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Mu akknfnf v_ergls 
··Maliye 

(Relimli Ay) mecmuaa Vekate 
Bıkti artık bu sonsuz 

müzakereden 
faİr Abdüllıalc Himit ve 

· Mehmet Emill Beylerin e
debi phsiyetleriıil' .... 
teldiade vaki olaıı -.n
yadlau.in maruz bWıtı 
"'*'bbelelere cevap olmak 
n..-e ·v.ırt. • bir mektup 
&'iadermif. B. mektubu 
aynen ~ 

F alcat Sabilla Zekeriya 
hanımın l•z•• De selen 
bu mektubu nepedişimiz 
ceftbı lrAfi ve muknt böl· 
dalamuzdan delildir. Şüp
h• her gazete ve mec
ma gibi ( Ra.imli Ay )la
hifelcrininde bir edebi mil
nabfa ac;mata 1aakb ftr· 

dil'. Bu münakqalarda bu 
günkü Tirkiyede yGbelc 
tamnm11 bazı tairlerin dir
leri tenldt olunabilir. 

Ancak Sabiha hanıme
fendi baledir ederler ld • 
de1'iyat ller- feJden ~ 
bir zevk ve hia ~ 
dir. Binaenaleyh mill w 
vatani ete1lerdea znk ... 
mak için tenkit eden lcim
senia milliyetperver olması 
lbun.lar. Vatan mefküre
ıinclen aluian ilhamlarla 
vüeut ~ edebi uerı. 
ne lraclar Jlb• ol.nıl 
ıun vatan ve 111illet hiıle
rine yabancı kiibaeler na
zm · ıp .,. ........... 
nam 18J!lenllr. v--. w 
millet meflı......._ ..._ 
bulan bir muharrir bepel. 
milel edebiyat uha11ncla 
ne kadar muktedir olursa 
olsun en atefli bir milli 
taire en küçik bir mevki 
9/ere-.ıez. 

Halbuki bize temia eclil
diğiae göre (Resimli Aytda 
Abdilhak Hamit ile Meh • 
daet Emin Beylerin mim • 
~ri üzerine iptal d......
vuran genç daha pekaz bir 

m• ewel Tirk mektep
leri a-....cla keoddinitl 
kanaat ilia.nle bolpwik 
oldufunu ifade emiftir. 

Kanaatlerinde · liJniünist 
olduğunu itiraf eden bir 
muharririn Mehmet Emin 
Beyin ıürlerinden hiç bir 
evk .&maması pek tabii 

olabilir. Fakat bu bal Türk· 
lerin milli pir olarak hür

et ettikleri Mehmet Emin 
t-yin kıymetten düşürül • 
e ini mi icap ettirir? 
7.annediyorur.ki kananla· 
nıız Türlciyede komünizim 
~kinnı nqre müsait olay· 
ı, bu nakastla bir mecmua 
dcsaydi ve AbclGlhak Ha
lt. Mehmet E.ia beyler 

nda Resimli A)'ID 
ctrettifi yazılar orada in· 
·far etleydi herkeı bu neş
·yab pek tabii bulurdu. 
akat ıiyaıi alddeai itiba. 
le milliyetperver olarak 
. nınan ( Resimli Ay ) cta 
ır komünist kalemi ile 0 
evi yazaJarm intipn dotna 
lur mu? 

HuJlaa Reaimll Ayda 
ıkan 1azdar ldnıin tatafta

Jagal•llbr ? aa dı..t 
rahaten Ol'taya lconuhu-
ılcça aıneleyi llrf bir • .,. .. ·h·- ft bir . • ,. ···1r ......... 
ldiade ıiinaek ---Wil 

• lliJOIADuz ~ •de. 

Yanlış neşriyatı 
tavzih ediyor 

y~·~ türki 
... ı_ ·istemivorlar nıabk6m oldil 

YJD.aprl~ . '.t' -
Vergilerde .ı.let ve A#aa lelgf.,,._ .,...uiA ~e;ieıer ~ Hea'fl1 Hm. 
,,e'lcneMklıfı teıaln tpn noldld ININr~n p11ı /Mldı oW~ ıa.,ıJ la!J-
yalnıa bir~ ,.1ıre ~edlrler ,.-. 1 w ıı. 

...,,_. olmalı t&t:re Malfıle oeWf Sene• Şatra B. Atini, ıo (~w..rdtos)- etmemesi noktasında musırdır. •dlleeelı 
Üllllll bir tedbir h ,,.,.Zışlıp aehp obrrtqlar Yunan hük' 11.-ed aksi nok•·i ,_.._~'--' u. 

Anbrı milu)tcrlllftlD bitd· 'l>W MI ......,... .p cea _..... 
Xestrlerln teybkll bııaktıltıdıkl ka\ıunun mu.cıkkafıc vergi

sine tull6k eden abamı hakkında Maliye vekAl~d gazete. 
miıe fil mbnameyl göndermişdr. 

H!Hye ~nln tavzihi 

Kesirlerin tevhidi hakkıodaki kanunun musakkefat ver
gisine taaJIGk eden lcismı hakkında son haftadaki 

gazete nqriyatı halka bu verginin yüzde ~ lula bir zam 
gördülil bnaadnl verecek mahiyette görüldüğü ve böyk 
:a~ ~katle asla allkası bulunJNdı~ 1çhl berveçbldr 
tav!lhiita bölunniak laldell görülmüştür. 

,r•~ewel 
9undan evvelki kanun mevzulara göre muakbtat 

vergisi aşağı<lakl n.lspet ve mikdarlırda alınıtdı. 
Ahşap lbmetglblar ite delfrriJen, fabrika ve lmalAthane

Jerde gayri safi varidatlannın '/, 9 u. 
Klrglr lkimetglblar ile dcaretbanelerde gayri san vıd

datlannın '/0 12 si bu nispetler üzerinden tahakkuk ettirllm 
verginin aslına: 1

/0 25 Maarif vergisi, •ı. S Maktu vergi, '/, S 
ldarei hususiye namlarlle ceman !/, SS zam ediliyordu. 

Bu miktarlar verginin asıl nispetine llive edilince: 1/1 9 
nfspett. 1

/, ıt, ıs '/, 12 nfsped 1/, 16, 20 ye balll oluyoritu.. 
Yeni lranand41n aonr• 

Kesirlerin tevhidi hakkı~dalil bnuncla; •10 12, ı $ 
niıpetl 'J, ıa, 1

/, 16, 20 Dilpeti •ı, 1'1 olmak üzre 
tab1t ot.ıDID\lfUll'. ı>ea,ekkl dkl ldlpCdc ,enWaln farb 
J(izde yarımdan biraz fazla küçük bir kestr4en lbuetdr. 

ajiılin 

uaakbfat kf"ı"° mlldWw •u•bfat ver
~glıııJ.al_. ... ~iİUB Tiirkl.ys llııl büyük llDlla 

Dldnd sı111f; beş *'""' bert tahrir •K·en y ı 
ki . :rr-İı ~ er er. 
i ncı sı~uf; bu son ta rlrl görnttteeıcntrr. 

Beş senedn beri tahrir gören yerler bugünkü ~ para 
rayici üzerinden tahrir edilmişlerdir-. ~~':M ~ 
ahşap ikametgAhlar ile deRfrmen, fabrfta ve ~e~e 
Iradı gayri saftlerlnin küsürıt ile beraber 1'Jbnda et 
edildllf veçblle •10 12, ı 5 iken kairlerin tevhidi tizerine 
bunlar da içinde olduğu halde on üçe; kArgir ~etgthlar 
ile ticarethanelerde ise '/, 16,20 den '/, l 'l ye çakmıştır. 

Bu son rayiç üzerinde tahrir gönnlyef yerlM gelince; bu
ralarda zaman zaman ypıhm' tahrlrlerl'ft 114 lltm para 
olarak Yazılmış rakkamlardır. bu mahallerin ~ nfsbet1eııt 
de keza kesirlerin tevhidi ile '/o 12, ı 5 ve '/1 16, tO ye 
balfl oloyordu; yalnız bu albn olarak tonmuş olan varidat
lı~ kiğıt paraya tahYll. için. bu varidatlar al~ misle lbla& 
edillrdl Tevhidi küsurat kanunundan sonra da buralarda ge
ne varld~tlan altın emsatıle darp ediyoruz, yani hiç bJ.r Şef 
delfştinmyor ve sadece •ı. 12, 15 Te 16. 28 nllbetledal 
"/, ıs ve 17 ye çıkanyoruz 

Hatırlamak mucibi lnsafnr ki: Alnn ile kAğıt farkı altı 
misilden ibaret bulunm.c1ııma göre bu lnllfta bulunan mü
kellefler haddi zatında diğer sınıfta daha az vergi vcriyor
lardL Bugün d~ bu Vaziyette tebeddül yapılmamıştır. 

Ya•l•ıl•I• •bee nedlr1 

Şimdi de; matbuacan m.µsakkafat vergisine yüzde ı 00 
den fazla zam yapıldJg, mttkezlndetl neşriyatına 

Kbep olan hususiyete geçellm : 
Yukarıda söylediğ{mtz vazıyet içine Tür)ljtyenba her 

tarafı dahildir yalnız İstanbul ve kara denizde bir lkl şetı.. 
rin binalarından bir kısmı 339 dan beri hususi ve mümtaz 
bir vaziyette bulunuyordu. yanı fstanbul ne bu bir w ŞC· 
birde bulunan değirmen, fabrika, lmal&thane. hin, ha,.._, 
maıaza, DükkAn, sair bilO~um binaJann varldatlan 1l"ürldye
nin her yerinde olduğu gıbl yukanda lşarerec edilen altı 
emsalile darp edilerek vergi verdikleri halde yalınız yukar
da söyJediğfmfz mahdut bir iki şehir ve .bab.da lkamet
gAh olarak bllarulan b1nalanıı altı yerine varldldan üç 
emsallJe darbedilerelc vergi veregelmekte idiler. TUrkiyenJn 

[ Alt ....,. 2 IDd ..,.ı--.w. ] 

lfne ve ltlW buı1 elduğıına nazan müdafaa ediyor. Mesel 11, daa cl-halb• ........ 
dalr lsı.nbuldao geleD haber· Yunanistan için bayati b)r R.. ... etell .a.,hlae IÇlla 
ler mevslinstZdlr. Yımaıiis"- ehemmlyed haizdir. Zira mü- TllfWGll ..._..... daYIMlll 1'· 
nın böyle bir ftil.Aftin haberi blm maddt menıfte ıemas 
olmacftlt gibi iki tlrllaİI no'9 ediyor .. tıer bu meselede 
tal nammda cld4I iladlAfl• rtcat edersek tazminat ver· 
bulundu&u da ......... edil- mek Yüzünden !00,000 is-
~- tcrllndeia fazla bir zarata 
Y~ harldy .,red. ulftJacallZ. Binaenaleyh 

m•haflll dlyoc ki: y Unaniswı bu noktada iô16f • 
-•Miizakerıtın ~e dair glrizdir. 

Türk menabllndftl Jıiıtı lıa- Yunan hırldye J\IZID be-
berler elsiMIP. Bllllts Yu- yanıtta bulunmaktan isdnklf 
tnaa İllilllaflll mu.kerde 1111; _.,__ etmiştir. 
bir teraW mevcuc .,ım..,. latanbul~ Yunan müba· 
lını byde41yor. dele murabhaslığından gelen 

OaerWMft ....., •vOt ıeJgraDarda get'.ek lstanbulda 
olan ..U ve tali ehe-ye1'1t 
m.esclcler v.-. ~rek tzmlrde b8iı emlüce 

Türk h~ s.Itanaı ahiren vazıyet edlldllf blldl-
lı~~e~ pqa~ ~C: 'ilft1ôi. lfu biber hayret 
:mJŞ iiHDJuın av~ uyandırmışar. 

"! ........ •. , •• 2 

Dan, emdc:e ~ 
TeçLile, pzelede tefria .. 
Y....Llsm .AMClolu bellpet. 
ledDclm bellll ,...~ • ~ 
ycıenı ............. 

,...... ...,. llÇll p. &il 

ftbf, TlrHer Wkancla nlo-

)UUD " taLlrba c VaLta• --
..... ~ telbit ....... . 

Daa,..... 8. ... ...... 

tlnclekl ..ı.u.e *"' 
ka-smı Wdlıııııııılt. pz tımh 

mes'ul modoro Mm. Eleaiala 
maddel .... Cemll 8.a.a ....... 
.... lea'lmlDt bnr. ~ 
anllaahmam~ ~ ..... 
....... Mm .... 
cesa bMınua• J58fllc:t ~ 

cW.lia - ~ --... 
dlİmOn&n dolqı, ~ ... . 
hapee mabkGm. ...... . 

Tam ayı11 tim-
di hubnma gelmiyor, 
bundan yıllarca ewel 

-... -- .,ı ft 
~ .,.. P.*ri 
rikbt ve huuaiyet 
dolu bir arbdaf191..,. •bu 
..._..,...,. ailı 

Ahmat Şükrü idi. 
Onun edebi· 

J*la fptili ~ 
ceainde merala 
vardL KendilL 
manzum da ya· 

urclı, ---
cü-~ O .......... 
~ ,.,.. 
zıt. 



~r yağıyormuı 
·oerec~I r1 güneite el . 

li beşi yç gt>lge~e 
""34., dü gösterır, 

ortıtlık cayır cayır yanarken, 
13alkanların öte tarafında kar 
yağıyormuş. 

