
Yunanlılarla mü-
zakere 

İhtilaf ehemmiyetini 
muhafaza etmektedir 

, ........ --....... ----~··-·-------------------------·~ 
Havai musahabe 

cVakıt > gfituruannda evvelce kıırilerimlzfn zevkle okudu.klan 
HAV Al :MUSAHABE Jeri, muharriri bir müddettir yazmıya İ 

1 
imkan bulamıyordu. Ahiren bu imkan yeniden hu~.l ol~u!tur~ İ 
ADA ÇAMLA"RI hakbndakJ musahabe hugun uçuocu. İ 

L ıayıf amızdadır, .......................... J 
···············•···· ... ··········~··············· .. ············ 

700 kişi boğuldu, 6 bin 
nufus aç ve evsiz kaldı 

Heyelan facia.sı korkunç bir 
şekilde d~vam edi~o~ , 

~---------ıııım de yıktığı 100 lıın lmı kı) • 
metinde seksen di.ıkk:lııdan 
m:ıda köprü ~osc, mczruat 
ye ornıaıılnrda } apcığı ta~-

.. bın 
rilıatın miktarı 6-7 yuz 
lira tahmin olunmaktadır. Of 

. . erce köylerinde ınsan 'e 
. · · rdır l k''e· ınuhım zayaıt ' 3 • J 

lan devam etmektedir. Selden 
ziyade hcyetan tehlikesine 
maruz bulunan " Of ~ 11 fen 

·ı . tir Jt~C· heyetleri gönden mı:;- · .. 
d ıı'Jn hlkctzcdclcre yıır ım T 

her tarııf ta komi') onlar t~p
lanacakar. Belediye \'C 1 hlıl· 
Ji Ahmer heyetleri kö) !ere 
çıkını, !ardır. 

Facianın tafsilatı 
Trabzon muhabirimiz ya-



• 

k p ulcr J 5 ten fazladır. J 
l'cl.lkctin bu lc:dar \ ahjın 

o ma ın.a i)f. k.ııo mda Kad.1-

} fi İ} ı: i d rJ da Uidi v 
t .., "' r n·n çukuraı bir 

y le lı·ri"ip toprağın birden 

l: r l ~ ma.,ilc coplanan su

) ı · ni "Un. uc etrafa ) ;ıpl

m· , cbcbi) et \ermiştir. Su 

lıi 1 n bire b tırdıgt için 

k . il lcr \'ahtilc bnbcrdar O· 

lup kııçamam 1 r \ c o ha-

\<! d ııufu çu zayıat faila 

olmu;tur. 
Bu ımıd:ı ıların t irile 

Of kn:asınn ttlbi \'e bir tepe 

üsttindc bulunan bü) tikçe bir 
koy de olduğu gibi çökmü~ 

ve ıamamcn harap olmuttur. 

Scy!Ubm mabYcttiği köy

lerin 7 tnne kadar olduğu 

haber verilmektedir. 

Har')it deresinin geçtlği 

vadide mısır tarlaları geni§ 
bir ~ataklık halini .al~. 

Sulnrın müthiş ıferıezaoı 

eski manzarayı r.amamea 
de~i.,tirmiş, <epeler, ovalar, ll(e 

tarlalar ndeta 'birbirine brış

mışur. Bu yüzden ı\:ıüyiik bir 

tepenin etra11nı sular J;apltı
m;ş 'l'C tepe .deniz .ortasında 

bir ında manzarasını ~ştır. 

Bu tepenin üstünde buiunan 

yüzlcr.oe içllketuxie f;iltıler

dcn berj aç bir ha1de imdat 

Ye muavenet teldemektedir. 
:.irmcue ha••ali inde <e· 

mcllerinden sökülüp suların 

önünde siirük1enen değir· 
menler 20 den ve evler 80 
dun fazladır. 

Feyezan netlccsinde kıs
men ve tamamen mah\'U· 

lan krısaba ve köyler ıun

Jardır: 

Rize, SUrmene, of, .Aksu, 

Sezinme. Holn, Osir, I Iorus: 
ra, Holevsu, Guaras, pençe. 

Telgraf muhabcratı tama
ıntn kesilmiştir. Jnsan .zayi
at! benüz ıkat'1 olarak .ıesbit 

olunamamıştır. Suların aktığı 

de,ni.z <SahttJ blr yığın an.kaz 
ndası ha1indcdir. 

Zarar miktarmın Sümıer 

ne.de J milyon \iC Görclcde 
de f&run ...Uyan lira ~1dnr 
ol.Qugu .tahmin edilmektedir. 

Rize ilayecinde ~eşkll olu
na , ) ardım komisyaııu b:ı· 

rı:.rctle çalışmıya Jbaşlnmı~ tı.r. 

Diter tarf tan Hilılllahmor 
de gc.niş miktardı ~·ardıma 1 

VAKiT 17 Temmu% 

~'in~~'°" ;;~~;;ıi~rl Dahilde 

kııralıı Buhrana karşı Kadınlar için ----Alelwındr Zubkofun lıaiirafı Ticaret .odası autı·epo 
Gı.::ne has~ı bakıcı lilldın \tırdı. C1.erin.c hir 1 ıma:n a<_:mak istiyo: 

bana ı .zur.ca baktı ve dedi s·teceği ~tınu,)tım. l)ıfırdu SO· Antrepo bu!mı.nı ı<:fev?Jn et-
ki: j!uk tahtes~ıhr 28 derece idi. mektejir. Ambar ve antrepolar 

- Bir çare ini dli~nürüz_ Büti.in \;t.icı;dum titriyor dl • dolduğu g bi rıhtımda~ boş 

onra rı ~ .... ni ık~ık zi)a- lcrim hiribirlnc ~ rpı oıdu. yerl~r.e ıde .eşya ı·onu1maktadır. 

ırcte geldi . Bir gun ce5aret Birdenbire ônümdt:n lir ara- l'Jatla p~k dıı.r olduğu için eş-
ederek kendisini öptüm; o da banın gcçlİ~"li go dum.'-Klav- va konamıyan Oal~t3 rıhtımına 
m kabclede bullllldu. Bera- dy~ i~j·1de jdi. Bana i)'nret da muumılar boşaltılınilladır. 
bercc bir firar pil~nı tasarla· etti. Arabanın i~inc adadım; Bu J:ususta!.i şia:ı#ICJ"in çoğal· 
dık; guniın b;rlnde .de rn es· m.a ·ilyanı11 omuz.lımma bir m:?sı üzerine ticar.et olası şube 
scscnin hlitün kııpılarını açan sıcak nıanço attığını mssctcim. mfldurJerind(!O tOılip ıf}akt;yar 
lir maymuncuk ~tirdı. o 1- Kat'i talimat 4ilJ11t, olan ·mı- lJeyi Ankıraya g9nderıniştic. 
rada Rusyada, dabllt :büyük bacı~ hcrgirlerini şi<Jde,tle ~aJip B~lıtiyar. B~y Ankarada 
bir cidal ardı. Halk Uyi.ik Jmbnçladı. Döndüm. Bir ta- .ntrepo r buhranı hakkın# 1k· 
bir ıSefahet ;çinde ıidi noı..~ O<ım hastclar kaçmıya çalışı- ıısaj \.'ek!letir.e izahat verecek, 
~·ikltt t•.eni hükfun.etleriui. bü- y0!1ar. fa'kcıt ~ardiyantar ta- ,mıvakkat bir müdde$ j~n ti-
ıün ı:ephclerde .müdııfaa ıy,a- Tafından ıtdkip edili~·orlardı. ıearet odasına antrep<> açmak 
.ziy~ıinde ü,Hle.r.· dPJıllde bile ıBizi takip çtmele.rinin tch· ~nüsaad<si Ycr:ilmesi hustısunda 
bir ~ok jsyanlar -:,ardı. Ben Hk.~ yo-ktu. "l<la~·dy:ı,, ın 1ieşebbusatta tutunacaktır. 8u 
de ı·.akında bu karg.ıı§filı.k.lara ikamet ettiği C\'C )<adar git- ınıüsaade \'erUdjği trl>dirde oda 
gsr~ecek imişim... ı tik. Ebeveyni ve 'kom ulan- !fyipte ve Halicin diğer iki ye· 

d>'kl nm bi~ey bilmemeleri lQzım ırinde an\t~po açacat1ır. 
Firar pllnımm uı 1 pn .geldiğinden merdiYcni -yıdmz 

"'Klmt-<i}a,, ımn 'büıük feda- çıka. Az onr4 birinci ikatın 
Jctrlıklar ihti,.·ar t.aıesi lazım- pencere 'ni ..aftı; araQ.arup üs-
dL Niharct o kadar ö~e$li- 1 tQne ~ka.rak poocere<len ,çi· 
g-hnlz .akşamın ıtünü ..oldu. rcbtldirn. 13ana .c~·yclden ıttz· 
J3üti:in güu doktorfata "I! has- lice bir kat elbise tıazu1a-
ıa bakıcılar• asabjy:etimi bil- mıştı. Az .sonra semav. r kay-
pirmemek ~çin ~ .:zahmet .nadı; romlu ısıcak ~y Açiılce 
'ektiro. Bütı.io. hasıalar ·e- aklımı tın ma top1:ıcbm. 
,ı::ıege tÇağır:ıldıfar,, ıadamda l~rır e)·ecanından lbira.r.: 
raluız .kalı:n.ışum. Anahtarı ıkıurtwdu,ıuoı ,ı.amao "K!av .. 
ıe;akladığuµ yc.ı:deıı .p'kar.dım ıdy,a,. l()'tada ~1amıyacağtmı 

re indim yemek odaalQda bildirdi. ı&ne tdmash ir 
basta d9Ju ;J.dL yüzuk getirdi , yüzü.ğü 1 

Jlunlar1.n ıarasınde gar.Aiı·a.n-
larııın wte.madiı·en tarassut 

ttiklcri salar deliler de ~·.ar
'11. Ele.ktldk ıuı.klcdc,n telig 

kolay~a Jco,pıırılabikcclc bir 
~·eriD.J. ıbulmuşwm. Bundan.. 
l>aşk.a sokak ık~ısıoa ~n 
:~ lyklcn tasarla®§a.m. 
•· ınsenin .bana bamadı_ğmı 

ördüğüm blr rada lktım 

·e ~ddetle o ılımlk lektir4k 

opardım. -Ortalik 
sims:i~ ay oldu. Bunun neti
recsl clarSk 1>ir "'panik,,. vu
·ua geldi. 

Hastalar endişeye kapı1Uı1ar 
·e ~ardl yamar Ya1Jyete 'bakim 
ı0la1>ilmc'k i,Çin büyük zah
ımet çektiler. Bu güriı1cti üze
rine Jrnpıdaki nöbetçi yemek 
~n~nıı koştu. Benim bcklc
'1iğlmde bu idi. Kapt> ı ~ek
ttim; avluya ç,ıktım; 'ko arak 
bir ~ole ,gardiyanlar .anıS,J.ode.n 
sıyrıldım. Acaba "Klnvdya,, 
randevuda bulunacak mı idi? 

Aarkamda ·alnız bir pijama 

1ıemeJJ tarı1c iP{M"a edimue'k-
liğimi ten'bm eyledi. Bk çok 
puseler tantisiud~o sonrş ay· 
nldık. Bir mektep arkadaşı

mın evine muvakkaten iltica
ya 4carar V.Cf'miştinı. .Atbda
şım ~ <fllÜYeddedc brş1adı. 

