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bugün Ldhi konferansında 
itilaf mı, inkıta mı? 

son 

licorene inlmot 
Gazetelerd~ şayanı di"

kat bir haber var: Bir Mu· 
sevi ticaretanesi iyi Türk 
hlalı olmak üzre Japonya· 
dan aldığı mühim bir deri 
siparişinde memleketimizin 
harici itibarını kıracak şe· 
kilde çirkin bir sui istimal 
Yapmış; aldığı siparişin ta
rnamını iyi cinsten Türk 
derisi gönderecek yerde 
denklerin arasına delik de
şik pis ve hiç bir işe yara· 
ınaz deri parçaları sıkıştır· 
rnış. Tabii bu tüccari sui 
istimal Japonların nazarı 
dikkatini celbettiği için ti
taret odasına şikayette bu· 
lunmuşlar. 

Türkiye ile Japonya ara· 
sında ticari münasebat he
nüz ilk inkişaf safhasında 
olduğu için mevzuu 
bahsettiğimiz sui istimal 
hadisesi her tarafta ciddi 
bir teessüf uyandırmııtır. 

Hakikati halde bu sui is· 
limal meselesi şimdilik 
rnünferit bir hadisedir; An· 
~ak bu gibi hadiseler mey
dana çıktığı zaman derhal 
esaslı tedbirler alınmazsa 

netice itibarile bütün mem· 
leketin harici ticaret itiba· 
rını kıracak zararlar tevlit 
edebilir. 

Fikrimizce bu hususta 
nazaN dikkate alınacak: 
nokta şudur: Herhangi bir 
adam meydana çıkar· da 
küçük bir zabıta vak'ası 
yaparsa, yani ceza kanunu
nun menettiği şekil ve su
rette bir ve ya birkaç kişi· 
Ye tecavüz ederse kanun 
kuvvetleri hemen harekete 
geçer, tecavüzkarlıkta bu
lunan adam hakkında taki· 

bat yapılır. 
Yukarda izah ettiğimiz 

hadisede ise Türkiyede 
0

• 

turan bir a<laın ve ya bir 
şirket bütün memleketin 
harice karşı olan haysiyet 

Ve itibarını lekeliyecek bir 
sui istimalde bulunuyor· 
Acaba bir ve ya bir kaç 
kişinin zararını mucip ola· 

cak fenalıkları cezalandıran 
kanunlarımız ve usullerimiz 
bütün memleketin haric1 
haysiyet ve itibarını tehli
keye koyan kimselere karşı 

tamamen sakit ve lakayt 
ını kalmıştır ? 

Eğer hakikaten mevcut 
Usullerimizde ve kanunla • 
tınıız da bu gibi fenalıkla
l~rın önüne geçecek bir 
leyit kuvveti yok ise 'bunu 
bulmak ve yapmak la· 
tımdır. 

Zira Türk milleti her sahada 
olduğu kadar beynelmilel 
ticari münasebetlerinde de 
lekesiz namus ve haysiyeti 

ile tanınmıştır. Memleketin 
bu husustaki namus ve iti· 
barına karşı herhangi bir 
taraftan vuku bulacak te-
cavüzleri az~mi şiddetle 
Cezalandırmak bir vazifedir. 
Aksi takdirde mahdut mik
tarda bir takım ihtiras sa
hiplerinin menfaatleri uğu
runda iki milletin iktisa
di menfaatleri tehlikeye! 
atılmış olur. 

Mehmet Af:ını 

Netice bugün kat'ı surette 
belli olacak 

Heyeti murahhasalar harekete 
hazırlanıyorlar 

Gelen son haberler iillAf ilmitlerlnin 
azlığından bahsetmektedirler 

ı Llhl konferan11 içtima halinde 

Bir müddetten beri tehlikeli bir asabiyet havası 
içJnde devam eden "Lahi konferansının son içtima 

günü bu gündür. 
Konferans büyük ümütlerle iştirak edn devletlerin 

memnuniyetle mi yoksa inkisan hayale uğrayarak mı, 
konferanstan ayrılakcaklari bugün belli olacaktır. 

Gazi Hz. 
Gazi lza~retleri 

eltin akşanı saat 5,5 
da Sakarya nzotöri
le hareket ederek 
Boğaziçi11 de bir te
nezziilı yapmı{lar
dır. lleisicumlıur 
/Jazreileriue, 11ıai
yetleri erkanile ba
zı nıeb'u~dar refa
kat etmişlerdir. 

Tayyare filomuz 
lzmirde 

lmir 23, - Altı parça· 
dan ibaret olan tayyare 
filomuz Edirnepen gelmiş 
gayet samimi ve candan 

karşılanmıştır Taprarelerimiz 
Seydiköye inmişlerdir. 

Dünkü at 
koşuları 

~listenget, Cemile, Kıs
n1Ct, Hejan, Nayzika ,.c 

4 birinci geldiler 
Yaz nt koşulannrn beşinci 

haftası da dün muvaffak!· 
yetle yapıldı. Seyirci miktarı 
geçen bııf tnyanzaran biraz 

~ 
daha azdL 1'1ııbıı1.a yaışlar 

Flürya pl&ılannın dunkil ınanzaraı;ı 

Şehıir dün boşalıınıştı 
Deniz lisesinde yarışlar Sıcaklar 

J)ii11 e8:lenceli bir 1»Üıı ~eçirildi Brlıü11 lsıımbııl f'"f. 
v n u la11ı pllUl~ra kır ,ara 

Müsabakalan Meclis reisimiz, Başvekilimiz dagiltı . 
Dahiliye ve maliye vekillerimiz de alaka ' Jla,a seriııliyecck n11

T 
ile takir ettile! Verilen haber rasataneıerce 

tekziP edil!yor 
- parçalar çalarıık seyircileri eğlen Bir Jınfta evvel b.ışlt)':'" şld. 

dirmiştir. d. de de\am detli sıcaklar uı 1 sile 
yarışlara S<ıat 1 O da tstlklal etmiştir. Cuma olın:ısı ~o a~~ını 

mnrşile başlanmıc:tır. E\•velli diin hemen hemen şehır haf ~ · den ır • 
Deniz lisesi talebesi arasında daha erkenden evterın teri 

1 la tre.ı e 
1 CO metro yüzme müsabakası lamı şiar vapur ar ' sire 
yapılmış, birinciliği 1,21 dakı- p!Lj l:ı ra, serin rüz~A.rh me 

kada gedikli mektebinden Fahri, ye~~~ıi:~aak~;a~::d:ır.k:ılablhk 
lkinciliğl Deniz lic;esinden Ya· Jıaddı' ::ıı.amisini butınu2tur, ' · · • Si• 
ıar B.ler kazanmıştır. Bundan Dün bir akşam refıkıın ız . 'ki aıı zarfı ıds 
sonra ayni müsabaka kulüpler caklarm bır 1 

g B ııu. 
d k d

'l b düc:eceğini yazıyordu. . u 1 
arasın a te rar c ı miı, irin· su:ıa Kandilli rasatruıesı şuı arı 
clllğl Beylerbeyi kulübünden 1, 15 · söylcıncktedır: . klar met. 

"Daves" planına avdetin tehlikesini hisseden devlet
ler ağlebi ıhtimal son celsede İngiltereyi tatmin edecek 
son fedakarlıklarda göze aldıracaklardır. Konferansın 
teşrininievvele kadar taliki ümidi pek cüz'idir. Şu halde_ 
~üttefikler yeni fedakAlıklarda bulunmalar ve konferans ve bahsı . müşterek ııynl ha-
akemetle neticelenirse ne olacaktır. rnred muhafaza etci. 

lsmet Pqa Hazretleri yanılan dakikada Cemil, ikinclhğl l ,20 « lstaııbutdakı sıc•. h rarcttc 
talip buyuruyorlar dakikada Denlz lisesi yurdundan sim icabıdır. Ocrcceı 

3 

Dün Heybeli Adada Deniz Mıtal beyler kazanmışlardır. fevk:ıladclik yoktur.,ıaıııııdadır J 
lıses!ncle muhtelif ıpor kulup- [Alı tarafı 2 inci ıa}ıfamıufncbr] [ Alıtarııfı 3 ündl 

11

> 
Buna ıtmdiden kestirme bir cevap verilemezse de 

her halde dünya sulhu ve Avrupa milletleri arasındaki 
münasebat hesabına faydalı neticeler vermısi beklene
ıne:z, denebilir. Bu hususlar dün aldığımız ielgraflar 

1unlardır: En son haberler 
Yung planının ret veya tatbi
kına ~arar verilecektir. 

Lalıi, 22 ( A.A ) - Havas 
aıansınını siyast muhabiri cumar
tesi günü behcm~hal bir karar 
iUihaz edileceğini bildirmekte
dir. Heyeti muralıhasalar riie
sası ikametlerini cumartesiden 
sonra temdit etmemeğe karar 
vermişlerdir. iki ihtimal mev
cuttur. Va M. Sı ovdenin rufe
kasının dün teklıfleriııi reddet

mesi neticesi olarak konferansın 
mesaısı akamete uğrıyacak 
veyahut lngiliı. nazarı \'ung 
pliiııını kabul edecektir. Bu 
takdirde plinm tatbikatına ait 
usulleri tanzime memur bir 
komite teşkil edilecektir. M. 

urahhaslanna riyaset ede.. Snovden M. Henderson ve M. 
Frans8tı ın konferanstan çıkarken Beriyan pazar günü hareket 
M riyan . · . A A ) _ Yannki edeceklerdır. 
Lahı, 23 ( j ·e celse~inde {Alıtarafı 4 üncü H)ıfaıruzdııdır] 

he}'eti uınum } '• • 

A u.Panın diktatörü topal ve 
:niınini Snovden kimdir? 

k. den beri lngilterenin 
Es l al ıninde vöhret 

siyaset 
1 

e M Snovden 
sahibi 0 an · dakl hattı 
Lahi konferansı~eynelınılel 
hareketi ile . kendini 

t aleınıne 
siyase B"tiin lngilterenin 
tanıttı. u hlr oldu~ 
kendine ınt:; Snovdenin 
ılnn edilen . k ti bü· 
L. hideki her hare e ' 
t:n İngiliz ınatbuatı ta~ 
fından büyük bir • ~e::ı 

ak' dıfınektedır. na• 
e~k:t h~d: SnovdeninLAhl 

ındaki hattı hare· 
konferans 1 1 Iyasette 
keti, beynelıni de sgeUnnif 
fırtınalar v{lcu e 

bir İngiliz amelesinin Snovden Uhfdeki konferans bin:· 
ve rver ola- -'· k ne kadar vatanpe fil 11ndan "'"'ar en 
cağını , vatanının ındı~ _ 
iç.in uğraınıak ve , f 

k husuıu n da dJfer 
ın:.nlardan geri kabnıya· 
in " bilakis en koyu 
ca8ını, . 

muhafazakarlardan ileri 
gideceğini ispat etmiıtir. 
[ Alt tarafı 4 üncü uyıfamıı.dıdır l 

Müzayede ile satılan hayvanlardtın 
biri 

1 inci koıu 

Satış koşus idL Dön "e 
daha yukarı yaştaki haHskan 
lngillz at YC kısrnknrınn mah-

su tu. Bunun için haylı ma
ruf hap aı hır işlirıık cdyor-

du. Yazılan dört hayvandan 
Banan // hariç, üçü koşuya 

girdi. Mesafe. i 2200 metre 
idi. Çok heycanlı oldu ve 

MisJingel birinci, Filosofl 
ikinci, Fridnao ilciıncülüğü 

kazandılar. J Inlbuki yarı\ın 
dörtte üçiindc Firldnao ha) Jı 
büyük bir mcsefc kazamıc;tı, .. ' 
ünde geliyordu. Sonra geri-
ledi. koşunun bitiş hattına 

çok yakın bir mesafede ise 

Mislingel bir nt bO) u fnrkla 
Filosoffyf geçti ve kazandı. 

Bu koşunun mecmu ikra -

miyesi birinciye 300 olmak 
üzre 400 lira Jdl 

2 inci koıu 

I 928 senesi zarfında ka
zandığı ikranıi) clre yckônu 

l 000 lirayı tCca\ üz etme· 
mlş iiç yaşındaki yerli ve 
arap erkek ve dişi taylara 

lerlntn lşUrakile deniz yanı Yüzme mu""sabakaınız 
mllıabakaları yapılmıtM Müsa· 
bakalar dal ıo dan 17.30 a nasıl olacak? 
kadar devam elmit ve pek cA· 
lcnceh olmu;tur. Deniz liscsin· Erkek yüzü~üler aras.ındaki müsabaka ökntail: 
de httırlanan tribünlerde bin· d k b ÇU 
lcrcc acykd bulunuyo<du. Bu müz e İ pazartesi sabahı saat on U •. nı: 
kalabalık arasında kibar hanım- hanımlar arasındaki müsnbaka da a:rni gun 

akşamı saat on yedide yapılacaktır. 
lar ve zarif tuvaletler göze çnr· 

pıyordu. 
Müsabakalar baıladıktan ıon• 

ra Başvekil ismet Pg. Hı. de 
deniz lisesinl tegrıf buyurmuı· 
lar, ve lisenin balkonunda kol
ordu kumandanı Şukra Nallı 
Pn§a ile hasbıhal ederek yüzme 

yarıılannı takip buyurmuşlardır. 
Öğle yemeği tatilinden sQnra is
met Pa§a Hı. tekrar liseyi tC§~ 

rlf buyurmuşlardır. Çok geçmeden 
meclis reisi kazim Paşa Hz. 
ile Maliye vekili Şilkrü, Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya beyler de 
liseye gelmifler ve mJabelnrı 

bilyilk bir alaka ile takip etmlı
lerdir. 

Deniz lisesindeki yıırı§ mil· 
tabakaları hem çok eğlenceli 
olmu~. hem de büyük bir lnti· 
zam dahilinde icra cdilmlttlr. 

Deniz lisesinde ıımdiyc kadar 
yapılan musabakalar yalnız ta
lebeye tahsis ediliyordu. Bu sc· 
nekt müsabakalara kulüpler de 
kabul edilmi~tlr. 

Dün mllaabnkalann devamınca 
Utthriye bandosu blr çok guzel 

1 ·ı Hakkı 4 • va· 
Soldan ıııbııren: 1 - Necdet, 2 - Rehml, ; - ,ınnıR fal Yecdı, ) -

kur Beyler. İkinci ura ıoldıırı : 1 • Kcınal Eııh, ~ •. i . J{aıım. 2 • 
Necati. 4 • Hüseyin Suat Beyler. ÜçUncU ııra aol an. 
Aptullah u~uz. 3 • Fatin Rüslü 4 - J.tiratı Beyler. . k ' b gunu a -

'\'ti~me miisah.ık:ımızı pa· n1uddcci pcr~em e 
znrtc ı gümi ynpı} oruı: şamı bicmlşci. ra hiç bir 

!\liLabakamıza iştirak ede- Ve bundanb ~~~ızn atamı-
1 kı·mse\'l nnı'a n 1 

ce c sporcuları kaydetmek ı k Bot e ıhrnı?J ) nzmı~u •. ı 
iizcrc tayin ettiğimiz kayır yac3n· dun ıkl olmasına rağmen u ;ı:u· 

~-~ hanımın ve beş genç ) k. 
(j {in miirncaatJle kar~ılnşı 

c n nı ıkerre-
Halbuki e' e)cc 

1 
• bU 

ren Uıln ctti~miı !çın 
1 1 ınu-abakamıll 

yeni tııllp er 1 ııt. 
e:ımak Jmkt\nını bu amıH 
KendilcrJrtl inşallah geltcek mahsustu. Yazı n hayvanların 

hepsi iştirak etti ,.e mesafesi 
ı 400 metro olan bu koşuya da : 

Cemile blrincilik]c, Sada ikin- t 

cilikle , Serhan üçünculükle 
bitirdiler. lkramlye mecmuu 

gene bu tariblerp 
sene Sibaka 
yapac.'lgtmıı ınu 
şttndlden da\ et edJyorUI· 

Bug(in de karilerlıntlt 
snbakarnıza )caydediletı :e 

400 lira idi. 
(Alt wııfı üçüncü sa)ıfomıçdııdır] 

,Jerden J 2&l(~·fıaj:,~~ K• 
· Rntıml ı-.) P 

Muta.iye yanıuıı bı.aııan Necmi B. le bir acne yOzllcO 



ul E'cnh (\'eU), Ne\:ıtet 

(Galntesanıy), l,;tirati n·cner
bah~e), Ro,im (Kızıltopnık), 
. -ecati, Hü>eyitı unt (G . .'.) 
Aptullah l-ı;uz (Askeri Sana
yi), Vakur ( G. S.l, lsmail 
Hak~ı (Be~lkt:1~,, Rıtat Y ec i, 
Fatin Rü~tü (G: S.) beyler: 

Kulüplerini parntczle i'il!
ret ettiğimiz bu ı;ençlcrden 

Rahmi B. iki sene en 1 
Anadolu Kavağile Kınalı nra
~ındn yaptığımız mü.abakaya 
l~tirk etmi~ti. 

Gene bu ~cnçlcrln içimle 
i-ltise•in Suat B. son sene 
:r:ıoıl~n sıır'at nıusabakal:ırın
öa hı dereceler alnu~lır. 

· rıt nasıl 
y ptlac k? 

1 crtip lıeyetlnıi 7. dti n mü
$ahaknnın cs:ısltlnnı tesblt 
etnıi~ \'e kuçtik bir tallmat
ııame ynpmı~tır. 

Müsabakamız hanımlai-il 
ve erkek yüzücülere mah
sus olmak üzere iki tertip 
üzerine yapılacaktır. 

