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Trabzonda. seyldbıın sebep olduğu 

Tra&zon oe haoa!slnt ıôsluen /ıarlla, faclalon 11.1 fazla tnüleessir olan Of 
kaz'"ile RlzeJtn manzaralar 

--------------~~~~~ 

Of kazasının birçok köyleri su altında, bir 
çoklarının da akibetleri meçhul 

Şiındiye kadar 425 kitinin öldüfü anlaşıldı 

!:.!alk dağlara iltica etmiş bulunmaktadır. Gök gürültüsü 
~i sesler, ve heyelanlar zaman zaman devam ediyor. 

Yalnız 23 köyde 506 hane ve dükl{an yıkıldı 

Y 
Trabzon: 13 (A.A) 

ağan ıiddetli yağnıurlardan 
dereler tafarak Rize ve Siir. 

'ııtenede t ~~·=kk • . o uz uu anı taiırin etmiş-,,,. R. d L :r 
k · ıze .. e ueş Sürnıenede 20 
~dar ıııif us zayi ol11ıuştur. Of 

koyleri11de zayiat "e hasarat 
11ıiithiştir. Kaza dahilinde bilıl
'11ı"n köyler seylaptan ve rnüte. 
alcıı> seyldplardan nıiiteessir ol
tnu l §tut·. Jlf ezruat Bekta ve So-
, a.~lı "adilerinde yüzde elli ild 
Yllzde doksan de1·ecesirıde malı-
~~~tnuttur. Şinıdiye kadar tesbit 

1leb1ldiğine göre 23 köyde 413 
ev ve 9,1 dükkan lanıamen 54 

~ıskısnı?n lıa.:ap ol~~111ş~ur. lY,ü
zayıatı dortyüzu 1nutecavız-

Kemalettin B. 
Marıilyada 

vefat etti 
&ham ve kambiyo borsası 

komlserl KemaletUn bey evelkı 

gQn Manil
yada vefat 

elmlftlr. 
Kemalettin 

bey bir ay 

evel Lond
rada topla
nacak olan 
osmanlı ban-

_ kası heyeu 
umumiye si 
lçtimamda 

tir~iı ~ir ~ı~ise 
Gene dayak 
Hadise güpe gündüz 
köprü üzerinde cere

yan ediyor 
Dün matbaamıza seyyar .a

bcılıkla mqgul Mustafa lımlnde 
bir genç geldt ve ıüzitll bir 
llaanla maruz kal~ bir dayak 
had&esinden bahis ve ılkiyet 
etti. Bu gencin anlattıAtna göre 

• lcöprQ Gıerlnce dı~er sahaları 
takip ile meegul bulunan 195 l 
numaralı belediye zabıtası me
muru lımail • Hakkı Fi. ken-

1 1 
~ ........ -----··~· • • ? - .. _ ............. .J 

1 ....... . 

facia müthiştir 
Bir polis memurunu 

vurdular 
Evvelki ~ece Şlıane yokufunda 

Qeçcn kanlı hadise 

, ,,_ Ce14l Ef. 
~ -ladl~ye şa},m olan gculnu . aıe nıfCTUh pom memuru 

Evelkı aece saat yarımda rakı içen san MUltafaı 1.1m1nde 
Şieane yokUJıında blr w(ts btrill yerındeD blbuı. pollı 

Ömer Rıza Bey 
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~ bjı\Omcğ mııhwrleq ba. 
tmc.hrnuık için yerli Rum. 
~ulgar köylert W b .. tja. 

ıia ~~fsıirao cvlcrj .müstctPJ 
o'm:ık iiz~re Türk it>J ve 
tvlc.-r~ ''~rtllİjAl. v• 
)>unda o --. Hm ~ 
111ıştır ti bftt y.el"len4e Tüflt.. 
lerc nhırlarda yatmak, mut
Wi.lırda hınnıuak m~ 
buri)'Cti tahajill} ef&liftir. 

Lo7• ..... eti •.n• 
Ca~ Tr,tyBdatt bu gaytl 
tabtt ' aztyete n1hayet ver-

hk ... ~rctll' ~-.. 
Yunan hükOmeti 1924 •ne
sinde muhacırlar • et .. 
şasına başlamıştır. unan b\l
kO ... ,....~~....,. 
değil. küçük _..,. v• Tüdl
lerin meralarına da vaz'ıyet et-
-..( l "4) • (1n1) ,. t. ........ ~-· •. ~.....-.mn· 
., 1lrfı .,...... • _. 
.. (1) 1 ,,,, 

... (l)IMI .... ıll 

..... 1111 ••• 

.... ..... , ............. .. 
muhr ııut111tı .. -·--• 
blMJart llktD «tl91tdr. Y.a 
..... ,. amcUJd - ft 
tAmll olank ifa edllmlt ... 
,ucUı .. 

Yunan bUkllmed muhacir 
tsklmnı Oll'bf TrS,1149 

• o\'ı • kismına haretttllft
den en çok bu llıMlbcfa 

bulunan TUrktertn vaztyetl 
müşkffllqmişdr. Bu Meh
rlyet de muhacirlerin, anztsı 

bt dar olan ve IMpr lmdu
duna yibt '*'-• • ,.a • 
ve •dag. ~ llldllı 
edilmek llu sı -u bbul 
etmcmeleriMCft llft1lil -*· 
ıpJfdr • 

Garbi rı"ratylUl •owa,. 
~·nda ,. lnfa t4Uaıı 

-----·-ı~-aclerlplo ıa1lrlbl auktarlırları 
htkııu ut.kr millirllldlr: 
Mevcut Türk banesiı 8,()00 
)"eDI muhadr hanesi: 15,000 
Pu rüboılara GilmWciUle, 
Lbçede Wı ed!!en ıııuha
cfr evi erile oramda me•cat 
1'llrt mert MU dfll!dlt. 
rakaı -·ki fark bU ~~
sablnle fit dl 6aı.u. ... 
diji takdirde blle Yunanlılar 
icbin~ ~ '*1mall uvı-
slle ·~ 

Yunıa l)ilt11Qtcd bu tesi-
satı hüyük ve kUçtik 
ve uıeralar Uıc:rlnde •111111 
ptlnnlştlr. Bunlardan ae. 
mım sarın alpıq ve 

ta•*" -
pıfblar. 

Ha;ıip ı.nam tolula 
hiç 1'z8 olw7an • Ay· 
p,e e.ld Wr lcereflt do. 
....... hdb clkti; .,.. 

" ,, ... 
Mil lhe yealyenden 

blt•ra cll6a'lf Rr nı. 
...,. "1Wodea lroıdiıi 

,.&eri• ,....._ Lu ı ııı 

fQll gıhml ... sr"prı& 
bulunmuştur. 28 numar~ 

~ •• ı mudbinçe de sa 
ım -almak lıfZU c~ arazi• 
niı>. de \V Jiiıejnl \" un•I\ 
MFÜ 11turlki11111'9 ~elit 
MüDaileJıc ijegdlfd11.. (eV• 

dt ~tmftrk. 
Bu listeye nazaran Yunae 

hiikO&Qcd biiJiik aııı.hlaa 
tahminen 100,90() dön• 
'8Çfa ara7'5ııia ile •.ıecıa 
4~.~ metre murabbaı ts
t1m1~ etmek lstem~kıedlr. 

Ya•ll• T•dikltll ı.r .. e 
yazılı tskeçcyt tlbi bir çok 
.,......_, satın almışlardır. 

Gene ayni listede yazılı olup 
büy6ik .. ,_.... JıdrnlAk 

etmiş bulunduktan bir çok 
~tllğ! hütfıntetln lstimlAke 

Uilaol•edCJ ..... ........ 
r.._.,_s&mu'8clk 

............... 11>1 

...... CbleNnıraa) 

..... .. Allaa tdlahıamfsi 
•ı .. laı ......... WIA
Btk Plbt •J11l ldWaa· 
....... ~oldu&P ytç
.. • ........ & 

•••111v•• •· ,.. ............ ,t-
•ıllılc DJ ...... •ın-
...... ••lpkdllr ,..n 
...... ... ,.. .aıee ...ı
nfn iadesi Adna idl&rnamesl 
abtlmmdandır. 

Tltt Mflü19M 1ltt tarla
.. ra1dlye edimi satltpte
liae iade ...... y._ 
hük611Ml taraflftdan beTtn 
tldll' ıkle lllllle elf"ID Gar-

M Trakyada metıul•razfnlft 
..... tlhmtMa 40,08G da-
.... bdaf okluga 1ddli 
~. 

Mullilelİtar geNlldnt -. 

man yaltlm Ttırt e\'leritıde 
tbmede blmaJmtlm& Yu· 
Mft hlt6med muhaddert 
Turld-, ........ • ı•ı. 
.............. b ..... 

- k6yJillailft nliiıaarnf 
oWuıu aıaüıJa r•rısına mu
hacu'lanoa tıvıl ıtmJI ve 
T'Ül'klul bunlara coh~ 
hubV-~ çJfı baJVln~ lfflJI 
beyllf- Vf haJıe cop ...... 
bt bil' ~ctmlJC ~ ...... 

