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Notamıız dün Yuna.o bük Um etine tevdi edildi 
f S~i Ue yeni ~ÜDYD y u~~lar 

mu .. Cgdelesı· itilaf hususun-
uu da nikbin QÖ•' 

li Garp devletleri ile Şima· 
Amerika arasındaki 

rekabet Avrupa siyaset 
Pazarında Cenubi Ameri· 

ıkadakt latin cumhuriyet
eri · nın itibarını arbrdı; 
Cem· •Yeti akvamın son 
"\nuncu içtimında Salvador 
~uınhuriyeu murahhası M. 

urreronun riyasete inti-
hap olunması bu itibar 
~~28Yüdünün delillerinden 
OJridir. 

Cenubi Amerika cumhu
tfyetleri ile Şimali Ameri· 

züküyorlar 
Ankara, 21 ( A.A ) -

Cevabi notamız bugan 
Yunan hükumetine 
tevdi edilmiştir. Helin 
yarın neşredilccekflr. 

Atina,21 ( Anek. ) Tür· 
ki>e maslahatgüzarı bugün 
için Yunan hariciye nazı· 
ri'ndan randevu lstemi§Ur. 
Maslahatgüzar bugün M. 
Mihalakoplosu ziyaret e· 
derek Türkiyenin cevabi 
noktasını tevdi eyliyecek· 
tir. Salahiyettar Yunan 
mahafiJi bedbin olmafıp 
bir itilaf husulünden ümit-

Amerika hazırlanıyor 
İngiliz başvekilini 35 fenedir görül· 

memiş bir şekilde karşılıyacak · 
!Jf akdonali ile lJuper bir kampa çekileceklc 

balılc tutacaklar, a{'a gidecekler ... 
~~~~--· lsfnf 

Bu arada bahri ialıdidl teslihaf mese e 
de konuşacaklar 

lca devletlerinin arasındaki 
~enfaat ve siyaset ihtilaf· 

Ş~n malumdur. Bunun için 
ıınali Amerika Avrupa 

var görünüyorlar. Şak_tr Pş. zade Aliye H. ağır cua mah~mesinJe dün muhakeme edıldf 

~~letlerinin siyatıi ve 
1 sadi nıenfaatlo.rını ha-
l~~ar edecek bir vaziyet 

~ llilD.~a ba§layınca garp 
memleketlerinin kurnaz 
diploınııtlan Cemiyeti Ak
~aına dahil olmıyan 
I enubt Amerika devlet-
er{nt ok§ayarak kendi 
aralarına almak ve bunlar 
~aıutasıile Şimali Amerikaya 
b ar§ı rnul<abil bir harekette 
~unrnak istiyorlar. Cenubi 
hurierfkalı Salvador cum
defa.Yeti murahhasının bu 
Ynseu Cemiyeti Akvam rl· 
t d ne intihabında bu 
~rzı~ a bir fikir ve tema

Yu un Amil olduğunu anla
ınak içJn hadise mOnıue
betilc bazı garp memle-
ketleri gazetelerine nkaeden 
mütalaalara biraz dikkat 
etmek kafidir. 

Bundan ba§ka Cinevre-
den gelen son haberlerde 
garp diplomatlannın kafa
lannda gizli olan maksadı 
daha sarih bir surette gös· 
tennektcdir. Filhakika bu 
haberlere gere Cenubi A-

Nebil B. değişiyor mu? 
Muhtelit mübadele ko

misyonundaki ikinci murah· 
basamıı Nebil Beyin diAer 
bir vazifeye tayini pyi ol
mu§tur. Bu hususta alaka- • 
dar mahafilde henüz resmi 
hiç bir malumat mevcut 
değildir. Böyle bir tebdi
lin ancak NebH Beyin bir 
sefarete tayini takdirinde 
mevzuu bahsolacağı hak
kındaki kanaat umumidir. 

Tevfi K.Smtl B. 
Öğrendiğimize nazaran bat 

murahhasımız Tevfik Ka
mil Bey Pazartesi günü 
Ba§vekil ismet pa§a Hz. 
ile şehrimize muvasalat 
edecektir. 

M. Jakar 
lztifa ediyor 

Belçika Dahiliye mQ5. 
ieşarlığına tayin edildi 

Ankara, 21 ( Yakıt) -
istatistik umum müdürü M. 
Kamil Jakar yarın buraya 
gelecek ve Belçika Dahiliye 
müsteşarlığına teyin edildi-
ğinden istifasını verecek, 
l 5 gün sonra da ayrılacak· 

Fruf!i Han 
Solı f!ünü şehrimize 

f!eliyor 
lran sefiri olarak tek
rar mem leke tlmlzde 
kalması mevzuu bahls 

Frugl Han 

CemfyeU Akvam fçUma
lanna İran hükdmetJ namına 
fıtirak etmek üzre Cinev
reye gitmiı olan Frugi Han 
eylülün 24 üncü günü ıeh
rfmize gelecektir. lsUhba
rabmıza nazaran Frugi 
Hanın ıefir olarak tekrar 
memleketimizde kalması 

Aliye H. 
Tabanca ile ateş da· 
vasına dün başlandı 

Huhakemesinln ne#ri 
men' edilmiştir 

Haziranın on üçüncü per
şembe günü akşamı Üskü
darda Bağlarbaşmda bir 
tadanca ile ateş hadisesi 
olmuş, Şakir Paşa zade 
Aliye H., eski hukuk mü· 
şavirlerinden Hcrant beyin 
kızı Mm. Manniği bir kur· 
şunla hafifçe yaralamıştı. 
Bu hadise, umumi surette 
alaka-ile ka~ılanmı~, bilhas
sa Şiflf muhitinde hararetli 
bir dedikodu mevzuu ol
muş, Aliye hanımın, sevdiği 
M. Berger isminde bir mu· 
siki muallimini kıskanarak, 
bu sebeple Mm. P(Janniği 
öldürmek istediği rivayet 
olunmuştu. 

Fakat kendisi bunu red
detmiş, "M. Bergerle bir 
muallim sıfatile görüştüm,, 
demiş ve cerhi de çanta
sında bulunan tabancasının 
kazaen ateş alması netice-
sine atfetmiştir. 

nterika hükeunetlerinin Ce
miyeti Akvamda bulunan 
llli.ımessllleri- Şili murahhası 

mevzuu bahistir. ~- Villegosun te§ebbüsü tır. 
Uzerine - toplanmıolar, ko- ---------------------

Tahkikat sonundaı Aliye 
H. ceza kanununun 62 inci 
maddesi delaletiJe 448 inci 
maddesine göre tehevvüren 
katle teşebbüsten maznunen 
mahkemeye verilmiş, ancak 
tevkifine lüzum gürülme-

lltıfınu§lar. Bu içtimadan 
lllakıa t Cemiyeti Akvama 

devleti dahil olan ve olmıyan 
nekadnr Cenubi Amerika 
varsa bunları Cemiyeti Ak· 
""anı hnricinde vücuda ge· 
~rilecek bir teşekkül . ile 
irleıtırmek imi§. Böyle 

hh~rlitCfekkül ile araJannda 
ır 'k Yapacak olan Ce-

tıub· A 
g 

1 lllerikalılar ondan 
onra :ı.. · ner sene muayyen 

• ' T 
mıştı. 

Dün lstanbul ağır ceza 
mahkemesinde muhakeme
ye başlandı. 

içtim 1 ,. A. a ar aktederek Cenuba 

h lllerika hükdmetlerinin / 
usu· ı k sı menfaatlarını mil· 

Saat on bire yirmi kala, 
Aliye H., yarım saattenbe
ri oturduğu Baro salonun
dan çıkarak ağır ceza sa
lonuna girdi. Salon sami· 
lerle tamamile dolmuştu. 
Localarda şık H. lar otu· 
ruyordu. Herke5 dikkatle 
bakıyordu. a ere edeceklerm· c lf• 

v inevrede Cemiyeti Ak-
r:ı.~a dahil devletler mu
l>u taları arasında baolıyan 
Yeti e~ehbüslerin ve faali· 
lfrseerfn iç yüzü tetkik edi
bu ı' biz tamamen kaniizki, 
dip~ arın arkar ında: garp 
rn •01'1latlarının 'te§vikleri 

eyde.na çıkar. 
Cernı 

8ind Yeti Akvam mecli-
A.nı:rikçıktan açığa Şimali 
hıeını aya kar§ı Avrupa 
Yapın e~eUeri arasında birlik 

edu· ka fikirleri milnakaoa 
ır en C 

Gazeteciler dünkü muha~eme esnasında [ Alt tarafı 2 ioci suyıfamızda J 

İrtişaya dair yazılanlar Gazi Hz. 
Sebebile gazeteler aleyhine açzlan da - I lall{ aras111da 

vada dün ınes'ul müdürler dinlenildi RetsıcumJrur Hz. arı,. ıR·rı· 

Tahkikat neticesi miistantikliktcn sorulacak 

Gazeteler aleyhine mliddei sorulmuş, Refik Ahmet n .. 
şu şekilde izahat vcrmi~ tir: 

cliız Dolmabalıçe sarayında 

meş8ul olmuşlar, akşam üzeri 
Beyo~lun.Ja bir tenezzüh icra 
buyur-muşlardır. 

Büyük bir göl 
bUlundu 

Ankarada su lestsafı yapılır~en 

Haber aldığımıza nazaran 
Ankaranın su ihtiyacım temin 
için yeni bir sudan daha istila· 
de edilebileceği anlagılmıı ve 
derhal tetkikata ba~lanmııtır. 

Bu su Ankaraya J 5 kilo
metre mesııf edc bulunan ve 

Ankaralılar tarafından Gölbaıı 
namı verilen göliln mütenazır 
tarafıııda diğer kuvvetli bir 
göldor. 

Gölba§t denen eu ekseriyetle 
kuruduğu için istifade edilmi
yordu. Halbuki yeni göl .çok 

-
lstlf ade temin edecek mahiyet- İkhıat vekili d 
tedır. .Ankara 4 

O taraf köylülerine malam 21 ( A.A ) -
olmakla beraber ıimdiyc kadar Ankara, .1• Şakir Bey, 

l if d lkt t vekı ı d • nası sa lsr a e lçln göze çarp- ısa . . 8,, et ey 
mamıştır. bugün şehrırnııe 

T etktkat neticesinde bu gö- lemiştir. ------:-
lnn 20 metre derinliği olduğu ~"t-eıniZ 
ve 4-5 Kilometre tmtidat ettıı-.ı Hususi U Ç ,. büt· 

~· . · hususı 
anl11§11mı§ fakat lçmlye salih ViUiyetimııın . ed~ 
olup olmadığı henllz teshil e- . "r tasdike iktıran 
dılmeml§tir. lçmlye salıh olmnsa çeksı 8

•1
1
,.yete gelmiştir. 

