
r;:----............... :ı 
l l~1tır~yıl.aayı4151 
1 

Pcrtcmbc 

ı ı 
t • .: 

t-::~usf?s} 1929 i 
~ ............................ .J 

r .... ".f!IP!ll_._ ... ______ .. __ ............ . .. _., 

) 3 üncü sayıf aamız 1 

1 Gençlik sayıf ası J 
l ....................... . 
~ ....................................................... ·-····· 

Yunanlılar mubadele murahhaslarını da tebdile karar verdiler 
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Adliye vekA- katil irtişa sonra. .. 
Papada~onra 

Diyamandopulosta 
gidiyor 

Tevfik }fi;,.il B. dan 
4rıkaraya hareket eiii 

Yunan - , ' 
hların, bü-
tün mual
lak mese
lerin Ce
}eti Akva
nıa hava
lesi hakkın
daki teklif
lerinin hü- ~ 
kOrnetlmiz- . 
ce redde · 
dildi ~ini Dlyamandopolo 

laznııştık. Hariciye vekilrniz 
hu teklifi kabul etmediğimizi 
Vunan sefirl Papaya şifahen 
bildirmiş olmakla beraber 
\7unalıların tahriri tekliflerine 
hükılmetimlz ayrıca tahriren 

Cevap verecektir. Yunan mü
badele murahhnslan Diya
ll'ınndopulosun da Atinaya 

davet edildijtini bildirilmekte
dir. Yunan harici) e nazırının 
evvelce yazdığımız gibi mem

leketim izcki murahhasları 
k:lrnilen dsğiştireceği anlaşı
lıyor. 

Diyanıvndapulos 
çağırıldı 

Atlna, 3 J (Aneksartitos)

~. Pupa dan başka muhtelit 
V Unan· miibadele baş murah-

hası 1\1 Diyamandapulos da 

.Atinaya davet okınrnuştur. 
~t Diyamandnpulosun artık 
İstanbula dönmiycceği hari

Ciye naza.ret! mahafilindc 
Sö'Icniyor. 1\l Papanın da
Vcu müstacel olduğu cihetle 

lstanbul<la tevakkuf etmiyc
~k ve ilk vasıta ile Atinaya 
hareket edecektir. 

Yunan hariciye nezareti 
ltıahamı yaziyct hakkmda 

gayet muhteriz davranıyor
lar. Salı1.hiyettar bir recül 

Vaziyette tebeddül olmadığı
tıı söylemiştir. 

ı: Kamil Bey gitti 

~1übadele baş murahhası
ltıız Tevfik K:lmil Bey dlin 

akşam Ankaraya hrcket et-' 

ll'ıiştir. Te-vfik K:lmil B ev 

hariciye vekili ıle temas ed;
t~ıc son vaziyet hakkında 
tör uşecek ve heyeti murah-
hasanın komisygnda takip 
td\!c~ıı.· l bı hattı hareket hak-
ında talimat alacaktır. 

CGvap bekliyorlar 

ltr Atina, 30 (fos) - lhti

" aun hakeme hamlesi içit'ı 
ı lına . 
•. nıstan tarafından vaki 
~kı·ı l 1 c verilecek cavnp bak-
ında Anka d h ·· b' h • r.a an cnuz ır 
abcr 

)'a • gelmemiştir. 1\1. P<ıpa 
tiJ 1.kl aylık mezuniyet ve

~11Ştir. 

"~11lzelo.t Romada 
\ 8rendtz~ 30 (A.A) - M. 

tılzelo n .. \' s rendızıye gelmiş 

~e: llonıaya doğru S"yahatine 
":ı.nı Q. etmiştir. 

'lcn1<:ınıa, 31 (A . .\) - M. 
'-clos burnya muvasalat 
Ştlr, 

lcti evrak mü • Müstentik Hikmet B. 
Dün Tıbbıadlıde mu- 'Tahkikat tevsi ne dı·yor"\ 

düru·· Hu·· snu·· B r muayenesini istedi diliyor Kadriye hanımla arka· 

para 
cürmü ·meşbu 
halinde yaka • 
landı. 

Tafsilatı 2 tncl 
ıayıf amızdadır 

Muır mcıclcıi 

lngihz harbiye nazırı 
beyanatta bulunuyor 

Yeni fevkalAde komi
seri kim oliJcak 1 

İngiliz gazetelerine göre Mısır 

fe, kalade Jrnn iserliğlnden Jstlla eden 

Lort Loyidı 
yerine mira· 
lay • Gosla 
Vedgevnood • 

un tayin edil· 
me<i çok muh· 
ten.eldir. 

Diğer taraf
tan fnglltcre· 

nln Atioa se· 
liri Sir ~ Perd 

Lorca" nln bu 
'makama g e· 
tiril me sinden 

lııthsolunmak · 

tadır. Miralay NeJ~c,.ıood 
Lonura, 31 [A.A] - Prestonda 

bir .nutuk irat eden harbiye, nazırı 

l\l. Tıiomas Sha\· şu sözleri sôylemls· 

tir: "Biz. ber iki memleket mUnase

batıoı lekalAde dostane kılacak \ e 

şark imparatorluğunun muhtellf aksa· 

mı arasındaki münakah\tı temin ede

cek şerait dahilinde Mısıra lstlkl:\linl 

,·ereceğiz .• 

Hamdi 8. 

Hamdi B. 
Ankaradan geldi 
Antrepo buhranı hakkında 

ikbsat vealellnf n aldıiı 
tedbirleri anlatıyor 

lkhsat vekaletinin daveti Ü-ze

rine Ankaraya giden Jiman şir· 
keti müdürü Hamdı bey dün 
avdet etmi§tlr. 

Hamdi bey bir muharrirl

mlze şu beyanatta bulunmuştur: 

« Antrepo buhranı hakkında 

Jktısat Vekaletine izahat verdim, 

Vekalet bu izahat üzerine mil- -

daf aai milliye veklleti nezdinde 

tetebbüsatta bulundu ve Kasım: 

paşadaki bahriyeye alt iki am· 

barın ııwva~en ıilmrük Jda
re~i emrine tahsisi temin ecJ>ldt. 
Bu iki ambar bir kaç gilne 

kadar açılacakhr • 

Zaten tüccar malını güm

rüklerden çekme~c baılamııtır. 
[ Alt tarafı 2 inci sayıfammladır J 

İstanbul ağır ceza mahkeme- Barut işinde irtişa tahkikatı· daşlarının lzmir ağır ceza 
sinde dün Hamdi Ef. isminde nın esas itibarile bittiğini, ev- mahkemesinde beraat et· 
yirmi yaşında bir genci öldür- rakın müddei umumiliğe verildi- meleri üzerine dün şehri· 

mekle maznun Vefa orta mektebi ~ini yazmıştık. Bu arada yekalete miz adliye mahafilinde bu 
talebesinden on beş yaşında bazı isimler bildirildiği de kayd- tahkikatı yapmış olan müs-

Sacit Ef. nin muhakemesine de- olunmuştur. ten tik Hikmet beyin me-
vam olunmuştur. Maznunlardan bazılarını~ şir- muriyetinden istifa ettiği 

Bu davada maznun kendisine ht defterlerindeki hesaplara şayi olmuşt~r. D.ünkü nus-
karşı Hamdi 'Ef. nhı bazı tema· dair istizahlar karşısında , bun· hamızda mundenç bulunan 
yüller beslediğini, aşk mektup. lann sarf edildiği yerler hakkında lzmir muhabirimizin bir te:· 

- izahat verirken bu isimleri de grafında Kadriye hanım 8 

lan gonderdiğini ve vak'a ge- Mm. Bokar B 
b 

zlkrettlklerl mevzuubahistir. arkadaşlarının Hikmet • 
cesi tenha ir )'ere doğru sü- B hakkında dava açacaktan 

K 
arut itinde irtişa meselesi 

rükliyerek tecavüze kalkıştığını iZ etrafındaki tallikabn tevsUne bildiriliyordu. Dün bi~ ~u· 
iddia etmiştir. ıo 1 M ı harrı'rı·m'ız H'ıkmet beyı gor· zum görü müıtür • aznun ar 

birkaç nokta hakkında yeniden müş bu hususta ne düşün· Dünkü muhakeme, yeni reis 
Hasan Lutfi B. in riyaseti altında 

cereyan etmiş, m~ıun vekillerJ 
Beyhan Hanımla Sadi Rt%a B.in 
müekkillerinin muayenesi talebi 

elseriyetle reddolunmuş, mu -
hakeme şahit celbi için. on dört 
ağustosa kalmıştır. 

Kaliltlen maznun Satit E/. oe 
ve~lllerintlen Beyhan H. 

San'at muallimleri 
Bu günden itibaren kur

sa devam ede1:elcler 
Çapada, Selçuk kız sanayi 

mektebinde hazırlanan tatil 
kursları bugün açılacakur. 
Bu kurslarda biitlin Türkiye 
kızl iseler! ve san'at mektep
lerinin el işleri, diki~ biçki 
çamaşır işleri ve ev işleri 

muallimleri mesleki tahsil 
göreceklerdir. l\Juallimlcre 
A vrupanın asri m liessesatında 
tatbik olunan ~on tedris 
usuller! gösterilecektir. 

Tedrisat cama ve pazar
dan maada her gün ~aat 9 
dan I 7 ye kadar devam 
edecek, ve l 5 eylOlden son
ra yapılacak imtihanlar ne
ticesinde muallimlere ihti$aS 
diploması verilecektir. 

lstlcvap olunacaklardır. düğUnü sormuştur. Hikmet 
Dün F reako kardqlerden B. demiştir ki: • • 

Jül Ef. ml\stantıklfAe celbolun· "- istifa etmedim, ısti• ... 
muı, geç vakte kadar lstlcvap fa etmiyeceğim, istifa e~ 
edilmlftir. Bu giin de lsUcvaplar mem için hiç bir sebep te 
yapılaca~ ve bu itibarla tah- yoktur. Hakkımda dava 
lukabn bir müddet daha uza· açılacağından haberim yok• 
yacağı ~nlaplmaktaclır. tur." 

Amanullah H, geli
yor mu? 

41 Tan,, gazetesi, sabık Ef
gan kıralı Amanullah hazret
lerile ailesi efradının aguscos : 
ortasına doğru lstanbula ge- t 
lip yerleşeceklerin! haber ver
mektedir. 

Ticaret unuım nıüdürü 
şehrinıizde 

Ticaret müdürü umumisi Nalci B. Hikmet S. 
dün ııabah şehrimize gelmit. ö~le • Dün hukukşinaslar nez• 
den sonra ticaret odasında nakliyat dinde yaptığımız ta~kikata 
ıigortalan komisyonuna riyaset et- göre beraat eden hır ~~v: 
mittir. Naki B, cumartesi günü kufun vazifeten kendısmı 

Yemişte dünkü arbede 

l\!Iaarü vekaleti tarafından 

kurslar için F'ransad:ın cel
bcdilecck biçki, moda ve 
mesleki resim muallimleri 
l\ 111e Latien, l\111e Fhilipp 
ve Mme Guilain şehrimize 

gelmişlerdir. Ev işleri tedrl
snn umum müfettişi Mmc 
Boccart ve mesleki tedrisat 
umum müfettişi i\lme Baite
let de tamir mutfak, ütü te
mizlik ve moda, figürin, şap
kacılık, işleme dersleri vere
ceklerdir. 

Anlcar'aya dönecektir. tevkif etmiş olanlar bak· 
............. -·-···---·-···--....... ;...:.B::.::i:..z.:i::ın~k-i:::l:-e-r __ , 

Mütecavizlerden biri 

Dün Yemişte zabıtai be
lediye memurlarile b:lzı dülc
kancılar arasında bir arbed, 
olmuşwr. 

Eminönü zabıtai belediye 
komiser .mu
avini Hüsnü 
bey yemişte 

tütün güm
rüğündeki bir 
k.ıç dükHn
cıya sokak 
ortalarına ka
dar serdikleri 
kanın ve kar
puz sergileri
ni kaldırma

ları m söyle
miştir. Hüsnü 

bey dün ya
nında memur-
lar olduğu 
halde yaptığı tenbihata ria
yet edilip edilmediğini gör
mek uzere tütün ğümrfJ.tüne 
gitmiştir. .Mumaileyh s:rgi-

ııMevkuf 
var! 

Yaralı iki zabıtai bele
diye ınemuru hasta .. 

neye yatırıldı 

Hadiseye esnaftan bir 
kaçının belediye tali-
matnamesine riayet 
etmek f$tememelerl 

$ebep olmuşlar. 

tenbihatma niçin riayet edil
mediğini sormuş, sert cevap
lar almış, emirlerini tekrar-

I:ımış gene aynı mukabeleye 
maruz kalmış, hemen bir 

Dünkü arbedeye sahne olan yer 
araba çağırmış, kavunları 

iki hammalla arabaya dol
durtmıya başlamıŞtır. Bunu 
gören kavuncular arabadaki 

lan adık-

Mütecavizlenien biri 
lan gibi flüsnii beyle me-
murların jizerine hücum et
Qlişlerdir. 

Bu vaziyet üzerine vak'aya 
dilenci toplnın:ıl ta olan ko

mıser mua-
\'inlerin<len Şe
fik bey de 
müdahale et
miş, müteca-

vizler memnr
Jan döğrueğe 

ba~lamış lardır. 
Bunun üze-

rine Şefik bey 
ihafe kastile 
iki el silah at
mış, mahalli 
vak'ay.a Tahta 
kale komiser 
muavini Hu-
h si bey ya

nında memurlar olduğu halde 

yetişmiştir. Hulusi bey gc
linciye kadar rbDtecavizler 
Hüsnu b~vle Sef ik beye ve 
memurlan döğm'ijşler, zabı-

Kursların gayesi biitün 
Türk san'at ve orta mektep
lerinde tedris usullerinin tev
hididir. Bursa ve Ankara 
kız san'at mekteklerinin mu
allimleri, dersleri takip et
mek üzere şehrimize gelmiş-

lerdir . .Muallim hanımlar Sel
çuk ve Çapa kız orta mek
teplerinde ikamet edecekler
dir. 

Vasıf ... B. 
Sabık maarif vekili ve 

lzmir mebusu Vasıf bey 
dün · Ankaraya gitmiştir. 
Vasıf bey bir müddet son
ra şehrimizden geçerek 
parlamentolar kongt"esine 
gidecektir. 
:::::::ı:::::::::::::m:::::ım:::ı:::r.m 

tai belediye memuru Şuayip 
efendiyi bıçakla y:ıralamışlar
dır. 

Hulusi bey vak'ayı hemen 
bastırmış, ınütcca\'izlerden 
12 kişiyi yakalamıştır, 

l\:e.:ruh memurla Şefik 
bey hastaneye yaurılmışlardır. 
Hadiseye jandarma namile 
maruf Abdurrahim, kör 

Reşat Nuri Bey 
Çamlıca lisesinde bera- biç şüphesiz. Çamlıca nıer• 

her hocalık ettiğimiz zaman, divenlerini Çıkışı kadar tez 
oldukça kalabalık olan ara· olmuştur. 

bamızda, hepimizin·· 
arasında en ince ya· / 

• pıh oydu. Arabaya 
hepimiz otururduk, r~ 
yerleşirdik. Yalnız, "' 1'\ .J 
Çalıkuşu mübdii tü- · 
ner gibi hafifçe ilişirdi. 