JJ\irarJflU ttak.1.11 eden ıbaf.ta
J~ rbe~tiılll elde ewJti
m.e ron ı\crece SC\•fodim. &.. 
z.co bir ıZJ.rkada~ımdıı., bezen 
. .digerJe,dndc mi afi! t0lU)'Or
dum. J~lı.cvıeynjmİn adresimi 
öğrenemcdiklerinc son dcrc
<:e seviniyordum. 'f ekrar has
t:rneyc göndermelerinden kor
kuyordum. 13u seler daha 
sıkı öır ~nrnssuta tflbl tııtu

Ja.cağnn muha1<'ko1m. 
flir gün arkada~·farımdan 

biri ·~ideme .ıtesadüf etmiş; 

validem 'flere.ile olduğumu 

$0ı!l'Jllll§. Eve .dönersem hi$ 
bir f.llz.)ib lllMlOIZ bJmıJ• 
cağımı tcmlo .dımiş. l~ece 

bi.Cle.wa Jı·i har.r~~t tD.11 ye 
niyet ederek eve geldim. 
~akat gene tcşvika !hpıldırn. 

IS.-4111 

Orman mekte'bı rektörü 1e
§Cl 'B. vafat ctmif oid~ndan 
yerine m&dcrrislerdee 'fevtk 
A1ı "8. utibap e&lm\flir. · 

Bu MDC Orman mektdbın&n 
3Z ~dl meıun o1muttur. 

Polis mektebi açmak 
istiyorlar 

Kadmw polis vezaifine aft ted
risatta bulunmak için bir kun aç • 

fllU istechklerini ,.iJAyete bildirmiı· 
Jer ve m{is.ade istemiılerdir. 

ıHabcr a1dıpu göre ıbusuai bir 
;mektep mahiyetinde olan hu iuna 
:vilayetin IC'lihiyeti da'hilmde oldu • 
~undan müsaade ed\lecclrtir. 

Kadın i>~ l\>, ~ı. ~ · 

iıazırlunmıştır . 
"E=~ Ç • r 

"Vakt .. ·~~~~~35 1929 Yaprak DôkürtlU Ya:ıan: Reşat Nuri 
Şevket hafif bir tered· 

dütten .sonra " 

- Hayır baba. .. dedi. 

Ali Rıza B. iDAMladıjmı 

gi>fiteren bir eüliiroseme ile 

başını salladı : 

- Öyle amma .d~min 

dini alnıma koydvp. :za· 

man avuçlannın ,içi ~en 

f az1a yamyord11. 

- Sana iyle :sdmit oJa

cak baba., 

- Olabilir çocutwn ... 

- y alnaz fazla rorul-

d um da. .• müsaade ed•sen 

yatm•)lfl gideyim bana .. 
- Pe.ki çocuğuJJI •. iıay!f.i 

ralaat et.. Baba, ,pğul ~

"ıinler.indcu ~ şeyleri 

bit-birine ulatnıaktan icor

kuyprlarmış gibi j'Öz aöze 

gelmekten çekitterek ayni· 

dalar. 

L f 1 
A~i Rıza B. yatağının k~dıe ,.abat i>Jrau~rlar. soğuktan çatlamış e1ler fır1ca kavgaları 'bitmiş, her· ~y.a tailtp ond-.o ou 

yaııındaJci mumu üfledi, 

ıkaranla~a bakarak ~Hişi.in· 

Dıiye başladı. 

- Oğlumun hastn oldu

p muhakkak... fak.at l>~n 

bunu anluoemıı gibi JÖı

rWim. Aksi takdirde ona 

~~ f;).ef giia aıcak bir oda

de eK"..ak bir y$kta y.atma

sanı tavsiye epnem tazım 

ıelirdi .. 
Halbuki zav,allı çocuk 

ıf>irkaç giin detJ' bir gün 

bile evinde dinlenece1c 1ıa1-

da detil·· Yarın .Ml>Ah 
ellcendcn sokağa çıkın~ 

ıakşama bc!lar haita hasta 

ötey_, ~e ~ ..... 'Yar#l 

gece evın biribirinc cnce
ğini biliyor... o zavallı 

bemdea daha JÇOk acıaacak 

h~ile... baii 1iaç o1inuu 

haJta iıalimde ekn.dc diye vaıenlio1i ıılık ..suda fUmuşa.- lcea :kendi camnıo :kaydine koşarak ara hulmıya çalışı-
l ;Saldırmıyorlar.. gene 'hali- ılıyor, eı:1eden ka:ıarmış ~litıii. Y,~lük ~ ~- yordu. 

1 ııne _şükretmeliyim. ıtOder.: c. "'~ burunlar ır.eceyi bulmu,tıı !ki b~ Bu bvgalar.ın lıer birillde 
§ ıtirlij boyalar ~e lkr.enıkde t>.~ ~r.a :ötesit>in jbe.. ..ev 'fJk.ıhp .dağılacak .gibi 

Mamaafih ne klı~ e 

açlık, ne lıastal.Sc evi& da

vet proıramını ~ıl 'kadar 

.el eji1tirememişti. 
.Şjddetli kar fırooalar)n· 

ıda v,-.wrlar,, pne.w:lif.erlu 
duruy.or, Ali Rıza i>.e)Ü 

evindeki müsamerelerae 

durınıyordu. 

Davet .gecesi gddi .mi, 

evin ,.ıe jcadar t~v 

9tJ\lll~ r~ceği, . j~e._cejj 
var4a ortaya dökülüy.pf, 

sır.tlardaki eski hırkalar 

dedik d~ ahal.r, masa 

öri.ill.i'aM~n ıpder.ia1« aüla

yor, ayna kar.f wnda .de

kdlta ~r ~yi1iY91", 

tamir ~iliy~ müt.emadi

:;ren sucu\ pastırma :remek

ka kolc'an ıaJır1arı1nı temi~ 
l•e1' için .sensenler ?t· 
l)e8iyor, ~o1oaya1ı .darla 

~ ,.a,ı>J1ı1or'u. 

He b.d ... amaadan be.. 

ıj ~~ /ifliş «ÜJlÜ ni

hayet: geldi çattı. Her gün 

kapıda alacaklılar .Pak.ırı1· 
yor, ~ ~~ndcw 

celp ikij:.attarı ge1iyordu. 

~ket •~kldarla kar
şı1aşmam4 İçin sabah ka· 

ra®.jı,a.da .kendiw şo,k"i• 
ahy_oır, p.ce ry~ ~ 

eve ~riJordu. Ailcd~ attlk 

ır.isiain '81mdJğmdan ika

yet edenler bile if itliliyordu. 

Hht1H F~ ka .. 
•eti .. ..mıışb. Biraz 

~ .tlu1taca önüne geleae 

~_yor,, br111ı1' eren olur

#:t ıbiiSbutün ~yor, 

!kendini y.er.den rere 91r, 

f&rak " ftereden d~ü.a 

bu dil~cilerin içine? h~ 

k~ı.o ıek.rneğini yiyorlar, 

~ .,_ ~af. tutuyorlar. 

Siz ba,şunızda olm,__asamz 

biz ·ki lcişi ııül eibi 11~
nirir:" .diye lhaykmy<>rdu. 

~ ~manlarda ..Ali ım~ 
B. k.tllaklarıına -tıka)'#rU 

ayr'iye H. 

