelmişken şu iğfal id· 
dialarının da ince elekler· 
den clenmesıni teklif ede· 
ce""..: s•m. 

Biz erkekler bu hususta , 
Pe..~ içi yanık mahluklar· 
1"17.dır. Hem iğfal edilir 
hern de iğfal suçunu yük· 

lt:niriz. 

Daha geçenlerde otuz 
beş yaşında bir kadın, 
altmı lık bir kör dilenci 
~rafından iğfal edildiğini 
ıddia ederek mahkemeye 

rtıiiracaat etmişti. 

miz zaman hayat hakkında 
tamanıile yeni ve bize ay
kırı bir noktai nazar kasd· 

etmiş oluruz. 
Meşhur edip " Bernard 

Shav,, katibine şu cümleyi 
yazdırmıştı: 

"Anıerikada akılhlar için 
bir tınınrlıanc açılsa bom

boş kalır." 
Mt•şhur ( R. U. R.) ese· 

rini yazmış olan "Kari Kn
pek,, tc bir yazısında A· 
merikadan ihraç edilmiş 
olan "muvaffakıyet kazan· 
mak n kelimesi ve mefhu· 
munun bütün avrupa ahla
'kını bozduğunu söylüyor. 

"Kölnischc Zeitung., is· 
mindeki Alman gazetesi 
bir makalesinde şu suali 

soruyor: 
istikbal kimindir? maki· 

neleşmiş Amerika medeni· 
yetinin mi, yoksa manevi 
şeylerin maddi şeyler al
tında zebun olmasına ta· 
hammül etmiyen eski kül· 

türün mi ? 
Hulasa bugün üzerinde 

Amerika damgası bulunan 
her şey Avrupalıları telaıa 
dlişürınek için kufi geli· 

yor. Harpten evvel de Avru-
da Amerikanlaş~rıı~ak bah
si geçmez değıldı; fakat 
bu kadar yüksek sesle de· 

İnsan bu kepazciikleri 
~ördükten sonra içi çürüyor, 
ığf al damgasile alnı mü· 

ğil. Çünkü 0 z~~n.~n Ame
rika ci!1anın g~zunde bu 
kadar büyünıemış ve A_me· 
'k 'ktısadi nzametı bu 

rı ·anın ı .. k" ş"hikasına varma· 
gun ·u .. 

~ürJenen her erkeğe bir 
ıntirika kurbanı nazarile 

bakıyor. 
Şurası muhakkak ki iğ· 

!al, kadın san 'atının alıınlı 
bit eseridir. Onun altın· 
claki ~lcek dmaın ve erkek 
iınzası çok kere genç 
kadın san'atının bir taklit 
nünıunesidir. Bu çapraşık 
adalet yollarında kanunun 
• u gö .. ürmcz sarahntlere 
~nhip olrr ası, ne büyük bir 
lhtlyuçtır! 

mıştı. . 
Amerika karşısında cıha· 

nı tcHişa düşüren yukarıda 
saydığımız birçok :e~eple~
dcn başka nnihim bır amıl 
ôaha vardır ki şudur: .. .. d gune 

Aınerika gun en 
dünyanın en biiy~k alaca~~ı 
milleti oluyor. Zıra Aıneı ı
kanın matluatı yalnız hn~p 
alacaklarından ibaret değıl: 
d

. Onun harpten evvelkı 
ır. b' alacakları da mühim ır 

yekun tutmaktadır. 
1927 senesi başlangıcın· 

da Amerikaya olan siyasi 
yahut harp borçları (11) 

milyar dolara baliğ olu -

yordu. 
Ayni senenin sonunda 

Amerikanın yalnız Avrupa
dan değil bütün dünyadan 

gayri resmi alacağl ise 
14 ~ milyar dolar tutuyor -
du. 1927 senesinde ise 
Amerika umumi, hususi 
suretle veyahut ecnebi es -
hamı satın alarak (2)milyar 
daha ikraz etti. Bu rakam· 

ların ehemmiyet ve azame
tini anlıyabilmck için kü • 
çük bir mukayese yapmak 
kafidir. 

Napoleon harplerinden 
sonra Londra şehri cihanın 
mali merkezi olmuş ve bü
yük Bretanya en büyük 
alacaklı bir millet haline 
gelmişti. Aradan bir asır 
geçtikten sonra lngilterenin 
bütün matlupları (20) mil· 
yar dolara varıyordu. Hal
buki Amerikanın ikraz et· 
tiği miktar ( 25 ) milyara 
vardı. Buna ilave edilecek 
bir nokta daha var : Amc· 
rika 1914 senesinde ( 5 ) 
milyar borçlu bulunuyor· 
du ki bu miktar hali ha~ır· 
da ödenmiş bulunmaktadır. 

Amerikalı Dr. Ma'ks 
Vinkler diyor ki: " Biz 
umumun nef'i için para 
ikrnz ediyoruz. Mesela 
Kandada deıniryolları ve 
sair sanayiin inkişafı için 
Alınanyada makine kum· 
panyalarına sermaye veri· 
yoruz. Almanyada Lüksem-
burgda. Bulgaristan ve Ro· 
ınanyada çelik fabrikaları 
yapıyoroz. Hindi şarki ada
larında ziraat şirketleri açı
yoruz. 

Avustralyada ve Hindi 
şarki adalarında petrol 
şirketleri vücuda getiriyo
ruz. Avusturya, Alaınanya, 
Holanda, Macaristan, Ko
}ombiya. ve Avustralyada 
bankalar ve mali müesse
seler teşkil ediyoruz. 

ltalyada , Amerikada , 
Norveç ve Japonyada Hid-
10 elektrik tesisatı meyda
na getiriyoruz. 

Belçikada, Arjantin, Şili 
ve Kolombiyada dcmiryol
ları . yapıyoruz. Almanya 
ve lngilteredc büyük ma
ğazalar açıyoruz. Bolivyada 
lastik ve petrol tesisatı ya-

pıyoruz. 

Brezilyada maden işierile 
ıneşguliiz. Almanyada men
sucat, Fransa ve ltalyada 
otomobil ticaret ve imalatı 
yapıyoruz. Avusturyada , 
Brazilyada, Şilidc, ve U
ruğuayda telefon teçhizatını 
temin eden biziz. Panama 
ve Gotamaladf! arazı satın 

alıyoruz. 

Kolombiya, Venezuellada 
petrol, Brazilyada Kauçuk 
imtiyazı alıyoruz. Kübada 
emlak mübayaa ediyoruz. 

lngilteredc, Fransa, Al
manya, ve ltalyada gemi 
kumpanyalarına sermaye 

veriyoruz. 
Meksikada şeker kum· 

panyası teşkil ediyoruz. 
Hatta İslandndaki banka· 
lara borç para veriyoruz." 

(Bitmedi) 

sinden izin almış, sokağa 
çıkarak (7) yaşında Hacer 
ile oymıınağa başlamıştır. 
iki kız oyun esnasında 
kavga etıneğe başlaınışlnr 
daha küçük olan Hacer 
Samiyeyi dövmüş ve dişini 
kanatmıştır. 

Bundan pek fazla müte
essir olan Saime hemen 
eve koşmuş, ağabeysinin 
tıraş kutusundan iilet bi

ç.ağını alarak sokağa çıkmış, 
Hacer ile tekrar kavgaya 
tutuşmuş, iiletdc Haeerin 

sağ baldırını derin bir su

rette kesmiştir. 
Yarası ağır o'an Hacr.r 

tedavi alt na alınmıştır. 

Küçiik carih kız isticvap 
edildiği zaman h'çbir şey 
" l ., soy ememiş , yalnız ağla-

mıştır. 

İntihar etmiye 
mecbur oldu 

Çengelköyünde Talimane 
caddesinden geçmekte olan 

Mazhar Tevfik Beyin hiz · 
metçi.si 15 yaşlarında Zeki· 

yenin önünü Ahmet ve 
Sabri i5minde iki kişi kes-

miş, kendisini zorla gczınİ· 
ye götürmek istemişlerdir. 

Zekiye bu tecavüzden 
müteessir olmuş ve miitc • 
cavizlerin gözü öııünde in
tihar kastile kendisini de -
nize atmı;;tır. Zekiye kurta-
rılmıştır. 

Feci bir otomobil kazası 
Dün gece Topçu atış 

mektebi civarında Çamurlu 
handa feci bir kaza olmuş-

tur: 
Çatalca köyJülürindcn 

merhum Hasan ağanın "15 il 
yaşmdaki oğlu Hasanı ya· 
nma "8,, yaşındaki kardeşi 
lbrahim Hakkıyı a..larak 

Topkapıya kömiir satmıya 

gelmiş, kömiirü satmış ve 

köye avdet etmek iizere 
yola çıkmıştır. 

