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Başoekıl lsmel Paşa haz· 
retleri dün öğleden sonra 
Dahiliye oektli Şiıkrü Kaya 
Beyle birlikte Dolmabahç~ 
ye giderek Retslcümher haz
reilertnt ziyaret etmişlerdir. 

Gazı Hazretleri dün ak_. 
Şam saat altıda lsmel paşa 
meb 'uslar ce maiyetleri er· 
kentle birlikle Ertuğrul ya· 
tına rakip olarak Marma· 
raya hareket etmişlerdir • 

Gazi hazreiler:lnin Mar· 
marada bir ceoeldndan son· 
ra Yalır.ıayı teşri/ elli/t
lert tahmin olunmaktadır . 

~nou~en ne yoıtı1 
Bügünlede hemen bütün 

Avrupa matbuatında en 
tnühim bir sima olarak ismi 
Inevzuu bahsolan adam ln
giliz amele hükümetinin 
rnaliye nazırı M. Snowden 
dir. Memleketinde ilk ted· 
ri .attan başka tahsil gör • 
rniyen, hayata bakkal çırak· 
lığı gibi içtimai faaliyetin 
en aşağı noktalarından gi • 
rerek yavaş yavaş bugün 
işgal etmekte olduğu mev· 
kilere kadar yükselen bu 
zat La Heye de aldığı ta
vır ve vaziyetle adeta bütün 
Avrupanın siyasi bir dikta
törü olmuştur. 

Snowden iptida İngiliz 
intihabab esnasında muha
fazakar hükumetin mali si
yasetine karşı açtığı müca
dele ile nazarı dikkati cel
betmişti. " Fransa ile akte· 
dilen itilafta lngiltere tara· 
fından yapılan fedakarlık 
doğru değildir. lngiltere 
kendisi mali sıkıntı içinde 
iken Fransanın harp borç· 
larından on para bağışlı -
Yamaz. Eğer Amele fırkası 
namına meb'us olursam A· 
vam kamarasında bu itila· 
fın tastikine muhalefet ede· 
ceğim. ,. 

Demişti ve bu sözler in· 
giltercnin muhafazakar mu· 
hiti ile bütün Fran~ada 
büyük bir heyecan husule 
getirmişti. 

Bu suretle mücade!e 
nıeydanına çıkan Snowden 
Ineb'us intihap e,dildikten 
başka iktıdar mevkiine ge· 
Çen Amele hükumetinde 
Maliye nazırı makamına ge· 
tirildi; müteakiben La Ha· 
Ye de toplanan tamirat 
konferansına İngiltere hü • 
kurneti namına murahhas 
olarak gönderildi. 

. Malüm olduğu üzere ta· 
rtıırat konferansı toplanm~z· 
dan evvel içtima mahalli 
devletler arasında uzun mü
nakaşayı mucip oldu. lngil· trc hükumeti konferansın 

0 ndrada toplanmasını isti
Yor, Fransa ise lsviçreyi 
t~~lif ediyordu. Rivayete 
gore lngiliz başvekili Fran • 
sı.darı ikna etmek için elal
tından: "Konferans' Londra· 

~a ~~plamrsa ben M. Snow: 
enı ıdare edebilirim, aksı 

~akdirde hiç bir mes'uliyet 
~abu! etr.ıcm.,, Demiş, fa
b at Fransızlar Londrayı ka· 
I u! etmemekte ısrar ettik
. crı için nihayet La Hayo 
ınt'h [ Aı •"P olm11şhır. 

htnrafı 3 üncü anyıf:ımızdadır ] 

Yunan ınubarrtrlnln SEYYAHA ıönderdıtı rezalet n•lkaımın kllftıı 

Vakfın Seyyahını şişe f!cçirip 
kebap yapacaklar l 

Yunanlıların müzakere i§inde gösterdikleri mlAlgirizliği biıkaç defa 

U ba
hsetmMik· murahhaslara, notalara, cevaplara ve ıairelere ra~-

mevzu s ' 
men hakkımızdaki hakiki duygulan apaçık bir tüımanhkta:ı haıka bir 

tcY değildir. Bir Yunan gazetesinin ba1mu~trriri ahiren bize bunun 
yeni bir misalini daha verdi. Kıymetli arkad~ımız Hakkı Süha beyit) 
gazetemizde geçenlerde Yunan müzakeratı münasebetile ve mıllı bir 

heyecanlıı, haklı bir dü~ünce, isabetli bir görU~le yazdığı fıkra Atına 
gazetelerinde mevzuu bahsolmu~, tiddetli hücumlarda bulunulmuıtur. Ayni 

zamanda Yunanistanın Arte 1ehrinde münteıir "Continantal VoiX .,, gaı.e· 
tesi müdürü (nir ve muharrir Jorj ForsenoJ sütunlarda seyııhat muhar

ririne bir mektup gönclernılıtir. Muharririmize hrıı, muharririmizle beraber 

bilhassa milletimize kaJlı pek hayasızca hakareti ve gülünç tehditleri 

muhtevi olan bu mektup Yunanlıların ne dütündüklerini göstermek itibarile 

dikkate ıayan bir vesika mahiyetindedir. 
Bu mektubun tercümetinl ibret ve dikkatle okunmak üzere aynen 

neşrediyoruz. • 

Yunanlı muharririn mektubu 
Arta, Yunanistan: 19 ağus

tos 1929 
Muhterem efendim, 
Jmerisyüs Tipüs namındaki 

Yunan gazetesinde, yevmi fıkra 
muharriri bulunduğunuz Vakıt 
gazetesinden naklen sizin bir 

fıkrarıız intişar etmiştir. Bu 
fıkrada ezcümle diyorsunuz ki, 
a: Bu gün bizi süngü ve kılıçla 
tehdit eden Yunanlılar, dün 

çizmemiz altında çırpınıyorlardı. 
Daha dün beygirlerimizin yularını 
artık askerlere değil, fakat 
erkek ve irsanlara gayri !!yık 
bir esaretperverlikle öpen. bu 
millet, bu gün bizi tehdıt et-

mekten utanmıyor.» 
Ey medeniyetsiz, dinsiz \'e 

bar adam!. Ey Jıuııhaı 
bar . . . 1 ını 
ağa; beygirlcrı.nızııyı yu a

1
r
1 _ ler \:iınlerdır, unan ı ar 

V AKTın k,rymetlı SEYY Allı 
Hakkı Süha B. 

kedi idiniz, Yu ı: nlıl'.lr da f re 
idiler. Onun iç'n oı ları yedi
niz. O zaman yüz bi:ılerce open y 

? kahraınaıı ve şanlı . unan· 
ını. ? fakat :;iz 0 zaman [Alt tarafı iıçüncii sa) ıfnmıçdadır] 
ıııar mı 

- ~enizelos Hnkoroya ~eıeceknıi~ 
Yunan cevabı bugün geliyor, salı 

ünü tevdi edilecek 
g bu ihtilaflar için bir telif 

M. Venize{Oj 

22 l\/f Venlze}os 
Atına, - ı. 

ci1 e bay:a· 
LAhcyde gazete er 
natta biılunarak Türk. Yunan 
ibtilAflarınıdan bahs etmiş, 

çaresi bulunacağını unut 

ettiğini söylemiş ve bu lhti· 
h\füır bertaraf edildikten 
sonra iki memleket nrasmda 
bir bicarnflık ve dostluk mi
sakı akti iç.in Ankaraya git· 
meğe c.ımada bulunduğunu 
ııııve C) kmi~tir. 

Cerap ıJeliyor 
Adna, 24 (Apo)- Yunnn 

bükömetinin Türkiyeye ccva· 
bl notası yarın lscnnbulula 
gönderllecck ve salı günii 

Ankarnda Türk hnriciye 'c· 
kiline tc,·di olunncaktır. 

Mıhalakopulos Ctneııreye gidecek 
Atina, 2'4 ÇApo)- Hnri· 

clye nazırı M. 1\1ihalnkoplos 
Cinevre uknlliyetler konfı· 
ransına i~draK' etmek Uzere 
SO ağustos cuma günil Ati· 
nadan hdreket edecektir. 
[Alt tarafı j üncti aayıfamızdadır] 

SJ1cilık Leyman Paşa 
Biraz hafifler Almanyada ve-

gibi oldu fat etti 
Birkaç gündür ağır ve 

rüzgarsız bir hava içinde 
bulunan lstanbul 
dün kuvvetlice 
bir poyraz kar
şısında kalınca 

biraz serinler gi· 
bi oldu. Fakat 
bulutun da, rüz. 

garın da tesiri ha
rarntin gene 20, 
22 dereceyi bul
masır.a mani o
lamadı. Halk 
bermutat serin
lemek için buz

lu dükkanların önünde ge· 
çit resmi yaptı, tatil günü 
olmamasına rağmen denize 
girdi. 

Rasatanenin verdiği ma
lümata göre bugün de rüz· 
gar devaın ed cek, hava 
bulutlu olacaktır. Şu hald~ 
dcr~centn biraz daha azal
ması ümit edilebilir. lstan• 
bullulara müjdeliyebiliriz. . -
Moskova sefirimiz 

Moskova, 24 (N.A.) -
Tilrldyenin Moskova sefiri 
Jta~p bey mezuniyet ıeya· 
baUne ç,ıkmııtır. 

Berlinden gelen bf r tel· 
graf haberine göre, umumi 

harple Çanakkale kuman

danı olan Alman jenerali 

Leyman fon Sandres Pata 

Münihte 7 4 yaşında bulun

du#u halde vefat etmiıtir, 

iktısat vekilinıiz 
Dün yerli mallar 

sergisini gezdi 
Geçenlerde bir npandi it 

ameli yn tı 
geçiren İk

tisat vekili-
miz Şakir 

B. tnmnmile 
' lndel afiyet 

etmiştir. Ve
kil B. dün 
refikalar i 1 c 
beraber yer-

1-.;,.... _ _-:::~ 11 mallnr 

Şakır B. 
scglsinf zl· 
ynrcr ermiş· 

lerdlr. Yekll B. sergiden mcm· 
mırı olmuşlıır ve bazı m.:ılll· 

mat ,ılmışlardıt. 

r4-ü~cü ~;ta-;---· 
1 l ._Sinema sayıf ası 

.......... ·---· ... ····--·····..-.·····-·················· .. -····--

J1üz111e 111iisabcıkaı11z~l) ·a 
Tl/1 )14lljJl)'0tUZ . 

Y 
. k d k .... '"I ·mizin hır yan arışa iştira e ece yuzucu erı 

hşlığa mahal kalmaması için yarış talim~tna 
memizi dikkatle okumalarım rica ederız 

1 

• t' ak ede 
Müaabakamıza iotirak edecek MüıabakaınızA ıtdır henıınlar an 

acnçlerdcn L'zbet 
Recep ' Mufahham Lütfi ' Melek vel ı 

M 
hanım ar 

uzaff er beyler d musaba· 
T K rtl rtınııe bugun e 

crlip eltlAfmlı. yüzme muıaba· ı 11 e k Jedıl n ) t ı · 
kasını yarın yapıyoruz. Evvelce knmtZA ııtıralc ıçın il) 

d ~ ı ıl ııınılı} ru1. 
teıbıt ettiğimiz gıbl müsııbıılcomıı.a cüler en 1 b kulubc m ns 
L d d Melek 1-i hıç ır ıı:ııy e ilen erlı:elc yiııilcüler yarın 6 denbcrı ) ıızu} or. 

değıldır ı<'ne 
sabah ınııt onda, hanımlar dıı ayni' b b ka\ıı 81 ınt"mı,ırr. Resmi ır musıı 
gUniln akşamı ıant on nltı buçul:tn d I Uzbcl. Kulubc men• 

.Mn maıe r 
Modo vapur ıakelesinde ıertıp 'c aup d~ıldır 4 aenedenberı ) t.ıu • 

halcem heyetini lcendılerlne muntazır l\1usııbah)n G1rmen111tır. 
bulacaklardır. Bu buluımadan sonra Rcttp (fen<'rbahçe , :\fu(ııhh iP 

yanılıınıruı. ıı;n~ıdaki tolımııtn:ıme L ' (l· B '\ :\luı.llffLr Dar n•· ut ı · · ' I cned nl eri 
mucıbınce yapılncaktır. f le be) lcr b«'ı a ıı 

a a • 1 l\ lıı• bak >• ıtl r k 
)'anın gfreodc am torlerln her ) ü U) or ar. 

hnngı bir ) ıınlıılıga mnhnl kalma· etmem ılerd r 18 mıt 3 un U 
ma11 için n~a~dald tıılımatııame.) ı ( l\ lıı babnuı• 
dJ:kaılc okumalarını rfcıı cdenz. ~vıf amız.dadar ) 
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«Vakt »ın tefrika;ıı: 3-:i y .. htrı h•berııeırl [,T ... __ ADLiYEDE 1 [~)_V AKı_r r~i. 
eırserı er er i ma ar a.uauca ile ateş hadisesi ~~-~--~~~~~"' ~=~-~:;;;-~~ ........ ~~ 
kıralı 1 Serfi hu ak- Müstacel görülmedi i ~uye 11_ ~:giltcreıi• 

şam kapanıyor Dava eylül b k ld i ın muhakemesi, dava miis- bahri l"'UVVcrlerlnin 1934 
Aleksandr Zubkofun hatıratı Bliyük bir muvnHakiyet sonuna ıra 1 ı 1 taccl giiriilmcdiginden, ey- \'C ı 940 senelerinde mtıa• 

5enelerce sefaletten son- ı ediyordum; tren inleye, kcızıınan yerli mallar sergisi Şakir P~. uıde AHye İl., mahkemeve vekilini j Jiıl .onuna bmıkılmışur. dclet kcsbedcceğl ma!Omat-
ra hem seviyem Olan kim- ısıklıya bunlan aşıyordu. bu nkşnm kapanacaktır. ~ ..... ~ d ._,. ~ 9 lrti"j·ı tahkikatı ctr:ı- tar ınahafildc sö.dendiği ~~un ermiş, kendisi Baroda bir odava -
selerle bulunmak ve rahat- Nihayet kontrol memuru Sergiyi dLin de ( l 4) bine L ..., ~ fınd.iki nqrirattaıı dola,·ı Amerih.-adan bildiriliyor. 