Yunan hükGmed Garbi 
Tarakyaya vaz'ıyet etmcsile 

inos mıntakl .. dJ nefyü 
laZJ ıösterdigt 
şiddet fUıUndn hkf~t umu· 

bir Jeka '1tUIUf • 
lbıltm buak-. aıldukJan 

lflzl mıktan 1 ~00 döttüm
dti t.ltladır. 

ın ~me

lttqAn bir 

cere kenarlannda, bpı ara"' 
lddanncla ttlrlü ıalıklar p 

düdllder çalmıyordu. 
Mıı•tfih .,............._ 

ı-, eyiçe ıl&aaaı,wdı. Bu 
-~..._,.. ... 
~rı•ıımi1alm, ..... 

kl~r 
bildirildi. 

taD Hz. b 
-.-te çıkma. 

y·~-- fki ay IOGt 
ra Aa&nQJ tqrif etme
leri muht•eldir. 

l ...... Hl. c;lt· 
i lilctertn.- •eıgntdlrter. 
E J)ün ,ıftl;~cn ~ 
)S. C.i H....ı..w 
- •••• dı ,. ......... 

rinde ._ eleise, açık 
yakalı tömlek oldufu 
w• nı.t~ lıadtJIJI'· 

_ ken törmüılerdir. f 
,........,.....,,. .. ,ııı111_.111uı'll''' .... ..,...._ 

btanbut • BirenLlw Ha
vai .poştaları tezyit 

~ili yor 
Vaı ayları ~sında B;rendi-

d - Atju • lstabul arasında 
ticari J11:kJiyatı tezyit ıtmek 

mabadile ita~ havı ntıardi 
J5 temmuzdan itibaren l'>u hat 
üuriııde haftada ikJ Ytrine Gç 
Hla' jcraanı kararlaıwmıetır. 

Tıyyar~ler JQndizidcm Sah, 
Peqembt ve Cumartcşi ıünlcri 
!~rekat rdcceJ.-Jcrdir. Tayaıder 
Mtanl}uldan aat ı 3,"5 tc kalka
Wttr • .ŞJrkd 111Jcu tariftlrrinde 
bQy(ik tcr.~at yapmJ§tır. _______ , __________ _ 

Yeni Karaafaç mıntakı

aftdakl k~ler •tiimm4i1Utt 
ar>n Mddine nfdıtlan1"11 lflC 

btı sene hasat nDaıyetlftde 
bfcret edeeektertftl Yunan 
hUk6met memmianna bttdfr
m!şterdtr. 

GırbJ 'f rakyanın dagtık 
ka;mın& lümet edep Ti1tk
ıet ~ fCklliİe mUS1atfp
thter. 

Asker bu1\ınan mın~
larda TijrJdct dajml "ft'~e 

anprya aluııda .allP!k~ 
~ıan Jcrlerdf ~ •1»-"' 
nna şahİp olma.JJlaktadırı.t. 

Bu ını11tıbdı sürek arul 
m~vcuı olm~dan Türk 
alalU onuancılıkla ve dav&r 
yedjcinncklc ıe~. Y11-

. naA bük&lmed ~nn mcv
çudl.7ceiAl ıman dikbre 
•JJrak bütüa bu bava
~ ~ Allıl •vN· 
4ea edcJtıderck y~'&Jet cıadş 
n hüb\met hesabını ~ 

mcJcte bu!ttnmuŞtQT. Türk
lere yapılın tuylk o d~ 
cedetttr ki tendi mallan 
nlan bu ormanlardan kuru 
yaprakları toplıyırık ha)'Tan· 
lmna bite yedtTebUmelerlne 
mümanaat edttmebedir. 

yıyafetlerile pifkit p ..... 
etleniyorlardı. Ali RıM 

...,.. 1ter •••len 
ettiti üzre ıavallılar hiulz 

.. YIİ1Mlil çiapw ~l 
llaltltklar .......... 

Kızlar l>lr ,q,ı ıene o 

acaJip lapJ.tlall. tlele 
--iti•, ,... ........... 
Werdl çıbtdıtı setlere 

ayak uydurmata ~ 
....... i,.llnlı.. 

Hapfye Hamm, eUacte 

hir destere ite merdivea
den inen Ali Rıza ..,.. 

"1'tlllll ı•• ..... bir 1e• 
-v ............ ........ 

. .... 

Al< .. •• A Zdr.(laıı 
Ovaklt ne sefil biı hayat l pallıyarak yürüdii ~nr• ö

IJÇ!rm4*te ....... dl nümdl chud •• 
1\ızan ~te almalıdır. llus - Ateksandr. is!lbı hal 
PlflStnıo mlidµş surette sy· etmek istiyor musunY 

............ , ... 11! .. . 

blaı \1111111'1 ~f J•l ~ - !Yet ~ ..UM· • Sanayi btrbit ... . 
~Ol' ... o.r.ck 'R.Ulfl"' u.... verpılıaln leftalevele Qiu 
Almanyanrn J1)23 son baha- - M .. kitt# u demtt- ....... ~ l v.ı1aı., 

miftH#I bullnm ıJl• • nnda ~~pıü- rnlf.. 
şabih Wr bw-. WklmdL Mümküa ............ 
Her gün Qlr ço\ kim~f!ler dir. T..., burada IYde kahı· • l•nW met>•...t.ı bu 

1111 Fmda toptan.nk llliQI. 
bak111 4'evtr gOııba ..... 
edeceklerdir. 

ma!ıvolu7or, inttbarlar biri-

birlnl takip edlyor(fu. Halbu
Jd i1f: kok• tayesinde bu 
......, ... •usa bir müd· 

y~ •m1111en 
ohıyOfduıı . 

kJm olur da 

hrl•Mdm. ftlr 
-...ıyordum; hbl.,... tlkrar ldyadımı 

rüeu edJyordum. Eter. osıra

Jarda bana kokain kazanmak 
için ,.ıadende çalıfmakhğını 

teklif ~yda d~edaı 
kab\11 ederdim. Sevgilim ba-
UııJ aJQ bu ıebre malik ~l
mak 1Cln h« ~Ji y~ 
Jwırd.m TıbU cbcvqnitP 
ballmde bir bozukluk oldu
,.. ~~ farkeU#er. fa
kat bunun neden nq'" cı.-

~uza m..,.1:,....e.r. ~ ~ ""'
~,. "1"9• .. •n ........ b'tr• 
on1ar - .... ..... 
..,.,._ adlderltrdl. Sama 

,.. bit ee7'" --- ...... 
-..aı~ .................. 
Nt1'ayet validem IŞt anlatriağt 
blştadı. Bli' g(fn pek bitıpttn1. 
V alldem yeslmtn seöeblnl so
ruyotdu, ısrar tdlybtc!u . O 
vakit ikrar ctdm: "Anne pek 
müthJf blr şoyo, koQiQC alış· 

tıml" 
Valkkrritt . Pfkıa fttkill 

l>lkllWI bAı& ~ ö
niindsdlr. Öylt tlJlllmı~ ki 
w. ~ töylendJ<>nl& Bilal 
•kitine. olqedı; "61ltrimdcn 

, ... akıyordu; 
A.. olunca b.bam .,.. 

nl ytnıU çaAtftb. vahct .. 
0ttı tmes'eleyl IÇft\iŞb. ~ 

rim solumda blr mliddet to-

.._ i .. i,_ •tlrme elııııl•r 

........ ıcr ........ 
inme Tnmlf ıaDf ınerdivenln 
bw•tma ~k~ 
••••W delıın,a,.. .tl
flnnlştl. 

"" Bu dester4 .. h•lrr 

" -DtlZ kira ... Ali 
Raz& 1>er.n en bü~ pr· 
dımaaı olmUflu. ;ek +k 
günlerde IUllP ..-manNak 

• dlalmeaiL leal tW· 
dldl bit ....... ,. tibl tu

........... pdtfdrme-
11 .. Nasıl razı mısın'" 

- t:vet -baba.., 
Ertesi gün validem beni 

ısabtter ştf ıhanestne götür-; 

~ Orade iti ·_, bdar kal· 
mıkbğım lhtm gfld(Aiftl s&f· 
lediler. 

Şifahan11c gimacklllfnıl 

takip eden haftalarda büyük
bit detuRl ew.ı pçtrk 
Kokain yokluğu bende bil· 

yut bit nii haaal ediyordu; 

bir tcJk cleW• itttüw et· 

Neyi 8kmı getirdka. 
Maf*'"ib, halim fenal~· 

tığı 7.amaa v-1'4•ml göz Jat

llft ile ıslantnlf ~firesi Köt· 
tertaıln öqüne ~tlyordu. O 
vakit dlşterlml llkıyor ve 
,tıabatnrl\iilt karar Teri7or
dum. Böylece aln hafta 

md-
ı\rcık PJubvemct Jw~•ed· 

hı\ Wma~~ "rbqi bıra· 
kıt-. 4okr,oalan ..... c 

tim. Kendi rızamla gf rmit 

oldukumdan beni çebreQ ala

koyamıdılar. lbeveynim nv

-'detlml ~nmee ertdlşeye dôş
tülıtt. Fabt lfttlc kokatn \~

lart111ty1caJI* bndiletlfte 
tmltn ecdM. BtTa .._, -. 
tiler • .Aııçak O 1AIDMdan Jd• 
blrGP elime fula w• ver-

+n-l .... ıo.-.ı.. .............. 
