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Petrol ve kolza 
Birkaç zamandan beri ga· 

Zetclcrde kolza yağı sui 
istimali lıt\kkmda yazılar 
görülüyor. Meselenin esası 
şudur: l<(o)za pelrola ben
ler bir madde olduğu için 
satıcılar petrola kolza ka· 
rıştmyorlarmış; bu suretle 
~açakçıhk yapıyorlarmış; 
bazı maruf petrol kumpan· 
Yalan da bu hıleye müra· 
taat ediyorlarmış. O ka
dar ki kumpanyalar kolza 
Yapan fabrikalarla muka· 
\'f!)eler aktetmişler; senede 
( 15,000 ) kilo kolza sarfe
cek derecede bu işte ile
riye gitmişler. 

inhisara tabi olan petrola 
kolza karıştırmak şeklinde 
vuku bulan kaçakçılık aley
hinde neşriyatta bulunan 
Ve " bu fenalığı menedecek 
nıakam yok mudur?" diyen 
gazetecilere cevap olmak 
iizrc petrol inhisar müdürü 
Hüsnü B. hadiseyi inkar 

ttmiyor; ancak bu hususa 
taaHiik eder bir takım te· 
şebbüsJerdc bulunduklarını 
söylüyor. 

Fakat Hüsnü beyin söz
lerinden bizim anladığımıza 
&Öre mevzun bahsoian tc-

fehhü~!er kobmın petrola 
bundan sonra karıştırılma
sını menetı:ıek için düşü-

nülen çarelerdir ki sadece 

istikbale matuf malıiy-ett~ 
tedbirler demektir. Bu güne 
kadar yapalan ve hala ya
pılmakta oları kaçakçıhk 
hadiselerine gelince: bun· 

larla iştigal edilmemekte, 
bu maksatla iştigalin de 
f~idesiz olduğu ima olun
rnaktadır. 

EğC'r petrola karıştırılan 
kol:a senede (15}, (20) ton 
tutacak kadar mühim bir 

Yekuna baiiğ oluyorsa ve 
eğer bu snrctle kaçakçılılc 
Yapan kumpanyalar kolza 

fnhrikaiarı ile mukavele 
akledecck kadar ileriye 
V<ırmııılrtrsa bunu tahkik 

Ve tesbit etmek imkansız 
hiı· şey midir? 

Biiakis biz öy!e zannedi
Yoruz ki meselenin tetkiki 

İçin kolay bir yol vardır. 
Bu yol da kolza iabrikala

tının hesap <lef teY.cr~ni 
&'Özden gcçirm~ktir. Fil ha· 

kika ba=ı kolza fabrikala • 
tının b~~~ıca mii~lc!ilcri 
r-Çtrol kcmpnnyalarmdan. 
•b::ı.ret ise bu kcmpanya • 
lara " satın aldığmız bu 

ka<lar kol=ayı nerelerde 
~nrfeui:!iz?,, diye bi.· sual 

:r.:ı.t cdilcı-:1cz mi ? Bin!erce 
"•lo kolza ~alm alan pet
rol kumpım;alarınm bun

la:-ı nerelerde kullanmış 
<>1<luğ ' • · k ' ·ı : lınuıı ~esı.ntı aoı 

~trr,f;!.z nu ? Nihayet bu ta
:•~lcrle bu kaçakçthğı tes-
~ıt 1 h· etme" k3bil olmıyacağı 
ıt lln için farzedildiği 

tlkdirde bile piyasada kol
za ·1 

ı.e b.rıştmf mış olan 

~h·oU:ıra tesadüf edildikçe 
ralarm birinci derecedeki 

latıc:>larmflan baıiayarak 

J 
\tUcikata girifmek ve bu 
l'<>ldan fenalatan menbaana 

~t varmak müdlldifi' -............ . 
Mehmet Asım 

r 
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3 üncü sayıfamız 

1 Gençlik say~~J 
L. .................. --------· 

Taklibi h·ükiimet cürmünden maznun komünistler 

hakkında İzmir mahkemesinin verdiği karar 

Bir kısmının mahkumiyetleri ve bir kısmının da beraatlerine karar verilen taWibt bükUınet maznunlardan bazılan 

lzmir, 16 (A.A) - Tak- met, Hüsamettin, Liz lsma· Niko efendinin dört sene baytar Mehmet ve Niko 
libi hükumet cürmünden il beyler, 17 inci maddenin ve lstanbuldaki .. hkümi- Senkiyeviçin de dörder 
maznun komünistlerin mu- 2 inci bendinin birinci fık· yeti sabıkasına biltaen on sene mahkumiyetlerine ve 
hakemelerine bugün ağır· rasına göre dört sene altı- beş gtin daha 1ı.-.e, Ma- hukuku medeniyeden is • 
Cezada devam olunmuş, b .. non Şafman ve J<oçonun katlarına , Nesim, lske • 

şar ay ve on eşer gune, 
heyeti hakime kararı okun- sabıkaları mevcut olduA-un· da dö_rder _ seneye, !u.su! çeli Hasan, Şerif, Kaf-
muştur. Karara göre 24 dan bu müddet~ daha on T~~~-· ~e~nıet: Selamkh kasyalı lbrahim, Aziz oğlu 
sahıs iddia edilen şekilde Husnu, ...,elanillı Haran ve Mustafa ve dal.er Nuatafa 
... beş gün Havesine, Ferit ve fu Ah -~ ı.:-ı:ı· d •s 
aralarında cemiyeti hafiye şo or met ve r11111 m e S k Ç kı H M 

· 1 Ahmet Kaya efendilerin· d"" d Kfl-:~ H'I · ıt ı, a r asan ve u-teşkil etmış er ve halkla or er sene, ,~ ı ını, h' • • d b 
1 

. k 
k k f do .. rder sene altışar aya E · Abbu 'lıe K ~ ıttının e eraet enne a-hü umete arşı ne ret his- ' nver ve ı ızo6• 

]eri uyandıracak yolda marangoz Hilmi efendinin Ju Alinin üçer sene dörder rar verilmiştir. 
muhtelif yerlere beyanna- dört sene altı ay ve mukad- aya, Mehmet Şükrü, Sala- Bu karar kabili temyiz -
meler atmışlardır. dema asliye cezasından te· mon ve Ahır.elin ilCişer dir. Mahkumlar kararı tem· 

Kararnemenin ciheti ce- cil olunan dört aylık ceza· sene, makinist Ttvfikin bir yiz edeceklerini ifade et • 
zaiyesine göre, doktor Hik- sının da bu miktara ilavesine, sene, firarilerde' Nedim, miı\ordir. 

Tevfik Kamil Bey ve M. Holştat 

Tevftk K!mll Bey 

Muhtelit mubadele murah
haslanndan Tevfik K!mil bey, 
M. Holştat ve mütavirler dün 
Ankaradan ıehrlmize gelmlıler· 
dır. Yunan bat murahhasları 
M. Dıyamandoploı Aqkarada 
kalacak ve neticeye intizar 
edecektir, 

H. Hol~iadın beya1ıatı 
Dört aylık riyaset müddellnln 

hitami üzerine komisyon riyase· 
tine geçen M. Holıtat dün bir 
muhsnirlze son va1.lyet hak
kında şu hcyJnatta bulunmuıtur: 

cAnkaıada ınutavaaaıt ııfatilc 
va:ı.ifemiz ;ıitaııı Lul:nuıtur. Bu· 
nun için avdet emk. 

Hazırlanan , ftdil ve itil&( 
hi~lerinJ~n mülhem esasat üze. 
rinde iki hük!Jn1et ara~mda iUl!l 
vr.rc.'.ıı. Arıcak bir noktl\da Yunan 
murahhulan y~tıl talimat tı:ı!ep 
elmt~lercflr • Bu nokta osmımlı 
pa~~e;:t!le giden lıtanl..:ul rnm
lsnnm avdeti mesclestdır. 13ıta
rsflar lkl hnkQmttin nokta: na
zarını yakl•tlıı mak için bu me
se?edc mutavassıt vazifemizi 
ifa ettik.• 

Onılt var mı1 

Yunanlılar 
telaşta 

Hiikô.met haridye en
c6.meninl lçtimlUJ da

vet etti 

İtalyan gazetelerinde 
çıkan mühim bir 

makale 
Atina, ı 7 (Aneksartitos)-

Dün hariciye encümeni Türk-
Yunan mesaili komisyonu -
nu içtima-a davet etmiştir . 
1\1. Veni.zclosun riyaset etti
ği bu içtimada yeni vaziyet 
tetkik cdilmi~tir. 

Atina, ı 7 (Aneksartitos} 
Türk- Yunan meselesi hak-
kında. lstanbul ve Ankara 
gazetelerinin neşrettikleri 

makalelerin hulasası buraya 
telgrafla bildiriliyor. Hari-
ciye nczarçti mahafili bu 
hususta diyarlar ki ~ 

Türk gazetelerinin 
hücumu doğru değildir. 

Yuı·r.nistan itilafı arzu ct
mc:aen vaz geçmcdigi gibi 
nokt.ıi nazarını da değiştir
memiştir. Yunan noktai na
z:ınnın kabul edilmesi Tfır
kiycye dokunmadıgı gibi 
verilen kararlara muhalifte 
de~ildir, Türk gazetelerinin 
neşriyatı burada inkisar 
uyandınyor. 

. R~ma, ı 6 <Aneksartitos} 
Korrıyera Dellasera gazetesi 
Türk· Yunan lhtilAfatına tah-

söyltiyorlar ~ 

M. Holtt.t 

maına lflirak etmek üzere 
ltalacağım. • 
·Tevfik K-.U beyin 

J.eyahatı 
Aynl trenle ~l~e avdet 

eden baımurahbasunız T evfık 
KAmil ~ey de dun bir muhar
alrlmize vaziyeti ıu tekılqe hu
llsa eiml~tlr : 

< Ankar~ mitzakerah bitmlı 
ve tekarrür eden eaüilt tes'b1t 
olunmuftur. inkıta yoktur. Yeni 
müzakere_. o&_.,yacalm. Yunan 
hnkftmeti eveiee ~brrOr eden 
esasat hilifına dfar~ O.matılı 
pasaporttle tegiıy_Jlp etmiş lsi 
tanbu~ ruqılarımo &Tdetini iste
miıttr. Biz bu talebi redcledi-

111etllstnln lro~ 
1lı ~or
edllmeı'neil, 

raci bil. ' nkipllyeti 

Buuekilimiz 

-
Şanghay, 17 (A.A) -

Sovyetlerle Çinlilerin 
Mançuri hududunda as
ker tahşit ettikleri, aynı 
zamanda da müzakereye 
gfrişmeğe çalıştıkları ri
vayet olunuyor. 

lf . 
Rus • Çin inünaseba

tının son şekli bu kısa 
telgrafla tamamen hii· 
lasa edilmektedir. Kari· 
lerimiz Çinliler taraf m· 
dan Ruslara verilen ce· 
vahı ve mesele etrafın
daki diğer tafsilatı iç 
sayıf alanınızda bulacak
lardır. 

Çemberlitaşta 
son<:IaJ bitti 

Danimarkalı mütahas
sıs memleketine 

dönüyor 
Çem lıerlitaştrı bir müddet

rcn berl yapılan .;ondaj bit
mi~tir. Bu 
işle meşgul 

olan D:mi· 
markalı mü
hassıs M. 

~ Kral Vet, bu· 
~günlerde ...-.. .... ,_ 

~:.;;;Ml~,-..-..ı·: memleketine 
' dönecektir • 

Sondaj 
neticesinde 
Çemb.erll· 

taşın eski vazi.yed tesbit 

olunmuştur. Taşın etrafında 

basnmakJır bulundu~ ınla
şılmış, mermer bir döşemenin 

mevcudiyeti görülmüş, kroki· 

ler yapılmış, resimler alınmış-
tır. 

'!!Yunar. holtı1mell bu m~le 
hak.kında h~nüz ton cevabına 
vermtmlttir. Htlkt\:n~tln ilci 
nolı.ta Durtnde anlataclklv:na 
ve bu kadar oıcıılnln tak hır 
ıneaeole. lçffı hed~:- e.~tiınl) !dilne 

sis ettiği uzun bir makalede 
münaıırnnfih meseleleri tet-
kik ettikten sonra hakikaten 
itilAfı arzıı ettikleri tıtkdirde 

hkl .. 'ade 
Son gu··nıerde arzuhalciler arzuhallerin kolay a, suk~ . 

,. i · b" yazı ma ınısı ve okunaklı bir surette yazılması çın ırer.. .. 
8 

Jar 

~m Yardır. 
Cum .. eal .aonn mezUDlıl 

1.Wç~ gttmd: lllf eticdeylm. Qti • 
bei .atın M-- ~ 
~bu& l\ili..., rdldda 
Mlkf olur Ye .. haitem.t lilnJti 
pierlne komı.,unun .. isli· 

iki tarafın mütekabil feda
kArhklarda bulunmaları la-
zımgcldiğini yazıyor ve di
yor. ~i • . 

« l'ürk -Yunan ihtilat fa'n-
!}8'Jde•ımı n~dş sfl~: 

lil~~~!:~I-~ 
arzu etmez.» 

tedarik etmişlerdir. Resmimiz, Adliye dairesi ~nun~~ r;ÖS-
Jltında yazı makinfii ile arzuhal yazanlar n. n 
termektedir. 

su&h müzesi 
açıbyor 

Müzenin tanzimi 
bitmiştir 

Topkapı sar.ayı . mi.izes.inde .. 
bir ay sonra yenı hır kısım 

açılacaktır. . 
Bn kısım, kubbcaltı bın:ısı 

mü ... tcmil.\tındandır. Geçen se
ne l Almnnyadan Htr Ştok· 
JAyn isminde bir mtıteh:'.·"'15 

gclmi.; burasının bir :sı \!ı 
,, l . ça 

mLi1.cJ haline ifrsğı çın . • 
. · nzimi l ıtlı~mı;;. muıenın en 

b i. frin tt:k· 
mi~, hu c:enc u ~ ·y 

. . o· '·aç ıırdan rnr gel mı, tı. nır ı.. : 

beri devam eden ıne!'ıtı . 11~ 
ticicesinde, muzelc:r :dar~ ının 

ı"nde bulunan muhrelıf de· 
e ı ···h':ır . 1 ·c zikı,•met sııa • 
vıı: ere aı J 

··zelerindc oldtı~ll 
Avrupa mu .1 le "ir .;rki l gibi çok muntıızam v ' -

c:ıınekanl:ıra konulmuştur. 
Bu müzede teşhir olun:ı· 

cak silahlar binden frzladır. 
l fançerler, mızraklar, kılıçl~r. 
... 1 k .. ıkanlar vardır. Jlıc--

guız er, ... . kadar lf-
retten zamanımıza 

1 ketlcriııdı! kulla· JAm meme 
d b:ı~ka p•· 

nılan siJAhlar an ".. ön· 
dişahlara hediye olaraK ı;. 

derilmiş crarp mcnılcketle~.'ne 
" d h" kum" ait sfü\hlar, bu anı a u. de 

dar kılıçları, hımçerlerı 
bulunmaktadır. Osmanlı r;· 
dicıahlarının kılıçhrı, ~ısır ha 

.. .. Ka)·tbayın zır ı 
hüklim suren "hl 

• 1 çok tarı ve kılıcı, daha o r 
sllnhlar mevcuttur. 

. rl etnıaslıdır. 
Bazılarının ült 

Ekserisi som 1 tın ve) 
1 su· 

müstendU:. 

- in nrılacaiı ger: SildA muzuln .... Kub/#1!11 
Topka/>ı sarayında .-
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( Koç.ak Haberler 
- ~ l,aretler a&ılde 
Ankara. İstanbul Kandan istifadel 

telef onu T&c.et borsa• baş Ticaret odasında 
Masrafım korumu- kimyageri Nurettin B. 

Karaağaç mezbahasında 
yor mu} keailen hayvanların kan'.' 