Ben bu bab~ri terden bu
naldığım bir saatte okudum 
ve telgrafı- buzlu bir şerbet 
gibi içtim. Tok kamına ye
IJlekten konuşmak giiçtür, fa
kat midenizde açlııtn bay
gınhl\J\l duydu~nuı bir za
'1~nda bu mutfak bahıinl 
\'teditlniz kadar uzatabUlr
şiniz. 

Ekinleri pJşiran, toprJlt 
şusamış ~udaldar gibi çatla

"n bu 5ıe&k günlcrdt dı 
kıştan, kardan bahsetmek, o

na dair haber okumak insa

na garJp bir serinlik veriyor. 

Frenklerin "ölü mevsim,, de
dikltri şu aylarda insanlar, 

zemherirde1d bazı m&hlıikl'r 
gibi tam bir tembelli~, mu~ 

lak b)r harekçtsizliğe düşü· 

yarlar. 

Kımıldamanın çekitaşlarını 

kaldırmak kadar güçleştiği 

demlerde, iş, bir ışkençe o
luyor. l lele kafa işlerL. 

. Böyle düşüpdüğüm iç~ 

Avrupada kar yağlyor ser

Jı\yhasını gpriince, jrgµdim . 
Sokakta en muhtaç olduğu· 

nuz bir zamanda sevgili bir 
dosta rasgellnce nasıl sevinir· 

seniz bu telgraf haberi de 

bende öyle bir tesir bıraktı. 

Adeta bir müddet sıcağın 

bunaltıcı azabını unutur gibi 

oLd\lm· s~ sıcak aylarda tatil 
yapsak, gaba doğrnm h~r lf 
sahasında bir tatil kabul edil· 
se ne lyl olacak. Zaten y~ 

yalnız tabiatın çalıştı~ bir 

mevsi~dtt. 
BuıdM. .,... \lijtün hu

bubat, bütün meyvalar, bü-

tün sebzeler yazın kız~ın 
saçı altında pişer, kemale 
erer ve b,ııanır. Baharda bir 

şişli hırnmı gtbl iusl~en. 
boyanan, takıp talmtıran ta
biat ancak yaz aylııpn~a bir 
ev kadınının hamaratlığına 

bürünür. BüJl!n kı~ p)ın, 
beyaz (:irtijlcr altında uzanıp 
yatan tabiat için bu gayret, 
ödenmesi llzı~ bir borçttur. 
Ama her zaman didinen 
bizler için ayni mantık ölçü
sünü kullanmak nasıl kabil 
c!~ır ~ Meıter ki husus! bir 
e, 

Hadisesine alt mU" 
hakeme bitti 

1Jaldt4ı ~I 
i'"HrcmiJ,. •:ml~dtkl fmerikanın tve!ı gtbıırUk = 

!1 
l\umça gazetÇllln 'f\irklülU UP\lR\arının enam ve of - § 

Alebandr Zublcofun haiırah 
Aydınlı köyünde Ali ia· 

minde b!tlsinl <löğ1Qek, iş· 

tahkir cürıuÜ şaWt olmuş, ~Ardı hasıl ettiğl heyecap ~ 
; mcsul müdür Mm. f:lenl Uç devam etmçktedir. \ 

Benim için en mühim hadise, 
mektebiP tôkraı kü~dıRCi\ Anl• 

fımızda bir sikil gfPÇ kız!lör .. 
mcık oldu. 

Ber"1ıerce ~sil edebılece
ğimlze ipUduında ula lnannu· 
yorcluk. Bıuıdan başka y&.§ımıf 
muktezası olar ak genç k.tzlıdA 
uzun müddet bulunma~ı harü

kuli.de bir ıey tasavvur ediyor• 
duk. tf tırlü hadbeler , kavgalar 
birçıplı~ ~yla mıılanan 
küçük sevdalar oldu ; velhasıl 
lllc h_aftalard4 mua1hmlcri~ ted
risabna asla dikkat edilmedi . 

O sıralarda ömrOmde tik defa 
olarak Atık oldum. Şehirde bir 
kereste f abr'ikuında memur olan 
biraderim bir balo verdi: bu 
baloda V orovin hem§lrelere 
prezante edildim . Bunlardan 
birinin lsml Nata§a, di.~erinkı 
Lutmlra ıdı. Lutmira fevkallde 
hoıuma gitti. Her tün ona le· 
eadrıf etmelc ç~r~lnl arıyordum. 
tstikpal lçln türlü pllnlar tasar
lıyorduk. Dans etmek veıileslni 

bulduAumuz zaman hiç bir dans 
kaçınnıyorduk. O 11rada tahsl· 

hıal bitirerek diplomamı alımı 

old~ l~ UqlM\m çek\q, 
J>Çf vuUml hep do,tum Lut· 

mira tle 8'~iyordum. Dostu· 
mun senet devriyesi ıenliklerin-

dc ~e bulundum. O tcrcf e veri
len styaf eH• htrlsl l)e karıılllf'" 

tnn. Kqke kar1ıl1tmuayclım. 

Onunla görillmeklttim bana 
~n snal oldu. 

•Lutmlre• ve •Na~>dıuı 
maada «Nadya• blmlnde gayet 

güzel ve koyu kestane saçlı 

l>tr kas ••· Yaz.onde benı 
foy~ eabttden garip bir 
bir hal mevcutt~ Onunla 
btran yalnıı kalarak konuıa 
btldtAfm zaman kuJaAtna de
dim ki: Sif.de Ltr esfar var 

girdiler. Natep ıkı hemıireye 

d<wlü v• garip blf ~~
,aiwcliten sonra bgka bir 

fCY 10rdu. DımaAım llk~ce 
içinde idi; tekrar < Nadya•ya 

d.ikk_tdo P~tun· L'-~a toJ>t~: 
ıüm ederek parmağı ile tehdit 

ediyordu, dudaklırum ~
Birdenbire Nadya ilc.l liem· 
ıireyi blr köıeye çağırcli. Bir 

müddet gtıhce konufluktan son

ra bana d~u 'eldiler. 
Lutmira al~ak seda lle 

dedi ki: 
- Kokain kulanır, anladın 

mu tıte merakını teakin ~\Um. 

Hayretle sordum. 

- O nasıl ıey } Ben onu 
biliyorum. 

-Sus \. Blr ıey anlatma ••• 

kendisi tecr~be etsin •. 

ı Na.dya » hunu söylerken 

yan kapalı mı.ızhm göılerl garip 

bir ~iyı lle parl~m~ıtı. 

Şenlikten sonra •:Nadyu ya 

evine kadar ref ak.at etmekliiim 

karargir oldu. «Lultmlruya ye

minler ederek. kendisine sadık . 
kalacağımı vadettlm . Geceleyin 

geç vakit • Nadya > ile dııarı 

çıkblı:. 
Biraz yürüdükten sonra •Nadya• 

dedi kı : 
- <Haytrav Rlok,.ln nerede 

oludutµnu biliror mımın } 
-~s.serilo pazarı> ~ı} 8flYot 

adı bir yer olacak .• 

- Evet Alelriı.. menhus 
blr yerdir, fakat yalnız orada 
seygtl\ Kokaınl bulabthm. 

- •Lutmlra• yann hep btr· 
den oraya g!dec~imizl ıöylil

yordu., Bu dotru mu ? 

tipden Niyazi, F~zı~ Kara 

Hıtm~ ve \iöydc .mualliıP 

~ sena ağır hapse mahktım +. Sabık Efgan kıralı ' 
§ edqlilişttr. Marsilyadan Romaya h4re • 
§ + Ardmlı köyü- ihtiyar ket etmiştir. 

i heyetinin darp, işkence, !09 Yunan pşrlAmentosu ı= 
) usulsüz hapis maddelerin- mevkuf plan Ceneral F•n -
:. den muhakemesi bitirilmiş, galosu kefalete rapten ser - ~ 

J müddei umumilik vazifeyi bcst bırakmışur. ~ \ 
} sui i.stimalden tecrim iste- + H - 47 isimli bir in - f 
~ miş, mahkeme beraet kararı giliz tahtelbahri· batm1şnr. ~ 
~ verm~tir. .. Fransızlar tamir t ko- ~ :: + i\Rır cezada bugün misyonunun isviçrede top - ~ 
~ komiser muavini Ahmet B. lanmasını istemektedir. l 
~ aleyhinedckl katil davasiyle .....-nı111m11ml!!mll!nnnn..-:ı11c~ 

nlı.\ ihtiyar heyeti tarafından ~ "Londra,, otelinin müflii rarlaşurılmıştır. \ 
isdcvıtbı <l!fuasında hukl\met ! müsteciri kofakosun katil O Orta tedrisat müdürü f 
hakkında refevvuhatta bulun- J davası rüyet edilecektir. Cevat .B. LAhideki beynel- j 
du~undan bahsettiğinden, bu ) + Hasan jsminde bir milel orta tedrisat ~oııgre- 5 
hususta tahkikat 'ıçin müddei ! JeWcbiciyi ba9ına kazma sine gitmek üzere Ankara- ~ 

' ~ vurarak öldürmekle maz- dan şehrimize gelmiştir. § 
umumiliğe müzekkere tasti-. = Ş T ..a. Villyet dairnt encil- ~ 
rinl kararlaştırmıştır. ~ nun pacavracı en ın mu- .,,. 

.l!.'dü .. h kk d = hakemesiııe ağır cezada de- meni yeniden yapılAcak o- \ 
H P·ıane mu ru a ın a = O 000 -a 1 ~ vam olunmuştur. lan 23 mektebl l .22 , j 

Ağır ceza mahke!11csipce ~ + Yeni buz fabrikası lirayş !hale etmiştir. ~ 
~apisane müdi.\rij Halis B. } yakında taaliyt:te geçecektir. tQt Ilııpisanc müdürü Ila- ~ 
hakkında Meclt isminde bir ~ + Anada!uhisflrına El· lis B. hakkında takibat ye ~ 
mahktımun usulsüz ~ışarıya ~ malı suyu isalF edilmesi im- tahkikat haşlamıştır. i 

:i\1ıını1111uıınııı1111 1ı1mı111111111ııııt1ııı111ııııııııuıııııııı111111ıııııı11111ıııııııı111ıııınuıuııı•ıınıııuıııııııııııı11ıııınıı1~ 
çıkarılmasın~_an dolayi takibat K ı 1 A 
icrasına ~aw verilmişti. Bu öçe oğ U t sergisi 
husustaki müzekkere mfükici 

umumiliğe: ,gelmiŞ; takibat 
bnilamıştır .. Vaziyet etrafında 

yapılan tahkikat süro'atle 

bitirilecektir. 

Anadoluhisarında su 
Anadoluhisarı halkı Elmalı 

ııuyunun hisarda tesisatı olma-

dı~ı için • Emanete müracaatta 
bulunmuşlardır. Emanet tc bu-

11urı üıe filt &!rketı tepfig!\t 
yapmıştı. 1 

Spt. diiQ ~ete vqdiği 
cevulta bu mfiracaatı kabul 

ettiibıi ve AnadoJu hisarına 

su tesisatının yapılac~ğım ~il-

V nsıyetnamesinde fakir

lere par.a ~ırakuuş 
Köçe oğlu isminde b:r hırıs-:-

tıyan zenginin vefatından sonra 
vasiyetnarnesi \lltlunmu~ ve ken
disinde mevcut Arjantin hükO.~ 

metine ait olan ~to bin Jir~ 
kıymetindeki tapvilatın faizi:1in 

§ehrimiı:deki Rum Ermeni Ya
lmdi, Türk, Acem cemaatleri 
fakirlerine tevziini vasiyet etti· 

ği anlaşılmıştır. Köçe oğlunun 

veıose!d ltu faiz miktarını h .. 
sap ederek cernadlerc tevzi 

etmiı ve Türk fakirierine isa-

bet eden 586 lirayı de fakirlere 
verilm~ üzere Şehremanetine 

Pınar başında açıldı . 
Pınarbaşı, 8 (A.A) - Uıun 

yayla at sergisi bu~ün bijtün 
heyetler, yetiştiriciler ve k~srf 

bir halk kitlesi muvaceh(!sinde 
Ali f \lat bey tarafmdan küşat 

e~ilen)t hükClmetin itlih ve te~
te~siri hayvanııt h\lE"suna ver
diği ehemmiyet fiıkraııla kay
deçtilmiş, islahı lıayvanat fOCfı" 
meni tarafından 4bsis edilen 

btt bin lira ikramiye t'R ziya
de muvaffak iki" yeffti{içiye 

tevdi olunmuştur. At yetiştiri

cileri sevinç içindedirl~r. Sergi 
altı gün devam edecektir. 

- Evet., Fuat bu iece de dirmiştir. • vermiştir. Emanet te bunu Hi-

d 
JaHahmere terketmiştir. 

Taldipçilcr 
~httyacım var. Rica e erim bana .... - ......................................... . 

ıunu aana .aylesenlz . . > refakat P,t. keranelefden kahkah,\tr 1 t-1,rha-
T am o •ırada «Lutmlra> ile cNadya• kolumu tuttu; ken- lir duyulurenlY • P~nç~elerm Sıcaklar İimtrde beraat 

istediler 

M
eşhur fıkrayı bie 

lirsiniz ya; sof~ 
tanm piri bazı 

yanlışları tashih etmek içip 
cÜpHesinin altında bir ka .. 
ma laf lrmış. 

