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piyan.kos·t)l·nun 
Amanulloh Honın 

kain valdeıi f ransız •tili ne 
~ımel istiyor 1 

ayy C)l'e pf y anko· 
sunda kazanan I 

numaralar 
Sıraya konmu~ bir ha~~~-~~amızdadır ,,J 
__,...-··~-~-

seferki talilileri 
İnhisar mevzuu 

bahiı defil 
Gazi Hz. ne arzı 

tazimat için 
Ankcıraya gitt"' 
Efgan Kı -

Amer~, lngiUerı: ve 
Franşa birbirlerine ge· 
ne muhtaç oU.caklarmış 

Maarif cemiyeti def ter 
nıeselesini tavzih 

ediyor 
fstanbnl 

l\Jnarif CC· 

mi yetinin 
bir iki ser
mayedarla 
birleşerek 

mektep def
terleri bas
mak (istedi
ği malum
dur. Bunun 

Bir kunduracı 
Çıraijı ve ustası 

Türk- Yunan müza/ceresl hak.kında • Vakt. e mühim beyanatta 
hulunan M. Rloas ( MJida ) ve hugün ~lırlmize gelml~ olan 

M. Hol§lal ( Solda) 

rnh Emanul
lah hanın ka 
in va J idesi 
Resmiye H. 
iki gün evvel 
An~:araya git· 
miştir. Res· 
mi:;e H. 04· 

Heriyo ile Puvankare 
arasındaki kavğa 

Paris, 12 (A.A)- ~I. Pu
ankare ile M. Heriot arasında 
zuhur eden mtlnakaşa esna-
5 nda başvekil M. Heriot 

yu oturmağa df v:t. etti~ sı: 
rada mumaileyn sız sozlen 
ayakta da aınıenebilir bir 
adamsınız,, diye İ}aykırmışnr. 

zi Hazretle
rine arzı ta. 
zimat edere~ 
ve Kıralın 

"Türk-Yunan müzakeresinde h~~~"~~"t~~di~~::?c'.~ti~ 
Paris, ı 2 (il)- Meb'u

san meclisinin sabah celse
sinde M. Puan.kare demiştir

ki: •Eğer borçlttr hakkındaki 
itilc\fları tasdik etmez jsek 
bir şey kazantlış olmıyac:ığız 

bilAkis Amerika bizi bir nı~;.; 
keme huzuruna celbedecek, 
orada fena vailyi'tte kalaca
ğız itibarımız da yeni cidal
lere maruz k61acaktır. Bu gi
bi cidaJlere girişmekten daha 
·yi yapacak işlerimiz vardır. 

inkıta yoktur ı Hu~u~ 181e~esi 
Bariciye vekilimiz, Yunan ·hariciye 
!]_azın. mübadele komisyonu bitaraf 

rüesası. Yunan sefiri ayni sözu 
• tekrarlamaktadırlar · 

M. Rivaı müzakerenin ıimdiye kadar 
Qcçirdiği safhalarla son vaziyeti 

'' V akıt ,, korilcrine anlohyor 
A nkarada Yunanlılarla devam eden müza.lı:eratm maruz kaldığı 

müıküllt henüz halledilmemlşUr • Mumalih gerek Hariciye 
vdtıh T evftk Rüıtü beyin gerekse . Yunan hariciye nazırının beya
p~ı vaziyetin ümit.iz olm~dığını göstermektedir . Yunan sefiri M. 

1 ~ mUzakeratın lnkıtaa maruz olmadı~ını teyit etti~l gibi teh· 
r mıze avdet eden komisyon reisi M Rlvas da dün pııetemlze 
vaziyeti tenvtr eden mühim ber.anatta 

0

bulunmuttur. 
M. RIVasın bey11n11tı M Rıvu dan lc:enchaıni ziyaret eden muh.rrirlaıJZe vulyeti 

• fU suretle izah etm1fUr; 
« Ankaraya bn defa seyahatım12da 6ç lçtlma yaptık. Konfırana

lara iki laral murahhasları ve bitaraf aza lftlralt elti. Temmuzum 
2 .4 ve 7 sinde vuku bulan bu içtimalarda cvelkl mnı.akerattan 
mual\Ak lcalmıı olan tali derecede ehemmiyetli meseleleri ve bu 
mesai! hakkında yunan hariciye nazın M. Arglroplosun, M.Diya
mandoplos ile gönderdi~! talimatı tetkik ettik· 

ilk iki içtimada itilahn zemini temamilc hazırlanml§h. Bunun 
için son pazar günkü içtimada, hu llillf metıılnini ihtiva eden 
müıakere zabıtlarının akimkalmasına imkan hasıl oldu. 

Y alııız bir tek nokta .. 8 u itibarla, itilafname haıırlanmııtır diyebilirim. ~. ve 
tali bütün meseleler üzerinde anlaıılmış ve hunlar 

te$pit edilmiıtir. Yalnız bir tek nokta üzerinde iki hükOmet 
arasında ihtilaf vardır. 

Yunan murebhaslari hükümetlerindcn bu mesele hakkında 
talıınut istetcmişlerdtr. Benim Ankarkdan hareketime kadadar bu 
hı~mat gclmeml~tl. Cevap gelir gelmez lkt hükOmet murahhasları 
muıakereye devam ed~ecektır. 

Son bir içtima ak/edilecek . 
Bız bitaraflar, itimiıin bittiğine kaniiz. Çankü yalnız. hükQ-

metlerl alakadar eden bir tek ihtıllf nokta: ı kalmıştır. Bu 
~~cselc halledilir edilmez komisyon umumi bir içtima aktcderek 
ıt.ıl arları tasvip edecektir. lçtimaın İstanbul veya Anknrada olması 
f1~~ti henüz takarrür ctmemlttir. Zaten bunun ehemmiyet yoktur. 
lı af husulüuü müteakip Ankaraya gitmek niyetindeyim. 
k Mamafıh blzim tavasautumuza luzum huıl oldu~u dakıkada 

ı 1 hükOmetln davdine amadeyiz. 
Ben çok nikbinim. Çünkü iki tarafın !arfettiğl bunca mesaiden 

hell~edakirlıktan sonra çok kalabalık, mühim ve girift ıncselelerin 
'd· ıne muvaffak olundu. Tali bir n'oktadaki bir ihtillf için tnlutaa 

Rı ılmez. Hllkfinıe-tler bu noktada mu~laka anlaıacalclardır. • 
Tevfik Ruşflf B .. diyor ki·· 

H•rkiyc vekilimiz müiakerabn tnkıtaa uğradığını tekzip ederek 
dcmitllr ki : 

1 k « Bıtaraflar lsta.'lbula gitmit olabilirler . Bundan müza1ceratın 
\~181 manası çıkmaz. Gene avdet edeceklerdir· Müzakerat artık 

nl Yeline gelmlıtır . Yunanlıların verece~i cevaba göre vaziyet 
tav~uh edecektir . f stanbul ve İzmirde kimsenin malı zaptedtlme· 
ml§tır . > 

Mihalakopulosun beyanatı 

Y AtlDa - 13 (Apo.) 
unan hariciye nazın M. MıhalAkopulos gazetecilere ıu 

beyanat\& bulunmuttur. 
ld - - Çıkan ~Otkülit hakkında bazı türk mahalilinin bedbin 

h~ u~unu haber alıyorum, Ankara resmi mahalılinln hu bedbin
r e lftak eHIAlnl :ıannetmem. Ben bu hedbinli~e lttlrak etmiyo
Mnı.R · akıa mnıkOl!t büyüktür fakat gayri kabili ıktıham dettJdir. 
~ latıvaaın lnfiklkı vaziyetin vahametine delil defildır. Bitaraf 
ki . cdıklerı anda kolaylık. Ankaraya gtdebtlir1er. T ehar ederim 

Dün toplandı, son ha-
diseleri konuşlu 

. Hukuk talebesi dün saat 
3,30 da Sultan Ahmetteki 
cemiyet binasında taplana
rak son hadiseler etrafında, 
hassatan Tıp fakültesinden 
bir kısım talebenin Türk 
ocağında aktettiği içtima 
münasebetile tehaddüs eden 
vaziyeti gÖl'Ü§müşlerdir. lç
tiıı~a saat 8,30a kadar 'dev"m 
etmiş ve çok hararetli olmtlf,. 
tur. N~tiçcdc biç _ bir !arar 
verllemcclen lçtimaa nihayet 
verilmiştir. 

içtimada hakim olan ha
vaya nazaran, Hukuk genç
liğinin hararetli milliyetper
ver bulunduktJ, Tıp genç
liğile aralarında kardeşlik
ten doğma bir samimiyet 
mevcut olduA-u tebellür ve 
tezahür etmiştir. Yakup 

Kadri beyin gençliği tahkiri 
hakkında cereyan eden mü
zakeratta da filvaki haka
retin mevcut olduğu, fakat 
bunun bilahare tashih edil
diği neticesine vasıl olun
muştur. 

~-------·----~.:..-
Kar ak ö y Palas ihtilafı 

Emanet ile Karaköy pa
las müstecirleri arasında 
şerefiye meselesinden do
layı çıkan ihtilaf Devlet 
şurasına intikal etmişti. 

Devlet şurasında 17 tem-. 
muzda rüyet edilecek mu
hakeme gayrı muayyen bir 
zemana talik edilmişti. Se
bebi de 17 temmuzda Di
vanı Alinin toplanmasıdır. 

: ruc.ıankare 
Amerikanın 1njltereniQ ve 

bizim bir dana birbirimize 
muhtaÇ olmıyacağımızı bize 
kim temin edebilir. 

Binnetice gerelt emirname 
ile olsun gerek meclisin tas

vibi. ile olsun tasdik bir emri 

zaruridir, ve meclisin kabul 
edeceği meme ihtirazı k'ayit· 
lerin konulması l:l~ımdır. Hü

kumet mesele reye konul

duğu halde itimat meselesin! 
ileri sürecektir.• 

İstanbul meb'uslan 
çağrılıyor 

C. H. F. Müfettişliğin
den: lstanbul meb'usu ar
kadaılerımızm l S Temmuz 
1929 Pazarteti günü saat 
on beşte· Capl~lunda C. 
H. Fukası müfettişlik mer
kezine teşriflefini rica 
ederim. 

Yeni kimyaQerlerimiz 
. ~. 

serbestli tl
t..eıu/et Kerim B. caretle ta-

ban tabana zıt olduğu kana
atinde bulunan bazı kırta-

siyeciler, mektep deCterlerl 
ticaretinde inhisar tesis et-

: pıenin d'oğru olmadığı hak· 
kında Maarif yekAfetine bir 

istida göndermişlerdir. 

Halbuki bizim bildiğimize 
göre oöyle bir inhisar mev
zuu bahis değildir. Diin bu 
husus.ta mİOmatına müracaat 
ettiğimiz maarif cemiyeti Is· 

tanbul mümessili Cevdet 
' 

kerim Bey de aynı mütaU-
ada bulunmuştur. 

· Devdet Kerim B. diyor ki: 

- Bu bir inhsar demek 
değildir. Defte! -~,çıkarmak, 
basarmak bir .ferdin hakkı 

olduğu gibi bir cemiyetin de 
hakkıdır. Netekim tayyare ce-

miyeti de kurşun kalemleri 

yaptırmıştır. Fiyat meselesin
deki iddialar da doğru ola-

maz. Yaptıracağımız def rcrkr 
piyasadakilcr1e aynı fiyatta 

olucaknr.• 

Usta Mel/ton 

Tayyare piyankosunn k~
şidesinc dün sabah ~evam 
edilmiştir. Dün 1000 numa· 
ra daha çekilmiş, bu su· 
retle üç gündür süren keşi
de bitmiştir. Dün büyük 
ikramiye olan iki yüz bin 
lira 295 numaraya çıkmış
tır. Bu biletin bir parçası 
sırlcecide kasap f zrailde ve 
Beyazıtta küçük Çatal han 
civarmda 31 numaralı dük
kanda kunduracı Melkon 
ve çırağı hasandadır. Bile
ti ilk keşideden itibaren 
Hasan takip etmiş, fakat 
son keşide yaklaştığı zaman 
elinde parası olmıyan Ha· 
san ustası MeJkondan bir 
lira almış, bu suretle usta
sını da biletine ortak et
miştir. 

Bir lira ile kunduracı 

Melkon 10000 liraya sahip 
olmuştur. 

Balatta Madam Tintaya 
elli bin, kadıköyünde Meh
met Rüştü, Balatta tütüncü 
F cthi beylere· onar bin lira 
çıkmıştır. 

Son O, 1, 2, 3, S, t1e 
biten biletler otuzar lira 
amorti alacaklardır. Dün 
çekilen numaralar munta
zam liste halinde iç sayfa
mızdadır. 

. 
Bütçemız 

Y ann neticelenecek 
Fevka!Ade bir Jçtimaa da

vet edilen Cmumi ,·ilAyet 

clfsi yarın son olarak t()f-
me . bül-
lanacak ve 929 senesı 

Ysi çesini intaç edecektir. 

b muhıısebei bususi!C ütçe 
b !maktadır. 

tarafından astın 
"re "il!· Haber aldığımıza go 

Yet memurları bu sene er· 
dahil tülden itibaren Barem 

·f 'daresl edileceklerdir. Maarı 1 

b' c:e· muallimler için yeni ır " 

kil hazırlamakta olduğunda~ 
e t.1klıf muallimlere Barem 

F kat marırlf 
edilmemiştir. a hil 
ketebe ve memurları da 

edileceklerdir. 

Yeni Berut baş Kon· 
sol usumuz 

Bcnıt başkonsolo1uğtına 
J • e miişte· tayin edil:>n Har cıy 

.;ar muavini :\khmet Muhit· 

~n Raşit B. Ankaradıın ~ehri· 
. . :\hımaıleyh 

mlze gelroıştır. • . 
d Yenı va· 

bir kaç güne ka 11r • 
d cktır 

zifcsine hnreket e e~ •••• .:. ... 
~ ...... ...... 

ı--· .. --··---·--........ Ölzimkile!: 
1 

Beden terbiyesi 1 ~ d . Et Bey 
Şu mesele! 

kursundaki hadise--1 "'a n cm 
yi müf ettişf er tah- 1 K-ısa ~~n':l;n arası 
. kik ediyor : bir ses, bu kelime ile 

Beden terbiyesi kursuna de- hitabe başlar 
vam eden muallimlerden on iki ve arkaısndan 
zata sene sonunda muvaffak biraz Milliyetin 
olmadıkları tebliğ edilmişti • Şükrü Beyi, 
Dün bu neticeyi yazmış ve biraz bizim baş-
kursta tedrisatta bulunan Is- muharrir Asım 
veçlinin b.ir haksızlığını da kay- Beyi 
detmi~tik. Maarif veUleti mü- an-

.dmr 
fettişleri meseleye vaz'ıyct et- ! bir 
mişler<..: ir. Etarz- , . 

