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3 üncü ıayıfamız 

Nafıa Vekili dün geldi, bugün Malatyaya ğidiyor_ 
Ok

. İ>ünlrii yüzme 
~arttDti ma~enıerimiz 9 Eylül 

lzmirin kurtulduğu gün 
Nafıa vekili Fevzipaşa .. 

Malatya hattının biten 

kısmını merasimle aça· 
cak 

Recep l?eyln beyanatı 

Maarif vekili 
Cemal Hüsnü B. şehri

mize sze1iyor 

Cemal Hüani 8. 

Haber aldı~11za göre 
maarif vekilimiz Cemal 
1 Hisnü B. bu günlerde şehri
mize gelecektir. \ ekil beyin 
kalacakları kısa bir Jstirahat 
miiddetlnde, ders senesinin 
başlaması dolayısilc burnda 
halli }Azım gelen bazı maa
rif. ve mektep işleri hakkın· 
da knrar ve emir, tnliınnt 
veroıesi de memuldlir. 

Gazi Hz. 

Çankırıda hilkatin 
bi; gariLeSt 

[Çoculun el'nd•rı tutan Dr. 
lama'/ Refet Lı1J1ir ], 

Venizcloı 
"Tilrklye --;;e olursa 
Ol$un Yunanl$/tını bir 
harp ile tehdit ede-

mez,, diyor 
Türlctye tefevvuku bahrul hak

kında Atlna matbuan tarafından 
yapılan nClriyat üzerine •Heıtlya,. 
gneteıl Venizeloaa su telgrafı 
göndcrmiıtir. 

"T eslihatı bahriye hakkındaki 
n~riyat üzerine "Hestlya,. ıiya

ıetimlze tevaf ult ettiği kanaatile 
hiıkümclln tealihat meselesini umu· 
miyctle siyaseti hariciyeye merbut 
ve hükümetin liyaaetl iktııadiye· 
a.inin isl&hına matuf oldu~u be
yan etmiıtir. Binaenaleyh hn
hOmet ıun 'i bir paniğe kapılarak 

geliti güze1 t edahlre teveasül ıu· 
ratile teılihatta rekabet ıiyegctinl 

tal:ip edilip edilmediğini bildiriniz,. 
Venizeloı bu te1grala ıu CC\'a p 

la mukabele etmittlr. 

" Te$/ilıalı halırlye meule
şfnde "Hesliya,, nın maka· 
lelerini lası>ip ederim. Bu bap
ta burada glrişHlfm müza~
rat niha11t1 bulunca me&ele 

lıa~lt,ında "beyanatla huluna
cağım. Türi(lerin teslihatı hak· 
kmdakl endiŞllere asla lfiirak 
edemem. Türkiye ne olursa 
olsun Yunanistanı bir harp 
ile tehdit edemez.• 

Atina, 7 - Cinevredcn bildi· 
rildığine göre ,M. Venizeloı bir 
ecnebi muhabiri tarafından Ada
lar deniı.i tefevvuku bahriai hak-

Litvinof 

Bir müddettenberi şehri· 

mJtdc !bulunan Devlet §lir• ı 
rei:i Nusrat B. dün Afıkara7a 

· truva yanılan 
Şehremini Inııavini Hilal kulub~ ter~ 

tezyit şayialannı tekzip ettiği müsabakalara 35 
ediyor yüzücü iştirak etti 

Dfin HıUI kulubü tarafıııdan 
Cadde bostaııında bir . y~ııll 
müsabakası tertip edıln~ış•· 
Müsabakaya 35 kadar l uzuçl 

Hamit B. 

Cemiyeti umumiyet bele
diye bu hafta çarşamba gü
nu toplanarak gümrük tari· 

fesine göre tadili icsp eden 
oktruva tarifesini tadil ede
cektir. 

Şehremini muavini I lamit 
bey dün bu mesele hakkın
da kendlsile gödişen bir mu
harririmize şu malömatı ver
ml~tir: 

"Okturva resminde tadil~t 
yapılacağı hakkındaki haber
ler doğru değildir. Esasen 
okturva, resmi gümrük resmi 
üzerinden alınmaz. 

1 Ier eşyadan kilo ve ya 

adet itibarile blr iicret alınır. 
Tarifede "Gümrük tarifesinin 
şu madde:ıindeki eşyadan bu 
kadar res.im alınır" diye 
kayıtlar vardır. 

Halbuki yeni tarif ede 
maddeler de~ştlği için, eş

yanın yeni tarifede bulunı 

duğu maddelerde okturva ta· 
rJfeslndc değişecektir. HulAsa 
okturva tarifesinde yalnız 

madde rakamları tebdil olu-

naca~ başka bİr şey yazılmı
yacaktır. 

Efgan kıralı k•şı şelz .. 
rinıizde nıi geçirecek? 

Gelen bazı habedete göre 
ltalyada bulunan Eefgan kı-

ratının ailesinden bir kısmı 
eylul nihayetine doğru şehri· 
mize geleceklerdir. Kralın da 

iki aya kadar kışı geçirmek 
üzre lstanbula geleceği kn-y
dediliyor. Kıral Amanullah 
için Tarabra ve Şi~lide iki 
ikametgah tutulacaktır. 

-i eni tefrikamız: 

''Meçhul 

iştirıık etmiştir. .Mesa!e!er bG· 
yükler ve küçükler ıçın :ıyn 

100 400 800 metr~ te~ 
ayrı ' ' b- "k pit edilmiştir. 100 ınetre u} u • 

ıer müsabakasında .. N~det ~; 
( Galatasaray ) bırıncı, AJİ 

·k· · ı ıanıdl B. ( fener ) ı ıncı,. . 
( Hilal ) iiçüııcfi geJmış!er~ır ... 

100 metre küçükler nıu~:ı~ .. -
kasında Halil B. ( Hilal )bırı:; 
Feyzi B. t Hilal ) ikinci. fa 
B. ( Hilil ) üçüncü gctmışierdi. 

400 metro da Kemal B. (tf!. 
lAl ) bıriı: ci, Necdet B. ~ O:• 

·k· · Hambı lt Jatasaray ) ı ıncı, . .1• ( Hilll ) fiçOncü gelnıışlc~dı • 
800 metrcda Şükrett:n 8 

( Hilal ) birinci, . H~kkt ; 
( Oalatasar•Y ) • ik!ncı, 1~ 
B. ( fener ) üçuncu gelmişler-
dir. ıara tfl. 

Müsabakayı kazanan • d madalP-
IAI kulubü tarafın an 
far verilmi~tir. 

Maarifte 
Yeıiik;dro 

Terfi ve tebdd edi~eD 
muallimler kıınlerdır 1 

k 6(vakıt. T e}cfon)1'9' 
An ara, .. 

Maarifin yeni kadrola~ k..&. 
k Bu seneki ...-

cipten çı u. d dülW 
··wın ıebe 

roda mu bhi ınaze 
• yoktur. Ancak sı . 11.D 
dolayısile ınzlbat komdı~dro11-

• b cebe u ... 
tarafından, azı 

yapılmıştır. · . inl Tef• 
Trabzon masnf em r~ 

f'k 8. mıısrif umumi ınu rJf 
ı . Trabzon m:ıa 
dşl~ği~e. ' de ınufetti~l umll
cmınlığtne . 1 B. taı) ın edil
milerden Hılm 
ml~dr. . . U sıı}ır.ınızd• 
[Alt taraf• uçunc 

Asker,, 
. . ·11; 1ıa mu· 

Balkatı relaketi ıç11ule 1111 
1 ~ . . .. da'aasuıa 

su1ınızu kurtaran J~dırne mu rı · "d .. 
• • 1. • • 1. • 1

11 a rara mu ışt11·a1t~ et1n1ş bır aslleruı 1111 11 
• 1-u 

d 
· ·· .. .. .. tutınuş o/tluf!, 

et111ce gunu uu11111H' k' 
l:" • k iade nıcro "' 

notlardan nu'irekk~p fe" ak da te/riku-
harp 11ıe11kibeleri11i 11ck ya uıA k urı-
ya başlıyacağsz ... Afeçlıul ekfel~;~;;. 

()anlı bu gz'ize.l yazıları b " 
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Serseriler 
kıralı 

AlekMndr Zubkofun lıaiu•ai 

Beni kaçak olarak "Dan
;ig~ a götlip götürmiyecek· 
erini ihtiy~tla soruşturdum. 

Cebimde kalan son lsveç 
kuroııları ile onlara punç ve 
rakı ikram ettim. lki vicdanlı 
deniz kurdu bu ikramın te
sirine kapıldılar. Benim için 
elden p;elenl yapacaklarını 

söylecli!er, ve bana dedller
ki: 

- Bu gece hıır oL. gemi 
saat be, te kalkacak. ... 
~em var nem yok hep

sini bir torb~ya ~ıkı şıkı 

bağlamıştım. E.tralı iyice tet
kikten sonra vapura asılı 

lskele~·e tırmandım; geceden 
istifade ile güverteye atlamak 
isiyordum. Yukarı vardığım 

zaman genÇ bir ftşçı ile kar
şılaştım. Korkarak olanca 
kuYvetile: ~Kim var orada!~ 
diye bağırmağa başladı. 

Susması için lşarat ettim. Fa
knt o bağırmasını şiddet· 

Iendirmekle mukabelec\e bu
lundu. Artık nul\'affakiycttcn 
ümidi kesiyordum. Son bir 
teşebbüste bulundum. Bir 
şedit hareket yaparak kendi
ııe dedim ki: 

"Eğer çeneni kısmJzsan 

kafanı yı~ranm . ., ~~yıan ço
cuk kaçtı ve bir kedi gibi 
giivertcden kayboldıı, Heye
canla dinliyordum. Bir ka· 
maranın kııpısını vıırduj~ttnu 

nı siil'ariye hadise) i anlattı

ğını duydum. Bupun üzerine 
hemen ricat ettim. Geldiğim 

yoldan kaçtım. Kaçarken, 
mevcudumu ha\·i olan tor· 
bayı 'apnrla rıhıım ortasın
da denize dü~tirmiycylm 

mi'? Oh ııc felaket! ~u ra
ziyette onu tekrar yakala
maklığıın imkılnsızdt Bu se
fer de biitiin ş.eryetiınl kar· 
betmiş bulunuyordum. Yüzü 
koyun yere yattım. Yapur· 
daki j!;Ürii!tiinüıı kesilmesini 

bekliyordum. Bu uzun Riir
medi. Sü,·ari rahatsız edil
mekten hoşlanmıyan bir 
adammı9; uzun taharriyata 
ihtiyaç görmedi: 

'öbetçilerin kulübe-i ö

nünden ihtiyatla geçtim ve 
iki "halaskar" 111ım lokan· 
tada içki içmekle meşgul bu· 
dum. Y apıırda olanı kendile
rine anlattıktan ~oı1rıı imda· 

dıma gtl melerinl rica ettim. 
Onları masa ba ından kal
dırmak kolay olmaclt lJçii· 

rniiz beraber Yapııra gittik. 
Yarı uyku hallııde idiler. 
lleııımle ber~bcr güverteye 
çıktılar. Bu arııak mahluk:ln· 

rın, bu hallerinde nasıl olup· 
ta düşmediklerlıı hayret et· 
tim. 

Gü\'Crtenin arka tarnhna 
geçtiler; az sonra ·nylıaları 

çıkarmağa başladılar: Bir kaı·· 
ga taklidi yapara~ nöbetçi· 

nit nazarı dikkatini kendi 
üıerlerinc celbetmek ve gö· 
rülmeden vapura binmemi 
temin eylemek istiyorlardı. 

Sarhoşluk halile bu ka\'· 
gayı pek tabii bir ~t.kilde 

yaptılar. Kiiçiik aşçı ikisin

den hangisinin ııakaut ola· 
cağını anlamak için dikkatle 
bakıyordu. Çocuk bu miica
deleyl gittikçe mütezayit bir 
alaka ile takip ederken tek
rar gemiye tırmandım ve bu 
defa kömür anbarııı:ı gire
rek yerleşebildim. Kendime 
bir köşe yaptım. 

Süvarinin odasından ka
dın iniltileri geliyordLı. Az 
sonra uyudum. Yanımda bu
lunan makinelerin giiriiltli.ili 
beni uyandırdı. Apartınınnım! 

ile IT]akino odasl arusıııda 
bir tek madeni bölme 1·11rdı. 
Birdenbire bir penc~re açıldı 
YC içeri ı~ık girdi 

( Bitrnedi) 

Hn~anı~ıne~en n~ istiyorlnr 1 
[ Cst tarafı l inci •anfam1Y.<la ] 

Veraset ve intikal vergisi 
kanununun hükmü içinde 
vakıa "menkul mal "!ar var
dır ve bir şahıstıın öbü
rüne "bedelsiz,, geçen men· 
kul mallardan bir vergi 
alınacaktır. 