Ankara - lstanbul telefonu ile lanndan ne surede 11-
btanbulfa Ankara arrsında ıln- l · d · 
de htltl «22• mGkaJame Al>! . tifade edi oeetine aır 

Ticaret iflasların mahkeme kararına 
etmeden n~redilmemesl için 

teşebbüste hUlunulaGak 

iktiran 

kara ile lıtanbıal aruuıda vasati bir rapor yaznuş. Bu Ticaret odua mtcliti 
olarak «17fb mQHltme yapıt- rAporda ılmdiki denize dün taplanmıştar. 
maktachr. Şa hale göre, Art- dökülmekte olan kan- Eski zaphn kıraatini mü• 
karıdan telefon edenler, lstan- lar (80) derecei hara- tealcıp idare heyetinin bir 
bttldakilerioe nisbetle '°k faz- rette kurutulursa mü-
Jadır. Dug-Jcl varidat, Anka- ıaporu okunmuıtur. Bu ra-

uu kemmel bir sun'i gübre L-- if ra·fstanbuJ telefonu masrafma pora nazaran, UU1 man a-
IGabGI etmemekte Js de, atiyen elde cdileceji, Emane- tora tüccarları Anadolu 
bu hattın bir varidat mcnbaı tin sade gübre sataım- tüccarlanna top beubile 
o!acıfı muhakbk aöriUmek- dan senede ( 110,000) sataı yaptaklan ve bu top-
tedir. lira. varidat alabileceti ların alelekser nokun çık· 

• Ankara HjJAJiahmeri, bu göateriliyormuı. Fazla tıtı görülmektedir. 
salı ıftnil Ozi (fftliilnde, Mar· olarak kanları kurutmak Sa 
_ ... 1 parkindı bir ıardea parti lafında bile yapmıyan 
...... . için icap eden fınmn la ·ı Anad 1 tüc tertf p edecektir. Bu eflenceı tüccar r ı e o u • 
pmdlye kadar Antcarada emsali lelİIİ masrafa ( 30,000 ) cannın zararına mucip olan 
göriilmemif bir wekilde olacak- liradan ziyade değilmiş. bu abtek&rhtın önGne reç"I 
tır. Nurettin B. raporundan mele için top w icat adedi 

• Polathda, çiftçi HOseYlp babsettiti llrada fU mi· ile satış menedilmeli, sa -
zevcesi bir batında Gç evlat taleayı ilive ediyor: da ile 
do"urmu.tur. CQmlesl saldır. bşlar metro vo yar 

5 ,,. Mezbahada etin kilosu 1 l h-'-!'-" ··ı ·· • Ada -mıarın1n emanetçe yapı ma ı ve BAa&I o çu 
"'.. bqına fahit r~imter f la 1 )--• d kiralanmasından sonra çamla- atura r a yapı maıı ır. 

rua 11Jaht idn faa1tyete bqlan- alacatuaaza' debbe da. idare heyetinin bu teklifi 
mak ünrectir. Emanet bu ifi külen lervetlerden isti- meclis tarafından kabul 
mOJcemmel bir tekilde bapra- fade etmelc daha iyi 
bilmek için adaları aGıellqtir- olmaz mı?. edilmiştir. 
me ve çamları muhafaza cemi- Kıymetli kimyagerin Bu tedbirin hiWmda 
yetUe b<:rabtr c;ahşmala karar bU" 16zleri ne kadir hareket edenler hakkında 

vsmfttfr. Çamlar hakkında icap dotrudurl yalnız mcz- oda nizamnamesinin betin· 
ilen trdbirlerl almak Oıre bir babadan denize dökü- cı maddtsi mucebince 
lıaJo v~ri!mesi mfinıap ıörll· haklannda ceza tarhedile· 
•lftür. Bu hafta içhıde Şebr- len kanlarla her sen~ 
•ni Beyin riyatetinde bir balo yüz bin liradan fazla cektir. 

befttJ içtima edecek ve balonun bir servet kaybediyor· Bundan sonra zahire 
teftrruatım Jcararlqtıracaktır. lalı: büdln latalıbal teb- bonasmdan zahire bonası 

• Müddei umaml Kenan B. rinin her tarafmclan heyeti idaresinin temmuz 
rıahatsııllfllldan dola11 ewlJd kendi ellerimizle denize nihayetinde müddetİDİn 
ınn adli)'tde mqeul olımarrntttt ne kadar aetvetler cl6- bitmekte oldutunu 1illdi-

Baa ratekamız tarafmdu 1..&.onzl ren tezkere okunmuştur. 
Kenan beyin Ankarayı afftfii •vr· b 
yaıalanfl&da bu haber dolru ı~--------.aı Bu laeyetia yeniden bıtilıa ı 
dtfildir. Ltıhal için tiearet od811 hiriwci 

• Sıhhiye nJrllcti bu sme- reisi Miı.t, ikinci reili N~ 
den Hibarm sıtma w frengi i' Mlllrle haber aldtmı11 cip, "Zahire bortaamdan 
hastalıklarından maada veremle- göre, _,. ~ Mil Murat, Habip zade Ziya, 
de rnkadefe Jdl bGtçnfae tah- zade Maafa Zihni Pl§a don ticaret midürü Mubtin, 
""'«~t b,·_. .abalı •elaa ... ._r. ea ..... bomakoaiwi.AWI.~ 

• DeUeD er ,~. kursu im- u•ı..W Ga'i 
tibanlan hakkuıdakr şikayet ~ .-U ..a ( 1 ı.s-) 11: kltiibı" um·m'-i Cemli "-·· 
mlm111betiJı yaptlan tahkikat VemedMrde Bor&clota "-' .. .. llÇ, 
.. tfk, hitam buJICUtlr. c:acldm iNie 23 ......U ndea lerden mürekkep olmelc 

• VıPJPk paralar tectavru c- bldrilnık uinm Beymt ca- üzere bir intihap komisye>oo 
dtllllecatlr. mUDde eda ddiktea aonra nu setilmif tir. 

Edlrnelapı mezarhimda hin Tüccarların kaydiye üc-* altç, 1tldlkle clomtS. makbcrellne defne dile cekllr . retlerini vermeleri için ev-
..... illa ........ odm Mtprin.ae,11 Adana, Yınya, Hi- velce haziran nihayetine 
.. inde Hm.st ..._ • tu- ca, B9ldal nlthltklertnde bu· kadar temdit edilen miid· · 
• ,e ..... anndüt ı...,, bir p hlzmeder ifa detin ağustos nihayetine 
bOdln dereler cqmqtır. cllD!ftJr. Sebebi •dllf& tlllllübCI Qdaı obDak •ere iki ay 

Trabmn de Atfnı ırasın- ter•yla ııeticeai olarak bir DeZfl clalaa temdidi kabul edil-
cla mOtelddlr heyelAnla, oI- dbDalicilr. Habnmmzd.Wdpa miftir. 
muştur, Taşhdere, lyidl!re, g&'e, otlu, merhum 8lbaa zade l•dan .. ra izadan 
llapamder~ ve Argalos de· lsmatl Hallı bey de •)'Dl ra- HllCI R111p lly bir takrir 
wltrl kAmilcn ttşmışlar, ü- hetml•lrtn ve aym.-.W. ..ı.. verilllf, 111dllertle mata. 
...,_indeki köprüleri sürük- et.aitti. M~ ottıllifı 1ceme kmanna ilctinn etmi-
.,.., ;&OmiUfUlr. Na, filrl~ 116 ıı S.,~ Y*a ticari iflulann bOytik 

llze 16 - Soa yaımur- b.ymı taslpl edem • harflerle J&llldıtını, bazed 
llrdan. husule ıeJen •Da Cii- . mz;; tiearetuenln yalna ilk 
111'6 Udynldde ftcl -*lecl Mladerlcatımmn ~lduhna harfinin neşredilditini bu 
oldu. Y edt kişi tel adanda ır.•bal c Senerfter kırala ,, • _ nqriyat herine baş hatfı 
)alarak Gidi, f;olulaalarm sfnılf tefrikamız dertedfteme - guetede yazılan harf 
cesederl sudan ~ m .... ltllar ederiz. ile blfl.,an ticaretanelere 

bankalarca verilen kre· 
dinin derhal kesildiğini, 
bu neşriyata mani olun
maunı teklif etmiftir. 
Reis Hamdi B. söz almış, 
bu hususta geçen ıene 

oldutu ıı*bi bu sene de 
bu tibi esaaaz yazıların 
yazılmaması için müracaat 
edilmesini teklif etmİf, bu 
teklif müttefibn kabul 
edilmiş , tçtima niliayet 
bulmnştur. 

13000 lira 
ikramiye kim
lere verllec"Ck7 

. Cemiyeti •belediye dün 
t~lanmıfbr. 

Evvelce bütçe encümenine 
havale edilmit olup ta tekrar 
gelen mazbatalar okunmuş 
ve kabul edilmittir . Buna 
nazaran yapılJnası evvelce 
tekarrür e~ep ~'Haydarpqa
daki lcöpriinun bu sene 
inpsı tehir edildiği için 
ona yeri~n fj()()()O lfrltab-
sisatdı verem hastanesi ar
sasmın 1stimlilcine nakli 
kabul edi1miftir. 

Aynca etlaive ve fen 
, iıleri müdürlülcfert tatafan· 

dan tayinine lüzum göste
rilen deniz ıurabu ikinci 
kaptana ifin ayda 6S liradan 
l O aylık tahlisat kabul edil· 
mipir. 

(obk lavhalan Re emWc 
numaralan }mali için ..,,. 
icap edfn 72500 .... 

C:r!Jiye --~ 
ridatı karıılık ıösterilerek 

aarf ediJmeıi kararıir olmuştur . 
Dünkii; iÇtimada lnıiltere 

banlwile ppalan itiWın 
neticelenmesi Ozeriae bu 
işte muvaffakıyet ve hizmeti 
seblcat etmit olaalara ilcra· 
miye verilmeıi bak kında 
Avni beJin takriri üzerine 
bütçe eeciimenincle lcabu! 
edilen iluamir. ..-elesı 
müzakere edi mif ve bu 
zevata 13000 lira ikramiye 

., • ti. 
verilmesine karar ven.mış r. 

Bu 13ÖOCf lira ajanlık er· 
kinı ilm!Jesil~ emanet mu· 
bitinde ~bjanlara vehüku
met naıdtila formüle eden
lere verilecektir. Bu zevat, 
Halda Şinaıl pap ile Mu-· 
bittin B. ve daha bir kaç 
z~vattan tere1'küp edecek 
bir komiıyoa marifetile tes
pit edilecektir .. 

Çavuşoğlu + Şakir Pş. ~ AU7e + FrapJia h~rlciye Jlnzın 
Firari Rumun emlaki- ff. ID muha~eslne t4 M. Birly&Tı frat etliği Wr 

•lmtos sabahı bqlanıyor. nutukta Avrupa milletlerinin 
ne iki Q_anka sahip • + •Hareket 9 gazetesi· ınat'flye ve mücadele im· 1 

çıkıyor \ nln miiheyylç neırırat da· kAnlannın men'ine karşı bir· l 
Bir muddetten beri-.Emvall f vwı. dCln til'yec edtlmtıtır. lcşmelerlni beyan ~tmişrir. \ 

metruke idaresilc iki banka .. ~ Muhakeme. tetkikata kal- -1- Iranda asilerle Şah ta- f 
arasında bir haciz meselesin- i mı.ştır. raftarlan arasındaki rnüca- ! 
den dolayı muhakemesi icra } O lrdşa tahkikatında istic· delede Şahın askerleri bir \ 
kılınan Çavuş oğlu kanınna i yaplar devam etmektedir. şehtl terketınJşlerdir. I 
alt ihtll&f halledilmiş ve bu - + ÇemberlitaŞtakl son- + Çin hükumeti!}in Sov- -
emvalin emlAkl milllyeye alt daj bitmiştir. Kazılan yerler yec uldtnatomuna verdiği 
olduğu mahkemece tebeyyün kapauhyor. cevap tehlikeyi bertaraf e-

