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Harp tebllkesl 
Rus - Çin hadudunda 

tllhşidat var! 
TIJflilAI 4 tJndJ Myı/amızda 

1 • • 
Yunan sefiri talimatı aldı ve dün akşam vekilimizi zıyaret ettı 

-
l o~ınininıiz ~ı~ı 
ti ~ unan hariciye nezare • 
b nlde son tebeddül vuku 
ru uğu, bu makama (Es-
~ya ) gaçetesi ile efkar ve 
sıya r l· k se 1 anlaşılan M. Niha-
a opulosun geldiği zaman 
{a~tığıınız tahminlerin ne 
da ar doğru olduğu m~y -

ana çıktı. 

.
1 

Yunan hükumeti Türkiye 
1 e mev t ı . cu muallak mesele-
de:~. ~alletmek niyetinde 
· gıldır; hatta halletmek 
ıstese d b d l e una memleket 

a ıilindeki nu""f" '-~f· d ğild. . uzu Ka l e-
y ır. Bınaenaleyh Türk -

unan işi . At" . ı· . altın . erı ına rıca ının 
a tmzalarını koyacakları 

resm~ b" 
bik· 1 ır. mukavelenin tat-
y ı suretıle bitmiyecektir. 
d utanlılar nasıl vaktile or-

u arı Anadolu toprakla -
~~nda ancak imha edildikten 
rn·n;a emri vakii kabul et
si~~ erse (lozan) mukavele-

1 ın tatbikatından müte -
; e lit ihtilaflarda da ancak 
k·?rı kabili ric'at emri va -
ıder karşısında hakkı teslim 

e c7eklerdir. 
F'ılhakika Yunanistanda 

Yeliden iktidar mevkiine 
ge en M. Venizelos vazi
fcte tamamile hakim bu
v~~~ııyor. Hala çok kuv
r 1 olan Kıral taraftarla-
ının muhalefeti önünden 

mevkiini mühacirlerin ar
dımı sayesinde m h yf 
d b"I" u a aza 

e c ı ıyor. Venizelos ile 
~~raftarları mühacirleri ken
. '. yanlarında tutabilmek 
ıç\~ tabii Türkiyeden istih
İa 1 rnümkün olmıyan şey-
~r vadetmektedir. Binaen
~ eyh bunlar Türk - Yunan 
ilcUzak:~atını makul şerait 
rn bıtırmeten, neticeden 
ın:rnl nun kalmıyacak olan 

u ıa . l . 
İse d c~r erı kaybetmekten 

b aıma işi sürüncemede 
ırak .. 

tedir mf§ı tercih eylemek-
günk'.. ığer taraftan bu
hled u kazıyetin sürünce
ba .

1
e alması netice iti-

l'ü~ el } unanlıların lehine, 
.. erın l h" ld 
gundan m~ et ıne o .ul: 

r .. ·~v·un·ri'nlif a·r .... ı 
j Yeni f alim ah l 
\ dün aldılar f 
= = 
~Yunan sefiri dün H.f = :. 1 

~ vekilimizi ziyaret etti / 
F Ankara, 15 (Telefon) - ~ 
~ Bu akşam Rus maslahatgiı- ( 
{ zarı, Danimarka sefiri, bi- ı 
5 taraf aza M. Iiolşt:ıt, Yunan : 
~ sefiri M. Papa Harici~·e ve- g : = 
Ş kiliınizi makamında ayn ay- ~ 
~ rı ve sırasıyla ziyaret etmiş- ~ = : 
~ !erdir. i 
.§ M. Holşt:ıdı müteakip ~ 
~ kabul edilen M. Papa bir l 
E a 
ff buçuk saat süren mülaka- § 
~ tında, yeni Yunan hariciye ~ 
~ mızın M. Mihalakoplostan '§ 
§ aldığı son talimata naza- ~ 
g ran mumai!eyhin görü - § 
~ şülen ve tesbit edilen ~ 
~ işleri tetkik ettiğini, takar- ~ 
~ riir eden itilaf esaslarına ~ 
~ iştirak eylediğini, Ankarada ~ 
~ ihzar edilmiş olan itilaf name ~ 
\ i akkında hükumetle müza- ~ 
I kerede bulunduğunu hari- ~ 
'i ciye vekilimize bıldirmiştir. g 
~ Bu vaziyet dahilinde te- ~ 
~[alttarafı 3üncü sayıfamızdadır]~ 
fiirı 11ııııı111111111ı11111ıııııı11111 ı ı ı ı ııııuuıı ı ı ı ı ı ı 111 ı ııtııııj?, 

Efzayiş H. 
--

Dün Berlinde toplanan 
kadınlar kongresine 
ait intibalarını anlatb 

nihaye d uza eratın ı a 
ten y evamı da madde- _J 

İşine deunan hükumetinin Ef :uıylı il. kon~eran~ 
H I" gelmektedir. _ '-'' 

k 
u asa Türk y .. verırken 

ta er - unan mu· l' 
&eçird~ı~ın son günlerde Be~ ınde toplanan bey-
cırtık ığı. çok garip şekiller nel~ıl~l kadınlar kongresi-
) netıce hakk d 'kb" ne ıştırak ederek avdet 

o ınıy . ın a nı ın Ef . 
Ana ıınkan bırakmamıştır. eden.. __ zayış Suat hanım dün 

nİ hcak Yunan h'"k" t"- Darulfunun konferans salo-
n, er u ume ı d b" k f ols ne maksatla olursa nun a ır on erans vere-
un, rn"' k k k · t"b l &İtın . uza eratı uzatıp re ongre ın ı a arm an-

- -O J! 

[ Dün Gazi Hz. nin bu aralık seyahata çıkmiyacaklarını haber verirken son günlerde çiftliklerinde bizzat meşgul olduklarını ' 
çiftliğin önünden geçenlerin kendilerini panama, keten elbise ve açık yakalı gömlekle traktör kullanırken gördüklerini yazmıştık · 
Resmimiz Reisicumhur Hz. ni Türk çiftçisine örnek yapbkları çiftliklerinde göstermektedir • } 

Kadriye H. davasının lstanbula akseden .... etler - ıv:!h:g:.~.~~~:.r~!i 
safhası: Dün ciğırcezada 9 şahit dinlenildi ~:;;;.~e~;~~:~::si ;::E~~ 

Bu şahitler arasında eczacı Vedat B. in zevcesi Nin1et, ~lısırlı Şekip edecek 1 san Lcıtfı 9 

Paşanın kızı Ayşe H. lar, ~fm. ~lari Saraçyan, tüccardan Sadettin, avu- Maliye vekaleti şimdiye ka· ~a:aln k:::ı:;:; 
kat Asaf B. ler ve lncirköy inıaını ile ihtiyar heyeti vardır dar müoazeneı umumıye büt - bildirilmiıUr. 

Eczacı Vedat B. in anceal Nlmet H. 

Kadriye H. la .diğer mev
kufların İzmir ağır ceza mah
kemesinde cereyan tdcn muha
kemeleri esnasında ~htlmizde 

bulunan bazı ıa!ıitlerin Jmnbul 
ağır ceza mahkemesinde istinabe 
suretile ifadeierinin alınması 

kararlaştırılmıştı. Bunlardan do
kuz ıahidin gelen istinabe 
evrakına göre dün sabah ağır 
cezada ifadeleri alınmı~tır. 

Mahkerne hayeti, Nusret 
BJ in riyaseti altında toplanmış, 
Müddei umumiliği temsilen 
muavin Burhanettin B. haLır 

bulunmuştur. Salon, epiy kala
balıktı. 

Nimet Vedat H. 
ilk şahit olarak Eczacı Vedat 

B. in zevcesi Nimet Vedat J-1., 
dinlenilmiştir. Nimet H. kenji
sinin sui kasttan haberi olma
dığını, haklarında takibat yapı
lanlardan hiç birisini tanımadı
ğını söylemiştir. 

- Mısırda bulundunuz mu? 
- Evet, bulundum. 
- Kadriye H. ın sabık zev-

ci Dr. Zeki B. i tamr mısınız? 
- Şahsen bilmiyorum. Dol<-

lndrkh imamı AJun4t l{uııdl Ef. 

ğun lsta.nbula sureti naklinden 
haberdarım. Yalnız J;1ısırlılar, 

!(adriye H. ı g,vcinip , isteme
diğinden bahaedtrlerdı., 

Şeldp P~ba 
ikinci ~ahit, Mışırh ~kip 11· 

nın kızı AYV- Şeki9 H. dı. 
Ayşe H., şöyle ıöyJedf: 

- Hiç birislie görüşmem ki 

suikast teıbbüslerin~n ma -
lumattar olayım '1 Kadriye 
H. ı bunan yedi, sekiz 
sene evvel Mısırdan a\ldetinde 
vapurda görmüştüm. Yanında 
çocuk falan yoktu ... Herhalde 

ben çocuk görmedim. fBildiğim 

ba~ka bir şey de yoktur. 

Mm. Saracy'1 
Manifatura tacirlcrıinden Sa

raçyan Ef .nin zevcesi *lenildi. 
Mm.Mari Saraçyan, şimd zevcinin 
Brüksclde tedavi eöilmckte 
bulunduğunu kaydeltf. BUdi~ini 

ıöyle anlattu 
- İngilizlerin lstanbuldan 

M11ırlı ş.~ Pr. aın lım Ane H. 

vardı. Bir Rum kadını .... 
Ben, çocugu pensiyona kabul 

etmek istemedim, hastaneye 
götürmelerini tavsiye ettim. 

· Bana bir k:ıç iin için çocuğu 
bıraktılar. K.uııı, yalnız ilk 
gün geldi. Erkek daha çok ... 

Kim kimi tanımıı? 
Dediğim gibi işte. Erkeğin, 

kadının ismini bana müstantik 
söyledi. Ben bilmiyordum. 

Kadını şöyle sarı saçlı falan 
diye tarif edebildim. O kadar .. 

çeslne dahil olan devairi devlet Kıymetli blr 
için (6000) tane yazı mak.l - lıukukçu olan 
nesi salrn almış, bu makinele- Hasan Lotf ı 
rin bedeli ( 401,77 5) lira tu -

Beye muvaf • 1 
tuyormuş. Y anm milyona ya-
~ın olan bu masrafı çok. gör - fedakl~et temenni Hasan Lutfi l 

enz. 
memek ldzımdır, çünkü hlr ya- 1 

zı makinesinde çalışan bir dak- İrlifO fobkikah 
tilo el yazı tebyiz eden üç 

mübeyyizln işini tek başına Bı·r mektup! 
görebilir. 

Del)a/re birer daklllo ile altı . . tahkiknnna 
bin yazı makinesinin girmesi irtişa hadıscsı kısmen 
bir tara/lan yanm milyon lira dlin deyam olunm~~ c, kıs· 
masrafı mucip olmuş ı~de evrak üzerinde tct a 
diğer taraftan (12,000) küçük men isticvap yas~lmışt~~esko 
memurun daimi maaşından tk- Dosya arns~ .3 . in eski 
lısaclı temın edecektir, biraderlerden ırısın ·· 

b·ır mektubu bulunduğu soy· 
Halbu/el muameldlı kolay - R ce göre lenilmcktcdir. ivnye 

1 la§lıran daktilo hammlann ba- Ankarac a mektubu yazan, • 
.ıı devafrde meccani olarak müsait bir muhit bulduğun· 
çalışlırıldıklan, ileride bir mün- dan bahsetmekte imiş. .. 
hal vuku bulursa kendilerine D .. ·c muhit tabınle, u mu::ıııı ki 
maaş verilmek için birer vai mektup sahibinin, o zamn~ir 
ile iktifa edildiği, nihayet bazı m:ıliye erkanı :ırasından 
dairelerde de hademeltlr,lerden zatın veva bazı zevaan kcn· 

Erkeği rcsmiadcn tanıdım. bir münhal olursa bunun üç· ı .. "emek htı-
1 

- disine islerini yuru .. .. .. 
Kadriye H. la ben mustan- relinf bir daktilo hanıma tahsis · ·· ··nduğiınu, 

tik karşılaştırdı, muvacehe yap- susunda müsait goru 'f de 
etmek suretile vaziyete çare )'alıut go"riindüklerinl 1 ak 

tı. Ben ~gene tanımadım. O, d ı bulunmokta olduğunu ögrcnl - etmek istediH-i zanne i me -
beni tanıdı. r:Sana gelen ben- O 1..-;.d ı. 0 

yoruz. nun için 't"" i ıten· tcdir. b' tevkif 
dimi> Dedi. Erkeği ben ken- dimize " Acaba Jevaire giren Dlin nk(am yeni ır 
dim tanıdım. ~ b te)·lt altı bin yazı makinesi eski mü· şayia::-ı çıkmışsa da, u, 

- Kadriye H. la kardeşi b ı.ı beyylzlerln üçle ir nisoc le edilmemi~tir. k oh.1-
şüpheyi mucip bir vaziyette mi e/esillecek tken bld/els hükümet \ Üç cepheden ıami. ~ 
getirdiler çocuğu, yoksa? kaclrolanna yeniden binlerce nan rahkikatın haylı ilerle 

- H:ıyır, öyle gizli, kaçırıl- ı. d k d f'. memur mu ilave edeceıt}.. iyoruz· ği anla~tlma ·ta ı · -

:~~t~:;1 ~:c~~.g~~;~ ~:~s:t~: Galatasaray Bursaya gı'dı·yor 
Jer. Gizli, kapaklı davransalar, 
elbette farkına varırdım. uh 
Vefik B. in yazıhanesinde Orada bu cuma Bursa Dl "" 

f eriköyünde oturduğunu söy- cak 
bir dsıne .karşı Türklerin !atmıştır. Efzayiş Suat H. 
d ereceı t h 1 Al d .. d""ğ·· k ır ve b a am~ü ü var- manya ~ .. gor u u adın tor sıfatile Mısırda kendisinden 
son ke t u tahammul art!k polis tcşkılatınm memlc- j bahsedildiğini i~ittim. 

çıkarıldığından altı ay sonra 

idi. .Bir erkekle bir kadın, 
- istintakta öğrendiğime göre, 

bunlar Kadrıye H. la Nasır B. 
imişler • bana geldiler M Esmer, 
ufacık bir çocuk gelir.diler. 

« Bizimdir, hastadır, bakılsın 
burada :11 dediler. Zf:vcim o 
vakit bir otel işletiyordu. Ço

cuğun yanında da,thsı da 

Uyen Kapril Ef., avukat Ahmet fe)jfjJe bİr ln8Ç yapa 
Vefik B. in Mahmut B. isrr.in-

c.!an sor eye varmıştır. Bun- kctimizdc de vücuda geti- - Orada Kadriye H. ın bir 
lcti ka nra Yunanlıların po· rilmesi için vilayete müra- çocuğu doğmuş? 

de birlsile gaz yağı meselesine 
dair yazihanesinde görüşüldü

ğünü, M. Pardo isminde biri
sinin arada lngilizceden Türk
ceye tercümanlık ettiğini, Na

sır B. le ~efik B. arasındaki 

konuşmaların da hep maden, 

i oyun lan na T·· k" d 'd" .. . . .. 1 . . nanac::ık b' ur ıye e caat edil ıgmı soy cmıştır. - Ne bundan, ne de çocu-
Türk ır fert kalmamıştır. 

ratının -b.Yunan müzakc
b_ir h~ld ıtmez tükenmez 
sınden T: uza.yıp gitme
sarilı 

1 
urk mı iletinin pek 

ağır 
8 
° nn nhdi hakları 

d urette .. t . 
uğuna .. mu eessır ol-

ra b · · gore bundan son 
ızım ta f • 

Pılacak rn ımızdan ya-
karşı şey Yunanlılara 
kaides· ı:nukabele bilmisil 
etıııck~nı ~nmamen tatbik 
hilkünı c~ ıbarettir. Yunan 
1\irk e ı Yunnnistandaki 
~akkınd emval ve emlaki 
fiirk h~k .. ne _Yapmış ise 
elinde umeti de zaten 
b mevcut 1 k ele b·ı . . o an mu a-
tirıade 1 mısıl kanununa is
Cclktır n aynı şeyleri yapa
crnr- ve ondan sonra 

1 vakii · ~ıra gelce r•.n tasfiyesine 
'sterse y e br. O vakıt 
ll'ıiizak unanlılar asırlarca 

'{;.~ı uzat-.bilirler. 
"".aelzmet A~'"" 

Venizelos 
Venizelosun geçen sene 

Yunanistanda intihabatı 
kazandığı sırada kabine 
nazırlarından olan M. T. 
Turkovasilis, Deyli meyi 
gazetesine gönderdiği bir 
yazıdA Başvekilin sukut e• 
deceğini haber vermektedir. 