Ancak bu menkul mal, 
oir hediyeden ibaret yani, 
akraba ve ahibba gibi şa
hıslar arasında alınmış ve
rilmiş bir ~ey yahut esasen 
resmi bir dairece tescili 

mutat değil ise böyle bir 
"hediye" resmi bir dairece 
tescil muam le i görm dik. 
çe, vergi mevzuu olalJ} :ı, 
Kanunun 3 üncü maddesi
ni okuyalım: "Akraba ve 
ahibba gibi şahıslar arasın

fa taati olunan ve bir da
irci resmiye tarafından tes-
cili mutat olmıy:ın ve tes
cil edilmiyen miktarı ne 
olursa olsun, bilumum men
kul hedııyiı, bıı vergiden 
müstesnadır, 

E ütün encümenler tara· 
fından yapılan esbabı muci
beler bu kanunun eml~k 
ve araziden ir.t:kal vı'rgisi 
tılındığı halde bir çok rnen
kı.ıl matın mirasına konan
lardan hiç bir şey alınnıa-

Jaa.51 haksız görülme,lcten çık
bğ:ını açıkça göııt~rir. Llyiluı
yı meclise vermiş ..ılan maliye 
vek.Hi, müzakeresinde hu· 
nuıı, emvali kuleye 
teş.ıı;ıi\ edilerek tam ~ 

sile bir (süksesiyon-sııcces· 
sion ) veraset vergisi olarak 
bir vergi ihdc:s olunduğu
nu söyler. Kanuna, hizmet 
mukabili olmıyarak, piyan
go ikramiyesi kabilinden 
ele gireıı paralardan vergi 
alınnı sı, maliye encüme
ninde ilave edilmiş, hatta 
tatbikata taalluk eden yer· 
!erde buna dair bir tek 
kelime konulamamıştır (su
cccsslon), erbabı bilir ki 
bir tarafında ölü olan bir 
tasarruf mevzııudur... Hu· 

!asa hl\ kanun onun için çık· 
mış ırki bir ölüd n ayda · 
otuz lira kira getirir bir v 
miras alıın bir miı asçı bu 
evden vergi verdiği halde 

aynı mirasçı yüz bin lira 
değerinde beş pırlanta yü
zük, OD bin lira da sarı al
tın içiıı ve,giden kurtul
masııı ..• 

* Eğer, kanunu maliyenin 
anladığı gihi anlamak la
zım gelirse, herhangibir 
foidin faraza on bio, yüıı bin 

fü·ayı, yahut bu kıyınette 
bir eşyayı bir dosn.ın diğer 
bir dostq hediye olıu-ak 

vermesi vergi il~ alaka
dat bir iş sayılmıyacak, 
fakat hu pera Hil.i!i hme· 

re, Himayei etfale, kiliseye, 
camiye verilirse, bu para-

il k •. hük" ti dir 
dir: ll~liyeııjn eliDi hu 

Su kovaları... Beşiktaş Himaye;] BllfVCkilimiz yeni kan un 
Büyük felaketl erin nere- JI Ank.sraya eylfil şonıın-

den geldigini tahlil ediniz: etfalı"mı"z da avdel edecekler 
onu da danı la damla ihnı,ıl Du·· n Beykozu (O • 3 ) Başvekilim~ ismet Paşa 
Ye teseyyiipkrin biriktirdiği 

ğl tt. Hazretlerinin şehrimizde ki 
bir yı~ın halinde ~-örürs ü- ma up e ı . Beynelmı·lel kongrede 

ikametlerini on gün daha 
nüz. 1 Beykoz ve Beşiktaş birinci takdir olundu temdit ettikleri ve eylül 

Büyük yangınlar böy c futbol tııkımları dün Beykoz- • 
değil midir? buruştunılmuş, Himaye! etfal ittihadının sonlarında Ankaraya aYdet 

daki iutbul sahı•smda, orada G'n d kt dil · k d kl ı h b J t bir köşeye atılmış bir nıek- •I evre e n · e en ongre- e ece er a er a ınmış ır. 
ıup zarfının, gene öyle bir hazır bulıınaıı bine yakın sinde Türk· 
dikkatsizlikle söndürlılınedcıı seyirci~·e pek gü1.el ve zevk- hiıııayei et-
atılmış bir çıgara lrtığı ya- li bir futbol maçı seyrettir· falinln~mesa-
nında na<ı\ b:r cclıçnııcın diler. isi ve tah-
olduguııu biz lstaııbullular Seyircilerin memnuniyetini slsen çocuk 
1 1 ı l l 1 .. haftası bay. rnç iCre, ıaç ) 11 ;ere gor- mucip olan şey yalnız bu 
nıcmiş miyiz? ramı etra-

zevkli maç dejı;ildi. fındı 
Görmüşüz; f.ılrnt ibret 

ı •1 ı ı. Dünkü maçın bahtiyar a ıııanıışız. 1~ sayuk Nı gün 
dCıııyanın en gü~cı bir par- seyirciler! gilç sökülür kala-

ç:ı s ı diye övdüğümüz, ö\·ün- balıkları geçmek mecburlye-
dül{üıııüz bir kıı'~j1 yer yer tinde kalmamışlar, ttirıılkele-

y;ıngın lıarabelerilc perişan riıı kolları arasında ör$elen-

cdip bırnkıııazdık 1 nıenıl~lcrdi, tahta kalaslar 
HMl ibret almış mıyız'/ 

yerine ıııaç altlarına konmuş 
asla! yangının da vaki ve .110\lalyelrre onırınıışlardı. Ve 
tedbirleri var. I\~gir yapılar heda'~ yrediyorlardı .. l~te 
)·angımn öııüni:ı alır, tesir k bu lky ·oz sahasının eşsiz 
sahasını daraltır, bo~ur; fokat 

);ı k hususiyetidir. 
çıkan bir yang-ını ;ıstırına · 
içlıı itfaiye gelmezden cı·cl, ZcYklİ müsabaka baştan 
tıpla, doktor ycti~inciyc aşağı heyecanla geçti. Bcşik-
kadar lrnllaııılacak ilk tcd- taşın ilk dakikalardan itibaren 
birleri fen bulmuş, bize dııha fıızla hakim yaziyete 
vermiştir: Bir Türk nıütu- ~eçtiği gOrliliiyordu. 
şcbbisi t~ıııyoruz l:i ( Ilızır) Dakikalar geçtikçe bu Ya· 
atlıııı Yerdiği küçük ı·c ucuz Zİ)'Ctini kun'ctlcndirdi ve ılk 
aletlerle dir yaııgıııı başJ,ın- devreyi iki sayı ile bitirdi. 
gıcında boğmak kabil olu- lkiııci devrede Bcşiktaşın 
Yor. bir çok fırsııtlar kaçırdıktan 

Vcklletlerın bir çok tec- sonra bir gol dalıa yaptığını 
rübclerden sonm nrdigi p;örüyonı?. , 'etice bu suretle 
emirler bu hususta en sağ- ( 3.0 ) Beşlktaşın galebeslle 
lanı bir ~enet olabilir. ba~lpıııyor. 
· Buırnnla beraber, bütün !\!açı mıntakamız erkfinın-
lıu emirlere Ye tecrübelere d~n J\lehmct B. idare etti. 
riayet eden, ctmiycn yerden :\lchmet B. Bcykozludur. Yani 
az ! ı·e diğer tarafta öıtre- mlisabaka yapan i!·i taraftan 
nlyoruz ki şu Ye bu YekA- birine mensuptur. 
lctler (Hızır) a J,urşı (i\lini· Fakat. Be~tktaş hakemi bilı\ 
ırntks ) adında bir başka 

itim?. kııbul etti. ye l\lehmct 
markayı ta\'siye eder ta

Bcy de ter temiz ı· c dLiriist 
mimler yazıyorlar. Yangın 

ldaresilc kendisine karşı gös
karşısında önce daima ba'i

terileıı bu kıırdcşcc itima· 
ret üzere olmanın, hassaten 
del'lct l'C millet binalarını dın pek yerinde oldujı;un~ı 

gd.<terdi. 
d05ünerck, çok yerinde bir 
iş olduğunu takdir ederiz. işte sp0r btıgur : 
Devlet bina\;ırııım maalesef Bu karde~lik , bu itimat Ye 

binde bir yapının ınüeyyi· bu dlir(İstlük. 
T. H. desi saytlacak bir •igorta da 

yok. Yangını çıkarmamak, 
çıkanını söndürmek, bunu 
yap~lım. \' e bunun a rl 
vasıta\arl.ı temin edilebile, 
ceğini anlayalım. 

işittik ki deı·letin bir hü
vük inhisar müdürlüğü 
(Hızır ) gibi, ( E.k,clsiyor ) 
gibi söndürücü alerl'r ye. 
rinc su dolu kornlar bulun
durmayı mm afık bulmuş! 

Yakı:ı hic yol;t:ın bu ılıı . ' 

iyidir; yalnız iyi örnek ı·cr-

mesi livınıgelen ye ara,uı,ı 

bin bir isra[· deJiıı-i bulunan 
dairelerin eki<! daha mü
kemmel vasıt;ılar huluııdlU·· 
ma:;ı lüzumuna kailiı. 

Bu aletlerin mart-ası balı
, imle i~İ\ti~iıniz farklı tel:ık- ı 
kıyi dıkkatc şayan buluyo
ruz: Hangisi? Diyorlar ki 
;\Jaliyeniıı, Dalıiliycııin t C· 

riıbderlc ht~endiği (llmr) 
dır \'C bir Türküııdür. 
(:\liııimaks)ı da Türk olım
yan biri temsi'! ediyor ve 

tamimin muyaffal iyeti bun
dadır. Bizçc iki markayı 
nıul-aycs.c hakikatı mey.lıına 
kor. Onu \C bunu hcınçn 
) . pılacak işlerden s.ayarız. 
Tedl>if almalr YC tcdbin 
her zaman daha mük nııncl 
tarafında L,u]unnıı.ı.lı ... 

fukara keşkülüne uzatacağız. 
Bir mektebe bir sıra, bir 

hastaneye bir yatak, bir 
kaç mektep çocujıına bir 
kaç mııktep kitabını hedi· 
ye edeceksiniz, bunlara 
-alelade dostunuz, akraba
nız olmadıklan için-bir de 

Kongre 
Diiıı sabah Beylcrbcğinde 

Boğaziçi p;ençlcr kulübünün 

senelik kongresi yapılmış , 

yeni heyeti idareye I llisnli 

Kadri, 'a)ıllrnttln., Cemal llu

IL\oi beyle~ intihap cç!ilmiş.lcrdir. 
--- --- ~-----

Giresun tacirleri morator

yom talep etu:ıediler 

lktısacU ve ınull nıziyeti 

hakkında bn;ıı fona haberler 
şııyi olaiı Giresun tacirlerinin 
miihim 'liir kısmının mora· 
roryom lraJep ettikleri şayiası 
doğru clc~fülir. Girc:;ım meb'
ııslarıııcUn bir z<1t vaziyeti 
sıı şekilde iıııh etme hedir: 

- Söylendiği ~ibi, Circ. 
sun tacirlerinin monıtoryom 

istedik! eh do)!;ru de~ildir . 
YHlmz ınuhtı:lif bankaların 

< :i re,ııııl.ı ofa11 muamclcrinl 
teı ;i ctıııtk me,;dL' i \':ırciır. 

Hu htısusıa ııyrı uyrı nıilli 

lıaııkularıınıdıı tema ·a ~dnıiş 
ve eld n gdcı~ yardımın ya. 

pıla.ca~ı Yadi alınnuşnr. \ a
ziyet bundan ib:ırettir. 

vergi mcktllefiye-ti vermiş, 
yahut k<"ndil rini kaçakçı
lığa s~\<k etmiş olursunuı. 

lf 

Maliye kanundan böyle 
bir nıana Çlkarm m;ılıdır. 
Kanım !iaribtir. Müphem 

ise nıeclise gönd~rilnıcli, 
neticesioe kat!~r da bu kabil 
mücsS('.5e~ere 

olmalıdır. 
ıı-ıiisaadekar 

rnu· 
rahhns ola-
rak bulunan 
Aydın meb'
usu Reşit 

Galip B. in . Reşit Galip B. 

verdijı;i izahat çok: alkıştan· 

mıştır. lcra komitesi, heyeti 
umumt}renin bu takdir ve 

tebrikini merkezi umumiye teb
liğ edecektir. Türkiye hima
ye! etlull ittihatta asil aza 
sınıfına girmiştir. 

Bir komedi 

E~manetin silindiri 
Para vermezse Ema
netin köprflsflnden na: 

aıl geçr:r '! ! 
l~l'velki ~kşam Karaköy 

köprLislinde hayli eğlenceli 
bir hadise olmuştur. l\ laki
n isti eri tarafından Emanet~ 

ait olduğu iddia edilen ko
caman bir silindir köprüden 
parnsız geçmek isteın~, tah· 
>ildarlar mümanaat etmişlerdir. 

Makinist: 
- Bugüne bugün ben 

deYlet memuru sayılmm Bu 
silindir Emanetin silindiridir. 
Hu köprii de emanetin köp· 
rlisii. Kendi köpriinıdcn ken
di silindirimi para ile geçi
recek de~ilim ya.. demiştir. 

Tııhsildıırlıır ise şu cevabı 

vermişlerdir, 

- llJz beş lira köprü 
parası almadan bırakmayız. 

llnnıın köprli parn:;ı tam beş 
liradır. Az bile.. Bu kocaman 
tren köpriiniin canıııa okur! 

iki taraf iddiasında ısrar 
ctmi~ YC neticede makinistler 
istifa ettiklerini söyliyerek 
makineyi bırııkık gitmişlerdir. 

Silindir p;eceyi köprli ba
şında misafir olarak geçirmiş 
ve nihayet 5 lirayı vermek 
şartile dün gideceği yere 
ıııiitcvecclheıı . yola çıkmıştır. 

ıe~ep Reyin ~eyonotı 
l Üaıarafı 1 inci sayıfanu•d...Jır ] 

Ank ra • lstanbtıl ıusesl 
Ankar& _ lstaııhul şoscsını 

soruyorstınuz. 

D~dde Jit milli şosdcr
den ı 2 sendik progr;ıınla 
l'C ~osclcr . körrükr lrnnııııu 
ile terYiç oluıı:ın cs:ıs daire 
sinde yapılması icap eden 
kumları iktısadt YC askeri 
Mi mabmbrla tespit ettik. 
Bunların aynca Reisicumhur 
llz. ile 13;ış\'ekil p;ışa Jfa.ııiıı 
kabullcriııc de arzcttinı. Bu 
h;ırit11yı kanun mucibince 
ta, Jik cdil•nck üzere 1 lcyeti 
ı· ekileye Yerccegiz. Hunım 

içeri>inde Ankara - lstanbul 
şosc>i dt: Yantır. Fııkat bu 
şosenin asfalt Yt.:ya ı:.~~k:ı bir 
şckild~ olın:ısı lıenfız karar· 
laş.ıı rılnı a mıştı r. 

Ankara ı·c civannııı 200 

kilometreye baliğ olan şose
leri asfalt olıı.ra · y~ıpi:tcak, 
inşaata yakınd~ b. şkm:'c;;k-tır. 
l~ugünlcrde bu şr~dcrin 
müııabsul:.ırilc me~gıı'.üz. J\lu
ııa.lrnsaııın y:ı.l-ııı<l.t il.mal t-di
kceı(iııi ~'mit ederim .. Bu b
sımlarda in~at a öni'ul• üz,lcki 
s.c:ıcnin hı.lı:ı.rımla ba7l:un:ık 
kabil ofacnktır. Bu in~aat :t, 5 
sı.:ne dcY~m edecektir ... ,. 