Mekteb~ yeni bir 
hoca gelece
ğini duyduğu
muz vakıt.. 

- Aman, 
dqrlerdi bana, 
işallah gelecek 
muallim, senin 
gibi değil de Re· 
şat Nuri çapında
dır. 

Mektebe 
varınca o
nun o beyaz . J'>-

' mermer a 
merdiven· j 
)erden öy· • · 
le hızlı bir 
çıkışı var• 
dı ki, bh 
dakika için 
onu kendi 
romanı· 

• nın kah
raman• .Pt'w~~ 
sanır· 

dınız. 
Re-

':f!evfik ve Ai>di isminde üç 
kf"$iniıı sebebiyet ~erdiği an
laşılmaktadır. Mevkutlar dün 
gece .isaç~p edilmişlerdir. 

• şat Nuri arabaya nasıl ko
İ Jay ve çabuk yerleştise, 

j Türle okuyucusunun kalbine 
j .de öyle yaJeşti ve bu genç 
1 roman üstadının şöhret ve 

l.n!,uv~ki>:!!.!~!lannı geçişi, 



st(l8 

Şehir · Ht!lberlerl iT 
Tasfiye 

Malalauıler pazarının 
mah vaziyeti 

Malalmı aalı:ertyeye mua~ 

neyetinin l&Avı 'fC bu heyetle al& -
hcl.r ....-.e'9riıl t..&,,.S 8- M. 
M. tarahndu kabul edilen kanun 
üzerine uU1b 111üdafaa ve~ce 
l.tanbula gönderilen Mustafa Şal>an 
P... r1y ... atndeki heytt Vezneci -
lerde l\1alolbti ukeriyeye muavenet 

heyeti 111uaQlelat ve hesabatuıın 

tettilı:ıle megul olmaktadır • 
Şaban P .. a heyeti B. M. M. 

tarafmdan kabul edilea lı:aauu it -

tiaadea maltleartle• .,._. Türk 
anonim ttrkatinin de t•.&,e.tne git
mek!edtrler. Ancalı: awüıa t1rlı:et
lert. taafiyeleri ticaret bauaunun 

ahkama maMllMllM ttbl o&d~u 
tçin malıllpziler paPrWD taaliyeıl 

wan ;rketin ht,.u wau9,..ınce 
vertlecelı:lir • Bu he)'lttl umumiye 

iae ınulga malolinı ulı:ertyeye rnu

aveaet heyetiai iltihlafen ş.ba P,. 
~ki ....,. ~·andan 
w Mallye wklleti ....... de def
tetdar Beyclea ve ;rketlıa llllle ee
aocLıbaa sahip meelW idare Uallll

ttndu t~~-
Konpe 11 .. ..,. ,- atatt 

alı:tedılecekttr. Mll6Jcutler pqa

n .. lı:•4tall yla le liradır. Hali 
.. _. ~ tml \ıtt ._ hra W.. 
a-a.. .... _ ....... ..w.. 
..kaleli ........,. daiNet w.ıe. 

WırtJ• uhttlertM ,.... ... 
beaabıadaıı yirmi biD lir, Mhtelif 
yerlerdea de on bet bin lira .la • 
~ wrdar. D abat qyaaa on 
.... ..._ llrt ..,,......ıir. M•-
uda ... cuı ...... ..,. --.~ ......... 

Ma ................ lir~ 
ti ............ Bu ....... taafl. 
,. ...... ,. dılbrll Jap&ldıis 

............. ·y
h b ..... , ........... 

dir. M 111 "r*7u•den '4 • 
husill eda .,.. kanun muclha.ce 
malalleıe ........ t üzere zirMI 
bank.na tevdi ohıoacakbr. 

p ... _. .-Ü ~ 1ıilahar. .... 
.. olaaaaıbr. 

Kadılöy V.mvayı 
KaddrAJJ tr•V&J "-- \'111 

- ....... 1-.r.. .,, ..... ·-
..-H~ .. o.. .... .... 
., ... ad ... olmak .... iç )'erden 

baılty .... . 

luada clav• ~ '*'-a 
bWH bbul .......... 
tedir. Ancak her iaanıt bir 
mevkuf, kendi .......... 
ta~ikat ve t""-t ,._. 
lann uauW. "'1' ..,... 
kirane bueket ettltfni ta
biatile iddia edebilir ve bu 
takdirde d. k•yfiyet adliye 
müfettitleriace lüa• görül. 
düğü takdirde tetldk •hı· 
nabilir, deflibn•e"61. 

''Vakt,,m 1 
te .... "•• 

Ali Rıza bey Uk •••' 
larda bu ıezla1illn lıU 
f1karnu,..Ju. No ,_,.., 
pak i .. ~ ... ""'*' .. _ .. 
mak kadit ..... 
ribelerile ~ Ôyle 

de olmua dolap _.tın· 
clald ev oturulur gibi de

lildi. liele kasa kış fiinle· 
rinde atledea iki saat ıonra 

odalar lillabul oturulmı

yacak kadar branyordu. 
M,l•afih zaman ıeçtilcçe 
Ali Rau beyde dü,._ler, 

korkular uyaıııyordu. 
• teRÇ luım bu kadar 

la dala~ası doJru bir 

Belediye 
Hed.iıinde 
Alaturka yemek bahsi 
miiukeratı muciP. oldu 

~mlyetl belediye dün 
toplanmıştır. Kimscziz çocuk
lar yurdu hakkında izaha~ 

istenilmiş olduğundan bu ~u· 
susta muavin HAmit B. izahat 
vermiş ve demiştir ki : 

- Bazı kimsesiz çocuklar 
çalışıyor, fakat kazandıkları 

pıra bir de ikametg~h ücreti 
vermelerine klli gelmiyor. 
Bu çocuklara bannacak hir 
yer temini içln Dahiliye ve· 
kAletinden emir a1mıştık. Blı 

de teşebbüs ettik. lcarsıı bir 
medrese açtık. 2500 lira Ue 
medreseyi temizlettik, boyat· 
tık, 50 karyola aldık. Şimdi 

50 lira ücretli bir memurla 
30 lira ücretli bir hademe 
Jkımdır. Bunun i~in c.hsisat 
istiyoruz." . 

Tahsisat talebi bütçe en-
cümenine havale edilmiştir. 

Bundan şanra azadan Hik
met Paşanın takrirleri okun
muştur. Hikmet Pap birinci 
takrlrmde diyor ki: 

- barptn sonra birçok 
mtmleketlerde olduğu gibi 
J.tanbuldı da hizmetçi buhra
nı ı..ıadı. Hizmetçi buhn4k 
çok güçlefd. Bunun için be- . 
lediye dairelerinde bir büro 
tesis cdildn. Htzmetçl an· 
yanlar ve hizmetçi olmak 
iıteyonler buraya miiracaat 
ıtllnlcr. Büro mutavassıt va· 
zlfeslnl gönUn. 

11dnd takrir de lso ~unlar 
~yleftllmtktedlr: 

Her mUletin g(izel yemek
leri varsa da dün7ada on ~ 
.._ Waıa ~ve F•IP' 
mutfaklandır. Halbuki Tiirk 
ahçrhftı inhitata uğramaktadır. 
MeJell ben bir ahçı tuttum, 
kabuk soymasını dahi bilmi
yordu. 

Türk ahçıhltnı kurtarmak 
için bir ahçılık mektebi açd· 
masını teklif ederim: · 

Bu takrire Avni R. cevap 
vermiş \'e Emanetin zengin· 
lerin zevkini tatmin etmek
ten ziyade okateği 40 para 
düşttrmek Jçtn çalışmak mev-
kiinde oldutunu IÖylemiştlr. 

Hikmet pqaaın lkl taktiri 
de Emanet makamına havale 
olunmuttur. 

Bundan sonra içtima ni-
hayet Yerilmiştir. 

Kaatamonumairif emini 
"-'• ....... .....ı 

-- o.. N.l e., ~ 
ZUMD eehrtmile •1-ıttir· Mu
maileyeh bir luıfta scmrı tekrar 
K....._uya denectkttr. 

lsterlin .... ~ 
Her aun bir iki kurut Sebebile kardeşini öl· 

çıkıyor dürenin muakemesine 

Cürmü 
h 

Bir gence ailAh atan Sen Lui Roben isi 

Dün 1022 idi başlandı 
in°mı lirası dün 1019,5 ku. l'nkapanndw eNi~lde mJ-

ffi eş Ut ~ ~~~~~ H. aerbeıt bırak•l· :';k:!'~=-~~1.::t 
AclUye evrak mU· i + Barut işinde irtt~ retile imtidat rekoruo'-

• safir Fatma il. m kendi 
nışta açılmış, akJ!lm 1022 ku
ruita kapanmııtır. Vaptı~ııuız 

tahkikatı nazaran on bet ann
denbcri lzmirden kambiyo if I· 
ınemesl talebin çoklufudyr. 
DilnkQ bet puvan ~dır yQk
selil' ay başı olmak doJiyıaifle 

d.:ı...::. H.ı:.--.:s. B _ 1 tahkikatı tevsi ediliyor. • lcırmıttlr · 
odasında )'atrnuı lckliiinin 
reddi sebebi\e kardeşl Bay
ramı öldUrmekJe maznuh ha· 
mal Ahmedin muhakemesine 
diin Ağır cçuda başlamıştır. 
Şahitler çağ\nlacaktır. 

S~an atan H. 

'" " u.uu • P 4 l • Ôldürdütü gencin + Yunanlılar idari 
ralan alırken nuıl J. kendisine tasallut ettiğini lihat i~raJı pı~dile 

)'Üalandı ? l idd~ eden t.Jebe Sacıt Y-unaniıtanı 14 nuntab1' 
Anlcari, !t ( Vıkıt ) __ f Ef. nin muhakemesi.,e ayıracaklardır. 

Dön ıktam adliye vekileti j devarn olutUllUf, lllU.JO"e + l aj'Ult01un ko .. ii-
e ... 1k mildUrG HOınil B., = talebi reddedilmiştir. nist b~r•mı olması dol# 

.... ' • v _ d · i bi t.-d yıallo Fransa, Yunaniıtal 
bir ıui iıtimıl yaparken = . . .~~ eım r ~ an Rigada birçok tevkifat 
cürmü meıhut halinde ya· ~ ıçıe oldurme~le maznun yapılmışnr. 

borçlarını inaUi« lirası ile ö- lllr gence lki el sUAh at-
demek mecburiyetinde bulul\ln uğı için adllyeye \'erdiğinl 
tOccarlırın fazla taJ,p edtter· . yazdıtımız Saliha 11., lstic· lcalanmııtar. Hadite t6yle J ham.al Ahmedın muhake- :ıı:m111s::=ı::::ı111aım111aı111111mıma:a=::llll!!!"'U 

olmuıtur: Hareketi taraPut- -,= mesıne başlanmışt.ır. . rahhaıu Tevfik Kimil S. melerJdir. - vabınq~n sonra' mUııtandlçli1c~ 

A 
çc se~n bırıkılmıttır. Tah- ta bulunan, aynı ıımanda + Sabık Maanf vekilı dün Ankaraya gitmiştir. 

veklletin levazım tılerinide ) Vuı! B. Ankarayı flt· • Yunan murahhatl 
..a Hn n B D h.ll - mişbr. Dlyamandopuloı Atına)" 
•d"' renAdl~ınu ' a 

1 ~= ~ + Mübacfele baı mu: davet edilmiştir. 
DfrCpO Jdklt dtv~or~. _......._ 

buhrani Hamdi B. 
Hal için bir komlayon 

daha teşkil ediliyor! •. 
Tica.ret odası nttclisi dün tap

tanmııtır, 

Meclise yehld'9 iltihak ed'° 
Cevdet ve Murat beylerin inti
hap mazbataları kabul ve tas
dik e~Jmiş tir. 

Z.hlN bonası tallmatnıme

ıinde iki maddenin udili yapıl
mıı lktısıt vekAlctinc antrepo 
buhrana hakkmda gönderilen 
raPor okunm\lflur. 

Neticede antrepo buhranının 
&dlne ıeçmek için tcş•dı edilen 
komisyon tetkikatını tnhll için 
meclfs aıalarından bir komiı" 
yon t:ı:,u ejtlmlıtJr. Bu ko • 

misyonu intihabı idare heyetine 
havale odHmlştir. 'Bundan sonra 
Rusya ile ticar1 mGn11e1>attm11 
hakkın~ haıırl•nan rıpqr haf( 
celsede m(ipkere edilmfıtlr. 

en ıyeye ıeçen um . 5'ı"""•11111uııııııı111111ıııııı11111••"11'""''"111"""''"'11ıııe1111ııı111-"""'"'"11ıı1uı•""""'""""''' 
h~piuneler mGdürlltG içın hüınü B. ıelerek parayı Kornu·· nı· stlet 

(Oıuar.q bid.ci ıa)ıftmaıdadır) bar bina arayıp tutm•t• sayıp almıı cebine indire· 
Buhru aQQ seçtikçe hefifle- memur edilmlf, Ahmet 8. rek bunun hepsi benim d;. 
m(iktedif. ~ambar ve antrepo- isminde bir zatın apartma. til, yansı hapishaneler mü- lnıll&erede bü~ iik 
Jarda ~~ uı+ yllZBnd'8 nını 2.SOO liraya tutmuf, dilrilnOn demiş, tam o sı: •· niin1nvl ler Y. nıınoaklt•' 
mıllanrı anrıç amehyesl ~- fakat kendisine 200 lir• da halının altındaki delik· ~ 
__ L:.ı_ Qn--"'L L-- 0 ı. tu t ıt• l..ondr" 31 ( }.. A. ) _,,.. 
maa•llWI • umrU& .,.., m • çalcaıası IÇ4ft 1110" ra lfl ten mGddel umumi Vf mu· 
dorıyetine ve -Lhm ılfketi .. e 2700 ı·ıra olarak yapılın... Deyli l\leylin istihbtnna ,v 

np .. .. avini ile poUı "~1lun~, ey-memurlana teıytdt lçln k · ka r ro ııtfuııroıta lcr._sı mutail'\1 • 
tını prt oymuş, mucır • vah mahvoldum, demif he.. 

&dblipt Y..,.ıdı. Aacak bu atbi k y1· • vor olan komünist niimayit 
buhranlaruı tekerrür etmemesi bul etmiı ve h~ ıyetı men yalcalanarak Uıtl ara"" lerinc cihanşümul bir ~ekil 
için Jltaııbulda tefkıl olunan müddei umumiye i ·~ et- mıf, paralann teıhlt edil· ve mahiyet Yermek için b;ı1J 
komisyon ı.hkibt yıptc:akhr. miı. tertibat ahnmıf, on- miı paralar olduğu görül.. ecnebi komünbt rnuhafili tr 

Anbrıcli yeni tarlfomld de bırat imulınmıı, para mu- mfiıtür. rafından fevkalAde gııyrcılef' 
vekalet• taechk .-ıırdtm. • cire vcrilmif, mucir Hüsnü Derdest edilen muma· sarfolunmaktadır . o gtınO 

Deniz gezintisi beye 200 lirayı vermek için ileyh Ankara tacirlerinden mümkUn mertebe nümaytşk!t 
randevu vermiı. müddei CGlha ıaclelerin 20 bin lira ıurette tes'it için lngilccre. 