" Venizelosun geçen ·sc· 
ne muyaffak olmasının se• 
bebleri şnn1ardır : 

1 - Venizelosun el ça
bukluğu ile .temerküz kabi
nesini iskat etmesi, bunu 
müteakip intihap kanunun
da tadilat vücuda getirerek 
ve intihap dairelerini ken· 
di fırkasının men~fiine gö- 1 

• re ~ dej-~!~~reı ek intihabat 

kabinesi 
ması i petrol işleri etrafında cereyan 

3 - Venizelsun vergileri ettiğini anlattı. 
tenzil ve harp borçları - Bir lngilize . çay ziyafeti 
yüzünden halka tahmil verilmiş? 
olunan ağır yükleri tahfif _ Bir buçuk sene kadar 
edeceğini vadetmesi; 

Bu vaitler şimdiye kadar evvel öyle bir şey olmuştur. 
- Nasır B. ile arnkadar bir 

tahakkuk eh:ı1.1emi~tir. Yu- Hanım yazıhaneye gelir mi idi? 
nanlılar borçlarım ..inkar f. t- ""arekct edeıerıum 

h k 
- Hayır, gelmezdi Galataıarayldar geçen de a umıre 11 b" 'rıd 

etmedikçe ~ ta aklcu una . imam Ef. nln aabadetl 1 Galatasaray ırı taikan da yoktur. ,,_ lzmirde muvaffakıyetli maç ar yapan dan bir 
Venizelos sukut edecek, Paşabahçede lncirköyü futbol takımı ahiren Buna futbol heyeti relıl tarafın maç 

onunla beraber yal.az bir "imamı Ahmet Hamdi Ef., için Bursaya davet edılmlfll. mbe 

t 
kcdı·sı'nln orada "'irmJ sene L•--bul blrlo ... -1 bu daveti kabul etmiıUr· Tb nk11

1
m.1 peblrrft'oyua 

ıirkamA , yani .Gizeloı ,, - ...... u.ı t -dJ i ld gun11 . r""'"'"m """"" o .. --va -'"ecele, cuma gıünO oranın mu te ı e e 
fırkasının e

•·n· 
0 

e11m- . r marn o u ..., ... ....,.. •-u uur-,, iP"': d d ı. 1 Sevahat .... --~-1. G la artetıl gilnü av et e ece~t r. ,, 
liuriyet idaresi !ij :devrile- Ali Rıza B. le görüştülünü, ?'_1=1

b•r,:._ •m"~~!~l cuo~aculan ···•-L- edeorktlr. 
~I. Venızelot haremi Nadide, Jazün Kad- 1 ~W&l=UINll=~-=-:.;.::UTill1;::a&=..~,~-:;;~....,~-~==~:iiw-:::~ c~ktir. Venizel .siyaset I• · dr. E~nfpttn callbi nıısar 

2 - Halkın müttmadi- bayahna avdet .ı...,..ld.>, nye, HamJde "H..· ıan tanıdı- dt• e bl'fl JJAve etd: gidfp gel-1-~·--:;: i k-'"t t b~b'"sü ... .sii.- _.,., __ bey,, r-·m ve r·-'m bJr kJnıscnfn eve v .u.1. 
Y

en vub bulan Yunanistana bu L:--'ai ifa ğını, su ~ eşe u uwı;u AUa ~- "ıt'lU dim Aen...-~ ol __ _._ ı m··-"'mJ, muh•-m L.ı- "'"t· dl,..,nl görme · 
L _J.u:.; .. ~- ~1...;.~.:.ı..a.:ı.aım.....ı.ı ...... ı....ılldlısrAl:.----------....:.;,---L.. ____ L!!m~~!!.!:!!Om~ab~~DUKU'.::'.:!'1~Dl~~SÖ~:e-:_ı_:::uau.a:::::~===-:..:..:.•~=..~wa=-~-=-...L......:6:..._' ____________ .....ı .. ıııiiiııl 



r4 ~ 4'•k tıa.ıat 
tJd>ilı1 hiaQ--... 

-- Bu mc"ele etrafındaki 

«Vakt 

----- .w. -~ s )1ey1nJı 1 
- Ef~ 61fiirlye H.., 

s. bik 7.CTCİ 7.Jt'k1 ~- le 'fncir
l.6) lindc b~ .allı ..e t.lıar 
otw~~ Maamıit 1Ak.1 a .. 
b.;ı.deliuJiy:ıç koııclisine bir 
ey hJx etti 13ir ~dft &ı surede toialn 8"ıJa• 

caıc bir vmyctte 'bu1unuyor
sonrıı .a<lemi imtiuç dolayı· 
sile n}·rıldııJ.ar. Kadri"e H.. c'.!um. 

I ht' •• eti .,..._ 
r+•Wc mtmes ~ ..... ... 

la ııw ı en «m c!dece ıe-
B. le ftteml. ftllı:t ıeal& Hayat.Utl tim 

ç.- ı•111bll 9*tau .an. o-
- eomt • wrll ..._ bmi pDüa biride c.ck-

tmda - bili)Olawııi ...... ...-
r. de 1 ar -Vıuc ••• ~ 

- ........ ~·.. ... atbtd. Onda ım.. 
4-, ..... TrclMrWlep ... ...... J9 ..... «dm. 
halwnl- ••• 111 a• 
8* •• • il. •ı •'-• 
tr•P tr1 _. 1 d d 'I 
AK. 

- Erin ferağı mcseleslAe 
dair başta mattım.aunız vaT 

mıT 
- Feraıa mütedair ilmü· 

haberi he• de aıııüküriradüa 
BllAhara lııdriye H. evl um, 
arsa elhaletühazibi uhdei ta

urnıhaadadar • Mısıra evvelA 
Mahmut Zeki B. in baddau 
Kadriye H. m biradarl Nasır 
B. Je bldltte gittikleri hatı

nm<Jadır. 
Sll&la .. intihar 

MaclAeh-mJ Bwiwıeuın 
L sont.-. 

- Kadrffe H., apor me
taklm im11T lesiklete biner. 
kürek çeker, QWı ıtara 
Jmi9Y 

- Efendim. ~ tquh
ğtna qialm. Heua .ıartnye· 
tin Mahmut ükl B. e taaş· 

IUk edip, mumaileyhln blt
kauoı -~dqial ~ ba 
sebepten 1ndhara teşebbüs 

etmiştir. Bu, te a ·uren şayi· 

dir. Mecruheyi. intihara te
şebbüs ederek yaralandıktan 

sonra gene zeyd Dr. !et\ 
B. tedavi etınlştt Ovakıt he
nüz zevç • ~vc:e deg1ldl
ler. alcd nikAla soora4ır. 

Kırda talim baJ.A 
- Kadriye H. son zaman

larda kırLtrda tAUm eder m1 
Wl1 

- Böyle bir şeyden habe-
rim 7okıur. 

- SiWı ~°'kimler
den :lşMtiniz ( 

- Şahıı tayin edemem. 
&maı mü«crUt.. Böyle ~ 
ytclJ. Hatta asabi oWu&u da 
şayidi ve bu esbaba bin-. 
kendlslndea ~ldnUkdi. 

httlyar heoyectnden Allmct 
Ef., şahadetlnde Olen (OQI· 

tan bdrlye H. lanflndan 
nlatkk olarak Ollr* ga.. 
rlldiğinl d.ıyduıuna. padı. 
ne sablk zevci tarafından 
Ycrtld evin ID1llrcp IJlllb. 

blll oldııRtJnu bllnıedlll~ mes
muaa Kadriye H. m tllib 
kull:mdıgı :zemln!nde olcftıluım 
söyledt ,.. ... " ..... 
ri fC H. ım lntlhanna dair 
ma16mae yerdJ. SIWl ..... 
.,.._uamı, etki zncfaclla 
m 1llbe Mlttllle .ad.., 
•lhrtyn mubblll ~· bll· 
pdtllnl tetblt eal. . .., ....... 

ncarcdc mutıclll ..._ 
t1n a... 1a1nız v.at a ı 
MaçbpelMUft ........ bn· 
d1shlln bpran loh .. flllllt 
uımı callklkat ~ .... tık• 
IOltN pzecelenhn ~ 
&ini. IUl kMtttn mal6mıUlr 
olmadslw lzall etd. 

A vubt Asaf lbarablm &, 
Kadriye H. la Nasır ve Vefik 
8. leri tamdıtJnı, Kadriye 
K ım bir gün kendJllne ge
lerek Mı•r tebaasından olan 
ıevcinden 300 lira muaccel, 
ŞOO lira mUeccel nafakasını 

ne suretle alabllecelfnl, bu
ada da va ikame edip ede
miyeceginl IOl'dutunu anı. 
tarak devam ettt: 

,, 1 - • ..-rlrtde .... .......... e.1,.. 
llr Jtpm cat ..... 

av orontn .. bcmştrcılerfn yanın
da Mia -,..tql. fddi ve 
..... •taş,,.,_ e.ııclı. NiU
yet kendimi mü<WM :edanl· 
nret dedim tı; 

- istesem bile ıp.ii aa
tın alamam." param yoktur.. 

Cette~ eatal1J8 -nee. ,.,..,..... 
-~. pWii: 
- Oms CV\'ddcn söyle-

se1dia Jal 
ICüçük :yqll .çantanı~ 

,.. içinclca ~ blr bQı 
çıbıarak baaa uzaıu: 

- AJ, pnusau ~ereyim.. 
~ bnl b&nlia.. 

Tom laemm bılllM'ld• 
Mtilatmç Oldutmn bir zamana 
ı.mbyoRium. r.aı o akşam 
en •ftlctimde içimi bpüym 

~ muknemet edeme
di& Yaıagı .. 11•fftl w 
kıymetli zehri burnuma ~
tim. Az 90nra tadı bir reha
veı 'riicudamu tpladı. C6ı
let1m1n GnUnde h:u'lkullde 
dcnDecek dcıecedc gUzel TC 

plak mahluklar ıecessUm mi. 
Karşımda dans ediyorlar. çift-
lqlyodar. uzaklıpp tekrar 
gellyorlardL Birdenbire val

demlıı bar.& doğru gddiğinl 
farketdm. Yüzü bana bit dev 
v.üzü ilbl ıeliJ:>rdu; muıl
dandt 

- Gene bafıladın, öyle mi? 
Uyanarak, yataJımın içinde 

7.ıpladım. V aJdem önümde 
duNJOrdU. Jnledt: 

- A8llD yo.rabbU bapmaza 
e;eka ne1. 

İçlmdai tedit drur blr
deoblN 6dü. Yerine derin bir,. bim olıdu.Beşımı , •. 
ntlmra arası• ıoktum. .... ad,,.,, 

Clnnede aücadde 
CaıJp dcll .mft Omı ıüJp 

eden günlerde silkatumclaıı 

asla belueclllmeclt. !nelt be
ni tekrar şlfa&aneye tapatmı
Jarmdau. lalkowpnı. 14Fr 
btt fe7 yapacak ottn!ana ne 
faplf J•l** bçm}a kat'
J7en karar vermiştim. Fakat 

,... '"" elid!fe ft .-ı 
emnı,.._ bnuldum. ı.me-
dmle lfclıale blflaclua. ..... 
W bit bir manrazam it "'2-

....... Wunda. ...._'l 

........ yobur. ........... _ 
Şüiderdcn •bat adll7e 

.... ıın Kenan Omer a. 

...._ ~ bla&mdan 

...ıtyac edllcll~ _._ 
bmeyt pime~. Bulua
... ,... ....... flbe lflcle....................... 
evrakında sallhlyet vcrilme
dfllriden, eY!'lkm lzmtre 
iadesi takarriir etti. 

ifadeler alıbırken mUddt'l 
umum! Bıırhanettln B. her 
şahide müst.uıtlkliktekl Jfade
sinln mabkemedeJdnden fazla 
malumat Jbtbap edip etme
di~ .,.......... lleplindea 
" lf ademlz bundan ibarettir. 

1auJOrdum. F~ bir q bel. 
saydım harmn gündeftk me-

111gtti arasını dabp g;~ .... 
Bir pı ~leden 90Df'I 

c!bevq• bir mösyödaı 
... 1lir liraba iade etmek 
ıpn bell ~- o nt.. 
111 bds ba .a.,önu. .... 
.a., ••• , .. Pcdl!dm beldır9 ................ 
he9öq10e ~ .. 
oldulWm SÖJledl. 

Gltıdal l'Jd saml•IM 
bJr ta'bat gördüm. Mösye 
bcllildı bk ~det ~ 
iıeriılen bDlettl. Sonu~ -ye
l"C~ l'e b~ ıele ~ 
nun1a bu1unmaktıgtm tcap 
eew• W)Jt• 
... Mr işim .elmadıtar 

dan aıa refakat ıcttlm. Bir 
çok Sllb'k1an ooı.ıttan sm
ra nmarane civarına vardık. 
Tuurane91n pmrıaldllt &6-
ae gıeldijltni& _.ı. ~ ,,._ 
diyan Ppının önüne çıkarak 
heni içeri ıılmıya memur 
edlldiklerW qlediler. Biraz 
ileride iki prdlya daha 
el~ ElsmJ• ~üs 
calm. o ftDt brpll ~ 
Uzerlme aaJarak llOda 
lpıda lced dok .... 
pencerdf pannatlıkJİ I*' 
odaya ılbnk akı bir lll

renıa llr•ltl bqlachllr. 
Öıtedm IOftl'a belll mua-

yene etmct tçhl ıelen dok
tor, ~I n -... ... 
için tu ıerede ele 1Tbl..t
lllllil *- tddllinl~ 
ICw t .,, hm ...Ued~ 
çüDtil ~ ıeskla 
jçia ctalqe daha fazla kcr 
bin ildmallne mecbur kala
CJJ&unl ...ıatu ve dedi ki: 

- Siz hcrm Pt:k Fnçsi
niz. önünüzde koca bir ha-
yat var. Nf~ln şimdiden 
kcndini.ıi harap etmek Jsti
yorsunuz? Biraz da ebevey
nin?zl düşünsenize.. Onl&n 
bu kadar üzmekte mana neT. 
l l:ıkJarında hiç bir nwhabbct 
htsSl bestemi yor musun~. 

Eneli deH gtbl köpürmilş
ttınL Fakat doktorun mim 
beftl '8tkt «tl. O zamalarda 
hiç bir suretle tedavi olama
yacağım kan:ıatinde idim. Muz
lim bir yese kendlml kaptır
dım Ye bu halde bir müddet 
yaşadım. Birkaç hafta llODl'a 
bu hayaca uzun müddet 

sürml,..celime kanaat ~elim. 
i\lüastscde genç bir hasta 
bakıcı kızla t&lllfmaşnm; 
ona başıma gelenleri anlattım. 
Yalnız bldıgımız b1r mada 
dedim ld: 

- Kllvdlya; bu hayata 
tıhammffl edemfyecRtm. Ffra

"1'11DI yardım etmellsinlz. ........ 
Bursada 

Muhakeme 
T aklibt hükümet 

maznunlanmn muha
kemeleri bitti 

Bursa, 15 (Vakit)- Taklibi 
lıtıkflinet maınunlannm nıkzan 
bailanaa mablctmtleri bugün 
fntac edfldl. Sabah ıo da bq
hran celse açılmca, mOddcl
umumi Rftelcumlnar Hz· hak
klllllüi iddia tahakkuk etmedf
iİllCllD •aznwa&uın ba dhet
t!1' btraetltrini, taklip madde
smden ise mflcrimiytUcrJni ta
lep ttU. tlcincı celşede mOda
faalar yapaldı. Mitteıklben ka
rar tıefhlm edildt. O&ldlayralrcı 
Cemal 2 1111c a .,., dUdd p-
mail, Sabri, Yetim, kadem, 
laz AU, f vJiya toca dörder 

ilk aar da '* .t ,, '"Pr 
..a.r.T.w.-.....nı111F .. 
nl 8Ja ı••drde ...... 
.._ w Tlıbcıt•'" A 
...... w•.ı ~ .._ 
,.... .. 'ıı ... ee,. 
• • ..... Dlnkl .. .. 
_. tefilıhthnO laleye matuftu. 
~m..la _. buban hlrlt 

z.ı.t F analı B. be,._tını 
cBmle dım1t tuh dadt. be
,_...tile lıtç im ziiım eyt a. 
Meelpae, McWt dv1"4ıclm 
~....,.. Tn& ,....._... '1k 
içtt.da ini etrafında iliz ta,• 
~,.. hMltr• ı.- teD9 .... 
JuDU tOJ'em!J'lr, 

f lft"lh ~ .... lllk9"
rea ..ı.ı. brtdmmıe. Ftt· 
nılı B. mükerreren routerıderia 
tebde1ed ,.. tanlp edeınlertn 

-- "*8d1 ...... l:ailldm 
t.ı.Dc ......... #'· 

T9 M•211,. O.... ~ 
••'fe o htln..a. ..._ 
lı.- ..w.e,t ........... . 
~- ..... tlılmla. 
an•ltw Fmnıla & .. ...&e 
V' + ......... ftt. ..,. ............ --•s 'P· a..,., .... 
~ye devam eden gençler 
... .......... •2,.,..dlr. 
BG meran& Ttll\ 111et.ıeıı1 .. 
yekflalt btr m&e· .W. • 
... b ~ '*"' ... 
ılnhl mW.iu baldı hareket ve 
DefllMll ieddecMmektf., Ferruh 
t,eyin talebe btrhtt .. ıthatnden 
talb --~ ~dobm
....ktadar. Ancak Wlk rebılata 
intihap ye y• ..btı dcıirudan 
doirura h1r1J1 bey~ umwıU
yes\nla açtima ve kannna b.t
h bir metde oldJiu \çln dıın
ktı lçtbDada bu mukarrerab it

tihaz -..ıer, kararlanııuı res
miyet 'fe kanuniyet dtiııap 
edehiliaesl için tald>e blrhiinln 
toplanmua hususunda tetehbo. 
satta ~dır. 

Çemberli taş 
_.._ 

Etrafında vaktile giz
lice hafriyat mı yapılmıı} 

Çemberlu81 etrafmda h1r 
Oaıdıadelı mlitı' asm tlnftıa
dan yaptırılan IOlldaj dcnan 
etmekttdlr. 