+ Bona komiaerl Kana. 

=========~~ ........................... ıııııtıııııııı .... " .. 

--~~-1~ lıılilmıiıııııııı.._ıiıııımıı.._......... de arazf illmalc 2, t z 
Vapur yokken b· et 

keıiJlr 1Pi? ı\nPra, l3 _. Bir Fran 

Şirketi Hayriye Bofuiçine gtupu Tiirkfye4e ve bilha 
.aiftşterl bulmalc idn baylı &ndırma ve İzmir havai~ 
.. la>4*W pPIVOI'· Pibt idare 
.hiru da mamuıiarllllll llVİAI- erazl kiralamak ve bural:ı 
sizfftine, vaatsiz bilet kesmek fenli! b:ı4c1bi }"aJIArak Uı 
~ •aJanMI üstilnl ver
memek yaJ;uf noksan .. cnntk ~lq 19rap ye 
ilbl ~ mlili dtL. .._ lkıtlat 'ftkalttlne mil 
~ dft Orta~en va- ~t ttm1şm. 

purabla~. ,,. ... ~~ ..... ..-------• 
iki iNiet ""' a ftnlt ftl'e> Y•nm Mil' cvd .. i 

ret memuraı cllllte Mt11tarchft VAKiT 
b;,d n ulaJdüJul9 wapma k.., 

HaJbukJ vapurun aelpıcıite 
kalkması bir olmUf.. ve .,cmur 
vapur YOl'ten ~ bntt ite• 
ti. Jldnd VlpUI' Jlayh f!Ç fel· 
dil( için ubk tramvaya binJMo" 
yi ~O.ündiıa ve biJCüeıi ıafak• 
lıklarfa btraber mcınura uzata· 
ra 16 llibl tadc ebne$int 

U:tn~~~~uru 
b6'1tlkml söVttdi \'C klşeyf 
~·· Keadislne tılçin hareket 
etmiı bir vapura bilet kestiğini 
'6fdum. 

a:u va~c, stf, tl«.iıli tOibC 
meçbur dtfili~ deıji. 

Bu !Mhci dofru, bttki yanlıt 
•l>ilk. f~t .......... 
bda açık tukınmat• vapurwı 
Mev.M ofli\ast dımtk defh 
~1 

IJT.......,. 
- ... r- .. _ 4"' .. -

Malam olduju üze~ 
kaime ile olan muamr 
Jibn nakite tahavvüll 
e1DU1nda gazetomi&İ 
bedeli dahi muame) 
umutnlyeftln ebmye .. -·çeye tahvil kılanm11 işe 
de o esnada altın ile
metelik beynindeki farlP 
tln cüa"I mlttıfavit ol• 
...;le gazete bedeli 
~r 30 para olarak 
tayila kıhnmlfb. Şimdi 
ile t.ltft' Ue lira iki 

tiakstzhkta istar tdtrek par:ı-
~) •tr11tfdl. Ostclik benftn Yft'ml 

-~-----=•-=•1 lql.ii;n o.ıa ve bilet Q •ada 

diler. 

zu ıi~clece tecavüı etırl 
ınif oldupndan gaze
temiz bedeti hlsapça 20 
para kadar tezyit olu.Y. 

' 
Taypre cemiyeti ta- kaldı. Orada btll\111an iskde 

rafından yakinda AYrU- iltt.'ttıutl:ı.flnd4n bir ut ta bil.im 
· • L .. ~ müıuı"'1f.'n · h•>Titfe l'C!lTe'CU-
,aya flnderi~k tale- yordu. 8u doi!ru mudµr? 
iM laılcbnda taflillt ldıtcnln bu )·olsuz:oıtan haberi 
beşinci sayıfamız~. vır 1111. 

*. 

mak llttfıa etmekle be' 
raber h.ıka airan ~ 
memek için ceridef 
havadis refikimizle bilit
tifak yalnız on pa 
tetyit edilmiştir. 

kumÜ Yazan:~eşatNu~ 
,titncfe Lir neva evlat de- ki de laalcika&eD öyle idi. ..- 8*W 

1 
Seni ~klıti 

•• • nekadar olsa ~. .. 1 ali madun ... 
ötekilere benzemezdi. Ali.. .. .. ... 

O... ........ teessftr g8sterdi. Ne de 

ç il L:...! aa.ı& --oau on 111111'1 .,._ 

tıp diferi b~. Bir 
cffla o q Ali Rıza B.de aq-

..,.. 

da bemca hemen y~ına ...,.., M>~k. nde 
.. .... .!aılfL Ydza bu lcad• .._. olduğu hal· 

• • ~-- ilan · Wte-
..... h ......... . 

aaaıeret u1clurdu. Ka 
w.i örtlMık itia ao .. 
ne yhsib bir yalana 

zemesi~deD korkuyor, 

bir ~iare ie 3nüne , .... 
Baba, .... bet OD 

lca bir w.n ôteden 

elen irımMlfhlS.r~ 

dıpnya ...... lahÇlj'9't. 
........... oW,.. ....... ,.... 

f*M ........ . 
y ... Mt lece ~ ftldt 

..... a aottt clo1U a 
yor, ~ndı ıiddetli 
................ Nlll• liN'd1. oflıl Şetket )'anina airdl, 

1oııwa ve ma~cup bir t.. 
wı. Jlltalmtn ~ .. ,, .. 
.... F.JiAi ,, .... . 

1 ....... ,.-...... .... 

ttk .. 19eU1 ~ o.itil 
.. ... _taKIMI-

rr ile pbldantu 

yordu. 

AU Rnla B.: 

- Sen hd& m11ın 



Fena bir hadise 
ta 

Jki güııdiir gaıctelerde bir 
mesele mflnakaşa ediliyor. 
Çapadaki beden terbiyesi 

.ursu talcbc::ıindcn bazıları im-
'lıanlan.ıa nıuv:ıffa.k olmıyarak 
~tinmiişler. 

f~t~ bu gençler, haklarının 
·alı~i ı!arazlara kurban edildiği
·•i ileri sürerek r... \aarif vckale
Jne ·k· şı a} et etmişler. Bu da vayı 

·üdenler. çocuk değillerdir. 
vatanın dört köşesinden toır 
. <1nmış muallimlerdeıı mlırekkep 

. ir heyettir , fial:sızlıklarmı 
~ile lıilc bu işe giriştiklerini 
ır aıı · · . ıçın bıie l<abul etmek istemf-
onı F · z. rkat onların hak telak-

'<i ett 'ki · 1 erı şe.vin, hakka pek 
-tl Yakın olması ihtim:..Jini de 
J'ôzden uzak tutmuyoruz. 

Esasen bizim meseleye karış-
ttıanıızın b b" se e ı ne döııt>n genç-

ıeri ne de kıymet ve gayretini 

#akandan O'. d'""~ - ls ı· ~ur ugumuz veç ı 

'!liltahassısı müdafaadır. Hayır, 
t>untar1 ı · .. il uç hırı değil. Davaya 

~a.~ka bir cepheden baktığı ıııız 
Jçın endişeleniyor ve elem du

Yuyoruz. Ya~ları, cemiyet için
<lck· 

l vazife ve varlıliları ne 

olorsa olsun bu davada talebe 

ile muallim karşı karşıyadır • 

ffocay}a taleberi lıassiın mevki-
lctind - -e Rormek, sade önınınfi 
h ... -OCalıga Yakfetıniş olanlar ıçm 

çletil her saadeti yarinki nesi!· 

~rden bckliyen bütün vatan

daşlar için acı bir Jıadisedir. 
Muatıim de iıısantiır. şeytana 

llYabilir, fakat lıocahğın mukad-I 
€fes hudutları dı~ırnfa. Eger gü

flah btı hudutlar içinde ise J<a .. 

bahat, cinayet kadar iğrenç 

görünür. Bununla beraber, böy

le bir hadisenin çıkmasından 
1UYduğumuz üzüntüyü, başka bir 

li.ınitıe avutuyoruz. Bu ümit 

lı&tlur: 

Vekfüet, mes'eleye elatmış ve 

klYmetH hir maarif şahsiyetini 
işin tatıı··k· · · · '' me memur etmıştır. 

R.ttlvan Nafiz bey, irfan muhiti
ni sar( -<\n lıadisclerden elbette 
b' ızden fazla bir hassasiyetle 
lllüt-..: . 

·---.ır olur. Hakim şayet bır 
Yaba · ncı olsaydı ona : 

Günün siyaseti: 
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Balkanlarda esmiye baş

lamış olan geçimsiı1ik ha· 

vası küçük sağnaklar halin
de devam eaiyor. Bir ta
raftan Yunanistan, ltalyanın 
vesayasına rağmen, müba

dele ınesailinde aykırı bir 

hareket takınarak·· Ana kara 

müzakerelerini akamete uğ· 

ratırken diğer taraftan da 

Yugoslavya saltanata ile 

Sofya hükumeti arasında 

hüküm süren anlaşamamaz-

lık devam edip gidiyor. 