Erkek yüzücülerin ttıÜ· 
sabakası Ağustosun 26 ncı 
Pazartesi _günü sabahleyin 
saat on but;ukta MoCla İs· 
kelesi ilzerinden başlıya
caktır; 

Hanımlara mahsus mü
sabaka, aynı günün akşamı 
saat onyedii:le gene MoHa 
iskelesi üzerinde buluşula
rak yapılacaktır. 

Hanımlara mahsus 
mİ1$obolca 

1-tanımlafda iiç yarışın 
mesafesini biz 300 - 400 
metre olarak tesbit etmiş
tik. 

Fakat eker ıniisabık!ar 
kendi arıllarında anlaşırlar
sa lnesafeyi daha ziyade 
uzatabiliriz. 

Elu müsabaka erkeklere 
mahsus yarışın aş•ğıda 
tesbit edilen esasatı dııite
sinde yapılacaktıt. 

Yalnız hllnımlar Mdi:la 
iskelesinde yatış güııii öğ

l~den sonra on altı bu
çukta isbatı vUcı:ıt etmeli
dirler. 

Erkek yilzaculere 
mahsus li4'ı1sabaka 

Erkek yüzücülere ait 
yarış e'1ve!cc yazdığımız 
gibi, Mcdada başlıyacak 
ve doğru bir hat iizerinde 
devam ederek Feherbaliçede 
bi.tecektir. 

Mfüabi!kaya saı!t on bu
ç.ııklii ~ıışlanaca~I içlıl ınü
sa bıllarııt saat 10-10,is 
arıtsiı da Moda iskelesinde 
lıazır ötılutımıtlati lilzınıdır. 

Mri! b knya 
hn1lnrlcen 

Mus bakadaıı ette! i!fu . 
tötlef; yllrışa işUrııkletlti~e 
bif mahzuru sıhhi olu~ 
tıliilııdı~iiıt • tespit içiiı, ğa
iete!ıiizltı ffo1<tottt tarafllı
d il liiuayet1e edileceklerdif. 

Sıhhi vaziyeli müsait bl
ıyah afitatör yatı~ İştirak 

ettıtilem z. 
uayefieden sonra saat 

1Ô,30 da hakem heyetinin 
vereceği işaret Üzerine ya
rışa başlanacaktır. 

Hakem ve yarışı mUra
kabe heyeti Spor federas
yonumuz erkanından bazı 
zevatla yevmi gazetelerin 
spot muharrirletinden mü
rekkeptir. 
HflMbalı:a ıuuıl 

takip eililecek 
Müsabakamız bit lsfİm· 

l;ot, ilÇ mötdr ve ml~tarı 
kafi sandal tarafından takip 
&:!itecektir. 

istimbot yarışçıların en 
ferisinde lialacal:; ınotôr 
ve sandallar iki yant:!an yü
nciileri takip edeeeti:tit. 

Yiiziiciilerltı nerabetlrtiıl
dfo ~~tlfeeekleri s lidi!llar 
9 kulüp flJlalııtı rıı ı,I atı
cak m vcbt ~o fo lıa!tının 

. beniz 1 isesirtd~ ar şlat 
[ Üsıarnfı birinci sayıfamizdadır ] 
Bundan sonra sırasile yapı\iın 
50 metro arka.ı sın yarışında 
ta ebeden BllAI B. birincili i , 
Mıtat B. ikinciliği, kulüplerden 

Ofhan B. l ,4o <lald~a<la birın

ciliği, Belızat B. ikinciliği , 40 
metro mastalye yarışında Deniz 

::::::::::.::::::::::::::ı:::::::::::::::::::::,: 

gerisinden takip edebilirler. 
mib.ıbolta nnsıl 

bitecek? 
Moi::ladan başlıyan mü

sabakamız, F<'nerlinhı;etle 
fen\'rin sol tarafındaki kum
luk iizerinde rekzedece-ği
miz bayragın altin<la bite
cektir. 

Bir müsabikin derece 
alması i~in denizden ık
ttklan sonra altı tnelro 
kadar yürüyerek bayra~ın 
altına kadar gelmesi şart· 
tır. Denizden çıktıktan 

sonra kenarda kalaraK 
bayrağa kadar ilerlemlyen 
yüzücü derece alamaz. 

Yı'IzıJcfllerin dikkat 
t>Clecekleri nolt:lalar 
Çıkış yani yarışa başla

ylş Henizc atılmilk suretlle 
olacaktır. 

YUzme serbestit. Her 
müsabık istediği şekilde 
ve istediği usülle yııni tek 
kulaç, çift kulaç, arka üs
til ve sair şekilde yüzmek 
hakkına maliktir. 

Her yilzücü kendi seyir 
hattını takıp etmek mec
buriyetindedir. Rakibine 
çapaİ'İz verenler müsaba

kadan hariç addedilir. 

Yüzerken rahatsızlık his
sedenler, mevcut yardım 
vasıtalarından yardım iste· 
yenler, yarışı terk ede

cek olanlar el kaldırarak 
veya seslenerek işaret ver
melidirler. 

Hakem heyetinin emir ve 
kararları kafidir. Münakiı
şıı edilettıcz. 

' Bu mai:ldeleti:le mevcut 
olmıyan bazı hususat hak
kıritla hahem heyeti ekse
riyeti ara ile karar vermek 
selahiyetini liaizdir. 

Müsabıılcomııa tıtiralc 
edecek hanımlar 

1 - ~lüveddeı Şe,kı c Golaıasaray ' 
2 - Cavld>n lfolul>c menıup 

j 

4 -

de~tldır. 
kul(ibe ınen•up 
~e~i!dırl 
kulube ınen•up 
de ildir. 

Ma~ t; ftamiza iştirak 
eiletelt l?fk~k yl1zilcl1let-

ı - V~<laı but C ata Suoy 
2 - Tabı • • 
~ Rıu a Vela 
4 - m.i l'rabzocı 
5-FoxJ C.S. 
il " ıl:l c. g, 
7 - Mudafa Ha m k.umkaf>c 

8 - ZlıublJ• C. s. 
~ - ttı. ' lb,;Ji.,. r.ı;.,!;ilı,. 

ı 8 - Hoındl Hıt1i 
ıİ - Sinan feocrtahÇ4 
12 - H:ııntl f..ıaltt.ıQ~lu 
fa f(,.,;;ı K •<mp l• 
j4 - ~•mal Uinı 
15 - f'luteltln t:. . 
ı G Hık~••I Mcııh !>. li. 
17 - - Reetp j> lı 
18 _ kemaf Emin Vela 
19 ~ b::ı:et DarDftafaka 
2:0 • Rauf barütı.:ıtoh:a 
21 Azli Reılt C. S. 
22 Noodcl G. S. 
23 
24 
2$ 
26 
27 
28 
29 

Ra.1lrd 

Necdet 
ıı.. •• 
Cel&l 
Cabrlel 
Rahmt 
A:iı 

Kadtoptik 
G. s. 

Sabriye yurdu 
.lıa~rı1e ;urdu 
ku'i::.p•üı: 

t1ıp fdmaa 
Beıi~!., 

30 fımatı Hakkı Beılktaı 
31 - Ter-i• Moda 
32 lı~lratl fetler 
3:! fiü'ıethi fent iuHizunt 

' ' - ıld..,~ tıa i~ 
3$ Necati ~ i/p, , 
~ - MUiill T buG/ıOJJi, 
$1 - f./tı,ötfn !.;a C, ! 
!1 - Uıılı Aellİ! E;;//lp, , 
31 - Rıfat Y ecill ~i/lrııı;/l1 
6 - üli.liG>M t IJ: 
1 - Ab'ilutlii v;;ı; i.:ı. •• ı s ••• ,. 

ff - aİıili t:. . 
.ti - &u. ~ . C:. ~· . 
4 - Koço reli o (M&fa} 
• _ i-if mm (.'i1 tlli 
46 - ~ 13,,iif t~lrlHp.lii 
ıfi - brtıtr t.lalüıl (brıaE&y) 
.ıf.8 - Fana Rl!ttil c. s . 

list'lincleiı Necmi B. birlndlıtıı , 
Edip B. ıkınciliAi , 40) metro 
mukavemet yllımesinde G.;dıkh 
pıektel>lılden Muzaffer B . 
7, 19 aklkada 1 indi 1 , 

Hüseyin B. 7.25 de 2 inciliği, 
ayni müsabaka kulilpler ara<ın· 

!la yapılarak lise yurdundan 
J.azıl B. 6.54 dakikada birin· 
cili~i . Selahallin il. ikinciliği 

bzonmı,lardıt . Kulüplerin 
b!r çifte 1 200 mettoluk 
yarışınil Beylerbeyinden iki futa 
glrml§, lutalardan biti E.35 
<lakihdıı birinci gelmtı, biliıhe

re Beşıkıaı deniz kulühiinün 
futa sı bu yarııı 6,55 dakikada 
1 mal elmlıtir. 4 X 50 bayrak 
yarııınd~ geai~lı birinci, deniz 
l! sesı ikinci gelmıılerdir. 

Buni:lıın sonra atlaına mü
sal:iakaları yapılmıştır. At
lamalara 18 efendi iştirak 
etmiş, 6,5 metrodan balık

lama, çi'1ileme, top, kırlan
gıç ve saire gibi atlamalar 
yapılmış , müsabakaya işti· 

rak edenlerin vasati d re
celeri alını!rak birinciliği 
Deniz harp mektebinden 
Semih Rıza B. kazanmış, 
ikincilik Aptutrazak Tahsin 
B. le Ihsan Kamil B. ara
sında kalmıştır. 

berin dalmada , evvela 
·Deniz lisesinden Halil lb
rahim B. Denize girmiş , 
derinde 2, 10 dakika kadar 
nefes mukavemeti göster
qıiş , fııkal Bundnn sonra 
Üenizltt derlnlijtini:le baytl
ıiltştır. üsabı~larôi!n bir 
kaçı denize atllılrak arka
dıışÜırtııt ktittarıiılşlardır. 

Halıl lbfalilili B. Türkiye 
ve Fraflsa rektı~larını kt~
liiıştı~. Gedikli mektebinden 
Halil B. <le detıJzin Clerih
li~inde 1,4 dııklka kalıtıiş ır. 
Müteakiben derinden gitme 
fiıUsaba!t !arı ' yaplİhılş, De
niz harp mektebittden Sa
qıih R.ıza B. 36 tııetrd gi
derek birinciliği, Gedikliden 
Ihsan Kamil B. de 34 µıetro 
ile ikinciliği kazanmışlardır. 

Sııat i 2,30 da yemek ta
tili yilpılınış, 14 te tekrar 
müsabal:alara başlanılmış
tır. 

Kulüplerin 160d lt1ett·9· 
İuk iki çifte futa yarışiıtd" 
Galıitasarııy birltici, Beykdz 
ikinci gelmiştir. 

Talebe arasında yapılan 
ördek kapma müsabakasın
l::la ll<i cıthll örClekten biti
ni Deniz lisesihden Yusuf 
Ziya; diğr.rihi Fahir B. ler 
tutmuşlardır. 

Beş çifte filikalarda bi
rinciliği Gedikli mektebi, 
ikinciliği Deniz lisesi, 6 
çifte filikalarda ayiıi netice 
ile kazanıltnıştır. Yelken yıi
rışlarında Gedikli ıtıektebi, 
tahlisiye sandallah rnüsıt
liakasında Anatlölu ve Ru
meli sandalları betıtber kal
mışlardır. Tahlisiye sandıd
ları bilahare muvaffakiyetli 
alabora manevraları yap
mışlardır. Yağlı direk mü
sabakası çok inuvalfak de
ğilse de e~lenceli olmuştur. 
Bündan Sonra yahşfarın ve 
ittiisabakaların llihayet bul
duğu ilan edilmiş te birin
cilerle ikincilere itıadalya
lar ve kiıpalar tevzi edil
miştir. 

Yarım asır cvel'ıi 

VAKiT 
24 Ağustos 1879 

Bir nevi serpuı 
lhllııa etmeleı-ltıdeh 
Hdilt]ll lnhlı leiJklfe 
tıitlımi; oltiH Bntl 
ErttleHİ Ş Rf/ flHln 
bu9tlH jJ flH §tdJll
IEfl ı fil/JI BliiHB
flff ıHl "Mf lltl JJ8 
/Bf# l}ml~Jl JJ il
P8f; 

VAKiT 24 Ajtustos 

Alm · tcpdll 
~dil i 

Amerikan, İnglİİ'ı ve 
italyon $eJrrtff nlh 

.seyaMi lf: r 
Alman sefiri Her Nadolnl 

ltüklımeti tarn ıııdaıı baş~a b:r 
vazifeye byin edildiğinden ya
lımda ıneırılekctıne avdet ede
cei Hr. !lir ıııüddetlen beri 
Aııkarada bulunan ı fer Nadolni, 
h :. ri cıre rekiliıııize ı·eda etmiş 

ı· e dnn şehrimize aület elnıiştir. 
l\\uıııaileyelı oııiıınrızdeki safı 

g üniı Alınanyaya h~teket ed•-
~ektir. 

Alm:ın sefiri 1 !er N•dolni 

ı ıer Nadolnlııiıt yetine A! · 

manyanııı Aııkara sefaretine 
kimin tayin edileceği 1ıakkıııd1 
şelıriıniıe tienüt bir nıaiUınat 

gelnmni~lir. 

İhgilf~ ve Ariıerrkan 
$efirleri 

Bir müddei evvel Karadenız· 
ce bir sevahit yapmak iızere 

hareket elmiş olan lngiliz sefiri 
Mr. Çorç Krnrk ve Amerika 
s ~ firi Mr. Gru Trabzonu zlya
etmışl er ve oradan Rizere 
gitmek Üzere lzrhir vapuı una 
:aklp olııııışlatdır. Se!irler 
tllğ r bazı Karadeıılı şehlrltfrıi 
de 'lyaret etlikten soıtrl ar111 
21 sinde şehrıııılte avdet ede-
cekletdir. ·-·---

Gireso11da 
iki srfİI' S<'rcflııc lıir • 

zi' afei tl'l'ili.li 
c:ıres~n , !13 (Yakıt) -

'l'rnb7.011tl:ın dönli~te tckrnt 
,ehrimlze u ·rı!y:ın lttgiliz , 
, 111 erikn se!irlı:tı ,erefl11e Gi
resbtıUH .ı.d kllohıetre tchlı
lıuı1tlakl Kulak knyu ~:ıylıye
siııdc belediye ıarntıhdnn mü-
kı~nımcl bİ r kır ;l.İyafcti ı·crikli. 

Sciirlcr lımir yapurile bu 
:ık<am hnrcket edeceklerdir . 

' M. drsfni Bdrone 
lt:tıra selıri M. O.sil:! Baro

ııe bit knl; ı:ilne kadnr frteıu 
nen ltalyrlya gldettktir, selitiıı 

bıt seyahati cethrtH et111ekte olan 
Tütk-ıtalyaıı ticaret muahedtsi 
mh.lketatile aJakadar addedi-
liyor. 

1 
Meb'uslar daitei inU
hııbiyelerine gidiydtlar 

Şch:imizde 'e nkarnda 
bıılunaıı bütiin :\!illet mec\i,l 
meb'usları '"l 5-20,, güne l,rt
kar daire! intihalıiyclcrine 
gtaccckl 0 r, "ı 5,, gün kıtdıır 

lralaL'ııklıır, nıtintthiİ)lcrhıin 
dertletiııl dlnllyecekler, mah

sulat ,.c iktı sat, imar Yazt

vctlerini tetkik edeceklerdi r. 
- • Gu1a~a kulcs\ne konula
cak vakit küresi iı;in şchre

maııt:tlııce " 7" hin liralık 
rnh,isat kabul edilnıi;tir. Fa

kat küre komılmak uzere 
kule tetkik edildijti ırtnıaıı 

ahşap kısmının kullaııılıımı

yncsk kadar lınrnp olduıtu 

ıı;ortılmli;, tıınıltl lç!ıı k('~if 

yapılmış, neticede bunun 

için de ":;" bin llrd sarfın;t 

lilzıım v;Lirillmli~tilr. Emnnet 
şimtli bu be$ lıln !im~ ı 

ıır:ımaktatlır. llu sebeple Y:l
klt ktirl!sl bir bııçuk ayd:ııı 

<ı· 1 komılamıyac t kttr. 

Burıada Uludnğdd zch· 
v;in hlr demir madeni bu
ltııımuştur. 

• Şehremaneti lıc;etl len· 
nııe n1lldiirll 7.lya fa. Ltlıı
yeye v;idcrek yeni yapılacak 

olan katranlı ,osenin istikş:ı

tile mcşv;ul olmuşnır. 

Emanetin bu sene lıı~ a 

ettlretegi ~·hll:lrd:ın en mli
lıinılerinl IJLı JOI ı e mez

baHı! yolu te~kil edecektir. 
• Bir iki güıl iııkıha lı.~ r1yaıı 

Türk-Rus ticaret ııaıalıcıksi 

lıHlzak . rallııa Aııkd raüa ye11ldcıı 

15 şla111Jn11şttr. 

• M.1'\. reisi 5zıırt pa$a 
l lı. tir iki gOrte kadar Uairei 
inllh:lbiyelerl olan Bılıhsi:·e 
tldeceklerdi". 

• lta19a sr iı'I sinyor Orsinl 
Batoılc ~akında lıfıktıhıetile 
temas etmek üzere lıalyaya 

gidecektir. 
• At.na ~tliriınlz Enis bey 

hariciye ,·ekili ile teııı~ıların.ı 

d'vanı etmektedir. En.s be;• 
Yn.1 11 cevabı geldikten ı c ııra 
l:areket edece:.tir. 