re vı a -
da bu su An karanın suya alt - B . tti 
ihtiyacından mühim blr kısmını R'"ştü • gı 

U b l nan milli 
temin edece"'l anlnı:ılmaktadır. · 'zde u u ~ -.: Şehrıntı "du"rü Rüş· 

Suyun §ehre geurılmesı ıçın il mum ırıt1 . 
yakında ameliyata ba§lanacağı ma ar u gitcniştır. 
tahmin edilmektedir. tü B. Ankaraya 

il 

Nasıl zengin oldular? 
Ford - Roçiltler - Rokfeller - Krup - forgı:n • 

Albred 1obel ve diğer milyarderlel' 

va111 Bene emiyetl Ak-
Anıe~ahil olan ve Simali 
•ad· anın siyasi ve ikU
lc 1 

tahakkümünden ko .... 
an Ce b· 

umnmi!Jkçe açılan musann_a 
ve müheyyiç neşriyat dava· 
sının rü'yetine dün saat on· 
dörtte devam olunmuştur. 

Davayı mucip olan neşriyat, 

evvelce yazıldığı veçhilc, Ir· 
tisa meselesi etrafında yazı· 

- 1\luharrirlerimiz, emin 
kimselerdir. Biz, haberlcrimiıj 
hakikate muhalif olmadığı 

kanaatile neşrederi.z. Esasen 
maznunların bazı zevata rüş
vet verdikleri tarzındaki Id-

Gazi Hz. akı~ ge,ç vakfl 
Türk,uvaz lokantasına uğnga· 
rak halk art1Sl.nda uzun bir 
müddet ISlirahat buyunnu,Iaraır. 

Relsicümhur Hz. ntn lokan
taya ı;ürutlannı gören halk. 
dolgun bir kütle halinde o el· 

Hanri Fortl AlkrJ Nohel Krup 
d ki hareket ve 

Mazileri, çalııma tarzları, huıuı~ .. hay'!tla~n. 8 

itiyatları, bugünkü va.zıye erı 
-..aıınd nu 1 Amerikalılar 
Attı a tekmil Cenubi 

' lanlardır. 
dinlan yazdmı~ fakat buna 
ihtimal vermediğimiz, maz· 
nunJarın bu iddialıırınm haki-

varda toplanmışltnf; ltulmkdr 
tezahiıralla bulunmu~ardrr. 

Pek )rakıııda okıı)7acaJ IJlJZ 
=-~~ 

Büyük Cazimiz Juı/ltı• &e· 

tay erfkalılan birle,tirmek 
l'etJ: ile ıarfedilen faall
lay n kendi kendine or
toı: çıknııt bulunmaaına 
· Al Yca ihtimal verilemez. 

t tarafı 3Un,.cil Sa)ıfomızda] 

Dilnku celsede gazetemizin 
mes'ul ve tahrJr müdürü 
Refik Ahmet Beye bu neşrl-

yat hakkında ne diyeceli 

kate tevafuk etmek ihtimali 
az olduğu Wh e ediJmlştİr. 
( yit tarah 2 inci Nyıf amızdadır 

ıJlnç tezahi1:-alı ~rşı§ll# rok 'iiiiiiii """* ~ mlillef/I '1ulunllJl!l"'-rtiı· il 
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Millet mektepleri 
tekrar faaliyete 

başlıyor 
l\\illet mektepleriııde ikinci 

hşrin ayının birinden itibaren 
tekrar derslenlere başlanacak

tır. Murıl vekaleti bu hususta 
yeni bir taiimalnan:e hazırla • 
maktadır. Yeni talimatname
ye göre millet mekteplerin

\cn şahadetname alan erkeklete 
muayyen müddetlerde tercihen 
ınezuniyet verilecek, bunlar 
oJacılık, hademelik, amelelik 
ve yol çavrşluğu gibi işlere 

talip oldukları zaman tercih 
Jıakkına malik bulunacaklardır. 

Halk biligisi 
Yeni bir .istihbar 
n1erkezi kuruyor 

Halk bilı;i>i derneği şehri· 
mizde yeni bir istihbar merkezi 
te~isine karar vermiştir. Bu 
merkez derneğin memleket 
dahilindeki şubelerile Aavrup.1-
daki folklor cemiyetleri arasın· 
daki muhaberatını idare, halk 
bilgi,İ'le ait malzemeyi tas~il 

ve neşredecclılir. 

Bu mi!,_nasebetle dernek (Halk 
bilı:i i haberleri) ismile aylık 
bir mecmua da çıkaracaktır. 

Derııeğin ilim encümeni ya
kmda torlanarak şark vilayet
lerimiıde halk bilgisi hakkında 
tetkıkatıa bulunan Abdülkadir 
be}·in l:azırladığı uzun raporu 
müzakere edecektir. - --

Meccani talebe 
Liselere alınacak ıııec~aııi 

:e)'li talebeııiı müsabaka inıtihan

ıarı dün yap-lnıişttr. 

Bir eser hazırlanıyor 
Ko· servatuvar idaresi, halk 

şarkıları için yapılan ~"'' seya
hat münasebetile büyük bır 

eser lıaıırlamaktadır. BuııJa 

son olarak toplanan 200 kadar 
halk şarkısı ı!Üfte ve ııotalarilt, 
bir çok orıjinnl l:alk oyunları 
da resim ye fig!irlerile Lirlikte 
n eıred;lccektir. -----

Meclis reisimiz 
Aybaşında Balıkesiri 

teşrif edecekler 
B. :\!. :\ledisi reisi K:\z m 

paşıı 1 iz. •mıirhAI mdı\ıs· 

Jukl;1r Ye meb ıı:; tahsisatları 

fü: <Üğcr bazı mesall hakkın· 
da lıcn·cçhi ati lıcYnnatta 
balunmuş'nrdır: · 

- füiytik .mille t meclbi
ııiıı ki.ışadıııdaıı takriben lıir 

hafta C\'VCI ı\nknrnya n\·dct 
etmek rnsavnınımhıyım. Cüın. 

hurlyct bayramında Ankara. 
da bulunacağım. Tcşrinie\·vc
lin iptidasıııdıı Balıkcsirc gi
decegim. 

l\Iaraş, Bolu, Saruhan, Kon· 

ya dairei lntlbabiyelerinden 
lıirer meb'usluk münhaldir. 

Bu dört münhalden 1 'evzat 
beyden inhilı\I etml:j olan 
Konya ınebu·ıtlul?;u için şim· 
dilik intihap yapılmıyacaknr. 
Çünkü. "evzat beyin istifasını 
tatil zamanına tesadüf ettiği 

için meclise arzedllmemi,tir. 
Diğer üç münal için meclisin 

k[isadından evvel intlh::p 
yapılacaktır. 

narcın kanununda meb'ııs
ların tahsisatlarına hiç bir 
şer ilılve edilmemiştir. Esa. 
sen meb'uslnrın ııldıklan ma

aş değil senelik tahsisattır. 

l\leb'uslar senede 3,600 lira 
tahsisat ve l,4-00 lira Ankara 
pahaWık zammı alıyorlar. 

Bu ıııiktar aylara taksim 
olunursa ayda tahsisattan 300 
ve pahalılık ummından da 
100 ki cem'an 400 Hra ııl.ı

yorlar. bundan l>ir mik~ da 
tevlrlfat yapılıyor. 

ıı m' · ., ·~ , , 
'I [, H , ıl i1ı1I),, ,, ı il ·11 1[ 1
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1 Adliyede l*i ·soN '*I 

_ HASö~J.:>eı::<. _ 
Adliye vekili hapisaneyi Takdiri kıymet 

Killi parke taşları 

teftiş etti komisyonları 
-~~---------.-.ı I Altı tane olarak tes

Şehrimizde bir fabril(a 
yapılması teklif edildi 

Nümunder tetkik olunuyor 

Mahmut &al B. haplsarıe hıutanesinJe 

Adliy! vekili Mııbmut ğu halde koğuşları, imalat-

Esat B. dün akşam üstü aneyi, hastaneyi dolaşmış, 
hapisaneyi teftiş etmiştir. mevkuflarla konuşmuştur. 
Mumaileyh, müddei umumi Bugün teftişata devam 

Kenan B. refakatinde oldu- olunması muhtemeldir. 

r Üıııırafı 1 inci aayfamızda 1 
Muhakeme, bir saat sür

dü. Ceza usulü kanununun 
377 inci maddesinin ikinci 
fıkrası mucibince mahkeme 
muhakeme tafsilitının neş
rini menetmiştir. 

Bir saat sonra Aliye H. 
vekillerile birlikte, tekrar 
Baro salonuna gitti. Bira7. 
oturdu. Çok yorgun görü 
nüyordu. Baroya kadar bü
tün samiler, kendisini takip 
ettiler. 

Biraz sonra çıktı. Kurşu
ni ve kapalı bir otomobile 

b!nerek adliye binasından 
uzaklaştı. -

Aliye H., dün siyah, ya
kası sincabi kürklü bir 

manto giymişti. Koyu sarı 
saçlarını ince ve sol ucu 

sarkık siyah bir tülle sa~· 
mıştı. Mütemadiyen elinde

ki siyah kadife çantayı açı· 
yor, beyaz eldivenlerini 

sokup çıkarıyor. Arada 

kokulu bir mendil çıkararak 
burnuna götürüyor, mavi 

gözlerini siliyordu. Göz ka
paklarını sık sık açıp kapı

yor, gülüyor, dudağını ısı

rıyor, asabi görünüyor, ba
zen öksürüyordu. 

irtişaya dair yazılanlar 
f O.t ıarafı ı 

Bu 
müdı;rü 

midir ·? 

inci ••yılamızdadır J 
haberleri tahrir 

tetkik etıııtml~ 

- Tetkik etmiş Ye mem· 
lcketin şeref Ye hay;,iyctini 
haleldar etmiycccğine kani 
olmuştur Ru yazılar nıcmlc 

ketin fazilet ve nanıu,-u mcv
Ztıu lıalıi> bir nıe<eledc lıii

kiımctin hııklı bir lıassı1'iyet 

!(ÖStcrdiğini memnuniyetle 

k.ıydctmi~tir. 

- nu yıızılrır mulıeniç 

dcj:til midir ? 
- Rızce dc~ildi r! llıı ya· 

zılar yazıldı diye ldm, ne 
suretle teheyyüç etmiştir? 
Ortada eseri yok ... 

Yazıııın m~heyyiç olup 
olmadığını anlamak için he
yecan uyandınp uyandırma· 
dığına bakmalı._ Bizim neş
riyanmız böyle bir netice 
tevlit etmemiştir. 

Siz bunıı nasıl aolarsı. 

nız? 

Efendim, herecan eser· 

dir, görülür. Bilfarz büyle 
müheyyiç bir yazıp muhte· 

vi gazete şiddetle aranır, ha
ber ağı1.dan ağıza yayılır, 
herkes o gazeteyi görmek 
ister, o gün gazete fazla ~
tılır; Böyle bir şey olm:ı
olmamıştır. O günkü neşri
yntımız ortalıktn hiç bir 
fe\·kal!delllı: uyandırmam~tır, 
demek ki müheyyiç değildir. 