Çamurlu han cıvarına 

geldi\cleri zaman "Bn yaşın
daki lbrahim Hakkı uyku 

sersemliğile arabadan düş
müş, bu sukutu ağabeysi 

Hasım görmemiş ve araba
yı sürmekte devam etmiştir. 

İbrahim Hakkı düşiincc 
tekerleklerin altına gitmiş 

ve acı bir çığlık koı>armış
tır. Bu çığlık üzerine Ha
san arabayı durdurmuş 

kardeşini kortarmak istemis 
fakat iş işten geçmiş, kar: 

deşi ezilerek ölmüştür. 
Hasan kardeşinin cenaze

sini Ramiye götürmüştür. 

1 

izin almadan 
1\ ilist' ~ apı~ orlarmış! 
Bfı}'fıkad:ıda · st. Antııvaıı 

mektebi dahilinde JıükOnıetiıı 

müsaadesi olıılıı.dan kilise 
inşa edilmiştir. Bunu lıab:ıer 

alan vilayet Adalar kaymakam· 
lığma emir vererek kıliseııin 

inşaatının devnmmı menetmi . ~ 
tır. Ayrıca da yapılan kısım 

derhal yıktırılaellkhr , 

Mnbadele komisyorun· 
daki heyeti murahhasaıuız 

iki gündenbcri ıniitcaddit 
içtimalar akdetmcktedir. 
Bu içtimalarda Tiiı k heyeti 
ınurahhasası mevcut ve 
muallak nıesail hakkında 
'.ıoktai nazarımızı tc"pit 
ıle meşgul olnrnkta<.iır. He
yeti muıahhas mız, gayrı 

ınubadil Tiir:klerin hukuku
nu temin için komisyondan 

bazı mevadrn süratla tat
bikini talep etmiye ~arar 
vermiştir. 

Bu mevat tetkik edilmiş 
olup ınüteakıp içtimalarda 
komisyonda mevzuu bahso
lacaktır. 

Bugiin saat 1 de komis
yon bir heyeti umumiye 
içtimaı yapacaktır. Yunan 

murahhasları M. Diyaman. 

dopulos ve Pakas da içti • 
maa geleceklerdir. Celcse-

d , mesai bürolarından 
gelen muhtelif meseleler 
tetkik olunacaktır. 

Atina, 19 (Fos) - Sn
lahiy~ttar mahafildc z~nı;
olunduğuna göre pl·k dos· 
tane bir lisanla yazılacak 
olan ımıkaLil Yunan cevabı 
Türk • Yunan mesailiıı~ 
bsşka bir şekil vaeccktiı-. 

Bu hususta hRkim olan 

kanaatin bir delili de Yu
nan lıiikumetinin Ankara 

sefart'tİni doldunnak için 
gösterdigi isticnldir. M. 
~i~a~ıaııdopulosun değiş
tırı.lrnıycceği tekrar beyan 
cdılmektcdir. 

Ankaradaki Yunan mas
lahatgüzarı M. Janes mu
kabil Yunan cevabının 
hazırlnndığını, birkaç giine 
kadar irsal c<lilcct"~ini 
hariciye vekalrtine tebli\r 
etmiştir. ""' 

min edecek. 
Bir hanım söı.ünıü kesti 

ve itiraz etti : 
- Ben bu k tften pek 

memnun olmıyacağım · 
Çünkfı benim telefonuıu 
yatak odama pek yalondır; 
zil çalınca giyimli, giyim iz 
koşarım. Şimdi telef onn 

televhr.yon da ılfıve edildi, 
artık giyinip te \{O mak. 
yahut hep giyimli oturup 
beklemek liız.ım gelecek; 

baıın bakmayın. 

<> 
Sarı Ku~t 

ehrimlze bugünlerde 
bir Sarı kuş gdecegioi 
haber alan ıne§hur 

avcı Bedri Ziya bey üs· 
tadımız çıftesinl ha:ıır 
lıynrak meıkür lcuş ı 
avlamak istemi se de bu 

ı~r 

-
renkle bir kuşn te < 
edemem. Ur. Buııun üı.erill!e 

d 
. •. t .. bı' .. ti g e-

r 
ok ' o 

Sıcakların devam etmesi 
yüzünden etler kokmakta
dır. Evvelki 'kün Bakırköy
de emrazı akliye hastane· 
sine gönderilen 21 koyun 
müteahhide iade edilmiş, 
bu etler denize dökülmüş
tür. Etler mezbahadan şeh
re kara yolu bozuk oldu
ğu için denizden motörle 
getirilmektedir. Motörle
rin Üzerleri açık olduğu 
için etler güneşe maruz 
kalınaktndadır. 

Kasaplar cemiyeti nılite
ahhit nezdinde teşebbüsal
ta bulunmuş, kasapların 
kokmuş etler yiizünden za
rara duçar olduklarını bil

dirmiştir. 
Bundan mada cemiyet 

şehremanetine de müraca
at etmiş, etlerin açıkta 
nakledildiği için koktuğu· 
nu, bu hususta müteahhit 
nezdinde teşebLüsatta bu
lunulmasını talep etmiştir. 

'1 et rı 1{ u:? u ç-ttı 
Fransız tayyaresi dün 

Bükreşe gitti 
EHelki giln şehrımıze gelen 

Fransız tnyyarecıleri ıerefıne dun 
de Tarabyada Fransız refnret lco _ 

nn~mda bir öğle ~ynfctı ,erılmıttlr. 

M. Auolan ve arkadaşl rı ö~leden 

sonra 4.5 ta Y:eşılköyde Frıınsız 

sefareti \C tayyare cemıyetl erk5m 

tarafından tefyi edilmişler ve Biik
ret~e mücveccıhen uçmuşlardır. 

Ticaret ve Zahire 
nizamnameleri 

lktı ut vekı\leti dun ticaret 
miıdurlugunc bir tnmim gon
derml~tir. 

T.unimdc vckılletçc ticnrct 
ve '-nhire horı;aları hakkında 

) eni bir ticaret borsnl,ırı 
niınmn:ırnesı ynpılnıilktıı ol
du~undan bur~ıılarm nı1.nm

nıım ~inde badema tıH.Hl:\t 
ynpılınama::ıını ve eski nı1.ıım· 
nnmelcrin tatbikine d , am 
cdilm 5ini bıldirmiştlr. 

Leh sefirl 
Lehi tan sefiri 1. Olzov ki ze\• 

ces!le bfrlil:te dnnkU eksprcJc 
A \Tupıye gltmııtır. Sefır tc&m ~ n 
b müddet VJıidc lı:ala aktır. 

e 

Zc} ııcp Sulrnn mahıılk~i 

halkı dun \ iH\yctc bir istilla 
'ererek ınor~ ımıc,.,sc~eı;indcn 
"ikı\) ette lmlunmu~lnrdır. l\1a
halle halkının bu şikı1yetinc 

:ıcbep sıcaklar dolayı ile mor
y;n elen muteafEin ı.:c,ctlcrin 

cmıfa ft:nn kokular nc~rct

mc~i 'c bunun d) nrda utu· 
rıınlnn iı .. aç ctmi':' olırnı~ıdır. 
\ Htl} et i tidnyı morA:t hıl\ ıılc 

ctmi~tlı-. --
Barem 

İdarei hwmsiyc nıe _ 
rnurlnı·ına uasıl tatbik 

cdilcl't'k ? 
D. V. bilumum ıdnrei hususı}e 

memurlan ıçin Barem kanununu tatbık 
etmek üzere k drolan tesbit edecektır. 

Vılüyetlerdekı memurlar içın yapı· 

lııcak in n f 'illiyetlerin derecelerine 

gl)re olııcnkur. 

Bu tnsnıf heyeti vekilece tasdık 

olunduktan sonra villiyetlcrc teblığ 

edılecektir. 

Bu Gureıl hu sene i6tiyen vılli· 

ycıler baremi tatbık edebıleceklcr • 
dır. 

-----~-··~----~ 
Bakkallar cemiyeti 
Bakkallar cemi~ etinin on 

zrıınanlardn faaliyetinin sek
tedıır olma ı ticaret odasının 
nazarı dikkadni celbctmi~ .. , ~' 
dlin bu hu u. tıı aH\kndurlnnn 
mah)matlıırınıı mtirncaat edil· 
mi~tir. Udn bu tcşekkLilün 
yn"nmusı için Hızım gelen 
hususntı temine ~alı"ncaktır. 