• ~opkapı sarayanda si- der mahiyette ve dostanedir. 
~~~ . lAh mUzesl bir ay sonra Londrada en küçü· 

Mesele şudur: Ça\'\lf<>ğlu- açılacakar. Müzenin tanıl- ğünden en büyliğüne kadar 
nun liran Uzerlne Osmantı 

mi tkmal olunmuştur. olmak üzre muhtelif tayya-
Bankaıı ile Banko dl Roma + 

l . M. Holştat ve Tevfik relerden mürekkep beynel· l 
kendisinden 80 bin ngiliz KAtnil B. diln Ankaradan milel bir sergi açılmıştır. -, 
lirası alacaklı olduklarını id- d ı ı dl av et etm şer r. o 11 ııwnnıım11111=1m1 = 
dJa etmişler ve Çavuşuğlu- + Yunanlılar mübadille- bir hediyeyi Muhittin beye ~ 
nun bütfiu emvaline hacıi rln alacakları meselesinde tevdi etmişlerdir. ) 
ihtlyatt vazeuinnJşlerdir. f noktai nazarımızı k~bul et.. + Cemiyeti belediye ı 

Fakat emvalt metruke ida-
1 

mlşlerdlr. dün toplanarak Rize Mı\- I 
relinln 539 senesinde tapu- f + Romanyalı talebeler ketzedelerine 5000 lira = 
dın aldığı kayıtta böyle bir \ 'Gazl Hı. için getirdikleri muavenete karar vermiştir. f 
hacizden haberdar olmadı~ lıı~ıuı111111ıı•11111ııwıını11e1111ııı ..... ,..,.., ......... ,.... .... , ...... ,, ......... ,ti 

için bu emvale vazıyet edil- A --nı·f H.. Risumatta 
mlş ve müzayedeye çıkarll- ~ • 
mışm. 

Bu esnada lkl banka bu 
emvale kendilerini haciz 
kôydeklarım, binaenaleyh sa· 
t:ımıya~klannı iddia etmJş
ler ve muza yedeye mani ol
mak istemişlerdi. Emvali met· 
ruke bunWl üzerine mahke
meye müracaat etmiş \'e ne· 
ticede haczin refine karar 
verilmiştir. Çavuşo~una a
it bulunap emval yalnız bir 
apotmandan ibaret olmayıp 
daha 4 - 5 parça emllkl de 
havidir. Apartman 30 bin 
llra kıymet tizerinden mliu
yedeye konmuştu. Diğer em
._ ... ,....,.... sakdlr 
~··Tala~ tGfe bO 
emvalin kıymetinin yekönu 
80,000 llrayı tecavliz etmek
tedir. 

Romen talebesi 
Evelki gün şehrimize 

gelen Romanyalı tııleWden 
iki manhbas dün tehre· 
mini Muhittin beyi ziyaret 
etmişlerdir. 

Rumen talebesi Gazi Hz.
lerirıe takdim edilmek üzere 
getirdikleri krymettar bir 
hediyeyi Muhit.in Beye 
tevdi etmişlerdir. 

Romanyalı talebeler pa· 
zar ıünil Asri sinemada 
b1r müsamere vereceklerdir • 
Bu müsamerede Rumen milli 
hayatına ait muaiki ve ra -
kıs ve temıil parçalan 
göaterilecelctir. Rumenler 
daha bir hafta tehrimiıde 
lcalacalclardar. 

Emektar aldriı 
vefat etti 

~lmemiıln ktdemli san'at
klrların:fan · Azııif Hanım evvl -
ki gün vefat etmit, cenausi 
dün Şeh!adeba111da MUld ti
yatrosu i:stüpdeJci ikamefglbm
dan kaldırılmış, Beıoatu Balık
pazarınd.ıki Ermeni Jcilisesine 
nakledilmiştir. San'ıtklra bir 
hürmet eseri <>lmak üzre ayini 
ruhani bizzat Ermeni Patrik 
vekili tarafmdan yapdmıştır. 

Bilahare cenaze Şişli Ermeni 
ka\:ıriitanına aôtürülerek orada 
topraf a tevdi ol~mqtur. 

Aznif Hanım Minakyan za -
..... MlaMpn pPuq 
safineye (lkmış, elll ~ yt'rnn 
tiyatromuzda çahpnış, Minak -
yandan sonra l:irçok sahne te
şekküUerinde vazife almış, uzun 

istatistik. müdürlüğü 
lağvediliyor 

Aldığımız rnalümata naza
ran, rüsumat i. catiscik müdü
riyeti ltğvedilecktir. Buradan 

açıkta kalacak memurlar güm
rüklere tayin edileceklerdir. 

İstatistik işleri ile her gum
rUkte teşkil olunacak kalem

ler meşgul olacaktır. --------
16 memur taşra güm

rilğüne gidiyor 
Istanbul Jthalc\t gümrügün

den l 6 memurun taşra glim
rdk memurfarile tdxttlt ta-

karrür etmiş, bu memurların 

gönderilecekleri yerler hak
kında Rüsumat müdüriyetinden 

bir llıte gelmiştir. 
müddet DarQlbedayl sahnesine 
de hizmet ttmipf. Altm11 yqmı 
gtçidn olan Aznif H. son za • t111ı1-.-v-ar•un ..... Ull'.-ev-cl•.,i·· - mil\ 

mantarda sahneden cekllmqtl. VA KIT 
Bh'kaç aydan btrl da lranHtdfa 
muıtarlp bulumııutdll. 8a Jau. 18 T.....,,... 
tahk nette nlzd• aweW ıDn ••----b.-..a .. ~n-ı___.r_6,,, .... m-.. ı-------
göıtertll lllfltl Uplllftlftar • ~ 

Aznif ttmnaa ytflb nktile Senei haliye Mart ma-
habrr ahnamadlfl lçfn Dariil - qlannın °miktan küniii 
bcdayi idaresi ~e san'aMrları, verilmiı ise de bir mile· 
irfan ve 511,'at &lemine DlelllUp tar daha bakfyesi oJ-
zevat maal sef cenaze mer:-ai • dutu hazinei celile ku-
~e hazır bul .. namamlflar<iır. pdundan anlaşılmıt ol- · 
v.mıı Şcbıadeb11nda mQte- dutundln lıazinei ma-

vdftycnln komfUSU olan sa:ı'at· liytiden maaş almakta 
k~.r Şadi B. keyfire1ten habtr - olan zevattaa henüz 
dar olabilmit ve cenazede hazır Mart maaflm alauya ... 
bulunmu~tur. Darüll:edayt tart· lann plip maatlarını 
fıbdall Aınlf Manıır.m mtzan almaları ilin olunur. 
ziyart.t o:aanacak, kabrine bir 1'-___ ......... _ ............. 

çelenk konulacaktır. 

"Vakw::~ı==~361929 Yap rak· ·DökümU Yazan: Reşat Nurı 
melcbap?ar alıyordu. Bunlar. F• dı"' .. mekbaba Falcat neçare ld if 1fteD elimiz geniflerıe borcumu· dini kurtarır ,ibi oldu, inat olsun diy,e yaptı. Ben pek mun sürmüyordu. 

kızanın pek mes'ut deiilae koca ........ Jll ıı ol· ppaifti. O ,aa buslnd• zu öderiz... Olmazsa da şimdi de ona mı kanc~yı ona gösteririm. Yanna lca- Ali Rıza beye gelince 

bile ~ olınaaa al ol- mua da •Wludli. Böyle ne fdcret babaanı arayıp büyük. bir teY kaybetmiş taktan? El adamına cilenci dar gelmezse Vallahi ha- dersini ezber1iyen ahmak 

dutun anlatıyor ve ihtiyar oldaia ........ tekdir AH tot.,or, ne Ali Rıza bey olmazlar... Her halde da• ıibi el açıp Fikretin yüzünü ttmı alıp giderim • diye bir mektep çocutu gibi 

aldann bir dereceye lcadar Raa ..,.. pek sGc6ne oaa mektup ,__,. aef. machmız oldukça hali, vakti de yere getir~iz, öyle fişiniyordu. oturdutu yerde mütemadi-

taelli ediymdu. gkz it. ._ ,...... ce- 1iDe yedirlyorcla. yerinde b:r adam... mi? bir daha onun adını Hayriye laaaı• beşka fi. yen sallanıyor, dudalclannt 

Fakat üç dört ay ewet Vllpli:' •H.t11 1rmc1 wan.. Hayn·VP. hanım koca- ağıma alclıx.mı i~itmiveyı·m, kirde idi. otlu her halde açıp kapıyor, fahat tek bir 
ı-r- !Yele pMa ....... " - ~ .,. " 

ant ba mektu.,-- bi- bfmdm ....... ·a1c1ar. IOll denciJI W-...... smm evveli biraz kafa tut- boianm 1e11i.... alaeaklalardu kaçmak için kelime söylemiyordu. Yal· 

tlllt'e bir manuebet.lblik An...ta • n.ltata kal- lerdea Wrincle Ha,n,. aa ·bile neticede ,JtJ diye· ihtiyar adam öyle vahti arka~şlanndan birine mi- nız balaçede bir ıfiriiltii 
,apmıflı: l'lllftlr W ...... olap bi· hanım dkltlm pflkltlm lco- c4fnl umuyordu. Fakat bir feryat ile haybnyorda .-, gitmit olacakta. Necla olduta, yahut kapı ~imdi• 

• Buraya evimiz Uldon- ta teylacLsa W Wr c•am ,.._ ıeldi : Ali Raa · Bey birdeobiri ld Hayriye Hanım korktu ile Leyla zanıan zamıtn: il zaman • Biri ıeldi, ko-
• ~-1--' .. .J. fena laa- J •- 1 ... • Ar bir bi ..ı_L.:. • __ :._ __ _ı __ L-L..-_ fUD, bakın .• dive avaz avaı 
~ ~ e"e ıeaaın. llara Ali n ___ L- n-_ at- lcesı1dl, '---ısını par,.•· ve r Ua8il lil&llKl9M uma.- •Kardqimize ne oldu aca- ' 

- Ala ucy ••• -Y ....., ıur ..- etmedi. bajnyordu.. 
mektapla g&tllmW ahr- h.19 elraf'ı•m lerdJ. Şiın- byacak sibi tmrlarla ütü- ha, sakm bir kazaya utra- buna ~- ubeld 
dm. Onu da çok aörii1or• elilik~- ı.- ....a.. ne JBrl)erelc batı111HJ& 26 masm,, diye meraldanmıya ....... ...ı.....! 1 _. ... _,.. 7- _..,.,,ca Bn"ı meutur goı;ıOlt 
...... ·- l»llfrsfn .. de-t.aı r -Lt-- ~-- - L. b--1-.J. ş ba ·ık L -LL • "nd , __ lf_ lar , ı. t l. - 't .-.. ""'" ......... ~ aç.. r ıuet~ uar ...-.uı u tın ı DllHUI 1f1 e uıKıyor • aaa oereke Şevketin bir mesefeded 

Ali Raia bey Wr WcWet 

llatuıda~ bumek· 
tuba ....... ,, 

mtldııap .... • Hı1i ı·ı·ı -- - • d-L- --•- _..ı_ c:-.1._. ~-.:;.•e !L! ~ .............t · -.ı.. h ı.....aı u 
,_ - • • •· ~ - vwmm ..... -r•- --- 1111 e·- TI:nJn ÇOK t emm.,Çl, i 111r dola)'I polis müdüriyeti te 

lal.. nt afllıia allvlam ftitllllye- eft ~· Fetltuttde işle mefl'll, davet e~1diJr... kifanesinde ~-~11111! 
Eflidimeı ~mi, bD Jim.. Sflli boiana. Ço • bir lıaftadanbeti kocasile leri btr __..,e ~lW. ,.. haber ft..-, 

W. ,.alı• •• ... · lıı.- ll•ıRNh:~ ._ Bma llrf fJlaa tf,,H,lftl:lftt i~n"' bu
0 

aıttak 
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Gençlik sayı 

Gençlik l'-ültürü Talebe-
(~e111i,retleri .. 

Gençlik nasıl yetişir ? Cevap veriyor : 

15ir clu ·tum bana dedi kl: 
Bizim 7.nm:ınımızuaki 

P:crıçlik c.lnhn rnütc~anit idi. 
Ben bugun kii gençliği böyJc 

e;öremiyoruın. Bu do:ıtun_,ge-
{cn nç illere men up o1dyğ4nu 

;SÖylcmiyc lüzum yoktur znn
.ııcderım. Ben v:ı Jı dostuma 
birden bire: · • 

" Hayır~ dedim 
der em yalan .söylemi~ olu-

rum hııy1r demedim. Fakat 
-iostumun i,aret ctti~i nokta 

liis ve heyecanından ziya<lc 
du,iince \'C tı:,tıl daire~inde 
bicaraf bir tetkikçi gözile gö
rulmelidir. 

ZümerJcrin tc ·eniicH.ınü ) a
Pan şer fikir, hi 'e menfe-

t · ~lir.'8u birliği temin-

4'tt 'fikirler, hisler ha' ada, 

Trıt1111Mkta değildir, dünyanın 

flfç bir kô~csindc gcn~lik 
fikir \"C his mcrkcılcrindcn t tı?.'ak 'c infiradi rnziycctc 
ırıtlulmamı"tır. E~ki chinyadada 
''.en' ı· 
"J 

1 < uııyadada muasır, ~r-
'fl muasır, li\~ ik, dindar, dere 
bey,1 demoı nıt '·u··c.. . u un ccmı-
yetler yeni }eti,en ve gjttik-

\:C içctimall~en nesilleri ,,da-

...:ba olgun bir bale k.o ~ 
~ 

kalmı~tır. ı 908 den sonra· 

tlır ki gençlik toplu bir halde 

J,lilttır mcrkczterJ etrafında 

faaliyete da ,·et edildi ve za-

man znman bu faaliyet çok 
fnyd:ılı oldu. f 90 den sonra 

ba;-lıyan kültiir faaliyeti Ttirk 

ocağında ycp yeni bir fikir 
'e !his mammme:,i ile or-

t&~'a Çtktı, .ocak yiirüdü, iler

Jedi karma karışık Osman
h f mprntorltığumm Jç1nde 

"'Tlirk 1' lçln çalı~tı ve "Zıya 

Gök Alp ~ gibi düştincn kuv

vcttli bir baş buldu. o zaman 

ocakta Ziyıı millet ye deni 

için iııkıltıpçı olan bir felseft: 
yaptı. 

Bu febcf e bir taraftan mil
H bir devlet, milli bir ILan, 

edebi) at, ahJAk, hukuk ve 
tktı:sat hedefler! etraf mda 
toplanıyor.du. 

Ziya hir kah:-aman ve 
imanlı ;ıdnmdı. ku vvctli ruhu 

gençliğe bir "ideal , halinde 
açıldı. 

Bugün Ziyanın idealleri 
mlllt bir Tiirk devleti halin-

de tchakkuk etti. Y c Ztya 
pek erken öldli .. 

Şirııdi Al ~·e ihtiyacı 

== Her hangi bir züm
renin birlik hakkında 

karar vermeğe 
sal~hiyeti yoklar" 
Pazartesi günü Ttirk-OC";:'" 

ğmda aktedilen ve Tıp 
fakültesine mensup gençle-

rin ekseriyetini teJkil ettifi 
içtimada Milli Türk talelie 
birliği reisi Ferruh beyin 

iskatına karar verildiği ya
zılmıştı. 

Dün Hukuk talebe cemi
yeti reisi Muhittin, Baytar 
talebe cemiyeti reisi namı
na Zeki Suat, Fen fakülte~ 
si cemiyeti reisi Maşuk, 
Mühendis mektebi talebe 

cemiyeti reisi Şakir Kılıç, 
Edebiyat fakültesi talebe 

cemiyetinden Fazıl, Mülkiye 
talebe cemiyeti reisi Nefi, 

Posta, telgraf mektebi tale
be cemjyeti reisi Hayrettin 
Lidfi, Ticaret Cktebi tale
be cemiyeti reısı Şeref, 
Orman mektebi talebe ce

miyeti reisi Fak Recep, 
Güzel san' atlar talebe ce-

miyeti reısı namına Ali 
Sermet Beylerin imzalarile 

nr . .Ziya gibi toplayıcı, ra- Milli Tüdc talebe hirliği 
rııtı<-' kafası olıtn bir fikir ·d h · ) 1 are eyetı ıaza arının in-
allamına ve yeni neslin yeni "h 

tı ap, mürakaba ve ~kat-
kiiltiiriiııii ifade edecek ycnJ J · 

arı nızamoamei mahsusuna 
düsturlara. bu Jikir cereyanla- tevfi'--n -- _J L L 

9'a liiKICCC muraııuas-

ınıun nadan -çekildiği gün- Jar le--•-: h · --6·-.... n eyetı UIDU-

dcn beridir::kl -.etraft.a bir bo~luk miyesine mevdu selihiyet-
lendini hissettirmektedir . lerdendir. 
Bunun çarc.:.-i:harpten sonra Diğer herhangi bir top-

dünyayıı na.z'.!ren ayak uydura- lanma hu hususatın müza-
cak bir fikir sistemini :ilci'i üre- kere ve bir karara r;ıptına 

se1ahiyettar d~ildir. Ez-
rck ve bunu yıpabllacck şah

. iyerieri ~ğttacak yerde hir 

araya toplayarak ve kiiltiir 
müe~clenni bir fikir 'e 
dü~iincc yurdu haline koy
maktır. 

Dünyanın gççirdiği fikir 

ve iman istihalelerini tabii 

bir kanala sokınıyanlar ve 

çalı~mıyanlır Jcinaden ne isti
ye lıilirJcr. 

·······••t•···· 

cümle dün Türkocağında 
topla_nan bir zümrenin ga
zetelerde götjiJen mukarre-
atı gayri nizanı'i Ye .kon

gre selüiyetine karşı te
cavüikaranedir . 

Nizamname serahatının 
herayi tenvir umuma ibJa
ğına ve bu usul haricinde 
herhangi bir kaıaıın birlik 
teşekkülüaü lilcadar ede
Diyeceğini ilana üzum gö-
-riyqruı. 

Meşhurların hayatı 
Fransız edibi Piyer Lotinin 

eençlik mektupları 
'-.otinin yeğeni tarafından neşrediliyor 

Büyük Fransız edibi Lotinin 

y~enl Madam Nadin Düvinyo, 
Yaı dartılfünunu müderrisle

rinden Mösyö N. Serhan ile 

beraber , Lollnln mektuplarını 
neıretmlye başlamışlardır . Bu 

mektuplar arasında gençlik mek· 

tuplan en m'üheyylç ve en mü· 

esslr olanlarıdır. B u mektuplar 

bu sene çoktan beri kapalı du· 

ran bir sandıkta bulunmuılardır. 
içlerinde lstanbuldan , Aksal 

ıarktan , Filistinden gönderilen

leri vardır. 1865 ten 1904 e 

kadar geçen zamanda yazılmıı 
olan bu mektuplar Loti tara· 

fından h~mıiresine, cnf!teslne ve 

Yeğenine gönderilmiıtır. 

Madam cDüvinyo• notla -

rının bir no'ktasında: « Loti ihti

yarladıkça zahiren kurumuılurt 
der.Tebdili diyar ve tebdili came 
ruhu üzerinde pekaı tesir gös

tcrmiıtır. Fakat daha genç iken 
mcyd.na koymaktan çekinme

diği enditeleri ve gussderi 

saldamakta buyük bir maharet 
gösterir. 

İlk iltal razı un· atkir bir 
ruhun eninidir. Biraderi Güstav, 

Kotcnfinden udet eclerkt'n 
deaiı:de vefat etfwittir. O sarada 
on altı y.e,..da °'4n Lott fU 
1ahrlan yuıyor: 

«P...GUtea günij piyano :al
dım. Bundan dolayı memnunum. 
Ona pek mün~tım. Kal\dalimcc 
musiki hüzünle uzlaıır. Mak-

sadım her türlü musiki değil 
ciddi ve ağır musikiyi kastedi
J'orum. _ 

«;Roşfor » dan P.an.e rni
teveccihen ayrılıyor. 4!8onjübe> 

müessesesinde bir sene geçiriyor. 
Bahriye mektebine hazırlanmak 

üzere cl..ül Lö gran» kurslarını 
iAkip ediJor. Fakat en 1Jy•de 

ala.kadar old.~ Jel' r~r. 
~ «LUrr> da W.Alen burg•
un bir peyzajuun k!P)'eıııinl ya
pıyor. Dört peyzaj arasında 

tercih enqimln 6n &araiırida üç 
küçük adamcık var, Bunlar beni 

ÇQk ilgal edecckJerjuden !fel
eyJiyec~im. Manzara guruptan 
rsooradır. Sema son ıuaat jje 

sararmıştır. Yanda, mavi dağ
lardan mürekkep gµzd bir .köşe 
görülüyor. D;ğer tarafta da biraz 
yaldızlı bir esmerliktc hir ağaç 
kümesi, 

•Luvr• a avdet ediyor: 
Bır saat müddetle c Medüz 

iin batması»nı, • Aydanın ölU. 

mü»nü ve demin tanıdığım halde 

benim isimlerini bllmedi~im 
bütün enalisl asarı seyrntUm • 
Güzel «Madam Yar,. ı uzunca 

temaşa ettim. Bergemln ve Klot 
Lorenin latıf peyı.ajlanna mef

tun oldum. Bana «Semiramil•in 

saraylarını hatırlatan ..Ebülhvl 
ile Mı.sır ve Asuri heykellm 

dolu cesim basık salonlar tarl
kile dışarı Çlktım. » 

Acaba Y cıiko ~·e Klof Loren 

bahriyeli üzerinde ~esirlml göa;. 
terdiler ~ 

Loti teceddütten hoılanmaz . 
Parise vardığının a~şamı tehir 

kendisine pek çirkin, pek maQmum 

gözüküyor. Filhakika o hiç bit 

vakıtte Parisi sevemenıiılir : 

maamafih : <ı; Pariste her tar.ahı 
slcuarlara , vahşetabıt köıelere 
tesadüf · <Mdivini , oralarda ra· 
hatça h:·ı;.;A:ıwre vararak kimse 

taciz etmeden sevdiklerini ve 

ana yurdunu düşünmek mümkün 

oldujunu , lıatta büyük sokak· 

!arda bile cesim kalabalık ara

sında kim~e size dıllat etme

diğinden kırda imlf gibl scrboe 

ya~nıldığını » ileride tas<lik 
eyliyeccktir. 

Alh sene sonra Okyanosyada 
«Papeet:t e inttken de böyle 

bir hüsran duyuyor: •Han muı
lim idi. Deniz şiadetle mercan 
banklarma ~payordu. Hint -ce

YJzi ~ %inciri b.ien1111t bir 
rüzginn darb.Jarı alunda ...,1ı. 

ffXdu. Halbuki çocukluk ba,..11.riınl 
ifga1 etmiş olan hiaa ad.ak ıu 
idi. Beni ıimdiden yoran şu 
mesleğe giri.,im biraz da burasını 
~ ~in uyduğum şedit 

amiden idt. Uzun seneler özledik
~n 90Ma buray" geliyorum. V c 

acı l>ir elemden b~a bir şey 
.. ,bulan)'_CJl1.lm. Dünyada pekc;Ok 
~yltt böyledir. Artık her taraf ta 

•hü.a~dan başka .etr şey 
görmiyorum; v~tile heni cez-

~den şerlerin kifeanden bez-
dim.• 

.Piyer Loti ne bir asi c de 

