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r aoMANIMiı 
1 -Garp cephesinde sü-
1 k.ünet hükümfermadır! , 
ı ikinci sayıfado J L ..... - .............. - .. - .............. _ ............................... . 

Türk çiftçisi ğeçen sene ne ekti vene biçti7 
''Garp cephesinde 
ıükônet hüküm-

f ermadır. ,, 
V akıt dünden itibaren «Garp 

cephesinde aükQnet hükümler
madır » unvanlı bir cserl tefrika 
ıuretile ıaeıretmeğe ba,ladı . Bu 
eserl ne maksatla neşrettiğimizi 

kısaca yaımağı lüzumlu buluyoruz. 
Evel emirde terceme ettiğimlz 

kttap «Erich Maria Remarpue• 
isminde kudretli bir Alman mu· 
harririnin eseridir ve deni\ebilirki 
harbi umumi zamanında Alman 
ordusunda askerlik hattmı ilk 
defa olarak hakikt müşahede· 
lcrden mürekkep bir hikAye 
halinde tasvir etmiıtir. Onun 
için bu eser yalnız Almanyada 
büyük hır rağbete mazhar ol· 
malda kalmamış, ayni umanda 
Amerlkada, İngilterede, Fransa
da bu memleketlerin lısanlarına 

terccrne cdilmiılir. 

•Yakıt• medeni alell'in her 
lcöıcslnde birkaç ay kadar kısa 
bir zaman içinde defalarla ba· 
sılan böyle yeni tipte bir eseri 
muhterem okuyucularına tanıt· 
mayı vaz.fle bılmlştir • 

T abif olarak bu eseri okuya· 
cak olanlar harbi umumi içinde 
Alman orduliU arasında yaşamış 

bir insan kadar orada cereyan 
etmiş bir çok hadiseleri öğren-
mtı olacaktır. Bu itibarla harpten 
ıonrakl Almanya hakkında da 
kıymetli bazı fikirler kazanacak· 
tır . F akt ayni zamanda harp 

zamanlarında hemen her mem
lekette tcea düf oluna bTiecek. 
harp sahneleri hakkında da bir 
fikir edinmlı bulunacaktır • 

Şüphesiz harp sahasında o

lan, biten tıler ekseriya müş
kül ve acı olur. Bu noktai 
naz.nrdan yeni tefrikayı okuyan· 
Jar sırf bir insan sıfatile eserde 
tasvir olunan bazı hadiscll!r ve
mnnzaralar karşında ıstırap du-
yacaklardır. 

Ancak Alman muharriri 
harp hayatının hazan acı sahne· 
lerini tasvir ederken okuyanlara 
askerlik aleytarlığı telkin etmek 
istemi~tiri Çünkü mensup oldu
ğu bir milletin hayntı ve istik· 
!alile alakadar olnn bir kimse 
&ecavüzi harpları hoı görmeye· 
bilirse de diğer bir memleket 
tarafından tecavüze uğrayan bir 
mı.ilet için harp bilakis çok 
mukaddes ve zaruri bir vazife
dir. Esnsen tedafüi bir harbin 
ıstıraplarını, m~eltkatlerinl, fe
laketlerini, göze almıyan bir 
millet bn~ka bir milletin e~are
li altımı. geçllklen 8onra teda
füi bir harbin mucip olabileceği 
ıst:raplann, meşekkatlerin, fe
laketlerin yüz mislini, belki bin 
mislini çekecektir. 

Binaenaleyh ıu hakikat hiç 
bir vakkıt zlhinlerden çıkmama
lıdır: Harp haddi zatında insa
niyet ve millet!e~ için büyük 
bir ıstıraptır . Bir milleti her 

hangi bir harbe sürnklemek Is

yenler harbin ne olduğunu bi
lerek kararlarını vermelidir. Bu 
itibar ile "Erich Mnria Remar
que,. gibi muharrirlerin eserle· 
rlni okumak faıdclidir. Ancak 
bir millet bazen mevcudiyetini 
muhafaza içJn harl>etmlye 
mecbur kalabilir • Bunun 
için memleketin gençlerini terbi
ye etmek \'azif es!ni üzerlerine 
almış olanlar harbin ne demek 
olduğunu bilerek terbiye usul
lerine ona göre istilcnmet ver
melidir. "&ich Maria Remar
<tue n in eserini okumak bu iti

bar ile de kıymetlidir. 

Alehnıet Asan 

1928 Senesizir~istihsal~ını ı~~,~s~n~~u~~n ~~ti~~M,~nt~~ah ~~mf~ın~~~~~~~~~~ 
gösteren istatistik Muhittin B. harekete geçti ıahıarda d' inrediğ~ni~ 

Geçen seneki mahsul kuraklık nazarı dikkate J ' San'atkar......:::rali!r~n: 
alınarak 1927 ile mukayese edilirse çıkacak Üsküdar-Korodeniz sahili orasında ~ · ,..-

netice aleyhimizde değildir yollar yopılocak ve •••----·· ff 
Ankara 29 ( A.A ) 

-Memleketimizin 1928 senesi umumi zirai Istihsalfttı Bu havalide meyvacılık, şarap ve arıcılık in
hakkında tanzim olunan bir istatistiğe nazaran 

mezkur sene zarfında : 611 milyon 075,873 kilo buğday, kişaf ettirilecek, hayvanlar islah olunacaktır. 
899 milyon 627,131 kilo arpa, 78 milyon 416,458 kilo 
yuıat, 69 milyon 310,629 kilo kaplıca, 41 1 milyonos9,223 Bu iş için idarei hususiye bütçesine 100 bin lira konmuştur 
kilo mısır, 20 milyon 636,595 kilo pirinç, 51 milyon / 

286,0Q4 kilo darı, 109 milyon 700,322 kilo ÇaYd:1r, J9 ....__ k e>,r 0

CA de n'ı Z 
milyon 978,600 kilo mahl(ıt, 3 milyon 0'29,675 kilo kuş- ~~~;=::;;;;;::~~ 
yemi, 28 milyon 558,660 kilo bakla, 55 milyon 048,859 

kilo fasulye, 18 milyon 378,817 kilo nohut, 3 milyon 

475,367 kilo högrülce, 773, 827 kilo bezciye, 59 milyon 
478,920 kilo patates, 16 milyon 653,076 kilo fiğ, 8 mil
yon 682,306 kilo mercimek, 67 milyon 014, 858 kilo 
burçak, 73,21 O kilo murduk, 81 milyon 825,653 kilo pa
muk, 2 milyon 961,483 kilo keten, 29 milyon 402.019 
kilo susanı, 5 milyon O 14,095 kilo afyon ve sakız. 4 t 
milyon 099,830 kilo soğan, 4 milyon 650,0~0 kilo ayçiçeği, 
5 milyon 709,390 kilo kene\•ir Ye. tohumu, 65 milyon 
084,905 kilo pancar, 4 milyon 741,745 kilo sarmısak, 39 
milyon 482,885 kilo tlitün, 395,916 kilo anason istihsal 
olunmu~tur. 

1927 senesi ile mukayese 

E vvclki sene zarfınJa vuku bulan istihsalat istatistik lııtanbulun ıktıııadi inkiıah için çalııılacak saha 

Kemençe üstadı 
Kemal Niyazi B. 

San'ati, eıerleri, bayatı ve telakkileri 

Dün ilk defa Kadıköyün· 

de Şark musiki cemiyetinin 

verdiği bir konserde dinle· 

yeti adını musiki tarihimize 
geçirmek için ba~ka hiç bir 

esere muhtaç değildir. O aziz 
miştim.Yayının müesseseyi ha· 
sesi kulağım- orJarkcn Ali 
da, çalışındaki Rıfat beyin 
başkalık, ru- himmetlerini 
bumda o gün- de hürmetle 

denberi misafir anmayı bir ,·ıc-
değil tam bir dan borcu sa-
ev sahibi gibi yıyorum. 

yerleşip kal - * 
mıştır. Zaman Kemal Niyazi 
zaman hakiki sade "ellerile 
san'ata susa.. ağlamak. kud-

dıkça onu arar, rctine yiiksel-
nağmelerinin miş bir snn'at-

vnhasında gön- • kAr değil "Ley• 
müdüriyetince ~u şekilde tesbit edilmiştir: 1,333, 150,800 

kilo buğday ( 928 senesinde 722,07 4,927 kilo eksik ) , 

629,280, 700 kilo arpa (928 senesinde 270,346,43 l fazla), 
129,5.1)7,500 kilo mısır (928 senesinde 287.531 ,723fazla), 
10.077 .O~O kilo pirinç ( 928 senesinde 10,559,595 fazla>, 

78, 122, 900 kilo darı ( 928 senesinde 16,844,896 eksik ), 

20, 738,800 kilo patates ( 928 senesinde 38, 749,100 faz -

la ) , 38,904,400 kilo pamuk ( 928 senesinde 43,948,254 

kilo fazla), l 12,300 kilo afyon < 928 senesinde 5,014,095 

fazla ), 47, 53 I,600 kilo tütün (928 senesinde 8,048,8 ı 5 
kilo eksik ) • 

1stanbul valisi ve şehre
mini Muhittin B. vilayeti
miz için bir umran ve ik
b$at poruğ'radu takip et
me e karar ermiş ve 
idarei hususiye ~ütçesine 
bu sene bu iş için 100 
hin lira konmuştur. lstan
bulun istikbali, istikbaldeki 
inkişafı noktasından fev
kalade ehemmiyeti haiz 
olan bu büyük teşebbüs 
etrafında malumat edinerek 
karilerimizi tenvir et.meyi 
pek lüzumlu gördük. Top
ladığımız malumat şudur: 

.------------1 lümün çöllinü JA,, gibi beste-
" unuturum. Yu- sinde çok du-Ali ikhsat muşak, ipek Kemal Niy11zl B. yandar usul ve 

kadar kavrulmağa kabiliyetli eski yolları zorlıyan geniş aran· 

mecll•5ı• aynı zamanda geniş dalgalı malar duyulan eserlerin de 
sahibidir. 

ihzari komisyonu 
neler yapacak? 

engin bir çaJışı var. Kemen-
çe çalan simaların hiç birin
de onun tonunu, onun ruhu· 
nu bulmak kabil olmaz. Ke
manda Reşat, kemençede 

•••• ••<E 
Ankara - İstanbul Hdut pratakolu 

imzalandı 

Komisyon reısı 
izahat veriyor 

ı Kemal Niyazi iki yay üsta· 
dımızdır. İkisini de sinesinde 
büyüten Şark musiki cemi· 

Telefon 
Yarın işliyecek 

Ankara, 29 ( A. A. ) -
Bir temımızdan itibaren 

Ankara - !st:ınbul arasında 

yalnız lstan bul abonelerine 

münhasır olmnk üzere tele-

fon muhaberatına ba~lana -

caktır. Bcyo~lu aboneleri 

birkaç gfın sonra görfışebi -

lcceldcnlir. 

Ankara, 29 (A.A.)- Tlirki
yc - Suriye hududunun n~za
rcti ve huduttaki iktısad.i ve 
siyasi rejime dair ihzar edil
miş olan protokol bugiin sa
at 17 de I Iaridyc vekili 
Tedik Rlişüi B. İle Fransa 
sefiki Kont dö Şambrön ara-
sında imza edilmiştir. l\Ievcut 
mukaYchltın tasdik şekillerine 
m Liteallik bulunan bu kroto
kol hududun nezareti, hudut 
rejimi hududu geçen sürüle
rin tabi olacağı mail usul ve 
ehalinin kontrolu hakkında 
ahkamı muhtevidir. 

İlk iş: Yol 
Umran ve iktısat proğ'

ramınm tatbikinde ilk na
zarı itibara alman iş, Üs
küdarla Karadeniz sahilin
deki bazı mevaki arasında 
irtibat yolları~ı yapmaktır. 

Karadeniz sahilinde 
Üsküdara rapteqilmesi icap 
eden Ağva, Şile, Alaca ve 
lrva diye dört mevki var
dır. Bu kasabalarla Üsküdar 
arasında bugün muntazam 
yol yoktur. 

1 [Alt tarafı 3 üncü sııyıfamızdadır] 

Almanlar Kayseri geri mi getirecekler 7 
Bütün Almanya V ersay muahedesinin aleyhinde yapılan 

nümayişlerle baştan aşağı çalkanıyor 
TelgraJ!a~ _Vers_ay muahedesinin onuncu 

yıl donumu munasebetile bütün Almanya
nın baştan aşağı çall?,alandığını haher oeriyorlar. 
Bir çok şehirlerde muahede aleyhinde nümayişler 
yapılmakla, pro-

leslo milingleri 
aktedilmekte, 

halta brzzzat 

reisicumhur hü

kümeli ile hfr
ltkte neşrelliğl 
bir beyanname 
ile muahedenin ""' .......... - ,. .... , .~·. 

. .r ı. :ı,:·~ • ~ . _... ~ -

nazarı dikkali celben nokta hundan fazla ise 
Kayserin isminde de kanşlınlmış olması, nü
mayişler esnasında Alman milleti kadar Vf[. 
he/imin de harptan mes'ul olmad~m·n söylen-

mesidir. Bu 

itibarla yapı

lan nümayiş
lerin Versay 

muahede.-;/ ka

dar cumhuri· 
yeli de isllhdaf 

elliğinden onun 

da ilgası mak· 
re1 ini islemef(le- . ..-- - • 

<- .~dmı la§ıdı-
dir. Bütün bu 

ğınd:ın ~üphe· 
hadiselere lnpil- lenmemek müm· 

lıızart komleyon uaları dünkli 
lçUm alarmda 

Ali iktısat meclisi ihzarı 
komisyonu dün Haydarpaşa-

da devlet demiryolları bi

nasında içtima etmşitir. Bu 
içtimaa müderris Vehbi, Nu
rullah Esat, Raif Necdet, 

Muhtar, Selahartin Bekir ve 
Niyazi Asım beykr iştirak 

etmişlerdir. 

Komisyona riyaset eden 

de\'let demiryolları heyeti 

teftişiyc reisi i\Juhtar Be); 

Komisyonun mesaisi hakkında 

bir muharrirlmize şu izahatı . 
vermiştir: 

"- l\Iesaimiz tamamile lh-

zari mahiyette ve heniiz baş· 

langıcındadır.Ali iktısat mec-

lisinin mesaisi on beş senede 

b:ı~a çıkarılacak muazzam 
bir i~tir. 

[Alt tarafı 3 üncü sayıfamızdadır] 

teredekt kabine kürı değildir. 
le~ddülüniin Telgraflar şun· Adliye müstcı ar lığı 

sebep olduğu . Kayeer Vılhelmln meıbur Franeız aan'atlı:lrı tarafından yapılan karikatürü fariJır: f b 
acfı.drdır. l'·iidar mevı.iine Almanya 'dn ... , dil b stan ul ağır ceza mah-~ " " " ,, .neşre en eyannpme . 
muhafazakarlara nazaren çok daha mülayim 8 ıın, ".21 (A. A) kemesi reisi Ferit B. Ad-
olan amele fırkası geçtikten sonra Alamanlann yolf ajansı blldiriyor:Reisicumhur ile Rayih liye vekaleti müsteşarlığına 
6u harek~li zaten beklenmekte idi. Hadisede (Altlarafı 3 üncü sayfamızdadır) tayin edilmiştir. 

ıstılahlar 
~~ A,, harfine ait 
kısım tetkik 

edildi 
Düa Darülfünunda , Emin 

Neşet Ôıncr beyin riyasetinde 
merkez ıstılah komisyonu içtima 
ederek A harfine ait fişleri 

tetkik etmişti. A harfine ait 
ıstılahlar lıugünlcrde Aukarada 
Dil encümenine gönderilecektir. 

Edebiyat fakültesinde 
Dün Edebiyat fakuitesi mü

derrisleri de toplanarak edebi
yat, ve felsefeye ait ıstılalarııı 

tesbiti ile meşgul olmuşlardır. 

Enver Paşa 
Umumi harpte Ruslara 
ittifak mı teklif etmişti? 

<cİngilizlcr umumi harp 
baslaınadan cvel Reşadiye 

ile Osma-
~ nıyeyı zap

tetmişlerdi. 

Bunun Ü· 

zerine, En
ver Paşa 

<(\' a \"l!Z»Ull 

!stan bu 1 a 
gelmesini 
bekledi. Al

~-,--"'•--=~~~~- manlar ise 

Ennr Pay.• bu gemiyi 
Palaya göndermişlerdi. En
\•er, bunu haber alır almaz, 
Rusyanın ataşe militerini 
çağırttı ve Rusya ile ittifuk 
akdetmek istedigini söyle-
di .... ı> 

[T afeılat dörci::.,ca 
ÇorçUlıı hatırahndadır.] 

ıarıfamızda 

\T akıt, musiki alemimizi 
alftkadar eden anketi açtı
ğımı görünce, .Neyzeni, Ke· 
mali, Reşadı, Neşeti, kendime 
ayırdım. Esasen bu yüksek 
simalarla tam bir fasıl heyeti 
teşkil edilebilir. Ve bu fas
lın çıılac~ı eserler, bir nota 
yığını olmaktan çıkar, a
henkle yazılmış bir musiki 
kitabı mukaddesi olur •M 

. Kemal Niyazidc çok tak· 
dirle · gördüğüm varlıklardan 
biri de san'atını satmama ıdır. 
Zntcn on.un ki kndar ) üksek 
çalışın pah.ısı ödcnme1_ O ol
sa_ olsa ihsan edilir . l\lcmlc· 
kctimizde san·atkaüarınıızın 
zckillarını blr tarla gibi süren 
sonra zengin mahsullerk bir 
çiftlik ağası, daha sonra da 
bir derebeyi olan fabrika 
mümcsslilerine gcli~i glizcl 
b:ığlanmamıştır. Tam miikem
mcl bir amatör nıhu ilr. ev
vel:\ san'at demi~, menfoau 
en sonunda hatırlamışur. 
[ Alttarafı 2 inci sayıf anuı.cladır J 

-Yunanldorla 

Müzakere 
Bugün yeniden 

başlıyor 
Atina, 29 (Apoyima

tini) - Yunan hariciye 
enciimeni Ankara müza
keratı hakkında vardığı 

! neticeyi muhtevi bir 
tebliğ neşretmiş ve bu 

t tebliği derhal M. Papa
ya telgrafla bildirmiştir. 

Yunan hükumeti aynı 
zamanda M. Papaya 
Tevfik Rüştü B. ile tek
rar müzakereye başla· 
mak için emir vermiş-

i tir. Atina matbuatı lck-
1 •• k b 1 t rar muza ·erata aş an-
masından dolayı beya
nı memnuniyet etmekte
dir. 

Atina, 28 { A. ) -
Türk Yunan müzakeratı
nın yarın yeniden baş
lıyacağı söyleniliyor. 
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- llaydi şu Çorba mahze
ninin kapısını açsana... Fa
sulyelerin hrıınur olduğu 
besbelli._ 

Beriki uyuklar gibi .kafasını 
salla<lı: 

- E-n·eJıl herkes toplan-
sın da ... dedi. 

" Çaden ,, acı acı güldü· 
- I Jepimiz buradayız be" 
Ahçı onbaşı daha bir şe· 

yin farkına varmamı~tı. 

- Evet .. Öyle olSa s1zln 
canınıza minnet n• Ötekiler 
nerede? .. 

- Onları doyurmak vazi· 
fesl sana dlişmüyor. Sen sa~ 
kalanlara bak! 

Öleni ölmüş... kalanı has
tanede ... 

Onbaşı bunu haber alınca 

vurulmuşa döndü. Sendeledi: 
- Vay canına beL bense 

yiiz elli kişilik yemek hazır· 

fomı~tım ... 
"Krop,, onbaşının arkasına 

bir yumruk indirdi: 
- Eh! daha lyl ya!.. bir 

defacık ta tıka basa yeriz... 
haydi.. bekletme bizi. .. 

Fakat o ande "Çadcn,, ln 
gözleri parladı; sivri fare 
suratı aydınlandı, gözleri 
hileli bir bakışla küçüldü; 
yana.klan titredi ve onbaşıya, 
burnuna glre~kmlş gibi yak
l:ışarnk sordu: 

- Öyle ise. babalık l.. 
Sen yüz elil kişlllk ekmek te 
almışsındır!ri 

Onbaşı afallamışn; dalgın 

bir tavırla b~ışını sallıyarak 

tasdik etti. "Ç-arden,. herifin 
ceketinden tutarık devam 
etti: 

- Bir okadar da sucuk 
aldın yaL 

Domates kafalı ahçıbaşı 

bir daha "eve~ dedi. 
"Ç.aden "in çene kemikleri 

titriyordu: 
- Tütün de 'aldın ha'" 
- Evet her şeyden. 
"Çaden" etrafına memnun 

bir tavırla baktı : 

,, 

- Ulu tannmL İşte tali 
diye buna derler... Demek 
bunların hepsi bizim ha! .. 
Herkese:.. Dur bir hesap 
edeyim... Evet herke -
se çift tayın isabet edecek. ... 

Bu scf er domates suratlı 

alıcı canlanclı ve dedi · ki : 
- Bayır_ Bu olamaz ... 
O vakit hepimiz harekete 

geldik ve biribirimiil iterek 
yaklaştık. "Kaçinskl,, sordu: 

- Ne için olamıyacakmış 
balkabağı!. .. 

- Yüz elli kişilik tayın 

seksen kişiye verilemez. 
"l\lüller,, homurdandı: 
-Olurmu imiş, olmaz mı 

imlş şimdi sana gösteririz._ 
- Yemeği isterseniz tak

sim ederim; fakat tayınları 

veremem~ ancak· seksen kişi

lik da~tınm. 
"Kaçinskl,, kızdı: 

- Payını alarak, cephe 
arkasını mı tutmak istiyor
sun~. Sana ikincl bölük için 
t.ayinat vermişler. Bize dağı

tacaksın. lk:inci oölük biziz ... 

Herifi sıkıştırmıya başladık. 
Kimse onu çekemiyordu. Onun 
sebebine bir çok defalar si
perlerde soğumuş yemek ye
miştik; yemeğimizi geciktirdl
ğl de olmuştu. Tencereleri ile 
cepheye yaklaşmaktan kork-

tuğu cihetle arkadaşlarımız diğer 
b6Jüklerden ziyade yol yürü
yerek yemeğini ruabillrdl. 
Halbuki birinci bölüğün ahçısı 
"Bülke,. eşi bulunmaz bir 
adamdı. 

Duba gibi şişman olduğu 
hald~ lAzım olunca sürünerek 
yemekleri ön hatta kadar 
taşırdı. 

Tam sırası idi; herife adam 
akıllı bir ders verecektik. 
Fakat bölük kumandanımız 

çıka geldi. Kavganın sebebi
ni sordu ve sadece : 

- Evet, dün çok zayiat 
verdik .. 