"Atina" nın taallülleri 

He hudusa gelen vaziyet 

henüz müphemiyet ifade 

ettiği, ve Avrupa efkarı 
wmumiyesinde tesir başla
madığı halde Sırp - Bul· 
gar münasebatındaki bo· 

zukluk, son hudut hadise· 

leri dolayısı ile oldukça 

heyecanı mucip olmuştur. 

Vasat Balkanlarda, hali 

hazlrda görülen endişeli 
vaziyet ile en ziyade alaka .. 

dar olan hükumet İngiltere 
olmuştur . İngiliz hükumeti 
şimdiye kadar Fransayı tak· 
liden Sırp, Hırvat , Sloven 

saltanatına yüz bulmuş evlat 

gibi bakarken, amele fırka· 

sının resikare gelmesi vazi· 

yeti tamamen değiştirdi • 

Kaviyyen tahmin olunduğuna 

göre "Makdonalt,, hükumeti 

Bulgar noktai nazarını h:ıklı 

bulmakta ve "Pirot" misa

kının tatbikine taraftar ol· 
maktadır. Hatta l.:um.lıanın 

Belgrat nezdinde bu mealde 

bir teşebbüsüne bile intizar 

olunuyor. 

Eğer Sırp • Bulgar ihti
lafının halli uzayacak olur-

41: 1-lakkı bütün çıplaklığile 
<>ttaya çıkar. Kabahatli lster 

t~lcbe ister muallim de olsun, ne-
ttcc · 
·~. ıuı1 çirkiııli!'ii hatta iğreııç-

sa Cemiyeti Akvam mecli
sinin eylül içtimamda mü
nakaşa edilmesi de muhte

meldif'. Amele fırkasının 

bu suretle Belgra<lm ha

rekatına muarız bir cephe 
alması diğer itilaf hüku
metlerinin siyasetinde tesir 
icra edecek bir keyfiyettir. 

"Sen Ceymis" kabinesi ta

rafmdan yapılacak bir te

şebbüse Fransanın da, velev 

iste miye;ek ols~n iştirak 
edeceği şimdiden tahmin 
olunabilir. Sırplıların şark 

komşularına karşı göster

dikleri mütemerridane ha· 

h1el değişrneı. 
.. Cürmü iı:.pat edilen taraf 
<>Yle b'. . ıı ceza görmelidir ki 
ırfan t . . 

Yerli malları sergisi 
sanayi birliğinin yerli 

mallan için C.H.F binasın· 
da açacağı serginin bütün 

tertibatt bitmiştir. Eşyanın 

23 temmuzdan itibaren yer

leştirilmesine başlanılacak

tır. Fırka binası bütün eş

yayı teşhire müsait olma· 
dığı için ayrıca binanın 

karşısındaki erkek muallim 

mektebi de sergiye tahsis 
edilmiştir. Sergi heyeti, Fır

kada yalnız ipekli eşyayı 

teşhir eclecek, diğerlerini 

erkek muallim mektebinde 

gösterecektir. 

Sergi 8.- ıo gün devam 
edecektir. Sanayi birliği 

stlf'giyi ziyarete gelenlere 

dağıtılmak uzere "Yerli 
malları nerede bulunur is-

" 
minde bir kitap ta hazır-

latmıştır. Bu broşür, yerli 

mallarının nerede yapıldığı 

ve nereden tedarik edilece

ğini göstermektedir. 

Serginin ağustosun ilk 
haftasında açtlması muh

temeldir. 

San' at mektepleri için 
Kazanç ve ınfısakkafat vergi

lerinden alınmakta oları nıaarif 

\'ergisinin yüzJc altısını tecavüz 

etmemek şartı He Maarif veka
leti san' atlar mektepleri için bir 

tahsisat tefrik edecektir. Bu 

rinde hıfzolttncı cakhr. Bütçeye 
konulacak tahsisatm dört yüz 

bin lir.avı 

şarttır. 
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hareketin Nöyi muahe

desini nakız bir mahiyette 

olduğunu ileri sürüyorlar. 
Eğer "Taymis., ve "Tan,, 

m Balkanlar hakkında yaz· 
dıkları makaleler mukayese 

edilirse "Trüdünyon" lar-

la Puvankara kabinesinin si .. 

y~setleri arasında teuhüre 
başhyan ihtilaf kolayea gö-

rülür. 
Londra hükumeti Pirot 

mukarreratmın tatbikini ta

lep ederken nim ı-esmi 

"Tan,,, "Hadiselerin Sırp 

toprağı dahilinde yeni Bul

gar hükumetinin dairei nii

fuzu haricinde vukua gel

diğini ancak tecemmuatın 

Bulgar toprağında vukua 

arıhınıiz bir daha buna 
benzeı· ı k <l e eterden kıyamete ka-

rekete sasen maiıafili siyasiye· 

geldiğinden Bulgaristanca 

sıkı bir tarassut tatbikile 

hadisatm önüne geçilebile-ar kurtulsun. 

-----.~ 
Divanı ili 

Ankara, 14 - Dh anı .\li 
tcrnn1t · ızun on Sekizinde hc-
Y\!tl tınıt · . · . ımı) e içtımaını aK-
tcdcc:ekr f)' l\ ır. ıvanın davetine 

l 
l~hmut i.\Iuhtnr Pa.::amn ica-

>cti ·· ı ' şup ıclidir. i\laamafih Pa-
şaııu1 vcl ·ı· b 

' 1 ı uradadır. lçti-
nıaa iştirak cdctcl~tir. 
T'· . 

de aleyhlerinde tesir icra et· 

mıştir. Bu sui tesirin izalesi 

için Belgrat hükumetinin 
rücu tarikini ihtiyar etmesi 

~arttır. 

Sırbistan ile Bulgaristan 

ceğini,, ileri sürmektedir. 

~rk ocatı balosu 
1 urk O· v J I" ~.:ıgınuan: Ocnğınııza 

.11ıncti dvk t ·unnıı h:m zevatı ıımh-
~rctne il 

b 1 
e ınuc·sscsata her sene 

a onııız i . h • . _ cııı usnsı dn vetıye ler 
P.oıtdı:r:lm t' ktc idi

1 
bu sene ka

ııuneıı da t· ~ ve ıyeler ınfılga oldu-
ı:-tıııdan n 1 -~ . ıaa suf hıç kimseye 

arasında ıühur eden ihtilafa 

Fransa ve 1ngilterenin 

müdahalesi bu sene zarfın
da ikinci defa vukua gd
mekteair. Son ihtilafın en 

bariz sebebi olan hudut 

hadiseleri hakkında birkaç 

gün mukaddem bu satırlar· 
da lüzumu miktarı tafsilat 
vermiştim. Sirplar hüdutta· 

ki komiteler meselesinden · 

başka bir itiraz noktası 

daha ihdas etmişlerdir. 

·Bulgar hükumeti M. Ra· 

" Tan ,, tarafeyne itimat 

tavsiye ediyor, eski husu

metlerin idamesi ile sulhü 

müsalemet devresinin ihzar 

edilemiyeceğini söylüyor. 
Ancak bugünkü günde 

Belgrat ve Sofyanın arasını 

açan mazinin hatırası de
ğildir. Arada daha taze 

akan kanlar, enkazı henüz 

düzlenmemiş köy harabe· 

leri, harpten on sene son

ra tehditle yollara düşü

rülen muhacır kafi]eleri 
var. Eğer Belgrat hükume
tinin hükmü albndaki ara

zide tevali eden bu hadi

selere bir netice verilmezse 

" Tan " ın Bulgaristandan 
l;Onderılmiyecekiir. 

1'· 11.r~ Ocağından: Ocak balosu-
na iştirak t • 
11 · • e mek ısteyen ocak-

l ı arın Türk Ocnğııı:ı. müracaat~ 
arı. 

doslavofun affına karar 
verdi. Sırplar, M. Rados
lavofun Bulgaristanı 1915 
te harbe sürükliyen başv~· 
kil olduğundan dolayı, bu 

talep ettiği emniyet ve 

mazıyı nisyan siyasetinin 
tatbikine imkan kalır mı? 

Af. Gayur 

milracaah 
Sanayi birliği muamele 

vergisi İçin gene lktısat 

Vekaletine müracaatta bu -
lunmuştur. Bu defa hiç ol· 
mazsa bu verginin yeni 
gümrük tarifesinin tatDik 
tarihi olan teşrinieYVele 
kadar alınmamasını rica 
etmişlerdir. 

--·~ . 
Fırka binasında çay 

ziyafeti 
Geçenlerde üst katı ta

mir edilen C. H. R bina· 
sının küşat resmi mitli bay
ram olan 23 temmuzda 
yapılacaktır. Küşat günü 
salonda bir çay ziyafeti 
verilecek ve şehrimizde 
bulunan Meclis reisi Kazım 
ve Başvekil ismet Paşalar 
Hazeratı da davet edilecek
lerdir. 