Göksudaki köprü 
Guk u uzcrindeki Ccngt\

' er kopnı tin un 'n~·ıc as me
rıt~imi bugiin ) npılncal.cır. 
Drt\ etliler 2,5 'npuru ile 
l li ııra gideceklerdir. 

-·-
Ameli hayat mezunları 

.\ n eli hı) ut kız mektebi· 
nin bu sene 1111::1.unlıırındun 
on be~ hanım tlcntc.:t oda ııın 
ımırnc ıııt etıni~ler, muc ı;c ıtı 
ti ~ıırh ede kcndılcrinc i, 'c· 
rHmc ı için odaıun ttıvıı utu· 
.mı ri~ erm ~l "'rdir. Odıı l>u 
hıınınılıırdan u:ızılımnı dun 
daktilo olnrnk muc .,c.,:ıt.ı 

göndcrınl~tir. 

üsta m ftlırıı .. ~ 

be etmiş ve: ı 
f 

o!< cib ar. 
"!)arı kuıt.rrb •e 

8 Y 

mısramı söylemiştir. 

ta~~ 
~ 

\' t'l'•\ıııli iıwhh--1' 
\' crenıll inekJt:rtıı ıınh ,ın ı 

mntllf olıır:ık yapını 1kt 
1 11 ın 

h
. 1-rı • ı.;l ı..: 

n~ı nıncli} \; ... i ır ._. . 
1 11 • ·!,cır. \ 

kndnı ikınıı et ı ı;t.:l .,hıt ~dılctl 
remli ollhıkl:ırı lt 1 

l 
'\ l 1 

ind.lcr nıcılı:ı ı:ı) '1 

1 
~c,ılındW;· 

mel tc , l' or.ıl 11 ' b:ııı 
dir. '\'alnı!. .':ınıat\ '' 'c.:. 1 ı· 

1 
. k ~ahıp er 

mınt:ıkıılıır< ıı ıııe , er,\ı klcrt 
nı'n meınurların k '

t.! 
. . 1 ıcın nıc tc cmırlerı tın c.: ıncklcı ıni rncıb:ıhıı) n ı.oıı· 

ld klıırı ınlaı 
dermemcktc 0 u 

şılmı tır. ri 1 k 
Uu gıbl iı\Ck s.ıh•plc 1~ • 

J,ındn kanuni caltil»tttıı bu u· 

1 
n· hııber ıılııırııı;-ll· 

nu ncuhı 
----- ı· .. \n ı ınt)ın\1 

lhıs' et a '1
' , ~ - , - il c. ııt 

Rüşvet ,ılirkeıt curn u I ıı n uıenıı r· 
halinde yakıılııııaıı 5 ~. •ilft> el 
Jarıııdmt l{eınnl f:.f • u 

1 
' 

idrc ııeyctıııln 1tarıırılc ııı:ı,~ırı-
dil ·~tir •• ı • 

rirctteıı ihraç e rı~~tı~cııı l)C 

teşi meın ur :n rıcn 
tevdı olunnıuştur. -

LAhidt; 
S 1 >.ı1pııınıııdııdı .. 

(L:ııt uırııfı tıırınc ) _ 

W 
. · 20 (A.A 

ınnıpıg, M 
Snb k nıaliye uazırı . 
Ç ı il bir rnotnkat esna· 

orç 'M Snowden in LAhi 
sında . k tini tıısvip 
deki hatlı h re e }bu§unu ve nvanı 
etın ktc o tarafından pek 
k nıara&ı ye faknl cc-
iyİ anln~ıhılll 1 

b·ı rce ahtılınanıı§ o an 
ne ı d'"rü.-l ık söz.leıinln ve u w 

h ç reketleriniP bot bir takım 
. f bhüınlere n1eydnn 

uı te e k . »'ni ilınil etme te 
verınıyec ıs 1 

bulundu§uPU s6ylellli tfr. 
Bcrlln, 19 (A.A.)-.Alman 

telerinfn ekserisi zep· 
8 ze in 
l'nin T okyndıı k raya . 
1 

• den bnhsctnıekte ve 
nı sın k z 
Lôhi konfernnsınn pe . 
• yıf tnh is cyJeıncktedır. 
Es sell ınu!ınblrlerin ek • 
risi bugün o 1 den sonr 
vul<u bulac k rnülnkatlaruı 
netice i h ki ınd hnY 1 ta 
k pılrrı ın sı 1 zın1 ldfğınt 
işaret ctmektedJrl r. 
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Çorçil~in 
atıratı 

1 Adliyede \ 

Cezo nıa~~enıeleri 
Ereyli Türk anonim 

şirketi 

Emlak ve eytam 
• 

bankası lstanbul şu-
leA:rar Pclerse .. 

Nöbetle dava göre· 
cekler 

Sermaye•!: 15,000,000 frank 

i'llcrkczi: lsrnııbulda -:llerkczi idaresi: P:ıriste besinden: =--~~~--~~~~- Ağırceza ve üçüncü ceza 
mahkemeleri dünden itibaren 
5 eylüle kadar tatil edilmiştir. 

Muhakemelere birinci ve lklnci 
ceza mahkemeleri nöbetle de

]Teni sildlılar eski sile/ hl ardan bam başka- Yüzde dört buçuk faizli miitelıavvil varidatlı gayri inzimam 
500 fıanklık tahvil!! Satıhk hane ve dükkan dır, bunlar daha 1111/1 lıiş ~·e tahripkar 

-47- 5 ağustos 929 tarihli kur'a ketideıi Esas nosı Mevkii nosı Cinsi Bedeli 

L. 
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Mali vaziyetin ıalahi ci

ıan şumul itibar ve ticaret, 

vasi sermaye ihtiyatlannın 

toplanması gibi amiller, in
aanları, tahrip ifine devam 
etmekten bir aralık ala 

koymuftll~. 

Demokratik müesseseler, 

milyonlarca insanın irade

•ini ifade etmesine imkan 

vermiştir. Talim ve terbiye 

sayesinde, her kes her me~·

elcyi idrake ba~ladıktan 

başka insanlan bir mak

•ada hizmet yoluna sok

mu,tur. 

Matb•ıat akvamı birleş

tirmeğe ve tevsik elmeğe 

yaradı. Din meselenin esası 
üzerinde mücadeleyi bir 
tarafa bırakarak, her tekil

de her tarafa, iki muhasım 
zümreye teselli ve huzur 
balı ı ctmi~tir. Nihayet ilim, 

bii.tün definekrini ve bütün 
sırlarım insanlann önüne 
dökmüş , insanların eline 
mahiyet itibarile kat'i va
ı ıtalar ve makineler ver

mi~t;r. 

Bunun neticesi olarak 
bir c.ok yeni safhalar teza

hür etmiştir. 

Müstahkem şehirleri aç 
bırakmağa bedel, milletleri, 
melod dairesinde bu vazi
yete dı.;çar etmiştir. Umumi 
harpte şu veya bu tekilde 
bütün ahali harbe iştirak 

elmif, gene aşağı yukarı 

bütün ahali de düıman tear
ruzuna maruz kalmıştır. 

Hava, orduların meşgul ol
duğu •ahadan çok uzakta 

ya · yanlara, kadınlara, er
keklere. ihtiyarlara ölüm 
ve dehşet saçan yollar açtı. 

HA1buki e•ki muharebe
lerde bunlar masun kalı
yorlardı. Demiryollarından, 

gemikrden, motörlü vası

tal.,nndan vücuda gelen 
hayrctamiz teşkilat, it ba
tınc)a ola:ı oa milyonlarca 
iı . mm birden idare edi
yorciu. İttihaz olunan tıbbi 
tedbirler saye.inde bu 

adamll'.r, müteaddit defalar 
cepheye gidebiliyorlardı. 

Tahripkarlığı idame ede
cek hiç bir şey zayi edil· 
m;yordu . Son bir darbeyi 
vura bilecek olan her kişi
de:ı istifade edilebiliyordu. 

Umumi harbin dört se· 
ne•inde vuku bulan ha
diseler beşinci senede vuku 
bulacak için bir mukad
d :me idi. 

Harp 1919 senesine kadar 
l'~amış olsaydi tahrip kuv
v -ti büsbütün ilerlerdi. 
A!manlar, Ren havalialııe 
!·adar ric'at edecek kadar 
ma-ıevi kuvvet göstennif 
ol•alar, 1918 e kadar kulla· 
nılan vesaitten daha müt· 
lıitile onlara taarruz edile

ce~ti. 