bir sergüzeştçü <>!ını~tı. 

187.0 le vazifei -..·ataniyesini 

faalane icra edecek, berriyeyc 

geçmediğinden müte ir olacak, 

• Helgolan> ile Şcrbur> ara- 1 

ası 

-iD.,• ,:,,.!IJI: • Gen ıe~-r 
ıull" ""uaa. okumuyor'i 

\. 3 ·•-11111!"~··---.. 
Ciençllk diyor 1d: 
ı - Oluy~w~·_oı;uı, ç.ünkii=1nlitcrekkir)e 

nıiz i•iei>iri..i bize k • k r 4H1tledi. 
• 

2 - Okumak İt'iıı lisan h\zırudır. E 
ve Jj ·ansız ~~:lik kunıuyorsa ku ur ge 
lerde değildir. 

IMw:•a.,.. ı•i._, W;/at 
Vakit, paflik .... .,, 

mu? diye .soruyor ve bu 
menua Mir .IHr. aaket aç°i
rak ı'OCM6wı enap isti -
yor. Çak güzel. memleket 
pıçlitinin .m.yup altu -
madıj1aı ...... k ve bu -
nun IÇ&n eadişe etmek 
mit.ıefekkiılm imizin ukkı
clır. Fakat her şeyden ev
vel gençliğin okumadığını 
iddia eden mütefekkirlere 
de .biz .sorahm: -ciençliğin 
okumasa jçin kaç ciddi ve 

ymetii ::eser ~ we
titdini%? Edebipt .aliye ö
ınimiize sinülen roman ve 
JUta~dan hal)l1Birıe yük
sele bir eser myebiliriz? 
Kaç senedir çıkan kitaplar 
vekayii bir az süsledikten 
sonra piyasaya sürülen 
alelade l"Serler değit de 
ne:ôir? 1Hanğis1nde yüktek 

ale ıervap vermelc için e 

&enc;l ri tamü etmek Ihı 

ı.;.. iJıilen ~r 

W1ır:Jci, ôkuyor. Olnkü 

bilen genç istedf!ini 'Ok 
nl'ell:ttdir ve htr modilini • 
yabılnıesidir. ki, o genci okı.ı 

bir ~ene haline getiriyor. 

Lisan bilmiyeıı genç ok 

~r Çijhkü ıstsüeıı teJi 

:miyen, yatıi ibü,aca ae 
Jül .t.niyeu -eserltr ........ 

lisan btfmiy~ ~rıçltr elm 

yorlars:ı okumamağa m 

oldukları jçiıı okurnıırorlar. 

geııçkrdc hiç bir kusur J 

Kusuru esersizlikte araınalıdı 

Oençlrr aiçiıı Hsan öifennı 

yorJ:ır, dinliyorsa, buuda ıb 

ti\n bir memleket gtrıç'iği iç 

.bir :fikir ve iMıı mahRlü imk!n t~sav\'lır nlunam:ız. 

bulabilir.iz? 
Kitap okumak, mutlaka 

~5.1zca-" A1wa 0 ca, 111e 
:Yahut Jngilizce \iıi~lere 

Liseleede, Oalat?..saray m• s 

tesna, lisan .öğretilmiyor. 

Bir genç ki, Maarifin resm 

müesseselerinde lisan öğrcue-
miDAasır kal&~ ibate 
okuyan kısım pek .mahdut mez ıre memleketin lıkir \•e 
olacaktır. Dört sene evvel 
Hüseyin Cahit beyin Av
rupa lisanlarından 'tercüme 
'Cef erek mevkii itltişara na~ 

tamam olarak İM~ c
wfle i ialiarıa ede aek .111ü-
iteieldôrlerimizin biç -biri 
f!ellçliiin olaamasma yar
dım etmemiştir. Binaena
leyh ben de onlara .sora
nın: 

Ne verdiler. oe istiyor-
lar? Ayvalık: 

H. K. ................................................ 
sında < Prusya > gemilttini 
kovalıyacaklt. S.-.:a tehar eski 

halinc:tiicu Jle «J:di• ~tı. 
n.- ..... «H.uıi 

ıa nme• me ~ tililcn 

•NetralMD ... ••~ .. ı daha 
müdebblranc ~ ~nalda 
i>eraber bir.im için kıymettar 

bir kaltiyat vazifesini görecektir. 

jj. o. 

okuınuyorı:u:ı denileıne;;. 

n:ıaalesef gençlerimizin ekser 

yetini bu J?ibiler tefkil ed~or. 

A ;rupada tahsil ede
cek gençler gidiyor 
'Maarif ,eUletı ~tal>ına tahsL 

ettirilmek üzere Darülfünun mezun

lnrıadan Amıpaya gönder'Jecek 
•-- cen tene ya· olarılann iıntihanlf'J• ge 

~ n~ Deticıe iliıı oluoııuıltu. Bu 

~ ~deri ik...ı e4il -
eli~ Nfıüale.de lııerelcet ede • 

ceklerdir. Fel~n Muzaffer B. 

Amenkaya, Hukuktan Tahsın Be

kir ve Münip Beyler lıVJÇrC.fC 

afdec:ektır. 

Dilimiz ·-

:·· ...... ~-;;::~·~;~·"······· .. ··············· .......... . 
:. ~~ ·: 
•• • , ················· . Jj dı •••••••c••••••••••• • 

Son haberler 
1:'' clki gün di,çiın kh· JL: rnen Çürüyen bir di

suın .,imi temizledi. pan
l,.ı an. l aprı 'e birkaç glin 

illa!. uzc 

.,,,mirı e V'~ tı .,, ;.;·:-;········ ••••••••••••••••••• 
41 ucemıe muı;a.uele f K•?Jk habefler: 

- - ---- ..... _ --
340 senesinde teessüs eden mÜcadele 
cemiyeti pek müsmir neticeler alıyor 

P:ırn • . re oracığa bir 

0 
uk .l erlcştirdi. 

tan gun buglindlir, :ık~l şey-
, dilim h . 

Yor B· ep oraya gıdi 
Şilq} , ır arkada,ıma bundan .2 et. ettim. güldü Ye: 

dü· . Cıozctcci olacuk ın dedi, 
•nı tut ' 

amıyor mu un? 

Sthhatimi7jn en bürtik, 
dii manı " vereın ,, afeti için 
mcmlcktin her ra-afında 
takdire şayan bir miicaddc 
f a:ıliyeti gô7.e çarpmakta , 
hunlıırın alAka sahası henüz 
ihtiyaca kafi derece \'asi ve 
~ıımil olma a bile gön.itikleri 
hizmetin mükemmel neticeler 
verdiği ınuhnkak telakki 
.edilmektedir. hroirde tccs.ü 
eden Yeremle müade cemi-

lagv 1· ı~ ı ti de, emsali cemiyetler ı!ibi uz ıirası o 

f in~ni gayesine büvuk, bfr ngiliz ı· · ~ J t ıras.ı, dun ı oo- ı;; ~11 at re ahenlcle yiirünıck-
Uruşı,u a f r ·~ d '"'O •• ta le ~1 mı_, l 007 )\uru~- tc ir • "-'B\lrıda 340 -senesinde 

a~n1111ittr. Al j;u !$.için ?J-.mayı arar ____ __,..._~---'-'=--~::.......ı...ı:ı~.....IU~ 

çok kim eler hu t~şcbhiisiin 
azameti önüride, onun mu
YaHakiyeti -için tereddüde 

d~~üyodar~~· Eaka!, 0 l~b
bus "umutlu ._-c ~uurlu bir 
sa}'le itti.fak ctmi ti. Bunun 
neticesi veremle mücndclc 
cemiyeti lzmirdc Reyler 
sokağında muntazam bir 
muayenehaneye maliktir. 
l\1uayenclien ına'da hastalara 
süt, -rumurta, et ''crilmckte, 
~:ıSCilllımn.ce,·lcrindc sıhhatleri 

j_çin mümkün olan radüiltı 
yaptırmaktadır. Ayda ( 500' 
hastarun .,derdine de,·.a 

CC i ' t bi 

V urf B. İzmirde bulunan 
Vasıf Beyin paur günü İ.t8ftbula 

hareket edec~ini Aaadolu ı:refiki • 

BÜZ 'Yazıyor. 
lı baııka11 İş baaka.ırun ge • 

çeolerde Akhısarda bir tubc ~ 

razalmaııı. İzmir gazeteicriade oku -

d+ınuaa göre. bukıı Ödcııütte 

YC OAU müteakip Nazilli, ~yduı, 

M .. (lla. Milis ta da birer tubc kü· 
tat edecektir. 

···················-······ ... ·······-·····-
i\la:mıflarını azanın tcahtidatı 

ile 'husnsl muhasebenin ynrdı
nttndıın S."1karan -.niıeı;;scsc 
füıtkm buyuk muhabbetile 
kar.,ılanmıkta ve Jler gifn 
otlaha şumullli hir me,-cudi
'Yet a1mııl~tndır. 

Bu fot) ırlı <reşbl>tise giri, e
rek çalı~:ın 'e -mm nft'nk ohm 

Kadriye H. 
jzmia, 17 ( A. A. ) - Sui

kast cürmile ınazııuıı Kadriye 

H. ,.e rüfobsı .dawsuıa. bugün 

iChrimiz agırceza ınuhakcm<'sinde 

devam ölunmuıtur • Kadriye 

Hamm111 ilk zevcinden olu1'ta 
katırılan ~uğun iealiın edil -
digi kadın o~n plıit Zehra H. 
ifadeainde ;çocuğun Nasır Beye 
ait olduğunu '6i>ylencıfii .baldc 
ço.:uk olduktan .sonra ifjn mey· 
dana çıktığını izah etmiştir. 

,. J. !'Miğin if ade.sindc bir 
hanımın ~t .kulup.tc -O gece 
Wşrif eden Qeıi ha1..retJeriııe · 

ukdlm edilmek istediğini 

J~liğl bcyıtn «lilmcktc idi. 
Te' fik Kaınil 'Be) in refi-

40 lise mezuna 
rAvrqpoy.a 

•ndctiledı 
Ankara, 17 ( Vaktt ) 

Maarif bu sene mühtthf tllCS· 

~klcrdc t1'hsil için Avrvpaya 40 
-f~c mtttınıı lOflıyacıkftr. ~\u
sabaka iıntfhanlan tilinıatn:ı -

nıesi 1taıırlanmaktadır. 

Barıştılar 
~:lo ko~ a. 1 :' ( \. \. '\ 

Çin ına.,Jnlıntgu7.;arının tdc-r·ı l:ı 
Nıınl..in huklimc anden :J 1ı~ı 
1 
Talimatı Rus h.ırid) e onıi-
scrliginin protestosunu h.ı· 
, ı olup mmıy} en mus.ld ·t 
~affında bon:t CC\ :ıp tpk ) 
eden telgrafın hcnuz et) nc ıı 
e ramamcn "ankine 'n ... 1• 

olmadığı ve h\kin V<t'ıl ..... ---··--·www• ...... olur olmaz buna '<.lcrhnl cc' up 
raddelerinde mm asalat cmği verileceği beyan olundul\tan 
haine c\4erine üçre geldiği sonra (in hüktbıetinin RtıS) a 
elinde küçiık bir çanta ile ile idame etmekte olduxu 
mekceplilerin kullandı~ı diğer miinnsebau mmadei dosta~. 
bir çanca bulunduğu ve hun- ibk:ı Ye muhafaza arzusunda 
Jarı saklamak için fazla taka- b~lunduğU \ ' C Çin ,.ark şimc:n-
'JYÜt b"Österdiği anlattlıyordu. ?ı~crl~~i. hadi attr.ın eh e\ m 

ıkt hukumct arasında· 
Kadriye hanım bu Hadcnin olan diplomatik mün 

bir çol ... noktalanaa itiımn~ttn1 ·...wtı.-~ 
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'nliler rın 
Mısır t kımı Harp ihtimali şimdilik bertaraf ( . ) o r . olmu bu unuyor ~-____ A_D_L_ı_v_E_D_E ___ _,_ 

, ee)ırken akat e_jer Ruslar mevkuf tuttuklar Hareket gazetesinin lrfi• 

·--------- <;inlileri tahliye ederlerse muhakemeıi dün _ • Şd 
1 at ' Fener çalışıyor Nankln, 16 ( A.A) - Hariciye nazırı, Rus ültimatomuna b 1 d hticAaplar devam (. asaray a Çinin verdiği cevabı moskuvadalr.ı Çın maslahatgüzar vekiltne Af A 

1 di 
telgrafla bıldırılmiı ve cevabi notanın Sovyet hukometine derhal « Harehet » gazetesi aleyhi- e yor 

irtişa tahkikatının dünkü uf-

:uma gilnü Fener stadyumda, Galatasaray da 

Bursada hazırlık musabakalan yapacaklar 

mar. 
ıstanbulspor • Hleymınlyı re boks maçları 

ter t 1Mısır talumını~ ıehriaııze :------------.1 
ş · Jelmesı ve milhım ın~lmo ia'ası 

artı~ glinQn ıiıetelesl ~I aldı. Kara Ali 
Mı~r ıamplyonu ıınolılOıdekı /lk"f~t y11114n r~kor . 

eti (lllnU ıelıı1ınlze gel · rek l.tıruıil. ~ 1)JC'~ Cfenc 
• 23 .. ıı aann ilk maçını ! 

•-. Bu tik maçın her ıa· ' ' 
• rnaıaı gibi Galaıaaaray taralı~ 
• dan oynanması muhtemeldir • 
ı lkınct maç müteakip cuma fliinO, 
• llçüncO muhtelit takım maçı da 

pazarı yapılacakbr. T akımlanmıı 
Mısırlılarla yapılacak maçların 
ehemmiyetini nazarı itibara ala
ralı: sılcsık talim musabalı:aları 

tevdiı için talimat verilnıittlr. Çın maslahatgüzarının yakında So· ne açılan iki davanın tevhiden 
hasında Yedinci müstantik Naz-

vyet hariciye vekilllle muallllı: meselelerin hep•lnl müzakere etmelı: rüyetine dün üçüncü ceza mah· 
mi B., sabahtan ahş1ma kadar 

Ozere tam aa\Ahlyctl haiz olarak Nanltinden gideceği bıldırıliyor. kemesinde ba•lannııştır · 
• mevkuflardan ]QI Fresko Ef.nın 

CeYabı notada Çin hokomet ve milletinin Sovyet milleti ve Davalardan biri, müddei umu· 
hUkllmcti hakkında dalma dottlulı. hissi beolediAI beyan edildikten isticvabile meşgul olmuştur· 

m!lik tarafından açılmıştır. lstcvaplar hafta nihayetine ka· 
eonra Çin topraAtnda bulunan Sovyet ajanlarının oon zamanlarda 
Çın hukllmctlnl ve Çindelr.ı lçllınai idare tarzını tehlikeye dütü· 
recelı. ıurelle lcomOnlst propagandası yaptıkları anlaııldı~' kaydo
funmalctadır. 

Mançurl htikllmcli nızam ve lnllunıı l"'uhafata için ıarki Çın 
demir yolunu idaresi altına almıı ve Harbindeki Sovyel konıo

lo•hanealnl kapamıfbr. 
Mançuri hokomeı memurları tarkt Çın demlryolunda çalıpn 

Rus memurların 1924 ıarıhlı ltillf ıeralllne aadalı.tlft riayet 
etmediklerini söylemiılerdir. Bunun için milli lıükOmelln harekeli 
bu ıııllfı muhil bır mahıyeıte addedılmcıııelidır. 

Nınkın hükumeti evvela elyevm RUfYada mahpuo bulunan 
Çinilerin serbMt bıralalmasını, aaniyen Rusyadalı.ı Çin tebasının 
her tnrln lecavnıe ve mukabele bılmistl teıbtrlerlne karşı himaye 
ve muhafazasını iatemektedır. 

Dava, müheyyiç neşriyat dn· 

vasıdır. •Alev yağmuru• is

minde bir şiirde Konya lıava-

!isinde köylülerin derebeyleriıı 

tııgallübü altında l<aldıkfarı (ek-

!inde bazı şeyler yazıldığı nok-

dar sürecektir. . ..................... ·--··-···· ...... ... 
caktır. Bu müddet zarfında 

hangi mahkemenin müstacel 

işleri ,etkik edeceği henüz bel

li değildir. Talimatnamenin teb

li~i bekl-.nfyor. 

tasından dava ikame olunmuş- Cumartesiden itibaren avu-

tur. 1 katların tatili de başlıyacak, bir 

Diğer dava, blr şirket tara- j ıırup, Avrupa 5Cyahatına çıka· 

1 B k ca~tır. hndAn açılmış o up « u ne epa-
Ceza mahkemeleri, yirmi a~us-

zelik!• serlevhalı ve şirkete 1 tosta fatil edilecektir. Tatiller , 

müteallık görülen bir yazı se· ı beş eylülde nihayet bulacaktır. 

bebiledir. • Seyahat t•Yiası - müddei 

Mulıaktme, gazete vtkiliııin umumi Kenan B.in Ankara seya-

Yeni neşriyat 

Borsa rehberi 
Kambiyo bonaoı 1aralından pek 

çok gayre! aarlılc ilk defa olarak 
tertip ve netredilen bu eser, malı. 

yat ve iktiıadiyatımıza ait tarih'· 

nazari ve ihtisaıi hayli n1ühim ve 

müfit malümaıı muhıevi bulundu~ 
gibi hona iıleri ve saire huıuounda 
ameli bir kıymeti de haizdir. Biiyiık 
bir noksanı ıelAfi eden bu eocrin 
nqrlni ilım hayatımız için bir ka • 
zanç ıelaldi eder ve alakadarlara 
mütalaa .. ru tavaiye eyleriz. 

fstanbul moh/ıemei 0$hye birinci' 

licoret Joiruintkn: Veni Camide 
13 numarada hazır elbise tica. 
retile meşgul iken 17-7-929 ta· 
rihinden itibaren ilAnı iflasın4 

karar verilen Hüsmen efendiniıı 

mesalihi iflAsiyenin rüyeti zım· 

nında aza mülazimi Suat beyiQ 
Juj komiser ve avukat Ziyaettio 
beyin muvakkat sendik tayinin~ 
evrakı delatiriııin mahkeme cel· 
bine mağazasile eşyayi zatiyeİ 

byetiyesinln tahtı temine alı ıı. 

masına karar verilmiş olduğun• 

dan esaleti sendiği intihap olun. 

yapıyorlar . 

Notaya milli hUkllmetin Sovyet tebaasına ve tOccarına daima iyi 
bir kabul göotereceği beyan cdtlmelc surctlle nihayet verilmekte 
ve Mançurlde Rus tebaasının tevkifi hususunun komilnl•t propa· 
gandatına mlnl olmak ve siikOn ve lnll~alflt muhafaza tlmelc için 
lüzum görülen tetbirlerden olmak itibarile haklı oldugu ilave 

evrakı tetkik etmesi lçiıı 22 hali hakaındaki şayia, teeyyüt mak üzre eshabı matlubun 7 
eylUI 929 cumarteei saat 14 te 

etmemiştir. Şimdiki halde böı--Son olarak F enerbahçe Stad
yomda Taksim Yeni Yıldız 
tahmile bir talim mUıabalı:uı 
yapılmıı ve bir bire berabere 
kalmıttır. Sonra Galatasaray 
takımı k11rnıazamı B. takımına 
mensup oyunculardan mürekkep 
zayii bir ekiple Pera talı.ımıoı 

sıfıra ltarıı 6 saylle yenmittir. 
Bu cuma da Fener gene bir 

Rum takınılle Stadyomda maç 
yapacak, Galata•aray da Bursa 
da Bursa muhtclllile ltarıılqı· 

nkhr. 
<ialatasaroy BurMya 

nasıl gidiyor'! 
E.'lvclce haber verdiğimiz 

Calaıa.arıy tıkımı Boraaya 
tyi bir oyun göstcrmek ve sıla 
bir hamlık maçı yaplllll olmak 

için ltuvvetlı bir heyet halinde gi-

Geçenlerde lskeçede çıkn 

Yeni Adım reliklmizden nak· 
len lskeçede yapılan atletizm 
şampiyonasında Kara Ali is

minde bir Türk atletinin 
ı 00, 200, 400 metre koşu

larla Yunan rekorlarını kırdı· 

ğını ve ayni zamanda (6,32) 

metre uzun atladığını yazmıştık 

Yabancı memleketteki kar-

deşlerimizin yüzünü güldilren 

bu kıymetli Türk sporcusu-

nun elde ettiğimiz resmini 
dcrced!yoruz. 

lngiliz ve Amerikan 
milyonerleri arasında 
atletik m'llsabalcalar 

Londra, J 'l (A.A.) - Nev
yorktan Deyli Meyle blldlril-

decektir. Gidecek oyuncular 
tunlardır: diğine göre mezkör şehir 

Kaleciler: Rasim, Fuat. Mü· yüksek mali mahafilinl temsil 
daliler: Vahi, Burhan. Mua- eden bir zut yakında Lond-
vinlcr: Suphl, Jbrahim, Muam- raya gidecektir. Bu seyahatin 
mer. muhacimlcr: L. Mehmet, istihdaf ecclği maksat lnglliz 
Şarlli, Necdet, Lltif, Rebii. ye Ameı;jkan milyonerleri 

Ni ıat ve Muslıh beylerin de arasında bir seri atletik maç-

olunmaktadır. , 

Nevyork, 17 ( A.A. ) - Nevyork .. Vorld gazetesl, Çin
Rus buhranı muslihane bir surette halledilmediği takdirde 
bu buhranın Kelloıç misakını ateşle vaftiz etmiş olucağını 
yazmaktadır. O zaman misakı imza etmiş olan diğer dev
letler bu misakın bir mana ifade edip etmedllti \ıususunda 
bir karar vermeğe mecbur olacaklardır. Bugünkü ahval ve 
~rait dahUlnde meseleyi idare etmek vazifesi evelden mu
ayyen fikri olan ve mütereddit bulunan diinyayı muahe· 
deyi kabule ikna etmiş olan Amerlk;ıya alttlr. 

Moskova, ı 6 (A.A) - lzvcstlya gazetesi Şanghaydan 
gelen malômatu nazıırıın Nankinlilcrin Çin şıırk şimcndüfer

lerl hııdlscslnlnl ehemmiyeıslz göstermege çalıştıklarını kayd
ederek bu hallisenln demJryollarının ıJşgnllne muadll bir hn· 
reket teşkll ve 1924 ltilA!ıııı alt üst ' ettlltlni yazdıktan son

ra diyor ki: •sovyet elkdrı umumiye~i namına Çin asker· 
!erine tehlikeli oyunlarına devam etmemelerini bir kere 
daha ihtar eder ve kendilerine bu gün(in Sovyet notaöınd4 
beyan edilen son gün olduğunu hatırlaurv. Eğer, işgal ha
reketinin nıüsebblplerl siyasetlerini takipte devaın ve Sovyet 

Rusyanın uzattığı eli kabulden lmtinıı ederlerse o zaman 
inat ve reddin neticesinden temamtle kendileri mes'ul ola

caklardır. 

Avrupayı tensil 
lar tertibi için Londra ban

scyahata ltliralderi muhtemeldir. 
kerleri taralından izhar olu- Sulh irin tehlike te•kll eden m'll"'•dele lmkan-Mıtat B. ma1eretl haoebıle gl· " r "'" 
nan arzu etrafında li\zım ge- l k k k demiyor. arına arşı oyma iizıre 
!enlerle müdavelei efkarda 