• Liniaıt şlr~etl aıııb~r lıalhdc 

istimal .ediirtıc:: üzere tOO ıııa

\'t111a ısnlarİ:iıntşllr. 
• ı ~ ıı :myaya yurtn:rta l!ırnç 

eden tüccarımız ı::uınriik resmi
nin leyidiııdeıı şlkayel etmek
tedirler. lier sene yuınur -
t.ı ihracatımız ıo ıııil)'oıı !irap 
baliğ olıııaktadıt. 

• Scyrfsefaiıı rııüt!Otü S\dlı!· 

lalı ber Yalov~ya gllıııişllr. 

• JapoHlarla trıccati tıustlu
ğurnuz in!dşat ettııcktedlt. 

Yalnız bu ınüHaseb:il! ka~!e;ı 
lioz111ak istiyeıtlet vardır. İ:llr 
Musevi tuccar geçenlerde ~P.ri 
mübayaa eden Japon lıaye'dıne 
fena deriler ıermi ş, oııbr ,13 

1 erli 11uıllar iade ederek diııı ticaret odastna 

l . bi •bet • • getirir ı:östernıi•lerdir. eu tüccar Sergi emsa sız r ra5 goruyor . • 
' hakkında odaca ıakiiıal y:tpıl~-

Don Cuma olrtıalc hasebtle 

pek çok ılyaretçıler yeril !nal

lar sergisini geznılş!erdi. Şim

diye kadar sergiyi zlyare! eden

lerln mikdarı 1 E0.0'.JO e yak

laşmııtır. Memleketlmtzde bu 

kadar büyüle bir ziyaretçi kıtlesı 

celbeden ve alaka uyandıran tergl 

kaydedilmemiştir. 

Sergi meıhaline hoparlör te

sisatı yapılmıı olup dtlndeıı 

itibaren halka ıtıusıkl parçaları 

dınleıtlrılmekte ve yerli malları· 
mızın fevacı için propoganda 

Y*pilmaktadır. 

Dun mullalız kitaalı efradı, 
zabı!İerinİn refakatinde sergiyi 

geziniıletdır. ASlcerlcrimlı.e za

bitan tarafından yerli mallar 

haklı:ında malomat verilmiı ve 

memİeketlerinde, l:ıı1lerinde 1er

lı mallarının kullanılmalı için 

ıelkinal yapmaları lııvıl1e edft. 
liılfdt. 

ca klır. 

• Rtlsyaya der! iiır~cı için .'-'e 
rilen ı·esikalarıiı u:ıızca elden 
loplanatiik ılı !k~F fapl l dlğı 
anl~şılmış ve talıkiliakata girişll-
miştir. 

• Maarif Eınini Behçet bey 
A11katadaii geİırliştlr. 

• Şehremaliell tatalhdan <la
vet edileı1 Peşte ttEyeİJ f,tıfıiye 
!tıildüt!i şelıriııılte gtlml~ 
ve fatih gir: jıııi.la yapı!aıı 
Eltabc İeeHlbelHtrıde İıatıf 
bulurtmuşhlr. 

• VeHI btll~tle !J~sıbH iiliftıs 
ctızdatılatı yakınd~ tll~rab 
göndetllece:- lt. 

1 tıbHda b:t lınyvatı sH
ı: bİ a~ıladkllf. 

• 11 atede 4trl bir kisilrl ôla
rak tesis etİite!ı H:d barrt te 
sil~hlat A.foz si eyililde a~ıi:-
caktır. 

• Polis ikinci ıube ıııüdf:-
riyeti ıııemurları Marl:-uçç~lar

da ~ir k!~I llepıısil da kac~ti 
is·;aınlııt ICliidl yakaltmt~!ar-
dJ: 

Haberler 60N.' 
Bir Leh heyeti mem- HASJ!;R.13~ 

leketırtıize gelecek Sulama itleri 
\"arşu\'rttldn lılldlrildi~lne Ar.kara, 22 _ Nafiıı vc-

görc Lesistanırt ,ark :\lem- kaleti bıı sene ve gelecek· 
lekctleri ile ıi.:aretlne tarns· ı d • su· sene er için e yapacagı 

1 
-A 

$Ut eden od:ı, ı<ı;ıu ~ulıatııı- lama i~leri için bir münal(ll>" 
da, liıl nıeııılcktlere bir se- ilan edecektir. Vekaletçe 
y:ıhnt tertibine karar ,·er- Çabuk cıvarında yı:pılall 
ıııl,tir. Bu seı·alıarc nıiınha- tesisat 700,000 liraya rnal 
~ıran 1.ch t~tcir \ ' C ~:ınaı· i 1 B .. t e· - o muştur. u tesisaı say 
crh:ıbı i~tirnk ederek nıah:ıllı sinde Ankara ve civatı su· 
nuiııa . · ·betler tcsi> adccekkr- !anacaktır. Yapılacak bent 
dir. Bu heyet lstunhul, lzmir 40 metro yüksekliğinde o· 
ı · c Adannyı da ziyaret ede- lacaktıt. Bent 2 kilometro· 
c ·ktlr. luk bir sahayı işgı!l edecek· 

,., .:,ki~ehir tolııım ı ~lııhı i s t:ı >- tir. Bunların ihalesi 20 teş· 
y ııtı tarafından ticaret ho"a rinievvelde icra edilecektir. 
sııia 1 ~() cins lıu ı'(dar tohum Menderes ve Gediz nt· 
numunesi ı;önd crilıni ~ rir. birleri sulama, kurutma nıcııİ 

Bu ııli,,ııııı e ler iıONtnııı hasar, kuvvei elektrikiyc 
kimya l:llıor:ıturnrıııd:ı tahlil istinsalatının iştikşafı 24 
edilmektedir. Tahlil netice- teşrinisanide müteal h'de 
> lııtk en ziyade J!;lıitcni olan- havale edilecektir. 
!ar zlirra:ı t:tYsl~ e edllcı:cktir. Sakarya ve Por5uk ııelı· 

Yapılan rnhlil ııetkdııdc rinin ihalesi 25 leşrinievel· 
!Jly:ırılıckir lıu~tlaylarıııın dedir. 
2 r ğlıitcni oJ,luıtu ttııla~ıl- Adanada Bareden hav· 
mı~tı . 21 gllltenll lıu~tl:lj" zasının sulaııma istikşafatı 
!ar dilnı·:ıd:ı ))Ck a:-: )·eti, · 24 · · 'd ' teşrını sanı e yap1>:ı· 
ıııektcdlr. caktır. 

• Ş~hr~rnaııeli, IJ•lgrnt C•r1113- 1 t 
ı11ı:tİ ki lıilyiilC beı:di bınir el· Susığ'ırlıkta su ama, kuru • 
tıı·nıi)'e kar:ır tenniş ,e ihale- ma, men'i hasar ve nehrin 
!ol :l yapınıdır. seyrisefere salih lıale ifrağ 
B :ııddin lı iıtiııı duvarları, sız- lstikşafı 20 teşrinisanide, 

nıanılsı için f urşuala dolduru- Bursada Nilüfer, Deliçay 
la tai tır. Dendi" taıııiri . 4; 'Y bataklıklarının kurutulması 
znrtıııda ikmal c~.I cek, l.ışu Hehitlerden istifade 19 teş· 
gelen stıl"r te:ıde alıııaiıiltcek· rlnisanide ihale edilecektir. 
tir. Ileııt elycın yarı yarıya s•ı 
kayHtıııektetllr. Bu :ımeli~at için 3 ınilyon 

Bu fskaıniıillcr, Marp!lççıılar· lira sarledilecektir. 
da f: ıttasiye bciri lr~ı·lı ibra- Nazilli ovasında kısmen 
jıiın Etem rfendi;e aittir. aÇılrrllş olan kanalın lkı!Hli 19 
1 krsi ( 480 Ldr~te~ i~. o,ftr~- eylülde, Burhaniye ile PursulU 
darlık, bıı kaı:ıllar ıçın ıbralııın "'d M d h ''-'den 
Eteın feııdideıı ( 480d ) lir~ arasın 11 en :re ne rııı 
ı • akd teza alacaklır. su alma aınelıyatı 19 ey· 

* Nalla Jlnu!R mUdurU Feh- lillde, EskişeHlt ovasının 
mi, unıltm J ndarm~ k. mua· lrvası il;in Porsuk tevabiin· 
vltıl Raşit be lor Ankarailan den Sarısu üzerinde kain 
şehriinite gelrıııılerdlı'. Kandilli boğazındil yapıla• 

' E aheı lıl~ıiilnı Hnıtttıc!Uğü cak 300 bin litalık ameli· 
sla~yomıi Tahim, Şişli tlheı- yat 25 eylüldo ihale olu-
letinoc yapmkdı Claha muvıilık nacaktır. 
götüycr. Elti •cmllerde liir yer Zepliıı ,\ııwt·ika yolunda 
rartacali ve rnun .. tp gılrülUnte Tokyo, 23 ( A.A) -

ccttıiyetl belediyeden ıahsls•t Zepllrl devri alem aeyaha-
alıtıalak l;liırlftk eelilecektlr. linin liçUncU merhalesini 

Yunanlıların 
cevabı 

Bilnrathıı·ıll lıakPtnli -
ğlıli k<thlll etliler 

f}u crı·rlp flh::i1r !ı,·ı'inıl 
rrı.ı-J·rın1 ifr . .J.:elecelc 

tin , 23 ( ros rl:ırıcaıar rU . 
clS,ıhdaii llillieHep bUyük komi~ • 
yon haridye nazı.ti M. :\Jıhalakci • 
pulostın tir• etinde bJQUıi toplandı. 

;\ 1. t~alatopulos, İllrk - Ya · 
nan ıneselvstnlii bulu~ salhal:ınnı 
izafi etti. lçıılriada ~ıralıyet hrkail 
reisi !\I. Çaldaiiıten l>aıka bUlUn 
lırkalann r.ıilmeutlleri vardı. 

Hariciye na.zırt vazl\·ctl uzun 
}'l•dıya izah eımiı. Türkiyeye ve
rilecek cevabi notanın metnini 
o~uırtuıtur. lçtiınada hazır bulunan 
fırkalar rüeoa!I hükümettri siyasetini 
la5'1p ettiler. 

l\levsuk menbadan alınan malQ
!llaıa göre, cevabı nola en nihayet 
f>ilzartesi güri~ne kadar ,\nkarayo 
bönderilecektır. 

tevdbın irleaİi 
Ai!Da, 23 ( Apo ) Hariciye 

komisyonunda ccrey•n edeli lnüna
k ı . fial:~ıdda oıld bir ketuİiilyet 

uhalau CdtlmeHe f•e de, :ılua -
dar ınah•ftl Yunan hukrıınetinln 
eski liok!ai nazannda lsrar eıfuelte 
o!d~unu lzhmfn ediyorlar. yanan 
hUkfiitıetıne göte muallak mesele • 
fei'llı ceztl bir •Ureıte 'eglne hal 
çaresi fiırkottie liıüracaotHr . 

Yunan hükf!meti meselelerin bir 
gtıl halınde ıctkilcl için M. komis -
yonu biıorcl azasının hal:cmlıAW 
kabul etmekte ve hakeıiıin her iki 
İ:omşu hülcümet için muta obnasım 
isfemebedir. Yunan hükümeti, va
ziyetin ta•fıycsl. iki komıu aruında 
arkı ~arip ıulhünü ıal:viye ede cel: 

bir i!oMluk hiuahedeslne esaı olac.At 
kanaatindedir . 

T uııaiilılor, ffiuaheJelerlii i bil 
e~ıiriden mOtev~lil ııieı'ulireıin 
teı fil hallinaail ie•llfl redclı1l -
ıııeltôı!Ji. • 

Alilia, 23 ( A. . ) - 'fu -

katetfuek litre Loa Anje
loaa m!Heveccilien hareket 
etmiştir 

--~-'-'---

Sait mollahın evlerine 
haciz köndu 

Adliye mtl•t•ıorlığı zama· 
nında Sa!t molla haininin ey
tam sandığına oynadııtı oyun 
ın~lotııi:lur. Buıııııı glbi dalia bit 
çok <lolandırlcılıklar yapan mol· 
la, KıJ;rısa !ırarınilarl sonra 
arka~mdan bir haylı borç, bı· 

raliınlfti. Du alacaklılardan bit 
hanım, nihayet moll~ aleyhlbe 
icra kararı almış Sait mollanııı 

uııal~lu clvarındnki liç evırte 

de haciz vazedilmi~lir. 

.\!iye 11. bııgiln ılıu
hakeme c<liliyur 

Madam Manniğe silah 
endaht meselesinden dolayı 
Şakir paşa kerimesi Aliye 
ı-l. hakkındaki davaya bugün 
birinci ceza mahkemesinde 
başlanacakfıır. 

·---
'ft>kalit kaııulıu 

:\faliye Yekıl.letiııce ha7.ır
luna11 tekatit lıanunu, memur· 
larımızın istikballaini temin 
edecek ahkamı !hdva ey !;ye· 

ccktir. Avrupa ve Amerika· 
!iın muhtelif memleketlerin· 

deki tekaüt kanunlr.rı getiri· 
!erek tercüme ettirilmiş, bıt 

kanunlardaki ahkUm menılc· 
ketimizin ihtiyacına göre tcS· 

bit için tetkikat icrasına li3~· 
lanmıştır. 

:a:T"::r' ı ı zn.-ın:---.:::::~ 
nanistarun Türklyeye vereceAf ,,. ' 
vap, hava tari~ile pazar gilnil '~ • 
nleceltır. &. ce••I> ııa u6 m• bi 
ilk meıeleler hakkın!ll üuııiiill , 
hakem u ulaııe mtiticalı edıJıııeoll' 
talep etmektedir. 



YAIHT StOI 

dönecekmi7 
-bık Alman iınparat9~9 memleketi.ne Almaİı kükUmeti ::EU~~~r-:------;------------~-

Sıcaklardan o1sa gerekl 
b lime~ ama galibR tıp 
Jl) muşahede tarihine 

~Yded·l yeni bir \ak'a daha 
"a~· 1 mtlc lazım gelecek. Bu 
'nın tetkikinden çıkacak 
tıas· r için ben, şu şekli mü· 

ip buluyorum: 
(() h 

tar a ili h1traretler gibi harlci 
areıle d lııl:. r c in anlan sayıkla· 

' Şitndi rtık o,ı a misal istersiniz. 
eya . d ~ çızme en bu kadar yu· 

arı Çıtt ~ ~ de ! ma bzkarak dayandı· 
\ada lıllerl görmek istemek 

ı r tabu on•r} ve mantıki ne ola· 

Arıedeyim: 
l<enun h h ı~ ·t ıı.a er angi bir sebep-
lllııro ,_ r. P ırnrışıncıı hararet de· 

Cc:niz ~~ artar, ateşimiz yükselir 
• nab ı 3g ız anmız bozulur.. 38. 

n·h llaşl 1 ayet (40) ta htzeyan 

dllr lir. Abuk !abuk söylenir 
uruz A r · teşln en azgın dev· 

tılrıd h lıau e er hasta sürreahst hır 
ı ? yahut fütürist bir ~ır 
ıı:~ı· y-

lr ... ~ır. Bunlarda ilham perisi 
1Ucük 'k ) d la mı rop ar ır. Hastalara 
Yıfal tıe . ar ciltler dolusu eser ve· 
licesid· H ' dı ır. enes bilir ama 
l ate .. · · d · ,.ının e ayni tesiri ve 

tırı 
tuı ~· Belki bu eserlerin vezni 
ha: kafiyeleri bozuktur.. Fakat 
&' st kıymetleri bUyük, intüvl· 
'Yoııl . Itıt arı sadakatla aksettlrmelerl 
llar·) rı 1 e de ~leri yoktur.; 
ou . ~ ıç ateşinın mahsul ve 

Yni n . du ctıceyl ver.diğinl yeni 
Yuyor tıa ve yepyeni bir fen 
Ulriyes· 1 k ~· ı o ara ortaya atıyoruz 

tsallere gelıce: 
l ~nbulda sıcaldarın ,en y ük-

''tk dereceye çtktığı şu son haf· 

~ içinde iki mukim ıddia ile 

~&rtılaşıık. Ortada hiç bir se· 
cp yokken et en ucuz bir 

Pi ya ' sa ile satılırken, bir baytar: 

ke-;-c Ne duruyorsunuz, yahu 
I 1 t:.ti yiyiniz, tavşandan dnha 

~eth, balıklan daha gıdalı· 
·r.I 

" mümkündür! ,, diyor 
Mahaza bu söze 

böyle bir ziyaretin 

şayanı arzu olmadığı 
mütalaası da ilave 

edilmektedir 

Dahiliye nazırının 

ıay anı dikkat 
beyanatı Sabık Ka7•er n kum 

Brüksel, 22 - "Ubr BeUikn gazetesi, Berlin muha
birinin Alınanya dahiliye oazan M. Severing ile icra 

eylediji bir mülAkatı neJreylemittir. 
Muhabir sabık Kayser Vilhemin Almanyaya avdet 

edeceğini zannedip etmediğıni sordu~ vakit nazır 
demittir ki: "Sabık Kayserin avdeti imkan haricinde 
deii}dir. U.kln gayn ınuhteineldir. ,, 

Muhabir sabık kayserin avdeti cumhuriyet için teh· 

likeli olup olmadıfını sorduiu vakit nazır böyle bir 
tehdit varit olmadığını ve roahaza vaziyeti itkal edece· 
ğlnden şayanı arzu görmediğini beyan etmittir. 

Muhabir Almanyada hükümdarlık rejiminin avdet 
eylemesi ihtimali olup olmadığını sorduğu vakıt dahiliye 

nazırı demiıtir ki : 
" Cumhuriyet Alman milletinde sağlam bir surette 

kökleımiştir. Müfrit ıağ cenah fırkaları Almanyanm ha· 
rici siyasetteki mütkülfıtından yeni kuvvet buluyor. Ko
münistler ise memleketin iktisadi vaziyetinden istifade 
ediyor. Mahaza Alman m illetinin yüzde 70 ila 75 kısmı 
cwnhuriyete sadıktır. 