- Bazı mühim ze\•ottan 
bahis var. Bu yazıları neşre• 

derken kimler alrlıruza geldif 

- Hiç kimse... Kimler 
olduklannı bilseydim gv..ete· 
ye yazardım. Neşrlyatımı.z 

şu yeya lıu znt hakkında 

şiiphe uyandıracak mahiyette 
değildir. Bir iddia ye bir 

rhııvet ıe,bit cdilıni~tir .,, 

" Son 'aat ~ rc!ikimizin 
mc,(ul ınıidtıri, Selim Ragıp 

il. \'aZİ)'eti ~iille tc>bit etti: 
- Bunların ek>cri>i .\ı' 

kar:::.ııın telefon haberi olarnk 
alııııııı~tır. Arkadaşımızın süy
Jedil(i gibi i'tihbar vesaitinıiz 

emni yctli kinışelenlir.,, 

Ankaradaki muhabirlerin 
vaziyetkri ise merkezde ol
maları itibarile, me\·suk ma
lumat ıilmak hususıında dalıa 

mLi;aittir. llu itibarin nldıp,ı

mı1. haberi sıhhat nden ~üp

hc etmiyerck dercutik. Zaten 

ortada müheyyiç mahiyette 
bir ~ey de yoktur. 

"ikdam~ refikmi1.in mes'

ul müdürli F:sat "lahmu:ıt B., 
bu yazıların iktiba, sureti!.: 
ak;am gazeteslııden aldığını, 

bunların teheyyücü mucip 
olmadığını, o gün balkın bu 
gazeteleri kapı~tığı, şurada, 

burad:ı. toplanıp hııractlc mil· 
naka~ ettiği valtl olmadığım 
ileri sürmüştiir. 

"ikdam,, ın s.ıhip ve baş
muarrlri Ali :\aci n.. şun· 
lan söylemiştir; 

- Bizden en·eı çıkan 
gazetelerdeki şayanı dikkat 
gördiiğümiiz şeyleri iktibas 
ederi7. Tabii tahrir mıidiır~ 

habeıieri kontrol eder. lrti~:ı 
mnznuniarı, b[r takım iddia
lar da bulunmu~lardır. 

• Biz, bunların atmak iste· 
dllı:led çamımı remizli yorır1., 
" Bu iddWar csas.~ıı: o:sa 
gerektir. diyoruz n: müd-

pit edilnıiştir 

1 
Ankar, 21 ( Yakıt ) 

· Muhtelit mübadele komis-
yonuna merbut taktiri ki
met komisyonları yeni bir 
kararla altı tane olarak 
teabit edilmiştir. Bu komis

yonların şimdilik ikisi Tür
lı:iyada ikisi Yunanistanda 
durmak üzre 4 tanesi çalı
şacaktır. Yunanistanda ça
lışacakların birisine Saffet 

diğerine ismet beyler tayin 
edilmişlerdir. 

Ruslarla müzakere 
Ankara, 21 (Yakıt) -

Ruslarla ticaret müzakere
sine tekrar başlanılmıştır. 
~---- ...... - --

Yolsuzluk 
İhtilas olunan para ne 

kadar? 
Şehremaneti müfettişleri 

oktruva dairesindeki ihtila
sın tetkikine devam etmek-
tedirler. 

Bu tetkikat gümrük be
yanna melerile vezne ve yev
miye defterlerinin karşılaş

tırılması suretile yapılmak

tadır. 

Beyannameler büyük bir 
yığın t şkil ettiği için tet
kikatın iki ay daha sürece

ği tahınin olunmaktadır. 
Yolsuzluğun başlangıcı bir
az t'skice bulunduğuna gö
re ihtilas edilen paranın 

mühimce olduğu söylenil
mektedir. 

Bir miiddct cı·cl Şchrema· 
netine bir :\!acar ı,"Tupu 

nıiıracant ederek 'rtiki ye da
hilindeki killi copraklardnn 
park~ tnıı ı-;ıpınak hu ıısıın· 
da bir ttklifte hulımmu~tu. 

O zaman lıu cekli r ıııuvıı
fık gur[ilıııü~ ve ı,canhııl 
ciı·arından alınan killi top· 
raklarla :\lacaristaııda ııünıunc
ler yapılarak şelırimi1.e gcti· 
rilmiş, faknt h;;ı:ıl:ır ıııatlıılı:ı 

nıurnfıl· çıknıanı•~tı. 
1 laher • aldığımıza giire 

grup tekrar mtımunc vapa· 
rnk Şehrcmaııetiııe getirnıı~, 
Emanet de bunları, tetkik 
edilmek iızerc mühendis 
mektebine giindernıiştir. 

Yalova suları 
Tetkikat bitti 

Suların istikbali 
pek parlaktır 

Ynlrnıı sularını tahlil et· 
mek i~in on ~ün en,cl \'a· 
)oyaya giden D:mil Hımın 
heyeti diin a ydet etnıi~tir. 
Tahlil ncticdcriııe ait rapor
lar hazırlanacak \ r. iki gün 
sonra neşredilecektir. 

Tahlil Ye tetkik ikı nok· 
tai nnzardıın yapılmıştır: 

f - Radiyu aktivitc. 
\! - Kimra. 
Birinci kısım rnhlili miı· 

dcrris :\1. Fnvlıen ile mlı· 
dcrris muavini· llhami ll. yap· 
ntışfordır. 

Kimya ııoktai nazarından 
tahlil:\ta ise nı!iılerris Cnut 
;\lazhnr ve I.igor beyler lıa~
lamı~lardır. Bu kısma ait mc· 
sııi hitnıcıııi~tir. 

.\lahalllııde h\zım gelen cet· 
__ ....,.. __ ....,,.,....,.,.. _ _,,,..,........,,,_ kikat yapılmı~ ve nüımıııclcr 

dci umumilik hu yazılardan alınmı~tır. 
dulayı lılıi mahkeıneyc \'C· llu numuneler iizerinde 
riyor! kimya danılmc.ııisindc hir bu

cuk a}· katlar "Ulı,,ıhıcak \ c "C'umhurırct~ ın nıe;uı ' • 
mtıdüru Ap,;\h B., ayni ha• hundan -unra tahlilin kat'i 

ııetic~si :ı!m:ıcaktır'. Ratliyo 
berin Tiırkiycniıı her tıırıt· :ıktivill! tahlili netfocsinln iki 
lındaki gazetclenlc. çıktıl(ını, l'lin scnra ne~redilcceı;ini yıı· 
asılsız oldujtunu bılnıedijtini, karcLı ynzmı~tık. J lusu · ı i>-
lıunları mıiheyyiçte anına· tihharıınıza nftznran hu ne· 
dığnıı söyledi. tice çok mükemmeldir ve 

A \ ukat irfan Emin il., hu oulıınıı istikbali pek par· 
pzılanların doğru olup ol- lnk nddc<lillyor. 

madığı ıınla~ılnıak ıızere btin- H-.. .- ~R-h -.-8 
tuk dairesindeki dos yenin useyın - a mı . 
celbini istedi. a. S. B. Edebiyat şube-

l\luuyin :\ecınettln Bey 5ine reis intihap edildi 
" Tnhkikat, berde\'am \'e Güzel san'atlıır lıİrlijti ede-
mahremdir. Bir tezkere ile lıiyııt şubesinin geçen pt'r· 
swralıın, k:\lidir,, dedi şenıbe giinkıi kongresinde 

l\lahkmt" heyeti müzakere. entih:ıp edilmiş olan yeni 
reden istintıık dairesinden idare heyeti dun ilk içtimu· 
bu husustaki knrar suretinin 
celbine kıırar \'Crildiğini bil

dirdl 
Muhakemeyi te~rini CV\'e· 

Jiıı ikinci ı;ünli on dörde 

bır11ktı. __ ......:;;.._---

Manzume 
Davası mahkıimiyefle 

nellcelendi 
"Sesini kabeden tehir. 

mazumeeinclen dolayı müd
dei umumtlikçe "Resimli 
Ay. mecmuau aleyhine 
açılan davanın rü'yeti ne

ticesinde verilen karar düıı 
üçüncü c:ez.a mahkemealn· 
ce blldirilmittir. 

Mahkeme, manzumede ya· 

zılanlan tatili qgali alenen 
met ve halla lcanuna itaat 
etmemejfe tqvik mahiye
tlııde ıünnilf, meı'ul mO-

dür Behçet&; hakkmda oqün 

haplı ve on lira nakdl ceza 
karan vermif, mumaJleylUn 
mıızwru aazan ddcb.te 
alarak cezayı tedl etmı,ttr. 

ını aktctmiştir. idare heyeti 
arasından 1 hisyin R:ıhmi Be
yci reisliğe, 1 lalit Fııhrl Beyi 
umumi kı\tlplige, ŞükOfe Ni· 
hal 1 lıınınıı muhasehecilijte 
şeçnıiştir. Edehiy:ıt şubesini 
G. S. Birlijti umum! idare 
heyetinde de bu ıiç zatın 
temsil etmesine karar veril· . . . 
mı~tır .• 

Güzel san 'atlar lı!rliği ede· 
biyat şubesiuin bütün edebi
yatçıları bir araya toplnması 
istenildiği ıçııı edebiyatla 
mliştegil 1-10 bdrır zat eski 
idare heyetince kongreye 
dnvet edilmişti. Ru zevattan 
bir kısmı i,cınıalra gelmiş 
bir kı>mı mektup ve telgraf 
göndermek suretlle nlAkalarını 
ızhar ctmişlerpi. 

Yeni idare heyeti, kongre
lere gclmlyen Ye birliğe di
ğer suretlerle de alılkıı gös
termi yen edebiyatçılara birer 
mektup mektup f'öndererek 
kendilerine teklif et.itlen ede
biyat ~t.'. esi azalıjtını kabul 
edip etmediklerini soracaktır. 
Siman cevaplııra n'zaran 
azanın ksyıt \ e tescil mua· 
meksl ikmal ve tanzim edi
lecektır. 

Bu tetkik:ıt i \'! netice 
verdi~i takdirde grupun 
~ehrimi1.de bir killi taş aç
mak hu ıı;ıındııki teklifi cet· 
kik olmucaktır. 

nu teklife giirc gurup 
~hrimizclc 800 hin lirıı ser· 
m:ıye ile bir lalıriJ..a yapa· 
cak, burnıh memleketimiz· 

deki killerden parke taşı \'e 
ktink imal olunacııkıır. 

Sermayenin 400 hı 1 Ihı· 

sıııı l':nııuıct \crelcktir. 
!\illi taşların mııka\'emeti 

çok oİdu~u için şehir sokak· 
larile ,o,cl~rin lıuıılarla tefrişi 
\ c Jlalkıın ırerııleketlerine 

ihracat hile yapmak miinı· 
kiin olııhileccktir. 