oluyor, 'kati Ferkunde eş

yalarını topluyor, kab Leyla 

":ı\ıiç gi~ '/~ bula~z· 

sam ıliiuaetç.iıite (H"oom, 

.Yahu_t lokanta garsonu o1u

rl!ııı,,. diye sokağa f ırlanuy.$ 

~~~u. 

:F.akat .belki Hay6ye lıa

mmm çarpınıp çırpınması, 

Ay~enin ağlayıp yalv~r.ması 

ııeJ.ifesi obu-,a.lc .belki .de 

yapılan ıedepSizlik :1e ~ircet" 

Jik şinirlgj •ttandır~ııya 

kiü «Miiü liçin :her .,defa

sında kavğa' yatışıyor, a~

laşm,lar~ Ô)'\İ~meler j,Çi.nde 

bar'§ ıgör.ü:ş dM.nuyorôu. 

~ ır4lhat i\İnlerde ~a-

inıa biraz asta olan Hay· 

ri~ hanıma inanı 1ıt1az 'bir 

ımı,bYe._met gelmişti .. .fyjo 

büWn işi :ve muicavemm: 

üzuntüsü onun üsliine yıkı

lıp kaldJg,t zay,ıf "ücudu 
!her dakika . çökecek gibi 

~ör\indüğü halde inanılmaz 

bir 14\hammülle ~er felaket~ 

'ıkarşı ic-0yu)'orchı. 

O ~imdi heygün clinde 

lr ~ ·ıe Üstüdat 

.çar1ısına iaşınmıya ~>aş\a· 

kllll,Ştı. Anlaşılan ev e~yasJ!l" 

dan .bir ~umim sa~yo.tı 

")1- hw mendiJ yiyece.k, ~ 

;alacak1ılardan en fazla bıı· 

ı,ğıranın ağzına atı}ş~ak bil 

kaç uruşla geri döııüyP" 

(Clu. 
ııt 

Mi RtfJl bey -mesJl'f 

Fik.J'ettt\D ıü~ ,beş sa' ıriılF 
(llUP-1cdl 



nakaş:t zemini açmamı yıı kat' 
1 surette karar verdijti için 
milkabele bilmbil tedablriııe 

pek yakında k\•es.ül edile
CC{ti tahmin olunuyor. 

Romanos bekliyor 
Atina, 16 (.\po)- Sabık 

harciye nazırı ayandan l\I. 
Raıınano>, sefir :\L Ppaya 
getiTdiği talimat üzerine mu
rnallcybin dtin Ankarada 
Tcv'ik Ru~ü beyit; vuku 
lıul.ııı mulakaun neticesine 
lstanbuld ı intizar edecektir. 

Tevziat yapmıyacak· 
!armış 

Atlna 17 (.\neksartitos)
flariı:iyc nezaretimiz sala
hiyett:ır mahfili tarafından 
tc•ıniıı edildi/tine göre tall
m.t.t:ı Yunanbtanın azam! [e

,L;brlıkta bulunduğu \·e ye
ni llt fcdak:lrlıkta buluna
ınayacnp;ı kay<lt da vardır. 

l\l Papa bu kay<li Türk hü
kôrn ine tebliğe memur e
dilmiştir. 

Kafa tutuyorlar 
Atlna 16 (Ancksartltos) 

Ankara \" unan sefirine gön
derilmi~ olan talimat evvel
ki talimatı icmal ettiği gibi 
bunların mahiyet ve derecel
vit-'atlnl tavzih ediyor. l\L 
L'a a lstanbulda me\·cut bazı 
etıbH eşhasın emlakine vu· 
lcu bulan vaz'ıyet muame
lelerini protesto ermek için 
CRıir :ılml{tlr. 

Talim taburu 
Darülfünun talebesi 

Maslakta kampa çıktı 
Darulfunun talim taburu 

M lakta Oarillfünun kampı 
iUhaz edilen yere çıkmııtır. 
Bu sene kampa 3 bölük tıtirak 
etmiştir. Kamp 13 gün devam 
edttektir. Bu 1 3 gün zarfıada 

yUriiyü ler, at1ş talimleri yapı· 
lacaktır. 

G€çen ıene yemek hu.unda 

tılı:ıaıı çckilmlfti. Bu sene 
kampla bir lokanta açtlmak 
•Uretilc bunun önüne geçllmiıtlr. 
T ılebe lokantada kendi paraslle 
Yetnek tedarik edecektir. 

Kamplan temmuzun nihaye· 
tinde avdet edilecektir . 

Bu sene Darülfünun ve ynk..-k 
mekteplerden ı;ıkan efendi! r 

kamptan avdeıten sonra bir .,.y 
daha talimlere devam edecek· 
ler, müteakibeıı rl derıılcr· 
den nazari ve amclt imtihanlar 
icra edilecek ve muvaffak olan
lara yiikselc. ehliyetname verile
celıur ki kıtalarda yapılacak altı 
•ılık a.kerliğe muadil vesika 
~kmünde tuıulacakıır . 

'-::-- K.üçü k Haberler 1 
lsnıet Paşa Hazret .. 
lerinin refikaları 
Başvekil lsmat Paşa ! iz. evci-

l;' gün refikalan Hanimelendl 
i c bırlil:te Şişli Sıiıhnt Yıırdııııa 
'lJnışler ve burada i lanııııefeıı· 

<linin diş etlerine ıııııvaffakiyctli 
bir aıııcliyat yapılmış ve şelıri
ıııiz· 

uı muhterem misafirleri ge-
c~yi Yurtta geçirıııi)lerJir. 

1 
• D·ıiı ler oek!detinc Maliye 

~;usteşarı Ali Rıza Bey tayin 
ıınınııştur. 
• Merkez kumandanımız E-

111ııı f' • . 
. . aşa Alı karar he)'etinin 
~'.111 ıı:. Janııda Mılli Mfü.lafaa ve-
al•tı /\.· 1 ııanııııa bulunmak üzre 
'"•ı .ıya gilıniştir. 

t • 1 bııl.ıul • A.ıkara arasında 
eı fo 

,, ıı mul:aberah çojialdıj!tu-
"ln b · ır tel daha çekilecektir. 

• MTt 
10 

1 1 vapurcıılar S:ırisda-

~11 . tekr~r şikayrt dıııişlerdir. 
r "elkı ı;üu Gazi Hz · tarn-
ındaıı k b ı b 
ı~.h 

1 
a ıı uynı!ın Aınınul· 

y lanın k~yııı v.ılde~ı Resnı'.
e 1 faııın c· · · · n· ' ı nzmııze ılıtiranıları-

. ı ar>et . . . ltah 
1 

mış ve ı~ı saat ka.far 
a Vermiştir. 

1 • Bugün Cemiyetı belediye 
Oı>lanacaktır. Bu lçtimada 928 

'cııesi tetkiki hesaba! cedvelleri 
~Z~riııd " " "I kt· A 'el·r· !'. ı:oru~u ece ır. )Tıca 

· ın ınıarına ait hazırlanan 
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Antalyadabir mahbus 2600 lira 
Zimmetine geçirerek 

kaçan Çorlu tahsil
darı yakalandı 

Gece hapishaneden çıktı, birini 
öldürdü sonra gene hapishaneye 

gelip yatağına yattı. 

Hadise nasıl anlaşıldı ? 

Antalyada alıiren şayanı dik
kat bir cinay(t almuş bir hay· 
dut haplshancden çıkarak uyu
makta oran bir zavallıyı öldür
dükten sonra tekrar hapishane
ye gelip yatağına yatmış, bun
dan sonra bu esrarlı cinayet bir 
zabıta memurunun gayertile 
meydana çıkarılmıştır. 

Antanlyada çıkan Zümrüt 
Ova refikimiz hadiseyi şöyle 

anlatıyor : 
Geçenlerde ustalıklı sirkatle

rinden balı~ttiğimiz Dursun 
çavuş paıartesi akşamı feci bir 
cinayet ika etmiştir. Dursun 
çavuç yaptığı mütevali sirkatler 
neticesinde izi bulunmuş ve ya· 
kayı ele vererek tutulup askeri 
hapishanesine ilka edilmişti. 

llapishaneye iken bahçıvan Os
man oğlu Aliye kızmış ve kat
ldmeği tasmim eylemiştir. Ni
hayet pazarteri akşamı hapisha. 
neden çıkarak bahçeye gitmiştir. 

Bahçıvan Ali ötedenberi 

üzerinde taharriyata devam 
olunmakta iken bahçenin bir 

yerinde mezar şeklinde bir 

toprak yığını müşahede olwı

ınuştur. 

filhakika yığına tekarrüp 

edilince mezar şeklinde bir 

çukur olduğu görülmüş ve baş 

ucuna rekzedilen ağaçta şu 

kağıt parçası bulunmuştur: 

Osman oğlu Alinin 
mezarı 

Bu kağıt üzerine cinayetin, 
mahut Dursunun marifeti oldu

ğu kanaatı teeyyüt ederek he -

men hapisaneye gidilmiş ve 

ciheti askeriyeden teslim alın· 

mıştır. Katilin bıçağı yırt~jft 

altında yere gömülmOş bir halde 
bulunmuştur. 

Dursun çavuş cürmünü itiraf 
eylemiştir. Tahkikat devam et

mektedir. Katilin. sabıkalı bir 

cani olduğu anlaşılmıştır. 

Cinayetin bir kadın yüzünden 

olduğu anlaşılmaktadır. Dursun 

çavuşa Halil lbrahiııı isminde 

birisi refakat ve muavenet 
etmiştir. 

nnınus dü~nıanları 

Tekirdağ refikimizin yaz· 
dığına göre zimmetine para 
geçirerek firar eden Çorlu 
ldarei Hususiye tahsildarı 
Tahir Efendi Saray kazası 
dahilinde derdest edil
miştir. 

Hesabatın tetkikine Vi
layet katibi memur edile
rek geçen Cumartesi günü 
Çorluya izam olunmuştur. 

Mevkuf tahsildarın 2600 
küsur lira zimmeti olduğu 
anlaşılmıştır. 

Hacı Rüştü B. 
Menemendeki 100 bin 
liralık çiftliğini Hilali· 

ahmere verdi 
Anadolu refikimizin yazdı

ğına göre, hamiyetli bir zat 
olan Burnuvada mukim Hacı 
Emin deni zade Hacı Riıştiı 

bey Menemendeki _çiftliğinin 

mühim bir kısmını HilAliahmer 
cemiyetine hediye etmiştir. Hacı 

ROştü beyin cemiyete bıraktığı 

arazi ve saire yüz bı'n lira 
l:ıymetindedir. 

Hitaliahmer Cemiyeti İzmir· 

Vekili Umumisi Avuıat 

Hüsnü bey ile veı•ıedar Hasan 
Bey Menemene gitmişlerdir, 

Orada Hacı Rüştü bey ile bir
likte resmi muamele yapıl

mtş v Hilaliahmer Cemiyetine 
hediye idilen Çiftlik kısmının 

tapuda muamelesi icra olun· 
muştur. 

Vatanını seven Hacı Rü~Fı 

beyi takdir ederiz. Ve bu yük· 
sek hamiyyetin diğer zenginler·

mize de örnek teşkil ctmesinı 

temenni eyleriz. 

. ç ' 

Matbuat hatıralan~:;;;:J 
Sansürden çek ikle imiz 
Sansiir konağı-Sansiir iarzı:_Samiir Hıfzı B. 
Ölüm ve ameliyat masasına giderken itiraflar 
Saraı;anebaşında bahçe için· 1 lıl/.ı bey Runıcli muha· 

de bir beyaz konak; her gün cirlerimlcn ek zcl,i bir adam 
güneş bamktan sonra bu idi. .\ı tahsil görnıli;tii; Fcı·· 
konağın sokak kapbllllll çın· kaladc hari>, fakat sar;ıydrın 
gırağı ,;ık sık çalınır; her açı· korkmazsa insaflı olurdu. Ser· 
l~ıa kapıdan içeri elinde veti fünuıı hayatıııdR onııula 
Yeye, koltıı.[!;uııda t0ıııar ha- lıeıı on srııe kadar tcmıı-ta 

1 

!inde sarılı k;iğttlarla bir ha- bulundum. Çok c1.iyetkrini 
mal girer. llnınal yolunu bi· çektim; kemlisile temaslarını 
lir; hiç kimscrc bir~cy sor· oldukça saıııinıl miinasclı~t 

1 

madıın doğru konap;ın kahYc halini aldı~l için hırstna ktu·· 
ocağına gider, elindeki ya- ban J?;idcn bu adamı öllını 
rım ıslak kı\ğıt tomarını ora- dö<eJtiııdc iken b:ızt itirafla· 