Dedi. Sonra kazana bakn: 
Fasulye çok iyiye ben-

.. · · · = d' b k ··d·· ·· rafından vaki olacak talı- :: mudaf aa nezaretuıe uıensuıp bn .. zabıt tev.. ~ ve maa ın an ası mu uru . . G 
. · . · .· . ·"' · i Sadettin Bey dün avdet dıdl teslihat konferansını ! 

ziyôr. kif edtlrnışt; r.. ., . ~ etmiştir. hüsnü kabul edeceğini Lon- ~ 
Domates kafalı başı ile Alacaklı Amerika Borçlu, ~ -0. Umumi vilayet mec- dradaki sefirine bildirmiştir. % 

tasdik etti: f · '• f l } • • ~ lisi dün top1anarak yeni + Fransanın Amerikaya ~ 
- İçinde bol yağ ve et r&DSftDID e ep CrlDI ~ bütçenin tetkikine başla· borcunun tecili hakkında ~ 

var,_ reddedecek \ mıştır. Fransanın vaki ı:ı1liracaatına l 
1\Iülazim bize bako. Ne Vaşington, 28 ( A.A) - ( HAV AS ) ajansına göre, ~ fi Çapadakı :beden ter- ~m~ri~aca menfı cevfıp ve- ~ 

düşündüğümüzü biliyordu. 
Daha bir çok şeyler bilir; 

çünkü bölüğe geldiği vakit 
onbaşı idi: Kazanın kapağını 
bir befa diiha kaldırdı, çor
bayı kokladı, ve giderken 
dedi kI: 

1
• salahiyettar· :Jıükumet erkanı Fransanın müracaatım müsait } biyesi kursunun imtihan- rıl~ur. . 

1 
(N . ) ~ 

bir telakkP ~ kabule mazhar olmasmm mümkün olma- € lan dün bitmiş ve 46 v Gaıp 0 an umancıa ~ 
dtğ1 mütaleasındadır Hatta M Hover ı"le kabine bir 'E k k, ı 8 k d 1 isimli tayyare bulunmuştur. i · • • : er e a m mezun o - .. · =. 
a~ice~aplık ~östermek arzusun~a -~ulunsaler bile .. böyle ~ muştur. . -D-. Makdonalt hukô.metı j 
hır harekette bulunamazlar, çunku kanunu esası buna i A. E tt d" .. Hındıstan kanununu tadıl et- : 

.. 't d v ·ıd· Es k . k . . b" l b" - .,,. mane e un tercu- I .. bb.. b E musaı egı , ır. asen ongurenın e serıyetı oy e ır % 
1 1 .h 

1 1 
me c uzere teşe uste u- g 

h k h ı'ff" z· b 'k . f b h d·1 - man arın mu an arı yapı. 1 k el = · are ete mu a ı ır. ıra u e serıyet ransaya a şe ı · g unma ta ır. ~ 
miş Qlan şartların mümkün olan azami şartlar olduğu \ mıştır. .. ........................................... ~ 

- Bana bir tencere dolu- fikrindedir~ Fazla olarak, hali hazırda tatil bulunan i -0- 8 temmuzda topla- sını kongreye teklif etmiye ~ 
su getiriniz. Bütün tayınlar kongreyi :hususi surette içtimaa davet etmek kabil ~ cak olan balkan talebe kon- · karar vermiştir. § 
tevzi edilecektir. Ziyan ve· değildir. l greslnin hazırlıkları ik:nal + "Ilronika" c.1ayasının ~ 
recek değilya! Paris, 29 (AA.) - Nevyorktan gelen ·haberlere nazaran, l edilmiştir. . dünkü safhasında neşriyat % 

Domates kafalı herif aptal Arnika hliktımeti stok borcunun tecili hakkında talebe menfi ~ + Güzel san atlar birliği tetkik edilmiştir. g 
bir tavır takındı; " Çarden,, cevap vermiştir. ~ edebiyat şubesi idare heyeti -O- Tabanca ile ateş talı- ~ . = a 
onun etrafında sevinçle dans Ik· k d h k k .., ~ 8 temmuzda hayetl umu- kikatı hafca sonuna doğru l 
ediyordu, ve diyordu ki: 1 ~ .. 1~ ava re orUilU Irmaga ~ mlyenin toplanmasına ve bitecektir. Bazı şahitler ~ 

- Sana ne ziyanı var kalkışhlar ~ yeni bir intthap yıipılma - dinlenilmektedir. ~ 
:a~~n S:1 ~:;~i,er=lase~~~ ism~d~vjrok~dı~8 ta~}~;~? ~:~~v1~~~enrek~~~~ rı:~ ~uıu"p11111111i~'1";1rıud;ııııd~,ınııııılueıı11d''111~11'"'1~1nıımıı~,ıız111ıııııs11u~ınııı11~ı;tııı~1ir'"1"'~u,1ııı111ı.;, 
kalım ahçı baba!.. Sakın ya- İçin Roos-ıJelt' Fieldsten bi~i saat I 9!} 2. de, diğeri 20,4 9 da ul\ u Uu u u u u ~u u 
rulayım deme ha!. havalanmışlardır. Tayyarccılcr, kendılerıne lazım olan ben~ Iİll•lliıı••lllllli-•••••••-.•••-

Dornates kafalı hiddetle zlni uçarlarken havada alacaklardır. • [Üst tarafı tinci sayıfamıyda] Sazından, derslerinden b:ış· 
bağırdı: · Sırbistanda şayanı dikkat bir hüküm Bugi.in onun da yüze yakın ka hiç bi~ işe ·kendini vakfet-

- S .. ir oradan keratat Belgrat, 28 (A.A)- Zagrcp barosunda kırala gönderi- plakı var. Fakat hiç birinde mcmitlşr. Vefada, Gıılata::;aray 
Şaşırmış kalmıştı, böyle lecek telgraf okunacağı sırada bir hadise çıkmasına sebep ismarlamİı kokusu duyulmaz. ve frcrlerde okumuş, ~ahsl 

blrşey ak1ına sığamıyordu. olan ve bunun üzerine tevkif edilen avukat Janich altı ay Her biri ayrı ayrı onun zev- mütalAalarla kendini yetiştir-
( Bıtıa•~ > hapse mahkum olmuştur. · kine ram olmuş, onun hüvi- miştir. "lrrical,. isimli eşerin-

Yanm asır evelki 

VAKiT 
30 Hazir~n 1871 

IT . 

Parb borsosının 

sendika heyeti Yu. 
nan hiiklimeilnin 
e5kiden akielliğl 
istikraz. f oi%lerinl 
tediye edememif 
olduğundan bahs~ 
le bu kere akiey -
lediği istikru. tah
vil4fını Poris bor -
sasındo kabul olun
mmnasına karar 
vermiştir. 

Parisle Yunanis ,., 
tanın istilA poliil .. 

·kasına binaen hü -
kômeii Yıınaniye .. 
ye emniyet olun -
muyor imiş. 

A f 'k hd d } h k f yetine bürünmüştür. Kemen- de ruhumın değil fakat mu· 
meri a ve ta i İ tes i at on eransı çesi adeta konuşur. Yayından sikiyc dair fikirlerinin bir 

New-York, 28 (A.A) - Heralt Tribün gazetesine naza- çıkan sesle okuyanın sesleri başka cephesi daha görülür. 
ran Amerika hükumetinin bahri silllilanmağı tahdit mese- ayrlmaz. Kemal " 327 ,, de Sazda Reşadı seste Nebi-
lesini tetkik eylemek için ister akvam cemiyetinin mevcut musiki alemine girmiştir. leyi ve l\Ilinlirii beğenir. Ta-
feşlHlfttı dairesi dahilinde, , iStet bu eşkilat haricinde . topla- 1

j bil ona hangi escrlnl en çok 
Kendi lstidadmdan başka 

nacak bir konferansa iştirake hazır bulunduı:'S--ı1nu 1\1. Mak- beyendiğini sordum. Yarat-
6... hocası yoktur. Bereket yer- k b'I· · · k 

dop.alda bildirmesi için M. Dawese talimat verilmiştir. Bu mak -a ı ıyetının en coş ·un 
hususta verilecek hernangi bir karar hakkındaki teşebbüs sln büyük olmak iç!n doğan- bir zamanını yaşayan san'at-
M. Macdonalda ait bulunacaktır. Iarda bu mazhariyetde bcra- kArlar, her gün lilinden daha 

Amerikan~n gümrük tarifeleri mesele çıkarıyor ~~~~~f:Y~~~as~~;5\,0{~1:t~l! ;~:;tırıa;,c y~arınd:ın da.ha 

Londra, '28 (A.A.)- Nevyorktan bildiriliyor: Amerikan emekliyen orra bir adam 
iş adamlarının ileri gelenlerinden 150 kişi Avrupaya gitmek olur kalır, yaratıcılık kudre-
üzere vapura bınm1ş1erdir. l\Iaksatlan muhtelif Avrupa hliktı- tine eremezdi. 

I· 

metlerini yeni gUmrük; tarifesinin tatbiki eımasında mukabeleye 
kalkışmaktan vaz geçirmektir. Bu zevat, yeni gümrük tarife- Belçikada sarhoşlar artıyor 

DrükseJ, 29 (A.A) - BelçikaJa 1928 senesinde alkollü 
içkiler istihl:lk~tı, kısmı memnuiyetin ratbikına takaddüm 
eden 19 I 3 senesindeki btihrnkatın dört misline varmı~tır. 

sinln munbasıran ecnebi istihsalatını istihtaf etmediğini gös
terme~e çal~acaklardır. 

Londra, 28 (A.A.)-1ngiliz sanayı erbabı, lngilteredc Yll· 

,. hlm endişeler tevlit eden yeni Amerikan gümrük tarifeleri
nin tesi~lei:ine muktıbele etmek çarelerJni aramaktadırlar. 

"'Numancia,, bulundu 
·Madri~ 29 (A.A.) - · Eagle namındaki İngiliz tayyare 

gemisi Numanciyayı Asor adaları yakınında bulumuştur. 
Tayyarler srığ ve salimdir. 

İngilizler Hindistan kanununu tadil edecekler 
Londra, 28 (A .. A) - 1\1. l\Iakc.lonald~ dün l lindistan 

kanunu esasisinde yapılacak ıslahatı tcsblt için Simon ko· 
misyonu ile teşriki mesai etmek üzere hali hazırda Londra· 
da buluna!\ Hint merkezi komitesinin azasından dokuzuna 
bir ziyafet çekilecektir. 

"Vakt,,ın 30 Haziran 1929 
tefrikası : 21 Yaprak Dökümü Yazan: Reşat Nuri 

Fakat Hayriye H. 'koca· 

smı mağlup etmekten ümit 

kesmiyor, açık hücumlarda 

bulunmamakla beraber sin-

si bir mücadele ile onu 

yavaş yavaş aşındırmıya 

uğraşıyordu. Mademki pa

ra ve kuvvet kendi ellerin
<lcyd i, ergeç bu manasız ~h

\iyar inadını yeneceklerdi. 

Yalnız şu vardı ki Şevket 

pek gevşek davranıyordu. 

Ah o babasına karşı biraz 

karşı durabilecek kuvvette 

bir insan olsaydı? ne çare 

-ki koskoca delilcanlı kız 

çocukları gibi gizli ağla

maktan ve her gün bir 

parça daha sararıp sol· 

mal"tan başka bir şey 

yapamıyordu. Görünüşte 

baba i!e oğul arasında hiç· 

bir şey değişmemiş gibiydi. 

Şevket babasına h~r za-

1 

mandan fazl~ hürmet gös

teriyor, ne bahasına olursa 

olsun onu kırmıyacağını 

halile, sözlerile anlatr1orc\u. 
Hayriye H. arasıra oğluna: 

- Şevket babana itaat· 

sizlik etmeni ben de iste • 
mem, ama hiç olmazsa biraz 

surat as, diye nasihat ve· 

riyordu. 
Fakat genç adam buna 

bir türlü raıı olmıyor: 

- Bu adarnı nasıl anla-

dığımı ve sevdiğimi bilmez

sin anne.. darılma, hatırın 

kalmasın .. seni de çok se -

viyorum .• Fakat onun sev

gisi büsbütün başka, adeta 

ibadet nev'inden bir şey, 

diyordu. 

Hayriye H. kocasını ev

vela Şevkete olan çılgın 

muhabbeti tarafından avla

ımya, yumuşatmıya çalıştı. 

Bu izdivaç olmazsa oğulla

rının ya öleceğini, ya inti· 

lıar fdeceğini uzun tasvir

lerle anlattı. Zaten sinirleri 

gevşemiş olan ihtiyar baba 
çocuğunu ölüm döşeğine 

yatmış goruyor, ellerini 

gözlerine kapıyarak katıla 

katıla ağlıyor, fakat netice· 

de hiç sarsılmamış bir ka

naatla ölömün bu izdivaç· 

tan bin kat hayırlı olduğu

nu söylüyordu. 

Şevketin çok fazla meyus 

göründüğü bir gece karı 

koca arasında korkunç bir 

vak'a geçti. Hayriye H. 

şiddetli bir sinir buhranı 

içinde kıvranmıya: " Göz 

göre arslan gibi çocuğumu 

sana öldürtmem,, diye fer

yat etmiye başladı. 

Ali Rıza B. ağlıya ağlıya: 

- Peki üzülme.. Şevket 

1 

ist:.t!diğini yapsın.. beni dü· 
şünmeyin.. Ben aranızdan 

çıkarım.. bir daha ismimi 
' l 

bile işitrq.e7diniz.. dedi. 
Kadın, onun yakasına 

sarılarak daha kuvvetle 

bağırmıya başladı : 

- Bu sözü ne yüzle 

söylüyorsun.. Koca bir ai

leyi, bir alay çocuğu aciz 

bir kadın~~· başına bırakıp 
kaçmak hırzızlıktan daha 

mı namusludur sanıyorsun? 

Bu gecenin heyecanı Ali 
Rıza beyi üç gün hasta 

yatırdı. 

Bu vak'a üzerine Hayri

ye H. anladı ki bütün bu 

şiddet beyhudedir. Biraz 
daha kuvvetli bir heyecan 

bu ihtiyarı öldürebilir. Fa
kat fikrinde zerre kadar 

bir değişiklik yapamaz. O 

vakit poletikayı değiştirdi: 

Mademki kocası bu iz. 
divaeı bir namussuzluk ad

dediyor, o halde ona isbat 

etmelidir ki bilakis oğlu

nun bu zavallı kadını yüz-

üstü bırakması en büyük 

bir namussuzluktur. Hay-

riye H. bir zaman da ona 

bu cepheden hücum etti 

- Oğlun bir ailenin 

namusunu mahvetti, biçare 

bir kadının sokakta kalma

sına sebep oldu. . Canı ca

na ölç... o zavallı da se· 

nin 1ffet gibi, Leyla ile 

Necla gibi tecrübesiz ço· 

çuktur .. 

Allah sonra bize evlatla

rımızdan çektirir. Bu kadı
nın namusunu temizlemek 

oğlunun boynuna borç ol

muştur. 

Ali Rıza B. bir vaktt bu 

mantığa kulak vermiyor gö-

ründü. Fakat bu sarsılmaz 
zannedilen kayanın altında 

görünmez bir takım çökün· 

tüler olmuştu. 
Günün birinde hiç sebep 

yokken karısını yanına 

çağırdı, mazlum bir sükunetle: 
- Hanım ben uzun uza

dıya düşündüm, dedi. Oğ

lunun bu kızı yüzüstü bı-

rakması doğru olmıyacak .. 
Benim tarafımdan Şevkete 

söyle... istdiği kadını kabul 

etmiye, ona kendi kızımız 

gibi koHarımısı açmıya ha
zırız, dedi. 

lG 
Düğün gecesı... Ev baş· 

tan başa aydınlık içinde .. 

Kapılar, pencereler açılmış. 

İkide bir cazbant çalıyor .. 

O susunca neş'eli kahkaha

lar, haykırışmalar, çığlıklar .. 
Sokakta kuvvetli bir ı_Şı· 

ğm etrafına toplanan gece· 

böceklerinin kaynaşmasına 

benzer bir gizli hayat var .. 

Ta uzaklardan çalgıya ve 

aydınlığa doğru akıp gel· 

miş bir kalabalık... Kadın· 
lar, erkekler, çocuklar ... 

Bunların bir kısmı düğün 
evinin saadetini sokaktan 

seyrediyor. Bir kısrnı içeri

deki kargaşalıktan ardına 
kadar açılmış kapılardan 
cesaret alarak yavaş yavpŞ 

bahçeye yayılıyor, Ali Rıza 

beyin özene bezene işledi· 

ği çiçek tarhlarının kena

rına oturuyor. 
Cazbanda uyarak dcıns-

kl hatta bü-eden çocu ar, 
yük insanlar beliriyor .. 

Ali Rıza bey usulca arka

daki mutbak kapısından 

kaçtı, bört beş yüz t!dıırı 

uzaktaki bir tepeye çıktı. 
(B:tınadıl 
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A İye H. ın kastı ne ? 
Anlaşıln18;k üzere tahkikat ıevsi Ye tamik 

ediliyor, şahitler diuleniliyor 

Tabanca ile ateş hadisesi 
~alıklkatına diin Cski.idar 
nıUstantıklığtnca devam olun
fl'U&. bazı şahitler dinlenil· 

iİllfdr. · 
Dinlenilen ~ahitkrin bir 

kı~mmc.hm ateş hadt~esinin 

mı!'tl vukua ıı,eldi~ne, bir 
kısmından da bunun sebebi 
ne olabileceğine dair malu
n1a[ ahndığt anlaşılmaktadır. 

Bir refikimiz, bugün mli3-

tımtığtn. kararnamesini yaz
mak i.izerc miidclei umumili
ğln mütalaasını alacağını yaz
mışsa da hu, doğru değildir. 
Tahkikat, daha birkaç giin 
slirecek, birkaç şahidin d.ıha 
ifadeşi alınacaktır. 

Cürümde kastın katil mi, 
lhaf e mi oldug·u, yoksa Iilln 
~diyen cerh mahiyetinde mi 
bulunduğu bütün şahitlerin 

dlnlcnilmesinden sonra. ifa
delerinin mukayesesile anla
şılabUecektir. 

Bir de katil ihtimali kabul 
edilirse, bunda taammüt veya 
tehevviirden hımglsinin mev
zuu bahsedileceği noktası 
kalıyor. 1\ Taamalih bu katil 
kastı ihtimalini ve bllhassa 
taammüt suretile katil lhtl
malini zayıflatan ~ebepler var

dır. Aliye 1 l ., bir kurşun 
atmnkla iktifa etmi~, tab:ıca

srnda başka kur~tmlar da bu
lunduğu halde bunları atma. 
mıştır. Mm. l\Iaııniğin hafifçe 
yaralanarak odadan ve evden 
kaçtığını gördüğü halde arka
~ındıın ikinci bir kurşun 
atmama. t, vaziyetini tahfif 

edecek mahiyettedir. Ancak~ 

bu kurşunların ııtılmamasına 

odada bulumınlarm miida
lıalesi, lıukuki tabirle " l~s
babı mania ., engel olmu~~a, 
noksan atışın maznun lehin
deki kıymeti kaybolacaktır. 
Ilu cihetin ehemmiyetle tah. 
kik olunduğu tal-ımin edile
bilir. 

für kaza ilılimalinc gelince 
btı, , aziyetc göre ihtimallerin 
ca zayıf ıdır. Hi r refikimiz, ta
b:mcanın btiy1ik olnıa::-ını da 
]'-alil kastına delil olarak gös· 
tcrmi-.sc d:.: hukuki noktai . 
ıı~ızanlan bu vrıri t görtilmc-
mcl, tebi r. 

Tahkikat bitince, tc~ıcvvü

ı\;n n.~ya t:ıaınmüt suretile 
katil l«Hı neticesine Yarılır:;a 

dava aı:;tr ceza mahkemesin
de, ihafc kastl hasıl olursa 
ceza, adiyen cerh kabul edi
lirse sulh mahkemesinde 
göriilecektir. 

Aliye H., asabJ rahatsız

lıp;ını ileri si.irerek, bu hare
ketinden dolayı müşahede 

altına alınma:>ını, Tıbbıadllye 

se\ kini talep etmeml~tlr. Ve 
miistııntıklıkça re·scn de ve· 
rHmlş bir karar mevcut ol· 
madığı anlaştlmaktadır. 

l\Im. l\Iannik, şimdiye 

kadar şabst dava istidası 
vermiş değildir. Acliyen cerh 
maddesinden muhakeme ka· 
rarı verilirse, kat'i muayene 
raporu Mm. Mannıgin blr 
haitada iylle~ttğinden, dava
nın takibi içlo şahst istida 
,·erllmesl !Azım gelecektir. 

Tahkikatın bu hafa niha
yetine kadar bitmesi kuvvetle 
muhtcmeldi.r. 

Neşriya1 
Türklüğü tahkir dava
sında diin tetkik olundu 

Jstanbul ağır ceza mahkeme· 
sinde dün <".Hronika» gazetesi 
aleyhindeki Türklüğü tahkir 
davasının rü'yetine devam o
lunmuştur. 

Düakü celsede mevzuu dava 
tefrikanın Yunan gazetesinden 
çtka.n aslına ait tercümeler o
kunmuş, bunun aleyhimiıde 

fıkralara muhtevi olduğu gö • 
rülmüş, Mm. ı::ıeni kendisinin 
bu fıkralan iktibas etmediğini 

söylemiştir. Bundan sonra, Türk 
matbuatının « Hronika » daki 
tefrika etrafında yazdıkları o
kunmuş, tetkik edilmiştir. 

Müddei umumi Cemil B., 
eski tecrim talebinde israr 
etmiş, muhakeme, müdafaa 
için kalmıştır. 

Şerefiyeden çıkan dava 
Şerefiye meselesi yüzün

den Emanetle Karaköy pa
las müstecirleri arasında 
hasıl olup temyiz mahke
mesine intikal eden dava
nın son müdafaası 1 Tem
muzda yapılacaktır. Bunun 
için Emanet fen müdürü 
Ziya Beyle avukat Fehmi 
B. bugün Eskişehre gide
ceklerdir. 

Balkan talebe kongresı 
Murahhaslar 7 temmuzda şehrimize gelecek 

ko1tgre dürt gün sürecektir 

Şehrimizde toplanması 
mukarrer olan Balkan tate
bc kongresi 8 temmuz pa
zartesi günü aktedilecektir. 
GC'len murahl:asların ibate 
ve i~~cle-ri için lazım gelen 
istihza:-at ikmal edilmiştir. 

MH:-ahhaslar temmuzun 
7 i:1ci pazar günü şehri
ll!İ7.c geimişbulunacaklardr. 

Bu kongre beynclmi1el 
t:ileh~ kongresinde Balkan 
h:ikf;m~tleri t~lebe cemiye
tim tcm~il ed<'cek olan ih
zari bir kongre olacaktır. 

Bu r.er.dci bepıelmilel konrr-
o 

rede Balkan hükumetleri 
t~lcbcs;ni Türk talebe bir
li;:i teınsil edecektir. . 

8 1'c:nmuzdaki kongreye 
İtrıly~, Çek, Leh, Macar, 
Y!.:mm, Romen, Sırp, Bul
gar taiebc birlikleri üçer 
murahhas gCiııdereceklerdir. 

Kongre döıt giın devRm 
cdccek~1r. Gelen murah
hasl!\nn bir kısmı müşahit 

bir kısmı da mes'ul mu
rahhas olarak bulunacak
lardır. 

Küşat merasimi Darül
fünun konferans salununda 
yapılacak ve bu sırada 
biri Maarif vekaleti, diğeri 
de talebe birliğimiz tara
hndan olmak uzere iki 
nutuk irat edilecektir. 