Dün miifetciş Besim B. üç ida gü- ~,. 

muallimin ifadelerini z:ıptct- i lerse · 
~anlıya-

mişdr. i bilirsiniz ki 
1\Jaarif emanetine de tcb· ;bizim "Çık

liğat yaparak bu meselenin i rıkları dur-

h k k d i duran ,, 
e emmiyetle tet ·i e ilmesi· : romancı· 
ni bildirmiştir. İmız, Hik

Dün ifadeleri alınan mu· !met Feridun . 
aIJimlcr kurstaki idari yol- Beyin de 

" üstadı 
suzluklar ve idcrc memuru evvel" i Sadri 
lizaınettin B. hakkında bazı Etem Bey, mat· 

Jihbaratta bulunmuşlardır. Bun- baadadır. 
Iar da tahkik edilecektir. i 

.. Akbilarda 
1 

~ASf /J 

tınnettir ki Hüse1İR 
Rahmi Beye karşı 
b. ş·ırinlik muskası 
ır . t' gibi tesir etmış ır, 

Sadri Etem 
Bey, babnen F.ran·: 

. .. .. 1 
ıız kültürunun 1 

tesiri altında 1 
, kalmış bile olsa, 

1

. 
zahiren anglo

sakson cudur : 

J 

Amerika kole

jine giderken 

golf pantalonu 

giymesini bu • 

na parlak bir 1 
delil diye gös- 1 
tere biliriz. 1 

Çıkrıklar ro· ~ 

manının mu - ~ 

harriri, el ya • j 
itibarile 

Çalıkuşu mu -
harririni geri-

bırakarak 'ile -

kor kırdı. 
müıkOIAt hOyOktflr fakat gayri kabth lblham dettJdtr. 

Papa iallmai aldı 
Y:nan eellrı ele beyanatta bulunarak dcmı,tır kt : 

Kfmya msHlüsünün yaıf muunhıt. ımıalllm,_,. W/tte 
fen fakültesi kimya enstitüsünden bu sene J5 f8IÇ mezun 

olmuşt\lr. 8i hanım ve 7si erkek olan yeni ~~imizin 

1~ı.:.a:.1r .. ,,, yeni. bir cnbe , _ 1- Sadrinin ilk mühi• .,. 8~-- r- Halit Fahri . Bey1e vefa- ..... 
• ,,, . . . . ber, bühlj'a enni' ac:nç.er- manııida Çıkrıkları -

"' . - HohameUmden bekledilfm laflmab aldım. B~ toplanıp 
la Uıalcereye devam edecetfL Mozakeret ~. Y.ı.uz Tan 
~nactı lttltfı tamamlanmlf addederek firari nunlann ....W. mete

lle bertaraf eddmit ..anle l>ekai-'ta .. ar edlyw. ~' 
hik6ıneta bu~ .... nlk addetlltor. Mesele bucb. » 

r A1ttar• 2 w ..,._cWr J 

isimlerini yuıyonız : ~ - , 

Mfiı.errem, M4M1hat, JclAI bapılllW' ve~ ' Juet 
Melelr, Hadiye, Meılüat CemaJ, ~ ~J(lmll~. 

Rifat, izzet Kemal, Hayrif ~ ~... tli , Sltıu 
~. , 

J'tlırifr 111 DHICVA•f TJllC """-·~ 

bir, ı S (A.Ar .ızmır den imişler ,gı1>r . çene ve d&lfuna bdci~ ,cı ·fiütm6 
\fC Mantsadan ~ bir ~it . kalem ~ &rr miifefddrif vermiştir : Bu gençia ed~ 
diavccJPer ve umu~ ~ ~Ut m~~&gi~ &1f.Jo. biyaf aleminin başına çorap 
'tç--ru beyin huzudle iş ban- İıjl, •'az kenarlanndaki bu- ificetf yok 1 

.. asınan Akhisar aıbni, dün ~l!nat~u=kl~a~r-• ~u:a:u;.ttu~ru:;r~v~e=se=-~-----..:~~-"'-.lth~•=d a ...- llnc:lelıf ince ve keskin •. ....,,. 



Serser-iler 
kıralı 

Afe~ndr :Zubkofun Jiaıırafl 

~ 
• . r·k.ı ıı. al 1 kusu ile intihara karar ver-

Dıma~mı bir ı .ır ~g E ıl ·· 
. . le 1 öldu- dilini ikrar etti. v::ve soz· 

dı~ordu. Bu mese Y .. !erine itimat edilmedi: Fakat 
u gibi tcrkederek fazla mu- . . . 

k hem muayeneı tıbbıye neticesınde 
ahelede bulunmama .. u . d 

h d benim f...lfı hcnuz uakır ol utu ve yalan 
bcveynln cm e "" 
fdal değilmi idi~ Me~er söyl~memiş bulundu~ tahakuk 

Kimsesiılet yurduna 
kimse gitmiyor 

Emanetin fakir çoetıkiar 
için Ayasofya medresesinde 
açtığı kirnsestıler ylirduna 
şimdiye kadar hiç bir müra
caat vatd olmamıştır. Yurt 
bu ~den şimdilik kapıthl
mıştır. Kışın tekrar ııçıla

caknr. 
ndan d·h" elim bir talle ttti. .. "' « ...... 

l. 1.,.mcmı·z mukarrermi~··· SerserilCT çariısı,, nda do- Ş r l k k 
" .:ı b oıör er şir et yapaca }.~akat genç blr kalpte aşk laştığim şu su·ıua unların 

lk defa olarak kök salacak hcpsliıl hatırlıyordum. 
lursa, her türlil emele ıhtı- Fakat kısa blr tefekkürden 
ar edilir. • sonra kırartmı verdim. Ne 
Muhayyelem, en ,chtvi tar- olursa olsun Uç gece k111 
eylemi~ oldugun blr liayatı bbıtanın clJhden .kürtarmak 
çlrecegiml banı lhür cdl- lstlyorduıtl Genç kiiların 

·ordu. Kokainin teslrahnı btilunCİüldnu tahmtn eyledi· 
bilmlyordutl', fakit bayall ğl.m ilk pollS merkezine glt-

şeheveyi lle alA.kısı olduğuna tim. Polis ı:tıemuru evvel! 
knt'yyen emin idl~ omuz silkrek: •ruımem 11 de· 

•Naileja,, nın arzı liirel • dl. Kendisine bir clgara ilt-
d, ate$1enme l Bu bapta ka- ram etrim. GlttL Biraz sonra 
fi mıktarda bir fikir Yeriyor- gelerek üc; hanımın karakol-
du. Ben de l.amanın burjnn da olduklarını ve ertesi gü· 
damı altında yaştyan dİ~er nU saat sekizde hesap ver-
gençler giöi blr füU geÇtrl· mek üzre zabıtal clnalye 
yordum. Fakat cinsiye hak. dairesine sevkedileceklerlnl 
k1ftıda malômatım mahdut; ve söyledl 
hil'i:ta hl~ hükmünde idi. Komiseri görmek istedim 

k geçirdlg!m Aşıkane fıkt çikmıştı. Beklemekten 
v!ok'a feci bir komedya gibi başka bir yapacağım yoktu. 

Şehrimizde çalışan şoför

ler bir şirket teşkiline teşeb
büs etmlşlerdır. Teşkil edil
mek istenen şirkettt bütün 
otomobil sahJpleri iştirak ede· 
ceklerdlr. Şirket benzin, ye
dek allt gibi şeyler satışile 

uiraş.ıCaktır. Ayrıca blr de 
garnj yapilacaktır. 

....... o 

Mulkiyelilerin tenezznnü 
Mülkiye mektelit talebeıi lle 

meı.ıınlan huaust bir vapurla Bo -

Caıiçinde bir tenezzüh yıpmıılar -
dır. Gezinti çok nezih ve ıamimt 

olmuı, iatirak edenler eyi bir gün 

geçirmiılerdir. 

Bu münaael>etle mezunlar ce -
riilyeiliilii yeniden teıelldltı met -

zuu IWüOlmut. ve ınlı1ftye mec • 
ıiilli.sıam tebif tıcın hi-arlatbnl -

mı2br. Hıınift m&tbauuahibl Hamlt B. 
nili ... vet bulmuştu. Mektepte U~un ve meyüs bir gece 

"J meemuanm her tene meceaneıı tab. uu 

Vakıt küresi 
Saatlerimizi nasıl 

ayar edeceğiı? 
Şehremaneti şehir saatleri

nin bir yerden ıyu -edttınm 
için ~o sene evvel B füiye 
nezaretinin A vrupa(ian getirt
tiği vakıt küresinllen istifade
ye karar vermişti. Şimdiye 

kadar y11Inız gemlcllerirt lst -
fade ettiği bu usulden Ema-
net öütün şehrln istifade et
mesini düşünrbüş ve küreyi 
Bahriye dairesinden 4000 ll-

. lfl . 
raya satın a mıştır. .. 

Bu küre Galata kulesine 
konacaktır. Fakat kürede E
manet esaslı tadilat yapacak 

bunun için5000 Ura kadar sar

fedecektir. Küreden top atma 
tertibatı kaldırilacalq onun 
yerine düdük konacaktır • 

Btıraya. aynca bir de mctnur 
ikamı edilecektir. Gündüz 

t:ırn saat 12 ye gelince ötl
dUle talinacak ve hem gemi

ciler, lieın de şehir halta sa
atıettnl bu suretle ayar ede
bllecellerdir. 

Zaro ağa Affiertk ya 
gidecek, fakat ... 

Amerikaya gideceıı ;yazı

lan cemiyetl belediye baş· 
hadeniesl Zaro ağa henüz 
izln almamışur. ESasen Ema
net ücretli müstabdiminine 
15 ~ünden fazla izln verme
mektedir. 

Zaro ağa ise Amerikaya 
ı 5 günde gidip gelemlye
ceği için seyahatini ancak 
Emanetten ıiUkasını kesmek 
surctlle yapabilecektir. 

• IC91 1 

İngiliz lirası 
thgiliz lirası dün ı 004 

kuruşta kapıınmıştlr. lngillz 
llrası sbn giinleriie vaziyetini 
mubafaıa ediyor. Bliaı dalia 
tenczztl il bekletimektedir. 

Fransıt mlllt kitramı münaae
betile hugün Beyoğlundakl aelaret 

lconattzıdi bir retmi labUl yapı· 
lacÜ, iltatıı aef aret baıiçeıbide 

bir sardenparti vCrilecektir. 

14Te ..... VA iT 
ı>alıiUt: ~~ , 

ı ~ Şehre'maneti Galata HindiS\anHi b\~ bir iç- ~ 
blesine konacak vakıt timada nutuk söyliyenlerin ~ 

_ kiiresini bahriyeden satm 3 
\ almıştır. Yakında yerine polisçe men'i öıerine ka- ~ 
\ konacaktır. rı§ıklıklar çıkmış ilci kişi j 
= tf ~iman selitt Her yaralinmıştır. ~ 
@ Nadolni Ahkariya gitmi~- = 
! . + F ransanm sabık na- ~ 
E tır. ~ 
~ + Şoförler bir otoıtto- nrlarmClan biri salit! çek i 
j bit tiHceti teşkiline katar tanziminden dolayı iki ~ 
~ vermiılerdir. sene hapse mahkum ol- ~ 
__ i ""'" Katilden bialilcnm M.O t = .,,. mUŞ ur. i' 
'i olup liapisanedeö çılc}l· ı 
i rak metresint öldüren + BurkerC:ien Bahri- ~ 
j Mecit, dün 2S lene, beş muhıti geçmek üzre bir f 
~ .ıly hapse ınlhknrtt edil- tayyare hareket etmiştir. . fs 
g nılı, kenClisinl usulsüt • M. Musolinintn in- 1 
\ dııarıya çıkaran MJıstafa I çavu la jandafitla Aptul- llltereye seyahat edeceği : 

i lali aa vazifeyi ~ut isti- haberi tekzip olunmakta- ' 
i ınalden üçer aya ntlhkürtt <lir. :: 
~ ohnuılardır. tt 5000 Tonluk bir { 
{ + M. Rivaı Anbradan gemi Avusturalyaya kö- ~ 
§ gelmiş ve mübadele işle· 
i rinae yalmz bir noktanın mür göttirütk.en zuliur e- ~ 
~ halledilrnedlfini beyan et- den bit yangın neticesin- ~ 
al miştir. a~ batmışlar. l 

-0- Yunan sefiri M. Pa- + Fransada yunanlıla- ~ , 
pa hükumetinden 1eni ta- rın yaptirdıldarı tJif tllli- ~ 

' 

litnat almıştır. -
1 telbalirin tecrübeleri yapı- ~ 

1 
+ Türk mübade e mu- -

1 lifu k U ~- rahhaslan yarui, M. Ho- hrken bir kaza vukua ~ sunye ôprUsüfi n -l lştat bugün Ankaradan gelmiştir. Yaralı ve ölü ~ 
inşaati \ ndet edeceklerdir. d ! 

i 1 w~ = 
H N d ı A k nşaatı hitam bblan İstin- \ lf fttgill! lita!tı 1004,.3-4 .A. Paris Efgan sefirine -~ 

er a @ ni n a- ye köprU~Ünün öazi noksan- <la ICapanm ihr. .,,. -
raya gitti lan mütaahllıe ihale edil- i +Efgan kralının byın gelen bir paketten bir ~ 

bulundl1ıh,m sırada ıt yac:.ın. ~eç.irdim. Ben ayrılınca genç 
fi" ' '··- · l muallim Ahıtıet Halit B. de terti. ld •xıavdiya,, ile tnUnaseHat l\.Uları başka yere gütiırür er 

P
eyda etmiştim Bu tial saf diye olduğum yerden ayrı-

Bir müddettenl:ierl şehri- miştt HaBer aldığı.rnıü göre ) valdesi Rdıniye hanım milyon frank kıymetinde ~ 
bini vadetmiılerdtr. Bütün mOlkiye- mizde bulunan Alman sefiri 1111aat bu ay nihtiyettntie { Ankaraya gitmiştir. heroin zuhür etmiş ve bu ~ 
lilertn işim ve adretleri buraya her Nadolni cuma gühÜ An- Uitecek ve küşat resmi ya- ~ + irtişa tahkikatında liadise İ'ariste, bir skan- ~ lamıyordum. 