~~~~~~ 1 
Giray ve Mütevelli Mehmet bulunmaktır:__ ____ _ Fransız hariciye nazın neler yapılacağını an tıyor 
Leyler refakat edecektir. Gala- Paris, 16 (A.A.) - Fransız meb'ıısan meclisi, borçlar 
tasaraylıların bir kısmı bugün, hakkındaki itllAflara ait miiznkcrata devam etmiştir. Hlikömet 
bir tt•mı da yarın g;deceklcrdlr. itimat meselesini lleri sürdüğünden tasdik . muamelesinin te-

Yarınki Futbol birini talep eden tdkrir, 239 reye karşı 304 rey ile redde ~ 
Yarın Stadyomda F enerbah- dilmiştir. 

çenln maçından baıka lstımbul nl. Franklen Bııyon bir takrir vererek tasdik muamele. 
sporla , Süleymanlye arasında sinin Young pl~nıııın al&kodar devletler tarafından kabul 
geçenlerde yıırı bırakılan ~rli edildikten sonra icrasını talep ctınlştlr. 

müsabab." • . ., r-lılccek Kadı- AD LE R l\I. Briyan, Amerika ya borçlu olan ı 5 devletin harp ha. 
köyünde lık maçlar 'a devam sarlarının borçları ile beraber hesap edilmesini talep etmek-
olunacaktır. te oldukları ve maamafih bunlardan 13 iinlin sahabet mad-

F utbol heyeti bu huou•t• ıu YAZI MAKINALARI desi olmaksızın Amerika ile olan ltllAfları tasdik etmiş bu-

tcbliği göndcrmi~tlr . Avrupada 18!?8 ıcnede ılk lundukları suretinde eevap vermiştir. 1\1. Brlyana nazaran A-
lstanbul mıntak8'1 Futbol Jd ı;,, imal edilen bir yazı maklnasıdır. merikanın başkalarına bahşetmekten imtina etmiş o u"~ şe-

~:~~in!enn~ ı~! ~:ı'ı::~ ~;. Ştmdiye kadar blitiln dünyada yi Fransaya bahşetmesi için hiç bir sebep yoktur. Bunun 

380.000 ADLER l\ılAKINASI üzerine 1\1.Franklen Bııyon takririn! geri almışur. 
sabal.:alar aı•iiıda yazılıdır: 

K utılmıııır, Adler malcinası en Bu sırada söz alan M. Blum, Almınyanın haklkl miikei· 
K~dıköyüı.de: asımpııta·Da· 

ril~ş&faka saat 19 hakem Nec· iyi bır makinadır Bir Alman lefiyetlerl yalnız tamirattan ibaret olduğundan borçların 

B 
mütelıauısı idaresinde lstanbulda ilgasını derpiş eden sosyalist tezine nazaran h!lkômetl bir 

mellin . k k ki Stadyomda : Süleymanlye her güna tamir için bir atölye tahdidi tcslihat ve ha 1 i surette sulhil temin slynseti ta p 
lstanbulspor ıaat 17 hakem açılmııtır. Adler makinaların etmeğe davet eden ıakririni müdafaa etmiştir. M Bulme 
Aptullah B. bat acantası RIŞAR VOLF cevap veren :\I. Brlyan, hükumetin sulhün menafllnl ihmal 

Bu müsabaka on sekiz dakika Galata Voyvoda Hanı 7,10 etmiş olduğu söylenllmiyeceğtnl bizzat kendisinin ve bü· 
dört ıanlye olarak oynanacaktır. Galata posta kutusu 447 kOmetln Lokarno ve Parlste kemali faaliyetle çalışacaklarını 

Boks maçları 1------------ ve Fransanın Cenevre protokolunun v!lcuda getirilmesine 
Yarın Tepebaşındaki bah· Azil önayak olduğunu hatırlatmış ye demiştir ki: 

~ede boks müsnbakaları ya- Ehreinıtcln ve Toledo ilca- Hükumetler arasında aktedllecek konferanstan tam ve 
pılacaktır. rethanesl , sabık tahsildar ve kafi bir lt'laf ortaya çıkacaktır. Fakat, 10 seneden fazlası 

Sekiz çı!t müsabakanın plbyesi Moiz Sımon efendinin için tahminatta bulunmak, kat'! sureti { tesviye sadedinde 
içinde küçük Kemalle Sıtkl ızlcdıldialni ve mumalleyhln söylenmiş iyi bir söz olmaz. Yalnız, Fransanın etvar ve ha-
arnsındakl kar~ılaşma bilhassa mezkor ticarethane namını ne rekAtı kAfl değildir. Fransa ile Almanyanın miişterek hare-
şayanı dikkattir. Boksu ya- fılııokı, Bioh, Kadburl , Bor- ketleri pek başka bir ehemmiyeti haiz olur Fransa hilkO-
kınd•n bt:en bu iki kıymetli nvıl çlkolata11 gıbı emı .. yı aat- meti, 12 lı!ci işgal mınıakısının tahliyesi lmk!nlarını derpiş 
ı. ·~rün meraklılara cazip malr. ne de pua ıohail elmelc etmiş yalnız sulh olmıyacak, belki , Avrııpanın muhteli! 

· evkll bir müsabaka gös- · '"·~ olınadı~m muh- devletleri arasında umumi bir ltildf olacaktır. 
• :ıt-.. ., 1 • A 11 ı ;,. •·· • '" · vrur 1 >' ··llci hakkında M. Brlyun bir· 

temmuz &ıbalıına bırakılınışlır. 

Tatil başlıyor 
malıkemeye müracatlan ilao 

le bir seyahatın mutasavver 
olunur. 

olnıabığı haber alınmışhr. Mild- ı-----------
Hukuk mahkemelerinin tatili 

cumartesinden itibaren başlıya-

dci umumilik, icabında telefon
la muhaberede bulunmaktadır. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum 
müdürlüğünden: 

idareye IOzunı olan 

1,000,000 (bir milyon) boş şişe 
Nüınunesine tevfikan kapalı zarf usulile mübayaa edilecektir. 

Zarflar ıo A~uüos 929 Cumartesi gllnü saat 15 e kadar muba-
yut komisyonu riyasetince kabul olunacaktır. Talipler şartnameyi 
komisyon kitabetinden alabileceklerdir. 

Zonguldak Yüksek Maaden i\liihendis mek
tebi müdüriyetinden: 

Zonguldak Yüksek Maden mektebi, leyli, meccani ve 
tahsil müddeti dört senedir. Birinci senesinde münhasıren 

ilse mezunları kabul olunur. Tedrisat ı teşrini evvelde baş
lar. Girmek istiyen lise mezunları mektep müdüriyetine bir 
istida ile beraber lise şehadetnamesi veya muvakkat tasdik
namesi, 6 foto, sıhhat raporu ve nufus tezkeresi ve aşı 

şehadetnamesini göndermeleri ve adreslerini bildirmelidirler. 
Kayt müddeti teşrin! evvele kadardır. 

çok devletlerin buna muvafakt etmiş olduklarını beyan etmiş 
Ye "A vrııpayı diğer memleketlere karşı değil, fakat anarşiye 
ve sulh için bir tehlike teşkil eden mücadele lmk!nlarına 

karşı yeniden tensik etmenin bir zaruret olduğuna kallim, 
demiştir. 

lranda asiler yeni bir muvaf .. 
fakiyet kazandılar 

T ıhran, 16 (A. A. )- Geçen pazar günü Sefidaıe civannda hükfi
ınet lı:ıtaau ıle kıyam eden Bahıiyariler ara11nda bir müsademe olmuııur. 
Hü\:omcı askerlerinden birkaç kiıi yaralanmııtır . Aatler Urcinl tıgal 

et mitlerdir. 

Hicaz ile fran arasında 
Tahran 16, ( A A. ) lbni1tuut ile müzakereye girişmek için geçen 

nlıanda Hicaza gönderilmif olan lran murahhası aglebı ihtimale nazaran 
vazilcıinde muvaffak olarak Tahrana dönmüıtür . lbnisauudun yakında 
T ahraııı bir heye! gönder~ bildirilmektedir. 

Lonrada bir tayyare sergisi açıldı 
Londra, 16 (A.A) - Dlemplyada tertip edilen beynelmilel 

havacılık aerg!sl bu aabah prens dıı Gal tarafından açılmııbr. Bu 
sergide alel&de bir ıondurmaya ı~cak kadar lciiçük ıayyaralerden 
baılıyarak :yırml kııı nalcledebllerelc derecede btiyiik tayyarelere 
vanncıya kadar her nevi hava gemisi teıhlr olunmuıtur. Sergiye 
lttlrak eden lırmalar, Amerikan, l.veç, Franoız, Alman, ltalyan 
Çek0tlovıkıır. 

Sırp - Bulgar münasebab ve Fransızlar 
Paris, 17 (A.A) - Pöti Parizyen g~zetesi dün M. Briyan ile 

M. Burof arasında cereyan etmiş olan mülakatın son zamanlar
da endişebahş şekilde sık sık vuku bulmakta olan hudut hadi5e· 
!erinden başka bir mevzua ait olmıyacağını yazmaktadır. MezkQr 
gazete, meselenln ne suretle halledilirse iki komşu millet arasın
da dostane münasebat tesisi hususunda i6tical edilmesi muvafık 

olacağı ıniltaleasını serdeylemektedir. Çünkü: Bıllkanların sOkünu 
ve avrupanın sulhü mevzuu bahiatir. 

Paris, 16 (A.A) - M. Briyan, elyevm Pıri&te bulunmakta 
oltan Bulgar hariciye nazırı M. Burof u kabul atmlştir. 

Büyük bir gemi battı 
Santlago, 17 (A.A.) - "Abato,, vapuru kazaya uğra

ramışur. Taifeden yalnız bir kaçı o civarda bulunan bir 
gemi tarafından kurtarılmışur. Kaza mahalllne gitmiş olan 
muharipler 43 klşideıı murekkep olan taif~en bir çotunun 
cesctlcrinl ı;örınüş olduklarını blldirmlflcrdk. 

lstonbül Maarif Eminliğin· 
den: Bu sene f stanhul 

Erkek muallim mektebinde 
açılacak kurslar, bu ıene 

kurslara kanunen iftirake 
mecbur olan muallim mu

avinlerine hasredilmiştir. 
lstanbul erkek muallim 

mektebindeki bu kurslara 
münhasiren lstanbul, Koca· 
eli, Bolu, Bursa, Çanak· 
kale vilayetleri muallimleri 

alınacaktır. Bunun haricin· 
de kimse alınmıyacağından 
beyhude müracaatta bulu· 
nulmaması ilan olunur. 

İyi ve zengin bir 

Krom madeni almak 
arzusundayız. Teklif at: Ri· 
tar Volf, Voyvoda han No 

7, 10 Galata posta kutusu 

447 ye gönderilmelidir. 

J.ıanbul mohl(emel asi/ye 
birinci licorel dairesinden: l\leb
Iagı miiddca bih ( 5000 ) 

Türk lirasının 13 tc~rinlevvel 
339 tarihinden itibaren ms 

faiz ve nıesarifi muhakeme 
tahsili mutazamnıin olma~ 

üzere :S-urlyc hanım rnrııfırı· 

dan Beyoğiunda tarla başın· 

da 55 numaralı madam Ede· 
la nın pansiyonundıı ınııkirı1 

Adıınalı fiağdadi zaclc :\bdiif· 
rahman bey aleyhine mBlı· 
kememizden 12 te-rini~arl 
339 tarihinde sadır oıan 

lıiiknıii Ylcahiycyi haıi i>ıib• 
5al olunan 30-5-'l29 tarihi 
ve l 65 aderli llı\m sıırcıı 
musaddakası ikmnetğlilu ın.:ç· 

hu! bulunan m'.ılıkômıı alcyb 
Aptıırruhnıan beye tebli~ o· 
luııamadığından buku!; ıısııJıl 
muhakemeleri kanununııP 
142 inci maddesinin bahst:f 
!ediği sel:lhiyete binaen iJ<l' 
nen tebllğat icrasına kııf'11 

verilmiş ve mezkur il:ln ırıa<1' 
del mezkıırenin birinci rıı.rsJ 
mucibince mahkeme dı,:ın· 
hanesine tıl.llk kılınmış oıdır 
gundan kanunu me<:k0f11~ ., 
144 el maddesi muciblP' 1 
mahkömu aleyhin Hanın ııcı', 
tarihinin ferdasından mutetı'1 
olmak üzere iki ay miid0'1 
zarfında tariki kanunlY'~ 
müracaat etmediği sıı''1 

,l 
~alifüzzlklr kanunın 405 ~,P 
maddc51 htikmunı tevfl~ I' 
mahkemeye kabul olunoı•1 
caıt il&n olunut. 
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~~~a~y-ıf_a ____________ ___ 

,~t~:wb!:{~~nvt::~r~~~ -!!~~purıar 
t41DT Temmuz 

Venı çıkan Kırmtzı kordonlü 

ri be: ı !! ................................ :::::::::::::::ı 
Y<. en ıstikrnz e) lcdiklcri •••••••••••••••••••••••·•••••••• Rnk~ a rakısı 

~mlak ve Eytam bankası 
lstanbul şubesinden: iki bin sckfa yifa~ Jirııya mu-

Seyrisef ain 
Satıhk hane 

mr kcr~ tecrübe ediniz. Çok memnun kalacaksınız. Her gazino ve her bakkalda bulunur. 