Bundan sonra tefrik edi
lecek komisyonlar Türk 

talebe birliği binasında iç
timalarma başlıyacaklardır. 

Her gün öğleden sonra 
akşama kadar komisyonlar 
çalışacaklardır. 

Kongre perşembe gunu 
öğleden evel bir merasim
le hitam bulacaktır. 

Perşembe günü öğleden 
sonra birlik tarafından 1928-
29 senesi yüks~k tahsil 
mezunları içi murahhasların 
da iştirakile bir vapur tenez
zühü yapılacak ve bu gezinti 

.... 

VMIT 00 I-Juir.an 

Almanlar Kayseri geri mi getirecekler? 
(Üatıı.rafı birinci sayıfamıı.dadır) 

1

_. - -::::.:~-, ~ Versaymuahedftıamesinin onuncu [ Üattanıfı 1 inci saytfamızda] 
Yenay mu .:..a.:cdcn __ L....ı Nerelerden ner.ecek f hükOmetl ıu beyannameyi a.11 yıl dönümü müna1eaeTiıe mttte- ~· .,. 

1 
Üsküdarla Şile araanda-

netretmiılerdır : VC • addit nümaylfler yapılmlflir.Btl- k 
ı i yol da bugün nihayet 

28 haziran günü matem gil- Tfir)(jve ı hassa· Berlinde sağ cenah ile esaslı surette tamire muh-
nüdür. On sene evvel Alman ı J ' 1 allkadar askeri ve siyasi tetki- taç bir haldedir. işte vlla-

sulh murahhasları Ver:rayda hak Rusların Jzve~tiya ga- lata mensup 50 bin kiti Stade da yet evveli bu yol işini hal-
zete~inde çıkan mekal toplanmıı ve ne m~letın ne de ]edecek Üsküdardan Ömer· 

ve hakihtı • •ulh doıtlarını in· Moskova, 28 (A.A) - lzves- K ri • h t • 1 liye kadar uzanacak olan 
ki11n hayale u~ratan hır veslkay tiya gazetesi Ver.say ınualıe~ 1 •yse n umumı arp en mes u ana şose oradan dört kola 

zorla ünzalarım atmıılırdır. On 

senedir hu muahede ATman 

milletinin bütün tabakaları üze

rinde fikri hayat, iktıaadi hayat 

amel~ ve köylnnün hayatı üze

rinde taıyl~lnl icra etmektedir. 

desinin onuncu \.•ıl dönümiı 
1 

ı olduldannı beyan eden• mu- 1 ' ayrılarak Şile, rva, Alaca 
münasebetile neşrettiği bir ahedenin tadilini ve twgalin ref'inl 
ın:tkalede diyor ki: Bu muahede ; ve Ağvaya gidecektir. 
dc;ğrudan doğruya şarkı al~ka~ marla talep etmesini hükümet- Bu yollar yapıldığı tak-
dar etmiyorsa da bu muahede ten lstiyen bir karar sureti kabul dirde vilayetimizin Boğ.aza 
ınüstenıle.ke halkını ezen bir etrnittlr . RayhiıtaQda burjuva ve Karadenize yakın kıs-
çok katlı bir binadır. Bu bina mında derakap i~tııadi bir 
TıJrkiye hakkında Sevr ve fırkalarına mensup bütün meb' inkişaf başlıyacaktır. 
bltna mümasil diğer muahede~ uslar umumi harpten yalnız Mtiiah.MSıs ve en~liü 

Durmalcstzın çalıımak ve Al- ler şeklinde nnıh~eh! ~zviycl tlt-rl Almanların mes'ul oldu~ yo- Hazırladan proğramın 
k ile vücuda ge.tirilmış o an 

man milletinin ,bütün a sanunın ı dak dd ·th ) k la d b" · d iran, Mısır, Efganiı.tan ve Çini un i 1 iasma ve ı amma esası no ta rm an ırı e 
biribirile tam bir vahdet halinde galip emperyalistlerin rekabe- karıı kesif bir kalabalık huzu- mütahassıs celbi ve enstitü 
bulunmaları , vatanımızın mev- tine baziçe etmeğe matuf idi. tesisidir. 

cudiye tini tehdit ve bü tün 

Avrupanın iktuadi refahını teh· 

hkeye sokan Ver &ay muahede· 

sinin hiç olmazsa daha vahim 

teeirler yapmasına mani olmuı

tur. Almanya muahedeyi imza· 

lamııtır, fakat bunu yapmakla 

ne harp mesuliyetinl üzerine 

almıı ne de hu hareketile mille-

h A-ı • • runda protesto etmiıtir. fakat Versay mua cuesınm Avrupadan getirilecek 
halkalarına Şarkın milyonlarca Berlin, 22 (A.A)- Bu gün mütahassıslarla, İstanbulda 
halkı bağlanmak istendiği Almanyanın bir çok ıehirlerin· 
vakıt hu halkalarm çok çiirük tesis edilecek enstitünt1n 

de bilhassa Bcrlinde, Münihte, · ., · t d · · d olduğu göriildü. Bizim bütiiıı çızecegı esasa aıresm e 
ımıl:-abbetiınize ımazhar olan Vaymar, Polonya ve Stutgarda çalışmıya başlanacaktır. 
Türk milli hareketi, yalmz Bersay muahedesi a\eyhinde Meyvacılık 
muahedesini yıkmak ve Tiır- Mütahassıslar lstanbulun 
k. · ·ııı ı d ti · protestoda bulunmak maksadile 
ıyeııın mı ıu u arım yenı- meyvacılık ve hayviıncıltk 

den çizmekle kalmamış, fakat içtimalar yapılmıvtır.. Berlinde 
noktasından .istidadı etra-

kapitülasyonları kaldırmak su- yuz·· lerce darülfünunlu relskum-
retile harpten evvel mazhar fmda tetkikatta bulunacak-
olmadığı hukuku da elde hur sarayı ve maarif nazareti lar ve neler yapılabilece-

timizin huıur ve refahına ka- etmiştir. önünde toplanarak Versay mu· ğini tesbit edeceklerdir. 
lran, dostluğumuzdan kuv,·et l h d Bu suretle fenni meyva-

vuımamasını ve milletler arasın

daki emniyetin ihlal edilmesini 

istihdaf etmlıtir. Bütün Alman-

ahedesi a ey in e resmi teza-
bu larak 1ngilterenjn cebren cılık az zaman zarfında 

tt. d" ~ · 1 d · f i hürler de bulunulmasının men' imza e ır 1R1 mua ıe eyı es ı- İstanbula servet temin 
ederek kapitü!Asyonları j!ga edilmesinden şikayet etmişlerdir. 
etmeğe muvaffak oldu. Efga~ eden bir inkişafa mazhar 

larla hemfılr.ir olarak harpten nistan istiklA.lini elde etti. Ne- Zabıta havaya silah atmış ve olacaktır· 
yalnız A]manyanm mC$ul oldu

~u iddiasını reddederiz. Ve 

atinin emredilmiş şekilde mua-

cit ve Yemen gibi küçfü< Arap nümayişcileri dağıtmak için us· Hayvanların i~lahı 
kıralhkları bfıyüdiı!er ve lııgil- k \l b ı Dig~ er taraftan hayvan-turpa u anmağa mec ur o -
terenin Arabistandaki nüfuzunu ların islahına bilhassa e-
baltalamak surctile haklarında rnuftur. 

hemmiyet verilecektir. Vila· 
hedelerle değil, hür ve namus- tayyarelerden atılan bomba Berlinden bildtrihyor:Ayni za- d nı1· d k. ha 1 

lisanının değil, fakat diploması yet a ın e ı yvan arın 
lu ve aynı zamanda müsavi lisanının kullanılmasını temin ı rnandaa mutlakiyet taraftarı olan cinsi esaslı bir kontrol ve 
haklara malik mllletlertn telak- ettiler. Mısır istiklalini resmen Nasyonalistler,Versay muahedesinin muavenetle islah edilecek· 

tammağa İngiltereyi mecbur yıldönümü münasebetile bir ma· tir. Zaten vilayet bu iş 
kilerinde mutabık kalmalarına ett". Bu istklal ,şin)diye kad<ir etrafında muvaffakiyctle 

h ı k lh c.k be tem nümayı"ııi yapmııılar, evle-müstenit aıı:I t •u n rine ait sö:ı:de kalmakla ra r gene :ı -s çalışmaktadır. Damızlığa 

oldu~u kanaatini izhar ederiz. bir vakıadır. Geçen on sene rine etrafında siyah krepler elverişli olmıyan boğalar 
gösteriyor ki: Versly muahe· bulunan bayraklar asmışlardır. ve aygırlar burulmuş, idiş 
desi zindrlerirıiıı lıalkalaruıı 
kıran kuvvetler arasında Ş:uk Polis talebenin birçok. nümayiı- edilmiştir. Şimdi bu yeni 
milletlerinin kurtuluşu azimj lerini dağı.tmağa mecbur olmut· proğramla çalışılırken evel-

Her tarafta nümayiş 
Berllo, 28 (A..A.) 

Haı.iranın 28 inci akıamı bir rol oynamaktadır. 'i emirde yerli ırklara elve-
Almanyanın her tarafında · - __ -=-- J tur. ~ıı11111 ıııııu 11111 1ıııı11ııuıııııı11 1111 ıııııııı 1111 ıııııııuın•!# 

==================~;;:;;~==========~~=================~== = • = 

1 ÔIİ İ~tİSHt nıe&IİSİ € Iran ' Eczacı mektebimizin yeni 
mezunları 

Eczacı mektebinin yeni mezunları· hocalarile birlikte 
Tıp takültesine merbut Ali Eczacı mektebinde imtilıaıılar 

bitmiş, müdavimler umumiyetle muvaffak olmuşlardır. 
imtihanlar neticesinde mektepten bu devrede 13 genç ecza

cılık diploması almıştır. İsimlerini yazıyoruz: 
Nihat Faruk ( İstanbul ), Halil Emin ( lzmir ), Tevfik Nuri 

( İstanbul ), Şerefettin Refik ( lstanbul ), Ahmet Hüseyin ( Gazi 
Antep ), Burlıaııettin Jialil ( Bursa ), Adil Süleyniiıi ( İstanbul ) 
Mazlum Kemal ( Yakacık ), Tahsin Mehmet Ali ( Eskicuma ), 
f-lakim Kerim (lstanbul), Zeki Tahsin (Tekirdağı), Refael Hasip 
( Jstanbul ) efendiler. 

Genç eczacılarmıza yeni mesleklerinde muvaffal<iyct dileriz. 

o gece sabaha kadar 
devam edecektir. 

Murahhaslar kongrenin 
devam ettiği günlerde öğ
leden evvelleri birgün da
rülfünunu, bir gün tıp fa. 
kültemizi gezeceklerdir. 

Bir gün de Çamlıcada 
kendilerine bir kır yeme
ği ikram edilecektir. 

Murahhaslar şerefine ge-
rek birlik ve gerek darül
fünun muhtelif ziyaretler 
verecektir. Murahhasların 

bütün masrafları tarafımız
dan temin edilecektir. 

Kongrenin hitam bul· 

duğu cuma.gihıü de Bulgar 
darülfünunu ile Türk ta .. 
lehe birliği futbol takım
ları arasında bir maç ya· 
pılması muhtemeldir. 

"Vefa,, da 
Güzel bir müsanıere 

verildi 

\ ... cfa orta mektebinde diin 

gece, mektebin bu seneki me

zunları şerefine bir talebe 

müsameresi tertip olunmu~

tur. 

i\li.isamcrcdc 

talebe velileri 

muallimler, 
• 

ve mümtaz 

davetliler hazır bulunmuş, 

nezih ve eğlenceli bir gece 

geçirilmiş, talebe tarafın ban 

nezahet ve muvaffakiyctle 

oynanan orca oyunu takdirlerle 

alkl~lanmışttr. 

[ Üstarafı l nci sa)1f amızdadır: 

Komisyonda hcnliz yapı-

lacak tetkikat için c:-a~lar 

hazırlaırnıkla ınc~gtıHiz. l\Juh
ı eUf iktısadi metotları tetkik 
ederek mesai usullerimizi 

ı tcsbit ediyoruz. 
Biz heni.iz malumat top

lan'ak dcncsindcyiz. Bu ma
lumatın toplanması, tc~kilatı 

mükemmel memleketlerdeki 
gibi kolay olamıyacaktır. 

l\ILmlek.:t dahilinde iktı

:-ac.11 tetkikat yapılması te-

karrür ctmi~tir. Blitiin mem
lekette teşmili icap eden bu 

tetkikatı, kuvyetlcrimizi da

gıtmamak için ;-imdilik mu

ayyen mıntıkalarda ynpa; 
cağız. Şimdi bu mıntıkalarıla 

tetkikıkl edilecek maddeleri 
' 

tesbit ediyoruz 

lktısadi tetkikatın en mü
sait zamanını, istilisalatın 

idrak edildiği mevsimdir. Bu
nun için memleket dahilinde-

ki tetkik seyahatimiz son 
baharda başlıyacaktır . ., 

Ef ganistana mı 
dönecek? 

(Yeni tevkif:ıt var J 
g 13irka~· giin c ,·cJki tel- ~ 

~ gra flar !randa Yuku bulan ~ 
~ mühim te\ kifattan bah- ~ 
§ :-ediymlartlı. Son po~ta ile § 
~ ~·elen (Taymb) bu tc\ ki- F 
g fota dair taf~ilat Yermek- ~ 

~ tedir. Bu malumata göre F 
~ nıalirc nazırı prens Firuz ~ 
~ ;\\iry:adan başka prens ı·:k- ~ 
~ her l\1irza, Jandarma ku- ~ 1 
ff mnndanı F<ızluJlah lıan da ~ 
~ cc,"kif cdilmi~tir. 13unlar- ~ 

~ dan ba~l,a erkanı harbiye ~ 
~ rcbi jcneral :\lchnıet r Hi- ~ 
~ seyin hanın da .,irnzda tc\"- ~ 
~ kif edildiği haber veril- ~ 
~ mcktcdir. ~ 
~ Moskova, 27 ( A. A)- ~ 
~ Tas ajansı bildiriyor: İran ~ 
~ maliye nazırı Firuz ve ~ 
§ sair mühim şahsiyetlerin § 

===-:=--~-= tevkifi münasebetile İs- =~--===-==-vestiya gazetesi muhafa-
= zakar ve İngiltere ile te- :: 
= masta bulunmak töhmeti ~ = c 
~ altında kalmış kimsele- ~ 

----------- ~ rin tevkifile büyük halk ~ 

1 Mem lcket haberler~ § kitlelerinin emniyetinin ~ 
• ~ kazanılamıyacağmı, ade- # 

İzmirde zelzele oldu - ~ mi memnuniyeti izale için~ 
Perşembe sabahı 5,20 da ~ yalnız içtimai ıslahatm ~ 
İzmirde oldukça şiddetli g tesir icra edeceğini ve ~ 
fakat süreksiz bir zelzele ~ ayni zamanda köylü ve ~ 
olmuştur. Hasarat yoktur. ~ şehir hal~ını da meın~~~ ~ 

1 
Ömer B. - İzmir polis ~ etmek lazım gelecegını ~ 

müdürü Ömer B. bir ay ~ ve şayet hükumet. bu ~ 
müddetle mezuniyet almış· § yolu takip ederse Iranı ~ 
hr. Mezuniyetini şehrimizde ~ da şimdilik Efganistanın ~ 
geçirecektir. Dahiliye Ve - ff haline sokmak istiyen ~ 1 

kaleti Ömer Beye hizme - } l~giliz ajansların~n. hare- f 
ff katına ancak manı ola· : 

1 
tine miikafaten 800 lira - = 

~ bileceğini yazmaktadır. § 
ikramiye vermiştir. 5"11ııııı111111ııı11tıu111ıııııı11111ıımo;ıuııııtını111 11ııııııı~ 

rifii damızlıklar-dan 58 - 60 
kadar boğa ile 11 cins ay· 
gw getirilecektir. 
Arıcılık ve siJiçtflilk 

Bu havalide Buzhane ve 
etrafındaki mıntaka ancılık 
için pek müsaittir. 

Bu sahada zaten mevcut 
olan arıcıhk fenni esaslar 
dairesinde takviye edilecek
tir. 

Hali hazırda gene o ha
valid~ki köylerde gayet 
bol süt istihsal edilmekte
dir. 

Hatta köylüler bu südü 
Beykoza kadar getirip u
cuz ucuz satmaktadırlar. Ve· 
saiti nakliye muntazam o
lup da istihsal edilen siit 
ve tereyağı ve bu kabil me
vadı gıdaiye kendisine me· 
sela Üsküdar gibi bir pa
zar bulunca köylüler daha 
fazla istihsal için çalışacak
lardır. 

Şarapçılık 
Bu havali şarapçıltk için 

de pek büyük kıymeti ha
izdir. Vaktile dünyanın en 

iyi şarabını veren Renden 
buraya çubuk getirilmiş ve 
yapılan tecrübe çok mem • 
nuniyetbahş neticeler ver -
mişti. O zaman takip ediİ· 
miyen bu çok nafi iş bu 
defa esaslı surette nazarı 
itibara alınacak, Renden 
çubuklar getirilip şerapçı -
lıkta islahat yapılacakttr. 
Dünyanın en i11i 

!!a~')'arı 
Karadeniz sahilinde Irva· 

da nakliyata pek müsait 
ol< n bir vadi vardır. Bu 
vadinin ikinci bir hususiyeli 
de dünyanın en iyi siyak 
havyarının çıkarılmasına im
kan vermesidir. Buradan 
elyevm çıkarılmakta olan 
havyar pek az miktardadır. 
Halbuki fazla miktarda 
havyar istihsaline imkan 
verecektir. 
Ormanlardan istifade 

Bu sahada fevkalade kıy· 
metli ormanlar mevcuttur. 
Vilayet bu ormanlardan 
istifadeyi. bu umran ve ik
tısat proğramının birinci 
işi addetmektedir. Orman
lar ve civarı, havasının, 

suyunun ve manzarasır.:n 

güzelliği itibarile de halkın 
tenczıüh ve teferrücü içirı 

aynı bir kıymeti ihtiva et
mektedir. 

lstanbulun mahrukat ih
tiyacının büyük bir k:sı~ıı
nı da bu havali temin et· 
mektedir. Yapılacak olan 
muntazam yollar şehrin bu 
ihtiyacını da ehvenlcştire

cektir. 
Bir de mektep 

Muhittin B. Beykoz - Şile 
yolu üzerindeki Buzhane 
mevkiinde beş dershaneli 
bir mektep yapmayı düşi"n· 
mektedir. 

Mektebin terbiye ve tah· 
sil proğramt oranın zmıı 

vaziyeti nazarı itib<.ira alın
mak suretile tesbit edile • 
cektir. Bu mektebe bir or
mancı, bir ziraat müta1ıas -
sısı, bir de terbiyeci mu • 
alli ın veriler ek, çocukların 

terbiye ve tahsili o mınta
kanm zıra1 vaziyetine fayda 
temin edecek hatta inkişa
ima yardımı dokunacak bir 
şckildt· olacaktır. 

Netice 
Bu suretle vilayetimizin 

bütçesi bu çalışma proğ

ramile muayyen bir mak
sat bütçesi olmaktadır. 
Muhittin B. yakında bu 
h<:ıvalidc yapacağ• teftiş 

seyahatinde İstanbul gaze
tecilerinden mürekkep bir 
heydi de beraber götür· 
meyi vadetmıştir . 



t ıa~.ıı ot1t 

( Çhorçil) in ,~----------...... ....................... ~ LJ& h de atıratll 
Eııv~er.i n Rtıs)ra)ra ittifak tPk:lifi 

- -----~ 
Edirne kapıda Fabrikalar Edebiyat birliği 

Enver ,birdenbire bütün planlarını, Almanya 

ile ittifakını unutmuş, Rusyanın ataşemiliterine 
ittifak teklif etmişti 

Dün tramvay işlemiye Nasıl ıslah. olunacak? 8 Temmuzda fevkalade 
başladı, bugün de Maadin b-a;,-ka~ı miidf.i-t içtimaa çağrılıyor 

şikayetler rü izahat veriyor 
Dlin l·:mancte, Balat. Kara- Oıı giirı kadar evvel Tosyaya 3-

İngilte~e bahri~·esinde, ben de denizde cereyan eden berri ve bah
ca'ıil olduğum halde hiç bır rt hareketleri tamaşa bilhassa Rus-

giimriik mıntakasına merbut gideıı Sanayi ve Mııadim ınü-
18 mahalle halkı namına dürü Sadettin Bey dün avdet 

kimse, Türkiyenin, Reşadiye ya cephesindeki \'azlycti letki.k 
muhtarlar tarafından imzafan- etmiştir. Sadettin bey bir ınu-

tle Sultan Üsmandan beklediği etmesi ve bunlann nasıl bir ne-
mış bir btida Yermi~ ye tra- harririmize şe izahatı vrrnıiştir. 

hizmeti ve bunların etrafında ticeye vardığını görmesi çok 
mvay ~irketi hakkmda şikıl- « - Tosyaya bankanın idare-

haı.ıı ladı~ı plAnlan bilmiyordu lhtiyatkbrana bir hareket olur-
yctte bulunulmu~tur. si altında bulunan Çeltik fab-

~ikayetc :;cbep olnrak tra- rikasıııın senelik içtimaı uınu-
Bız gernileri iyi in~a ediyor, du. Bu arada Tork ordusunun 
lak at bunların neden inıa olun· sef erberli~l bir maniaya u~a-

mvay ~lrketinİn biletler lize- misinde hazır bulunmak Ü7.re 

duklanna akıl erdirmeğe çaltı- maksııın devam eder ve bir 
rinde Fatih - Edirnckııpıyı bir 2'ittiın. Fabrikanın geçen sene-
kıt'a olarak tesbit etmesine ki faaliyeti ; ş:ıyaııı memnuııi-

mıyoruz. Türk gemilerini mü· ihtiyatı tedbir olarak göıterlle- rağmen b11et parıunı iki yettir. Bu sene daha ziyade 
sadrre ettiğim için bilAhere bilirdi. kıt'a olarak aldığı beyan inkişafına çalışılaeaktır. 

tenkit olunmuv, bundan dolayı Türkiye bu ıuretle Oç ayı cdilmekcedir. lstida tahkiknt . Tosyadan Aııkarara geçtim 

Türkiyed de hasıl olan umumi tereddüt ve teahhur lçlnde yapılmak uzcrc şirketler ko- vekaletle fabrikalara ait ban 

infial ve hiıddetln sonu harbi geçirmiş, ve çok i~falklr bir 
miserlip;ine ha vale cdilmi~tir. . 

lngiltere aleyhine çevirdiğini vaziyet almıttL 
ıöyleınişlerdi. Hali hazırde bu İngiltere hokomeUnin Türkiye 
infialin asıl sebnblni anlıyoruz. hakkında olduğu kadar başka 

Umumi vilayet 
meclisi 

mesai! hakcıunda görüştüm. Ber
koz fabrikası için bir ay e\'vel 
şehrimize gelen mütalıassıs M. 
Koııuştayiıı tetkikatını yaptı, 