bir aşk de!lldL tielkl yıa Saat yedl buçuğa dognı 
muhabbetle karışık ctnst me- blltUn mevkutlar poliSlerln 
rak idi: Münasebatımwn ne- refakatihde olarak çılCtilar; 
ticesinden anlaşıldığı veçhUe genç kızlara dognı lfoştum. 
genç kızın vaziyeti de ayni Beni g6rünce pek sevindiler 
idl Uzun müddet beraber Uzun müddet ltönuşma~a 
bulunduk Bir akşam • KlAv- vaktimiz yoktu. Kafile yUrü-
diya,, yi bentm e otelde btr meıe t>aştadı. Takip ettlm. 
gece geçirmlye lkna tttlm. Öenç kızlar şu cant ve hır-

Klavdiya uzun bır mu- sı.zlatla götürülilrken ne ka-
kavemettt!n sonra muvafakıit dar muztarlp idiler!.~ Clttat 
etti AşıKJara für Dç saat zabıta şubeslnd~ şu komiser 
huzur ve yalnızlık temin için ebeveynlmin bir bJ1digl idi, 
tesis edilmiş bulunan oteUer- ara sıra evimize gelirdL Be-
den birine gltdk Soyunduk nl hemen kabul etil; baklüm-
ve safdiIAne yekdiğerimlzin da pek müttefiı ds,·rcndı ve 
vücudunu takdirle tamaşa bu seferlik genç kızları tah-
ettik, bir çok defıı1ar öpüş- llyo ettlrdl, fakat bir dlth:&-
tük fakat harekAtımızt ileri sırtdj müsamaha edilmiyece-
götürmedik. ğinl de ihtar ettL 

Ertesi gUnü "Klavdiya,, Genç kıilar kurtuldukların-
intifuira teşebbüs etil, fwt dan dolayı deli gibi sevfnl-
bereket verı;fn ICurtarıldL yorlardL Her vesilesi düş-
Vtlucsı bunun neden nq'et tükçe minnettarlıklarını izhar 
etiiginl anlamak meyor' vadinde btılundular. 
~Klvadiya,, ise a~lamaktan Bu suretle hadise aramız. 
başka bir şey yapmıyordu. clakl rabıtalar! tokviye et-

Nihayet benimle gıcctgint, ve mıştL 
öpüşünce çocuk olacağı kor· "Nadeja. marazından bir 

yazılarak. resimleri dercedilecekur. karaya hareket etmiştir. pıhu:ııkur. i, ille siflla bitmiştir. Maı- dali mtıcip olmuştur. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ıi_3 rtunbhri ~~u ~ti~abile ~ M. BriyM~b~~- =I 
=-= Varım asır cveJld v 

VA Klf 
~ ikinci safh• açtlmışbr. rupa hükômatı müttehidesi ~ tlık; o vakit ihtirnsatı şehl

vlycnilzin tez!}Üdline şahit 
olurduk. "NadejııH kokayinln 
r;cbe kaimajta ıııArd bJduAu
nu da ayrlC, ileri sUrttciL 

türlü kürtü1amadığı cihetle 

kokalii münasebetlerlhılzde 
büyük bir rol oynuyordu. 
:c Nadeji .., hem " V-orsnln " 
lietiişlrelerl; hem d~ :ı?eni 
\j~tiiti-. Çjk8J'lJQ dtt. :ıı r. 

'kokain ne ilk tcm~Sim 
üzerimde Jyl tesir bırakma

makla beraber zıımarı geçtik
çe kokıln sarhoşluğun~an 
zevkalmağa başlamıştım. Ko
kain kullanan adamın kendi-
ni zehirledikçe ne tatlı bi~ 

sarhoşluğa kapıldığim tarif 
etmek mufüıldir. 

Eşyanın kAffesl parlalC ve 
berrak birer hal kesbeder. 
lnzlvad• en şelilvt rlif alır 
hatıra gelli. Kendimi dalma 
•Lutmira,, ve yahut "Nadejı 
ile görüyordum. Mtıhayye
lemde genç kizlar bütün ör
tüleriiil atıyorlar ve cihanın 
en ğUze1 kadınları şeldi~ôe 
karşımda tecessüm Ediyor
lardı. 

Bazan, zehr11:icta1Jerce alır-

;Kolr.ütitn en mu ı-ıı; testtl 
tcanaailiıce şiıldl : Kokain 
kullanan adamda hiç bir 
ahJAk1 esas kalmaz. Bütün 
harekAtı zehir ile mukayyet
tir; başka hiç bir şey ~üşün
tnez. Kokiıltı insanı ahlAJüan 

mahrum ve cemiyete yalfaricı 
bit mahluk şctillfie goknr. 
Şunu da · Uhe edeyim kl 
.k:okıtn ml1ş1Wl!tla teclarik 
~dlldiğindeu üau pek yük
sektir. 

Ben de yavaş yavaş bütün 
ablAkt nÜS\1$tı kaybett1m. Ze 
hlr tedarike edebilmek için 
eşyamı satıyordum. Artık bir 
şeyim kalmayınca cbeveynl
rnlli evinde taşınabilir ne 
varsa birer birer astmata 
başladım. 

(mtm • .11 > 

~ + Çatalcada köylüler· teşkili t'trafında ortaya ~ 
14 TemHııu 1871 ~ den Rifatt öldürmekle fik" Al d = 

·--~--~--~...-..--• \ mazntın blanlArın muha- attığı ır manya a ! 
Fusulü erbaanın en zi- ~ ltetne~irie dün başlan- müsait ve iyi bir akis ha- ~ . -
yacle cay& ihtiraz olan l .. nhtht. sıl cbl\iştir. i 

!~:~u~:~!~:~r~;~ füf rYUiô'O~iUiUiürHtl·njl"IRmHYöiiüfi 
çok şeylerden ihtiraz 

· lazım olduğu gibi açık 
ve derin yerlerde deni
ze girmekten dahi ihti
raz lazımdır. Maattees
süf işidilmiştir lci evelki 
gün Beşiktaştan deni· 
ze girmiş o!an iki Rum 
çocuğundan biri yüzme 
Bilmediğin<Ien boğul
muş ve ettiği feryada 
zırhlılardan sandallar 
indirilmiş ise de yetişi
lemediğinden naşi dün
kü gün çıkarılmıştır. 
Mağruk yirmi yaşında 
enç bir delikanlı imiş. 

[ Üsc tarafı l inci sayıramıyda J 
Sefirimizin mulAkatı 

Atına 13 (A.po.) 

T~r~iy:e sefirl Enis beyle ~f. V cnizelos arasında vuku bulan 
mülakatta kıkara ınüzakeratının bir an evci intacı arzusu 

izhar edilmi§tlr. M. Vcnizelos tarafeynin menafundekl vahdet nok
tasında iftirak etmif; Eiriı B. de ayol teminatı vermiıtir. 

Donkn samlmt müİAli:attan aonra Alina matl>uati ıalahlyett~ 
mahafilin fikrine tetcümıın olarak Ankara müz.akerahnın neficesi 
hakkındA hafif bir nikbinhk tzhar ediyor. Saffthtyetıar Yunan ma
liafill M. Rtvasırı btanbula döntHesi ne müzakeratın inknaından 
ne <le ~ılCan müşkülattan ileri gelmediğini beyan ediyorlar ve bu 
avdeti mütel:>aki meselelerin halli için muHazl 1 5 günlük müd-
detten istifade etmek arzusuna atfediyorlar. 

MurahlJaslar geliyorltir 

Bitaraf murahhas M. Holştat bugün ,ehrimize gelecektir. 
Türk heyeti murahhasası,Tevrık Kamil ve N e:bil 13eylerlc 

müşavirlerlmlt de bugün Akaradari bııreket et'e e~lerdir. Müşavir 
Muvaffak Bey gılmişur. 

"Vakt,,ın 14Temmuz 1929 
tefrikası : 3 3 

_ Haşa.. Nerede benim 

eski ağır başlı melek karım. 

nerede l'en.. Sen onun af .. 

lı!ı tırnak bile olamaısın. 

Dü~ündüğünü saklamakta 

Yaprak DôkQmU Y~zan:ReşatNur! 
ya tersine döndü. Otlu şeyi pençenize taktıtınız çocuklar çıpJildıktan, açlık- Hiş Boyaları, ajıtrlu çoraplar, doğru şiddetlenmiş, evin 

babasını salkım saçak bir ıihi bırakmıyacaksınız. Oiriı ün, ateşsizlikten feryada ilk yağmurlarda çarpılıp damı bir kaç yeTinden 

ne tayda var. Se'l iğı'enç 

f>ir insan odun Hayriye; 

iğr~nç bir insan.. Elimizde 

bir bu kırık c.iökük ev 

var. O da eİimizdcn gi· 

derse ne yaparız. Ölmek 

için komşulara ım gide· 

cegiz? 

Bunu bana nasıl teklif 
etıniye dilin vıirdı? 

Hiyriye H. hiddetle ye
riadii fırladr. 

- AnlıyOr\irit Alt Rıza 

My, dedi, eilcftfen •u6• 
Si oğluna bir bağ termif, 

otlu ha&sındm bir .._ 

lcım üzümiı esirg~mi,.., diye 

Vığı ı k 1 ,_, b , sen sakat oldux.una habr-~ · n ço u çocuği e sırtına er geç nasıl olsa k'.opanp başladıkları zaman · nasıl datlacak oyuncak gibi po- a1tmağa aşlamrştı. ~ 

yükleniyor, babası kırıK bir ıdacaksıtnz. Böyle olcluktan olsa kabul edecek degil tinler alındı. Misafir salonu Tavan arasına, yukarı lamadrm. 

evi 0 tlii için rehine ver • sonra neye ~endimi de sizi midi ? için bir kaç yağlı boya sof~ ve odalara dmlmiş Bu on giin içinde eriyen 

mekten hçmıyor. Hayırfı de deyhude yere yorayım... Rehin muamelesi bit lele; yastık, mermer beylielci~erı çamaşır liğenleri tencereler, dört yüz liradan ne yapıp 
baba diye itte buna derler 1 Ali Rıza bey büt~n ev jift içinde Lltti. bebekler, sekis on tatıe IConserve ~tuliR )latfilu· yaptp bir tamir paracığı 

Hem 1:..·_ •.-;;ı 'b' L -11......... a " T l d d ot olsun ayırın~ 11 değil mı oenım gı ı canın- ııauunm ertesi #Ün en iti- Etrıniyet sandrfindin aöff yeni Çatliston e tfnga run a bn a tıngır ıy ' aşa-

dan beımiJ bir kadrna ha· haren kendisini nuıl ıtteı- yiii )ita kaldat Nlfj airiı<k. piifi gel<fi. ğıda bir çocuk sesının idim? ,,_ -24-
karet ebiıiye ne lüzum var. terr bir çenber içine ala· Fakat bU pata t'fe, AD ttiü DCiStlara biri ffaml!CiCl4 durmadan ağladığı işidili- 0 sene kış çok şiddetli 
Ev senin değil lfti, açıkça ca~anm tecrübelerile bili- beyin amd1iltt .. ~ 111' ol- l>iri evde ili ıijafet ilti- 1ordu. Bü ağlıyan çocuk atdu. YbHar günlerce karla 

•oJmu.. detsin, olur füter. yor, • teslim 1 , diye batır· mana iki fif ijMi &it ifti.ô ritaf. Afi Rtza: Bey ifitA A1ıe idi. Biiytikler pem;c- kapalı kaldı. Bağlarba~m-
H~riye hanım athya maya ınecbui ohmcaya valiltaf rd~ letiflie<lf. iki defa fisliidir ~iiM* ferinin zoriİe parayı fcopar- diki etm Hrafma lnr ~at; 

ailifa odadan çıkıyordu. kadtt d6rieeelc ffititikalift, Şefhfm wa;1 fit;r~ mff~ iti MM enak ttış mışlat, orriıtr ne zaınandtn 
Ali Rim' & ar~iftdn ia- yapıladk hidnilira ve ları ödenl<ikten sonra geri- altı eşek yükü de odun befi is{cdili ipek bir eİbi-
leadi: işkenceleri gerr~ o tccrü- ye ~ fWi ço~lir j( bfft&. se ile bir cPft riiga.rr is: 

- Gel )'adllf inlıima, ~cf~rin kuvvctife oldutu arasındi ·yatmaya üğiadı. Emniyet sanJıfmdan pa- karpin alınmamışfi. 
fi&i iidece sefiii lhsafiia gibi görüyor,. ve şimdiden Bir çofc güruitülü çekişme- ra alındıtınm tam on bi- Ali Rıza Bey kih fat · 
aklı selimine miracaat ~- yorulUJorda. lerdn sonra taifıfi Jadi- fiftti ~ idi. ede bu iiiütıJll feneıceteidell aı : 

& Si fRlen ıtd«te ili aeN HJ;ıfiftış ji<lifı • Nl•k Mi ~u fitin yıifti · parıldan Mr fek li'ia ~af- !>andını, üfi A)'şenin: bo. 
MlüDii ne! olUr, ~dfiii. Mm. Miıffieiief neye lpekMer, yalancı mucevİier- mamışta. Ôğleden sonra tıık şikayetliriift dinliyof1 

Peld isteditiniie rdi ot. ~rardı? ftu ün reddetti • ler, kUtu kutu, bir "1ıf lilhar endi kendine: 

defa kurt indi. 

86nt>ahiidi mfi rehine 

~onu1masındaki ası1 maksat 

gafa b1I kt'1 ~arşrlaımild1. 

Fikaf alınan para hemen 

tamamile işe yaramaz lükii$ 

eşyasına jitmiŞ, 4oıcutdarın 

ıiffiifma GffEf fiili fin·fa 
.a.nu b, ____ _ 



umı:e Fransada feci bir 1 Kş;~~r H~;;;~ 1 [ E ] Doğuran 

Yy~ :~~!:~~ının ne kaza oldu Muhittin Be;, iza- Mecit, ~~seneye nıo~Um oı~u . Kadın 
şen, ne ahenkJi Yunanlılarla F rıansızlardan ölen hat veriyor .. -~ ~- ltalya devletinin en 

1 
bir sabah ile baş· l l Jlustafa ';aruş ve jmufarrna .\ptullah, iiçer aya k h 

adığına hiç dikkat ettiniz V6 yara anan ar v.ar Verem haJt11ne5 l - Yeni mahk\tın t•tlildiler. Jlapisane miidürii hal"k1nda ÇO e emmiyet 
nıi? Bunlar, ötekilere hiç mektepler .. Yapılecak verdı'ği şeydir 
be Caen~ ı~ (A.A) - Yunanistan he abına ln,a edilmekte tramvav hatları tahkikat devam ecliyoı· 

nıemezler. Sanki gökler· " b k" J • • d .,., • de c 
1 

olan Glokos ,, cahtelbahrine ait aıı ma ıne erın tecrü sl Şehremini ve vah \'ekili 
b'ır u.~a ara mahsus başka yapıldığı esnada tazyik edllmi havu il-: dolu bir şi"e patla- Muhiddin bey vilfıyet ve .,,.hir Birkaç ay evvel Mecit miş, evvelki katilden on 

gune d 1 ) -r- isminde on beş seneye beş senelik mahkumiyet 
ş var ır. nsan ara mıQ bahriye ka)·mnkamlarından KarJ\runun üliimtine, \·unnn · ı i kk d · ı ıo:ığ"tl ..., J J ış er krı • ·ıtı a şu u:a 1atı ver- mahkum bir katil maznunu, müddeti ile yeni mahkumi-

1~ e sevinç, kuvvet, hare- d k 1tet kud t' heyeti azasından liç ve intaQt amelesln en gene üç i,inin miştir: • Aptullah isminde bir jan- yet müddeti kalbedilmiş, 
b' re 1 veren tılsımlı yaralanmasına sebep olmuşrur. « Verem hastahanesi için darmanın refakatinde hapi- yirmi beş sene beş ay hap-

tr güneş. t ı · ct·ı 60 b ı· a ısıs e ı en in ıra saneden çıkmtş, dostu Katina- si karalaştırılmıştır. 

