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" Vaid,, ın }'eni tefdluuı 

j Acı. kaybeden Adam) tefrikamız birkaç güne kadar 

1 y e ı)'Jal bynıette bir ~ eser ~oyaca~z. Yeni t~ 1 
4S eır Yıldı Açan GUl > oür. Mar11t bir edibimiz.in 1 efraclından Güzin Nuri H. tarafından lisanımıı:a çevinlmiftir. : 
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Rus Ç i-n ha rb ; · baş la 11J._a~k __ u_'' z_e __ r_e_ 
il~ nıe~te~lerinıiı AnlaŞılmalıdır ! Ruslar harekete 

Rüşvel rezaleti geçiyorlar h" Dün fstanbul valisi Mu
dıddin B. Çarşambada (11) 

ersaneli bir büyük ilk mek- . 
ep ~i~asının temel atma " Ekonomist D~rya~ " gazetesi " ~u. sui i~ti- Sefiri erini geri çağırmıya, Çin mümes ... 
~eras~~~ni yaptı. Şehrimi mal yalnız barut şırketine mahsus değildır!,, dıyor ·}} . . ki d 
2•1.n mutevazı bir köşesinde Si ennı topra · ann an atmıya, şümen-

goster· . b" 1 ı tl b ışsız ır surette yapı an d. f k } k ' k d-
. u merasimin bütün vilayetin Ü er IDÜ\la a atını at a arar ver 1 er 
terb· ıye ve irfan hayatı nok- Bir Ruı alayı hududu tecavuz etti 
tai n d . azarın an çok kıymet- ve deri çekildi 
lı bir manası vardır. • 

Çünkü lstanbul vilayeti 
~eclisi umumisi vilayetin 
k~tün ilk tedrisat çağında-

1 Çocuklarını havasız zıya-
sız · ' ızbelerden kurtararak 
açık havalı, bol zıyalı mode-

rn ilk mektep binalarına 
Yerleştirmeğe, bunun için 
~e ( 2 ) sene de (2 )milyon 
ıra kadar maddi fedakarlık 
~~Parak (34) büyük mektep 
k •nası vücuda getirmiye 
arar vermiştir. işte dünkü 

~nıel atma merasimi bu 
. rarların filiyat sahasına 

~rdiğini gösteren bir de
lıldir. 

Muhiddin B. merasim es-

Jnasında yanında bulunan
ara · ıcraat proğramının bu 
noktasına temas eden ci-
hetleri haklı b. . h I ır sevınç ve 

eyecan a anlatırk b . l . en u ış-
erı yapmak için icap eden 
~aranın yedi, sekiz yüz bin 
hrası şimdiden elinde ha
zır bulunduğunu da söyü

Y~rdu. Bu suretle yakın 
bir istikbal hakkındaki ü
~itlerinin boş bir hayalden 
ıbaret olmadığını gösteri
}'ordu. 

l ~er memleketin ve mil-
etın medeni terakkiyat 

Yolunda en mühim vasıta
~ .mekteplerdir; mektep
ler n temeli de ilk mektep
brdir. Bu itibar ite lstan-

ul vilaydi meclisi umu-
1lı" • 151 ilk mektep çocukla-
~ıınızın maddi ve manevi 
1flkişafın1 temin edecek 
?1akn ilk mektep binalarına un .. 

. an derecesinde ehem-
lllıyet Vermekle çok isabet 
etınişr. 

ır. 

Vakıa hali hazırdaki 
vaıiy t 1 1 c e nazaran stanbu-
un ilk n1 ' t b" "h . <" K f'P ınası ı tı-

n men tatmin 
in hiç olmaz-

11 mış büyük 
n cı lazımdır; 

1 b ş, otuz mek-
p binası b. ·k· 

1 • ır ı ı sene 
<'•nde "k "'1 . . . 
ilır 1 ma edılebılırse 

1Yacın ··b . n ı b en mu rım kıs-
da ertaraf olacaktır. On
~ n sonrası tedrici surette 

nıanıla b·•· M na ıur. 

ctr .. ~a?1afih mevzuu bahs 
&ımız kt b. nın · me ep ınaları-

lnes~Jş~sını sadece bir para 
01 

esı olarak telakki et-
emeler·d· p b 1 ır. ara ile bera-
er çok 

nı .. k·· .. yorucu bir takım 
uş ulatı d "k "h reli a 1 tı arrr zaru-

Barut inhisnn mlicss.islcrinin adliyevc intikal eden rfüwct • J ) 

rezaleti malumdur. Bu meseleden bahseden (Ekonomist Dor-
yan) refikimiz ş:.ıyanı dikkat bir kaç satır yazıyor ve 
diyor ki: 

" Bu nevi sui istimal yalnız barut şirketine mahsus 
değildir. Biz diğer llir takını şirketler biliyoruz ki bunların 
def terlerinde de bir takım fuzull rakamlar vardn. 