120 cf ~s Buğday 
Eskişehir ziraat istasyo

nundan şehrimiz ticaret . 
ve zahire borsasına "120,, 

cins buğday tohumu nü
munesi gelmiştir. Bu nü
muneler borsada tahlil 
edilecek, en iyi tohum se

çilecektir. Seçilecek olan 

bu tohum memleketin her 

yerine dağıtılacaktır. . , .... _ 
Daha nekadar 

beklenecek ? 
Türk malı olmadığı ba

hanesile derilerı geri çev

rilen tüccarlar İktısat veka· 

letine yeniden müracaat 

etmişler, iade edilen deri

lerin daha günlerce ambar 

ve antrepolaröa bekleme

mesi için bu hususta seri 

bir harar ittihazını rıca 

Traobzon, 14 (A. \.)- SLir

nıcnede em,.ali ~üriilmı:nı ~ 

scylaptan dereler taşarıık ba
zı kökriilerle yirmiyi mi.itc-

caviz cHikkı\n, mağaza yıkıl

mıştır. Su yatı mektebinin 
yatakıme, yemekanc ve depo· 

su yıkılmıştır. L\: erkek \ ' C 

bir kııclın boğulmu~tur. ı1:nkıız 

altındıın çıkarılım iki ki~i tc

da,·i edilmektedir. l\lezruı\t 

Ye ağaçlrır fena halde hasar 
zede olmuştur. 

• 
iz mirde 

~ ... ~~· 
Geçiştirilmiş bir kaza · Bu seneki istihsa-

Esdıe öğrendiğinı]ze göre ------------1" k k } 
Kü"'ük Haberler 

1 1 at ÇÜ ffiÜ emme RoLert Kolej Türkçe kısmı ıııü- ,.. 

dürü J-füseyin B. evelki · güıı "B kt k d k f lzmir, 14 ( AA) - Buse-
( Kılyos ) ta mühim bir UCı1iZ 1 l usan l • ,. ncki jstihsalatın miktarı 
kaz:sı geçirmiştir. Denize yüz- ':Hakimiyeti Milliye,.de şudur: l\laııis:ıda, tziiın 50 
nıck üzre giren mumaileyJı pek my.badele m-/lzakere5i hin, Tlitlin 36 bln~ Pamuk 
iyi yüzmesine rağmen bir ara- hakkında çıkan makale 509 bin, Arpa 4 milıyon, 

lık ku Tetli dalgalara ve akıntıya «Hakimiyeti Milliye» refiki~ 
mizin dün Ankarada çıkan ııfıs· Buğday 6 mil)'On, Bal.tla ı. 2 

kendini kaptırınıc: ve bu c·s·ıada o bı·n • hasındıı , Siirt nıeb'usu .Malı- hin kilodur 1..:.' 'u ' 
tahlisiye memurları tarnfıııdan t b · ı 1 ınu eyın ır Bıktık, mandık .» rfüQ;day 6 milyon. pa amut 
kurlarılmıştır Geçmiş olsun. ' isimli bir l'l;ışmakalec:i -- 1 ıırl< 2co hin, Tütitn JOO bin 

---- · ı ı TelR"raf b:\bı.a'Keresini istilıdaf 
Almanyada kadınlık c:'1cn bu makalede Mahmut B. kilodur. Cziim p;cçen senekine 

h .1,. •1 · ezcümle şunları söylemet..tedir: nblJctlc O, O ..ı.o. Tütiin O O 20 
,... • _ '!;[.f;cra:": Türk ](adın crMiizakereiniıı, Vuna.ııltlarm 

k
. b 1 1 d fazladır. 

birliği namına Berlinde ı ey- dediği gil>i tcşrinievve e ca ar .....-~---
ııelnıilel kadmlar kongresine ve daha bir ·(OK seneler g(!ri 

iştiraki~den reis vekilimiz Eizayiş knlın<!sım.j~n eııdi.şe edecek b;z 

S 
LJ ., d .. ::ı ~·ou değiliz. .. ... ,,, ~ r t ..... ,, 

uat: ~ n ır.vormuş vı'l>'.. Hükiınıct .. kendisine • d 'fı2~n: 
umumi kadwlık hareketleri vazif~yi ell::leHe biliror. Miiza-
l1akkındaki kera:t te:ılılııır edebilir. Teahhu· 

' Arivinde çok samimi 
karşılandılar. 

( pazartesi günü ) S<ıat 14 tc runa meydan verilmiyecck olan 
da;fılfünun konf~raııs s:llODtında şey Türklerin hak ve nıenfaat~ 
·anlatacaktır, herkes gelebilir. 

-....c:--

Ekmek nerhi 
Şehremaneti lktısat mü· 

dürlüğündeki nerh komis
yonu dün Kemal Ömer 
Beyin riyasetinde top]ana
rak yeni ekmek nemini 
tesbit eylem!ştir. Yeni ner
he göre ekmek on para 
fazlasile 1.6,5 , francala da 
ı o pal'a indirilerek 21, 7 5 
o\arak kararlaştırıl ştır · 
Dünkü kararla Emanet ile 
ekmekçiler arasındaki nerh .. 
ten doğan ihtilaf zail ol-

muştur. 
ŞehremanelinJen: T cmmuzun on 

altıncı sah gününden itibaren 

ekmeğin kilosuna on ahı buçuk 
ve francalanın kilosuna yirmi bir 

lcuruş otuz para azami !iat vazedil-

di~ ilan ohnnır. .,. .. 
İzahı izah 

7 ürl( Ocalzndan: 11 temmuz 

929 tarihli gazetelerde İstanbul 
Türk Oc~ namına matbuata 

tevdi etti~imiz bir tavıih intitar 

ctmi~ti. Arada geçen günlerde 

bu tavzihin kendi ruh ve maksadı 
haricinde bir tefsire m:ır\12 ıu:idıQını 
teessürle öğrendik. Türk r Ocağı, 
halkçı ve milliyetçi bir müessesedir. 

MemlekeUn muhtelif tedris ve 
terbi)·e müesseselerine mem.up olan 

gençler tarafından aktedilen \çti

maın ruhu, Türk Oca~nı tesıs et

miş ve yaşatmış olan ruhu~ a'tnidir. 

idare heyetimiz bu içtimaı ıf ade 
etti~ mana itibarile bilakydüşart 
tasvip etmiştir. Tarafımızdan ne,re· 

dilen izahın yegane maksadı ise 

tctimaın gençhlc tarafından hu6us1 

bir teşebbüsle vukua ~tjrilmit 
olduğunu tasrih etmektir. Türle 
Ocağı, bugünkü Türk Devletini 

tethis eden fuilli~tpervertiA~"'e;u. 
larına munı olan her~ bii 
fikir ve hareketin tabiaten ~ 
rudır. 

., 

lerıdir. Bunları bir an ev\'el 
istil sJI için lıükih~fin elinde 
kanuı1i vesait ve imkan mav
cutlur. 

Artık Ankara Vııı12nlılarla 
·yeni (Saslar dahilinde, yeni ıniı
zakercler açmak ı, arnrmda de
ğ ildir. Yaptığı birçok tecrü
be! erden kafi derecede ders 
aldı, koın~umuzun oyunların !an 
dönekliklerinden, bıktık, usan
dık.» 

"' şehremaneti, bu seneneııin 
birinci gününden haziranın 15 
inci ~ünününe kadar lstanbul 
bolcdiye lmdutl:m dahilinde 
11, 953 lcişiyi cezalandırmıştır. 
Bwılardan 709 ceza scyrü se-
fere aittir. 

* Kirli ve yırtık paraların 
tebdili hakıkda hazırlanan talf.. 
ıııatname projesi bitmiştir. Bu 
talimatname esas itibarile para 
tabdili kanununun tatbikatına 
aittir. 

* Veni gümrük tarifesinin 
tat'ı bitmiş ve neşredilmiştir. 
Tarife, 1 teşrinievelden ifibaren 
tatbik edilecektir . 

* Aydın' meb'usu Reştt Galip 
bey İsviçre ve Danimarkada 
,aktedilecek iiç muhtelif J,ongre
de memleketimizi temsil etmek 
üzere tiirkaç gün sonra şehri
"mizden mufarakat edecektir. 

• Hariciye milsteşırı Numan 
bey birkaç gün mezuniyetle 
şehrimize gelmiştir. 

• Moskova sefiri Huscyin 
Ragıp Bey Ankarada Hariciye 
vekaletile temaslarda bulunmak
tadır. 

• Tütün inhisarı umum mü
dürü Behçet Bey İı:.taııbulda 
yapılacak olan \'.arton fabrikası 

hakkında Ankarada J\\aliye 
He ~erüşmüştür. . _ _ 

* DahHiye \'ek1'1ı Şuknı K1'ya 
B. Beyazıt vilayetinin merkezi 
olan I<aralCösei:le tefti~atla 
meşguldür. 

• Ankaramn imar planıııı ya-
pan ve tatbiki ile meşgul olan 
M. Vanseıı iyHeşmiştir · 

• Emniyeti umumiye miı<lürii 
Rıfal B. bir haftaya karılar 
tedavi edilmek üzere Alın:ıu}·:t~·a 
gidecektir. 