1 n.4panmı~, neticeyi beklemiştir • J 

ça. ya~ ~eni te~r '.n•_c~ği~ _is~yona geldi- yakın ziyaretçi gc>nıiı \"C 1 _ ~ •ln gıı.ete aleyhine dl\"4 + Zeplin AnıerikaYa doğ 
odıyordu. Vıran •' gor- ğımııı bıldırdı. Burası gayet hu. suretle sergi 14 ~[in wrfııı· Bir müddet .,vvel Oskü- bulunıaıyan A~ye H if nçılmıştır. ru ·yahatine dc\"anı' cttiAi 
mele için kalbimde besle- boş bir köydü. Göze! ev- d:ı 17 4,000 bin kııi tara [m- idarda cereyan eden tabanca vekaleten oöz ıöyliy:.: ~ + Guzl lı•zretlcri dün Sa ı» J' ransi<kodmı bildirili· 
diğim fevkalade arzuya lerinin aynalı tabtadan dan ziy:ırct cdilmi,tir. ile ateı hadisesi dün sabah Sadi B.in talebine kaJ11 ~ :ıkşam haşvckillmizle birlikte yor. 
rağmen, ikinci günü akşa- yapılmış balkonları v.lraı. S::rgiyi dlin ;dyarct eden- İstanbul birinci' ceza mah- müddei umumi Cemil B.in § Mnrm:ırada bir tenezzüh + Rus - Çin harbi me-
mı vapura avdet etmekliğim Memleketin gençli~i be· ler arn:;ınd:ı A \'lhttırya ~diri ı~emcstnde tetkik olur-ı.caktı. mütalaaSJ soruldu. ~ ) npınışlıırdır. selesinde Çin1iler harbe ma-
icap edince adeta ürkiüm. nimle alôkadar oldu. Ye- Ilcr <>giı,t Kral ile l'oli' Erkondeo mahkeme ko· -Bu, müstacel I• .,.}'il- l + Yalol'anın iman için ni olmak uv.re itldalkArane ! 
O bba heriflerin arasına gine gelen -y,,,ahbm. Et- mlidtirii :-.;,·ı:ı-.c B. Y:ırdır. d :- ~= f.ınlh·Nc bn~.lnnmı::-tır. hareket eylemektedirJcr. J 

k k 

-.. :J rl orn ta.nıamile dolmuştu. maz. Mevkuflu mevattan J • ~asta Çinliler hudutta as· i 

te rar arışmalc ve ilk va- rafımda Hintli gibi ba~ırı- B Samiler arasında Şi~lf mu· d -·ıd· V-''-"' ı ı __ ff + \"cnizclos misak ııkcli f I ~ " eie! ır. CKaıeti ce i enin kederini (20) kilomctro gc-
'Zİ e o arak demir almak şıyorlar, ısaınimane nüma- a.rem hitine mensup bir çok süslü talimatnamesinin 12 inci ~ için Ankara ya gideceğini ri -almışlsrdır. 
gücüme gidiyordu. Demir yişler yapıyorlardı. Eğer hanım vardı. Bunlar,ınuha- maddesi sarihtir. Muhake· ~ söylcmi,tir. + l\J. Snovdenin talebi 
alındığı sırada vapurun cebimde 59 metelikten fez· Şehremanetlerile iderei !.:emeyi dinlemek için bil- menin taliki lhımgelir. ~ + (;arn mubadiller mn- ~erine Lihidc heyeti 
~inciri zemindeki bir de- la .aervet olsaydı JUrada hususiyelerde gelecek 'hassa alaka gösteriyorlar, Müddei umumİliifn bu ~ liyc veldiini ziyaret etmiş- umumiye içtimaı pazartesi- l 
tikten göçer. Kolayca kay- kenclımi pek rahat addede- b en ön 1aRarda yer anyor- tekildeki mütaliaaını mü- ~ lerdir. re kalm,.ıır. ..J 
:sın:nk•:ın•:aıı:.i: =~~ :m:my:~~~7:,:~ s~~t:li~:t"!~u:ti~=.c~;a· ~·:;~ !~.r:ın:ıı .~~~ ::ı,~ :'!:: -:;:;...: '"j--""-;;.~~=-"';:":~:;~::·_,"'"'~''j 
yerleştirmek lizımdır. Zin- l mn takriben 90 kilometre nete gelen bir tezkcrcch: aıöstermiyorlardı. karar verdi. 
cirin her bir boğmatı taJc. 1 mesafede olduj'unu ötren- ,.ehrıımanetlerilc idarei hu:ıu- Saat on buçuk oldu. Aliye Alakadarlara yeniden 
riben on kilo sıkletiade dim. Artık kendime bir siyclerc.lc Barem kanununun H.ın avukatı Sadi Rıza B. tebligat yapılarak muha-
olduğundan insanın eli her yer tedarik etmek icap c· gelecek . en eden Wbnren koridorda dolaııyordu. Mü- kemeye 21 eylül cumartcai 
lihza ezilmek tehlikesine diyordu. Onu da buldum. ek.kilesi ıneydamda yoktu. sabahı ax..r -zada devam tatbik edilcce~i bildirilmi~tir. •• ........ 
maruzdur. Bir defa bu itte Ev boyacısı olarak hiz. fakat Aliye H. gelmiıti. olunacaktır. 
üç parmağım ezilmişti. met etmeji teklif eylemiş- Gazı' vapuru Muhakeme zamanından bir Muhakemeden sonra ' 
Acısını uzun müddet tim. Bana yiyecek veriyor· 'Sllal evvel, kimseye görün.. ultlandılt odada sabıfllZ· 
çeW.im ve çahf&llladım. lar, yatacak yer gösteriyor· -·- memiye çalıtarak, gizlice lıkla neticeyi beldiyen Aliye 
Şimdi, şurada -güzel bir lardı, üıte günde beş lcu- Gelecek sene adliye binasına gtmıi,,vekill H. n muhakemenin ka.lcbfı 
masaya oturmuştum. Etra- ron alıyordum. •Viran" ı ~ J1 lece':.. tarafınd&n &19 dairesine bildfrilmit ve Altye H. h--

h 
- k b insa ooi K ~-fımda er şey güzel ve ca- gorme arzum ana yalnız .. götürülqıüıtü ·. Orada bir men odadan çıkarak adliye 

%İpti. Ellerim temizdi. üç gün müsaade bıraktı. Seyrisefain idaresinin ye- odaya saklan~~ıtı. daire.sini terketmi~r. 
Bir saat .sonra en hasis Dördüncü gwnü pılıyı pır- niden vapur almak teşeb- KorJdo.rda yalnız ıahit Aliye H. , asabi ta.V\n-lu 

işleri yapacağımı düşündük· tıyı topladım. hüsünde bulunduğu ve ah- sıfatile çafınlan Mm.Man- idi. Kafi derecede ıü!1ü 
çe adeta hasta oluyordum. [Bluııcaı nacak "lan bu vapur:ardan nlğin annesi Mm. Dtrohi 

Bildiklerim dediler ki: .. Git· Edebiyat birine Gazi H!. lerinin bulunuyordu. Fakat kalın 
meğe mecbur musun ? " isimleri izafe edileceği ya- ve simsiyah bir örtü albnda. 
Cevaben dedim ki: "Eter kODf re Sİ zılmıştı. idare erkanından Gazete fotofraf muhabir· 
beni bir müddet daha bu- cu··.,_eı ' bir zat oı:unlan söylemiştir: leri tarafından r-minı·n ,. san atlar bi.rliği de- Y ..... 

rada alakorsanız 'kalırım. hiyat şubesi heyeti umumiye idareye her zaman bir ahnmufndan korkuyordu • 
Bana temin ettiler. .. Biz it;tim~ı hu haf ta sonunda çok vapur teklifleri yapılır. Örtü akıında terliyor, sıcak-
f eni maalmemnuniye ala- ynpılncaktır. edebiyat ~lemi- Yen.iden birdenbire 1cırk tan bunalıyor, aene 6rtQ-

kuruz." ne mensup kırktun fazla r.at şirketin tddifatta bulunduğu sünü lq.,ldınnıyordu. 
S<nü tekrar ettirmedim. · edebiyat şubesinin ilk heretl doğ'ıiı değildir. Kızı~· Mannik, gel-

.Bir iki gün daha ge~irdim. umumiye içtimnında ha:m 'Eski olarak atınacak otan memirti. Mm. Manniğin 
Niluıyet zarurete boyun c- bulanmu .. ı:fardL b. babası Herant B. le diğer 
tere'k vapura avdet ettim. ır ~apura Gazi Hz. terinin 

V b 
· E.debiynt şubcı:inin mii"-t:ıft isımlcri ven"l-e"'ı· de d~ru §Cıhitler de meydanda yok· 

apura tarzı lca ulüm "Ri- ....... o "lS .idare he,·eti edebi'll_·atla ..ali\- d...ıı.·ıd· ld '"'""' · · · - tular. 
ga"lı bildiklerim yanındnki kadar .,:.nç ı'h--' ... _:ar L-r'-e".·ın ""15' ır. ere uaZt ısmmı 
t.a h

. L ___ • ord ı:r '"'' ne "' "' eski ıbir vapura değil, ge- On bire on kala;mahke-
rza ıç oenzcmıy u. edebi' at subcsilc de alakadar ld R v -ptan lıidd tten le"" - - J • lece\ sene yeniden inşa etti- me kapısı aÇl ı. fyaset 

n.a e opuru- olm:ısmı istcmiı:. , nizamname- H k B k yordu. iki günden beri a- ~ reccji bi1' vapura verecektir. mevkfüıe i met · çı tı, 
nin ldarc heyetine verdiği sağına Osman, ıoluna Adil 

zimete bazirdı. Beni bekle· seJahi,,·cti l"Ullamırak ıedcht 
b l 

J Konservatuvar nerede B.ler oturdular. Hikmet B. 
meğe mec ur o muştu. neşdratta görlılen biıtiin im- di 

Sekiz güne kadar vapu- 1 k mübaıire ıeslen ·: 
?.aiarı toplamış, yeni bir liste yapı aca Ali H b nı terketmekliğim lüzumu- ,_·.ıınmış ve l>u ze•·atı .. , .1•8 I k k - Çatır, ye • inU , ... c. • .. , . nşası ta arrür eden ·on- <=--~- Mm M 

nu teblit etti. Bundan baş- ka)·detmi;tiı:. G. S. B. E;-...Jebı' _ ~ P,.,... • ari... 
.__ -. :.oı.ı servatuYar bina:.ı için yer B sonra maznuna 
JUi ceza ola~ak bir hafta yat :subcsi he\.·ctl umumh·c.-si iraz 

ı d ı __ ,.....__ J aranmaktadır. Emanet bina- h vek·ı· <:- di 
para ama an ça ışa~nı. içtimaa ~ğmhrken bu li. tc ma ıua yere ı ı ... a 

V 
•R· d •<:..-t f nm Tıı'ksimde insasını dib,ün· Rı B ae'..ıı· Ne mu-ekici 

apur ıp. an ~e • de beraber ncşrolunacaktır. · za • 
0 ıu · • 

tco,. '!• ui~t eylediğin- !ibber aldığımıza göre bu nıekte lse de hu henüz 'knt'- lesi, ne de Mm. Manntk 
den yakında geleceğimi edebiyatçılar listesinde 130 ilc~memiştir. Yer tcsbit edil- yahut Mari geldi. 
ııifanhma bildirdim. •Şe- dan fvJa isim bulllnmaktadır. meden de proje yııpıl:ıma- Sadi B. dedi ki: 
ldteo,. ya vardım. iki gün mnkrndır. Bu bina için, \'i- -Bendeniz Aliye H.ın 
aonra Ücf'etini aldım. E!,er Devlet ban kast lılyct 100 bin lira tahsisat veklletini haizim. Ancak 
mahalli memurin •lsveç,, kabul ctmi~tir. muhakeme devam ettiği 
ten tardedilmiş o1dutumu G ı _ _ • _.., takdirde müekldlemin ih-
ötrenirlerse alb ay hapis eıecek sene faaliyete Buz az geliyor zan da aıümkündür. Benim 
ceZ&S1 vi-J.ömi biliyor· gPrPCek D bu husuata söyliyece&im ı•J .... -.15. ""Y- c\·am eden sıcaldıır yii· 
dum. Bu sebepten dolayı Husuai eurette aJcbiunız 

mal
"'-- zümlen buz buhranı ba, ıgös-

paruat almır- aidcmiyor· u.u.ta &are 6nibnür.deki 
dam. Diler cihetten •Sto- 1930 :eenes1 arfmc1a DeYlet termiştir. Günde 7$ ton buz 

kbolm. oldukça uzaktı. Pa- benba ftlea tet*kftl ede- imııl edildiği halde bu, Ufi 
raını yol masrafı olarak ede ve mali abada faali· gelmemekte ,.e gündelik sar

sırfetmcklitim tebliltea var- yete bafhya ... ktar. fiyat 80 tonu geçm~ktedir. 
dı. Nihayet han- cft....e. Dev!et Nnbamm tefek· 

var. 
Ceza usulü kanunu tatil 

zamanında yalnız müstacel 
davaların görülmesi lazu
munu '~sbit etmittir. Bence 
bu if müstacel deflldir. 
Evveli bu bapta bit' karar 

r- e-- L..!11.I :ııı......__ r~zhı ihtiyacın bir kısmı 
mek fikri tereddüdüme cra. awü için ... ~ eden 81&1 • eermaye aailam para olarak stok bu1Jurdan temin edil- isterim. 
lebe çaldı. Yeni bir kat bugün tamamen llGJNme- mcktedir. Mm. Mannik ıehnedi. 
elbisem vardı. Onu satarak tin elinde hazır acldedlle

parasile, gidebileceğim ka- bilir. Mezkur sermayenin Hamallardan şikayet 
dar yol almıya karar ver- mlktannı tlmdiden kat'i 
dim. bir aurette teabit etmek 

Bu elbiseye on btş İsveç mtbnkh dıellhede ba mlk· 
kuroRu verdiler. Bu para tann •ltıevaa bir Devlet 
•Stokolm. civannda bir bank._ •ı/ Y.BJ:ısı• kA· 
köye bilet almakhğım ve ft olacak '* ~ z ceJe lıııu
yol nevalesi tedarik etmek· luıidutmau ..... 111 ıh lllrlz. 
lijim için kifidi. Biraz DeYlet banh·- ..... 
ekmek, sucuk ve cııara külü tabii kilat punnwa 
aldım. Seyabatınun matlüp kıymetini tudik lusınma 
aayesine henüz vasıl olma· ittihaz edilecek tıecllNıt.m 
mıştım; •Viran,. ı kollanm beti-.,.a olac:aktar. Aec.k 
arasında sıkmadan daha parallllZID ne tarzda luy
bir çok manialar atlatmak- aaethli t.Wt etmek lazun. 
1-tım icap edeceğini bili- gelecefi llaklanda kat'ı . 
JO?dum. Maımafih pyet kararlar mi'ıtelaaısıalardan 
eendim; Is, f'Ç dJ.lanmn beldeQmekte olan raporun 

~ ~ IODI'& alma-
•W amır. rUR'daa istifade eakbr. 

Uman ,nkeU hamallar 
bakkında fehremaaetine 
fiklyette bulunmuıtur. 

&. pkA,..te laanwla!!n 
....... _... ..,. talı· 

mdft~aider
ddded m""8lt eeltep ol
-•· , ..... prketl ha
............ blrlU-
rett. nh • .._ ....... 

lanm ........... . ..... 
isteılin 

lngiliz lirası dün 1016 
kuruşta açılmış, ıoıs ku • 
rup kadar dfişmiiş. 1016,S 
bru,ta~. 

iin~ davanın amme hu
kuki namına tetkiki kara
rile beraber mahkemede 

a:· .... :::::·•r•r•ı•=ım::::::..,..ıı::a 

Kaldınlan kararlar 
Mukaddema Heyeti mah

ıusaa hakJaanda hJdemıu 
devlette ademi Jstlhd:ım ka-
rnrı -,rcrUmiş olan Nezip ka
z.ası tapu memuru sabıkı Ha
san Münif ef cndi, Gülnar 
ziraat bankası mukayykil 
Abdullah Necip efend4 ~y
ban kllDSI sabık maliye tah
sUdarlmadan Ayqh Mehmet 
dendi ve Kilis ziraat bankası 
odacuı Ahmet Hamdi efm
diohı llakllftlld.ti brarların 
ftl"IM .Al bıw liefdhtce 

olmasına rağmen benzinin 
uçukluğu U.rkediliyordu . 
Kendisini yakından tanıyan
lar, Aliye H. m rahat!:ız 

bulunduğ•ınu söylemi~lerdir. 

Tabanca ile atq hadisesi 
neticelerinin herkes ve bil
hassa gazeteler tarafından 
alaka ve ısrarla takip olun
ınası , kendisini büsbütün 
siniı'Jendiryormuş . Baro 
dairesindeki odada birbuçuk 
saat lntizann da kendisini 
hayli •ıktliı halinden belli 
oluyordu. 

Bu dedikodulu hadiseye 
bmi kanp.n musiki mual
llnıi M. Be1"2er dün adJi
y~ görünmemiftir. Bu
nunla beraber btanbuJda 
olduğu ve verdiği IÖzÜ tu

tarak muhakeme bltlnciye 
kadar buradan gitmlyeceii 
temin edilmektedir. 

Altı gazete 
İrtişa tahkikatına ait 
neşriyat sebebi le dava 

edildi 
lstanbulda çıkan dört 

sabah ve iki aktam gazetesi 
aleyhine müddei umumi
likçe dava açılmlfbr. 

Dava , irtlp tahkikab 
etrafındaki netriyat dola
yısıledir. Meklum olması 
icap eden tahkikata ait 
ifşaatta bulunulduğu mev
zuubahistir. 

Dava , ceza kanununun 
161 bıcl maddesine göre 
açdmıfbr. Evrak, ikinci ceza 
mahkemesine vertlmittir . 
Eyl6Hln yedisinde muha
kemeye bqlanacakbr. 
0.ft edilen altı p.zetel•, 
gazetemizle ·ikdam .. , •Mil
liyet,., •camharlyet,,, •Son
aat,, ' • Akpm " n81deri· 
.,, dit. 

Manzume davası 
• Railllli Ay• llleCllWlsı 

aleybine « 5-i arbeden te
hir > terJlYı.lt Wr -DM•eı-
dm dolayı müddei U111uıilikçe 
açıla dan. •fttı i~inci ceuda 
ri'.ret olUllAC&LU. Mes'ul mil
dir Bellçet B. nhatm buluadu
t-n• m·~ &J .ı ıt• 
kal .... 