Ormancılarımız 
Yeni mezunlar nere
lere tayin edildiler? 

Bu sene orman ali mek· 

teblnden otuz iki Efendi 
mezun olmuştur. Bu Efen

diler muhtelif orman mühen
disliklerine tayin edilmişler

dir. Bu yeni tayinleri yazı

yoruz; 

Demigün orman mühcn
dlsllğlne Cemil, TaYas or

man mühendisllğine Turgut, 
Isparta orman mühendisliğine 

Emin Bülent, Seydigazi or
man miihendisliğiııe Recep 
Sami, Alaiye orman miihen

dlsllklerine Alt lliza ''c 
lsmail l lakkı, Karsaııti Kara
isalu orman mühendisliğine 

Faik, Silifke orman mühen
disliğine Celal Salim, ;\1ut

gulııar orman mülıeııdisliğinc 

l\lustala, Cireze orman mü
bendislijı;inc Eıl\'cr, ;\[araş 

orman mühendisliğine Kemal, 

Hendek orman mühendisli· 
ğine Seyfettin, Biga orman 
mühendisliğine Sabit, Gümüş· 

hane orman mlihendisliğine 

llasıın Bahri, Ankara orman 
mlihcndisliğiııc Ahmet Ncdp, 
Kars orman nıiihendisliğiııe 

Kemal Nuri, Çankırı orman 
mühendisliğine Hamit, Sam
sun orman mühend!sli(tine 
Y usu! Ziya, Bartın orman 
mühendisliğine Nurettin, Dev
rek ornııııı mühendisliğine 

• l lalit, Bolu orman mtihen

dUiginc I foyatl, Bozuk or
man mü lıeı:ıcU~liğinc Necati, 
Znfrun bolu orman miihcn

clisligine Abdi, Bolu Ömerli 
orman miihendisliğine Ccl;\

lcttiıı, flnhkesir oaman mü
Jıendbliğine Fahri, Şarki Ka· 
rahisar ormnn mühendisliğine 

Ferit, Aılııpazarı orman mli
hendisliğiııe Fuat, Muğla 

orman miihendlsliğine Meh
met Ali lleyler tayin edil
mişterclir. 

V oliier oroaında 
Valiler arasında yeni bir kı

sım tekddülit ve toyinleriıı ya· 

pılacağı ve ıark lıavolısinde liç 

sene müddetini ikmal etmiı olan 

~alilerin garba tebdıllerinln ıon 

ıamanlarda düıünülmekte oldu~u 

bildirilmektedir. 

lılalı/,·emeler /Jzıl/.·ıin 

açılıyor 

Bir müd~ttenberl yaz talih 

yapan mahkemeler bugünden 

itibaren faaliyete geçeceklerdir. 

(it ~ı\'~tr-1 
Kanlı eflenfi 

E.vvelki gece T oksimdc Pa

norama bahçesinde olurmakta 

olan komisyoncu Mümtaz beyin 
zev~esine yanlarındaki masada 
oturan elbiseci Kazun ve arka· 

dıışı Sıtlcı laf atmışlardır. Bun
dao feaa balde asabileşen Müm
ta~ bey lal atanlarla kavgaya 

tulll§"1UŞ. iklsinlı:ıde yilzleriııe 

tükürmüştür. Bunun üzerine ku· 
ga ~iddetlenmiş, n .. ıicede Müm
taz. ~ lırnwc1arı, K&zım ool 
l;ıacajtından bıçakla yaralanın19tır. 

Her ikı mecruh baslae.)'.e kal
dın' ~IJl!r. 

Zabıtanın vazifesini 
teshil ediyor 

Hifddel umumi Kenarı 
Beyin bir izahnameji 

Yeni ceza usulü mahakc· 
meler! kanununun tatbiki 

münasebctlle bir rdikinıiı 

zabıtanın bazı rnii~klil:\rn u)!;· 
radığını, kanunun yeniliği 
hasebile zabıtanın lıir tereci· 

düt devre•i geçirdigiııi kar
dctmiştl Hakimin kararı ol
madıkça [cinai mc~hut eli· 

riinıler mlist~sna] hiç kimse· 
nin derdest edilemediği de 
bu meyanda yazılıyordu. 

İstanbul milddei umumisi 
Kenan il. bu neşriyat iizeri
ne bir izahname göndermiş 

ı·e ı·a7.iyeti teııvlr etmiştir. 

:.\Iiiddeiumumilik bıı izah· 
ııaınesludc diyor ki: 

"Yeni kanun :ı:abıtaya ge· 
rek meşhut ve gerek gayri 
meşhut suçlarda suçluyu ya

kalayıp isticvap etmek hnk 
ve salahiyetini 'crmi~tir. An· 

cak dep;i~eıı cihet: z:ıhıtanın 

bir suçluyu i:;tediği kadar 

ne;o:aret altında buluııdura

munıası keyri yetidir ki z·ılıı

ta; suçluyu, isticvap ettik

ten sonra, teYkifinl mucip 
kanım! sebepler ıı;örlildiı~ü 

takdirde hemen mensup ol
du~Lı sulh haminin huzruna 

seyke mecbur kılmakta ve 
vazHeye amade bulunan sulh 

hnkimlerlmiz de kendilerine 
arzolunan işler için derhal 

kanuni salahiyetlerini istimal 
etmektedirler, 

Şu halde hftkimler tarafın
dan çıkarıldıjı;ı beyan edilen 

mlişklililtııı madde tayin ve 

tasrihi suretile ifade edilmesi 
lazımdır. Bittabi kanunun ha· 

rlclnde hiç bir vatandaş hak

kında keyfi bir muamele 
tatbik edilemez. Esasen yeni 

kanun tatbik ve icrasının he

nliz on beş gün gibi kısa , 
bir ;ıamana inhisar etmesine 

nar.aran bu bapta her hangi 
bir mütalaa ve kanaat k:\fl 

ve doğru değildir. 

rıialılıııdur ki ceza muha

kemeleri usuHi kanunu ı 920 
senesinde neşr dilmiş olan 

Alınan usulii cezai)'esinden 
Aynen alınmıştır. l\ledent 

Tiirk Cumhuri reti medenl 

milletlerin kabul ettikleri kn· 

nunlardan başka bir zihni
yette kanunlara sahip olıı

rnaz. Binaenaleyh yeni ka

nun eskisine nazaran suçla
mı takip ve taharrisi hu

susunda vasi salılhiyet ve 

kudret vermesi hasebile za

bıtanın vazifesini mii~kli!Atıı 

değil, siirac ve sühulete eriş· 

tirmiştir.~ 

Kitapçzlar 
Diin Ankaraya bir 

lıey·et gönderdiler 
lstanbul kitapçıları dün 

Ankaraya Maarif vekaleti 
ila temas etmek üıere bir 
heyet gönderm~lerdir. He
yetin göonderilme ine se

bep bu şeneki l{'ektep ki
tapları fiatlarmın tesbiti 
hakkında devlet matbaa· 
SlDda toplanan komisyon· 
la lstanbul kitapçıları ara
sında çıkan ihtilaftır, 

kitapçıfar evvelki gün 
maarif vekili Cemal Hüsnü 
beye telefonla müracaat 
etmişlerdir. Bu giirii.Jıne 

üzerine bir heyetin gitmeSi· 
ne lüzum huıl olmuştur. 



Sinema payı ta ft.n a e~·- aa ko _U§~!l am: Liyç nel 
Traş -olmaktan~- fof Ô~raf Ç~ktir-' · -- .~ ~~;;.;;;: 
ınekten~. t -miz giyinmekten hoş
- lanmıyan aktör ol t · ın u? .. 
Liyonel Barrimor büyük bir vazıı sahne, meşhur bir tiyat-
ro ve sinema aktörü, iyi piyano çalan bir ınusikişinas, za-

rarsız bir ressam ve tanınmış bir İisan mutahassısıdır 
bir heriftir ,, diyeceksinız. 
Halbuki biliyor musunuz, 
dostlara mahremiyetine da .. 
hil olanlar onu çıldırasıya 
severler. Dünyada onun 
kadar tatlı, samimi, müşfik 
adam bulunmadıf[mı söy-

ve yahut bir "Hayır!,. dan 
ibarettir. Studyolarda çalı
şır, hatta sahne vazıhğı 
yaparken bile bu huyundan 
vaz geçmez. Ya kısa, kes
kin bir işaret, ya tek keli
melik bir emir.. kafi .. 

Siz şimdiye kadar tarifi .. 
mize bakarak onu, gnyra 
kabili tahammül bir adam 
addedeceksiniz. Bir çok 
kimseler gibi Liyonel Barri· 
mor kendini beğenmiş, 
kibirli. ne oldum delisi 

Şarlo uzun miJdddkrıbr.rf yaptığı • ~hfr )~ı~arı ,. lılmll son c~ctill 
dlıırtn i~mal clmııtcr. Bütün Amerikan gl11!elrlerl bu filımclro /ı:ı';;l 
~ ıitaglşle bah~tme~edirler. RCJmimız be.J,az prrJelrrtn bayak u

5
l ını 

yeni l(urdeleainde. g&lrri,yot ..., 

aktörleri idare etmel.te· 
ki usulü diğer vaz.ıı sahne· 

1 
. k' hı'ç benzemez. 

erın ·ıne 

ihtimal muvaffakiyeti birı z 
da bu başo:t;lıktan kuvv. t 

almaktadır. 
Mesela Liyonel Barr' ·o· 

nım filim yaparken hiç bır 
aktöre nasıl oynnoac ~nı 

,.öğretmek için kalkıp ~ ,. 
lü oynadığı görülnıc:n•~tır. 

O 
.. bu tarzı hareket 

na gore 
aktörün sun'i harek tı r 

neticesine ' 8 ıl 
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Akvam Cemiyetinde ul nftmına müheyyiç 
.. ~ 

.•. " .. . ,.-- ' -

Tarihi tetkılder : .. 

A1ısır Jlfeselesi 
Yozan: Lıltfi Simavt 

Suriyede isyan 
ftfısır ordıı.~11r111Tı hezinıeti nıiitevalfyesi,, 

f 'ransada lıayreti ınucıp olnıuştur 

-7-
Mıur meselesini Osman

h devletinin menafii daire
sinde halli siyasetini takip 

eden İngiltere i~i pek ileri 
götilrmeği ve Fıransızlarla 

bozuımayı muvafık bulma
dığından 15 letrini evvelde 
lort (Palmerston) İstanbul 
elçisi lort (Pomonbi - Pon
sonby) ye verdiği talimat 
üzerine mumaileyh Avus
turya, Rusya sefirlerile bir

likte Babıaliye giderek 
Mehmet Ali paıa derhal 
arz.ı itaat ve inkıyat ile 
Osmanlı dananmasını iade 
ve askerini bütün Suriye

den, Adanadan , Giritten 
ve Hicazdan çektiği tak
dirde Mmr vilayetinin ev-
la.diyet aurelile müıarünı .. 
leyhe tevcih edilmesini tav
eiye ettiler. 

* Mısır meselesinde ittihaz 
eylediği yalnıf bir siyasetle 
memleketinin efkarı umu
nyiesini tehyicü tahrik eden 

( Tiyer) kabinesi istifaya 
mecbur olduğundan sulh
perver Fransa kıra!ı ( Lui
Filip) mütir ( Sult - Soult)u 
heyeti vükela teı kiline 
memur etmit ve muma
ileyh de hariciye nezaretine 
Londra sefiri mösyö (Gizo
Guizot)yu intihap eylemiıti. 

Pariste vuk ubulan kabine 
tebeddülü müna se be tile 

Londradaki dört devlet 
murahhaslan Mısır itle-

rinde Fransa ile bir zemini 
itilaf bulmağa çalııtılar . 
Fakat· Osmanlı ordusunun 
ileri hareketi ötedenberi 
-ıahoınut olan Suriye aha
lisinin kıyamını tesri etti. 
Mehmet Ali paıa tarafından 

Cebeli lübnan mutasarrıf- ı 
lığına tayin edilen (Emir 

Beıir) birinci olarak isyan 1 
bayrağını açtı • Aynı za-

J ı;t.t;llllmlD!lCE i 
Tavy11.re menfeatlne ••. 

C. imzasile aldık: 
Arada 11rada, hasseten 30 

Ağustos gUnü hemen her dulı:
kan ( bu ııunku kazancımız 

Tayyare Cemiyetine aittir) llvha
ıını asarak milli bir vazife yaptı. 
Bunların hiç birinden ıüphelen• 

ıılye hakkıııuz yoktur. Lakin kon· 
trol etmek de cemiyetin hakkı

dır y~ 
lıte ben bu kontrolun nasıl 

yapıldığını anlamak btlyorum. 
Dükkanlar, arabalar o gün böyle 
çalııtılar, bunların yüzde dokaanı 
ıhı ver!ılnl kaydeden takım
~n deği\dır. O halde cemiyet 

kazancı nasıl anlıyor? ka;ı.ananın 
keııdı talı:dırtnce mi brakıyor? 

Eğer böyle ise, bundan son
rakilerde batkı hır uıul tutul
masını teklıf ederim. Mesela 
dükkan salııbı, al~ı tekmil pa
raya karşı pul vermtye mecbur 
tutulabılır, o pul hesabı Uzerln
den de kazancın asgarisi tayin 

eclılebılır. 

manda (Sayda) , (Sur) ve 
( Tarabulus ıam ) ıehirlerl 
İngiliz donanmasının çıkar
dı,ğı Osmanlı askerine tes
lim oldu. İbrahim pafA ve 
intizamı ve maneviyatı bo
zulan ordusu her tarafta 
rücat ediyordu. 3 teırlnl 

ıanide pek cilzi bir mu
kavemetten sonra amiral 
Stopford ( Akka) yı lıgal 

etti . Bu haberi alınca 

prenı dö Mettemih Lon
dradaki Avusturya murah
haıına yazdığı bir tahri
ratta: " Suriyenin temamlle 
elden çıktığına Fransa ar
tık kanaat getirmelidir • 
Mehmet Ali paıa Mısın 

kurtarmak isterse derhal 
ilrzı inkıyat etmelidir n de

miıtl. 