Soıi gdnl«tfe . .ertaya LJr p)1a 
çıknnftır. S&ylenddlliıie l'ft 
btr meddet en-el Çemberlltat 
katdefte bltiflk bir dallını 
lstlCllfl 1 etmll "an bir 
tadr,. ~~ftl fazla . htr 
kir temin edemeclit 'halde. 
clillllnı terketmemlf. bu ıaracla 
kdMll,.._, J\mcıtbW* ... 
la ortak olJuAu, Cenberlilafla 
elniııd br.cWcMn Ylnıyedeti 
dey«an etmlftlr. Dolrklnd.n 
bpelı aanct.klarm nakil de ra. 
vayet ~. buradan uan 
attb Çıbnlıp gtzlice ecnebilere 
aahlmıt olmaa ,ophe.t uyan· 

m.,tlr• 

Y cDi 10Dd.i eenaanda yer 
....... eleblrlk Mrtibat&, llb&a 
par~ bulununca, nkı ol.ıı 
ihbar OzedM eılllzcıler ldclar· 
lGtG ..... ,. ...... hatla-
lllJlhr. 

Tayyare cemiyeti ta· 
rafından yalanda Avru· 
paya gönderilecek tale
be laakbnda tafsil.it 
bqiDCi aayafaauzdadu. 

lımirde .... 
Kadrlyo H. • •er 

- •'fkuflar b4' .. dün 
lt'INlın ~ iV iMi- aal.a\ tstanbul alır ctıa 
r• me~.... -~ıe • .-de d._ 11· 
celinl, 'lelırar Ef gtm&- htdln istinabe suteb1e ifa~ 
Mfle Mnmesl iltlirnllll- deli aianlJlaitJr. Şahitler 
,. •wrllf efllrf D sui bim dair bi119 bil-

_,,.,_ modilderini .. calıler • 
fla'u :anım. ADıwu. si· mevlcuTiann bayab halo-

aNm 1ıa,. ftlldai Reısmlye Jmada bazı ••lümıt wr-
Tan:i .._ enıeld ... O.zl miı1erdir. 
...... 11111 ı ;1pp bW edi-
lerek tillamıbla an w lllral • e:a-lak ..auna 

Altlantiti «Cfflliye tc
ıebblı ıehaif .- Le1ı 
tayyllUi Ne\)'ork .civat 
nnda yere inmiye mec1*r 
laalmış, iaerkea bpaklan
mııtar. Rakiplerden ldzi· 
k&mki ölmilf. Kubala 
,..alaamııttr. 

+ Çin Üc Rusya ara· 
__. Demir yultanıaın 

idaresi 1fl1cli halClanda ta· 
haddGa eden bir thtilif 
vaziyeti mühimle~irmiştir. Amaallthm melt6aa tndi Ka11m TeVfikin muhab· 

meai, bazı lM'ak haklan- ı----·-------11 
tllnJftir. Mı tiilllmaa ~ için + Parla lefirimiz Fethi 

RtllRlrk hamm Efea wta- hııa -. B. bqpn fChrimize p· 
7it lmkluda 2 11111 bMI' au- r .. ..... telırııC i t fiO lecektir. 
hat Yenııfşttr. . • • 8.4.....iı. 'U 

~la ~tir. GaU1K 'fWMıft ea· 
Bu aia ıtebrimiıe tanecek -.. :w .s..... • 

• Esaıal cem:-U..ri Dh..,.aan ınbmtıanöl ~h· 
oJaıı ResmJ1a H. gauteciltte 

1
P"-

1
,.. • :ctenıiftir .ki: •tallndm iMilaffan tıalJ.. rimıze relmiş ve Yunan 

etmett 6ftft firke4a t>ir aelirine talima\ getirmiştir. 
- Efeaniıtanda cereyan ıeden 

~n v.kayi ..,.. ftlt!l91flııeti komisyon teşkil öNnmaş- + M.ltadele murabha· 
jıtrkctmüe Jlaftr wr4ik. mu tur. 111 Nebil a. Anltaraclu 
vekqi 11enebi devleUerln tqvi- + Umumt .elyet mec· ıelmiftir. Dittt munah· 
tle •lsı• .... dan ldtlar W elin son -içtknwlm has1ar lıar~etterim telılt 
taralm~ lertıp ec1ihnlşftr, Ef. Btetmiftlr. etmişlerdir. 
•• alleUa*I lçtacle I* ftrt , ..... .--..-1111ı.-..__ı11-•4••""ırsı-.aa.-.••.._._,~~.,, 

ı:iM ~k ~n ~al Ama- Mi&e bavalilindeld ~p faciası 

nullalı çot sevdiği Efcanlstan- HamurkaAn deresı· vadı'sinin dan, ana vaUr.ınıtan bir müd- 1 1 
det için a)'nlaufhr. Efganhla-

~:.=~= :;:~ bütüu mezruatını sular 
...... Bcmtlmndı ~i-

:.~~· Awl· ahp götürdü 
• '* Tlrkiymia Mislftri-

yla w ~en Sel dalfe)an aUıada kalan kö)'lerlll 
çok •illim. Har n •esut- bbnlerl - Zayiatm dcrecelİ 
topraktın.tıclan bl1fc:a. bir 
yerde yapyamı)'acafımt kral 
Amanullaha söJJedim • ı0 da be
nim Tlrtt,ecle lcametlınl aıu
vaft\: Wdıa. 

Bm "meli bzon Emine. ~eJl. 
1 
nim kral Amanullıhın he~ 
rtSİ Hatice ve ollum ile berı
buim. 1stanbu1da bir ev isticar 
edeccfim ve burada kalacafım. 

Hariciye nuın Mahmut Tar
zı Han ve bir çok n:ııırlar 
etyevm Tılıranda bulunuyor
lar· Buraya geleccl<lcrinden 
haberim yoktur. Emanulla 
hanm kışa dotru TDrkiye7e 
tefrit edeceklerini unntdi)'O-
rum ... 

(Vakt :'vukatl] 
Bir kefalet meaeleai 

KadıltcSflüntk Y. CJ41 Bcge: 
Eldeki kcfalctnamedeo anlaşıl· 

dJfliıa e&e aiı bir tarını kefil 
olmUf bulunmakt.'\sımı. Difer 
taraftan uıl borçlunun ifllst 
tabi bir vaziyeti de yoktur. Şu 
l:alde ısıl borçlu ela: zata 
milrıcaat edilmeden dofrudan 
dolruya sizin hakkımz:la bklbat 
yaptırmıya teşebbüs kanuna uy
gun değildir. 

Kanuni mGddeti acçirmeden 
elinizdeki ihbarname Ue hemen 

icra dairesine 2lder~k anlattığı
aıaı tarzda itiraı yapanız. 

Asıl borçlu hakkıada hiç ta
kibat yaplltnadlllra tö~ tali
battan, şimdilik, kurtubcai'ıııız 
muhakkaktır. 

Bir dava ""1dcındiı 
N. H. Hamma 

Anlattılmız ıekil a•Jtt UlU· 

w. hktlr. hud111111 Jl!IP ....-. 
me,e müncıat edi!1iı • 

iı b.,.kalUIUl Ocl .. ·, tuben 
İzmir, ıs (AA) - iş 

banlcuının ôtfemlt ıubesi 
buda IMl itte merasimle 
aç.ı.ışbr. Fırka .afettişi 
blJI•, Vali ve Wrcck ze
yat ıneruimdc llalar ~u-
lmmuşlarclır. 

itizar 
Ya:ıımmn fazlalığı mü

nasebetile "Yakup Kadri., 
nin tefrikamız dcrcedileme
m • tir. ltiı.ar eder~ 

Rift uv.(isinde, -Of ve 
Siirmtnt bularanda y-tmur 
ve sc7IAp yUzfmdrn vuk~ 

W. ladafl bhbç gün ev
~ ..... llabıed olmılt ut
rebllltt diin det mütemmim 
bazı malumat vermiştik. 8u 
nüshamızda dı Trıb2on mu
babirimlztn. fada•ı dair gön· 
derdfli tafsilkı bfdt<llyoruz: 

•Kırk saattn fazla denaa 
eden, şe<tlt Jlllaurlanft ne
tlccsl bm ......... lçln 
büyük bir felikeC ollmlıpr. 

SQrmeMnla Hanatlift de
nsl ndblndekl büdln meı
ıuatt ve Abu 1111 mekte
blndekl pavtyonlan aı tJmq 
ve Hamprklft kôpribUnG tah
rip ttmlfdr. Ofun IOlakh 
demi Ökneden ldbtren • 
mış ve tasavvur edtlmlyccek 
Jencede W Clrab titip tü
pürmiiştür. 

Yağmurun ıiddeCinden Ök
nc. Şinek, Şur, Zeno. Zilıino 
Holalar, Cakaroksa, fotnot 

Knöyletinlnln kısmı at.ima bil· 
rap otmuş ve heyelAnlatdan 
yilılerce ev yıkılmıştır. Şur 
ve lcno köylerinin büyük 
birer parçası derenin mec
ll!ilO& kap&tmlf ye vadide 
haul olan su birlkintlil 
bir deniz halini akhktan 

sonra önündeki YJlt 
ntıyı sürüp denlı.c süriik-

lemişıit. Hıdl;, Kondl Çarsı
lan, bir kaç mağaza du
van harlÇ olmak U1.ere )1kıl-

llHŞOf. Bu havali 11e ntUnkalAt 
mUnkıtl olmu~ d.:1~ yolla
n.ndan gelen bir lkl ~·olcudan 
alınan malOmata gôrr yUZ
!crce hane ve binlerce nUhıs 
ve hayvanat sellere bnşm1ş
nr. Kaymakamlığın vUAycte 
gônderdiğt rapora göre hasarat 
çök bUyUktUr. Köylerle henüz 
irtibat peyda tdilmemiştlr. 

Ofun çarşısı bile su JstilA
S! na maruz kalmış ve man
sapta 400 metre genişllginde
kl sahayı su kaplamıitır 

Sürmene ve Of arasındaki 
bUOmum köprüler, yollar 
haraptır. 

Söylenildflinc ~öre Dumc-

nin &aya köy civarındaki 

da~ da ~rtütndan aytıl~d 

Yalnıı Rl!t ha ,,·aıi~ndekl-
1-ar 't milton lira tahrabl 
ecıatyar. 

Ol kansı vilA)•ctten adi€ 
tedbirler u~ ennf~ ve "'9 
btyin riyasetlnde blt kom~ 

yon feali1e11e başlamıştır. 

oa·•,. fttldltmo 

Ankara 15 - Rite "' 
Sürmene havalisindeki fr 
Wtet her taraha biiyük lJil 
te11dr uyandırdı.. Dahüiyt 
ftkilinia o bavaliyi ziya.4 
etmesi muhtemeldir. 

Hillliahmer derhal ...,.. 
nenete şitıp etmi$, naktJ 
yardımdan maada imdat 
heyeti ve çadır töndeP 

miştir • 

Hılllt al,merlıl yardltftl 

Ankara, 15 ( A.A ) - S~ 
mme ye Of havalisindc nıHlf 
gelen fcyr ıan ve hcyelftn rıdİ' 
~ açıkta k.ıian ve mu t:ıcl 
111U1Yend bulunen halka y:ıt 
dam için anahaUi idareler vf 
ttilAliahmtre mer .eti ummtW
.wt dtrhwl net btn Jira v~ 
mtısttr. Pelllcetıc:d k-rln thtifd 
dtrtteltri '~ "'ılılY'tlrrini .JL> 
pJt içJn m<ı Qr mıntıkaya • 
mtıfcttll 26 ıl!etilmiOtir. 

• 
Trabzon, 15[A.i\.] - sa' 

günlerde vlltyet dahiliıtel' 
:yapn şiddetti ,.e dc..-:ı" 
yagmurlar neticesi taşan "'
reler güıttg!hlınndald 

pirinç tnrlalannı su :ıtn 

bırakmıştır. Zayiat t:ıhmi 
150 bln lirayı baliğ ol 

ttdır. On buyuk kOpril 
çok menfnz1er ve G\~ 

Trabzon iOScsinin miitcı 

ak11mı harap olmuştur. 

zil n'üitecaviz hayvan 
müştiir. telgraf, telefon 

rekleri bara"°lduğ\tn 

muhabmlt lnkıua u~ 
ve ancak dlitı nçılnbilfll 

Yıkılan kQjri.ıh:ri."l tıını 

na blflann:u.uı· 



Ulkcmızdcn f clal\ctin agır
lığı hiç mi eh ·ilmiye
cek? O telgrafı oku-

~ug-unı dakikadan beri, di-

Tazyik bilhassa iktısadi cephede 
temerküz ediyor 

Y:~e~ bu cümle düşmi:ı- V 
h ~ ~t, ~c .zamandır be- • ·an•D 
'baş. l>in 8idlp b;ni birden 
~ 11U7.a Vlğıh~ or. 1 tc son 
~ d Karadcnız kı}ılann$ 
a~ ~~reli. 
l(övleri h el · 1 • . - , atta .Ş llf crı su 

)asın~ ~ .... 1 1 ~ ~ ~ a ar göl Olmuş, 
lcr Çüıiıll\lış, çift hay-

\~ .&ağlarda b\ bolmuş 
~ nası, insanlar cin 

c~ 

. a Geçen yıl l-uraktan çatlı
~ toprak çöl Jcısırlığite 
~a}sız&. K1Ş1n 'Yafan 

~a~v&JlllQ 81dasaz bı
~ij, surülcri kırıp geçir· 

~; se 1 c._ ne va ctmda ,·aö:ın 
we~tfi o 
~ yağnmrlarla yüzu· 
'M giderken birden bire 
.. .:•nlttimiz dudıMAen-

ıbldu. 
~ SU, lJüyüdiikçc ~IY.• 1:, artan bir kun·ettir. 
t~ IIJeanleketlcrJe erimiş 

as kadar kıymetli eserler 
eren bu ırmaklar, bizde 

ıl<ayııaA.l oi.ıyQr. 
•itana "'-- . !an ooğan, donya pıyasa· 

nda yüksek mevkilere 
~4Jl PCdİı1 Tij ~( wi? 
~~ı kendi mcınl,ketımjıµt 
ha ·~ .tn..~ ~ına bakahm, Anadol~ı 
--.aklarmdan kaç tane Nıl 

? Başkalan için nimct
~tperdini teşkil 

ın n 1'0-
.-A1• ID4lkirk Ytr 

unu cihette talisizliğc fal~ 

ecue) iz. Koca ulkcdıe 
l~ yuz .senelik ~lıi~ğiı 
; ncdırt H.aıwi h~ıt . 
t ı:tınişlcr. -Iı'ani.1 %ı 

Dünkü nushamızda Car· 
iti TMkyaJMA idari vaziye

tinden htalıı••i tlik Bu 
sayımızda da .,- ...,_ 
un zirai, ilctıAdi we Wari 
kıaamlanndan ı..1teediyoruz. 
Garbi ,,....,.:Wri ...... .................. 
yette yapdıldanm beJii' 
ltw...-...-.-.ı. 
tetkikat çolc dikkate şayan 
ve çok ,,üytlk bir ehemmi· 
yeti Uiiclir. 

Yuildıl.,.n Jar.W T .. 
yp ..-,e .-.tle sı>k 
faıı. ınuJNıcir işlcinı, ora· 
dald Türlclerin iktıudi va
ziyetini fevlc:alicle mQıkiH· 
leştinniştir. 28 numarah 
lanr m.aWıace, 'Vunu 
lliiklluti 11Ut.cir İ9Ümnı 
Tjrklen- •iiktetıep hakla
,.. ,,...., ıvermodeA ya~-

~·•• mhhüt etmiı olma
sma rnmen, köy mer' aları-

..,. "'"'1alt ve nnıha
cirlere tevıi etmek ıuretile 
sözüniiı tldlnara1tbr. 

au hal ite e~lce 8ÜrÜ· 

lcrle hyvap pesliyon Türk
leri, hayvanlarını ıeçin
direcek araziden mahrum 
•ı ve biDnetice bupn 
lüm1enin elnde çift hay
vtuundan ~ka birpy kal-

l....:ıl:" ı1.crc ba~ ,·unn~şla 
~ )'of\sa izlerini arayuı ni ~o}nl thnaUnl 

...ı'W!·lll ... .,.ar ltamçı 1 , e multe- de ~aldırmıştır. Eskiden 
ile 2lihnWen ~a,ka bilmem tütünle beraber huoubat 

aunuz? ta eken Türk köylüsü, şim-

"" e -1m~, 1 ahnı soy- di bütün ümidini ve 'IBY· 
•aı d• .etini tütüne vermiş bulu-
ku ı flinn\Cış, Jcndf muL. ..,_. F.Ut Rum tazyiki 

. Zil tn ilfi~ bir mira 
r4alıtile ~ W~-..a ~tasadi "phcde 

~ı.esan yemi~ Tep- te•rkijz ettiaiıKMJJ, ıköılü. 
ı zde ak311 nehiFlerin ~u,ı-m ve haiıı bit teı· 

t.a1.~t arttJrmak ve tcbl' kilit kar.f'IJPda malını ta· 
~~""1 ıaı.anıaktadır. 
"1iç korunma\c ıçi• Mah-··' 1MUÜ esasen pek az bU.u Y•rmımış, hatta ~ rnllilı. doşünmemişiz. Yağ- o an ve pçlülde elde edi· 

... J~ len banka kredisine ancak 
lr. ı bert\ct olur karşılık getirtilebilecek bir 
lılit~ ı:;ı~, v~mazsa .iı parayla Rumlar tarafından 
~ ılır köylerimizde• !atfen satın alınıyor. Burada 
riı. Va-, fthft.lerde dtlefti- garip bir hadise de cc~yım 
~ '1' • mk yangın, ediyor ki şöyledir: 

•· '~ •• SU baSloalanna Y~s-- -.,ı.,. 
Yapın j,}ııden ev\'elkiler 24 sınıfa 8>'"-ttır.. e.ıı 
hıbfı anllş, bari biz aynı Türk tüWıı tü~ Y~rai 
a ) of da yiltiımiyefım. alıp.iMk buatl•d• 24 ijq,çij 

e acını t. ..:aıe-L A--bını . an, sade bu mer- yani en ,__...,, ~~ 
Ctın heyecanile iane top- tirketlefile bir sıQıfta JÖs-

~ti Re)le J~rar? ı~ennin terilditi halde kredi me
Lthf, raınedeq kuvvcllPi selesine gelince ancak 
'°ftr~seyelim, bize de bizden 7 inci, 8 inci sıntftan adde-

CU(ilerc de yeter!... cMlmetctedirler. Bu misil 
tazyila fktısadinin şiddet 

. " resmiyetini kifi bir 
• IUl'itte ıMterir. 