Halk Bilgisi Derneğinden: umumi ve muavini, bir po· lcefaletile eerbiıt bırakıl· likoçya ve Gal komUnlıd.:ri 
AluttOIO 22 inci pertem· liı, daha evvel yızihıneye m1tbr. HGanü beyi Anlca· tarafından büyük huırhklıat 
be ıW ve cuma pceai ·d k ril k l d h derneJtmll tarehftdan ttrtip rı ere ve ece para arın rı a er keı tanır görmektedir. Blr içıima akıet· 
tdUen deala teaeuQhGne numırılannı teıbit ederek ve Mvırdi. HadiH m'1k lçln elyevm Birkenhe•t 
bGtGn •rlcaclitlanmıı ve mucire teıllm etmiıler ve moahlt dedi kodu1u "'udp ol- c1 vannda ıoplanmıt olan 1ı~r 
aileleri davttlidir. Davet. yazıhanenin beton zeml1'in· maktlcbr. MIMldeı umuml Kenaal memlekete mensup izcilet111 

nameler Kouervatuvar bi· de açılın 1 munbba met· 8. beyanat• bulunarak t6flt kampına pek yakın bir nok· 
nuındakl merkezde tmi "ilk delikten zemine ıir· -..tedlr: Adltye •cdı tada komünistler büyük bir 
ohanmılctacbr. witl•, •8' ..-..ndt evrak mQdariınün ~ hak- miting tertibine teşebMJJ e , ............... iiİi~t--~~0,,~-liiiiilii!i kut• lttr Uç defa__.. dılj. declldırdlr. Oeyıt Meyi b 
liabakamız . Diınto a aenlz. katini celbetmlf ve IOD zamQ- yoldaki tahrikAtm tngiliz-RuS --Pendikteki Yanyahlara 

tebliğat yapıldı · 
Pendikte ilkin edilen Yan· 

ya ntübadilltflnden pir k11-

mının h&IA rumca konuşmak
ta olduklannı yazmıştık. 

N"1'lyattmız naıan dikka
d celben\llnden ~velki gQn 
lhriyır hey'ti vasıtaslle Pen
diktekl Y anyalı Türklere ba
dema yalnız Türkçe konuş-

maları lüıumu teblil olu"-
muştur. ____ ._.._, __ 
laviçrc aefaretinde 

laviçn f,d.,...von hükO· 
metinin teessüsU 1tınel clev
riy~ miiDasebetilo bugün 
laviçre sefaret konapcla 
bir re.ıni kabul yapılacak
tu. lıviçreliler federuyon 
istildaliQin 638inci ıenesini 
te .. it edecekl,rdir. 

münasebatının iadesine mU' 
dllk heyetinin nezareti . larda takibini emretmlftl. Takip 

tealllk zamanı vukuuna tesı
IUlın ve irtiklp filladta cOnnl düf etmesini calibi dik~•' aJbacle yapı)acekfır methut IMltacie Jablachm. Ve- ıörmektedlr. 
h'9eçe .... .. phrddl ... ı..-.~---------ı lporeulanm111 tetvik için bir yüzme müuba· 

bit tertip etmek üıere harekete ıe~iiıniıi )'ti• 

m1tbk. Müubakaam muntazam ve bütün deniıli 
metıul ıporeulanauıı alilcadar edecek bir ıekllde 
yapıba.,ını temin için lıtarıbul raıntakası riyısetiaı 
müracaatta bulunduk. Dün mıntıka riyuetiocleu ri• 
camızın kabul ~dilditinc dair fU mektubu aldık: 

Efeacllıa. 

Demzçilllln •ıml.. ldzım plen ehemmi~lini takdir 
..... nıu""'- ı~ tara/rnJan ....,. ~ yüzme 
~anıu 1111nt""'9ıa büyüle hir mlnMI oe lf]/cranla 
.....,... Mt~ ..,.,ıerimizin amot6r 31>orculanna 

•-'• ,,,_,. WW 6ulunan iu yarıjın lıe"'*'"tW 
...,, .. ,.,..,.., '*"""• .... ''"' ..... ,,.,,,.,, 
•M ııaı' -"""*" .., ve biloeat1' ,,. 1'41 oe ıomimi 
,.._,,,,.,,,., 1114 .,,.,. efendim : 

ietanlNI mıatakuı nfıf 
A. $er•feltln 

Mluhabnın leWial f\I bir ikigün içnde heyetle 
temaı edip lcararlaştardıkt1tn sonra bildiireceiiz. 

memurin kanunu mucdQce 20 Yanın lllf evelld 

bln lira kefalete ,..,... ,....,. VAKiT 
devlete vertldi. ş..d IUPJI 
clevı.thı p,.... beklly011JZ. 
o.de IOIU'I muhakemesine 
batlanacakbr. ~emenlnarı
cdeçtli safahata pe icap edene 
t.ftlf de cdtc •lk 

ı A,_,. lll'J 

Dtl11 ..... ~ 
'fi'• lıol menuır&a,. ,.,..,,,..,. v...-
dler4e '* ,,_,,,,,, 
.... ~dnM 

Çinliler =~ 
Ru larla mlllkereye ~.., __ edllınlfllr. __ .._.._·_~ 
.war1,mek lı&emlyorlar dikçe ve Mançurl hudud\Jfl' 
e• da müteha"1t laDI kııa•0 

Londra, 81 (.A.A) - Da- ıeri alınmdıkça :Rusya il' 
lif Mıll'in Pekiaden btihba- müzakerata prişmcınek af.' 
nnı nazaran Çin hUkömetl mile oldutunu illn ennıtd'· 
Amor nehri Uatrlftde Ruslar Mançuri hududunda beyd 
tarafından müsadere edilen ve kaııl Ruslaı ıraanda nıU' 
Çin gambotlari iade edilme- &ademeler olmak~dır. 

1929 DökümU 
Mermer merdivenlere 

l'aPrak Yazan: Reşat Nuri 
ra çok fedkiyordu. Sonra ile -.tlaanlanı gelmtı bir 

~ sosyete.ye devuı ed•n· hak 'kuvveti almıı bulunQ

.... bazılarile tekrar .tı- y.-da. Ali Rau B. buqa 

... *uttu. ,.p.en Leyli,. bul tea-
1 ,... ..W •' ı ve bihlerde bulunmak istedi 

'*••mile y6dne 191- ~ de dinletemedi. Daha 

t Ali ... •Y o• "- lııir '-ta sWle 
~ .......... " 
bi...., .a,ltıni,. .. tGrlü 
dili~~.~ 

Bir UN• sonra l»u albi 
korku elle tutua.o.k bir 
tehlike ,ekliai aldL 

ihtiyar adamm k.,_ 

Naı sn.ide bulaadıraoak 
..,._ c.hnayordu. Fakat 

yuak ki, o vakit de l.ey
laam hu fada ..heıtliti 

d<>truıu aranana badi de 
11.. ifln pek Gşten• düt· 

memitti. Senelerden beri 

devam eden bu utr'aııu 

ihtiyar adamı çok yorup 

yapratmlfb. -So.a likırdımn, nasiha-
tm tesirine olan emniyeti 

de çoktan by\»olmuttu.. 

ı._ at .öyle~ it ~e 
olM.tma wanyordu. Haı•ı 

Leyli ittediji eibi ıezip 

ao-
Neclidan gelen haberler 

git ıide fenalaııyordu. Genç. 

im aral* uaadutu ıenıin· 
lik ve 16ksün kendi kurun• 

'uatandan batlca W., ol
maclaifllı daha JClicla lftla• 
mııtı. 

Abdülvehap Bey l1tan-
balda aiylediti ribi .u. 
yontar sahibi bir ıentin 

dejil •nlaıılmaıı ve anla· 
tılma11 tiç bir takım karı

şık işlet-le kıt kanaat yaşı· 

yan bir adamdı. 

Nedl Berutta, hayalin-

dizilmiş sinema uşakları 

yerine bir ental'lli UJlft 

itaba ile iki ortak ve Wr 
..., çocuk karwaladı. 

Otaacil ortak dolcm ıy 
..... 1 ....... Neoll ... 
kaclınıa yeriae plclili ili• 
ondan .... lld ooeaJ9 
analak etmek vulfell de 
tabii arblc OM dOtiyorciu. 

Genç kadıı, Nuradm 
laocaaın ataca siW, ıirip 
göreceği nimetin lıtanbul

dan relirlcen alınmıı bir 

horu tibi bir seıle 

üterek lltünt bücuın ettl

lini 16riine9 ftna Ulde 
korkmut bir daha apu11 
~aya ceMret idem .. 

....... 
iki ortak ve Jan• .tll- . 

.... fazla eoeuk ara

..... bu hayit çekilir 
_, tletildi. Fakat Nticll 

lln• ,....ıya utan .. ., bil

haaa Leyliyı 1evindirmek· 

ten korkmuttu. Fakat biP. 

iki parça e~yadan ibaret kaç ay geçince dayanama

kalacatını anlayınca biraz ı dı, utanıp ••kılmayı bldı
hırçmlrk etmek iıtemitti. r~ak ufaktan ufaktan baaı 
Fakat daha ilk kavpda fikiyetlere batladı. Sonra 
entarili b)ln ~ Hlllar detd deheie aıtb. 

Soo mektubunda diyot'; 

du lci: •Baba, da~ 
yacatım. Bir )'OIUJlU ~ 

JvılJIP bcr ter ı.IPDel' 
r:rek ı.t.b• Uç.catad' 

-. Wr lokma•" -.... .... ,... 
Annem, brdqlerbD ~ 

.O.de tütüyor. Hele ~ 
•blam hiç aldımdlP fll 
mıyor. 

KIMeei• •idile 1111 ti! 

damla evı...ediil ~ 
ldlmCiftG. Şimdi 

neleır çektitimi g&se 

dilini kurtardıfım İÇİP 

hakkak bana tqelr~ 
derdi •• 
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VAKiT l Ağusto~ 

Gençlik "Sayı/ası 

Gençlik kültüırü 

-
Kastamonu muallim mektebinden bu sene 

çıkan gençler San' atta ğençlik 

Deınokrat ve laik milliyefci Yeni bir edebi zümre 
l'enı T~rk milliyetçisi kızıl elmayı hııdııtların 
'1ıcıverasinda ar1ı1nıyor. Bahçesinde yetiştiriyor 

--Servetifünun mecmuasının edebiyat tarihimizde 

r 

b· Hı·r nazariye cesedi örten 
I ır elbisedir Nasıl bazı elbise· 
~r- bir ~ücuda dap daracık gelir. 

'
~.,.~,ü kavuşmaz, kollar dirsek· 
"rd k e ·alırsa bazı nazariyelerde 
'11rdır ki tıpkı dizlerde kalan 
l:ı.•·n 1\' pantalonlar gibi sırııır . 

f,.;;ik .b~ , elli yaşında kelli 
. ııııııan bir adama çocuk 

•.'">~si giydiriniz ne gülünç şey 
%r B " una güleriz geçeriz. 

Bu tuhaf manzaraya taham

llıiilünüz pek azdır , çocuk kı
}afeııJ., sokakıa dola~n yaılı 
adanı h 

]unu değiıtlrir. O gidecek, mu· 
ayyen olan kanalından akacaktır. 
Türkiyeninde hayatı hu kaide· 
nin haricinde geçemez. Onunda 
siyasette olduğu gibi fıtri. ale· 
minde de üzerindeki o eskı kup 
kuru kabukları atması mukad

derdir. Na,ıl politikada teokrasi 
bir an içinde ha.kile yeksan ol

duy;a fikirlerde de o eski p~slı 
ve hatta tarihi anlaıılmaz sılık 
paralara benziyen fikir manzume• 

lerını değiştirmek kafaları mankafa· 

mankafalaştırmaktan baıka ma

nası olınıyan teokrasiye cemile 

şerefli bir mevkii vardır. Memleketin fikir ve irfon 

hayatında tesirli isimler bu mecmuanın yaprakları 
arasında yetişti, muhtelif edebi teşekküller ilk neşvii 
nümalarını bu sayıfalarda buldular. Son zamanlarda 

Servetifünunun ismi Uyanışa tebdil edıldi; son günlerde 

de Uyanış ın sinesind~ yeni bir edebi \Aazzuv hay1t 

bulmaktadır. Yeni san'at cereyanlarını takip <'decek, 

temiz ve özlü san'at eserleri verıııiye çalışacak obı 
bu genç zümrenin eline geçen Uyanı~ın ilk say ' 1 

bugün intişar etti. Bu ümitli gençlik hareketini gen • 

lik sayıfamızda tespit ederken mecmuanın yeni şekil·. 
de çıkan ilk sayısı mündericatını aşağıya kaydediyoruz. 

t;arp heykel san"atıııın lcrilc t:arp cdd1 ir:ıtıılll:ın 

Kastamonu erkek muallim mektebinden bu sene 37 genç mezıın olmu~tur. I3u gençler, 
Sap;<lan birinci sıra: Calıit i'iiyazi, lbralıim IJ!ıan, , :.\fü~tıık ,Kazım. l lamdi, lsmail, '.\hıri, 

b 1. k ·ı·· k . ·nı·ıcıh !!ı cc ı ve mii ·emme! bir ese· tcrcurndcr, ıır · ,ıııc · ' 

emen yakalanır tımarha-
neye tıkılır. 

.b F" ertler için böyle oldudugu 
aı ı h 
lı •yatın ve cemiyelin muayyen 

1 
lr zamanına ait arzulan, emel

erı ·r d - ı a e eden fıkıler, nazariyeler 
teın· . 

ıyeıın bonyesi yenlleşince 
tıpkı d I Vucu u sıkan elbise halını 

ak için dün lmrulmut olan 
yapın 

fikir ve cemiyet nazariyelerinden 
evhamlardan kurtulmak lfrıımdr. 

Bundan evelki iki makale· 
mizde Türk cemiyeti için aykırı 
olan nazariyelerden bahsetmittik. 
Milleti ve milliyeti tarif eden 

A mi, :.'ıluharrcm, I3cdrl, Cafer I3. ter. 
Sağdan ikinci sıra: Sadık, Ilaındi, Hulusi 

him, lbrııhim, Baha, Hamdi, lsmall B. !er. 

lsmail, Baki, IHikiim, Ahmet, l\lclımet, ibra-

Sağdan üçüncü sıra: lsmail, Ahmet, llhnn, Ililml, Apnırrahmaıı, • adettin lsmail, l\lchmet 
Emin, Tevfik, l\lehmct B. !er. 

Arka sırn sağdan; Aptullah, 
Önde sandalyada oturanlar 

Ilüscyin, Siiieyman, Sadri B. !er, 
muallimlcrdir. (X) işaretlisi mektep miidürii Refet Beydir. 

rile süslü ve renkli bir ka

pak içinde inti~:ır eden bu 

mecmua ıı;crck tabt ve ıı;c-

rekse yazıları itibarile, Tür-

kiy~dc son 

dilen edebi 

:;cnclcrde nc~rc-

mecmuaların en 

mukcmıncll tesirini vermek-

tedir. 

muhcclH y;ııılar, mc.:0111311111 

rc<>amı \İıınif Fehim be} iıı 
nefi• rc,iıııkri, hir çıık r:ıh· 
!olar L°l"ıınl'a hir \,111.1 ı 

, ~ t • 

mc~ımıası nıııkcııı ıııdi yetin ı 

vcrmi':'tir. 
---- - -

~ ır. hem öyle hır elbise ki 
a.katı müstase gibi. 