dakl uşağa uzatır, kemlisi rından dolayı bcıı kemli he· 
kahve ocağının bir kü~sinc sabınıa alfoylcdim. Zaten cc-
ı;ökcr. 1 !er akşam gelen 1 za mı müthiş surtttc, hem 
mallar iki ahır, üç olur, tlör birkaç tlırlü bulnıu~tu. 

olur, bazı vakıt ona knd:ı · Tam on beş sene, bir ı:,[in 
Çıkar. Bu hamallar ,..a1.ı:tc ·ı ı · ,., tatı etmeden, hin tür ü tc,ı· 

matbaalarından gelirler, !.o- like ve tehdidi )!;öze alıp 
ııuk Abdülhamidim mathııat µ;iidtiz Babıalide, 'CC~ >:ılı;ıh· 
müdürü ve ba~saıısürii 1 hfzı lam kadar Saraç:ııwba;ındal<İ 
Beyindir. kapağında san<iirluk ·apan 

Beyfcndi yukarda odasın- ve ara tra ça~ırıldıkı;ıı hale· 
dadır; gelen provaları, ilk can Ue ~raya ko~an bu 
gelen hamal sırasile sansor 1 ac anı, ni~anlar riithelcr alnıı~ 
be"in önüne dizerler. 1 lıfzt k k k , yü »e · maa~a eçnıi~, ço · 
Bey hepsini okur, be~cnnıe- bol ihsanlara koııınusnı . Za· 
dlği yerleri bozar, ,·chme 
dokunacak şeyleri kaldırır, 
bazı rnkit üç, dört siitunlıık 

bir yazıyı baştan aşağı kır· 

mızı mürekkeple çıım·erir, 

yahut makalenin başına ~i~

tiıan _ yazar; çünkü ~istizan 

ve ya "sual" işarctile gelen 
yazıların o gece matbaada 
kullanılması kabil değildir. 

Bunun için idi ki gazete 
matbaaları sansür Beyin ko· 
nağıııa enaz iki sahife fuzla 
yazı gönderirlerdi. 

ilanları bile sansür Beyin 
g-örıne:--i ~art idi. 

llaftada bir ker•: çıkan 

"Sen·eti flünun,, uzun pro· 
valarını bazt vakıt ben ken
dim götürürdüm. l\latbuat 
müdürü l lıfzı Beyin yanına 
çıkar, yazılarımızı okutturur· 

duın: orada Beye muavin olarak 
matbuat kaleminden daima 
iki Bey bulunurdu \'C bunla· 
rııı içinde çal· insaflı ve te· 
miz düşüncelileri vardı. Bu 
Beylerin üç dört tanesi h;\h\ 
sağdır, IJı[zı Beyin, daha 
doğrusu Abdlilhamidin Saraç· 
anebaşındakt irfan işkence 

dolabnıı pekala tahattur eder· 
!er. 

\' allı ad;ım ba~l taçlıl:ırııı ne 
olduğunu anlamumı) olduğu 

için birdenbire hastalandı~ 

zaman her giin tarnfı ~ahn· 

neden hatırının soruldu u 
ile iftihar ederken hastalı· 

j!,ııı aJl:trla:;masıııdnn sonra 
Saraydan geln ı;iden olma· 
dıgıııı görerek çok tec,;sürc uı>

rann:;tı; san,örluk i i duranıı· 
yaca(\"ı için o daha pt:ıkta 

kt \TRPır!.en yerine adam gc· 
tirinıi ti. 

Htl"tı Bey he fcYkai:lde 
çalı~nıak yiiziindcn genç ya· 
~ındu up;radı&J miiılıiş bir 
"ambali ile ıt)ağının yarık· 

!arının kuru kanp:rcndc kii. 
ıııür olup pa1't;n parça dö
ktildi~inii güzile ~iiriiyorôı 

ve nihayet b:ıca ının ke,iJ
mesine karar \'Criliyordu. l?tC 
bilcajtının kesilmesine karar 
verilip birçok yazılarımızın 

çizildif;i odada ,;un. ur I lıfzı 
Beyin ameliyat masasını opc· 
ratör Cemil Pa~a lıaztrlatır

ken, Hıfzı Bey ben! yanına 
çai!;ırttı: 

bahçede yatmak itiyadında iken 
o akşam odaya çekilmiş ve 
bahçedeki yatağını kardeşi Sü· 
leynıana terk etmiştir. Bedbaht 
adam hiç bir şeyden habersiz 

yatağmda yatmakta iken Dursun 
cavuşun biçak darbelerine ma
ruz kalmış ve müteaddit yer· 
!erinden on bir bıçak yarası 

alarak mukavemet ve mukabe· 

leye vakıt bulamadan hayata 
veda eylemiştir. Dursun çavuş 
hiç bir şey yapmamış a-ibl 
hapishaneye dönmüş ve çık· 

tığı yerden içeri girerek 
vatağına girmiştir. 

izmirde ağır hapse 
mahkum oldular 

Yeni Asır refikimizin yaz· 

dığına göre, Bozkaya cıva

rında Karafatma dağında 

harap bir kulede Melahat 

namında bir kızın bikrini 

izale etmekle maznun Re

cep ve mezbureye şeni 

fiilde bulunmakla maznun 

lzınail, Hüseyin, Cemal ve 

bunlara müzaheıet ve mu· 

avenetten maznun Ahmet 

Tevfikin bir müddettenberi 

ağır ceza mahkemesiade 

yapılmakta olan muhake
meleri dün hitam bulmuş

tur. Maznunlardan Recebin 

beş sene, Cemal, lsmail 
ve Hüseyinin birer buçuk 

sene ve Ahmet T evfiğin 

de iki buçuk sene ağır 
hapse konulmalarına karar 
verilmiştir. 

Çirkin bir vak'a 
Sen·etl Fümınu çtkarmıya 

başladıktan ta m~rutiyetin 
ilanına kadar beş matbuat 
miidüni gördüm. Bunların 

- lh>an Bey, ben ölece
ğimi biliyorum. (llıııiy • ol
sa idim baştıı padi~alı oldu· 
ğu halde herl<es heni unut· 
mazılı. Yalnız sen füraknıa· 

dııı llalbuki ben senin san· 
surun idim ye sana. çok 

Cinayeti müteakip hadiseye 
v~z'iyet edilerek tahkikat ve 
taiıarriyata iptidar olwımuştur. 
Taharriyat kısmı adil reisi kom

ser Hüsnü Bey tarafından ida· 
re edıhniş ve yerlerdeld kun
dura altında çakılı kabı:ra iz
leri üzerinde tetkikat yapılarak 
katilin hüviyeti te~his olunmuş

tur. 
Sirkat hadiseleri neticesinde 

yakalanan Dursun çavuşun va
ziyetleri tetkik edilmiş ve bu 

meyanda Hüsnü bey tarafından 
kunduralarındaki kabaralar tes
pi t olunmuştur. Cinayet sahası 

dahiliddcki 18 kabaralı izler 
bulununca mesele !enev\"ür et
miş ve Dursun çavuşun izi 

•··············································· bir etiıt üzerinde de müzake -
ratta bulunulacaktır. 

• Tapu tescllleri için yapılan 

nizamname bitmek üzeredir. 
Yeni nizamname tescil hususun

da geniş kolaylıkları muhtevi
dir . 

• Kesirlerin tevhidi kanunu 
ıçın hazırlanan talimatname 
bitmek üzeredir. 

• Yeni teşkkül eden bir 
şirket fazla kcnıiJ, sarfettijiin-
den fi atlar artmaktadır. 

Melahat, meznunlardan 
Ahmet tevfikte evleneceği

ni ve nişanlısının serbest 
bırakılmasını talep etmişse 

de izalei bekrin Rectp 
tarafından vukua getirilmiş 
olması ve Ahmet Tevfiğin 
de müzaheretten maznun 
mevkiinde bulunması dola· 
yisile, Melahatin bu talebi 
hükme tesir etmemiştir. 

Hükum re'sen temyize ta

bidir. 

--
Şevketiye nahiye müdürü 
.Bacanağının on iki 
yaşırıdaki oğluna ta-
sallut ettiğinden tev

kif olundu 
Bandırmanın Şevketiye 

nahiye müdürü Seyfettin 

Efendi tevkif edilmiştir. 

Türk Dili refikimiz tevkif 
sebebi hakkında ıu malu
matı veriyor: 

Nahiye müdjı ınin tevki
fine sebep evvelce işten el 

çektirilmesini mucip hadi· 

seler değil bu hadiselerden 
büsbütün ayrı ve çok çir
kin bir vak' adır. 

Seyfettin efendi bacanağı 
mütekait binbaşılardan Ba
ha beyin on iki yaşındaki 

oğluna cebren tasalliit et· 
mekle maznundur. Öteden 
beri vukua getirdiği hadi
selere bakarak seciyesiz ve 
mütereddi bir tıynette bu· 
lunduğuna kolaylıkla hük· 
medilen bu ahtaksız, deni 
filini icra etmeden bir gün 
evvel B ha beyin oğlunu 
Şevketiyede bulunan anne
sine götüreceğini söyliyerek 
babasını iğfal etmiş çocuğu 

bilahare kendi evi e ötü· 

birincbi san~ör u ·ulünıın sad
razam ait Pa~a eWe ilk 
ihdasında müdür bulunan 
me ·hnr l\lehnıet Efendi idi; 
ondan sonra pek sessiz olan 
Mehmc Arif Bey geldi; üçün
cüsü merhum adliye nazırı 
Rıza Paşa damadı Behçet 
Bey idi, daha mazlum bir 
zatn. llarciyeden getirilmiş· 

tir. Behçet Bey zamanında 

sansör olan Hıfzı Bey 1 !\94 te 
dairede ihdBR edilen mat
buat müdür ınua vlnliğlne 
geçti, daha sonra Behçet 
Beyin infüalilc müdlir oldu 
ve denilebilir ki sansörlüğiin 
en şiddtli devresi bu mlidüri
yette başlamıştır. 

•··············································· 
rerek cebren mel'un kastını 
ika etmiştir. 

Baha B. Şevketiyeye gö· 
türülmüş zannettiği oğlunun 
ertesi günü ağlıya ağlıya 
geldiğini görünce keyfiyeti 
tamik etmiş ve müstekreh 
vaziyeti doktorların rapori· 
le tesbit ederek zabıtayı 

ve müddei umumiliği müte
amz aleyhine tahrik etmiş
tir. Seyfettin rezil taarru• 
zunu intizarea 

bapiah-.-

cefa çektirdim. Beni af!ı:c; 

Burada ben şu CC\"a \ r-

miştim: 

- liıfzı Bey, s ba UF 
iyilik ettin; yıptıjiııı iyilik 1.ıu 

zalim zamanda çok ühim idi. 
Ben onu unutnııyacağıın için 
seni brakamazdım. 

Müthiş s ncıl rını uyu ak 
için sık sık morfin şırıng:ılarlle 

biraz daltuı olaıı Hıfzı Y 
bana hayretle bakıyordu. Ben 

sözüme devam ettim: 
- Dokior ( M.M ) Paşa ve 

Baba Talıirin junıahle Sen·Mi 
fünun kapanıp ben muharrir· 
!erim ile birlikte cinayet ıualı

kemesir e sevkolunduğum zaman 
(1902) hepimizi kurtarabilecek 
olan tıısdikli sansiir prova!amı 
daha maJıkmeye sevkoluıınıaz

dan evvel masumiyetimi ispat 
için size yetirmiş · m. Siz de 

onları mliste,ır fuat Beye 
götürmüştfıııilz.. Malıkemedea 
celb geldikten sonra Fuat Bey 
veliyaimetine hoş görünmek 
içln 0 tasdlkll provaları l • 
etmek ısterııedl, onlar atebel 
ulyaya gılııdere m d~ bu 
ben.lın için malıkQıniyet idi. 

ize bir ~a ile geldim, 
siz zalim mütfeprm biaınan 

Bir ilan! 

G