Mu 
-~ Muhacir köylerinin yalcı .. 

ht - "'nllida baluaea Türk köy-ar paşa leri mah1111lerjni iilrik ı. 
saaunda da p miişlcitit 

C>tVamn davetin çekmektedirler. Meseli rum 
ıcab e muhacirieri ya lniJlilnln 

t.ld et etmıyor tarluma Jıayvalarmı IOll .. 
.._ ~ye nann Mah- illmk, yahut mah1Ulüaü 
~ ..L.. ~ Alı Dı- lra&dar-ğı MIDMI J.endmne 
kta'ı :,::: iQbet etmlJecqi .. ol-.dp ileri ...... 
P~ uı.ımatldır. ........_n ... ve tapula-

umumı vekili -'-- k "b' b' - I" ,:~~l!llll.. UlilD rını arama gı ı ın turu 
dl izac•ttf ~lıuq~~qu.Ja.r. 

:ytjye •vık Bu hare maruz lcalan köy-
el •e efe ... •; lilw _ ... ı.eleN Mlraea· 

munfa girmektedir ki, bu 
ıpcsuif te esasen intifa 
etmek ih1'imali olaa meb. 
latı belebnektedir. 

Yunan hükt)metinin bir 
P* kararnamelere ve mua
ta;deltre raıuıea imzasını 

taıuyamaınası sadece hukli· 
mefiD zafından iled geliyor . 
Çünkü mevkii iktıdatda bu
lurunak istiyep her Yunan 
hilkflmeti, rum muhacirleri
nin mutılebannı tatmin, ve 
bu suretle muavenetilll ttmin 
mecburiyetind~rler. Binaen· 
aleyh, Ven.izelos un bütün 
hüsnü niyetine rağmen An
kara itiltfnamesini imzalıya 
mamas4 rum muhacirler fır· 

kasının lstememe:-indendtr. 
V eai1.elOs t,ğer imu etse, 

ertesi gün kabinesi denilir, 
ve ortayı boş bulur kıral 

taraftarları ,kazanır. 

Yunanistan, bu iÜll tama· 
nıUc 111uhackltrln styasetile 
idare cdHlyor. Asıl Yunanlı

lar bu halden çok müşteki· 

dider, e kaı'iyyqp kendi 
fırkalarına, hatta hususi ce· 
miyetlerine nmhacirlcd ka
bul etmemek suretlle nefret· 
lerinl izhar ediyorlar. 
Garbi Trak,a Tlrkleriain .., ... ~ 

Lozan muahcdeii muci
bince Türklerin Cemaati 
fslimiyesi "e müfdllkWl 
'1'8f<ıtr. F ~ ııan hiı 
mctl lstedfkttetint bu teş 
hşifla gıeıçltk'. ... çek 

....... 111 .... 
ıülm ı 18 Jik listeden mül • 
ledl.eftllr, 

Y almz GümUleünede ce
DJlat reisi -.e roüttl nıültecl 
değildiı. Fabl bunlar .Mus
tafa Sabtinin yamakları ve 
çömezleri, başlı başlarına bi
rer Şeyh S~t dirler: Öyle ki 
onl•r kendilerini "J lam,,, 
şapka giyenleri "Tur~ diye 
tesmiye ederler; ve elAn fes 
giymektedirler. Şapka giymiş 

. bir haktkt ,.ürkfht nlenmesi, 
yahut mtras taksimi gibi işi 

olup müftlJe müracaat etse 
fes giymedlkçe ve .wı'ecdidl 
iınana buınm, tekrar müs
M&man oldum,, tarzmd• istida 
vsnıedikçc iŞini yapmazlar. 
Ne~ckltJı g~lerde vefat 
e<Jın Dctdtala.çlı I Iıcı Safte· 
ün çe~ı~ şıpka giJdi 
dişerek ~ ~ sofW.r 
kald.ırmadılar, Yunanblar bu 
insani vaıifeyl yapular. 

Türklerl11 Yu11an ~rla
mentosunda 4 meb'us, Aya· 
nında l azalan vardır. Garbt 
Tra'kyada 120,000 TUrk kar
deşimiz vardır. Fakat bunta
nn adedi Ymtan lstatistlkle
rlle 102,900 gösteriliyor. 
it.ey atfe6aız r 8,000 tftr. 
lna.Mp• 18.()Ge rey Jnılla
ndmJŞOr. 

Reyltden &.ŞOO Hocalar • 
5,350 Ccnçler, 

Cst tarafım da HMllCll Bey 
ve !\hı tafa Ajta ialmleıtn4e 
iki klşl almışlardır. Hoca
ı-rıa gençlertll rfJ mlkrarla
n ara ında g&ülüyor ki 150 
rey 16rk -vatdv, bull111t se
bebini yazıyoruz. 

hucalann gii<tülü karanlık 
cehalet. taassup ) oludur. 

Bu iki.;inin arasınba vazi-
yetini tesbltten çekinen müte· 
reddit bir sınıf, şahst menfaat· 
)erini gözeten • -egoiste ,, ter 
vardır. Gtnçlcrin merkeı.l 
"lskeçe,, dir, ve naşiri et.tan 
" yeni Adtm 'it gazte ictir. Bu 
~kil itibarile küçük,1 fakat 
~et i.ıibarıle çok büylik 
olan .gazete Garbi Tr~Jah 
Türkün manevi kuvvetini 
en iyi be.:ıliyen bir gazetedir. 

Yunan hükumeti bu gazete 
neşriyatı etrafında toplanan 
mfllt akide sahiplerine Hamdi 
Bey isminde bir tütün tcannı 
musallat etmiştir. Tr.tyada 
idırel örfiye 7..amamnda as
keri rejimin ajanı olan bu 
za~ şahsi gururunu tanıtln 
için çok fena bir y~ sap· 
m~tır. 

Hamdinln yegAne maksadı 
meb'us olmaktır. Bu J~rda 
geçen lntihilbatta n\'!yete 
nazaran yanm milyon drah· 
mi sarfetmiş, ve gen~n, 

medeni}·et partisinin ,aleyhine 
o}Jrak vaziyet almıŞbr. 

Mültecilerden ve ı 50 lik· 
!erden l\lustafa Sabrı_ ~lı 
rıfkı, Ali Vasfi, Şevki Baba 
Baki gibi seciyesiz, iblaksız 
kimseleri başına toplıyan ve 
hariçten getirten adam işte 
bu hırsını vatanına hıywnette 
bile myın Hamdidir. Mus-
tafa Sabri: "Ben şeyhül is· 
llmım, peygamber veWllJim,, 
diye taassup e--c:pqe ,.... 
ve Yuna~ ... .._ 
letlle, dalüet yolunda !!erte· 
meğe ~r-

" Yarın,, isminde 1:) r ·~ey· 
yamı Sabah,, ncşt1Delttedlt. 
GümülcüneJUerin ~aşında da 
Hafız Galip isoıinde bir her
zefu \·ardır. 

Bu ıdım clofnı ctttrüst otu
ınM MJm_,.. .,... tline ~ 

dıiı ecnebi ... eteiiri .. ,....... 
gilli ~ llllka Mdi •oua
l""nı -.ulatu-. afıtOlt bv adam
lar Yupan hQkiuMtinin \'C 

muhacirlerin menfaaderinin ha
d hnlciirttr. 
Y.-ılar w RUm maha

ciıW'İllİll ... u• tiiyUr al· 
tı• bulu~kl., uta& 
dqlaf.,...z, _. Ut-~ir ldi· 
'kfuntün idareaP'lde HfY.4 çe
kerken, biz insani vazifemiıde 
devam dük ve uılaşriıa1c is~ 
dik, bir çolr tedaldrhlclar ,..,..k. ... .-ı>it v.... 
lılıP' lizi• ~ftr ~ 
111111 lU.i Js~I etWtr. M&Mai
lara heı ııc. o1uJ1a -. biıim 
için limdU.ik yf!Pıl~ i4" 
onların bize yaptıkllfflJil ayni 
olmalıdır, ne f~la ne eksi1r. 

(Ütilar ....... .,., •dadrr) 
t..o.tl da ._..,. eastan lradar 
be,llr .......... anntl!~ tlll>it 
edtlibllnliş ._ ftf*'! tama
men kabulü llzım gelmektedir. 

Ancak bunun zamar: ve bilhas
sa büyük tMt *-'mize 
"1ı Y'"*f ~~ #le· 
.... •ttk••lMin ttNJ ,ıi.lte· 
r«#tif. 

Antaranm iniln 
O.zl Jb,. -.,r'*S6r aıa
te'lfllflJI iui/14' •fl'IM 

Rdlicumhur Öni Hz. cvyelkl 
~üa "nkauda lraar miiwe· 
tini teftiı ~wr. ~ör 
Y&n1111 or• Reisicumhur 
lmretterine A11Ur1e11 imarına 
ait plAn ve haritalar üzerinde 
za hat •mniştir. Gazi Hz. 
profeşörün umumi fikirlerini y mu hftkOmeti .dir M. • ,.ınız ı.- nokta ~ 
ve mütalealımm sormuşlar v~ Papaya belledi~ tallrnab g()n· .ı;ylemftlL 
aldtk1erı · cevaplardan memnun dermiftir. Al~ ımalomata g6re 
kalmışlardır. H M hal-L "( unanhlann eYelce bbul edip arlclye nazın l o.;opu· 

• Maliye vekfldi ıimdiye Lııa.L-- -cbWen ~ bir "-n ' b • ve judd,e aa- __,_ -r 
kadar, muvazenei umumiye ----1-e __ 1..... ~· 

llB ...ı. ... ~pir· ~· ...... -
bfttçesine dahil olan devairi tll.n .~ .-ı.ı ,.e Yuaanbl•, fn1 IUmllf, lfd• 
devlet için 6000 1ıne yazı aıar ruk L----•ar ı1e muhtelit ~ dotyel• evelkl pa tayyare ~ &ırt 
kinesi satm almıftır. Bu ftOOO ile •'" ..ı,.k Roma teflrt ve kemenln kararlan afJJ iç 
makinenin bedeli 401,175 Hr• y R n-Lta ~---'-ı. _..w..ı--1 lk· unan lyanandan M. omanoe °'" ~ ·-mu-• 
dır. Bu maldneltrin tıepsi V& tarafm&n ~ getll'lfml§tir. elen &nmtwlenla'r. YUD8 ... 
kAlettere tevzi oJunmuıtur. _ .• --.. _._ M. ~omanoe, '8tanW Y 1)- zetelerf bu yent .......,... ,_. 

• Harı çten gelen ve mUhlcir ....... lı · · ~• 
Mn KomalC!llU M Alp-oplo- braMI tnur& 'ı __.e-

sıfatite hiktımetln 2&terdiii L.. •• L __ .ı. __. ~ye 
.. bab. - ......... i;la - --- r- --

yerlerde ibmet eden muhacir ~ r•\l'f·. Yunea 1'o- - t•• 't.Poa •• lın 
erkeklerden isteyenlerin hizmeti L b ha bil 1_.J_ ~ .. 1h 1 ileri .-ık· 
askeriyeleri 6 seneye kadar t~ .omett u aya iten 11t1.. --·-""' .... H.u..ııu ...-r 
bir OlUD&biJCCtktfr. Sefert'erJik pderecqi talimatı kenc:lblnt ~:.ae ......_ v--.__ı_ L- -

tevdi etmiftlr. Y enl Tunaa ....,... .-- ~ iMi ~ 
bu kayıttan müstesnadır. __ 11_ ı _,__ı. 

t*ltmatı derhlıl '*' korye ile ..uu döemlye "~ ow..-
• Düyunu umumiycde para A L ..ı:.. 1-. __11 .ın. 1 .. 10 wı'-alok.....1- harklP 

suHatimaJI hakkındaki evrak, 5 
.,. glewri-. •up _., ~ m '" ~ 

Maliye heyeti teftiıiycsl tara- ~ ..._ diae vual .a.ı... neuretlne (Jednalllb'· l .Jı-~ 
tından tet.tdtc edf1mektedır. ıiu· tur. Yeni taliıpat ne er\IİI 
kuk milıavirli~i suiistimatde Muıahhaslar kaldılar Alin•, 15 (A,aeıbrik>') -
ıllkadar şahıslar hakkında JJn Muhıelit komlıyon .,... y unanıatanua tabrirl nu&a-1 
ayn tahkikata Ultum aörmüt" •ndan Aıakanda bulunaa talimab bu gün Anwdail 'Yu-
tür. Heyeti teftiıiyc bütün Tark, Yunan munMıu1an ile nan sefirinin eline vud oluyor. 
faıllcri tesbft etmiftir. Nfifettit- M. Ha~11•n dla ..... e Bu talimall t.tanbiila ..l>lk 
ler henüz bu isimler Qzcrinde avddaiae ..,._ 'OiUDllJ...,lu. M. Atoa 

Y 
Yunan laarldye nazın 

tahkikata bqlam11lardır. unan ~in J•l tıalli- ile -a.."- · h Romanos tarfmdan ta.YY8't •Umum jandarma kumanda- met ~·-ı ~ıne _.. • 
nı Zeki pa,a Rizeye vasıl oJo. hular hareketlerlnl tehir etmlt- g6türlllmütt0r· T abmat mtıa-

1 .:it.. V ~ı........ ~la.. L-bft '* hll8fi ~ •· muştur. erar:r. antn 11111111ab, mupu.. """''" ~ 
• Orman amancjınan ve teş- ~ .-ele'l Wlıılel-lk lldafı ttrm arnsundıan mOlhem up 

cfr işlerinde çalışan fen memur- Wllil Wllıiıw b•ımcek _. b.._ fU • _. .. ,. _.. 

tnna harita metmırlm nltbe- MJ* elur• munhı..&ar ~ •°'· 
tinde gindeffk verilmesi tllliar- _. .. çakl,r. ve M· ,Ri,N ı _ ....... ... .... 
lir e&nlil va ilu ...... llitüe ile Nebil beJ ele aYclct ~ ~ 
viJ"dJ#fe tamim olunmuştar. ceklerdir. 2 İki af ~ 

!ınu.l ~ ,10llarını ısllha - tar ,~ olduktan 
Mıar vermiştir. Yaz mevsimi• Neb~ beyin be)'llUb •um9 itilaf etmJt 

0 

M iiı{;fWe t4i k yoll.-ıa Evelkı glln sehriDJlze avdet ~l ıp~eslnln a.ablki-
fü!inlOn mdr~ 'tabuk uilane ""'"""---- ~- - · 3 _ Muhtelit 1'ürk-Yuaaa 
j9ft m ,eh inşaatında çahpıı m.....,...mı:ı. Ncbıl Ley mahkemainiA .mutarreratıdar· 
amele miktarun fa:ı:Ja• .. atırılacak· ton Tlılyet llilkmda tu tıahall -.~ ~ Atin•, 14 (Foa) - 1"11 ... a 
tır. \WIDifll: f,tflya 

• Refskumhur ti!. nin şer ....._.. ~ed.•• müaılteratı ....... 
yavıerf RuSlffll ıh!; trlrrintizt müzakerat neticesinde brlt r111 -' yeni habeiter W.Jlhe-
•el-ww. !':.en f'.V\ a-a.ı.. -bir zl' t 're 
5 .. ..,... ...... ~ ~· .... llV e ...... 