K1şa hazırlık 
~~~~----~~~--

Emanette bir komisyon toplanıyor 
~chrcmanctindc kışa karşı şlmdiclen 

lızcrc birkaç gune kadar bir k6misyon 
komi::;yonR Muhittin n. riya set edecektir. 

tedabir alınmak 
roplanaca'knr. l\U 

• Şehremaneti şoförler h:ık· 
kındıı yeniden bazı knyıtlar 

\'azctmiyc karar \'ermiştir. 

J)u ciimlcden ol:ırnk cu
riiın i"liycn Ycyu sabıkalı 
şoförlcric otomobli sahipleri 
icrayı sıın'attan menedilecek· 
lcnlir. 

• Ot.>mir yolları inşaat re
isi lz?.ct bey Kayseri - Si\ras 

h:.ıttrnın ,.c yeni bina in~arı

t1nın tcf ti.-i için Kayseriye 

,.-;itmiştir. 

• 1-:Ykaf müdüriyeti umu
mivesi bir zevtin müta-. . 
hassısı celbine knrar vermiş
tir. i\liitelı:ıssıs 1·akında An-

ka:--aya gidecektir. 

• hpany-ı sefiri Ankaraya 
gitmiştir. 

• !\:ıfi:t ·vek~1eti .Anknra 
ve ci ,·:ır l ollannın in~nsına 

ömimlizdc\d. İlkbaharda başla
yac,aktır. Bu yolların istikşafı 

için şimdiden münakasa 
:ıçılnıı~nr. 

• Ankara imar miidürüri· 
yetine nit kndro tanzim edil-

mi;-tir. Bu kadroya nazaran 
mtidüri) ette maktu maaşlı 

memurlar istihd:tm edilecek
tir . Kadro heyeti vekilenin 

ilk içtimnında miizakere edi
lecek \ e hemen tetkik olu-
nacaktır. 

'* llayvanları ıslah encü
meni tarafından bu sene do-

kuz ,·iliyette muhtelif tarih
krdc hayvan sergileri açcla· 

caktır. Bu husustaki istihza-
rata devam edilmektedir. 

* Dil encümeni azasır.· 
dan Fazıl Ahmet, Ruşen 

Eşref, Ya\up Kadri ve 
Ahmet Cevat beylerin An
karaya gitmeleri üzerine 

ııblahlardan ( A ) harfinin 
tetkikine başlanmııbr. 

• Memleketimize damız· 
lak hayvan celbi için Av-
napaya aideo heyetten ls
taaW t.ıta miicliiriyetine 
selen bir telırafta ilk parti 
olsak 265 damazhk hay
WD yola çakanldJtı bildi· 
rilmiftir. 

• Y...- daha çabak 
~ içinF.wt 
...,. ~ çoplt
... llaiacle ....... *· ..... 

• Kadınlar birliği tara
fından bdınJarua polis ol-

mua baklanda viliyete ve
n1en işti• semet• venni
,-eaelc 111>idir. 

* Pcıte belediyesi he" 
yeti fenniye müdürü beJe-di 
tetkikat yapmak üzere şeb• 
rimize gelmişti. Mumaileyhe 
bu tetkikatmda Emanet ına" 

rnına heyeti fenniye nıüdiirİİ 
Ziya Bey yardım etmekte" 
dir. Macar mühendise Ha-
rilacdcgin apartımanları 

da dahil olduğu halde şe" 
birde Emanet tarafından 

yapılmış bütün binalar, 
yollar, köprüler, haller, 
mezbahalar gezdirilmekte • 
dir. 

* Ali H~tısat medisi aza· 
la rı bugün Haycforpaşad• 
demiryollrı binasmda içtiın' 
edeceklerdir. içtimada Ka
radeniz vilayetlerinde yapı" 
lan tetkik seyahati mevzuu 
bahsolacaktır. Bu lıutmst• 
bir rapor tanzim edilecek" 
tir. Rapor gelecek hafta 
içinde Başvekil ismet pş. 
Hz. ne takdim edilecektir· 

* Maliye vekaleti 93() 
bütçesinin hazırlanması it;İll 
vekaletlere birer tamil11 
göndermiştir. 930 bütçesi 
bu seneki bütçe esasatm• 
göre tanzim edilecektir· 
Yalnız umuru nafıa ve de
miryolları için t 5 mil yort 
faz1a tahsısat vazedilmiştir· 

* iki gün evvel lktısat 
vekaletinde toplanan ~ 
misyon Rusyaya ihracat 
yapacak tüccarın listesini 
Rus mümessillerine ttvdi 
etmiftir. Pazartesi günkiİ 
içtimada tetkikata devalfl 
olunacaktır. 

* Geçen ay içinde uına
nımaza 597 vapur giril' 
çıkmıştır. Bu vapurlardafl 
131 i Türk bandıralı, 26!1 

İtalyan, 30 u romen, 27 -
de rus band11alıdır. Li..., .. 
nımızda pek az gelen ,,,. .. 
purlar Danimarka ve t.eb 
bandıralı vapurlardar. 

* Zaro ağa .. Amerik' 
denilen tu memleketi .,,,,. 
la•kkalc ridip precei-'-" 
demektedir. 
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Bizim mürekkep yerine fılim, kağıt yerine beyaz peı deleri kullanan 
rakiplerimiz dünyanın en şayanı hayret adamlarıdır 

Sinema gazeteleri hesabına harp sahalanndo 
.........____ dolaşan operatörler -

S
i bir kıt'ayı dolnşırlnr, 
nema g:ııctclcri.N Bi· ti.in yarın 

?.im miirckkcp yerine onlar da bizim gibi . 

O
" filim, kaıtıt )'erine rede yıırnı.:aklarını hangı 
•} ı:ı· ne • d ·u· 

k 
1
az. peı ddcrl kullanım rn· lekctin coprııkların a ) 

rı erınfr "l l k . . mem . . 1 \·c 
1\,,

1
• • z ... ·' em c t:tımızc ni\·ccekJerinı bılmeı er· 

"•11.az ,J 1. urnJarında 
ı · gelen bu kabil filim- nihayet on ,ırın 

t A.,. ' k d . . tlatmo ttıhıım· 
~ rupn Ye; ~·1 meri ·a a biril>Lrlerını a • . . 
r~: revııçtadır. Cöstcrilcn miıJfersa bir rckııbct ıllctı 
le et buralarda ) uz bin- yardır. an 

1
htcc azası olan mu,ızzam Sinema gazeteciliği yap . 
"tkk .. ıı h .::;e'l·den c\-~ tıl ·u er vücuda gctirmi~. bir opera tor er ~ 1 

trn 1. bık ani va-
a gnzctecili~i ile u~rn· cl seri, e ı ça t ' .. 

Ş;ıtı b' ' ,·c u-.cn· ır"ok ·· 1 • r k , eren 'Y alj . <r · mu~ssesc crın a· kitte ·urur 
ta: et s~hasına ~irmcsinc, or· miyen bir :ıdam olmak mcc· 

~a ınılyonlıırcn liralık ser- Lu;iyctindcdir. 
llı:ıye dökmesine sebep ol 1 vaki olan bir ha· 
~ - ~y~c U'lttır. . • f"limc çekip de\'clope 

S 
dı ... cyı ı .1 

ba ~ncmn gnzctclcrinin mu· edine~ bunu enseri va-.ıra 1 
e 

t0rtırır Ye muhabirleri opera· 
01

crkcze gönderir. 
erdir d !) . . Orada onun gibi ll) :ıııı.n 

) aıma mcnıklı \ak'a ,a· .. bir ku"c"indcn gclmı~ 

1 nı dikkat hadi e nrayan d~rlt cc fi)iı~ parçası vardır. 
il «damlnr bizim J!İhi bir bın er 

11!)t u Bunlar bir arnya getirilir 'e 
(l , . cfteri n<! J,ur,un kalem b" h ·>-... ı . .. g·ıı"tc~inin ır mı::. ası 

1 
"' bir objektHlc i:;- gön r· .:ııncın.. ' ·'" • 

l
er. Bizden ayrılıkları yalııız; nıeyd~ınıı çtknr. 
>u ı · · Sincınrı salonlannn t..!\'Zİ 

\adardır. Onlar <.in bizlın .. .. .. · · 

ı; 

Sinema gazeteleri hesabına çalışan 
arasındaki hadiseler 

operatörler 

bitmi~ değlldır. O laycnkatl 
yeni hadi eler arar ve hiç 

durmıımnuı:.ına lıurndan orn· 

1
•0, oradan buraya 1 o"ar du· 

rur. 
Sinema ~az~t.ccilijti umumt 

harpten evvel ilk evvel J'ran· 
sada meydana ı,:ıkmı~ Pnte 
ve Gomon ~irketlcri bu i;-le 
uğraşmıya bıı~lamı~lnrdı 

Sinema gazetecileri rıra· 

sınd.ı ilk ~ayanı dikknt ha· 

Alman kadın layyaracilerinJen 
Tea Raş bir ~irıema gazetecisi 

ile birlikle 

dise bu ı;ı ı .ılıırdıı 'uJ...ua gd· 

mi~tir. 

1 lindi:;t;tndn büyiik ,.c 
zegln ınihracclerdcıı biri sa· 
rayındn muazzam cııhkler 

tertip ecmi,tl. Bu cnlık-
lcri filime ekmek üzere 

Comon da Pııtc de Uindi-,· 
tnna birer operatör gö.odcr· 

mi\lerdi. lki opcrator işlerini 
miikcmmclcn gördtilcr 'e 
aynı 'npurla Fran:::ıııya dön· 

• Mani - Blanc. ın en yüksek 
noktasında iki sinema operatörü 

filim almıya çalıyışorlar 

düler. ~Inr-.ilyadan trene hin· 
diler. Fukat <;onıon oper~tii· 
ni zeki bir udnmdı. Dnha 
evci tertibat ıılnı~ \'c filim· 
)erini Jur:::ıilya.<.hn otorno· 
billc Pnrbc ~önderml~ti. 
Patc operntiini pıırıuıhtn 
ayak ba tığı dııkikolarda Go· 
ınon lıpcrntorün•ın rilimleri 
tek:::ıir 'e incnrnlııra tcv7.I 
edilmı bulunuyordu. 

Bundan bir ~ene kadar 
sonru Parbtc hiıyük at } ,,. 

İspanyada askeri bir meıasimı 
b1r binanın damından ı~bıt.., 

çalışan operatör 

~'lbi 
1 

. . . . .. lilir J"akııt opcraturunun ı~ı 
tc , bır hııdı.e ıçm bu- C{. • • • • • • • 

,, ---------~------ • • • • • • ot mumasil teahhütler belki 
bulunur. İngilteredeki bü· 
tün sınıflar ve fırkalar bu 
misakı ta başından kabul 
ettiler. M Briyanm maharet 
ve tecriibesi, Her Ştresınan 
ile diğer liderlerin şayanı 
hayret medeni cesareti bu 
muazzam işi son derece 
ilerletti. Realist bir adam 
olan M. Musolini, bu işe 
her müzahereti gösterdi. 
Sayısız müşküller bertaraf 
edilmişti. 

11 ıtlc:tlıedesi 

4 1 
.. ·t /ef/Lokrasisi aras11ula sullui 

(•rupau111 < oı ( 1 d . · ctlmı u1tıa ıe e ... 
rn üs a le 111 et ı l e 111 uz · 
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Almanya, umumi harpte, 

gerçi pek acı tecrübeler 
ıeçirmişti, fakat onun ati • 
Yen, askeri muvaff akiyetler-

bir hale girmelerini 

1 

sıkı .. _J l 
. etmek nıucaGe e 

tenun • 
beplerini ortadan kaldır· 

de · p n meyus olmasını ıca 
edecek hiç bir sebep yok· 

~: Alman orduları, henı~~1 

t'' Qlen, yalnız başlarına bu· 
bun dünya ile düğüşmiişlcr; 

Undan başka nisbeten ıaif 
Vu ~ • f"k) .. acız olan mütte ı · erını 

de kcndilerile birlikte :sÜ • 

tiiklem~şlerdi. Fransayı ha· 
~biden kurtarmak uğrunda 
lısyanın, lngiltere impara· 

~Otluğunun, İtalvnnın bütün 
ıtu . • 

ctreti, Ameıikanın kud • 
~etinden büyiik bir kısmı 
ıstihlak eclilmis y~hut aza· rn· ~' A 1 bir surette sarfodilmiştir. 

taba bu şernit ycnidan 
avdet eder mi? 

Acaba Almanya dünya· 
?•rı en büyük millet ve 
ını k Pratorluklarını tekrar 
~ndi aleyhine sevkcdecek 

~:ni bir vaziyet ihdasını 
~u - l rı· Şunmüyor mu? mesc e· 

ıra bütün kökleri Ren 
~d:hrinin iki sahili üzerinde 
l 1 19 .. t • 23 senesinde ınus· 
tkbel neslin Avrupayı 
0Prak ve kül içinde gör· 
ltıeınesi için hiç bir sebep 
Yoktur 

k lngiİterenin bu vaziyet 
d arşısında siyaseti, devlet 

ahilindeki bütün fırkalar 
~rafından şayanı memnu· 
llıyet bir surette anlaşıl· 
•n•şt 1 b'"t"' b · 1• ngilterenin u un 
b~defi nüfuzunu ve mena· 
k llni kullanarak ve bunları 
lıllanmakta senelerce de· 
~ın ederek Fransa ile 
tıı lrjlanya_ıım iktısadi1 içti· 

t\ı, ahlaki bir surette sım· · 

se k ı"ki tarafın mütekabil ma, .. 
refahiyet ve hirbirile ıtınıat 
dairesinde yaş~malarını t~· 

. etmektir. Ingiltere mıl· nun b .... k 
\etinin ali menfaati, uyu 

.. ·adeleye mani olmakta 
muc h rf 
·d· Onun buna mu a ı 
1 ı. k 
h" bir menfaati yo tu. 
ıç1924 te Raınsey Makdo· 

ıd . riyaseti altında te· 
na ın h .. kA 

kkül aden amele u u· 
şe . Londra misakı ve 
n1ctı, · ·1 1925 . ·t·rfnaınesı ı e 
Davıs ı ı a d" . . . tarihi ha ısesıne 
senesının M Balduvinin 
yol açmıştır. . b .. ··k bir 

.. k. nıeti yalnız uyu 
hu u . de .. il bundan baş· 
kudreti ~ 'hükümet dev· 

k uıun hır .d. a . . namzet ı ı. 
· çırınıye rı ge .11• bir kuvvet 

B 
.. le Oll 1 
oy d istifade et· 
· t"krar an · ve ıs ı b" haricıye lan ır 

ınekte 0 k her hangi 
baş a 

nazırı. . hariciye nazı· 
meınleketın 1 ulh u«u· 

d daha faza s o 
rın an bbüs ve hareket· 
runda teşe .. 
. d b lunabılır. 

ler e ~ Ser üsten Çenı· 
Nitekıın . ·ı Fransa 

berlen, lngilte.~e kı eb"ıl her 
d k" mute a 

arasın a ı "t fikirlerden 
· e aı tesvıyey H Ştres· 

·· derek er 
tecerrut e d ' teklif olu-

tarafın an . 
mann n1ütekabil emnı)l•et 
nan, . . . çalıştı. n· 
misakı aktı ıçın Alnıanyn 
giltere, Fransa ~e ka iştirak 
devletleri bu mısa h han· 

k ·çlerinden er 
edere , 1 

•• uğrarsa 
. . bir tecavuze 

gısı ardımına 
ötekiler onun y 
koşacaklardı. b" . 

Bu üç devletten her ırı 
h

h .. dü sadakatle ifa 
bu taa u d b na 
edecekti. Tarihler e u 

Bir neslin, faaliyet ve 
ikdanuna muhtaç olan bu 
itilaf, bir kaç aylık müz~· 
kere neticesinde ikmal edıl· 
di. Nisbeten daha küçük 
oları devletlerin yarchmı da 
temin olunmuştu. Bunun 
neticesi olarak 1925 sene· 
sinin 16 teşrinievvelin de, 
sakin bir gölün suları ke· 
narında Avrupanın dört 
büyük demokrasisi, her ha· 
lü karda kendi aralarında 
sulhü müsalemeti idaıneye, 
içlerinda misak1 ihlal ve 
kardeş bir memlekete te· 