~akikate{' bazı hatalar 
böyle dehoetli oluyor tw1e
sela köprünün muayyen 
bir nokt~sından nakil va· 
sıtalarının yayaş geç.meşini 
ihtar eden bir lavhada 
"gayet, aıelimesi "iByet,. 
şeklinde ~azılmıştı. Her 
halde bütün bir ıchir halkı 
namına yamlmış olaq ~\I 
imla yanlışını düzeltmek p 
kadAr güç olma&a gerek 1 

Artüvip, l O (A.A) - Da· 
hiliye Vekili Şükrü IÇaya Bo1 
rve ordu müfettişi ile kolorchi 
kumandanı paplar Kana hare
ket etmitlordir. 

\'arım asır tıvel .d 

VAKiT 
cNatap> olduAumuz odaya dislne takdirli · bir seda ile k!ffesl karanlık olmakla beraber 

-------·-.............. dedim ki: g\}ı1)Jtü bir M kesil~yordu . Amerikada 1 O a
dam öldürdü 

İzmir, tO(A.A) - Taklibi 17 Temmuz ;8JJ 
bükC'nıet ınaznunlımnm muha - ıı~-...,..,,-~...,---. ................. ~ • ...,.~.,,,..,.,....,..,.....__,,,., 

takım makinelerle iş yerle- 0r da ı izlere tir ~h - c Lutmlra >ya ne vaadda 1 me cca ıcaga 
riP.l soM hava mahzenle- bulund.mu btlıniyor musunuz olan bır takım enkaz ile her~jr\ 
rile teclıiz etisnler. Belki «Nadya» ~ bir~ hfy~t yWlt olan qıey- Nevyorlı:, 10 (A.A) - Bir 
o vakit iinideri UY\lijt\lran haneler vardı , «Nadyu bana ııcak dalgası on kııtnln ölümüne 
sıcağın ln!fln vücudundan .. Nadya ,. gülmep ~l.dl. btr ev g&tererek para verdi . 
ek:sllttlğ:\ ~lıima hasılası Bana yanık yanık bakb ı IOIU'a ı.. !ebebiyet vermi~tir. 

kolumu bıraktı, Blr ço\ ~U' Bcrabcrceı- lltti~ ye ~r'men toz 
destekle{lmlş plur. geçtik. Nihayet <kokain> tacir~ satın alaM~. Bundan sonra 

lerlnin bulunduğu serser~ler pa- ~Nadya» .l>.taL - ~vin' dJvot '"1. 
• ıl.'g.A-tft''JD. 1 Kendia' tıd~}>f lq>lı v~ g8yet 
""' ıann.a yaklqtık. Orada bir takı?t d 

re'ltline izbeler vardı. Bütün fiizel bir odada ıkam(ta~~~:r)Ht· 

Tayyare cemiyeti t:ırahndan 

yakındr, Avrupaya gönderilecek 
taleP.a hakkında ta;silAt sçın 

1 ! i 

~emelerin~ bu gün •Aır ceR 
mahkeınc!ıinde denm edilmipir. 
34 maznundan bir kuını birinci 
diğer kısmı da ikinci celsede 

ınüdafaolarını yapmlflar ve ke -
maf isŞabık inkara saparak ken • 

dilerinin hiaüPah old"kl~rım 
şöyliyerek berl'~t falep etmiıler· 
dir. Myhtkeme önümüıdekl w.h 

Me)debi tıbbıyede 

TOrkçe denlere halel 
tıtU\wl~enıek jRere 
F f•n•~ca ~raledn -
'adil v@ tevkiri irı
d•i ıeniyeıjle teıekkül 
11d•n konaisyc>a bypp· ' 
l~rd"r ikmaU mü~aker•' · 

ffilniine. talik edilmittir. , .... 1111!1""1,.... .... .,.._,,_-'!"!" ___ ~~~ 

''Vakt,,ın 11 Temmuz 1929 
tefrikası : 30 Yaprak .DôkiimU Yazan: Reşat Nuri 

V aldız parça parça di

külüyor, altında dolu pislik 

ve ahlaksızlığın cılk yara

lar iğrenç1iğile kııardıtı 

gÇ>rü)üyordu. Ali Rıza Bey 
onların bir çoğunu kendi 

evine, kendi kabul salonu

na, kendi kıılarına benze· 

tiy9rdu. Kızları •vde pn· 
lerce analarmm yırtık hır· 

kası, keRdini mut~k pa• 

çavrası p]makt,n bgka bir 

ıeye hayrı kalmamıf eıki 

kapotlarile ~eziyor'-r, kir· 

den rengi değişmit elbise. 

(erinin sökülen, ytrblan yer· 

lerinl dikmete Üffne"" 

ipclerle tutturuy<»rlar, bez 

pa~lan ite to~ top ~

yorlardı. F akı-t davet ıecer 

leri ıılh pullu ipek tuvalet

leril~ kozalarından çıkmış 

kelebeklere dönüyorlar, 

bam başka insanlar oluyor· - Kızlar bu gidişle ya velce iki defa evlenmiş, işittiklerinin hiç olmazsa vası açacağını söylüyordu. 

lardı. bu çapkmlardan birinig ikiıinde de mesut olama- yüzde sekiz onunun doğru 

Nasll ~i gene o geceler- tuzağına düşecekler yahut ınıştı. Hal.buki kendisi 'ne olmaması için de sebep 
>f 11J 

de bülbül gibi öten, etrafa 

iltifat ve pezaket saçan 

atızların birkaç saat fVVel 
hamal gibi kavga v19 küf~ 

redttn ağızlar oldukµna 

inanmak içip da lgrk tahit 

t•zıll\da. 

Evet badi kızlan gil>i bu 

erkelder {lı ilk h•ışta in· 

.anı alda-.k gibi eluyor· 

lardı. F~\ bir fetueun 

içyiizü kentfll~rininkinden 

daha ikt'enç •t ~a~ 
halde idi. 

All Rıza Bey bq siirü 

sürfi, çeşit çeştt insan~r 

f çind! @radıit ld!Pyıyi b~~ 
pıaktaR Ü111İt kesince onla· 

rin lier ~angt birine de 

razı oldu. 

adları çıkacak.. o vakıt 

ı>nları evJendirmek büıbij-

tün imkinıız birşey ola· 

çak.. Madam ki kendi ço· 

cuklarımın da pek şikar 

ın~tıınla1 olm•dıjmı artık 

teslioı ediyorum.. Şu halde 

ince eleyip sık dokqmıya 

hakkım ypk,. Onlarda bü .. 

yük meziyetler: aramaktan 

vaz geçm~U, bir ev ~eçln· 

direcek kadar P-arA kaıa· 

ııan herhangi birile karşı· 

laşınoa tereddüt etmemeli ... 

Ali Rıza [\ey bir gece 

Leyli ile avlenmek fikrinde 
oldutu ıöylenen bir ko

pıisyoncu ile konuştq. T~h

~İ!\ bey ispıir.cl~ki pu ııdap,ı 

ffırk yaflant\da var.dı. E.v-

kadar eyi bir adamdı. roktu. 

ı<an1uını roemnun etmek B'-' Tahsin bey pek öyle 

için ne fedakarlıklar yap· 

JDamıştı, Fakat bu nankör 

~adml,_r ona etmediğini 

bırakmamıılar, üstelik na

musunu da berbat ettikten 

fi<ınra bçmı~lardı. 

Tahsin bey komisyon 

işlerinde fok p;ıra kaza· 

ıuyordu. 

Hole l;>a:zı öyle teşob~üs .. 

leri vardı ki onu memle~
tiın sayılı zepJinleri arJıı .. 

na soka~ktı, 

Ali Rıza bey bu sözlere 

inanıyor de&ildi. l3u ~yilik, 
feda~rlık ve ıcnginlik hi· 

lıay,lerinin iç yijıünde kim 

bilir Mlcr Vfl{dı. Fakat 

rezil, dolandmcı bir şey 

değilse ve karısını besliye

cek kadar para kazanabili

f oı,a kendisine P,ek ala bir 

damat olabilirdi. Onun için 

ihtiyar adam misafirini 

.-onuna kadar dinlemi§, 

~ütün &fiy)edikl~rinc ina· 
pıyor gibi görünmüştü. 

Va1nız ertesi saba~ Hayriye 

~anım sofayı süpürürken 

yere düşmfi~ bir kağıt par

çası bulmuştu. Bu Tahsin 

~eye yazılmış bir terzi 

mektubu idi ki bir sene 

evveJ yaptırdığı iki kat el

bisenin parasını bu ayda 

yermezse dolandırıcılık da· 

Bu neviden bir kısmet 

de Neclaya çıkarak AH 

Rıza beyi sekiz on ~ün 

meşgql etti. 

Bu, yirmi iki yaşlarında 

Jğır başlı, asil çehreli bir 

çocu~tu. Poştahanede ki· 
tipti. Aylı~ı pttk azdı. Fa

kat Avrupada ölmüş bir 

~mcasından miras yediğini 

söylüyor ve çok para aarf

ediyordu. 

İş ciddileşince Şevket 
tahkik,t yaptı, ve bu gen

çin 'elindeki par~nın Avnı· 

pada ölmüş amcadan de· 

iil Hisarda oturan altmıJ 

yaşındaki zengin m~trFşin" 

den geldiğirıi çabucak mey

dana çıkardı. 

- 22 -

Leyla ile Nec1ayı ne ba .. 

hasına olursa olsun evlen .. 

dirmek Ali Rıza bey içİP 

;;ırbk sabit bir fikir olmuştıl-

Cl 

Eskiden kı:ılarının yaban• 

erkeklerin kucağmd, 

danı ettiğini, onlarla ağd 

~ğıza konuşup gülüş\üğünllr 

tenha yerlerde kol koli 

gezdiğini gördükçe hlrsıP ~ 

dan kendi kendini yerdi. 

Şimdi bu acıy1 ve utarıd 

eskisi kadar duyrru} o" 
kızlarının bu sayede bcltıİ 
~ir~r ~yi koeil şvlıyacak~ 
rını ümit ~derçk bül~ 
f olsuzluldara göz yuJ111" 

yordu. 

N~clf ile ~ylanm et~ 
fında zaman zaman.. 'i 

'ehreler peyda oluyord' 
(Bltaı•dl) 
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D a rü 1 f ü n u n l u 1 ar B. ·da· iien-1 
Ge çlik kü 

~cnçlerc cevcıp - ır 1 ıa: oku~ e-
Tıp talebcs,indcn bazıları hukuk talebe 

cemiyeti reisine cevap veriyorlar Gençlik cevep ve Efendiler, 

R~. imli Ayın in ti~:ı r ı ~li-İçtimai edebiyat 
niindcn hugiinc J,ııd:ır hir 

Dün Tıp talebesinden 
Bu büyük harpten sonra bu bugünün mah:ıulüdür, diye· cephe;;i \ ıırdır: O da demol-: ı 

· bazılarının imzasile şu mek-
yeti~en nelin edebiyat zevki içtimai meıı'delrin bahsoldu ıu rasıyi miıdufaac..ltr. Parn ,ızlıp;. ı, tubu aldık; 
lısanda harükulade bir kuvvetle ı tl L__ :.ı ü \ her tiırliı Lahrn tahamnrnl 

gün er en veri eueuıyatın 1'>5)"a .. Bu erlin çıkan ga7.ete-
l-ıalka d·--xru akıp oitmektcdir. ederek çıkardı~ım mecmtı:tdil 6 

"ti ~ mes"elelerle fazlata meşgul !erde Hukuk tal be cemi-
Son ne lin cserl lısandaki de· hen kuv ' etimi hn idealden 

d ol~unu örüyoruı. Mesela yeti reisi Muhittin ve kati-
mokra İyi ikmal etmekte lr. aldım. Bu~iin mccmunmııd ı-
B 1 daha geçen asrın haıınCla k bı' umumı·s·ı llısan ·"'t"'lay u edebiyatın ıgörOı ve an nyış ·i ncşriyatn kom iiniım ~iı:- li tt il 

itibarile de ke lcin köılere 1n iltered bUyok naylln \nkl- \'ererek cfk~lrı umumiycyi imzalarını taşıyan ve guya 
aynlan hu usivctleri ••ardır. şafını talCip -eden oiyal bir Tıp talebesinin iptidai ter· ., alda tınılara ktır, t ~üylcnccek 
r\letrkim her dcnln bö le e~blyat meydana gelmiştir. ~nı udur: biye kaideleri haricinCie 

O leba, ifade tamna kentli 1815 !\'C 1840 -ıi!fteleri ara- (> hukuk talebesı· •leyhı"ne "c ·imli y ~nhlf clcrini -:a- .. 
reng1-ı, kendl damgaaım vuran .. nda ;: r_:;_-L-Jle1> ·- vM11r1· 

m '" ua:ff'.... .... • dece et ehi bir mii ııR'k ,t .. a\'a müteveccih isnadatı protes-
bir varlıaı mevcuttur. &r"fon> tarafmd n yatılan ' ' to eden bı·r beyanname 

açını-cır. Bııııa !,()mtinizm 
LL "ta l1cı devrin, btlh&. · a 1 \ • 1 \ :.-ıttt roman ar sosya meı e c ere ·· ·· l 1 . ı .· l stıretı' okuuuL .. r~ok tenı "ız :-;lı:-u Yeren er çn.;: çır..:ın lir a K '-' 

41irofbtik devrin fe•bthlel'.i, fa· t tm k ı ıb -;ıl oı.u, " amas e e t >arı e aııcu e ı ve asil duy<:r, ularla yapılan titfeleri, ifade tartları adeta t •magoji yapı ynrl:ı r. Bu do~( ,., 
layıletır. Ayni zamandt Zolamn rudnn lloi1'ru'. a c ki ile )"'ıı·ı- bu toplanmanın ferdasında 

lô.kıelenmiıtir. !'.> '" 

Cerminal ve ttssom- nin miic.ıdelcsidir. ik: muhteris kalemden çı· 
Bu kıliteler tarihin akışı 

tçtnde blrbirinelen en büyllk moice .eaerleri, ve hilhana ... \bdiilh:tk Hı1ınit dııh i de · kan bu beyanname üzerine 
iait.larla ayrılırlar.? suii limaUere beıeri mukaralılc:- ~il. l\1clırnct l ~min milli -:-ııir aşağdaki noktalar etrafında 

Aıralle ( Ece\ cetfılı i) diyen lara lhncum -eden Charlı-" Ol- dc~il demekle. komiini zm hukuklu arkadaşlarımıza ve 
..... denlnln kullanıla kullanıla lcensnn romanları Dostyefskinln anı-.ında hiç bir nl.lk:ı yok- efkarı umumiyeye tavzihte 
\Jhjb\eşmiş bir meflhtmunu ölü- •llfflle'r evinin 'lıa'tıra- tur. Bu bir fikirdir, bir kitli- bulunmayı ı:arı..1ri gördük. 
me tzafe eımişllr. Bu ıöz(cefili) ları, 'Cartım ve ce~ adır. llıınn komünizm sii ii 1 - Evvelki günkü içti· 
lıyarıtannın osma~ı hayatında Faklr1c, Ceorge.sndhın ite- 'ererek bir kı ım ~ençli~i mada hukuk talebesi ve 

'- d h ı d harl!ketl' ır •tı' rn1cl· h' 1 · t l b · t" 1 h" neu ar mü im ro oyna ığım men yi.izc yakın eseri, BalLakın 1'">1.: ' ·ı tp erı a e e cemıye ı a ey me 
fl(le eder: 10ıyal romanları ve flihayct için lıir c tti l'.mtftlr. Açık tek bir söz sarfedilmemiştir. 