Bu gemilerin mfüaderesi hiç bir ~iyast mıntakn hakkında 
Türkiye, lngiltereyeyl düşman ' az malOmat sahibi değildi. İs· 

raporunu verdi ve bir müddet 
Vihlyet büt~esiııi yeni- evvelde memleketine gitti. Bu 

etmek betaraf, onu az kaldı tanbuldan, bu sırada her vasıta den tatkik etti rapor ehemmiyetle nazarı dik

biı:m müttefiklerimiz Slrasına ile alınan telgraflan bugünkü l"mumi vilayet meclisi 
sokacaktı. malOmatımızla mukayese edince Yali Beyin riyestinde bir 

hayret etmemek mümkün dex.;ldir. içtima ,,.,p"r"k venı' k0 n ııl ıra 
Yalnız Türklerin tek bir ü- Fakat •adra"•mın \•erdı'•"ı: ısd.os· ı.. .. " J .. u ; 

"' ..... ts göre vilayetin e,·vckc tan· 
midi kalmıştı: Göben. (Yavuz tane temı'nattan ce~"ret alan · d'l lı k 

DO zım e ı en litçcsini tc ·rar 
namile Türk donanmasına giren müttd'ıkler Göbenin silalahla- tetkike başlamışur. 
Alman harp gemisi). Almanla· nndan tecrit edı' lmenı-·ınden C ..... else açılınca ı\luhittin B. 
nn bu seri harp kravazörü muğber olmuglar, Torkiyeden 

'-d b d d Ad küsuratın tevhi<.U, yollıtr, ba-A.,, eniz gar ın a i 1. riya· duydukları mütenakıs sesler 
k d d k G 1 d rem kanunlarile eski biitçe-

ti · entzin e ·i c a a•ya gl e- karşısında Türkiyenin hiçbir 
Y } R nin yeniden tııdil edilmesi 

cekti. alnız ıu gemi, us· siya~et sahibi olmadı~ına, onun 
1 K d d k b d icap edeceıt;ni izah etmid ir. 
arın ar eniz e 1 rıtün o- için henüz yakazanılabileceğine t'ı' ' 

1 f k d d Ayrıca yollar kin \'npılan 
nannıa arına k evvu e iyor u. yahut kaybedileceğine hükmet· l' J 

Acaba Almanlar bu gemiyi mişlerdi. Enver; tc,rinsanide yeni programla, baruı hnk-
Jstanbula gönderirler midi? Ve Türk ittihadına taraftar bütün kındaki tckliHcrin mcdi.;e 

takdim edildiğini :-.i i .'lemi~ 
bu gemi bir arızaya u~ramadan kuvvetler namına hareket ederek 

R I d b h k ve yeni tanzim edilecek 
lstanbul ı;ularına varabilir midi? uıya tara ın an ir are et 

k b 1 d btitçede esaslı bir tenzil<\t 
Tam bu sırada lııoilterenin vu u u ma ığı halde Rusyanın 

ti K d h ll olmadığını iznh etmiştir. 
Alman)'aya iltını harp edece""inl ara eniz 18 i erine taarruz 

ıs edinciye kadar bu devir devam Yalnız m:ıarif OOt\..-CSinin 
muhakkak bir ı>urettc gösteren mektep 1·ı1 ·a ıt n t k l ") 
U
ltimatom havadisi lstanbula etti, bu taarruz neticesinde Tür- ~ : ı a ~ '<l )ll 

kiye cebbarane tekilde harbe eden kısmında 300 bin lirulık 
vardı • Türk realistleri böyle sevkedildi. kadar bir tenzilat yapılmı~-
bır hadiseyi hiç hesaplamamış- (Bitmedi) sada bunun geçen 5enclerde 
lardı . Bu hadise Akdeniz.in ZA yj k1 miiterakim vergilerle telafi 
bahri ,·azlyelinl d~i§'tirmifli . Merıbaulirfan idadisinden 338- edileceğini siiyJemiştir. 
Cöben · gemisi, lngllter;n!n mü· 339 senesi aldıgım 235 numa- Yeni bütçenin maarif, ıı-

teaddit fılolillellilarlnl , keşif gemi- rah şadetnameıni kaybettim. raat, na[ia, bütçe em.:ümenlc-
hükmü yoktur. Ali rinden miirckkcp hir encü-

lertnden ve kendisinden daha ------------Zart _ 3 mayıs 929 cuma günü mende tetkiki teklif edilmiş 
kuvvtlı olmakla beraber daha sant on birde F.minönU ile 7.cyrek ve bu teklif kabul olunmuş-
az süratli olan f ngiliz harp arasında :ı~keri re<ikamla niıfus tez • tur. 

keremi zayi ettim. Yenisini çıkaraca • 
ğımdan e~kMnln hukmü olnıadı~ı ıran krovazörlerindcn kaçabilir midi? 

3 ağustos gecesi Enver, Göbe
nin Adrlyetik denizine ve Pola 
limanına kaçmak için emir 
telakki ettiğin\ haber aldığı 

zaman, doçar oldu~u endişenin 
hududu yoktur. En\'er derhal 
Rus ateıe militerl ceneral 
Leontefl aramıı ve bütün eııki 
projeleri, hatta bır gün evvel 
Almanya ıle ımzaladı~ı mJAf. 
nameyi berhava ederek hayret 
içinde kalan Ruı zabitine, 
muhtelif ıcralt dairesinde, ez· 
cümle Turkiyeye Garbt Trak
yada taviz.at vermek esası 

Ourindc Rusye ile Türkiye 
arasında ittlf ak aletini teklıf 

ctmivti. Almanlar, ya Türk 
ittihadı taraftarlarının kendilerini 
afetmlyeceklerinl bildiklerinden 
yahut planları öyle iktıza ettl
~ınden Göbene yeni emir ve
rerek İstanbula harake etmeısini 

Amiral Tirplçten bu emri lstemiıler 

olunur. Miraç Nedim 

ZAYİ- Şirkti hayriye vapur 
pmomu kaybettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Hayat mektebinden 

M. H:ılit 

lstanbul icra riyasetinden: Bir 
borcun temini için . satılması 
mukarrer halı, kanepe, grama-
fon ve Telsiz telefon ve sair 
eşya müzayede ile 8 temmuz 
929 tarihinde Sandal Bedes
tanmda saat 14 de satılacağın
dan taliplerin hazır bulunması 
ilan olunur. 

Tayyare cemiyetinden: Nii· 
munesi veçhile (80,000) adet 
evlenme sıhhat raporunu ıılent 
pazarlık suretlle i\lünakası 
icra edileceğinden taba talip 
olacakların pey akçelcrilc 
birlikte ı temmuz 929 pazar 
tesl saat I 5 te piyango 
müdürHiğünde nıiiteşekkil 
tayyare mubayeat komlsyo· 
nuna miiracnatlan. 

3 ağustos günü Mesineden --,s-la_n_b-ul_!v_f._a_a_rif_e_m_a-ne-1-in-d-en_:_ 

kömür alan Göbene emirlerlnl Muhtelif vilayetlerdeki orta 
lsdar etmiş, Göben malGm olan mekteplerde münhal bulunan 
maceralardan sonra 10 a~ustos Dıkit-Biçkl ve ev idaresi mu· 
günll mu\•asnlat ederek bazı allimlıklerine tayin edilmek üzre 

Yalnız bu sene yapılma~ı 
mukarrer olan binlnrm iiç 
temmuzda ihaleleri yapılacağı 
için in~aat faslına taalluk 
ed~n kısmın muhtelit encü
men tarafından derhal 
müzakere edilerek 3 tem· 

muzda bir karara raptedilmcsine 
ve bu tarihe tc. ad lif 
eden salı giinü saat ı ..ı. tc 
toplanılmasına karar \'erJlmi~ 
ve ceJse tatil edilmi~tir. 

i\Juhcelit encümen dün sa
at J 6 da toplanaruk yeni 
blitçenin tctkikacına başlamış· 
tır. 

Kitapçılar yarın gidiyor 
~ lnarif vekaleti taraf ınd:ın 

çağırılnn kitap tabileri bugiin· 
kii trenle Ankaraya gidecek
lerdir. 

~·-
Muhtelit mahkeme

lerde tatil 
i\luhtelit mahkemeler I tem· 

muzdan itibaren erhillin haf
tasına kadar devam etmek 
üzere yaz tatili ynpııcaklnr

dır. Yalnız İngiliz mahkeme
si tatilini 4 temmuıda yapa
cnknr. 

kate alındı. Beykoz fabrikasın· 
da bir aya kakar yeni buı 
ıslahat yapılacak, fabrika iki 
misli te\·si ' edilecektir. Bü
günlerde diğer fabrikalar için 
de bir mütahassısla nıuhabere-

deyiz. Ayrıca ı banka içinde bir 
mütahassıs gelecektir. 

Eylüle kadar fabrikalar kıs
men inkişaf sahasına dahil o· 
lacaklardır. 

Garip şeyi 
Kaçak eşyalar 

tutulunca .. 
llya ef epdi derhal 

üşüp oay1ôı 
Galata Yolcu ~alonu muaye· 

ne memurları gene bir kaçak
çılık meydana çıkarmıılardir. 

Tahkikatımıza göre hadiııe ıu· 

dur: 
Evelkı gün f:-mire gidecek 

olan Seyrisefainln fzmir va· 
puruna bir sandal ile bazı 

sandıklar nakledil mi;tir. Fakat 

hu sandıklar yolcu ~alonundan 
geçirllmlf, binnda bulGnan ltal-

ye bandıral Ombirya vapurun· 
dan bir sandala l.onrak gizlice 
İzmir yapuruna yüklenmiştir. 

Muayene memurlarından biri 
lzmir Yapurunun güvertesinde 

duran bu sandıklardau ıüphe· 
lenmiş, sandıklar muayene hey
eti tarafından açılınca içlerinde 
ipekli kumaşlar bulunmuıtur 

4 sandığ bir bavul içinde bu· 
lunan bu kaçak. eşyanın mühlın bir 
kısmını ipekli kumaş, gümü§ telli 

mensucat ıymetli bel kayıı 

ve tokalan teşkil etmektedir. 
Kaçak eşyanın İzmirde ticaret 
yapan fly;ı Y afe isminde birisi
ne ait olduaq ve Marsilyadan 
getirildiği anlaşılmıştır . Kaçak 
eşyalar yakalandıktan biraz ııon· 
ra fzmir vapuruna gelen flva 
isticvap edilmek lstenmi~, f . (at 
derhal bayılmış, yarım saat ken
disine golmemi,ıir. Eşyalar mü
sadere olunmuştur. 

müzakerelerden sonra marmara imtihana talip olanların aşağıdakı 
denizine kabul olunmuştu. ıeralti haiz oldukları takdirde 

Tercümanların imtihanı 
Dün Emanette cemiyell be

lediye salonunda yüze yakım 

tercümanın imtihani yapılmıştır. 

1 Knri mektubu 1 imtihan ksgıtları birkeç gün ----------.1 içinde tetki~ olunacak kazanan· 
f.oyer, yeni vaziyetten emin 1 ila 15/ temmuz / 929 tarl· 

olmuıtu • Çünkü kara denizin hine kadar Çapadaki kız mu-
haklmlyetl bılkuve Türklere alllm mektebi müdür lüğü ne 

müracaatlen llıımdır . lmtthan
geçmiıtı. İngiltereye karıı hisso

lara 27 /7 /929 da başlanacaktır. 
Junan husumet pek ciddi idi. Bu 
da İngtherenln bahri f atklyelinden 1- Taliplerin yaıları 20den 
ve b~azların müdafaasız bır a§8iı 40 dan yukarı olmıya-

caktır. 
halde olmasından ılcrl gelıyordu 

ı 2- Orta mekteplerden veya 
Bundan baaka talya da , hiç bu derecedeki san' at mekteple-
beklenmlyen bir surette mUaellcs rinden mezun olmak. 
ittifaktan aynlmııtı • Onun için 3- Mualliml~e mani uzvi 
Türkiyenin gerek karada, ~rdt ve 11hhl arızaları bulunmamak. 

Muhasiplik, katiplik (11J11 dııimi vesika verilecektir. 

isteniyor 
Cwn müddet riyaziye mu

allimliğindc hulunnııış olnn 
usuHi mulıaschcyc :ı~inn bir 
zat mutedil bir licrctlc 1::-taıı
bulda bir miics,esc neıdincle 
muhasip veyu kt\cip ohırak 
çalışmak i tiyor_ Taliplerin 
Yakıt gazcte:-i ynzı mlidiirli 
va::..ttasile K. G. adres.ine mü
racaatı rica olunur. 

_ _,,...,.ı .. 
Suriyede müstakil 

kilise 
Suriye ortodoksları F ran

sız fcvkelade komiserliğine 
miiracaat ederek Fener 
rum başpapaslığı ile ala
kalarını kestiklerini, Surİ· 
yede müstakil bir ortodoks 
kilisesi teşkil etmek iste
diklerini bildirmişlerdir. • 

İdare heyeti kongrede 
yeni intihap yapılma

sını teklif ediyor 
Güzel san'atlar birliği 

edebiyat şubesi neşriyat 
encümenleri azasından on 

bir zatın ve şube idare 
heyeti reısı Kemalettin 

Karni beyin istifa ettikle
rini yazmıştık. Güzel san' -

atlar birliği edebiyat şubesi 
idare heyeti dün toplan· 

mış, bu istifalara ıttıla 
kcsbetmiştir. 

İdare heyetinin dünkü iç
timaında bulunan Suat 

Derviş hanım, Halit Fahri, 
Peyami Safa, Refik Ahmet 
beyler edebiyat şubesi he
yeti umumiyesinin 8 Tem
muz pazartesi günü saat on 

üç buçukta fevkalade ola
rak içlimaa çağrılmasına, 

idare heyetinin istifa etti

ğinin kongreye arzına , 

yeni idare heyeti ve neşri

yat encümenleri intihap 

olunmasının teklif edilme

sine karar vermişlerdir. 

idare heyetinin diğer a
zası Kemalettin Karni bey 

daha eve! istifa etmiş ol

duğu için bu suretle idare 

heyeti kamilen istifa etmiş 

olacaktır. 

Edebiyat şubesi gazete
lerle bir tebliğ neşredecek, 

kongre gününü ilan ve a

zayı içtimaa davet edecek

tir. 

T erkos şirketi hakkıda 
tahkikat 

Tcrkos ~i rketi hakkında 

l~mancte gene bazı ~ikt'ıyct· 
!er yapılmı~ur. 

~crcf soka~ında bir kadı
nın evine birkaç ~irkct mc-

rmıru hnhcrsiz ~ircrck tcrkos 
saatiniz bozuktur, tnınir cde-

ccğiı ! diye ~ükiip almı~lar 

ve bir nıiiddct ::onra getirip 
a-mı\lar, ayni zamada bir 

p ula hır:ıkarak tamir iicreti 
namilc 9 lira istemi~lerdir. 

J liçhir şeyden, hatta saa
tinin bozuklultundan bile ha
berda olnııyan ev snhibi 
şirkete mliracant ederek bu-

nun do~nı olmadıjtı, evine 
memurların habersiz girdikle-

rini iddia \'e :-:ikayet etmi~cir. 
Şirket ıniidlirlii~li hona Ct!\'U· 

ben memurla:-ın dlirlist hare-
ket ettiklerini savec , 1 • parayı 

vernıez~e suyun kc:-ileceP;İni 

süylcmi~tir. 

ı-:,. sahibi bundan mlitecs
sir olarak orada cereyan e-

drn ınuhanreyi Emanete bir 
istida ile bildirmi~tir. Bu bti
da tizcrinc şehremini B. c!er-

h:ıl ~irkctlcr komiserini ç~ığır
mı~ ' 'e derhal tahkikat yap
masmı cmretmi~tir. ---

Loka11talaJ'1 tefris . 
Bazı lokan talanla tencere

lerin dibinde kalan bulaqk 
) 

y~1J1larla tekrar yemek yapıl-
dı~ı halıer verilerek şiküyct 
edilmi~tir. 

ilu ~ikayecleri nazarı dik
kate ahın F:manct lokanta· 
lan sıkı bir cefti~e t:\bi tut
mu~tur. &ıdema belediye 
doktorları ile memurları ken
di ınıntakalnrındnkı lokanta· 
lan muntazam bir şekilde 
ccftişe ba)ıyac:ıkl:ırdır. 

Savıfa 

MahlOlat müdüriyetinden:. 
Ortaköydc vapur iskelesi caddesinde değirmen sokağında 21· 

36 numaralı salhane arsaları hissei mahlulesinin liizumu teffizi 
hissedarlarına rnahallC'si vcısıtasile tebliğat icra cdilmjş ise de 

hissedarlardan mahalli ikameti meçhul olanlara teblf. 

ğat icra e.dilnıediğiııe tarihi ilanından itibaren üç ay zarfında 

müracaat etmedikleri takdırde mahllıl hissenin diger hissedarına 

teffiz edileceği ilfo olunur. 

Mahlul at müdürlüğünden : 
Kasımpaşada sururi mahallesinde Gizlice evliya sokağında 13 

numaralı lıane hissei mahlOlesinirı JOzıııııü kffizi hissedarına m~ 

lıallesi vasıtasile tebligat icra edilmiş isede hissedardan Hamdu
ne haıııını:ı mahalli ikameti meçhul olduğundan tebligat ictra edil· 
nıemiştir : Tarihi ilanından itibaren üç ay zarfında müracaat 

etmediği takdirde ınahllıl hi~se diğer hissedarana teffiz edileceği 
il aıı olunur. 

İstanbul icra dairesinden: 
Konst:mtin yeJcdi Yorginin Benisyon Rf e. borç aldığı 

ondört bin lira mukabilinde birinci derece ye birinci sıra 
numcrosile ipotek olarak gösterdiği Boğaziçindc ı\rnavutkö· 

yiindc cedit yeni sokakta atik 8-5, 6, 7 No apartıman 
borcun 'erilmenıesindcn dolayı indelmtiz:ıycdc on be~ bin 
lira bedelle talibi uhte:-ine ihalei cvveliyesi bilicrn .ihalei 

knt'iyesiçlin betekrar on 
konulmuştur. 

beş glin miiddetJe miizayedeye 

J lududu: Cephesi, tarik, sağ tnrafı Cemal beye ait arsa, 
sol ve arkası 1 la 'an Beyin arsasıyle mahdut kayden ve 

bilmesahe ikiyiiz yetmiş lıir arşın terbiinc.lc araziden ikiyüı 
kırk ar~ın murabbaı bina mütebakisi arkasında ar:m, yan 
tarafında aydınlık mahallidir. 

Evsaf ve mli~tcmihltı: Basamakları mermerle perçinlenmiş 
beton yaya knldırımc.lnn birisi tek kanatlı hmusi dürt ayak 
mermer heyaz ıncnfö·cnden fcvkanisi demir yaprak çiçekli 
buzlu camlı çifte kanatlı umumi demir kupudan girildikcc 
zemini civan çini c.W~eli antreden nınun boyalı camekanla 
mi.ifrcz kaptdan geçilerek keza zemini elvan çini ca~lık üze
rinde caım·kanlı muhtes kapıcı Joca'ı önünden geçilerek 
korkuluğu demir parmaklıklı sağ cihetten on altı ayak . taş 
merdh·enden zemin katına inildiktc zemini beton uzun ara· 

!ık üzerinde ikisinin sokak ve bahçe cihetindeki hususi ka· 
pılara methalleri bulunan biri hiiylik yedi adet odun ve kö· 
miir nıar;nzası bir kapıcı odası bir halı\ ve zemini çimento 
biri mermer diğeri mozaik tekneli ve terkos suyu borula
rile fcr~cdilmiş çil're musluklu ve ch·an çini ve sahic bakır 
kazanlı nıau mii:?ccmilat çamaşırlıLtın bahçeye biiyük pencc· 
releri ve dol :ıyısıle methali vardır. 

Birinci kamı bulunan zemini ch·an çini balftda beyan 
olunan meıkur ta~lık üzerinde sol taraf m mermer eşikten 

hoyulı bir numaralı papıdan daireye girildikte. bir antre 
lizc~inde dört odn olup bahçeye nazır iki odanın önli dara
çalı ve demir parmaklıklıdır. ı\ rezkı.)r bir numaralı dairede 
zemini eh•an çini düseli emaye banyo mahalli ve bir kiler 
ve bir ala[nın~a hahl zemini elYan çini dij~cli maltız ocaklı 
terko:-; suyu mu::;luklu yalaklı ma tcfcrrlıac muntzam mutfak 
mcycut olup seneliği be~ yiiz lira kira ile l Hiseyin Bey 
sakindir. 

Korkultı~u demir lekc:-iz bcyrız mermer merdivenden 
ikind kata çıkıldıkta: ~lerdi\'en başı gezinti mahallinden 

boyalı çifte kanatlı kapı<l:tn iki mımar:ılı daireye girildiktc 
bir antre ii1.erinde zemini eh an çini nınltız ocaklı ve ter· 

kos suyu mu~lukln yalaklı maa t<'fcrriiat ınuntaıam mutfak 
bir kiler. ıılafranga hala, zemini çini emaye tekneli banyo 
malwlli ve be~ oda olup ikbi bahçe cihetine ve diğer Hdsi 
:;okak cihetine ve bir yan tar:ıf a nazırdır. Sokak cihetine 
nazır odalar iç içe balkonlu ve ~ahni ::li bahçeye nazır bulu· 
nun iki odanın önii boydan boya demir parmaklıklı taraça 
\'ardır. 

Tavanlar kı:-men kartonpiyer ve kısmen beyaz betonarme 
vardır . Avni Bey mahiye altmış lira kira ile kiracıdır. 

Ayni ~erait dahilinde iiçiindi kata çikıl~lıkta ayni tertilı:ıt 

dnhilinde bulunan iiç numerolu daire mahiye elli yedi lira 
kira ile Atiye l la. kiracıdır. 

Dfüdlindi kat d:ıhi ayni tertibamı. olup mnhiyc aitmiş 

lira ile 1 fasan t !İlmi B. kirncıdır. 

Ah~ap merdivenle be)ind tar:ıs kntına çıkıldıktn korkulug11 
ah~ap merdi\'cn ba~ından zemini a:-falc aralıktan tek katlı 
kııpıdan ktırjl;ir korkuluk zemini a,fult bliyiik carnsn vardır. 

Be~inci kata kadar merdiven ortaları Pencereli oklukla
rından merdivenler tamamen aydııılıktır. 