Binlerce tayyare Alman 
~ehirlerini tahrip edecekti. 
Binlerce top cepheyi yıka· 
l'aktı. 250 bin kitiyi bütün 
lhtiyaçlarile birlikte günde 
10-15 mil mlitemadiyen ile· 
riye götürecek mihaniki 
vesait ihzar olunuyordu . 

Ancak gizli bir maske tle 
mukavemet edilecek muh
nik gazlar hazırlanmııtı.Bu 
gazlar her mukavemeti bo-

ğar ve muhasım cephedeki 
vam edeceklerdir. Fakat bu iki bütün hayatı rıdluç ederdi. 

Bu sırada Almanlar henüz mahkeme de salı günleri dava 

b h "k k . . rüyet etmedikleri için, dün u mu nı gazın mas esını 
k hiç bir dava görülmemiştir. 

etfed ememişlerdi. 
Birinci zeza bugün gerek 

Tabii Almanların da ken· kendisinin, gerek se agırceza 
dilerine göre planlan var· mahkemesinin mevkullu ve müı-
dı. Fakat gazap dakikası tacel davalarının rüyetine baı-
geçmit sükün işareti çekil· lıyacakıır. İkinci ceza mahke-
miıti ve 1919 senesinin deh· mesioe sıra cumarteıl günü ge-
şetleri büyük muhasımların leceklir. 

defterleri içinde kaldı. Harp yeni icra kanunu 
nekadar ani bir surette 
infilak etti ise gene ani Yeni icra kanunun tıtblkına 
bir surette hitam buldu. 5 eylülde baılanacaktır. 

d Bu kanun hakkında icra reisi Dünya baıını ki ırmış 
Rc!ık B. bugün de bir kon

etrafındaki harabiyi tamaıa 
ferans vermiştir. 

etmiş ve galiplerle mağlup· 
lar birlikte nefes almıılardı. 1 1 

Harı mektubu 
Yüzlerce laboratuvarda binler • 

ce tersanede, fabrika ve dai· Mustafa Kemal cadde· 
rede ki insanlar bir anda sinden aldığımız mek
ıılerini bırakmıılar, pro- tuptur: 
jelerini bitirmeden ve tat· Mustafa Kemal pata caddesi 
bik etmeden bir tarafa 

üzerinde bır evde uturuyorum. 
atmıılardı. Fakat bu pro- Bu iıml büyük, ve hemen 
jelerin ihtiva ettiği malü- lstanbulun en geniş caddesi 

mat, bütün ifade ettiği olan bu yer maalesef bakımsız-
hesaplar, anlattığı ketifler, lık yüzünden pislik içindedir. 

ilerde kullanılmak üzere Bilhassa Y entkapıya yakın yer· 
saklanılmııtı. leri pislikten görülmlyor. Agaç· 

1919 muharebesi, gerçi !arın altlarında otlar büyümüş, 
vuku . bulmamıı, fakat onun daha tuhafı bütün cadde üs-

fikirleri, 0 günden itibaren tünde bir elektirik lambası yok 
ilerlemiştir. geceleri karanlıkta önünü gör-

mek için mehtabı beklemek Her ordu bu projeleri 
llizım geliyor. yeniden keşfediyor, yeniden 

Şehremanetinin nazarı dıkka
tetkik ediyor , sulhün de-
vamından istifade ederek 

onu incede" ınceye eliyor 
dokuyor. 

Vaziyet o merkezciedir ki 
harp tekerrür edecek oluna 

1919 senPsinin silahlarile 
döğü~ülm~~cek, belki on

lardan çok meş'um ve çok 

müthiş silahlarla döğütü· 

lecektir. 
(Bllmodl ] 

Radyonun yeni 
bir zaferi 

Bir kaç gün evvel Londrada 

bir ingiliz kadını, Avusturalya

nın Sıdney şehrinde bir has

tanede yatan ~!unun doktor

larile görüşmlye muvalfal< ol

muştur. 

lini celbederseniz iyi olur 
efendim.• 
-~ ----- ---

Kaçak eczai tibbiye 
Evelki gece saat ikide 

rıhtımda bağlı bulunan Semi
ramis vapurundan denl6de 
bir sandala bazı paketler 
atılmı~ hunun iizerin denizde 
sandalla gezen muhafaza 
memurları sandalı aramışlar

dır. Sandalda beş paket ka
çak eczayı tıbbiye bulunmuş
tur. Kaçakçı Ahmet ve Ha-
san yakalanmışlardır, --Fenerbahçe mliessisan 

hey'eti 
Fenerbahçe kıltib! ıımumi

liJlindcn: 
Kulüp mücssisan hey'etl 23 

Ağustos Cuma günü saat IO 

da içtima edeceğinden azayı 

mııhteremenin teşrifleri rica 

olunur. 
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l(ur'a keşi<ksiııde çıkan (1771) adet talıvi!Jtın ve lO ağustos 

929 tarihinden itibaren (13) numaralı koponuıı merbut bıtlııııduğu 
senet mu!<abiliııde te'diye edilecek olanlalarııı listesi. 
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Ebussuut caddesinde hane 

san'atlar mektebi binası 

1960 57 

69 

Beyoğlu yirmi ikinci mektep binası 

2692 Beyoğlu otuz birinci mektep 

Encümeni 
yetten: 

daimi 
binası 

vila -

Bal:lda muharrer emrnkı hususiyenin tamlrntı 28-9 - <ı29 
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7261 " 7265 14006 " 1401 o 199.5 l " 19952 23406 " 2341 o 
7336 " 7340 14016 ,, 14020 19961 ild 19965 23461 " 23465 
7346 .. 7350 14031 ,, 14035 19991 ,, 19993 23481 • 23485 
7506" 7510 14071,, 14075 20026,, 20030 23491 "23495 
7551 .. 7563 14096,, 14100 20041,, 20045 23521 "23525 
7596 .. 7601 14106,, 14110 20!01,, 20!05 23606" 23610 
9021" 9030 14136,, 1414020111,, 20115 23636" 23640 

Şehremanetinden; Bedeli keşfi 37696 lira 48 ku

ruş olan Maslak • lstinye şosesinin sekizinci kilomet· 
rosundan lstinye köprüsüne kadar olan kısmın katranlı 
olarak yaptırılması kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. Taliplerin keşif evrakını görmek ve şartname 
almak için her gün levazım müdürlüğüne gelmeleri 
teklif mektuplarını da ihale günü olan 10 Eylül 929 
Salı ğünü saat 15 e kadar mezkür müdürlüğe 
vermeleri. 

Vaz'ı esas merasimi 
9036" 9040 14151,, 14155 20176,, 20180 23646" 23650 ~hremanelinden: 21 ağustos 929 tarihine m[isadüf 
9106,, 9110 14161,, 14165 20261,, 20265 23671 "23675 çarşamba günü öğleden sonra Gök'u köpnisünün vazı 
9181,, 9185 14181,, 14185 20437,, 20445 23708" 23710 esas merasimi icra edileceğinden Cemiyeti Lmıımiyei Be-
9206.. !4271,, 14275 20456,, 20460 23716" 2373::.l lediye ve Encümeni Daimi vilayet azayı muhterenıesinin 
9451 ,, 9455 14291,, 14300 20476,, 20480 23781 "23785 lütfen taşrifleri rica olunur. 
9476 ., 9480 14331 ,, 14335 20486,, 20490 23816 " 23920 Vapur: Köpriiden saat Ç 14) te. 
9491 .. 9500 14366,, 14370 20496,, 20500 23831 " 23835J•---------ıılı.ıiıiılıııiiiıiı ______ __ 
9511 ild 9515 14411),, 14420 20511,, 20515 23871 lld23875 
9531 " 9535 14426,, 14430t0521 ,, 20526 23881 " 23885 Arnavut köyünde 16 - 43 No hane 
9601 .. 9605 14471 ,, 14475 ı;.ı0556,, 20560 23896 " 23900 " ,, l 8 - 29 .. .. 
9666" 9670 14531,, 14535 20631,, 20635 23918" 23925 
9676 .. 9680 14541 ,, 14550 20701 ,, 20705 23981 " 23990 
9686 .. 9690 14561 ,, 14565 20731 ,, 20735 24026 " 24030 
9696" 9700 14576,, 14585 20741,, 20745 24066 

Rumeli hisarında haymana mektebi binası 

Vefada Şemseddin mo!la GOrani medresesi 

Kapalı çarşıda divri.k sokağında 25 - 27 No dükkan 

Çakmakçılard a , aldc hanı altında 85 - 29 No dukk~n 

Fatihte zincirli kuyuda Kaya halil medresesi 

Aradaki muhabere vasıtası 

telsiz telefondu. Londra ile Sid· 

ney arasındaki me&afe(I 3,0CO) 

mil olduğuna göre, ıimdiye 

kadar bir naziri vuku bulmı

yan bu hadise telsiz telefon 

tarihinde · bir merhale teılıl 

etmektedir. 