üze.! Saıı'atlar. birl!~i_;~
Jen valııız bizım (,çl· l 
Guzı!I stitımunıtızda ııı-

llŞllf etıııek fıiaC gönderil· 

ıııiştir: . 
« Hirligiıııizin e..lebıy.ıt Şd· 

b · v.ı·ı ol:ıtı 11 l<ıııı 
ihtil.iftm ~oıır.t rİr haYli ta· 
man A~~tigi IJ,ı\,\e lı:tl:t ı;on
grt· topTan.nıı.ıdı~ı nıalmıı· 

dur. l • 1 Binacn:ık:•h nıez ;ur tı · ~ 
hali hazınl:t. mcı·.:ut ,le,. 1 
demektir. Bu 'aziyete r .. ;, 
men dcbL !ı:ırl!ket ve fj .· 

liyetl,rc hi~ bir lıııkl g··
1 

ıııemiş ,·c ı:,lebi ıııun:ıb~ ': 
· . t 0 ·r ·Xt gıbı !ar ve neşrı~a o"'" 

dernııı cJ•·gelnıi ir. . 
Bu ~cb ptcn hiriiğiıııml.: 

bir e,lcbipt şubc>İnin üt'Ut 

j . !·< ın oldu~u, ,.e <il enıı ~' '··· -
onsuz ı:l.ı ışlcrin ukırınJa yu· 
nıvebilt i aıılaşılıııakla ar
nk 0 re~ckkıile lüıunı b!· 
madıgı il.in olunur.» ' 1ff 

x -- - t • M.ıınunuıı 
istidamın a. ıııa : , 

.. d faa vtsikası olara~. :11ao-:t~ 
mu a d. ltdıuı hu 
ml aciziye tev 1 ey . a . ,. -

d. 'ne ıad· sı •· rrovala rın ken ısl , v 
K dı~e ıJunz 

zım ge r .• . , J rrova • 
nıiıhiirledıııız. Beıı e 
iarını aldım, mahkemede ıbr.Z' 
eyledim. , ·1· ın .-

'lıfzt aalıyorJu, se.ı -·' 
1 a z~ 

tuuu o ıır, ı. 
ıuştı; elırnden · · · 

· ıı· ec 11r nıa· 
riııde terkı c<ın ey .. 

. 1 ı .. q~J ;;ıy:t:-\ 
sıya götürııııı· ı:r ı> · • 

. r ~ ı..:ıdagı4 
se5leri yakl;1şıycr .u ~ 

m.ı şunl.ırı söyle-il: . 
" • oldl1111 lr-- Hmn m gh ' 

ıa, 11 boğaııların celiltııi:ır.ı yap· 
. ~ I; .. de ~tr'"' 

tım. Bır gun ııe " z. rez.· 
diışcrse ııeJametınıı ya .' . I 
ı'ff, na: [ Ben bun J:ıyt•lll 

diye gidiyorum: . . ·azına'.· 
1 lıfzıııın bu sozlcrıııı 1 . 

. öJcnıış 
ıa 111 aııevi bır borç 

ki H !ıL)"I 
oluyorum • Hwu i1 . 

nuıı rrr:•·e 
öldii ten sonr:ı. 0 ı 

·ı K ru Krııı• ' 
gelen • Ebülınnkbı 11 

.: 
, ıul e.ıınıeı 

sansörlüıı;ii !ohanın 

dereceye çıka_rm dtı. dört ı:i111 
Htlzının re1a ııı an .. 

1 Yatagıı ııı 
1 bir kere da ;a ' evve d ·al. 17 

y- nuıda idim. OJa a ı ' -· 
« ıa dÖUlllU~ 

kaldığımız zaman -· 
l ·ı kulağıma egı· 

ve saraı• usu 1 e . . .. 
- Jem·ş ıdı . 

lrrek f ~::~:ı~ ~~: şeY var, söyle-
öJrnek istenıiyorum. 

medeil . 25 inci ciı:iıs 
zatı şahantnlfl J ~ . . in imzala ıgı· 
senesinde Jıepımız ullarun 

1 1 ·ıe gazele P 
nız arzu ıa ı de;,ıf 

• biliyorsun 6' 

aflolunduguııu li ba<katip 
mi? [l) Ben o arıuhad·m· . Pöş.'l 

. p aya ver ı , 
Tahsın aş d tıe baHa şöyle 
huzurdan av e 
dedi: d' · soruyorlar; 

« - Efen ıınız • • 

P
ullar kalktıktan sonra sansorun 

·ı aıı!ıyaca· 
tasdikini ben ne 1 e 
ğım? > Padişah p11Jların ınu· 

Demek sör taraiıııdaıı 
ayenden sonra san o. kil· 

ğ sanıyormuş... .,.ş 
yapıştı mı .L . ooyle aıııyor ... ı. 
tip te gabba . 

azeteleri puldan. kur· 
O yaman ? .• sahiplerine ıı~za 
tarınak fçm. ·etimiz nıfı6terilı 
ettirlriz , Efen 
lsunlar.» deınekteıı başka çare 

0 d'm irade de öyle çıktı 
öreme ı · 

g. ullardan kurtuldunuz 
Sızde P . · <ahı· 
ve şimdi gazetenızın son -.. 

• 1 yazmlZla gazdeııızııı 
fesıne e d 
ismini taşı)'orsunuz . Bura a 
dahi sizleri bir başka Jert~tıı 

' lıer nushayı eJmızlc 
kurtaruını, 

d im<ir kahb.ı 
imzalıyacak yer e ş • 
müsaade aldım ... lşte lıı.san _t ey 
m ınleketi idare rıadişah boyle 
bir kara cahildir, ctrafında~ıler 

ben de dahil olduguın 
~:ı·de, bir alay dalkavuk 

parçalarıvız.• . • k Vakrn ·mcşrutiret ılanına a· 
dar el yatırnızd,an hakkedilnı!~ 
gazete lsimlerınhı gazetelerı-
mizin son sayıfasına bas~rdık. 

Alunel İhsan 
(') O lorlht Wu ıueteler l\d 

paralık damı• puluna tabl ı4L Gue • 

ltltr, her allılıuaı ~kllıttarma 
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ADLiYEDE 

' 
] 

a; -

irtişa 
Meselesinde dünkü 

safha 

irtişa tahkikatının dünkü 

ıafhasında ötleden evvel 

mevkuflardan Nesim Mazil· 

yah Ef. , ötleden sonra 

Leon Fresko Ef., isticvap 

olunmuştur. 

f.eon Freıko Ef. nin is· 

ticvadı dört ıaat sürmüştür. 

Mevkufların tecdit edilen 

ihtilattan memnuiyetleri de

vam etmektedir. Bazılarının 

evinde yeniden taharriyat 

yapıldıtı teklindeki neşri • 

yat, Adliyece teyit edil • 

memektedir. 

Barut inhisarını alırken 

nıasraf diye gösterilen he

saplar aruında ziyafet, oto 

mobil, piyano kayıtları bu

lunduğu ve bu iti yaptır • 

mak için' verilmiş gösteri -

len bu hediyelerin filhakika 

verilip verilmedıtinin, veril

mişse kimlere verilditinin 

maznunlara sorulduğu söy

lenilmektedir 

Hesaplar arasında ıarfe

dildi~ cihetler gösterilmi • 

yen bazı paraların da tes· 

bit edilditi ve bunların da 

ayrıca nereye aarfolundu • 

tunun ıonıldutu anla~ıl -

maktadır. 

Neticede dunların, hisse· 

darlar tarııfından biribirle • 

riııden fazlıı para koparmak 

için ll)·darulmuş olup olma

dığı kat'iyetle tesbit edile

cektir. 

Mm. Li1.anın beraati 
Bir müddet evvel, ıimdi Erzurum 

• • Havai : 
, musahebe : 

• 
Ada 

VAKiT 17 Temmı: • 

<;anıları 
·' 

~ [. ________ - ... ' ·-Davet 1 et: 

~._. .... -......................... -r Avcılara 

Asan atikayı böy
le mi muhafaza 

edecegiz? 
konyadaki ince 

Ada çamlarının kiraya verilmesi • • Mah-
r 

Av tezkerele rinin tebdiline 
ba~Ian nıış olduğundan kuliibe kemenin avlusundaki karlar nasıl 'kaldırtılır? -

Asırlanmış bir akıl. - Çamlar· arasında 
donanma. - Bu hayalin hakikat oldqğunu 

görect:k kadar 6milrUI olunuz. 

mensup 7.U\'atın eski tc7.kere- minare 
!erile tenınıuz nih:ıyetine 

Gazetelerde görmüısü-
nilzdür: Evkaf Ada çamla
rını ayda iki yüz liraya 
lstanbul Şehremanetine ki
raya vermiş ..• 

Bu haber bendenize, es
ki zaman kadılarından bi
rinin hikayesini hatırlattı. 
Bir kara kış gününde mah
kemenin avlusuna kar yı
ğılmış, kadı efendi karı en 
az masrafla kaldırtmak için 
çare düşünürken içeriye 
bir adam girer; davaıını 
anlatır ve davayı kazanırsa 
kadı efendinin tensip ede
ceti • hediyei behiye • yi 
takdimde kusur etmiyece
tini ilave eder. Dava hak· 
lı da olsa, haksız da olsa 
kadı efendi hediye almakta 
bir fenalık görmediğinden 
davacı ile iki yuz liraya 
pazarlık ederler. Hüküm 
verirler, paralar sayılır; ka· 
dı efendinin aldıtı parayı 
heli) kılmak için onu kita· 
bı uydurmak meselesi 
kalır. 

Bunun için de mahkeme
nin avlus.undaki karlarır. 
iki yüz lira bedel ile o a
dama satılması kararlaştı· 
rılır. Adam bu alış verişin 
ıırf iti kitaba uydurmak 
maksadile yapılan bir mu· 
ameleden ibaret olduğunu 
zannederek, gitmeğe davra
nır; fakat kadı : 

- Yo ... der,~bey"in tam 
olmaaı aatın alınan malın 

tesellüm edi\meaine bıığlı· 

dır; ıen lcendi rızan ılc sa· j 
tın aldığın karları derhal 1 
buradan götürnıeğe mcc· 
bursun ... 

Mahkemenin böyle kat'i 
kararı üzerine adanı karları 
taşıtmaya mecbur olur. Bu 
suretle kadı efendi hem 
halalinden iki yüz lira al- 1 

mış, hem de mahkemesinin ı 
avlusundaki karlıırdan kur-
tulmuş olur. ı 

• • 

kadar behemehal Beyoğlun- Belediye azasından bi-
Çamları büsbütün satma· daki merkezine cumartesi, rine ait iki evin man

pazartesi, perşenbe günleri .zarasını kapattığı için 
yıp ta yalnız yırmı srne d yıktırılı,.ıor saat 17 en sonra müracaat- .,, 
için kiraya vermesi de lan tavsiye olunur. Yaıamıt ve devrini tamamla-
ikinci bir akıllılıktr; öyle ya. • ... ._ ........................................ _ mıı eski madeniyetlcrin orada 

man akıllı bir şirket bulımı-
Şimdiki halde çamlar burada kılan kıymetli eserlerini 
.. 1 . d k" 11 d ınlflL Acaba ıımdi eehremıneti uzer erın e ı tırtır ar an muhaf.wı etmek bugnnkü mc· 

b lıtanbulda mahrukatı ucuzlıtmak dolayı sahibinin baıtına ir denlyetln en birinci, üzerine en 
dert sede, bir kerre tırtıl· için çamların koulalı.lınnı mı fazla düıtilğü vazifedir. Çünkü 
)ardan temizlenince, atide toplattıracak? eski medeniyeti bugün bize ta-
nekııdar kir getireceği Kozalakların mahrukat niye. nıtan o ve onun için fllhadeı 
ıimdiden bilinmez. yine nUadar it• yaradıııını pek eden ancak harap bir minare , 

Şehremanetinin de çam· iyi bilemiyorum; fakat kozalak bir kısmı yıkılmıı bır kemer , 

ları kiralamakla elbette bir toplatmak fıkrl hıç olmazsa bir yalnız tutlıları kalmıı bir dıvar· 
h k 1 k dan bqka bir teY değildir . 

dü~ündüğü vardır. Şimdi· tene ma ru ılı ucuz alla gere 
lıte onun içindir ki bütün lik yarısı zaten geçmiş olan tir. Ancak, koulıklır toplan-

medcniyet Alemi, maziyi hatırlatan 