• R.ftSumatta iş fakip ect~e• 
ticaretaıleleriıı IPİll\&htiınioi de 
imtihan edilecektir. 

Artyjn, ı .ı(Y akıt)- Dahiliye 

vekili ~iikrü Kaya Bey ,-e 

ordu miHetti~i lzzettin. Sedat 
ve Emin Pıı, ·ılar ile maiyet· 

lcrl, havanın ya~murlu olma
:;11111 rağmen ytiksck dtığlan 
ı.\~arak dün 'ilt'lyetimiıc gel

diler. i\ li,afirler. Ba~ta \' ull 
ı hııtm B. olduğu halde l laik 

fırka ı, Tlirk oc:ı~1, Tirnrct 

oda~;ı reisleri. cnclimcn aıa

ları tarafından viByct smı.

rından kar~ılanmı~lardır. 

I folk Dahili)!! Yckili ile 
kutmındanları kar~ılamak için 

~cfürdc yol ~cçitleHni tutmur 
hır, co~lüın für sc,·inç içinde 

idiler. 1 lalkın kendilerini yok· 
Jamıyıı gelen sovgili ,·ekili 

güler çehre ile, herkesle hoş 
beş ederken görUncc :ıütiiıı 

dertleri ve elemleri silini) or. 
yerine elmas 'c kun·et l· 

man konuyordu. Bu~iin Art· 
\' inliler için unutulmaz ı~ut· 

hı bir giindii . Çünlüi Şıikrü 
Kaya B. topraklarımıza ayak 

basan ve dileklerimizi yaJ..ıo-

dan dinlemiş olım ilk Ctiın· 
Jıul'i) et nkilidir. Bunun ~e· 

rcfine !'iOkakhır ve hinıılar 
kırmızı \'C yeşil bayrakla rl.ı 

::ıiblen mi.-tir, 
l lalk, ya~cı~ın dimhuriyct 

ye halkçılık qiyc bağ'rıyor-

du. ~lbıı.firlcrimlı geceyi 

i. tirahatlıı geçirdiler. Erre:;i 

gün vekil B. öğleden e\·\·cl 

mAlyeqcri il bii:llkte t~tk~· 
katn başladılar. 1 laJkın dılek-
terinl biz;1,~lt dinlediler. Saat 
ikide hiıkômet . komı~'lndıı 
memurları. cemiyetleri kahtıl 
ederek lltl~ et ve halk i~lcri 
lıakkında uzun uudıya has
bihat ettiler. Bugün ıtyni ka

Jabıılık arn Jnda mi~unrlcrl· 
ıııiz şehri tcrke<.krcl_( halkın 

.. ı 'n gelen ta~kııı ve yure ac 

A
damın biri ga~etede d 
okuclu<hı bır ha

beri arkadaşına an· d 

lattı: at 
- Şöförler şirket yapa· ıı\ 

cakbırmış l :d 
l 

Öteki cevap verdi : 

- Hep bir.den adam nu •u 
çiğneyecekler ? r 

• 
liftte -bale! . 

Şehremaneti, ( 4000) 
1 

lira vererek b~h~
yeden meşhur T•· 

me-ball,, ü satın almışt.ı; 
Şimdi de (5000) lira s~rf: : 
le bu küreyi tadil ettırd,. 1 
Bu tadilattan sonra artık i 

! 
bu küre, saat (12) de pat-
lamıyacak; düdük . ;;}.., ·: ~ 

. muavın erın· 
,..4~•" cnıını 

d Şerif bey dostumuza 
en düdük 

neden top atılmayıp 
öttüreceği sorulınuş ve şu 
cevap alınmıştır: 

_ Ya efendim; so~ra 
·. attıl dıyc 

şehremaneti topu tle 
alay mı edesiniz? Bu sur~. 
borumuzun öttüğünü rs· 
termek istedik; fena mı 

··~-~ti!:. ··············::::: ........... . 
··•·········•· l . '·1r:ı<:.1ml:.ı Kar..;ıı c on-
alkı~lan 

dlilcr:_· ____ -:_ 

lll~iliYR l~ili B!!!~~ 
Be~ a/.ıt, 1 ~. (ı~:A?. «1 Beyc-

h ili re vekili Şulmı kc1} . t . . 1 Bcr:ııı 
tendi rcfıt'kaclı:rıııc e . . 

. Be\' ile Suphı 
valisi 1'..tncın · d ıtıı 

P ınr buh1ıı lifi 
ve Kadri ıl~ıt' ile-

.. aat H te 
halde bugun :. k . 

·. , hıtlk \'C l 
yaıı<lıı ı.ı;d nıı:-lcr. . 
• 

1 
}.:ar·alanmı~-

tn:\t t·mı hııt an • ' .. 1 
• 1 1\ \' bir ıııut -

lardır. \"eki l!. [·. 
.;onra fl. •1 

det istirahattıın · . t. ı·k
··ıt ılc Jır ı 

katlcrlndekl zc'' , .. , .. 
6 la Kıınılw~c~ c 

te :-;aat 1 t . 
hareket ctm1ilcn __ ıır_. _....., 

Da;ülfü:U~~e Me~a.-
tibi aliye talebeler•m 

toplanıyor 
·ı ·\·eden: Son J lc,·cti certı >ı, \ 

J n ·lı ı... arr:-111< a 
Znmaııl:ırda ~c ır h 1 
·" . t a"'-1 1 .. ·den 'azı ye ' 
t:ıh:ıc c u' l: .• t •[eh· 

k \'C -.111 c 
k la ııl)ru.-ınc · 
ım' ı-t ı . · ·in ınc-

. · le ctnıe"- ıı.: 
l'ilnılcrı ıı:ı 
· . c l):ı rii lf ll lll1 

}"}tihi Mı}C ' 
" l. t·ılebclcrinin p:ız:ır-
~u:t )Htı ' \t·ııı TLirk 

14 tc • 1 
tc:-i ;;:ıut · ··r 

1 • Jjıti hinn-.ııı;t tC';'I 1 • 
Tııh.:hc .>ır "' 
k•ri ric ı olunur. -- Nafia vekili -

Ankaraya döndü 
.Ankııra, ı-t ( Yal"ıt) -

1 ııünii ı\ nadolu hat-
Pcr~t}rn X' "' 

ftl. • cıkın Nafia 'ekili 
tını tc ~c ' ' 

l · l)·ıl1 il\ det etnıi~tir. 
)ll s.ı ' 

imar müdürlüğü 
Ankara, )4 (\"akıt) 

ı ·· aı··ırJü*ii için )' cni~e-o111r nıu ı;· 

hirde şel\rcminlerinin ika· 

muhsus bina uıh is metine .. 

edilmiştir. ~ ., •• ttnJP 



-----·---Ttirkiyede Hariçt Gueteye gönderllecelf mektupların üzeri~ 
idare içinse ( İdare ), yuıya aitse ( Yazı ) Kuruş Kuruş 

işareti ltonulruahdır 
t .Aylı~ı 150 000 
3 • 400 EOO 
6 • 750 J450 

1 t • J400 2700 

a .. .a.n11an n:eldaplann tac!Ulııadea. lnymntt
mubdderem mektuplara konulmat ~ 
k•J'bOhauındin Ye lllnlann mlbUMrtcatmdan 

!dare mHul d•ttlcllr. 

-=Hava °4!edikli küçük 
zabitmakinist melde .. 
bi müdüriyetinden: 

lstanbul--Y eıilköyde, Hava gedikli küçük zabit makinist mekte
binin kaydıkabul tcraiti zirdeclır. 

MezkOr evsaf ve ıeraitt haiz bulunanlardan istida ve vesaiki 
IAzime ile 929 senesi ağnsto$Unun birinci g(inünden Jtibaren Ye-
1ilköyde mektep müdüriyetine müracaat eylemeler! IAzımgelir , 

İstanbul harıcı.Pda bulunup ta vaziyetleri ~eraill duhule tevafuk 
eden tAtipler dahi birinci maddede zikredilen vesaih mektep mil· 
düriyetlne irsal ile alacakları cevaba göre hareket eyleweleri 
icap eder. 

1 - Şerait. 

A- Türk olmak. 

B - T alıplerln orta mektep Qise ıeklzlncl ıınıf) tahsilini 
ikmal etmlt ,.e asgari onaltı y8§ını bitirmiı ve azamı yirmi 

yaşında olmaları lazımdır. Orta mektep tahsilini ikmal edenlere 
orta mektep tahsilinden yüsek tahsil görenler imtihansız olarak 
hhl edilirler, Şehit, Malol, askeriye san'atklr cvlltlarlle ecnel>i 
diline vakıf olanlar tercih edilir. Mektekp hdroau orta mektep 
tah~ilinl ikmal edenlerle dolmadı~ takdirde orta mektep tahsilinden 
dun tahsil görenlerden müsabaka lle alımr, 

C - T amüssiha bulunmak. ( hastane lieyeU sıhhiye raporu 
lazımdır) 

D- Ahlakı mazbut olmak Ye hiç hır cürOmle maznun veya 
mahk~m olmamak, 

E - Mektebe kabul edilecc~ talipler gedikli güçnk zabitler 
h.Uındakt 1001 numarala kanun mucibince muamele görürler. 