Ankarada deposu: Bomonti bira deposudur. 

kabil birinci derecede bir 
sıra numarn1:He ipotek irae 
olunan Be~aziçinde Bebek 

~~;:· i:~.~~be~ti~"ı~;. Hilaliahmer cemiyeti mer -11 ~ cedit 182-2 numaralı k , • ı d 
rnuknddema hır cıyevm ıkı Trabzon ikinci postaiı ez f LJ m LJ m 1S1 n 8 n • 

Merkez ncentesf: Gıılnta Kapril 
b~ımdıı. BeyoK!u 2562 Şube 
ac.entesf: Mahmudiye Haru altında 

f t nbut 2740 
ILA ~ 

Esas numarası mcvkU No. cinsi 

l\luğla vilayetinin l\lilcls 92 Boyükadada Yalı mahellcı!nde 3 han~ 

t.cmhıalmlkran 
hra 

125 

b:ıp h:ıncnin nltı hisse itibn- ( IZMİR ) \'apuru 18 Temmuz 1 

tile dört hı' sc .. ı· J ıu·sevin p b k G l t t Esl:işdılr cı\'anncla Knracaşehir: l-6yaııde Porsuk suyu '.ı:enarındıı co • 

kaz sının kızca.g-ız köyünde T opuı sokıığıoda 
1 

dan ıalıp· 
Balada evSafı muharrer hane btlmüıayede satı acağın. _ _ t ~imal en kızcağız köyil cami- adıf aıartesı gunu saa 

inden nkdağ tcpe'slnc müsta- lerln ihale günü ohm 5/8/29 tarihine ınüs P . 
_ ı J c.r1:cm e :ı ıınıı a ata nn ımın· ı · 

Ziy, h bir hl. esi Iliıseyhı d,; huckcık Zongoldok, ine· ıniyeıımıu .ıı. bin dönümü hbtli "':: ve d&1 yllz dönö'"U cılılil< d~ 
Siir"'~.·rı ı.L, Jerı·n uhd . .'it'ndc b 1 •5 ~ U~ . lınJekı bentten sulan:ıbı!i:- ceman (.ıd0.3) d&nüm arazi ı.lraat edı -ı u ; - . o u, Inop, ... amsun, 11) c, ah de 

kim, Şqrkan akdağ tepesin· on altıda ıubemlze mDraC3at eylemeleri. 

den Kemer tepe YC buradan } ] " ka S Q S l 
olup bor""ln "crilmeme- F 0 d C T b iizere ~ ; 5 sene müddetle kir:ıya verilecaili. Mezlı:ur aruI d ı!in ~A • atsa, r u, ırcıun, ra zon, lı: 
sirı len dolayı kırU)e:;ı gün Rizeye gidecek ,c dcnüıte Of, dört y6ı .hııyvan bannabi1ecek aynca bir tn de \•ardır. l<irlıama htl • 

Hacı lstemat brığÇC!ıi civa- 1Wa ıruicat mun.a 
rındııkl nokta! s:ı.bitey.e hntu k 

'lltıdd 1 i ' "enlerin •eraitini öllrcnmelc üzer~ E.ski~eh!rde Hılıılıahmc; cemiyeti ct.e crn kılınan mi.iıa· Trnbzon, Polaıhane, Gireıun, J " t1 ~ 
Ytd tinde iki bin lira bedelle Ordu, Fatsa, Snnısun, S:nop, mer~e:ı anbarı miiclurıyetine müracaat etmeleri. 

mÜ!ıtakim, Cenubcn bu nok- ~ K. B. M. re ,t 
d S ·ıe Kavacık f ulile münal\as.ıya 

ta an an çay 
1 

Mektebi senelik malıruk.ah kapalı zar ~ her gün mü· 

:~~"\\~h~:ai~dcı.~~ı!~. ~~i lnobolaya .:_W_•y•rnk s.Jocelctır. 8 a l ı ~ es ir u i IH y eti e n & Ü nı eni ~ H i nı i si n ~en : 
fl,l!'l'!edığindcn mti.zııycde bir izimir sürat postası Balı~esir vilüycti firengı mücadele.;i için lüzumu olnn 6000 fıralık 

deresi teltlkJ noktası ch·a- konulmuştur. Taliplerin feraitlni ökrenme~ ~~e~:fterd:ırhk blnt· 
rmdaki noktai sabitcyc, gar- nakasaya iştirak itin de 24-7-29çarşanba ~a gelmeleri. 

ben bu noktadan yeni köy 1 ~s~ın;d;a;ı;nti;~~·;se~sa;t~ı ;:zü;r;a;ie;y;;cm;ü;b~a;ya;a~k~om~ı~sy;on~u~na~~~~~, . ~r tcınd1t cdilmlştlr. IGÜLCEMAL) vaparu !9 N .... ı,.,,a.ı., 1000 liraTok Bı,moıcnol ve 300 lı,.d.k "l•idiıetı z<ybak 
l lu..tudu· A YSe Hanım ve- Temmuz Curr..ı. i4,3o dıı Galata müstalılebi kapalı ı.arf usulıle J5 • 7 - 929 dan t5 • 8 - 929 tarihine 

r I • · rıhhmındım harelcetlc Cumar!C$i ele 

camilnden bilmürur mebdei li 
hudut oıan; kızcagız camiinc lstanbuı Vilayeti Defterdarhğı ilanatı 
hattı münkesir ile mııhdut '1-~::::..:::.:;.;.~~~~~~~-===~ . t Cl'inlıı "hır m .... h:' 1 l'ı ve t ' p kadar münal:asaya lro11ulmu~ıur. Talıp' olanların şartnameyi 6{,>Tenm ~ ... o.u •ahahı ı:nıre g;dece" ve azar ı 

te bir t:ırnfı Hüseyin nğn 14,30 da İzmfrden harcletle üzere encümenJ Yilayete yeya fırengi müca8ele ıabahctine 'hıuraeaat ey • 
il b da Alman sefaret· ve mcsahai sathiycsi ( 532) tQ- Kiralık. kulübell arsa - Tara '1;8 _ d 7 

l an .. :.ı bir tarafı Ligor hn- Pazcrtes1 sabahı gelecektir. lemeleri ılan ol•mur. ' 

tlt'Si r:ır.ıfı rııbii vercsel mu- Vapurda mül.:emmel blr or- , ~·1 _ ·----- •• 

d ·k. · 'k k' 50 lira Muzaye e cerlptcn ibaret arazi e ·ırap· hanesı yanında, senelı ırası ' d ft darlıkta 
çı zade Hafız Emin bey Ağustos .929 çarşamba günü saat 15 te e er 

nı:ınc L 1 ili keı:ıra Ye cnzbımt mevcutrur. 
b Yamu; nhır ma ıa ve p JVE R rarııfından aranarak meydana yapılacaktır. . . . " temilatın· 
azen c:ıd1.fesi ile mnbdut AntaJya Postası ~ L· rr. 

dl nJ uz yetmiş Jld metro ,. ANAFARTA)vapuru 21 Temmu:ı 
çıkanlan Zımpan: madeni -O. Kiralık bostan Silahdarağa çıftJ~~ı ;.uş 

27
6 lira 

(GO) sene miiddctlc mlıma- dan a~a bucağında 6 dönümdür,. scnelı. · 1~:.1zayede 7 
)°l·trniş beş santimctro terbi- p.um- 10 da Galata nhtunından 
f n l · hareketle lzın!r, Küflü\:, Bodrum, 

ilc)•h Uhdesine ihale olunaca- olup 3 ,sene müddetle kiraya verılecek:ır. d l~kta yapı· 
ğından bu bapta itirazı olnn- ağustos· çarşamba günü saat 15 te De ter ar 

·PARIS 
l c arnziden y'iiz altmış A _ .ı 

b Radoa, fethfye, Fınıke. nuhuyaya eş metro murabbaı cedit gidecek ve dönlittc mel.kor take· Iann tarihinden iti- lacalctır. · . . . ü temilatından 
,
1
82 nurprırah birİ6 ve sek- leJerlc bitlikte Dalyan, Marmafü, 

s~n metro murnbbaı 2 numa- Sabz, Çnııalka'lc. Celiboluya 

barcn iki ay müddet zarfıh- >f. Kiralık· bOst<ın - Silahtara§'a çıftlıtı. mb" ş t nı sene-
da Ankarada İktisat vckMc- h · ı d ·· .. b ·· -k Parovahç os a ' 

la ta mınen a tmış onum uyu • a verilecektir. 1 :ilı bar.ıp hane mütebnkisl uğr3yar~ gelecektir. 

bah\ı:dir. l\füştcmil:ın: ahşap Bartın l.tilı:s ve surat Poıtaıı ESANS tine ve mah~Jllnde \'İ yet llk kirası 225 lira 3 sene müddetle l<lray t 15 te 
makamına ha arzuhal miira· Müzayede 7 Ağustos 929 Çarşamba • güf!Ü ~aa 

:~ iki buçuk kattım ibaret Elekıırikle rnllcehhe7. rııuntauun 
up 2 numaralı hane iki 

caat eylemeleri ilftn olunur. k 
_ Defterdarhkta yapılaca br. d b una bo•tan 

Üsf?jiJar Tapu başmemurlu- + Satılı~ an*°z - Silahdaraga çayırın an l 0 üzayecle 
ğunaan: Üsküdarda Solnksinnn d h lık h men bedelı 83 ıra, m 

• ... ()$YON 
1 

l •• 
kattır 182 numnra!ı h:mcyc kıımaralan ve iüverte yokulann~ 
Çift kanatlı ah~ap k:ıpudan rr.nhsus n:uferran mahalleri havi 

IPUDRASI mahıiılestnde Bülbüldcre ca<l- lçln e 8 ır ve saman ' mu am def darlıkta yapılacaktır. 
7 agıat<» 929 çarşamba günll saat 15 te ter 'ki' derede 

ı;irildikte zı:mi~l mermer bir T k v 
C\· altı iki oda blr halıl, Ür iye18t=~~;/ERŞEMBE 

Od:ının birisinden yan ta.r:ıftaki 

d~nde atik 178 cedit 198 """' Kıralık bahçe _ Silahdarağada keml~b 1 1. bahçe 
ntrniaralı Ayşe Sıdıka Hanım .,,.. 21 d .. -m ku u e 1 
n:ı uia mukayyet bir bnp paçavra mağazası yanında on~ dd tle kiraya veri· Po.1ürr.öri L. T . P i V E·Bı -A. Ş , htanbul Ştbe;" 

h~hçeye knpıısu vardır. günü aut 18 de Sirkedden hare

ketle ( Ere li, Zonguldak, Bartın, 

füme il.zerinde tarih ve ma- aenclik kirası 200 liradır, 3 sene mu e b günü saat 
hiretl zlkrcdllmcksizin [kefa- lecektir, müzayede 7 Ağustos 929 Çarşam a 

?dtld:ır. sofoya geçilir keza 
hır oda ve sofodan merdi· Korica ~ile, Cide ) ishlelcrine 

\·enle jkhıd k tn çıkılır mer- azimet ve avdet edecektir. 

:=============:;~;====~ı · Icc mukabilinde mahcuzdur] 15 te Defterdarlıkta yapılacakbr. . da (B 02.) mar· 
ibaresi muharrer olduğundan + Sa!ılık otomobil- Bahriye s:vkıyat gataJl~· d 2~ temmuı Is~ ;.,ra ~ul Emvali metruke ilinatı uu hadz ue atA.ktıdar devair kalı , mUlıammen bedeli 2so llra. m02a>·ede tem 1 en 

. mcr t!,iıktnn merdivenle çı-

'• 
1 :ırak ufak bir gezlnti ma· i , .. r r 
1 uzerır.oe bir Oda blr mcr-
~ivcn altı kilar., merdivenle 
Çıl-.ıldıktn bir sofa üzerinde 
llJ oda sofadan diğer bir 

sofo) a geçilir, iç lçe geçilir 
tli1rt odn olup birisinde • ük 
d l:ıp odndım !nerdivenle 
\llt,Jdıkta bir som üzerinde 

. bir odıı ve sofadan k:tpuyl~ 
Cttafı demir parm:ıkhkh ve 
7.cmini çinko tarnsaya çıkılır 
bir harap hal~ sof adan ko· 
r· 1 
I( ora, oradan merdivenlerle 

Çtlcıltlıkta bir hnlA bir sofa 
uıcrinde dört od%4 ynn ta· 

r:ıftdki bahçeden harap ka· 
rUdan Zcınini tllS hartıp mut· 
~~ girHdiktc b!r hnl! mut-

, kt:ın bir luıpuyla zemini 
ta b' 

ır koridor geçilir bir 
.lllcrdi\'en altı kömürlük ve 
l..(n • 

'
11nl mermer tek kurnalı 

· Uzerı tonos hamamı vardır. 
fi .. hÇLnin etrafı kısmen tel 

I' e kısrnen tn!; duyarla mu-
ıat ~ 

olup bahçede mermer 
\l~ıziıkJ b 1 ir kuyu \'c mermer 
Utunıu b' 

ı ı ır musluk vardır. 
aı.cde hissedar Nedime li 

shı~indir. Cedit 2 numaralı 
atıcyc y 

<:Ht Oğ\lrtçu saknğındald 
k<tuntlı kapadan girilclik

tr- ~~ t 
6 t 11 harap bir mutpak 

tolda o· 
h ır oda bir kömürlük a np 

b· ' nı~rdh enle çıkıldıkta 

l . r ora iızerinde iki oda 
)Jr Jı )A 

1.. :ı « mevcut olup bu 
.ııanc u 
1 ınuıniyetle harp ve 
>o~ttır Ve baldda ber tafsil 
l'rıuharre 
ıntıh• r J 82 numaralı hane 
r ,:ıcı r mirdlr ve hancle
Jfl cadde üzerinde üç tarafı 

f:trlkti 
rrı r 'V'c her ikisinin ta:ma-
1· 

1 
[G700] altı bin yed! yüz 

ırauır. .. 
l\Jczkor his clerin Jştirasına 

, c d zamla talip olanlar 
i ti . uba f:ıııa rnalOmat olmak 

~enı r bl .... , . ye mustp kıy· "•Ctt 
· nu ~uh. mmenesinin ;üzde 
ve: nısbctindc pey akçcsJnl 

929.594 . dosy~ numarası-

Fazla tafsilli! için Eminönü, Rıh-

SATILIK EMIA .. K VE ARSA _ Bec:iktac:ta Ab~ ve e~has yar ise bir ay zıır· ı 929 çarıarnba gllnD Defterdarlıkta. ~d.: . ti garajında 
v " S Fında milracaatla. tesblt et- + Saıılıl( otomobil - Rüsumat mu unOOOyc I' müza-basaA-a mahallcsmde cedit kuyu sokağıncja cedit t~rilrnt1i IUzum aksi takdirde ( Ri ) k ı hammen bedeli 3 ıra, f 
d k u zer mar a ı, mu b .. nü de ter· numaralı- hanenın o·eaeli 8 taksitte Ö eqıne "zre ·hazin ı ~kedlleceğİ .ilAn olu- yed• temdiden 24 tcmmut 929 çarşam 8

1 

gu tım hail ı numaraya müracaat. 3000 lira bedeli muhammen ite ve Osküdarda f hsaniye nur. ,_ 

k•-~ ---------~- darlıkta yapılacaktır. .. mahallesinin Tdeloa 2684 mahallesinde ve caddesinde cedit 68 numaralı c!ü ~a- /s1an1nJ mah.t<md mllge hı- .A. Satılık ga,.ıe imtiyazı - Arapcaınıı , katında 
ft 'Y ğ} 1 k d 'Tinci Ucartl dalrcsfntkn: Dokuz Yanıkkapı sokakın a o: apahr 'b' K taki P.apadop os 
aa=.-:c:-.::::-..:::::::ıı:===a:::::::==m. 1 mn 95-120 hissesi 250 lira ve Kasımpaşada . Hacı .,,.. d 