1929 bütçesine çimlar için mıyı baılanılınca onları birer 

küçük bır tq parçası üzerine 
7500 lira tahsisat koymuş, birer toplamaktansa, Üzerlerinde titriyor. Ve ııte gene onun 
çamları muhafaza için ko- bulundukları çamlarla birlikte 
rııcu teşkilatı yapacakmış, götürmek daha kolıy gelecc· içindir ld cumhuriyet hokametl, 
çam hastalıklarından anlı- "inden, ertesi seneye nckadar asarı ıtikıyı milli ve vicd( ani 

a duyguları kale almıyınları asa· 
yan mutahassıslar getirte- koulak ve çam kılacal!toı da 
cekmiş .. Bütün bu işler çok n atıka), (muhafaza! abldat) 

bilemem. Emanetin ramlara J J le hük para ister, hele bir işte T nizamname eri e ınunun • 
mutahaasıs denilince, onu mıtraf etmekle öyle kozalak mQ altına tevdi eımıttir. 
memnun etmek kim bilir toplıttrrmkk fikri olmıyıcatı Dün Konyadan aldığımız bir 

ne kadar büyük bir meb- şüphesizdir. mektup, du vicdani ve kanuni 
liğa mütevakkıf olacaktır. Bendeniz fikrime göre Emı· kayıtların gene nazarı itibara 
Bu senenin yarısı için 7500 netin çamlar için bulcadar mas- alınmadıl!ını ve gene bir kaz-
lirayiı lüzum gösteren bu rafa katlanması Adalardı her manın Tork mimari ıan'atının 
işlere gelecek senelerde gece donanma yapmak maksa- en kıymetli eserlerinden birine 
şüphesiz bu miktarın bir kıydığını haber veriyor. 
kaç misli lazım olacaktır. dıledır. • Mektupta deniliyor ki: 
Şehremaneti bu kadar Bakinız, tenelerilen bcrı 

Belediye azasından T urit zade 
mıisrafa tabiidir ki, sadece halledılmiyen, Adalmn elektrik 

Şolcro Bey yaptırdıl!ı iki hane· 
çamların güzel manzarası ile tenviri mes'ele•I nlhyıyet nln Alaattln tepesine olan 
için katlanıyor. Emanet sa- hallcdılmişe benziyor; Kolomb'un mazırasını temin için belediye 
de güzel manzaraya para yumurtalı gibi pek basit bir mühendisi tarafından rapor alı-
verecek olaaydı, bin bir ta- --: ~daların kar, ... odakı narak mezltar minarenin ıetınaı 
ne miaal arasında faraza, sahddeııı bır kablo alıvermelde duvatlan belediye reisi Halla 
Y ~nicami binasının o giizel B. tarafından yıkbrılmııtir. 
manzarasını kapayan bina· bu kadar basit bir çarenin 

Halbuki bu duvarlar bir kaç 
ları kaldırtırdı; bilakis oman· ıımdiyc hdar hatıra gelmedi· 

h l k 1 d sene evvel Konya Evkaf mü-
zarayı bir kat daha kapı· l!lne lıtc iç ı l ım o mı ığı 

dorlUtüniln gördül!ü fenni fo-
yan tramvay bekleme yeri- halde, ben bile utanıyorum. 

B d dal bol b 1 zum Ozcrloe tersim edllmııtir. 
nin yapılmasına izin verdi. un ın sonra a arı o 

Şimdi bu duvarlar ortada 
Zaten biz İstanbullular da elektrik gelince, çamların ne 

b ıah 1 b kılmıdıj!ı için bir kıç gu"n güzel manzarayı sade ta i· o i eceğinl tasavvur uyuru-
1 d h bl in ıonrı minarede mallı inhidam atta ararız; güzel manzara nuz: çam ar ın er r c 

h ı d 1 .. lü ki d diye hedmcdilccek ve en güzel için masrafa yahut biraz aya iniz e tilr O tur ren er e 
zahmete katlanmıya razı elektrik fanusları aıtınnı:! Bu eserlerimizden biri daha toprağı 
olsaydık, mebeli sokaklar- manzarayı içerisinden seyrede. karışacaktır. 
dan geçerken evlerimizin cckler hayrın olacaklar, yukar· Belediye riyaseti ve mühen· 

--

( 
- 1 

) 
Sırp-Btilgar hudu-

dundaki son ha
dise etrafında 

Vliisebbipler Sırpmış ama .. 
Belgrad, 1 5 (A.A) -- lştip su! kastı hakkında sahlhlyettar 

muhafll mütecavizlerin aslen Yogosclavyalı olup yaptıktan 

clnayctler doiayıslle takibattan kurtulmak lizere bundan 

dokuz sene evci Bulgarisrana lltca etmiş kimseler bulun

duklarını beyan etmektedir. bunlar bulgaristanda iken maki· 

donya komitceilcıriniıı nüfuzu altına glrmlşler ve onlara alet 

olmuşlardır. bu sefer yogoselavyaya geçerek sul kast yap

maları da ıglebl ihtimal ıı;ene l\lakldonya komitecilerinin 

emrlle plmuştur. 

Pravda' gazetesi makalesinde diyor ki: Sofya bize müte

cavizler sevketmege yeniden ba~amışur. Fakat bu sefer hay· 

ret etmedik, çünkü Bulgar matbuatının son hücumları kom

şuluk münasebetlerini bulandırmak ve Balkanları endişeyo 

ıokmak için yeni pl~nlar hazırlandıgını kA!i miktarda gös

teriyordu. lştlpte dün yapılan sui kast M. Radoslovoftın af· 

file yeniden hayat bulan siyasetin uyanmasına de!Alet tder. 

Bclgrat, 16 (A.A.) - lştip taarruzunu tertip eden şaki· 

!erden ikincisi Bulgar hududu civarında sıkştırlmış, teslim 

olması için yapılan ihtarlara sllAhla mukabele ettiği sıradıı 

telefolmuştur. 

Belgrat, 15 (A.A.)- lştlp pollslerı şüpheli iki ecnebi tev· 

kil etmişlerdir. Biri kaçmışur. Diğeri janrla rnıaları yaralamış 

fakat tepelenmlştlr. Cesedi üzerinde Bulgar malı sl!Ah ve 

bombalar bulunmuştur. 

lştip, 16 (A.A.)- Bulgar komitecileri tarahndan cerhc

dllmiş olan iki jandarma ölmüştür. 

Sofya. 16 (A.A.)- dün akşam l\l Liyapçel Yunnnistıın 

ve ltalya seflrlerlnl kabul ederek onlarla Sırp-Bulgar hudu

dundaki vaziyete dair görüşmüştür. 

Leh tayyarecisi pek feci surette ölmüş 
Parls, 1 !\ (A.A.)- Lehistan seluretl Kubnladan doğrudan 

do~ruya bir telgraf almıştır: • 14 temmuzJa çekilmiş olan 

bu telgrııfra şöyle den!lmektedir: Tayyare yere lııeccği sırada 

motörü durmuştur. Tayyare )'anıyor. ldzikowsklyl alevler 

içinde bulunan ıııyyareden çekip çıkardık. Bacakları kömür 

haline gelmiştir. V aziyetl son derecede vııhimdir. kendisini 

kurtarmak ümidi pek azdır.,, 

Ncvyork, 15 (A.A.)- Llzbondan Associatcd Pre~se gc· 

len bir telgrnlta Leh tayyareclsl ldzikowsklnln cenaze me· 

rasiminln diin öğleden sonra Graciosa ndasındn icra edilmiş 

olduğu bildirmektedir. 
Ada çamları da mahke- pencerelerinde örümcekler dan bakacak olan gök yüzü dislerı elde mevcut nizamnıme-

poli• n.üdU:ü buhıan sabık ikinci menin avlusundaki karlar görülmezdi. bile bu güzellıj!e imrenecek.. ler hllilına , Müze müdürlü-

ıube m;idıirü Foıl B. ıaraimılon gibi, Evkafın başına dert Emanetin çamlara cdeccııı Şair olHydun bu hayalı güzel- l!ünden rapor almıyarak, makamı 
Mısır tahvillerinin son keşidesl 

olmuıtu. rııa'fıf onların güzel mınzıruı liti taıvire çalırdım. 
M L -'- b L ' '-y vilayete de haber vermiyerelc 

m. tr.a ismin...- ır u<-ıın ""' • Senelerdenberi duyarız, ' için olmayınca, acaba onların Her halde Emanetin ° gü-
H k k ıf ne gibi bir acbcbe lıtinaden 

hine, hokkında ıaha u etmıyen 1 yahot gazetelerde okuruz: gilzel kokusu için midir? V akıı zelhkten cdecctl büyü 1'1 a-
l bu temel duvarlarını yıktırmıı-

ıhbaraııa bulundu~u için lhlra da· Ada çamlarına~tırtıl ü~üşmüş, gllzel koku her zaman makbul deyi tuavvur için flllr 0 maya 

1mı ı çamlar harap oluyormuş, 1 aörülmüflOr; zamanımızda ise hacet yoktur. Çamlar bu de- tır ?. 
van açı P · b" " 1 f Buna verilecek cevap, maal-

d
• uh ı. ır taraftan da çamlara pek büyük moda halindedir, recede güzel o unca on arı sey-

Elirlnci .,,uda, un m neme re gidecekleri ıımdıkı gtbl her e&ef yukarda İfafel cıııtımlz 
insanlar musallat olmuş, j lnıın ıevditinc bir güzel ıııe 

Kahire, 1 S (A.A.) - Yüzde üç faizli ve ikramiyeli l\.lı

sır kredi fonslye tahvlllerlnln ıs Temmuzda yapılan kc~l

desinde kazanan numaralar şunlardır. 

1886 da ihraç edileu 101.749 uunıara 50,000 frnnk 

1903 te 

191 f de 

,, 
,, 

" 
,, 

791.377 

278.876 

,, 50.CıO<J ,, 

" 
100.000 .. 

btımiı . ilıir• ~ .. ıı ıle hor<keı Hbıt çamları kesip götürüyor- 1 lavanta hediye ederee hem mu· semtin attığı eski zaman arı- ıebepten b.P,a11nı ıfadc cimi· Romanyada M. Manyuyu beğemiyorlar 
M L · ber 1 Ad 1 balarlle d""'ll, elektril< ılc it- yecektır ?. > 

olııııılıQından, m. ııanın ıali arınış, a arın en büyük habbctını bem de iyi bir zevki ~& 

Z
iyn•ti' I h t bd' ler (!ünik lcr)lc çılı:armak için Mektup bu hususta daha bir Büheş, 16 (A.A) - Liberal ve Halk fırkalarilc Lupu 

lar.,-1.ııınlmı"ır. ~ • ora ara ava e ı· bulunduğunu ispat etmlı olur. 
line gidenlerin ümidi mahv· Emanetin lıtınbllulara çolc mu- ılrketler müracaat edecek. A· takım malama! ve izahatı ihtiva grupu M. :'lfftnyıınnn siyasetini Romanya için zararlı g:Urdük-
oluyormuş. dılmn tepelerinde ani oteller etmektedir · Biz bu haldı ve !erinden parlamentoyu terketmlştlerdir. 

Borçların tasdiki Çamlar Evkafın m ı habbcu olduğuna hiç ıilphcm yıpılaaılt. Adaların karıısm- çok yerinde ıık&yeti sahılelerl-
ld a 1 

1 yolısı dı, iyi zevki olduj!unu, dılu yakadan elcktrll< aeldi"I İngiltere ktralı ameliyattan sonra iyicedir 