( me~tebl muvaffakıyetle ikmal edenler hava lutaat ve müesscsa· 
tında altı •ene müddetle ılayl vazife edeceklerini kltibi adilden 
musaddak ıcnedl maırutla taahhüt edeceklerdir.) 

2 - Müddeti tahail iki aenedir. 
3 - Kaydıkabul 1 O eylül tarihine kadar devam edecettn· 

den ondan sonraki müracaatlar makbul olamaz. 
4 - Derslere eylül on bqmde baılanır. 

Karyola ve battaniye 
münakasası 

~laarif vekaletinden: 
Orta ve musiki muallim mektepleri ihtiyacı için münakasa muzayede 
ve ihalat kanununa tevfikan kapalı zarf usulile 1~ 7-929 tarihin
den 1-S.929 tarihine kadar münakasaya vazedilerek mübayaa 
edilmesi mukarreı (400) adet karyola ile (700) adet yeril mamu· 
IAtından battaniyenin ihalei kafiyesi l·B-929 tarihine mOsacfif 
perşembe günü saat (15) de Maarif vekAJcti mübayaat komisyc· 
nunca yapılacaktır. 

Şartname sureti musaddakalanm almak ve numuııelcrJ görmek 
lstcyenlarin Mf. V. mübayyat komisyonu riyasetine müracaat 
etmeleri lüzumu i15n olunur. 

Devlet demiryolları 
ve liınanlan malze
me dairesinden: 

Kayseri boz bölüğünün aJn aylık et ve ekmek müna
kasası 25 temmuz 929 perşenbe günü saat ıo da malzeme 
dairesinde icra edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde 
saat 9,30 za kadar umumi müdürlük kalemine vermeleri 
Jılzımdır. Talipler münukasa şartnamelerini 2 lira mukabilin
de Ankarada malzeme dairesinden, 1stanbulda Haydar paşa 
ma~azasından ve Kayseride Kayseri- Sivas inşaat müfettiş
liğinden tedarik edebilirler. 

"Vakt ,,ın 15 Te1nmuz 1929 tefrikası: 99 
' ' 

•. ' ~ • . : · 1 ' . . ..• , .. 

Demek Amcrikcıhsınız öy

le mi? Hoş geldiniz. Fakat 

müsaade buyurunuz da bir .. 
şey sorayım. Buraya nıçm 

~t: nasıl girdiniz? 

"Cones,, dedi ki: 

- Beni aradıkları için 
girdim. Beni memurini 

adliye takip etmiyor.. Bili 

perva hüsnü niyet sahibi 

bir adam olduğumu söyli· 

yebilirim. Nasıl mı girdim? 

Pek basit şey.. Açtım .. 
Hiç olmazsa bir lokma 
ekmek yemiye mühtaçtım. 

Kapınızı çaldım •• 

.. Kellerman • tsözünü 

kesti: 

Hizmetçiler burada 

yatmazlar ... Ahçi bdın uyur· 

«en çok horluyor.. Evin 

'!lmlanna zıngır zıngır zın-

gırdatıyor.. Burada rahat 

uyumak için şu kulübeye 

geliyorum. Adamlarım yolun 

alt tarafındaki sayfiyede 

otururlar. 

"Cones., devam etti: 

- Cevap alamayınca 
pencereden bakbm. Yeme

ği gördüm, ve.. girdim. 

- Sinemada da tıpkı 
böyle olur ... Sizi şu sofra· 
da oturmuş keyifle yemek 

yerken görünce, bu man

zaranm perdede ·ne kadar 

cazip olacatım düşündüm. 

- Siz manzara, vaziyet 

deyiniz.. Bir de benim ye

rimde olun... Haftalarcadır 

ben bu ~bi sahnelere ma-

ruzum. •• 
-· Dotrusu beni çok 

a1aka~ar tdiY,oraunuz... O 

Samı KU(UŞ 

Büyük ve ya blr çok defa içi.o. verilen llAıılarla 
hususi mahiyettelcl 114nların ücreti 

6'-8 lnd aayfıda 
s • • 
4 :ti • 

ıuo 

25 
40 

idare ile kararlaştırılır. i ,, • 100 
1 • " 

~ 

Cautemlıa hıuuıt iJb lulb111 edaa J'W. 1-8 lıld sayıfaiı }ıo resml ll!nl:n 

tell970 idare işleri 19 ı (yazı işler! * telgraf: VA'f IK 

ZonC]uldak ziraat 
memurıuaundan : 

Zonguldak vilayeti için 15oO pullukla 25 kalbur makinası 

2o Mahsulatı sulamak için o;otör ve 5 Arı koyanı Ekremöz 5 
Kuluçka makinası 5 madeni yayık 5 Mısır taneleme makinesi 
15 Ağustos 9:9 pazartesi günü kapalı zarf urnlile ihalei kat 
iyesi icra kıhnacagından taliplerin yevmi mezklırda \'İtayet encü
meni daimisine müracaat eylemeleri ve fazla tafsilat iste}•enlerin 
İstanbul ziraat başmüdüriyetindeki şartnameyi görmeleri ilan 
olunur. 

Devlet Demir yolları ve Li
manları umumi idaresinden : 

Kapalı zarfla münakasaya konul.an 11850 kilo delikli bakır 

antrtuvaz çubuğu münakasası 27 . Agustos 92'1 ~ah günü saat 16 

da Ankarada Devlet demiryolları binasında Malzeme dairesinde 
yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını 

ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar umumi 
Müdürlük kalemine vermeleri rnzımdır. Talipler münakasa şart

namelerini 2 lira mukabilinde Ankarada Malzeme dairesinde, 
Manbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. 

H. S. H. ılln•t aceııted. 

po~ta kutusu: 48·1 

Harita umum müdürlü
günden: 

1 - Ankarada Harita umum müdürlüğüne merbut leyli ve 
meccani Harita mektebine ( 20 ) talebe alınacaktır· 

A ) Tam devreli lise ve muadili mekteplerden mezun olmak 
B ) Mezüniyetnamesi olmayanlar tam devreli lise derecelerinden 

imtihanda muvaffak olmalr. 
C ) Muktazi vesikalarm ibrazı • 

2 - Müracaat zamanı 15 temmuzdan 15 Ağustosa kadardır. 

3 - Mektebin hali hazırı ile alacağı şekli ve bu mektepten 
neş'et tdeceklerin memuriyetleri hakkında malumat almak 
isteyenlerin Ankarada Cebecide Harita mektep müdürlü
ğüne müracaat etmeleri. 

Emniyet sandığı müdür
lüğünden.: 
Müzayede ikraz numarası merhunatın cins ve nev'i borçlunun 

bedeli: lira isml 

250 12925 beyazıtta kaııkçılar sokağında eski ve 
yenl 35 numaralı bir dükkanın tamamı ahmet ef. 

Çanakkale ( 3 ) numarah 35 13361 iisküdarda bulgurlu mesçit mahallesinde 
toptaşı caddeılndc 35 numarah bir dük-

Jandarma mektebi müdür- kAnın tamamı cerrah mehmet ef. 

"' 145 14088 üsküdarda validei atılc mahal lesinde lügünden: çavuıderesi •okağında 127 numarah bir 

K ·ı d hanenin tamamı. hüıeyln ramih b. 
52

1
00° sa e y~ x-w ut>' 1495 15127 erenköyünde göz tepe mahallesinde nadir 

Ç. Kale ]lndarma yeni efrat mektepleri ümera, tllbitan ve ağa soka~nda eaki 9 ve yeni 1-0 numa-
efradmın haziran 929 tarihinden mayıs 930 gayesine kadar bir r~lı bahçeli bir kötkün tamamı. payende h. 

senelik ihtiyaçları olan yukardo yazıh beş bin iki yüt kilo 115 15200 beıiktaıta yeni mahallede bakkal soka· 
sade yağı kapalı zarf usulile münakasaya • v.azclunmuştur;· 17 Qında eski 3 ve yeni 11 numarıh hır 
temmuz 929 çarşamba günü saat on, altıda taliplerin verdikleri hanenin tamamı emine h. 
Hatlar haddi itidalde görkldüğü tal{dirde ihalesi icra kılınacaktır. 

945 l 5C' l galatada ıultan beyazıt mahallesinde eski Taliplerin bu baptaki yağ nfimunesile şartnameyi görmek ve 
parmak kapı aoka~mda eski 5 ve yeni _ . 

izahat almak Ozere Ç. kale hükOmet dairesinde müteşekkil komis .. 
11 numaralı bir hanenin tamamı ayae mcdiha h. 

yonu mahsusuna mfiracaatları ilin olunur. 