Siyasi hoyatımız en COfğun ve 
•n çolı: hayata uyan hamleleri 
rapıp bedenine en uygun ıe· 
ılleri alırken fikir ve san' at 

dün kil dü şllnce tarz lan tarih pnından , tarihten gelen telakkıye müsaittir. Türkiye gibi 
artık bızler için kabul edile· bir deruni saadetten ziyade maddi henuz sanayi devresine girmek Talebe ?ılccmuanın lmtiyv: sahibi 
bilir şeylerden değildir. Nasıl refah esastır. üzere olan memleketlerde ma- Ahmet Ihsan beyin merhum 5 Sllll f--;l;ıp talt•hı•-İ 

Leyli yurt 

artık cedilı: pabuçla bir ziya· Lailı: ve demokrat bir dev- kincleşmek idealini canlandır- - Saffeti Ziya Beye dair hatı- Kadil..ü~ t' ıı:ıldetlilı•ı•t>I. 
rete gidemezsek bu fikirlerde reye glrmiı olan memlekette mak bin tarih efsanesinden Kon O'J'eSİ rnları, Refik Ahmet beyin Sıhhat ve içtimai nıua • 

aleın· 
1 ımiz vucudumuzu kanbur· 

hayat meydanına çıkamayız. I h kk h daha hayırlıdır. Uyık Türkcü- b but 
Ya•ıyan arın a ı tari zev- t:cnçli1>iıı zaferi hinıli ve son t k·l·h·ne nıcr 

• lük genlt halk kitlesinin rafahını ı. vene ve- a • 
k1ıtıran fıkır ve nazariyeler Bir taraftan dünyanın geçirdiği kinden daha vülı:sektir. Geniı d edcbivat mtinak<ı,.., ·ıhırı hak· Jeyl·ı tıp talebe yurdunun 

ı,. . ve bu refahı makındeşmckte p '" ·· t k / 
istihale, öbür taraftan memle- h lk k 1 h azar gunu e rar d . t,aJ •nkatürüd·· ur. a it esinin muasır ayala buldugu için emperyalist değtldırı kında bir makalesi, K<\zım Fuat Paşa karşısın a ışı; 
ketin yaptıjtı hamleler göz ınubak etmesini temin ve muasır Ne lslôv, ne Cermen, nede toplanacak Nami beyin i\lilli edebiyat ettiği binadan Kadıkö~c Siyasi hareketlerimi•.e tekabül 

~d•cek bir fikir cereyanı henüz 
l•bellur etmedi . Şööhreıli fıkır 
ndarıılarımız, şöhretli ve değerlı 

l'ri!f"iirleriınlz sanki birer •eshabl 

k•h;f.d;rler. Hatta gerinmeden, 

hatta sağa sola dönmeden uyu

Y~rlur. Bır tarafta Türkiye yep 
}eni bir inkilabın neşesi içinde 

önüne geUrflince vaziyet daha ı.tihsal vasıtaların• sahip etmekur. lslam lltihadı gibi geri fikirle- nakledilmesi tekuriir dnıış-
b '- bı k"ld da J milliı·ct<"İ cdcbh.·at unrnnlı b erraıı; r ıe ı e mey na G h lk k· 1 · · ı· h re b•xJı olabilir. slimcılık ~ ' · K d"k"" yurdun eş k enit a ıt esının re a ı ..., Darülfünun I b I . tır. a ı oye . 
çı ar. dünyanın dört nala gittiği en lslav ittilıadi ıeokratik rejim- ta e e erın- makııJc,i, Tııl:\t :\litnt beyin sınıf talebesi nakledilccl"ktır 

Bu değiıen cemil içinde artık seri ve en kuvveılı bir cere- !erin bir esertdı. Cermen itti- den bir kısmı dün talebe Tılsı nh rüyadan nyaııı~, l fa. B b r dersleri Hay-
kl·me mı"lletin dostu kimk dü•· u eş sıııı ın • d T k hadi ise büyük sanaylln tabu b" ı· d ı· ı· ı · ı · t ı c ı · k 1 ·nl' 

d 
yanı ır. ür iye için bilhassa ır ığin e toplanarak Jıu- ıt "ı ırı ıcyııı ııı o, ,,al rı d d Tıp fa ·ü tt~ı 1 

manı diyebileceğimizi tayin e e· b ] k neticesidir. Halbuki Türkiye bu arpaşa a u yeni ve al ve demokrat • h" Etem bevin Resimde inkılap, • d b •uretle ta· 
biliriz • Değiıen bünyenin gün ne teokrasi namına nede susı ma ıyette müzakerede / oldugun an u · 

Türkçüluxün en esaslı bir ga- k B l ı"r Sıtkt l • ·n ' 1 1 d vaııunda 
d Uygun bir " mevcut olmıyan büyü sanayi bulunn 1 d Cumartesı" c' · ıryı 11 •ı:ım )il· !ebenin ders ere e 

yeni ve vücu una yesıdır. Türkiyenin vaziyell, artık ıuş ar ır. 1 
h 

hesabına hududu harkinde hır nı7Jı~ı, Hayri :\lulıittin heyin suhlılet t•nıin "edilmıŞ O a • 
fikir manzumesine i tiyaçı var- Türk h•lkına boz kurt hikAyeılnl günü ihzari bir içtima ya· ' 
dır. Biz bu manzumeyi yapmak Türk istismar mıntakasını tasa~ur etmez. uyku, i':rcıımcnt Bclv:ııt heyin caktır. 

ve ileri sürmek iddiasında değiliz. ezberletmekten ziyade binaenaleyh (Turancı) değildir. pılacak ve Pazar günü T:ılıur, :\lchmet Nurctcin he- Yurdun P. C. N. ~ınıfı 
g~•ırJ·~· l 

' 1•1D en güzel heyecan arını 
Yaıı ·· k Yor . Ote tarafta sanat Ar 
~ Y•klıyor. Fikir adamı horlıyor, 
~rliyor .. 

Ancak görülen, hissedilen, ve halkını muasır makinelerle techiz Kızıl elmayı hudutların ma· kongre toplanacaktır. Bu yln Ay~cyc mani, ı\. Sırrı l b . F fakültesind~ 
1 d 1 etmek ve geniş halk tabakasına Av- ver asında aramıyor. Bahçesinde d ta e esı en 

mümasil memleket er en a ınan . .. . içtima a yeni birlik idare beyin Seylı\p, J lıban Rasim .. J'"klerıuden • lıu 
,. k Iı f·ki I bize bir ıs- rupalı olmak (yanı muspet ılmi din yetiştiriyor. h ti" . t'h b . . ders gor U . I ... mu ayese ı r er I J il cıl eye ın ı a ı meseleşı ı · ]) ı · d ki bına< :l 

ı; .. b·J· Bu istika· akideleri gibi kuvvete yerleşir· ıte bugünun mi !yet iği.. ıeyın m a~ıınııı hır ı isinıll kısın talebe şıın ı 
alb kı h d ·ı y ııkamet gostere ı ır. . d . b· ·d 1 5-..z l Et .... ··ı k . ~. u ayal enı en şe • T·· k' halkı için mek) ıtlya mı vermıyi ır ı ea aur em goruşu ece tir. modern şiir, hikfiye ye nc,ir- kalacaktır. • .. 

, -, durur, ncrle hatır için yo.. ı:1:,. ~r:... - u.: •re .. - - - - - .. - - ..... - - - - - - - .. - .. - - - - - - ..... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - .;. - - - - • - - - • - ... m 

- ----------- KUÇUK HABERLER /Yaırd~"? /C SPOB ) 
D... mck iizere vilayet brafındaıı • Maarif müsteşarı Kemal Jandannanın ıslahı edıınıız Deniz yarışları yarın Deykozda 

<'lliz ka::.alarına kar- inşa edilecektir. Zaim B· şehrimizdedir ve ma- zçın bir ll1;·i/ıa Türkiye Hild/ıahmer cemiyell kulü lcrin j tirakile yapılacak 
.Şı tedbir aloııyor Yolun bu kış sonuna kadar rif işleri ile meşgul olmaktadır. hazırlanıyor J,ıanbul mer~zınden: Rize, p f 
[)e111· k Beykoz,• raptı suretile _tamam· • Asker sigaralarının asker- Of, Sürmene ve havallsindekl 1 tanbul m tak ı f d 

r z azalarının önüne geç· " d lerdeıı ınaadası tarafından kul. Türk jandarnıasınm ilerde 1 d ın ası ara ın on 
,, 1~k için Şehremaneti ve Liman !anması düşüııülınrkte ır. tabi olacaıtı şekil ltal)•an te<- si Apze eve muhtacımuavenet ıertlp edilen deniz yanılan 
~aı d b" baıık·t te- !anılmaması için bu sigaraların " ' v t d 1 h kk d b B k 
d 

resi bazı tedbirler almışlar· • 0,küdar a ır , • kil atının a)'nı olacaktır. Yal- a an aı ar a ın a ir veci· yarın ey oz önünde yapıla-
ır d"I · ti l\\ıı. al renkli klıgıtlarla imali takar- b ı ıIJ· ı d k 

ve · Sa.ııdalcılar limanın akıntılı sisine teşebbüs e 1 nıış · . nız bu teşkilı\t memleketimi· e m ıye 0 an ianenin er· ca tır. 
1 lehlike!i sahalarında yolcu· cssesenin ismi Üsküdar bankası rür etmiştir. zin ihtiyaç ye vaziyetine cücem! afetzedegAnın iaşe Dcnizciligi te§ı·ik için ham-
~rın k" . . Biından başka sigara ktığıdı ve iskanının bir an aktem !anan ve lstanbul birincilikleri 

i<af tırek çekmek hevcsıııı olacaktır.. k·ı 1. levazım . 1 k . . göre bazı hususiyetler! lhtinı b k 
· etıneyecekler yolcular an· • AdJıyc ve a e 1 kaçakçılığıııa maııı oma ıçın cdcı:ektir. teminine medar olaca~ı cihetle mil"4 ı alan için de iyi bir 

tak ' . k ınüdürii Hüsnü B. trıtfııı inlıisır idaresi yeni ted· bu cmrihayre ıahsisen mer· tecrübe mahiyetine geçecek 
1 sığ ve tehlikesiz sahillerle ve eH_a .. saat 11 buçukh . B .. Pek yakında ihzarına baş ,_ d olan 1 ff k 1 •OyJa - birler düşünmektedır. u cum· 5ezimiz e sil&pzcdeg!n ianeol yarış arın muva a iyeı e 
. rcta ve denizin sakin za· evvclkı gun • • laııacak olan layihada jan-·1lanı · •et alırken curnıu ledeıı olmak üzre kadınlar içiıı namile bir defter arılmıı ve yapılmaoı için azami gayretle 
,. , arıncta saııdal kullanabile· l\nkarada ruş\ darmunın hakiki mercii de • 
.el\fn ·'. t 

1 
J"nd" yakalanmıştır· aı·ri tütün paketleri yapılacak, mürilvvetkArı mllle!in lanatı çalııılmıı ve güzel bir program 

.._. '''"r. Bu emre riayet et· meş"u ıa 1 ' • • tayin ve tespit edilecektir. ı y ·••ıveı • Kızkulesi famir cdılnıeK • acııi mıktarda tütünü havi olan peyder pey cemedılnıeğe vapı ınıttır. arışlara (;alaıasa-
• · 1 sandalcılar şiddetle cc· ' Bundan oonra jandarma tek b 1 ray, Alıınordu. Beykoz, u·· •· 
•ah t d · k ti ı · dar fakat aş anmııtır. -ııııcakJardır. e ır. . . Et!alin çocukların· ı·.u pa e ere en en bir merciden emir iılacuktır. küdar kuluplerl iıtirak edecekllr. 

t • Hımayeı • ""k adetleri çok sigara kağıdı k<>- --~•••!1111••••• 
1 

• • ·knıek fiatlerlııiıı bu hafta llaıı sekiz yaşından lıuru · o- Yeni layiha ile yapılaı:ak te~- M h • h Fenebahçe ve Halicin iıtirak-
\ıııde k'I t"nce ııulacaktır. ki k · k l il U aSlp anim 1 d h 
t 

oıı para artııı:.sı muh· l\1'arif ve ·a c 1 • "lı\t, ço · müte ·ı nı · olacak- eri e mu temeldir. 
1, Janlarııım ~ •t• 

, 1 1 ·~e1lJJr. ı::u~un sebebi dü:ı;'a şehir yalı rıektepleriııe tevzii Haııınılara malısu~ ~11 uk~ğpda· tır. Yeni jandarma 1 layihası lstanbul altıncı Noıer dairesi Bu yarışın bir husu•iy•ti var· 
",l ay fi~tlcrinin artmasıdır. . keti erinde 40 tane sıgar ·a ı ı B. j\J. l\Jeclisiııe bu sene tak- k 1 b 1 h dır ki bilhassa şayanı kayitıir . Aı-n· tekarrür ctnıiştır. k , uvvet i lr mu ıaslp anını ara-

i• t· ı zaııı~ııda Aııadoludaıı • Telsiz telefon şirketi hak· bulunacaktır. dim edilcçe · tır. maktadır. Tahsilı yerinde sıh· O da 2080 yardalık bu yanı 
" ıı·a • . l · d·· b· h il d d" ct• ca bfı mal gelmemekte- J;ımfa illfis ıııevzııtı ba!ıso anıı· • Diş tabipleri cemiyetı lıcy- ' • Dolma bahçe • Taksim hat- h . 1 1 uz ır satı · urin e one-

c ·t. l»atıarı karamı bir halde ı·,•c•<>ı beyan edilmektedir. eti idaresiııdeıı intihap edilen tıııın inşası için emanet ve şir- ati miaalt oan arın müracaatı. nıeçslz yapılacaktır. Bu •ureıle 
"lilttı· '· " ""' d k t ı t" f · ı Aderes: Yeni postane karıı.,ııda kulüpler arasında bir ıukım ih-
c·· -~uı;ıı için tıığday ta· • Lllu.oşla • Knyserl hattıı~ a_ zevat cvelki gün Sıhhiye ve- e ıeye ı ennıye eıi müştcre-

1• •er . - k . t b 1 Vlora han. tillifları mucip olan ıanıandıra 
ı,, ~ • ı ' cllermı.Jcki ıııalı sakla· 25 temmuz Perşembe guıılu kili Rdik beyi ziyaret ederek ·en Şetetkıka ta bıı ıınmıışlardır, ;;:;:::::::•:;:::::::::::;:::::::::::::::::::::; mt-selcııı ı.Öküııden halledilmlı 

.. , .. ırhr. 
8

. istasyo~unun teme· • iırimizde ulqııaıı Bulgar · k ıı. • ü~ı "ıJ akşanıı ır . diş tabiplerinin lavhalarına•diş- bır aç hoca yakalanmıştır. dernektir. Yarıı protıraını ~udur: 

1 ;,ı ardaıı Bey koza açı- leri atıiııııştıı · doktoru• yazmalarının mene- talebesi evvelki akşam telsiz le- 1 localanfan biri Zo:ıculdak Saat 
~1Jı '. LüyüJ; c~Jı,lcniıı inşaatı Çu· • Antrepo buliraııtnı izaleye dilmesi lıakkıııdaki karara ait lefon stüdyosunu ziyaret ctnıiş, J\.laarif idaresine ıncıısup Yunus 11 iki çılı• Haıuoılar 800 yarda 

ı .. ıııy:ı ı el ., J"I . 
1
. 1 1 komisyonca altı antrepo 1 · · · T ıı 15'1"•k l\lüpıedi 1-:?00 • $ . · .. a ar ı. :m al e ı mış ır. ça ışaı .1 • r itirazlarını söylemişler vekil ,. te sız samılerıne ürk ve Bul· deııdidir. Diğeri ı lafız fiasaıı 1 ~ • -

. • :re,.ıaııcti ile idarri hususiye açılmasına karar verı ~ışır. · beye görüşmüşlerdir. gu marşları ile bazı Türk fıa- ve Hafız Ömer rfeııdilerdir. l l,JOl4J • • 
1600 

• 
••as 

111 
_ • !(ıyınctlf Atletiınız Besım 12 Oç • • 20ÔO • 

r• ' ua Yapıbı bir ililiifo go· · • Amerika darülfünun talebe- vaları çalmışlardır. lfocalar derdest edilerek ka- !2,':IOTek • H, anımlar f.J\J\ • 
' Çııb ki •ı•caristan şaınpıyonasıı•a gı_r· ,,,,.,, u · ııdaıı ilib,ıreıı ı-ukart- " • 1 sinden mürekkep bir grup cıı· • Evelki g!iıı fatih camiiııde rakola sevkcdilınişler ve ııeza- 14 Üc • KıdemlıÇubu~İu·fl.1'. 

r
Y•a ı.loirrıı u•.v.•ııı c·'ecck yol ıııck fi7re Peşteye cbvet edı. . rd " " u ma "ünü şehrimize gelecektir. arap harflrrile tedrisat yapaıı ret altına aluııııışlaruır. 15 Tek » c 1200 ye • 
J~Yk • 02 • Şile lıattına raptedil· nıiştir. 