... °"!•• ,m •lr~ettnln ıa1dikl dü • 0 utundan onun işine tabii, lh 1 1 kok " & ınize geçirerek bu hususta ali- · 
.nUl ' kimıe karıtmazdı; Evkaf ' bı assa çam arın güze uıu- gibi boru içindı su da gelecek kadarların nazarı dikkatini cel- Londra, 19 (A.A) - Resmi bir tebliğde lngiliz kırnlı:ııll 

yun muo:rıei<"•t bttmiıllr .• Mahke - ise Ada ça~ılarına baktır· nun hatırı için masraf edecctını Adalarda böyle güzellik ve .. d o· 1 betmcyı vazife bıldilı. amelh·attan sonra iyi bir gece geçirdiği lıildlrll:nektcd!r. 
mıktan çok daha mühim tahmin e cınlyorum. Ye ol- lıonlor bulunduğunu duyanlar ' mclcrin ıaıılınden sonra .larıkblıra 

ıahıı.~hk eden alacaklarının mıktan 

bildir!lcrekıir. 

Sanasaryan davası 

büyük işlerle meşgul idi. saydı, Büyülcada iskelesinin pek dünyanı her tarafındın koıup Kemik pahah- 50 kadın enkaz altında kaldı 
Belediyenin vazifesi, olaa yakınında duran araba atlarının lstınbula gelecekler ve timdi- Moııtııomeri (Alabama) , 15 (A.A) - Ekserisi dakt!!o1ıı a! ve 
olsa, çamların arasında huıl etUklerı o pek fena ko- ki gtbt gündüzün lsıanbulun )Ac.ıyor J k d ı d ı ıı·d ı ı k" c ,..Y k~tip olmak üzere a ın ar an ibaret o an e ı en az a ınıs • 
yangın çıktılı vakit onu kuyu ıule için gayet basit antikalarını seyrettikten ıonrı 

d 
Şehrimizde yenı bir şirket öğleye doğru üç katlı akarın yıkılma~ı üzerine cııkaz :ıltıııd' 

sön Ü~miye koşmaktı. Bir olan çareyi dütünürdü de, Ada vıpurlanna dönmlyeceklcr.. A· 
d 1 d teşkil edilerek keıı ikler lcıı yajt kalıııı•tır. Biçareleri kurtarmak için her türliı tertibat aiımı:ışlır • 

e • çanı arın arasında çamlarını görmeye gtdenltrin daların çamlarını ve gece o- • 
h çıkarılma {a başlaıımıştır . Uu y l l d d 

zerzavat yetiştirmek, galiba bütün gün gönüllerini bulandır· nınmılmm görmek için er unan mec isi tati evresine gir i 
kf 1 yüzden kemik fiatları da paha-

va ın ma mı imar etmek malı.tın kurtarırdı.. taraftan bu kadar eeyyıh ge- Iılaşmıştır. Atina, ( A.A ) - Meclis sabahın dordfiııc kadnr içtiınaın• 
kabilinden madut olacak ki 1f. lıncc • ..ı.rliı öbOr cihetleri de · 

ale h b d 1 Ad 1 d b "'"' Günde 10 ton kemik sarfeden devam etmiş ve birinci leşrinc kadar iı;timalHrını tatil cylrnıiştır• 
!ayet y ine ir an açı mıı, a ar an irinin önünden Şu halde emanet çamlar için i.ıılıdc ed rkıir. 

u SMJaıaryan » hanının dhcti 

aidıy•ıi cırafında btr mUddeı evvel 

Ermeni b>ı papuhQ> ıarahndon vi-

k 1 iinalathanelcr ı kilo keıııi~ten 1 d ·d h k ld ikınci hukuk m•hke-..ınde dava geçer en görü en &ebze neden bu kadar maerıfa katla- Emaı1ctı çamlar için o kadar ran a yem en are eti arz o U 
b t k'I 150 gram yağ çıkarmaktadır. 

r11·yet olunmuı, reddedı!miıtl. ostanının eo 1 cttiti katlanıyorl Çamlardan elbette masrafı g<Eüne aldırması, Ev- ----. - Tahran, 15 (AA) - Son gönkıde vulıubulan zel:aelelt'' 
1 

Temyiz, bu huıuıtaki kıran zarif yelpazenin her sene bir kar yolu olacak demelıtir. kiUın da liu dcr<:cedc kıymet J_,ondra·ıaıı ırclirileıı •ti 
b d h ld ıı. u " sahne olan Horasanda bnaOn yeniden tlddetll bir hare• 

ira:ı: a a açı 161 &"Örülü- Ne gibi kir yolu dıyerehinlz? lcaıan1cak olmı malini satmayıp da """ 
n1ütehassıs ı a k k ı N ı __ , yordu. Sekiz on sene oluyoc, lı- yalnız ylrrııi senelik kirayı ver- o muştur. ir ~o· öyl .. r harap o muştur. ü uı zayiatı awır. 

E kaft d il ıl •·-b ı _L b '-- ·_L 1 d 1 1 K<>nscrvatuvrın Anadolu tür- İ '\ v a, sa ece yı a mıı - u un o vuıt ve u va.,t meıi ıı:w:p eı ı ılın ı an a§t ıyor ngilterenı· n Rusyayı tanıması niye ba~lı r 
akıl bulundujundan, ıene- ıııethur olmalarından bir ut değil mi? ~ o:er i p!fika nldırnıak için a 

A.gustoııan ıhbuen adliyede ıef· lerden beri kendisinin lıtanbulda mahrukat pıhlılıııını Her halde, ıaı;an•.; e\ti~im L~nJradan celbettiği mühendis Londrı, 15 (A.A.) - M. M:ıkdonald, lnııtlterc hutüıııeıtııl" 
kit bul - • ...1.a bir rere bul ...... B da • il . h LoLat ld " ~.~ı . riınize 2elıııiştir. ·"' tıı yapılacakıır. Te!tı1 , fevkalade yapmıya va a..._.ı ..-- m..,.u: u çam-. • ıaya erın •ıwı 0 uaonu Ruıyayı tanımak lıuıusundaki hrarmın bu aıc•e!e mllııelt bir .,,.. 

işi baflui•ını yaptırmak lardan dokıılen kozalaklm tcıp- gvr~çç)r. kadar uzun ömürlü .\\ülıendis el ~ .. tri le ı\ıauolu (,,ııl' 

nakzctmııhr. 

Teftiş 

,, 

,._ ___ _..:::b::." ...:::m;::•h;.:.1ı...:·•;;.;ti._::h•::.ıı:_de:;:::AJ::;ld;ir~. _:.He::.,r .L;iciı~•·"u· ...J.11G1ı..-1i"ll!ıll ___ !t5ıı!L.S"_.!lr,eüb~ul..J~l~llbr~ar~llı~~odu~ıı~y~erl~n~e~Hl~ınU~tı~.J~o~lına~n~w:_:ı:em:e:o:o~l ~ed:'.:~r:in;ı( . .JLl~lı:~ıv~·::~la:rı~ıı~ı ~p~lil~l,~la:r~a~u~·o~lu~·l:ır:ııı:ıy:aJ.~m~a~n~cl~a ~m~c~c~lı~sc:e~ı~n~ü-ı;:a;ke~r~c~e~d;il~m;e~de~n~c;vv~el~fll~ı-b~ır~malıi=~·y_e_t -a-....J 
' "" "' ' · ····-'•• 1·ac~ını avam kaımırasında beyan "1mlıtlr. A 

1 

l ı 

1 
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Bundan başka • Keller -

man., • Cı:mes. e yeni bir 

şahsiyet temin elmiş ve bu 

şahsiyete muvafık bir efsa

ne uydurmuştu. 

Büyük sahne vazıı, deli

kanlıya demişti ki : 

- Artık siz Mister "Co

nes " değilsiniz. Mösyö 

lsaksonsunuz. Beni ziyarete 

gelmiş olan Mösyö • fsak

son " un kartını alınız. 

Cebinize koyunuy. Siz şim

di saat ticaretaneleri seyyar 

memurusunuz. Buraya bir 

kaç kilometre mesafedeki 

• Pcbl«!marş • şehrinde 

bir şimendifer İstasyonu 

vardır. Maamafih trene 
binmenizi tavsiye etmem. 

• Pcplemarş .ta bir garaj 

vardır; orada Londra için 
bir otomobil tutabilirsiniz. 

Eğer sizi güçlüğe sokacak 

sualler sorarlarsa vesikala

rınızı göstererek 

çağırınız. Eğer işler uzarsa, 

benim ismimi söyleyiniz 

ve tekrar buraya geliniz. 

Böyle bir vaziyet tahaddüs 
ederse tımarane memuru, 

kır bekçisi, M. lsakson ve 
benim aramızda olacak 

muhavere gayet cazip ola
caktır. 

"Kellerman. oturarak saat 

taciri M. fsaksona, müşterile

rinden Yülyüs Goltberk ve 

şeriki Marküs Kohen tarafın
dan mektuplar kaleme aldı. 
Hem yazıyor, hem tebdili 

kisve hakkındaki mütale

atını anlatıyordu; onca en 

iyi tebdili came etmek 

usulü zenci muganni şekli

ne girme"ti. Diyordu ki: 

- Çünkü ekserimizin 

nazarında, bütün zenciler 

birbirine benzer. Siyah 

oldu mu yüzünün , hususi 

hatlarına dikkat edilmez. 

• 4aa!esef elde vesait yok-

::~:.ı .. r r ~ocuklannın istila e ıy ruu. 
~ 1 ••••• -

Büyük ve ya bır çok defa için verilen ll.\ıııarıo 
hıuusl mahiyetteki Jlialarıo ıicretl 

Jdare Ue karJrla.,urı.lJt. 

Spıırı 
6-8 inci uyfada 

5 • • 4 • • 
2 • • 
1 • • 

llu ıec<kl ay•l"T'ı---,...,...,....,.......,..----.,.----':'"':...,..--:--~~~":""---d;-ı Sayuı 
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1 Ağostos 9 2 9 da açılacak 
maliye müfettiş muavinliği 
musabakasına ait duhul 
şeraiti ile imtihan proğramı 

MALiYE VEJC\LETİNDEN: 
Maliye müfettiş muaYinliği için !stanbulda ve Anlrnrada 

bir musabaka imtihanı açılacaktır. 
lmtihana duhlıl şeraiti şunlardır: 
I- Türk olmak 
2- Ali mekteplerin birinden mezun olmak. 

3- Yaşı yirmi dörtten a~ağı otuzdan yukarı olmamak 
4- Namzetler iliın tarihinden itibaaen 31 / Temmuz 

929 tarihine kadar :\!aliye Vek;i]eti teftiş heyeti reisliğine 
İstidaname ile mür;ıcaat edecekler \'C verecekleri istidalara 
aşağıdaki evrak ve vesaildn musaddak suretlerini raptcdc
ceklerdir. 

ı- Nüfus tezkeresi ve ikametgah adresL 
2- Tercümeihal varakası, 

3 - Askerlik mükellefiyetini ifa ettiklerine veya tecil 
edilmiş bulundnklarına dair olarak mensup oldukları asker
lik şubesinden alınacak resmi vesaik. 

4- Mektep şahadetname veya ıaediknamcsi. 
Nan;ızetler imtahandan evvel sıhhi muayeneye tabi tutu

lacaklardır. llzımgdcn şeraiti haiz olanlar tahriri ve şifahi 
olmak üzere iki defada icra lmınacak musabakaya iştirak 
edeceklerdir. Evvelce yapılan musabakada hlr defa iştirak 
ile muvaffak olmayanlar iliın olunan şeraiti haiz oldukları 
takdirde bu müsabakaya iştirak hakkına maliktirler. Musa
bakanın birinci tahriri kısmı Ankara ye lstanbulda ve tah
rirde muYaffak olanların ikinci şifahi kısmı Ankarada ola
caktır, Tahriride muvaffak olamayanlar şifahi imtihana kabul 
edilmezler, Müsabaka neticesinde kazananlar Maliye müfettiş 
muavinliğine tayin olunacaklardır. 

Mufettiş mua\inliğine kabul tarihinden itibırren 2-3 sene 
möddetle bir müfettiş refakatinde staj gördükten sonra 