Gemiler 
--- ~ 

B111ıdaıı soııra burada 
tamir <'ıl;lf'rek 

Gümrük muamelatının 

çokluğu 
0

ve uzııııluğu yüzüu
den İstanbul limanından 
geçen ve hatta Türk gemi
lerinin tamiratı müstacele
lerini lstanbul limanında 
yaptırmadıkları ve bu ta
mirat işinin Pire limanına 

intikal ettiği menuu?ahs. 
edilmişti Gemi mücchhızlerı
nin ve ticaret odasının bu 
husustaki müraacaatı lktısat 
vekaleti tarafından ehemmi
yetle nazarı dikkate alın
mış ve dün bu mesele 
hakkında bir emir gönde

rilerek gemilerin süratle 
tamiri için lazım gelen u
sullerin tesbit edilmesi bil

dirilmiştir. Gemilerin fstan
bul limanında seri bir su
rette tamiri için en kolay 
usulü taharri ve tesbit için 
teşkil olunacak komisyon 
ticaret odası azalarından ve 
erkanından mürekkep ola
caktır. 

Nasıl oldu? 
Tell-(rafanedeki teehhür 

Anadolu ajansının evvel
ki akşam tevzi ettiği tel
graf broşürlerinin altında 
şöyle • bir not kaydedilmiş 
bulunuyordu. 

Bu nota nazaran, Sıhhiye 
vekilinin Ankarada tıp kon
gresi azalarına verdiği zi
yafette söylediği nutukla 
Başvekil paşa Hz. !erinin 
ziyafeti teşriaerine ait tel
graf Ankaradan f stanbu!a 
15 saat 11 dakika teeh
hürle gelmiştir. Dün bu 
hususta posta idaresinden 
malumat istedik şunları 
söylediler. 

"Keyfiyeti tetkik ediyo
ruz. Bu tetkikat neticesinde 
kabalıatın lıtanbul ve An
kara postanelerinden han
gisinde vukua geldiği an
laşılacaktır. Teehhürün 
müsebbibi tabiatile tecz:iye 
edilecektir. 

Anadolu ajansından ise 
şu malumat verilmiştir. 

"broşürlerin altına bu 

kaydi koymaktan maksa
dımız, gaz:etelerin bu te· 
ehhürü bize yükletme
melerini temin içindir ve 
biz vakıayı yazdık. Şim· 
diye kadar muhtelif defa
lar az çok bu aibi teeb
hürler vaki olmakta idi. 
Fakat kongre azalarının 
lstanbuı. geldikten sonra 

ziyafet tahilihnın bildiril

meai bl'f&Slnda lıavrette 
atzımız açık kaldı. 

---Bu işi güvercinlerin 
yaplı~ı aıdaşıltlı 

lzmir hapisaneslnden bir manza•· 

İznıirde çıkan Anadolu 
refikimizde okuduk. 

Şehrimiz hapisanesindeki 
mahpusların şayanı hayıet 
bir şekilde esrar kaçakçılığı 
yaptıkları ve bunun için gü
vercinleri alet olarak kullan
dıklar anlaşılmıştır. 

Bu esrarengiz lcaçakçılık 
şebekesini meydana çıka
ranlar polislerdir. 

Hapishanede yovaları o
lan züzlerce güvı-rcin var
dır. Bu güvercinler uçarlar, 
gezerler, tekrar yuvalarına 
gelirler. 

Hapishanedeki mahkum
ları ziyarete gelenlere ha
zan mahkumlar tarafından 
birer güvercin hediye edil
mektedir. 

Bu güvercinlere esrarı 
taşımak vazifesi tahmil 
edilmektedir. 

Güvercini alan mahkıi· 
mun arkadaşı tedarik ettiği 
esrarı bir kağıda sararnk 
güvercinin kanadına veya 
ayağına bağlamakta, güver· 
cin serbest brakılınca uça
rak doğru hapisanedeki 
yuvasına gitmektedir. 

Fındıkçılar 
Mahsulifn azlığı ht.se• 

bile taahhütlerini 
yapamıyorlar 

Dün sabah otuz kadar 
fındık tüccarı ticaret oda· 
sında toplanmışlardır. 
' Tüccarlar bu içtimada 

bu seneki fındık malısulü
nün azlığı ve evvelce a'ivre 
satış yapmaları dolayısile 

hasıl olan vazıyet hakkında 
görüşmüş'er dir. 

verilen malunıalıı nazarıın 
bu sene bütün fındık ıııah· 
sulünüz • 800000 ~ kanlar 
tahmin edildi! i ha de agiJÇ· 
!ara arız olan hıutal ıl do
layısile ancak "150000. 
kantara düşmüştür. 

Evvele.- bir çok ivre 
yapan tüccarlar nıah~u un 
azlığı dolayısi' e tsal.hüt • 
!erini yapırnıamış'a rd ıı . 

Dünkü içtımadıı alivre 
satışlar h&kkındıı 1 tısnt 
v kiletine müracant ecli , .• 
rck vekaletin bu h sts 
bir karar verm 5i k bul 
edilmiştir 

M~n~al 
Namzetler te.sbıt 

ediliyor 
B. M. Meclisinde .n ,, 

dört mebusluk v,• ıı. ... •• 
!ardan üçü için, ~ .. lı 
dığımıza ~ör,. C. P r~ ~ 
taralıııd"n gös'<'til ı: ~ . 
Z-'tler taa}•yıirı frn < ı( 
dir. Bu naınz •ıc.tİ l 
şirketi müdü Ü H. $ • C 
mil, iş banka ı . •!ık I'!' f 
dürlerindt'n Sezıi. Ma": 
Emini Behçet beykr 0 1du

1 lan kuvvetle tahmin cdt ı-
yor. . . 

Dördüncü münhal ıçilJ 
henüz bahsedilen bir Jl,llllP. 
:ıet yoktur. Eıaaen, K_oııı:Ji 
ya ait bulunaıı bu ııH1JJ • 
tevlit eden ia~if•.. ,Uıt~I -~.t 
nasında oldu,vu ıçuı -
ınccliae anecfilınemı'*• 
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Akvam tahdidi teslihat _Cemiyeti 
Kabul edilen proje Kandıhara 

Lort Ceciliu teklifi Yunan murahha- kim hikim 

mes' elesine 

•• fj~ 
Bir Slf'lf ...... 

Herkesin düşmanı ! 8 ütün milletler biribiri
l ne düşman olabilir
her. Her kanun kah komşu 
~dutlara musallat olmuş, 

h komşuları onun top-

sınınki ile tadil olunmuştur. ş h· d A 11 h e ır e mijnu a 
Cinevre. 20 (A.A)- Avusturya, Macaristan mümes· hanın bayrağı dalga

~illeri ile üç t.kaddinavya devleti murahhaslan Cecil 
teklifini kabul etmtılerdlr. lanmaktaCJır 

Lehistan, YUfoslavya, Romanya üçGncü encümenin Bir kaç glin C\ 'cll,l tel· 

9 
~ 

Meçhul ,asker Ziya 
Şakir 

Elveda güzel İstanbul 1.. 

Cemiyeti akvama .karşı 
cenubi Amerıkad• 

bir teşekkül vücuda getiri· 
o- e mesele 

yorlarauş. uı;DC 
mühim değildir; Onlar da 

11 • .x.ı--... t..••n sonra 
yı ı arca .,. .at'- . 
Riyo de janeyzoda bır s,.• ~akJarına sonsuz sulhün 

~)'rağını dikememiştir. Şim
dı çiçek bahçesi olan güzel, 
Şen topraklanh yarın üstün
d · k b ~ anlı cenazeler yatan 

bir istinaf mahkemesi olmadığını ileri sürerek ve bahri graflar Kandıhnrın • 'adir hım 
konferansın elde edeceği netayici beklemek lazım gel- tarafındıın zaptolunduğunu 
difini ilA~e ve esasen lort Cecilin yeni bir uzlapna haber 'eriyordu. on po ta 
teklifi hazır'amakta oldufunu beyan ederek mezlcflr ile gelen Londra gazeteleri 
teklifi reddetmitlerdir. M. Politis, bir intikal projesi tev- cenubi Efgani~tanııı hu en 

Gözlerimden damlıyan kızgm yaşları zaptetmek 
elimden gelmiyordu 

·------
Artık bütün coıgı.ınluk

lar durmuı , her ıey ıus
muıtu. Trenin muttant gü

rültQsünden , ara sıra ince
lip kahnlqarak cecenin 
karanhk ve sülditunu yırtan ' 
düdüfünden baıka bir ,ey 
ifidilmiyor . Kaç ıfindür 

;eçitdıilmiz velveleli,beye
canh hayatın artık sonu 

hğmı da dördüncü bölük 
kumandanı !Muhittin bey 
deruhte edecek. Buna hem 
memnun , hem mahzun 
oldum. Bu adam benim 
canımı ıikmıtb. Acaba 
ahım mı tuttu? 

ray kurarlar, 0 kadar! 

JaMlnarst•tfi' 
B unllan bir müddet eY. 

vel Yunanlıların Av· 
rupadan .harp gemileri sa• 
bn almak üzere olduklan· 

01 gaıetelerdc . okumdaUf~ 
Dün de YunaniiWl ~ 

1~ muharebe meydanı ol
mıyacağına kim senet ve
rebilir? 

ğ" B~ıo? alışmışızdır, dö
ti uşu ınsanlığm tabii ihti
d ~açlarından sayarız. Evet 
d ~nyada herkes birbirine 
.;Şmandır, bunu ispata 
h"c~t yok. fakat bugün 

1
_ ~tun milletlerin müşterek 
uır d'' Uf manı var. Hepimiz 

:n~ tanıdığımız, bildiğimiz 
a de, gene aramızda en 

Yii '( k · · 
k 

se ıtıbarlarla yaşatır, 
end· · ımızden bile kıskan-

tığımız şerefli refahlara 
avuşturunuz. 

;ğ° Her memleketi alabildi· 
ı~e yıkan, harap eden bu 

~uşterek düşman, cibanm 
.. eı- ülkesinde ayni ismi 
Ul~ır: Moda. 

l
lpek, boncuk lame, dan· 

!e , 
.... 

1 
ve paha1ı taşlardan 

~ru müş kundaklar gibi, 
emleketleri dumansız yan

gınlar 
h d a vererek huduttan 
• u uda atlıyan bu belanın 
•nsanl Çok ara vebadan, taundan 
b · ı· zararı var, Bunu 

ı ır ve b'I . ed . ı ebıle kulluğunu 
crız. 

Dünkü auetelorde oku
duğum bir t.e•-L- _ ._.._. JIOl"C 
bu sene basbütün baf1ca 
bir kıyafet moda oluyormuş. 
Kısa etek, geniş dekolte
lerle yarıyarıya değil dörtte 
üç çıplak gezen kadınlar 
şimden sonra topuklanna 
kadar uzun giyecekler ve 
<lik yaka kullanacaklarmış. 