cavüz edenlere müttehid~n 
mukavemete karar vermış· 
lerdi. Bunun neticesi ola: 
rak Lokarno muahedesı 
imza edilmiş ve alakadar 
bütün parlamen!ol~r . tara· 
fından tasdik edılmıştı. Bu 
muahede, Akvam cemiyeti· 
oin misakı ile tam bir şe· 
kilde ahenktar sayılmış, 
bin netice Almanya da mu
azzam kuvvetile bu cemi· 

etin meclisine girmişti. 
y k d .. 
Bu suretle Avrupa, ·en mı 
muhafaza ve vikaye için en 
büyük tedbiri almıştı. 

(Bitmedi) 

TE.ŞEKKÜR 
Berayi ameliye müracaat 

tedavi edildiğim Cer· ve . l •• 

hpaşa hastaııesınue gor· 
ra.. olduğum şefkat ve ilıti· 
muş 

dan dolayı pek muhterem 
marn R"' .. 

sertabip Ahmet uşt~ı ve o-

to .. rÜ Burhanettın bey 
per.a . . 
efendilerle hastanen~n bıl· 
Aınuın heyeti sıhhıye ve 
u d . 
idaresine prk erın ve sa· 

• A şu""kranlarımm arımı 
mımı 

vicdan borcu bilirim. 
Müskirat inhisarından 
eczacı Hamdi Rıfat 

Avrup ile Ame
rika arasına nası! 

girdi? 
--o-

Amerikadan en çok çekinen 
. 

lngilteredir 
Amerikanın en fnzln ta

nıdığı üç memleket vardır: 
Almanya, Rusya, Japonya. 
Gayet gariptir ki Amerika 
bu üç memleketle gayet 
az temas ve münasebette 
bulunur. Bunun sebepieri de 
yok değildir. Umumt:harpte 
Almanya ve Amerika iki 

düşman devletti. Bu müna· 
feret sükun bulmakta, fakat 
bu, bittabi , yavaş yavaı 

olmaktadır. Rusyaya gelince 
sözü, Staline bırakalım : 

"Ruslann ihtilalcu telki
na tile Amerikanın pratik 
ruhunun birleşmesi , ameli 
Leninismin esasıdır.,, 

.Amerika me bur tnuha· 
ceret kanunile Japbh hal· 
kının önüne bir nevi perde 
çekmiş oluyur . Bunlara 

rağmen bu memleketlerde 
esasen müttehit cumhuri· 
yellere karşı bir hüsnüniyet 
hüküm sürdüğüne şüphe 

yoktur. 
· Almanlar memleketlerini 

yeniden inşa etmek husu· 
sunda kendilerine Ameri· 
kalılar:ın ettiği yardımları 
minnetle hatırlarlar4 Ru lnr 
ise sanayilerinin ;hyası ve 
zengin mcnbalanmn i le· 
tilmesi · çin Amerilc:a teknik 

ve serınayesine mutaçtılar. 
Sonra esasen !İngilte em· 
peryalizimir!den fena halde 
korkan bu mHletlerin A
merik n empcry liziminden 
pervaları da olm mnk lazım 
gelir. Rusyada mevki ve 
nüfuz sahibi liderlerden 
birisi bir beyanatında de-

mitti ki : 
"Amerikn müttehit cum· 

huriyeti dünyada yegane 
büyün memlekettir ki men· 
faatleri Rusyanın menfaat· 
lcrile taaruz etmez. Ben de 
bütün Rus milleti de Ame
rika dostuğuna in nırız. 

Esasen aramızda nn'anevi 
bir dosluk vardır. 

Dünya~ın her hangi bir 
memleketinden gelmiş olan 
bir sefir Moskovada Ame
rika sefiri, kadar itibar , 

ehemmiyet ve ciddiyetle aö· 
zünü dinletemez. 

Japonyada bir fırka var· 
dır ki, münasip bir fırsat 
zuhurunda Amerikanın Ja
ponyayı ezeceğini söyliye· 
rek halkta bir Amerikan 
düşmanlıAı uyandırmağa 

gayret eder. Bu farka da 

1923 senesinde Ja.poııyanm 
başına büyük bir felfıket 
geldiği zaman Amerikanın 
bundan istifadeye kallu~a· 
madığını, bilakis felaketzc· 
delere yardım etliğini gö· 
rüncc nokta.i naz, nnın 
yanlış olduğunu anladı. 

Bir Amerikalı muharrir, 
yazdığı bir makalede di
yor ki: 

"Balkanlarda, Avusturya, 
Macnristanda, Çekoslovak· 
yada, hatta Fransada bi~e 
içten içe bir sempati ve 
muhnbbet me,,·cuttur. Fran
sızların nleyhhnizde bulun· 
ması hnıp borçlan meae· 
l fndendi. Ah i bizi s v r; 

hnkkımızdn hüsnü niyet 
besl r. Y nlnız İngilteredir kı 

vıfa ~- . 

Yeni Fransız kadlneslni teşkil eden nazırlar sinema 

-gazelecilerinln kar:,.ısında 
çirmi~ \'e crt~ gth1iı rnhat 
rahat i, gordiikten sonra 

n~ları tertip edilmişti. 

Sinema v;azetccilcri ahada 
mevki ıılmışlar ve mııkiııcle· 

rinin kollarını çcvirmiyc hn
zırJıınmı:;-lnrdı. 

l'nkııt . on d kiknda ynn~ 

ntları mnkinclcrdnn urktulcr. 
Bu ~urctlc miısnbakalar kar· 

mn J\nrı,ık oldu. Erte i sene 
aynı yan:;-lar yapılırken sine· 
ma operatörlerinin yan~ . n· 
hasına ~irmeleri menedildi . 
Yan~ murettiplcri knrnrlarınm 
ratbikine çok sıkı bir şekilde 

nezaret ediyorlardı . Buna 
rağmen iki opcnıtdr sahnyn 

girmiyc muvaffak olmu~lıır 

yarı~ları filime çekmişlerdi. 

Bunl.ırdan biri mııkine. ini 
sökerek kuçuk kiiı;iık parça· 

k · · gene ort.ı· 
a"-:ığı inme · ıçın 

• l>eklcnıi ... tir. 
Jı~ın knrnrmnsmı 'ete 

Bir yan:ır dağın faRlıY 
h p s::ıı·-nıısıl ~eçtiğıııi, hır ilr · 

. . b"ır cşkiya b:ıskıııını 
nesıııı, 

filime nlnınk için lıa-y:ıt;:ır;n~ 
tclılike} c J.."'0)3n opera or 

b. çogu 
vardır. Bunlardan ır t 
ölmüş, bir kısmı da s:ıka 
knlmışJardır. . .~· her 

Sıııema gazeteı:ılıgınde 
- , t ıazmdır 

şeyden ev\ el sur a . • or 
dcmiştık. 13u tıu u ta ılk rcı.. . 
fraıı•adn t9l0 senesinde t~ıs 

' da ı>.ırı te 
edilnıiştır. 14 teııınız 

· · t resıııi geçi· 
yapıl:ııı nıuzaherıye •• 

f·ı· ogle· 
di filme alınmış, bu 1 1111 

• 
k.J 6 ııcııınlar· den soııra nat ı 1 c ' 

· · f rıııısızl rın dıı sıöstenlıııı~tır. 1 
Reni iş al ettıklcri guııde ııfınaı 

lam n) ırmış. Ceplerine dol· 
nurınu~. Jçcrde bu parçaları 

tekrar bir araya g-etirmi:;-ti. 
rnp;eri ) nrı~ gumınc tnkacldum 

eden gc ... ede tribiin lcrin uzc· 
rinc çıkmı", geceyi orndn gc· 

filim de Pariste dört c;a t 
. • t• Op ratörlcr 

sonra irae edılıtıı~ 1• 
. • "k" t v••are ı.1111 r.· 

Amerika tahakkümünden en 
fazla endişe etmektedir.,, 

Meşhur romancılardan 

(Andrev Sontar) son za· 

manlarda demi tir ki: 

"Her giin İngiltere ile 

Amerika arasındaki anlaşa· 

mamazlığm arttığına dair bir 
çok misaller ~öriiyoruz. 

Düşmanlık his i günden 
güne fazlala ı}or. 'fn Bos· 

tondaki çny 21 :ıfotmden 

beri iki Jmillet birbirine 

bu kadar gülünç bir §ekilde 

hasım olmamıştı. 

Artık anlaşılması lazım 

gelir ki alemin sulhu ve 

refahı için en ziynde anla§· 
maSJ lazım gelen bu iki 
millettir.,, 

f ngiliz ve Am rik n mu· 
harriri, diplomat ve müt& 

fekkirlerinden bir çoğu bu 

me el yi tahlil ctmi terdir. 

bu ış ıçm ı ·ı ıı,,,, 

mı~lardı. . . . e bazen 
Sinema gnzctecılen ışt. k dar 

bize bile taş çıkartacak a 
şay:ım tı:ıyret ndamJ:ırdır · .. -·· 

. Aınerika a• 
İn ilterenın ·dd t!e 

b k dar şı e 
leyhine u 11 

. bepler nt< • 
yürümesindeki sc 

lumdur. 
·k dhtın 

Ç- kü Aınerı a un fi t-
piyasasında kauçuk 

k hus)!-
larını el~e . ~uınn i •a asını 
sundaki lngılız p ) ·kn 

S nrn Aınerı 
bozmustur. 0 l ve 

trol n ır 
Rusyadan pe d h bir tn· 
Bolşeviklerle n .~ bnl . ~ ınunase 
kım ucnn ubi .Aıne· . . . Keza ccn . 
gın ır. . . ucııretı 

rikadaki lngılız f d n teh· 
ı traıntı 

Amerikalı ar a A rı"kn 
d ve me 

dide rnaruz ur d aranı 
Jngiliz kolonilcı in f 

b ·knl r çnr. 
tercih fa rı J Uz· 

.Amerikıı. ngt 
Hulns k"'ltürfine, 

1 ·ne u 
lcrin an'ane erı 1' kar ı 

k uıı ara 
ticaretin, ·nn ....... en• 

rl Y ... na spoı .., •. 
hürmetkii. •ıs.... ' 88yfl e 
. hJakına 
lığlne •ıne refahı-

ı;erve• ' 
hayatına, hlike telakki 

bir te na 
edilmektedir. Sir Auklnnd G dd , bir 

çok Çinlilerden bahseder

ken onla· ·• f!Rrphla mı ,, 

"Amerika · mı<ı,, "İngiJiz 

aleyhtarı k s tm·s., unvan· 
larını veriyor e Çinde İn· 
gihzlcrln bn~ına gelen bıilün 

dertlere Amerika nüfuzu· 

nun sebep olduKunu söylüyor. ~~;~=:::~~~~-~11 

Göz Hekimi Lord Riddel de vatan· 
davlarma hitap ederek de· 
mi tir ki : 

"Anıerlk mn emperyn· 
li t, bahri , a lcerl v ticnri 
aıyaseU butün cih na tehdit 

J) ]+Jı1rl Fehmi 
r. D nyolıınd 

l&tttnbul, t" 21 ' .... 
....- Tel fon: I t. 3 .. 
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Rus Çin hududunda vaziyet çok gergin 

Baı makalemiıden mabat ) 

Rııslaı·daı1 endişe 
ediliyor 
- -- - - ---·----

Rir rivayete göre Çin yeniden ıııi'ızak<•r;' 
teşebbü~linde buhııınıuşluı· 

1------------------------------------------------------------------:---------------~::11 v' enizelos Yüzme müsabakamız .,,Sb 
.\ııkara) a gelecekmiş 
l (\ [ tarafı ı inci sayıfanıızdadır J 
Gayrı mubadillerln metalibi 
Diın gayrı mubadiller ce

' ııııy e ti rei•i l.tanbul meb
0

usu 

fÜstarafı 1 inci ıayıfamızdadır J 
Yarq nasıl 

yapılacak 
l\ lüsabakamız hanımlara 

Mdsabakaya 
ba1larken 

Aşk şarkıları 

G eçenlerde b~r 58fı: 
fiyede misafır k 
dım. Gece herktS 

Şimdi İngiliz maliye na
zırı M.Snowdenin La Haye· 
de Yung planına karşı aldı
ğı vaziyete bakanlar • aca· 
ba bu hareket Fransa hü
kumetinin Londra teklifine 
muhalefet etmesine karşı 
bir mukabele midir?• di
yorlar. 

~f:ii~iiiiit[ıii;;M;M:;;M;;M;;;;;;;- ------ l lll>eyin bey ve dığer aza-
dıın mürekkep bir heyet, 
l\fa l~yc \ekili Snraçoğlu Şlik
rli lll'y i zi yn rct ltmiş t i r. 

G a yrı muhıı d ilkr heyeti, ken· 
dilcrin i al :1 kadar eden nıese· 

lcltr hakkında ı· ekll beyle 

(ı;ıı;bıh aldc bulunmu~lar ve 
Anadoludaki \ unan emlaki

nin !ia~·n mLibadillere tefl·izi 
ile, mıısaklrnfat sahiplerine 
~ a pılmakta olan tevziat me
seleleri hakkında bazı talep

krde bulunmu~lımlır. 

ve erkek yüzücülere mahsus 
olmak üzere iki tertip üze
rine yapılacaktır. 

Müsabakadan evvel amıı

törler, yarışa iştiraklerinde 

bir mahzuru sıhhi olup ol
madığını tespit için gazete
mizin daktoru tarafından mu
ayene edileceklerdir. 

odasına çekilmiş, uyunı 1Y1 

gitmişti. 

Benim uykum yoktu. ,. 

çık pencerenin önündı 
mehtabın Marmaraya aksi• 

ni seyre daldım. 
Şayanı dikkat olan nokta 

şudur ki M. Snowden tara

fından konferansta ittihaz 
edilen hattı hareket iptida 
şahsi bir fikir ve siyaset 
gibi göründüğü halde bila· 
hare lngiliz murahhasının 
bütün sözlerine muhafaza
kar olsun, liberal olsun 
biitün lngiliz efkarı umumi
yesının müzaheret ettiği 

görülmüştür. 
Ve Snowdenin La Haye

delci hattı hareketi ile bir 
akalliyet hükumeti olarak 

iktıdar mevkiine gelen 
all'lele hüklımeti bir nevi 
eberiyet hükumeti haline 
gelm;ıtir. Bu vaziyeti gören 
kenferans azası da Snow· 
dene .kallı müsaadat gös· 
termeğe ba~'amıştır. 

Sncwden konferansta 
Yung planının değiftiril
mesini istiyor. Yung planı· 
mn Almanyadan alınacak 
paradan İngiltereye verdiği 
miktar • küçük devletlerin 
hisseleri de dahil olduğu 

halde- yalnız (l)milyon( 400) 
bin lira arasındadır: geriye 
kalanı Fransa ve İtalyaya 
vermektedir. Snowden İn· 
gilterenin hissesinin en 

aı iı (20) milyon isterlin 
lif4sına çıkarılmasını iste· 
mektedir • Bugüne kadar 
Fransız ve İtalyan murah
hasları İngilterenin hissesini 

(4), (5) milyon isterlin dere

ceııine yükseltmiılerdir . İt· 
!erin cereyanına bakılırsa 
daha fazla da yükseltecek
lerdir. 

Binaenaleyh İngiliz amele 
hükumetinin maliye nazırı 
timdiden dava•ında mu
vaffak olmuş addedilebilir. 

Rus • Çin hududunda Çin asi(crluı 

T.oııdrıı, 23 - Çinden gelen son haberler endi~<: 'l' rc 
cek mahiyettedir. llenliz harp başlamamış olmakla beraber 
vaziyet pek gergindir. 

Beya~ nısların rus topra~ına !iirdikleri doğru değildir . 

Bilakis Çin, hadbe vukuuııa mani olmak için, askerini 
20 kilometro !(eri çektiğini bildiriyor. Huduttaki bazı şehir
ler tahliye edilmiştir. 

Londra, 24 (A.A '.- Dall Tdp,raf gazetesine nazaran, 
Çin hariciye nuzırı Ruslarla tekrar müzakerata giri~mek üzre 
i\Iunçuriye gitıııi~tir. 