• J 5 Jolkı çıfte dJnekli 16
600°0 

» 
' kıd<mlı l 

H t 1200 • 
ı <ı ikı • anını " 1 ıoo 
l () ~ (.' ç hanımlar 

16 45H; t7-30 s.h.d~ 
• ' h~ril.'.İ ıniit ıbaltılar 

pu' an · it •I yar<. 
17,30 Sur'at l'ıizn" L 4 ·so~ 

B aJc y•rııı ıerr•"'' · 
:~.30 J\.;~;.,enıeı )~· 800 • 
19 Pesıni g·çll . . r, ikin· 

Her JBrl'llD birıncı l :ı 
. . I p11 ,·.ın alaı ak 

1 "I urun ıı • 
cıs ._ , -. it - ı..;anı· 

k Pu• an alan g ~un ' en ço 
. ı· Ian ,.Ji!,.celtı•. 

pıyonu ·d· 
Vefa Balikesirc gı ıyor 

Vefa kulübü spor<tıl rı •l:ug 
. ldtası i\indc Rılı-

tosun son 
kesirde bulunarak orada Ballik r 

d 1 · ı foıhol n• nt etlıın 
i mancı arı e 

1 d' karıılaıacakıır. sa l&~ın u 

Mıntııkıı kongresi 

1 b 1 Mınılla ından : ,fail U /fl/'l'Hj 
l'\'lıntaka adı koııgrt ı 9 h 

.. .. B ·oğlunda dun il· 
cuoı• gunu <) d k· 
. 1 lk lırkuı merkezin e ı 

rıyet ıa k J I ~ 
d .-lonunıuzda • tc ı • • 

1 nıın nlıı 440n<ü 
lif. iıamııamei al 
madde ı mu:ibince Mınt aınW 

d crnılyrılerinlıı 
mcnıup ı ınon nk 
·çer ınurahhaalarıle ::: or 
u d ı onda teırıflrri "" gün e ... 
olunur. 



420 saat 21 
Yeni hava rekoru 

Eskisinden yedi buçuk g:ün 
daha fazla dır 

Tayyareciler fırtına çıktığı için yere 
indiklerini sôyliiyorlar 

Scn-Lui, 30 (A.A) - Sen-Lui-Rohen tayyaresi 420 saat 

2} da1'ika yahi t\"Yelki rokoru kazanan Angclinn tayyare
~indrn ndi buçuk giin daha fazla. müddet havada kaklıktan 
rnnrn dün akşam 15 bin seyircinin gözleri önünde yere 
inmiştir. Toprnp;ın çammlu olmasına raJtmen ycrr- inme es-
11:ısında hiç bir arızn olmamıştır. Ta yyare.cilcri muayene 
eden doktorlar ikbini de gayet iyi bir halde bulmuşlardır. 
T:ıyyarccilcr kazandıkları 31,255 dolarlık müi\tliatı ·paylaşa

cakl:mhr. 
P:ıri~, 31 (A.A) - Sen-Lui, Robln tayyaresi fırtına <lo

Jayı~ilc yere inmişt~r. J~ğer fırtına çıkmumış ol~aydı uçu
~un:ı r.lc' am edecektı. 

Y unanhlai idari ıslahat yapıyorlar 
Atina, 31 (:\.A) - 1 liikı.'ımet idari ıslahat icrasına karar 

,·crmi':'tir. Bi.itiin memleket 1 l yahut 14 mıntakaya ayrı-
1.:ıcaktır. 

l(oministlerin bayramı: 1 ağustosta. 

Bütün Avrupa memleketlerinde andlşe ile 
beklenen gfln bug"/Indflr 

Paris, 31 (A.A.) - Ko111ürıist fırkı\!:ı ınerkezt komitesi aza
smc!.:ııı biri ılr, Huınaııite g-azetesi nıuh;ırrirleriuden biri ve 
r.0münist grupund:uı bir katip tevkif edilmiştir. 1 ağustosta icra 
cd;Jmcsi muhtemel ııünıayişlerin men'i masadile jandarma, pi
yade ve !:·ııvJri kıtastı g-elmiştir. 

Atiıı :~' 31 ( A.A) - Büyfık şehirlerde komünistler tarafım.fan 
ıı~ı+:ıııgi bir sui kast tcşebbii!-üne mani olmak için lazım gelen 
tedbirler :ılınmıştır. Mühim ııokt&.lar kuvvetli müfrezeler tarafından 
ın:ılJ~faza edilıııektedir. Sefaretler ve korısolosaııcler de mulıafaza 
:ıltrn(} alı:ımıştır. 100 kadar komünist tevkif edilmiştir. Tevkifat 
,ie',· .. m etmel tectir. 

Ri.a;~, 30 (A.A.)- .Zabıta ı omiııist malıafilinde tahrriyat yap
r.ıı} bir ço'.< vesaik ve bilhassa komünist enternasyonali tarafın
<.fa•1 1 A~ usto~ münasebetilc gönderi imi~ bazı talimat ele ge-
çiril~ıiştir. 17 kişi te\·kif oluırn:uştur. 
-~~----------------_;. ____________________ __ 

[: ~ fuıkdui ] 

fzmirde iki muhakeme 
----~------------

Qogurdu~u çocueu kör bir bıçakla 
doerıyan ana neler söylüyor? 

Ve bir de aşk macerası .. 
lımir ağır ceza mahke

mesi vicdanları ürpertecek 
xv.dar feci bir davanın rü
yetine başlamıştır. Dünkü 
posta ile gelen Yeni Asır 
refikimiz bu hususta şu 
malumatı kaydediyor: 

Kilizman karyesinden 
Mustafa kızı Zeynep Süley
man namında birisinden 

bir çocuk dünyaya getirmiş 
ve çocuğunu doğurduğu 
gece bıçakla boğazından 
kesmiş ve kardeşi F ettahm 

yardımı ile yavruyu bir 
sepetin içerisine koyarak 

derenin kenarına atmıştır. 
Maznunlar iki jandarmanın 
muhafazasında salona ithal 
edildikleri zaman bile yüz

lerinde vahşet alaimi belli 

bulunuyordu. 
Müstantik kararnamesi 

olunduktan sonra reis bey 
maznun Zeynebe hitap e

derek dedi ki : 
- Kalk bakalım Zeynep! 

sen çocuğunu biçakla kes
miş, bir sepetin içerisine 
koyarak dere kenarına at
mışsın. Anlat bakalım na
sıl oldu? 

Zt:ynep - Hayır efen
dim, ben öyle insan deği
lim, hiç bir ana evladını 

keser mi? 
Sen çocuk doğurdun 

nıu? 

Evet. 
- Kimden? 

Süleyman dan. 
- Çocuğu r,e yaptın? 
- Çocuğu geceleyin al-

dım, Süleymanm evine gö
türdüm, bl! çocuk senden 
o!du, nasıl yaptın ise öyle 

bak dedim. Süleyman da 
aldı kabul etti, üst tarafını 
bilmiyorum. 

Reis - Sen kalk baka
lım Fettah şu işi anlat? 

Fettah -· Benim birşey
den haberim yok. 

- Senin kızkardeşin do-
ğurdu mu? 

- Doğurdu. 

- Sen nerede idin? 
- Köylere işlemiye git· 

tim. 
- Müstantil<likte kızkar

deşinin çocuğu kestiğini 
k!rar etmişsin? 

- Hayır efendim, ikrar 
ettim amma döğdüler. 

- Sus, sus müstantik
likte dayak olmaz. 

Halbuki Fettah müstan· 
tiklikte verdiği ifadede 
vak'ayı şöyle anlatıyordu: 

11 B d. - un an yirmi gün 
kadar evveldi K d . 
b 

. · ar eşım 
enım yanımda b" ko:: .. . d ır a .1 am 

uzerı oğurdu Be tt · n ya ım 
sabaha karşı beni u d ' yan ır· 
dı. Bana dedi kı" . .. B · en 
ç~~uğu kestim, sepetin içe-
rısıne koydum götür at 
ben de sepetin yanına gi;~ 
tim, çocuğu beze sarmış 
sepetin içine konmuş gör
düm. Sepetin içinde kanla. 
rı görünce müteessir oldum 
ve sepeti götürmedim. Ken
di, aldı iötürdü, bırakmış 

geldi. Çocuğu kesen ve 
götürüp atan kardeşimdir. 

Çocuk doğduğu zaman 
"vak .. vak.. 11 deye bağırıyor 
du. iki saat kadar bağırdı, 
sonra ses kesildi. Demek ki 
o znmnn kesmiş olacak. 

Zabıta tahkikata da bu 

eıw: 

ı'ürkçe, Almanca, Macarca, 
Rusça, Sırpça, Rumca, Romen
ce, Arnavutça Jisanlarile konu
şurum. Sirkecide Halep otelin· 
de Bcsnah Mustafa Hilmi ad
resit:e müracna t ediniz. 

T~·ıı.tro •e ılnemalar: 

1STANfJUL TJY ATROSU 
l Ağustcs perşembe günü 

akşamı Beykoz aile bahçesinde 
VAN GÜLÜ 

Komedi 3 perde, müellifi: 
Şevki Süha bey. Ayrıca mono
log ve saz. 

Bu a.kşam ferah sinemad? 
komik cevdet bey temsiJleri Si
hirb:ız meşhur Harlandonun iş
tirakilc mösyö Anastas bale 
heyeti birlikte . .Monoloğ dram 
komedi sinema ve saire. 

TAVZUI 

Beylerbeyi musiki heyetinin 
lnktlap tiyatrosu ile alakası ol
madığı görülen lüzum üzerine 
arzolnur. 
Beylerbeyi musiki heyeti reiı;i 

Santuri Hüsnii 

Terzi aranıyor 
Giilhane hastanesinde mün

hal (30) lira ücreti şehriyeli 
terziliğe talip olan hanımla

rın müdüriyete müracaatları. 

ZAYl - Kılıcali şubesin

den aldıg1m terhis tezkeremi 
zayi ettim yeni~ini alacağım. 

Rize AnbaJı kövünden • baş o~ullarından Osman 
ojtlu l\Ichmet 319 .... ........................................... .. 

ifadeyi teyit etmekte ve 
çocuğun kör bir bıçakla 
kesildiğini tespit eylemek-
tedir. Lakin maznun cana
varlar hakim huzurunda 
~ürümlerini israr]a inkar 
eylemel_<tedir1er. Hukuku 
umumiye şahitlerinin isti· 
maı için muhakeme 11 
ağustosa talik edilmiştir. 

Diğer ve.k'aya gelince 

Bu maalesef fena bir şekilde 
nihayetlenen bir aşk macerasıdır. 

Aynı gazete bu hususta şu 

satırları yazıyor: 
henüz bir mektep talebesi 

olan genç bir kız, (M) hanım 

(N) bey namında bir erkekle 
sevi~mektc ve mektuplaşmakta 
imiş. Bu mektuplann.hirisi mek-

tep müdürlüğünün eline geçmiş 

ve tahkikata başlanmışhr. Kızın 
vaziyeti mektep idaresince de 

tüpheli görülerek (M) hanım 

muayeneye ııevk edilmiş ve ne
ticede bakire olmadığı anlaşıla

rak mektepten tardedilmi~tir. 
Bu suretle mektepten ko~ul

duğunu gören aııkı genç de 

vaziyete agah olmuş (l\ı1) hll
nımdan üzünii çevirmiştir. Mek
tebini ve aşıkını kaybeden (M) 
hanım kedlııini bu vaziyete 

düşürenden intikam alınağa 
karar vermi~ \e müddei umu-

mihğe bir istila vererek bikirlntn 

eniştesi (S) bey tarafından izale 
edildiğini beyanla davn ikame 

eylemiştir. Müstantiklik tarafın

dan icra oiunan tahkik.at esna
sında bir çok zavahn ıfaddt?ri 

alınmıı ve (S) bey hakhnda 
lüzumu muhak~me karan verl
lerek tahkikat evrakı şehrimiz 

a~ır ceza mahkemesine tevdi 

olunmu~lur. 

Adanada 1 O bin köpek 
öldürüldü 

Adana bt-lediyesi sokak kö
peklerine karşı devamlı bir 
mücadele açmııtı. 

Belediye mcmurlan 9 ay zar

fında 1 O bin köpeği zihirlcmek 

fluretile imha etmittir. 
Fakat son zamanlarda köpek

ler eheriya atılan zehirleri 
yememektcdirler, lıaua zehirli 

ekmek d.~~ılan belediye mc
mcrlannı hören köpekler balı

çelere doğru kaçışmakta imişler. 
Belediye köpek toplamak için 
İstanbula kıskaç ıipartt ctıniıtir. 

, 

1 

VAKiT 1 t.§ustos 

Maliye Vekaleti, 31 Mayıs 1929 tarihinde hitam bulan 1928 seneimaJiyesi 
varidat hesaplarını kamilen almış ve bu hesaplardan vücut bulan mukayeseli 
neticeleri iki tablo halinde halkımızın enzanna arzetmeyi faideli bulmuştur: 

Birinci tabloya ait izahat 

Birinci tablo, ı 927 ,,e 1928 seneleri umum tahakkukat 
ye tahsiJatının mukayesesini göstermektedir. Bu tablodaki 
tahsilat sütunları ı 927- ı 928 senelerinde haliye Ya sabılrndan 
Yaki tahsilat yekiınhmnı ihtira etmektedir. Bazı tahsilat 
yekunlannda, tahakkukattan fazht tahsilat görülmesi de 
bundan ileri geJmel<tedir. 1928 ~cnı.:sindc umum tahsilat 
ı 92 7 senesindeki umum tahsilat yekunu olan 20 ı ,4 {4,82 2 

liradan 1o,83 8,644 lira fazladır. 
Bu fo:dalık varidatın normal olan inkişafı netayicidir. 