Haftanın ·:ııtı gününde Avrupa h ükômah hastahanenin inşasma muktıızi nın evine gitmiş, onu vurmuş, Mustafa çavuş i\e jandar· 
Yataklarından kımıldayamı- _ istimlak i~in teklif edilmiştir, tahkikat ve takibat haşla: ma Aptullah da vazifeyi 

yan, başları yastığa mıhfan• mfittchı'desi ! \ 'C bu teklif, ilk ~ahsi:;at mış, mahkumun bu şekilde SUİ istimalden Üçer ay hap-
ntış g'b· merhalesidir. Bulunacagwı mu· h · d k se mahkum edilmişler, ay-

.... L 1 l duran sayılı U~· apısane en çı ınasına se- rıca üçer ay da memuri-
.,"'eller b'( I hakkak olau diğer varidat da hep olmakla maınunen cl' 

d 
ı e cuma arJ erken· yettcn mahrum olmalarına 

tt v i ı kll.r~ .-. u burın zammedilerek verem h · · d en uyanırlar. Ya sokakla· Brlyanın ortaya a ıgı yen e ~ musau apısane ıan arma çavu~u karar verilmiştir. 
ruı h ü? akisler uyandırıyor hııstahanesinin inşasına muvaf- Mustafa ve neferi Aptullah B d 

ltt 
a ·· En sapa, en ha· fakıyet elvereceg~i rı1ııha;-".aktır. d u mesele e vazifeyi sui 

K1\ mahkemeye verilmişler i. 1 k 
hlstz ve tenhalarında bu"· \r 1 istima noktasından hak ın-

h . erem hastanesi için evve ce D h k b. · 
Yiik b· ' Bertin ı 3 - Fransız arıciye nazırı l\1. Briyan Avrupa Ün mu a eme tlmış, da tahkikat yapılan lhapisa-

ır cadde k ı b 1 ~ münasip görülen mahaldeki hk M lta 8 a a 1lS• hük(lmetlerlnin ulr gümriik ittihadı vücuda getirmek bir ağır ceza ma emesi, e- ne müdürü Halis B. hak· 
Ynaşıp. bazı emlak sahipleri bil çok cidi tehevvüren katilden kandaki tahkikat henüz ne· 
Bun b nevi Avrupa hiikUmnu müttehide l teşkil etmek fikrini ortaya at- insani, vatani müessesenin inşası un se ebi şu· Halk on beş seneye mahkum et- ticelenm~miştir. tam .. l . • mışar. Alman gazeteleri bu teklifi muvafık buhnu,lardır. için verilen knrar nazarı dikkate 

b
.. gun ermde kendini ur· Döyçe Algemayne Zaytun~a güre bu fikir Puvankarc almı~·arak milkleri için değe-

un varlığı b .. tü . t bile k 1 u n ış a· kablneslni mevkünin takviye için ortara atılmıştır. rinden çok fazla fiatler istemiş-
n, so •A'a, kırlara abyor. ks ı b" · - k-ı·t dü - ek uu Dt~r e · eri gazeteler bu Hkre iştirak etmekte, yalnız er, ızı muş u a a şurm 
da,;~ l~:fahetten, ne zevk kalan Fransanın mevkiinl takviro için böyle bir teşebbüste yolunu tutınuşlardır. Aqctk hiç 
b un uğünden, ne de bulunduğunu söylenmektedir. kimsenin en ufak hakkım bile 

er hangi bı'r d temin etmekte zerre kadar te • 
mo aya uy· Paris, 12 (A.A.) - Tan gm:cte::ol Avrupada yeni blr 

ınaktandır haytr hiç biri 
1 

d' k'I reddüt etmeyen emanet, ,halkın 
dex.·ı l <tısa ı teş ı At vlicu<la getirmesini tekili hususunda 1\1. hukukuna dolayısilt vaki olan 
L.,.~1 

• Asıl sebep şehrin "'ln . Brlyana atfolunan tasa,·vurun Lokarno ve Cenevre siyaset- bu tecavüzlere asla meydan 
bu Y~ınde yaz sıcaklarımn lerlnin mantiki bir netice i olduğunu yazdıktan sonra dl'L·or vermeyecektir. 

bunyeye verdiği daya· 11 

nı1ın ki: •Avrupa milletlerinin en miisnlt hayat \'e istihsal şartları Şimdiye kadar göstei'ilen is-
l aı vaziyettedir. Vapur· temin etmelrl lazımdır. rar ve teannüt devam ederse 
•rı m • l . . d 1 ' esıre yer ennı o • hastaneyi ba~ka yerde yapmakta 

duran kaıabalıktara baka- Kaçakçdık yapan sefir tereddüt etmiycceğiz. 
rak: "lstanbut etleniyor Maçka· Harbiye UJdde$l 
deyenler, aldanıyorlar, yan~ Paris, 12 _, Parls efgan sefiri namına gelen bir - Harbiye mektebinden 
ltş görüyorlar. posta pah'l!tinde bir mllyon frank kı)·metindc hcroln bulun-. Maçkaya giden cadde geniş· 

y· muştur. Bu hadise bJr l)kandal halini almı~tır. Sefirin bir letilecektir. Eski hariciye ko-
ıyeceklerini ·•ller·ınde ı ... müdc.lettenberl bu kabil kaça ~çıtık yaptığı ve ~manullahın nağt yanındaki sokak Maçkaya 

~~ıyan zavallı halk her- suktundan beri düştüğU mil~kül vazJyptten kttrtuleın~ -istediği kadat 25 metre olarak genlşle-r"kü masrafından fazla söyleniypr. tilecektlr. Veni açılacak cadde 

Aır şey sarfctmiyor ki... Bit yangında 14 kiqi yandı .MaÇka caddesinin yükünü ta· 
. ilah şükür henüz gölge v hafif edecektir. 
•nhisarı d· b' kk .. l Londra, 12 ( A.A.) - Cıllngham da bir haytr mOessesest Bu s~te bOyük ·bir ragbct 
de k ıye ır tcşe u tarafmdan tertip edilen bir müsamere esnasında yangın çıkmıı, 14 vardır. Buraşı günden güne 

yo · Kıvırcık dalgalarla ktıi kömör halıne gelmiştir. • esen terakki ediyor. Bu caddeden 
' terli, yanık alanlardan LI~ d d b •etin rıin istan a yeni adiseler t başka vali konağı karşısındaki 

. Yumuşak bir el okşa- Bo h 2 (A A) K Iba k reşmenin önünden bostan y~ Y•ştle m ay, 1 · · - « ııt yra ~ birllAi reislerinden DçU .., 
geçen poyrazın önü· rine kader ikincl öir cadde 

n~ de d h grevciler taragından tertip edilen ve ~abıtaca menolunan içtimada 
a a tahta perde d ~ekn. d I nutuk ıöyledıkterinden dolayı tevkif e ilmlılerdir. Halk galeyana 

"'e İ er. Besbedava bol 
ava l gelerek :zabıtaya hücum etmittir. Polisler sllAh kullanmaAa mecbur 

[) .. 
a ıyor, serinliyoru!. 

olmuılardır. lkı ki~i yaralanmııtır. 
. un yüreklere ümit ve 

se~ınçlı- d 1 
f'I - o u genç bir ka· 
te a 

>'aka rasında Boğazın iki 
1-t· sınt dolaştım. Karşılıklı 

tsarlard 
ler 1_ an sonra gölgelik· 

ttadın . k 
dol 1 er ek, ç.ocukla 

Uydu. Göl 1 . . . k la ge enm anat· 
n altın 

· a toplıyan her ağaç •nsan . 
cıv · ı· °'b~ Ctv ı bir kuluçk'.l 

6' t ntaL ka 5~ur barıyor, çeş· 
tne başlar d . 
kıla '1 ın a su sesı şar· 

tt c b b era er çağlıyordu. 
Bahçcs' h tind . ız, avasız evle • 

"11 kı ı 
.., ft r arın geniş, taze 
e gıızel k k l 

ntıla . o u u maydanına 
le . n lstanbullular, kiıfes • 

tıtnc.len f 1 k tr amış mah bus 
uşlar g'b• 

tul ı ı rüzgarla sarhoş· 
ar. Kırlarda b'·t·· h f .,. u un a ta-

Almanya 'ile Belçika arasında 
Brüksil, 13 (A. A) - Almanya ile Belçika arasında 

muallak bu!unan marklar mes0 elesl hakkındaki itll&f imza edılm~tlr. 

M. Musolıni İngiltereye gitmiyecek 
Roma, 12 (A. A) - Jurnal dıtalya gazeteıl M. Musolıninin 

Londraya gideceği suretinde btr f nglliz gazetesinin vermiı olduğu 
haberi tekzip etmektedir. 

F ransada bir nazır hapse mahkum 
Parls, 12 (A.A.) - Ceza mahkemeı1 dolandınctlık ve karıı· 

lık11ı çek tanzim etmekle maznun sabık nazırlardan M. Klotz tu 

tkt sene hapse mahkf\m etmiştir. Ceza tecile tAbl de~ildir. 

Bahrimuhiti geçmek için yeni teşebbüsler 
Le Burger • 11 (A.A.) - Tayyarecl Goıtes saat 5,30da 

New-Yorka mütevecclhen hareket elmlıtir. 
Le Buager, 13(A.A.)- Leh tayyarecileri İdilkovıkl ile Kubala 

saat 4,45 te New· Y:orka dowu uçmuılardır. 
Parls, 13 (A.A.) - Gostes Nat 9,S ta Santander üzerinde 

·•1n ac 
ı a~'lrlıA'ını, benizleri uçmU1tur. 

sararta h .. Güzellik kıraliçaları Pariste 
f 0 ze rım dökcnler.i 

• se ahetle, zevk du" c:k·· ı··ğ'l 
ıttiha w un u ı e 

11.· 
111 etmek insafsızlık de-

4Sd de ncd'? ır .. 

"•«». --- •aııta celen ••eı-Je.r 

Kırlangıçlar 
. Muhmut Ycsar1 Beyin bu 

guzcl . 
romanı Suhulet kütil· 

Pancsı tn 
ı.uraflndaı temiz blr 

ta.bt He 1 nfj ;ır sabasına ko· 
1lulınu t Ştul\ av Jye ederiz. 

Parie, 1 J-(A,A. ) _ GOıelltk kraliçalan Galvestondan parlse 

gelmltlerdir. Yarın Vtıiye, oradn Bordoya ve Sen Sebaıtıyana 
,ıdecelderdir. • 

lranda fırbna ve f ey ezanlar 
Tahran, ] 3 (A.A) - 11 temmuzda Tebrizde bir fırtına 

hasaraı, ve feyezanlara sebep olmuıtur. Telefat \'Ukuku bıldtrı
lıyor, Tafsilat yoktur. Fırtına esnasında bir haccrl semav1 
düımu,,ınr. 

5000 tonluk Bir. gemi battı 
Durban, 13 (A.A.)- Kömür rüklil old'uğu lialde Avustralyaya 

giden 5 bin tonluk 4;0ing c::adnlton» ·vapurunun tayfası yüklerae 
çıkan Ye bastınlamıyan bir yangın netket nile Durll:>anın :SOO mil 

açığında gemiyi terketmlştlr. T:a)!fa , Al"denht.11 vapuru tarafından 

ahnmıfbr. ,~. r 

açılacakbr. 

Yeni mektepler 
-Yeni inşa edilecek mektep

leri ihale ettik. Bundan çok 
memnunum. Uapsi 22 tanedir. 
On biri şehir dahilinde yap:
lacak, hepsi 2 sene içinde bi

tecektir. Bu sene kaç mektebin 
biteceğini bilemem. Tabii müte
ahhit parti parti teslim edecek-
tir. 
Yeni tramvay hotları 
- Şehzade başı - Unkapanı is

timlaki si'ıratle ilerliyor. Veni 
tramvay hl\ttı, istiml.Rk bitme
den yaf)Jlamaz. Maçka hattının 
Beşikataşa temdidi ilr. şirket 
komiseri meşgul oluyor. Henüz 
bitmiş bir şey yoktur. ı. 

41 Evvelce Yunan hükumeti 
hesibına ısmarlanan Saltimırı 

zırhlısının harpten sonraki teslim 
şartları hakkında itiıat hasıl 

olduğunu, Alman şirkı;tJnin is -
tenilen tadilatı yapmayı kabul 
ettiği blldirilmektedir. 

• La hurdan TJmes { Taymis) 
gazetesine yazıldığtua görç 
Nadir Hanın Pe~verdeki me-
ınuru şu maJQnıatl vermektedir: 
Efgaııistaııdaki Türk Cenerah(?) 
Mahmut Sami Paşa kabil emiri 
taraf mdan iki bjn ~işilik bir 
kuwetle Nadir Hanın biraderi 
Serdar Haşim Han ile muhare
be etmek üzre gönd~jlmi.ştir .. 
Kendisi ahiren bütün kuvvetile 
Haşim Hana iltihat< etı'iıiştir. 

Afgnnistanın P.ep r.doki fj.. 

caret nı_pmur.u NM!Jr han,a 
1000 rupya ile 750 İııgıliz li~ası 
yollamıştır. 

Cenup Jıavalishtdt lfulirin 
btrannametetJnJ netr.dınekJc 
:Ae~gul oıao iki l<~ y~anm~ 

ld 

Çatalcada 
Bır köylüyü öldüren

lerin muhakemesi 
dün başladı 

Çatalcada Rif at isminde biı İ· 

sini oldürmekle maznun Seylet· 
tin ve Rasimin muhakemelerine 
dün ağır cezada başlanmııttr. 