Sabık kayserin ş~mdilik Almanyaya avdet niyeti gö· 
rünmiyor. istediği vakıt Almanyaya gelebilir. Cumhuri· 
yetin hinıayesi kanunu artık meriyette değildir.,, 

Çin - Rus meselesi 

1\Jacbuatıınızın haklı ne;-~ 
riyatı, Yunan gazetelerinin 
a nhiyecini tahrik etmekte 
ve hem ipe ~apa gclmiycn, 
hem de münazara adabı ha· 
neme çıkan ne~riyntta bu· 
lunmalarmı mucip olmakta· 
dır. 

Geçen per~mbe tarihli"l\Ie-
sajc Datcn ,, gazetesinde Ati· 
na gazetelerinin tnşgmlığna 

nümunc olan böyle bir mn· 
kale göriiyonız. Y unanWarlıt 
uzlaşmamızın ne dı.:rece güç 
ve belki muhal olduğıma 

"'.ı.\1esaje Da ten ,, in mnknlesi 
gibi yazılardan iyi delil bulu· 

namn1. '"Bir Tiirk gazetesi~ 
nin, YunanLtan Cemiyeti 
akYama mürncnat ederse is
tih ·al edeceği kararın Ttirki· 
yece kabul edilmiyeccği hak· 
kındaki neşriyatı Atinn gnze
gazctc::ıinl o derece asnbileş· 
tirmiş ki her türlii miinazra 
adabını bir tarafa bırakıırak 
Tlirklere kar~ı ağız dolu u 
tuhkir ~avurmakta mahzur 
görmemiştir. 

Tiirk matbuao şapka ye 

lı\tin hurufatı gibi teceddiit 
harekatına cihanın ehcmmıyet 

vermiycccgini dil~iınmcll imiş 
'"Bahrıseflt "in ucundıı öyle 
bir millet ,·armış ki daima 
tehdit savururmuş ve mannğı 
ancak sopa kuvveti ile 

anl:trmı~. 

ı•:n·clil bu iki fıkraya kar-
Şangay, 23 ( A.A) - Soviyetlerin Harbin üzerine 

yürümek üzre Mançori hududundan 40,000 kitilik bir 

kuvvet tahşit etmekte oldukları rivayet edilmektedir. 
Tokyo, 23 ( A.A ) - Çinliler ile Ruslar arasında 

Mançori - Sibiriya hududunda münferit mücadelelerin 
tekrar başlamıt olmasına rağmen Tokyonun resmi meha
fili nikbinliğini muhafaza etmekte. ve muhasamata giri· 
şilmesinin gayri mümkün olduğu kanaatinde bulunmak· 
tadır. Japonyanın bu meıeleyi siyasiyat sahasına nakl
etmek hususunu tetkik etmekte bulunduğu söylenmek· 

~\ ~ura.-ını söyleyelim ki 
'"l\lcsajc Daten"in muharriri 
aynada kendi milletini gö· 
nıyor. Filhakika bir ıısrn ya· 
kın bir miiddettir garp kis
ve:sini girmi~ olan Yunanlılar 
.h rupuda h:ll:\ " Palillari ,, 

tedir. 
Moskova, 23 (A.A.) - Tas ajansı yazıyor: Çinlilerin 

yapmış oldukları akınlarla Rus tebaasına karıı yapılan 
t~yikler, amelenin infialini mucip olmaktadır. Amele, 
harp tahrikatının önilne geçmek için şiddetli tedbirler 
ittihazını istemektedir. Bir çok fabrika amelesi, kendi· 
terini seferber addetmeğe , köylüler de mahsullerinin 
fazlasını hükümete satmağa karar vermitlerdir. Genç 

. l\kır m cleı:;inin tC:,\ i) c i 
içın lngiltcre hiikt.imc:ti tara-
fındıın J h ır hiıkl\ınetine Ye· 

rilen teklifleri ve bu teklifler 
hakkında lngiltere ve hsır 
efk:\n unmmiye:::inin düşiin-

celerinin yııkmdan tetkik ve 
miitalı\a ettikten sonra hu 
tesviycni kıymeti, ehemmi-
yeti 'e mahiyeti hı:ıakındn 
bir kaç söz s<.iylemek i:;ti-

)"Or\17~ 

lngiltere hiikômeti 4 7 se· 
nedenheri ~Jısrı i~gal etmek
tedir. Mısırın hakiki ve tam 
bir i tikli\! ihraz etme ine en 
rniihim mani bu ecnebi i~gn· 
Jin dcvanu idi. Belki i\ lıi:ır 
mesele inin bu kndar zaman 
halledilmemesine sebep, ln
g!Hzlcrin bu işgali temadi et· 
tlrınck istemeleri, buna mu
kabil ;.\ lnrlıların her şeyden 
evvel bu i~gnlin ref'inde Mnr 

i,galin umuml bir surette 
ipknsmı teklif ettiği halde 

ir O ten Ç emberlcyn gene 
i~galin umumi bir ~ckilde 
ipka ile beraber, munhedenin 
aktinden on sene sonra bn
mın hangi noktnlarn hasre

dileccğinin müzakere. ini teklif 
etmiş, faknt l\Jıc;ırJılar bu 
teklifleri ret ile knrşılamı~· 

lardL 
\ eni teklifler · bu a kcri 

işgal me elcsJni, lngillz siya
setinin imdiye kadar gös· 
tcrmcdiğl bir hürriyctperycr
likte hallediyor . lngiltere 
hükumeti evYelı\ ":\lı minki 

n .. kcri işgale nihayet nrdiğini,., 
soyledikten sonra lngiliı 
mennfiini Siiveyş ıtuntakasına 
hıısretmcktcdir. lngilterc hü
kt)mcti ilk dda olarak re:-nıl 
ve siyaJ bir ,·csiknda ~!ısır 

etmeleridir. :on on sene zarfında bu j.-~aline nihayet 'erdiğini 
mesele, mükerrer defalar takrir etmektedir. Fakat i~-
müzakere edildiği halde in- gnl, lngillz mennfiinin tekfı-
giltcrcııin menafii ile 1' lısrın iif ettij'.ti 'il\·e~ mint:akasına 

inhl ar cdhor Ç'" . k .. "b 
lstiklıllini telif edecek bir • · un ·u u 
tesviye bulunamamı~u. lngi- mmtakn lngiltere lmparator-

anlamak ve temhı etmek 
husu .. unda gayet hotkam 
davranarak hıı menfaatlerin 

liılcr, kendi mcnfnatlerinl lu~1ınun 8 
k aım ara. ındnki 

mm·a ulat için zaruridir, .. 

ancak askeri i~gall ipka ile 
temin edilebileceğini ileri 
siiriiyor, :\hsırlılar Le, işgalin 
btiklale miinnfi olduğunu 
izah ederek bu noktai nazarı 

kabul etmiyorlardı. 
.\laamafih, Jngiliz işgalinin 

. lı ırd:ıki ipkıı:-.ın:ı mı.itea11ik 
teklifler bir tekiln1lıl geçirme
mi~ defı"lldlr: Lort Kürzon, 

:::a:a::-.:m:nasaams::a!HIUISlım:tl 

Yunan mudiranı iimunınun 

lıntn~ındanmış ! Yavuz mey· 
danı hıırptc dcgll ın:ıhf uz hir 

me,·kidc tayyare homhıılıın ile 
zcdclenıni:;- ! O bomba atan 
tan arclcr ara.andıı Yunan! 
cayyarelerl ! de Yarmış'" 

< ;azetccikte müptcze!Lik 
aııcıık bu kndnr olur. 

Fııknt bu km·,·ctlcrin l>u 
nııntakada bulunma ı hiç bir 

vcçhilc i~gal sayılmıyncak 
ve ~l"1rıt\ hukuku lılıklim

nınİ.;inl ihlal cunh•cccktir 
J " 

Tcktifııtın resmi metnin-
den iktibas ctti~imiz bu be
yanat \"C teahhiidatn rağmen 
üveyş mıncaka ·mdn \ngiliz 

kuvvetlerinin bulunmn~ı, na· 
zari 'c hukuki bir i;-gal ~a
yılnınsa dn, fiU bir i~gal de
ğil midir? 

Bir memleketin arıızisi ve 
ıınııi:sinin bir ku~esindc cc
nl!bi kuv\ t:Llcr hulunıa:ıı, tııın 

istlklı\I mefhumuna munafl 
olmııı mı'? 

liundıı hiç ,uphc yoktur. 
Fakat ~lı ır Sİ) asileri meı;
cleyi ba~kıı bir noktai iıazar
dıın tch\kki ederek 'il\ c~ 

Dedi. Üstünden iki gün geç· 
1,. l eçnıedı hir ba§ka ilim sesi, 
ır kirnyager tükmü duyuldü: 

köylüler, müçtemian kızıl orduya kaydedilmektedir. 

=Dünkü at koşuları 

'"~ol kesen,, v e " klcfced ,, 
olarak tnnılırlar . \'e Yunan 

milleti ne kadnr medeniyet 
tasla a darbı mesellere geçen 
Yunnn ııh!Aksızlıl;ı bu mille
tin iııcrindc dıımgn olarnk 
kalacaktır. Sopa kun etinden 
başka suretle mııntık anln
mamağa gelince bu Makc~ 
donyalı Filipin zamnnındrtn 
'akurya cidaline kadar Yu-

1 

nnnlılnnn yegane ,crcf Ye 
şfihrctl ol mu, cu. 

l\lesnje Datcn ~nçm:ılanna 
devam ederek budala "':\lor
geılt:ıY ,, m Ttirklcrdc '"irsi 
harhrlık,, tan bahscttl~ini 
ileri ~Lirmckte ve "'Türk mıtt· 
buatından nnla~ıldııtınn göre 
son senelerin hinlen.:e inkıhi-

\ııcııh:ı ":.\Jnı.;a3e ))aten,, Jn 
baş mııknlc~ni ynzan budnla 
muh:ırrir her . ö1.ii ile kendi 
millctlnl tcıyif ctti~ini fork 
"1 . •l"\. ey cmıyor muı n\ ur..<ı my-

i~gnlini istiklal mefhumil; 
kabili telif gbniyorlnr. 13unn 
mumıı:-il bn:;okıı \'ıızlyctler 

'' rdır.' k eh\, 1 punyanın 
Cchc!tıLt.arık mincnkn ı lngil· 
ccrenın ı~gııli altındadır, ln-

l· -, Hayır, kedi yimeyiniz, 
·Ur ~ .ı aga yiyiniıH Onun eti bıl· 

l.lltcı 1 n e 1etindedirl.. 
B· "a .1z sıcaktan bunalroııtık, 
l'ltılaı.. . r. or ıstlyor, ~oğuk ve ha· 

1 ~ı. 1 c.a ardan ba~kasma el sir· 
'!lılyo d k t u . Et lciınseniıı a\:lına 
~eln zk t · e· en l u tel:\"lı keqlfler ve 
a..,s. l ı :ı 

•ye er hepimizi ~aşırttı. 

l Düşürdük, taşındık, nihayet 
aran . 

t I rr ııı \'erdık: Harici hara· 
"t ~re d h ~ e a ili hararetler gibi 
i'rıı n ı· e ıceyi verir. 

Bura ı · h I ta .. ya gc,mcc i nıeın nıçın 
~ ı.uın ' ' ~ c.ı:v~rc.nki dert:ccyc kay~ 

l': Bcyalı cıva &ütunu kırka 
.lt\aşn c:: , ' uş. ...oı. ı a şu yaz<lıkl.ırıını 
""tıd .. 

11 
uın ve biı kere de tekrar· 

ltn: 

Ha · ~ h ha rıcı .araretler de dahilt 
raret} lııt er gibi insanları sayık-
ırt ... 

~ -- -~(•/' -- -
'J 0 11rla ri~ J·{l'::ı .;<•lı -
r . > ' . ı111::dc o·eirecl'k 
Sab k c:ı rvl 1• Yunan hariciye naz.ırı 

l.a~ l<afan<laris bır kaç giJııt' 
ar zev~,. · ı l · lık 1 · · : <: • \.:cı;ı c m ·te şe ınmı· 

~ kdeı:ektır. Kafonderlsin ls-
nbuld 1 lta 8 a,;rabaları vardır. ..u · 
il 1'1a eibı Zırı geçen seııe olduğu 

v Yazı şehrimizde geçirecek 

ııe Bnyükadada iki ay kadar 
(fltn 

et edec 

• l Cst ıar:ırı ı inci sayıf.ıııtıuladır 
3: üncü koıu 

ı )(}rt ye daha yukarı yaş· 
rnki yerli nt ye kısraklara 

h
-u· ı ıamliknp ko:;ıu:-u\'du. 

ınn =- :-, -

9 
hayyan ) u1.ıtn111ştı , y:di_si 

. di Kısnıd • f\asip • kuruk 
gır . 1 . . . 'k' . 
[aylan sınısilc mıncı, ı ·ıncı, 
.. ·t·ı·nciı ırcldiler. UÇ rı .. 

JJcsııfc;;i ı soo ınctre, mu· 

kafatı ..ı.oo lira idi. 
4 üncü koıu 

Cç ,.c dalın yukıırı ynşt:ıki 

1 
. Jı' ·t··ı11 JnıriliZ at \'C J,ı!>rak· 

lıl :ı \< t> l'k 
1 

·u:stll . J luııuı nptı, 
lanı nııt ı::ı 

. .. , nuihiın hoşu:ıu ml-
gunuıı ı.;ll r i 2000 

\ l ·ı •hilirdiı ].\Jc::-:.1 c:ı 
( l'l 1 c . . .• '400 

" kahıtı bırıncı) c 
1nı::tre, mu · . ı . k .. ,.ere 500 Jırıt) ( ı. 
Jını ol m:ı 11 • f h·n·' an yaııl· 
5 tane nıaru • • 

11 
. 

1
• ı•irdi ve ko:;ou 

mı~u. CP' r- d ~ . 'b' 1 , rc<.:Jlllı ol lL 
heklendijtı g1 1 ıc) 

Rejan en önde koşu) ordu. 
., ticC\ c doğru 

]"akııt k:ıt ı ne ı 

P 
. l kcndiı:-ine anbcıın 

nmro 
vtıkhı-.:yordu. . 
,, .\r~larında nııihcyyıı; bjr 

ın usıınııt ba;-lıınıı~tı . 
fakat Prim rolün h 'ıtu~ı 

, fk'Gn hır 
!!ııyretinc rııp,ınt.:n . J. 

. h I· J l·ı hirincılığı nldı. 
at ıı~ı .ır • • .· 

P 
. 1 • r·" l ·ıJ..i ınc:-:ıfc) ı 

rımrOL • .. , .• • • 
. · . rı~ ıne .... ıı .. ı 

kııpııtrı~l JÇlll ~ •• .. . ı . 
bi raı daha u;.1111 ol tı)'.d~ . >ı. 
riııı.:Uıf;ı 'crnıip:cck gıbı ıdı. 
Bamam il uçuııı:u o!dtL 

Salı§ 

Bund<1n so. ra K:ınıcabcy 

l 
. 11 .Jıı vcfr .. tiril ·n h:ıyrnıı· 

ııını:sı u ı · . .. le ı"I" t;l:ı·ı. tıı-
J ıırı n nı uzıı ycc. ~ · 

nc:>i daha sauldı. Sarı~ çok 
ra~hct gördü . ... \ llızaycde ha
raretli ohl\•ordu. 

5 °inci koşu 
Çnlı mııni:ılı ' c iinif ormnlı 

zabıtana mahsu:.tu. 1kramiyc:.i 
birinciye 350 olmak iizcrc 
550 lira idi. Geçen defa ayni 
ko~uyu yap:ın 4 hay\'an i~tirnk 
etti. 

Daha bidayette Porgelyü. 
bir yıldırım siirntilc öne gcç
mi~ 'e çok :ıc;ılmı:;otı . Fakat 
tur orcıı~ındaki iiçuncii nııı
ııiııdn galiba iırkerek ntlıımnk 
isrcmiycn hayYan yuna rar
lahmı saptı 'c bir hcndep,e 
girdi. Bittııbi ) arı:;-tan hariç 
kalnıı~u. J\o~uyu Mavzlka lıi 
rind, Pröfi ikinci ol:mık bi· 
tirdiJcı. :\in' zik:ı miılı\zım 
('cnıal, Pröfi ytiıhıı,ı I lulusi 
be\'lcr rnrafından ldnrc cdl
Jjyordu. 

· 6 ıncı koşu 
Knracabcy hara ı mııhsul

Jcrinden olan ı.iç \'C dört ya· 
.;1 ndııki dişi ta\'lımı mah ... u:.tu. 
~ . 
( ;cçcn hnftuki gihi .Jok1.:y 
ıııt ktt!bi rıılchesi t:ırnf ındun 
idarı.: Nlilcıı 12 hıı }'\ :ın rnun
wzıım çıktılar. '.'iyah l,nc!ifc 
,~ 11ırn he\ :ız pııntıılnn ve kır-.,., "' 
mııı ıı:önılck olnınk iızcrc cl-
bi~.:lcri ) <:km • k ) nlnıt. f.!:U· 

gu.,Jeriıı.h~ki i~:ırl'tlcrin rcnk
)tri nıohn.lifti. l:ıniıı adııdı-
:ır , c • 000 metrelik bir ko~u 
,·aprılıır. J 18) ti he} ccnnlı bir 
İw,uyıı miiccukip 4, 7 'c 2 
ııuınarıılı hn)'\ anlıır sıra-.ı ile 
birinci, ikinci ve.: uçi.ıııı..:i.ıluğli 
ı,ıızandılar. 

hı altında c;,ki adam t,ıılmı:;-
tır.,, diyor. Tı.irklcrin i\lcınl 
medeniyetle beraber terakki 
iddinsında' olduktan halde 
"'topu tufc~i olmndığından" 
Cemiyeti akyamı miihimse
mediklcrini ve nn mağlup 
orduları, tamir cdilmi~ ~c.;ö

bcn., lcri ile Yunan'i tam 
tehtldc kulktıklarıru söyliiyor. 