Hazinenin bazı fc\"kalade y:ıridatı bu yekunu 2007,277.700 
lira idi. l 928 senesinde tahakkukatı umumiye mıktan 
220,J 50, 143 liraya baliğ buhınm:ıktadır. Bu rnziyetc göre 
J 928 senesi tahakkukan umumiycsi fazlası 13 ,07 2,44 3 Jira 
tutmaktadır. Şu kadar ki 1927 senesi tahakkulrntı umumi
yesi meyamnda resmi telgraf ücürntı dahil oldu~u gibi 
ı 928 senesine ait bulunan 220,) 3o,14 3 liralık tdhakkukau 
umumiye meyanında da 3, 7 55 ,5o2 liraya balig olan resmi 
telgraf ücuratı, itibari bir tahakkuk olması YC esasen ı 929 
senesi varidat bütçesinde tamamen tay edilmiş bulunması 
nazarı ·dikkate alınarak, tenzil edilecek olursa J 928 senesi
nin hakiki tahakkukatt umumiycsi 2 ı 6, 596,6 3 l liraya 
inmekte ve bu vaziyete göre J 928 scnesi!ıtkki umumi 
tahsilat 1 nisbeti de 0io9/ /98 miktarına yükselmektedir. 

İkinci tabloya ait izahat 

1928 Mnli senesi varida.tı umumiye mulıammeııaiı 207,.199 li
ra. idi. 1928 seııes.inin tahsilat.ı umumiyesi ise 212, 253,466 liraya 
baliğ olduğuna göre ınuhammenata nazaran tahsilatın fazlrısı 

55,080,267 lira tutmaktadır. Şu kadarki bu mikt:ırı ı takriben 
dört ıtıilyon lirası k:ı.mınu mahsusu mucibince emvali metruke 
hesabı carisinde mukayyet mebııliğııı hasılfüı mütdcrrikaya irat 
kaydedilmesim.len mütevellit Ltılllnın:ı ktadır. 

1928 Mali senesindeki masarif ve nekit muamcHitma geliııce: 
1 - 1928 senesi masraf bfttçesi yekunu 207,169,388 lira idi. se· 
nei maliye içinde tahsis.ıh munzama olarak 2,672,059 lira ve ıııı· 
susi kanunlariJe fevkalAde tal1sisat olarak 10, 318, 71 ı lira aJını111' 
olunmasına göre 1928 senesindeki tahsisat yekuııu umuıııi~1 

220, 160, 158 liraya baliğ olmuştur. Bu yekunu umumiden ı,99J,059 
liralık tahsisat imha edilmiş ve Düyunu umumiye bütçesine nıe\'' 
zu bulunan tıllısisattan 10,558,059 liralık tahsisatta istimal edil-

miş bulunması itibarile 1928 senesinde istimal edilmiş buJuıı:ı11 

tahsisat yekunu umumisi, bunların tenzilinden sonra (207,61 ~.010l 
Jiraya inmiştir. 

Bu suretle bulnnan yekundan da, memur münhal§tından ıııi:• 
tevellit takriben iki buçuk milyon liralık tasarruf yapılmış ve uıO· 
tebaki tahsisat ve bilhassa masraf tertipleri hemen kamileıı slrl 
ve istimal edilmişti!"'. 

2 - 1928 mali senesi gayesi olan 31 mayıs ! 928 tarilıinJeıı 
1929 mali senesinin mebdei bulunan ı haziran 1929 tarilıire 
müdevver nakit 190,045,000 lira.dır.Ancak bu miktarın 13,000,~ 
lirası hususi kanunlara. müsteniden akdolunao mukavele nanıelc' 
namelerin mütevaliyen ve kısa bir müddette tesviye edilecek 
taahhütleri karşılığına ait bulunduğuna göre hakiki müdevvef 
nakıt mikdarı 7,745,000 liradan ibarettir. 

* 
1928 mali senesinin varidat, masraf, muamelatı nakdiye \'ıt' 

ziyetlerine mütedair yukardaki terhislerin mlıtalaasmdan sarihaıl 
anlaşılır ki, kütçe talıminatımız samimi ve isabetli olduğu gibİ 
bütçe ifası kabul edilmiş olan hizmetler ki bu hizmetlerin en rııll· 
him kısım memleketin umranına, iktisadiyatıınızın inkişafına, ıı:ır 
kımızın refahrna matuftur, temamen ifa edilmiştir • 

Bu meşkQr netic", memleketimizin c;ok tabii bir seyri inkif1
' 

fına ve milletimizin hayati kudretini göstermesi itibarile soll 
derecede memnuniyeti muciptir. 

fa.blo No:ı 
' • ı illi 

927 ve 928 seneleri başlıca tahakkukat ve tahsilatının 
mukayesesini f!Österir tablodur 

v·aridatın 
nevileri 

Musakkafat v. 
Arazi v. 

Kazanç v. 

Sayım v. 

Maktu zam v. 
Hussui istihlak ve 
Muamele ve. 

Damga 
Sair varidat 

Gümrük v. 

Sair maddeler istihlak 

Tütün inh. 
Şeker petrol inh. 
lıpirto Ye Kiiulii m~ırubat 

Gayri resmi tlgraf 

. ) 

Tahal(l{ıık:at 
927 928 
Lira Lira . 

5760730 6469584 
7200273 7476724 

13551143 13564253 
13048167 12146685 

1443761 1380650 
1118180 735598 

17815748 19572604 
5332777 7801913 

31409216 33893633 
29342666 33864026 
17660780 17863285 
21800000 22500000 
11501199 12203406 
4150000 4893469 
2970064 2592705 

1,ahsilat 
927 928 
Lira Lira 

5079367 5897110 
6046935 5741997 

13150290 13474116 
12954136 11905658 
1419858 1380712 
1392455 6rot3o 

16822491 18618551 
5341155 7802446 

32462610 33313319 
29342666 33864026 
17660925 17863285 
21800514 22500000 
11571199 12203406 
4150007 4893469 
2970064 2592705 

4521360 
202505 
700000 

702207 
743469 

o 

Tablo No: 2 

901482 o 
63111 o 

382582 o 
o 1796060 
o 2461291 
o 850709 
o 4521360 
o 202360 
o 699486 
o 632207 
o 743462 

377359 o 

927 ve 9'.ı8 seneleri bütçe muhammenatile batlıca tahıilötın 
nıukayesesini eösterir tablodur 

o 
o 
o 
o 
o 

377359 

927 senesi 928 senesi Muhammenata nazaran 928 senesi 928 senesi · afl Muhammenata na.zar 
tahsilatın bütçe 

fazlası noksanı muhammenah 
lira lira lira 

o 420633 5750000 
o 3453065 8000000 

umum tahsilatın 
tahsilatı faz\ası noksanı 

lira lira lira 

5897110 147110 o 
5741997 o 22558003 

13474116 174116 o 
11905658 o 1111342 

1380712 5712 2994288 

603130 o 49681° 

18618551 o 1031449 

7802446 2202446 
o 
o 

33313319 5682840 o 
33864026 2864026 

136715 17863284 o 
22500000 500000 

o 
o 

12203406 1203506 
1()65:31 4893469 o 

2592705 o 401295 

.2650290 o 13300000 

383136 o 13023000 

169858 o 1375000 
1292455 o 1100000 

822491 o 19650000 
841155 o 5600000 

4639131 o 27630479 
o 4657334 31000000 
o 339075 18000000 

3400514 o 22000000 
1571199 o 11000000 

o 2649993 500000 
. o 29936 3000000 

bütçe umum 
Varidatın nevileri muhammenatı tahsilat. 

lira lira . 
MusalC.kafat v 5500000 5079367 

Arazi v. 9500000 6049935 . 
~azanç v. 10500000 13150290 
Sayım v. ·· 12571000 12954136 

Maktu zam v. 1250000 1419858 
Husususi 'istihlak v. 100000 1292455 
Muamele v. 16000000 16822491 
Damga v. 4500000 5341155 
Sair varidat 27823479 32462610 

Gümrük v. 34000000 29342666 
Sair maddeler istihlak 18000000 17660925 
Tütün inhi. 17500000 21800514 

' 
Şeker, petrol inhi. 10000000 11571199 
İspirto ve küullü me§rubat 6800000 4150007 

Gayri resmi telgraf 3000000 2970064 



(Çorçil)in 
! hatıratı 

Bı:taraf mıntaka 
Mılttefikler, 'l'rakyf1daki. Yurıaıı balıiyetüı • 

.myu.fwıu kurtarmak istiyorlardı 
-30-

Yunnn hesap>1zlığı ve rnüı· 
tefikler tnraf ından gösterilen 
betnet ve ihtilAfın, müttefik· 
lcr nrıısındaki intirikaiann 
hnıırladığı, fclılket, Avrupa· 
mn hn,ına musnlltıt olmuşru. 
Sevr muahedesine vazı irrıza 
edenler, Yunnnistanı kalkan 
gibi kullnnnrak kendi hayal· 
hanelcri11dc gizlenmişlerdi. 
Bu kulkan parçalanmıştı. AV· 
rupanın harbe avdet etme· 
sine karşı, ancnk birbirleri 
ile rcıbırıısı olmıyao bir kaç 
tuhur ln~U1,, Fransız, İtalyan 
ı kcri duruf\lrdu Jımir alev· 
lcri ve korkunç kJtalleri Is· 
tnnhulu bekliyen aki~d 
gösteriyordu. riirkJerin, .AV· 
nıpi\yı, yeniden istill ettne· 
lerinln neticeleri. Jıesap edil· 
rniyecek derecede idL Türk 
ordusunun lstanbuldaki mt
ftabl ve askerlerle kesbi kııv· 
Vet etmesini müteakip Trakya· 
da ki Yunanlılarla hırı> etm· 
sl bir Balkan harbin• müncer 
olurdu. 

Türklerin bir mukavemet 
görmeden, Avrupayı gene 
bir fatih sıfacilc girmeleri, 
umumt harp csna:,ında vuku 
bulan hadisattan sonra, miit· 
tefikler için en biiyük zillet 

olurd\L l\türtefilderin, Türklyede 
olduğu kadar, ı.hlç bir yer
de galebeleri tam değildi. 
Şimdi ise, muvıffRkiyedl bir 
hnrbln bütün aemerelerJ, Ca· 
nak&alcde, Filistin ve Irak 
çöllerinde, SeJı\nik cephesinin 
batıkhklırındlt bu seferi 
~vvetleri besliyen gemilerde 
ölen binlerce askerin kazan· 
dığı çelenkler, bUtün ·mUtcc· 
Tiklerin sarf etdklerl hn:r.inelcr 

kullandıkları s\JAhlar, feda 
etttklt:rl insanlar, hacıı1ctaver 
bir neticeye kurban oluyor· 
du. Türkiycye karşı ihraz 
olunan mutlak ve kat'! zafer 
onu kazanan ordular tarafın
dan sulh masasına kcınnıuştu. 

Dört sene gcçml~, ve bu 
müddet zarfında siyasiler bu 
zaferi mağlöbiycte çevirmiş
lerdi. Bu dört !ene ıarfında 
Yalnı1., harp sahneleri üıerin
de d~ğil, çocukhır, kachnlsr 
ihtiyar ve zaif in anla" mii
tee str eden hedefsiz bir 
rnuharebe dcvnm crınişti · 

. A nupu ile Amerikanın bü· 
tun cazip iddiaları, siyıısilc
rin biitün beliğ nutukları, 
ko111ltelcrin ve komisyoııln
rın ım kovanı gibi faaliyet· 
lcri mlithlş kuv\ etleri haiı 
rehberleri bu feci neticeye 
i al etmişti. 

Fakat rnuhakknk ki, son 
Söz henüz s6ylcnmemişt~ 
rnuhakkık ki henü:z Yl4kit 
Vardı. Gerçi fellket ıelAfi 
edilemezdi. fakat müttefikle
rin itibarından geride kalını 
ll'ltthnfaz;ı edecek ve Avru
P.yı yenl bir yangından 
Vikaye edecek bir 6Ulh• 101-
k~n vardı. Burada vaıiyet 
kat'i bir şekil aldı. Çatalca 
hattından 1zmitc, Karadeniz· 

den Çanakkalcye kadar ls
tlnhul etrefıadaki saha, bita
raf mıntaka ilAn olunmuştu. 
Ankarn hükömeti bu bitaraf 
mıntakuya htirmet etmeği 
kabul etmişti. Bnrası ';f ilrk 
~bitlerinin iştirakJie tahdit 
edilmişti. Mıntıkanın hududu 
snrihtl. 

tın easaver vazlyecten 
kurtulmak istlyerek fstın
bula girmeyi istihdaf 
ettiği zaman müttefikJ~r ~l· 
taraf mıntakanın kudııyetınl 
llAn etrrılşler, lrigtllz, Frıns.!!' 
lta1yan aıkerlerl safh harp 
halinde ilerlemişler ve bu 
mıntakayı müdafaa içln bay
raklarını açmışlardı. Yunanlı· 
Iarın Anadoludaki ordularını 
kururmalc için yegane çare 
olan lsunbul işgaline muma· 
naat edildikten sonra Türk· 
Jeri de bµ mıntalcaya teca
viizden alıkoymak ve onla
rın Tarakyadaki Yunan as· 
kerlerinin bakıyeslni imhadan 
alıkoymak ta bir vazlf e de
lil mtdt? Jngiltere başvekili· 
nln, Yunanıstan lehine olma
sına rağmen, FrılnSA ve lcal
ya ile birlikte hareket ede· 
rek Yunanlıları durdutduktan 
ve onu lstanbula 50kmadık· 
tan sonra ayni devletlerin 
ayni vazifeyi lfı etmekte 
devam icap etmez midi? 

Hakikaten biz lstanbuldan 
gemilerimizle çekilerek padi· 
c;ahi ve onun nazırlarını, mü· 
~ 

tarekc nhk:\mını icra husu· 
sunda bize yardım eden \'e 
biılm tıtlimatımıı dairesinde 
harakct edenlerin hep lni, 
birer vatan haini olarak mu· 
hakeme edilmek üzere tcrk
edccek mldik'l Kulaklarında 
lzmirin feryatllfı çınlayan 

üç m\Ulzzam devlet, müsel· 
J&h Adamların yaklaşmaları 

~izerine kaçıcakl1r mldi't Bun· 
llar, vazıyet ettikleri ve me-
suUyetini deruhdı ettikleri 
şehri intikam ,.e kör anır· 

ştyc mi tcrkedecekterdi? Bun
lar yapılmıyncaksa blöften 
fazla bir şeye ihtiyaç vardı. 
ya her KY yıkılacak yahut 
metanet gösterecektik. ltalyan
Jardan fazla bir şer bekleml· 

yorduk. ..... ) 
Be!Joğlu be,lncl .,/lı lıu~k 

ho/elmlilinden : 
Heybelt.dada karı Vaail .oka· 
ğında 14 No. da mukim iken 

~ *emetaMt• meehtıl bu-
lunaıı hplro ÇOIM efendiye 

Nihat efendinin ai11tmetinlı0e 
at~m olan 300 liranın tahsili 
ıımnmda daireye nıOraaat ede· 

rek alelusul tebliii muktui ihbar· 

e mahalli ıbmellnlıin meç· 
ııaın 

hul olması hasebile teblij edile· 

I
• ve illnen ihbarnamenin 

mem" 
tehlltln• karar verılmlt oldu-

d 
L--uclbi kar11 tarihi 

tun an DCJ••· 
iludan tUbaren bir .., ..,hada 

929-7129 cloqı nuaMl'•Y• mü· 
ederek U.-ual bir ltiru 

rw;llt ,_L _ı,_.J_ 

ı .J~ı.inlı tuaıruc 
deraıeyaP e'j tlllCl\lltl 
)l.kkınııda muamele! kuunlJe-
niP ifa edılec~l malam ve hl· 

rind ihbarname tebbll -•mual 
kaiıll olmak nsere ilb olunur· 

BaktıriJolll Do. lblı 1 
Ba1cterl\"o1oji laburatu\'lrı 
Pek dakik kan tahlllltı. 