- Meleglm, mabud~i haya. «&echer,.Siav •un Aıne- nwdafaa edilecek fikirlerin 2 - Tıp lalebesinden 
ltm, diven adamın teokratik ' · lk · ı · k T l 4t b · h k ktan Fer 

J rikada e8aret alefh\ne ta 1825 ı-.:a ·rma ı ltıyacı ycı ·rnr. t\c- a a eyın u u · • 
edebiyat devrine alt kıllşelerle d 1 h be h kk d so··yledi deyazCJı~ıTomautnın/.·tı- en nı~;;ccyc İ)tl '-l , ckU, ru y a ın a -
konuıtu~una hükmederiz. · ·· l "h t "k" ·n· lilhe l içllmai harek~tlcr komlini ım siisli 'ererek hu ğı soz er nı aye ı ısı 1 

O uzun kanatlı, uzun etekli alakadar edecek mahiyet-
__ ._,_1 1 devrlnde edebiyatın lçtim•i kalkan altında miıdafırnya 
ıuete1t er ıayatımızdan çekti- • tedir. 
... ,_ton ao b - b --'L mbı 'delerlf'! meıtoul oldu"'uı·u gcÇ1) orlıır? .. qııı; nra u suı. lı.c an~ •-o K • Hul.-uk talebe cemiyeti 
lilünç bir hayalı hahrlaıır. goıterir. Cp;-er hn lddinlar ) anhş n katibi mumısı olduğunu 

Bu da gö terlyor ki her dev- Bugün de dünya dönüm nok- ak ini l pnt edin. Dcmokrn l 
söyleyen ve cemiyeti namı-

rln edebiyatı kendine mahsus ıtalarnu.tan barı nıerln<le bulun- içcr51nde her fikir miidafııa na idarei ikelam eden İh!an 
bir ifade tarlı buluyor, eski maktadır. içtimai meseleler ,.e miinnkıışa edilebilir. 

Atalay beyin meselesine 
ma\ıemeyl sokağa ahyor. herkesi der\nden <lerinc mttgul Numa) l~ , c g iiriıltii ile gelince : Bu zat içtimada 

Harpten sonraki edebiyatın ediyor . Herkes içlim,.i "nesde- fikir hoğınak, yirminci a ::-ır hazır bulunan herkes iiıe-
tlade tarzı ne olarakhr~ lerin halh çareılni 'Soruyor. ~cnçli jtl için çol, geri bir rinde pek fena bir tesir 

B l_·L·J " h harekettir. unun ne o ıwı ecltslnl arp- Bılhasu Jçtiniat ilimlerin ha- bırakmıştır. 

ten sonraki nesillerin yaşayı· kikafi l>ır formü1 halıni alnıadıtı Ccnçlik her ycrdc mıııiv'c 3 - Şimdi asıl proles-
oında aramak lbımdır. anlarda hiı ve san 'at adamları hi.irmct eder. fakat bu hiir- tonun biz tıbbiyelileri ala-

Bu nesil bilhassa matine ve b ,_ I 1 " met her fih in scrbc,st n1l·1•1183 d d fh s 11a ge lr taı.:ım aranıt ar a ounu ka ar e en sa a 1 • 

motörle uğra~mskta ve on beş bulacaklardır. ka~a~ıns, onaya yeni fikirl er lince: Bu talebeler hareket· 
aene ewelki insanlara nazaran arılmn,ınn mani olmaz. Tef .. · l 

Bugün de edeblyat o!lyal dert· lerile milli ve vatanı ış er· 
daha çok ı. kıyafetile ııolca~a rakki merh I ı ı ı L! d f k ' } 

>j K lerle mew.ıl oluyor . Cerçl bir a e nt c pllt arı e i)İr oitin en it 1 o -
çıkmaktan zevk alabilmektedir. kırım, yeni fikirleri, , enı· ' 'C· T H k k ç 

L _ taraf Lan macera, hoşça vakit ge· J " mı yan ıp ve u u gen • 
Ktrli bt:yaz mUfllllluaların reyanl:trı 1 uran n-cnı·l·ı\,· t"ır. ı·v · arasına nifak sbkmak 

çlrme için yazılar ve talihi ro- "' ..- tgı -tnoduı henüz geçmedi. Bu nt:yl v k ı 11 _. ""1 ı.. 1 
1 t t ı acn' arını hl ederek sevd:ısınaa iseıer ÇOK a -(ide d ~ illan arı da yazılmıyor değil 1 

i c er b kalplerindeki korkuvtı acııç- d }ar ç,·1·nku"' ,crençlik 
ütiln hunlarda •r.•yal cepheler J r.. anıyor · 0 

Bu, harpten sonraki neslin -" ı · k ı 1 kik · 
d 

çok ku-...ıı .. Bilhassa mu- .... erın ·ımat arı a tına ~•Aınn- selim mantıkile ha . ah 
\ılı~ına kıyafetine bile hökme en • •;;;• ... k 

t lık rak ortalığı tclı\şc verenler, nl'k yakından görece .ve 
maktnanın kuvvetidir. em e sthibt memiehtler için r- k ı 

d hem gençliği, hem cfktırı u- böyle dalalette a ırnş ·~-
Eskiden tabiat güzelliği bir «me ar" ler mıntakası hır ı.vlc sanlara kendi namına soz 

sonquz hazfne)'di. edebivat bun- menbnı teıkil edty A mumiyeyi nldatıyorlar. Orta'- . ,, or • vrtıpa d k .. i söylemek firsatım verm1yc-
dan tııtifade ederdi. Fakathaya· böyle ·• Amerikaya gelince, a Omlln .1.m mes'eleS'l ~ök~ celctir. 

A rlk d tur. füki \'e yent mfü:adeJc~ı 
tın süratle ve •lddetle makine- me a a ~ebıyat, cemlyetı' n VAKiT : Bizim anladı-

ıı Yardır. 
le~mesi artık bülbül sesile uya· istihal~lerinl takip ediyor.Zengin ğımııa göre TürlCocatında 

k !\Iecmuamııda yer \"erdi-
nan eski adamı ortadan hldırdı. Amerl a hır taraftan eAleniyor, vuku bulan içtima tıp ta· 

~imiz böyle basit bir cdebj-
Bülbtıl ecsl yerine fabrika baca· fakat bir taraftan da bu refah onu lehe cemiyeti namına ya· 

yat rnünaka$a ını nn'I bir f d 
hrının gürültüsü hlkim oldu. dah çok sosyal bir hale koyuyor. pılmış değildir. çlerin e 

heyecan ile bo~mnk isteyen- b l 
Bu şartlar içinde bulunanla- Tröst, lcastel memleketinde tip talebesi da u unan 

ler, bizden kelam 'c fikir 
nn adebtyatındıı malcineleşmif yepyeni bir roman, ve edebiyat bir takım g~nçler kendileri 
f•'- ı hürriyetini alıyorlar. l\lecmu-
iKlr er , ve bir mııkinenln iole· cereyanı var. Bu cereyan d~- namına toplanmışlard1r. Di-

. d f alanınızda bunu ' ·azmak Ye 
m mı an ıran l ade tarzları rudan doğruya tnsan kitlelerini .J ker taraftan içtimada hazır 
bulunursa nlçin hn'-Tet etmeli ... münaka,a etmek için bile b h k k 

.1 t tetlcıkten çıkı)'Or. \" enl Amerl- bulunan ir iki u u ta· 
( T k 'k ) d b hüriyet ve imk<ln \•ermek 

eo rntı e e iyat n"sıl d k h 1 b · d f t1 olur 

-
bazı gençler tarafından ak

tcdilen içtima; idare heyeti 
tarafından mürettep olma· 

<lığı gibi Ocak bu içtimaın 

vukua geleceğinden dahi 

haberdar degildi. 
Temamen hususi tnahi • 

yette olan mezkur müsaha· 

bede cereyan e8e-n miina • 

kaşat ve ondan inbias eden 
vaziyet ile kat'iyen ala~a ar 

olmadığımızı efkarı umumi· 

yeye ilana lüzum -ğördük. 

Balkanlılar 
Kongre bUVÜn 

brtiyor 
Ballcan ıat!besi kongresi ko· 

mi yonJarı dtm de fçtftnalarına 
devam elnriytır. 

Batken ıı'Mbesinı Beynelrtlilel 
talebe tetekküller e alakadar 
edecek meseleler üzerinde rrlu· 
zakereler cereyan etml~tir. 

Dljter tarif tan Balkan me1'n· 
leketleri iısanlarmın bütün Balkan 
Darülfünurılarında tedrisi temeh· 

nisl t(sbll edilmittir. 

Bir ihtilaf 

Dünkü içtimada bir tezin 

1r1üdafaası esnasında Heyeti ımu· 
rahhasa azasından Nqil ieHa•ıt 
beyler arasında bir ihtilaf çılc.
'mıı, aıit B. celseyi terlcetmiıtlr. 

F ıdcat btfAhare thtifif hollo· 
lunmUŞtur. 

Ha8ııenln mahlyetl 

TürluVüda verilen 1lyalet\e 
Matir müp.hit a.zasımn 2 mily()n 

Macarın tlir olduğu h2'1c:ı1'dakı 

beyanat tlierlne Romen Ua$ı

mn yeme~ terketmek istecliAinl 

bir refikimiz jazıyorsa & mesele 

haddi zatında bayle otm mııttr. 
Ziyafette bulunan muharrlrinfl· 

zln Uydeltilinc Röte, Macar 
aza, yazılan sözlerden hiç blrlhl 
siırfetmemlı, yalnız muahedatın 

ahırenln pyn muhik' ve gayri 
.dllhie oldu~nu \'C isunu b1r 
halrkı telviç ve !izhar znnmmda 

beynelmllel kongtede tikrtdft
meıtnln mu,iifik olaclıfnı aöy· 
lemiıtir. 

Bundan mGnfatl olan Ro
menlei' de kolayca teilcln edtl

m1~rdlr. 
KOrıgre bir gün umuınt b1r 

içtima yapacak, bu gece Mat
marda blr deniz tenezzühü 
yapıtdilctan sonra rnurahaslar 
memleketlerine döneceklerdir. 

Dün geceki zlyaf-et 

.. kan romanına gC>re fer t a e esı e sı a an ne • 
size geri bır his , geri bir ruh- iscemirorlnr. Bizden bu hlir-

ramanın yerini kitle almıştır. sa olsun orada kendi nam· · 
tan haber \'erirse, · yalnız tabiatı riycti nlmap;a çnlı,enlnr ele- d 

Dün gece Darülfünun emini 
Ne§et Ömer B. murahhaslar 
şerefine T okatlıyanda bir akşam 
ziyafeti vermlıtir. __ ......_ __ 

Harpten sonraki neslin zevkl 1 · ı · larına hareket etmişler ir. anlatan tabiatı söyliyen edebı. mo mısı ye ııyanet ediyorlar. 
bu çerçlveler içinde kısmen · Binaenaleyh bir iki hukuk 

yal ta öylece makinele§en insan Üç be~ şahsın yıkılnıusma b l 
tahdıt edılebilır. Bu müsahe· talebesi ile azı tıp ta e· 

lçln blr geri merhale teşkil eder. • knr~ı heyecan uuyan gençler! d 
d 1 d b ı beleri arasın a cereyan Şehrı·mı•zd- tarihi M k 1 e er en sonra ize ge ince, k k " 8 ine e~en edebiyat harpten Demokrasiyi yı ·ma · için sizi eden sözleri iki fa-

sonrakı dünya gençliğinin ede· deyeceğiı kı bız henüz edebi· alet gibi kullananlara karşı külte talebeleri arasında tetkikler yapıyorlar 
biymına ,·erilecek yeg!nesıfaltır. yatta Türk orJjlnalltcslnl bula. bu heyecanı neden duymı- vuku bulmuş bir hadise Belgrat lisesi mezunla· 

Bu cdeı_ · t madık, hAlll, Anado1u muhar. ,·orsunlrze> k rından 15 genç profesör . uıya ın içi irlimai .J t ş ::. 'ı:..ı · d tel~kki etme 
l 1 1 "" T cıuın e 6 Toıns Burkovı"ç ve Mı"la .. me e e er e doludur. Bılhas a rir için, bir lbet, bır Sahra Darhlfünun gençlen,.: Ben d "ld" Ge b 0 

Sırp gençleri 

1 - Okuyoruz,kültür itibarile dünk 
yükseğiz. 