Çok nla! Cemi) eti . ak~ a

ma duhil otan Jcıılrn ııynı 
ccmiyctc dahil olıın )'t1;1:ı
ni~tanl ı i~tilılfı ırıtsıııdn 
.J\orf o me:sclc i- cemiyetin 
kararını miihlmsedi mi?. 

Aynı ,·azi\·cttcl,i •· Litu
an ya,, ccını) l'tin kamrlıırın:ı 

boyun iğdi mi'? J JayJr." Şu 
halde cihanın en bit} iık ikj 
de' lcti -ynni Cemnhiri mut· 
tcfii..ıı 'c lllı ) rı- gibi Cemi
yeti nk' ıtma ~irınc111i~ olıın 
'l'tırki) c (\:ne\ re mutcınct

kdııin kararlarını J..:ıbuk ne
den mecbur ot .. u 

" Ya\ uz ,, hakl\ınclıı , c 
1922 mıı~lt.ibiyctınc d:ıir 

Yunanlı gıııctcııin tiırrc\ıntıııa 

gelince :ıdcrn ~ulunçtur. 
C :azmin J .. uııı hulu tc .. ri ini 

haber 'erirken Turk' mat
bu.ıu kıılcmlcrinc iıo.. ..1J,ih 

:;ıl,ırtısı çikarttırı} orlıırını:;ı ! 
J 922 mnglubiycti o 'ukitki 

ynrelcr bomba atarken \ u-
nnn ray) uresl de ynrdı,, kay
dının gılHinçllığiinc pil) ~n 
olabilir mit 

''~ lesnje Dntcn,, in baştan 
başa saydığımız saçımılar ve 
cm alindcn ımirckkep maka
lelerinin .. on kJı;;mındn: 

•·mr ı .. tanbul gazete i, • ı. 
:\lihuhıkopulo un harici) ene· 
znrctinc gelmesi ile miizakc
nıtın inkit:ııı uğrama~ının ta· 

hii olduğunu yazıyor. Yunan 
hııridye nazırını mc:th için 
bundıın g-\izel . ôı olamaz di· 
yor~ 

O hııldc? o hnlde miiırnkern-
tın inkıtnını bti) en, medeniyetine 
tcrııkkh.inı:, Cemiyeti ak\·ııma, 
Kclloğ mi-.akına rağmen pa
likary:ılığı brakmıyıın, !kufn-.ı
nn! sopa inmeden mantı!• 

:ınrnl\ 1111 kim mi ... t \ 

J~li·cr \J. • \' eni1.clos • un 
'c nıfcka ının ... iyııscti 'lcsn
je Da tenin sı•r. eri muharriri. 
OL' ilhnm vı.:rcn ıncnbn ise 
:;-ıırıı ını ııçıkça oyli) cbili • 
riı ki Ziyıı p:ı';'anın: 

Tekti iri dı.: J:?;Lhctmc\ enin 
hnkkı kotl'ktir. ~ • 

l\ı1' lince, Atina lıiıkLimcti 

sc pa siy.ı eti uıtbik edilme
dikçe tl:ml'rrııde kurıır 'cr
nıi:;otir. Bu h.ıl her ne kndar 
.,n)anı e .. cf i c de ıı.;imnhlnrı-
11111 \'C ı,ır rlıırıııın rnu,,cU· 
biplcrinc isalJct eJcce~f ıı~i-
kılrdır. "it.* 

gilt{'re barıı:;ıııı da, imparator
luğunun muYa.alıltını temin 
için işgııl ediyor. lspanyollar 
miıkcrer defolar b ' . . d ura. mı 
ı tır at için uğrn~mışlnr. Fn-
kat mtwıırrak olnmamı lnrd 
ı 

;- .. ır. 

ng!lten.:nin Ccbcllittnriğı iş
ga~ı, 1-.panynnın btil"lftlinc 
munaH Srt) ılmıyor. Pan:ıma 

~um huri yeti ile Tiknrnğun 

cumhuriyetinde de huna mu
mu il YllZİ) etler vardır. O 
halde lngiltcrcnin yalnız 

.'ii\ CH lllİlllllkUSllll işgal ClllJC"i 

de ::\ lısrm istiklalini muıa-

zarır etmez. 
l'\lısır ~iyasileıinin bu nok

wi nozanı ilı\yc ettikleri 
di er bir nokta ııktolunnc<tk 

munhcdC) c gurc yirmi he ' 
sene . onra bu me;;clcnin yeni-
den mu1.nl,cı e edile~egidir. 

(\hsır bugun milli emelleri
nin hir çop;uım rnhııkkuk 
cttiri} or. Jillctlcrin hıı) atın

da ttzun bir muddct =>il} ıl· 
mı yan ) irmi he~ ::.t:ne zar
f md:ı, ) eni \lısır muhakkak 
ki digcr emellerine de erer. 

. ıı ... ır :si) ıı:.ıh.:rinın hu mii· 
tul:l.ıtı. Jııgıltcrc ile ?lfoır 
m.ı .. ınd:ıki ilıtıUfüırın ll"J•ıri 
hıt{h'c iıınıi~ 'e ıl,i t.ırııf 
:mı ınct ı dostlu!, tec ..... u-.une 
nınni olac:ıl. nH cld rin bLr· 
rnr.ır cdllnıi~ olın ısııın htinat 
cdi) or. 

l\Jı ı r lıııkOmctl, Siıvcn 

rcse görmemi~ maliye nnıırı 
.:novden butun dhnna prs 

' 
dcdırttl. 

, imdi Felemenk payıtııh· 
tındıı bol bol ıiyafetlcr ''C· 

rlliyormuş. ., u halde cliyehl· 

liriz ki: 
Adıınıcnğızlar mplıındılnr, 

tOplaııdılnr, bir i~ çıkart1mıt· 
dılar- ı;imdi hiç olmaısa 

' ' sofra ba~ıııda i,1 rntfıyıı hıııt· 
lıyor' nr • .'.\ 1.ı:ımnfih bir ı:ırk:ı
da,ım da ~o)le öy!cdi: Mc· 
. elenin iJ .. tunc huılu su 

içtiler. 

, 

Sıcaklar ---·- -[C "t tnr:ıfı birinci a\ 1famızd3•\ırf 
Sıcaklarııı birdenbıre diış • • 

ceği ıııevzub:ılıs oıııııaz. Vıı nıi 
gündür ıateıı lstanbulıı şiın3l 
rüzs;5.rı l · fıkiıııdır. Shıkl,ır ııı~\-

sinı geçince tabiatı le tiiiicı:eklı • • 
Diğer tnrart:ııı Yc~ııkö)' ras t 

meaknı de şu n'alfınıatı \·er • 

miştir: 
• Bııgiin, (dün) hararet ıızıt· 

mi 33, aı;J?.trİ 20 idi. ş:ırkl 
Aııadoluda :ız.wıi 1 arın et 40 
dereceyi bulmuştur. Sıc:ıkl·1r 
yazıldığı gibi bir iki gün ınr • 
fında değil, ancak on, on beş 
gün soıır.ı tedricen diişıııı>C 
başlı\'acaktır.,, -

Tak im meydanının ICS' ıy~ 
ameliyaıına devam edılnıektedır. 
Mevdanın nlçııltı\ma ı ıç\n } p~· 
lan. hafriyat ilerlemiştir. lki!ICI 

kı mın te ~ıyesi için tramvay 
T ı · hane hatları muvakkaten 8 un 

d k 
. kledilmi~ 

mey anı öıesıne na 
\'C maknslnr dö~enrn~tir. Trarn 
vaylar Llr müddet bu cihrıtell 
ı~lıyecektir. _ 

Postacıların tenezzühü 
Posta telgraf ve telefo~ 

memurları tanviin ceıniyelı 
kendi azasına nıahsus ~1: 
mak üzere dün Boğaııçı 
ve Adnlnra bir denir. te· 

nezziihü tertpi etmiştir: .•.••••• 
::::::::::::: :: ::: ::: ::: ::::: :: :::::::: ........ . 
mınrnkıı ınııı i .. ti~ıııı .. ilc nH:nı 
lekctinin lıl'I' uırııf ıncl.ı uını 
1 

. . 'ki ~ı · h 1., ,·c f ııı ltccn )) r ıstı ıı ı a ,, r-

tıırıı f ındıı n her 01ud:ıtıclcdl'fl 
k ·ı f hıırekct 

mn un bir şc ı l c b't 
ettiği ııımıın bu ıınktıı a 

1 

S. dilli nll' ı;le, 
olııcnktır. ,. ını ' · ıi nd .. 1111 
:,.\ lı rın ancak ıııe 

. ki okuınıu~ 
konı~ an hır şc c :-. 

demektir. ômtr Rı:o • 

Hatıra gel'!!!!!!. 

j
11 

o·ili=- hodbirıli/!i 
r ı ı \11"· 

1 nhi ıwnfcrıııl'•ll1' il 
' 

1 
cnrıı tı.ırc 

ter Sno' ch:n 11 • 
keti şu fıkr.ıyı hatıra gcu 

riyor: kııı ile ) t:ııl 
Bir ı ·raıısız 

1 
bir lııRiliı. ftuı~ 

c\' en en !. tı 
7.e,·cc i ile <;eyah:ırc .;ı mı:; 
. CcnÇ k:ıdın c' nhııt nr:ı· 

l lr 
kb ~·ı..iııc otur 

b.ı ının ) ' 
t iliz ort·ıı.l . hulu 

ınu_.tu. nı.. · 
ını) onlu. ilk mcnzilMn .hi· 
r:ız C\, el lııgiliı ı '' ı.:c.:' 111 " 
doııd ıı: ) _ , •:ı ... ıl yerlniı iyi mi 

ı~' et clostıını. 
Otutıhııtunuı ) er P

1 

ınu~ ık ınıf 
_ ı :, t.:C dı ,tt1nı 

_ 1:ıllnnrnl\ or nııı.unıı 

- t I ır do n m 
c ·r ,.,.m hn\ ıı ç.ıırp 

llll) or ) n? 
_ lln"r ti ı m. 
- ' <' ıılıl. ı h le i e l c 

rin?.1 hıınıı rcrkcd ı ııt1~ 



( Çorcçil) in 
hatıratı 

Fransarı111. ernni,y·etı 
~ 

f1·an~·anın /ur hareketinde, Alman.yanın 
i11tika111111da11 korkmak hissi ('ardır 

-49-
.Rus milleti, Asyada gö· 

rülen en ıiddetli zulme 
başını eğmiştir. Tabii ve 

iktısadi vak'alann istihza
sına kulak asmıyan Rus 

hükümdarları, kendi akide

lerinin sevkile memleket· 
lerini her gün iıkenceye 

uğratmakta her gün daha 
fa.zla fakirle1tirmektedirler. 

Amerika, 1922 senesinde, 
ayaklarındaki eski dünya 

tozlarını silkmif, kendi mü· 
reffeh alemine çekilmif, 

orada kendini takviye ve 
~slih ile meşgul olmuştur. 

Türkiye, yeni ve ıiddetli 
bir şekilde yeni bir hayata 

ermiş, İstanbul veAvrupada 

yerleşmiı kendini kapitü
!asyonlardan ve harici mu· 

ra.kabelerden kurtarmış ve 
lıadireden arta kalan gayri 
mü~limlerede hükümran ol

m:.ııtur. 

Hf,nüz, Almanya ile tak· 

viye edilmiyen Rusyanın 

btihzasile karşılanan ve 

Bahn muhiti atlasinin 

n.r!<ası!'da olan muazzam 
ha.bası tarafından terkedi

len akvam cemiyeti, fırtı· 

nıı.lı denizler ve kara bu

lutlara karıı pek zayıf ve 
emniyetsiz bir istinatgah 

teık:I ediyordu. 

On dokuzuncu asırda 

ç()k ümit verici bir ıekilde 
te•is edilen parlamentolar, 

yirminci asırda Avrupanın 

en çok yerlerinde yıkıl· 
mıtlı. En büyük mücadele

lerle selameti temin edilen 
ya mütemadiyen çürüyor, 

onun 5iyaneli için vücuda 
tetirilen hürriyet ve terak

ki vesaitini bir tarafa atı· 

yer. Borç ve vergi altında 

beli biikülen İngiltere, bu 

at{ır yük altında ileriye 

gitmek istiyordu. 

Fak at bu karanlık daki· 
knda yeni felaketler yak

la,ıyordu. Çin memleketi 
kanlı bir teşev ·üı içinde 
inhilale uğrann{tı. İngilte
r~dcn levahlıu} eden Fran
w Rnr eıiginde seferber 

d ; ruyo:·du. Demek ki cihan 

Lu: ıranı 1922 de nihayet 

bulnı3mı ı tı. 

Şnvanı şlikradır ki rno.lü
nıal ı rnız lti!ıii.ycnin ileri

rn1e cznnıycr. Harp hikii

ycsını takip eden zeııeler 
cihan rnlhunu tarsin için 

~uku bulan müselsel te
şebbüslerle doludur. Gerçi 

l;u teşehhü3ler cüzi ve 

rabıtası.ı: isede bunların her 

bid yüksek davaya yardım 
e '. m;ş ve onu ilerletmi~tir. 

Sulh konferansı, müttehit 

ve mfücfevvlk bir Alman· 

yaya ! : arşı Fransnnın em· 

r..iyeti mcselesiııi,F ransanın 

lıaksız bir tecavüze uğra· 
ması tahdirinde İngiltere 
imparatorluğu ile Ameri· 

kanın derhal Fransaya yar· 

dım etmesi ıeklinde hal
letmek istedi. Fransanın 

sdh muahedeıinln imzaya 

muvafakati bu esasa müs

tenit idi. Bunun üzerine 

alakadar devletlerin mu· 
rahhaaları bu eaaı üzerebir 
ltıl.ti.fname imza ettiler. Yal· 

nız bu itilıi.fnarneyi parla
mentoların tasdik ebnesl 

icap ediyordu. 

İngiltere parlamentosu, 

mümessillerinin kendi na

mına vuku bulan imzala
rını kabul etti. Amerika 

ayanı reis Vilsonun im

zasını redetti. Bu ıuretle 

müıterek itilafname suya 

diiıtü. 

Fransanın muahedeyi ka· 
bul etmesine saik olan teı· 

viye bertaraf olduğundan 

korkulu ve tehlikeli bir va· 
ziyet lıasıl oldu. A vusturalya 

ve yeni Zelanda başvekil

leri 1921 senesinde toplanan 

imparatorluk konferasında 

müstemlekiit parlamentola
rının İngiltere ile birlikte 
bu teahhüdü kabul etme· 

sini, Amerika tarafından 

vuku bulan harekete ehem

miyet vemememeleri ve 

icabında Fransanın yardı

mına koşmalarınını kabul 

ettiler. Fakat bu sırada 

Fransa ile İngiltere siya· 
setleri ·arasındaki ihtilaf 

meselenin muaallak ta kal
masına badi oldu. Fransa 

İngiltereden gayrı memnun 

olduğu, İngiltere tarafın
dan terkedildiği ve bu 

suretle yap yalnız kaldığı 

için, askeri nüfuzlara bo
yun eğerek faik bir vazi

yette duran müsellah kuv

vetine müracaat etti. Fran· 
aanın 1923 Rur }ıavaliıini 

ifgal etmesi, bunun neticesi 

olarak Almanların iktısadi 

faaliyetinin tevakkufa uğ

raması, muharebenin hita
mından sonra Avrupanın 

geçirdiği en karanlık da
kika idi. 

Bu yüzden, bu sıralarda 

asıl meseleye temas edile

medi. İlk ve en mühim 

mesele Franta ile Almanya 

arasında bir ihtilaf idi .. 

Fransayı en çok meıgul 
eden onun ruhuna iıleyen 

en mühim mesele onun 

siyasetini ve her hareke

tinin umdesi olan mesele 

Almaııyanın intikamından 

korkmak idi. 

Alma.oyada en kuvvetli 

sınıflann kalbinde hakim olan 

azim, mili tarihin Versay 

muahedesine göre tekarrur 

etmemesi idi. Almanyanın 

mütemadiyen çoğalan genç

liğinın bülün hedefi, ona 

yı.ırdun bayrağını yükseltecek 

gane kadarya{amak yahut bu 

uğurda ölmekti. Birtarafta 
Fransanın müsellah ve mun

tazam kuvveti, muazzam 
tersaneleri , mihaniki ve 

fenni kudreti, Afrikadaki 

menabü, mülhit meziyatı 

askeriyesi bulunuyordu • 

Bunların hepıl tenakus et
mekte olan halk kütlesine 
tahrik fenninin her an 

değlfmeıi korkusuna istinat 

ediyordu. Diğer taraftan 

40 milyona karıı ma~ur 

gençliğilc, rencide izzeti 

nefsile , labortuvarlarile , 

sanaylile ve son derece 

muntazam ve mevzun ze

kaaile Alman ınllleti bulu

nuyordu. Almanyanın umu· 
mi harpte tattığı eziyet 

müthlttL 

1 Bitmcdı) 
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Devlet memurlarının maaŞları 
Nasıl tevhit ve teadül ettirilecek?. 