~~~---------~~---

La h i kont eransında 
Son içtirna pazartesiye 

kaldı 
Lılhi, 24 (A.ı\.) - l\I. Snonlcn in talebi iizerine kon

fcrnıısın heyeti umumiye içtimaı pazartesiye tehir edilmİ~tir. 
Paris, 24 (A.A) - Paris i\lidi gzaetcsi yıızıyor: Artık 

LAhid~ hiç bir ınuı·affakiyet ümidi kalmamış gibidir. Avru
panın teşriki mesaisi siyuseti iflas etmiştir. 

Dil(er cııraftnn 1\1. Scrcsmanın istilıımıı talep eden mer
kez lırkası ile nasyonalistlcrin Almanyadaki tahrikatı daha 
ziyade vahim bir rnziyec ihdas eylemektedir. 

• Ltıhey, 24 ( A.A. ) - Kıraliçe tarafından keşide edilen 
ziyafet mail m urnlıhaslar içtimaının saat 22,30 a kadar 
techhlir etme>ine sebebiyet vemiştir. içtima ınunhasırıın 
aynen teslimat me~elesinc tahsis edilmiş ve gel:e yamı bit

miştir. Alman teslima tının kontrolu hakkında lngiterey i tat

min edecek olan mctln yarın ihur edilecektir. Alman tedi
y.ııu moratoryoma tabi Olduğu takdirde lngilterc, ltalyaya 
verilen Alman kömlirlerl miktarını pek ıa~ıa bulacaktır. 

Get:c, son Alman - lngiliz mülakatının gayri müsait neti
cesinden bıılıscdilmktc idi. 

Dört alacaklı devkt, lngiltereye sene\! taksitinin 30 
milyona iblağı tektfinde bulunmuşlardır. l\J. Sno11dt~ı 48 
milyon ist~mişti. Del'eran etmekte olan ve fakat gııyri muh
trmel olmıyan bedbinane şayiıılarııı şimdiden teyidi mümkün 

ıllelımet Asım değildir. • 

Fransa ve ltalye misak mı aktedccekler 
;l;;M;;;;;e;;m;;;;;ı;;e;;k;;;e;;;;;t;;;;ıh;;;.;;;a;;;b;;;e;;;;:;r;;;ıe;;;;:;r;ll Roma, 22 - ;\!. ;\lıı>olini ile Fraıısz ıenerali i\/. Curan 

: • arasında nıku bul ıın nıülı\kattaıı sonra lcalya ile Frıııısa 

Iezmı·rde arasında bir mi'1ık akti ihtimalleri siyasi mahafilde mc\"ZUU 
bııhsolmı yn başlamıştır. 

Tahdidi teslihat müzakeresi 
Esrarkeşler arasında 

bir cinayet 
lımirde perıembe gecesi es· 

rarkeı kahveciltrinden Ali baba 
ile Yusuf arasında rakabd ve 
f usu metin saik aldu~u feci bir 
kavga olmuı ve Alı baba bi
ça~ı ile Yusufu birkaç yerin
den vurmu;tur. Bu esnada Vey
sel isminde birisi de Yuıufun 
kollarını tutarak Alının hareket
lerini teshil etmlıtir. Yusuf has
tsnede ölmüıtür. 

§ Ahiren İzmirde acı bir ha
di: e olmuı ve memleket haıts
n«I idlre memuru Rıfat elendi 

hastanenin parasından 650 lira 

çaldıktan sonra tegayylip etmlı· 
tir. 

Esloi hır memur olan bu za· 
tın bazı hareketleri ıüpheyl cel· 
betmiı ve hesabatına bakılmak 
lıtenmittir. Bunun Oırerlne me· 
mur efendi tegayyOp etmiftlr. 
Zabıtaca aranan bu memurun 
daha bir çok ihtilasları olduAu 
tahmin ediliyor. 

Salgın bir dizanteri 
lzmirln bir çok mahallerinde 

ku•ma ile beraber bir sılma 
ve dezaııterl ba; göstermiştir. 
Karşıyaka ela bazı aileler oergi 
holindı- yatmaktadırlar. Doktor
lar Amerika ve Fran•adan cel
i e !ilen unların tetkik ve tahlile 
muhıaç cldu~ u kanaatindedirler. 
l:lu unların içinJe mideyi tahrif 

Yaıington, 24 (A.A) - Malümatıar mahafıl, Amerika ile 
lngilterenin bahri kuvvetlerinin 1934 ve 1940 reneleri arasında 
muadelet kesbtdec~I miltaleasındadır. Maamafih, bu hu•u•la bir 
bir itil!! aktedilmiş olduğuna dair olan haberler nabehenglim 
telAkkı edilmektedır. Relılcumhurun bahri siyaseti manevi bir 
muzaherete nail olmakıadır. ÇıınkU gerek riyaseti Cumhur sarayına 
ve gerek Hariciye nezaretine bu siyasetini tasvip eden binlerce 
melcıup gelmektedir. 

Zeplin yoluna devam ediyor 
San Franclsco, 24 (A.A.) - Buradaki bir telsiz mevkii Graf 

zeplinden bir haber almıştır. Bu haberde balonun sabahın sekizi· 
de (Areedvvih) saati 168'30 tulü f<lrkıde ve ve 41.05 arzı 
timalıde olduğu bildirilmektedır Şu hale nazaran balon daha şim
diden Tokyo ile Los Angelos arasındaki mesafenin beşle birinden 
fazla bir mesafe katelmiıtir. 

Telsizde ıöyle denilmektedir. ".$aatıe 50 mil yapıyoruz. Kesif 
bir ıls içindeyiz. ., 

edecek bazı ecnebi maddelerin 
bulunduğu tahmin ediliyor. 

Tarilıi bir Lahit 
Ödemişte bulunan tarihi ve 

kıymetli bir lAhll lzmir müze
sine oaldedilmlıtir. 

9 Eylülü tes'it 
• 

g Eylül kurtuluı bayramının 
teıldi için lzmlrde hararetli ha
zırlıklara bqlanmışlır. 

Se\dadaıı çıldırmış! 
Adanada muallim m~ktebl 

talebe.inden Sakıp efendi ani 
olarak çıldırmıı ve ailesi tara· 
fından vaki talep üzerine has
taneye scvkedilnılıtir. Biçare 
gencin cinnetine bir sevda mese
lesinin ıedep olduQu tahmin 
ediliyor. 

l oy yare ~ayronıın~o 
Tayyare Cem/yeli Kızı/top

rak şubesinden: Türkiye Tay

yare cemiyeti Kızıltaoprak 

şubesi tarfından 30 ağustos 
1 cı29 tayyare bayramı şerfi

ne Fenerbahçede otel Bel vü 
gazinosunda dııns, zeybek o
yunları, Almanyadan yeni 
gelmiş artistler tarafından 
muhtelif numaralar ve tak
litler, monolog, balon ve es

krim eğlenceleri kotlyon ve 
elabı nariyeden ibaret gayet 
zengin bir program dahilinde 

bir müsamere! fevkalade ve
rileceğinden muhterem hal

kımızın eğlenctlerinl temiı.. 

Bazı mubadillerin bup;ün
kti mli~kLil vaziyetten kurta· 
rılmaları ve ikdarları için 
seri ve ciddi tedabir alına

caktır. 

11'/. Si11ıo11 gitti 
:\luhtelit mübadele komis

yonu katibi umumisi l\I. 

Simon dünkü ekspresle mem· 
lcketine anlet etmiştir. i\lu
maileyh lsviçre federasyon 
temyiz mahkemesi memurinin
den olup, aldığı müsaade ile 
ıiç senedenberi komisyon 
kı\tlbi umumiliğini ifa etmek
te idi. l\lezuniyetinin hitamı 
üzerine :\1. Simon eski vazi
fesine aHlet etmektedir. 

Dlin muhtelit komisyon 
reisi ı\I. Holştat, 1\1, Ri vas, 
Tefik KAmil ve Nebil Bey
lerle Yunan murahhasları l\J. 
Simonu Sirkeci garında teşyi 

etmişlerdir. Kombyon k~tilıi 

umumili!\ine, 914 hıırlıine 

iştirak ' •.etmemiş devletler 

tebaasından diğer bir zat 
tayin edilecektir. 

Erkek yüzücülerin müsa
bakası Ağustos 26 ncı Pa
zartesi günü sabahleyin saat 
on buçukta i\Ioda iskelesi 
üzerinden başlıyacaktır. 

Hanımlara ı .ıhsus müsa
baka, aynı gün ün akşamı sa
at onyedide gene i\Ioda is
kelesi üzerinde buluşularak 
yapılacaktır. 

.Hanımlara mah
sus müMbaka 

Hanımlarda üç yarışın me
salcsini biz ı oo . 400 met
re olarak tesbit etmiştik. 

Fakat eğer müsabıklar 
kendi aralarında anlaşırlarsa 
mesafeyi daha ziyııde uzata
biliriz. 

Bu müsabaka erkeklere 
mah>us yarışın aşağıda tes
bit edilen esasatı dairesinde 
yapılacaktır. 

Ylaınız hanımlar i\loda 
iskelesinde yarış günü öğ
leden <;0nra on altı buçukta 
isbatı vücut etmelidirler. 
Erkek yl1zücl1lere 

mahsus milsabaka 
Erkek yüzücülere ait ya

rı ş eı· velce yazdığımız gibi 
Modada başlayacak ve doğ
ru bir hat üzerinde deYam 
ederek Fenerbahçede bitecek
tir . 

\lüsabakaya saat on bu
çukta başlanacuğı için mü

jabıkaların saat I o • ı o, ı 5 
arasında i\Ioda iskelesinde 

hazır bulunmaları lazımdır. 

Junonh nıu~arririn nıe~tu~u 
---------~~Jl!lll ............ ( Ü~tarafı birinci sa11Jamizdadır ) Şehirde fahribalınıLJ a, yakıp 

hunhar, barbar ve vahşi ağa- yıkmaııızla, katliamlarıııızla ve 
dan mürekkep bir orduya namusa tecavüzlerinizie isabet 
malik Türkiye, bir avuç ettiııiz. Halbuki, Yunaıılılar 
Yunaıılılını n, hiç bir milletin medeni oldukları cihetle za pte· 
ı;österem~diği b:r kahraman- !tikleri şehri yakmıyorlar, aha
lıkla müdafaa etliği lstanbula lisıni kesıııiyorl:; r ve nanıus
hücum etti. Ve bunlar, bir çok !arına tecavüz etmiyorlardı. 
defalar Türk askerlerinin yap- Hangi medeni millet sizin YdP-

tığınız gibi muazzam bir dev 
tığı gibi, gayrı muntazam kaç- mu l ı a rebesinde yakaladığınız 
mamışlar, fakat son neferine kahraman ve aslan ( Atananos 
kadar maktul düşmüşlerdir. Diyakos ) u bir kuzu gibi 

Yunanlılar, diğer milletler şişte pişirdi? 
gibi Türklerin elinde esir kal- Bn haller barbArlığınızı, top
nıamışlardır. Dağlara çekilmiş- ]arla, sirnlılarla mücehhez, iyi 
fer ve orada hücum ve savlet l-eslenmiş ve giyinmiş (10) bin 
ederek sizde pek müthiş bir neferlik bir ordumuzun ( And· 
panik tevlit etmişlerdir. roços ) un kummıdasında bu· 

« Beygirierimizin yularını öp- lunan, topu ve iyi tüfengi o:
tüler > cümlesi, sizden okadar mıyan fakat aç ve çıblak bulu-

nan (120) neferine mağlup ol
korkuyorlardı ki, başkaldırmak- muş bulunmasından utaııırıy Jr 
sızııı her emrinizi ifa etmişler- musunuz? 
dir demektir. Hayır mösıö! 5oMiiyon nufuslu koca bir 
Yunanlılar böyle bir dereceye inıperatorluğıın birkaç kleltıye 
gelmemişlerdir. Böyle bir şey mağlup olıııasıııdan utanmıyor 
emretmiye cür'et eden her musunuz? 
Türk detlıAI maktul düşüyordu. Yer yüzünde en eski ve şan. 
Yunanlılar bu durt seneyi esir it medeniyet beşiği olan Yuna
gibi değil, fakat Jıür bir millet nistana söğmek istiyorsıııııız. 

gibi geçirmişlerdir. TEkrar J<eşki Türkiye Yunanistan gibi 
bir eseri san'at olan o eski gü

ederim kl kendilerine esir mu- zel asarı atikası ıe o parlak 
amelesi. "apmıya kalkışan hür 

' tarihi olsaydı ve Yunanistanın 
fert derhal maktul düşüyordu. muharebede , iyi tesiih edilme-
Siz barbar, terbiyesiz ve do- miş ve yarım çarıklı, aç ve 
muzlardan daha kısasınız, Öyle çıplak bir ordu ile gösterdiği 
olmakta devanı edeceksiniz. kahramanlığa malik bulunsaydı 
Barbarlığıııızı her girdiğiniz da bir gözünüz eksik olsaydı, .• 

::::.:::::::::::::.. ••• r.::::::=.-:::..--.::c:: 
edebek olan işbu müsame
reyi teşrifleri ve bu suretle 
kıymetli mlizaheretlerini rica 

ederiz. ••. 
Davetiyeler Kadıköyünde 

Süreyya sinemasında Altıyol 
ağzında tiitüncü Sadık zade 
Hüseyin ve iskele caddesin
de tayyare piyangosu bayii 
Haydar ve Kızıltoprakta tü
tüncü Apturrahman beyler
den ve Bel vü gazinosundan 
tedarik edilebilir. 

Gece lstanbula avdet için 
saat (3) de Kalamıştan va

puru mahsus vardır. 

Yunan ordusunun tahammül 
ve metaneti misilsizdir. 

Sonra Türkler ile Yunanlılar 

meydanı muharebede karşıla· 
şırlarsa sizin galip geleceğini

zi söyiiyorsunuz. .. Ne istihza! 
Muhakkak, barbar, hunhar ve 
terbiyesizsiniz Seyyah, rüya gö
rüyorsunuz. 

Eğer bir gün Yunanlılarla 
karşılaşırlarsa, Türkler kurtula
bilmek için kangi yolu tutacak
larını görmiye vakit bulamıya

caklardır. Sizde öyle müthiş 
bir rmik hasıl olacaktır. 

Devletinizi sureti kat'iyede 
inhilii.I ettireceğiz. Sizin bize 
yaptığınız gibi esir yapacağız. 

Göze karşı göz, dişe karşı diş 
çıkaracaj!ız. Bize yaptıklarınızı 
ıize fal zile iade edeceğiz. ke~ki 

Sıhhi vaziyeti müsalt ol
mı yan amatör yarışa iştirak 

ettirilemez. 

l\Iuayeneden sonra saat 
ı O, 3 o da lıakem heyetinin 
verecegi i şaret üzerine yarı

şa başlanacaktır. 

Hakem ve yarışı müralıabe 

heyeti Spor federasyonumuz 
erkanından bazı zeı·atla yev
mi gazetelerin spor muhar
rirlerinden mürekkeptir. 

MiJsabaka nasıl 
takip edilecek 

Müsabakamız bir istimbot, 
üç mötor ve miktarı kafi 
sandal tarafından takip edi

lecektir. 

istimbot yarışçıların en 

gerisinde kalacak, motör ve 

saııdallar iki yandan yüzü
cüleri takip edecektir. 

Yüzücnlerin beraberlerinde 
getirecekleri sandallar ve ku
lüp lutaları yarışı ancak mev
cut kontrol hattının gerisiııdeu 

takip edebilirler. 

müsabaka nasıl 
bltecel<? 

Modadan başlıyan müsaba
kamız, fcnerbahçede fenerin 
sol tarafındaki kumluk üzerin· 
de rekzedeceğiıniz bayrağın 

altında bitecektir. 

Bir müsabıkın derece al
ması için denizden çıktıktan 

sonra altı metro kadar yü

rüyerek bayrağın altına ka
dar gdmesi şarttır. Denizden 
çıktıkt•ın sonra kenarda ka
larak bayrnğa kadar ilcrle

nıiyen yüzucfı derece abnıaz. 

Yl1zücıilerin dikk1Jt 
edecekleri noktalar 

Çıkış yani yarışa başlayış 
denize atlamak suretile ola
caktır. · 

Yüzme serbestir. Iler mü
sabık istediği şekilde ve is

tedigi usulk yani tek kulaç, 
çift kulaç, urka lbtü ve sair 

şekilde yüzmek hakkına ma
liktir. 

l ler yüzücü kendi seyir 
hattını takip etmek mecbu

riyetindedir. Rakibine çaparaz 
verenler müsabakadan hariç 
addedilir. 

Yüzerken rahatsızlık his-
sedenler, mevcut yardım va

sıcalarından yardım isteyenler, 

yarışı cerkedecek olanlar el 

kaldırarak ve ya seslenerek 
işaret vermelidirler. 

Hakem heyetinin emir ve 
kararları kafidir. :\lünakaşa 

edilemez. 

Bu maddelerde mevcut ol

mıyan bazı hususat hakkında 
hakem heyeti ekseriyeti ora 

ile karar vermek selAhiyetlni 

haizdir. 
::::n;::ı:s::::m::::r.ı::K:r.::=:::::::::: 

bu karşılaşma ben lıayatta bu
lunduğum sıralarda vuku bul
sa da ben kahraman ve şanlı 
Yunan ordusuyla beraber lstan
bula girerek sizi yakalayım ve 
sizin Arslan, Atnas ve Dirakos 
gibi bende sizi şişten geçireyim 
kuzu gibi ateşte pişireyim ve 
sizi yemek için köpeğime ata
yım. Ey barbar! bu olacaktır. 
bekle. O gün uzakta de~ildir. 
bu olacaktır, ey barbarı 

Yunanlılar istikbalin milleti
dir. Büyuk lskender zamanında 
ve Bizans iıııperatorlu~ u esna
sında Ur gün olduğu gibi bü
tün dünyaya hAkiın olacağız. 