bir ehliyet imtihanına tabi tutulacaklar ve bu imtihanda da 
kazananlar mesleki mallımat ve mümareselerinin tezyidi 
zımnında en az bifr sene müddetle_ A \'nlflaJ!'l izaın edile
cekler ve gönd~rilmezden eHel :\!aliye mufcıuişliginc tayin 
olunacaklardır. Avrupadan avdet eden müfettişler teftiş 

lıeyetındc en az beş sene müddetle ifa)1 vazife emıege 
mecburdurlar, Bu muddetin hitamından ene] heyetten 
ayrılmak isteyen müfettişler Anupada buluadukbrı zaman 
zarfında Hazinece kentlilerine sarfedılen mcbaligin heyette 
bulundukları her kamil sene için ylızde yirmisi bittcnzil 
bakiyesini bir güna itiraza mahal kalnıamaksızın llazincF 
iade edeceklerine dair Maliye Vekaletine JCitibi adilden 
musaddak bir kefaletname vercceldcrdir. 

İMTİHAN PHOGRAJII 
ı - Maliye ve lktısat ilimleri hakkında umumi malumat. 
2 - İstikrazlar ve muhtelif şekilleri, borçların istifa, taLvi! ve 

tevhidi; Türki}·e Düyunu umumiyesi hakkında malumat. 
3 - Yergi tarhında takip edilmesi lazımgelen kaideler, bila

vasıta ve bilvasıta cibayet olunan vergiler; sermaye ve irat üzeri
ne mevzu verı;iler ve bunlardan her birinin faidelcri ve maJ:. 
zurları. 

4 - Kanunu medeninin gayrı menkul emvalin tasarrufuna ait 
ahkamı hakkında umumi malumat; 

5 - Türkiyede bu gün cari olan bil'umum vergi ve resimler 

tur. Onun için M. "lsak

son. olmakla iktifa ed'iniz. 

Teşekkür ediniz ki sizi bir 

elbise taciu kılığına sok

mak hatırıma gelmedi. Sa

atçilik daha hoş bir san'

attır. 

işte mektuplarınız. Bun· 

lar kısa, fakat şayanı ka

buldür. Lüzumu miktarı 

paranız var mı? 

- Lüzumundan fazla bi

le .. Yaptığınız zahmete na

sıl mukabele edeceğimi bi

lemiyorum. Panama şapka 

ve fanile elbisemle mutlaka 

ele geçecektim ... Belki tek-

rar görüşürüz .. . 
iki adam bahçe parmak· 

lığı önünde biribirinden 

ayrıldılar. Firari beyaz yolu 

tutarak "Peblemarş.a doğ

ru uzaklaştı. • Kellerman " 

oaun gitmesini seyrediyor· 

du.. .. Az sonra misafiri bir 

yol dönümünde gözden 

kayboldu. 

Filim vazu sahnesi ha

diseye şimdiye kadar ma

lik olmadığı hailevi bir 

şekil ilave etmişti. Cl.nca 

herşey "bobin., " bant .,, 

"senaryo. suretinde tecelli 

eylediğinden • Cones .. te 

sinema aktörü gibi hareket 

hevesin tahrik etmişti. "Co 

nes n şu anda etrafındaki 

çitlerin her birinden bir 

ordu çıkacakmış gibi va

ziyetler alıyordu, Eğer de

likanlının ilerleyişi filime 

çekilse çok alaka uyandı

racak bir sahne halinde 

tecelli edecekti. 

Fakat Peblemarş çitlerin
den güzel hanımeli ve kır 

çiçeği kolı:ularmdan başka 

şey intişar i etmiyordu. 

"Conc ,, farlçına varma -
dan "Pebleıııar~. a vardı. 
"Peblemarş. takriben dört 

bin nüfusluk bir şehirdir. 

P. T. T. Levazım müdürlü
ğünden: 

1 - Posta vesaiti nakliyesinde istimal cdilnıek üzere 
•5,000, 10,000» kilo benzin ve •300-600, kilo makine yağı kapa
lı zart ıısu!ile münakasaya konulmuştur. 

2 - 27 Temmuz 929 cumartesi günü münakasası icra edile

ceğinden talip olanların şartname almak için şimdiden teklifname 

ve teminatlarını ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi için de mez· 

kfir tarihte saat 14 te lstanbulda yeni postanede mübayaat ko
misyonuna müracaatları. 

Devlet demiryolları ve Li
manları umumi idaresinden: 

lstanbul Elektrik, G?z \'e tc
ebbüsati smaire Türk ancr 

nim şı,keti ( Satgazel) 

İstanbul gaz şubesi 
lstanbul gaz şirketinin An· 

kara caddesinde 40 numaradaki 

büro ve mağzasıııın 15 temmuz 

1929 tarihinden itibaren Baya

zıtta mürekkepçiler caddesinde 
İstanbul lisesi karş·smda 101 

numaralı ~ Elektrik Evi • ne 
naklonulduğu muhterem ahali· 
ye ihbar olunur. 

Piyango müdürlüğünden : 
Nümunelerl voçhile 265,000 
adet zarf ile 2.500 adet nü

idaremize lüzumu olan 600 toa çimento kapalı zarf usulile 
munesi veçhile rolü mubayaa münakasaya konmuştur. 
edileceğinden itaya talip ola-

Münakasa 28 agustos çarşamba günü saat 16 da A:ıkarada cakların pey akçelerile birlıkıe 
Devlet demiryolları binası malzeme dairesinde yapılacaktır. 

18 temmuz 929 perıembe 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu vak- günü saat ı 5 te piyango mü· 

kat teminatlarını ayni günde saat 15'30 a kadar umumi Müdür- dürlüğilnde müteşekkil mubayaat 
lük kalemine vermeleri lazım::!ır. komisyonuna müracaatları, 

T;Jipler münakasa şartnamelerini iki Jiramukabilinde Ankara ı-----------
.ZA YI - Şahsıma ait mümalzenıe dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından te-

darik edebilirler. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

ı inci KEŞİDE: ıı AGUSTOSTADIR 
BÜYÜK iKRAMİYE: 

30,000 LiRADIR 
Ayı·ıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikranıiyeler ve 10,000 liralık bir 

Bu keşidede cenı'an « 3,900 » numara 
kazaııacak.lır. 

ile tarlı ye cibayet usulleri, usulu ta l:sil ve takibatı kannniye. 
6 - Muhasebei umumfye kanunu ahkftını ve bu husustaki mu

talealar, bütçe ve tabi olduğu esaslı kaideler, seııei maliye ve 
clevrei hesabiye, mevzu kaııunlar, mesarifiıı tediyesi ve ita emri 
ve bütçenin murakabasi şekilleri. 

7 - Türkiyedeki mali teşkilat hakkında umumi malumat. 
8 - Hukuku idare, hukuk ve çeza makeıneleri usulin~ dair 

maJCımat. 

9 - Basit ve mürekkep faiz hesapları, nisbet ve tenasüp 
kaideleri, satıh ve hacım mesaha lan, yeni mikyasat usulü. 

!O - Ticari usulü ddteri, usulü basite ve muzaafa hakkında 
muhtasar malumat. 

il - Tarihi n ali ve coğrafya, Türki}'enin tabii, idri ve 
maada iktısadi coğrafyası. 

hiir ve nu!us tezkeremi zayi 
ettim. Bu znyi mühürle kim-
seye borcum yoktur. Yeni
sini ·hakkettircccğimden hük
mü olmadığı ilan olunur, 

Muğlalı Kapaklı oğlu 

Muhammet Vehbi 

Sahlık dükkan 
Çarşuyukebirde Kalcılar ıo -

kağında 48 numaralı dükkan 
ıabhkbr, Taliplerin Üsküdar is-

. kele caddeıinde 27 numaralı 
dükkanda Ziya Beye müracaab, I · 

-· . . . 1 

Safer: 9 Burç: Seretan 

mm 
Çarşamba 

1 Namaz vakıtlıırl 
~aha\ Ôll• lıd.11Jt Akıa:a Y.-tu f..,a•ı 
4,43 12,20 16,19 19,39 21,35 2,31 

Bugün doianlara iılm: 
Er!r.:r'c: Kıı ~ 

Cudi Adalet 

Günüft nasihati: 
Taylfcnin akıllısı gen1iniu dürne

nlnt.len uı:ık durur. 

12 - Türkçe ve fıransızca kitabet ( imtihanda fıransızcadaıı 1 . 

Buı::ünkü hav• 
llüt.g-1r poyral h.1v.ı 3Çık 

ln~ilizce, Almanca ve ltalyancaya 'u>. uf dahi ayrıca nazarı 4-.___..-...-..-..~.,...,..,,,_, __ • 
dikaate alınacaktır. ) 

Güzel bir ırmağı vardır. 

Vaktile o civarın en güzel 

sazan balıklarının bulundu

ğu bir ırmağı vardı. Fakat 

lngilterede sazan dolu 

bir dere keşfedildi mi kena

rına bir boya fabrikası inşa 

edilir ve az zamanda sazan 

balığından eser kalmaz. 

Başlıca sokak şimalden 

cenuba doğru iniyordu. 

Santburn ve Nortburnun 

sokaklarına okadar benzi

yordu ki • Cones ., geriye 

avdet etmediğine kanaat 

getirmek için kendini zor- ' 

lamıya mecbur oldu. 

Yolun ortasında posta 

dairesinin karşısında bir 

kemer görülüyordu; üze

rinde: 

Garaj 
Kelimesi yazılı idi. "Co

nes. bir avluya girdi. Hiç' 

bir araba yokdu. iri boylu, 

geniş omuzlu, kolları sıvalı 

Meı'ul ınüd.it' Rofi~ Alımot 

Muharrir~: Vere Stakpul 

bir adam içeride idi. Bir 

yabancının girdiğini görün
ce ilerledi. 

• Cones • sordu : 

Bir otomobiliniz var-
mı? 

Hali hazırda bir tek 

var .. tenezzüh mü edeceksi

niz? 

Hayır hemen Londraya 

gideceğim... mesafe neka

dardır? 

- Buradan Londraya mı? 

Oltkent tarikile altmış üç 

mil... 

- Çok uzak değil.. ne 

istersiniz ? 

- Giderken mil başına 
bir şilin.. arabanın avdeti 

için de mil başına altı pens. 
- Hepsi birden · ne 

eder? 

, Garajcı zihninden bir 

hesap çekti; 
.- Dört, on dört, . altı,. 

Dört lira, on dört şilin, 

altı pens eder. 

"Cones., dedi ki: 

- Pekala, arabayı tu

tuyonıın.. işte parası.. He· 
n:en hareket edebilir mi
yıın? 

Adam bir kapıya gide

rek açtı; ve bağırdı: 

- Cimsi orada mısınız. 

Bir mliş!C'ri arabayı istiyor. 

Londraya gidecek.. Ara· 

bayı çıkarıp hazırlayınız .. 

"Cones. e döndü: 

- işinize gelirse on da

kikaya kadar hazırdır. 

- Çok iyi.. işte sefer 

parası .. 

Otomobilin yerinden çık

masını bekledi. Llkayıt bir 

adam olan şoför motörÜ 

tahrik etti, pardesosünü 

giydi, • Cones • otomobile 

atladı; hemen hareket 

ettiler. 
(Bft_.jl) 