Mısır ordusunun Surlye
deki hezimeti mütevaliyeıl 
Fransada hayreti mucip 
oldu. 

Çünkü Mehmet Ali pa
ıanın evamir ve talimatı 

dairesinde ordunun miktar 

ve kuvveti hakkında İsken
deriyeden Franıız gazetele
rine gönderilen mübalağa
karane havadislere Fransa
da herkes ve hatta hükü
met bile inanmııtı. 

25 teşrini ganide Komo
dor Napir donanmasının 

bir kumlle ansızın İsken
deriye önünde demir atıp 
Mehmet Ali paıanının mü
ıa viri hassı Bagoı beye 

atideki m•ktubu gönderdi: 
"Devletlerin veraset su

retile Mısın kendisine tev
cih etmek arzusunda ol
duklarına Mehmet Ali pa
ıa süpheıiz vakıftır. Mü
ıarünileyhin metbuile ba

rııması için yegane çare 

hiç bir ıart koımaksızın 
Oımanlı donanmasının der
hal iadesi ve Suriyedeki 
askerini geri çekmesidir. 

( Bllmedl) 

Zeplin 
Az kalmış haczedi· 

lecekmiş! 
Geçenlerde 21 günde 

dünyayı devreden Zeplin 

balonu Amerikada bulu
nurken haylı mühim ve 

garip bir tehlike atlatmıştır. 

Devri alem için bilet alan 
fakat balonun kumandanı 

tarafından seyahata iştirak 

ettirilmiyen bir Amerikalı 
(125) bin dolarlık bir taz

minat talebile balona haciz 

vazını hükumetten istemiş 

ve bunun için elinde bu
lunan bir mahkeme kara· 
rını ileri sürmüştür. Bunun 

üzerine hükumet mahkeme

den balonu muhafaza için 
ne gibi tedbirler aldığını 

ıormuş ve hiç bir tedbir 
alınmadığını öğrenince ba

lonun hareketine müsaade . 

etmiştir. 
....................... -·-··············-

Bu IAvhaların her hangi bir kazancı kendilerine alıkoymak 
alıı verlıte teatrlı bir davet ol- bir ıul lıtimaldir ; ve belki 
duğu kadar, kazancı cemiyete yüzde beı olmaz, ama bu nlı-
olmak llzere bılınen bir alıı beti indirmek için ımelı bir çare 
ver!ıte de mllfterl uyaalltAının olunca onu da yapmak d~u 
laıla bir rol oynıyıcatmı heaa- olur. 

ba kaımak gerektir. • Yakıt - KarUmizln mllıall· 
Vatana lıızmet namı albnda uıııa ittir ık eder. CemlyeUıı 

ccmlvete ıll olmalı icap edeıı , dıll:ate ılaca&ıııa kanii&. 

ı~!!.f ,!.;~:~~ ı (~:-· :·_ıi4 .... v_ad-ıı~-4 _on_~_- ... I _--__,) fBerdiyearnasgyeonneu Andvarunpbaadhesveledtı·yleo~ı 
dır: fili_ştin~. Araplarla Valuı- 2 

dllcr çarpı§lllaktadır. Bu mücl- ' 13 8İ'IU8t0S 8811 
d~t zarhnda yüzlerce uiGlll ~ 
öldü, l ınlertesi ıaralandı, !ılr 
çok sinaııoglar yandı, çiftltkler 
harap dldu. 

Şurasını ikrar edelim ki zuhur 
eden hadiseler zatm beklen
mekte idi. Patlıyacak volkanın 
için için yandığı uzun müddet
ten beri biliniyordu. 

1 l;ıtıalarda olsa gere_!{fü ki, 
geçen sene teşrinievvelcle « Bü
ka duvarı > sebebi ile bir 
takım mühim hadiseler olmuş
tu. Camii Ôınerin garp cephe· 
sini teşkil eden bu duvar mff
cidi aksanı ı baki kalan yeg!ııe 
kısmı olduguııdan dolayı Yahu
dilerce mukaddtstfr. 

Bu seneki karışıkhklar da aynı 
nokfada başladı. Al[ustosun 15 
inci giiııü nıecidi aksanın tahri
binin senei devriyesine isabet 

ettiğinden hissiyatllia hiklm ola
ınıyan bir kaç Yahudi genci, 
Filistin idaresinin Araplar lehine 
olduRut'H vesile tutarak nüma
yiş yapmağa talkı~tılar. Ertesi 
ağu~turnn ı 6 ıncı günü mevlidi 
nebeviye is.1bet ediyordu. Arap
lar aynı mevkide bir nümayiş 
yaptılar. Bu •ıümayiş esnasında 
Yalıudilere ait bazı diııi kitap
lar n eşyalar tahrip edildi. 

Bu hadiseler kargaşalıkların 

zulıurııııa resile oldu. bir kaç 
güıı asabiyet hüküııı sürmekle 
beraber mühim bir hadise zu
hur etmedi. tğer hükfünet bu 
sükun devresinden istifade ede
rek lazım gelen tedbirleri almış 
o!s.1ydı, kan dökülmesinin önü
ne geçilebileceği aşikardı. 

ilk müsademe pazar günü 
halk camii Ömerden çıkarken 
vukua geldi. Bir Yahudi itlaf 
edildi. Ertesi pazartesi güniı yani 
ağustosun 19 unda ölen Yahuai
nin cenaze merasimi dolayısı ıle 
nümayişler daha mühim oldu. 
Araplar mukaddema verilmiş 
bir karnrı tatbik edermiş gibı 
fılishııııı l.e•· tarafında Yahu
dılere taarruza, mahallelerine 
hii uma, nıüstemlekelerini ve 
sıııaı:oı::laruıı tahribe başladılar. 
Bu vak'aların kiınisi ytııi, kinıisı 
eski bir çok sebapleri ,·ardır. 

Siyoniz.min Filistin Araplarını 
eııdişe;e düşürmesi gayet tabi! 
bir şerdir. Araplar istikl~lı 
tam ile yaşamak ümidinde 
olduhları sırada, şiıııdi;"e kadar 
nefretle gördükleri bir ka vnıin 
tahakküm!i altında va~aıııaktan 
hoşlar mazi ardı. Bohı;sus Yahu
diler hndilerini Araplar<lan 
yüksek addetme •• te ve günün 

birınde Arapları nüfuziarı altııı
da eznıebe lıazırlaıııııaf:tadır· 

!ar. 
Hali hazırda en ziyade Yahu

diler lehine olan istatiUerin ifa
desince filistinde 155,000 Yahu
di ve 572,000 .vaıı vardır. 
Senede azami 20,000 Yahudi 
fılıstine mu .. aceret rdiyor. 
Halbuki Arap ııiıfusuııun teza
yüdü buna rishclle çok fazla
dır. BinaenaHı Yalıudilcrin 
filistini istilii etmeleri muhal 
bir h~yalJir. 

Filistin arazi~il!İ:, yüzde 5,6 
sı Yahudi lerın elinde bıılmu
ıor. Sahipsiz araziııi:ı Yahudi
lere devrine hühüıııd ıı\uvofakat 
etmediğindeıı lmıılar araziyi 
A rapl:ırdaıı satın alıııağa mec
burdurlar. 

fılistin hadisatının esbabını 
başlıca üç i<ısnıa aı•ırıııak 
nıümk3ndiır: 

ı - Fılıstiııe geleıı Yahudi
leriıı tahak<unı siyasetiııi takip 
etmeleri. 

2 - Arap rüesası ve nıali
kAne sahiplerinin, füısadi işga
linden çekinnızleri. 

3 - lıııtiliz idaresinin bo
zul;Juğu. 

Bu son sebe_p bılki de eıı 
ıniıhiııımidir. lııgiltere Ballur 
beya·•nanıesile bütün cihan Ya
hudıleriııi Filistne < a\Ct elti. 
Bu nıemlekdı bir Yahudi ınılli 
yurdu haline sokıııak \'adi. de 
Lulundu. Mandayı deruhte 
ederken bunları himaye eJe
ceğini temin etti. Hal\-uki 
idare rüı!sası ııe Yahudileri ne 
de Arapları nıc mnıın edecek 
bir idare siyaseti takip e,liyor
lar. Çünkü • fülfur » lıeyaııııa
mesi mucibince ıııaııdaı ı der· 
ııhte eden lnyiliz:tr, el.seriye! 
itibarile bu beyannameye aley
tardırlar. 

15 ve 16 ağustos nünıayiş!e
riııe müsaade edılınesı en büyük 
bir siyasi hata idi. Vakti mü
nasibinde icap eden yerlerde 
iıızibatı temin edecek kadar 
kuvvet bulundurmaması ise 
daha büyiık bir idaresizliktır. 
lngilterenin - belki de kasten -
yaptığı bu hataların hesabını 
verecek olan M. •Makdonalb 
Cemiyeti akvamda ne gibi 
mfidalfaatta buluu•cak? Bura
sıııı yakwda g·:ireceğiz. 

J.~l. Gayur 

Korhak ve taban~ıalar için iki kere meı'um 

gan. Fakat mtfvesvls adamın havada 
lıl ne ? Yola çıktım 

lstanbi.ı!dan perşembe gilnü 
hareket ederken öniiınüdekl 

çarşamba günü muhakkak 
tekrar burada bulunacağıma 

söz vermiştim. Şimdiye kadar 
her şey tahminim gibi git
mtştl. lkt glin havada. bir 

gece Viyanada, dört gece 
Parlste. Artık hareket etmem 
!Azım. Dört 

kapamadan, 
dakka bile 

gece güziimü 
giindtizleri bir 
israf etmeden 

görülmesi icap eden yerleri, 
kıyıda bucaktaki yenilikleri 
nrnmak için tpey didindim. 
Kim bilir böyle kııç dört 
giin daha rnzını. halbuki 
İstanbulda çar~ambaya bulu· 
nftbilmek için sıılı sabahı 
Paristen uçmak mecburiye· 
tindeyim. ı 3 a~ustes salı, 

korkak ve tabftnsız bir adum 
için iki kere meş·nm. Fakat 
mii,·es,:is ac!amııı hamda 

l~l ne ) 

(Cll}NA) nın Parbte A\'ö· 
nii dö Loperııyle rıi de pira· 
mit kö~e>iııdeki muhteşem 
merkezine miirncaat ederek 
biletimi kaydettirdim. Bu 
ı;ecc artık Puriste wn gecem. 
Belki bir daha hiç ı;örcmi-

yeceğim bu ~en, bu ~ftkrnk 

~eh re 'edu etmek, ilk >an "at 
ze\ kini dudaklarından tatu
ıtım bu glizcl Pnrise nllah 
ısmarladık demek ne acı, 

fakat !azını. Biitiin gece1·i 

büyle muhteşem hir vedna 

layık tarzda hııts!z hesnpsız 

cp;lcnerek geçirelim. Sabahın 

saat be~i.. elimde çantam .. 
Operanın üniindeyim. Pnris 

tlaha I•\ ı..uı a dalmamış bile, 
sokakla; hala kalabıılık, oto· 

' mobilkrdc çiftler h<lla du· 
dal.. dudal';a. güjı;tis ıı;üp;use, 

sok:ık ba~lıırında erkeklerle 
kadınlar hiıh\ elcle kolkola. 
Cmıım Par!>, tıı~ıııdan top· 

rap;ınıı kadar kanulan ve 
ku vuran bir :ı:evk 'e ~ehvec 
yuvası. 

Güzel bir yaz sabahı. 

CIDXA nın otobti'iı Grand
otelin kap1'ında bekliyor. 
Sen \C suh kal giize! Parb, .. ' 
beni on sckiı sene evclki acı 
\e tatlı hntıralar arasında 
tekrar gcııçleşciren, tekrar 
yaşatan biiylik şehir, hep 
büyle genç , e ~uh kal. 

l~tc Löburjc, i~te bizi 
götürecek Fokker tayynreleri. 
Hava yolcu!urı o kadnr çok 
ki mum~ pıri'"c >ııarindnki bir 

iki liç dürt tayyare yetiş· 

miyor, ayııı saatte a)nı i>tl
kamete bazıuı beş on tayyare 
kalkıyor. Paris tay) are lima
nının lokantası nıi>:afirlerini 
aj!;ırlama) ı bili) or, erkenden 
kHhYC , e saircsini hazır. 

lanıı~. ı 

Simeııdifcr ve vapur yol-., 
culup;unclaki sıkıntılar, pofü 
''e o[imriik muamclckrinden 

'"' ıi7iıııtusıi yok. .. hepsini Cid-
na yapıyor, zaten bundan 
tnlınıineır on sene ene! te"sis 
edilen 'c o zamanlar nukli
ptı pek dar bir sahaya 

inhisar eden Cidna ııın bu 
glin bn kbdar büyiiycbilnıcsi, 
ancak seyahat tarzuıdaki 

sıır'Ht, rrthatlık ve kolayığile 
kabl!i tefsirdir. 

Nihayet havadayız, güzel 
bir sabah, .Paris ay~klarıını· 

zın ultnıd•ı, bir tlllle örtül
miiş gibi ha!lf sis tabaksı 

var. Gözıimde beş gecenin 

uykusuzluğu. Fakat o kadar 
g(iz~I, o kadar güzel ki 
haddin varsıı. kapayabllir

sen kapa bakalım gözlerini. 
Kendi kendime "Uyku her 
yer<le her zaman var, fakM 

bu manzaralar bir an sonra 
yok,, diyorum, böylelikle bir 
dakka bile gözlerimi kapama· 
dan ilç saat rnnra Strasburga 

indik ve beş dakika sonra tekrar 
Nlirnberge miitnecc!hen ha· 
\'aya çıktık. sis yok, rüzıı;~r 
yok, bulut yok, !:\ti! bir ham, 

İm;an kendisini böyle ha va· 
lardn bir kuş kadnr hafif 
hissediyor. Fakat ne de olsa 
biz insanlar ıı;arip mahlökla

rız., muhakkak ki 'aktila 
öküz aralıa>ıııda giderken de 
böı le hafif, böyle mes"utcu, 
IAkln ükiiz arnhasındnn bey
gir arabasına, beygir araba
sındıııı >imendıfere, şinıendi· 

ferden otomobile geçince es
kiden bu ağır nakil vasıtala

rına nasıl olup da binmiye 
tnhanınıiil ettiğine şaştı... Şim

di ben de öyleyim, şımarmış 

bir halde şimendifere ,·e en 
Mir"ııtlli Yapurlara binenlere 
~aşı yorun1. 