-~------"""-"!'_..-....._ _________ ...... _ 2295 16462 kadıköyOnde cafarağa mahellesinde yeni 

EmlAk v,e~ ~E~m~ 
' i ,.. '') 

BanKası " lstanbul 
' 

şudesinden 
Esas numarası Mevkii ' Iledeli icarı senevlsi 

Lira 

139 Beşiktaşta Süleymaniye mahallesinde Şeyh kabris.: 
tanı arkasında 5 dönüm bostan 8() 

23 Zincirlikuyu kasrı civarında bir arabalık iki ahır 
bir mutfak bir samanlık on dönüm tarla 736 

27 Dolmabahçe caddesinde 9-11 numaralı kok kömü-
rü imaUtanesi arsası 901 

35 Tophanede bbgazkesende kışla binası altında 4 
numaralı diıkkan 204 

130 Nişantaşında Teşvikiye caddesinde 14 numarab 
ma kulübe arsa 160 

Emlak ve Eytam Bankasma ait balada muharrer emvalin birer 
senelik bedei ican şeraiti atiye ile müza.yedeye çıkarılmıştır: 

l - Müzayede müddeti 22-7-29 pazartesi gününe kada~ olup 
ihale muamelesi yevmi mezkurda saat on altıda icra olunacaktır. 

2 - Müzayedeye iştirak etmek arzusunda bulunaular . Balıçe-

kapıda Eml!k ve Eytam banka.sı lstanbul şubesine müracaat 
ttme lidirler. 

soküta .eski l , 88, yeni 106, 153 
IP"ıl ,eulno tiyatro blnaaman tauuunı neıe b. 

2295 16463 kadıköyünde caferağa mahallesinde inet 
bey sokağında eski 27 ve yeni 6 nu· · · 

maralı blr hanenin tamamı Hüsc~'! DCfe b. . ' ~ 

305 16539 galatada arapcamü mah&Ilesinde yelken· 
eller caddesinde eski 59 ve yeni 59 , 
numaralı blr dökümanenln tamamı ah zlyaettin b. 

175 17308 erenkôyünde sahrayicedit mahallesinde 
etemefendl solı:a~ında eski 30, 31 ve 

yeni 106· l , 106-1 numarah bahçeh 
kötkün tamamı F atına A7lze H. 

1895 19442 bUyübd~da macar ve hıristos mahal· 
lesinde rafet paşa sokağında 14 numa-
ralı bahçeh bir hanenin tamamı emine nebile h. 

1095 19445 kuzğuncukta çarşı sokağında :ski 94, 
mülierrer 94,94 ve yeni 4G,48, 50 
numaralı mukaddema maa dukk&n bir 
bap menzil elyevm bir hane ve kayıkhane 
havası emine muzaffer h. 

1395 19448 kuzguncukta nakkaş sokağında 14, 14- l. 
numaralı bahçefi bir hane emlne muzaffer h. 

Yukarıda ikraz numaralan yazılı emlak vadeııi liitammda tediyei 
deynedilmemesi hascbile (altmış bir) gün müddetle satılığa çıka
nldığından talip olanlıırın ve fazla tafsilat almak isteyenlerin sandılC
sclb' amirliğine mliracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Satlık hane 
Çekirge caddesinde saatçi Alt 

Beyin köşkü karıısında 44 no• 

maralı, 1 O oda, Uç sofa, mut· 

bah, elektlrik, çeıme ve müıte

mlllh salreyt havi 4 kat hane 

iki bagçesile satılıktır. talip olan• 

!arın ve görmek isteyenlerin 

mezknr haneye mfiracaatlan. 

lstanbul Elektrik, Gaz \·e te
~ebbüsati sınaiye Türk ancr 

nim şırketi ( SatgazeJ } 

İstanbul gaz şubesi 
lstanbul. gaz şirketinin An

kara caddesinde 40· numaradaki 

büro ve mağzasının 15 temmuz 

1929 tarihinden itibaren Baya

zıtta mürekkepçiler caddesinde 
lstanbu! lisesi karş·s:nda Jo7 

numaralı « Elektrik Evi » rıe 

naklonulduğu muhterem ahali
ye ihbar olunur. 

/sıanbul İkinci Ticaret mah· 

kemesfndcn: Beyoğlunda İstik

lal caddesinde Ahmet Cenap 

ve şürekası şirketi mağaza

sınd:ı mevcut yünden mamul 
ve yüz kırk santim geni~ll-

ğindc kışlık manto ve pal

toluk on iki top ve beher 
tobu tahminen yirmi ila 
otuz mccro arasında velur

dö!en kumaşların 18-7-929 
tarihine müsadif perşembe 

günü saat onda mahalli mez· 

kurda bilmüzayede füruhte

_<lileceği ilcln olunur. 

Bur,: Seretan 

[!][!] 
Pazartesi 

Namaz vakıtları 1 
a1'a1- Ôll• lıd.:lı Alıt•,. Ya.in ,_,.... 1 
4.41 12.20 16, 19 19,l-O il,3l 2.211 ; 

Bugün doğanlar• lalın: 1 
ETkekı Kuı 1 
Amede Nerime 1 

Günün naılhati: 
ı-:ı mt yaman. he~· mi yau:an ? 

Bugünkü hav~ 

1 
llür.ıtAr hafif ,.e mütch.ın il. havıı , 

1 bar.an açı~an hulutludıır_. __ J 

Refik A.hmot 

A Muharriri: Vere Stakpul 

kadar itimatla söz söy!ü.· 

yorsunuz ki insan malınızı 

satın almak hevesini du· 

mı? 

- Yani bulunduğunuz 

hadiseler .. Bilmez misiniz ki 

faciaengiz vaziyetler nadir, 

kıym~ttar elmaslardan daha 

nadirdirler.. "Pikvik,,i oku· 

madınız mı; 

- Şey... Okudum ... 
O halde ne demek iste· 

diğimi anlarsınız.. Hayatta 
feci sahneler peyda olmaz 

onları muhayyelenin elmas 
tarlasında taharri lazımdır. 

"Cones,, gayri ihtiyari 

güldü: 
- Hayatta hadise nok

aan hal Buna emin misiniz? 
~ 

Beni dinleyiniz? Müsaade-

niz olmadan soframzda kar

nımı doyurdum. Size borç· 

luyum demektir. Bu misafir 

perverliğinize mukabil ba
şıma geleni size anlatayım 

mı? 

tireceğinize eminim. BICınız 

"malım,. dediğiniz şeyden 

size küçük bir nümune : Ben 

Lon<lrada "Eski muhafaza

karlar:, kulübüne mensubum, 

fakat azası değilim. Londra

nın en güzel hususi otelinin 

sahibiyim; falcat bu otel 

benim değildir. Bir milyon 

lngiliz Ürası kıymeti vardır; 
halbuki g~çen gün birkaç 
altın çalmıya mecbur oldum. 
ŞU halde hınrirm; hilbulci 
kanun bu si~katten dolayı 
beni mes'ul edemex. Bir 

amcam vardır, kendisi dük· 

tür, halbuki ben onun ak· 

rabası değilim. Bunlar [ina

nılmıyacak şeyler, değil mi? 

Halbuki hepsi mahzı haki

kattir. isterseniz bütün hi • 

kayemi anlatabilirim; fakat 

için<le bir uaın olduğun • 
dan dolayı isimleri değiş • 
tirmiye mecburum. 

"Kellerman" itimatsız bir 

tavırla· dedi ki: 
bir 

miyeceksiniz. 
olursa şapkanızı alır gider

siniz. Çünkü• her ne kadar 

· buraya yatmıya gelir isein 

de saat ikiden evvel yat

mam. Niyetim bu akşam 

çalışmaktı. 

"Cones" de-di ki: 
- Anlaşıldı, istediğiniz 

ande sözümü kesiniz. 

Yemek bitince "Keller
man ,, pencereyı kapadı 

ve lambayı masanın üstün

den alarak "Cones~ i da

iresine götürdü; kendisine 

cıgaralar ikram etti, sonra 

bir mangal üstüne çay su

yunu yerleŞtirdi: " Cones ,, 

hane satiibinin karşısında 
bir koltuğa yerl~şerek ba

şına gelenl~fi anlatmıya 

başladı. Bu hadiseleri o 

kadar çor defa · anfatmıştı 

ki tekrar nakle ba~JamalC · 

için biraz" zalimef çekti.. 

·Fakat bu sefer kendisini· 

dinliyen zat h.em hüsnü 

niyet, hem de samimiyet 

gösteriyordu. "Cones" isim

leri bütün bütüne terkede

ceğine yalnız tahrif ile ik

tifa etti. Mesela "Roçester,, 

yerine "Mançester" , "Bir

vort,, yerine "Birtbrok,, de-

di. Zaten "Kellerman" isim

lerle alakadar olınuyordu. 

Onu astl cezbeden şey veka

yi idi. Bu noktadan da 

beklediğinden fazlasını elde 

etti. Sabahın birine aogru 

"Cones" biraz nefes almak 
ıçm durdu. "Kellerman., 

çay ikram etti. Çaydan 

sonra hikay~nin mabadini 

dinlemek istedi. "Hover.,,in 

sabık misafiri başına gelen

lc~i anlatıp bitirdiği zaman 
(Bitme&) 