Maliye 'ek:.iletince tmııim edilen nizamııameyi ııeşrc<liyoruz 

[ Batlarah dün ve evvelki günkü 
nuıhalartmız:dadır J 

29 - Mütekaidinden o
lup ta bütçeden tahsisat 
veya ücret alanların bu 

vaziyetleri devam ettik • 

çe tekaüt maaşları tah • 
sisatı fevkaladeleri ilave 
edilmeksizin verilir. Şöyle 

ki tahrirde, kadastroda 

istihdam olunan mütekai • 

dinden birine umumi büt • 
çeden ücret verilmesine 
göre bunların tekaüt maaş

larının aslı verilerek tahsi
satı fevkaladeleri verilemez. 

30 - Mütekaidinden o
lupta maaşlı bir hizmete 

tayin edilenlerin tekaüt 
maaşları tamamen katolu • 

nur. Ciheti askeriyede ma· 

aşlı vazifede kadrolarında 
sivil ücretli memur istih • 

dam olunabilir kaydına is

tinaden mütekaidinden bi • 
risi ücretle tayin edilmiş 

olsa bile tekaüt maaşı kato· 
lunur. Ancak teadül kanu· 
nunun 14 üncü maddesinin 

son fıkrasile 2 haziran 926 

tarih ve 900 numaralı ka • 

nun ahkamı mahfuz tutul • 

duğundan bilumum müte • 
kaidinden muallimliğe ve 
mütekait tabip, eczacı, bay

tar ve mühendis ve kon • 

döktörlerden hükumet ida

rei hususiye ve belediye 
tababet ve eczacılık ve 

baytarlık ve mühendislik 
v~ kondöktörlüklerine tayin 
olunanların tekaüt maaşları 
kesilmez ve tekaüt maaşile 
içtimaı caiz olduğu yukarı
kada gösterilen memuriyet-

lerin maaşından ve ilaveten 

verilen tekaüt maaşından 
teadül kanununun üçüncü 
maddesi mucibince bir gu
na vergi ve tevkifat kate. 
dilmez. 

31 - Alelumum me-
murlara barem kanunile 
tayin edilen maaştan gayri 

ücret ve tahsisat ve hakkı 

huzur namlarile ne umumi 

ve ne de hususi bütçeler· 

den birşey verilebilir. Yal
nız vazifei asliyeleri cümle

sinden olmıyan ancak 

kanunun tahmil etmediği 
munzam bir vazifeye veya 
ihtisas dolayısile teşkil 

olunacak komisyonlara me· 

mur edilenlere mesai saat

lerinin haricindeki iştiğalle
rinden dolayı işin muvakkat 

olması halinde o işin hi

tamında ve uzun müddet 
devam edecek işlerde ait 
olduğu vekaletin tensip 

edeceği zamanlarda icra 

vekilleri heyetinin kararile 
bir ücret ita olunur. 

32 - Devlet teşkilatına 

dalıil olup umumi bütçe

den tahsisat veya ücret 

alanların kadroları kema

kan bütçe ile tayin olunur. 

Bu vaziyette bulunanların 

ayrıca bir kanunu mahsus 
tanzim edilinceye kadar 

tahsisat, zamaim ve ücret

leri bütçelr.rle yapılan ta

didilat hariç olmak üzere 

1928 bütçesile kabul olu
nan esas ve miktı:rlara 

göre tediyeye devam olu
nur. 

33 - Yeniden menuıriyete 

alınacaklar için memurin kanu

nunun namzetlik hakkındaki 7-
!ncl maddesi lıükmli bakidir. 

Ve mBaflara namzet olarak ta
yin edildikleri memuriyetin de

recesine göre teadül kanununun 

3 lincü maddeıl mucibince ı.m-

sali hasılı üzerinden hesap ve 
tesviye olunur. 

Ve bunlardan Ankarada bu
lunanlara muvakkat tazminat da 

verilir. Namzetlere verilecek 
maaştan aidatı tekaüdiye tevkil 
edilmeyip kazanç vergisi ve sair 

tevkilatın icrasından sonra ma
aşları sair memurlar misilli peşin 

olarak tesviye olunur. 

34 - Memurin kanununun 

memurlara verilecek takdirname

nin .kıdem zammına ve inzibatı 
cezalar dolayısile kıdem tenzi

line müteallik lıükümleri mah· 

fuzdur. Şu halde teadül kanu
nuna mafevk dereceye terfi için 

8 inci maddesinde muayyen 
müddetler terfi Pdilecek memur 
hakkında müddetı hizmetinden 

başka memurin kanununun kı
dem zam veya kıdem tenzilini 
icap eyleyen ahvalin mevcut 

olup olmadığı nazarı dikkate 

alınacaktır. 

35 - Halen açıkta bulu· 
nup ta açık maaşı almakta olan 

memurlara elyevm aldıkları ma
af ve tahsisatı fevkalade tevhi
den verilir. 

36 - 1928 kadrosuna na• 

zaran memuriyet unnnı değiş

melc.lzin teadül kanunile aynı 

sınıf memurlar maaılarının tev· 

hidi ve btr dereceye konulması 
neticesi olarak maaşı aslileri 

tezayüt eden memurlara ikinci 

maddeye merbut cetvelde gös

terilen ma8f verilir. 

37 ...._ 1928 bütçeıile al· 
malda oldu~ maaı miktarından 

bir derece olmadı~ takdirde o 
ma&fa l!D' yakın olan Ust taraf-

taki derece maaşı bu memurun 

derecesi olup bu derece kendi· 

si için terli addedılmeyecek ve 

kıdemlertnde eskiden nail ol
dukları maaıın tarihi m~bde 

olacaktır. 

38 - Gerek barem kanu

nuna merbut cetvelde memuri· 

yeti tasrih edilmit bulunoun ge

rek tasrih edilmemiı olsun bir 
memurun 1928 senesinde al

dığı maata göre daha yüksek 
maaşlı bir dereceye dalıil oldu

ğu takdirde bunlar dereceden 

terfi edtlmtı olup bundan ıonra 
terli müddetinin mebdei 1 eylül 

1929 tarihi olmak IAzımdıı. 

) 928 ~nesi muvazenei u

mumiye kanununa merbut C 

cetvelinde yazılı memuriyetlerde 

muvazzaf memurlar bu kanunun 

merbutu 2 numaralı cetvelde 

sarahaten tayin ve ithal edil

miş olan derecelerine dahil 

olacaklarından bunlar için ayrı

ca sallhiyettar makamın tasvip 

ve tasdıkına iktiran etlirilmeılne 

mahal olmayıp 1eylül1929 dan ikı 

haren dalıil olduklari derece maaıla

. rının kenf ilerine teıviyesi lizım-

dır. 

Şu kadarki hangi dereceye 

dahil oldukları walıaten zikre

dilmemlf olan memuriyetlerde 

bulunan ınemurların dereccleri

ııin tAyin! o memuru tayine sa. 

ldhtyettar olan makama aittir. 

Bilfarz ıkı numaralı cetvelin 

Maliye kısmında villyet memur

ları meyanında 4 defterdar 

altıncı dereceye ııhal !dilmiş ve 

fakat bunların hangi vilayet 

defterdarları oldukları tasrih e
dtlmemiıtlf. bu defterdarların 

hangi viliyet defterdarları oldu
ğu ve o defterdarların dahil 

oldukları derece maaıını alabtl
me!eri makamı! vilAyetin tasvi· 
bile tayin ve tasrih edilecektir. 

Şu kadarki işbu tayinlerde 

j mevcut kanunlara teadül kanu· 

nu esasatının nazarı dikkate 

alınması lizım geldiğinden buna 

itina edilmek lazımdır. 

39 - Mülhak ve husuıl 

bütçelere dahıl memurlardan a
lelOsul tekaüt aidatı (T eküt ai

datına t!bi ise) kazanç vergisi 

maarif vergisi ve munzam ke • 
sirler tevkil edilecektir. 

Kezalik alelOmum ücretle 

müatııhdem olanlardan ve kad
rolarındaki metruhata istinaden 

maaşlı yerlerde ücretle müs

tahdem bulunanlardan kazanç 

ve sair vergilerle kesri mun
zamlar tevkil olunur. 

41) - Hakkı müktesep ola
rak verilen mebaliğ meyanında 

pahalılık zammı mevcut olan bir 
memur daha yük~k n!sbette 

pahalılık zammına tlbi bir ma· 

halle gönderildiği takdirde paha

lılık zammı farkı ayrıca hakkı 

mükteslbir ilave edilmez. 

41 - Münhal memuriyet

lere tayin edilen vekiller altı 

aydan fazla vehlet ma8fı ve· 
rilmemek keyfiyetinin mebdei 

barem kanununun mevkii tatbi

ka girdiği 1 eylol 1929 tari· 

hidir. Yani bu tarihten itibaren 

ancak altı ay vekalet maaıı ve
rilir. 

42 - Milstahikkinl ılmiye 

ve hademei hayrat maaşları eski 

ahkama tibl olup bunlardan 

mevcut kanunlar ahkamına gö· 

re eskisi gibi tevkilat yapılır. 

43 - Müstahdem olan me· 

murların terfi zamları, Müstahdem 

ıbulunduklerı daire bütçesinin 

maaş tertibinden verilir. 

Bir sebeple mesken tazmina

tı almazken o sebep zail olduk

ta sebebin zavalini takip eden 

aydan itibaren mesken tazmina

tı verilir. 

Bitil ·------· 1 Vaktın • avukatı 
Bir hırsızlık 

Veznecilerde K. Hilmi Beye 

Sorduğunuz suallerin cevapları· 

nı sıra ıle arzediyoruz. 

1 - Sirkat meselesinde 

bir taraftım polisteki takibatın 

peşini bıramakmakla beraber diğer 

taraftan da bir dava istidası !le 

müddet umumiliğe müracaat 

ediniz. 
istidada hadise hakkında açık 

ve esaslı tafsilat veriniz. Müd· 

dei umumiliğin müdahalesi daha 

pratik neticeler vereceği için 

yorgunluğunuz azalmış olur. 

2 - Yukarıdaki tavsiyeyi 

yerine getirdiğiniz takdirde me 

sele hallolunacağı için tetebbü
sünüzden vaz geçmeniz daha 

iyi olur. Çünkü ortaya ataca

ğınız iddiayı ispat için dehi 

olmak Uzere ileri sürmek iıtedi· 
ğln!z noktalar kafi ve kanuni 

değildir. Akıl takdirde botuna 
yorulmuş olacaksınız. Yalnız 

ihmal noktasından mülkiye mü

fetıtılij!ine müracaat klfidir. 

3 - Hadisenin sadece ya· 
pıldığı tarihe nazaran tecil ıddı

aaı mevzuu bahis değildir. 

Tazminat meselesi 

N. C. imzalı maktup $ahihlne: 

Mektubunuzda tafsllAt verm!

youunuz. Bu tı hakkında daha 

esaslı, hatta kat'ı malomat al

mak için düyunu umumiye ko

miser vekılı ve Mool<ıral lnhı

ıarı müdürü Zckll Beye müra· 

caat ediniz. 

Sayıla 

A vruponın ·, t·at&rı topal .. 
minimini Snovden kimdir? 

[ t~st tarafı 1 inci sayıfamızdadır 

Snovden bakında Deyli 
lijupreıı muhabiri fU söz· 
!eri söylüyor : 

"M. Snovd,nin naııl 
döğüıtliğünü yakından ırqr· 

meli. Snovden, iki kol
tuk değneği arasında muı· 

tarıp bir ıekilde ayak· 
larını sürüklüyor. Bunun 
sebebi ıudur: 

Maliye nazırı yirmi ya· 
ıında iken bisikletinden 
dütmüı, bu düıme yüzün
den ayağının biri mefluç 
bir halde kalmııtır. 

Snovdenin attığı bir adım, 
kendine ıstırap veriyor. Bu 
pek atıklr bir ıekildedir. 

Fakat bu zaif ve minimi· 
ni adam bugün bütün Avru

paya diktatörlük ediyor. 
M. Snovden ile görüıen 

Deyli Ekspres muhabiri 
daha sonra ıu sözleri söy

lüyor: 

Maliye 

beyanatta 

nazın biZe 
bulundu: •fd 

mir bir neticeye var 

ihtimali bulundukça ın 
keratı keımek caniyane 

hareket olur. " Bunu 111 

aklp Snovden sorduğuırı 

her suale cevap verdi 

her noktayı tenvir el 

Snovdenin yorulduğunu gii 

zevcesi , ona endiıeli ıı" 
!erle bakıyordu. 

Snovden sözlerini ıe 
milledl. Yavaı, yavaf fa1' 

mustarip bir halde ka11' 
Fakat ayaklarını süriilıl 
meğe baıladı. 

Herkes , ayağa kalktı 
Bu ufak tefek adama h
metle iğildi . Çünkü b 
adam , bütün AvrupaY 

karıı memleketinin me11 

fiini müdafaa ediyordu. • 

En son haberler 
[Üıtaralı 1 inci sayılamızdadır ] 

Paris, 22 (A.A) - ı\I. 
Briyan pazartesi glinü mec

lisi vüke!Ada hazır buluna

caktır. 

Parls, 22 (A.A) - Tan 

gazetesi yazıyor: M. Snovden 
harbin tasfiyesi siyasetini 

akamete uğratacak derecede 

!tilafgirizlik gösterdiği tak 
dirde kendisinin lngiliz mat

buatı tarafından ·safdilane 

bir şevk ile peşin olarak se
lamlanmış olan muzafferiyeti 
lngiliz milletine pek çetin 

ferdalar hazırlıyacakur. 

Londra, 22 (A.A.) - J.a
hide bulunan gazete muhar
rltierinin umumi hisleri ve 

intibaları şu merkezdedir ki 

muvaffakiyet ihtimalleri ade· 

ta mefkut denileblleck derce

de zayıftir. Vn:.:iyet herhalde 
gayet nazik ve hatta vahim

dir. Yegi\ne ümit önlerine 
çıkan adeta gayrı mabili ik· 

tihnm mü~klilata rağmen mü
zakeratı her neye mal olıırsa 

olsun iyi fena bir neticeye 
isal azminde olan murah

hasların bu miicellidane him
met ve gayretleriııdedir. Ren 

eyaletindeki askerlerin eylül

den itibaren geri almıya baş

lıyacağını kat'iyycn ve sari

han ilan etmiş olun lngilte

renin bu sarsılmaz kararına 

rağmen siyasi murahhaslar 
hnrnlii mezkurenin tarihi 

tahliyesini görüşmekte ber

dnamdır. 

1 ,Ahi, 22 (A.A.)- !\lali en

cümendeki Fransız, Belçika, 

ltalyan ve Japon murahhas

ları, konferansm uğrıyacağı 

akametin tevlit edcceı;-i ııeti 

cel'!rin lngillz mutalebatını 

mümkiin olduğu kadar vasi 

mikyasta tatmin ve :.\1. Sno
wdeni Yunp; planının esa~ 

itibarile tatbik mc •kiine vaz'
ınn imale etmek için ihtiyarı 

lılzımgelen hafi! fedaki\rlık

lardan daha vahim olacağı 

hususunda mutabık kalmış

lardır. 

Llhi, 22 (A.A) - M. Bri

riyan ne Yung planını ne 
de jeneral Daves pllnına is

tinat etmiyen muvakkat bir 

tesviye suretinin hukuk! ve 

malt nokta! nazardan münı· 

kün olmadığım vazıhan is

pat etmiştir. Alacaklı dev

letlerin konfcramın akamete 
uğramaması için fevkaJAde 

mesai sarfetmiş oldukları 

beyan ediliyor. Alacaklı dev

letler murahhasları arasındaki 
m!ilAkatların hadefl M. Snov

den in muhalefetini kırmak 

için lngiliz noktai nazarına 
tekarrUp çaresini aramaktır. 

i.\I. Snovden Frama ve B' 
çikanın fedakArlığın son ha' 
dine vasıl olmuş olduklarl 11 

tefhim ettiğinden ~in1'1 
lıalya, Japonya ve AJnıaP 
yanın !azla bir gayret g( 
termeleri icap eder . Y npıl•• 
içtimalar alacaklı devletleri 

Yuııg plAnının kayıt ve şart 
sız olarak kabulü meselesin 

de tamamen miitesanit oJdıı~ 
!arını göstermiştir. Fran>1 

Belçika, ltalya, Japon " 
Alman heyetleri yarın ,,ı~C 
1 ı ,20 de toplanacaklardır 

Bu heyecler, lnıı;iliz heyeti d 
dahil olduj(u halde saat f 

da içtima edeceklerdir. 

Paris, 22 ( A.A) - :\JatC 
gazetesi yazıyor: Koıı[cnı n ,ı 

akamete ugtaması veyal:"
murnlfakiyetle ııcticeleıınıc> 
ihtimalleri miisuYidir. Fak :ıt 
Alman matbuatının g:ıı· rİ 
muhik olan miicade!eleri 

Fransız mahufiliııi nıiıtee>· 

sir etmektedir . l•:r ;-.;ın· el 
gazetesi, lngiltere için ıııcv· 

zuubahs olan meselenin i 11 

olduğunu yazı yor: "Ya ,\ \'' 

rupa ile beraber ol nıak ,·e· 
yahut A nupanm harıönde 
kalmak." 

Roııııı, 23 ( A .. \ .) - (.:ı· 

zetclcr, ;\ 1. Snovdenin sıır· 

!etmiş olduj(u mesainin diif[ 

devlet blokunu sa r>anı ııııııı 
olmasından ve ita! ya ıJe 
Fransanın tesaniıtlerini ııııılıı•· 

faza etmiş olmalarından dO' 
layı beyanı memnuniyet et· 

mektedir. 