Milli bir fahrü gururla 

Jorj Forsenol 

Çıt bile çıkmaması, or· 
talı ğın ıp issız olması 13· 
zım gelen o dakikada kar· 
şı köşkün kahkahaları, şar· 

kıları, konuşmaları bir tiir• 

lü bitip tükenmiyordu. ra 
uykum gelinceye kadar bU 
"bezmin ezeli neşesi., de· 

vam etti. Belki sabaha ka' 
dar da sürmüştür. 

Ertesi gün öğrendim ki 
bu evde bir genç aşik ile 

bir genç maşuka otururnıul· 

Geceleri konu komşunuO 

uykularına mal olan bU 
coşkun neşe tezahürleri 0 

yüzdenmiş. 

Bu haberi alınca üs~ 
Kazım Nami Beyi hatırladı~ 

Çünkü onun aşk şiirler• 

aleyhinde yazdığı makale 
hala hatırımda idi. 

Aşk şiirleri herkesi ala· 
kadar edebilir. Bu hususta 

üstatla hemfikir değiliın· 

Fakat o gece hükınettiıı1 

ki aşk şarkılarının aleyhiıı
de bulunmak lazımdır· 

Mehtaplı gecelerde sivri 

sineklerin sazını dinliyen 

ve odanın inik perdelerir • 

den uyku ihsan etmesini 

temenni eden bir insana 

elalemin aşk tezahürlerini 

dinlemek zor ve acı gelivor. 

7H~ 
---- - -
Kıral Hüseyin 

24 bin lira ile iflas etıniŞ 
Kıbrısta portakal ticare· 

tile uğraşan eski Hicaı 

kıralı Hüseyin son zaman· 

larda 24 bin liralık bir 

açık ile iflas etm~tir. 

Hatıra gelenler 

! layd11tlıılc daii.ssı/a.~ı 
Yunanlı komıularımızın 

kulağı çınlasın; 

"Edmon Abu. "Muasır 
Yunanistan" eserinde şu 
fıkrayı anlatır: 

"Atinada iskiin eden b' 
F ransızın bana anlattığına 
göre hizmetçi•i bir gün 
mahçup bir ta vırla karşı· 

sına gelmiş; F rıı.nsız, heri· 

fin bir ıey istediğini an· 

lıyarak sormuı: 

- Bir arzun mu var? 
- Evet Efendi, fakat 

ceserat edemiyorum ... 

- Söyle bakalım. 
- Efendi bir ay kadar 

dağa çıkacağım. 
- Dağa mı? dağda ne 

yapacaksın? 
- Müsaadenizle ferah· 

lıyacağım ... Burada pasla· 
b·r 

nıyorum. Siz medeni 1 

adamsınız •. Burada pasla· 
nıyorsunuz .. Affinize rnağ· 
ruren yanınızda kala kala 
bunalmaktan korkuyorum· 

Fransız, biraz baydutlulc 
etmesi için uıağına rrıii· 
saade etti. Herif bir aY 

f an· sonra evdet etmiı, ve r 
sızın evinden hiç blr feY 

1 ' Ç'\unamıı. 



Yeni 
icra ve iflas kanun~ 

Şerhi 
yaza~ : l.tanbul icra reisi Ahınet Refik B. 

_ı .••• ı..... ı. · cnia büyük hu
lkinct ctldi b;rlıaç güne kadar ~ · vıçr 

. ,...deriD tecriibe-
iuk~aılanıun P'blert es.. ittıh• eclilıerek -
le.ile yazıl.a hu o.er eylulda pıeriyete g;rec_ek yeni kanunun en 
ıııiil<emmcl llir ıerlıidır. İcra ve illlııa dair en ince meseleler 

salahiyetli bir kalemle tahlil eclilıııittir. Fiyatı { 150 ) kurllft .. '. . 

S _,_ . l b ld Vahı Cihan ve ikbal kDtüphanelerıdır. 
atıı merxezı ıtan u a ' 

Her ltitopçı da bulunur. 

Kayıp cüzdan s • r • 
23 ağustos cuma gunu eyrıseıaın 

Ru nı eli kaya g;ı ile A 1 nnk um 1 L__::_:.:::...::_ __ G.-.ı.--K-;;-:""-rü:-. ·il 
Merkez ıctnl••I: ıa vr 

vapm iskelereri beyninde bqıada. l!eyoQ!u 2362 Şuba 
r.iizdanımı ve derunuda muh- acentesi: Malımudıyo l;lanı altınc!. 
telil ~hasın imzalarile vade- l11anbul 2740 

ıeri ııuıuı etmiş, bıri c ı ooo) lzmlr _ Mersin sür al postası 
ve diğer her biri 59 1 52 J 2 
dolarlık üç kıt'a emre muhnr- { CUMM:URIYET ) vapuru 

• 27 aAastos aalı 12 de Galat• 
rer senet ve Kadı köy ah:ı:ı- , . n. . ı. çartamba 

ıhbmından 1&1••r .. 
asker şubesindeden aldığım :.ı,alu lımtre ve akıonu İıınlrdcn 
ve.,iknl askeriyemi kayıp ey· kalkarak Anı.iye, AIAJye Merırlno 
ledim. l\lezkilr evraklar ,.e ·dec.ek ve dönüşte Taıucu, 

Angı --or, Al!iı•e, Antalya, lzmtre Vesikni askerlyeninin hükmü ~ .. 
olmadığı ve bulup aşağıdaki Jl.:~u~~·~y!'.ar:.:al::..!ge:le~cek=;:-tl'.":r.-::-~=-ıl 
adresime getirene münasip TrabZOll birllWl postası 
bir ikramiye ita kılınacağı KARADENİZ)vaparu 26 AAt»10

' 

l!An olunur. Pazartesi 12 de Galata nhıımın-
1.ıa.ı,w Sl•ked Demfrkapı cadde- dan hareketle lnebolu, Seıruun, 

•inde 37-39 No. Rafael Anıram •• Glreeon. Trabzon. Rtze. Hopaya 
bı.ednl••lnd.., Samoel Mno Amrom· gidecek " dı;Dfi4te Puıır Jııkelo-

Piyango müdürlüğimtkn : ııle Rize. Sürmene, Trabzoıı, 
Nümuneleri veçhile iki ncYi Görele. ~on, Ord.., Ünye, 
duvar afi~! tab cttirileceğin· Samsun. lncbolu, ZonauldaQ• 

YAICJT 2§ Afil!stos 
22 

ASRl MOBİL YE 
Mağazamızda her lceseye uygun yatak,ao ,usı 
yemek ve yazıhane takımlarile karyolalarımız 
nlcabet kabul etmez derecede ehvendir. Bir 
zryaret iddiamızı ispata kafidir. lstanbulda Fin
cancılar ycıkuşuı;da No.27. Telefon: lstanbul3407. 

AHMET FEVZİ 

Yüksek orman 
mektebine 
Kaydi kabul şeraiti 

r - Türkiye rnmhıırircti taba:ı >ınclan olmak. 
2 - :lliiddcti ıııhsiliyc,;i iiç seneden ibaret olup leyli Y mecanidir. 
3 - Sinni ön ~ ckizdcn n ;:ıc· ı \C yirmibe~tcn yukarı olnı:ım:tlıdır. 

4 - lliisnü ahlak cshJhınılan oldtıgtı YC hiç bir ı;ünn ce7.ııi mustclzem cfnl Ye hara
katta bulunmamadıgıııı nı i ilıcyı in nıalılli z:ıbita>111cıı mu;aılılak heyeti ihtiyari)'C mıızbata>ınt 

hamil olmak. 
5 - Ilcr tiırlü ilcli enırn7.,fan salim Ye bilhassa kunci semmi ye, ha ~riye ıc lisaniye. i 

tam Ye ne\'akıoı sııirl'dcn biri ınc,i w hıırckcrre ı·c ruku!~ı 'c nuziilc mi.tdıammil oldu
~unu mü~r tabip rnporunıı ı\ıraz ctıııck. 

6 - Tam <kvrcli lbe mezunu ulm:ık ve yıılıut o derece tııhsılde buluoouğıı ma;ıril 
\· el.::l.letiııdcn mus.ıddak lisı: ~dıadctnamcsini hamil bulunmak. 

7 - i.\lektebc k :ıı t olılııkt:tn sonra mektebe dahil olmak için olbaptaki ~traite tcdikan 

katibi adilden mU>:ıdJak kefalet senedi ıtıt ctm k. 
8 - '.\lekteh" kahul edilmek için üç kıta ye ika lotng-rafı ik sıhhat raporu, aşı şah:ı

detııamesi, hii·milı~ l mazbatası, \'C en sön bulunJuğıı nrnarıf vck:\lctindcn mii~~dduk lise 
şahadetnamcsi ile nufus tc.·kcrcsi yanında iılılunm:ık. 

9 - Tıı~rndnn ;;dccck bikes t.ıltlıenin m:ısarifi nılıiycsi mektepçe temin edilecek ve 
derslere ba~lanınc:ıp k:ıtl:ır mektepçe i:ı~c nı jlı:ıte edilecektir. 

19 - Taliplerin bir rqıin cvYel 'l21J tnrihinc kadar füi · [ıkderc füılıçe köyiinde kain 
den taba talip olacakların •Arayarak gelecclr:tır. Hareket 
pey akçclerile birlikte 26 8, aü•ll yük kabul olunmaz. z . 

1 @ @® Fcyziaıi liSPi'İ ıııiidi'ırliiğiıı . ılrıı: @ ®"® ® ayı 
929 pazarte.iİ günü saat on AyYalık sürat ~os ası @ • • J @' Müessisi olduğum Saraç-

mektep Rektoriu~ıına müm~cat crnıckri !:'tzımdır. 

beşte piyango müJilrliigünde (MERSiN) vapuru 27 Ağuıtot ;@ '.\lezuniyet ikm:ıl imtilmn1"rı 1 qlül pazar ı;iiııu ~ hanebaşında kain Nümunei 

7 d S _ı. hh dı ;,,, ba,•Iıı·acaktır. Alakadar tıılebcnin mezkur dını.lc saat :.· 
müteşekkil tayyare mübaya- Salı 1 • heci n mm 0 

""' " ' irfan mektebinin ruhsatna-
at komfs)·onuna mürncaatları. hareketle Gehbolu, Çanaliale '® 8 de mektepte hulunmaları ve bilahare l1iç hir mazeret (ti 

k'-··· Edr mll. Burh ııJ mesini zayi ettim. Yenisi 

.ae.sea == 

lmlü~ ue lJtam ~ant~sı umumi 
mü~Orlü .. ün~eo: 

Satılık: antrepo 
M • .ı l· • 8 em'öi·n evlcilerile evsaf moh,usası "f"~aı yazuı oır p.rç · · 

Alı§I müzayedeye konmuştur. 

1 - Müzayede (lı:apalı 7arQ usuliledir. lhal• 2 eyini !!29 !Mi· 

hinde banko idtre mecbi lıunrıle icra «lıkcdvr. Talip olanlar 
ela · t ır.e.ıne 

beher mülkün hizasında g<'I crikıı mikı.r tnnı•• 
.ıı, 1 1 bera\ıu mecbur olup bu temin.at varak .. ını teklif m tup •ne 

makbuz mukabilinde bizzat ve yahut ihale ""'clisııle yetiı:ııe1' 
üzere ıaohüılü olarak postaya tevdi edilır. 

2 - ihale bedeli pl'fin olarak lslifa olunur. 

3 - Talip olanların fstonbul veya lımir iub.l•rlmize Vt'fa· 

h k E 1 
L . __ _.l muloaal ••rina,.,. 

ut mer n m lK müdüriyeline mür.....- 8 ' h 
mlzl mütalla etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nıı:ı._s: 
•ını hir lırayo alıp imza ve teklif mckıuplarıaa roplelm rı 
icap eder. 

hudııd ve teminat 
Umumi 
No. 

ani ve me•kl ve I ·kwı 
h k müşteml Atı mı 

13 
mı iyrti """1ti meşhuru ıymrt ve 

37 
l O lira 

d•po •e ahıap G1latada hlafat tapud• yazılı 
antrepo mahalli küıkçülrr 

ERE
, Y:LJ Kuçü '"1 "' e • ye, '®@ ® ® kabul cdilmiyccegi bcpın olu;ı pr. • @ r~ ~ 
, Ay,alıga tıdecek ve dönüıte çıkarılacağından eskisinin 

Türk anonim şirketi :r::.aru:;;::~ıegel::!:; .. Albn· m· .. l!J!R···ollli•Bli·IE·i·!ffiR· ·rL!I!JE]K····a····L·l·il!IE· ™c· ... a.:.ı:l-'1-h-ü-km_•_· -yo_k_tu_r·____ Kırklarelı' son bahar 
T~rafın · 'aıı 21 •ğı.•stos 9:9 • &' Nıı-neı .. ı .. müm\ol: Maotala 

" u " Gelıbolu için la!ruı yolcu 
çarşamba günükü ııi:slıamızd• .lınır ıük .lımnaı. l- at koşuları • Balıke>ir nafıa "1şmil11m-
t~hvilAtın l<eşidesi ! akkıııda A p K • Kolec lasmı - Att Mühend.ıı 1cımıı -

25 ğustos azar a- dis/iğlndm: ı ·· ı rn a 
dcrcettirilen ilAnda bazı runıa· Sana-' kursları 20 ey u cu rnbiga postası yapılmıya- ,. Asgari Azami 
raiar yanlış diziTimiş ı·e bu • lJer per~embe ve curnagünü 9 ılın 12 ye kadar miıracaı • B 1 
bapta tashihi miit-eumının 25 'IL.-ca_k_t_ır_. _______ ..... :ıı ==ı 8100 24300 u gur · • ı · rl setinde": • ı• •• • • • • r•ı•D•ll:J•M•t•li•;,.... • 40500 101250 Un Kırklareli Yarıı ve Islah it en ya ıuını TrakY•Y• 
ağustçs cuma nlislı.ımıçda ı..,---~-~""!'""!'---:~I ı _ Yarı~ ve lsl~'ı Encümeni alisi ıı;ımıll1 u9ı ,9 cuına gllnü 
neşredilen tashih ilftuında da Sadık zade biraderler tapurıarı ;r:;;:::;;;mı::: ı ilıi 8 Eylül 929 da devam edecek im::'l:f.'ı:ifüi l 0800 J64so Sığır eti !O eflül .. -·-··--- .. .... şaınil olııı.ık uzere !o<ınbaııar At koşuları -
tertip oıarak dizilen ( 9839 ı Karadeniz i~~ Viyana benellnilel sergisini ~fı n.,ıya - çanakkaıe yolun- ı·ırkıareli merkezinde yapıı;ıcaktır. - 29 arş.ımb! g!iılrı 
numaranın doğrusu ( 9836) .... da amele bölüğü efradı- 2 ·- K.ıyt ve kabul rnu.ııu ı lesi 18 eyJul 9- ç 

1 
', ıunıa,.m ve Lüks postası ifil Ziyaret edi11:z. Al'rcpanın ~n muktmıntl 1bAyaat mer- ı.:ı.ı nın 1·a-lerı' ı'çı·n ıu-zumu ol4 n t ıa ~ d ı lnı~ı·•caktır. ·• rAması ıazınıgeldiği teı7i ı ve " ·;;; ··" r- a S3a ıe ~• ar o up ondan sonra yapı • 1 . sinde lı.tY'-. ;g; kezidir. Bütün Avnıpa}a sanarii ile Avruranı en nıülıiın im ci-ns ve mikdarı balada 3 - JJJriçten müracaat eJecekler taliınat '"'.re r mı telıı· 

tashihi keyfiyet olunur. Sakarya~·~;:' ~! dcl'letleri l.'ırafnıdaıt 7~11RiQ ~1< nıühinı rn > erleri~ tem- mı . yazılı erzak 930 mayıs ga- 11111111 mükemmel eş>Alı:ıi ve ~ireceği koşunun ~ınıı 1 etuıeli ve 
fstanbul yah mekiepleri müba- günü ak- § •il oıunmakfaCır. İyi ve ucı:z mal şalın alm~k için reg!ir.e fiii yesine kadar olmak ve r;ıfla Kıridarcli [n:üınmi riya~eti.ne vaktiyle ınuracııa 

ı;aa komisyOllU rei.ltğinden: pazar şamı Sir· ii;1 fırsatlır. T:ı!sııat Ansturya safaretanrsinden alınabilir. l!bn- !fü S _ 9 • 929 ihale edilmek l·-ı-k-iıı~ci ;m~.ı~J~d~ey~i~oı_:z!.:a~rı~dı~k~k~at~e~a~l:!nı!:_a~JıJ~ı::r.~~~:::~~: 
B ıJmum z .... bul V''.1!1a Sof t ~il · - - ı · t ····ı 4 - koşulara ait fafsil.H duvu il.1nl•nndadır. 