2 - Okumıyoruz, çünkü 
yok . . . • 

Bundan ev\•t>lki sa, ıf.tlarda es~i nesil mütefelıkirlerift 
iddiasıfüfan bahsetmiştik: Genç nesil okıımıyorf .. 

Bu iddia bir hakikati mi ifade ediyordu, y 
ve bir bii!ıtaııt mı? 

O;:nçterden sorduk: 
Oicuyor rnusııırnz? 

0~1ç karilenmiz bu suale cevap vermiye 

bu cevaplıırı sırasilc neşre başlıforuı; 

h d 2 - Lisan Okuuoruz em e, .. 
"' 

1 
k' cktet-

Bizden evvelki nesle n~· '8en 'gaTpta ı .Jstünder 
ziran bu gün1ü gençfetın okuyarnaz. 

daha olcuınaş oHfoA-a mu- 3 M~lctep\er 

hakkaktır. Bu da 'hiç şüp· ma usullerinin 

hesiz okumakra olmuştur. alrumıya meyd~ 
Yüksek tahsil talehesi kul· yor. Muallim ve ._.. 

tür itibarile Clü 1dinden çok ]erin birçoğu tale~n 
yüksektir. fütn, 1etsefe, ve ayyen bir kitabı e~ ... 
san 'at vadisinde ve bilhas· si odan ve imtiha~ 
sa teknikte dünkülerden ,,., .1 iarı aynen tekrarı .. 
çok yökseğiz. Bunun en 

büyük delili, buk'\inkü mü· 

esses'elerin, neşriyatın hatta 

mekteplerin şimdiki gerlç· 

liA"i hiç. hir ıaman tatmin 
ellemeınesi<lir. Tatmin cdi· 

lemiyen bu zümre hiç ŞÜ· 
ı>ehsiz fikri gıdasını dairtıa 

goatbın c-serle~inden alma1'
tadır. 

EJkbi!)dt Fakıi/tt$indtn 
Hüs~yin Cahfl 

Okünıü)'oruz, çifitftil~ .. 

Gençlik hakkındaki iddi· 
alar objektif bir görüşiln 

mahsulü olmamakla bera· 

ber birçoğu isabetsiz de-

ğildir. Mesela gençlerin 

okumadığ'ı hakkındaki id· 

dia gayet yerindedir. An
cak bunun sebebini çok 

gerilere, llarbı umuminin 
tevlit ettiği buhranlara at· 
fedecek yerde daha yak\n 

ve daha maddi olan se

beplerine bir çare göıter· 

me1<: da1ıa eyi değil mi? 
Bence gençlik o'k:umuyor, 

çünlcü: 
ı _ Türkçe yazılmış 

masalları okumakla vaktini 

ba~ka birşey istem _ 

kii ötesini kendi d 
yor. Bu, tedrisatın 
bir serbestlik olma 

talebenin husüSi tct 

tetebbülerirıe mani o\ 

4 - Garpta 
mühim eserleri ih 

mesl ve herkesin 
edebilmesi iç.in gece 

kar açık katmaşa sına . 
eden kütüphanelerimi~ 
halde oldufunu söyl 

hacet yok 
E'I\ son olarak şunu 

lemek i5\iyorum: Genç 

lin terbiyesini cahil ve h 
tat ellerden alıp inkila 

h anlayan oku ru unu 
gençlere tevdi etmelidi 

Yü~k miihtndis me~l 
Yu.ttıf Ziya 

içtihat gençleşti 
J tthat mccnnıa--ı, genç k ç . 

Jemlerdcn mutc~ekk'il giiifü 

bir zıımre) e te\ dl edil mı 
. c:ekilde ilk sayısı çık ,,e venı., 

.. Ku\'\ edl ,ilr, ne:ıir, 
mı~tl•· 

htkiye ve makıttclcri muhlc 

, idlr. 
sarf edemez. 

, O rı S 1 

~aden milhendfılerimi; i Yeni 

7 ld k maden mühendis mektebinde imtihanlar bitmil ve b\ ........ ongu a 
Je ı 2 efendi maden mü'hendlsli~i diploması a\mıya mU\nf · u ttreu • 

o1nrn•tardır. Haber veri\di~ine gore bu genç\erden bir lcısını n v .._ __ ~... .,,,,.,,. 

le\et dahilindeki muhtelif . maden ocak\ "" Avru,,av• n 

Bir kt.mt da tatbikat görmek için yalcırıda --~~ 
haı plan sonra A ık b kadar esrarla dolu. <lotru eği ır, ne u riyasetinde şehrimize ge) .. 

mer aya orç· sizi, maY.i olmnğa mnhkôm noktai nazardan meselenin 
~ lu kalan Awupada ed Genç nesli onu lceıfeımek fikirleri \'Cin anları mlidafaa azete siitunlannda müna· mişler ve Galatasaray lise• lı 
.;...._~~~~~~~~....:......-"--=""""""-l..a-.&.~~~~~~~~~~~--.&.-...; __ .__...-..ıL....o.__......ıl..-.~a..a...._....._..A::~.:.::......::..::..:..=.:..:..:=:.::..:.==..-=..:.:..::.:.::.=._..L..oi..ı:

0

uı.-~~~--t:_ - l~~·~~........,,•~-~._....._..,,...u.u..._u~......_~.__~~~~~~~~~~ 

ceklerdir. 



acaklı Amerika 

·. 
1tjye hududu 

orf 
ifa 
ya 

Hu-,ıu, rejimine, hududu 
'Sürülere tatbik edilecek mali usule ve 

6çebt-d 1Jhallnln koniroluna müteallik protokol 

ilk inamı dünk6 niiıhamwiulır ] 

ıl *: G6çebe ahali
e nin kontrolu 
ö - Türkiyeye yahut 
riyeye tehi ve komşu 
,·Jetin bazı arazisi üzerinde 
lmmülen ray haklcını haiz 
bileler hududu geçmezden 
\el 5ııl~hiyettar makam-
~~n tcap eden müsaadeyi 

agır. mecburdur. 
,. n için kabile reısı 

eya ıı es'ul muhtar mensup 
lduğu ölke makamatını 

*'k ar'.l.usundan haberdar 
tir. Mumaileyh çadır

adedini, kabilenin ef
~c:dini Ye kabilenin 

• uk bul~dugu cslihai na
!7~·cyi; ray için giden hay
' {Uıl:.ırın ncvikri itibarile ade
dini; kabilenin hududu ge
çeccgi noktayı, gideceği ye
ri, re kom~u devlet ölke
.ı;.jnde ge~irım:gi t,ısmiın ey-

.J;.'1 nılıddeti bildirc~cktir. 
.. talepten haberdar edi

dl makam, hbilenin kendi 
,esinden çıkmasına müsa

ade ederse, işbu mahm 
hududun geçilmesi için tas
mim olunan tarihten en az 
OIL gün eve! yukarıdaki bil

'1e malumatı bildirmek 
ıle keyfiyetten komşu 
.leket makamını haber

/r Cdeccktjr. 
Komşu memleket maka

mı, ıne,·zlmbahs kabilenin 
gittıgi memlekette ikameti 
esnasında intizam ve emni
yeti ammeye müteallik h
nun ve nizamların ve bil
hassa sari insan \'e hayvan 
hastalıkları zuhuru halinde 
sıhhatı uınumiyeyc mütedair 
kaidelere riayet etmesi şar
tilc mürur müsaadesini ve
recektir. 

ı 3 üncü ~maddede zikredi
len daimi hudut komisyonu 
her senenin ilk içtimaında 
mensup bulunduğu memle
ket haricinde ray haklarına 
malik olan her kabilenin, 
sürülerinin muhafazası için 
taş nmasına mfısaadc cdecegi 
tüfeklerin adedini tesbit ede-
cektir. 

Daimi komisyon tarafın

dan bu cihet tesbit cdilme
di~i tal::dirde ve komisyonca 
mcvzuubalıs edilmeyen ah
valde kabilenin gitti~i mem
Jdctiıı m.1kamat1, bu kabi
lenin taşımağa mezun ola
cagı tüfek adedini te:5bit 
deccktir. 

1'Iukim, nim göçebe veya 
öçcbe ahaliye ait sürülerin 

çobanlarına bu sürülerin gir
ikleri memleket makamatı 

Ayni kabile, zarar tama
men telclf i edilmezden evvel 
zararın ika olunduğu mem
lekete avdet edrse, mesele 
daimi hudut komisyonuna 
tevdi edilecek 'c komisyo
nun karan bilcümle turnku 
kanuniye ile me\'ldi icraya 
konulacaktır. 

ıo - Hudut ınıntakasın
dalci kabileler nya kabile 
arasında çıkacak ihtilaflar 
aşağıdaki beşinci fasılda zik
redilen makamlar tarafından 
tesviye edilecektir. 

ı ı - Tabi bulundukları 
memleket idaresine karşı kı
yam edecek ve komşu dev
let arazisine girecek herhan
gi kabile veya kabile ciiz'ü 
o mt:mlckette melce bul
duklan talcdirde bir daha 
tecaYüzlerine devam edemı
yecek Ye bunları tekrarlıya
mayacak tarzda silahtan tec
rit Ye huduttan teb'it olu
nacaklardır. 

Fıuıl5: Umumi ahkam 
ı 2- lki hükumet aşağı

da gösterilen vaziftleri ya
pacak olan sal:\hi vettar ma
kam atı tayin edec"eklerdir. 

a) l\lahalli istihbaratın ve 
müstacel muhaberatm teatisi 
ve ayni zamanda acele tc
dabiri istilzam eden hadise
lerin tcs ,;yesi, 

b) l\IafeYk makam: ittihaz 
edilecek tedbirlerin tertip ve 
tanzimi ve bunların mes'u
liyeti. 

ı 3 - Mümkün olan en 
!usa bir zaman zarfında ilci 
hükumet tarafından tayin 
olunun müsavi adeıte mu
rahhastan mürekkep daimi 

bir hudut komisyonu teşkil 
edileccl\tir'. 

Bu komisyon en az altı 
ayda bir defa ve ahval icap 
ettirdiği takdirde daha sık 
olarak münavebe ile Türki
ye \'C Suriyede içtim~ ede
cektir. 

Bu komisyon işbu proto· 
kolun tatbikine müteallik 
bilcümle meseJeleri dostane 
bir surette ve yukardaki 
maddeye tevfikan tavzif 
edilen makamlar arasında 
itilM hasıl olamıyan sair 
bilcümle hudut meselelerini 
hallctmeğe çalışacakt,r. 

lilc içtima teşrinievvel 
929 dn Berutta nktedilecek
tir. 

lki hükumet her içtima 
için tesbit edilen tarihten 
en az bir ay ev\·el murah
haslarmın isimlerini biribir· 
]erine tebliğ edecelderdtr. 

ı 4 - İki hükumet işbu 
protokolun imzası tarihinden 
cYvel Ye bu protokolun 
ahkamına muhalif olarak 

arafından sürülerinin muha- istifa edilen bikfımle vergi 
azası için lazımgelen silah- ve rüsumdan dolayı biribir-
an taşımak izni verilebilir. }erini ibra ederler. 

9- Y a~magerlik halinde, işbu protokolun bilhassa 
aylağa ve kışla~a çıkan lca- arazi vergilerine müteallik 
ileler sebebiyet verilen za- bulunan ahkamı ı kanunu-
arm derhal telafisine mec- sani ı 9 3 o dan itibaren tat-
ur tutulacaktır. bik olunacaktır. 
Eğer bu zarar telafisi ka- 15- Derhal mevkii mer-

ilenin tabi bulunduğu dev- iycte girecek olan işbu pro-
et ölkesinc avdetinden evvel tokoJ JO mayıs 1926 tarihli 
aınamen yapılmamış bulu- dostluk ve iyi komşuluk 
uyorsa, mezkur devlet ika mukavelenamesinin tatbikine 
lunan zararın tesriyesinj mütedairdir. 
ut tın faidcli tariklero mu., Ankarada 29 haziran 192 R. 
a~aatla kofaylaştırmağı te- trihindc yapıloııştır. 

kelebelClere (!~ D. ,~. R•ı'O----'~AL.s;:AA-

VAKiT 11 Temmz Savıfa 4 

borçlu Avrupayı niçin bu kadar sıkıştırıyor~ 
Amerikan f!fimrük kanunları- ------------, 

nm tadili hadisesinde Dahilde 
yeni safhalar 

Vaşington, 10 ( A . A ) - ( Röyter ajansı bildiriyor): Yeni 
Amerikan gümrük kanunu lbıhası hakkında muhtelif memleket
Jerd~n Aınerikaya gelen notaların edası, adalet lehinde müdafaa 
veya mukabele · bilmisille tehdit arasında tenevvü etmektedir. 