Moda kıralları kadın kulla
rına böyle ferman eylemir 
ler. 

Kumaş fabrikalarından 
'11ınmış milyonluk rüşvet 
kokuları taşıyan bu yeni 
?1oda hepift1izin ocağına 
ıncir dikecek. Birkere mo
da, bütün kendisinden ev· 
velki elbise varlığını yok 
cd· ıyor. Uzun etek kısalta· 
lab·ı· _·ı. 1• •r; fakat kısayı uzatın~ 
lcabıl değildir. Demek her 

~? Y:n~dcn yapılacak. Mo· 
~ ' Jllttikçe milletleri bo
Fan bir tehlike halini aldı. 
d ertJerin mukavemetine mee 

ı c! ummak, o mukavemet-
erın d mo a canavarını eze· 
Cckİ · 

1 
ne manmak haylı saflık 

O Ur, 

li"k" !'n u umetlerin scbeo ve 
analarından biri de işte bu 

vatand 
b aş kuvvetlerinin tek 
aşına b i"l . aşaramıyacaklan ven .. 

Şu goren makinelerdir. 
tırn ınoda ifritinin kanlı 
d' aklarını kanun sökmeli· 

ır. B 'd <>t u gı işle zaten iş 
Ya;Ya dayanacak, bari ha· 
"' rnecbur etmeden ka· 
4ıUn d ı 

n k 
a arniarmın zekası bı.a 

0 ta·· .. ustunde biraz işlese! .• 

8erıl'ah 

A:- -
ntıllerde tehlıke azaldı 

tf.nj: aris,. 20 (t\.ı\.) - Mar-

h 
. 'alı -.i hirknç ıamnndmı 

Cfl fa l' p n •yete geçmiş olan 

k
ele dağının indifoatıom 

e su · t ffi)Ş olduğunu bildirmek-
edir. t 'ort dö r .u .•. : et . :H1Ul91 uuca 
ı:nış olan ahan meskenlerine 

'"'dete baz ' 

dl etmittir. Lort Cedi ile ıörütüldükten t.onra vücudA mühim ,chrinin nnı;;ıl , c 
getirllmif olan bu proje, tn.ıllz tezinin gerek taraftar- kimler cıırafrndırn zapccdildi· 
lannı ve gerek aleyhtarlarını tatmin etmektedir. gınc dair taf.,ilı\t \·r.rmcktcdlr. 

Politfs metninin Cecil teklifinin münaziünfth olan Bu maltimota güre 1\andıhar, 
dört noktaaııtı kaldırmakta ve bahri meseleler hakkında Duranı n kerleri tarafından 
ceıoeyan etmif olan mülikatlar netaylcinin, tahdidi teı- istirdat olunmuştur. 
lihat ihzari komisyonunda zaruri bir akis tevlit etmesi Ouraniler ~:fganistanın ·a· 
Jbım •el eceğinl natık bulunmakta olduiu söyleniyor. bık hükômdarı Amanullah 

Ctnevre, 21 ( A.A ) - Büyük meclie, M. Politfıin hanın men up olduğu .kabl· 
teklif ettiii uzlapna esasına müstenit tahdidi teılihat kdir. Durantlerln • ·adir hın 
projesini kabul etmiftir. ile te\'rikl me ai ettikleri 

Londra , 20 (A.A.) - Timeı gazeteıi, Lort Çecll ta- anla~ılıyor. 

rafından tahdidi teıllhat meselesi hakkında fttJhaz edilmft Durımiler lle Açakzay 
olan hattı hareketi tenkit etmektedir. Aynı ıuretle Da- kabileleri birlikte 1'ıyam cde-
ily Telııraf, tahdidi tealihat ihzari komisyonunu, muallim rek Spin Balclak merkezini 
ihtiyat efradı meselesine yeniden rücu ettirmek huau· zaptctmi::ler ,.c oradıı bul-
sunun diifünülmesinin anlaıılmıyacak bir feY olduğunu dukları sildlı \ ' C nuihlmmntı 

yazmaktadır. ele geçirdikten sonra bura}a 
Dai)y,Newı ; Lort Çecili taıvip etmekle beraber me- kıral Amamıllahın bayrağım 

......... 
Arkamızda baraktıfmuz 

her feJ'e veda ederek bir az 
pzlerlml kapamak llzımdı. 
Elveda lstanbul .. E!veda 
lıtanbulun zevk ve seadeU. 
Elveda mini mini yavrum. 
Ve ... Gözlerimden yuvar· 
Janan iki katra kızğm yaf 
ellerime damladı. ,,. 

talibabrun müsbet netayiç elde edemiyecefi mütalhıını dikmi~lerdJr. Daha • sonra 
serdeylemektedir. bunlarm Kandharı ele geçir- Alay kumandanı kayma-

Daily Chronide: İhtiyat kuvvetlerinin tahdidine dikleri anlaşılmaktadır. kam 1.mail bey , vakıa 
taraftar olmakla beraber, lnııiliz murahhaıının .... --~-~- korktufum ~zü söylemedi. 
hattı hareketini gayri mahirane bulmaktadır. • Fakat v-erdiği emir de biç 

Parla, ~o (A.A) - Temps gazetesı yazıyor: Bahri lngı'lı'z gemı'le- ftime gelmedi. Kumandan 
tf!sllhabn tahdidi hakkında cereyan etmekte olan mü- bey buyurdular ki: Ben ve 
zakerattaki betaetten, Fransa meaul değildir. Bu betae- • • • t' kardeıim kumandan beyin 

tin sebebi İngiltere ile Ameıika arasında mevcut rının zıyare 1 çadınnın yanandaki çadırda 
olan ademi itilaftir. Hiç kimse İngilizleri menfaatlerinin kalacak iınitiz ve bizzat 
ve emnü ıelametlerinin muhafazasına ihtimam ettikle- --- emirberleri imitiz . Ledel-filo kumandanı 
rinden dolayı muahaze edemez. Fakat lngilizlerde icap yazılara da yardım 
diğer devletlerin dahi kendi selametleri hakkında aynı Gazi Hz. tarafından edecek imi~iz. 
hak kayguyu ta~ımakta olduklarını ve kendilerine raci kabul edilecek Bu , hiç itime gelmedi. 
olmıyan meaulJyetleri recldeylemekte bUlunduldanm De)·li Telgrafm l tan bul Hemen Seilın beye koıtum. 
lrahal .deceld..dlr. Dönlüad bölük kn-.an-ınuhaWrf tarafından 'erilen _ .. 

Londra' 20 (A.A.) - Lahey koalenuuuwa vercfiti malömata göre, 1'iirki}e cum· dam )'ÜZ)>afı Muhittin 
karar muclblnce ihdas olunacak be-lmilel bankawa be) de orada kli . Adeta 
it ı-a..ıa ı-- ·1 huriyetinin Yuku bulan da-

a ...-uat ile ufra14cak homıte,.e inaillz murahhası aflar sibi bir teessürle 
olarak h bank veri iizerine birinci Te~rinin 

met ur erlerden S6r Claarlea Adtı Jle Eko- vak'ayı anlattım. Muhittin ı ı 2 inci ğiinü Küvin llizabet 
nom st gazetesinin bapnulaarriri M. l.ayton ta-'n -..l•ı. bey çok kızdı. Adeta bir 

1 ti 
1- ~ harp genıW ile tJyyare n:ık-

m f r. ıeyler yapmak istedi.Fakat 
Cine 20 (AA) •--· . k Jfne mahsus Koracyo~, üç vre, · - ı.ıunci omiıyon, Beynelmilel Selim bey, Süleymana dav· 

bankaya ait · hakkı ela ~--•- muhrip, 'e başlnımandanı proje n m1aa&eratta bulunm t randı. ( Hele bir 'kaç aün 
Alakada ...__ bü..::.k d vl A '-- Uf ur. hamil olan Bryoni yatı 1::.tan- • 

. "r '~ ~.. e et, n&vam devleti miukının sabır edelim) dedi. 
yirmi dörduncü maddesinin zikredilmemea1 hakkındaki bul sularına muvasalat ede-

I' 'ti 4 te rlnlc\ \ el karar suretini .reddetmeie karar vermlftir. Bu madde celc, Teşrinin l 3 tincli glinü 
bankanın beynelmilel bir teıekkiil olmak hay . til Başkumandan Ankarayı gide-

. k __ L._..ı sıye e I J> cemıyetl a vam tanuwuan sarfedflecek faaliyetle ali- rek başvekil smet aşayı 
kadar olma11nı natık buhmmaktadır. BCiyük eclis resmen ziyaret edecek, Teşri-
divanı gelecek içtima tarihi olarak 1930 eylülün':.ı IO 11in 17 sinde Başkumandan, 
uncu gününü teklif eyleyecektir. Reisiciimhur Gaıi hazretleri 

Cinere, 20 (A. A) - Cenubi Amerika hüklimetl ri tarafından ya 1. tanhuldı, ya 
mümesıilleri, memleketleri arasında akYam cemly:U istanbula yakan bir yerde 
haricinde olarak daha sakı bir irtibat v6cuda aetirmek kabul olunacaktır. 
içim Şili murahha11 M. Villego1un teıebbüaü üzerine abık t:fgan Kıralı Amanul-
girifllen mükllemelere devam için öileden sonra içtima ilah hanı istikbal eden Rus 
etmiflerdir. donanması kumandanı is-

Bu müzakerelerin pek yaJuncla miisbet neticelere tisna edilir~ Türkiye reisi-
iktiran edeceği temin olunuyor. Murabbulann, heraene cümhuru tarafmdao kabul 
ve ekseriya Cinevrede cenubi Amerika cumhuriyetleri olun:ın ilk misafir amr:ıl bu 
mümessillerinden mürekkep bir içtima akdetmek, bu olacaktır. 

--~-------------top lan b ya elyevm Cemiyeti Akvama dahfl hulunmıyan 
cenubi Amerika cumhuriyetlerini dahi davet etmek ve T u·· R K 
bu içUmada cenubi Amerika hükümetlerlnin h uauai 
menfaatları hakkında müzakeratta bulunmak niyetinde 

olduktan söyleniyor. 1 s p o R Diğer taraftan son günlerde te,ebbüı edilen faaliyete 

Yakı.iıda 
çıkıyor 

L\tan ııl 

Arbmnıclan çeldrge ta
buru da ıeldl. Solumuzda 
çadır kurdu. Nevakıaımw 

ikmlle çahfıyoruz. Depoda 
kap.ut kalmacbia için bize 
kaput yerine birer siyah 
pelerinli mupmbala.r ver
di!er. Gündüzleri cehenne
mi .acak, geceleri dondu· 
ruc:u aouk. Uzun cünlerin 
~eyen saatleri Ye aonra 
bin bir havaclia.. fakat 
daha h+Ji ilim harbe dai• 
bir haber yok. Bizim daha 
nereye gidecefimiz belli 
delil. Bazılara, Selaniie, 
bazıları ela Üskübe kadar 
gideceğimizi söylüyorlar. 