Tayyare benden şimendi

fer, 'ııpur ze\'kile beraber 
,·akit mefhumunu de çıı!dı... 

Strn>lmrgd:ın , 'iirnbeqı;c :ıoo 

kilometrelik mesafeye iki sa
at çok diyorum, ne şımarık 

şey şu insan, ıııuhakuk ki bir 

gtin gelecek ve zepline gii· 

leceklcr, ne Jiirel';i geniş in
sanlar \"armı< bıınlara da ta· 

" 
lwmmlıl ednlcrml~ diyecek-
ler. 

;\fırnberge, Praga ugrıyo- _ 
rnk \'!yanaya vasıl olduk, 
bu v;ecemi de \"iyıınada ge

çireecl';inı. ZC\·kli beş gece· 
niıı iistuııe bir alcıncı>ı cl:ı

lıa ... ve sonra aruk hayatım 
t( krar Tepebaşı tİ) trosııyle 

makine>inin arasında 

dünecek, dönecek. Bu hızla, 

bu düşiıneeylc bir uykusuz 
gece daha geçirdim, evveıa 

tiyatroya, sonra arkadaşlarla 

cp;lcnceye. 

Yatağa ne Jlizum var, ma
denıki iıı>anlar nınenıeden 

de yaşayabiliyorlarmış, işte 

altıncı !(ece, bu baş yastık, 
bu vücut yat~k yiizü gör

m~di, bu gözkr knpanmadı, 

bu kulp dinlenmedi ve hu
tiın bııııhıra rağmen bu 

hafta hayatımın en en güzel, 
en rıı hat eıı şen bir haftası 

oldu. 

Erte•! giin rrkcnclen Viya

ııaclıın hareket ettik, Buda· 

pe~tı•ye, Belgrnda uj!;rı yaruk 
Biikrcşe geldik. Bukreşren 

lstanbula iki tayyare huzır-

lannıı~tı, oranın ClDNA 
nıudiirii bana tayyareci 
Ba>ri beyi tanıyıp tanıma

dığımı sordu. Tan yreyle 
uzaktım yakından alakadar 
olup da lia'fi beyi tanımam

mnk kabil mi ·ı Hen biiyük 
bir memnuuiyetle bu c~sur 

ve kahraman tayyarecimizin 
yanma oturdum ve biz öteki 
tnyyareden on clnkka sonra 
füıkreşten havalandık, fakat 

Ba>ri telaşsız, sakin diıter 

tayyareden evvel lstanbula 
vaMI olacağımızı söylüyordu. 
Hen pilotun yanın<la oturma
ya hazırlanmış bir kılıkta 

Bu fikir şimdiden hemen hemen 
umumi bir kabule mazhar 
olmuştur, denilmektedir. 

Cinevre, 5 ( A. A) - M. Brianın akvam cemiyeti 
büyük meclisinde irat ettiği mühim nutuk derin bir tesir 
hasıl etmiştir. 

Avrupa devletlerini daha iyi anlaşmağa ve icabı tak· 
dirinde daha ıyi surette müdafaaya müsait bir vaziyette 

bulunduracak iktısadi geniş bir federasyon halinde top
lanmak fikri şimdiden hemen hemen umumi bir kabule 
mazhar olmuştur. 

M. Brian nutkunun sonunda sulh 
bir hitabede bulunmuş ve bu kısım 
heyetleri coşturmuttur. 

namına müheyyiç 
bütün murahhas 

Cinevre, 5 (A. A.) - M. Brian M. Walko ile M. 
Voldemarası kabul etmiştir. M. Brian ile M. Mak· 
donalt akşam yemeğini birlikte yemişlerdir. Bir az sonra 
M. Mskdonalt hareket etmiştir. M. Ştrezman cumar
tesi sabahı bir nutuk söyliyecektir. 

Cinevre, 5 (A. A) - M. Brian harpten feragat hak· 
kındaki umumi misakı tescil ve neşredilmek üzre akvam 
cemiyeti umumi katipliğine tevdi etmiştir. 

Cinevre, 5 (A.A) - Siyasi meselelerle meşgul olan 
altıncı komisyon, esaret meselesi hakkında uzun bir mü
zakereye başlamııtır. Vikont Sesi\ evvelce teşkil edilmiş 
olan esaret komisyonunun ihyasını teklif etmiştir. Tali 
bir komite esaslı itirazlara mahal vermemiş olan bu tek

lifi tetkik edecektir. 
Paris, 5 (A. A) - M. Makdonalt saat yediyi beş ıı-e

çe Parise gelmiş ve derhal tayyare ile Londraya gitmiştir. 

inefliz - Rus münasebafı 
Londra, 5 (A.A - lngiltere hariciye nazırı M. Hen

derson, Cinevrede bulunan Daily Herald nnıhabiri ile 
yaptığı bir mülakatta İngiliz - Rus münasedatı hakkında 
şu beyanatta bulunmuştur: Rusya ile fili ve hakiki mü
nasebatın iadesi bu hususta kararlaştırılacak esasatın 
parlamento tarafından tasvip edilmesine mütevakkıftır .. 
Parlamentonun açılmasına kadar daha haylı müddet 
geçecektir. Aradaki fasıladan Moskova ile yeniden giri
şilecek mükalematın proğramını hazırlamak için istifade 
olunacaktır. Rusya ile yeniden münasebat tesisi husu

sundaki arzu baki olduğu gibi bu münasebata mümkün 
mertebe dostane bir şekil vermek ve bunları metin ve 
sabit esaslara istinat ettirmek emrindeki kararımız el'an 

payidardır. ' 

}'il iı;tirıde arbedeler devanı ed i vor 
Kudüs, 5 - Filistinde yeniden bazı hadiseler olmuş

tur. Vuku bulan musademelcrde telef ve mecruh vardır. 
Bu suretle telefatın yekunu 119 ınüsevi, 87 müslüman, 

4 hris_tiyan, ağır mccruhlar 334 müsevi, 208 miislüman, 
33 hristiyana baliğ olmuştur. 

Müslüman meclisi kebiri Ağlama taşı yanında büyük 
bir bina inşasına karar verdiğinden büyük bir heyecan 
hüküm sürüyor. Kudüste ve diğer şehirlerde bir çok 

Araplar tevkif edilmiştir. 
Varşova, 5 - Lehistanda çıkan Siyonist gazetesi 

Filistin mandasının Lehistana verilmesini talep ediyor. 
Londra, 5 (A.A) - Yeni Filistin fevkalade komiseri 

tarafından neşrolunan beyannamede, yeni tesis edilen 
divanı harplere ancak Arapların sevkolunacağı şayiasının 
tamamen asılsız ve esassız olduğu ve bu mahkemelere 
milliyet ve mezhepleri ne olursa olsun bütün kabahat· 
lilerin teslim edileceği bildirilmektedir, 

--------
Klenıa11so eyileşiyor 

Leı Sableı-d' olonne, S(A.A)
Doktor Degeuncs M. Kleman
sonun rahatsızlığının fazla çalıı· 
maktan tlerl gclmiı bir ıhukan
dan ibaret olduğunu ve bunun 
da geçmek üzere bulunduğunu 
beyan etmiıtir. 

M. Klemanso F Of ile olan 
münasebetine dair yazdığı hatı
ralarını bitirmek için bütün gUn 
ve hatta bazen grce yarısına 

kadar çalıımaktadır. Doktor ken
disine mutedil bir ıurette çalıı
maaını tftvılye etmlıllr. 

dej!:ilim , rlizgı\r sert esiyor 
, e ben adeta ü~iiyorum. Bas
ri bey bir usta so~uk kanlı
lığıyla hem tayyaresini siirü
yor, hem de beni >oğuktan 

korumak için boynundan 
atkısını çıkarıyor.. Ancak o 
atkıyla sarındıktan sonra 
rüzgara göğüs verebildim. 

Akşam sııat altı buçukta top
raklarımız üstünde güne~ but-

nııya ba~ladığından beri kanat 
çıpıyoruz. Nihayet Yeşilköy 
ıı;örundü ve biz tıırile daki
kasında süzule süzüle Yeşll

köy Jstasyonuna iniyoruz 
An<lllk dört beıı dakka sonra 

Leh • Litvan ya 
lıu.ciıLclıLrıcla 

Berlın, 5 ( A.A ) - Volf 

ajansı hudutta atl&h ve mühim 

matı hamil Litvanyalı 6 muhar 

rltln tevkif edıldiğinl bildiriyor. 

Bunlar Leh!standan geldiklerini 

ve Lıtvanya topr~ına girmeğe 

çalııtıklarını söyleml§lerdir. Mev

kulların bir sui kastta bulunmak 

niyetinde oldukları zannedılıyor. 

öteki tayyare de yere indi. 
Sözümde duracağımı tah

min eden dostlar karşılumıya 
gelmişlerdi, şarktan garba 
yapılan bu kısa seyahat i~tc 
böyle zevkle, eğlenceyle bitti. 
Bu münasebetle Paris-lstun

bul boyundaki biitiin CIONA. 
cılara ve bilhas>:ı buradaki 
nazik miidir: ve menıurlarile 
şen, ne~·eli pilotlarına pek 
çok te~ekkürler ve selamlar. 

Hundan rnnra hayotta ye
gAne arıum, dört gün değil. 
dört hafta ~iirecek ıı1.11uullun 
bir hava seyahati. 

Ertuğrul Huh5ln 
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Fevzipaşa-Diyarzbekir hattı 
. 

Q eylzllde )"apılacak küşat 
m iinasebetile 

resrnı 

Yazan: Sabılc Trabzon meb'u!U: Muhtar 

Fevzi ap .. Dtyanbekir ı ya beynindeki dokean kilo.o 
.. • P

1 
'kt ··di ve metronun ilAveıile aynı 

-ıemıryo l nun 1 ~-

.1 
A • ti · tet•-ıkten farklan göıtermektedtr, bl· 

yaıı vazıye nı ıu El 
evvel hattin geçttii havali· natnaleyh Malatya ve i-
nin ıtmc:liye kadar ne de- me mücavir olup bu mev· 
recede ihmal ve Ucaret yol· kiler tarikile tJcaretlerlni 

lla l 
_... tabii yapan bütün prk memle.o 

nnın naıı ga., • • 
cihetlere ıevkolwıdufunU ketleri fOl&DlD yanhf fıti· 
ve bu yizden bu feyyaz kametle yapılmasından do-
yerlerin ınkipf ve terak· layı bunca seneclh' beyhude 
ldyatına ne yeçhile eet iki yüz kilometre fazla b~ 
çekildiifni kısa bir ıurette yol yilrümüıler ve yükaed 

dağları aımak zaruretin e 
gösterelim: 1 kalmıılardır ki teralckJ erine 
Şark viliyetlerlmizin ti· belli batlı eqel olmuttur. 

maide bulunanlan yakın Tilrld yede meıru tlyet 
el T.alan haıeblle ticaret- dah elem plince vaziyetin a 
)erini öteden beri Kara- iyi " feDP1 olmaıı ,öz 
deniz iıkelelerile yapmq- 6n6n• _.tiribniı olclutun· 
lardır. Şimdiden sonra dahi teslı olunacak ınedenl ••· dan bppnkO fe.sf paf&· Dipnlteldr perılhı 1328 
aıtalar bu Ttliyetlertn pmal ı senesinde tetkik ve teıbit 
Umanlar~le itlerini görecek edilmittlr. O zaman karar· 
surette yapılmalıdır.Çünldl laıtınlan 1azerslh hemen 
iktısadiyatta nakliye ~ hemen bqönkGnOn aynı· 
raftan bnyiik Tol oyna· dll'. Ancak Malatya ile El
makta olup bu ..,raf isiz bqaindeld kılllD Sı
birind derecede mesafenia va1- Elhf.z- Dtyarbekir de· 
uzunlu~na ıöre artar; ..ıryoluna Keban madeninde 
ikinci derecede yollana blrlelmek üzere taaanur 
geçtiii mıntakaların anzah ve teablt edtlmlt idi. Bu'kı-
yahut kolay geçilir yerler ıımdaki yeni tiizerıah daha 
olduğuna ıöre değifir. derin ve iyi bir tetkik netlceti 

Cenubu f&_l'ki vilayetleri- oldujund•n bittabi daha 

nıizden Diyanbektr, Manfin, iyidir. 
Urfa. Ayıntap, Marat vlli· Millt Türkiye hüküme-

.. ı . ..ı.... tinin en mühim icraatın-
retleri evvelden beri ~-
nfz ilkelelerl va11taaile tJ. dan biri prk vilayetlerinin 
caretlerini yaptık!arı gibi fenni ve tabii ikt11at yolu
bittabi aynı veçhile devam nu teshil etmek ve buııu 

tetkikat sahasında bırak-
eylemeleri lazııngelir ve 
muvasalat yol1arı da olsu· mayıp cezri olarak vazi· 

yeti halletmek ve: Fevzi 
ıetle yapılmaktadır ve ya· paıa- Diyanbekir deıniry<>"" 
pılmAlıdır. lunu yapmak olmutlur. 