2 
N bmanın zemın 

1 i ~z e ence en Ferhat mahallesinde Altı ocaklar ve birinci_ . o ~ltın. a } Uz dört liranın mna masarili Metaritmisis gazetesi imtiyazı sa ı ı d ~s müz.'\yedeye 
Aıle balOSU cedit 21, 23, 85 numaralarla murakkam ıki dukkanı mnbakemc tahsilin! muıazam- efendinin vergiye olan borcund!n o "6'. tan1ıi ilı\nda 

müştemil hanenin nısıf hissesi 400 lira peşi bedeller mııı olıiiak üzere N. A. p konulmuştu. Talip zuhGr et.ne~esın~ ~e /ı 'f nıip olan • 
18 temmuz P•rtembe al.ta- ile 6 • 8 • 929 tarihine müsadif Salı günü saat IS te Dabay biraderler şirketi ve· itibaren bir ay müddCtle temdıt. edılm!ş '~tl~n. mından ldbaren her P•rtembell müzayedeleri mukarrerdir tali pi erin bedelôl,t ıDe~kUrC- kUl 

8 
vuknt F ranko Ef endl ]arın Beyoğlu kazası idare heyetine mora da (M.,,..dcs) 

alqamı il nin '/, 1,SG hesabile teminat makbu:darile Emvali tarafından Fatihte Altay m•- ti> Satıl~ otomoi>ıl - Bahriye sevkıyat garajın diden 24 ;Aı navutltöyünde deniz kar~ısıı~da~ metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri. hallesin de Yeni çeşme cadde· markalı, muahammen bedeli 400 lira, müzayede tem 

l.i nosfı.or Palas grand ~. M h .\iİndc ı ı o uümeroda llosnnlı temmuz 929 çarşamba gQnü defterdarhkta. - temllatından ~il " a rukat mu•• nakasa('.\ı AbdWlııh. Efendi aleyhine +Kiralık bostan - Sil!h~:r_ağadçil~[ğl :ı~~ kırası 2SJ lıra ·' otelın mııhteıc:m balv;alııt1e ~ .o . nıahkcmeınJzdcn 2u ununu- bucatr•ı1a çayu-dan muır .. so oönllm nı:· "'Mjluo ede 7 aRU~·· 
Ü cardeıı parti qark geceal» fi T •• t •• . h. .. s:ıni 1 'l29 tarihncdc sadır olan olup 3 sene mnddetle kiraya verilecektır • Y k 
IJI Dalodaellıisesel'best- ı u un ın ısan umum mu: hiikmü ı:ır.abiyi havi_ istihsal 929 çatfamba ııünü .... 15te Delterda.!ıkta ~:·'c::.ı· markalı 

• J f 'f ~ı d• • t• d "' · olunan 29 Nısan 929 tarıh ve I 22 + San~ otomobil - Defterdarlık datresı .,..
4 

temmuz tır, nnı ıte 1 eg ence . ırıye ın en: adetli il'mı gıyabi sureti mn- 7 l - d temdiden ~· 
a muhammeo bedeli 50 ira. muzaye e 

!! \'e hediyeler İ idare iı;in kapalı zarfla 613 ton mad<tl tömO O, 1!15 ton ko!: saddakası lkametgAhını ıeb- 929 çarpmba gllnü defterclarhlcı.. d hariciye rru· ~ Her akıam mükemmel caz- fi 64500 kilo lllAngaJ kömürü ve 1485 çeki odun alınacaktır. ll•Y• dil <."<len ve son lkametgAhı ~ Saııl~ oioniobtl _ Delterdarhk dairesin e, b d.Jı SOO i~ bant • dana , famıl • Otelde f!. talip olanların şartnameyi almak üzere her 2iin müracatları ve meçhul bulunan, mııhkOmun- (o._ ) kalı mubaaıınen e 
u bd 11 h Ef ndiyc tcb rahhaslığından rn devver, ocnz mar • ba günfi &fer-§ ıısri tesisat Alaturka Alalrania ~:: yevmi münakasa olan 27-7-929 tarihinde saat JQ.30 a kadar i1eyh A u 8 de h ku~ lıra. mfizayedc &emdiden 24 temmz 1929 çarpm 
iE şe.rvb, büyük %lyafetler, da- : tekili ve o•o 7,5 dan teminatlarını havi mektupl:ır.mı Oaiatada liğ .. olunmhakdığınleanl kanuunu- darhkta. . . mudurl.\ eti 
:: : . . • usulu mu a eme r net f: ğüoler lerdp ve kabul olunur. lj Mübayaat Ironırsyonuna levdı elınelerl. 

0 1 2 
ici maddesinin bahi ti> SaıJıJı · olomolıil - Sıhhat ve muavc li 

850 
lir~ 

:: Fıa~ar mutedildir t: hı· . .. d •• ı ·· nu . J!hl b. ı nen bede r 
ii . . ij Ta ısıye umum mu ur u- cyledıgı s." a ?'ete ınaen gClraiındn (Gcrli):e) markalı, mu 1~;~9 çar ... :ımba gunil l)ı; -
;: Te\efon: Bebek 1 S2 =~ il:lncn teblığat ıcrasına karar mütayedc temdıden 24 temmuz ' 
::::::::::r.b:::.m.1:::.-:::::m::u::::::::::f: '-" •• d • Bedeli keşfi 9900 ve küsur liraya balii ola.rı ,·erilmi~ ve mezkôr ilAm terdıırhkta 

Zayi gun en. Kilyostaki tahlisiye binalarının ta.~iratı Jrapalı maddei mezkurenin birinci 
Şile şubesinden aldığım zarf usulile ve bedeli keşfi 3000 ve küsur liraya ~nJ.ıg olan An~- f k , mucibince mahkeme 

:ıskcri tcskremi zayi ettim dolu kavağındaki anoorımızın tamiratı dahi alenı surette müna • ı ra.ı 
1 l kasaya konulmu,..ur. Her ikisinin ihalesi 8 ağustos 929 perşembe dh nnhnnes_ ine tallk 'kılınmış yenisini a acağımc an evvel- i' k kO 

kinin hükmü yoktur. gOaü s.tat 14 te icra. kılınacağından talip oıa~ıa:ıM ke&i~a~e ve oldu~ gı~l .:anunu mez · • 
~"raiti fennive listelerini nörmek üzre tarıhı mezkUı~ kadar ruıı 144 uncu madde i mu-Sırapın ... lıöyiinde 317 il" ı ta tJ 

Mahmut Oılatada Rıhtım caddesindeki idarei ıperkeziyeye müra.cu arı. cibincc mahkômunaleyh mu· 

.. r;;;;;c:S~a~fı~b~k~d~ü~ki!!!!kiii&~na:ı Devlet demiryolları . . e li- ~::~}b_~:rd~:. ne!~t::; 

il Çatıuyukebrrde KaJcıI~ .. 10
• ı manları Umumi idaresınden olmak uzcrheu··kbmi~i ay m:~:~:: 

1 .1 d '-k znrrındn 1 h~nda 46 numar~ı uıı; in ı F•rbctorıa tahvil edilecek köprülere muktaıi demir malzeme 
·- sk ki "" knr~ı turuku kanuniye müra-ıatılılctır. Talipleriıı U ü ar is- kapalı zarf usulile münakasaya J:orımuitur. · caat edebileceği rlya!)ctçc 

kele caddesinde 27 n'.IInaralı Münakasası 4 eylül çarşamba güuü saat lö da fuılclradJl De\._ 
IJ dültkincla Ziya Beye milracaatı. lct dcm.iryolları malze dairesinde yapılacaktır. karar \·crl!miştir. 
• '='"* Münakasaya i$tirak c~ceklerin teklif mektuplar~nı ve nıuvak- Sultanahmtt şallı maltl(emesi 

Zayi kat temiµ:ıtlarını aynı günde saat 15 30 :ı. kndar umumi müdür- icrasından: Bir dcyni mahku-
Vefa lisesinden aldığım ta&dıkna- liık kalemine vtnnelcri Uzımdır. t munbihin temini istifası 2ım· 

mc ile FatıJı askerlik şuhesindeıı Talipler münnkasa şartnanıelerinı 5 lira mukab'i!fnde Ankıır.-:- nında tııhtı hacze alınan 
da malzeme dairesinden, 1stanbulda Haydarpaşa maiaz::smdan fL'ırullttı mukarrer bulunan alnut oldu~um askert ,·eıikamı %a)'i tedarik edebnirler. " 

ettim. Y enliinl ala~mdan hübnü 90 parça Imd )"C dolap, 
L-: • • • • • • • MEŞHURU ALEM! r:ı:•t:J•IEl•l•EJ elıı· adet sandaI\·e bir olmadığı ilan olunur. Sa~+ · J 

===::::::==::::::::= "HARLt:.--v DAvı·osnN,, . ndet Oltfenle ErJpsulcanda nı mustashlbtn İstanbul icra V 
Yapur i kele i cfr:ınnda tcm-

dalrest müzayede şubesine MOTOSiKLETLERİ GE(MİŞI J{ rtıuıun 2ı inci pazar günü 
müracaat etm.el"ri v~ 24-Ş-929 • u " t 1.:•~ü~n 

)> Adedi mahdut oldufundan ılp~ulıhıbl y~ekte. • snat zc.vp on ıır c ,l,IU,Ju '" 1 

curlhlndc saat on dörtten. on • 
1 

edinlz • rede ftiruht edileceğinden t:ıı 
altıya kadar son müzayedesi iatlc;centaaı ." Galatada Voyv~ caddf!Sıin.f.e 0 ., : , Hp olanbrın }·~~1 -mezktJur-
lcra launaca~Qda müitcrll~in • manlı B•n~ıı yakınında Voyvoda H•nm<.\a No. 20 lE: du rucmu;una müracaa arı 
~lzzat v~ya 6llyckAJe hı.ızı~ . • • • • • • • • • f:lf il.ln olunur. 
butuhmalan tt•n ol\1Tlur; • • • • • • • • • • • • • ' 

r ilanJa;ı 
lstanbul Şehremane ı . 13 kuruş 

d 1• k fi 666 lıra 
Şehremanetinden : Be e 1 eş d.. necek muşamba 

olan merkezi Emanet binasına oşe . 
kapalı zarlla münakasaya konm~turk. c:if evrakını gör-

. almak ve Cy 1 . Taliplerin şartnameyı "d" l"ğüne gelme erı, 
mek için her gün levazım -~~. urJ u 28 ağustos 929 

d 'h 1 gunu o an d" r· teklif mektuplarını a ı a e d mezkur mü ur u-
çarşamba ~nü saat on beşe lca ar 
ğe vermelerı. 

Hudut ve sahiller sıhhat ~
mii.dilrlüğii emrazı ıs

hastanesi sertababe-
mum 
tilaiye 
tinden: 

h . 1 .Çl. 0 k:lnuns.ınl ı 929 
~ · tiUi'-·e :ıstanesı 1 (avdarpaşa f..mrazı ls ' J ku)ÜC YC m:ıhruJ.:ıt 

• .. liın 14 k:ılcm mc 
gayesine kadar luzumu o ·jb d'Jecc*indcn ye munn· 

. 1 J , surctilc mu ayan e ı t> •• 
n1iinnkasaı :ı en )C. •. d'f cum:ırtesi gunu sıı:ıt 
ka;>a 3. ağqstos J 9.29 tarihine~ m:d~eslnde kAf n Jst:ınbul 
J ..ı. te Galtıcııda K:ıramust:ıfap~a b b tinde Jcra edileceğin· 
Umanı sa.bili ~biye merkcıl sena a cm:ısraf komJ~yonunA 
den mi~ olanların y.cvmi mc7.klırhda gün mczkOr bastan• 

J • ntm,Jı; tizcrc de er 
\•c s.ırtaname C]l:l ~m 

1 
• JJln oJunur. 

idare n1cmu.rjpğuı • oıüracaat cınıc crJ 



l{~JE ~iRlllRI: 
'ft:rkf\•tde 

.. Kuruş 

1 .A) i·ı ı 150 
~ 400 

J_!ariçte 
Kuruş 

()()() 

soo 
6 • 750 1450 

Gazetemizde ~an şazı ve 
~simlerin bütün haklan mahfuzdur ---·· Gazettre göndcrtlt:cek nıel.:tuplann ilzerin~ 

idare içinse ( idare ), )"a.rıyıı aitse ( Yazı ) 
ı~arcıl lronulmall'dır 

Euılaı.;.an mektup1ann l&deelôdfl!, lnymntl• 
mukıı.ddereefa aıd.tuplara konuhmıt pnalamı 

ka;rbolmaımdan n lllnlanıı mOnderlcahndan 

lllılm 
1929 

. 
.. ''" 
TGrk mektepJ.ertle fay~lı eterlbı 
llAnlannda o/o 20 tenzil.At yapılır 

Büyük ve ya bir çok defa lçlo vırilen llAnlarıa 
! hususi mahtyettıkl ilAnların ilcretl 

idare ile .ımarlaştm\ır. 
' 

Cuetenmıı lıııuıu1 llb kahıal ed111 111: 

ll Al' TARI fE S1: 
Satırı 

6·8 inci sayfada 
s • • 
4 • • 

1 ı . .. 

Karo' 
ıı,50 

tS 
40 

12 • 1400 2700 
idare mesul detlld!T. 

stanbul, Babıalı, Ankara caddesinde "V akıt,, yurdu S.ıyısa 
H. S. H. ili.na\ aeentt1l. l 

l • • 
1-8 iocl sayıfa :b 
resmi ııaolar 

·-· 

~ 
}ıo 

.... 

---- - -
tc11970 idare 1~lcrl 1971 y:t7.ı tşterl J • telgraf: TIK po~tıt kutu~u: 43-

r 1 f Ağostos 9 2 9 da açılacak 
1 
Borsalar 16 Temmuz 1920 / 

•~r --==-==-... ====jr==r,~'~Ka~.o~dı 4 1 maliye müfettiş muavinliği 
ı Nukuı 1 musabakasına ait duhul 
l ı Jn~mz lırası ıooıı; 80 fOOS 01) 

. ~o ~~11::n dıraıımı ()0~~~ ~~.!~ ,:~: ~~~~ şeraiti ile imtihan proğramı 

l
j ~ ~~~,~~~~~· ~.mnt 

1 

~: :·~~ g·~~~ 00·~~ ~IAtfYE Yl~KALETİNBEN: 
00 ~4 ~o ı.cy Romanya 24 50 0024 oo 150 

~o Lımı Bulenr 23 oo so 29 00 so Maliye müfettiş ınuaYinliği için lstanbulda Ye Ankarada 
l Felemenk f!Qrlnt 82 so ı 2 so bir mus:ıb;ık:ı imtihanı açılacaktır. 
~.o Fraıım: fınng\ 169 O:> so ıea 60 00 İmtihana dulnil şeraiti şunlardır: 
~O llahnn !fr('tl 216 75 216 10 
w kur~n Çeko - Slovakya n2 50 122 150 I- Türk olmak. 
ı ÇN·voncte • soviyct • 0000 0000 2- Ali mel<teplerin birinden mezun olmak. 
ı Zelotl • Lelıistan • 22 50 22 50 
20 Dinar • Yogosıavya • 74 oo '14 ao 3- Yaşı yirmi dörtten a~nğı otuzdan yukan olmamak. 
~O Belçfktt frangı 0 o 'b 
ı Pczcta lfpanya 114 O 00 114 ° 4- Namzetler ilftn tarihjndc:n itı .1aen 3 ı / Temmuz 

20 Jp·ıçrc frangı ,!~ !: ,!~ ~ 929 tarihine kadar "Jııliye Vekaleti teftiş heyeti reisliğine 
1 

Mecidiye 1 ı,2s 11,2s istidaname ile müracaat edecekler ve Yereceklcri istidalara 
Çek aşag1daki enak ve vesaikin musaddak suretlerini raptedc-

L<ındra fizerloc bir lnglllz lirası kuruş 10~ 1 &O 1001 00 'eklerdir. 
?\c\'york ı TUrk lirası dolar 048 18,l!i 048 t:!,15 d 
Pıırls rrnnk 12 29,50 , '

12 
oo ao ı - Nüfus tezkeresi ,.e ikametgah a resi. 

Mfl:ıno • • liret 9 :o oo 9 2 ı ou 2- Tercümeihal varakası. 
Bcrlln • • mark t''2 oo o:ı 2!'1 
soryn • • • ıevn (! 37 50 6

! sc<o~ 3 - Askerlik mükellefiyetini ifa ettiklerine veya tecil 
nrukscl • • • helka 8 46 25 8 • 6,!50 edilmiş hulundnklarına dair olarak mensup oldukları asker· 
AmlFterdıım. • • florin 1 :"75 1976 ı·ı b i 1 \ 'l cınevro •• • rranlt ı c şu csint en a ınaca { resmi vesaı \. 