Rlfatın kardcti Lütfi ile Hanife 
H. isminde btr kadtn da vak-
adan sonra vukua gelen cerh 
hadiselerinden dola}'l davaya 

ithal edilmtılerdir. 

Rif atla Rasim ve Seyfettin 
bir araya hayvan bağlayıp 
bağlamamak itil!fı lze'rin dö
ğüıtükleı1, bu arada Rıfatin 
dıterltti tarafından vurulduğu 
mevzvu bahistir. 

Muhakeme esna ında 'mil· 

nunların vekili, Aptullah isminde 
bir jandarmanın, mahkeme hu
zurunda müstantikte~l ifadesinde 
mevcut olmıyan bazı ıeyler 
söylendiğinden, yalan şehadet 
ma:znuniyellni i temlf, fakat 
şahit neticede eski if adeslnl 
kabul ettiğinden, buna la:zom 
görülmemtıtır 

Mahkemeye gelen kadın ta
hıtlcden çuğu, kucaklannda vi
yak viyak ağlıyan birer çocukla 
gelmiglerdı. Şehadetleri esnasında 
bunlar hiç susmadılar 1 

Fahriye H. isminde birkadın 
dinlenirken , samiler arasından 
baıka bir kadın sözlerine kı:zmı~, 
Arnavutça . hır ıeyler söyllycrek 
batırm11, dı~arıya çıkartılmııtır. 

ve Nadir hanın adamlarJ tara· 
fmdan vurulmuştur. 

• Temmuzun 26 sında at ya
rışlarına baştanacak, 6 hafta 
devam edecektir. 

• Dört pşiyi hamil «Balıke
sir hususi 72 plakalı bir 
(Mrisec.les) otomobili çekirge 
deo Bursaya son suratle gelir
ken istikametini şaşırarak ve 
yolun solundaki ağaçlardan 
bidne çarpmak suretile ağact 
devir:ip müvazenesini kaybe-
derek ikinci bir ağaca şiddet
le çarpmış direksiyon parcalan
mış, otomobi hurdahaş olmuş
tur. Şoförün kafası parçalanmış 
muaviuinin beli kırılmış diğeri 
hafif surette yaralanmıştır. 

• Oeçen salı günO çekilen 
buz sıkınhsı zail olmuş, buz 
bollanmıştır. Bu mesele hak!nnda 
Karaağaç müssesi meclisi idare 
reisi Kevkep B. şu malOmatı 

• 

ilk safha bitti --• 
irtişa tahkika· 
tında dün ikin
ci safha açıldı 

1 rtişa t.thkikatına dün de
\'fül olunmuş. öğleden c,·,·cl 
avukat !\esim l\Jazilyah ~:f. 
nin şeriki l Jilıni B. den şa

hit Sıfatilc bazt ınalömat 
·alınmışttr. 

Öğleden sonra mevkuf
lardan Nesim Mazilyah ,.e 
Jale Basat Ef. lcr tekrar 
isticntp olunmuşlan.lır. 

Bir müddet şahit dinlenil
dikten sonra ınaznuniarın 
tekrar istic\'abile, tahkikatın 
ilk s.ıfha ı bitmiş, ikinci ~af. 
hası açılmıştır. 

İsticvap bu hafta da de
v.anı Clicccktir. 

Talıkikatm suratlc bitiril
mesine ç:ılışılmakc;ıdır. fa·. 
Yclki gün cumn olmasına 
rağmen mü tantiklik tahki
katla meşgul olmuştur. 

....... ....---···· .. ····-·--· ..... ···--
Muhakeme. evtakın maznun 

vekili tarafından tetkiki için kal-
mıt , maznunlar götürülürken 
Rumca konuşan maı.nunlara 

tcrcilmaniık eden bir genç de , 
yalnı§lıkla onlar1a beraber götü· 
rülmüı , müddet umumi Cemıl 
B. yalnıtfığın farkına VMDllf , 

mahkeme jandormalara o gencin 

maı.nun olmadı~ını bıld!rm~ , 
tercüman yolda serbest bırakıl-
mıftır. 

1 Memleket haberıe:ıı 

Hapsedildi 
İzmirde sui istimal ya

pan hapishane memuru 
İzmir hapishaoe wi btimalı hak· 

lcında yapılmalcta olan tahkikat 
hltnm bulmuı ve evra\:ı ıalıkilı:ıye 
İzmir müs:lantikliğinc tevdi olunmuf· 
ıur. Birinci müstMlik Ali Rıza B. 
evvelli gün maznun İuııcı Efendiyi 
celbedcrek tah'ktltatı tamik etmiş 
v~ gördü~ lüzum üı.ednc_ İ met 
Efendi hakkında tevkı( kararı ver -
mittir. ismet Elendi adliye daıre • 
&ınden jandarma ref al:aıindc hapisa· 
neye gönderilmiş ve hıpscdil • 

mlflır • ---
Babasını öldüren 

Barbn refikimiz yazıyor: Dene

ğin Oguzhan köyünde: ~k fecı bir 
cinayet oldu. 

,·ermc1'tedir: ô Sırked o~lu mer, civar l..öy -
- Hazirandan ber~ yevmiye !erden btrindelci d~üne gitmek 

vasati olarak 51 ton buz imar . . . _ . • üzere b~~ı Ahmet ~'uıtan atıro 
edılmı&tır. Bazı ~uııleı 70 ton, ister; babası \'ermez; oglu almakta 
bazı günler de 39 ton bı•z - babası \trmemelcte ısrar eder. Bu ıw· 
çtkarılmıştır. Bayil.ikle~imız 82yc manaate fen:ı halde bzan Ômer. 
ba!l'lt olmUitur. ŞınıdJye kad:ır ıabanc•••M ç.karır, l>abanm da, ab 

fstanbulun buz ~örmiyen 3er- da 61dirür. V~lıio y,.f91' er-. 
lerj .fimdi ilUZ bufmaktadu;. llUf gıbı, yaya pW: 4Qüne. ~J 

l't. M.usolini doğuma 
ait bir makaleJinde 

böyle diyor 
Deyli Ekispres gazetesi 

ltalya başvekili Sinyor Mu· 

solininin bir makaletini 
neşretınektedir. Makalenin 

mevzuu çocuk tevellüdatı· 
nın kontrola tabi olup ol· 

maması meselesidir. Sinyor 
Musolini tevellüdabn her 

hangi bir kontrnla, y~n~ 
her hangi bir tahdide tabı 
olmasına aleyhtar oldutu· 
nu izah etmekte ve her 

kadının çocuk sahibi olmak 
için tabii bir arzu besle· 
diğini, en mubarek . hissin 
bütün beşeriyet ve her 

millet için bu nimet oldu· 
ğunu ilave etmektedir. .. 

Sinyor Musolini bu ın~
. h t verı· nasebetle şu ıza 8 1 

yor: 
"ltalyada anneleri h!~a

ye eden ve çocuklara ıtına 
ile bakan müesseseleri ço· 
ğaltmak için her teşebbüs· 
te bulunduk. Bilhasse c~· 
nubi ltalyada çocuk vefi· 

· "h' bir yatı ıneselest mu ım 
d. F · t hükii· mahiyette i ı. aşıs 

met tıbbi ve sıhhi her yar· 
dımda bulunarak bu mesc· 

leyi halle girişmiştir. Be 
kadardan alınan ve ( 540, 
540) İngiliz lirasına baliğ 
olan vergi bu işe hasroluu· 

muştur. Ltalyada devle~ı~ 
en çok ehemmiyet verdığt 
şey, doğuran "adındır. 

Devletin en yüksek me· 

b · ı eşgul ol· murlan u tş e m 
duktan baska buna mütc· 
allik müstesna hadiseler1e 

l b. daire de 
meşgu ayrı ır " .. va· 
vardır. İtalyanın butun 

1ileri, efradı çok ailele~ v~ 
"k d. vaııyetı 

bunların ı tısa 1 

d !" t vermek· 
hakkııı a ma uma . 

~ f . 1 Bu aıle-le mukelle hr er. 
ğramalerin mii1..ayakaye u I 

ması için her şey yapı • 
maktadır. 

Musolini daha 
Sinyor l d't 

sonra, tevellüd;ıtı ta ı ! 
kin ileri sürülen sebbr.bkı~ 
~ h 1 u ' 1 

iktrsadi olduğunu, a 
t . arıtmakta, 

milletin serve ı .. d , 
. t• r.ihan tarıhıu c ve maışe ı, ~ 

.. ··ı ·)·en bir surette sa· 
goru mı ld ğ 
Jah kesbetmcktt~ o u un~, 

. b bı·n varıt böyle bır se e . 
olmadığını gösterınektedır. 

B 
.. bir köylü. bir ek· ugun b. 

mekçi, bir kasap _vfe . ır 
k

. . babalık vazı c_ını. 
es ıct ki . k-r evvel me5 e 
yanın ası b .. . k 
d lanodan daha uy~ b: emniyet ve itimat ılc 
'f etmektedir. 
l a k 1 . şu Musolini ına ·n esme 
satırlarla nihayet veriyor : 
" Analıl:, her kadının kal
binde ç.:arpan bir histir. Bu 

itibar ıile, bilerek ve mak· 
sat gözeterek Jrkımızm de· 
vamına mani olan erkek 
ve kadınlar, en muk~ddcs 
vazifelerden birini ıhınal 
ve ihHil etmiş, tabiatın bize 
ihsan ettiği en güzel mev
hibeleri küfran ile lctlrşıla· 
mış ve vatanlarına ~a~şı 
afeiülmez öir cürüm irtik8p• 

etmiş olurlar. Milletin JUll" 

r.u b..ıalann .ale~e tP· 
rikı qh111,11JaJıd!"•• 



( Çoırçil) in 
- hatıratı 1 ~ 

Kosf anfin ne yapmalı idi? 

Anadolu derhal tahliye ve askerler terhis edi

leceltö. Fakat Kostantin bunları düşünemedi 
-16-

Yunan lntlhabatının neticesini 

gösteren telgralların ve V enizelos 

tarafından vertlen kararın vuru· 

du anında tesadüf i kabinenin 

\çtimagihl olan odada Loyit 

Curçla birlikte bulunuyordum. 

Loylt Corç, sonderece saraıl

mıı ve şaıırmıftı. tab 'an ıen olan 

ve harhı umumi de geçirdiğimiz 

tecrübelerle ıertl~tcn l.oyıt Corç 

c clemeldi yalnız ben kaldım!, 

diyerek kendisine teıcllı ver· 

mltti. 1 Bu sırada Vilson tid· 

detll bir haetalıAa '*amıı, Kle

manso çekllmff, Orlando mağ
)Qp olmuttu ] 

Hadisah takıp etmek iste· 

yenler V enlzclosun ıukutundan 

te\•ellüt eden akaül amelleri 

ehemmiyetle tetkik etmelıdırler. 

Yunanistan , bir çok müıküllt 

ve hır ço~ doımanlarla muhat 

olduğu halde tkl taraflı btr 

tehhkch sefahetc dalmıştı. Yu

nanistaııda müttefiklere lehtar 

olan Venlıelos taraftarları ve 

Almanlara lehtar Kostantln ta

raftarları vardı • Müttefiklf'.rln 

doetlu~u VenlulosJa bqladı ve 

onunla nlh.ayet buldu. 

Müttefiklerin bütfin hiddeti 
Koslan tinin Yunıınbtanı üzerinde 

temerküz ediyordu . Jngllızlcrle 
Fransızlara göre , Kostanttn , 

Kayzerln lklnclıi ldl • Onunla, 

«ttlkt• unvanlle maruf Bulga· 

rlstanın F erdlnandı arasında 

btr f arlc yoktu. 

Kostantln, bize göre, milletinin 

arzu ve men/anlı hilafında ve 

milnhaslrcn ıahst veya allevt 6e· 

beplerle memleketini ma~lobiyet 

saffına atan veya atmaQa 

lqt-bboı eden btr hükümdardı. 

Hakikt ruhunu böyle bir adamı 

intihap etmekle gösteren bir 

millet lehinde lngtliz veya 

Fransız demokraıılerinden feda

karlık lıtemek, yahut bir takım 

mesaide bulunmasını rica etmek 

abesi ı. Kostanllnln Yunanistana 

avdeti mUttefıklerin Yunanlılara 

karşı batOn muhabbeti "Je 

teveccühUnü izale ctmi~, hukukt 
taahhüdattan l a2ka her §eyi 
ortadan kaldırmııtı. 

Bu sırada f ngizlerln Yunan

lılara karıı hissi yalnız hiddet 

ve infial d~ıl , Yunanlstana 

karıı her alaka ve her teveccü

hün kftmilen bertaraf olması idi. 

Frnmada dal.a ameli bir takım 

mülahazat dolayısile Yunanistana 

karıı hlssolunan iğbirar daha 

tlddetli idi. Fransızların Suriye· 

de Araplarla, Kılilcyada Türk

lerle mlitküllt içinde olduklannı 

gösterrr.l~tik. Venizclosun hatan 

için bir çok ıeylere tehammül 

edile bilirdi. Fakat Kostant:n 

için asli • Filhakika hadisenin 

tevlit ettl~i 'ılk hayretler zail 

olduktan sonro •tti)'etl kontrol 

eden mahaftl memnuniyet his· 

~meğe bqlamııtı. Artık Tür

ldyeye aleyhtar bir alyııet takı-

blM hacet kalmamıfb. Btllkıı, 

T.orklye lle iyi m&nttebdler 

talil Franm meDaıftlne ~d.ha 

munhktı. 

Bu eaytıde, ;liit Akdeniıdi 
vulyet kurtanhr, ve daha bir 

ısu:a ~·ı,--~~--

Evet artık biitün ümitler 

çolc müspet menafi elde edile· 

bıltrdi. Yunanistan serbest ol

duktan 8onra herkes le ıerbeal 
olacaktı. Bu itibar ile Yunanistan 

bir kurtarıcı olmuıtu . Yuna· 

nistan ihtiyaçlarının son dere· 

ceye vard~ı ve hareketlerinin 

hem kendisi, hem batkılan için 

pek sıkıa bir vaziyet aldı~ı 

sırada kendi irade ve ihtiyarile 

her~yden vaz geçmi§ti . Böyle 

bir hareket nadiren vulcubutur. 
Lort Korıon, hariciye n~

retinin hararelliz ve soAuk nok

tai nazarına tercüman olarak 

Yunanistana bir takım kuyudu 

ıurut dalreıinde yaraım edilme

sini, hatta Kostantlnin tanınma

sını teklif etmif, fakat lclnunu· 

sanlnln 3ünde Parisle toplanan 

miittelilder konferansı bütün bu 

pllnlan ıilip ıüpürmiiflil. 