Paris, 2;1 ( A. A. )- Pııri5 

l\lidi gazetcsiue nıızıırnn, ,\1. 
Snovdenin bey"elınilcl ban 

bnın merkezinin l .ondr:ıd 11 

olmasını talep etti ~ i ıı i yıız· 
,J 

maktadır. Le J ourn:ıl gazete. 

Fransız munıhlıaslarınm tııın 11 

·ni asla kabul ctnıiycccklerı 

temin etmektedir-. 

Londra, 2'\l ( A.A) - I)· 
hidcıı bildiriliyor: Bıırndil 
znnnolunduguna nazaran, \). 
Snonlen ile M. Bri yan ar:ı· 

sında cereyan etmi ş ol :ın 
son dostane müldkat, lııg ili/. 
ve Fransız noktai naz:ırl :ı rı 01 

birbirine yakla~tırmağa h:t i'
11 

yardım etmi~tir. 

Bunun neticesi olarak, ;1!. 

13riyan miituhassıslar konıi> · 
]W 

yonunda bulunmuş olıın . 
gillz delegelerinin mü,;t:ıkıl· 

. ,·c 
len hareket ettiklerini 

,·e 
lnglltere hükt'ımeti nanı 

b. ııı·ıh· 
hesabına her hangi ır · 

hüt alona girmek için nııık· 
· ı ın· 

toz! salAhiyetl haiz bıı 1 

duklarını kabul ve: ıcshnıJe 
muztar kalmıştır. 



1 Telki~· 
Muharrırı: Sadri Etenı 

R 
r; t:--*• k rar bir do ta rast geldi 

nsim n. S:\oan er en 
blktı.. yatnğindan hiç bit <lö tu. "- Rasim dedi. Kıırde-
grın höde n~$·c il~ sıht1atle J .ı şiın bu halde ne diye sok:t· 
kafktıförrı bilrnitbrau. Doğru .., - g. çıkıyorsun! 
solurru Giiddsbo. tadında o "- fki gündür yattım 
pl~jd.ı aldı. Ruıglr prıfür daha fozla tahammülüm kal-
pufur esiyor, d:ılg ... .ır dpek d . ma ı .. 
bir yat.ık gibi göğsfınü, ba- Rasim iki gündlir ha!'t:l 
cfiklıı:rıııı, ltoU:mm r:ıhatl!ş- hfan degildi. Sıhhati yerinde 

tırdılıçıı mhtttlnştıriydrdu. sapa sağlamdı. . 
Dcnizderı cıku. lmmtla Fakat şimdl o kadar dertfı 

tatlı tııtlı ncrı~Ji kumlatla idi ki. 
~ ' 

altalta usttıstt: oynaştı, i~tdhı Bu büyük derdin hir gü· 
yeıindc hfi. nün havsab~ı olamazdı. Çek· 

' f J titsi acı ona okndar dehi 
?\ılı c~mmel bir kahvaltı 0 i ı ı· Ş etli ıreldi ki y.ılnız Kene ını 

etti. Trene bindi elindeki b ı · · d değil geçen gün erını e 
kitahınt zihin aı-ıkh~ı 'e f e- h 'r asta etti. 
rahlıkla okudu. HıtydıırpaŞn· Rasim, bir bnşka dostuna: 
dan vapura bindi. Karşısında "- lkl gundi.ir yataktan 
glizcl güzel kadınlat varliı. çıkabildim dedi. Öksüre, tık~ 
Onlarfa meşgul oldu. Vel· a, oflup, pafliıya "olu. 
hasıl sıhhatli bir alluın nasıl na devam etti. Babı~-
gürbüz bir ncf e sahibi Jiden uçuk öir renlde geçtı. 
olursa Rasim B. de ô)ıle !Kulal.:lafı uğaldtıyot, gôi.lcri-
nc~· eli, tlttr SıHhrlttl... '\;T{ıpur nin ônilnde bcvaz b~yaz b-
köpriiyc Y"dajtı, glırbfız de- \'lltıhi gibi şey!H uÇuşlıyör<fu. 
lilrnnlı guz~l kadınbtın hal- Dairesine gcldigt ?.aman l.:ar-

11 J şısınıı ı"lk çıkan muh~sebeci 
dır]annı sc\•rede cae iskc e-

3 o1du. Rasim! bti hnlde gô· 
ye çıl<tı. ]fotlmliır t;al •. a ta· roncc: 
ralına gittiler, R.ısim B. ka- u_ Hastasınız gafiba de-
dıttlann :ırlrn~mdao dil<İZ ge- <ii. &m~di. 
çerl,en iş arkadası Sait elini +. • • ı~:l ım. 

'·- Bittim aman diye 
boylu İ)oyuna döşc1ndctin 
ü~tünc p:ıttt {!iye yıkıfdı. 

tuttu; Ve 
dedi. 
- "l ley... bu ne d:ıigm· 

Jık Hasim: 

umıtn 
•• 

mu 
idareden 

Bcdı>li ~~şfi fıç hin {~c ku1. ) iıi. lirli s(:kiz lnıhışrnn ibArct 
buyok Çtldnece . SıJh ri • r. ''"l1. on hir aı'et l.:ôpı iı ,.c 
menfez t:ımiratmm 28 r~u .... 10 921) Çarş,,nbıl gfıhil ,J:tt 

on birde paı.ulıl, ~urcti'e ih. lbi mukarrerdir. T.ıiipfcrin 
~ oJLır \'aş fuuhcndi :liglndt.:i1 al.tc.ıLhm ehliyeti tcnni\'c vc
~ikıtJatilc t:ııcümcııi 'iLh·etc murt! J:ıtt ın. 

an ı 
T anlisiye Uıııum mGdtlr -

dürlOrtü 1 • 
• 

l\nr.idt:niz hl•ğ.111 h, ricirfdçkf fener iş. ret gemisinin 
ikinci k:-. ptanlı~ı ınimh.ıldir. (80) lira ücreti şc~riyc \'C (20} 
lir:ı tayın bcddi Hrik~cht~r. Lflaf,al e::.f.ın 1-arihe iı\'arili~i 
ş.thadctnamcsi ~.ırttır. 

Tıılip ofonl.ırın 29 Agu~tı>S <129 t.ırihine l.ııd.n istidı!· 
nanic i1c \'CS:ıiki İ.ı~imcvi ırfiı-.1t1lıiben Cıil, uı Uhtımınd:ıki 
Maritlı11. lınnınd.t t.tl1fı::.iy~ mtıdnriyctinc miinıc:ıııtlatı. 

•• •• •• 

ll ıt l J 1ll-

))' ~as 

PendiUtc fJ:ıktı:riyolog hanl'i ll:t)'t.lti mrıdLıriydindcıf: 
i.\lücs~cscıniıı:c 20 ton kol• kömürü kap:tlı ;r .. 'lrf ustılılc 
afınucaklır. Tnlipl~rin şcr.tltinl • nl:Mıak ur.ere her gun: mu
ıfakrlS.ı~·:t f}tir~k i~İn ltc yctlttl ihale ol.hi ı 8 E} ini <J29 Çnr
şamba grtıiil '-aat ott ihiyl! Ld:ır temin.ıh mtırnl,l"ıtelcriıii 
lleftı:rd.tf'lık hih.ı 1ııd.t tin1C:ıSe •ıtı iktisadi \'C ınuh.ı~ibi ıncs
üllligiınc v:ıtırarıık . aH 011 dörtte! ':1.İhrnl • fn csscı::eleri nhı-

"- Yok c;uıını ... dalgın
hğ1h1 ne olacak? enfes iki 
parça gidiyor da onl:ırı dikiz

liyordum. 

llft-.im kcndimh.:n geçmiş 
bayılıvcrnıişti. D:lircd~ h~r
kcs birlıiı"illt! g-irJ!- l<iıni e
line bir bardak su geçirmiş l.A~E~em& ~Rm19tlfBRltm!lr!~ 

bap:ıt ko.misyoırnn! g..ln1clcri. 

"- Hadi efendini hadi 
sen cv,·cla kendine o;tL. 
lrnstıı. -it'\i in" 

" - Y'ok canım g.ıyct 

iyi yün .. 
"- A ,•naya bak be ... 

Yuztın:\t! renk kalınamlş, 
Sait "l\:ıdt,, kôyü11e gidiyb
rum diH~ 1ltrsimden :\yrıldı. 

füısiı~1 Saide in:ınnıddı, 
inanmai.iı anıa içinedc bir 

kurt düştfı .. 
Yolda yürürken iki adını· 

da bir durup aı:ıl,ldn calhe

k,:nlarına, a)tn~l:ıtfi baktı. 
• • } n t '\'UZll· Ayn:ıbnn bır ~~111 

J 
· · ireri 

nil sapsMı, gBılerııı~ : . 
ç@ldlmiş gibi gostt:rdı, kıını 
dynal.ır yuıunrı ) apynS"I 

olmuş gibi aks...ttirdi. 
Bahçekapısınha bakttJ;rı 

bir aynada s.t[t y.ın:ığlnı 
çarpık çurpuk bir ur haline 
girmiş gibi şordü. Elite çe
nesini yokladı. parın.ıkl:ırinı 
yıınağının tı nınck dolaştırtlı. 
Yan.ığında öyle nt fil:1:ı ydk
Hı. Böyle aval a\·:ıl :ıyn:ıy:ı 
bakarken hir başka dostu 
scl:1m Yerdi. 
. - Vah vah Rn iınci~ım 
ne oldun? hasta gibisin ·· 

Pasiın: 
- Eh .. B r z kırıklı~ m 

var .. 
Bu sözü söylerken Rasim 

hakikh'ten Yücudunu11 çatır çatır 
eniAiOi ,.e hastn :\l.fııın hal

si:diğini h1s~efüyor8u. 
Yüzfınfm alt'!\' alev yan· 

dığını, avaÇlarının ça) lr Çayır 
tutuştoğunu dtı) dll. s:ıg elile 

sol nalıbnı tuttu. 

Nabız, hali t:tbıidcn rla11a 
failnydı. Sinki füiıharl11n ç~t
lıyiıcaktı. Müthiş bir t;aş ağ
rt t k"Jfasmı biıf yozhf )'orrld. 

Ecıaneye girdi bit as~ilin 
aldı. 

Eczaneden çıkarken tlk· 

ltı~ltili :tyıhm:ık için su Yer 
yansın suratına scrp1 yor. 
1
,.. . 
\tm~: 

''- Am:ın doktor... bir 
doktor diye sorkniror. A
f:ıll.ışarnk elleri boı~rCındc o

lanı biteni SC)·rcdiyorJu. 
Rnsiıni h.ıstm:cyc lrnldir-

dıl:ır. 
S,ıit chıireyc gelip de füısl-

min Irnsttthmdığını, bayıldı
~ınl ve Jı:tsuıne) c kaldınl-
dığını işittİf,İ z:ıınan inana
nıadı güldü: 

,,_ llııdl be .. Y.tbn c:fh'· 

f nyorstınuz d:ı~n demiri onu 
bkelcdc göre.hım.. Domuz 
gibidi .. Al:ıy olsun l!iyc s~n 
bu"rın lıast:ısın dcliım hıç 

:-> 
l>ir şeyi yokttf.. Znmpar.ılık 
cdiyördu. 

G:rl ta Kntıtköy poğaçat:i 

fıtılu itdSAlitıdcki mahalle'bi

dnln ü tiindc 

anım efendilere: 
Pardesüler < Ka~a) 

Her renkte ;;on moda 

1 1 2 uradan itibaren 
ardesüler(trench-coat) 

Bej va lacivert renklerde 
2211211radan muaren 
uşambalarOrckH ) 

Har 1 ) 1 2 tirad~n 
rer.·~te ' \tıbar~ 

·Beyefendilere: 
:\lc~hur 1andcrbcrg m:ırk:ılı 

tren eh co:ıc tin h j \ e ıaci\ ere 

Pardesüler 
2 4 ı ~ liradan itibaren 

Spor kostümleri 
16 ı 2 liradan ttibaren 
JHgiliz K ost m 1 n r 
biçiminde ij 

141 2 lirauan itibaren 
Cöctiklara: 

t~~: Muşambalar 
5 ı 2 llradan itıbaren 

Erkeklere: 
l~s::ı Muşambalar 

8 114 liraüan itibaren 
Erkeklere: 

İngili~ gabor·p d ·· ı d:nind~n ar esll er 
14 ı, 2 liradan itibar n 

Kadınlara: 

Muşaın balar 
9 ı 2 liradah itibar n 

lsmarlauıa kosıiit ılm• 

30 l!r adan itibaren 
Taksitle de ınua
ınele yapılır. 

narı 

inden: 
u - k 1 1 1 "ıııcs:nden l :ı ıııız 
ıuuııa :ısası fı-slıof ıııııın Cı0 mı )'O ına ı.. · 

kilt;ük rn!füenıe tekrar kapalı t.:ırf :ı mfıııaJ::rs~rıı konıılır~ış~~r. dl 
Mfımknsa 28 eylül cumartesi f?Ctnü saat lO d

3 
fi ra 

Oevfcf clemfryolları idılrC's.ıı:fe yjf>:lnc:ıktır · k " t ı ını ve ttıeıva -
Mutiakasıya iştirak cdcccklfri.ı teltlıf inek up • ıniıdür-

kat teıninntlnrmı 3}'11İ günde s:ınt 15,30 ıi kı\dar uınumı 
lük 1rnlemiııe vermeleri ıtızfmdır. A k .,. de n a· 

Talipler münakas1 ~rtnamclttritıi 10 lira rnukabııın 
1 tıgıı.za~ınd:tı1 

tada M:ılzame d:ılre6iinden lstarıbulda Ha~darp3şa 11
' 

t~dnrik edebilirler. 

6eyvede panayır 
Geyve belediye riyase

tinden: 
.. d . ciı cum:ır· 

llk defa ohmık klişat ,.e F.yliilün on dor. un edecek 'c 
tcsi gününden itibaren uç p,un muddctlc ?c";~ı derecede 
panayıra gelcc.:ck ziivvnnn istirohatları içın nıırakıı\ar 
oteller mc' cut bulunduğu gibi esnaflara mnhf u cuccann 
. f ı e n:ı 'e ınşa C'< llmcı.::tc olduğund:ın arzu bururnn 0 kııla ak· 
tı:~rifleri halinde ar.im J..cifodcJcr temin •;e mt:mou 
Jarı fü)n olUPUt. 

diilb8ziz 
l'edildi? 
ntibat etti 

Yıızsn: 1 
.Ayhan _ 

( 2) in ti cilt 

Çıktı 
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1 i ıl h rde TT&riçır, (\ 1CfC\· ~i rt'rrilccr~. nı L.tuptarın üt.erine 
J.:a.-., ı..::urı·< ' lt'arc lçir:•c h1arc, yıı.ııya aie5-e ( Yuı) / 

r })h~ı t."0 ('(')() i l:a~:-.u~.r 
f'. • '400 f(•O TP•ırn-syan n-.:1.h_-plarm irc'e•{r.den , lıo·mntl· 

·--··- ·-· 24 lintn 
:r ,, 

HER ÇUN CIKAR TORK ---·-· F Z'ç-g 

mekteplertle faydalı eserlln 
lli.nlanncla -0/0 20 tenzilit yapılır 

Büyük ve ya bir çok defa için. verıten l!Anlarla 
hususi mahlyettekt UAnlarırı ücreti 

idare Jle kararlaştırılır. 

llllTARIFESI: 
S.ıtt~ı K.ıır t 
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Güzelsan'atlar aka-; 
dcn-...isinden: 

Aurupa müsabakaları ve yeni 
taleb2 kaydı 

! - Otı ~ene :hnıp:.ya bir nıiııı:ır bir ressam ve b'r 
herh'.tr••Ş taldıc ı;öııdeni~cektir. 'TJ. abakaLıra 31 aı;uscosta 
b~;'an,.c;ıktır. :\!imar! rmı>ababsı yalnız bu sene mezunlarına 

• nıw h ır <Jlınay:-ı bu ıniısalıakaya Akademi mim:ırl şube>İ 
dipJ.ım,.sıııı haiz ve otuz yaşını ikm~I etmemiş olanlar 
ve re im ,.c hcykd rıılis:ıhaka;ına 30 yaşını ikmal etmemiş 
ortıı derece calı.il ı:ornıiış her Tıirk iştirak edebilir. 

Y('ııİ talelır kayılı 
2 - ,\kademi m.mnri ştıhesine lise dcreccinde ve re

sim, lıeyhl ve tezyini <an'atlar şubesine ona derecede tahsil! 
ikm:ıl etmiş ol:ı•'1Hr kabul edilir. Akndcmi niharidir. Yalnız 
n iınari ~ube,'ne lıu sene yi.ıksck muallim mektebinde ibate 
\'c i";·c edilmek üzere beş leyli talebe alınacaktır. \'e bunlar 
talipkr arasında en iyi şeraiti haiz olanlar meyanında seçi
lu:ek Ye dij!ukri nilrnri kaiacaklardır. 

,\liıııari şubt'>inde tahsil muddet! beş, tezyini san'atlar 

\tılıesinde Lç fuıtdir. Di~n ~ulıelerde otuz yaşına kadar 
;alı~r!ııhilir. Tezyini s:ın'atl:ır şubesinde, ilftncılık, hanım işleri 
Ye moda, çinicilik, dahili mimari ve mobilyecilik ve batik 
atcliyclc.:ri açıfacaktır. 

3 - l liç bir t:ılcbc şart ve hak kına tAbi ve malik 
olnı:ıksızııı resim, heykel ve tezyini san'atlar şubelerine ser
best t:ılclıc kayt olunur. 

Akndcmi tedrisatı meccanendir. Gerek müsabakalara ve 
ı;erck Abdemiyc kaydedilmek için miirac..ıat zamanları per
~cmb~ ve pn:ırtt'i ~ıinlcri saat 9 il:\ 17 dir. 