E~er hiikumet bu masrafların mahiyetlerini tetkik ede
cek olsa muhasioleri c\ rakı rnüsbite gi.istermekte müşküHlt 
içine duşcc~tcr~ır.~ 

Acaba (~:konoınist Doryan) ın bahsetmek istedili şir-
ketler hangilcrider? Her halde (Ekonomist Doryan) m dili 
altında saklanan bir takım baklalar bulundu~ anlaşılıyor. 
Bakalım bir gun bu baklalar da meydana çıkacak mı ? 

Divanı alı 
Mahmut Muhtar Pı. 

muhakemesine 
bati adı 

Mahmut Muhtar Pş. 

Divanı ali dünden itiba
ren Eskişehirde toplanarak 
Mahmut Muhtar paşanın 
Bahriye nazırlığı esnasında 
vukuu "tesbit edilen gayri 
kanuni sarfiyat davasını rü'
yete başlamıştır. 

Mahmut Muhtar paşa 
mahkemede bulunamıyac~
ğını bildirmiş vekili umu- . 
mısı Necmettin Molla B. 
tarafından tayin edilen da
rülfünün müderrislerinden 
Yusuf Ziya ve avukat Ne
cati beyler vekil olarak Di
vani Ali huzurunda Mah
mut Muhtar paşayı müda.:
faayı kabul etmişlerdir. 

Yeni kibritler 
f<ibrit inhisar idaresi 6 ağus

tosta piyasaya yeni kibrit çıka
racaktır. Bu kibritler ufak ku
tular içinde kırk adet olacaktır. 
Beher kutu iki kuruşa satıla-
caktır. 

İşaretler 

Rusyaya mal ihracı 
«Ticaret odası Rusyaya ihraç 
edilecek malları ilan etmek
tedir. iıaıı edilen eşya ara
~ında odun, kestane•, halı da 
vardır. Vaktile ticaret mu
ahedesi yapılırkt:n bu mad-
delerin Rusyaya ihraç edil· 
diği zannedilmiş halbuki 
memleketimizden Rusyaya 
~imdiye kadar ne odun, ne 
lnh sevkedilmiştir. Bilhassa 
bu mevsimde ke~tane ihra
catı hiç görülmemiştir.» 

Bu satırları (A~şam) da o
kuduk; bundan sonra şöy-

le düşündük: Rusya ile ara-
mızdaki ticaret muahedesi-
ni Ali Cenani B. yapmıştı. 

Anla~ılan uzun zaman ikti
sat vekaletinde bulunmuş 
olmasına rağmen bu zat 

bir varkdır. Bilfarz herhangi 
nıe te .. kilet . p ıçın maarif ve- ............... , ............................... . 

nıuc:n~n kabul ettiği plan etmektedir. Bu ise hem 

Türldyedcn Rusyaya odun, 
l::ıiı, kestane ihraç edilme
diğini bilmiyormuş da Rus
ların guya bize fazla bir 
meı faat göstermek şeklınde 
yaptıkları tekfili kabul edi
vermiş.Bunu biraz anlı~onız. 
fakat Ali Cenani beyin 
bilmiyerek muahede listesi
ne kabul ettiği şeyleri hata 

h'letrobınce en aşağı (4000) büyük bir gayret, hem de 
tiya ınurabbaı arsaya ih- zaman meselesidir. 
.._dç bulunduğundan bu Bütün bu noktalar na-
~ ara· b d lllalc .. oenış ir yer al- zan ikkate alınırsa sade-
4falca~ın ~azan on, on beş ce latanbul ilk mektep 
._, ar ıle anlaımak, ha- ~ ya~q.-
ra,ın ~ahk~melerle de ut- l~~n bir m ~~t 
fo • .' bır çok lcanşık zenııni t>ldutu ~cdHir. 

l'llıalitelerle didiımek icap Melımet Asım 

o:duğu muahedenin iki sene 
tatbikinden sonra lstaııl::ul 
ticaret odası tarafından nasıl 
tıkdir edilmemiı oldufunu 
Rl:syara if·raç edilecek tş\·a 

.. r:ısıoda hiç bir vakit ıhraç 
mutat. olir.1y"'1 rr.addelerin 
illniat" ...... olwımuı bu
lumasını bir tflrJQ an&> aır.; 
}'.0tU%. 

Moskuva, 18 ( A.A) - Çin 
hükumetinin cevabi .notasında 
Harbinde kain sovyct konsolos
hanesinde ya

pılan taharri-
yatın ve şarki 
Çin demiryol-

ları hakkında 

alınan tedbir-
lerin bir pro

paganda hare-
ketinin za:hire 
çıkarılması üz.!-

malt!, clanir 

yollan müna

kcil4tını Ju;. 