Düveli muazzamanın üçü 

Yunanistan holcometlne ıunu 

hildirmı,11: 

« Gerçi devletler Yunanls· 

tanın dahili i§lerlne lcarıomak 

istemezse de, müttefiklere kartı 

talcip etti~i gayri sadıkane ha

reketle onların muharebe etna· 

ıında 1Qhirar1arina ve zarara dü· 

çar olmalarına aebeblyct veren 

hlr kıralın tahta iadesi , Yuna· 

nı.tanın bir kıral tarafından 

mllttefiklere gösterilen husumetl 

teyit ettl~lnl glSsterir. Bu hareket 

Yunanistan ile müaefiklerin mü· 

nasebatında yeni ve gayri müsait 

bir vaziyet vücuda getlrecelttir. 

Müttefilder , hasıl olan vazl· 

yetle mcıgul olmllk hu,usunda 

tam bır ıı~rbestı muhafaza eder

ler. Ertest giln mUltefıkler tkincl 

bir uoıa ile « ıaycl Kostantin 

tahta avdet ederse , Yunanittanın 

müttefiklerden hiç bir malt mua

venete nail olamıyacaAını:thaber 

verdiler. 

Galebe ihraz eden Kırat 

taraftarları, mlltteftklerln hu be

yanahna ra~en ittifakı araya 

yakın htr ekaertyetle Kostantlni 

davete karar verdıler. Kanunu 

evvelin ıonlannda Kırat Koatan· 

tin ile Kırallça Sofi ve çoculc

ları Attn~ye gtrdtler, ve kısa 

bir zaman mulccddem Venlze

lo~a yapılan teıahuıat ıle kartı· 

landılar. Yeni hokomet, papas· 

lardan. hAkimlerden, müderris· 

!erden, mektep muallimlerinden 

baılıyarak, hukamet hizmetinde 

ola;ı hdın hademelere kadar 

V enlıelo• taraftarlarını azl tle 

mqguldu. MGttefiklerln sefirleri 

Aunad~ kalmıılardı. Bunlar Yu

nan hültQmell ile reımt tema.ta 

bulunacaklar, fakat Kıralı,Kıral 
atlealol ve ıerayı tanımıyacak

lardı. Yunaniıtan, lçlrıdcn tarQ. 

mar oldu~u halde hlltün tehli

kelere yalnız batına mukavemet 

edecekti. 

V cnlzeloeu çıkarıp atmakta 

en makul hedef ve bundan 

tevellüt eden en muılp siyaset 

YunanlatanıD dakl•• fevtetmeden 

ve zerre kadar leieaacit etnl'eden 
Anıdotudaiı ferapt. etmeal idi. 

Koca Gtrlt itnln · 11ae.leket1nl 
ı 1.11 ~' • pek faıtı yrpruttrı"' tlert aÖrolc-

btltrdt • Memleket onu ıaleı 

tezahuratı lçlnde ilerlerken at· 

mıttı. · lnatlterenin yardımından 

mahrum kaldıktan ve lta1yanın · 
rehbetleri , F Rnsanın zıddiyeti 

ıle karıılattıktan eonra Kos;.ntl~ 
ile nazırlarına yalaız. hır- ka~ 

kalmtfh. 

· KostanUn, Türkiye lle en iyi 

esasler ilzttlnde ıulh a~te<1ttek:, 

Ana<loluda her mevkll sUratle 

... 

'~" I' :rcınmt ı--ZLZ 

piyankosllnda kazanan 

18804 
823 
858 
893 
924 
939 
943 
977 

19056 
126 
134 
143 
185 
321 
433 
557 
579 
58'2 
743 
942 

0":86 
99 

151 
198 
217 
254 
322 
541 
557 
609 
642 
657 
702 
705 
733 
813 
882 
897 
90JI 
929

1 
ıoa 

950100~· , 
1335 10'. 
431 1 
694 IOC 
697 10\ 
795 15'.1 
805 100') 

10. 896 50~ 
22174 15, 

256 1 
296 100 
424 100 
533. 10 
597 10 
622 1 
687 1C 
729 2 
773 1sn 
8071 10 
861 10 
887 2 
893 
901 
002 
973 

_30:.>9 
21 

. 92 
94 

43 
283 
97 

510 
61 

685 
91 

776 
831 

54 
9Ô8 

t 7 . 
3131 

37 
85 
97 
98

1 

tahliye edecek, orduyu derhal 

terhis ederek asaakerleri mem· 

lelı:etlerine iade edecek, son 

der~~ multtesidaa.. harclcette 

bulunM!Ü.bi Yunan rntllellne 
tcklıf edil~ eaı mantıki ve 

ğeyri .,..ka~r içtiaap ~ l!ararlar 

bunlardı. Hitbuki yebl rejünln 

'~ · dtft11ri1Jleaitl ·~yter de bun-
~ . 

1 l;~dı. BunlrT. V~nizeİ~tan fazla . 
• ı. 

Yunanı: l<mın .-.. vefı.ıih:ne taraf-

tardırlar. Saray etrafında topla-

nan siyastler ve askerler hırs içinde 

yanıyorlardı. Bunların hedefi, 

V enJzelosun Yunanlı.lana bir 

ıey yapamadıAinı götİermektl. 

Kaianıl~ her teYl kolayca 

v~r!'1ek, onların guru~un~ . uy· 

madıQı (lbl oniann ıührettnl 

ihlal edecett için· hamı ıe~ıl
miyordu. 

(aae.H&) 

numaralar 1 
türk 1 

lirası 

2637 1001 697 150 
770 100 
891 100 
903 100 ' 
027 100 
929 200 
93~ 20~ 
959 100 
969 100 

3258 100 
402 200 
403 150 
55~ 150 1 

596 150 ' 
610 150 

1 

659 103 1 

776 lCO 1 

s1·1 IOJ 1 
4060 100 1 

132 ıon ' 
9 100 

214 100 
30 10) 1 

344 150 . 
84 lOG I 
gg 200 

403 100 
30 100 

528 100 
38 150 
8& 100 

706 10'.J 
873 200 
976 ıoo 

so11 ıoo 
239 100 
92 150 

354 ıoo 
507 100 
57 150 

640 100 

Heybeltadada oturan bir " 
rllmlz Şelu-emaneti kamyonlaı' 
~aldırdıQı tozdan ıilı'1et c~ 
Emanet~alka ucuz su tevzii ı~ 
bir kamyon tahsis etm~ 
Fak at bu a~r etf aye araba' 
Adanın kaldırımsız yolla~ 
toza dumana bo~ınaktadır. Bt 
nun bir çaresine bakılsa dl 
aanatoryom vazif et:lnl göret 
Heybelinin sıhhati kortarılsa .• 

Boğazda hırsılık 
Vani"köyünde otoran ,bir ki' 

riimlzden aldığımız mektupt'ı 

bugQnlerde Anadoluhlsan ha\'t' 
lısinde Uç sirkat vak 'ası oldul' 
halde poheln hiç· hır iz hulama' 
dıQı bildirilmektedir. Hırsıı1' 
çete halinde sandalla yalılar• 
çıkmaktadtrlar. Polıı müdürüııJ 
nazarı dtkk.otini celbederlz. 

Şehudebaıında 1" 
M. Beye: · 

1 - Franaada hertey gibi tilı' 

•il hayatı da merkeztdir. En mi ' 
kemmeli Sorbondur. Maamahh fi .. 
için İıtraıburg ve Crönobel dariil" 
fünunlanna gidebılirsiniı. 

2 - EkivalAna alamazsınız. 13( 
lisede bir ıene okuyup bakalor1' 
yapac:.akunız. 

3 - VılAyetlerde 80 lira ki " 
fidir. Parbte bu miktar 100 lir•1' 
geçer. 

4 - Vapurla gidiaiı. Pati~ 

kadar ikind mevla 125 liradır. 

NiŞAN MERASIMl 
5 100 Mütekaidin a&keriyeden lerlİ 

64 100 lsmail Hakkı paşanın haftd~ 
92 100 

757 1003 ve sabık valilerden merhuo> 
64 100 

80() 100 
62 100 
75 100 

Cemal heyin kerlmeıi Sanıhtı 

hanımla T ereu!I mebusu Sadı• 

paşanın y~enl gOziyde gençle-

85 '20000 rimlzden müftü zade BahaettlO 

965 1 00 beyin niıan merasimi geçen pef 
84 100 

60 ı o 150 ıembe aıınn Fener yolundaki 
89 100 köşklerinde icra edilmiştir. Ta· 

144 1 o~ ı· rafiyne eaııdetler temenni e<lcf~ 
172 100 ı::r.:::oı::::::=:mr:::--"1 ... :::ı:n:::-.ı 

!~~ ~g~ · Yaz eğlenceleri 
~~~ i~ Aile balosu 

7049 1 100 ' 
81 1()'.) 

104 1 100 1 

157 10() 
ıs8 ıoo 
t94 10~ 
268 150 

18 temmuz pertembe akp· 
mından itibaren her perşem 

~ktamı 

0Arnavt'ıtköyilnde deniz karıısınd 

Bo~for Pah\s grand 
otelin mııhtetcm bahçesinde 280 200 ' 

312 } OJ garden parU «ıark gece,l» 

334 ıoo 1 BalodaoJfJiscserbest-
356 15n 
376 103 
395 100 

tir, nıuhtelif eğlenee 
ve hediyeler 

402 10~ 
433 200 Her akşam milkemmel cu· 

506 ı ()() 1 bant , dans , !amil . Otelde 
610 1 on 1 asri testııat Alaturka Alafranga 
618 100 servis, büyük ziyafetler, dü· 
7 44 1000 1 ~ünler tef tip ve kabul olunur. 
7 56 l o:ı 1 Ftatlar mutedıldir. 
9) 7 00 T clefon: Bebek 182 761 1 100 1 

• 1 • :ı:nur:nnı:wıaıa:uım:ım:ma:s 
972 150 

8099 100 ZA Yl TASTjl\~:\ .\1E 

128 200 lstnnl.rnl Kız Lisesinden al· 
287 100 
491 500 

1 

dığım tastlknamt·mi zııyi et· 
500 200 1 tim yenisini ulııcağıınd:ıı1 
521 J ()() I hükmü yoktur. C\'Zll 538 200 1 _______ __.,. 

577 150 lstanbul üçüncü hukuk. mah· 

~~g Tgg k.emesi11den: Ftttma 1 lfüeyirt 

897 100 . 1 lanım tarafından kocası B:ır· 
90 t O 1 on tında Orta camii kıır~usunda 

99 500 bakkal Mehmet Efendi mah· 

~~~ ! ~ dumu Kenan . Her nlcyhine 

442 100 
terk ve geçimsizlikten miitt· 

595 ı 00 vellit boşanma davasınd:ırt 
689 100 dolayi ittiha" ve tebliğ etti· 
775 100 ı rllcn gıyap kımırıı'ltl itiraı 

1 OO etmediği gibi mahktınıeye Jc 
gelmemiş ise de evvelki iJarı· 

Beri ıuiizayedesi du mumnileyhin C\'ine <lc')ıı· 

mesi Hizumu ihtur 'e ceb' 
Jiğ edilmemiş olduğundttf1 Tayyare Ceiniyetl · Konya 

şubesinde tuılanİnış ve kuru

tulmuş kurban dırilerl 28 

t~uzda ilahe e<lım;ek üze. .. 
. re müz,yedeye konulmuştur. l .. ,, .· ~ 

' Talipı.rtn mezk6r şubeye 

mürıçaıtlan. 

mumnilcyhin tarihi ilAnc.t:ırı 
itibaren bır ay ıartında d3' 
, ·adsinin · e\·Jne clöıııncdi!İ 
tııkdi°rdc · muıui1c1~u· n1tirc.:ı· 

kibcnin ifa ve. ~ahitlcn~ Je 
8 e}·lül 929 tarihine müsr 
dif pazar günü saat uııbirdC 
lstima e<lilt:ccği ilan olunor· 



a e H. ve arkada ltırı 
muhakemesinde ikinci cel 
isıanb.ıılclan gitmiş olan konışuiatı Dr. erafeuın B.. 
Kadrfye H. ve atte~ hakkında şah.adette bulundu 

hılf Afif ~ .. .,. t. - nfltllm'tdl, lienclt91fl tef. &fk• CfeP M t SC;nra n 
~ it. a.-... ... .-et ceı..9" tw ftrtini. mes'elaine etlfttee saldı ıcvı • 
~ ı•IN ıa.:! - 1(4t9iye htnunın böyle &iı: eie Oft NllA RikAfllln ~ • 
91aa t&hlt ~.ş...htttn Beyta .- ş~y yapmasını kabul edeb!lir bili Mjil~ hediye ve hibe et· 
1a &a.r111e • ..,.,.ru ıb aktedereİl • i · mictir. Aksini it:dia eden Kut• 
t.r.t.ıiiliıı &Jot Ciıaı..att •• aıa.z. mıs mi!. w 

•llllalıuia anı.,..._ etmlfllr· c.1- - Hayır, bizatihi böyle şey ana el bassın yemin dsin. 
hmMt ,.-. yipabifetek bir !\a"nfl' değHtfir. t~ ~re' ne cfıyec~fl s• 

lilllııfrı. IİM'i!ilıt ad ...,..._ ı cİ 
Hayır böyf e hanım e~ildir. 

Reisicumhur hazretlerine sui ı t 
k ı<:endilerini 15 scnedt:ıbcr a-!ıffa t'ijebb~ ma'fliun ofil-
raıt O~ıf tefi rmtfifc6ıieiıie \"~ 
rı'İmiı olan J(adrıyc fıamm1a 
... ilffft, ·- w ,,,..,, .. 
bey~İlt iitthaffmelffiae tele-
ttk haf& ç:ır,amhı aiin& c!c
~· ın tdil;:ctkti. fakat lstına• 
ili• lahit srhıtile ,etiriimif o-
111\ doitor Şcrafettin B., bazı 
~it maıcretler s::rdederek 
lllıadetin l.emcn dinlenmesini 

hea tttiiiftMt bimmtr KHl'i
tf ljlitiiti fftf eliiil ftfi tifo 
kcntere ıetirit&H araôa bif 

cffH lfiha ilttedll~irı ŞahF 
dfft flfılffi teri Hlildfk~fi !<>it" 

ra İstic:evattna b11lanm11iır • 
Şeraİttiin B., Tıp lakültesindt 
ntiJerri.ı;,, EH )·qüi<M vt 
flitib~iiidt lkantft •~ 
1fftM, t! K•cttftf ffjfimıt 
tski bir komıusu<!ür. M1fliia .. 
1 @J~!jt nasıl tmıdıf f §8tü11iacat 

- Kffldisinl bit.ız üii>ı uniı 
rım. tlizmetoilere,lazır.ca iialı
rır~ tf IQftrdı. 