9746 .. 9750 14591,, 14595 20751 ~ 20755 24101 • 24105 
9766" 9775 14601,, 14605 20819" 20820 24121 "24122 
9826 ,. 9830 14621 ,, 14635 20826 • 20828 24 l 36 " 24140 
9336" 9840 146~1 .. 14663 21226. 21230 24151 "24155 
9881 .. 9885 14711,, 14715 21416" 21420 24226" 24230 
9951" 9955 14746,, 14750 21456" 21470 24236" 24240 

S · r · 9!.l81 .. 9985 14776,, 14780 21495" 21500 24256" 24260 
eyrıseTaın 10021 .. 1002~.,14821,, 14s25 21605" 21610 24266 • 24210 

ıt------------11 10091"10005 14846,, 14855 21616" 21620 
Merkez ıcentetl: Galata Köprli 1O186 " 1Oi9 .: 14891 " 148911 21636 " 21645 
baıında. Beyoğlu 2362 Şube il,;,~~~:,;;,;;;;:=,::=:;,=======:=~;;;;;;~~;;;;;~===== 

Üsklidardn birinci valdei atik medresPsi 
Küçük pazarda halfa! Şemseddin türbesi 
Beyazıtta Abdullah pa~a mektebi binası 

Vefada Atıf efendi kütüphanesi kıırbünde hane 
Ebussuut caddesinde dokuz numaralı matbaa binası 

Encümeni 
yetten: 

daimii vila-
Mükaleme Londranın Pos· 

ta idaresi bir validenin hastı 

~lu hakkıııda malOmal lsedli!inl 

nazarı dtkkata abrak her türlü 

teshtllitı göstormlıtir. 

Madam Sigrlst namındaki ica

dın Sidney hastanesinden ~!u

nun sihhatını sorunca, karşıdan 

bir hasla bakıcm hemıtre dok

torların ıu raporunu okumuştur. 

•Gak Slgrlsl iyi bir gün 

geçirmlıtlr veAhvalı sıhhıye iti

barile hergün terakki elmekte

dtr .• 

Londra ile Sıdeny ıehri a

rasındaki mesafe 13,000 mil 

olduğu halde ıkı taraftan bir 

birini gayet iyi ve vazıh bir 

•urcıte diolemlftlr, 

acenleli: Mahmudiye Ham alboda 
lıtanbul 2740 

Trabzon ikinci postası 
(ANKARA) vapuru 22 A~uıtoı 
Perşembe akşamı Galata nhtımın 
don hareketle Zonguldak, loe
bolu, Sinop, Samıun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gtreıun, Trabzon, 
Rize, Hopaya gidecek ve dö
nüııe Pazar ı.keleıile Rize, Of, 
Sürmene, Trabzon, Polathaoe, 
Tırebolu. Gireıun, Ordu, Falla, 
Samsun, Sinop, lneboluya ugra
yarak gelecektir. 

izimir sürat postası 

Te'diyat: 

lstanbulda Osmanlı Bankasında, ( 22 j Türk lirası hesabile; 
Pariste, Meyerber Sokagında «7• numeroda kAin Osmanlı Ban

kası ile buluvar Hosmanda •29. numeroda ( Socitt~ Otntrale ) 

ve Şuabatında safi (4 3 fr 627) hesabile; 

Balada muharrer emlAki husmh·e icara verilmek üzere 
ı eylül 929 Pazar günü snııt on bire kadar müzııyedcye 

konulmu~tur taliplerin encümeni vilılyete müracaatları. ~ 

Jönevdc, ( Union financiere de gen~ve ) tarafından Paris @I Cill@t@l Feyziati lisesi ınii<lürlii~ündeıı: ı@ı@ıı• .~ 
kambiyo fiatı üzerinden icra olunacaktır. ~ :\fezuniyet ikmal imtihanları 1 eyllil pazar glinıı ~ 

. • (j} ba~lıyacaktıt. AIAkadar talebenin mezkur günde saat ~ 
Te'diyata ibraz edılen senedat henuz vadesi gelmeyen bilcümle.

1

ti6J 8 d ekt t b 1 1 bllAh h' b" t ~ 
ki ( Y . e m ep e u unma arı ve are ıç ır mazere <!'. 

kuponları hamil bulunaca ır. anı 13 numero dahil olmak -" 
n~~lf~l@:~l!;:®~~~®;!.J .::k:::a b::,u::,:l~ed::.:,i:.:,I m::,:i.:.y::.:ec:.::·e~~i:.,_;b::,:e~y.::,a n:.:._.:,:o::,:h::;ın:..:::u.:.:r.~l:;®~ll@;;;D~l@;:~:;"· ®;;;:;~I! üzere 13 numerodan itibaren ) aksi takdirde noksan olan 1• -

her kupon, te'diye olunacak sermayeden yüzde dört buçuk A~gııri; Azami Kilo ekmek münakasaı 
Sv,C'C.O 60,COO tenzil olunacaktır. 

Enirne kız Muallim mektebi mfıdürlüğünden: 

Tt7atro Ye Sıoer.'laJar Beyoğlu Mal müdüriyeiinden: 
( GÜLCEMAL) vapuru 23 

AAu•tos Cuma 14.30 da Galata lnkilAp tiyatrosu ve Anka-
Ağustos 929 tarihinde mü
zayede müddeti hitam bulan 
Avrupa Çarşısının bir defaya 
mahsus olmak ve 19 ağus

tos 929 tarihinden muteber 
olmak üzere bir hafta daha 
temdit edildiği ilıln olun ur. 

Mektebimizi:ı mayıs 1930 gayesine kadar ihtiyacı olan mikt.1rı 
yukarda yazılı ekmek yirmi gün müddtle ve kap1lı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. Münakasaya iştirak edecek talipler 8 

eylül 1929 pazar güniı saat on altıda teklif zarfları ve yuıdc 
yedi buçuk teminat akçalarıle birlikte lıükuınette müteşekkil 
mübayaa ve münakasa komiıonuııda hazır bnlunıııaları ,c 

şartnameleri görmek üzere de eyyamı tahliyeden maada 1"' 
&'Ün mektep idaresine müracaatları lüzumu ıtaıı olunur. 

nhtımından hareketle Cumaneıi ra opereti \l l Ağustos Çar-
ıabalu lıınire gidecek ve Puu 
14,30 da lıınirden hareketle şamba günü akşamı Kadıkö-
Pazerteıi ıabahı gelecektir. yünde 1-Jale tiyatrosunda 

V ıpurda milkemmel bır or- (Arşın mal alan) Kafkas ope-

L..ke,.•t,.ra-~e-caz•b•ao-t .me.v .. cu .. ııu-r. _ _,I retl 4 perde. 



.. 

nan 
De<J!et Demiıyolları P~ Li
rn,anları umumi idaresınden 

Münakasas; f esholunan 60 km· yol malzemestnden yalnıı büytik 

malzeme tekrar kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Monakasa 26 eylül pel'JCmbe günil saat 16 da An \arada 

.Devlet demir yollan idaresind~ yapılacaktıt~ 
Münakasava fııtiralc edecekle!rin teklif mekfup,annı ve muvakkat 

teminatlarını. ayn; günde saat 15,30 a kadar umurnt müdürlük 

kalemine vetmekrl l!ııtrıdır. 
T nllplcr mtınakasa şartnamelerini 1 O l~a mukabilinde Ankarada 

ınalzeme dairetinden, lstanbulda HaydArpaşa mağazasından ıedarllı: 
!.debilırler. = 

86rdtır aıltye malt 
kemesfnden: 

Böd\U'un Debbag-
ha 111e ma hallin d 
Çay, 1\f m~afrer oğh 
l·J31a11, Gök Ali 
of.tlu l Jacı Hamit 
l l:ıfız Dağçesi il 
mnhrlut (72000 
kuruş kıymctll Ca
mi kebir vakfındıın 
sekiz kıt'ıı dlikkftn 
ve Çarşıda iki tnraf ı 
tarik, aden zade 
vakfı, Kemer hnrkı 
vakfı ile mahdu 
4 ooo kuruş kır· 
metll Hacı Hasan 
oglu vakfından U 
kıt'a dükk:1n v 
ot paıarı ch·orında 
merdiven, maarif 
diikkanı, carik, dol-

VAKiT 

((FORD;) un 
\Yeni'ticari arabaları .. 