Şark vdlyetleriaaizden 
bilhassa Elizlz ve Malatya Bu demiryolu Türklyenin 
vilayetleri ile bu merkez· iktisaden en faideli ti-

mendiferidir . Memleketin 
lerden pçmek üzre müna- b ı den Ana 
ka)&b J'•pel•• Yll&yetler e kemiğin seçen -
•.velden ._,. gayn ~ dolu demlryolu de •uka· 

y ........ ,. ...... , IAJdn dJ .. 
yollar vaııtaule tlcaretleri- ter h• ....... bir hatb-
ni yapmıılar ve inkitafları madaa Fevst pata ·Diyara. 
mahdut kafmııbr. bekir hattı ikUsaden daha 

Ellziz 'Ve Malatya vili- yüksek ve daha faidelidir. 
yetlerinin cofrafi vaziyet· Bu hat sayesinde ıfm· 
lerl dikkat nuanna alınm- diye kadar inklpf edemi· 
ca aıırlardan lteri bu vili· yen prk vilayetlerimiz pek 
yetlerin naııl o~up ~a Kara- güzel inkiıaf edecektir. 
deniz iakelelerile ticaretle· Eylülün dokuzunda F ev-
rlni temin eyledikleri a11- zipap - Diyanbekir hattı· 
la~ılmaz. Dll1 143 kJlometresu itle-

Haltl Rifat paf& Si11a~ tilec:ek ve ahalinin iatifade· 
valiliği zamanında kendi sine kütade olacaktır. Bu 
vilayetinin biitün yollandı kısmuı müatahat1 olan Göl· 
pek mükemmel ~eğilı~d: batı lllatyonu tktıaat dhe-
kabili mur:ur bir te tile pek ziyada ehemmiyet• 

El- · ve inıa etmlf idi. azız Udir. Galbaıı mevkii Gazf-
Malatya vilAyetl~ri. yollad: ayntap vlllyeUnfn Blhfsni 
m Sivaı vilAyetin1Il yap kazası dahilinde ve kaza 
mıt yollanna baj).-aYI merkezinden 22 kilom~tro 
kolay bulmutlar •e bu au- ıneıafededlr. Kazaya mer· 
retle Ucaret yollarını Kare- but Perverl nahiye mer· 
denize dojru kurmı11lardır· kedDO ele ancak ..im Km. 
Malatyanın cofraA ~ mesafededir. 
ti mülahaza olununa go- Gölbafl mevkll Huan-
rülür ki lskenderona olan nıalf.ll' ( Adıyaman ) bu 

. meaafeai dcmµyollarının ta- ~,kederine 62 Kın. me-

'd ki rı ... f ~ .J.Jir. ( Adıyaman - Bi-
k!bine mecbur o u a - CUlol dl ) Ad 
•adiler ve bütün uzatnıa- hiınl 40 Km. r iya-

kaza nıerkednin fim-

S...aMıeı sullı ic

ra~ Yaşar Feridr, 
Yue havvs, Şerife 

hammlann şaylan u~ 

del tasarruflarında o 
lan ve şuyuun izalesi 
ıımmnda alenen hil
miizayed~ furuhtu ka· 
rargir olıın Erenkö
yi.inde Sahrayı cedit 
mahallesinin altın tar-

iki motör 
-

la nam me\·kidc k:lin lik makinesinin IAyikiyle ıılqıneıi için 

J 5, 17,38 numnralıırla benzine ihtiyacı oldu~u gtbi vü~du b.:. 
mürnkknm iki bap terin ~e .bihakkın faaliyette bulunabilmcıl 
köşk ve mü~temil:\tı- için KlNlYÜi\1 LAB.\R K al.ınMi la-

h 1 
, zımdır. . 

nın j a ei kat iyesi Ki 1 k NYÜM LABARAK her yemekten 
yapı ma • iizere 15 sonra bir ~kör kadehi « KfNYÜM LA-
gün mtiddetle muzıı- 8.\R \K » CD fazla kuwetıcn dütmüı 
yedeye vazcdilmi~ tir. hastalann bile az zaman zarfında iktlrap 

38 numarah köşk ve iadei kuvvet için hft olduğu stbi 

Seyriaefain 
Mna ıceateat. Gaı.ta Kepru 
bapdL Beyotha 2362 ŞUbı 

acenteel: Mahmud,tye Haıu altında 

fıtanbul 2740 

10-11 9/9/929 Kadınlara 

12 9/9/929 Erkeklere 

Türkiye seyriıefain ida
resi mütekaidin, eytam 
ve eramilinin ağustos 929 

maaşları balada muharrer 

günlerde verilecektir. 

3 döniim kadar hııh· en eılci ve en ınilzmln kansazlıkJaıı ve za'I 
çeri mii~rı:mil cadde- yetlesi de wı. \·e ıcd.vi der. [Jı MDhUr ve damıa lma-

muannu ısıtmalar dahi hu 1.ayaru hayret lı'yasi -noaka"ası 
ye nazır 7 oda Ye L 

5 
lllU il ilSç ıLar~ısında rerlan izale olur. Haataltktan, 

kar,ı ında bJr kzlrgir fartı mcıafden zayinamı olanlar, vaktından Takriben yüı adet mÜ· 
mutfak iki ahşap odu e\'cl nqvü nlima bulmuı. I~ develerlnde hür ve (1600) adet lastik 
bir ahır bir tulumbalı ıztırap çeken genç kızlar, !ohu.adan kalkan 

k 
kadınlar, Yatın ile"'-aeat hatobde kuvvet•iz damla yaptırılacaktır. 

uyuyu muhtevi olup b h kalma, ihtıyular, kanıızlar ,.e bilhuta hali Mühürler idarece veri· 
8 çenin etrafı kArglr nekahette bulunanlar her halde KtNIYÜM l 

duvarla muhat çam LABARAK t•abuu iÇ1Qelidir. Her ecza· ecek yazısı mütaahhit 
ve sair eşcarı mh:ı· ._n.ede-b•u•luu•n•u•r. ____ ._ __ _._•ll tarafından yazılacak ve 

mireyl havldJr. iki hattan ibaret olan binanın alt katında damgalar yazılarile bera-
bir küçük taşlık uç oda, u~t katta dört oda, bir sofa, iki ber müteahhit tarafmdan 
halAdan ibıırct ve ittisalinde bir sarnıç vardır sağ tarafı yapılacald.r. ihalesi 12 
J faile ef. verescı:;lnln köşkleri, ortast Fuat pa~a ye kerime-~ cıylill 929 tarihinde ita 
leri.nln bahçesi sol tımıfı tariki has ün tarafı isca~yon cad· 
de ·ıle mahduttur kıymeti muhaınmencsi ..ı025 lira olup kılınacatından taliplerin 
3000 liradan talibi uhde indedir. o gün saat 16 da levazım 

17 numaralı kö~k etrnfı erhaa~ı duvarla m:ıhdut bahçe müdürlüğüne gelmeleri 
orta~ında \'e tahminen lmk senelik nlt katta 4 oda, ı h:ıla ilan olunur. 
ı. mermer taşbk 2nd katca 4 ocl:ı, r halıl r sofa ü:ıt kamı 
hır çatı)'l müştemil Ye bahçede kllr~ir bir mutfak bir ye· 
~~k .oda ı bir hamam sağ tarafı bir ah)ap 1<:\rgtr kömllrHi-
ğü. hır t~~Ju~ba~·ı Ye. üç dön~im kadar halen gayrı mezru 
eşı.:arı musmıreyı havı b::ıhçe ı 'ardır kıymeti tıınıhammeııe ... i 
4000 lira olup 3000 liradan talil.ti uhde indedir. 

Ayrı bir senetle tasarruf edilen ı 5 numaralı mahal ise 
iki dönüm bahçeyi mli~tem!l olmak iizere l\arşılıklı htrer 
k:ıtta~ı i~rnrct iki;:cr oda bir kargir mutfıık kılrgir hir ~u ha· 
zıne~ı bır kuyu ve kömiirliiğli rnuhteYi olup ebnlye ile 
bahçe nm ında demir pıırm:ıklık \':ırdır sag· t:ırafı l 7 numa· 
ralı kö~k sol tarı:ıfı Galip pıı~a Ycrcses{ arkası Ru~n ağa 
ve Hayri beylerin bahçeleri ve ista:ıyon cadde ile muhatttr 
kıymetl muhrımmencsi 197 5 li radır 1200 lirada talibi uhde
sindedir. 

25,Q,92<) tıırihlne muSll<Uf çar"amba gUnü s.ıat 15 4e-
ayn ayrı ihıılei ka(iyelerl icra kılınacak olan- bıUAda mu· 
harrer cmJAkc daha fazla bedelle taltp olanların kıymeti 
muhamnıeneJerJnfıt yiızdc onu nlsbetfnde pey akçesini mus· 
tashaben yevmi mcıkörda Ayısofyıda Adllye binastnda 
Sultanabmet sulh mnhkcmcsf icrasına 29· ı 26o0 N. ile mü· 

Trabzon birlDCJ postası 
(KARADENİZ) vapuru 9 Eylul 
Pazartetl 12 de Galata nhturun· 

du hareketle lnebolu, Samıun, 
Gueıoo. TrabzoQ. Rize. Hopaya 

gidecek ve dönUıte Pazar ilkele· 

aile Rize, Sürmene, Trabzon, 

Görele, Cıret0n. Ordu, Ünye, 

Samıun, İnebolu, Zonauklağa 
utayaru ıeletektir. Hareket 

ıünü yilk kabul oluamu. 

Bozcaada postası 
( GELfBOLU ) YaJ>uru 7 Eylül 
Cumarteet 17 de idare nhbımn· 

dan hatel:etle Cefd>olu, 1..lp.üı, 

Çanakkale, 1aroz, Bozcaadayı 
pMceiı ve Çanakkale, ltpMld, 

=ı:======--=====ı:====ııı========z==ii===-=== il CellMluya ufra.yar .. ~· 
demir yolu iflemeye bat· 
lana Gölbaıı flındl ve 
müstakbelde iki mühim 
kazanın ve havaliıfnin it• 
halat ve Jhracat yolu ola· 
caktır. Gölba.ıı mevkii ile 

racıuıdan J!An oJunt:r. 

mıt ,- ~ vatam.n her parçaıı 
emin YaııtaJula birbirine lnfl~a Posf8SJ 
elini uzatJQ&ı olac:aktar. 

Şimdilık ismi Fevzi Pı.· (KONYA) vapuru 8 Eylül 
Dfyanbeldr hattı olan bu pazar 10 da Galata ııhıırnından 
demtryoluclur ki yakın bir hareketle J:umr, KüUülc, Bodn.ım. 

Leylt n nlhırl • Kız ve erkek 

Şişli Terakki lisesi 
Ana, ilk, orta ve lise ikinci ıde' re birinci sınıf· 

lıırına yeni uılebe ka)'t edilmektedir. Her gun saat 
l 0-1 'l ye kadar müracaat olunur. 

Nişantaşı - Halıl Rif at paşa konağı 
Telefon; Beyo~u 25 f 7 

belediye-Edirne 
sinden: 

l
'd' uJ kktirtk t~sanna 

· ~ ıme ~ehrlnln münaka ada b unın e bede11 haddi 
mliddeti muayyene 1.arfındıı teklif olunan er h ~t 
la) ık g~riilmediğinden Riunakasa mü7.a}ede " lha~~ık~ım:ı7ı~ 
daki talımatnaıne ahklmına tevfikan munakısa~ 8 9i 9 
addedllerek bu defa ımctyaP.ı ~ erilmC"k &uredylc ~o • 1 
t 

·h· d · · 'd · ddede ~c kapalı zar :ırı m en rnbaren vem en 20 gun mıı 

u ulile mun:tka. ay• 'Çıkftrılmışttr. tal 
TııUpler Ş11rtnameyi t:dlrne beltdlye riyısıtttoden üıeri~ 

edebilirler. Taliplerin projede gösterilen Q()()()O doJır ak c ıni 
den ° o 7,!i )'lizde ycdl buçuk ni petindc temınat ç 

ha 1 puUu v•akll) ı 
Yeyn bankı mektubunu vt tekllt.ltını " . ld ~11u 
bir zarf derununa koyup üzerine elek~rik ijinc ~ 0 

u natc· 
y4ıarık 9 - 9 - 929 tarihine kadar t~irnc be ye 
lisine tevdi eylemeleri il~n olunur. 

1 si .rıınü uat 
hale 9 eylül 929 tarihine musadif pa7.arte e-

l 6 dadır. 

Feyziati lise..i 111fıdürlüğünden: 
1) Eylulde tali kuım ve ilk ıuuflar ıneıualyet ı.nılh...lana• ve 

eylül nihayetinde tah ~ amıOalt yoklam.lann• .,..ı~nr. 
Protraınlar sonra bi~· 

Devlet demiryolları oe liman· 
la_rı _umumi idareıinclen: _.... g&> 

f:.cnebı memleketlerde açdacıl< scra:i&ere aeınırJollan tefli hafif 
derilecc-k emtia \'C eşyanın tabi olduklırı sıfl1'1lf ile d &abla-
- · d ' · ve strfiltr e uzerın en Cicret alıııarık seyri serile sevklerı ,_.....,.. ktdlr 
mı~arAk iade edilen kısımlarının da mallreç ill• . oUınJKla tat· 
meccanen JIAkilleri hakkında bılunwıtt Devlet d~!..ııjUJ bit &a
bJk edilmek üzrıa r.c.o.o.ı numarah fıykll.lde tını-
rifc ihdas . edilmiştir. • de tatbik edt 

Bu tarıfcnin lungi serıHer i\in ve haoei tarıbltr 
leceği her defasında aynca il!n edilecektir. 0 e11t edil 

I azla tıfsilat için istas~·on ve ambarlarunııa dl ra 
mc'idir. 

YEDİNCi aovOK 
ayyare piyankos 

2 inci KEŞİDE: ıı EYLOLJ>EDiR 
DüYCK iKRAMiYE: 

35,000 ıJRADIR 
Ayrıca: 18,000 ı!l,000 ı2,000 ıo.o:.ı 

lirnlık ikraıniyelcr ve ıo,000 Hrahk ır 
m\ik~faı. 

Bu keşldede cem'an c S,900 1 JH11118r& 
kazanacak ur. 

Malatya aratanda baki ka· 
)An yüz on kilometroluk 
demll'Jolunun ipatı, çok 
ehemmiyetli ameliyatı müs-

atide Muratçayı tariktle Rado•, Fethiye, Flnilce, Aııı.lyaya 

M B 1 V 
aıd.cek .. dönitte meıkOr i•ke· n 

11.::::e :!!:~ 111bı 'i:eı'":; ı.ı..ı. ı.ı.ııı.. Andıfl;. K.U.on. Devlet demiryolları ve -
telzim olduğundan hat Göl
batın• vardıktan ancak bir 
buçuk ıene sonra Malatya
ya varabtlir. 