2 4& 7ı; OM2 (i(),~O . elit. 
Prag • koron 16 22, 50 ı's ':22 :so 4-· Mektep şa,!ladetnamc veya tac ımamcsi. 
Viyana • • ııilin a 4C,7, s 14ı,1s Namzetler imtahandan cYıvcl sıhhi muayeneye tabi tutu-
Madrlt • • pezeta ao o ~o 'lS 
Vnşovn • zel(ltl ! 1 2~.o : 29:00 lacaklardır. lazımgelon .şeraiti haiz olanlar tahriri ve şifahi 
Atına •dirahml 87 21 87 21 olmak üzere iki defada fora kıımacak musabakaya iştitrıık 
ll\ikre, :m ley krus ~4 0,75 :. oo '15 d ki d ı· 1 1 b 1 u b' d f; . . k 
llelgırnt Tllrk ıırast dinar e ece er ir. !\'\'e cc '-1apı an musa :ı rnua ır e a ıştıra · 

:l7 30.00 27 32 50 J 

ile muv:ıffak olmayanlar ihln olunan şeraiti haiz olJuklan 

Anadolu dernll)olu (1. tertip A. B. C.) 
1 ,. ,. (2. ,. F.. D, ) 
l ,. ,. (3, " F. J. ) 

• 4, 

40 
46 

takdirde bu müsnbl\kaya iştirak h:ıkkma maliktirler. }ı\usa
baknnın birinci tahriri kısım Ankara ve 1stJnbulda ,.c talı-
1irde muyaffak olanların ikinci şifahi kısmı Ankaradn ola~ 

Ittlkr:ız dnlılll « va~oll • ! Dtıyunu muvalıldc 
lkramlycll demiryolu 

fftanl ul tranway drlcetl 
Rılıfım Dok ve Antireyıo 

lEtaulıul anonim ru şirketi 

9S 
184 

006 
04 

025 
50,00 

70 

5{\ 

95 211.00 
186 o 

50 
184 

6 

Hisse senetleri ı ı 

i~ 1~ l;ankasl i • 12 os l '2 !o!; 
Onr.aıılı 'tımıkıısı ı :o oo oo ıoo 

=c:=== --=;:.. ~~""!l==-!'~:::r"'-

Tie<u·et ''e ıabire l1oı·sası 

Az:ımt 
K. P. 

Af:gart 
K. p, 

IBuğday %Cavdarh 
\'ıınJUEllk 00..00 17 25 ! 7 25 

!ı..ızılca 18-00 0000 ıgoo 
'.:;linter CO-CO 00 00 00 00 

crt 11-10 OOC>O 14,20 
I t rnw CC-00 oo.oo oo oo 

1f.rrt malılut 0-CO 0000 0000 
1 

-ZAHiRELER-
13.2:> 
10 00 
ısoo 

0000 
0000 

-HUBUBAT-
0000 

75, 00 

13.20 
9.17 60 
15,00 
co.oo 
0000 

cooo 
25,00 

-·UN-
Çın·niı :kilosu 
Ekistrn <"kistra oo ooco ooco. 

1200 . 1200 
13 f() 1269 
1:270 1240i 

Ekistra • 
Dırincl yumusak oo 
Jllrlncı fere 
CçU:ıcü 

F~klşeh lr 

Akschır 

• 105') 1050 

TiFTİK -
16600 

oooco 
16600 

000.00 

Yııııagı Guz yunu 000 00 000.00 

-AV DERlSi-
Zerdr.n tını 0000,00 0000 oo 
Sansar 
Tılki 

Kunduz 

0000,00 0000,-0() 
ouoo,oo 0000,00 

.. cooo,ooo eoo,oc 
-FINDIK-

fınılı ıı: l:nbuklJ 00 000 0000 
Badem 000 00 000,00 

Posta ve teleraf leva
zım müdürlüöünden: 

caktır. Tahriridc muvaffak o]amavanlar şifahi imtihana kabul 
edilmezler. i\1üsabaka neticesinde- kazananlar ~laliye müfettiş 
mucl\'İnliğinc tayin olunacaklardır. 

~lufettiş ıırnavin,liğinc kabul tarihinden itibaren 2- 3 sene 
möddetlc bir müf c.'ttiş refakatinde strıi gördükten sonra 
bir ehliyet imtihanma tabi tutulacaklar ve bu imtihanda da 
kazananlar mesleki malumat \'e mümarcsclcrinin tezyidi 
zımnında en nz 1'r sene muddetle A' rup:ı.ya jzıtm edile
cclder ve gönderifmezdcn cv\·el Maliye müf cttişli~inc tayin 
olunacaklardır. Avrupadan avdet eden ınüfettişlcr teftiş 
heyetındc en az beş sene müddetle ifayı \'azife ctmcgc 
mecburdurlar, Bu müddetin hitamından evvel heyetten 
ayrılmak isteyen müfettişler A nupada bulun<.hıklan zaman 
zarfında llazinecc kendilerine sarfcdılen mebaligin heyette 
bulundukları her kamil sene için yüzde yirmisi bitkıı7.İI 
bakiyesini bir güna itiraza mahal kalınamaksızın J lazineyc 
iade edeceklerine dair ~laliy(: V ckitlctine Kitibi adilden 
musaddak bir kefaletname \ crcccklcrJir. 

İM'rllL\:N PHOÜlt\ il 
ı - Maliye ve lktıs:ıt ilimleri hakkında umuıni malumat. 
2 - istikrazlar ve muhtelif şekilleri, barçlarııı istifa, tahvil ve 

tevhidi; Türkiye Düyunu umumiyesi Jıakkmda malumat. 
3 - Vergi tarhında takip edilmesi liizımg-elen kaideler, bila

vasıta ve bil\'asıta cibayet oiuııan vergiler~ sermaye ve irat üzeri
ne mevzu vergiler ve bunlardan lıer birinin faideleri ve ınah 
zurları. 

4 - Kanunu medeninin gayrı menkul emvalin tas.ırrufuııa nit 
ahkamı hakkında umumi malumat; 

5 - Tiirkiyede bu gün c.-ıri olan bil'umum vergi ve resiını;r 

ile tarh ye cibayet usulleri, usulu tahsil ve takibatı kannniye, 
6 - .Muhasebei umumıyc kanunu ahkamı ve bu husustaki mu-1 - Ankarada umum müdürlük bınasile Jsıanbul T. Fab-

A talealar, bütçe ve tabi olduğu esaslı kaideler, senei maliye ve 
rikası ve nkara Istanbul telsiz hinalan için mübayaa olunanacak 

devrei hesabiye, mevzu kanunlar, mesarifin tediyesi ve ita emri 
iki yüz otuz ili iki yüz elli ton Kadıköy guhaneıi Kok kömürü ve bütçenin murakabasi şekilleri. 

İthalat gümrüğü müdür
lüğünden: 

i\larka 
18 Sandık N B Cam tuzluk ve hardallık: 
69 ,, S E Kısmen paslı demir ege 

4 ,, A S ,, paslı demir kaşık 
130 ,, JEJG Dikiş makinesi 

I O ,, bilıl Demir çivi 
1 ,, ,, Pamuk şerit 

1 ,, ,, Çukı ve maksa 
3 çuval ,, Parafin 
5 kap V D Kendir ip 

Bilvezin zuhur edecek mikdar iizerinden hurda demir. 
3 Sandık V D Kart postal 
S ,. A R Gramofon pi!ağı 

I ., mukavva keski makinesi 
I J 50 adet demir kazma 

200 ,, ağaç saplı kürek 
J 00 demet demir tırmık 
Balada muharrer 1 O knlem eşya 20, 7,'929 tarihinden 

itibaren cumartesi pazartesi çarşamba günleri saat ondan 
on ikiye ve on dörtten on ·yediye kadar İstanbul ithalAt 
giimrüğü satış anbarında bilmüzayede Iüruht ve ih.alei kat· 

icrn edileceği ilan olunur. 

YEDİNCi BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
ı inci KEŞİDE: 11 AGUSTOSTADIR 

HÜYÜK iKRAMİYE: 

30,000 Lilt\Dll\ 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 

ınükt\fat. 

Bu keşidedc cem'an « 3,DOO » numara 
kazanacaktır. 

Devlet Demir yolları ve Li
manları umumi idaresinden : 

lstanhul mahkeme11l asli!J' 
beşinci hukuk daire;fnden: fs
tavıi efendinin Tuksimlk sı· 
raselviltrde 33 numaralı hıı· 
nede mukiman Rodolfle bal· 
dızı Birbavmer alehlerioe 
ikumc eyiediği eşya tcsiiırJ 
davasından dolayı eyrak SU
retkrl gösterilen iknmetgı\b· 
Jarma gönderilmişse de mu· 
ınaileyhimanın mahalli meı· 
kt)rdcn ç•.kıp gittikleri ve 

ı ikumcrgahlarmın meçhul ol· 
duğu mfihallesl muhtarı ile 
mahkeme mübnşiri tıı • 

rafmdnn tebliğ ilmihabc ' 
ri zahrına verilen scrhtcfl 
anlaşıldığı gibi ahiren lstavrl 
Ef. vekili Pavhlki Ef. tara· 
fındnn verHan istidanamede 
muınaileyhimanın diyan ec· 

nebiyeyc gittikleri ve ne taca{~ 
oldukları meçhul idiğü be· 
yan ve ifade edilmiş ve ber 
mucibi talep ilanen tebliğat 
icrasına tahkikat hakimliğif1• 

cc karar verilmiş ve mezkör 
evrak suretleri mahkeme di· 
van hanesine talik edilmi; 
olciug1mdan tarihi fü\ndall 
itib:ırcn bir buçuk malı zar· 
f ında ce\·aplarmi tahkikııt 

hakimliğine bildirmek üzre 
iltınen tehlil!; olunur. ~ 

Falih sulh üçüncü hukuk 
mahkemesinden : lskenderpn~' 
mahallesinde Ortaçe~mc soka· 
ğında 28 N. serginde icnıyı 

ticaret etmekte ikrn tebdili 
ham zımnında gitmiş olduğll 
Arnpkirdc Yefat eden ve tc· 
rckesi yapılarak ıniihürlennıj$ 
ol:ı.n Abdurrahman o~u~ltırın· 

dan l fasan a,;anın alacnklılıı· 

rilc borçlularının kanunu mc· 
den inin 56 ı inci ınsıcidcsi 

Kapalı zarfla münakasaya konulan 11850 kilo delikli bakır 

arıtrtuvaz çubuğu münakasası 27 Agustos 929 sah günü saat 16 
da Ankarada Devlet demiryolları binasında Malzeme dairesinde 
yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını 
ve muvakkat teminatlarını aynı giiııdc saat 15,30 a kadar umumi 
Mü fürlük kalemine vermeleri lazımdır. Talipler münakasa şart· 
nnmelerini 2 lira ınukıbilinde Aııkarada Malzeme dairesinde, 
htanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. 

mucibince alacak ve borçJa· 
rııu kayd ettirmek üzere tari· 
hi ilılndan itibaren iiç tıf 
zarfında mahkemeye muracıı· 
ut cylcnıclcri \ e aksi lrnldC 
vuktı bulacak iddia \'e mudıt· 
foaun mesmu 
ilıln olunur. 

olaınıyac:ıgı 

Karyola ve battaniye 
münakasası Temmuz 

Safer: l O Burç: SeretafC. 
~laarif vck;Uetindcn: r.ı r;ı 

Orta ve musiki muallim mektepleri ihtiyacı için münakasa müzayede L!J t.!J 
ve ihalfıt knnunuııa tevfikan kapali zarf usuıiıe ~o-7-929 tarilıiı:- j Perşembe 
den t-8-929 tarihine kadnr münakasaya vazedılerek ~niibayaa ı 
edilmesi mukarrer (400) adet karyola ile (700) adet yerlı maınu· , N ---k-I 
H'ltından battaniyenııı ıhaleı a ıyesı - an ıme musa ı ,,.. 1 1 • · · · k t ' · ı 8-929 t · ı · - d'f 11 amaz va ıt arı 

,S.ba!ı ...,.ı. khı•ı Akt•"' Y .. ı.ı ,.,., 

perşembe günfı saat {15) de Maarif vekaleti rnübayaat komisyc- 4,4:> 12.20 16,18 19,,1s ııı,84 2,:;ı 
ımnca yapılacaktır. 

Şartname sureti musaddakalarını almak ve numuneleri görmek ı 
isteyenlarin Mf. V. mübayyat komisyonu riyasetine müracaat 
etmeleri lüzumu ilıln olunur. 

Bugün doğanlara lılm: 
Erlulc: Kıc 

Rıichan 

Günün nuihati: 
28 temmuz 929 pazar günü ihalesl icra kılınmak üzere kanıılı ı · 

r,. 7 - Türkiyedeki mali teşkilat hakkında umumi ma umat. muhtasar malfımat. i.\lls.ırır.n ahııı:ı~ ı C\' sı.h.t>ıri 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. r nğı rl:ır 

8 - ı lukuku idare, hukuk ve çeza makcrnclcri usu ıııe dair J ı _ Tarihi ır ali ve coğrafya, Türkiyenin tabii, idri \'e --- -· - - --
2 - Taliplerin tarlname alma'· için ııı'mdı'den, teminat ve Bunu"nku" lı•v• 

K ,. malumat. maada iktısadi coğrafyası. "' " .. 
kl·f melerini ihtiva edecek L_ 1 I1 d d k d , Rüzgar p o' raı: tıa·:a :ı\! '., te ı na ıuıpa ı zar arı tev i için e meı Or 9 _ Basit ve mürekkep faiz hesapları, nisbet \'e tenasüp 12 _ Türkçe ve fırarıs1zca kitabet ( imtihanda fıransızca aıı 1 

tarihte saat on dörtte yeni pastahanede mübayaat komisyonuna kaideleri, satıh ve hacım mesaha lan. yeni mikyas:ıt usulü. ingilizce, Almanca ve ltalyaııcaya vukuf dahi ayrıca nazarı ı '-- - -
rnüracantları. 10 - Ticşri usulü deiteri, usuiu u:ısite v.e ınuzaafa hakkıncla dikaate alınacaktır. ) Mea'u\ müdür: R~ Ahıt!~ 
~------------~-------------------~iiiiii5iôi-------~~-----.-;-------------~----~~----------------~~-=-=oiii---~------~---------~ '.Tenınıuz 1929 tefrikası: 102 

' . , 
·. ... . ... " ' . 

Büyiik caddeyi tırmana- 1 

rak " Londra ,, yolunu tut
tular. Bir mezarlık boyunca 
yol aldılar, daha sonra 
boya fabrikasını, çinko ör-
tülü bir küçük zaviyeyi 
geçtiler. 

Daha sonra otomobil bir 
yamacı tırmanmıya başlıya

rak " Peblemarş ., ı geride 
baraktı, ve güneşin harare
tile yeşil k1rlar arasında 

delicesine für 4ilratle yol 
almıya başladı. ·Guruba ya
lcın büyük bir şehir, daha 

sonra diker büyük bir şehir 
geçtiler. Nihayet ufukta 
Londranın ışıkları gözüktü. 

Yarı cadde, yarı şose 

olan uçsuz bir yola vardılar. 
" Cim ., dönerek sordu : 

- işte "Olt Kent., yo

luna geldik.. Nerede du

racaksınız? .. 
- Burada inerim. 
Yere indi; cebinde dört 

şilin altı pens vardı. Şo
före iki şilin bahşiş verdi. 
Üzerin~~ ikj şiJin katdı, 
ve g9,zderıa r kay,l>c;>lunca. yü .. 

rümiye başladı. 
"Olt Kent" yolu vaktile 

hoş bir mahal im~ş. Fakat 
artık o güzelliği kalmamış, 
buna mukabil yol temiz
lenmişti. " Davit Koper
filt ., " Olt Kent ~ teki 
bir küçüle dükkanda ceke-
tini satmıştı. Bugün elbi· 
secı mağazalan o kadar 
harap olmuştu ki insan 
bunlann herhangi birisin• 

" Davit Koperfilt " in mü-• racaat ettiği mağaza farze-

.debilir. 

O akşam Olt Kent yolu 

çok kalabalıktı. " Cones "' 
" Taymis ,, nehrine yak-
laşbkça kalabalık ziyade
leşiyordu. 

Delikah!ı bir kahve ö

nünde dıirarak bir şiline 

kızarmış aucukı we patates 
ezmesi ahla; açlığını gider
di. Toprak ılCapla satılan 
yarım ~ nxnt ., bira içti. 
Bundanı sonra cıgara ve 
kibrit csatm aldı. · Bardan 
çıktıı ve nehre. dojru yo· 
Juaa devam etti .... 

Cebinde tam on pens 
kalmıştı. Hem " Taymis .,e 
doğru yuruyor, hem de 
Londraya geldiğinden beri 
bşına gelen hadiseleri dü -
şünüyordu. .. Savoy., otelin

de, "Roçester., le karşılaş

tığı meş'um akşam on .lira
dan az parası vardı. Ertesi 

günü bir lott gibi giyinmiş 
olduğu halde bir tek pen
niden başka serveti yoktu. 
Bir gazete . satın almış; o 
penninin

4 
yansjoı sarfet .. 

mişti; sonra "Roçester .,in ı 

Muharriri: Vere 8takp11l 

sahaveti sayesinde yarım 

penni beş lngiliz lirası ol -
qıuştu. 

"Voles" in mağlubiyeti 

üzeriue beş lira sekiz bin 
liraya çıkmış; "Mülhavze-n "in 

ricatı meblağı bir milyon 
~ekiz bin lira haline koy-

muştu. Daha sonra "Si mis., 
ve "Kavandayş., onu bütün 
servetinden mahrum etmiş
ler , bir hile sayesind~ 
"Şuntes.4" in dokuz lirasf 
elme geçmişti. Şimdi topu 
·topu on f.>ebsi kalmı_ştı; ya~ 

·se rın sabah dokuzda ı 

"Nasyonal Provensival bııfl~ 
t d. · td ·,. c~i-a ev ı t:tmış o ııgu s 

bin lirayı alacaktı. 

Maanınfih ,·aktinden e" 
l . . h ktl'' ve sevınmıye acet yo di 
Sekiz bin liranın kcf'I !( • ·1.,-

malı olması için Ing1 ~· 
bankasının banknotları. şt if 
linde cebine ycrleştirılr1' 
bulunması icap ediyord; 
" Cones ., çok t~crübC 
geçirdiğind~n eli ile d~ 
kunmadan bir şeye i11'" 
mamak itiyadında idi· .. , 

(Bltııt-