Maruf muharrirlerJen olup heniz avrupadan avdet etmiş bulunan 
profesör « Micholas Murayya Butler » gümrk kanuııu layihası 

ahkamının cihaın vaziyeti ve bu kanundan Amerika için tevellüt 
edecek netayic nazari itibare alınmaksızın tanzim edilmiş ol
duğunu beyan etmiştir. Mumaileyh demiştir ki: « Bizim borçlu
larımız olan avrupa devletleri, alacaklı devl~tiu borçlularını 
ödemesini bu derece nıüşkül kılması sebebini bir türlü 
anlıyam1yacaklardır. > 

Türk-Fransız itilaf nameleri Pariste de neşredildi 
Paris, 9 (A.A) - Hariciye nezareti fıransız - Türk itilahıame

lcrinin metnin( ncşrttıııiştir. 

Amanullah han Roma yolunda 
Marsilya, lo (A.A) - Sabık Afgan kırah Amanullah han ile 

ailesi Romaya hareket etmişlerdir. 

Paris Afgan sefaretanesinde bir hadise 
Paris, 10 (A.A} - Parısteki Afgan sefaretine gönderiJmiş olan 

uyuşturucu maddeler dolu bir sandık bulunmuş ve bunun üzerine 
Adliyece tahkikata girişilmiştir. 

Romanyadaki fesat tertibatı ehemmiyetsiz 
değildir 

Bükreş, 10 (A.A.) - fesat tertibarı hakkıııdaki tahkikat de
vam etmektedir. Tahkikat neticesine n11zaran, eski miralaylardan 
Stoicia iki aydanberi gfıya bir faşist teşkilatı vücuda getirme~e 
çalışıyordu. Polis mumaileyhin ef'al ve liarakatını tekip etmiştir. 

Bunlardan iki mtıhendis, sabık bir miralay, küçük rütpede 
10 zabit, 10 usta başı , 3 çavuş, ve as e7 tersane amelesinden 

sekiz kişidir. 

Yun anlılar Pangalosu bırakhlar 
. Atına, 10 (A.A.)- Parlamanto tahkikat komisyonu, Jenral 

Pangalos ile Tantalides ve Vogopolosun kefalete rapten serbest 
birakılması hakkmdakı talebi kabtı t etmiştir. 

İspanya sahillerinde bir gemi battı 
Madrit, 9 (A.A) - Alicante namıııdaki şalupa bir kazamn in

filakı neticesinde pena burnunun 20 mil açığında batmıştır. Altı 
kişi ölmüş altı kişi yaralanmış ve bir kişi kaybolmuştur. 

Batan tahtelbahir için 
londra, 9 (A.A) - lngiltere Bahriye ndareti, 4 torpil topla

yıcı geminin kazaya uğrıyan H-47 tahtelbahirinın batmış oldu~ 

mahalle müteveccihen yola çıkmış olduğunu bildirmektedir. Keza 
bir zırhlı, beş tahielba1ıir muhribi ve iki deniz tayyaresi de kaza 
mahalline doğru hareket etmişlerdir. 

Fransızlar tamirat konferansının lsviçrede 
toplanmasını istiyorlar 

Pa.ris, 9 (A.A) - M. Biriyan tarafından lngiliz sefirine tevdi 
edilmiş olan cevap, tamirat konferansmın lsviçrede tÔpland1ğını 
görmek arzusunu teyit etmektedir. 

Bir tayyare daha Bahrimuhiti geçti 
Santander, 10 ( A.A. ) - Tayyareci Villiams ile Yanceyin 

Amerika Roma sefirini yapmakta oldukları Pathfinder tayyaresi 
bemin yokluğu dolayısile Santanderde karaya inmiştir. 

Maliye vekaleti yanlış 
neşriyatı tavzih ediyor 

[ Üsttarafı birinci sayıfamııda ] 

hiç bir yerinde me,·cut olmıyan bu hususiyeti ve bu sebep
siz imtiyazı, vergilerin kesirleri tevhit edilirken idame ettir
mek ne adalet ne vattındaşhk ne de Cümhuriyet prensipleri 
Ue bittabi kabili telH görülmezdi. Bu bir iki şehrimizdeki 
binalardan mi.imtaz bir vaziyette kalan mahdut bir kısım 
binaların vergileri de diğer emsalleri derecesine çıkarılmak 
için varidatları üç mislinden altı misle iblağ edilmiş ve 
iktısadt kaidelerin emrettiği vergi prensiplerine avdet olun· 
muştur. Avdet olunmuştur diyonız; çünkii . verginin aslında 
böyle bir fark yok idi. BilAhara 339 seneı;inde ihdas olun
muştu. 

Fakirleri sıyanet için: 

Mamafi: Bir taraftan ~u adalet ~aide.s~nl ~e~ls ederken 
diğer taraf tan halkımızın fakir kbtlesmı de müm-

kün olduğu kadar himaye ve siyanet esnsı da kanuna ilave 
edilmiştir. Fakir balkın meskenleri için mevzu 250 kuruşa 
kadar olan muafiyet ( ı 500) ze ibh\ğ ve alrı bin kuruşa 
kadar olanların ( ı 000) l{uruşu daima muaf tutulmuştur. 

Vergilerde adalet ve yeknesaklık : 

Binaenaleyh; böyle tesiri blitiln Tfükiye Jçinde mah
dut bir iki şehir ' ve kasabamızın yalınız bir kısım 

binalarına münhasir ve hedefi vergilerimizde adalet ve yek
nesaklık temini olan bir hadisenin bütiin Türklyeye şamll 
müsakkafat vergisinin yüksek bir tezyidi mahiyetinde gös
terilmesi doğru olmadığından ta,·zlhl keyfiyet olunur." 

Ocak balosu ve 
yerli malları . 

Tarabıyacla Tokatlayan otelinde 

verilecek TürkocaAı balosunda yerh 

· İtizar 
Çorçllln hatrralan lslmll tef

rtkaınızı münderlcatımızın çok
l~undan bugün lconull\marmıtır; 
ltiw' edeılı. 

lllall.n ile en zart( geyinmiş olan _ ... - • ..--............ -.,.·-· 
a. ..... ma gayet bymCW.... '-'• w· bU b.tlteın. he.yeô tnkil f.4tlecek ve 
·-~ . ıye balo g«a• tiri bu ttse mettu) 

J.8 ~,larJ{~ga Yardı. ~V· 1 uı.. .__. 

24 Mektep y&ptınhyor 

1,229,000 liraya ihale edildi 
lki sene sonra herbirinde 300 talebe okuyan 

24 sıhhi mektebimiz olacan 

\'ila.yet daimi encümeni 
dün toplanarak şehir hududu 
dahilinde ve muhtelif ma
hallerde inşa edileeek olan 
24 mektebin inşaatını ihale 
etmiştir. İnşaat Hatas namın
daki bir Türk şirketine 
1,229,000 liraya ihale ediJ
mlştir. Vilayet icabeden ar
salan evvelce satın alarak 
hazırladığı için 1n~aat derhal 
başlanacak \'C iki sene zar
fında bütün tesisat ikmal 
edilmiş bulunacaktır. 

l\Iektep inşa cdiJccck yer-

CevatB. 
Orta tedrisat umum 
m6.dfJ.rl1 IAheyideki 
kongreye gidiyor 

Orta tedrisat umum müdü
rü Cevat B. Uheyde toplanacak 
olan beynelmileJ orta tedrisat 
kongresine iştirak etmek üzere 
dün Ankaradan şehrimize gel -
miştir. 

Cevat B. burada iki gOn 
kaldıktan sonra cuma günü La
heye hareket edecektir. kongre 
10 gfin devam edecek ve orta 
tedrisata taall!ık eden bilumum 
meseleleri mtizakere edecektir. 

Bu kongre her altı senede 
bir toplanmakt4d1r. 1923 te 

Prağada yapılım kongreye Tür
kiye namıııa Zeki Mehmet 
ve Haydar Beyler jştirak et
mişlerdi . 

Antrepo 
buhranı 

Liman şirketi müdürü 
llamdl bey dün bir muhar
rirlmize Antrepo buhranı 

hakkında şunları söylemiştir. 

"A ntreposuzluk yi.iziinden 
çok sıkıntı çekiyoruz. Eşya 

ta~ıyacak ma\ na kalmad1 Bu 
vaziyet karşısında Rıbnm 

şirketinin antrepo açmasını 

beklemedense acil tedbirler 
almayı muYafık bulduk. İn
önü vapurunu kiraladık. Bu 
vapur Sarayburnu anbarları 

önünde duracak , antrepo 
gibi kullanılacaktır. 

Bu sene haziranda lima
nımıza 52 bin ton eşya 
gelmiştir. Geçen sene aynı 

ayda gelen eşya mikdarı 29 
bin tondur. Bu adetlere göre 
bu haziranda ithalat bir 
misli artmıştır. Diğer aylar-
da da bu fazlalık vardır. 

lthallnn bu kadar artması 
anterpo buhranına s';!bcp ol
muştur. 

I Iaber aldığımıza göre rıh
tım şirketi Ilasköyde blr depo 
bulmuştur. Burası 70 mavuna

lık eşya amakta imiş; gene' Ha

liçte bir antrepo daha bulun-
muş.,, 

Büyük seyyah vapur
ları geliyor 

Ağustos ayı zarhnda bir 
çok seyyah vapurlarının şeh
rimize geleceği alakadarlara 

bildirilmiştir. 

Başlıca bUyilk altı transat
l!ntik limanımıza o~rıyacak -

tır. 

Behçet Bey 
Tütiln inhisar idaresi umu

mt müdürü Behçet bey dlin
kU trenie Ankaraya gltmlştlr. 

ler, Azapkapı, Topkapı, Şişli, 
Cihangir, Kasım paşa, Orta 
köy, Beykoz, Anadolu hi
sarı, Eğrikapı, Sultan Ah-
metteki eski Z4.Q.P,yc nezareti, 
Bakırköy, Rami, Unkapanı, 
Yeşilköy, Kadıköy ve ikişer 
tane olmak üzere de Nişan
taşı, Eyip, Üsküdar dır. 

Bu mekteplerin hepisi de 
kagir olmak üzere en son 

sistem tesisatı havi olacak 

ve 300 tclebeden fazla a1a· 
caktır. 

Evelki flÜnkü 
buz buhranı 

Eski fabrikadap yenisi
ne geçiliyor 

Sıcakların ziyadelqmcsi üzeripe 
bazı günler şehir buzsuz kal
makta ve müşkül4t çekilmek
tedir. Hatta evelki gün şehir bir 
müddet buzsuz kaJmıştır. 

YapıJan tahkikatta bunun ye

ııi fabrika Ue eski fabrikanın 

bazı kısımlarının birleştirilme-

sinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 
Yeni fabrikanın bütün tesisa

tı bittiği için bir iki güne ka
dar işliyecektir. Eski fabrika 
günde 50 ton buz imal eder-
ken yenisi de faaliyete geçtik
ten sonra 75 ton imaline bas
Jaııacaktır. 

T uring kulüp 
Kongre gelecek sene 
lstanbulda toplanacak 

Dün Turing kulübü aza
ları bir içtima aktederek, 
Münihte toplanan umumi 
kongreye tştirak eden Ko
caeli meb'use Reşit Saffat 
heyin izahatını dinlemişler
dir. 

Reşit Saffet B. kongre
nin nasıl toplandığını, ne
ler görüşüldüğünü izah et
miştir. 

Verilen malumata göre 
Turing kulübün 930 senesi 
umumi kogresi şehrimizde 
aktedilecektir. 

Cemiyeti Belediye 
Cemiyeti belediye dün top

lanmııt1r. 

V apurcular komisyonu 
Seyrlsefalnle millt vapurcular 

araıındaki ihtilifı telkik eden 
komisyon cumartesi günü topla
nacaktır. 

Posta memurları 
kongresi 

Posta, telgraf ve telefon 
memurları teavün cemiycti 
dün Aynalı çeşmedeki bina
sında senelik kongresjni ak
tetmiştir. 

İrtihal 
fabak Nafia Nazırı ayandan 

merhum Zthni Paıa kerhneıl Şu
rayı devlet ualı~mda mille· 

k.ait Reılt Bey zevcesi ~ Fatma 
İffet Hanım lrtıhah darlbaka 
eylemlıtlr. 

Cenazesi bu ııbah saat do
kuz buçuk raddelerinde Eren
köytındeki kötklerlnden kaldı -
rdarak Cadde boatanına 

n oradan huıuıt vapurla 
Eyip ıultana naklolunacak ve 
ihzar olunan makbere defnolu
nacaktır. Allah garlki rahmet 
eyle.la. 

. Yol ~anun~nun sureti t~tQt) 
kıne daır talımat almak üılfi· 
Ankaraya gidtn Naf~ müfojtl 
terinin içtimaları bugan bİ ·~ 
cektir. 

Müfettişler cuma günü hare
ket edeceklerdir. Vol k4num.t 

•talimatnamesi ve yol programl 
jkınal edilmiş olup Heyeti v~ 
kilece de tasdik edilmek üıe

redir. 
* Emanet encümeni Viyan~ 

dan gr.tfrileck itfaiye mütahase 
sısı M. Könik taraf~ndan gijbd~ 
rilcn tekHfah tetkik etmiŞtfİ\ 
Encümen tarafından yapJJan teı, 
kikat net~cesinde mfttaha~~sµ) 
yeni bazı şartlar ilerJ sllrdiığb 
anlaşılmıştır. 

Mütahass~ afustosta işe ba.t
lıyacaktır. 