Bu halde demlryolu Ma
latyaya varıncıya kadar 
Malatyanın bütün müna
kslitı Te Malatyanın clok
MD ldtom.tro ilemtnde 
bulunan Elaziz merkez•ain 

Elizfzln tarkında mOnaılp Saluz. ç ... ua1o, C.liboluya 1 A .d resinden 
bir mahalden ,.ene bir kat utraYarel pletekttr. man arı umumı 1 a 
ile timale ballanacak ve ,.__ .... ______ ~ t 70 ton Reı.idü yajı ~apalı zartla aı1nakasafl ~ 
130 Km. tul ile Dtyanbe· a11111manmaıa: ....... ac::::nı Mün.k~ 23 eylül pazartell sQftll _, 16 ~ 
kirden ıonra dahi Bafdat Yelkenci Devlet demiryoUarı ıdarelinde yapaı..br· ...... 
yolfle btrlefecektlr. M . ,LW _Lw....J.ma " 

t 
ünakasaya iştirak edeceklerin waı- Ol ':'~ ,,.,,,. 

ıte '"' Olilyor ki f vzi Pı.- VA P Uft l A ftl kat tcmlnatlannı ayni ...nnde saat 1,, 30 btW ..,.._.. 
Dtyanheldr demiryolu bft. 1- ts" uı.. """ .ılAyetlerımızın ılllir slrll Poslaıı lok bkn.ıne •ttm•ı..ı llwndır. , • * + Aa-
ıkbat .. trttbat yollan- ''"k' nl.s tP Tabpler maaabea ..,......... 2 1111t: .....-ıı-serı me aşa\·apuru karada, Malzeme daıresınden, l.tanbulda Hay ı>ll8 
nın temelini teıktl eyle- lı~d:aR:.:teda=r~ık~ede=b~ıl:irw~.------~~~~~-ı mektedlr. 8 pazar günü ınm • Eylül u u !aat ı :ıı tc '(İ .. ı.ra ŞurallDI da; hüli .. olarak G 1 t rıhtımın - L . lstanbul Şehremaneti 1 ........ 
dercedelim ld mevuumuzu a a a dan doRrıı IZDllre • -- .. bir rnabaU.•• 
teıkil eden Lu hattın g~- tıarckct edecektir. Şelıremanetinden: Eyıpte Caauıke ki kiraP yeril· 
tiil yerl~rin mahıul vermek Tafsil:\t için Sirhcidc Yel · Bahriye caddesinde 82 nu..,.ı. dik Taliplerin pıt· 

ta nna nfmen tlınendlfer ~an kacl.r nıünakalitını 
tuJile dört yi7z ldlonıeb'0 ye kta olduiu Baadat 
bile tutmayor, bu günkü yap~• oluna Urfa yolu ile 

muamelata ve binaenaleyh 
Malatya ve Eliziz merkez
leri yoli)e ;iflerJnl iÖreD 
bütün prk kıt'asının itleri 
Gölha11 istasyonu vaaıtaaile 
olacaklar. GöriilüyOI' ki Göl
bafl mevkii mUat.akbelde, 

çok ehemmiyetli bir lıtuyon 
huauıundaki kablllyetl me,... kenci hanınd:ı kftin acentuına • mek açin açik 111üayedeye kon~uştur. g1rınek için 
kezi Aıaaclolu yaylhtna miıracaat Tel. lsıambul 1515 nameyi ıörmek için her jiin muıaYed:r pitO )efaıım 
benz~me:ı. Merkezi Aaa- ve Calarada Metktz n"1hm ha. ihale ıünü olan 28 eylül 929 cuınatte 

ıma.breç olan Menine ka., de~si 125 Knı. olduğu 
Malatyanın demiryoJile ıne- ~f deaıiryohana 111unsa
safest dört yüz elli ki?o- iP., _.,. ~kale-f ev
metredir ve bu mahreç ~ttan c1emıryolu.nlln tulü, 166 

. d ~f& Şuriyeye ait 
mevki itibarile Akdetm e ki}oınetrOIU cameD 
yani ecnebi liınanJerla mü- · bat obnAk 6He~~ Cöl-
aasehatı ~ kolay ola- 400 JCnı. ~4o Kın. ....
cak yerdedir, halbuki Ma- hafi yaı.o ltu mesafe sııf 
latyanın Samsuna olan fededfr yel oludur· Binaen-
meaafesi alb yüz elli kilo- Devlet t;: :?'aıan ve hava· 
metrodur. aleyh y nıünakalAtı 

Duadan bafka Malatya· lbfnln bitüıı klJllilen Göl
Samıon yolu JCanaal ve IJandan 'o:;. 1o11ı. ~ 
Çamlıbel daflan &ihi ilci baıı ~ 
defa pyet yi1ktek yerlen ~ Kın. u.zuıılu-
qmak Ye lr..- _. ka- ~~-~~dfyaman-Bihl-

: panmak ...d>urlyeti olllsa- s- ı.tall ... hala•l
ıına •ukabil Malatya-Mer- snf yohın~ "lr lıöp-
ıin yolu y(lbek dal ·~ .. Gak-. I -. Bu. ,,_.. •• 
makumı tabff rm ette Ada- rü ~ın:• ~-0:. 0 he,ft1Mli• 
.. ha.-..- .. lhnlll ~;z !l,e-1ar1 teaıamea 
.. -·- ......ı...... El'•••• ,... .--· -na -.-· ecfllıplt oı.r. 
Sam.una ve MeıU.- oı.a t•~ ld Wı elefa 
....Weri EIAstz ile Mala• · 

olaralı kalacafı gibi ilk iki 
tene zarfında lktısadi ola-
rak pek mühim bir yer 
ifgal edecektir. 
Samsun~ Sıvaı ve S.var 

Ulukıtla hatlan yakında 
tamam ohmca Karadeniz 
ile Akdenb ~ timal, mer-
kea ve cenup ,ebekelerieıiz 
birbirine bailanacaklU'. 
Yapılması mukarrar olaa 

250 kilometroluk Hanlı -
Malatya hatb ( Hanla mev
kii Kay.eri ile Sıvas ar• 
unda ve Sıvua 80 Km. 
ıııeaafededir ) yapıbnca A .. 
aadolunun ıtmalf ve orta• 
en münaıtp ııarette ve f ev
dpaf&. Dty.nbektr ...... ~ 
yolla ••• tMile cea: .. tıld 
Marat. ~:nntap ve Urfa 
havalisiııı• •• afelunıuıa 
,.ılı vdiyetleıfmlze en tyt 
.,.. ,.... a•eüa _,.."> 

doluda te>prak h.aJıtir. Eki.. ~~-L~ ve ~ilopatl müdürlüfüne gelmeleri __. t..1-Jil ..M.ıııor -_.. ınü,r•aat. ıelefon - - ___.da •Hoca_. __ , mı ~ 
len tohuma nazaran bire Be)~lu 854 Folila dairesinden: Un~petltft 14 ,.. 11 ilki 
4, 5, 6 ve nihayet 8 ver& na 11 •=-=-1111na11ana mahallesinin yeni çeşme ...,.... ilk••.,,. 
blllr. Halbuki fetdpiif&" G numaralı iki buçuk katlı _...., ._. •1, tel satıl-· 
DJyanbeldr ~un halde illette lün yirmi dokuzuncu pazar pai ~t ~ encüme-
ve atide mii•k•Jitun Ye- bıçaklarının ğmdan talip olanların >·cvıni mcıkUr • 
recek oıan .,rk Ttlayetıo- saglam Sheffield nine müracaattan itan olunur. 

::!:~::=m~;.:~ MekuA l~tı hayvaniye ...L.-tJ 1 .. ı.. .. f çdıtindm mamtll ve yeziuiltiA nl.uw e A"'\'r' iki midi pek ke~ıun butunmısı her umtın 

k=~-A--..... ::.::.-::· .... -,, .... ,,; mu··nakasası 
A -- Yola çıkmazdln tvnt bir plllft 

Jur ~n · l!bi itltalit Ye alnunııı dcrhaıır cdinlJ -'Jlrlltl#tlMn : Mil~ 
ibr~c:at ~- aeaeY.I el• Pe"'*e 5'ırom Jarülillf/ddn {f~) tılo 
bin tona var11ıbtlecek daimi semi7..e almaca olan (190000) tflo •rı:.,.. ... '!'. tallt'e-
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HCIE ~U.1lAF.I: 
Ga:retemizde çıkan yazı ve 

resimlerin biltün haklan mahfuzdu• 
11'ı>lyrde H>rlçu Caz ete~ e ~ ö nderilrcek nı ektupların Uz erine 

l d ııre içinse ( idare), yaz ıya aitse ()"azı) Kuruş 

ı Aylırı ı~O 

8 • ~co 

6 ~~o 

ı2 • ı400 

Kuruş 

000 
fOO 

J4f0 
~'iOO 

j~aretl l:'onulrl'alıdır 

F•ıtl'ft!ıyan ft"(kfuplarm !&C'e•lnden, •ıymnt!· 
mukaddcredı: n:;ekhıplara lccnulm\11! paraJarm 

ltıı)bcıln:aın:C'an ve i!ıf-nların mUıı.dercatmdan 
idare meııul deilldtr. 

Devlet Demiryolları ve Li
manları umumi idaresinden: 

~'lOO ton kok kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münakasa 21 /9/29 cumartesi günü saat 16 da Ankarada 

Devlet <lemiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde 15.30 kadar umull'l müdürlük kalemine 
verm.leri lilıımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ıkt !ıra mukabilinde Anka
rada, Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından 
1edarık edebilirler. 

Devlet 
limanları 
den: 

demiryolları ve 
umumi idaresin-

Beş ton kıılay kapalı zarfla münakasaya konumuştr. 

Mlinakasa 12 teşrinievvel 929 cumartesi günü saat 16 
da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

ll llinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
munkkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar U
mum1 müdürlük kalemine vermeleri lı\zımdır. 

Talipler münaka~a şartnamelerini iki lira mukabilinde 
Ankarada, Malzeme dairesinden , lstaııbulda Haydarpaşa ma
p;azasından tedarik edebilirler. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Gaz, plsgaz, benzin kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 29 - 9- 929 Pazar günü saat l 6 da Ankarada dev
let demlryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat l 5,30a kadar umumi mildürlük 
kalemine vermeleri IAzımdır. 

T a!ıpler münakasa ıartnamelerinl llç lira mukabilinde Anka
rada, malzeme dairesinden lstanbulda Haydarpaşa ma~azaıından 
tedarik edebilirler. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Haydarpaşa eşya tahwil ve ta l.liyeleri kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 

Münaksa 24-9-29 salı günü saat 16 da Ankarada Devlet de-
1 

'lliryo 1 1arı idaresinde yapılacaktır_ 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif . mektuplarını ve muvakkat 

teminatlarını ayni günde saat 15,30 kadar Umumi müdürlük 
kalemine vermeleri l!zımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka
rada, Malume dairesinden, lstanbulda J-Jaydarpaşa mağazasın
dan tedarik edebilirler. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Haydarpaşa kömür tahmil ve tahliye amr.liyesl kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 

l\lünakasa 24 9 929 salı günü saat 16 da Ankarada 
Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

l\1ünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
ııuvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar 
Omuml müdUrlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Taltpler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka
rada, Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağaza
sından tedarik edebilirler. 

-·- J-tEF GTIN ÇIK.AR '.J1)RK GAZETESi 

Türk mekteplerll5 faydalı -.rlin 
JlAnlılnndıı: o/o 2~ tenzilat yapılır 

Büyük· ve ya. bir çok de[J için verilen. tıantart:ı 
husust mahiyetteki i14nlann ücr~cL 

idare ile kararlaştınlır. 

Satır ı 

~-8 lnci sayfada 
5 . . 
4 • • 
2 • • 
1 • • 

Kura 
l!,50 
!5 
40 

100 
200 

-

l!u gccckJ ayı d Sayllt 
İstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt,, yur u 

Gazetemi:ıı::t hu, ı.n1 1111: k!\b:.1 ed?1 1•r 
H. S. H. ill;ı:ı~ ace:ııtJ>l 

J -9 ı n.::I say ı l l l ı 
resınl il~n l ı~ 

}rn 

tel 1Y7\J (._idare i.şl eri ) 1971 ; }•azı işle r i ) * ıefg raf: VAKfT posta kutusu: 45 -

Kız ve erkek Ameli 
hayat 

Mektepleri müdürlüklerinden: 
Yeni talebe kay! ve kabuline başlanmıştır. Kayt günleri 

cumartesi, pazartesi, perşembe saat lO dan 12 ye, 13 den 17 ye 

kadardır. Talebe kadrosu mahluttur. Zamanında müraccat edil

mesi lazımdır. Eski talebenin nilı ayet eylülün 19 zuncu gününe 
kadar kaytlarını yenilemeleri mecburidir. Aksi tal;dirde yerlerine 

yeni talebe alınacaktır. Biriuci sınıfa ilk mektep mezunları ~hııır 

yukarı sınıflara girmek isteyen lise ve orta mektep muadil sınıf 
talebesi gireceğ i sınıfın altındaki sııııf derslerinden imtihan olunur. 

Kız fAmelil ıayat mektebi Saraçhane başıııda Münür paşa 

konağında telefon, lstanbul 2731 
Erkek Ameli hayat mektebi Cağa! oğlunda Tel, lstanbul: 

3630. 

İstanbul ithalat 
ğünden: 
4 Bağ 1768 kilo Demet tel halat 

Bilvezin teslim Sulfat desut 
1 Adet l\1ahkıik taş Asarı atikadan 
2 ., Toprak desti ,, ,, 
5 Top 17 ~ilo pamuk mensucat 
Parça halinde 7,200 graTT\ ylin mensucat 
1 ,, ,, 7,500 ., ipek şerit 

ı ,, ,, .,770 ,, El çantası 
25 Damacana kezzap 

gümrü-

BalA<la muharrer 9 kalem eşya 9/9. 929 tarihinden itiba
ren İstanbul ithalat glimrliğü satış ambarında bilmüzayede 
satılacağı il~n olunur. 