• kP Mlllıtıll 11811MUf1h '41 .... ..... ıtaMD&· _.,aç .._ ._. •n'ilf' _. 
AJ»tQIN.k bey meıaınJD ~u· _._ler _..,- alııT,.la ls:ı ı•er 
la gelmqtir J'Ql'UZ, YUIMlll bQhaı~ln ve- - ~ ... '- .P-

• Maarif nlcAJetl tar.ıınun recetl ta~ hmrluan Ye 1a· ~ ... ıqald·-'ea 
lılu mene A\'.l'upaya tahsil itin bul edilen ftasab kabul veya tarı..tmlan ......,., ıpıç 
,önderilcce~ talebenin jıntihan· ret mahiyetinde olahlhr. Yeni· teMk Vf: tadib metJlllU ~ 
la-rı içil sualler kararlqtmlırıış-- den müzakere certr1n •ek rn~ırnıa n,os nirin _-Lw.i•) 
tır. Bu sene vel<llet 20 Jcadar ~ldir. TalllMt takarrür eckn u~ ~"""" ~ 
talebe aO~ecelctir. etuata pıqtNM olurM it\lif ha- Alina -1 '> • Buradl ~ 
• DarOlfüourıun mqlı~Jjf fa. sJ olmllf demektir. O zaaaan lundu~ vJJre auaalllk aae-

ldWtttıcrinde ·ıınt Jshlalılwı ~ Komisyon Ankarada veya 1.. .elelerin ıııuzakert ye ~ aetl-
bij Qdea 1'0111isYQJJJar111 az•rt ıanbu1da bir içtima )·aparak ..,..... muh-ceye raplı ~ ı -~-
tnc.lld &On Parülff:inup~ ir ıllllf -.e '-"'~ ...... ~ .....,. 
~ .a.Jdct"'1§1erdir. l..tı~a =+Jladf ~ '11111.cektir.> taçtar. At~ .a...ı .... ~ ... bela hir ~ ....-
Dil erıcü• az~ aFP Mü.zakereııe ile """'&ıfdtdf ..fi .ımuifiir· 
Kadri~ fnı!Ablnet ~f'flı ~c;cr=z r .. J~~ 4,a 
qUrık eııniılcıdif. .. ~ ...... a_ 

.&J . ..l..ıı..-- ·-·A---- .... ...a.a... ~ Ah> .... ~ 
·UbcyduilaJJ ff. 2:a):d.1-rl ~~~ .,....e wa1-· __.... "Cllllll1 

tedavi ~İllJl~kte ~ğu ea.. ~ ~ kads .. ...... •• - y.-.-.. 
illoiludalri iljllk l'lll'~n•n klrıür • 0 

Yf i'iW.""'8C SDFt· rabbr'erilıt ....... :·:.::. 
- afi1ct etml oLuü Ok· ,ı halınde lclbu edil~ oqat Jı.nhlt .... 
-.ıır. Ozerlnde Y unanlılarta kat •tyyea .bal cleilldtr· 

• Euwıet Bar~ın kaınımııa yıeniden ~e .....-~ i(at'i tetWdeı ·~ 
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VAKiT 6 Tcmmz 

Tayyare ile Paristen Nevyorka gitmek teşebbüsleri akim kal 
(Çorçil)in Leh tayyaresi yere Flida sayesin e rahat uykll 
hatıratı düş_er_.___ek_~ar~ç_al_andı · . Fım·· '" 

/ngi/tere kabinesi ve TUrkiye Rakiplerinden biri öldü, '.1-l 
biri yaralandı 

Loyit Corç ile Kür:ıon lstanbuldan ve 
Av'rupadan ihracıınuzı istiyordu, fak at 

kabine bunu kabul et111edi 
-18-

Lort Kürzon noktal nazarı, 

V un anlatana kar§ı pek ~uk 

fakat pek gayri müsait olmıyan 

bir ılyaaet takibi; Türkiye lle 

dostane bir sulhun aktı, fakat 

neye mal olun olsun Türklerin 

lstanbul ve avrupadan ihracı 

ldı. Hındıstanı temsil eden 
bütün kuvvetlerin muzaheretini 

haiz. olan Montagu, TOrklerle 

behemehal ı-ulh a~tfne ve her --
terden evvel İstanbulun Türk-

lere bırakılmattna, lngtlterentn 

lıllm alemine doat vo bq 
olmasına taraftardı. 

Kabine, evvelce söylediğimiz 

gıbi, batvckil Loyit Corç ile 

Kon.un aleyhinde karar ve hu 

'nıwr kabinenin kararını kabul 

dtller. 
Fakat hareketo geçildiği, 

Yunanlılara yardım, veya Türk

leri. teslc-in icap ettiği zaman hiç 

blr müspet siyaset takip edil

memişti. Yalnız Jngtliz asker

ı~rlnl ve parasını kullanmak, ve 

hadisatı beklemek lekarrür et· 

mlştl. Bu tevakkuf ve cumut 

~ki sene, Venizeloaun sükütun

dan Çanakkale buhranına kndar 

devam etti. 
Biz bu bahiste Yunanlılar 

Kostantiııln idaresi atıındn ıtd

detli ve mukdiınıme bir teşeb

büste lJulundular. Yunanlılar, 

muazzam deYletlerln m:ıli mü· 

uhcretini hniı. olsalar, \'e dev

letlerden muhtaç oldukJan 

mühimmatı alabilirler, kendi

letlne Trakyayı ve lzmirl 

temin eden bir ulhn Kemalist 

Türklere kabul ettirirlerdi. Yu

nanlılar bu yardımlara nail ol
olmaksızın, kılıç kuvveUle bu 

anlho Ankarada temın etmek 

istediler. 
Bir çok muahaulere ve acı 

mubahaselere ı;ebeblyet veren 

bir mesele lngthere başvekili
nin Yunanlılara bu lfte phst 

ve lmyltılz tefl'iklerde bulunup 

bulunmadığıdır. Resmi diplo

masisinin kanunlarına göre Yu

nanlılar, lngihere hokometi lcı

ralıyeıl Y enanistanı hiç bir 

, eçhile tctvik clmemiftlr. Bil!-

k -ı, lngtltere harbiyesi ve er

kanı harbiyesi her f ırsal ve her 

münasebetle Ytınanlıları vaz. 

geçlrmeğe çalıtmıılar ve ona 

ihtaratta bulunmuşlardır. F alcat 

Yunanlılar, ba~vekilln, kalben 

onlarla beraber olduğunu ve 

onların muvaffakiyetlni istediğini 

bıltyorlardı. 

Yunaalstanda tanılan yegA.ne 

lngill%, Loyit Corçtu. Onlara 

g6re Loyıt Çorç, Kannlng ve 

Cladistonun halefi ıdı. Onun 

uimımt harp esnasındaki mu

vaffakiycılcri, Avrupadalcı nüfu

t.U, İngilterede o zaman her 

ınphenln fevkindeki hakimiyeti, 

ıonra onuıı irade ku\'Veti, 

maruf ve a~lklr taraftarlığı 

Yunanllların dımağında müphem 

fakat ku\ vctli bir 

vücude gct1rmiıtl 

-:lo~ünüyorlardt ki, 

cmniyf'l 

Yun~nlılar, 

kepdilerinc 

sarılı bir fCY aöylenmft, onlarla 

bir lttllfname aktedılmemlı idi, 

fakat büyük adam ne yapıp 

yapıp onlara lazım olan hayali 

yardımı temin edecekti. 

Bu vaziyet muhtemel olan 

vaziyetlerin en fena11 idi. 

Yunanlılar ya müttehit lngıliı. 
lıüktmettnln manevi, siyasi, 

maJI mllzahet"etine layık a&il\

meli, yahut mukarrer sopk 
duplrla yese doçar edilmehdı. 

Fakat bu ıırada lrlanda mcse-

lcsl, lngıllz fırka mOcadelelcri 

had bır ıekıl ılmağa bqlamıtlı. 

Dünyada öyle lıler dönüyor, 

moıkill!ı o kadar ç~alıyordı ki 

hakkında muhtelıf fikirler ileri 

sürülen küçük bir devletin en· 

camına pek ehemmiyet vertlml· 

yordu. Nihayet Kostantln ile 

htıkOmetl mesuhyeli bı1ıat 

yüklenerek hareket ediyorlardı. 

Muaz.zam de,·letlerdcn her han· 

glsinln onlara karıı takip edec~t 

hattı hareket hakkında bir fikir 

edinmek, onlara alt bi~ itti. 

Karar vcnnelc onlnrın hakkı 

idi. Çiınkü tehlikede olan mev
cudiyet onların mevcud\yctl ldi. 
BüyOk hır adamın hı sf muzahe

reti muh\m blr teşı11' olsbılır. 

Fakat bu tcıvik muahede, 

itillfname, yahut resmi muha-

benıtı siyasiye yerine kaim ol
maz. 

Bununla beraber Haziranın 

11 inde Kıral Kostantin lzmlr-

de kumandayı deruhte etmif, 

ve temmuzda Yunanlıların A

nadoluda yapbklan dördüncü 

laaruz baılamııtJ. 

• 
Buraya geldikten sonra ken· 

di mutalea ve hareketimi izah 

elme\ isterim. ~n. her yerde 

mütecaviz ılyaseUn taraftan o

larak gösteriliyor ve buna karıı 

bir fCY söylemiyordum. Fakat 

'-ort kurı.onun hayatını yazan 

mu\tedlr muharrir, resmi ve

aaıke mOracaal ettiAf halde 

bana karıı, harpçi ve ateşçi 
kelımelerlnl kullandı~nı gördü

Aümdcn vaziyeti aarahatle tqrih 
ede~~lm. 

Casusluk davası 
Casuslukta maznunu Ka

sım Tevfikin muhakemesi

nt dün lstanbul atır ceza 

mahkemesinde devam o

lunmuştur. 

Maznun, gösterdiği bir-

kaç müdafaa şahidinin cel
binden vazgeçmiş, muha

keme bazı ~vrak hakkın
daki istilimın tekidi için 
başka güne bırakılmıştır. 

Dr. Emin $ükrü 8. 
Fedf!rasyonlar \"C lftanbul mmta

kaıı tabibi Tıp f akülten aeririyau 

dahiliye tefi doktor Emin Şükrü B. 

dün Pari•teo tchrimi1.e a'dct ede -
rek mıntua idmano!an tarafından 
btikbııl cdılınlttir. 

Fransız tayyarecisi Kosta gelince ters yüzü 
geri dönmüştür 

Paris, 14 (A.A) - Atlantiği geçmeğe teşebbüs ederek 
havalanmış oJan Leh tayyarecilcrden ldziko,·e ki ile Kabala 
Asor adalarında yere inmeğe mecbur olmu~tur. 

Horca, J 4 (A.A) 'Tayynrecl ldzlkov. ki 19 a çeyrek kala 
yere inmcğe miisait bir yer nramı~ur. Futbol sahasına ine· 
bileceği kendisine tel izle bildirilmi~, fakat bundan sonra 
hiçbir şey işitilmemiştir. Saat 22 tfç bir harp gcmi~i tahar
riye çıkmış, hah\ dönmemiştir. Bir vppur da Piko ile Fayal 
arasında beyhude yere taharri yatta hulunmuşcur. Ncv york 
ajanslarından As~ociated Prcss e nazaran tayyarynin Gradoso 
adasına indijti söyleniliyor. 

Lizbon, J 4 (A.A) - Leh tayyaresi Graciosa ada~ın.da 
yere ineceği sırada kapaklanm1ştır. i\lotör i~tial etmiştir. 

ldzikovski ölmüş, Kubala yaral::ınmı~tır. 
Villakouble, 14 (A.A.) - Cost~ sahilden 300 mil aç1l· 

dıktan sonra şiddetli bir riizgt\r csme~e bnşladığtm, o 7.<ımana 
kadar saatte 200 kilometre sü'ratle giden tnyyare siirntinin 
80 kilomt!treye indiğini, hamdn deposunun Okyanus orcıısında 
bir sakatlığa uğr:ımhımn mahal vermemek için geri dönmcğc 
karar verdiğini ~oylemiştir. Coste~ tayyarenin motöninden 
pek memnun kaldıp;ını, 28 saatte 5400 kilometre yol akh
ğım da ilave etmi,tir. Costes, beyanatına devam ederek 
demiştir ki : 

"Atlantiği şarktan garba geçmek te~cbbüsliniin büylik 
miişkülıltla başarılacağını biliyordum, f:ıknt bu kadnr güç 
olduğunu tahmin etmemi~tim. ı ·evy-Otk ile Paris ara ında on 
sefer yapmk Paristen .N'cvyorka bir defa gitıncgc munıccahtir. 

Villa Coublc, ı 4 (A.A) - Costes ile lkllonte Leh tay
yarecileri hakkında ~orulan bir suale verdikleri cevapta 
kendllerrile hiı; bir vakit miina~cbatta hulunnrnmı~ olduklıı· 
rını, bir aralık bir posta vapunınun Leh tayyarcsindcn g<in
derllen bir haberi almağn çalışnr;ını, fakat Pilsııtski tayyarc
sindeki telsiz cihazının iniratsı:t. bir surette işlediğini !~ittik

lerini söylemişlerdir. 
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t Harp eblikesj ) 
= ~ 
l = 
~ Rus • Çin hududunda l 
i tahşidat var ! I 
i Tokyo, 15 (A.A) - Rö)'t:er ajansı bildiriyor: i 
) Hükumet Sovyetlerin Çin~ vermiş olduğu oltima- ~ 
l tom hakkında henüz resmi malumat almamış ise de j 
i bedbin görünmekte ve ihtilafın muslihane bir şe- \ 
\ kilde halledileceğini zannetmemektedir. Mançuriden l 
( gelen Japon seyyahlar . a~keri bir t~kım h.~rekat. ~e~ j 
I reyan etmekte ve çının şark şomendoferterı ıle 1 
i Amour şömendöferinin iltisak noktası olan Karins- j 
~ konun garbındaki bütün istasyonlarda trenlerin gi- ~ 
~ dip gelmekte olduğunu gördültaerini beyan etmek- ~ 
j tcdirler. Japon hariciye nazırı Japon menafiini hi- j 
1 mayeye amade ve kargaşalıkların Chang Chunun i 
! cenubuna sirayet etmesine müsaade etme - ~ 
- c J miye azmetmiş olmakla beraber tam bir bitaraflık \ 
\ muhafaza edeceğini beyan etmiştir. j 

ı 
Paris, 15 ( A.A ) - Havar ajansı bildiriyor: i 

Pari - midi gazetesinin Bcrllnden aldıj'ı malümata l 
nazaran, Çin mahafili Sovyetler Rusyasının harp ) 

I tehdidini şüpheli görmekte, bunu Çini oldutu i 
kadar Avrupa devletlerini de korkutmak ve siyasi j 

; bir müdahaleyi cclbetmck maksadına matuf bir E 
I hareket telakki eylemektedir. J 
E Gazet dö Fos bolıeviklerin ihtilifı tatlılıkla \ 

) 
halletmek istediklerinin itiraz gö ürmez bir hakikat f 
oldutunu,· ancak mukabil ihtilil taraftarlarından j J mürekkep kıtaatın Siberya huCfudunda tahaşşüdü \ 

~ hususunun vaziyeti pek ziyade güçleştirdij-ini yazı- l 
İ yor. İzvestiya gazetes: Sovyctlerin aulhperverlijinin \ 
\ bir zaf alameti olmadığını, Çinlilerin kendi zararla- f 
( rı~a olarak öğrenmekte gccikmiyeceklerini kayde- ,
= dıyor. _ 
imııııı. ut1ııııı111111ıtı11ı11euııtıı1t111tııı•ııı111...-mıı1111ııı"ıı11111ıı•ı1111ııı11mııı11ıtmıı11111ıııııı11 1111ıt1uı11.. 

Ruılann notası 
l\Joskova, J 4 ( A.A!>- Sovyet hükOmeti tarafından Çin 

maslahatgüzarına tevdi edilen notada aenlllyor kl! Çin hükö
metinin hareketleri, mevcut muahedelerln doğrudan dogruya 
kabaca bir ihlalidir. Duban mahalli hükumetinin Sovyet me· 
murları olan demiryolları mildürii ve muavini ile anlaşma· 
dan verdi~ emir llÇıkça gayri kanun't bir mahiyettedir. Hu
susile ki bu haraket bütlin mukarreraun iki tarafı ittihaz 
edileceği hakkında muahedelerin derpiş tttiği prenslpl sara
hatan lhlAl etmektedir. Sovyet müdürü ile muavinin aı;Ji 
\'e yerlerine muvakkat da olsa Din memurlarının tayini iki 
hükömet arasında bamuahede takarrur eden demh;ollannın 
sureti idaresini tamamen değiftirmektcdlr. Çünkü memurların 
tayin ve azJI münhasf ren müdüriyete aitti ve Duban nın bir 
taraflı kararlle bu ull ve tayin hususları icra edtlme1_ 1924 
itfüHnamesi de demlryollanna alt Jtiltflar da takip edilecek 
usulü sarahatan derpiş etme:Uedir. Binaenaleyh, bu hnraket 
me,·cut muııhedelerl ihlal ettiğinden Sovyet hükumeti bu 
haraked şiddetle protesto eder. Ve bu harıketler nedcesJnde 

. . . . . . . . ....... ! z '/llt11 ı 
Seyri Sefaiu,. Gurabayi Müslimin hastanesi, Hilali Ahmer mekte 

ve air müessesatı sıhhiyece tercihen istimal edilmkele olan FIJD 
siııe~, sivri.sinek, tahta kurusu, pire, güve ve bütiin haşaratı ytunurCI! 
ları ıle kat1yen imha ve ifna eder. Leke yapmaz, tesiri kat'i ''e koku 
sıhhi Ye 1:\tiftir. FLIDA hasaratı öldüren biitiin maviat aı•asmda biriı 
ciliği kazaumış ve Fransa h~riciye neıareli ' 'e Türkiye şehbenderllğin 
resmen tasdik edilmiştir. San' al ve rekabet Memiıilde dahi en yük~ 
n1evkii şalıadetmuuelerle ihraz etıniştir. Çünkü )ltrı yarıya daha uc 
\'e tesiri yiizde yiizdiir. ~işesi 50, tenekesi ,., 5 ve ponıpası 7 5 kurnşııı 

Flida istediğiniz halde ( tesiri yoktur ) diye siıi aldatn1ak isteyeı 
lerc inanmaymız ... Ji"ii~a haşaratı iHdiiren bütüu ıuayiauan daha n1M 

ke'Fii~~ıı~;;ı;sıdi~;ğ,a;~rliııa~~~·ı~si ve yer~ 
sermaye ile yapllmıştır. 