Fakat kuvvetli tahmin, her 
halde enyakm Bulgar hu
duduna.. Yalnız bir ıey 

ifitüm, okadar müteessir 
oldum ki... Bizim tabur, 

1 Mudanyadan doğruca T e

kirdağına çıkarılacak iken 
yanlıı bir emir ile lstan-

devam etmek üzere üç komisyon te,ldlt de derpif edil· 
mektedir, Bu konılsyonlardan birinclıi unubi Amerika 
hülaimetlerinin akvam cemiyeti mecliainde münavebe 
usulü ile temsili meselesini tetkik edecektir. ikincisi 
iktısadi ve üçünCÜIÜ dr. aiyaıi meselelerle ufratacakbr. 

in(!iltere Amerikadan sonra 
Japonya ile anlaşacak 

Ciban spor haberleri, bula ve İatanbuldan daBu-
D::. •• ük miisabakafa. raya gönderilmiş... Daha 

Londra, 20 (A.A) - Resmi mahııfilden :ılınan hııbcr
Icrc mııaran, bu)'ük Britanya ile Japonya ıırn ında~i ipti· 
dai miiıakcrelere 5 hiiyiik de' let nrn,ıncla tcslihııtın tnh
didi mcsclec:ini tetkik için k:\numı!,anide toplmıacal.. olan 
konferanstan cY' el b. şl aıı,ıcakur. l'akuc, bu mlık:Hcmck·r 
h:ıkkmda lngiltcrc hiıkt'ı nıcti kafi hiç bir tek!Hte bulun· 

buldu~lna duir 'j ok} odıın 

UUf itin batında böyle yanlıt-

rın TÖVÜSÜ. Müta- lıklar batlarsa, Allah enca-

hassıs sporcuların mımızı hayreyleye ... 

Yazıları • ' Hareket emri ıeldi. Uzun-
1 \ köprü istika'11etine gidiyo· 

~ 
HoV6Cllık ruz • On birinci fırkaya 

Avcıhll iltihak edecefiz. Bir eJDir 
.,_ '41aha .. Alay .kumandanı 

' Sbıe1'• /j kaymakam Jsmail ,Selim 

SRQi' roırfAnı ik~ ı bey .ı..,. • .wa a!Akaaan• 

r
am•v-.i: f - ,. • """~ve WY ~.-... 
~,~ .......... ~-., .. 

Selim bey derhal vazi
feyi devraldı. Hazırlık de· 
vam tıcliyor. Çadırlar yı· 
kıldı. Selim beye tebrlke 

L: .. 5ÜJÜ İ-"I •t• 
yaaın .,.. _ 1_ • ..1 •• 
kaklırdljıDI Ol'UUUlll. r:t--

0 halele v.-ı_o· ~ 
diye tavtiye etmeli : 

koıtum. Fakat aynı zamanda 
kardetJmle benim tabura 
lademizi ve eaaıb bir va
zifeye tayinimizi rica ettim. 
Selim bey güldü: 

Zaten Muhittin aizt ver· 
mez ki.. Gidiniz de neya· 
parsa yaptın dedi.. Muhit-

Ayol,demdi.sea Avru~ 
gemi cletilt ~ 

~I ~ı-..: dir pa.rind• uçCIUQ•n. __ ,__,. -·
bütüD IJOR'Uı)'t -

tin bey, ah, bu; ne candan 
adam... Kara, kuru, alaycı. 
Fakat bir kere de kızdı mı 
maazallah... Güzel, fakat 
çok güzel ve davudi bir 
ses var. Hatta konuturken 
de belli.. Aizında kelime· 

ler adeta billur zerreleri gibi 
dir birine çarparak çıkar •• 
Bizi görür görmez, kah kah 
gülerek: 

Hah ıöyle .. geliniz baka
yım... Kaya.. sen benim 
gölgemsln.. ben nereye sen 
de oraya... Bedava harç 
olursak kantmam ha... A· 
Slll'i seni de Dönlüncü bö· 
lük kumandanı Rutm bey 
bırakmıyor. Sende onun 
ç6mezialn ikiniz de dör
düncü bölük bq ÇAVUfU· 

nun çadınnCla yatacakıı--nız. 

(Yüksek se5le) posta •.. 
Emirber koıtu geldi. 
- Dördüncü bökikten 

Hafız çavuı çağırdı ... 
Posta fırladı.. Muhittin 

Bey, tabakaandan çakar
dıfl elle sanlmıt nefis 
Buna tütününden bir .-.ara 
vererek slyaıetten balıset

miye başladı. Hafız çavu
ıun gelme.Cli, uzun sürmedi. 
Yuvarlak çenber .akalı, 
daima gülen mütevekkil 
siması, bir türlü belinden 
çıkaramadığı pi kupla 
haaeblle tifkince duran 
kamı IAvubali bir batça· 
vuıtan ziyad<; köy muhta
nna benziyordu. Muhittin 
Bey hemen ona döndO 
ve ıu emri verdi: 

- Hafaz ça vuı beyler 
senin çadınna miaaftr ola
caldar. lktıinide dördOncü 
bölük tablasana kaydet. 
Rasim Beyde malan.at 
var. Kaya Bey benim. 
Nazım Bey Rasimtn .. 

T eıekkürler ettik. Hep 
beraber bolüfümüz'ün ça· 
dınmw öğrenmeye gittik. 
Yerimizi ~frendlkten eonra, 
Jimnaıtik adımile kuman· 
daniman yanına kOflum ve 

emrine müheyya olclwn .. 
Ayak üst6nde bu kadar 

yazabildim . Zaten fazla 
yazmak bnkinı ela yoktu ya. 

5 1 ıfrinl H"Yel -tt.ndaplı 

Aman allah •. Ayakla-

11 kadındır 1 ., 11.: ..iİtl 
Bu :;-le.i ev.ve.., •

c- r "hön ytJl1e 
yaptıklan~ ....... 
gunlupnu. 1 bdtn bir
çıkannaııut ~laD ..,-. 
liğİ 17.UIDll itllal • bir 

Son saatten "';t ta
• porte booheal' • 
ŞJyabilirler.. / JO-tll Topu o 

~ls'i!! . 
l.....A 
rt - 'e=wd- _..,, ("'"' J.ıa4'IP 

carüll10' ld ~ 
meclisi .,....-~ 
bur M. Ho• tarife 
teklif eclıJeo ,___ ·
siıteminl ~...... ara· 
ratmen ,At111P• ,.,,,_ 

anda şımat ~ 
kal"fl ._...,.. ....... 
pcldetle -;wlerin 111-
Ve bu •.-_-dra ..._. 

keunetleri ~~ 
tine karlfl ini ~ 
her~ 
ça~ ... .,.,. ··-........... ... ... ~ _ ............ -·-
şımalt ~ ... -ve......,.,. ... bu 
unda _.,.-adaafl ~ 
m~~~? 
baJJll .Melır11et .Asım ' ..• , //Mıl• ge.e .-

-..:...Jt AAr~ , . .,... ... ..--~ 
Pa~---1t ~ 

sözleri bei&F.-: ltd pel _,. •• ,)iri .. 

def··~r..;,-
,ÜPÇ Ylll 

kor: . dii TeraJ isJDiode 
RA-h•P . paıan bir 

rocıhur bir .Pl' RabiP 
varoı · 

papaJılD1 1cJeti111 
bu papat::...tn _,.. 
oturdutu .-fll . 
di~en ~dan: 
Hayvan var! Yetıfinl .. 

•tlırtaı _.J Rahi 
wırtn'•· 

Diye • t • olanlardan 
ten tikiye_~ ... 111 batır· 
biri bY pa,,...- 4edi ki: 
~N~ur: ba~anl .. 

. . ,.,._•dia 'lll bil· 
rt--Ai-cinın & - "O ~ 
~ mükemmel ot· 
dirmeyı 

reuıniş. » 
K~uk bır kıı bir pa· 

nı okşamak istiyordu. 
papd b 1 -·nfardan bın Ora • u u-
cfedi kı: -• _ Dolcunm• Y•--
sonra ıttrırl 

l(üçök t11 .orduc 
N~llitltn? 

- Seai ...... 

~-





1vapurlar 
·=-amn mnm:.,, ___ ııii 

Seyriaefain 
Merkez ıceDtetl: Gabıta Köpil 
haıında. Beyotfu 2362 Şube 
•centest: Mahmudiye Hm ..... 

lttanbul 27 40 

Aytaltk siirll DosllSI 
( MERSİN) Y.pura 24 EylUI 

s.ıa 17 de Sirkeci nhtımmdan 
hareketle GeltboJu, Çanakkale 
Küçükkuyu, Edremit, Burh.tye. 
AyvalıQa gidecek ve d8a0tte 

llled:or iakdderle blrkbe Alba· 
oJuaa ujnyarak ge)ecektlr. 

Gelibolu için yalım yolcu 
a1uur yük aluunu. 

Trabzon blrlnct postası 
KARADENİZ) vapuru 23 Eylül 
Pazartesi 12 de Galata nhtımın
~ hareketle İnebolu. Samtuıı. 
c....oa, Trabsea. RD. Hopey. 
gidec~ ve döniitfıe P .. ilkele.o 
aile Rtze, Sünneee. T nıb-. 
Görele, Gireaon. Ordu, O..,.. 
5-ın.un. f nebolu. Zonauldela 
u~Yaraj. gelecektir • A...eket 
iUııü yilll kabul olunmaz. 

~adık zade biraderler vapurlar 
Karadeniz 

Muntazam ve Lüks postası 

Sakarya ~ap~~ 
azarleıl ::: s':~ 

keci nhtımından hareketle Zon
guldak, lnebolu, Sinop, Samsun. 
Ordu, Cireson, Trabıon, 
ve Rize jskelelerine . azt.. 
nıet ve avdet edecckdr. TafsilAt 
i~in Sirkecide Mes'adet ham 
•Ttında acentalığını müracaat 

elefon: lstanbul 2341 

·fLA.N 
1 - Bedeli J.: cşii J 1207 Jira

dtn ibaret olan Urfa-Diyarbe
kk Yolunuu ı ıs inci ldJcmet
resindc Kerteş çayı uzerindc 
beheri altışar metere açı~ltğın
d• iki gözJü kemerli kagir 

köpriinfta müceddedcn insası 

tarl~indiri ifbılftft ..... afrabtaUi .. .., Y zar. 
fmda ikmal edilmek Ozere tcapah 
zarf usulile ve 9 eyJQI 929 ta
rihinden 28 eylül 29 tarihine 

kadar yirmi gün ınüdetle müııa
k:ısaya kunulnıuştur. 

2 - Münakasaya dahil olaıı

lıtrdan beddi keşfin yüzde 7,50 

nispetinde depozito veya t'rni
r.:ı t mektubu a lınacaUır. 

8 - .Münakasaya. iktıdan 

fenni ve maliyesini is:ı tet edeı:

Jer kabul olu:ıur. 