Elt!kcirik ye tekrkoz tertibatlı \'C uda kupılrının re\ Jrn. 
nileri l'..1nılı ve haricen yağlı boyalı Ye cephe cczyio:ıtlı 
ıniiceddtt yirmi be~ bin lira kıymeti ımıhamnıcııcli apartt· 
manın iştira:-;ına yl.izde beş za.mla talip olanlar ve daha 
ziyade malômat almak istiyenlcrin kıymeti nıuhummcnesi
nin yiizde onu nisbetinde pey akçesinin ve 92<) - 2835 
mıınarasile miizayede ~ube~inc miiracnt etmeleri Ye 1 :l - 7 • 
92'l tarihinde saat J 4 ten ı 6 y:ı. kadar ihalei knt'iyyesi 
yapılaca~ından müşterilerin tarihi ınezkurda bin.at veya bil· 
,· ek~\lc hazır bulunmaları ilan ulunıır. 

fluruınyn · gön~erileCe~ tnle~eye 
/stanbul Maarif Emtnllğinden :~lanrif vek<lleti namına Av

rupaya gönderilecek talebeden. Nurettin K:lmil, Bnhacttin 
Rasih, i\Iuhittin, 1\ lehmet, Şinasi Hakkı, Muzaffer, Şerif, 
Akdes Nimet, Ali Tevfik, Tahsin, Tarık Hiiseyin Nail, Rüştii, 
l Iamit, Tah~ln Bekir, i\Iünif Beylerin haziranın otuzuncO 
pazar vaya tammuzun birinci p:17.uccsi günü saat ondan 
onbire kadar maarif eminine müracaat eylemeleri. 

• 
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Seyri Sefain, Gurabayi Müslimin hastanesi, Hilali Ahmer mektebi 
ve sair nıüessesatı sıhhi:yece tercihen istimal ediln1kete olan FLIDA 
sinek, sivrisinek, tahta kurusu, pire, güve ve bütün haşaratı yumurta
laı ı ile kati yen inıha ve ifna eder. Leke yapmaz, tesiri kat'l ve kokusu 
sıhhi ve latiftir. FLIDA haşaratı öldüren bütün nıayiat arasında birin
ciliği kazanmış ve Fransa hariciye nezareti ve Türkiye şehbenderliğince 
resmen tasdik edilmiştir. San'at ve rekabet Meminde dahi en yüksek 
mevkii şahadetnamelerle ihr::ız etmiştir. Çünkü yarı yarıya daha ucuz 
ve tesiri yüzde yiizdür. Şişesi 50, tenekesi 75 ve pompası 75 kuruştur. 

Flida i tediğiniz halde ( tesiri yoktur ) diye sizi aldatmak isteyen
lere inanmayınız. Flida haşaratı öldüren bütün nıayiattan daha nıü
kernnıel, daha müessir ve yarı yarıya daha ucuzdur. 

Flida yerli dimağı yerli amelesi ve yerli 
sermaye ile yapılmıştır. 

Flidayı tercih ediniz. Flidanın nıüstahziri llnsan Ecza deposu sahibi 
Meşhur Hasan kolonyası ve Hasan kuvvet şurubu müstarhziri Hasan 
ll«>ydir. Flida bir ~ah eserdir. Hasan ecza deposu. 

~ 
Kabataşta Ömer Avni efendi mektebi. 

~ T opkapıda araklyecl lbrahlm ÇAVUI mel<tebl. 

~__...._. -- Arnavut l<öyilnde 29-27 nuınaralı hane. 
Maarif vekaleti tarafından çı- Ayasofyada Nerdih.n hanım ıneılreseıl. 

kanlan haftalık resimli Çarııkapıda merzılonlu kara Mustafa pqa medreseıL 
mecmua Vezir handa 45 ve 6 numaralı odalar. 

bugün çıkan 
21 ° I • 1 .. }ı lJIL 

gördünüz mii? 
Nüshası: 3 kuruş 
Seneliği: 150 • 
Altı aylığı: 80 

" 
~Jüracaat mahalli: 
Devlet nıatbaası 

Seyrisef ain 
Merkez acenteıi: Galata Köprü 
baıında. Bey<>Qlu 2562 Şubo 
a«r.te.ı: Mahmudiye ~ albnda 

lotanbul 27 40 

lzmır - •ersin sürat postası 
( CUMHURiYET ) vapuru 

l temmuz •alı 12 de Galata 
rıhtımından hllcıırıık çarşamba 
sabahı lzmire varacak ve o 
cfioün UfUJıı lzın1rden kal
k;ırak Antıılya, Alaıye Menine 
gıdecek ve T •ıucu, Anamor, 
Aföiye, Antalya, lzınire uRca
yarak gelecclctır . 

Çenberlitqta 70-72-7 4 numııralı kahvehane ıle odalar. 

Koskada papas zade medresesi 
Şehzade başında 9ehzade ..,.,J.-ı. 

F atihdc lnclrlı medresesi 

• l<traılı mescit medresesi. 

Arnavut köyünde 24 -46 numaralı hane. 

• « 34 - 57 « « 

• • • « 
Hariciye binası karıısında hacı Beıtr al• medresesi. 

Üıl<üdarda aelimlyede 47 numaralı maa bahçe mektap. 

Vilayet daimi encü
meninden: 

BalAda muharrer cmlW hcouslye icara v~ılmek iiz.ere 1 O 
temmuz 929 çar~amba gtlnQ saat on bire kadar müzayedeye 
lconulmuıtur talıplerln encümene mQracaatları. 

akik! bir mücevher 
Her evde bulundurulması elze 

cibanşumul bir şöhreti haiz Klar· 
feld Alpaka Bıçak, çatal ve ka
şık sofra takımıdır . 

KLARFELD ALPAKA, daya

VAKiT 0 Haziran 

' . 

Kuru bir fırça üzerine konulaca1' 
KOLINOS diş aralarinda kalan 

yemek ar~ıklanni çikanr. 
Tehlikeli mikroplan İmha eder, 

dl~ ağrilarına, ditlerin çurumesine 
di)I etl~rinin hastalanmasına mani 
olur. istimalinde~ sonra saatlerce 
ağı-zda leziz ve latif bir rayiha bıra
kıp a~ın sedn olmasını temin eder. 
Kolinosu tecrübe ediniz, bu tecrübe 
netiçesi olarak• a~zımın ne kadar te• 
miz olduğunu hıssediyorumJıdçyc· 
ceksiniz. 

KOLYNOS 
OENTAL CREAM 

.TO~lr• lı;ln dıpozlltrl: Ml\laıı:ı FAIAlll 
a.,;aı.,.r .. ecıııı Sotııtı.hıraııım Pıp ıparıı111111 

-···-u .. sku·· darTramv~yla~ı idarei 
. umumıyesınden: 

Üsküdar il.ayılar paşa ve Bajrlarbaşı ile l(aracaahmet 
arasında temdidi mukarrer trAmvay iıatlarına müteferrl 
toprak hafriyatı, parke kaldırım feshü inşası, ray ve ma
ku ferşi, difek rekıi V.S. gibi ameliyat ile bin ton ka

dar demir ve havai hat malzemesinin Haydar paşa rıhtı

mından güzergAha nakli I temmuz 1929 dan itibareıı on 

bet gün müddetle ve l<apllı zarf usulile münakasaya 

vazedilmiştir. Taliplerin güzerg'-h piftnını tetkik ve şart

nameleri almak üzre cumadan maada her g!in Üsküdar

da vapur iskelesi kurbündekl Şirktt merkezi idaresinde 
len ıubtsine' müracaatları. 

-··Devle demir yolları ve li-
manları umumi idaresinden: 

12 km yol malzemesi münakasası 20 Tl!mmuz Cu
maretsi günü Silat 15,:30 da urnuml müdürlük binasında icra 

edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif ve temi

natı muvakkate mektuplarını mczkOr günde saat 15 e kadır 

umum! idare kalemine vermeleri l!zırndır. Talipler müna

kasa şartnamesini 20 lira mukabilinde Ankarada malzeme 
dairesinden ve Haydarpaşa mağazası müdürlüğünden tedarik 
edebilirler. 

-···-1 2 adet .. Dizel motörü ı 
mubayaası 1 Tütün inhisarı ızmum müdürlü .. 1 

1 ğünden: 7 beyııirlik ve maz.otla müteharrik iki adet Dizel 
motörü kapılı ıarlla alın:ı.caklır. itaya talip olanların 

1 teklif ve teminatı muvakkate mektuplarını 6 temmuz 929 

cumartesi giinü saat 10,30 a kadar Oalatada mübayaat 
komisyonuna tevdi etmeleri. 

Adana. haıJisane 
A 

umumı 

müdürlüğünden: 
Mqnakua müddeti: 22/6/29 : 12/7/929 
lhaleı katıyesl; l 0/7 /929 çarşanh. gilnil saat on nçtedir. 

Bir aylığı Bir ıenclığl 
Asgari lzamt Asgert lzamt 
kilo kilo kilo kilo 

Kapalı ~ uıulilcı 5000 15000 6QDOO 18000) ekmel< Uç 
yıldu: 

Aleni münakas 400 · 500 4800 600) gaz halis 
Batum 

1 - Münal<asa Aadana müddei umumilik dair~nde t~ekl<ül 
edecek hey' et tarafından icra edilecel.tlr. 

2 - Adanada merl<ez hapisanesl için 12-7 -929 dan 930 
mayıs nihayetine hdar yirmi gün müddetle münakasaya konulan 
etmek ve gaz ya~ının 10-7-929 tarihinde ih•bl kat"lyesl icra 
e dilec~lnden şartnamede yaz.ıh bedeli muhammipnenln yüzde yedi 
lıuçu~ nisbetınde olmak üzere el<mek için ilç yüz elli gaz yaJı 
için dohan lira depoı.it akçesi makbuzu. Badelihale temlnat 
kat"lye yUzde oııbeı nlsbetine ilave edecektir. 

3 - l!Anat ücretıle mukavelename ve masarifi saire muteahlıide 
ait olacııktır. 

4 - Şartnameyi görmek ve daha ziyade malnmat almak 
l•leyenler haplsane müdürlüğüne müracaat edecek! rdir. 

Müsabaka imtihanına 
girenlere 

Türkiye fş Bankasından: 

16 !'Iaziran 929 t~rihinde icra edilmiş olan müsa
baka imtihanında muvaffak olanlara keyfiyet, temmuz 
929 zarfında doğrudan do~ruya adreslerine yazılacak 

olan mektuplarla bildlrileceğlnden bankamıza müracarıt 

edilmemesi lüzumu ilAn olunur. 

Devlet demir yolları ve li 
manları umumiidaresinden: 

Umumi idare namına derinceye gelecek her nevi malze

me ile kömürlerin bir sene müddetle tahmil ve talıliyçsi 

müııakasası 14,7,29 pazar günü saat 16 da Ankarada dcvkt 

demir yolları umııml idare binasında ynpılacaktır. liinaka

saya iştirak edeceklerin teklif mektuplarile birlikte ( 1650) 

liralık teminatı muvakktelerinl yevmi mezkCırda saat 15,30 a 
kadar umumi idare kalemine vermeleri lazımdır. Talırler 
münakasa şartnamelerini 250 kuruş mukabilinde Ankaraçla 

malzeme dairesinderı Haydar paşada Haydar pa,a mağaıasııod n 
tedarik edebilirler. 

. AL TiNCi BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
6 iNCi KEŞiDEı ıı TEMMUZOADIR 

BÜYÜK 1KRAlll YE : 
200,000 LiRADIR 

AYRICA: 50,000 , 40,0QO, 30,000 , 20,oQO 15,000 , 
10,000 LIRAIJK İKRA:\11YELER VE 100,000 

LIRALIIÇ MÜKAF,\T 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

103500 

46800 
68400 

Esfari kilo 

77580 
;35280 
51120 

Bedeli 
mubammeni 

12420 
1638 

4104 

lhalei katiye tarih ;1at 

1 haziran 929 ıs arPl 
l ~ :ıı 16 uın~n 
1 > • 17 !.uru d Trabzon . ikin el postası 

(!<ARADENlZ)vapuru 27 Haz1r 
Pmcmbe akşamı Calata nhtımın. 
dan h~eltetlı Zonguldak, lııe
bolu. ınnp, Samsun, Ün re, 
farsa, Ordu, Cıre.lll> T rabzo 

nıklığı ve parlaklığı itibarile gü

müş takımları yerine kaim olunur. Güzel modelleri her 
sofra için bir zinettir. Her yerde arayınız. yegılnc dipo
ziterleri ]. Şpringer ve V. Amon 

- •• - ihtiyacı olan yukarda yazılı üç kalem erzaktan arpa f.apalı ıarl 
Çanaklcal.t jandarma suvari bölüğü hayvanatının tir ıı Jile 

lstanbul Hasırcılarda l\Iedina han numara 2-4 Devlet demiryolları ve fi,. ve samanıa kuru ot aıeni münakasa usulile ıs ımziran ~nn 
tarihinden itibarcıı yirmi gün müddetle miina Js1ya 'az, , .-

man/a r f malzeme dairesinden miştir. Mahalli teslim Çanakkalede suvari lwl3sıJıc. T Jh 
olanlanların ve fazla tafsilat almak iste~eııleri~ ş rt amrler ııi 

Muhtelıf eb• att.a 48 metro milt •ahı çanı l<ercste pazarlıkla 

'd • il, Rizeye gı ecele ve Of, Trabzon Beykoz kundura ve dibagat fabrikasından: 
Polathane, Gireson Ord F-•-S , u, a.ı..aı, 

Sam•uıı, inop, lneboluya uAra
yarak gelccehir, 

Beykoz fabrikasında bir sene zarfında husule gelecek arıntı 

ve kaı:ınhlar Temmuzuıt on beşinci Pazartesi gilnü talibine ihale 
edileceğinden isteyenlerin şartnameyi ııörmek üzere her gün ve 
fiat mektuplarını vermek için Temmuzun on bqiuci Pazartesi 
günü saat on ikiye kadar Türkiye Sanayi ve maadin bankasında 

görmek üzere Çanakkale de vilayet )Jndarına kııına :daııh;:ı 
aıiıın alınacakıır. Pazarlık 2temmuz salı gilnjl saat 15de Ankarada 

diresinckki komisyonu mahsusuna müracaatları ilfo olunur. 

AyvaJı.k soraı postası 
Devlet demlryollan malzeme dairesinde yapılacaktır. Fazla 1---------------------

( MERSiN) vapuru 2 Temmuz 
SJ. 17 de Sırkecı nhbmıodan 

ma!Qmat için mCzkar daireye müracaat edilmeııc1ır. Evkaf müdürlüğünden : 

har•ketle Gclıboıu. Çaııill.ı. fla tara (Babıali) Cndd ıs in' e 
Ktiçükkuyu, E.dreııııt, Burbaııiye, 

Ayv~· gideceJc ve döoUıt> Kı·r· alık daı·reler ıı:ezkOr ial.elelerle bk~e Alun-

oluğa uRrayarıık gel~. lstanbul Sultan l\lahmut Türbesi.. Telefon: 262~ Anadolu ajansının bulunduğu binanın ilci katı 
alı~~;ıu ~u. yalnız yolcu ai!Wl!ii!i!iam#fim@i#ifüftf 1:!· i:. ayrı ayrı ve ya birlikte kiraya verilecektir. 

--=.--------111!! Hacı Bekir zade ticarethanelerinde iiii isteyenlerin (Valcıt) idare Müdürlüğüne müra-
1 Temmuz tarihine mü- l • İiff caatlan. 

sadif Pazartesi Trab:on il! - Ç 1 L E K - li!ı 
~!~;ı!.r. postası yapılma- il~ · Devlet demiryolları 

'~ZA":"!"Y:'l""I -2~7 -H-az-irı..Jjn ~.·::: - G Ü L - ım ve liman )arı 
perşembe günü şoför eh- !· .. 
~etn~:;p::ti~üfu~e:~!~1~~ 1.1.~.· - K Ay 1S1 - ifil idaresinden: 
çıkaracağımdan eskilerinin ::!! . . 

1 
im 60 Km. yol ınalzem~i münal<asasının 27 temmuz cumaı ~esi 

' hükmü yoktur. !fü Bu senenın t~zc meyva.::?ıındr.ın reçelleri yapıldı ,::ı günü saat t6,J5 de icra ve teldillerin saat 16 ya kadar kabul 
E H • "·· .. ······-·s-i!'::····~!:!!!!!••••ır········ınm· • . . nver ursit :::::::::::::;:.:: ••• :ı=·::;:;~=-:ı~"~~:~-:~~' • • 1 dıl '-' t ıh ıl•- 1 ............................ c ............. ı~ ....... .• :.: e ece•• evı en a.u o unur. 

umumi 

ticaret müdüriyetine müracaat etmeleri. 
Mil<tarı Cinıl 

40J Ton kok kömürü 
350 > ltriple maden kömürü 

20 • Mangal 
l 000 çeki odun 

Curaba hastanesine lüzumu olan balada muharrer dört kalen 
mahrukat ayrı ayn l<ok ve lar!ple maden kömürü kapalı zuf, 
odun ıle mangal kömilrü aleni münakasaya vazedilerek lcmmuıun 
onuncu güllü saat on beıte ihalesi icra edileceğinden talip ol.rn
!ann ıeraitl ıınlauıal< iiz.ere her gün levazım idareııine ıhale pünü 
de idare encümenine müracaatları. 

Muhasebei hu usiye 
müdüriyetinden : 

Çarşambada kain papas zade Ahmet paşa medresesinin ahŞlp 

ankazı temmuzun dördüne müsadif perşembe ı;ünü ıaat ikiden · 
dörde kadar mahallen bi'.mGzayede satılaca~ından talip olanlarııı 

orada bulunacıılı: olan memuruna müracat eylemeleri . 
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_...U!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!i@i!!!!!!!!!~~~~~. 30 Haziran 
1929 

= HEP GON OYAR TORK GAZETESi -~ 
- 1 L ı 1 T''VI'• 4 

U~J.E ~lRlllRI: 
Tilrklyede HırlÇte 

Gazetemizde çakan yazı •e J ı 
reafmlerin bütQn haklan mahfuzdur 

Gazeteye gönderllecelt- nıektuplann tlzerine 
1 idare içinse (idare), yazıyı aitse (Yazı) 

TQrk mekteplerile faydalı aerlln Al "in 1 E 
lllnlannc:la o/o 20 tenzilat yapılır ~un ıtarai· 

Kuruş Kuruş 
lş~onulrualıdır 

1 .A) ıııı ıso ooo 
! • 400 800 
e • 750 J4SO 

12 '> 1400 2700 

B..,.....,.... 111elıtaplanıı ladeetndetı, luymntl
makadclereeta 111eldapl&ra luınabnut paralarm 
ka7bobna11ndan •• lllnlarm münderlcatmdan 

idare meeul dejtldtr. 

Borsalar 29 Haziran 

Nuku& 
ı Jngiliıı: lirası 
1 Dolar 
20 Yunan dırnlımt 
ı RayhEmark 
ı ATudurya ~ilini 
ro Ley Romanya 
~ Le,·a Bulgar 
l Felemenk flortnl 
20 Fransız frangı 
~O ll:ılyan lireti 
.W kuron Çeko - Slovakya 
J Çen·onetıı • sovlyct • 
l Zclotl c Lehistan , 
20 Dinar • YososJavya • 
~O Delçlka frangı 
ı Pczeta bpnnya 

20 JEvlcrc frangı 
l Mecidiye 

Çek 
Londra üıerlne bir lııglllı lirası kuruş 

?\(!'1 ork ı TUrk lirası dolar 
Parls • • frank 
Milano • • • liret 
Beılln • • • mıırk 

Sofya • • 
DrUk~cl • • 
Amlsterdam• • 
Cincvre • • 
Prag • • 
Viyana • • 
Mndrlt • • 

• • 
• • 
20 ley 

• leva 
• belka 
• florin 
• frank 
• kuron 

ellfn 
• pezeta 
• ıcloll 

•dirabmi 
''ıırşOYa 
Atlnıı 
F.likrr, 
EeJrırat TUrk Hrast 

kruı 
dinar 

Tahviller 
Anadolu demlryolu (1. tertip A. B. C.) 

., • (t. ,. E. D. ) 
• • (3, • F. }. ) 

Jrtikrıu dahili ır vadeli • 
DUyunu munlıide 
JkrarolyeJl demlryolu 

htanlıul tramvay Elrketı 
lhwtım Dok ve AnUrepo 
Jrtıınl ul anonim ıo şirketi 

Hisse senetleri 
Jt l!ankası 
Oımanlı hankut 

A_pldı 

50 
0015 
00 00 

1009 
201 

E4 
49 00,25 
:it 00 50 
~4 oo a::ı 
29 co 50 
82 

HiS 
211 ,,2 

0000 

50 
o~ st> 

00 
ISO 

22 ao 
74 00 

115 00 00 
29 25 

790 00 

1010 50 
o41 :oe 2~ 

12 25,80 
9 1100 

2 
E6 

1 

o 11\0 
00,25 
4K,25 

• 19 25 
2 4900 

16 15,00 
8 41 ı)D 

1 s100 
4 21,&0 

86 95 
'4 00, 5 
21 22.ıso 

42 
42 
49 
94 0000 

183 00 l5 
~ • 70 

25 

Kı andı 

50 
O~ lS 
OOOD 
00,25 

50 
24 ooso 
29 00 fiO 

50 
00 S'l 

00 

t2 
ıes 

217 
122 

0000 
22 
14 
U5 

50 

so 
00 
00 

29 25 
190 00 

ıoıo "" 
0,48 

12 

• 
ı 

68 
1 
1 

ce,'5 
25 50 
111,00 
012& 
00,25 
415,25 
1925 

2 49 ()\) 
16 l&,00 

1 41 oo 
1 s100 

2150 4 
86 95 
:-.4 co.1.s 
:ll :12,so 

94 o 00 
183 00 25 

• 70 

• t~ f5 f2 IS 
128 00 00 00 

Ticaret ,.e ıahire borsası 
flatlar Ticaret lıoru•ı kltlbumumm ı 

Okkası 

Aum1 Aıgart 
K. P. K. p, 

tarafmılnn v1>rllmlııtır. 

-UN-

1 
Eu~day % Çavdarla 

ÇuTalı kilosu 
F.kfatra eltfıtr• oo 
Ekletra 

ıaoo 
1200 
ısso 

1300 
1200 

12001 

Yumuuk 00..00 il 00 18,00 
l\ı:ı:ıka C0-00 0000 0000 

1$Untcr 00-CO 0000 0000 
'sert c;o-oo 11·00 14 ıs 
m.ıınıo cıo.ao cıo oo oo,oo 
Sert mahlut 0-00 00 00 oo.oo 

-ZAHiRELER-
Çnvdar 14.00 14,00 
Arpa f 0 .05 09,30 
.-'faır 1605 1500 
Yuhıt 00,00 00,00 
ıFa&ulye 00,00 00,00 

l -HUBUBAT-
suum oo,oo co.oo 
!Kılf)<ml oo oo oo,oo 

Birinci yumuaak 00 
Dirincl ıeı·& • 
tklnci • 

Aııtara 

Akşehir 

TİFTİK -
000,00 

0()0,00 

12(0 
116 1 
l'.!4~ 
ıoso 

000,00 

OOOıOO 

Yapagı Guz )'UDU 102 20 098.00 

-AV DER1Sl-
Zerdeva ~itti 0000,00 0000, 
San6ar 
Tılkl 

Kunduı 

C000,00 0000,00 
• 0000,00 0000,00 
• cooo.ooo eoo,oo 

-Fl1'DIK-
ıc fındık r oo oo ooo o;ı 

Badem 000 00 000,00 

Ekmek münaka.sası 
Giresun jandarma mektebi müdürliiğünden: 
J.M. 1559 No. Giresun jandarma mektebi için 929 senesine 

mahsus olmak üzere yüz otuz be~ bin kilo ekmek kapalı z:ırf 
usulile münakasaya çıkarıldtğı iJ5n olunur. 