Orraköyde Gv.ipa~a •. ' - keci rıhrrmından barelteılc 0 •- ,::.;; • ı; · - ya •rı c uçur.cu s,ıı: azıın< ve aydet ım üzere yirmi giin müddetle • da 
cuda Dumlupınar, ).ılclızda guldıık, İnebolu, Sinop, Sıurı·on. l§ii bile~ .(131) .lira ıeri"'c 100 linıcır. lffiviyet var~kaları mü- ~§ kapalı zarf usulile nıüna- Bahkesir encümenı -
}ı k

. . . ']]' ·e ,·atımek- Ordu, cı·r~on, Tı-bıon, ı:::: mmıri lıl:rılerı bulıuıa:ı Oalab ve Perapalas knnısınd•kı· :::: k d.I • I "I a ımıyetımı ı) - ., " füi . • . · " ı;;; asaya vaze ı mış o ma,s ıı • 

teplerinin 930 sene i ma),"
1 ,-c Rize iskelelerine ui- ıifil..~.:~.~.:~~~.~a~'.:~~~~~.~ .. ~.~'::~~.'.1~~: ······-········· ~H •,. 7,5 dipozitolıırını alarak lmİSİnden: 

5 
Ak.•akal yol· 

ıh . çkırı olan m·ı ,. aı·deı cdecek~rr. 1'afsil•t 1::;::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::!::::::::::::::::·:;:~:::::::::::: . ._ .. d t r 5 t B d M ya sonuna kadar tıya • • " ... _ .. _ ................................... - ................................... , ... .;.::::::;:;:: yevmı mezırnr a saa e an ırma, Edincik, Gönen ve an ' e köprü ve 
ekmek 661 numaralı kanunun için Sirkecide !\les'•det hnnı ., l l:ı.ıeki ve Cerrahpa:j-1 hastaneleri sinir hastıılıkları muteha,sı>ı 1 Balıkesir Vilayetine ve şe- l~~ın?a ~apılacak . ayakları kagir b~n ~m kuruş .olup 
18 inci maddesinin C fıkra · nlrrnda acenıalı;ttn• müracaat. ~ Si.NJH JJElihfl SfKRÜ JJ.\Zl. f raiti görmek isteyenler Na- buz ıma\atı bedclı keşfi ( 11989.) .!ıra (t jn beşte ıha~e 
sına teYiikan nkııi aa7.9rlıkla Telefon; lmnbul 2J.tl ' • • 1 fia başmühendisliğine mü- 8-9-929 tarihine müsadif Pazar gunu 

5811 vazedilmış 
ih:Je edilecektir. Taliplcriı~ J,unbul Sulı~n :llahmut forhesi Telef on: 2t>22 racaatları ilan olunur. edilm~k üzere kapalı zarf usulile mü?a~la~a: müracaat· 
ağustosun 26 inci paznrtc>ı -···-.::::::::::::::::ır.:::ı:::::.-::::::m::rü/::.------------------'----~=ı . ..:.:=:.:::.:.:...::,:.:.:..::_=::---1 olduğundan talip olanl3rın encümenı vı Y 

glinü saat 16 Ja Ortaköyde n.·-·· Yelkenci l,'I Asgari: Azami Kilo ekmek 'münakasaı Fatih l>ördüncü $11/h hakim- IJla~rı!Jiıa~-~n~o~l~ullll~r;_ _______ --: _____ d-.:::~ 
Gazipaşa yatı mektebi :\lüdü~-

1 1 
50,000 60,000 liğinJcı: Bir deynin temini r• . t d s 1 n ~ n 

Juk dairesinde nıiitcşcklal ,~:! VAPURL AHI J biirne kıı Muallim mektebi ınüdürlili!iinden: istifası zımnında mahcuz ıcare o a "' 
komisyona miirac:ıatl:ırı. ı I - 1 f p !a~I I! Mektebimiziıı mayıs 1930 gaycşiııe kadar il:füacı olan mikt.m on sekiz parça otel ı-şyası 

§ Orrnköydc Ga7.ipaşa, i .zmir sura os H yukarda yazılı tkınek ) irmi gün ı~ü;ldUe ve kapalı :ıarf usuliyle mabı halin 25 inci pazar mu·· h. · ı An . 
Balmuıncuda Dumlupınar, ~[.uts '" İsmetPaşa""P""'fl ınünakas.ııa konulnıı·ştur. Münakasaya i~ir:tk edecek talipler 8 gunu Sirkecide Ebüssuut 1 m 1 a • 1 kazaOÇ fiıcrfnc 
Yıldızda Jla!.inıiyetimilliye ıı. ,.rı gu"nu" ı:un . 1929 - • t caddesinde büyük Trakya IQ'1Q ._ ... 11e,·i 0,ıa k.·ıyt ucrctlcrf e • :ııı. tc·S i! 5 p I cı·lül pa:z.:ır gwıu 6.'!a on altıJa teklif 7.arfürı ve ı·üzde - ·" ıA n " 
)·at kt ı · l biriken çu · ı'!" 2 ~ 11Ar ~. at ısıe ı.·. ot ı· d t l ,. ·ı· u h il mfıcuc · ıme - ep enm e . ..Aıtu.ıos &U'#u 

1
,. .. yedi buçuk teminat akça!Jrıle birlikte l:üHımctle nıü!csekkı·ı e ın e sa ı aca11ı 1 an °- mcvııı • ~ oda re.-mioin ccınsı7. ta ;ı:Jvc ı:tınt'11ıŞ 

val, peı·nir Ye ı·:ı" tenekelerı ı: 6 nhnmıu- · ı· · lun tı c~ ıts ' k k " ı,i Galata tl•• tl_o~ru zmıre Ü ınfibayaa ve trıünak;ısa koıniyoııuı:da hazıf bnlunm3farı \e ıır. ıın9 nk~anıı hitam hulnc:ık \'C u ti . .ı il ccı:. tabak aı 
eski dbbder ye diıtcr baıı il :ı 1. J ı 'b ren iln nu 1·t r " H h•rekec cdccekar.. . • 

1
. ı ı • • - d '-•-bul. L 1 ol:ınl;1r hft~l;.ınd~ Jcyliıl en U a .1 )'""~C!l .. ı • c:;ki eşya aleni müııırcde • ş.1rlname rr gorıııcA uurc e eyyamı talilirt~•ıı maada lırr ,....,, şeoı:izincl icra aafre.o;inden: 1 . \'tSltııJI c ·ı· J . . 1 Tafsil.lt için Sırkccıd• ) el- gün mektep idaresine muracadtl.uı lüzumıı ilAn olunur. Bir deyni mahkUınun bihin cuirilcrd< talı ll;\t maa '""" \'e "" ar.ere müd etın 

ile s,·ıtıla~·aktır. Taliplerin d k" scenttsın• \' l J -- kalmanı~k · l•rını ~ kenci lıanın .• J ·.'"ın• · ul 15 r 5 •• temini btifası da 1 al; ~at ar arın bu ct•zap ma. u~ Ü caatl• r~ a 

a~ustosun 26 ıııcı p~zar<csi müracaat 1cl st v zımnın hirnmıntlan en d nda vezne ine ın ra -
dnü saat 17 de Orı:aköydc :ı M k nhtım ha • mahcuz ve furuhtu muka.r· 1 k -· U!ıı oıunıır· 
~ İı c.ıaı.da er "" · 1 f bu/ G" ••kl • B ı ödemeler! son Jcfa om~· uz~· J c~zipaşa yatımektcbi ;\tüdlir- !I ve Cellpidl ve Sıafilopati S an UfflrU ert QS rer olan kızıl toprakta Ih- • eninaen 
hık dairesinde mlitc~ekk.ıl ıı :::.1$n" Jl1Üraca;ıı. Telefon d l J , lamur caddeıı.inde bulunan Balıkesir daimi enciim olunun· 
komisyona mUracaatlar~ il lu ss4 mÜ ÜT ÜğÜnuen: Sadullah beyın eczahane- ı Balya-Çan&kkale y 70 ...:;:.::;;.:;,.:::;:_::::;:=:.:.:.--:'.:--:'" İi Bcyo~ ....... ••::r.:::::::::ı•:IC'•:=:::ı sindeki bilcu-mle camek•n- Bah.ketılr vlllyetl dahilinde ka , __ olan 67 +-0. 

"lnkiliip tiyatrosu,, temsilleri •• ·-·· ....... c.. ··k 1 ··azım ' b r ı ,. l h " ıı· ı ık " .ı. • .ı.-• _. -~" t 

Şehzadeb,.•ıı1da millet :::::ııG........ b umru cı . um a ı çın lC crı c ı~cr yarc tl ı . yüz !ar Kadılcöyünde çar i inde Balyadan itibaren vil&yet huouo':""" aınaylye ile v .... ye 
...., ı'Jlett'e tra.Ş 1- rop kanaviçe pa?.arlık surctilc mlibar:ıa oltıM~~ıktır ·ı aliple- " ç :'<ilome1ro tulü üzerinde ki ııııalatı 1 k tesviye 

ti
. d 25 ağ stos 28/8'/ 929 ÇMJ&nba ...r.~ü 7o kilometro u 
yatrosun a u klarının ıma- rin lstanbul hriimriikk-ri baş m[idiirlli~ııııc mu ·cııt nümııne,ilc aaat 12 de m>ozayecle •;dl- hududur.dan itibaren 37 + 5 fi t üzerinden kapalı 

pazar günü akşamı "bay· çalı'nde yapılan tilrablye ameliyatı vahidi kıyasli ya M·nkaıııt 8 eylül 
kuş. manzum facia 3 per- . şartnamesini ı;örup mıınakasanın yapılacııg1 31 a~u'!tos 'l:.!'J leceğinden mahallinde bu· 1 ıtur u t 

d 
· "" """'•"" cumJrtesi gtinii _oat f 4 tc teminat e1-rakilc birlikte nıczkt'ır lunacak memura mür&caat :r.arf usnllle münakasaya konu mu B Iıkeslrde ,,ılAye 

e Halit Fahri beyın rn '°" ıecriıb<l"' ~~'.ndc:n n»- 929 n..~uır günü •a&t on altı da n . k edectklerln 
ı··- • ········--·": ,.•tam shrflidd ç:;_,••esk•nbl•· ı el rltil·tcki komi<ı·on·ı mlır · ıatlırı edilmesi ilan olunur. ..- ak a l•tırıı -~·~-ı:::ı:::::::a.:::::::::::::: ........... - .. :: mtı ~fi%~~~ ~~~;çaıı' mD· JaŞ mu u \. · ' ;u.:: ' · makamında yapılacaktır. Mün asaY v . tlann' a)·nı 
!jHakter~olog Go. l ·a~ ~aımii :~:'ıfc':.f.~;~:i:~::~ b~;'~ S.\TllJK 11.\~E teklif mektuplarını ve mu-vakkat teı:.:.:t makanun

11 

!: Bakteriroloji labur:ıtul'llrı :: re~e .... Dog~ ram acı I ara ,.1 a" n gu"nde saat on altıy kadar saW<e•lr v 
:...· •• : Pek dakik kın Lıhlılao .• ,:.,: cdılaı••"'.· ,uı..,. e.vel bir P.. Şehzadeho~ında ı lolh .lıüs- deli 

Yel• çı~m d,.ıııur cJuı"- vermeleri ilılıı olun~. hammcn be 
~ (l'a<erman ıeamUHi) kurcı ı·ot !! ~ ..... ,~ re\· mahail 'ııde Cüce t'L"s· b · <Aatın nıu ·ı ı ·· ı " /;. " · Münakasaya kon n it u ın.- rtoaınestnJ,ıı s • 
:: tadadı, tifo \'C c;rcma ıasta - !! 4 ; • l<l ı \'" I ı J d • mesi s1JkıığınJa he od.~ bir ı · nnkasa fA ' i! lıkları teşhisi idrar. h.:ılçıın. ı: ,....,;;,~..... Zoııgu :ı~ u. ~Cll. ' a en nıulı ııdisi nı k- altıy(iz bin !ir.ulır. Talip er ınu ,_.fnl Bahkcelr. 
:: • u· mlkr :: 7- kuyu n de ktrik tı:sis:ıtını leı· fiyat cetvelim, hu uai in,aat fllrlnııd _ Ankarada 
:: cerahat tahlilin, Jrra O~ :l • ,~ o •°..ı, telJl• flJiidfırh:.·e(İlldCIJ : ü) dftlilcferİll eD •v d lk ff kobi ile frengi tıharri>i, l,an fı ....-Q .-•~ ha\· i maa IMtıçe l 6 numaralı hm!r ' !stıtohul hnş m ıerı mildiirlil~ te ar • 
:i Mhanları ve cı-r--cniill için fi ,.;;~ d k' h d l b k I fi h~ııc .sıı.tılı)aır. taliplerin IJi. N.•fla vck4leU yollar uınum .• __ 111 balleo tetkl 
:: .. '!' :: ·• ,p.--:-~ 6 a d ılap ane o a ı apa ı zar a münakasaya .. lü t i•l•...,...." m t 
:: husu;! nşılar. sütıııa" mu.ıye- :: ,·~$!~ -·-· ·•• rcklcrar3sıııJa 15 num3ralı . .>.L r Daha fu ma ınıı dl l"'lne ınilraca .. •· R · · · Ş h .,......, . Ba u·heıı • ·• g ı;, si ıapılır. il konulmuştur. esım ve şeraıtı e rem:ı>neti civanndd Su u dcı)<kdJUlld" Ucl.;1 .:llclı kat laa&J için Balıkcair t 111 

ğ Dianıolunda Sıılcan\lahmot ii o·· nette Maden mühendisliğindedir. İhale gÜRÜ 10-9-929 dur. nıcc afaya müra.:aatları edilmesi IAzımdır. 
fi ılirhtsikarfısıııda ttkfon Is. 98 l !! 
ik:::.-::::::::t :::::1::::::::::::::::::::::::- j 

j 



25 Alustos 
i92l 

-- HER GUN CIKAR TORK GAZETES' -
~ 11~ta1Jt 

6 Sayıfa /f (f ~ or1tıF1 Gazetemizde çıkan yazı ve 
\"' • F. : rellfmlerin bütün bakla~ mahfuzdur 

..!!_ıklnde Harlçt 

"uruş Kııruş 
1 }.3 lı~ı 150 000 
a 400 fOO 
6 • iSO 1450 

1400 2700 

Gazeteye ı:llndcrllecet nıektuplıınn üzerine 
l<lııre Jçtmc (idare). yazl)a ıltse (Yazı) 

l~nrctl konulmalıdır 

Perıl"''l''!n ıırekluplarm l&c!eılnden, kıymntl· 
mulcaddereıtıı mektuplara laonaJmut paralanrı 

la)l:olrnaundan ve fllnlarm mUnderc:atmdan .._ 

1 Türk mekteplerile faydalı eserlin ~ l l AN T AR l F ES\ : 
flinlannda o/o 2() tenzilat yapılar s:ııın Kura 

Büyilk ve y.ı bit çok defa için verllıııı llinlirlı 
hususi mahiyetteki 11.toları llcrctl 

idare Ile kararlaştırılır. 