''()tomnliil sanaylindc şimdiye 
kadar meydana getirilen ihtl
raat111, iınatfit fc,·kal5dl'liklc• 
riniııJ en yeni · tekaınülatına 

. ihth·a . eder ; 
HAl-'IF MODEL. l\APALI 

f k
. · 1 

1 
• · k 1 .......... \••nın t•eı lcriı1eı 

ştc ı ı mm el nrnh11 \1. se' ·ec e\.cgı ~~." J • 

temiz ,.c tcsırntı hıw:tıverlen masun hir surette gıımcsı• 
ni atw eden hcf' IOrcnr;n ~n fRidcli hir ımrctte kullsı 

nnhilccl!ğı ycgrınc kApAh nAkliyat ,·nsıtıundır • 

MODEi. A EŞYA TF.SI.IMAT FURGONU 

• Fordının veni tenczzfıh sasisi üzerine konmuş olan bu 
furgon birç~k işlerrlc kulıanılabiİir. Bu arahıı, ııkı 

iclrnhct r.amanlhrındn suratle teslimat yapmanın ehtttı• 
n'iyr.tlni idrak cdr.h bir lti<'c:ıra dıem olan hir vasıtap 

1 k ( rlya~ttnJen: 
§lanbul sıhhi müessc~ler mübayaal om syonu 

800 icat erkek huta elbtseıl 
ı ınn ile mahdu 

" .. dır. Bu karoı:cri ~udc olmakla lıcrnher fc,·kAtade ıarlf 
\'e sağlamdır'. Her türlıl tccrülıch•rılcıı geçmiş olan \'C· 

500 adet ., '' paltosu 

300 kadın " caketl · " ık beı 300~0 Metro mııhtelif dns yerli amer an 

1 1 00 çJfl " " ayakkabı tçln 
Rabr köyünde Uin emratı ekliye ve asabiye hastanesi . 

laum olan yukarıda müfredatı muharrer muhtelif ıhtiyacat ttn~~ 
olunan şartnameleri vechile ve 1 O eylül 929 .. ı. ~ü b=~tur 
de ihale edilmek üzre kapalı zarf lle miinabs~ ~ak \stlye~-

Bu baptaki fartnameyl görmek ve fazla lıa at 
8 ın 

lerin mezkür komisyona müracaatları ilan olunur. 

YEDİNCİ BÜYÜK 

Tayyare piya~k~su 
2 inci KEŞİDE: 11 EVLULDEDıR 

UÜYÜK JKRAMIYE: 

35,000 JJRA DIR 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,00? lO,OO? 

lirnlık ikramiyeler ve 10,000 lıraltk bır 
miikfıfat. 

Uu keşidcdc ccın·mı « 3,900 » ntmıru•a L. kazaııaeaklır. 

Erzak münakasası 
'1t 

Ali orman mektebi rektor-

luğandan: 
• 

11 
•ını 9'2 gayesine K&du rr.z:ık ye lc\'az:ın ka-

Me1<tebımizlu ı-~ . .• kasaya konınu~tıır. fştir3.k içi 
p:ılı zarf U$ltlilc t:ındıden n~mıa b '.. u" saatl 6 da defterd:ıt-

28 A-ustos l. :ırs11n a guıı 
yevmi ihııle olan I! ·• . ~ rf ve ziraiyc ınübnt:ıat ko-
hic binası dat1ilinde muesses:ıtı tıta ye 

_m=:is:ıo:n:u:n:n~g~e:lme::,J~er_i. ____ _._.......,.....-...-~-::--,......-.-.....-•___. 

Erzak münakasası 
Yüksek Baytar mektebi Rek· 

törlü., ünden: . g . kııdnr ekmek tt ' seczc , mekfılatı 
Mektebin <'Ylül garesıne ' lı.J talip zuı.ur etmem..sinc 

l · · · .. ıünak:ıs-ıda 0 P ,, ıayvanıycsı mcvım n ' • p saat 14 de ihalesi icra r."1· 

b 
. w 9"9 r r-~:ını ha guı u . • ınc nı 28 :ıgustos - ç .. " d 1 kta Müec:sesatı tiıccıırıye 'c 

33000 kuruş kıy-

meti Hncı Mustfa 
vafından bir diik-
kan ve keçeci ara~

tasmda uç tarafı 
tarik, J lacı Tnhir 
Ef Hnnesi vu l lncı 
lbrlıhiın mıthnlle!ii 

,·akıf diıkkılnı ile mah 
dut (7 l 250)lcuruş 
kıymetli Osman Jı:f 
Camii vakfımlnn 
tlokuz kıt'a dült· 
dan ve Dcbbağhn
ne l iamnını ittisa
Hm.le üç tarafı ta· 

rik; Dcbbn~hanc 
hamamı ve kuçtik 
imam hanesi ik 
mahdut l 03000 
kuruş kıymetli Şcy-
hüli:.lam ve l l:ıcı 
Ahmet Kalfa vak-
fından yedi kıt'< 
dukk:ln ve yeni 
Cııoii cıv nr ın dn 
l laliılar, tarik, kmı • 
rıcı 7.:ıdc hanesi 
h!!Cl J JaticC \'ıtkf ı 
\ ' C tarik ile mah

dut 39000 kuru 
kıymetli 1 lacı bah-
şiş vakfından bi 

ni Ford tenczzilh şnsbi fııcrine mc,•zu lnılııııması da· 
:ıyrı<·n bir vasrıdtr. 

ltODEL AA EŞYA TESLIMA"f FURGONlJ 

cc Ford ))un yeni 1 1;'2 tonluk kaın\'OU snsisi fızerine ı 
mC\'7.11 olun .lıu furgon C\'\'l'lkind c ıı dı~lııı agır lıir knm· 

yonct istiycnlcrin unmlarını tamaıonc tntnıııı cdf?lıi-
lccck hir nakil \'asıtasıdır. Bu :ırnba znrufctinl' in;,,i· 

mnnı eden s:ı~lumlığı ile uznn yollara hiiyıll< hacirndt• 
c)ya scvkctnıcl~ :ırzıı cdcıilcrr n1alıstıı.; idr:ıl bit ,.;~ıJ:ıdll'. 

B;ı hl'r iki knmyon('l tc fc\'knlaclc li.uv\'etli ''C scı'l ol
dukları gibi en kaluhalık ycrlrrdc hile sülııılcllc lrnhili 

idarcdirlcr. Dunlnr tuınamilc mücehhez \'C dcrhııl i~t' 
l>nşlıyocnk lıir halde sntılır. Her ikisinde de nwrş oto- . 

mntik ve elektrik tesisatı - g fren - 3 vites - hen· . 

~ 
7.İn gostcricisi - kilometre snnti · - g'fıyct iyi mfırch· 

hcz tulum çanlusı :._ kriko ve yedek' tekerlek vnrdır. 

\" 

< /\GlR MODEL, J::ŞYA ı ESLIMAT FüH.GONU · 
( 

• ttııJaııan b• 
Ford nct'ntalannın ttımırhanrluı \t' srrvu 1. nlul• ı· 

d . \ "l' bı a 1 

kcıınyoııctlcı ın hullrn srnc 111ütcma 1)tn m ıncv· . · ı ,, 1 r cıvcv 
faı va7ı t' t'lnıdrrıni ırnıın "J"r ,un 