Bursa Evkaf 
ğünden: 

müdürlü-

Bursada lsmet Paşa caddesinde Piyasa mahallcstnde Faik 
Bey vakfından han otel ve garaja elverişli Faik Bey hanı 

arsası temJiken ve kapalı zarf usulile 4 / 6 929 tarihinden 
itibaren bir rnah müddetle müzayedeye çıkarılmıştır, talip 

olanlar yevmi ihale olan 4 / 6 / 929 perşembe güniine 
kadar teminatı muvakkate akçası olan bin yüz yirmi beş 
lira} ı miistashiben Bursa Evkaf müdütliiğüne mürncantlJrı. 

"Vakt ,,112 30 llaziran 1929 tefrikası: 8.5 

"Cones,, sordu: 
-Oda kiralıyor musunuz? 
- Ön salon boştur. Üst 

katta da iki yatak odası 
vardır. Çocuklarınız var mı? 

- Hayır, yalnızım. Me
zuniyet aldım. Burada bir
kaç gün geçireceğim. Oda
ları görebilir miyim? 

Madam delikanlıyı evveli 

üst kattaki ön odaya gö • 
türdü. Burası temiz ve hoş 

bir yatak odası idi. Diğer 
kaldırımdaki dükkanlara 
nazırdı. 

"Cones,, pencereden eki-
lip bakmaktan kendini 
men edemedi. 

O andc gördüğü bir şey 
kendisini altüst etti; bir 
dakika dondu kaldı; et-

rafında olanı fark bile et
miyordu. 

Filhakika • Hover. i 

' 

BUyük ve ya bir çok defa için verilen U!nlarla 
hususi mahiyetteki 111nlann ücret! 

fd.ıre ile ~ararlaşuntır. 

Cuetembıı baeıu1 dl:ı bbıal ed:t:ı yw: 

6-8 inci sayfada tj.50 
ş • • ~ 
.. • • 4Q 
t • • 100 
1 • • ıoo 

_..,-------------------------------~------------------~'."'9""'1Sayı.sa 

stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt,, yurdu 
H. S. H. Ulo-.t ac:entuı, 

--" 
Hl inci ıayıraJı }ıo 
resmi fltnlsr 

tel 970 ( 1 arc şleri ) 1971 vazı işleri ) :ııc telgraf: ., 

. . 
'f RAl\1V AY ŞIRKETI 

lSTANBUL TRAMVAY ŞiRKETİ EVKAT TARİFESi 
1929 senesi haziranının 21 inci gününden itibaren 

ilanı ahire kadar muteberdir 

No Hu tut 

10 Şişli - Tünel 

11 Kurtuluş-Tünel 

12 Harbiye-fatih 

14 Maçka - Tünel 

15 Taksim-Sirkeci 

16 Maçka-Beyazıt 

18 Taksim-Fatih 

liaraket 
Birinci 

Fasıla Haraket 

Şişliden - Tünele 3,6 
9 Tünelden - Şişliye 

Kurtuluştan - Tünele 
30 Tünelden - Kurtuluş1 

6,00 

6,26 
23,00 
23,30 

Harbiyeden - Fatihe 5 10 6,09 
fatihten - tfarbiyeye ' 6108 

1 
Maçkadan ~ Tünele 30 23,00 

- Tünelden - Maçkaya 23,30 

Taksimden-Sirkeciye 5,8 
Sirkeciden- Taksime 10 
Maçkadan-Beyazıda 7,09 
Beyazıtt~Maçkaya 14 

6,45 
7,09 
6,25 

7,12 
7,35 Taksimden-Fatihe 

Fatihten - Taksime 
15 

8,21 

19 Kurtuluş-Beyazıt Kurtuluştan-Beyazıdat 6 6,15 
Beyazıttan-Kurtuluşa 13, 17 7,05 

22 Bebek -Eminönü 

23 Ortaköy-Aksaray 

S2 Topt.po·Si•k•<I 1 

33 Y edlkule-Slrkecl 

37 Edlrneltapı-Slrkecl 

Beşiktaştan -Bebeğe 5,31 
Beşiktaşfa.n-Eminönüne 7 5,40 
Bebekten-Emiııönüne 15 6,00 
Eminönünderı- Bebeğe 22 6,00 
Emin ön ünden-Beşiktaşa 

Ortaköydeı;-Erninönüne 11 5,05 
Erllinönünden-Ortaköye 15 5,33 
Ortaköyden-Aksaraya.; 22 5,40 
Aksaraydan-Ortaköyc 5,44 
Beşiktaştan-Eminönüne 8 
Enıinöııüııden-Beşiktaşa 18 
Beşiktaştan-Fatihe 
fatilıtcn-Beşiktaşa 

15 

7,00 
7,22 
6,05 
6,51 

Aksaraydan-Topkapıya 6 5,13 
Topkaptdan-Sirkeciye 10, 13 5,34 
Sirkeciden-Topkapıya 20 6, 10 
Topkapıdan-Aksaraya 

Aksaraydan-Yedikuleye 6 5, 10 
Yedikuleden-Sirkeciffl 10 5,33 
Sirkec1den-VedU:ule}e 13 0,13 
Yedikuleden-Aksaraya 20 
Aksaraydan-Edırnekapıya 7 5,20 
Edirnckapıdan-Sirkeciye 11 5,50 

. Sirkecider:-Edirııekapıya 14 6,23 
Edirnekapıuan-Sirkeciye 

24,12 
24,35 
23,30 
24,00 

l,10 
] ,10 

22,00 
22,33 
23,20 
19,40 
20,26 
22,36 

Istanbul ithalat eüm
rüöünden: 

marka kilo M. cinsi eşya 

sandık 1 c E 239 pamuk mensucat 

Fıçı 

kangal 
kap 

12 e d k 545 kimyevi boya 

5 s t h 208 galveniıli tel 
] bil& 86 kırli yapağ 

sar.dık 32 m a O demir ve pirinç çakmak 
1 s f g 137 hamvr yuğurma makinesi 

parça 73 o O muhtelif clns ipekli mensucat 
sandık 2 d c 229 fotoğraf alatı vehikmeti tiabiiye alatı 

ha~ 
demet 
sandık 
balya 

1 c m c 1 25 kesilmiş yazı lcaadı 
1 l f f 30 perdelik tül 
8 t m m 784 demir kanape yayı 
7 j p g 390 » araba • 
1 hs/nsc 141 boyalı düğme 
5 r b 638 pamuk 

sandık 4 k z 277 muhtelif ~apka 

] p d 21 O pamuk mensucat 
> 4 v c pirinç alektirik aksamı 

3 jm ,, ,, ,, 

> 3 h ı . 264 pamuk mensucat 
12 j o O muhtelif demir makine aksamı 

balya 
J v 1 60 galalit tarak 
2 W 123 pamuk mensucat 
1 phillp I 36 kaput bezi 

Balada muharrer CŞ)tıl 29/6/929 tarihinden itibaren cumartesi 
pazartesi ve çarıanba günleri saat 1 O ile 14 ten 1 1 ye kadar 
lstanbul ithalat gümrüğQ satış anbarında bilmüzayede sablacağı 
ll!n olunur. 

Orta mual im 
mektebi 

Kabul şeraiti 
Ankara orta nıualliın ınektebi nıüdür

lüğiinden: 

J - Orta muallim mektebi alelumum orta mektep 
muallimleri ile ilk muallim meJcteplerinin (Terbiye, ruhiyat, 
usuli tedris ) muallimlerini, ilk tedrisat müfettişlerini, tat
bikat mektebi müdürlerini ve bilahare açılacak ikmal 
mektepleri müdür ve muallimlerini yetiştirmek üzre tesis 
edilmiştir. 

2 - Orta muallim mektebinin ( Pedagoji, lisan ve 
edebiyat, tarih, coğrafya, fizik, kimya, riyaziyat, tabiiyat ) 
şubeleri vardır. Bu şubelerden pedagoji şubesine girecekler 
evvellerinde( pedagoji ihzari ) ve diğer şubelere girecekler 
( Umumi ihzari ) sınıflarına imtihanla kabul olunacak ve bu 
sınıfları ikmal edenler meslek şubelerine geçeceklerdir. 

3 - Umumi ihzariye münhasiran Erkek muallim 
mekteplerinden bu sene mezun olacaklar He 4 - 5 sene 
zarfında mezun olup sinleri 18 - 25 arasında bulunan 
talipler imtihanla kabul olunur. 

4 - Pedagoji ihzari ye kabul olunacak talipler, tık 
muallim mekteplerinden eniyi derecede mezun ve sinleri 
18-25 arasında bulunan ve iki sene ilk mektep muallimli
ğinde muvaffakiyctle çalışmış muallimler arasından imtihanla 
tefrik edilir. 

5 - Yukarıda yazılı evsaf ve şartları haiz olanlardan bu 
sene Muallim mekteplerinden mezun olacaklar, bulundukları 
Muallim mektepleri müdürlüklerine müracaat iie isimlerini 
kaydettirmeleri lftzımdır. Bu kmnın müsabaka i •ntihanları, 
bulundukları mekieplerde son mezuniyet imtihanlarının hi
tamını müteakip 20 temmuz 1929 cumartesı mektep idare 
ve talim heyetlerinin huzurunda icra edilecektir. 

6 - Muailim mekteplerinden 4-5 sene zarfınlıa menın 
olup ta sinleri 18-25 arasında bulunan diğer Muallim talip
ler, hangi kısma talip iseler aşağıda zikredilen evrak ve ve
sikaları ile birlikte mensup oldukları maarif idarelerine 
temmuzun 10 nuncu çarşamba akşamına kadar müraca:ıt 
etmelidir. 

1) Müsabaka imtihanına Kıabul için istida 

2) Sıhhatının tabii ve müsait , aza ve havasının tam cis
mi ve ruhi anormal ahvali bulunmadığına dair resmı tabip 
raporu 

3)Mezun olduğu mektep şahadetnamesi ile hüviyet cüzdanı 
askerlik ve a:ı vesikaları 

4) Bulundukları muallimliklerdeki müddeti hizmet ve hüsnü 
hizmet cetvelleri 

5) Pedagoji ihzariye gireceklerin muvaffakiyetle çalıştıkı
larına dair Maarif idareleri tastiknamesi müfettiş raporları
nın suretlerile birlikte 

6) iki adet kartonsuz fotoğraf. 
7 - Musabaka imtihanları her vil5rette Ma:ı rif Emiıı

lerinin tensip edecekleri mahallerde20teınınuz 1929 cumartesi 
günü saat 9 da başlayacaktır. Bu müddet tehir ve takdim 
edilmez. 

8 - imtihanlarda kazanan Efendilerin hüviyetierini havi 
cet\·eller Maarif eminliklerine, maarif ve muallim mektep
leri müdürlüklerine bildirilecek ve mektebin açılma zamaııı 
da işbu resmi dairelerle ve gazetelerle ayrica il~n olun::ı

caktır. 

9 - Orta muallim mektebi leylidir. Talebenin ibate ve 
iaşesi ve kitapları meccanen temin olunur. Masarifi saire 
talebeye aittir. 

10 - Kabul edilen talebede şehit çocuğu ve kimsesiz 
olanlar bu baptaki evrakı müsbitelerini birlikte getirmeli-

Tarsus 
sinden: 

Belediye -

Yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaz.ı 

olunan Tarsus şehrine isale edilecek içme suyu projesinin tanzimi 
müddeti yirmi gün daha temdit edilmiştir. Bedeli münakasa Jı:ıd
dı layık görüldüğü takdirde 929 senesi Temmuzunun onuncu çar-

şamba günü saat dört buçukta ihalei katiyesi icra kılınacağındaıı 
bu baptaki şeraiti anlamak istiyenler Ankara Istanbul iehrema -
netleri ile lzmir Konya ve Tarsus belediye dairelerine müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

·"' Askeı·i sanayi mek-
tebinden: ,.. 

Eczacı Şevket Bey tara· 

fınd:ın mcktebirrıize teslim 
edilen 100 kilo Hint yağı 
ile 25 kilo va2elin yağı için 
kendisine teslim edilen 24 
nisan 929 tarih l - 20 nu· 

makbuz ile ı - 45 
numarlı muayene raporunı.ı 

bu kerre zayi eylemiştir. 
i\IezkCır evrakı bulan varsa 
lstanbulda askert san'atlııt 

mektebi miidürlüğüne gön· 

dermesi rica olunur. Aksi 
takdirde askert fabrikalar 
umumi müdürlüğünden alı· 
nan emre tevfikan tarihi llAn· 

dan 15 gün sonra nüshai sa· 
niyesi tanzim kılınacağından 

evelkinin hükmü olmıyacı1ğı 

FARELER 

Vebayı tevlit ederler 
onları hiç koku neşret

meden kurutan 

Pasto~sin 
ile imha ediniz. Paris 

Pastör li\boratuvarı müs

ttıhzeratındandır. 

Galata Voyvoda so

ka~tmd Vaoyvoda l Ia
nında No. ı 

r..ıı::::ırn11u:ıııuwmmu=:::::::. 

!i Bakteriyolog Do. ihsan Sami 
:: !i UaktcrlyoloJi laburatuvıırı 
ii Pek dakik kan tahlilı\tı. 
~E (vaserman teamiilü) kürey\·at 
g tadadı, tifo ve ısıtma hasta -
fi Jıkları teşhisi, idrar, b:ılgııın. 
E~ cerahat tahlil~tı. Ültra mikros
ii kobi ile frengi taharrisi, kan 
~~ çıbanları ve ergenlik için 
g hususi :ışılar. sütrıiııe muaye
!E nesi yapılır. 
:ı 
:: Çivıın}olunda SultanMahmtıt 

is ıürbesiknrşısında telefon Is. 98l 
::: :: ::::::: :: ::ı ::::::::::::::::: :: :::: =::::· 

• J Muharrem:22 Burç: Sereta~ 
ı .'ıyın doıuf~ f'j'lf'Ql Ayın batışı 
1 ı 9,22 l!!.JL!!.J 13,18 

11 !:?..~~.~---
' ! Namaz vakıtlar1 
! .Saltah Ôlle lıualı Alot•• Y •h• ı,.,,..., 

~ 4,32 12,17 16,18 19,45 !ll,48 2.12 

i Buıün doianlara iıim: 
1 l!rlul11 Kıı : 

1 Nezihi Cavidan 

I ' Günün naılhatı: 
Altın akçe pas tutmaz. 

'-- - Burünkü hu~ 
Rü7.g'1r poyraz ha\•a buhıtludor 

Mes'ul müdür: Refik Abmel 

Adıru ~aybeden adam 
Muharriri: Vere Stalcpul 

. , . . , '• . .:..3:~~· ,. . - .. 

görmüştü. Tımarane mü
dürü yanında bahçıvan 
kılıklı bir adam olduğu 
halde geçiyordu. 

ikisi de denize doA"ru 
yürüdüler. Hem gidiyorlar 

hem de etraflarınş bakı

yorlardı. "Hover,, kesesini 
veya gayet kıymetli bir 
malını kaybetmiş olan bir 
adama benziyordu. Cones 
onu gözlerilc takip etti. 

Uzaklaşmasına ve kaybol
masına baktı. Sonra raki
besine dönerek dedi ki: 

- Oda hoşuma gidiyor. 
Şen ve sakindir. Tam ara
dığım da bu idi. Şimdi 
salona bakalım. 

Salonda kıldan bir ka
nape, sandalyeler, ,tablolar, 
bir camlı kütüpane vardı. 
Kütüpanede, birkaç kitap· 
la b~raber "Onida. nam 

lğiliz muharririnin eski bir 
tab'ı mevcuttu. Cones de
di ki: 

- Salon gayet hoştur. 
Ne kira istiyorsunuz? 

Madam .. Henşav,, ismin
deki hane sahibesi cevap 
verdi: 

- Efendim iki oda için 
haftada iki sterlin lirası 

v~ yemek için de iki lira 
isterim: 

"Cones. sordu: 

. 
ilavesi var mı? 
ilave yoktur efendim. 

-Ohalde işime gelir.Doğ
rudan doğruya istasyondan 
geliyorum. Bavulum henüz 
gelmedi, halbuki hamal 
bavulumu trene koyduğuna 
söz vermişti. Bu akşam is-

tasyona giderek bavulu 
arayacağım. Şimdilik eşyam 

olmadığından ilk haftalığı 
peşinerı tesviye etmeme 

müsaade buyurunuz. 
· Madam "Henşav,, bu• 

nun lüzumsuz olduğunu 

temin etti. Maamafih para
yı aldı, ve yeni kiracısının 

taam mı etmek yoksa sade 
bir kahvealtı mı yemek is
tediğini sordu. 

Yalnız kalınca .. Cones • 
kıl mindere oturarak dJ· 
şünmcğe başladı. AcarJ• 
"Hover • ne yapacaktı? 

(Bıtmem 
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(Araşit )_m_e_s!_lesi etrafında . 
-.- Dünkü nu5hadan mabat -

ı ~km 1lcr h:ıkkı---:&uzdur Sabuncularımız araşitle rekabet edeme-
·Eı{~ıı • yince bilmecburiye araşitten sabun * ::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ••••••••••••c•••••••••••••••••••=••••••••••••••••wala••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 - ya p a c a k 1 ar ve o vakit .. 

hayat arj'alım -5 - balısolumıror • Madamki böy-

füki yazı kaidelerinin tesiri al 
tında biı'çok imi:.\ yalnışları )a
pıldığını goren g:ızetemiz bir sii
tun açmış, asıl tcrcddı.it edilen 
kelimelerin doğru iınl:llurını bu-
rada gö~termeyc ba.,l:ımı~·.ı. 

m: ~incma \idızlarının en cesuru olan :::ı .... ., .. .... .. .. 
m~ Lusyan Alberfini E~:i 
:::ı .:: . 

1 kalabalık 

« Bu 

ri beşeriye-

or::.uııuz: 

bı rerıneden 

haline 

sur'attlc 

ı ı gördükçe bu 
-4Riıuun-;aya geldiğine 

N"ctckim buscne A vrup:ı yağla - ledir &.alnııı ihracatını tahdit 

Alemin esasında muazzam bir 
haksızlık, hudutsuz bir muhab

bet f ıkdanı görmekten ise alla ha 
inanmaıııağı tercih ettim. Bu 

sualleri irat edinenler lakaytlar, 

alilkasızlnr ,kendini koyuvermiş-

ler değildir, zekası olgun, 

kalbi yüksek olanlardır. Din 
en asil evlatlanııı muhafaza 
etmek istiyorsa bunlara cevap 
vermelidir. Bir tek h~yat bir 

ruhun ebedi atişini istikrar 
ettirmeğe kafi gelemez. Rir 
ruhu beşer bir çocuğun bedeni 
ile dünyaya gelir, ve çocuk 
doğduktan bir kaç gün sonra 

ölür. Diil,er bir ruhun cesedi 
ise altmış, yetmiş sene yaşar. 

Eğer bu hayatın diğer hayatı 
ebedi hayatı tesis ve tanzim 
ettiğine inanacak olursak, küçük 
çocuk vaktinden evci ölerek 
ruhunu kurtarmış ve buna 

mukabil yetmişlik adam yaşadı~ın
dan kenbini ebedi azaba maruz 
hralnnış olur. Böyle bir şey 

müthiş bir haksız lik değil de 

rımızı çekmi) or eğer ze) tin yağı 
ihracatımııı: duracak olur .. a en eyi 
~emeklik ,-aj!;ımızı bile sabun 
) apmak meclmri) etinde) iz· kal- : 

<li ki ,\' rupanin çeknıcdijti \ 'C ken
dimizin de ) 1.ıncdiğimiz çok a::itli 
)ağlar: 

La) ih:ıda ihtiyaç mıktan 41 

milrnn nuf us n:ızarı itibara alı
narak tespit edilmiştir. 1 lalbuki 

bu da dojtru değildir. Çiinkü ze)
tin )"ağı istihl:\k:itı halen nufusumu
zun ancak bir ciızüne inhisar 

c~ Jcr. Balıkye~ir 'ila) eti gibi zeytin 
) ağının mahalli i~tihsali olan bir 
'ila) et halkı hile bir kısım k:ı~a
hal:ırın da dahil olmak üzre 
kö) lüleri heman umumiyetle 

zeytin ) ağından başka \ c gene 
kendi btihsal:itı olnn ~ağlarla taa-

) iiş ederler" 
Bu 'il:h·ct bijyJe nlıır~a diğer 

halkını kı\ :ıs etmek lı\zımdır 

hatta bir kı~ım halkımız ze) tin 
) ağından l lint ~ aği kadar nefret 
ederler. Su izahata gore mcmlc 
kette ZC) tin ya~ı istihl:\k cdrn 
nufusun ) iizdc kaç olduJ;runu 
tın in etmek kola\ la;.ır. 

Binacnalc\ h 'ukardan beri 
serdettiğimiz izalıac ile gerek 
btih al:\t miktarı gerek istıh~aı 

menabii 'c gerek sarfi~ at hak
edemC'7., ne için bütün hayatınca kında karilere bir fikir .. , irc 

mücadelede bulunmuş yetmişlik bildiğimizi 7.ancde~ onıın. 
ihiiyar, bu yaşaması sebebine 

uhrevı saadtten nasibcdar olma-

edelim ve fakat araşit yağı 

ithal ctmiyeliın. Çünkfı araşit 

yağmın ithali biıi yarınki yiye
ceğimiz zeytin tanesini bile 
bulaııı ıyacak bir hale getire -
cektir. Bu zeytundanesi ki sefer
ber orduların en mühim ıııevadi 
iıişesindendir. Ama araşit yağı 

zeytun yağııı, ııisbetle daha 
ucuz olabilir ve bu hiçbir za
man da araşit yağının kendi 
nıevadı i pt id:ı iyem ize tercihen 

memleketimize ithaline sebep 
teşkil edemez. 