Emnivet sandığından 
l !Jil;;ı lıcr ti:rlü kolrıı /ık l!lSlermrği saııiık vaz;ıc bilir. Eınl!

Jcı ,i ıı <tek ı;Ö;lcrcrck S. ııJı~tan para istil.raz edecek müşteriler
drıı lş't·r,ııı bina! ~ örenıiyeıılerin dellal ve komisyoncu ı:-ibi lıa

riçtrn trzı l iırselere ıni'rac;ıatla fuzuli masraf i~tiyar etmekte 

odukl~rı ııaıarı itibare alınarak bu kere Sandık bu gibi müşteri
lere kol~ylık olma~ üzre ınalıs~s ve muvazzaf memurlar tayin 
ctıı·i~tır. v~rgi ı·e b ledire ve Tapu idarelerindeki bu ipotek 
ı.ıu n•clcsin bu memur! .rınıız l'asıtasiyle yaptırabiltcekler ve 

Lrr:i: rine i c r ·t ve aidat ııamile bir şey vermiyeceklerdir AJS
b •r ~n1 nıalfıınıı cılnı.1k üzre ila:ıı keyfiyet olunur. 

Devlet bemir yolları ve li
rııanları umumi idaresinden 

f\iıwlıpda De.:\ lct bcmiryolları idarei umumlyesine ait 
olıı;ı o,milnlı bankasının tahtı isticarında iken mukavele 
nıı.c.t!cti hitam hulıııı arziyeniıı bir sene müddetle icarı için 

J •. •pıılı 7.Jrfla yApılan muzayecle neticesinde verilen fiAt 

h:ıı.di icida!dc ı;iinilmcdiğiııden mezkur arziye yeniden mü
;..u} ldcyc va1. olunınu~tur. 

'J':!I';) ol:ınlnrın yuz lira teminat akçesini müsıashiben 
.~ .<J.ll~ 1J tarihinde .ailt J 6 ra kadar Haydar paşada işletme 
ı. l.rc t· ... :.;:nl'. hizunı~ı murac:ıntla.rı iltln rıJ~ıôur. 

İstanbul ·yatı mektepleri 
mubayaa komisyonu reis
liğinden: 

Gazipaıa, Domlupınar, Hakimiyetlmillıye yatı mekteplerinin 
930 mayıs sonuna lr.adar un, odun, zeytinya~, beyaz peynir, 
sebze, kuru soııan, patatis, irmik ihtlyaçları kapalı zarf usulde 

müna!.asaya konmuştur. ihale eylülün 9 uncu pazartesi günü saat 

ondörıten ltibaren aırasile ortaköyde Gazi POf" kız ıehriyab mek
tebi müdürlük dairesinde latanbul yatı mektepler! mubayaa lı:o -
misyonunda lcra edilecektir. '·

11
7 /50 nispetindeki muvakkat teml· 

nal Fındıklıda yüksek mektepler muhasibi mesullüğüne yatırılarak 
alacak makbuzlar teklif zarfları içine konularak o gün saat on
dörde kadar komisyon reisliğine verilmelidir. Şartnameler her gUn 
öğleden sonra lcomisyon katipliğinde görülebilir. 

... ~ ~.ı-· J.. ,..,. ,.· • • • • ...: ... ' ..:. :,. • •• 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

2 inci KEŞİDE: 11 EVLÜLDEDlR 
BCYCK 1KRA~IlYE: 

35,000 Lil\.ADIR 
Ayrıca: İ8,000' 15,0'00 12,000 10,000 

liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Bu kcşidcde cem'an « 3, 900 
kazanacaktır. 

Kırkağaç belediyesinden: 
Boru ile Kırka~aç kasabasına isale edılecek ( Koca su ) içtn 

muhtelif kuturda 96')9 metre boruya ihtiyaç vardır. 

Münakasa 15, 8. 929 tarihinden 30 9. 929 tarihine hdar 

devam edecektir. 

Taliplerin bu müddet içinde Kırka~aç belediy~ine müracaat 
ederek ıartnameyl istemeleri ve teklıllerlnı vermeler! ıl!n olunur. 

1929 tefrikası: 25 a aç 
Neler de ne~er! .. Et~i

nim ki mc:.:tupl:ırı yanlış 

z:ır!iara l:orsunı:z. " Tilçes-

t"'" sen kcndisiıi İnvi!-.... il t .;> 

ttrtdc n:3koyn1:t~a, birçok 

!'o.f ve çü:•'a!"!ı hürnıet aile

lerin s:;;,ünc!ini ih'i'ı.I ctır.e

rr.e.;i iç'n gayret et... 
-- Bırna karşı ne kadar 

haiıısin;z, 

Sör "Antoııi,. banıı. dön

dii: 

- Bu iıısanlr.r ne kadar 

m<masız ve ~ıkıcı şeyler 

konuşuyorlar .. Halb.ıki biz 

çok mühim bir meseleyi 

rr.üııaknşa cdiYoıduk. Ne 

idi o? ... K«ylıettim. 

- Zııtnrı yok .. 

Ded:ııı. Öbür tıırafında 
c'un il dükle rur.dr.n sonra 

) c mek Litinci)e kadar ko

nuştum. Sör "Antoııi,. sus

tu. Masar.ın öte tar:.fın

daıı "Hebi Ki:!is., onu m('ş

& u 1 dıııek istiyor, boyuna 

lakırdı söyli.iyordu. Fakat 

o, sükünetini muhafaza edi

yordu. Dışarı çadıra çıktı

ğımız zaman yanına geldi 

ve: 

Sizi biraz bu güzel 

havada, ormanda gezdire· 

ceğim. Şemsiyenizi alır mı
sınız? 

Dedi: Dük ilerde benim 

şemsiyemle meşguldü. De
dim ki: 

- Bugün ne yapacağı
mı bilmiyorum .. Kroket 
oynamak istiyorum. 

- Hayır... Oynamayın 
çok sıcak.. Buradlıki tarihi 

ormanları görmelisiniz. işte 
burada bir şemsiye var ... 
Haydi gidelim ... 

Bu son sözü çabuk söy. 

ledi. Çünkü dük, elinde 

şemsiyem bize doğru geli· 

yordu. Niçin kendimi böyle 

sürüklemesine müsaade et

ti,i1imi bilmiyorum. Benim 

tabiatım her zaman her 

kesin - büyük annemden 

maada dediğinin aksini 

yapmaktır. 

Fakat şimdi aciz, onun 

yanında kendimi gayrı ih

tiyari elinde başkasına ait 

bir şemsiye ile yürüyor 

görüyorum. Epi gittik; nı

hayet bir çeşmenin yanına 

geldik • O zamana 

kadar hiç konuşmadık . 

Kalbim gene heyecanla 

çırpınıyordu. 

- Sizi değişmiş görü

yorum Kontes. Simanız ne 

kadar sararmtşl Sizinle 

dansettiğimiz geceyi ha-

tırlarsınız yal Nekadar 

pembe idi? O, yüz sene 

evvel mi idi? 

Sesinde insanı cezbeden 

bir şey vardı. Müstehzi 

sesi artık yoktu. Söylediği 

zaman ınsan dinlemeğe 

mecbur oluyordu. Oh! hem 
nasıll Bütün kalbile ... 

- Evet yüz sene oldu .. 
Dedim. 

- Büyük annenizin ölü· 

müne çok üzüldüm ve bil· 

seniz sizi ne kadar düşün

düm. Fakat o esnada "Nor· 

veçte idim. Beni hakikat· 

siz diye mi düşündünliz? 

- Hayır bunu kat'iyen 

düşünmedhn. Büyük anne· 

min ya~amıyacajını biliyop. 

dum ve nihayet öldü. 

- Ne fevkalade şahsi· 

yetti. Onunla şimdiye ka. 

dar görüşemediğime çok 

üzülüyorum. Geçen sene 

bu vakitler ne olurdu si

zinle tanışmıs olsaydım ... 
_ Bunlardan bahsetme

yiııiz 1... 
Diye bağırdım. Çünkü 

daha fazla dinlemiye ta-

hammülüm yoktu. 

- Her şeyi unutmağa 

çalışıyorum. Hayatta bir 

gün mutlak mükafatımı 

bulacağımı büyük annem 

ve marki temin ettiler. 

Bana doğru iğildi ve 

baktı. Gözleri sanki bey· 
nimin içindekileri okumak 

İstiyordu • 

- Sevgili küçük bey8:z 

kontes 1. .. 
Dedi. Yeni bir heyecan 

duydum. Sanki kalbim 

boğazımda çarpıyor gibi 

idi. 
Burada vakti geçiriyo

ruz. Orman nerede? 

D~dim. Bundan sonra 

Hrt.U. Müdürlüğün
den: 

1 - Ankarada harita umum mUdürlO~!lne merbu: leı li ve 
meccani harita mektebine 20 talebe alınacaktır. 

A - Tam vesi devrelıe muadil mektepten mezun olmak. 

B - Mezunlyetnamesl olmıyanlar tam devreli lise derecele-
rinden imtihanda muvaffalı: olmak. 

C Muktazl vesaikln ibrazı . 

2 - Müracaat zamanı 15 eylüle b.adardır. 
3 - Mektebin halı hazırı ıle alacağı ali derece şekli ve bu 

mektepten neı'et ~denlerin memuriyetleri hakkında malümat al

mak isteyenlerin Ankarada Cebecide Harita müdürlüğüne müra· 
caat etmeleri 

-
Türk, Tayyare Cem/yel/ stV·~ 

müdürlüğünden: 

Gazi llazrctlerinin hcyk~l

traş Sinyor Kanonika cara· 

fından yapılıp müdurlt.ğli· 

müzde satılmakta olan alçı 

büstleri fiatfarından 

yazılı miktarlarda 
yapılacaktır. 

Satın almak 

a;a~llfa 

bkonto 

Jstcyen • 
lerin Sanasarıyan hanı • 

nın birinci katımla Türk 

Tayyare Cemiyeti se,·k mıi· 

dlırlliğüııe mliracaat eyleme

leri mercudur. 

1 - 5 tane alçı büst alana 
Canakkale Jaııdarnıa • 

efrat mektebi müdü-
Jıfo •;, 5 

riyetinden: 
1 - Çanakkale 9 No. 

Çanakkale 9 No Jandar- J1 • ı o tane alçı buse alanl 
ma efrat mektebinin ümera 5 •ı, 7,. o 
zabitan ve efradıııın 929 senesi 

lJI - 50 cune alçı büst nlana 
için Etin ihale tarilıindeıı Ma)'ıs 
9~ gayesine kadar 13-8-829 °1

• 1 O 
tarihinden itibaren yirmi gün VI - 100 tane alçı büst nlana 

müdetle kapalı zarf ile müna- '/, 15 

kasaya vaz edilmiştir. V - IOO den fazla nlana 

2 - Eiin ihalesi 1-8·929 pa- •,
0 

20 

Jandarma efrat mektebinin 

Ü mera, zabitan ve efradının 
929 senesi için ekmek ihale 

tarihinden mayıs 930 gaye
sine kadar 10, 8 929 tarhln

den itibaren yirmi gün mlid
detle kapalı zarf ile müna
kasaya yaz edilm~tir. 

,_:.;:_~~~~~~~~~ 

zar günü saat ıö da vilayet Deri Ye bağıisak müzayad ;s, 
dairesinde icra kılınaca~ından 

2 - Ekmeğin ihalesi 291 

8,1 929 per~embe günü saat 

ı 6 da vilayet dairesinde icra 

kılınacağından ihaleden evvel 

mektep idaresine müracaat 

le ntaliplere derhal şartna

meler Kale mektebi müdü

riyetinden verilir. 

3 - münakasaya iştirak 

edecek taliplerin Ycrecekler

iekli!nameler şartnamedeki 

şerait dairesinde verilecek 
füıt yazı ve rakkamla oku 

nabilmesi için açık yazıla 
caktır. 

4 - Bedeli muhammenln 
0/,7,5 teminatı muvakka

tesl sandık makbuzu veya 

hükômetçe maruf banka mek-

ihaleden evvel mektep idaresin~ lzmlrde kesilecek sıı;ır YC 

müracaat eden taliplere derhal koyunların deri ve bajtırsak-

şartnamelcr Çanakkale mektebi lan 28 ağustota bir sene 

müdüriyetinden verilir. mıiddetle müzarede ile satı-

3 - Müı:kasaya iıtirak ede- lıktır. Taliplerin E.mirler çar-

cek taliplerin ı·erfcekleri teklif- şısıncla Celep ~irketi l lacı 

nameler şartnamedeki şerait :\lehmet namına mliracaatları 

dahilinde verilecek liat yazı ve 

rakamla okunabilmesi için 
açık yazmalıdır. 

4 - Bedeli ınu!·amıneneııiıı 

'ı,7,5 teminatı muvakkaıası 

sandık makbuzu ve ya lıükü

met~e marııf banka mektup

ları kıymeti muharreresi üzerin

den istikrazı dahili ta viJA!ile 

borsa fiatından ", 10 noksanile 
sair milli esham ve talıvilatın 

teklifname ile birlikte ikinci 

bir zarlakonularak komisyon 

-~;;Ağustos 
Kcblü/evvel: 19 Burç: Sünbülo< 

!!![!! 
Cumartesi 
Naınn Yakıtları 

lmu'ı 

riyasetine verilecektir. 
tııpları kıymeti muaharreresl ,,...,,...,...,...,.,,.,...,,,,,,...-. ..... ....,_, 1/. 

üzerinden istikrazı dahili tah- 1 Sahlık dükkan 

5,19 ıt,16 16,02 IR.SS !0,35 3,28 

Buıiln doltanalra lıl:n: 
Erlıe1.&.ı K11 

Halit Halet 
vilatile borsa liatıııdan °, 1 O 

noksanile sair mlll1 e;h:ım 

ve tahvilatın teklifname ile 

birlikte ikinci bir zarfa ko

nularak komisyon rlya~etine 

verilecektir. 

n -şenlendik. Bana bir çok 

şeyler anlattı. Sanki onun 

bu anlatmasile bir başka 

dünyada idim ve anlattık

larını görüyordum. Ne mem

nundum. 

- "BeLi Kinisn size da

ha ötmedi mi? Bir kere 

başlarsa çekilmez şeydir. 

- Onu hiç sevmiyorum. 

- Yavaş yavaş seversi-

niz. Hepimiz severiz. Bu

lunduğu mecliste bir sivri· 

sinek gibidir. Az, çok her

kesi iğneler. Her yerde te

sadüf edersiniz Onunla ye

gitnt-: 'fazla alakadar olan 
Lort "Tilç. ster., dir. 

- Siz burac.a mı kalı

yorsunuz? Yoksa geçerken 

mi uğradınız? 

- Eşyalarımı getirme si 
için hizmetçimi yolladım. 

Sizi görünce kalmağa ka

rar verdim. 

- Evinizi bana anlatsa

nıza ... "Deyin Maunt. de· 

niliyor değil mt? 

Dedim. Bu e~nada iki 
tarafı ağaçlıklı, gölgeli 

i Çarıuyuhbırde Kalcılar so - 11 l 1 
1 
i Giinün naılhatl: 

Aldırma, cambaıa baki 
kağrnda 48 numaralı dükkan 
ıaıılıkıır. T a~pleria Üsküdar is 

kele caddesinde 27 numaalı ir 

dükkanda Ziya Bcıe müracaaıı. 

Buıün'.d haTa 
Rilzg1r poyraz ___ \ e --~J.\.~~- -~çıktır. 

Maı'ul müdür: Refık Ah.,.,ı 

1 
! ' 

lngilizceden mütercim: Giizin 1\rııri 

bir ,yoldan yürüyorduk. 

Söylemiyeceğim. Siz 

gelin kalın, ve ecdadınızın 

evını gorun. lskoçyadan 

döndüğüm zaman gelece

ğinize söz verir misiniz. 

Dedi. Artık ormanın 

içerisinde ilerlemiştik. Bu

rası hemen hemen karanlık 

gibi idi. Başımızın üzerinde 

ağaçlar biribirlerile kavuş

muş bazı yerlerde 

tesadüfi küçücük ziya akis

leri vardı. Şaşırmıştım. 

Dükle beraber olduğum 

gibi kolaylıkla konu~mıyor

dum. 

- Ne kadar sükı1tisiniz 

kontes ... 

Aptal gibi: 

- Dönmek için artık 

vakit değil mi? 

Dedim. 

- Hayır daha vakit var. 

Ben şimdi sizin kendi 
hakkınızda bana tafsilat 

vermenizi istiyorurum, "Til

çester n !erin balosunda 

hayatımın içine bir şimşek 

gibi çakıncıya k::dar nere-
• 

d.: idiniz? Şu kötüğün 

üzerine oturalım, zanne

derim ki rahat ederiz ... 

Oturduk. 

- Hakikaten ailem;zin 

tarihçesini mi istiyorsunuz? 

- Evet .. , 

Şöylece ona bütün ha-

yatınızı, büyük annt·nıı, 

Markiyi hepsini anlattım. 

- Şimdi size ilk defa 

ormanda tesadiif ctliğiııı 

zamana gelelim. O zam~n 

daha nişanlı değildiniz de· 

ğil mi? 

- Oh 1 o zaınan büyiik 

annem böyle şeyi kat'iyen 

düşünmiyordu. 

Bircl~ıı durdum. Ona "O· 

güstüs,. le niçin evlenJ;ği· 

mi ihsas etmemeliyim .. O 

nasıl isterse öyl~ tefsir ..ı· 

sin.. Gözlerinden çok şey

ler düşündüğü belli idi. 

istiyorum, istiyorum ki ba· 

na baktığı zaman kalbiıT· 
beni rahatsız edecek kadaı 
delice çarpma~m. 

( Bıtoı..ıı} 