'"lii) 1curc)·v•t 
(vaaerınan teamu 
tadadı, tifo ve ısıtın• hasta • 
bklan teşhisi. idrar, batpm. 

....... cahlilia. Ottrı aıikros· 
cer.-, .. k 
kobi ile frengi tıharrısı. an 
bınlın ve ergenJlk için 
~0,1111 ... ıar. sütnine muaye-
nesi yapılır. 

Çivantolunda SultanMahmµt 
diJ'befiJWflStnda telcfoo Is. 961 

lstanbul maarif Eminli
ğinden: 

!:.~~f.~!11-'-st_a;--.ı:-;ı-:k-Ay•:•d~•l•ı ~-~--:-k~•-:n-atı_. 
Seyriaef ain llahkımıarında ~eh Mt•hmeı Ccyl:\ni mnhalle· lsıanbulda bıılundu~ı anlaşılan F..dirne kız muallim 

mektebi miidiiriı Sıılih Be~ in derhal maarif Eminliğine 
. 1 müracaatL 

Ankara P. T. T. baş 
müdürlüjünden: 

Ank11ra po ta ve telgraf baş müdiiriyetinc merbut mcr· 
kezler arasındaki po~to sürüciilUkletl bir a~u to 929 tarl· 
hinden itibaren yirmi glin müddetle miinaknsaya çıkarılmış· 
cır. Taliplerin mahnlll posta ve telgraf müdiırlükkrine mü
racaatları lüıumu iltm olunur. 

Yeni 
icra ve iflas kanunu 

Şerhi 
lstanbul lora reisi Ahmet Refik Beyin bu mil • 

kemmel eseri neşrolunmuştur. Mumaileyhin bu hu • 
sustaki ihtisasına göre eserin mülcemmeliyetinden 
bahsetmeksizin karilerimize mütaleasını tavsiye ile 
iktifa ederiz. 

Merkez acentetl: Galata K6prU 

bquıda. Bey<>Qlu 2362 Şube 
ıceQtetl: Mthmudlye Han& altında 

laıanbul 27 40 

Trabzon ikinci postası 
( fZMIR) vapuru 1 AQuıtoı 

Perşembe nkşamı Galata nhıımın 
dan hareketle Zonguldak, İne
bolu, Sinop. Samsun, Ün} e, 
Fatsa, Ordu, Giresun, T rabı.on. 
Rlzey~ gidecek 1 c d&aiitte Of. 
T rab2.0n, Polathane, Gtreıun, 

Ordu, f ataa, Saııuun, Sinop, 
lneboluya utrayarak gelecektir, 

lzımır snrat postası 
( G'ÜLCEMAL) vapuru 2 

AQuıto Cuma 14,30 da C~atrJa 
rıhtımından hareketle Cuınırteıl 
ıabahı İunlre gidecek ve Pazar 
14.30 da liınlrden hareketle 
P~e11 ..bahı ae)-tlr. 

Vapurda mükemmel bir or· 
kestra 'e cazbant mevcuttur. 

sjuin Kafe li okaAmda 1 ·o, ıo. 120 hi &e iıi· 
barile 32 bucuk hissesi saıalaraktır. Meıkiır 
hi enin mul;ammen bedeli 13ö0 liradu•. Mü· 
zaycde 5 nğustos 929 pazartesi günü saat 15te 
n fterdarhktaki. alı~ komi yonunda yapılaraktıt 

+ Sotılık Jellnnen al;t oe edeıJ"'au - ~barqJ.J 1 lı' ~z 
yanında 144 numaralı un değirmeninde me\'CUt alekurık 
motörlcri buğday )ıkar Jnvnç ve karmuk makineleri, beh~ri 
ycdiscr metre tulundc un '; buğday ele\ aturlan ve ı:ı~re 
1 

. )" ı deli OJ25 lıra 
n l t kalem o!At ve cdc,·at., muhnmmen >e " 
.1lizııyede 4 a~ll cos <ı'29 paınr gunu saat 15 te Defterdar· 

Jıkta ynpılncaktır. KR. PA. 
Kil. p \. 

lngillz lirası ı 000 00 Felemenk {ilorlni 
8

4 OO 
r r s oo l··ll\•ıı lireti 

1 
O 

35 
·mn~z ırnnw ~ " ı 
Alman markı 49 20 , ~evyork dolar 207 OO 
AHısturya ŞilinJ 29 oo Romanya ley 

1 ıo 
Bclçikn belga 28 30 Jsviçrc fırangı 39 SS 
Bulgaristan lC\'tı ı 20 Çcko)lavnkya kurun 6 os 
Mı ır lira ı ı 025 oo Yugosla\'yıt dlnnn 3 

25 

1 pnnya pcçeta 3 ı oo r\Jo,.,kO\ a çen oncç 10
4
9 :ı: 

Fiatı yüz elit kuruştur. Satış merkezleri lstanbul· 
da Vakıt, Cihan ve ikbal kütüpaneleridit. 

YLJnnni t:tn drahmi 2 30 l O ruble muka ;0 
Antalya Postası lstanbul V tldyetl Defterdarlığından : nam~n kanunu~:,:U e 

Emn•ıyet sandığı mr u•• dür ANAFARTA)•'I''"" 4 Al"''•• uncu madde 1 mucibince mcskOkltt eaıeblyenln. rll y I 
.. paıar 10 da Galata rıhtımından \'Cknlctl cclilcslnce rayin olunan fian halada gosce :. 

I 
•• ...,, •• d hareketle lımır. KüllUk, Bodrum, olmn~la temmuz 929 tnrihindcn ittbarcn .3 ~ l 2 / 9291~tlar ugun en : Radoı. Fcthtye, Fınıb. Aat~yaya hine kadur altı ay müddetle damıta resmının mezkdı 

ikraz No. .Merhıınatın cins \'C nevi Borçlunun i mi ıııdwık "' d&dııtt ....ı.°' ııke· üzerinden he ap ve istifa olunncaıtı illn olunur. 

ı lelerle bjrltkte Dalyan, Mamıariı, Kiralık dükk~n 
10946 Unkapanında Hızırbey ma ıal1csindc hacı Sakız r-nukale Cehboluyı (' 1 . k de mahalle~· kadın caddesinde :ı 1, 1 3 No. iki bap maa uarayarak ~ı.c.tu;. •il atada yan~ın kulesi dtbındc Bere et Zil • li1.1 

dükkan hane Mehrpct Izıct B. --· ~• • nin Kule ~okuğında No 3-2, senelik Jdra ı 90 lira, m • 
ı ı 712 Kadı köy Rasimpaş• mahallesinde çayır l<' Ot O~rnf nı:ı lzeııı C. İ yede ıemdlden 8 ağustos 929 perıenıbe giınıi .. t fi • 

caddesinde No. 84 hane Ann~tas Ef. n1ünaka. a. ı ~eftcrdarlıktn. 
13370 Üsküdar Yeni nıahallc dibek sokak Na. Şartnamesinde y .. ılı e,,. Kiı•alık diikkı\ıı h ııesl-

64 İıane Meryem ve Serupe H.la Karaber Efendi saf mucibince 48 kalem Galaıııda yanıtın kulc•I dibinde lltttket 
7

Ad• ına ' 
IJ 669 Horhorda Sofu! ar ınalıal\esinde onaçcşıne f otoğral malıemesi pa· n in Kule ookağındn N o. 3-1, senelik klrail. 

9~ lir~ 7:': 
Soka~ında No.9 mna bahre ah1:!l!l l1anc. Talat B. l k ·ı 7 Alin• yede temdide 8 ap;u cos 929 pcr~emben gunu sa ,; :)' ...... ,, ur ı suretı e a .. ıto• defterdarlıkta. 
nasibe, Naciye ve Nazmiye H. lar 929 tarihinde mübayaa Satılık eşya ve kok klhniirfı ,--irufn ya• 

14791 Bayazıt Yahnikapan soka~mda No.-t ı9 cdı·ıecex.ı·nden taliplerı'n hail .. ıan, b • Adliye ambarmdn mevcut koltuk, mail, usal,. e Jlbl 

haned
... Sıdıka, 5 .. Jiha H. lar va Muhtar B. t · " mele üze e· ı e r .. " ıır nameya gor r ııhanc, hnlı ye klllm pnrçalnrı, hurd• dem r v 150 wn 

ı 6 5 04 Mahmut paşa servi sokak N o. 16 !la yri ye 1 1. her gün pazarlıga iıtlrak ceman 2 4 kalem eş yayı muhtellf e ile tahmin•• dnıfott 
ı 9 J 7 5 San yerde H ııseıön Ef. sokak eski 20 mü· etmek Oıeriı tarihi nıeı· mık ııııında kok kömürü clruf u, eşyanın 342 lir• ~-e edtJI 

kerrcr yeni Na. J4 hane. Müzeyyen H. kürda saat 16 da levuım 15-0 lira muhammen lıedcllerl vardır. Ayrı ıyn ~"'"Ju ıaaı 
ı 98 j 7 Bü yükderede Bü yükdcre cadde inde No. . . . müdürlütün• müracaatları. konul muştur mii1.ayede 2 ı nğQstOS 929 çaliA"' gu 

l 7 9 ahşap drıkkan. Dimıtrı Ef. 15 ıe Delıcrdnrlıkta ynpıiacakor. rbı 

1
9
9
84 Gözte pede Rif at paşa sokağında Na. ı 7 , lk'll'\i n 1 ·~•· vı '!!'.!'ı J>O tası Kiralık içinde lu~la t o ııragı bulu~nd ~ 2 .ıa. 

iki bap hane. Münire Fi. Elekririklc mü'~/,.h'1iı!7. munıa· Balmumucıı çlfıli~i d•hilinde Mandıı avınneda teındl• 
4

77 
Veznecilerde C,mct Ali mahallesinde '.'o· . - kamaralan ,.. ııaverıe o Ii tnUZAY • ı ı ı 1ıMir drıkkAn. Hauce Cemıle H. yoleulannı ,..bıu• mUlırrolı nüm, scnellk muhammen kir.,. 

20 
" DefıeıdJ~ 

J 3 5 3 Kadıköy Ce-.·iılik Şevkı B. :SOkağında No. mahh •• v'ı!cri Tu .. rkıye ,vapurulOI den 8 ağıtStKOS ,9291 kpcrşcnıbe ıünü sa~n~~lar 
J 9 hııne \'e ıııutbalı. fatmı H. AP ıra 1 nıcr:ı ve m k kltlSI 140 ı so7 fatih Haraççı Muhiııin mahallesi til<be Perşembe l~il sı~:. Ayasagada 5000 dön ılın nııkdanndt. 50.nel~üzaY~ 2 f sokıığtnda No. 1 ı, ı ı fırın. Nadire H. füa olup ,ı '""" muıldetle kiraya Yerllect~nr. d..t.-dırltkta 

h 
ciden harekotl• ( Ere~. Zonpl· a .. nıtos 92~ rar;amba glinü saat ıs te cı-..• 

ı 513 Büyükada sıvacı sokağında No. 48 a şap dak. B.ıtın. Alftlva, Kora tile t)M "Y ' köşk. Eıatma H. ve Cick, lnebolu, Uıte. AHıaa. yapılttcaktır. 
ı H 8 lğri kapı hacı 11 yas mahallesinde lbr .ıhim Ayancık) iskelelerine ılilPtC ve 

ağı sakatında No. 16 hıne. Fatma H avdet edecektir. 
ı 687 Galata Sultanahınet mahallesi topçılar fulı f.lflflAt Estllti Rıh• lıan 2 nauır•Y• ..Onıcaat. ..ıon 

8 O
caddc

1 
sinde Nok. ı J .s iki ôdalt dükhklrı. MNer~ka H. bt: 2684. 

ı 07 rta :.öy po.rta al sokak No .. 7 3 ane. . eyire H. ı----"""'""'---..---
18 3 7 Anadolu hısa.n göksü yenı mahaJlesı Ptyanl,;o mDdtirliiliinJen : 

kuyu sokak Mo. 6 hane. Abdullah Ef. NOınune.l yeçhi&e (50) toa 1•· 
BalAdı csamisi muharrer zevat emlAk mukabilfnde il maden k&nirO alcnt puar· 

Emniyet sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği lak .uretlle mDbayaa edılec .. 
vadesi huliılindc tediye etmemelerine mebhi hini istikrazda t1nd. vermek a.te1eoler pey 
tayin olunan ikametgahlarına ihban,ame göndei11miş ise de akçeleri ıle bkllkte 3/8/929 
bulunamadıklanndan tarihi ilandan itibaren doksan bir gün cumarteıl aünll eaat 15 te pl· 
zarfında tcdiyei dcyn veya tecdidi muamele eylemcdikleri yanko modarlqonde m0tetekk41 
takdirde merkunatı mezklırcnin bilmüzayede satılacağı ilan tayyare mnbayaat komlıyonuna 

mnraeaatlan. 

Ankara hukuk mektebinin kayıt ve 
kabul şartları 

Ankara hukuk mektebi 
müdürlüjünden 

ı - Ltae veya yftksek mektep mezunları altııır. 

2 - imtihanlı ülebe alınmaz. 
3 - Kı!ııt milddcti Tep-ini evvel iptldaaından nihayetine kadardır. 
4 - Müracaat edeceklerin (A) mektep pbıdetnarne veya tudfknamttl ( B ) rıufut 

keresi (C) htışntlhal llmfiuberJn (O) 6..0 ebadında 3 adet futorraff aettrmeleri. 
5 - Leyli olmak isteyenleri ıurtÜ ıpjıda y111h tandı birer taah6tume vı kefaletna· 

111e vermeleri ve llakal ilciıer takım cımatır ve 'PiJ&ma getirmeleri. 
6 ...... Leyll talebe meccanen yedirilir ve yatınlır. ve her •tne bir elbi&e kundura ve 

b~rc veriUr. 
1 - 18 den aı ve 30 dan fazla bulunanlar leyli alınmaz. 

Taahhiitnanıe ve kefaletname sureti 
Lcylt ve meccant olarıtc kıylt ve lrıbul olundufum (olunan .... cflu ..... Beyin ) Ankarı 

Hukuk mtldeblnde ıerek aynı ıınıfta ve ıerek muhtelif ıınıflırdı ikl 1tnı terfi cdemedlffm 
(edilmediJI) veya her tıana-1 bir lbfple mektebi terk eyledtiim (eylıdill) veya nehari oJup
ta tahıiU iknıale kadar muntazaman dtwem ~edilim (etmediji) veya ihraç eclildijim (edil. 
dili) ve ta.Nili ikmll ettikten &0nra teklif ecfttm vaiifeyi bt1 sene müddetle ifı etm~mek ıi
bi mektebin maksadı tesi•ine münafl bir balım (halt) ühakJtuk eyledili takdirde ihtiyar olu
nacak bilumum masarifi yüzde ellf tam ile ve fafıle birlikte - daPıten tediye ve taırqinfnl 
taahhüt ey1crJm. (tediye ve taımine borçlu 11e beraber mütıset.,ı~ ffm.) 