. 4 - Taliplerin münakasa .ve 
ıhale kanunu mucibince tanzım 
ede: ekleri trklifnameleri pullu 
olarak eyJUlün 26 ıncı g ÜilÜ 

saat 14 te encümeni vilayet 
kalemine 11:akbtt1. mukabilinde 
tevdi edilecektir. 

3 - Evra' ı keşfiyc ve projeyi 

törmck ve daha fazla tafsilat 
almak arzu eden taliplerin Urfa 

Nafia başı mühendisliğine .,vera 
Arıkar~da Yollar umum muJür

~üğüne müracaatları iHin olunur 

Restoran 

GÜNLER KISALIYOR 
Günler kısalıyor, ~lektri~ ı_euviralı tesisatınızı muaye~e ettirmek için diişiinmeyiniz 

ve bu nıuayene ıle en ıyı raııdöınan temin eden ye'i usiilleı•den istifade ediniz. 

Elektrik irkeii 
IOTOI TYYİIAT IOHENOISLERİNİ VE FEN WEMURLARINI EMRİMİZE AMADE TUTMAKTADIR. 

.MECCANEN 
Tarafınızdan vaki olacak talep üzerine en son model aletleri tecrübesile 

huzurunuzda ~mik bir muayene icra edilir. 

Bu münasebetle alalı beytiyenizin de muayenesini temin 
edebilirsiniz. Küçük taniirat Meccanen diğerleri 

Mal oldulu fiatlo icra edilir. 

Sa t İ "ıe 
' 

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 
Her şeyi veresiye satar V~ tesisat yapar 

M~ro ~ID, lönel ıey~Hı, Beyoğlu flebdr evi, Beyazıt istaull. 

Dan tos 
Diş · 

MHCUIU 

Avnıpanın en mükemmel .-...n._ .... ..,. Dltlerl JÜZ sene yaptır •• ~ .. en vikaye eder. Ditlert tnd atbl befulatar, .Dit etlerlal kan~ ve kan 
lokantaları derecesinde iyi · maktan meneder. Ve diflerin arum.da kalan teıfnı ıhab" afunetl isale eder. Dit ainJanna nedeledae ..;.... W.:. 
\'e nelis yemek fstlyenler bu 
kere sirkecide traım·ay cad· 
~esinde eski Postane bln3Sln· 
da ınüccddeden küşat edilen 
"R.ESroRAN ve BOFE,. ye 
:eşrtf buyursunlar. , 

Türk Halıları kullanınız 
Beynelmilel bır 1ahreU halı ~de [ 1'aclaH 

• • Zade biraderler Hah kumpuJ .. ) 8'dlulllr• 
en 11ehı: ( 1.puta, Lersam, GdUtan, Talata, u.kt 
Demircl, Cardea ) cimi ~oyak dfi'meli Halıların 
Yecbe •tıf mablllı deponıuzdllr. Y.W..- bt ••111111 

için ehemmiyetli stok yap1fmlfbr. Geçea tene o1dulu 8'i 
bu sene be muhterem halka bir lıımaet otıpk o.ıre '::,-

~ fıadw iiuriadea p«akcnde •bll ~ql "1· Kılaa a-. fWlaındM • ı 5 ... 
.ı dcsınl nazandık.kate alarak plylll • • bMa)>lle 
• zllada oldup gihl liatlmmJZ ........... ~ 

1.. dütfin yapacak crbahı ihtiylCIDt '*'111' .... ~ 
Ye zevklerine uygun htr çqlt Wı bulunduiu ;bl kdlrli 

' •• edılmiyecek derecede ehvea ve baua l.mk'de bd~ 
edilmiyen müsait fl'adarmm brp11acla mQttbayyir .. 
nna eminim. Verilecek husuli 6lç0 ve reasler• g6re alJ*fl 
kabul ederim. Yerli ıull.ı_. nııJ>et ~.:::: 
halkın bir defa depomuzu te,6rt __..,. 

oıaw ........... ......... 
,Ahniet Tafrir 
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Ti·ıı.:h·ede Har~ç_!~ Gazeteye ,cnderilecck n1tttuplınn Uurtae 
Ku!'l!Ş K•nış idare lçlnse (tdore T,"')'a aitse ( Yuı) 

f A)htı 150 000 i~areti ı..onu rrıhdır 
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1 

8 • 400 fOO ı' Ea11lmlJ'• ır:c: .. laplann fadcamd.n, ı..,.1111111.. 
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Ticard ve zahire borıuı 
Flatlar Ticaret boraa11 kitilılumumllill tarafından verilmlıtır. 
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busust mahtyette!d Ulnlına öcreU 
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İstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt,, yur ~ 

H. S. tL ill'.lst ac':ıtt>l 

" 
( .. 8 nı::l S3)'lfllt 
resınl lllnt1r }ıo 

tel 11;110 , ıdare ısleri 1 1971 (.)•azı ıslerl • teıı;rat VAKr postil k.Utlısu: 1 ... -

Koçhisar su yolu is
tikşaf şeraiti 

Aksaray vilayeti daimi 
eucümeninden: 

Koçhisarın Akpıııar mevkiinde tahminen on kilo metro 
mesa[cden merkez kasabaya getirilecek su yolunun htiK~afı 

bcrveçhi ati şcraitle bugtinden itibaren yirmi gün müddetle 
münakasaya vazedilmiştir. 

1 - Suyun menbaından kasabaya kadar en kısa yoldan 
demir boru ile istikşaf yapılacaktır. 

2- llalkın ihtiyacını temin edecek mıktarda celbi lazım 
gelen suya ait tanzimi muktazi evrakı keşfiyc harita ve 
teferrüatı neden ibaret ise yapılacak ııalia vcl:lleti celi!esin
den bizzat mütaahhıt tastik ettirecektir. 

3 - Taliplerin mühendis ve su işlerinde ihtisası oldu
ğuna dair vesika ibraz etmesi şarttır. 

4 - Evrakı istikşaliye ve fenniye nafia vekaletine ras
tık ettirilip iade edilmedip;i veya noksanından dolayı iade 
olundu~u taktirde mütaahhit ikmale me.:bur aksi taktirde 
teminatı irat kayd edilecektir. 

5 - Talipler sürecekleri peyin ' 1o 7,5 nisbetinde temi
nan muvakkara uhtclerine ihale halinde on gün zarfında 
ielminatı muvakkatayı yüzde onbeş teminau kafiyeye 
tbağ ve noter memurluğundan mıİ6addak senet İtasıııa 
mecburdur. 

6 - Getirilecek suyun nlsbeti için Koı;hisarlılarla müta
ahhit arasında ihtilaf whurunda Encümeni vilılyetin vereceği 
karara ittiba zaruridir. 

7 - Vilayetce müstacelen yapılması arzu olunan işbu 
istikşafın ihaleden ongiin sonra işe başlayıp nihayet üç ay 
zarfında nafıa vekaletine tasnkı icra ettirilip vilayete tevdii 
mecbur! olup ahvali fevkalade meşru ve makbul bir sebebe 
müstenit olmıyan temdit talebi kabul edilmiyecektir. 

8 - Banka mektubile temin etmek şartile mütaahhiı.le 
bedeli ihalenin iiçte biri nisbetinde avans itası encümeni 
vllayete aittir. l\liiddeti zarfında tasdik ve tevdi olunacak 

evrakı istikşafiyo: ve fenniye üzerine istihkakı tamamen ita 
ve verilen avans istirdat edileceknr. Taahhüdünü ifa edeme
diği takdirde mütaahhit bir gılne istihkak talebinde bulun• 
mıyacaknr. 

9 - lıan ücreti bilumum masarif mütaahhide aittir. 

10 - l\lünakasa 9-9-929 tarihinden başlar 29-9-929 
tarihinde saat onbeşte ihale edilecektir. 

YEDiNCİ BÜYÜK 
ayyare piyankosu 

3 üncü KEŞiDE: tt TEŞRİNİEVVELDEDIR 
BÜYÜK iKRAMiYE: 

40,000 LiRADIR 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,00() 10,000 

liralık ikranıiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Bu keşidede cem·an « 3,900 
kazanacaktır. 

1\ • 

Ticareti bahriye mektebi Alisı 
müdürlüğünden: 

Teşriniev\'elin on ikinci cumartesi günü tedrisata iptidar edilecefinden taleb~ kayt ve kıbuiüıe 
bışlınmışır. M~klep ne:ıari ve me~cani olup s~faiı!i tüccıriyeye "-•ptan ve ı~1ki~ist .y~ti1.tirirve 
derecesi yükse'.dir. TJhs l müjjeti ikisi tali i'.<'.si Ali olmak üzre dört seiledı~. ~lı ~'._f~ncı smıh 
liseyi ve tali birinci sınıfa lise dokıızll ikmıl eylemiş veya o derecede fahsıl gordugll alelusJ 
lastik edilmiş talebe alınır ve liseleriı onuncu on iıiriııci sınıflarından münakale s:ıretile talebe 
kaydedilir. Talip olaııları:ı teşrinievvelin birinci gününe kadır btidaların1 atıdckı evrakı raht 
edere~ Ortaköyde Çırağan sırayı ittisılinde kain mektep müdürlüğüne müracaatları lazımdır·. 

1 - Hüviyet cüzda•ıı, 2 - Aşı ~ehadetnaıııesi, 3 - Mektep fastiknamesi \'.eya şelıa?etna~ıesı .. 4." 
Mazııtın ve müttehinı olmadığına dair polisce ımısaddak hüsnühal il.nülıabcrı, 5 - Velı, Vtlıyelerının 
nıusaddak imza ;uretleri, 6 - 4 adet k•rtonsuz \·esikalık fotoğraf. 

lütün in~isar i·~nresi umum mo~orlüüün~en: 
Ortaköyde Fcriyede kain Tütiin Eksper kursuna bu sene 25 talebe alınacaktır. Taliplerin 

adedi matlup haddi geçerse bir müsabaka yapılarak müsabaka neticesinde kazananlar kabul 
edilecektir. Bu müsabaka 5 Teşrinievvel cumartesi günii .Feriyede saat 2 de yapılacaknr. 
Taliplerden aranacak enaf şunlanlL 

1 - Tlirk olmak; 
2 - Yaşı onsekızden aşağı ve yirmibeşten )'ukarı olmamak; 
3 - Laakal orta tahsilini ikmal etmiş bulunmak. (Yani liselerin dokuzuncu sınıfına 

muvaffakiyetlc geçmiş olmak) 
4 - Sıhhati tam ve bünyesi tütünle !ştiı;ale müsait bulunmak; 
5 - AJelitlak ağır cezaları müstelzim cürümlerden ve muhilli haysiyet kabahatlarından 

dolayı mahköm olmamak. 
( l\Iezktır hususat: Nufuz tezkeresi, l\lektep şahabetnamesi, veya orta tahsili ikmal etti• 

~ine dair maarif idarelerinden musaddak resmi vesika, idarenin iki doktoru tarafından veril
miş sıhhat raporu mahalle veya kariyesl ihtiyar heyetinin polis veya jandarma dairelerind~n 
musaddak şahadetnamelerlle tevsik olunur.) 