Flidayı tercih ediniz. Flidanın müstahziri Hasan !Ecza deposu sa1ıi~ 
~leşhur Hasan kolonyası ve Hasan kuvvet şurubu miistarhziri Ha~' 
neydir. Flida bir şah eserdir. ıı~san ecza deposu. 

ltANSIZLIK 

tehacldiis eden fcvkali\de miihim vahim vaziyet iizerine Çin 
millt hliklımetilc l\lukdcn hükQmctinin nazarı dikkatini 
ehemmiyetle cclbeder. 

SO\ yet hükömeti dkı\n mib.ılemetkAranesinin delilini 

miiteaddit dcfalıır izhar etmiştir. Bundan başka Sovyct hü
kömeti çin ile diğer devletler arasında müsaYat e asının 

temini için Çin milleti tarafından yapılan ve yapılmakta 
olan mücadelede do~tane bir vaziyet almıştır. Sovyet hiikt\-

meti ilk defa olarak Çin ile müsavat ve Çinin hakimiyed 
eı;ası dahilinde muahede akdetmi~ ve Çinde diğer devletle
rin mazhar oldukları imtiyazlardan sarfınazar etmiştir. Bina· 

enalcyh, Çin hliklımctinin demiryollarına alt lddlaları var 
idise ve hatta muayyen niiiddetten evvel meıkör hututu 

satın almak isti rnr idi ·c mevcut muahede ahkamına teves
sül etmekte teı~ıımen serbest Jdi. Sovyet hükômeti dfmir· 

yollarına ait bilcümle mesailde daima hiimü niyet ibraz 
etniiş ve bu hüsnü niyetini Mukden hiikOmetine tevdi ettiği 
2 ubat tarihli nota ile isbat c!lmiştir. 

~ovyet hükômeti bu notada mucibi lhtililf meselelerin 
tetkikini teklif ediyordu . Gerek bu teklif ve gerek J l 
temmuzda münakallt komi erliği tarafından gönderilen tel
graf cevapsız kaldı. Bu telegrafa i\I. Sercbriyakofun bu 
baptaki mü1.akeratı idareye memur <:dildiği bildirilmtşd. 

Bu son hıt3lsclerden anlaşılıyor ki Sovyet hukumetinin 
milletler hakkında hiirmet e~asın:ı istinat eden ve bittabi 

Çindc emperyalistlerin mutat olarak takip ettikleri miite
hakkimane siyasete muvaf1k olmıyan bu teşcbbüsat Çin 
hukl}med tarafınban bir zaf allmeti olarak telAkki edilmiştir. 

Ve bu fikir dahilfn<l~dir ki Çin m:ıkam:ıtı Sovyct hiikCıme

tinin efkArı müsalemetkAranesini sui istimal ederek Sovyet 
Rusyaya karşı gayet kaba tecaviizata içtlsar etmişlerdir. Bina-

enaleyh, Sovyet hükOmeti n1ku bulan bu tecavüzata karşi 
Sovret Rusyanın meşnı menafinl müdafaa için kAfi memıble 
malik olduğunu Çin hiikumecine hatırlatmak mecburiye
tindedir. 

Nota bu meselenin derhal halli için bir konferans akdini , 
şlmendife~ler hakkında ittihaz edilen bilcümle keyH tedabirin 
Ugasmı ve mevkufların keza derhal ve bilAkaydüşarc tahli
yesini tal~p etmekte ve üç giin zarfında c.vabı muvafakat 
verilmedi~ takdirde SO\ yet hükOmetinin meşru menafiinin 
müdafaası için icap eden diğer vastalara müracat edecegini 
bildirmektedir. 

F ransada dört İtalyanı tevkif ettiler 
Parls, 14 (A.A) - Kı~la civarında üzerlerinde komiinist 

vesaiki bulunan 4 ltalyan tevkif cdllmiştir. 

Belçika kıralını soyan hırsız yakalandı 
· Brüksel, 14 (A.A) -· i\lariya~Kerkc pldjında kıralm saatini 

ve madalyonunu çalan hırsız tevkif olunmuştur. 

A~~ENOJ.IRA~ 
Gerek'~ m~ıp 
gerek fazla V&hemaktl' 
1Di1'8vollit f akrüddeme 
kartı gayet müeuirdir. 

Eczanelerle ecza depolt' 
nnda bulbnur.,· 

•••C".o•••,.•• &o• ••••041e4I 
: Dtıimll yolnu 

: KODAK 
IPototraf makin• 
: larile filmile " i rini kullanmalı 
ı menfaatiniz ica" 
: batındandır 
1 Alı1minüt fotoğraflar içiP 

i !1inoferos f Kartlarım kullamnı• 
: 

Her yerde Satılır .................... 

Ferah sinema tiyatto" 

sunda bu akşam koııaİ~ 
Cevdet bey temsilleri. 

Jı.1AN 
lsıanbul Asliye malt~ 

birinci ticaret dairesinden: Mı~' 
kemec.e lianı iflasına kar-' 

verilmiı olan Kirkor f>' 
ıerciy~n Efendinin isli"' 
butda Çakmakçılar yolcd' 

şunda 23 numaralı mağasl' 
sında bulunan hazır clbİI' 
ve kumaşların furuhtll"' 

karar verilmiş oldutund" 

talip olanların 18 temfll"1 

929 tarihine müsadif pe' 
şembe günü saat 10,30 ~ 
12 ye kadar mahalli rrti" 
kurda hazır bulunmal,ıt 
ilan olunur. 

Bu gün 135 inci sa~,,. 
na çıkardı 28 .. hile 

ıs kuruı 



,,....,.,._§. Sayıfa 

Türk ayyare emiyetı t 
rafından Tayyare mühen-
disliği tahsi1 etmek üzer 
929 senesi Avrupaya gön
derilecek talebelere mah

sus şartname 
I - l\Iüsabnka imtihanına kabul için esas şartlar 

la.dır: 

A - Turk olmak "-e medeni haklarına 

B - Yaşı on y~dlden küçüle ve ylrmi 
olmam:ık. 

sa!ıip olmak. 
beşten büyiık 

C - Ahvali sıhhıyesinln ~vtupa}'t (Fran>a ve .\lmnnya) 
ıklinılerinde nazıırf ve nmelt tahsil ve tccebbıın müsait ve 
her turlü ilci ,.e emrnzclan selim bulunduğu mutahasuslan 
Llhıam bir hastane heyeti sıhhıyeıiinin raporile tasdik edil
mek. 

D-- .'.skerlikle ilişiği olmadığına d:ıir askerlik şnbeşlndcn 
Vesika ibraz etmek. 

E - Tahsilinin hitamından itibaren hei sene müddetle 
Tanare Cemiyetinin emrinde ve Cemiyetin takdir edecejl,I 
ma:ı~ muknblllnde ve Cemiyetçe ,.e ya Cemiyetin kendilerlnl 
emrine tevdi edeceği makam tarafından tayin edileck mahal 
ve vazifede ralı<ma!t usulü bnun si dairesinde taahhüt 

' . ' <'\'ıl'nıek 

. F -·-' Tnlebelik müddeti zerfında, Ctınlyedn Avrııpadtkl 
talcbder!ne mahsus olan tallmutnnıncstne tiayetslzliğl yüzün· 
den talebelikten kaydı terkin edildlğ ve: 1a tabsll!nin hltıımıl\da 
lı:ı:~.tt E fıkrasında muhıttrer olan taahh(ld(I l!a eylemediği 
takdirde 1"ürk Tayyar Gemlyetln!n kendisi için ihtiyar 
eyl~rliğt bl!Omum masrafları kanunt merasim~ hacet kalmak· 
sv:ın derhal ve def"areıı tedlye edeceğine dair Notetllkten 
musııddak ve müteselsil kefalet usullle tanzim edilmiş bir 
kefaletname ibnz eylemek. 

([lıı h!aletname yalnız talebeltğe kabul edilenftrden Is· 
tcnlr, ve Avrup:ı.ya sevklerinden evvel Ceıniyete tevdi cdll
ınt~ bulur.ur.) 

G - Darülfilnul\ nyuiye şubesinden veya yüksek mo. 
hcndts mektebinin birinci veya son devrinden mezun hu· 
lunmck (re~nıı ll~elerin fen kısmmdıın allyül&ll derecede 
~•h~ıleıname ıılaııtarla buna muadil tahsil gördüklerini mu· 

teber vesikalarla ispat edenler de müsabakaya kabul olunur
lar. Ancak y!iksek tahsil görenlerden müsabak3da kazanmış 
c·t ıılu ifa~ nıezunlarıııa :erclh edilirler.) 

1 lura - Tal!blrı evlenmiş bulunmaması tercih olunur. 

il - .MüMb~b imtlhımna ı S ıJı.stOS-!li9 tarihinde fs. 
t~ııbul 'fayyıı~e <:t:n!)'etl bln11sıııı!a başfan3cak ve a~ağıdakl 
llan edilen feıU rıfon tahril olarak icra cdıtecektlr. Jıntihaıtlar 
l:>Jr h~fta nihayet on giln zarfında bidrllecektir. 

Darülfünun riyaziye fllbesl ve yül.sck mlihend!s 
mektebi birinci ve son devre mezunları için 

Aıı rlyziye (Cebri All, tam•mt ve tefazull hesap) Tah· 
lı!I hendese, riyazi mlhanik, hikmeti tAbilye, kimya, ilmi 

heyet, resim ( hıttl ve menaı:ırt ), Türkçe, rr~nst2ca Yeya 
AlmAnC4 ( t~llp iklslt1den birini tercih eder), 

Ll~eler!ıı fen kısmı atlyii!AlA mczunlan ile 
buna muadil talısll görenler için 

Adi rly~zlye (cebir n müt mınlman, ınilıellcıat) mus.:ıt· 
tah ve mllcenern hcnde!lt, mihanlk, hikmeti tabliye, klmy:ı, 
llıı'ıi heyet, resim ( hani ve nıenaııırt ). Türkçe, llransızc:a 
Ye ya ı\Jmaıte1, ( tıllp ikisinden birini tercih eder), 

!) l\für~hassıs!arcfnn mUrekkep bir heyet milYılCf'hcsinde 
'yapılacak olan bu imtihanlır neticesinde en ı;ok muvaffakı
yet gö terenlerden birinci matlderıln (G) fıkrası da nazarı 

itibara alınarak Cemiyetin ihtiyacı nlıbttlnde ,eçlllp talebe
liğe kabı:! edilen ve Avtupnya sevkt takarıUr edctılere Türk 
Tayyare Ceıtılyeı1 a$ağıda y:ıztlı fedak4rlıkları yapacaktır. 

A - Bütün teferrüadle iki kat elbise, bir palto ve 
bir p:ırdesU, üçer kat çamaşır, :ıı:imct ve :ıvdet yol mas
rafları. 

B - Tahsil maMafları bArlç olarak tahsile gönderileceği 
nılicS!esenln derecesine ve tRlısil müddetlndekl kıdemine 
göre (85) dolardan (I 50) do!Ma kadar maaş. 

Yeni 
fcra v itıa kanunu 

r 
lstanbul ler.ı reisi Ahın Refi yiA u nı • 

kenuııcl eseri neşrolunmuştur. Mumaileyhin bu hu • 
suttaki ilıtisaıına ıöre eserin miikeınmeliyetindeA 
bahsetmeksizin karilerimize miifaleasını tavsiye ile 
ilclifa ederiz. 

Fiatı yüz elli kuruştur. Satış merke1l~ri lstanbul· 
da Yakıt, Cihan ve ikbal kütüpanelcridir. 

istanbul vıJayeti yollar baş 
mühendisliğinden: 

Manisa i!ayctl dal:iiinde Salihli civannda Karayalıti kurblnde 
Oeaiz rchri üzcriıı<lc 15:1 metro tulünde betonarme olarak inşası 
müteahhidine vcrilmiı müteahhidinin taahhüdGnü ikmalden imti· 
na etme'i üzrrinc n:evzuubahs köprünün mütekabil aksamı 
20 • 15 • :?O larihhıdcn :23 - 7 • 929 tarihine kadar ~ gOn rniitldetle 
~ kaptlı urf u ulilt mQnıkasaya konulmuştur. 

Taliplerin şer::ili öğrenmek ve hazırlanan evrakı almak l!zte 
Aııkarada ıçllar uıııum mQdQtlü~ne Manisa ve lstanbulda vil!· 
nt lı:ış mühendisliklerine nıüracaat cyleıntleri llln olunut. 

• 
Edirne belediyesinden: 

6 Temnıuı 929 tarihind ihlle ellilmek ~ere 4ıJ giln 

nıliddetle vt ~ıtpalt t tf usullle münakasaya konulan Edirne 
şclı inin tlckUrlk tesisatı münakasa müddtlinin darlı~ hl· 
sebile teklifatıııın llııır ve tevdii lmk!nı olnı~dığuıdan müd
detin temdidi hakkında şirk.etltt tarıfındaft Vaki olan 
mürauatlor tneclisimuct nazarı dikkaie nrı.-ak müddeti 
münakasa G ttmmUı 92!) tarihinden itibaren 40 ılltı lfftıdit 
edlldiğlılden alAkcıdaranın ma'.uııu olmak üzre keynyel 
ilAn olunur. ihale 16 ığustos 929 tarihine ııl(lsadlf perşembe 
gônQ saat 16 d~dıt. 

A1ahrukat münakasası 
Y. K. B. M. rekt 

Mektebi s~ntlik mahrukatı k!l'ah nrt ıı ulile nıQnakaSl)'a 
konulmııctıır. Tatıplerin Gcralt!ıli ökrenıllek ilıere her g!lıı lllü· 

nakıs~ya iştirak için de 24-749ÇAtşUıba eaat t4 deltetdatlık blrtıı.· 
sın~a nıÜe5stsalı züraie)•e mQ!xlyaa komisyonuna gelmeler!. 

·· YEDİNCi 8 _ 0K 
Tayyare piyankosu 

t inci kEŞIDE: ıı AGUSTOSTADIR 
BÜYÜK IKRAIIlYE: 

30,000 LiRADIR ı 
Ayrıca: 18,ooo 15,000 12,000 10,000 

liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
ınük:\fat. 

Bu keşidede cenı'an « 3,900 
kazanacaktır. 

P.T.T levazım 
düriyetindcn: 

•• mu-

al ızh v monogramh ka ı mah 
ütün inhi arı umum müdür-

•• u •• ugun en: 
ldare iÇln 58-90 ebadında ve behtr ıopu 500 vııraldı olınak üzere ı 00 top yalJı2lı ve 

monognımlı parşemen kAgıdı imal ctdrilcccktlr. Tallp olanlımn nümuneyl görmek uzerc 
muracaadan ve 20-7-929 cumartesi günü saat I0,30 da Galatıda mübayaat koml;yonunda 
bulunmaları . 

1A ... ostos929 daaçlla ak 
maliye müfettiş muavinliği 
musabakasına ait duhul 
şeraiti ile imtihan proğramı 

.l\IALIYE VEK; LETINDE . : 

Pıyanıo miıdiırlıiAiındcn : 
Nümunelcıi veçhıle 2ti5,000 
adet zarf ı! 2,500 adet nü· 
munesl vrçhtle rolü mubayaa 
~i~nden itaya talip olıı
ukların pey ııkçelerile birlıkıe 
18 temmuz 929 perıeınbe 
gll 11 ııaaı 15 te piyango mü· 
dürlülflııdt müı~il mıitıayaaC 
lıom!Jyonuna ml!tawılan. 