- snlft ıruıtanır nna1, bili
tfir 11111111•1 

- 1 !ayır ıörm diıru YahUz 
ltlldiskUn bir defa iôtiharı 
tcıhbüs ettilini söylediler. 

- Nt kaü.r oluyor? 

- T.ahminta on bq sene •• 
- Ondan sonra? 

- lilyır hiç bir ~Y duym:.· 
<iım. 

- l<ırlar&.: tillh atm11 dfyor
t~n 

- Hiftf titirieWm. 
- Di& IUiflf, Hamdiye hl-

lltfttt na.... taniramt9 
1 

- Uslii iffffftifı Blf fii. 
ltlt!ıtlit. ~il tanırım. 

ntrim; fl'pmaz. 
-- Şa halde, fMtl oilhM <lfo. 

yonunın öyle iHlP 
_ Otaffiif if.finfat vtretne'fft'. 
_ Difei aile efradı? 
_ Hayıf, ...- bati cliit. 

nemiyeceklerine k3niim. 
_ Arapyan Efendf hakkında 

lf bJIİt!tltid 
-· Şahsen tanımıyorum .. yal-

ma Naöide banıfh Jllıendai fl>y
fhdl, f!Hlf ifdHMft, lMM'nt 
tedavi ve aile dokterları imiş .• 

- Kadr;ye )~il M• 
A rapyan Efendl tarafından 

teşvik edilmiş? 
- Bilmiyorum efendim. 
- Sıkı !ıkt gelişinden ne 

!stıdfM ediyorsunuz? 
- :J.ıiç bir şey lStJdtll 

edeihfyôftım. 

.,.: Y ant bü m~--~ ttfa. 
lıfid:ı bir şey BJmiyortim. 
Yilmz S6yl~itfm gı~ zabt..ı 
rAaan hat>ef iiJdıtn ~fertdıtB. 

Bunu müteakip istlntaktakl 
tf Mlesl oi\i!Wi. 

rfdıı. O da, 
- Şcraf ettin bendeniz içla 

p yam iti~ dcjıldir, bufut· 
ımfşls Ben scrl>est 1M1le1C • 
mtiirtm. Şanjt 6'1 r•tmnt °"' 
aufum işleri fier gtln için tailp 

edi)'orlat mıydı ki, ıataıu iti
ıdt ollbidijfftm l)Jl!lrıişt*1"dir? 

Deyince reis Ley şahide te
vecdih etti. 
~Yahildin iötüfOl •utdfi

nüz. Diye sordu. O da, 
- Evet hatta TeniJ&, tolla

rmı Smy!Htfıltt parlttftn rıh-
tımını yapmıştı. Yani birçok 
ltf ene lttlPJI ftr liltcl Me-
miştim. 

Mdtaakiben tlt. Aripyan Ef. 

ayafa kalkl•· 
- ~eis bey - dedl M mfisaade 

buyurufurja bir şey arzcdeyım. 
~taf ~tit bt; bttıdenitl taffi.. 
fffadıkliftnt iarledllet. Hannı~ 
10. l 1 ~ cv@dl. ltir ftte 
HiftıiiHi befiôfrcc ffiifiyenc 
yiinfitttılt, ve 091radi Uliditn 

NRM'ftik. Mühtttttti if'k1ifa11m 
bunu unuttular, Arapjtitl taift.. 
'*Yotitiii, illfl ilhlMlili 

eyriaefain 
M.m IUiiltt«: c.ı.. ~april 

lq.bd& ~ 2562 Şube 
ac.-.ıt lflııhewdiye Hanı altında 

lıranl>ul 1740 

Vak f p rala 
dürlüğiinden: 
MO.uyede llns 
bebeli Ne-
Lltı 

250 51061 

20 tl419 

ro ıı t79 

50 2204! 

100 11812 

so 21947 

Mtrhuaıua s .. ı mctl-ur11 ile 
c1nt:ve ıft~ 

Ayuaipi keblttlc C.sJWbl. ı.a.ahal
lesinde Soğckçcşme csddcsinde 

cedit.~. ~ '?: ' Udi bif .. 
altında diğeri mUstal:ft ilÇ bip 

haDenin tamamı. 5,7 -d. h !:ı

neler bod•rumum.'4 Ud tlfllk; bir 
mutfil amin kannda iti oda 
ınr da ltlr hı!A blrlnd bbndı. 
Bi OcM Mr sofa bir hal~ iit"ıd 
kllına iki oda bl~ sof&J" ve 9 

N. Iı hane Ud kııtta &iç oda bir 

su& bir mutfak ve haltyl naelt
tevl Ye her üçü Ne *' &l'SllUD 

200 xid mahalllntfe tül>Aktlrlet. 

lorçl Cila ... 

Kıymeti muhamınua' i050 lira- ed 
chr. Mehmet Şakir B. ve nnmtye R yer 

Şehremininde Cafera nıahaDniJlde 
gi7.lice eYliya sokıığında cc!d!t 
No. (Si) zemin katında: li)e~:u. 
ikl oda. hall f:lrltıd btllldi: iti 
Otta hail ve bir ge-Liı~tl m.1tNlll 
ve mutfağı aıulatevJ (lto) :r.trA 
amnm 63 z~rl analtallinde mebnl 

bcluoan 206 lira kıymeti mc~ .ıe 
. Ömer Sllt Dl 

menell ahtap hanepın talllamı. 

Kartal kazasanda kasaba karl}·e-
~e harmanhi in~kiinde s49· ~S 
No. ıerıllrı ünnda: iki oda t;:r 
avlu bir mutlak bt.r ball blrind 

katta üç oda bh" sandık ~ 
iki hail bir sofa ikinci katta: uç 

oda; bJr sandık odası ve hallyı 
muhtnl SSO ~ra arsanın 21 O 
ziı4 mahallinde mebni bulunan 

~8 ~ Ura kıymeti muhamr-enell lbrabkn a 
ahşap ha~r.in tamamı. 

Kaclıköyünde Hasanpaşa mahal· 
Jesüıde NIZlf Bey sobfiddı cedtt 
86 No. bodurumunda avhı Hlr. 

odı mutfak zemin katında iki 

oda sofa haltyı. n)uhtevi ve !OO 
zlrA arsanın 85 zir& mahalllnde 
mebni bulunan ~97 L kıymed 
muhammehell a?ıpp hanenin a.-

Abmd Halil .... , 
tamamı. 

~lktl1ta Slnanp1$1Y• cedit nta· 
1iat1es1nde Asariyc ve ruakıı so
kağında cedit 40, 1 No. h ili 
bııp ahşap hanenin ttmllDL 

Mezkftr hanelerden 40 No. hant 

zemin katinda methal ıaşlık 
aıutlak birinci katta bir oda bir 
halA tktnd katca iki oda sofa 

hali çatı kı.nnifı: bir oda ~lr 
sofayı: 2 No. hane zemln: baft at 

mt!rlııl bir mutfak blrtncl btın· 
dl: titt odı tt!i1c: ~ayt, tttnd 

kattı bir oaa wfı )i11ll ~ 
katta bir oda sofayı mllhlıltv\:: 
1ıcr ikisi 1~ alrA .naaı~ 

--L. ... m-cle mebni wı ı ıoo il 
ziri .....-Ull elldldcr· otdian 
lira kıym"ti muhammen 

_ t- nıı· 
F.ylptc nlşand Musuwa paşa nd~ 
haltesindc arpı cmtnl ~dde!t iki 
cmk t 1 aa ....... bblda 

··ıhane :r.emln 
oda sofa hail gµsu Iki oda kf!er 
katında methal sofa ..,. ..... 

vt 460 ~ff• ve hatayı muhte ve nteB-
....... a..ı.. 140 zfft n;ehaHinde 
enaınnn ... meti mu· 
ld bulunan 872 lira •1Y tand-
bdlmenell ah# •e• lsnWl El 
.... ğt 

,. 1. 6H ıc--apıda ravaşi Süteyma~ : .. ~. 
. e kilpk deni.3SokaE>-

mabwllesiad katında met· 
cedit l 27 no. zemin 
Ul bk oda ıaudak bAll -~ind 
katta lki oda (kinci katta ikı oda 
bal! ahşap .. raçayı muhtevi 73 

tiri tırmed iltu-
z1rlh te 651 tt«k ~;ttıltl 
battrintttetl bit Wft tt 1\1.ll ::C ısı, Sallll Af.a 
1ıiıi9ilnı. . Y'e • • •tırr 

.. ~ dlll. ~ ye la ltsd'b .:uc:plıld ubı.etlnde 
emil~ kWJrt #• alilıd'hn bıeMller )Ubaaıq oWıJjlllMa 
ıcbrdr edHd'Jlıı*i cyveU,elsl icra ... 3:- oıaotaan bu 

...... o1m=ık uzre amifia ......, .....,. 
yüzd bet* ~ (il) gl6 ;a1rfda ilJt& otı :n-,..--
~ra~ ı ter_..._.. on flete War 

a ...... & ... I :uı~ =C8AC el 0 'f -
1 <I\ ı '/ VM _para!M 



iEE~E tlRlllHI: 
Tart iv ede 

Kuruş 

ı AylıJı ıso 

" • 400 
6 • 750 
ıs •• ı•oo 

Hariçte 

Kuruş 

000 
800 
ı450 

2i00 

---------------
Gazetemizde çıkan yuı -

re.imlerin bütün haklan mahfuzdur 
Caı:eteye gönderilecek mc;..taplann i1ı.trh!,& 

idare içinse (idare). y~ıya aitse ( Y•ı) 
l~aretl \:onulnıalıdır 

Ba.dnnyan ~ektupl&nn fadeılU..,, •ıymntl

mukaddere•lz mektuplara kon.o.lmut puaJann 
kaybobna•mdan tt U&nlaruı mGn.derlu.tmdan 

kiue maıW detlJdlr. 

14 Temmuz 
1929 

te 1970 idare işleri 1971 yazı işleri) • telgraf; 

Devlet demir yolları veli-Borsalar •3 Temmuz 1929 
ı manları umumi idaresinden 

H-~~~~~~~~~~~~ı_=_=_-_~A~ı~ıw"'°"~r-~K.~.~.~.~-~I ak 
N uku\ Ankara ıatasyooundaki bınalardan birisıne ılAve olunac 

kısmın lnıası kapalı zarf U•ulile münakasaya kooulmuıtur. Müna· 
kasa 30 temmuz aalı giinü saal 15,30 da Ankarada Devlet de
mir yolları binasında icra edilecektir. Münakasaya lfl!rak edecek· 
f.,ın teklif mektuplarını ve munkkat teminatlarını ayni günde 
aaaı 15 e kadar umumi müdürlük kalemine vermeleri lazımdır. 
T a.lıpler münakasa f8Tlnaıneslnl 2 lira mukabilinde Ankarada 
Devlet demir yolları maliye ve muhasebe ııleri reisliğinden teda
rik edebilirler. 

ı ın::riliz Jira!t 
1 Doı.r 

20 Yunan dır~hınl 
1 RaybEmark 
1 }. •·u•ı uryo şilini 

•o L«y P.omanya 
~(ı Le,·a Rul~ar 

l Fel<n: eı ,k fl orlııl 

•o Frnn'1z frangı 
:o Jlalyan liret! 
20 kuron Çt1ko. SJo,·akra 
1 Çcın-ontts c Soviyct • 
l Z('Joti • Lc1ıistan • 
20 f.'lc.1.r • 'Yoı,!oslavya. • 
~() Eeltika frangı 
1 Ptıcla l•panya 

20 JrvJcrc frangı 
l Mecidiye 

• Çek 

1004 
2r6 

00153 
049 

00029 
00~4 

29 
82 

,83 
217 
1'2 

0000 
22 
74 

114 
29 

790 

75 
cıo ııo 

\62,110 
10000 
00 50 
&7 so 
00 ı;O 

50 
002 5 

00 
50 

50 
oo 

0000 
28 
00 

1003 L5 
o6'2 ooso 
0053 62 so 

1

00,00 
110 

3750 
29 00 50 
: 2 50 
163 2500 
217 O(I 
122 50 

0000 
22 150 
74 00 

114 00 
29 211 

790 00 

1004 7s Londra üzerine bir İng111z lirası kuruş 
!'\eY)'Ork ı TUrk lirası dolar 
?ı11.riı • • • frank ! 

ii~f.ı ~ ~ ~ ii~; ~ 

10 !I 75 
048 2t,12 

12 aı.so 

9 21 so 
2 os,so 

(8 0) 50 

0,48 
ı2 

s ',211 
00 88 

• 22'10 
2 03 l !\ 

Amietcrda.m. • • florin i 
Cinevro • • • frank 

8 48, 715 

' 0020 
2 50.~(I 

Prıg 

Viyana 
Mı~rll 

• 
• 
• 

\~arşova ...._ • 
AUna • 

• 
• 
• 
• 
• 

• kuron 
• ıllJn 

peıet• 

Btıkret 
Belgıral 

20 ley 
Tttrk lirası 

• r.eJotı 

•dlrahmi 
kruı 

dinar 

Tahviller 
An•do!u d<miryoiu ( 1. terllp A. B. C.) 

• • (2. • E. D. ) 
• • (3, • F. J. ) 

IE11kr;z dalıH! c Tıdell • 
Duyunu munlılde 
!krtnı!yell dem!ryolu 

l•lanlıul tr:mny •lrkctı 
Rı~lım Dok ve Antırepo 
lılanh11I anonim uı flrkeU 

Hisse senetleri 
r, tankall 
Oın:anh bınkas• 

16 22 ,SU 
• 42,ı o 
8 3!1,1(.\ 

" 29 &J 
87 • 21 
~4 l e2 .so 
27 rs~.ıı;ı 

42 
49 
95 

188 
0041 
04 

25,0 
50,00 

811 

42 

12 10 
190 00 

" " 
21 

~4 82,50 
27 811 00 

95 87.110 
118 l50 00 

8 ııı 

1'2 10 
co 00 

Ticaret ve ıahire borsası 
flntlar Ticaret borr:a•ı klt1bumum1H~I llrafın•lan v•rflm!•!Jr. 

Okka" I 
Aıaml Atgarl 
K. P. K. P. 