• Şehrimize gelen ilk ~_t1 
risat umumi müdfirft Ra~· , 
Nureddin B. oclsts.nl;lula Is~ 
hat J,çin geldim. Burada bi., 
müddet kalacağım. 1stqbt;j 

7~ , , 

mua!IimferJnin şarka gönde~)~ 
ceklerl doğru değildir. Vat~ · 

'• ' 

muallim mekteplerinden ~~ 
cak gençler Anadolunun ıniih. 
telif köşelerine daittılacaklardtr~ \ 

demiştir. 

• ismet Paşa ile Dahiliye 
vekilinin avdetinden sora Nafia 
vekili Recep Bey seyahata çı .. 
karak demir yollar ve sair nafJa 
inşaatıııı teftiş edecektir. 

* Çakmak inhisarı dfinden 
itibaren başlamıştır. 

• Lokantacılar cemiyeti l'uz 
buhranında!ı dolayı İktısat ve. 
ka.Jetine şikayette bulunmuşlar

dır. 

• Ada çamları 20 sene mücJ... 

detle Emanete kiralanmıştır. 

• Divani Alice Mahmut Muh
tar Paşanın cevabı üzerine 17 
temmuzda ksırar verilecektir. 

• Midilli açıklarıııda Rovena 
isimli bir İtalyan vapuru bir 
yelkenlimizi batırmıştır. lzmirfn 
Ticareti bahriye müdürlüğü bu 
feci kazaya sebebi:;et veren 
İtalyan kapta11ı Robaltonuıı her 
hangi Türk limanına uğrarsa 
derhal tevkifini istemiştir. 

• Devlet matbaasındaki tef

tişat nihayet bulmuş, sui istimal 
olmadığı tahakkuk etmiştir. 

i'- Baro temmuzun 20 sinden 
ey!Cı!ün 5 ine kadar tatil yapa

caktır. 

• Bir müddet sonra İtalyaya 
iadei ziyaret edecek olan Rus 
tayyare filosunun azimet ve 
avdetlerinde şehrimize uğrıya • 
cakları lıükumetimize haber 
verilmiş. lh1m gelen müsaade 
isteıım iştir. 

• Atina sefirimiz itimatname
sini önümüzde:d perşembe günü 
Yunan Reisi cünıhuruna takdim 
edecektir. 

* 1'\ardinde toplanarak me. 
saisini ikmal eden Türk- Irak 
daimi hudut komisyonunun mü
teakip içtimaı Musulda icra 
edilecektir. Bu husus, şimdiden 
alakadarlara tebliğ edil ıniştir. 

Ferah liyatrosunda ., 
Komik Cevdet Bey temsil

ieri Neyzen Tevfik Bey ve 
tamburacı Osman pehlvan iş

. tirakile 

Te~ekkür 

Kerime ye refikamın yefan 

mcnasibetile bizzat Ye telgraf 
ve mektuplarla tec~sliratımı

za iştirak tden zevatı muh
teremeye tc~ckkürııttınm lb

lagına muhterem gazeteni:ôn 
tavassutunu rica ededı Elen-

dim. Eshak vıılilerdcn 

Oamadı 

· Bt'h:ıcd"Hn 

merhum Rc~at a 
haremi 

Vehbi ye 
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Elebır6le ~ _.azam 
hıiur.a.. .. ..... ,cılc.IMD. 
-... flilftfftla paıballert havi 

u 
Jcrbl 

J.ı..W l.a Mili Alamet .Refik Beyin bu JDÜ • 
U...a -.i HflOI...-. t4ımadeyhia bu hu· 
ıustaki ihtitNml ~ eterin •smm&Jiıc~ 
bahsetmeksizin karilerimiıe miitaleuını tavsaye ıle 
jkttfl elleltı. 

fllli ~etti tiruftur. Satit metl~ 
da Yakıt, Cihan ve ikbal kütü eridır. 



Af~~~ ~ lRTllRI: 
Ttiıklvedc 

Knruş 

ı Aylıfı ıro 

Harı te 

Kuruş 

000 
f()() 

14l!O 
!:'00 

Gazetemizde çıkan yazı ~• 
realmlerin bütün haklan mahfuzdur 

Gazeteye gönderilecek mcktop11.rın Uzer\ne 
idare içinse (idare), yuıya alta• (Yazı) 

l~ateti tonulmalıdıı 

3 • 400 
6 
ıs 

• 750 
!400 

Baıdmı7an 1nektu.plana ladeılnden, luymftti· 
mulc:addereıla me"-tuplara lı:onulmut paraların 

kaybolnıaımdaa .,. ll&nlann D'liinderlca.tmdan 
• id.ue ma•ul delildir". 

-

r Borsalar 10 Temmuz 1929 

Nukut 
ı Jr.glllz llruı 
ı Dolar 
20 Yunan dırahm\ 
1 Rı b•mark 
ı ATtlFforya şllln\ 
:11 Lt)' Rııııı.anya 
:o Leva Bulgar 
1 Felen:enk florini 
20 Frannz frangı 
20 ltalyan lireti 
~O kuron Çtko - Slovıky• 

ı Çenonetı c Eoviyet • 
l Zelotl c Uıbtrtan • 
20 Dinar .. Yogoı\avya • 
W Fclçlka frangı 
ı I'eıcta Jspanya 

20 Jntcro frangı 
1 'Mecldıyo 

Çek 
Londra Dzeılnc bir lngtlfz lfmı kurnı 

Nrvyork 1 Türk lirası dnlar 
Pırjs • • • frank 
Mtııno • • • lirf't 
Berlln • • • mark 
Sof ya • 
Brtikııet • 
Aınie.terdam. 

Cine•rt> • 
Prıg • 
\•tyına • 
Mıdrll • 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • 

• Jeva 
• lıeJka 
• florin 

• frank 
• kuron 
• ~utn 

• pezeta 
• ıelntı 
•dirahml 

• \'arıoTa 

Alln11._ 
EUkreı 
llelgıraı 

~o ley 
TUrk lirası 

kruı 

dinar 

Tahviller 
.Anadolu dcmlryolu (1. rcrtlp .A.. E. C.) 

• • (2. • E. D. ) 
•• (8,. F.J.) 

1rflkraz dahili c vad~ll • 
Düyunu muvahldo 
ikramiyeli demlryolu 

ff:tanbul tramvay rtrketl 
Rıhtım Dok vo Anttrepo 
MaRlıul anonim ru ılrkeU 

Hisse senetleri 
ıı lankası 
Cımanh hankad 

.. 

,, 

ıo~ 
2~6 

00 

,' ıl0053 
01)(149 
I00029 
00~4 

oo ıoos 

oo 211 . 1. 206 
61,50 )0 53 
00 oo ~.}49 
00 so 0029 
67 50 )024 

00 110 
62 50 
oo,oo 

80 
8750 
0050 

!10 
llOO 

0(1 
50 

20 oo 80 2a 
82 

183 
217 
122 

0000 
22 

50 
();)2 8 

00 
80 

' -
50 

oo 
114 00 00 

21 
00 790 

ıo s oo 
Sf,25 
0099 
2215 

048 
12 
9 
2 02 !10 

16 87,50 
s 00,41 
1 00 20 
2 50,711 

18 21,SH 
8 48.2 
8 81,!lt' 
4 29111 

17 21 
24 82,10 
27 85,00 

• 42 

42 
49 

92 
112 
8 
04 

2Ş,O 

&0,00 
70 

42 

12 10 
12• 00 

t2 
ıes 

217 
f22 

0000 
22 
74 

!14 
29 

790 

10 . 
00 
00 
28 
00 

IOC& OO 
8 :ıs.oo 

0,4 00 
12 82, 
• 0028 
2 02,211 

98 ocı,so 

• 48 5 
1 0020 

000,2 .. 
1 

• • 4 
il 
24 
27 

00 
ıa2 

o 

11 
00 

ıs .:ıo 
00,25 
4275 
81.00 
29,50 

21 
82,10 
82 50 

ooaıı 

50 00 
00 

10 
~ 

Ticaret ve llabire borsası 
fJatlır TIC'aret lıOrll1tıı1 kıtJbumumtlll(t tıır"fınılan 1'flr1lmll!ltlr. 

Okka11 
Auml A•gırl 
K. P. it. p. 

Buğday %Cavdırlı 
Yomu•ak 00-00 COOO llOOO 
Kıulca 17-10 0000 17,10 
\sunter 00-00 oo 00 oo oo 
,;sert 14·7 2tı 14 7 20 18,so 

ll< nmo CC-00 00.00 00,00 
'$ert malılul 0..00 00 00 00 oo 
1 -ZAHiRELER- , 

>Çavdar 19.00 IS,00 
\Arpa 09 111 09, 1 ıs 

l
~lmr 14 sıı 14.311 
Yulaf 00,00 00,00 

I
Faeulye 00,00 00,00 

-HUBUBAT- _ 
I OUPlm 00,00 00 00 
\l'utyemı '01 20 20,20 

-UN-
ÇuTı/ı klloıu 

Ektıtra etlıtra oo 119!) ıı, 0 
Ektetra • 12 ıo ı 145 
E/rfncı yumuıak oo ısao f28l; 
!•irinci •eri • 1270 1240' 
Cçüncü • 0860 as<> 

- TiFTiK -
Eşklşcbir 180,00 190 00 

Atıehlr 000.00 000,0o 
Yapagı Guı yunu 000 00 000,00 

-AV DERiSi-
zerdeva cifti 0000,00 0000,00 

0000,00 0000.001 
• ouoo,oo 0000,00ı 

Sanaır 

Tilki 
Kunduz • C000,000 800,oç1 

-flNDIK-
Jındıt kabukll 41000 00~8 
Badem 000 00 000,00 

P .. T. T .. Levazım mildürlü
ğünden: 

ı _ Posta vesaiti naklfyesinde istimal edilmek üzere 
c5,000, 10,000> kilo benzin ve •3<J0.600> kilo makine yağı kapa
lı zarf usulile münahsaya konulmuştur. 

2 - 27 Temmuz 929 cumartesi günü münakasası icra edile

ceğinden talip olanların şartname almak için şimdiden teklifname 

ve teminatlannı ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi için de mez

kfir tarihte saat 14 te lstanbulda yeni postanede mübayaat ko

misyonuna müracaatları. 

"Vakt,,ın 11 Temmuz 1929 tefrikası: 95 
. . .... /. . .' , ' -,! .. ... . . . • . 'ı:,: • ' 

Zaten iki şehir biribiri

ne rakiptir. Her birisi en 

güzel bandoya, en uzun 

rıhtıma malik olmakla ifti· 

har ederler, her ikisi la· 

ğımlsrınm daha mükem· 
mel olduğunu, trenlerinin 

Londraya daha çabuk gitti

ğini ileri sürerler. Her iki
sinin de doğruyu söylemediği 

muhakkaktı. Maamafih iki 

rakip buna kat'iyyen aldır
mazlardı. 

Cones suasile bir deniz 

ayakkabısı mağazasının, bir 

kasatın, bir zerzevııtçının 
ve bisikletli çırağın plaka

sındaki isimde bir mağaza
nın önünden geçti. Daha 

sonra bir sinema gördü. 
Sinemanın önündeki büyük 

ilanlar üzerine yana yapıştı

rılmış sarı kağıtlarda: 

Bu 1Jkşam 
Kelimeleri yazılidi. Daha 

sonra bir modistre, bir 
postane, ve nihayet bir 

araba. kiracısı gördü. Ara· 
ba kiracısının ahırı karşı

sında peykeli bir araba 

t1 Temmuz 
1929 

tuı;R~~~~~ -1,.. 
T'!ı'ft iDeldeplertle faydalı eteilin 
IJAnlanada o/o 20 tenzilat yapılır 

8üyillı: ve ya bir çok defa için verilen lllnlulı 
hususi ruhlyettokl lltnlann ücreti 

idare ile kararlaştırılır. 

iLAM TARI FESi: 
Satırı 

6-8 inci &aylada 
s • • 
4 • • 
t • • 
1 • • 

Karcı 
ıuo 

18 
ıoo 
too 

!u , ... tı '
1 lsttlnbul, Babıalı, Ankara caddesinde "V akıt" yurdu 

Cazet•nıılaı IN•••1 d.l;ı bb...X eda re 
H. S. H. lllııa~ a.centeı1 • 

ı ·8 inci uytla1ı 

resmi llAnlar }ıo 

te \IJ70 idare iş eri j 1971 ( ya1.ı işleri. * tel~rar: A 

Ti.irk. Tayyare Cen1iyeti tarafından tayyare 
nıiihendisliği tahsil etmek üzere 929 
seııesi A vrupaya gönderilecek tale

belere mahsus şartname 
1 - Müsabaka imtihanına kabul için esas şartlar şun

lardır. 

A - Türk olmak ve medeni haklarına sahip olmak. 
B - Yaşı on yediden küçlik ve yirmi beşten büyük 

ı . olmamak. 

C - Ahvali sıbhiyesinln Avrupa (Fransa ve Almanya) 
ıklimlerinde nazari ve ameli: tahsil ve tct bbua müsait ve 
her türHi ile! ve emrazdan salim bulunduğu mutahassısları 
tamam hir hastane bey'ti sıhhiyesinin raporile tasdik edilmek 

D - Askerlikle ilişiği olmadığına dair askerlik şubesin

den vesika ibraz etmek. 
E - Tahsilinin hitamından itbaren beş sene müddetle 

Tayyare Cemiyetinin emrinde ve Cemiytln takdir edeceği 

maaş mukabilinde ve Cemiyetçe veya Cemiyetin kendilerini 
emrine tevdi edeceği makam tarafından tayin edilecek ma
hal ve vazifede çalışmağı usulü kanunisi dairesinde taahhüt 
eylemek. 