?abunu ucuza maletmek ara
şit yağının memlekete ithali ve 
nısumdan muafiyeti için kafi 
bir sebep teşkil eylese o zaman 
bu ınutal:ia yalnız sabun h:ık

kında değil memleketin muhtaç 
olduğu yüzlerce mevat hakkın
da varit olması lazııııgclir ki 
o takdirde istilısalfitı dahiliyeyi 
lıiıııaye usuhırıuıı manası kal
maz. binaenaleyh yarın birisi 
çıkar cl.ı bugün için istihJakfıtı 

zanıriyeden olan her hangi bir 

mevat lıakkındada memleket 
istihsal:ıtı kif:ı}•et etmiyor diye 

ayııı mutalanyı ileri siirer ve 
araşiti de misal olarak irae e}-

Buna <lnvnnı ediyoruz; mch:ı

.1:ımız iml;i h)gatidir • 

~: .. ~;:.· tahli:,iyı:-, JJ tnham
mtir. ,,;~~ tahmini ,p.ı..; tc
dahiil. ~.ı1 .. ı: tedarik, ..1;1.,,.- tc

daflii, ~!..; tedbir, ~ı.ı.· tcdri(;, 
.:..~,.ı.- tcdrbat(tı), ~;.ı.· tet

fin, ,j}.ı: klkik, t..f~"'.ı.· tethi~, 

~<..t tahakkiim, j\i' tahallul, 
ı}sJ· tnhnmmuz, ~:J tah
mi .. çi, ..:..~J'? tah\'ilılt(tı), ~? 

tahayyur, ~· tahayyli7., ._ı.1 \? 

tchahif, .;ı,~· rnlınravan, 

V-JI.~ tnhtabo:;, J-lJ~ mhdi~, 

--ıJ~ tahrip, J.i. tahattur, 
.:ı.t-· tahrıc, ...;;J ccrcttup,~ J. 

tertemiz, ~"!!· .l tcrcip, ":~~ .l 

tertibi ye, .:ı4- ;- tcrdıman,•-! ;" 
tcrdiınc, "'!\.. ~! J tercumcihal, 
~-:~J tercih -'':.-_c_.o;;· tcrdidcnt, 
,,,. J tcrnhhtim, "'".:.J· terdir, 
o1."l? j;" tcndhanc, ~l .. ; tt:r~a

nc, "7'-J tcrc-;::lip, ..rıJ' .. ...,..; 

tcr .. piir .... • ... ~..ı. tezcbzlip, .J-;,.
tc,k:-rc, ;,r:,.· tc.;kir, J:1

;,. tc1.

lil, ":"':"';,.· cc ... hip, o1.ı:IJ tnr:ıça, 

..r ı•.J' .l trı:n cr5, t ,ı _; ter~l\ i, 

(~ .i terhi(i), ,J-"J terbıyı k, 
(Hitmcdi) 

m~ Tarafından ccmsil edilen şaşınıcı \ e he\ ecanlı maccral:ırla E:~3 
m~ m:ı)amaJ \"C bütün diın! ada emsalsiz muzaff r: _er gorı>, =~:. 

mı ·serseriler kı el· .... ifü Sı.ipcrfilim onumuzdeki per~cmbc akşamı 
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muazzam filimin .. il~ i 
iraesi şerefine BUl UK ~ 
GALA müsameresi ve : 

bu münasebetle Arnoldi i 
orkestrasının sinfonik ~ 
konseri r 

İstibdat ve Dehşeti irae \'e tas\'ir eden bu 

Rna.dolu ha.Hının mubaya.ası menkul ve gayri menkul bütfııı 

me\•cudat ve l uhukuıı de\·lcll 
intikal etmiş \'C aynı zamanda 
hükumetimizin bu mü~ıselerde 
mühim bir ekseriyete ~ahi ı 

olmuş huluııaca ö ıııı so} !edikten 
sonra ınüukeratııı t:ırihçesindcn 
bahsetmiştir. 

n. "frı. meclisi itillifnamelerin tasdikine ait 
kanunu kabul t"dii .. ... 

• • • v mız mu m • 
ı ne için ahlaki 

. 
1 1 1 

sın? Eğer beşere bfa tek hayfıt 
rı adım ar a yo k b 1 . ·a u ediyorsaniz,her hayatı be-

Şimdi osıl ruhuıneı.clc\ c tema,, 
edelim. 13u gunkü 'nzİ\ ette 
:ır;ışit :-ahunlarilc rek:ıhet edı..:

mi\·cn 'c ara:-itçilcre n:ız:ır:ın 
0 

099 nispetinde fazla olıın ze\ tin 

) :ığı :-:ıhuncuları dn h:ı) atlarını 

kuzan:ıbilınek için mecburen işi 

nr:ı,;ite dokccek rdır. 

Jersc o vaziyet karşısıııda ne 
gibi kuyudu ihtiraziyc derıııc
yaıı edilebilir? \ e bıı zilıııiyd 

hakim oldukça ) erli istil"salatı 

nasıl ve ne suretle korumak 
ınümkiiıı olur? 1 bir nutuk irad etti - \"ekil Be' şirketle ınli1.ak.:-

e~na~ında ,irketin C\ eke .eri 
cctigı müfrit tukplerdcrı nihah et 
':ızgeçdiğini. buna. İ met pa. a ın 
\'e huklimerlcrının ~l\a~i uınd.~ 

olıtn &im~ ndufcr 1\ U"-.:nnin m .. 
tcmırcn t:ılhıl\ı kaı~ın l:: ırkctın 

bu işin halli için ~ cg.lııe çarerıı 

ne olduv;tınıı :uılaıniş hulunm 

defn o terakkı 
ibirlerini kurt 

bcşerı ınah -
da yalnız ismi 
lYet kelimesini 

ne daha nahif.' , 
, J:rh.~ .elemli bir 

rı} r. t{er seııe inti
rı çogah} or, e\ !at 

ıçın sarfı gayret 

l ler sene hayati -
i teza) üt ediyor. 

Neısldlellk ılc iıısaıılar fazla 

tashihi ancak 

be er yeni icat-

olunamaz, ancak 
a o:alah bulur. » 

ncderle adalete, 
rf4j11cı:c~ı•1., muhabbete \e 

af eJen kalbiniz 

ins, nla-

şerirı devanıirıdnki tehalüf "adalet 
fikrinden uzaklaştırır. • 

1 lem hayata lüzum kalır mı? 
Madam ki diinya yüzünde iki 
üc: saat yaşamış bir nevzat 
yetmiş sene nıiiddatle hayatla 
ve iğvaatla boğ:ızleşımş adam 

derecesinde ebedi sa:ıdete nail 
oluyr ! ;o 

Fakat hı·ı lakdirdc sabu ima -
linden başka dir işe yaramıyan 

\'C şimdiye kadar memleket 
ilı Uyacıııı tem iıı ettikten ba~ka 
lıaracat yaptığımız milyonlarca 

Maksat sanayii teşvik ve fab-

rikaların adedini teksir ise 
araşit yağı hjl:ikis bu gün 

mevcut fabrikalarımızı durdur

muş ınilIT hcareti e fı etmeye 

başlamıştır, mevcut s:ıbun fab
rikaları tatili faaliyet ettikten, 

milyonlarca okka sabunluk 
ıııevadiibtidaiyem:z gayri kabili 

istimal bir 1 ale geldıktcn ve işte bu mütalaalar bizi din 
nazariyelerini haksız, kazip ve 
kıyın etsiz buıılnıağa sev ketmiştir. 

(Bitmedi) 

okka sabunluk ıııevadı iptidaiye bunları kfınıi'eıı demze döktük

-
~üp~eli ölümler 
Kirkorla küçük Arşalos 

nc olacaktır? işte bugün bir ağaç 

zcytunu olan bile bunu düşün -

mektedir. Bu mesele s:ıhuncular
daıı ziyade zeytin ::.ahibi olan 

C'rhnbı ziraati müteessir etıııek

tedir, bunu memleketimizde 
muteber bir Bankanın raporile 
teyit ve ispat eyleyebilirim . 

Sabunluk mevadııı para itme-
DrHrP 
~ici~ 

nrnrBı\I~~ 

ÜLBf'LEB 
• mesinden dolayı 7.eytincilerimiz 

Diin şehrimizde iki şuphcli 
ölüm vak'ası olmuş ve cesetler be} hude masraf ihtiyar ederek 
muayene edilmek üzre morga yere dökülen zeytinkri toplnnıakj 
gönderilmiştir. bile istemiyorlar, eldeki sn.bun-

Bıınlardaıı biri Sirkcide May- hık ınevadı para itnıcnıisinden 

dos <itelindc oturan Kirkor, dol:ıyı Bankalar bugibi mevat 
obiri de Oalatada Şeftali soka

ü:ı:.crine kredi viremeyorl:ır şu 
ğıııda ımıkını ( Arşalos ) 1111. 

ten sonra bilmiyoruz ki bu yağ 
memlekette lı:ıngi ve ne gibi 

mevhum sanayii teşvik ideceJ.:
tir? hte anlayamadığımız nokta 
burasıdır. 

Balıh~si r ıııc b'usu 
tfoyrettiıı 

-
Harf imtihanları 
Fmaıwı 

ht:\f(•diYe . . . 
lllll Yt'lll 

• 

'c ~uahati 
v 

hadaııwlPı·i-

lıarf imtaha-
ııı diiıı Ct'mi~ t'1İ bele-
di)':\ ~alonuıula ~ apıl-
mıstıı·. . lıeııiiz dört aylık çocuğudur. lılde imar ve tımarı bir çok 

Kirkor Ef. dün gece yatağında masraf ve külfetlere tefakkuf ::::::::::::::::ım:::::::::::::::::::::::::::::: 

yatarken birdenbire üzerine edL'n zeytin ağacı s:ıhibine ll j S TAN BUL ~~ 
fenalık gelerek helecanla yata - menfaat temin ı"!mez"" ııı· rı'r1 :ır •• 

d- .... .J\,. ' = G --1 l · d == ğmdcn yere uşmüş ve agzın - t 1 =:=: o ge erın e ·=·==·.· .. ar asım hoşuna işgal etsin? 
dan kan gelerek ölmüştür. 

Zal)ı.te teb, ... betı· o·eı·ek bıııııı Buııda dutluklarııııızııı akibcti :: 1· :: " .,, :: Tamamen stanbulda .:ine· :: 
ve ..,.erekse kfıriik röcug"iun gibi köklc.nrneye malıHııııdur. :: :: 
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.\nkarıı, :lI (\':ıkit) B. :'il. 

mc eli ınin hugünkti içtimaında 

.ı\ nadolu hattı ile 1 la~drpa~n 
limanı tc isacınm miibayn,ına 

ü.ıir ıtıli\f narnc criu ta:.dikı h.ık

ktndaki k:ınuu lıh ilıa•ı ınlizakLTC 

edilmiştir. E" d:\ ~ 1. \'ekili 
:;;nraço~lu Şukrli Bey, işin mu-

:-enci mııli) c .. i zarfınd:ı 'cri
lcct:k mchaliğ k:ır~ilıjtı olarak 

Anadolu - Bap;dat demin oll:ırı 
,.e 1 la~ darpa-:a linıan \ c rihtım 
ld.ıre fnln mezkur ene iltçc~inc 

1 • .500,000 lira t:ıh bat itN 'c 
mezkur id:ırc' c bir buçuk 
mihon Jir:ı~a kadar kı.n rndeli 

zakcr:ıc ~allıalarıııın nec:ı~ icini :l\ :ın-. aktile hc;sabi cari kü~:ı-

i.rnh etmiştir. dına 'e hu huı;u,t:ı İcabi halinde 

Hu İl'.llhatl:tn hattın istiml.\k 
:-ur eti le değil, ~irkctin :ıksi~ on-

larını .. atın alarak ":ıhihi olm:ık 

şeklinin temini çok nıll\ afik 
, e pr~tik gôrulmu~tur. Zckıli 'e 
Dr. \ la.1.h:ır ( \ ~ dın) Be) lerin 

muka\ elclcrin aktindeki mm af
faki~ eti t;p; zih ederek İ::.ım:t P. 

hukllmctini 'c .\ 1. ,·ekili ~araç
oglu Siikrü he~ i tehrik etmiş 

, e hattın müha\ aa .. ı m :ıelc ıni 

intaça mu\"affak olan ınali~c 

, ekili ~araçoğlu ~iikrii Be} c 
meclis namına tcşekkiir edilme'i 
hakkında S:ıff et'l~rziııcan ). \ lulılb 
(Bur-.a ~ Be\ lcr ıararınd:ın k-~ri
len takrir kabul cdilını~tir. 

.\nudolu hanının \c 1 l:ı,d:ır
pa~:ı limanı w:i-.atdiın \ c htı 

şirkl·tlerc :ıit c-haın 'c t:ıh' ih1t 
ile menkul 'e ~n\ ri menkul 
cm\ alinin ıntibaya:ı"ı ıçin 1928 
t-ene: i malh·e 'ck:lleti hliıçe

Jndc açılan 224 numaralı fa,(ı 

mah:.u~a dört mil~ on lira t:ıh~ı~:ıtı 
fc\ k:ıh\dc ita-ı 'e kabul olunan 

maliye 'ekilin in kdnlcıinc dair 
kanun l:h ihaları mü1.ekcre 'e 
kabul ellilmi, tir. 

Ankarada memurlar gece 
yarısına kadar çal,şdılar 

.\rıkar. 31 (\':ıkn) - Bütün 

şehir 'c kü\ lcrimizdc milice mek

tepleri 'arın eler-. le re b:ı .. \h or

J:ır. Y ck.\letlcrin mcmurl:ırı varına 
c ki harflerle ıniM ede lıırakıl

m:ıma'ı için hu g-ecc -:ant (24 e 
kadar çalış:ıc:ıklrdır. Burada ( J 25 

mektep açılmi-ıir. 

Ankara, 31 (A.A) - B. l\\. 

meclisinde Anadolu mersin -
Adana demirvollarile Jiaydar -
paş:ı. 1inıı11111111 mu ba yaasma ait 
iti15.fnamekrin tasdikine rit ka-

mın layihasınm müzaken.si es -
nasında maliye vekili Saraç oğlu 
Şükrü Bey mühim bir nutuk 

ir:ıt etmiştir. Vekil Bey bıı vesi -
kaların ıııeclisce tasdik ve kabu
lünü miileakip biilii11 müştenıi

Jatlanle me:ıkCır Jiıııan ve hat -

ile bankalr siııdıka,ındaki pak .. -
tin 1.:limize geçmı.:k uzcrc h . 

lunmıı .. ı ke~ fİ) etinin ikı miıh rr. 

amil olduğunu be\ :ın 'c izaht.ın 
~onra muha~aa e:-:ı-ını i ıh 

e' lcmi~ıir. Siikrii He\ bunun 
mutcakip bu itilafn:ımclcrin im 
th·az mukaHlcn:ımelcrinin derpiş 
euip;i nıub:ı~ aa şeraim<: naz:ırcn 

fc, kal:\de nıu .... 1it olduıtunu O\ • 

lemiş 'c crkam:ı mu-tenit ma -
lurnat \ercrLk nutkunu bitirm ~ 
tir . 

! Ol)() kilometre tuhinde ki 
şiJkcl elinde bulunan hatlar 
5.~ buçuk mil\ on lira' a 'c l l:ı 
darpa a lim:ınını mLi~tcmil:1tıle 

beraber .~ buçuk mih on lira ı 

de\ let demin o il arı ~aun alı \Of 

Bakteriyolog Dr. Ihsan Sami 
Bakteri) oloji l:ıboı atu\ aı ı 
Pd; dakik kan t:ılılil t 
'a!>erınan teamulu küre\' t 

tadadı. tifo 'e ı•ıuna ha"t3 
lıkları te,hi:-1, ıdrnr. balgam 
ccr:ıh ıt tahlıtltı, C ltra mik 
ro!ikobi ilt· frcııp;i tah:ırı i-.ı. , 
kan çıban lan 'c ergenlik içııı .~ 
hu~u-i aşılar. 
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L ı TLn ı/. ~L~lerdcn 

rhe Nn. Ben ' ü • 

h kkınd 'üzuh i-,thor
u m ı cm h:ıkkınd:ı 

ana aictir. l~~cr 

kmt ktcn içnn:ıp edi -

ın Saf na1..arhırın ne bana 
kalarUla içindeki sırrı 

Kızı 
'lııtı ı· .. ınıi 

J/elu11el Gaııw· 
ifşa ctmı:V;cceKu

0

1': }},..nim bilmek 

h-tcdiğim ~c: ha\ :ıtının bana 
taalluk cdecı..:k kı,ınıdır. İkimizııı 
mu.,tLrek hir gnyc::ıi \ar. Takip 
cttjtin \Olu hana go cd.. )Ok:.a 
cina\ etle kar_.ıla~ac:ı~ıın; onu ise 
iqcmcm. 

liiddetle yumruğunu masaya 

vurdu: 
- İşidiyormusun « ]ozin "··· 

öldürmek istemem • • • sırkat 
ederim.. evi soyarını.. ı·akat 

öldürmem... Dünyada hiç bir 

hayata kıymam ... 
- Ben üe ciııayel işlenme-

- Belki... fakat adam öl- fazla Ntkıııdığıın bir ~:ıhı~ , ardır.. \' e } iikü ile kapı~ a doğru ~ürü- rı ara~urınak cfdal değil mi idı.. - Coriı\Or ~un ~ a işimiz hir 
dürtiyorsun... ( > kimi'.. dii. Kndın: ı~, et.. Fakat başkaları d:ı c:ına\ arın eline kalmış... 1'endiııi 

- Yalan... :-;cn~in Jozin ) " Dur" Dur.. c:ıcı cltte ccmc~e çalışl\ orlarmı~.. hır,,a kaptırn or. cu' uk ho~zlır 
- O halde söle .•. Anlat ba- Ye crcçc dc, 11m ettl. Dedi, Delikanlının inanılmaz - B:ı~kaları mı').. gibi in an öldürinor.. l la rlı 

kalım... - ı:, et :.ensin_ İşte hu sebep- bir Çc\ ikliklc hu hareketi , ap - ~ ı-:, et.. ( Leonar\ 1 bus:ı.halı mc-.ck~ i bitirelim.. B1:ncc 
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- i'\ic,.in •.. ıt Boın:ınyaıı » ın ca~ım.. ( Raul ) kndını tdrrar .. andal- kimselerin bu C\ ctr:ıfında dolaş- ho~da dcP;il::.in. Bır:ık da i"i h..:~ 
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söylıesen ne olur?.. jozclin b:ı;-ını "alladı: ~h; ki: • -Ba~ka kim;;cler mi:'. kimler:" sa~ emele~ benim him:ıycmlc kın 
Ka .1111 ınırıldaııdı·. - f Ia~. ır "'lamaz_. ,. . .. ~ k . . "' - - IMmontc.., ııin ndamlari.. ııae:ık:ıın ... ...ı J " , ,c, ı n~renmc ıııuyor~ınn. 

Bu işe karı~m:ı.:an .. Onunla "RauL şiddetle bağırdı: t•:"cld enin burada hulun- - J lani işte zimctlıal o!:ın •· fozcfin .,in mukn,cmcti k -

ı k 1 
kadın mı? rılmıs, u. - llaul .• cefa\\ ukunu 

hnğ:ız a,ı.ı:ığa kal ·ışnıa~aıı "enin - \ a\_ l n:r t \ar~ı ı.;eli~or- maklıj!;ında \e ;-tı sefilin ( BüHik - J<:\·et .. ~ere) e ~t~em kar - k b k 1 . l" ' 
için dah:ı i~ i olma/. ını? sun o~ le mi?_ iş k:ırlı kendine Ru olen i öldürmc~indeki sebebi.. oy le ac·i ir anmıt c -0~ 1 ~ 

01 

( H:n l kahkah:ı ile ·•'lildu··.. t.·ıh,i etmek cnıclı'ııtl""iıı h:ı<>._ ·ı· 1 ,ıma çıkar.. du ki, kadın bunun adeta madı!i 
~ - "- n:;- 1 tnÇ- - Ö~le obun .. Fakat bu, nd:ı- k 

- Bı tı\İ h:ı~ıma bir kaza ıı;elir Pekala .. ha~ di gidt:lim.. llı~arıd:ı. - Tacın taşlarında bir kı~ tnl't tc.:>iri niııııdn nlı~ordu. On J 
mı öldürmek için k:lfi bir :;cbcp k d"lh d 

dhc mi 1korkıyor .. uni .. Oh! ,'ö\. - aklın çabuk h:ı~ına rrclir. '.·ok ki_ 1 lep~i ~ahte. o 'aktn ·ndar gorme ı..,. ere • 
, tı teşkil eder mii.. 

fC'mcmek için ne gür.el vesile... K:ıdını kolları ar:t::ına alarak, - E\"et" Vakat ~ehi tane \ar. _ Şaşırmış olacak. .. Ben .. ne l!cdc bu~ tik 'e muktedir buldu 

i\orkmıı (Jozin)" ll1:n ( Bom:ın• ilk ak,am ( t'alcz,, kr ara:ında -Ö.lc ohun.. Öldürmekte mana )ap:ır:::ın ~:ıp t:ı,lı c:ıcı b:ına gc - [ !\itmedi J 



i1 Sayıfa VAKiT 

i'Jill~~ r·aem·B]it>SlNE<>iARFiNitX>•f Oüynıu umu ındek\ iUl 
Yenisene... t NELER OLDU? ~ Parayı aşıra;.i~ - 7 

T
ak\ imler '1.:ni hir ~c- y • t nerede . 
ne i ilk ~· pr·"" ı ~ Memleketimizde Bae1ka_ memleketlerde~ Şu .. phe edı.lef'tl-erı·n ~. .. k .. 
acı. orl,ır. \ t:ni hir ~ ı- O Oeçcıı 1Q2S senesi, tarilıiıııizde yer tut- /(fı!uuısa"' A 

11
" .... ,. gtı.n ll 

ıın -.i,..,indc\ iz. < )n ... ene C\ el A. nıayı fazl sile hakh~deıı bir sene oldu. ! V z • tl • f •t 'ı .... ı\llı bu hadi-.e. benim de x Türk milletti başıııda bi"ıylık Cıazi olduğu fraıısada komii:ı "st nıeb'u lnr t\"ldf olunuyor. V Q 1ye erl eSpl eU~ivOT 
TL huında tak\imlerdeki kad:ır Y halde 1 fı im cihanı ha) retlerc düşüren inki- Fr.:ııış~z ıırnclisiııde Yt:ni as'.<erı kanıııııı kabul (> B •- J l tlb~"· ı·· ·:, n''.~~~~~ ı :~~;~r~::~'.~ı;~:,lıürüğünü bu sene içinde yaptı: ~;~~~;:·laıı lıııdııılıında lıir tıreııdc iiç »agoıt t unlari n ikisi hariçte ut: 

' mr rnkam m rı- ı... Antı osun ( 9) uncn giıııfı ak~ımı idi ııııtralyöz hulunuyor. Seıı golar hadisesi. V 
• t kalacaktı. 'ı:a- Y İsl:uıhulda buiuııaıı Gazi lıazrc.tleri bir hita- Rıısyada Troçki \'c tarafrnrları ııei) ediliyor. ~ Dü~ un umumi\ cdeki para ikoinıct~:lh 'c mcc;gıılİ\ ctkri tc, 

k,ıt ne ~ .ızık ki ;.ıradan on f be irat bu} ur.ırak yeni Türk lıarflcriniıı Çiııde milliyeq1en·erlerle koınünı,,ticr ara- f hır:-ızlı~ı tahkikatı de\·:uıı etmek- edilmi~ti.r. 
koL'a"~n yıl ~l'Çmi~ , e ben O iştiır.tlitıi, C:-ğrcni!ıııc:siııi \"C öğ retilmesini sırıda şiddetli çarpışmalar oıuyor. A. tedir. Bunlardan lıirı,i Oü\lııııı umu· 
omultttımdal ... i yukLin rıj1;ırlı· A ta\Sİ\'c l ıırıırdular. Efg,111 lıiikiimdarı r:ransayı ziyaıct ediyor. V l lır,ızlı;.rı )ap:ınlarııı kimler miyc idarc,indcn. fı0.00:-1 lira 

ğını ;.ıdanıakıllı Jıı-.;,cdccck bir Y B.ı kıınıdli i~arcl biitliıı ıııı.:ıııleketi lıa- ~u 11at ~ cıldu_!!;u ~ii, lenmcmektcdir. ta;:ıninat alm:ık suretilc aınka'ınt 
h; k ~i, huluım orum. ~ rekdl! getirdi. J\z 1.nmaıı sonra Türkiyeyi · . 1 . 1• 1 .<ılll"l'ı· A Bizim iı!!,rcııdiklcrimi1.c 1\·;ırc. kc ... ıikicn ::.oııra hir müddet de· 