Taliplerin nihayet 2 Teşrinievvele kadar Tütün inhisar idaresi umum müdiirlüğüne isti· 
da ile müracaat etmeleri ve vesikaları da beraber getirmeleri füln olunur. 

Devlet deml"ryolları ve ,,. - 1 /.ıanbul ~lçıJc l(ız ıarı'al mel(-
"'"' mıltlüriyctınden : MektebimiZ 

manları umumi idaresinden ~~ı~:: ;~ :uı~·~~ ~:. 
170 ton Rezıdo Ytıiı kapalı zarfla mllnauya konmuııur. 
Münıılıasıı 23 eylül pazartesi gilnll aut 16 da Ankarada 

Oevlet demlryolları ıdare.ınde yapdacakbr. 
Monek-ya lflnk edecelderın tıeldıl mekıuplıınnı ve muvak

kat teminatlanıu ayni giltlde ..ı 1.5, 30 luıd.- Umumi müdür
lük kalemine vermeleri lAzımdır. 
-· Talipler münakasa prlnamelerinl 2 lira mukabilinde An

karada. Malzeme daireaiııden, lsıaııbulda l-iaydarpaf8 mağazasın· 
dan tedarik edebılırler. 

Posta, telgraf leva
zım müdüriyetinden: 

Saliuıııa6AOttelr.i telgraf fabrıkuında mevcut maa tcferrüat bu
har malr.ınuı ile kıırtun çürufu bılmiiuıyede satılacağından talip 
olanların T qrinlenelln yedind Pazartesi gilnll saat 14 le bedeli 
muhammeni olan •2200• liranın °/o 7,5 nlsbetinde teminat ak
çesile bırlıkte mezkOr fabrika mndnrıyetinde mütcıelkıl ltomlsyona 
mllraaıatlarL 

Posta ve telgraf levazım 
müdürlü'"' ünden: 

1 - Vasaiti naiede kullanılmak iizere « 6000-10000 • 
kilo ~nii ı ve « 300.600 > kilo maki•ıe yağı kapalı zarf 
usulile münakaşaya konulmuştur. 

2 - 7 Teşrinievvel 929 tarihinde ihalesi icra kılınaca{ ı .dı n 
talip'.erin bu babtaYi şeraiti anlamak için şimdidrn teminat ye 
teklilnamelerinı tevdi için de mezkQr tarihe nıüsadif pazartesi 
günü saat 14 te Yeni postanede mubayaat komisyonuna müra
caatları. 

hanlarına 1 tetrinienel ve tedrisaıa 

12 tqrlnlcvvelde baıbyııbaiı cihcıle 
a!Akadaranın ilk melr.tep tasdılr.na

me.si, hüviyet cüzdanı, uhhat ve 

ap roponı, 4 adet fot*af ile her 
gün saat 10 dan 1 Z ye ~ 14 den 
16 ya kadar müracaat eylemeleri 

ilan olunur. 

ı==-ır~ii;*e'iık 
Bahnıefit 
Bankası 

l\lerkezi: A:'vlSTERDA:\I 
Sermayesi: 1, 125,000,000 

ihtiyat akçrsi: 3,000,000 
lstaııbul merkezi: Galata 

Karaköy palasta. 
lstanbul ubesl: Yeni 

postahane ittisalinde Ala
Jcmci han . ller türlü 
Banka muamelan icra ve 
kasalar kar olunur. 

• ıumnunnr. ::s::::::n:::ı: mr.n: 
ZAYi 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: Karaağaç müessesatından: 

Parke f erşi ilanı 

l\Iuha<se. atı zatiye idare
sinden almakta oldugum te
kaüt maaşıma ait cüzdan ve 
mührüm fü• Üskiidar askcr-

Ak ·ı " f • /l b ilk şubesinden muta vesika! saray vı aye ı yo ar aş askeriyeml sehven zayi etti-
Kayseri istasyon ve atelyetı IU leliMtı malzemeal kapalı zarfla 

mllnakasaya konmuıtur. Münakaaa 19 l•p'lnievvel 29 cumartesi 
günü saat 16 da Aııkarada Devlet demiryollan idaresinde 
yapılacaktır. 

Münakasaya iftiran edecelderin ı..klıf mektuplan01 ve muvak
kat lemlnaılannı ayni giinde saat 15,30 a kadar Umumi müdür· 
ilik kalemine vermeleri IAzımdır. 

T alıpler mllnakasa tartnamesinl on lira mukabilinde Anltarada 
malzen.e dairesinden, lsıanbul Haydarpap mağazuındaıı tedarik 
edebılırler. 

J AK1 ın 22 Eylül 1929 tefrikası: 4S 

ilemlerinde; evlerinde gibi 

hareket ediyorlardı. Kala-

1>.ı.k deiildik fakat, hepııi 
hoş insanlardı. Vakti eyi 

geçireceAimi tahmin C!di
yordum. 

Yemeğe inmeden evvel 

Ogüstüs odama geldi. Üs
tünde birkaç elmas olma

ıını isteditini söyledi. Be
nim halim pek botuna git· 
lllİltİ- Beni öplü, öplil. 
Birf ey töyliyemediıa. Çin
kü odeda yahiıı defildilr. 
Sonra da utık recikmiıtik. 

Acaba böyle sükunetle mi 

geçsin? Ah, bana akıl ve

recek biri olul Leydi Til
çester gelse... Acaba ona 

kocam başka kadına elbise

ler abyor ve seviyor, fakat 
ben kadına kacamı meşgul 
eltili için müteşekkirim 

desem ne der?l.. Lort Til
çeıterle Beybi Kinlin ma

ceraıına bildiji içia bu bi1-

Iİmi ular mı? .Bunu bil
mek ilterdim. 

Bellc.i ben bin valdemin 

dediti tibl 'totlaıiı bir 

Sütlücede Karaağaç müessesatının payıııahallinde dört bin 
küsur metro murabbaı mıktarında mahallin bir kısmına ziftli ve 
bir kısmına adi olmak üzre parke tefrişi aleni 1 Qnakasaya 
vazolunmuştur. Tek!ifat her iki şeklin beher metro murabbaı 
r.esabile vukubulacaktır. lhalei katiye 25 eylül 929 Perşembe 
gOnü saat onda icra olunacaktır. Şartnameyi görmek istiyenlerin 
cumadan mada her gün Katibi Unıumiliğe müracaat eyleme!eri 
ve talip olanların da 1500 liralık teminatı muvakkate akçelerı)'!e 
yevmi mezklırda nıüeı;>e•ede hazır bulunmaları lazımdır· 

milhendı·sıı~J'rı"n Jen.• t;ımden ve ziyaındau yenilerl-
5 uı nl alacağımdan mezkür cüz-

(14998) lira bedeli keşifli Aksarav - Ere1ll yolunun 12+000 dan ile vesikrmn hükmü ol-
ile 15 + 000 ki!ometroları ara~ında mevcut tesviyeyi tiirabiye madığı ve mührüm ile hiç 
üzerinde maa bliliikaj kırma ferşile 4 metro arzında ve 30 san- bir kimseye bir göne borcuın 
tim siıhanında s+ooo kilometroluk maa silindiraj şose inşaatının bulunmadığı ilan olunur. 
k~palı zarf usulile 21 gün müddetle ıo eylül 929 tarihinden iti- Çam11eado K .. .ı.ı.ıa oaktn ı ........ 
haren münakasaya konulduğundan taliplerin müzayede ve müııa- ıaldlyo ı.ı..-ın.ı... -okall ..nı.-
kasa kanununun ahk.imına ve şeraiti mahsusasına tevfikan 30 ..... .,..ı All Rıza 

eylül g29 da saat on beşte vil.iyct encümeni daimisinr. müracaat- l""'M""•""•""•u""ı;m;;!!!il,;,d;;ilr;.,,;,: ~R~e~fı""k""A~hm"""':"lll 
lan ilan olunur. 

Bir yılda açan gül İngilızceden mütercim: Giizin 1Vuri 

kadın değilim •• 
Ertesi sab~h erkenden 

Leydi Tilçester, Lort Til

çester, Beybi Kinı geldi

ler. Hepimiz artık toplan• 

mıştık. Leydi Grealea ye

melrten biraz evvel g6iüa
dü Düke: 

•- Bir bu~k tirenini 

kal'fl lamalı: için istasyona, 

ticnim Amerikalılara adam 

göoclerdha. Şimdi ıelirler. 

Benimle b raber onlaa 
ka11ılamap, sofaya gel •• 
dedi. Dük onun arka11 

sıra gidiycr ve diyordu ki: 

"- isimlerini bilseydim 
iyi olurdu.,. 

•- Katvalder. mis "Bar

tinop Katvalder ,., bu teyze 

Ve mis Korişaııt K. Tram· 

pet. de deditim lcız.,. 
&isler de ~aeerelerden 

bakıyorduk. Bu esnada 

Baybi Kina: 

• - J:ualara baktım!,. 
dedi. 

Helrik*- ..,;ptil Tavuk 
kümesi gibi biiyik İandık
lar, bunlann ara1mdll bJ-

bolmuş iki hizmetçi(. 
Hepimiz merakla asıl 

kendilerini bekliyorduk. Ni

hayet gördük iki yüksek 

ses Düke ve Grenlene na

zikane şeyler söylüyordu. 

Onlan ilk görmek fırsatına 

nail olan Beybi Kinı: 

• - Adam akıllı güzel 
kızl.,, dedi. 

Önden leydi Grenlenle 

teyze odaya girdiler. Uzun 

boylu, kırmızı Hintli Iİma· 

h, beyaz Uçlı bir kadın.. 
Arbdan Dükle beraber 

evlenecek zengin kız girdi

ler. Bu kısa boylu, toplu, 

tam kadın tipinde, tatlı 

yüzlü, kahve rengi gözlü 

bir kız. Oldukça asil görü

niyorlardı. 

lngiliz adeti üzerine kim

'9Ye oalan Leydi Grenlen 

taktim etmedi. Yalnız Bey· 
bi Kin• onlara dofnı iler

lemişti. O, tan11b.. Yemefe 

oturduk. Dillün simasında 
ademi bo'filudi görünmiyor

du. Onltn dinlerken kaı

lannı lallthnyor, nnki bir 

ecnebi lisanı dinlermiş gibi 

yapıyordu. Benimle Leydi 

Tilçester ayrı bir masadı 

oturduğumuz için, temamilt 

neler konuttuklarını duy

mıyordulc. Dük onlara hi• 

tap ediyor. Fakat biz oıı
lann cevaplarını tıpkı tele

fon muhaberesi dinler gibi 
duyuyorduk: 

·- .Buruı Nıkiki bit 
şato; plirlceat an. T raııa-

pette bir rehber vardı °' 
ıi&den çok daha eyi aile
nizi biliyor •• 