Maliye mufettiş mut\1nliği l~n htal\bulda ,.e Artkatad ... l~anb:l mah}eemel a.ıli~ 
bir rnusabaka imtihanı açılacaktır. ihmc1 lic.,.ı J.ıre.ırnkn: l\lüs-

imtihana duhul şeraiti şunlardır: yü lzidor Kores vekili Ben· 
ı- Türk olmak. si on dtndinln lkı-öğlunda 
2- Aıı mekteplerin birind n mezun olmak. Asmhlınıesclt caddcl kebir 
J- Yaşı )'İrini dörtten a~~ı otuzdan yukan olmamak. istiklal cadtlestnde ill)'ot pa· 
4- Namzetler ilin laıihlndcn itibuen 3 ı f Temmuz sajında ı . ı 5 numeruda l\llis-

9l' tarihine k dar Maliye Vekaleti teftiş heyeti r~sligine yü D!mitrl \"•ylııbaom ıley· 
istidaname ile müracaat deceklcr ve •erecekleri istidalara hine aktin 1 hine nıeturun 
aşagtdaki evrak \'t ve aikin musadJak surctlerinı nptede· tahli;'eslne nıtiterakim . bede· 
cdtlcr<lir. lan ıcareııin mı mA~nrı!I mu· 

ı- Nüfus tezkereSI ve ikametgih adresi. h k e ~ tıcrcrt ,eHlet 
1 

a em 1 d' 1 
2- TcrcilmeihM \'arnk:ıst. tah iline dair istihsal eye ığ 
3- AskerGk ıntıkellcfiyetini if4 ettiklerine \'C)'i tecil 13 • r -929 ur!htl ve 
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edilmiş bulurı,lnklanna dair olaralt mensup o!Jukl4rı asker· adetli ilanı suretinin mUddeı 
lik şubesinden alınacak resmi vesailt, •lt)'h mıımıtle ·hin ual3da 

4- Mektep şahadetname veya. taeditmamc~i. beyttn olunan lkamctgilun• 
ber3_.1 tebl•ıt göndcrilın ise 

Natnzetler imtahandan evvel sıhhi muayeneye tabi tutu· de 'tkame~o~Mııııın meçhul 
lacaklardır. lazımgelen şeraiti haiz olanlar talıriri ve şifahi . durlyetl 
olmak üzere iki defada icra lmınacak ınusabak~ya iştirak oldugu tcbli«at mı. 

f d n tebliğ ilıriıhtbcri 
cdec~klcrdir. Evvelce yapılan mtısJbakada bir defa iştirak tara ın a b d 0 

l 1 J ki . . ı-'trilcn me;ru ıt ~ ile muvaffak olmayan ar ı An olunan şeraiti haiz ol u an zırıne 
h , k aııl:ı<ılmn, ına ııı~l>nl betıııu· takdirde bu müsabaka}'a iştirak aklcına mali tirler. Musa· ' •j er. •cb· 

bakanın birinci tahriri kısmı Ank1ra ve 1 tanbulda ve talı· cibt talep ııamın 1' n ' ' . 
• l lı'"ı tekar~.· •r ,,·kmiş ve ııus· tirde muvaffak olanları!\ ikinci şifahi kısmı Ankaradı o a. " •v ' 1 hal saniyesi mahk~me d v•n· 

caknr. Tııhrlride muvaffak olamayanlar şifahi imtihana kabul h:ınesı'nc talık kılınmış ol· 
ıl!lmezlet. MOSabakıı. neticesinde kazanahlar Maliye mlifcttiş . inden ltıba· 

l \, ' • l kJ dı ma "la t:ırilu nt'r ı nıtta\• n ıgine tayın o unııet ar r. 6 "dılctlc bbill 
ren bir :ıy mu . 

Mufcttlş muavinliğine kabul tarihinden itibaren 2-J sene k .. r~ ktı fı-
tcm yiı olnıa tııc ·, 

möddetle bir nıufettJJ refakatinde staj gördükten sôllra yet tebliğ mnkxıııınn ı,an 
l ehliyet imtihanına tabi tutulacaklar ve bu imtihanda da 
kazananlar mesleki nıAlömat Ye n11lmlrcselctinin tezyidi olunur. ufı mtrnur· 
!ııtınında en a.t bir sene müddetle Avrupaya izam edile- Sultanahm•t " uJ 

lufunclan: Mimar llayre~tin 
cekler ve göndtrilmcıden evvel Maliye tnüfettişliğine tayin mahallesinin müsellim stı~a· 
olunacaklardır. Avrupadan avdet eden müfettişler teftiş ı h ııed& 

.ıı..nda 4 nuırara ı 11 
, • heyetinde en aı beş ene müddetle if~"ı vatife etnteıle ı;• 1 k:ıi.a>ı 

' sakin ôlup Kema ire .... 2'" rnccbu rdurlar, Bu rnOddctin hiıamından evvel heyetttn A d ııböt karl)'c>ının , 
ayrılmak isteyen mılftttlşler Avrupada ulundukları .taman nın !ııı hıııcıle mukatye• 
ıarfında Hazinece kendilerine sarfedı!en mebaliııin heyette n umar ~I Ceb-
bulundukları her itimli ene için yüzde y•irıtıisi bihenzil bulurtan Ilüscyıtt 0 

u hk 
rall efcndl~iıı ismi ma e· 

bakiyesini bir gılna itiraza mahal kaJmjm:ıksızın Hazineye • 't kılınan ilmnhabe· 
iade edeı:eklenne d:ıir Maliye Vekaletine Koltibi adilden ~~~e~5~: 1.e\'fllt olarak tas· 
musaddak bir kefaletname vereceklerdir. hlh edilmiş olduğundan mu· 

l&ITlHAN PROGnA.~11 , hl 1.smın1ıı bu sureıte 
ı - Maliye ve lktılAt ilimleri hakkında utnuml Mafnmat. m3ıley 11 mutaıarrır dett~nıestoden . 1 de 
2 - istikrazlar ve muhtel!! şelılll~rı, borçların tsllla, lalıvıl ve 1 r•rsa bir sene ı n 

ô an 'tlraz eyleme· 1evhldl; TQrl!lye Duyunu umumiyesi hakkında m3JD111at. ıeptll k3rarına ı 

3 - Vergi tarhında takip edilmesi lhımgelın kaideler, b!IA· ıerl riC<J olunur. · 
vastta ve bil\'a ıta clbayet olunan vergiler; sermft}"C ve irat ilzcri- Oçdlcü hutnt m•htcnıet~~~ 

1 .,,·rı orta . 
ne mcvıu vergiler ve bunlll'dan her birinin fa deleri ve ıııah· Medih• h•ı:,;;'h~ııcsınu• !J cuftıaıılı 
zurları, ""!t aı• lkta ı•rbobeıle ~aıen 

• 1 diye laftl•) rri!icmlı 

hııedf ıtt•tlı!I Ahmet tt;lllli c'co·: 
4 - l<anunu medeninin gayrı menlcul emvalin ~urru!una ait ı ıumıttllıı m.:ı~:'ud•'Y' il•••" tcb!·I 

ahkamı hakkında umum mt!Omatı l• 01..,ıııa raııııel ccu~; tdır.d·tı 
11 l """ô -·~ T • n d ııbklkarııı. ti) · 1 - ututu havaiyeye mahsus üç nn- ~;ı ,, ton ,u.ı· 5 - ürklyede hu .ırlin c.trl olan bl!'umurtt vertl ve resimler oldugıın ••.ur ,. .. 9, u da ıtu.ld<l 

v!nl.te demir tel kapalı zarf ıısulile mOnakasaya konulmut· ile tarlı ye ciba)'d usulleri, wuhı tahsil ve takib~tı kaıınıılye. !~;iı~!' bfuac bulunm~•1•.,;:;.•h1~; 
k d.ııı mnuJdık " " • tur. ö - Muhuebel ıımumıy• anunıı ahklmt ve bu Jııısuslak! mu· ıar.olıd . d .,1 ıı.n oulr.ur 

. -~'°~U~l~Jv~n~c~rm2r.~i:;'j~;;;,;;;;; 2 - MUnnkasa 1/!),'!)29 tarihine müsadil pazar günü talealar, bütçe ve tabı oldlı#U esaslı kaideler, benci maliye ve . oJM huk~ hak:iiti•'tl•lıduı: 
• dil 1 d 1 · !rruık- içi imdi-' devrei lıesabiye, mevzu kanunlar, mesarll!ıt tecllyesi ve ita emri IJs.\: 1 ıııınııı halıcı o]fhı as-ıcra e eeeğ n en tA lplerın şarmame • ır n Ş .. en 

1 
f!mlnt ıa • 

k lı rfla d ve bütçeıtlıt ınurakabas ~ekliler!. . 1 kapıcısı Recep a~a 
C - Tahsilini iııuvaffaklyetlc bldrlp TIJrklyeye avde

tinde Tayyare Cemiyeti tıırafından gösterlltcek yerde lstlh· 
dem edileceği müddetçe ihtisas ve kabllJyetl derecesine göre 
ıılacagı maaş. 

teklifname ve teınınatlarını muhtevi ana za rı tev i 1 kert ııı~s 
11 1 = TOrk yedek! mail tefklllt lıakkuıdı umumi malOnıat. . ikame eyiediğj b0ş311· 

için de tn~zkOr tarihte saat on dörtte lswıbıılda yeni pos· 1 • d aleyhın• • . 
8 - Hukuku dare, hukuk ve çeıa ınakemc!eri usulJJ1e alr -· davumdan dola}'ı nıüudcl 

D- Tahsili mütcaltıp Cemiyetin kendi arzu ve kararı 
dair~lndc bazı Avrupa nılicssesat ve fabrikalarında tetkik 
Ye tetebbuata memur edeceği talebelerden üç Avrupa hük(ı. 
ıncunın tııyyare mühtndlsllğl lnşaaunda ihtisas, ihtira sahibi 
lıuluııdukları tasdik edileceklere defatıtl be, bin flra mllk!
Cnt verilecektir. 

1 - Miisabakaya gitmek istlyanlet istidalarını ·yakınlı
Rına göre• lstanbul- İzmit· Bıırsa- Eaklşeblr- Edime- Balıke· 
sir- Kony:r Adana- Samsun- Tr:ıb:.ıon Tayyare Cemiyeti şu
bderinc ve Ankarada Cemiyetln Umumt merkeılne en geç 
~S ttmmuz 929 tarihlne kadar vermiş ve lstldalarına aşlğı· 
dakl evrak ve vesikaları da raptetmiş bulunmnlıdıılar: 

A - Şehadetname ( bu sene mezunlanndan şehadeırta· 
meler! henüz ellerine verllmeyenlet, birinci maddenin (O ) 
lıkrasındaki şeraitl haiz olduklarına dair mektep tdar !etin· 
den muvakkar birer vesika lbru ederler. Bu veslkalıırın 
bıı~:ıare ~eh2dctnamenin aslı ile değl.ştlrllme5l varmr.) 

il - Nüfus teskeresi veya bu mahlyetto tafsll&tlı meş
ruhntı havi muteber hüviyet cüzdanı 

C - En son bulunduğu hlımet hakkında sa!Ahlyettar 
m•kamın ve ayrıca polis idaresinin lıüsırii bal vesikası 

tanede mUbayaııt koıtıl""Onuna mürıcaatl&rı. ıa t ,._ 1 k ı 1 J •ve 
• ı ma ma . a!t7h nınııııa irsa ı ına ı , :. • 

1 1 1 ı hl ll - Basil ve mürekkep falı hesapları, tılsbet \'I! ten11ilp 
1 

. mıı!••t.lbt?:ın ınah.1!lı nırz-(bu sene bir mektepten intikal suretile ge en er Ç n :ı;met ı yenın .~ 

1 k ) hldcle~i, satıh ve hacım mesahaları, yeni mlkyasat usu!Q. '-"ru terk ı'la ikaınct;ıalıı hazı· ve hüsnü hal vesikasına i.lzum yo ·tur. "" 
10 - nearl ıısulil defteri, usulü basite ve muzaafa hakkımla rııııiı meçhul bulunJugu şerh D - Bldncl maddenin (D) fıkrasına göre ask rllk: ı 

m11htas1r ma!llmat. vtıilerek bila ldıliğ iade kı ın· 
vcsikasL 11 - Tarihi rr.all ve eoV'afya, TOrkiyen!n tabii, ldrl ve nıAsını bıııA n bllblrrı n!al.kc-

E - 'l'allplerin sıhhl ınu•ycndetl .!l)ütaca:ıt ettikleri maada lkhMdl co~rafyatı. mece i!Anen tebliğ~t icrası k~•t~· 
Tayyare cemiyeti şubeleri tarafından, sev~edilecckleri mi.ita- 12 _ Tlirkçc ve fıransızca k;tabet ( imtihanda fırwızcıdan ııir oldujfuııd&n ycn!Jca 1~~1.1.r 
hamsları tamam bir heyeti sıhhlre mırlfetlle yapılıp evra• fnRillt.ee, Almanca ve ıtalyancaya wkul dahi aynca naıarı kılınan da\·ctiye nınhkrnıe aı-
kına raptedlleeektlr. dikaale alınacaktır. ) vanhaııcsine taiik kılınmış ck!u· 

S - Taliplerin imtihana gidi' masrafları vo mul'ııflak ı..::=:.::...:::==:.:...:_ ____________ :-;:_I ğu gibi emrl ınuııa~eın~ :ali ,r:· 
olmazlarsa memleketlerine döşün masrafiaq kendilerine aittir. Deı1,et _lemıi· volları ve li- Iül 920 tırilıİılC mı.s:ıa.f ır·· 

6 - baha fazla tafsilat almak lsdyenler dördüncü vll Uı J '• ·lıc güı:ü s~li on dörJ: n•u-
mnddede yazılı Tayfare Cemiyeti şubelerlno Ye Ankara ile man Talil uınıınııA. idaresi'ndeıı ~;)'~il !Jtılwıı!u•und~ıı tebliğ 
civarında bulunanlar cemiyetin umumt ıne.rkezlne mUracaat li ınaıı3 nıı:ı~ binı olrıı1lt liure 
etmelidirler. Ankara ı.ıasyonundalu binalardan birialae ılbe olunacalı: keyllye! ı:«zetclerde i!jıı olun ·r. 

7 - Her talip imtihan tarihinden en geQ üç gün evvel kısmın iJlfUI hpalı zari u.ulıle mOnabsaya konulmuııur. Müna· ·ı· 
lsranbııla gelmiş ve ls"tanbul Tayyare _ı: mlyed iUbeslne CY. kasa 30 tcnımıtı salı ı:tınn saat 15.3J d. Anlcarada Devlet de- Pal'd verı ıyor 
rakını tevdi •t~'• bU!unmalıdır. f k M • 1 ıırak edecek- E:mlık üzerine Lirinci \'C ~ ~ mit yolı.ı blnasıııcla ltr ed.ı tee lir. ÜnaJ<asaya 1 

8 - 1aıtlhanda beraber bulunması za rl olan edcvııt: !•ili talı.lif mel.ıuplannı ve muvakkaı ı<!llllnaılarını ayni goııde lkincl d,·ıece ipct~kle para ve-
A - Reş haneli lıigatltma cetvell. • _. 15 e kadar ıınıuml mudürlok kal mtıM vetmelerl llııındır. rlht. Şerefli mevkilerde eml&lı: 
B - Oubl desimetre vı: ııalt terilm alAEL Talıpl• mıı.ek.,. f*rlıı&mc ·nı :z !ıra mukabılındt Ankarada alınır ve satılır. Galata Ada 
C - Kurşun kalem, l~sttk v.e saire. 1 De•leı .,_mir yoU•~ 11181'"• ve muha.;ebe ı,lerl r lslıgıod n tecla· Han yardım ~ndı~ı ıelcfoo• 
latıyen Fransızca veya AltnAnı:a l~a kamu• kiup arı • .,. •• ., • 

bulndurablllr. nk ..w.ılltld'. Be;•oQlu 3837 



- . -
IEOt.E ~ AfıllAEt: 

Gazetemiz.de ~ yazı " 
reıimlerin bütün ha1'lan mahfuzdur -

1"faklvede J~ Gazeteye ı:öndcrilccek mektupların llı:erl'!A 
idare içinse (İdare), yazıya aıue ( Yaz: ) 

i~aretl konulmalıdır Kuru~ 

1 Aylı~ı 150 
3 • 400 

6 • 750 
12 • 1400 

Kuruş 

000 
FOO 
T4~0 

2700 

Ba11lmryan ıırel<luplarm ladealnden, laymntt. 
mukac!derealz mektuplara konulmU.J paralan:n 

JI l<aybolmasmdr.n n lllr:lann münderlcatmdım 
~ idare meaul de§Udtr. 

18 T1mmaı 
!92S 

f~-
8 SaJlf a 

Btı gecel:I ay' · S lstanbul, Babıali, Ankara caddesinde ''V akıt,, yurdu l ayısı 
tell!170 (idare ışlcrt) 1971 (yazı i~lerl) • telgraf: VATIK posta kutusu: 4\i-

TGrlc melrteplertle laydah eeerbn 
fllnlannda o/ o 20 tenzilat yapdır 

Büyillc ve ya bir çok defa lçln verilen llAnlarla 
hususi mahiyetteki il!nların ücreti 

idare Jle kararla.,tınlıt. 