Kirahk dük.tAn 140 

Tophanede kı~a alunda No. 367, senelik ~ gtanil 
Ura, milzayede temdiclen 8 ıtuıtoı 9i9 ~111 

saat 1 ~ te Defterdarlıkta. 

Kit-ahk ev rorPI 
Anadolu kavağmda macnr caddcsindt mui~ l'lliiZl-

efradına mahsus 4 odalı bina, senelik kirası ' Defterdar· 
yede 21 ağustus 929 çıırşamba günü sact 1 S re 

lıkta yapılacaktır. 

Kimhk dülkAn k ttra• 60 
•r ophınede mektep altındı No 461, seneli be gunil 

lira, müzayede temdidcn 8 ağustos 929 perşem 
saat f 5 tc Defterdarlıkta. 
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!
im Hamiline ait hisse se - llil lstanbul mıntakası sanayi 
mı netlerinin kayıt müddeti mı müdürlüğünden: . 
.... •••• 928 mali senesinde teşviki sanayi kanunundan lstıla~c .. ,,c;o 

ıc 3J 
"ı 024 

29 
2 

rE3 
217 
ı22 

mı 1 o ağustos 9 2 9 tarihin- ~li eden muafiyet ruhsatnamesini haiz ve muamele vergis:ıe 
)
1500 

:::: d b' k • H" d ı::: mükellef sına! mliessesclerc prim tevzi edilmi~tir. Bu gıbl 00 ~~ mı e ıtece tır • ISSe ar - i~i müessese sahiplerinin Türhede kain lstanbul mıntakası sa~ a-
oo 

15 
.1.;,:1:11. lar bu tar"ıhe kadar hakkı !,·,~ı,;,= yi müdurlyetinc derhal müracaat ederek dörder nusha prım 25 

beyannamesini almaları ve mezkur beyannamelerin yazılarak 15 

, i,.'.1,,1,,.ı=,. Ru·· çhanlarından istifade mi ağustos 929 nihayetine kadar behemhaı maı idarelerine ooon 
22 
~4 

'14 
29 

1s :::: tevdi edilmesi lazım geldiği ilan olunur. 
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Devlet demiryolları ve liman- q· 
ı.· Müdüriyet, Beşiktaş Maçka tarikile Beyoğluna ~apte~~n 

fart UmUmf idaresinden: ~l bir Otobüs servisı tesis edildiğini muhterm ahalıye ılan 
!!" eder. Bu servis Besiktaş vapur iskelesi vasıtasile Beyoğl_u 
!!. ile Üsküdar ve Buğaziçi beyninde en seri muvasalayı temın 19 lı:alem lclğıt ve karton münakasası 

günü saat 16 da Ankaradıı Devlet 

malzeme dairesinde yapılacaktır. 

9 eylül 1929 pazartesi 

demiryollan binasında 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 

teminaılannı ayni günde saat 15,30 a kadar umumi mildürlük 
kalemine vermeleri lhımdır. 

Talipler münakasa şarlnamelerini 2 lira mukabilinde Ankarada 

malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpa§& ma~azasından tedarik 

edebilirler. 
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H.~-· edecektir. 
···! Hareket vakitleri: . 
ilİi Beşfktaşta: Jhlamur caddesinin. köşesi ( Şireetl Hayrıye 
fü! iskelesinden 150 metro mesafededır. ) 
!lii Beyoğlunda: Harbiye meydanı 
mı « hareket her 10 dakikada bir defa 
:::ı 

!ii! Servis: • 
H~ Tatil günlerinden mada saat 7 dakika 30 dan saat 21e :;f 
:iğ kadar m !!il Cuma ve tatil günleri saat 7 dakik 30 dan sabahın l ne gjj 
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lstanbul mıntakası licarıl 
müdüriyetinden: 

Çimentodan tuğl a ve bil· 
cümle levazımı in şaiyc inı:ıl 
ve ticaretine mahsus "JSTE
REA., Türk Anonim şirked 
hlssedararunın heyeti umu· 
miyesl 20 ağustos 1929 salı 
günü saat 11 de Galat3da 
Ömerabit hanında ikinci kat· 
ta 22 numaralı yazıhanede 
sureti fevkal adede içtima 
edeceğinden hissedaran efen· 
diler davet olunur. 
RUZ. "A~JE.l .\IÜZ.\KERAT 

1 - ;\Jeclisi idare rapo
runun kıraati. 

2 - Şirketin feshi ve tıı.5· 

fiyesl hakkında meclisi !da· 
renin vaki olacak teklifi. 

3 - Şirhtin fe sh ve tas· 
fiyesine karar verildiği tak· 
dirdc tasfiye memurlarınıll 

ve murakiplerin intihabı ve 
sal~hiyetlerlnin tcsbiti ve üc· 
retlerinin tayinL 

LAııkal Elli adet hisse se· 
nedi esbabı yevmi içtimadan 
on gün evvel hisse senetle· 
rinl mezkur yazıhaneye tevdi 
etmeler! rica olunur. 

Bankalara hisse senetlerini 
tevdi edipte llmuhaber istih· 
sal edenlerin ilmiihaberlerl 
hisse scncdatı gibi kabul 

• p , • f . J.) 
Mil ııız dalı lll • n~eıı • 
fül tın11 muvalı.:de 

40 
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YEDİNCİ BÜYÜK 

Tayyare piyan~osu 

olunur. 
5E! kadar . • F 
!!!! Cuma ve tatil günleri hareketle her 7 daka bır deh .ı 

ii!j vaki olacaktır. ::1 Meclisi ıdare 
!:l! Servis süratli ve rahattır. m ---------.--
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ı inci KEŞİDE! ıı AGUSTOSTADIR 
Bt'YÜK lKRA~IlYF.: 

30,000 LİHADIR 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
n1ükafat. 

Bu keşidede rem'an « 3,900 
kazanacaktır. 

Hntara c Babıali) ~addesinde 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının 

ayrı ayrı ve ya birlikte 
isteyenlerin (V akıt) 

caatları. 

bulundğu binanın iki katı 
kiraya verilecektir. 
idare Müdürlüğüne müra· 

• 1 ~ • • - • \. ~ ' 1 JEir yılda aç . . ' ' 

ve örtüleri kaldırınız. Bu 

kanapeler Mister "Kereç.le 

evlendiğim zaman alı • 

nan ilk eşyadır. Şimdi 

gorunce eski hatıralarını 

canlandı . Eski olduğu için 

bizim konağa "Ogüstüs. 

istemedi, ve buraya koy

duk. Bu kadıır ihtimamı

nıza teşekkür ederim .. dedi. 

Büyük. annem hiç bozul. 

madı ve hiç ehemmiyet 

vermedi. Giderken bizi 

• konak 1 • !arına • Misis 

• Kereç .in evlerine ver· 

eliği hususi isim • davet et· 

til:r. Or:ıdaki güzel şeyleri 

gcstereceklerini bize temin 

ettiler. Giaikten sonra 

büyük annem her zaman 

dizlerini titreten sesi ile 

Mi~is " Kereç ,, e ne için 

rcvernns yapmadığını sor· 

d:ı: • Oh l büyük anneci

g im l Bu insanlara mı re· 

verans yapacağım? Biz on-

!arın kiracılarıyız diye çır· 

pınıyoruz, hürmet ediyoruz 

zannederler 1 • dedim. 

- Çocuğum, dedi, sana 

verdiğim derslerin yazık 

tani manasını anlamamış· 

sın. Bu insanlar benim 

evimin arka kapısından 

gırip " Hepziya ,. ile mut

fakta otıırup konuşacak 
kimseler ... Fakat madem lci 
şimdi bizim mi11afirimizdir, 

ve yaşlı bir kadındır, sen 

ondan nekadar hoşlanma
san gürdüğün terbiye ne

ticesi lazım gelen hürmeti 

yapmalısın. Onlar ne dü· 

şünürlerse düşünsünler; şu· 
nu unutma ki sen benim 

torunumsun 1 

Boğazıma birşey tıkıldı 

cevap veremedim. "Kereç. 

ailesinden nefret edıyorum. 

Ertesi gün"Kereç. ailesinin 

eski emektarlarından· Mis 

• Bürton,. sabahleyin çay 

içerken bize geldi ve aile 

hakkında kendiliğinden ma· 

lumat verdi. Misis"Kereç,,e 

memlekette tuhaf bir nazar· 

la bakılırmış. Fakat kendi· 

sının fukaraya muaveneti 

ve herkese karşı müşfik 

oluşu heryerde ona hüsnü 

kabul temin edermiş. 

Küçük bir birahanecinin 

kızı imiş. O zaman seyyar 

halı ticareti yapan Mister 

"Kereç~ le evlenmiş. Niha

yet ticareti büyüterek şim

diki bu çok zengin halini 

almışlar. Artık yaşlanmıya 

başladıklarına yakın "Ogüs

tüs. değmuş. • Ogüstüs • 

küçüklüğünde çok na -

hifülmizaç olduğu için hiç 

mektebe günderilmemiş; ve 

sonunda "Kembriç. e git

miş. Esasen kendisinin bu 

lapacı hali mektepte yaşa· 

madığına çocuklardan yum

.ınlc, tekme yemedljini bir 

alamet ~il mi? Halbuki 

benden, çakıyı alan adam 

o çamurlu halile bile bun

dan ne fallı idi? 

Şaşıyorum, burada her

kes kendini bir Hanıme

fendi addediyor, ve kim

seye ehemmiyet vermiyor. 

l!rtimal yakınlarımızda ne 

kadar görfitülecek insanlar 

vardır. Fakat bizim bu 

küçük blbimi~ gelmiye 

ve bizimle görüşmiye ta

biatile zahmet vıı tenezzül 

etmezler. 

Mis " Biirton " giderken 

genç mister • Kereç " 

bize geldi. Atından inme

den bahçe kapısını kamçı· 

sile açmak istedi. Derhal 

Mis • Bürton • koştu ve 

açtı. .Atından inince içeri· 

ye, atının tutulması için 

bir adam gönderilmesini 

seslendi. Atını tutacak 

kimae olmadı,tı cevabını 

:t:: ..... ·-·--···-·········· .. •••·•••• .. ···:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

==========··Ani<"ara ....... Maarif Emini i-

ğinden: . . .. 
'Mekteplerin Mayıs 930 gaycsıne kadar et ve saır ıhtıyaçları 

kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konmuştur. Şart~~~ıeleri 
görmek ve almak istP.yenlerin Ankara maarıf Enıınlıgıne ve 
ya mektepler muhasebeciliğine bitteslim alacakları vezne makt,uz 
llmühaberile birlikte teklif mektuplarını şeraiti kanuniye daire
sinde bittanzim yevmi ihale olan 27 ağustos 929 salı günü saat 
14 te Ankara maarif Emanetinde müştekkil mübayaat komisyonu
na tevdileri lüzumu ilan olunur. 

İstanbul ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden : 

ı 

3 
ı 
1 
1 
1 
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Si 

Sandık 11. F. Pamuk mensucat 
,, J. K. ipekti pamuklu mensucat. 

,, J.p.FG. ,, ,, " 
,, D. S. Gümüş Sofra takımı 

,, 111. F. Pamuklu mensucat DimL 
,, I. D. ~·. l\L Kurşun kalem 
,, K. 1\1. C, l\lakine aksamı 
,, L Z. Çam kabuğu 

Bftlade muharrer" sekiz kalem eşya 3 I 8 / 929 tarihinden 
itibaren lstanbul lthah\t glimrüğli sanş anbarında bilmliza
yede satılacağı ilan olunur. 
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Eyyamı babur başlıyor 
~4-------

Namaz vakıtları 

f. 
Ötle b.ı.Jı Alıııt•• Ya!ıı tıau'• 
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s .. ııün doianlara lılm: 
Erlı•k: Kıı 

Zorhan Müjgan 

Günün nasihati: 
Dh·anelerln h emdemi d h ·ane 

dcmck ılr. - --------
Buııünkil han 

RüzgAr poyraz •·e hava el:.crlyetl• 
/ açıktır 

n İngilizce~en müt~rcimi: Güzin 1\ ·uri 

" Hepziye ,, verince her 

halde çok kızdı. Oradan 

tesadüfen geçen iki işçiden 

birine atını tutturdu. Bun· 

ların hepsini ben pencere· 

den görüyor ve aralık ka

lan kısmından işitiyordum. 

Nihayet içeri girebildi. 

Kabadayı tavırlı, ev için· 

de hiç kabili tahammül 

olmıyan bu adam... Ah 1 

keşke bizim ev sahibimiz 

olmasaydı. Ei'.yiik annem de 

benim gibi onun kabili 

tahammül olmadı~ını söy

lüyor ve annesini daha ter· 

cih ediyor. Giderlren elimi 

bile vermiyecektim, yalnız 

başımla selamlıyacaktım. 

Fakat elini uzatıp bekleyin

ce mecbur oldum. Bana: 

" Bize geleceksiniz değil 

mi 7 • diyerek derin nazar

larla baktı. 

Hafta içinde • Roy • la 

beraber • kon~ğal • iadei 

ziyarete giderek büyük an· 

nemin kartını götürdüm. 

Maalesef evde idiler ve 

zavallı sevgili köpeğimi aşa· 

ğıda bırakmıya mecbur 

oldum. Ne korkunç ev. 

Kilise pencereleri gibi 

büyük camlı pencereler. 

Koridorlarda çirkin çir

kin arap heykelleri... Misis 

" Kereç " in odasına alın

dım. Odadaki kanepeler 

bizim ·evdekiler gibi. Yal· 

nız on beşinci, on altıncı 

Lui tarzı birkaç sandalye 

fazla var. On dakika kadar 

yalnız odada bekledim. Ni

hayet Misis "Kereç. elbi

sesinin kollarını düzalte· 

rekten odaya girdi. Bir 

çok şeyler söyledi. "Ogüs· 

tüs"ün zenginliğinden ve 

' beni göremediğine çok 

Üzüleceğinden filan bahsetti 

durdu. Mis • Hot • ç l"/ 
verdi, ve biraz sonra kalk· 

tım. Ben görünce aşnğıd~ 
" Roy ,, sevinçli, scvinç!ı 
bağırmağa başladı ve c<1C 

yollandık .. 

Daha yüz adım gitme ' 

miştik ki Mister • KereÇ : 

arabasile geliyordu. BeP1 

görünce der hal indi .;e be" 

nimle yürumeyi tercih ede• 

v• • .. 1 d" B abuk cegını soy e ı. en ç 
hı ıh yürüyordum. Bu kadar I 

b k .,ası gidersek eve ça uca 
·pıle 

olacağımızı, halbuki ben• 
. . . . .. ti • 

konuşmak ıstedığını soY 
.. "ıııC' 

yerek yavaş yavaş yuru 
mi rica etti. 

11 
Bilmem insanlar nede 

kend:lerile görüşmek iste • 
- jjŞ miyeıılerle mutlak gor 

mek isterler ..• 