Yüksek baytar mektebi 
rektorluğundan: 
Pazarlıkla hademe elbise 

ve f o tini mubayaası 
Mektebimiz müstahdeminine yaptırılacak alb!se fotinlerin 1 1 -

9-929 çarşamba günü pazarlıkla mubayaası icra kılınacağından 

talıp olanların şerait ve evıalını anlamak üzere her gün ve yevmi 

mezkOrda da defterdarlıkta müessesatı ~ilccariye ve zürralye 
muhasibi mesullüğüne müracaatları. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Ankara - Kayseri hattının 242 nci kilometresi civarında 

bulunan hazır kesilmiş balastın hat kenarına nakli ve d~po 
edilmesi aleni münakasaya vaz edilmiştir. 

münakasa 23-9-929 pazartesi günü saat 10 da Devlet 
demir yolları binasında münakasa komisyonunda yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edecekler teminatlarile birlikte aynı 
günde saat 1 O a kadar bevlet demir yolları ve limanları 
umumi idaresi binasında isbau viicut edeceklerdir. Talipler 
münakasa şartnamelerini 50 kuruş mukabilinde Ankarada 
mLıhasebat dairesinden ve yahut Şefaatli istasyonundan 
lstanbulda Haydar paşa veznesinden tedarik edebilirler. 

Beyoğlu ınalmiidürliiğündcıı: 
Semti ıneş· uru Malıalle~i Sokağı No Cinsi mülk Muhamır.in kıymeti 

Lira 

J(uruçeşme boğaziçi J(uruçeşme Kircçlıane 4-1 ve 2 mabalıçe harap köşk 33!:o 
Müştemilatı ve taksimatı: Zemin katta 
bir taşlık bir nıutfak bir hela birinci 
katta iki oda bır sofa ve 104 adet 
eşşcarı ınüsmire ve gayri müs-
müreyi havi 22 döııüm balıçe 

Kuruçeşme boğaziçi Kuruçeşme KlreçlıaM o harap-hane -500- müştemil~tı: Toprak 
altı; ~dun, kömürlük zemin katı dört 
oda blr sofa hala birinci katı dört 
oja bir sofa hela bahçe, mutfak ha
mam harap. 

> .,, » ,, Zincirli kuyu 1 tarla - 1000- 20 dönüm tarla 
Balada muhammin kiymeti evsaf ve müştemilatı muharrer m~a bahçe köş'< hane . ve tarla. 

ayrı ayrı 2 eylül 929 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle muzayedey vaz edılmıştır. Bedelı 
ihalenin nısfı ihaleyi müteakip o·ı gün zarfıada ve :ıısı: diğ:ride tar~lıi i.haleden bır sene_ son;a 
a l ınacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçelerıle muzayedeııın ~ıt~mı .. o!_an 21 e~l u l 9-? 
tarihine nıütesadif cumartesi günü saat on altıya kadar Beyoğlu mal mudurlugude muteş ekkıl 
satış komisyonu :a müracaatları ilan olunu•. 

Leyli ve nihari 

Kız ve F . t• ı · 1 r· Ana sınıfı ilk 
erkek eyzıa 1 ıse e 1 ve tali kısımlar. 

Divanyolu: Çifte saraylar 
Bütün aınıflrı teıkil edilmiı tam devreli lisedir. Kayt 

ve kabul itlerine 19 Aiiustos pazartesi gününden itibren 
hılnmııtar. Müracaat zamanları cumartesi, pazarteıi, 
perşembe gÜnleri saat 10 dan 17 ye kadardır. 

Telefon: lstanbul 1995-3496 

İstanbul vih\yeti defterdarlığından: 
Pul müfettişliği Pul tetkik memurları 

maaş miktarı adet maaş adet islihdam mahalleri 
50 lira 1 45 lira 1 Ankara 
45 " 2 40 " 1 " 
40 • 1 40 " 1 lstanbul 

35 • 1 Adana 
35 • 1 Balıkesir 
30 " 1 Aydın 
30 " 1 Zonguldak 

Yukarıda yazılan memuriyetlere tayin için aşağıdaki 
şeraiti dairesinde müsabaka imtihanı yapılacaktır_ 

1 - imtihan: Ankara, lstanbul, Bursa ve lzmirde ol
mak üzere dört yerde yapılacaktır. 

2 - imtihan: 15-eylül-929 tarihinde öğleden evvel 
saat 10 da yapılacaktır. 

3 - imtihana girmek isteyenler l 4-eylül-929 akşamına 
kadar, merkezde varidat umum müdürlüğüne vilayetler
de Defterdarlığa müracaat edeceklerdir: 

4 - imtihana girenlerin memurin kanununun dördün
cü maddesinde muharrer evsafı haiz olmaları ve mez
kur maddede yazılı vesaiki ibraz eylemeleri lazımdır. 

5 - Müfettişlik için imtihan: 
A Damga kanunu, 
B - Ticaret ve borçlar kanunu, 
C - Hesap, 
O - Fransızca, 

6 - Tetkik memurları ıçın: 
A - Damga kanunu, 
B - Ticaret kanunu, 
C - Hesap, 

7 - Müsavi şerait altında bulunanlardan Ali mek
tep mezun olanlar ile pul işlerinde istihdam edilenler
den kıdemi fazla olanlar tercih edileceklerdir. 

8 - imtihanda kazananlar sıra ile tayin edilecektir. 
9 - Pul müfettişleri imtihanına girenlerden, tetkik 

memurluğuna· imtihan verenlerden daha fazla kazananlar 
tetkik memurluğuna da tayin edi!ebi!eccklerdir. 

10 - Daha ziyade malumat almak isteyenler mer
kezde varidat umum müdürlüğüne ve vilayetlerde Def
terdarlığıı müracaat edebilirler. 

BEŞiKTAŞ 

Dil{iş yurdu 
İkti&at V ekiletinin himayesindedir 

Bir senede musaddak dip
loma verilir. Biçki ve na
kış mektebidir. Talebe kay
dına başladı. Gayri müslim 
talebe de kabul olunur. 
El işleri V'! dikiş sergisi 
14 eylülde açılacaktır. Dü-

huliye yoktur.Akaretler 62No. 

Matbaamıza ıelen eıerler 

icra ve iflas kanunu ıerhi
Hukuk Fakültesi mliderrisle
rinclen l\lustafa Reşit Beyin 
eseridir; birinci eliz çıkmıştır. 

* Türk vatandaılığı ka
nunu ıerhi - Bu da ayn! 
müderrisindir; basılıp neşre 
dilmiştir. 

Eylül 
l<tblüldhir: 3 Burç: Sümbüle ' 

[fi 
Cumartesi 

Namaz Takitl eri 
S•lıa\ Ôflı hrl•ll Altt•• Y•tıı l.n.'c 

5,33 12.ı2 15,49 ıs.33 ııo.09 a,49 

Buıiln doitanlara lılm: 
Erke:ı: K.ıc : 

Yalçın Gülümser 

Giiniin nasihati ı 
Y3kışmış ket başa şim şir tarak. 

Buıilnkil haT a 
RüzgAr poyraz esecek hava az 

bulutlu olacaktır. 

Mes'ul müdür: Refik Ahmot 

f AK1'ın 7 Eylii.l 1929 tefrikası: 36 lngilizceden mütercim: Güzin Nuri 

# Misi~ Kereç, size 

4öylemedim mi, çayda şeker 
beni rahatsiz ediyor." Di

yordu. 

Hakikaten dikkatsizlik 

etmiştim. 

- Seni bu sabah kırdığı
ma üzülüyorum. Küçük ka

dınım, artık kıskanacak bir 

ş~y de yok." Diyerek eli

mi okşadı. Arkamda çözük 

duran saçımın buklelerile 

oynamıya başladı ve: 

"Bir kadın bir adama 

aşık olursa, üzerine düşer

se o adam ne yapsın! Ev~ 

bile olsa nezaketle muame

le etmesi icap eder değil 

miL Dedi. • Tabii yalnız 

kabalık karısına yapılır!." 

Dedim. Kıskanmam ve kız

mam pek tabii bir şey, 

fakat benim buna dair 

kat'iyen hiç bir hissim yok. 

Saçlarımı elinden kurtar

mak ve: "Kimi seversen 

sev, yalnız beni sakin ve 

ve rahat brak. demek için 
öyle arzun var ki... Bana 
daha fazla izharı muhabbe

te başladı. Şimdiye kadar 

benim gibi güzel bir ka
dına tesadüf etmemiş, onu 

sersemleten saçlarım ve da
ha birçok cazibelerim var

mış, eğer bu soğuk halim
den vaz geçersem beni hiç, 

hiç bırakmazmış ... 

Hissettiğimi ıöy!iyemedi

ğim ıçın bu sahneye bir 

nihayet vermek istiyerek 
oda hizmetçimi zile basa

rak çağırdım. 

Ertesi sabah kahvaltıda 

Ogüstüs dedi ki : 

" F arinfton daveti 

kabul etmediği için senin 
kuzenin Türnriste yazman 

iyi olacak. Bana söyledik

lerine göre o, gayet iyi bir 

avcı ımış.. Bu sene bütün 

kuşların vurulmalarını isti

yorum. ~ 

" - Korkarım ki Sir 

Antoni boş olmıyacaktır. " 

dedim. Garip bir hisle onun 

buraya geldiğini istemiyor 

gibiyim_ 

•Böyle bir av daveti 

başka : her nereye sözlü 

ise o sözü bozdurur. Sen 

hemen bu sabah yaz ve 

bize telgrafla cevap versin." 

"Peki:,, dedim. Mutlaka 

onun birine sözlü olacağı

na eminim. 

"- Dün Sir Antoniden 

mektup aldım. Bizi davet 
ediyor .• 

·-işte iyi ya, ava davet 

etmemiz için 

hatırlatıyor." 
kendini bize 

Bu sözleri 

Agüstüs öyle muzafferane 

söylliyordı ki .. 

"-Haydi ilk postaya 

mektubu yetiştir ve kimle

rin de geleceğini yaz" diye 

ilave etti. 

Onbire çeyrek kalıncıya 

kadar buduvarında masa

nın üstünde tarih ve Aziz 

Sir Antoni yazılı boş kağıt 

önünde dınuyordum. On 

birde posta kalkıyor. Bu

nun için bir gayretle ka

lemi kağıdın üstünde yü

rütmeğe başladım. 

"Teşrinievvelin onbeşin

de. burada sekiz kişilik bir' 

keklik avı olacak. Ogüstüs 

sizin dokuzuncu olıııak Iüt

fünde bulunmanızı rica edi

yor. Cevabınızı lütfen tel

graf!ayınız. Samimiyetle .... 

Buraya kadar yazdım, 

tam imzamı atacakkiln te

reddüt ettim. [ Ambrosin 

dö Talinkor Kereç] diye 

mi atacaktım ? Her zaman 

imza hususunda tereddüt 

etmişimdir. Fakat bu sefer

ki kadar hiç bir vakit ol

madı. 

Nihayet [A. Dö. T. K.] 
diye yazdım. Fakat sonun-

daki harf Kereç ismini pek 

anlatamıyaciığımdan sonra 

temamını ilave ettim. İmza. 
yı çok güçlükle attığım 

okadar belli idi ki .. 

Kendi kendimi teselli 

ediyor bu tarz davetiye ile 

dünyada gelmez diyordum. 

Fakat ertesi sabah saat 

onda elime bir telgraf ver

diler. 

Antoniye fısıldadım: 

Reca ederim başkaları

nın yanına gidin. Sizi din

lemekten yapacağımı şaşı

rıyorum. 

"Faziletli Kontesi. diye

rek avcılardan birinin şış

man karışının yanına gitti. 

Bir az sonra kadının sima

sı tebessümlerle aydın

lanmağa başladı.. Mister 

(Hak Karmak) ı teselli et

tim. Şeker faslında kendi

m kabahatli buluyordu, 

Ogüstüs de Misis Dudu 

sakinleştirdi. Bu suretle 
odada gene şükunet hü

kümferma olmağa başladı. 

Altı buçukta çay bitmişti. 
Yemeği sekiz buçukta yı

yecektik. Bu tarz insanlarla 

bu müddet zarfında ne ko
nuşulur? Bereket bir kıs

mı briç oynamiığa kalktılar 
ve iki masa oldular. Ogüs

tüs de yavaş, yavaş briçe 
marak sardığı için döt beş 

misafiri bana bırakarak 
oyuna gitti. • Kadınlara: 

•Belki bir az istirahat 

etmek isterseaiz, size oda
larınızı göstereyim. dedim. 

Misis Duttan madası 

hepsi eyi kadınlardı. 

O, yüzünü ekşitti ve öte

de briç seyreden hırmızı 

saçlı kocasına: " - Villi, se

nin hiç oynadığını görmi
yeyim. Haydi benimle be

raber gel de anneme, (Mar

ta) ya yazılacak maktuplar 

var." Diye emir verdi. 

Mister Dut itaat etti ve 
ikisi de kitapaneye gittiler. 

Artık benim için nezaret 

edilecek birşey yoktu. Yal· 
nız misafir olarak Antoni 

kalmıştı. Oda briç oynıya

mıycağını, mektup yazaca

ğını söyliyerek kalktı. iki 
kadını odalarına götürdüm. 

Son kapıyı kapayıp döndü· 

ğüm zaman Antoni bana 
bakıyordu: 

• - Kontes, aşağı gelir. 

bana postanın ne vakıt kalk· 

tığını söyler misiniz?,, dedi. 

Merdivenlerden indim. 

O, hemen orada beni bek

liyordu: 

" Sizinle ecdadımızı ko

nuşacak sakin bir köşe yok 

mu ? ,, Gözlerinde gene 

alay uçuşuyordu. ilave etti: 

Burada konuş·sak kitap-

anedeki çiftleri 

ederiz, içerde de 

nıyanları_. 

rahatsız 

briç oy-

f.Bitmedll 