Cueteınizo hıuutl ilb kal>ıat edoıı ~er. 
H. S. H. lllnat acaoıteıl. --· 

Satırı 
6·8 inçi sayfada 

5 • • 
4 • • 
j • • 
1 • • 

1 ·8 ıncl sayıfaı:lı 
resml i!Anlar 

KtlfUŞ 
lt,50 
25 
40 

100 
!00 

}ıo 

Markalı Amerikan 

~amyon~tleri 

YAKINDA ' 

------------------------ et ([iJI:llJE:C::I:~ - -----------------------------·---------------------------------- --

Borsalar 13 Temmuz 
1929--, 

K• ,.,d 
Nukut 

Jnl!'ilfz lirası 

Dolar 
:o Yıınnn dırııhml 
1 R:ıı h,:mıırk 
1 A ,~ust urya $!1lnl 

f 
1 

::o ı.ey Romanya 
~o J,cTa Dnlgar 
ı ı:eıenıenk florini 
:;o Frıımıı frangı 
:;o Jt;ılyıın lireti 
rn kuron Çcko - Sii\V:ıky3 

(Ct"\"OMt8 c 8ovlyct • 
.ıcıotı • ı.chi,tan • 

~o nııı:ır • Yoı:roslııvYa' 
~o ı>elcil<a frnh-gı 

ı 
l 

Pe zcta JE'Jl:ınya 

~O Jn-ir,rc fraııgı 
l Mecidiye 

Çek 
f.crndra ilıerine bir Jnglllz lirası kıınış 

r-:e' ,·ork ı 'l'ıırk lirası ılolar 
rari)l • • franl( 

MiI:ıno 
• • • liret 

Beri in • • 
Sof ya • 
Hrl!kscl • 

• 
• 

Amiı::trrclılm• • 
cınevro • • 
Prag • • 
Viyana • 
Madrlt • 

• 
• 

• mark 
• Je,·ıı 

• belka 
• florin 
• frank 
• kuron 
• Ellin 
• pezeta 

VarşoYa 

Atına 

Btfkreş 
Ee]gırat 

• • • :ıcloti 
• • •dirabmi 
~O ley kru3 

TUrk liraal dinar 

Tahviller 

A ıldı 

• 
fOC4 
2f 6 

00053 
M049 

0029 
00: 4 

75 
oo 50 
62.~0 

0000 
00 50 
t1 50 

29 00 50 
82 50 

OJ25 183 
217 
1~2 

0000 

oo 
ISO 

'22 50 
74 oo 

114 00 00 
~9 

79J 
25 
00 

'~~: ~~J 
'.)()53 62 50 1 

:ı.149 oo,~o0 ı·, 
) 0:29 ";J 

()024 3350 
29 00 50 
< 2 50 
/63 lsOO 
217 00 
122 

0000 
22 
14 

114 
29 

790 

50 

150 
00 
00 
215 
00 

ıo s 75 roos 75 
048 28,12 o 48 13,12 

12 32,00 ' 12 00 32 
9 :ı2 00 & 22'00 
2 cı 2s 2 02,lPI 

(6 00 50 68 o 6,50 
8 47,CO 8 47,00 
I O:> '20 t 00 20 
2 50,!;0 ,...0 S 1 

18 2'5,00 ~ 0•2 • 1' 
18 25,00 

3 4~., 
1 3 u '15 

3 131,(\0 8 31 00 
4 29

·"'5 4 2915 
87 21 87 21 
:4 62,SO a 68 75 
:l7 3tS,00 ~7 ss 00 

Anadolu demlryohı (t. tertip A. B. C.) 
,. (2. • E. D ) 

• 42 
42 
49 " " (:J, • F. 1: ) 

.. ufilmıı dalıill • ndoll. 
l)Uyıınu muı·abldo 
ikramiyeli demlryotu 

JEtıınlıul trdmvay rlrkett 
RıJ.ıtım Dok ve Anlircpo . 
lftaJıbul eııonlm ııı şırkeh 

Hisse senetleri 
Tş ııınkasl 
onrıznlı bankaeı 

00 003 
184 2~.00 

000 Ui 
04 42 

12 05 
ı~a oo 

94 "7.:ıO 
184 50 OGı 

6 ss 

11 0~ 
00 O:> 

'f ic8r~t ve 7ahire horsası 
Tır.:ırct 1 oı ~ıı'\ ı-auı,n m um11 iıtl t 

1 

(J:ıtlar - Okkası 

.Aıam1 Aııgarı 
K. P. K. P. 

Bu~day % çavdariı 
Yun.ura!• GO-CO ı 125 17 2$ 
.l{ızı!Ca 0)-00 00.00 000'.l 

\ nter co-CO 00 00 oo oo 
::ccrt oo·ı10 11635 t4,IO 

Ot ı m" CC-00 G0,00 (10,00 
~l rt n alılut 0-00 00 00 00 00 

-ZAHJRELER-
f3,20 
0000 
0000 
0000 
0'1 !lO 

-HUEUBAT-

13,20 
00/)0 
oo.oo 
co.oo 
0000 

l.;llF:ll11 , 

ı ı ~' c nıı 
1 .:__ 

0000 
70,20 

cooo 
2070 

ıırııfınıl:ın ""rl ımı~ıır. 

-UN
çu,·ııJı kilosu 
Ek~•trn eklstr:ı 00 
F.kistra 
H~r~ncı yumusak ;IJ 
Ilı l'ıncl reı·t 

12JQ 
13SO 
1310 
12&0 

ÜÇÜ: CÜ • .>ooo 
TlFTIK -

1 
1176 
1190[ 
117')1 
10!501 
00001 

Eşkiş~hlr 000,00 ooo oo 
Akş<'lıtr 000 00 000,0o 
Ynııagı Guz yunu 000 00 000,00 

-AV DER1Sl-
ı ZerdcYa (itti 0000,00 0000,00 

Sanwr C000,00 0000,00 
Tilki • OU00,00 0000,00 
Kunduz " C000,000 eoo,oo 

-FJNDIK·-
rındık kııbukll oo ooo ooco 
Bııdem 000 00 000,00 

"J akt,,ın 16 T'cnımuc 1929 tefrikası: 1CO 

saat ikiyi bulmuştu. "Co

nes,, sordu: 
- Nasıl, başıma gelen• 

Iere ne dersiniz? 
"Kellerman,, koltuğuna 

yaslanmış gözlCri yarı ka
palı birşey hesaplar gibi 

duruyordu. •Con~s,. ısrar 

etti: 
- Hakikati anlatmış ol-

duğuma itimat ettiniz mi ? 
" KelJerman " gözlerini 

açtı: 

Tabii inanıyorum ... 

Eğer bana söylediklerinizi 

icat edecek kudrette olsa 

idiniz, hikayenizin kıymeti

ni de anlar ve bir yaban
cıya besbedava bırakmaz
dınız. 

Maamafih başkalarım güç 

ikna edersiniz zannında
yım. Fakat bu da sizin e· 

linizdedir. Benim hesabıma 
bana en güzel bir mevzu 

üzerine beş perdelik bir 

filim sermayesi verdiniz. 

Eğer bu mevzuu kullanır• 
sam, sizinle bir mukavele-

name aktederim ve ınüelJif 

Hakiki bir mücevher 
I lcr evde bulundurulmas1 elzem 

cihanşumul bir şöhreti haiz Klar
feld Alpaka Bıçak, çatal ve ka-
şık sofra takımıdır . 

KLARFELD ALPAKA, daya-
nıklığı ve parlaklığı itibarile gü-

müş takımları yerine kaim olunur. Glizel modelleri her 
s~fra i~in bir zinettir. I Ier yerde arayınız. yegane dipo
zıterlerı J. Şpringer ve V. Aman 

İstanbul Hasırcılarda l\Iedina han numara 2-4 

mü-Evkaf umum 
dürlüğünden: 

Guraba hastanesine lüzumu olan yemi seksen ila yüz kilo 
ekmeğin icra edilen münakasasmda talip zühur etmediğinden 
şeraiti münakasa dahilinde pazarlık suretile temmuzun on yedinci 
çarşamba gi'bü sar.t on beşte ihalesi icra edileceğinden talip 
olanlann yevmi mezkurda idare Encümenine müracaatları. 

• İstanbul 
Beyazıt dairesirıden:Aksarayda Ouraba Hüseyin ağa mahal

lesinde tramvay caddesinde 219-233-235 numaralı dükkan
ların ankazl kapalı zarf usulile müzayedeye vazedildi. liedim 
ve nakli masrafı alıcıya ait olmak üzere almak isteyenlerin 
şartnamesini görmek üzere fen kalemine müracaat ve teminat 
ile teklifatı havi zarfları ihale günü olan 12 ağustos 929 pa
zartesi saat 14 de kadar daire encümenine tndi eylemeleri 
ilan olunur. 

=::c::::::::=·.· ... : .. c·····c···················~· 
il va ·pu ·rfiir·~ 
.:.... il ...... :::::::~:::::::::::::=::::::::::::ı::::.~:ı 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata 

bqında. Bey~lu 2562 
acentesi: Mahmudiye Ham 

İstanbul 27 40 

Köprü 

Şube 
altında 

Ayvalık sürat postası 
(MERSİN) vapuru 16 Temmuz 

Shaiı 17 de Sirkeci rıhtımından t . 
areketle Gelibolu Çanakkale 

Küçükkuyu. Edreın:t, Burhaniye, 
Ayvalığa gidecek ve dönüşte 
mezkfuf iskelelerle birlikte Altın· 
oluğa uğrayarak gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yülc ahnmaz. 

Trabzon ikinci postası 
( İZMİR) vapuru 18 Temmuz 

Perşembe akşamı Galata nhtımın
dan hareketle Zonguldak, lne
holu, Sinop, Samsun, Ünye, 

1 Fatsa, Ordu, Cire.ııun, Trabzon, 

Beyaz ve sıhht 

DİŞLER 
ile muattar bir ağıza malik olmak 
ancak oksijen sayesinde istihzar olunan 

BİOKS 
diş macunu istimalile 

lr,.hitc1ir. 

Ticaret odasında 
intihabat 

Rizeye gidecek ve dönUıte Of, 

T rahzon, Polathane, Gireıun, 

Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop, 

İneboluya uğrayarak gelecektir. 

Ticaret ve sanayi odasından 

El Türkyade ilk Avrupa seyahatler lifl uc:s:::::mm::m: ... mm:::m:::::::m:: 

il Pake vapurları 1 i~ Yelkenci il 

Oda meclisinde münhal olan iki azalık için ı 8 temmuz 

929 perşembe günü intihap icra olunacağınan müntehibi sanJ 

olan zevann saat ondan bire kadar odaya gelerek reylerini 

istimal buyurmaları. 
rl1 Pake vapur acentası Türkiye muhterem halkını seyah~t- ~ 'H Iİ 
il lere alııtuabilmek üzere lstanbul . Paris ve 1stanb~l -Pans'. IJ jl VA p UR L A Rl •

11

. intihap olunmak hakkını haiz olan zevnt ve mi.iessesatin 
m Londra arasında seyahat seferleri açmışlır. Bir famılya dahı lll ! İzmir sürat Postası . listesi odada as1Jmış olduğundan bu Jiscc hakkında bir itirazı 
il olsa her zaman seyahate çıkabilir. Vapur. tren oto, otel, IJ "iı K d . lı" olanların 16 temmuz 929 salı günü akşamına kadar talırı"ren 
m h 34 m ara enız Lüks ,.e sürat Postası 
.,. tercüman, iaşe bilet ücretine dahildir. Müddeti seya at m ~İ V f i! mLiracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur 

[llfl•-r..güllndiı.·r. Faz.la.tafs.ilat .. için K.a.ralc.öyd.ek!ili d.air.em.ize.mu.'"rallcaallt e .. diniz.I; a an ıi . . 
11 ·························-· ................. :··· I 7 ;~~~~~zÇarşam ba :! e·····••HO ............................ -..• ·n 

Posta ve telgraf levazım llgünü akşamı Sirk'" nhrımmdanll lu YA~zl eğblen,celeri B tm 
•• d •• • t• d ji hareketle doğru ( Zonguldak, i: 1 e a OSU ft ,.~=~Qi~~~~ 

U son, Trabzon, Sürmene ve :i Ü 18 tem~uz pertemhe akıa- • ~~~~il.-1ıııı116;~·~ mu urıye in en : :! Jncbolu, Samsun, Ordu, Gire- if. ı· 11 

l - Ambar ihtiyacı o1an 23 ka1em evrak ve mlicelle- B RiTze)fy~1 .gi~~cek5~r1. lİ IHmmdanıttb:~;;.;rperşenıbeH 

1 

Temmuz 
datın tabı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. !! ası at ıçın ır <ecide Yel- n • Safer: 8 Burç: Seretan' · 

2 - Münakasa 5 ağustos 929 tarihinde icra edileceğin- H kenci hanında ~!in acentasma !I! Arnavutköyünde deniıkar§ısında il '"il r;;ı6 
d ali ı 'ı!.: müracanc Tel. lstambul 1515 ı noQ. roı· Pala' s. ra d 'ı! L!J ~ en t perin şartname VC nlimuncJcri görmek ı"çin şimdiden, C; .;,I' ~ g ~ (1 f 
teminat ve teklit mektuplarını havi zarfları tevdi için de mm::m:m::m::::ı::::::::=:::::::mmn otelin mııhteşern bahçesinde ı! Su/l 
mezki.'ır tarihe müsadif pazartesi günli saat on dörtte Yeni Satıhk koşk gardeo parti «ıark gecesi» il 
P

O t h d ··b k 1 Nııına:z vakıtları 
s a ane e mu ayaat ·ornisyonuna müracaatları. Kuzguncukta Nakkaş yokuşu • Ha.loda elbise seı·best- i o5atı.aı. Otı. lıcı:dl Ak, ..... v .... lmu'c 

Maarif vek:lletinin ruhsatı resmisini haiz eFl]{ BİC- 18 N. iskeleye 5 dakika mesa.- ı·ı· tir, ıuuhtelif ei!lence F. .. : 4,42 12,20 16,19 19,39 21,36 2,29 

Kl DlKIC' ~IEKT · • fede nezareti mükemmeleyi ha-

1 
u Bu~ün doğanlara islın· ~ 1, ~ EBI müdi.irlüğüden: ve hediyeler i:,: Er:<altt < . 

1926 d 1. iz 2 aileye elverişli 11 oda 3 c B h · · 
11

· 

•• senesin e Küşat edilen mektebimiz haziran 1929 eene~inden itibaren .ı Her akşam mükemmel caz- :: e ıç Refia 

TURK K •oı NLAI>f İ j salon ve hamam eşcan müsmi- iz b ıt c·· .. 
. l1. 1 \ H CK DiKIS MEKTEBi ·~ ant ' dans ' famil . Otelde I~ unun nıuihati: 
ı · bd 

1 
dil • • re ve çam ağaçlan ile muhat ;: i t . Al k A •. 'ıli.ılanı tutmak, er ki•,lnin k·'rı. 

~mı~e te .. i e . miş ve talebe kaydına başlanmıştr. ~§ asr esısat alur a lafranga E 1 " 
1U~hsil muddeti: 2 sene, 1 sene, 6 aye ve 3 aydır. vasi bahçe ahır ve ayrı ayrı ·:'ı servis, büyük ziyafetler du·· _ U 1 

1 •• l'w •• 1 . k ' :: 1 Buzün!t\i hava 
• Ç ay ık kurslra dahil olacaklrın dikiş bilmesi sarttır. muthaklari havi müceddet bir !i ı;un er tertıp ve abul olunur. ii ı r rtiizg<lr hafif ve mu··rch . ··ı h . 

Tcdmat son metot Cz . d' A -; • •• F· 1 ·= 111 b:ı~ a\ 'ı, ava .. . . ı erme ır. rzu edenlere matfüı şcrnıt l öşk satılıktır. Bfr kuyusu ve- !5 ıat ar mutedilclir. E~ ~an açık, hazan bulutludur. 1 

~~~derıJırk. ~dres: Beyazıt Veznecilerde Türk kadınları biçki terkosuda mevcuttur. D enınun- İi Telefon: Bebek 182 i! Me~s~' ~!~~-~ .. ~~~~~~~ 
Hış me tef1i. dakilere müracaat edilebilir. m::::::m:m ıı:m::m::m::::::::m::::::: u mudur: Refik Ahmot 

sıfatı ile hasılatın yüzde 

yirmisini size veririm. Maa

mafih bence matlup bir 

nokta :vardır ki o da neti
cedir. Netice beni hikaye-

nin aslı kadar alakadar e· 

diyor. Artık bu bir para 

meselesi değil, bir san' at 

meselesidir • Günkü ben 
aktörüıµ ve her şeyden 
evvel aktörüm. Piyesi oy-
nanmıya yardim etmek iste-

rim söyleyiniz balcayım ... Size 
bir yardımım olabilir mi? 

- Nasıl olabilsin? •• 

- Sizi sonuna kadar 
takip etmek, elimden gel

diği kadar yardımda bu

lunmak, vey.a hiç olmazsa 

hadiseye şahit vaziyetinde 
bulunmak isterim. Son per
deyi kat'iyen görmek isti-

yorum; çünkü akıl ile neti
ceyi tayin edemiyorum. 

• Cones ,, biraz düşündü: 

- Öyle ~asanız da

ha iyi olt;ır. Eğer takipte 
bulunursanız eşhası: vak' ayı 

tanırsmız. Halbuki mes• ele

nin içinde bir de kadın 

vardır. Onun başına gelen

leri ifşaya salahiyettar de-

ğilim. Hayır sonuna kadar 

tek başıma hareket etmeli

yim. Maamafih sizinle bir 

pazarlığa girişebilirim. Eğer 

şurada bir kanape üstünde 

uyumaklığıma müsaade e

derseniz minnettar kalırım. 

Herhalde yann sabah 

azimet edeceğim. 

"Kellerman,, israrda bu
lunmadı ve dedi ki: 

- Size ·daha rahat bir 

Muharriri: Vere Stakpzıl 

yer temin edebilirim. Boş 

bir yatak vardır. Yarın 

sabah azimetiniz meselesi

ne gelince, bana kalırsa 

araşbranlar biraz yorulursa 

daha iyi olur. Yarınki günü 

burada geçiriniz. Akşama 
doğru çıkmıya teşebbüs 
edersiniz. Hizmetkarlar sır 

ifşa etmezler. Zaten sizi 

Londradan gelmiş bir dos-

tum sanacaklardır. Bana 

emniyet ediniz; berşeyi 

düzeltirim. 

-15-
Son menzil 

Ertesi gün akşamın be -

şinde " Cones " arkasında 

müstamel bir redingot ve 

başında siyah çuhadan bir 

kasket olduğu halde melcein• 

den çıkarak mihmandarından 
müsaade istedi. Arlık bir 

centilmene benziyordu, fa
kat ayni zamanda Sant -
burnda fanile elbise ve 

panama şapka ile dolaşan 

şahsı da andırmıyordu. Asıl 
lazım olan da bu idi. 

( Bltmecll) 