Jlı:ğday %Çavdarlı 

Yıı~:uuk 00-00 COoo 00.00 
Kmlca 17-ıO 00 00 17 ı o 
sunıer 00-00 00 oo oo oo 
~Eri ı 1-.) ııQ 0000 0f3,3 o 
fllinme cc.oo oo oo ~o.oo 
Sert ma~lut 0-00 0000 00.00 

-ZAHiRELER-

'Çndnr ıs.o o 
Arpa ıo ıo 

~fısır 1423 
Yulaf 0000 
~a•ulye 0000 

l~_uFam 
~F)·f'ml 

-HUBUBAT-
0000 

'"· 20 

C0,13 
ıo.oo 

14..20 
oo.oo 
00,00 

0000 
20.20 

-UN
Çonıı kilosu 
Ek!Etra eklıtra oo ı400 111 
Ekl<tra • ı soo 
Birine! yumuuk 00 1860 

110 
ıısı1 
lf4°J 
1000 

Pirinci ıert • f3 I O 
Cçüncil • ıooo 

TiFTiK -
E'.ıklşehlr 190,llO ı9000 

.Akıoblr 000,00 000,00 
Yapıaı Guz yunu ooo 00 000,00 

-AV DfR.ISl-
ı erdova (itti oooo,oo oooo,oq 
Sanıır 0000,00 0000,001 
Tilki • OU00,00 0000.00 
Kunduı " COOOıOOO 600,()(; 

-fINDIK-
rm•H kAbutlı 48 ooo 0048 
B•dem ooo 00 000,00 

!iilli ınüdafaa vekaleti celilesi deniz fabrika
ları umun1 n1üdürlüğünden : 

Fabrikalar için ıobacı • ıarnıççı ııvacıya ihtiyaç olduğundan 
arzu edenlerin fabrikalar umum mUdürlilltUne her gün müracaat
tan ılin olunur. 

"1 akt ,,zn 14 Ternmuz 1929 tefrikası: 98 
,..........__,_.,,.,.. -} . 
~'.'i"~' -;;:,..-~.;~o:t,.,r·~ • ' 

Şapkasını bir sandalye 

üıerine bıraktı. Uzun ve 

narın 

sürttü. 

ellerini biribirine 

Sonra boş olan sandal

yeye oturarak şu sözleri 

ilave etti: 

İşim vardı.. Daha 

erken yakamı sıyıramadım. 

Çok iyi ettiniz de beni 

beklemediniz ... 

Peçetesini dizleri üstüne 

koydu. Kendine bir bardak 

şarap doldurdu. O vakit 

gözleri masanın üstündeki 

altına ilişti. Onu bir müd

det süzdü. Nazarında bir 

nevi tekdir hali görülüyor

du. " Cones • altını alarak 

tekrar cebine koydu. Şahsı 

meçhul: 

- Böyle yapmanız daha 

iyi ... 

Dedi. Ve " Cones • bir 
şey söylemeden : 

Ben kanadını alaca
ğım ... Kanadı daha çok se

verim, sözlerini ilave elti. 

"Cones. bir kanat ayır
dı. Yanındaki bir tabağa 
koyarak şahsı meçhule 

uzattı. Diğeri kendine ek _ 

mek kesti, salata aldı ve 

birşey olmamıt gibi yemiye 

koyuldu. Bu suretle ikisi 

de susarak bir müddet 

yemek yediler . Nihayet 

"Cones. dedi ki: 

- Size bazı izahat ver

mek isterdim,, 

Şahsı meçhul 'ordu : 

- izahat mı? Ne hak. 

kında? / 

•cones. giilınir~ bqladı: 

BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

YEDiNCİ TERTİP 
inci KEŞİDE: rı AGUSTOSTADIR 

BÜYÜK iKRAMİYE: 
30,000 LiRADIR 

İstanbul Darülfünun mü
bayaat komisyonundan: 
Tıp faJıCıltesile Darülfünun idarei merkeziye ve diğer iUbatı

nın 929 senei maliyesine ait bir senelik kuru erzak, odW1 ve 
mangal lıömurile sllt w: yoğurt ve diğer şuabatının 929 senesi 
maliyesine ait bir senelik kuru erzak, odun ve mangal kömüriı

yle süt ve yoğurt ve diğer mütr.fferrik Ievazımata ait teklif
lerin şeraite muvafık ve haddi layık görülmediğinden dolayı ilı

tiyacatı mezk!'ıre bu kerre 17 temmuz 929 çarşamba günü saat 
on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
vazedilmiştir. 

Talip olanlar her biri ayrı ayrı mevcut şartname ve listeleri

ne göre bu bapta malumıı.t olmak üzere her gÜ'1 öyleden son
ra m\ıbayaat l<.omisyonu kitabetirıe. m:ür:u:a:n c.tıncle.ri· ve komis;-

ı·"o~c~ teminat ak~si alınamayacağına binatn teminatların beb~ 
mal bir gfin evvel muhasebe veznesine yatırılması ve alıııacak 

makbuzun teklifnemclerle birlikte ihale için tayin edilen müddet· 
ten bir saat evvel komisyonumuza müracaat etmeleri il!n 

olunur. 

. Posta ve Telgraf levazım 
müdürlüğünden: 

lstanbul Yeni Postahane için mübayaa olunacak 300-400 ton 
çamlı maden kömürü kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
Münakasa 25 temmuz 929 perşembe günü icra edileceğinden 

taliplerin ~artnatne •lmak için şimdiden teklifname ve teminatla

rını ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi inçin de mezkur tarihte 
saat 14 te yeni Postahanede mübayaat komisyonuna müracaatları 

T ahlisı"ye umum müdürlü
ğünden: 

230 teneke Halis Batum Cazı pazarlıkla derhal mübayaa edi
lecektir. Talip olanların 15 temmuz 929 Pazartesi saat 14 te ga
latada Rıhtım caddesinde Maritim Haııındaki merkezi idareye 
r.iüracaatları. 

- Şu masanın üzerinde 

bıraktığım lira hakkında .. 

Size tarziye vermiye mec

burum. Eğer avdetinizden 

evvel gitmiş olsaydım, onu 

bırakacaktım. Bu suretle 

yemeğinizi yiyenin bir ser

seri olmadığını anlıyacak

tınız.. Ben yalınız hadisatin 

fevkalade müşkül bir vazi

yette bıraktığı bir adamım. 

Ne yapıp yaparak, hatta 

davet olunmadan bile mü

saferet etmiye mecburdum. 

Şahsı meçhul bir parça 

jambon aldı. Bir kordele 

ile bağlı olan gözlüğü ye

leğinin ucunda sarkıyordu. 
Anlaşılan gözlütü yalnız 
okumak için kullamyordu. 

Sordu: 

- Hadisat mı . icbar et-' 

miş? ... Çok meraklı bir şey-

Hakikaten hadisat kendi

lerine karşı durulamıyan 

dram müvellitleridir. Nasıl 

tiyatrodan hoşlanır mısınız? 

- Tiyatrodan hoşlanmamak 

mümkün mü? Hatta biraz 

fazlasına giderek bizzat ben 

tiyatroyum, dersem şaşar

mısınız? Ben şimdiye kadar 

yazılmış olan tiyatro eser

lerinin en garibiyim. Şura

da bu -akşam bulunmaklı

ğım da ondandır yal 

Şahsı meçhul dedi ki: 

- Ya 1 bu söylediğiniz 

hakikaten calibi dikkat ola

bilir. Şllrtiye sigası kullan-

. maklığıın ~cdava değildir. 

Her şahıs ketidini alakadar 

eden bir vakıanın herkesi 

alakadar edeceği kanaatin· 

.. '~tabı 
6 Sayıta TGık ınekteplenle ra,.c1a1ı ....ıtD 

llanlannda o/o 20 tenztllt J'apılır 
ILA1 tifltf!Sf: 

54ıın l.ııfııf 

Büyük ve ya bir çol< defa ıçın verlleıt tj.lnlarla 
husu.si malılyettckl lllnılan11 ücreti 

6-Ş tııd ••fl•d• ı,,ao 
s • • : 
ı ; : JOO idare lle karar!aıtırılır. 
ı • • IOO 

Cuet•ml:a• hUo1utl lllıı lr.ablll ed.•:ıı JW: ı-s inci sıyıtdı }ıo 
resmi lllııbı H. S. H. dbat a.centetl. 

- - -
Semti Mahallesi Sokagı No 

atilt cedit • cedit 
Ntvi Tamamen kımeti 

muhammenesl 
Lira 

Kadıköy Cafer ağa Nisbiye Haçı Şiıkrü 
Müştenıilati: 3 kat ve 6 odadan ibaret olup 1 

hava gazile kumpanya suyu tertibatı vardır. 

27 maa bagçe hane 10000 sekiz taksitte 
mutfak, 2 ha!S, odunluk ve kömürlük ve 

Balada evsafı muh:ırrer maa bagçe hanenin bedeli 8 taksitte ödenmek üzere IOOUO lira 
bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 18-7-929 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 
de müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin 'fo7,50 nisbetinde teminatı havi 
nıektuplarile Emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Kapalı zarf usulile 
Kömür münakasası 
Ali ticaret mektebi muba

yaat komisyonundan: 
Mektep için mubayaası muktezi 110 ton Kıriple maden 

kömürü 5 ağustos 929 tarihine müsadif . pazartesi günü saat on 
dört buçukta ihalesi icr olunmak üzere kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştur. Taliplerin evsaf ve şeraiti sairesini 

öğrenmek için pazartesi, perşembe günleri mektep idaresine 
müracaatları, münakasaya iştirak içinde yüzde yedi buçuk nispe· 

tinde teminatı muvakkatelerini defterdarlık binası dahilinde 
Müessesatı ticariye ve ziraiye muhasibi mesullüğüne yatırarak 

alacakları makbuz ile vesaiki saireyi muhteyi teklif mektuplarını 
ihale saatinden evvel mektepte müteşekkil komisyonumuza tevdi 

eylemeleri. 

Yeni 

İcra ve iflas kanunu 
Şerhi 

lstanbul icra reisi Ahmet Refik Beyin ' bu mü -
kemmel eseri neşrolunmuştur. Mumaileyhin bu hu • 
su.stak\ ihtisasına göre eserin mükemmeliyetinden 
bahsetmeksizin karilerimize riıütaleasını tavsiye ile 
iktifa ederiz. 

Fi atı yüz elli kuruştur. Satış merkezleri lstanbul
Vakıt, Cihan ve ikbal kütüpaneleridir. 

ve Cerrahpaşa hastaneleri sinir hastalıkları mütehassısı 
"• SiNİR HEKİMİ ŞÜKRÜ HAZıM 

lstanbul Sultan Mahmut Türbesi Telefon: 2622 

Pora vcriliyoı· 
Emlak üzerine birinci ve 

ikinci derece ipotekle para ve
rilir. Şerefli mevkilerde eml!k 
alınır ve satılır. Galata Ada 
Han yardım sandığı teleloo: 
Beyoğlu 3837 

H'i;k;;;JJ;ı~!o~·s~:~=s:i'iı 
!İ Bakteriyoloji laburatuvarı 
~ Pek dakik kan tahlllio. 
ff ( va~erman teamülü) kür ey vat 
:ı tadadı, tifo ve ısıtma hasta -
H Jıklnrı te~hisi, idrar, balgam, 
iİ cerahat tahlilatı, ÜJıra mikros
ğ kobi ile frengi tabarris~ kan 
li çıbanları ve ergenlik için 
ii hususi aşılar. sütnine nıuay~ 
i= nesi yapılır. 

~ Çivanyolunda SultınMahmut 
fi ıürbesikarşısında telefon Is. 981 
ı:~ı::o::::::::tı:ıu:ı::ı::::::::::::::ı:::::::ı 

Satlık hane 
Çcl.irge caddesinde saatçi Ali 

Beyin köşkil lı.arıısında 44 no

maralı, 1 O oda, ilç ıola, mut· 

hah, eleklirik, çeıme ve müııe· 

milAtı saireyl havı 4 kat hane 

iki bagçesile ratılıktır. talip olan• 
lann ve görmek ı.ıcyc:nlcrln 

mczknr haneye müracaatları. 

Temmuz 

S.fer: 6 Burç: Seretan 
1 

mnı 
Pazar 

Fransızların milli bayramı 

Namaz vakıtları 1 

Hah Ôll• lkı11..l1 Akf•::a Y•hı lınuı'.. 1 

4,40 ı2,20 16,ı9 ı9,40 2ı,38 2,26 ; 

BuiÜn doiianlara lılm: 1 '. 
fukakl Ku. ' 

Hisleı 

Gunün na•lhatiı 
DağJakiJgelir, ba~dakh1I 

1. 

1---~-----ı 
Bugünkü hava 

__ R~zg~ r poyraz, h:t\.'J açıktı~ .... # 
~·--

Meı'ul müdür: Refik Ahınol 

Muharriri: Vere Stakpul 

dedir. Halbuki ekseriya 

bunun aksi vakidir. Mesela 

bir adam öyle mühim ad

dedilemiyecek olan bir fiil 

işler, fakat bu fiil adliye 

tarafından tasvip edileme

mektedir. Bu adam adale

tin elinden yakasını kurtar

mak için garip ve faciaerı

giz bir çok vaziyetlere dü

şebilir. O adam için gayet 

mühim olan bu vaziyetler 

birinci mevki koltukta otu· 

ran mösyö ile balkonda 

pasta yiyerek oyunu seyre

den madam nazarında hiçte 

cazip : olmıyabilir. Halkı 

alakadar et!"ek için mevzu 

ı!enilen şeyin nevama amu

du fıkarisi olan esrarengil!: 

ipliğile raptolunmuş bir ta
kım noktalara lüzum vardir. 

" Cones • ateşli bir ta

vırla dedi ki : 

- Benim pençei adaletle 

alakam yok .... 

Fakat tam bu SÖZ'leri 

töylerken hafızasına maziye 

ait bir takım manzaralar 

geldi. Bu matruş ve uzun 

simayı, şu çenenin şeklini, 

bu alnı, bu arkaya taranmış 

saçları tanıyordu. "Cones. 

şahsı meçhulü bir yerde 

görmüştü, onu tanıyordu. 
Birdenbire bağırdı: 

-Siz ... Yoksa Nösyö Kel· 

lerman mısınız? 

Diğeri başı ile tasdik 

etti. "Cones. bağırdı: 

- Vay canına ... resmi -

nizi Amerikada o kadar 

çok gördüm ki sızı ilk 

nazarda tanımalı idim. Ki-

taplarınızı okudum diye ' 

mem .. Çünkü kitap okumak 

adetim değildir. Fakat fi ' 
limlerinizin senaryosunda~ 

çok hoşlandım .. 

" Kellerman • nazikane 

eğilerek dedi ki: 

- Şu peynirden alsıı' 

nıza ... gayet güzeldif• 

Londranın en meşhur falr 
rikasında imal edilmekte• 

dir. Filhakika şu odııY' 
girip te sizi masada otof' 

muş görünce bana gele~ 
ilk fikir arkanıza birk9~ 

·ıı 
tekme havale ederek sı 

kapı dışarı etmek ofd~· 
•'f 

Sonra bulunduğunuz ııı0 . ,, 
kül vaziyetten nasıl sıY' 
lacağınızı görmek istedi~~ 
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