~8 inci sayla:ia l'!.50 
5 • • 25 
4 • • 40 
2 • • ıoo 
1 • • tOO 

idare meıul ddlldlr. lhı recekl •y:ı· ı k 1 Sayısı 
·~~~~-~~~:......-~~~~~~~~~•• stanbul, Babıa~ An ara caddesinde «V akıt,, yurdu 

tel hf/O c. ıdare işleri ) 11171 c.yazı isleri) • telgraf: VAKiT posta kutus1t1 46· 

Cuetemlze hanut llb kab:a\ edta yar: 
H. S. H. dlnat acenteıt 

ı-s inci sayıl.ılı }ıo 
resml llAolır 

'f 

1 Borsalar2 4 Ağustos 129 1 
Güze san'atlar aka· 

19~ demisinden: 
Nukut 

' Jr rmz lirası 
1 Polnr 
~O Yuı nn <lırnhtn\ 

l J 113 lırn ıırk 
7 A" fhUj n şlllnl 

! f J "Y }{omanya 
: ( J en Bulgar 
J Fl"lf'menk florin\ 
~(1 f'rnnm: frangı 
~O llall an Jlrc11 
: C J.tıron Çcko - !=\lov:ıky;ı 
l Çf>n·oııetıı c ~o,·lyet • 
J 7.<>lotl ı Lclıiı:tnn :a 

! fl J !nar • Yo,:ro in vy:ı • 
~O l'f'ltlkn frangı 
r Prıeta lfJ'anyıı 

:<O Jn·lcrc frnı gı 
l lı!t'cldfyo 

<:ek ,. • 
l rrdrıı llıerlre hlr lngtliz lirası kuru, 
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· stanbul liseler mübayaat 
komisyonundan: 

f!ıtanbul erkek muallim mektebinde o!baptaki ke~ifname •ıe şart· 
nan e mucibince yapılacak lnmirnt ve ln~aat kapalı zarf usulile 
mCna'<a rya kcnulmuştur. 8 Eylül 929 tarihine müsadif pazar 

günü ihalesi icra kılınacaktır. Taliplerin şaraltl anlamak üzre lise
ler mi.bayaat komisyonu kitabetine müracaatları. 

Aurupa müsabakaları ve yen 
talebe kaydı 

l -- Ru sene A vrupaya bir mimar bir ressam ve bu 
heykeltraş talebe gönderilecektir. l\lı.isabaknlarn 3 ı ağustosta 
başlanacaktır. ;\Jimari müsabukası yalnız bu sene mezunlarına 
munhasır olmayıp bu müsabakaya Akademi mimari şubesi 

diplomasını haiz ve otuz ya~ını ikmal etmemiş olanlar 
ve resim Ye heykel müs:ıbakasına 30 yaşını ikmal etmemiş 
orta derece tahsil görmiiş her Tlirk iştirak edebilir. 

Yeni lale be ka vdı ., 
2 - Akademi mimari şubesine lise dereccinde ve re

sim, heykel ve tezyint san'atJar ~ubesine orta derecede tnhsİJi 
ikmal etmiş olanlar kabul edilir. Akademi nihnridir. Y ıılnız 
mimarı şubesine bu sene yüksek muallim mektebinde ibate 
ve iaşe edilmek üzere beş leyli talebe alınacaktır. \7 e bunlar 
talipler arasında en iyi şeraiti haiz olanlar meyanında seçi
lecek ve diğerleri nlhari kalac:ıklurdır. 

l\limarl şubesinde tahsil mUddetl beş, tezyini san'atlar 
şubesinde üç senedir. Diğer şubelerde otuz yaşına kadar 
çalı~~labilir. Tezyini s:ın'atlar şubesinde, ilancılık, hanım işleri 
ve moda, çinicilik, dahili mimart ve mobilyecilik ve batik 
ateliycleri açılacaktır. 

3 - l liç bir talebe 
olmaksızın resim, heykel 
best talebe kayt olunur. 

şnrt ve hakkına tAlıi ve malik 
ve tezyini san'atl::ır şubelerine ser-

Aka<lemi tedrisatı meccanendir. Gerek müsabakalara ve 
gerek Akademiye kaydedilmek için müracaat zamanları per
şembe ve pazartesi günleri saat 9 !la 17 dir. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyarikosu 

2 inci KEŞiDE: ıı EVLÜLDEDiR • 
BÜYÜK lKRA~IIY.E: 

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

liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık b:ı· 

mükafat. 
nu kcşidedo cem'an « 3,900 » numara 

kazanacaktır. 

Ç r mb ş mühe -
-----· ğinden: 

Çorum - Yozgat yolunun 40+ roo: 60+600 kilo metro
iarı Arasındaki ,36925 lira 40 kuruş bedeli keşifli Taş 
nakli, kırması, fer~!, kum nakli ve sillndirııj ameliyatı 
9 ay zarfında ikrrıal edilmek üzere bir ay müddetle 
kapalı znrf surctllc mün:ık::ısaya konulmuştur bede • 
ll ke~fin yüzde yedi buçuğu nisbctinde mlinakasa kanu • 
nuna" tevfikan 2770 liralık teminatı muvakkatn ira·e ede 
cekler ve ticaret odasında mukayyet bulunmakla berabt r 
nmeliyaon devamı müddetinde ve Nafiıı dıılresince ehliyeti 
musaddak fen memuru istihdam eyleyecekler ve. bu fen 
memurlarma mukavele nameyi de imza ettireceklerdır. 

İhale muamelesi Çorum encümeni daimisi riyaseti ma
kamında 7 eyliil 929 tarihine müsacilf cumartesi günü saat 
ı G da icra edilecektir. Fazla izahat almak isteyenlerin Ço
rum baş mühendisligine miiracııatları ilan olunur. 

1 AJ{'l'uı 25 Ağustos 1929 tefrikası: 26 

- Düğününüzün olaca

ğı günden bir gece evvel 

siıi etomobille "Gretnag

rın" e kaçırmadığım için 

ne budalayım. 
f unu ciddi mı söyledi, 

alay mı etti; tefrik edemi

yorum. 

- Söyleyinin Kontes; 

eğer pencerenizi vurmuş 

olsaydım bana bakar ve 

benimle gelir mi idiniz? 

- Hatırladığıma göre o 

g~e fırtına ve yağmur 

vardı. lslanırdıkl 

Dedim ve güldüm. Beni 
ne kadar muztarip ettiğ'İni 

bilmiyordu. 

- " Gretnagrin ,, e gel

seydiniz ne sevgili olurdu

nuz. Sizin tatli ve zeki 

gözlerinizdeki değişiklikleri 

görmeyi ne severim. Orada 

herşeyden kurtulurdunuz ..• 

Bilhassa " Ogüstüs " ten ... 

Hiç cevap vermedim. 

Ayaklarımın altındaki top

rağa elimdeki şemsiye ile 
şekiller çiziyordum. 

- Niçin konuşmuyorsu

nuz Kontes? 

- Söylenecek artık bir 

şey yok ki... Ben evlendim •• 

ve siz de mademki pence· 

remi wrmadımz.. artık 

haydi eve dönelim ..• ,,. 
"Harli,, de geçirdiğimiz 

son akşam hiç anlatmak 

istemediğim bir şey... "0-

güstüs,, sarhoş oldu. Bunu 

yazmak bile ne fena.. Cen

tilmenlerin • Tabit bunu 

"Ogüstüs,,e izafe etmiyo· 

rum. Fakat ne de olsa pa· 

rası olan, mevkii olan kim

selerin • sarhoş oldukları· 

nı bilmiyordum. Zannedi

yordum kiı Yalnız sokakta· 
kl adi l\damlar ıarhoş olur. 
Yemekte iken onun fazla 

gürültüsü ~azarı dikkatimi 

eelbediyorsa da masa• 

da ayni sınıda oturduğu· 

muz için tamamile hareka

tını görmüyordum. Fa

kat sonra onu görünce yıl
dırımla vurulmuşa döndüm. 

Yüzü kıpkırmızı rsallanarak 

yürüyordu. Bazı adamlar 

onun bu halile eğleniyor • 

lardı. Bilhassa kendisini 

Ledi "Grenlen,,in oturduğu 
kanapeye gidip kolunu da 

onun arkasına koyunca 

donmuş gibi kaldım. Bir 
müddet kıpırdanmıyordum. 
Ledi "Grenlen,, hiç aldır • 
mıyor, yelpazesinin arka • 

sından gülüyor, etrafındaki 

adamlarsa " Ogüstüs,, ün 
halini daha maskaralaştıra
rak anlatıyor! .... c..ı. Bundan 

Evl{af uınum 
diirliiğiinden: 

•• 
ITIU-

Evkaf inşaat müdürHiğiJ kadrosunda münhal bulun::ın 
ikisi seyyar olmak üzere üç (1\lühend!s mimar) bir rcs,am 
ve iki seyyar sürveyanlık için ( 27-6-629) tarihinden beri 
gazetelerle vukubulan ilan üzerine şimdiye kadar müracaatta 
bulunanlann tarzı müracaatlarından maksadı lilyıkilc kavra
yamamış oldukları anlıışılıyor. 

I - ( i\lı.ihendis mimar) inşaatçı ve bllhassa inşaatı 
cesime tecrübeh betonrırmecı ( ~liihendis ), (şimdilik imti-
hanc tabi değildirler.) • 

2 - (Reso;am), Evkafın yüksek inşaanuın Mimari re-
simlerini ve hatta kroki halinde verilecek her hangi bir 
projeyi dürlist tebyiz edebilecek kudrette, sırf bu gibi yiık
sek esererler üzerinde çalışmış ve yetişmiş (Ressam) (Senai 
mektebi inşaat ve yahut kondöktür mektebinden mezun) 

3 - (Sürveyan) salilizzikir inşaatın projelerini tatbik 
hususunda alelusul resimleri, malzcmyi Ye tarzı in~ayı IAyı
kile anlayıp ve müteahhit marifetile tatbik olunanları sür
veye edebilecek kabiliyette ve bu gibi işlerde yetişmiş 

(senayı mektebi inşaat kısmından yahut kondoktör mekte
binden) mezun (Sürveyan) nranmektadır. 

lşbu tavzihe göre ressamlar içln 25-6-929 tarihinde ve 
sürveyanlar için de 31-8-929 tarihinde A nkarada J<:vkaf 
inşaat müdiirlüğünde ve lstanbulda Evkaf inşaat miidiir mu
avlnliğinde ve lzmirde Evkaf miidürlüğünde yapılacak imti
hana dahil olmak lstiyenlerln memurln kanunundaki evsafı 
haiz olanların ve bahusus askerlikle alılkaları bulunmıyanla· 
rın vesaiki IAzimeleri ile (yeni terhis varaksı, şehadetname 

--
Malul gaziler pazan Türk 

anonim şirk,ell tasfiye hey'elin· 

den - ıı l\lalM gaziler p:ızarı 

Türk anonim şirketi ,, hisse· 

darlar hey'etl umumiyesiniıı 

içtima davetine tasfiye 

memurları tarafından luzum 

göriilmüş oldugundan hisc;e· 

daranın 9 eylfıl 929 ta.rihine 

müsadlf pazartesi günü saat 

on üç buçukta şirketin mer· 

kezi idaresi olan bahçe ka· 

pisinda birinci vakif han 

I- I O numarada hazir bulun· 

m:ılarl 111\n olunur. 

Ruzname! miizakarat 

1 - Ticaret kanunun 454 

üncü maddesi hii kmüne tev

fikan tasfiye muamelatinin 

icabatindan olan hususatin 

müzakere ve karam rapti. 

2 - llul ve vaz'iyeti ha· 

zıranın tetkiki neticesi tan· 

zf m olunan mevcudat def· 

teri ve bih\nçonun ca~vibi. 

Deri Ye bağırsak müzayed~sl 
veya sicil varakası, bulundukları işlerin miiselsel ve müte· 
vali vesikaları, sıhhat vesikası ve hiisnü hal varakası) birlikte 
müzkôr günlerde saat on dörtte Ankarada Evkaf inşaat 
müdürlüğüne İstanbul Evkaf inşaat müdür muavinliğine ve Izmirde kesilecek sı~ır ve 
fzmirde Evkaf müdürlüğüne berayı imtihan miiracaatlnrı. koyunların Jerl ye bağırsuk-

s ara y kazası be lan 28 nğuscota bir sene 
. - • müddetle mliz.ıyede ile satı· 

1 e d •ı ye s 1• n d en•. lıktır. Taliplerin Emirler çar-
şısında Celep şirketi ! facı 

T rakyada Saray kazasmda emtlal tUccarlye ve Hayvan alım 
ıatunı yapılmak Uzere her ıene Ağustosun 31 lncl güniJ küşadı 
mutat olan mC§hur 

Balçık panayın 
Bu ıene de kemafi~sabık küıadı mukarrer bulunduğundan teı

rlf edecek tüccar ve esnafın ezber cihet memnun kalacakları tl!n 
olunur • 

.i\lehmet namına müracaatları 

f sohlık dükkin - ! 
Çarşu)•ukebirde Kalcılar !O -

ı ka~nda 48 numaralı dükkan ı 

ı:ıtıhktır. T aliplerln Üsküdar is 

kele cadde&inde 27 numaalı ir 

--:İ:-s-ta_n_b_u_I m-ın-, t_a_k_a_s_ı_m_a_a_d-in- 1 diıldı:inda Ziya Beye mürııc.aatı. 

mühendisliğinden: 
Kütahya vllAyctinden T av§anlı kazasında da~ nrdı nahiyesin

de kMn Krom madeni müstahseltııından 54 derecelik (800) ton 
cevherin Derince veya lzmil iskelelerinde teslim edilmek ve kan· 

tar rüsumu milşteriye alt bulunmak ve beher tonuna verilecek 

flat (33,5) liradan dun olmlmak esası dairesinde ve tef erruııtı 
ayrıca takarrür ettirilmek üzere satılal".ağından talip olanların milli 
ban~alardan alınmış (2010) Jiralılı: teminat mektubile beraber 

(Eylülün on beŞlncl pazar gilnü) saat on beşe kadar teklifnamele

rinl kapalı zarfla iktisat vek&.leU mııadin mildilrlilğüne vermeleri. 

lştanbul sıhhi müesseseler mübayaal komisyonu riyasetinden: 
800 kat erkek ha~ta elbisesi 
500 adc:t ,. ., paltosu 
300 ,. kadın .. caketl 

303JO Metro muhtelif cins yerli amerikan bezl 

l l ()() çift ,, ., ayakkabı 

Bakır köyünde kain emrazı eklıye ve asabiye hastanesi için 
lazım olan yukarıda müfredatı muharrer muhtelif lhtiyacat tanzim 

olunan §8rlnamelerl vechile ve 1 O eylül 929 SAiı günü saat 15 

de ihale edi:mek üzre kapalı zarf ile münakasaya 'konulmuştur. 
Bu baptt:.ki şartnameyi görmek \"e fazla lzahat almak lstiyen· 

lerln mezkQr komisyona milracaatları llıin olunur. 

Ağustos 

; · J<ebiülevvel: 20 Burç: Sümbül~ l 
[!}~ 

Pazar 

111.ı. Ôcl• l:.taJL Akıa'D Y~!n im"'< , 

Bugün 

Sebah Sıdıka 

Günün n 'llhn!I: 

müdür: Refık Ahm~t 

lngilizceden mütercim: Gı'i;:,in 
,.. . 
un 

fevkalade gururum kırılmıştı. 

Kendine sahip olarak 

" Bebi kinis n le sanki bir 

şey olmamış gibi konuş

mağa başladım. Dük te 

geldi, bize iştirak etti. Bir 

alçak iskeml.: alarak yanı
ma oturdu • . Bu suretle ka· 
nepedeki o pür ncş' e İn· 

sanları göremiyordum. Ne 

konuştuğumu, ne söyledik

lerini bilmiyordum. Yalnız 

farkında olduğum " Ogüs

tüs ,, ün kalın sesile gülü

şü idi. 

Sör "Antoni Tortrist,. 

Ledi "Tilçester" le hilardo 

Oda~ın..!- 1 ---··ş····~r.l.. 1'" ~ ı-a AV&iu u1v ~· ..... ....,. 

nuşmaları bitince bizim ya

nımıza geldi. Bir dakika 

kadar benim yanımda dur

du. Sonra Ledi "Grenlen,,e 

doğru giderek onu briç 
için mavi odada bekledik

lerini söyledi. Ledi "Gren-. . 
len,, yüzünde hep o alay-

larıntesirini muhafaza ede

rek kalktı. "Ogüstüs,,te 

kalkmak istedi. Fakat tek

rar kanepeye çöktü. Sör 
"Antoni,, yanına oturdu ve 

kocamla yarım saat kadar 

meşgul oldu. 
Ah 1 Kocam kelimesini 

yazmak için bile ne sıkıntı 

çekiyorum. Bunu bilhassa 

yapıyorum ki onunla rabı -

tam olduğunu unutmıyayım. 

Çünkü ona karşı nefretle • 
rimi bağırarak ilan edece· 
ğimden korkuyordum. 

Sör " Antoni ,, buane 

kadar "Oğüstüs,, le hiç ko· 

nuşmaz ve alakadar olmaz· 

di. Fakat şimdi onu meş· 

gul ctmeğe çahlıştığını gö· 

rüyordum. Herkes muhtelif 
odalara dağılmıştı. Ben de 
briç seyretmek için kalk· 
tım. tam önlerinden geçer· 

ken "Oğüstüs" eteğimden 
çekti ve: 

- Bu kadar haincesine 

kibirli olma küçük kadın 
(Bitmedi) 