8 
• ' "''1ıala· 

kıi istimıildc bıılu"an Jıı.;cr butun tıcari '""1' la leh'•' . . ı •tbl on •' · rındah zlyauc sızc l.ııı.ldı olacak arı f> tJılıtlrC'. l-11 
knbul cdcmıyectk kAd:ır tız masrafla ıdaft hı& 1ıuhnu 
vııkııı ForJ :ıccnıasın:ı mliraca:ıt t•dın11! . O sıır 
- . ı.lr etttlr • 
ınısallcrlt \' c :ılrl:ıdl' hcs:ıplarla Hpi\l c ı: 

krc"ıı dlikkMı ,. 
Kartı Çnl Karyesin• de Çuy , CebeJ · ıaının .. . k i . muteca:vız 

lleıtırmtnc "" ıarl •, ıanl k ild mahdut J ~ 2000 -uruı kı f metli l lacı M•lı mut llcy vn ki ından ılf Dcğlttncnln nl r.1sız fasılıı,ız yirmi ,,ncyı 0,,..ı .. 
dan beri evkaf idare 1 tarofınılan t•;orruf cdilo gclmcUtc oldbğurldan Kattıın Medeninin 6'39 uncu madcsinc tcdikan idare! mezkllre namın• m ,.,. 
sinin ifası idrtrcl nıczkı\re •niıdltl taralındafl rnlep ve deva cdilmck!e oldiığıından ybkorda yazılı jlllyrl ıncnkulat• ı.ıs•rrut iddia!lnd• boıuruınl kdiıd• tahkikaunın ınunll~k bulunduğtı tııWhinc !rndu Durdur Asliye mahkdlfU! 1 hUkllk kısnııno tuhklkat 1 lnkimliğinC mıirııcant tylen.dtrl ve akSI a 

iddi'lların df nlenmiyccegi ilıln otonur. .---.----:----

Sınai müesseseler Diyanet işler( levazım müdür
lüğünden: Ha)Tati şetife için 
lüzumu dlan 400 adet !Caba 
hasır ile 100~ adt>t orta ve 50) 
adet l:mytık kııada süpürge 

]~1111ıi)ret saı1clığı nıüdürlii ~ 
ğijnden: 

Ali Ef. nhı 15993 ikraz numaralı dcyn senedi muci• 
bince Emniyet sandığından istikraz eylediği meblağ mu· 
kabilinde Sapdık namına mcrhun bulunan Eyiptc Cezri 
Kasnnp~a mahallesinde Otakçılar sokağında eski 5,1 
ve yeni 5 numaralı ve 65 arşın arsa üıerir.e mebni bir 
kattan ibaret bir dükkanın tamamı vadesi hitamında 
borcun verilmemesinden dolayı sstrlığa çıkarılarAk 255 
lira bedel ile mU$terisi namına kat'i karan çekilmiş iken 

eshabına . 
İstanbul -mmtakaSı sanaYI 

müdüriyetinden: 5111.i l'da-
rcşviki Sanayi kanunundaıı i•tifido edeli~ ,elerce 
. l . • lup rnutste 

cssese ere lt:vzi edilecek Prıme aıt 0 k ..1-r Mal · e' aos 
doldurulmuş olarak Ağustos 929 gayesın • b yanna-
. 1 ·malat e 
ıdare1erine tevdi edilmesi meşrut o an 

1 
• • derhal 

1 
ı ddtcr arı ' ~ 

ınaca~md:m (alip ôJan.:ırın - tlnrı 

:~~~~~~~~~,.~-~~~p~1c:!ıı:1~ır.:ac~a:a:·:.:.:..~·-----:::::-::--ı :ıümıiye muhasibi ınes!ı ı ~ı..111 

Beyaz 'e !!lıhl 

münakasaya vazolunmuş ve ey

lülün beşinci perşembe giinü 
verilecek fıyaalar haddi layık 
görüldü~ü ıakdırdc ihalelerinin 
icrası muknrrer bulunmuş oldu
~undan talip olanların yevmi 

mezlcarda tcminntlarile lstanbul 
Evkal dairesinde Diyanet işleri 

levazım müdürlüğüne mur.acaatlnrı. 

bn kerre yiizde on zam ile başka bir müşteri çıkarak 
müzayede bedelini 281 liraya iblağ eylemiş olması oİ· 
heti\e mezkur dükkanın 24-8-929 tarihine müsadif önü· 
müzdeki cumartesi günü tekrar son müzayedesinin icrası 
ve muamelesinin ikmali mukarrer bulunduğundan talip 
olanların mezkur gunde nihayet saat ort altıya kadu 
Sandık idarl!Sİttde haiır bulunmaları IUzumu ilan olunur. 

1 
sabiplerının me erini henüz almayan müessese • dakfurarak 

miidilriyetimize müracaatla beyannat11elerfnlı prim ve-

Mal 
'd 5 • ..~et-re 

Dİ ŞLER 1 .. ,, 
ile muattar bir ağıza ınalık 0 
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3-8·9 9 Tarilıi:ıdc ihale dileceği evvelce ilAn edilen Afyonda 
ıog 100 kiloıııct. c•uııJa ı-arıiacak imalatı smaiye ıııünakasasının 
2~-·ı-9'Q perşetn')e ;rinü:ıe kadar tem<lit edildiği ilaı olunur. 

1929-1930 Ders yılı için - kız ve erkek lise ve orta 
mekteplere nerelerden ve ne gibi şartlar dahilinde talebe 
alınacağı a~aıtıda gösterilmiştir: 

1 - Leyll Liselerin mıntakalarındakl \'ilayetler şunlardır: 

l - Adana !.isesi: Adana, Cebelibereket, Gazia yintap, 
:\!araş, :\Iardin, Silifke, Crfa, :\!ersin. 

2 - Ankara lisesi: Ankara, Eskişehir, Yozgat. 
3 - Bursa Li~csi: 13alıkesir, Bilecik, Bursa, Kütahya. 
4 - Edirne Lisesi: Edelrn, Çanakkale, Kırklareli, Te

kirdağı. 

5 - Erzurum Lisesi: Beyazıt, Bitli>, Erzinc~n, Erzu
rum, llakkari, Kars, Van. 

5 - lzmir Lisesi: Antalya, .Aydın. Denizli, lzmir, l\la
nisa, l\luğla. 

6 - Kastamonu Lisesi: Bol~ Çankırı, Çorum, Kasta
monu, Zonguldak. 

7 - Kayseri Lisesi: 
8 - Konya Lisesi: 

Konya. 

Kayseri, Kırşehir, kozan, Niğde. 
Alyonkarahlsar, Aksaray, Isparta, 

Devlet demiryollan riyetinden: 

ve limanları 
idaresinden: 

A 

umumı 

Müuakasası fesholuuaıı 60 km. yol malzemesinden yalnız 
küçük malzeme tekrar kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasn 27 eylül cnmartesi günü saat 16 da Ankarada 
Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerın teklif mfL!uplarını ve muvak· 
kat teminatlarını ayni günde sa?.t 15,30 a kadar umumi müdürlük 
kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şart-ıamelerini 10 lira mukal'ilinle Anka· 
rada, Malzeme dairesinden, lstabulda Haydarpaşa mağazasından 
tııdrik edebilirler. 

Devlet demir yolları ve Li
manları umum müdürlü
ğünden: 

Haydarpaşa lımanında kltn iki adet rezorvuranın yedi sene 
müddetle kan kapalı zarna müzayedeye konmu~tur. Mnzayede 1 
eylül pazar gUnU saat 15,30 da Ankarada devlet demir yollan 
idaresinde yapılacaktır. Müzayedeye l§tlrak edecelı:leı in teklif 
mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e 
kadar umumi müdürlük kalemine vermeleri lAzımdır. 

Talipler müzayede ıarlnamelerlnl 2 lira mukabiode Ankarada 
malzeme dairesinde, lstanbulda Heydarpaıa mağazasından tedarik 
debilirler. 

Maarif vekaletinden 
1 - Bu sene Maarif vekaleti hesabına tahsiltle bulunmak 

ve avdetlerinde muallim olmak üzere ecnebi memleketlere lise me· 
zunu talebe gönderilecektir. 

Tahsil grupları ıunlardır: 

1 - Riyozlyat 
2 - fizik- kimya 
3 Tabu tlimler 

4 - T arth cografya 

5 - Ticaret 
il - Nafıa vek&letı hesabına birisi su ve ıkısi 

hendislt~l tahsil etmelı: Ozere btlmUsabaka Avrupaya 
izam edilecektir. T alıplerln mühendis mektebi veya 
mlldavimlcrlnden olması lizımclır. 

köpril mil
Uç talebe 
darülfünun 

IlI - Maden mühendisliği tahsll etmek üzere Eğorlı kömür 
tlrkeU tarafından Fransada (Sentelien) maadin mektebine bilmü
ıabaka bir talebe izam edilecektir. Taliplerin bir liseden mezun 
ve rlyaziyata liyıkıle aııina olmakla beraber mektebin programla
rını doğrudan doğruya takip edebilecelı: derecede Fransızca bil· 
mesl lazımdır. 

iV - Harita umum müdilrlüğil namına ikisi Almanyada,birl 
F ransada fenni mesaha Oeodezl) tahsil etmek üzere bilmüsabaka 
üç talebe izam edilecelı:tır. Talıplerin bir lise veya Darülfünundan 
mezun veyahut Darülfünun müdavimi olmaları IAzımdır. 