F - Talebelik müddeti zarlında,Cemlyetin Avrupadakl 
talebelerine mahsus olan talimatnamesine riayetsizliği yüzün
den talebelikten kaydı terkin edildiği veya tahsilinin hita· 
ınında ba!Ada E fıkrasında muharrer olan taahhüdü ifa ey
lemediği takdirde Türk Tayyare Cemiyetinin kendisi için 
ihtiyar eylediği bilumum masrafları kanun1 merasime hacet 
kalmaksızın derhal ve def'aten tediye edeceğine dair Noter
likten musaddak ve müteselsil kefalet usulile tanzim edilmiş 
bir kefaletname ibraz eylemek. 

(Bu kefaletname yalnız talebeliğe kabul edilenlerdçn 
istenir, ve Avrupaya sevklerinden evvel Cemiyete tevdi 
edimlş bulunur.) 

G - Darüfünuu riya.itye Şubesinden veya yüksek mü
hendis mektebinin birinci veya son devrinden mezun bu
lunmak (resmi IJselerin fen kısmından aliyüM!a derecede 
şahadetname alanlarla buna muadil tahsil gördüklerini mu
teber vesikalarla ispat edenler de müsabaka.ya kabul olunur
lar. Ancak yüksek tahsil görenlerden müsabakada kazanmış 
olanlar lise me:ıunlarına tercih edilirler.) 

Hatıra - Talibin evlenmiş bulunmamas' tercih olunur. 
2 - Müsabaka imtihanına t 5 'ajı;ns.ıos. 929 tahinde lstıın

tıul Tayyare cemiyeti binasında başlanacak -ve aşağıdaki i!An 
ve fenlerden tahriri olarak icra edilecektir. İmtihanlar bir 
hafta nihayet on gün zarfında bitirilecektir. 

Darülfünun riyaziye şubesi ve yüksek mühendis 
mektebi birinci ve son devre mezunlan için 

All riyaziye. (Cebri Ala, tamamt ve tefazult hesap) Tab
lill hendese, riyazt mihanik, hikmeti tabliye, kimya, ilmi he
yet, resim (hattı ve menazırl), Türkçe, Fransızca veya Al
manca (talip ikisinden birini tercih eder). 

Llslerin fen kısmı aliyül.Ua mezunları ile 
buna muadil tahsil görenler için 

AdJ riyaziye (cebir ve mütemmimatı, müsellesat) J\1u
sattab ve mücessem hendese, mihanik, hikmeti tabliye, 
kimya, ilmi heyet, resim, (battı ve menazırJ). Türkç, Fran
sızca veya Almanca, (talip ikisinden birni tercih eder.) 

31\Iütahassıslardan mürekkep bir heyet müvncebesinde yapılacak 
olan bu imtihanlar neticesinde en çok muvalfaklyet gösteren
lerden birinci maddenin (G) fıkrası da nazarı itibara alına

rak Cemiyetin ihtiyacı njsbetinde seçilip talebeliğe kabul 
edilen ve Avrupaya sevki takarrür edenler Türk Tayyare 
Cemiyeti aşağıda yazılı fedakılrlıkları yapacaktır. 

A - Bütün teferrüatiye iki ka~ elbise, bir palto ve bir 
pardesü, iiçer kat çamaşır, azimet ve avdet yol masraflarL · 

B - Tahsil masrafları hariç. olarak tahsile gönderilccegi 
müessesenin derecesine ve tahsil müddedodeki kıdemine 

göre (85) doldrdan (150) doJAra kadar ma4ş. 
C-Tnhsilini muvaffakiyetle bitirip Türkiyeye avdetinde· 

Tayyare Cemiyeti tarafından gösterilecek yerde istihdam edil
diği müddetce ihtisas ve kabiliyeti derecesiıe ,göre alacağı 

maaş, 

D - Tahsili müteakıp Cemiyetin kendi arzu ve kararı 
dairesinde - bazı Avrupa müessesat ve fabrikalarında tetkik 
ve tetebbüata ffıemur edeceği talebelerden üç Avrupa hüku-

ı 
duruyordu. Bu arabanın 

hemen bütün yerleri meş· 

guldü. Bir siyah tahta üze

rine tebeşirle şu kelimeler 

yazılmıştı : 

iki şiline iki S1J1Jtı 
tenezzüh 

Müşteriler arasında şiş

man kadınlar, yaramaz ço

cuklar, bir iki hasta, yek

diğerile mütemadiyen meş
gul olduklarından bal ayı 
seyahati yaptıkları anlaşılan 
genç bir çift vardı. 

Cones bili tereddüt 

kendisine zuhur eden vesi

leden istifade etti. 

Hemen arabaya atladı. 

Her halde şurada hem 

oturabilecek. hem de yol 

alabilecekti. Delikanlı bu 

meçhul 'şahıslar arasına 

oturunca kendisi ile muak

kipleri arasına görülmez 
bir mania çekildiğini, firar 

eden bir: adamın böyle 

açık bir mahalde aranıla

mıyacağını hissediyordu. 

Bunda asla yanılmıyor· 

du. Araba beklemeğe de· 

posta kutusıı: 4S-
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!~ S~RA Y BURNU P ~A i~ yünde Sahrayı cedit mahalle· 
mi icrayı ahenk etınekt~ olup mualll~ Nurı Halı! beyle •• !• sinde eski istasyon civarı fu. 
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Devlet demir yolları ve li
manları umumi idaresinden 

Ankara lltaayonundaki binalardan biriılne ll&ve olunacak 
~ısmın inıaaı kapalı zarf usulıle münakasaya lı:onulmuıtur. Milna· 
liaaa 30 temmuz aalı gllnil saat 15,30 da Anltarada Devlet de
mir yollan binasında icra edılecelr.tır. Münakuaya ııttrak edecek
lerin telı:hl mektuplarını ve muvakkat temlnaılarını ayni gOnde 
saal ] 5 e kadar umumi müdllrlilk kalemine vermeleri IAzımdır. 
T alıplcr mana.kasa 14fltıaıneslnl 2 !ıra mulı:abılinde Ankarada 
Devlet demir yolları maliye ve muhucbe ıılerl retslı~nden teda
rik edebıltrler. 

~ 
Türkiye iş bankası 

Sermayesi tediye edilmiş 4000000 
liradır Umumi müdürlük 

Ankara 
Subeleri: 
A~KARA ADANA 
ıSTANBUL TRABZON 
IZ~llR GtRBSON 

AYVALıK 
KAYSERi 

MERSiN 

ayrılmış iki dönüm arazi sa· 
hiblnin vergl borcundan do. 
layı müzayedeye konulmuş. 

tur. Talip olanların lstanbul 
vilayeti idare hey'etine mü· 
racaatları. 

• 
SATILIK DÜKKAN, Galata 

sarayda Hacımlmi mahallest• 
nln Kumbaracı sokağında Sa· 
!diye apartmanı ve Ünyon 
sigorta yazıhanesi ittisalinde 
104 N. bodrum dükkan sa. 
hiblnin vergi borcundan do· 
layı müzayedeye konulmuş• 

tur. Talip olanların lstanbul 
vi!Ayeti idare heyetine müra
caatlarL 

ZAl1- HaHç ~rketindcn 
aldığım 149 pasomu zayi 

ettim yenisini 
hiikmü yoktur. 

alacağı.mdan 

SAMSUN EDRE~IIT DURSA 
BALIKESIR ZONGULDAK 
Müsadif muamelat, kumbaralar kasalar 

Kız hayat mektebi talebe· 
sinden 159 Muza!fer Zeki 

:au:ıcı:ı:m:ırn1:u:m::n:1.::::::::::::x:ı 
1 ı !! Bakf eriyolog Do. Ihsan Sami !~ 

metinin tayyare mühendisliği inşaatında lbtisas, ihtira 
bulundukları tasdik edileceklere defaten beş bin lira mükil-
fat verilecektir. 

4 - Müsabakaya girmek lstiyenler istidalarını - yakınlı
ıtına göre - lstanbul - lzmir • Bursa - Eskişehir - Edirne · Balıke
sir. Konya - Adana - Samsun - Trabzon Tayyare Cemiyeti şu
belerine ve Ankarada Cemiyetin Umuml- merkezine en geç 
25-tfmmuz-929 tarihine kadar vermiş ve istidalarına aşağı

daki evrak ve vesikaları da raptetmiş bulunmalıdırlar. 
A - Şahadetname ( bu sene mezunlarından şahadetna

melerl henüz ellerine verllmiyenler, birinci maddenin (G) 
fıkrasındaki şaraiti haiz olduklarına dair mektep idarele
rinden muvakkat birer vesika ibraz ederler. Bu vesikalann 
bila!ıare şahadetnamenin aslı ile d~ğiştirilmesl şarttır. ) 

B - Mufus tezkeresi veya bu mahiyette ta!sil~tlı meş
ruhatı havi muteber hüviyet ciizdanL 

C - En son bulunduğu hı:ı:met hakkında sall\hiyettar 
makamın ve ayrıca polis idaresinin hüsnü hal vesikası 
(bu sene bir mektepten intikal suretile gelenler için hizmet 
ve hüsnü hal vesikasına lüzum yoktur.) 

D - Birinci maddenin ( D) fıkrasına göre askerlik 
vesikası. 

E - Taliplerin sıhht muayeneleri müracaat ettikleri 
Tayyare cemiyeti şubeleri tarafından, sevkcdilecekleri müta

. hassısları tamam bir heyeti sıhhiye marilctile yapılıp evra
kına raptedilecektır. 

5 - Taliplerin imtihana gidiş masrafları ve muva[!ak 
olmazlarsa memleketlerine dönüş masrafları kendilerine aittir. 

6 - Daha fazla tafsilılt almak istiyenler dördüncü 
maddede yazılı Tayyare cemiyeti şubelerine ve Ankara ile 
c·vannda bulunanlar cemiyetin uoıumi merkezine miiraacaat 
etmelidirler. 

7 - Her talip imtihan tarihinden en. geç_ üç gü_n evvel 
lstanbula gelmiş ve· İstanbul Tayyare cemıyecı şubesıne ev
rakını tevdi etmiş bulunmalıdır. 

7 - imtihanda beraber bulunması zaruri olan edevat: 
A - Beş haneli lugaritma cetveli. 
B - Dlibiil desimetre ve sair tersim aldtı. 
C - Kurşun kalem, lAstik ve saire. 
lstiyen Fransızca veya Almanca liıgat, kamus kitapları 

bulundurabilir. 

1 !i Bakteriyoloji laburatuvarı 
iİ Pek dakik kan tahlil4o. 
!! (vaserman ıeamillil) küreyvat 
ii .tadadı, tifo ve ısıtma hasta -
i! Jıkları teşhisi, idrar, b•lgam, 
iJ cerahat tahliiltı, Üiıra mikros
?, kobi ile frengi taharrisi, kan 
Ü çıbanları ve ergenlik için 

li husu•İ aşılar. sütnine muaye-
ıİ nesi yapılır. 1 
!! Çivanyolunda SultanMahmut 
Ü türbeSikarşısında telefon İs. 981 
.;::::::::::::::1s:::::c::::::c::::::::::::::::: 

ZAYi 
Askeri vesikamı zayi ettim. 

yenisini çıkaracağımdan eski
sinin hükmil yoktur. 

Sivas Hafık kazası 1303 
teve!Hıtlü llasanoğlu 

lbrahim 

&fer: 3 Burç: &relan 

[!][!] 
Perşembe 

Naınaz vakıtları 

1 e.\e.!-1 Ôfl• W.il AkJ• • Y.tu '"'••'• 
4,38 12.19 ı6,ı9 19,42 21,4! 2,23 

Buaün 
Erk•lc 

Kemal 

dojanlara iılm: 
.(ııı: 

Neyran 

Günün naılhati: 
Kedi ne, budu ne t 

Bupn1cii hava 
Rüzg4r poyraz hava bulutlu ı 

h:ıflt yağmur muhuneelJlr. 

Moı'ul miidür: Refik Ah mot 

Muharriri: Vere Stakpul 

vam ederken son yolcu ile 

beraber polis memuru gel

di. Bu adam henüz gençti, 

ve bir olğun elma gibi kı

zarmıştı. Başında bir hasır 

şapka vardı. Bu tulum gibi 

şişmişti. adeta patlıyacak

mış gibi bir manzara ibraz 
ediyordu. Etrafına, sağa, 

sola bakındı. Fakat araba

ya göz atmağa lüzum gör
miyerek yoluna devam etti, 

ve az sonra bir sokağa 

saparak gözden kayboldu. 

Az sonra araba yola 

düzüldü. Haraket ve hava 

dolayısiyle hayecana gelen 

yolcular bir takım ipe sapa 
gelmez mükalemelere dal

dılar. Nortbernde gösteri

len son filimden tutta, 
" Cones " in o ana kadar 

adını duymamış olduğu bir 

köyde satılan yağa kadar 

her şey mükalemeye zemin 
oluyordu. 

• Cones " arabadakilerin 

genç çiftten maada üç aile
den mürekkep olduklarını 

-keşfetti. Delikanlı pekte 

alaka uyandıracak mahiyette 

olmıyan bu müşahedelerle 

meşgul olarak Nortburndan 

iki kilometre kadar ayrıl

mıştı. Tam kırın ortasın· 

da iken içini bir endişe 

kapladı. Arabacıya sesle

nerek sordu: 

- Nereye gidiyoruz ? 
- Nereye olacak! "Dand· 

bum -sür- nıer " e .. 
Çünkü her nekadar 

Dandburn ile Notburn a· 

rasında büyük bir rakabet 
(Dıtmodl) 