ı\' u ... tur~ a 'c ita!~ a ara,ınd-t .. , Y 
7 }fa.bmıın uzun, be\. nz A baştan hasa hir ders;ıııe haline Jiıkılap ~ o z.11mn 1 )ii\ un ıınıumh c de ğirmccilik yapını~, fakat becere· y · niınım ·şıcrdcn dı ıh~ ı ilıtılaf çıkn or. akıllı ha\ alini. ne hcdiY~ O etıniş ,.(Ördük. Bihıik reisicuınlıur bu mu- ~ para ıniıiıatleJe,i i-.,ılc mc,rı·ul mcdil!;i icin hu~ün ba~ka işlere , \iman ın·ıdcıı anıde-i unıunıi ~l°l!\ den "' 

l mm bir ı·ocuk nc:-.c ... i. İıt: rızzaın Aers nenin baş muallimiidi. olanların lıil\i,·ctlcri bu!!:ünkii :;ufük crmi,.; bulunmaktadır. 
T • • A Y 'az~eçi) or. · 

ii c ... ck mumların kmınlık V 1. B. ı\\. ı\\. (l) ıe;:;rinisani farilıli içtiıtıaıııda A il.amL"tgahları luıkkıııda tat1kikat Dii'i·cri che\m Fran,ad otelci· 

t 
" Roın:ııı~ :ıd.ı ~ alnıdiler alc\ hine ııiima' i~ V " 

fır .ıtı icindc bu"'l' tuzakları )eni lı:ırfler kanununu kabul etti. ~ 'apılmaktndır. lil< .' aılmakta. iiı'lincihiinLi re~kil 
)llpt'J\01". T 

kur.ın bir d1?liJ...a11lı hc\ccanilc A O. zetdcr ( 1) kfüıuııuen:ldrn i~ibaren Tiirk ~ \lilhaddc i~inin o \akit icra eden Yunanlı - Sırko ., da bu 
V ı ı•:rl!an hlıkiimdarı İıı:.::ilrlre. j ... icrc\. i ziyartt 1 c. Mlllll~ onıın. ıarflerı ile çıkıııı1:a haşl:ıd ı lar. 1928 deıı Jıcı·ül'. ~· " :ııııiri ıııc' \İ \C Y:ızİ\ ctimk bu- g-iin \' ıınıınbrnııd:t çok zengin 

Dunak ... am. mal, ... iımh: nıa-.a O ( 2 l) saat bile uzaklaşınadığıınız zamanda, ederek ·\im ım :ı~ :ı g.cçiuır. ~ lunan k ıdam:mların bu giiıı kü hir h~l\ ac ':ı~amakrndır. 
'k ıpac.ın. \ e~il chlllı nod .ı~a<;"· f bııgüıı öğledcıı soııra da ıneıııleiıetiıı her l .on ı: p;uir. \!arşa\ 1 

h p;\a, l la' k ~:ıir A 

!arının t,ol~t.:lcrinde C\ ~ili- ~ taraf ııda harf ~eferberliği il[ııı edilecek, Tonıa.: l l ıırdi \dal ccli~orl:ır. x Mill2t nıe~teılerı· ~u o~sonı H~ı·ıı·yor 
O 

( f\\il et mektepleri) i:wlivete git işccekicrdir. Mart V~ j 
kı inin kucaklarının tahtını 
k 

1928 1 :ze, ç·cuklarıın ıza ve bizden sonraki fraıısa \'c Alıııaıı\. ada intilı bat lı :ızırlık- ~ 
ır.m ıı:cnç bir halkanın or- A. ••--.ı:•msırımallİlam-•••-İlı••lllİı•Iİl-V ııesil'er bu l\t)nıc li lıediıcyi b ra~arak :t)rıldı. lan )apıli)Or. A ? O"'"li 

t. -;imla idim. Onlar.' lizlcrinin A B ı · · d · ı t 1 V [ U-1,tlaı·~1ı 1 ı"ııcı· s~l·ı·ıanıız i"'(iı · j l k J y unun ıaı·ıcın c geçcıı r. neyı Hl ıra· Do:ıeçLeki Alııı:ııılar ilıaııel tölııııeti ile A. · ' " "· ' -~" 1 ~atHt\rt' t'l" \ t'!'t'l"t\ Hl 

htr ~İzı.,i,ini a\l'I a\rı 0\llatan + tacak biiviık izlmlltilrisezleearzeŞltetl\l İ'l dır: OV ~'üfll.J' \ Tt'l(l 1~ ,.ll(\J•)(\f'J, . . ı Ruslar tarafından tevkif olunu ·or. ~' ı • l\ , 1 bır co ... !!"lınlukb :-ii) Hi) nr, an- • • J lHt'~'ul ıadi~C\ İ ft:ı~it 
1 1 ı . ı Vııııaııistar-R\"ııı:ı.nya adeııııt:rnr~iz ııı:sakı (,•,ti('})" \ .:ı.. 1)~\ı•.tlt)'"',' 'I • 
<ili\ ı r. n:r erine c durnmı~ or- A ' ' ,t "'' l 'k 1 1 N"sıında İzmir \'e ha\ a::sinde ktı\ \'etli inız ılıyoa'1r. '1 \ (' (,(\ H'I ('( Pt'(\klt'rt.li I'. 
Jar~!;·lmem ni ·in ':'ü\ le hir bir zel7.elc oldu. Bu hadise bı-111 yerlerde N san , t rraksim UIP~ ilaıtl ııda 

_<s . ' · • O bir felaket şeklini aldı. ı-ıarekelz\.'delt•r ı... t.oplanacak , t' nuınta- \'ali Jluhi<ldin B. saat 
hıc de kendımı \·okladım. A hfikümelin ıniişfik \ 'C lıiıımeFır eliııi dlc Tc\fik Riiştü hey :tl\il.ııd:ı l\L ı\\iisolııııi V 6 ı'(", 8 'tl1'(\.'"'lll')!l l•ı'"ı-
Kol.'a bir ~ ıl de~i~iı:, dünya y r·ııd l d 1 1• '. .. - ile göriışfıyor. . . A Zi.\Hl hiı· alay haliııtle ' '"' ' ' ' 
hırhirine ~.;~erken, l~Litiin :;L! O 1 

e )tı u a K. d k' kfl k Caıbaııt dola) ısı ile hir İngiliz aıniıalı ! Bt\\azıta k'adar hi r tiin )liU.\l mekteplerini 
1'an-.11'1ık ıçındc bcnım kcndı A 00Y8 8 1 1 1 ve bir zırhlı sm·arisi arasında ilıtiiflf çıkıyor. Vı ··' ·· ·· · • • n.ı ... ıl im ncdid Di) c dLi~ün- V Koııvada mev:;ıımıı kurak gitıııesi ~ ~ lll"ll~ ll~ wra t~d(•(•t•k- tcftı~ t'tf('eekt il'. 
dum. 0 bilhassa flaz.iranda şiddet 0 csteren bir Mayis O '(\ tuÜleakthPll de .\IİllPt ·----

!~\et içimi \ o!...ladıın , e O darl ~ ı doğurdu. HlıkCıınet \·e l lilalahıner italy~-Türkiya ımıhadcııd mi alı Rom ada A ı l · · l borsalarda 
<mıdn dı.:rin, ~eı;i:- bir bezgin- A halka mua\·cnrttc bulundubr. imzalanıyor. Y llH~l\h'') l:l"llllll aeı ma U. 
liı.,ııı acı tnmı.;uııdaıı ba~ka I Muhakeme edilen vekiller Yunan kabiııcsi i::;tifa ediyor. o Ul{'l'a~ımmde lıaz11· hu-
hir ... ı.:~ buhını::ırınca içlendim. V Balıri\e \'ekıli ilısaıı B. Ertuğ'ral mebusu Arnarntluk k:thiıwsi istifa cdiror. ~ lmıacaklar<lıı·. Pa.ıra borsasında 
< :cn1: hiiylı.: ~ ıl ba:;ı .ıreccle- O Fikret H. ve clalıa sair zevat ile biılikle Bıılgarisbnda lıaraketi arz olu~·or. O lfaarif mi"ıdiirfı diin 
riııc ait hatıralarımı \"Okladım. O teşkil edilen ali dh•ana \'erildi. Divan yanız ffaziraıi A "1"11 ı. 1 · 
1 laf11.<1111d.1 bu\_·Lik. a)nl:'alı biı· + 7.tlılısııı n tamiri nıeselesiııdc irtik:t1J \'e irlis.a y 

11 
I (•f Hlt'l\İt~p eri Blll-" Skopçiıı:ı mecı:siııdc bir )(ar:ıdağlı ıneb'us A. 1 

Senebaşı münasebetile 
mııamele almıyor 

(.l·>l.·ıı) (\0·· 11nı•·)··· l>,·ı::-l.·ıc1 ı. ('ı- t ciirıniideıı c.hıla"ı İlısaıı heri iki srne, rik- ı t ı i ı · · J V allinılt\rirıe -.
11
·n11dPI"( i!"l,üi • -. " , ı ı ıır\'a ıııeb'•ıs arım aıı )eşıııı yara avor. "' 

ı.;ara dunıanlarının ham, nıa- A ret Beyi ve diğ-er bir kaç zatı nııılıtelif nıüd- 1'.\. f.Miller yeni Alman kabinesini teşkil O hiı· tmnimdl\ kibml ('S-
Sene hası d4 •la' ı~ıYlt• " . . 

~\' rupa hor~aları ka-
' ınıtırnk -.i ... Icri arka:-ında. y detlerle lıapsc ıııalıkiım { tti. ediyor. O , 
haı1 ÇİZ!!:ileri ,iJiıııni~ m:ınzrı- + Zahire suiistimau Sevyalı Anıondsen i\obileyi ararken kay- o na~mda nnıhakkak ~li- palı hulu1tduğmulau 

dtiıı hor~alardan tel-ralar u.ürlir ğibi oldum. O Bundan başka sabık ı il·:ırct vekili Ce - lıoluyor. ı... l"()Ut\ haı:ır hulumna-
Cıplak bcya;1, omuzhırııı A mınl Bey bir buğday ıne~e!c-sinclc "ıızifci J'\ohilc lıe), di ~efrriycsi azasından bir I ları IH hild İ rlHİ!-i.·t ir. 

Y .ıııınd.1 ... i\ alı bmokin lcrin V memuriycbıi suiistiımıldeıı dolayı ali divan- kısmı « Krasin » Rus geıııisı tarafınd·uı y 
.ılı. lfr pi~ ·ıı kl·n. ı.:ri t,ribi • ca -bır :ı.r lıap malı! um oldu. ktırtan.Il_}or. o nuudan ha~ka hir~;ok 

gı·af alınmamı~, hmı-
" 

cluz inti1.amlı duruyor \ c bu ı Teşk'la·ıı esas· b t d'l"t ~ A 1 f k. :l,ll/.ı.:l -.a;1,ı da bu ak~am Xoı:I 1 IYB 8 8 13 emmus y mtılt\ H'I' ZC\alH, 11' a 

1 1 1 l (
.,. h T. B. ı'\1. ı\\. 9) nisan ictiın:ıında :\ahas l'a~a :-iıkut cdi\or. \c ,\ lı.;ır Aprk~\ımla 1l:t 1lc.'l\Cli,"1(\ler 

M 1a 1,;:ı ı~ onu. • ıı-..an a 1.:ngi V ' ' ' durnıa<.lını .. \ma zaten onun O tcskiltıtı esasiye kanumındahazı tadilfıt yaptı. mccli.;i mi\li-.i kap:ını~or. ı... gfüHh'l'İlt'lJ'f'k a<~ıhm\ 

<lan dohn ı hoı·sl.unızda 
• 

az nnmnwlc ecrPvan . 
t'lmi~tir. .\' ı·upa bor-

O 
Resmi dilimizin Tiirkçe, lıük(ııııct ıııerke- l'ıın·~kiz de ihtilal olu~ or, V ,---. -

c ini a~ lar g·cçmnh:n hiçbir O · ' · ' • · ı · 
O 

zinıizin Ankara olduğunu tesbit, devlete din Slm·t.:n lkleri l\t ro;:ıç ·'eni Sıı·p k:ıhine,ini llWl'a~llHlllC l~l 11'HI\ Crl 
kul.ık duyama;1, ! -

saları ii~~ ~iin kapalı 
lmlumwaklarından hu 

c ç:ıre. hir yıl <.aba ihri- - Y ı ı ,.. 
• 

1 
O izafesini layiklik esasına tmıg1yir buluugru te~,·kil cdi'. or. A 1• 1·c~l t>ltll\ll'll"'.·(.tll'. 

için kanuııu bu sekilde ladil etti. \ lc)j.;ika rcbkumhuru ccncral Olragon ı... " var1ad1~1ınızı yiizliııı[ızc kar~ı A İktı's.at mec\ı'sı' alı'sı' itl;if cdili\lıl". v lksmi kii~at (\~lla~a- İİ<; µiiu zarfm<la hor-
ha) hır:.ın tak\ imler. büüin y A 
muk.ifat olarak bize bir gc- A Meınleketi:ı muhtelif iktisadi ım.selcleri A_if11st11s Y ~nufa ilk rnekh~p IUU- ~ada muanWI(' heJH{'ll , 
u·lik. bir /.t;\ k te-.~llbi \eTİ\'Cll". oy ile meşgul olmak üzere mart ayında Aııka- Kellıı~ ıni.;akı aktlcdili~ııl'. t allirn '(' talt•hcri dt\ lıt~men olmıyacakıır. 1 ona ibla!' olu 
( :iınlumi bu kadarcıkla a\. Uta rada bir ali meclis toplandı. A " A Ef rran kıralı ve kıralı'çesı' Tür ki\ c \ c l{u.;\":l ııra ... ı ııda ticaret YC y haz11· h 111 u uaeaklar' me- ~-ı111111ııı111ııı1111ııııııı111111ıı11111111ıııııt1111u11ıııı1111111ıııııııı11111ı~~ıı111111ıımıı11ntfllllllılntll 
hiluılL"r, belki µ:i(kn ~enenin y 6 ikcı ... adi ınu:ılıalk imza cdili\cr. + ·· fiITnCJ. -yıız \C Yiirntlarımızda yap- ô A\'rupada bir seyahata çıkan tfgan kılan Brük~cJdc ikinci \C \lo:-ko\ada üçi.incii A rt•simi miit<\akıp IHU- g gan 
11111 t,thribatın acı-.ını duyma- O k ı · ı t ı k ı· · ı 1 y -- Alt d ·f t ih · /"> ,.e ıra ıçesı ıazera ı meme e ,ınızc ge erci< 1>1:~ nelmiı..:ı içtima cdi~or. + M •f kili. ın an yazı e ar e geçti 
Yat:al,Jar. Fakat benim . 12:ihi ( 13) ·· A k ·ı · t b l'' aan VC dL1~uncnlcr acaba ne yap,~ın- O Jetinin g1~1~saf~rt:~d~~r.ıs aıı u ua Tlirk mi!- Eyfii: t . • Bu büyük inkılap, harf inkdahı; 
lar? ~ll halde karileri ikiye + Beynelmilel rakamlar Fransa ticaret 11~7.ll"I tayyare ile di'ışerek A mız hasta Cehalet ejderi bilmeden içti 
a\Hnıak. \C bir h-mına yeni A ölüvor y -·- r kl d ı ı b 
SCTIC) i tebrik ._derken bir y T. B. /\1. /\\. (l) haziran tarihili içtima -

0İsp~nyad:ı bir ~uikast keşfcdHerek failleri + [ üsttaraft 
1 

inci salıifaınızdadır 1 'Vana ar o usu ö üm şara l 
kı~mmı da taziyeye çalı~mak t mda beynelmilel rakamların istinıaliııi kabul tevkıf olunuyor. o .\ pmıdi~it. arazı . 'eca- o· ·tti· b b lele 
h\zım gelecek. Bu ne ınü:;klil t etti. Tşrinieı-el • ~ i B<~vde hundan C\ el ~ ırı r u yazı u mem ~ 
v~u:Hcdir \"arabl~i ! - o Komünistler A hiı· iki d(~fa ~.ufiriilmii~.·- ~-= Engeller önünde yıkdır yere~ 

A Teşkilfıtı esasiye kanunutıtt tagyire L 127 Cpelin baloııu bir uçuşta Anıerikaya y F arketti millet d b saadeti 
y teşebbf;s cürmü ile İzmir, Adana \'e gıdiyor \'C tekrar Almanya donüyor. t tli n~ t.t•tlaYil('l·lc has- 1 e u , 
O istanbulda talıtı te\·kife alın.:ınlar muhakeme Büyük faşist kongrası toplanıyor. Ô tahğın lwrlaraf edildiAi ~ Gönülden bağlandı yeni h 
A ve tecziye edildiler. Teşri11isaai ı... - 1f. ,,. 

fiBZİ kilrüsl 
Teklifler tetkik edildi 

Biin ~abah Emanette 
lu\\eli fpmıi\ e nıiidiirii 
Zi~a fif•\ in' riYasetin-

dt• ·toplanan hiı: komis
yon, ';aıi küprii~ii i~in 
A' rupalı ınlihcndiı-i
lt1rde:\n ~<'lf'n t1~n apları 
ktkik Ptnıis 'e lwr 

~ 

hi2·i hakkıfü.la a,·rı hir . 
mü•· ı'·,·ıa ,azm·ak Seh-,, . . 
t't''ll•H'i Jlc' c t.akdiın 
etmi,fe:·dii·.' St•hrt:ııuiııi 
Ht~) bu lm~n~taki mii
ta hl a 1 arı okuduktan 
sonra miihen<lislPr<len 
cıı nın' af ık olanlarla 
uuıhahcreye giri~ile-
C~t\k ( j J'. 

Emanet Gazi köprü
siiuiin irn~asına kadar • 
rnkapauı kürüsünüıı 
dubalarını &amir etti-

v p· d b h v 1 .. aurn ha~ıl ohnn~t.u. ~ 
A ıyasa a u ran 1'.\. liovyr 1\nerika riyaseti cumluırluğuııa A . ~ H d b i Bilhassa İstanbul piyasasında \"C bilhassa tayin olunuyor. I Fakat ıııaall'~(·f <'11111:1- • azanın a mı anmayın ize, 
A Şubat a\lnda birbirini takip eden bazı fraıısad:l Hamt rezaleti maliyesi zulıur V rl.C~İ ~iİlltİ haslahk Şt'- isteriz Vatanda daima bahar.• i m;s hadiseleri oldu. ediyor. t tlil bir n•ca ile ııiiks- ~ Işıklar bağlara neşe verdikçe 
A Yeni ve eski paralar Kanuııeı•el ! t•l .miş \"(' hastalıArn ~t·kli l Jaleler güllere gelsinler diz 
y Saltanat zamanına ait paralar mevkii isti- fransada sabık maliye nazırı l<l0ç ,.c lJir V V _ l d llar L ı... ınalden ı·efeclı'ld ı·. k ki 1 d 1 d 1 ki t k"f 1 6 

mi'l~tae(•I stır'•1Ue anw- _i .a~p asın a ı taze K0Il'-Cll ..... y ço · ınse er o an ırıcı ı · a ev ı o unuyor. + Son tevkifat meselesi hariç tutnlarsa 1928 Efganistanda isyan zulnır ediyor ve bastın- liyal iera~ml it'ap et- \ Laleyle süslensin ŞU vatan 
A senesinin belli başlı hadiseleri bunlardan lıyor. • tı' • lll. ı·ı· = 
Y ı ı... 11 ~ ·' • = Menekşe söz açsın o bu" yük 
o~=••~•~!.~~=~---------~ i~r:{ııbuldan .~•\len ~ ~.._..-~~ Nergisin unulsun yürekten d 

/J1111(f,11~i el(al T 'ı car et odası' 1 n t ı' ha bat 1 opcral.ÜI' Kem:ll hey o adı öğrenip menekşeler·aemı 
Himayei etfal cemiyetı istan- kendinden (\\ (•[ yapll-

bul merkezinden: mıs olan anwlhalı tel- .. "'.Ailll••--
Himayei etfal cemiyeti tara

fından her ~ene olduğu gibi 

bu sene de gayet ı.ıükemmel 
balo tertip edilmiştir. Balo 
k5.nuıısaniııin üçüncü perşembe 
günü perapalas salonlarında 

verilecektir. 
Bikes ve şehit yavruları mcn

featine olan işbu baloya şehri

mizin hamiyyetli halk1nın iştirak 

edeceklerini ümit ederiz --Hint miUi koığftSİ 
T .ondJa, 31 (A. A.) - K:ıl -

kt\tadan bildiıildiğine güre mcz -
kdr şebi.ide 20 bin mur:ıhhasm .. 

Dün fırkada görüşüldü kik ı•derek lı~r ~ı·~iıı :_~:= Öğrenin ° adı, d\lYa,._..: 
volunda iera edilmi~ Padişah devr· J un o ad 
· · j R11h ıVluh;:arıni kapatan ' 
olduğuun ~ürmii~tiir. § ~ıunu miHetin L· 

Ticaret odası azalan dün Gelecek hafta oda meclisinin (~en<• YekilimİZİH ra- :: - :SesjJ Dlr O a 
saat bir buçukta f falkfırkası • . -~ c"'r • ~f!_• es e o ruhu anlatan _ :..J 

içtimaında intihabat yapılacaktır. lıc.lt~ızh~. ı ( iL ~f. ll) ı =~ ·~anı b ucıu. 
merkezinde Hakkı Şinasi Paşa- "°iJ nı U t 
nın reyasetinde bir içtima akt- - - ---- 'c hi"ıktinwt nıt\haP;: 1 Tarih. h va an ona 
etmişlerdir. M. Grandinin seyahati etrafında linde lt•esslirler Le\ lit i. ra dl bayre~en hayrete Vı 

Bu içtimada tecdiden intihap L t - yan ı u mill t d 
r ı' etnıistir. ~ ~.,,_ . e üşmaru 

edilecek oda rei~i ile heyeti A . • ' U!Kenın üst" k 
nkara, 31 ( A.A ) - ıtalya ,.akıt ))ti ten_ı:.ıSt .. ıre :--- Une O 2.n ... t 

idare azalan için namzetler '"'· _ "'4WG 
hariciye müsteşarı M. Orandinin ::: 

tespit edilmiştir. Reis Mithat ~aıııı"nıı've" 1e ı·~ıı· ...... r .. ' = 117 "' ... 
A k '"' .J "' ' ~ 1 

'"" .-'e _§ ;yatanın ·· -- ... 
Bey ve reisisani Necip Bey n ara seyahatl etrafında ecnbi ~ .ZUll~J giıım 
ipka eclilmislerdir, Yalnız hey- menabiinden tereşşülı eden bfr kıyınettl, sevgili ' flile :;: Yaşattın u:ı;lleti k ıesiıı 
r . dar ede 1 • Ü tebeddGI takım asılsız ha vadisi eri tekzibe bir afi' j Zaf ede daima ÇO y* 

idare namzetleri tespit edildi Reislerle heyeti 