V - Maarif vek&leU hesabına gönderilecek talebenin seçil· 
mest için açılan müsabaka ıeraill ile süalnameler Maarif Emin
lllı:lerl ile Lise müdürlüğlerlne tebliğ olunmuıtur. Müsabaka 20 
ve 22 Ağustos 929 da yapilacakıır 

VI - Diğer vek&leıler namına milsabakaya girecek talebeye 
ait kabul ıeraiU ve süalnamelerl Liselerle Darülfünuna tebliğ 
edilecektir. 

1 - Çan3kkale 9 

Jandarma efrat mektebinin 

C mera, zabitan ,·e efradının 

929 senesi için ekmek ihale 

tarihinden mayıs 9JO g•ıyc· 

sine kadar 10 8 929 rarhin· 

den itibaren yirmi glin müd· 

derle kapalı zarf ile mııııa· 

kasaya \·az edilmi~tir. 

2 - Ekllleğin ihalesi 29 

8 929 perşembe günü ,a;ıt 

16 da viLiyet dairesinde icr:ı 

kılınacağından ihaleden evvel 

mektep idaresine müracaat 
le ntaliplere derhal şartna· 

meler Kale mektebi müdü· 

riyetindcn verilir. 

3 - münakasaya iştirak 

edecek taliplerin verecekler

leklifnamelcr şartnamedeki 

şerait c~iresinde verilecek 

fiat yazı ve rakkamla oku 

nabilmesi için açık yazıla 

caktır. 

4 - Bedeli muhammenln 

•107,5 teminatı muyakka

ıesi sandık makbuzu veya 

hlikumctçe mamf banka mek

tupları kıymeti muaharrcrcsi . 

üzerinden istikrazı dahili ıah

vilatile borsa !iatından °,. 1 o 
noksanile sair mil!! esham 

ve tahvil:\tın tek.IHname ıı~ 

birlikte ikinci bir 

nularak komisyon 

verilecektir. 

zarfa ko

riyascıine 

Ağustos 

Kcbiülcvııel: 16 Burç: Ese/ 

oom 
Çarşamba 

Yaprakların ıarannaıı 
11>---

Namn vakıtl uı 
le.\•'- Ôth bd.Jı Akı•• Y4~11 1-.•ı'ı 

5.16 12,17 ı6,04 19,00 20,4ı 3,24 

Buııün doianalr a lılm: 
Erke:ıı Kıı 

Kerem Luifiye 
ll---G~ü-n~ün_n_a~,ı~~-.~tl: 

Kör ölür, badcın goılü olur 

Buıünkl hava 

Maa'ul müdür· Refik Ahm•I 

T AKTuı 21 A!fustos 1929 tefrikası: 23 - )B)fiıf J"llil a Ç 1\. ~lfill -
~=-----_.---~~~,--~ 

İngilizceden mütercim: Czl.::.in J\'11 ri 

Yanıma do[rJ elini ı 

uzatarak otları koparnııya 

Laş'adı. Elleri sanki şeffaf. 

tı. Gayet güzel biçimli 

tırnakları vardı. Lakırdısına 

devam etti: 

Ben daima bu ha

yatta yaşıyacağım. Güzelli

ğe taabbüt ederim. Putpe· 

rest1erin güzrlliğe tapmaları 

bütün dünyayı sarsmıştır ki 

onların bu ilaheleri soğuk 

mermerden yapılmış bir 

heykeldir. Rönesans zamanı 

yaşıyanlar da kendi hisle -

rini güzel res:mler yaparak 

ifade ederlermiş. Bizlerin 

şimdi en hoşlandığımız şey 

musikidir. Musikiden müte· 

hassis oluruz. Bazılarımız 

~Tomi Atkins., ten, bazıları· 

mız "Vağner.,den hoşlanır. 

Güzel heykel, güzel resim, 

musiki .. bunların hepsi beni 

meshur eder. Fakat karı • 

mın bunların hiç birini an· 

lamasını istemem. Ben onu 

birçok çocuk doğurması için 

istiyorum. Hisli bir kadın 
olmasın, va;ifesini bi'sin. 

Onun bütün sözlerine: 
" Evet hakikaten • Ierle 
cevap veriyordum. 

Jşliyen bir değirmen gibi 

tekrar lakırdıya başladı: 

- Siz güzel olduğunuz 

için size bakmak bana 

zevk veriyor. Burnunuz gibi 

bu kadar muntazam burun 

hiç görmedim. Niçin şem· 

siyenizi öyle tutuyorsunuz? 

Galiba görmiyeyim diye ... 

- insan şemsiyeyi gü

neşten muhafaza için kul· 

!anır. Sizin arzunuz olacak 

diye başrma güneş mi geç

sin ? 

Diyerek şemsiyeyi daha 

aşağı indirdim. 

Çok hodbinsiniz .• 

Tabii. 

Bundan mahcup ol • 

muyor musunuz ... 

- Kat'iyen .• 

Yanımdan kalktı. Güneş 

olmıyan öbür tarafıma geçti. 

- insanların daima iki 

cephesi vardır. Biri iyi, bi

ri fena... Ümit ederim ki 

bu tarafınız iyi tarafıdır. 

Güldüm. Onun bu hile· 

sini bozmayı manasız bul· 

dum. Çünkü bakışları beni 
pek. rı..hııtsız etmiyordu. 

- Bu tarafınız daha 

güzel ... Şimdiye kadar 

kendinizi nerede saklamış· 

tınız? 

- Buraya oldukça ya· 

kın bir yerde idim. 

- Şimdi gene birden 

müteessir göründünüz. Hiç 

kimsenin simasına sizinki 

kadar dikkat etmedim. Si· 
zin simanız başkalarınınki· 

ne benzemiyor. Renk, 

renksiniz .. 

- Buradaki insanlar 

hakkında biraz bana tafsi· 

lat veriniz, hepsi bana ya· 

hancı. 

- Ben sizin hakkınızda 

konuşmayı tercih ederim. 

- Bu beni alakadar 

etmez. Hodbin olduğumu 

siz söylemiştiniz. O halde 

istediğimi yapın. 

- Ne söyiiyeyim? Hepsi 

manasız ve yalnız eğlence 

insanları.. içlerinde en in

sanı alakadar eden kuzinim 

Ledi " Grenlen • dir. Bir 

çok maceraları vardır. 

- Maceraları mı? 

- Evet onun bir çok 

günah serileri ve tuzaklar· 

dan kurtuluşları vardır. 

Çok 0ü,("l kadın ... 

- Evet L .... C:c 'ya güzel· 
dir. 

Dedi ve öyle bir tavır 

aldı ki sanki daha ilave 

edilecek bir şey varmış 

gibi... Ben artık bu mev· 

zuu daha uzatmadım. 

Bundan sonra kitaplar· 

dan, n~uharebelerden, bir 

çok şeylerden konuştuk. 

Nihayet biraz ötemizde 

oturan ev sahibemiz bizi 

• 

çağırdı. 

- Çay için aşağıya ine

lim. 

Dedi ve poletiki ile yü· 

rümiye başladı. Döndüğü

müz zaman "Ogüstüs., Le· 

di "Grenlen., i on beşinci 

Lui tarzında bir salıncak

ta sallıyordu. Ledi bir a

yağını dışarı uzatmış, ne 

güzel vaziyette idi. "Ogü~· 

tüs., ün kırmızı ipek ipleri 

tutarak onu sallayışı arap 

hizmetkarlara benziyordu. 

Çayı çok tatlı geçirdik. 

İçimizde Marki ve büyük 

annem gibi zekileri yoksa 

da, ne de o'.sa hoş geçti. 

Bu gece oldukça vaktinde 

yemiye oturduk. 

Ledi "Tilçester. in ev· 

velce tanzim ettiği veçhile 

ben pnun " poletik ., i ile 

yanyana oturdum. Ben po· 

letilrndan hiç anlamam. 

Fakat yemekte beni çok 

eğlendirdi. Epey gü'.düm. 

Sesi temiz ve ahenkli idi. 

Yanımdan uzanarak Ledi 

"Tilçester. le de konuşu • 

yordu. Ledi " Tilçesler • 

nadiren tesadüf edilen yük· 

sek kadınlardan... Mister 

"Baç., a fevkalade muti ... 
O da ona hayran ve hür· 

metkar ... Onların konuşma· 

lan insanda çok a!aka uyan

dırıyor. 

Erkeklerden birkaçı ferı:ı 

değil. .. Kadınlar her za nıarı 

gayet güzet elbise giyıyor· 

lar. Fakat kendilerine ya· 

kışrıramıyorlar. 
(BıtmoJi) 