JurmtJla ve 

Çinin siyasi 

mümessilkrl le 

Röyter ajansı bildiriyor: Şi--; 

mcndif erle Qine gelen ecne
biler Baykal gölü ile hudut-

taki ~lanchuli 
istasyonu ara
sında geniş 

mikyasta nsk
eri harekı\t 

• yapılmakta ol 
duğundan 

bahsetmekte
dirler. 
Şanghay, 

17 - 2000 

konsolosla n nı 

Sovyet Ru!ya~ 

sı ioprağm dan 

Nanlt,in hükumeti reisi 

Şang - Kay - Şel( 

ti er ka Ill, 

Rusyamn te
hdidine ra.Ş
m en Çin 
hükumetinin 
şimendifer 
hattını işgal
de devam 
edeceğini 

çıkıp aynlmağa davete ~r söylemişlerdir. 

vermişiir. 

Hudutlarda 
Şanghay, J 7 "( A.A. ~ 

Ru~ada nifmayi~ler 
Moskova, 17 - Bütün Rus 

( .Alt tarafı 3 üncil sayıfamızdadır ] 

İlk mektebe temel atıldı 
---.,...__~~~~--~··~~~~~-

Çarşambada inşa edilecek olan bu 
mektep modern bir terbiye 

müessesesi olacakbr 
Mektep 100 bin lıraya malolacak 

At yarışları 
ÇO~ heyecanh olacak 

Atlara ve koşulara verilen ehemmiyet mem • 
leketimizde mevcut yanş hayvanlan 

Geşen yarışlarda birincili/e leazanan arap atlanndon: Kır C~ 
Gelecek cuma gününden cak yaz at koşulan ır 

.. I b k ·attıcuma ıtıbaren stanbul çok he- uçu ay yanı . 
yecanh spor haftalarına devam edecekti~·. ~ 
girecek ve o gün başlıya- geniş hududu ıçmde 1 çbir 

temiz ve çok heyecan 
1 her 

yer alan at koşulan I er1Jiye kongresinde 
Murahhasımız dün 

hareket etti 
Cencvrede içitma edecek 

pcdagojikogresinc murahhas 
olarak işti

rak edecek 
olan Aydın 
meb'usu Re
şit Galip B. 
dün Tevere 
vapurile ha
r~ket etmiş 
ur. 

Cenevre 
pedagoji ko
ngre sin de, 

Rq;ı Galip B. pedogoji ile 
iştigal eden müesseseler ara
sında daimi fikir mubadelesi 
temini esaslan görüşülecek 

ve milletler arasında sulhun 
idamesi için terbiye esasları

nın tevhidi üzerinde çalışıla
cakar. Cenevre kogresine 
Trabzon meb'usu Hasan Bey 
de İitİrak edecektir. 

Reşit Galip Bey on gün 
devam edecek olan Cenevre 
kongresinden sonra Himayei 
ctfal reisi Fuat Beyle birlikte 
Danimarkaya giderek Kgpen
hag pedagoji kongresile hi
mayei etfal kongrelerine de 
iı;tirak edeceklerdir. 

....~·-··----·-·-········---·---··-
mektebin bahçesi bulunmakla 
beraber aok~n karıısında 
zeminden Halice nazır bir va-
ziyette bulunan aynca bir 
arsada bahçe olarak mektebe 
ilhak edilecektir.Mektebin inp· 
atı için 80000 lira kadar para 
aarledilecelctir. Arsalar ve sair 

bazı masarif ile IOJ,O!JO 
lirayı bulacakhr. 

fakat mektep tatanbulun bu 
kesil mınıaka suıdaki çocuklar 
lıçtn en moderen bir -terbiye ve 
klan m~ olacakbr. nlk
llLiıı lnpau bir taraftes!J· dev.-ı 
elerken Şehreınaneti iln ... 
,..... bu~~ 
tına& ye tamir ve ISlah edecektir. 

As bir ZUDllD _... l anbv-

medeni memlekette odldutul" 
.. d' e a

gibi memleketiJDJZ vki" 
yık olduğu kıymetli ~~d·r' 
ve rağbeti bulmuş fi ~ 
Şimdiden başlıyan b 
müşterekler, iddialar, ya; 
)ar için alınan sühulet t . • 

b. l . bu alaka ve rağbetin 
ır en . . dd'edil· 

en canlı bir mısalı a 

melidir. da oldu~ 
Tıpkı Avnıpa h caDlı 

gibi yanşla~an e>j 
akisleri cimdıden baş ...... 

y d" art-tır. Ve bunun te rıcen -
• • 

Geçirdi~ 
tebllke 

Yaz odası,,j;. /~ 
lalcar m• yal• 
Kandilli rasatanesi miidürll 

f t
. B ıaıetecilere beyanatta 

3 ın • bulwı arak 
demiştir kf: 
_ıs gün 

evv ı Avrupa 
da, Atman
~ada irc:de
pres on ın· 
orın 1 :zu tff 

ettı. Bazı er-
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Tunakuzlar 
ması ve birkaç sene sonra 
at yanşlarının, mevsim~ 
en canlı tarihlerini te~kil 
etmesi muhakkaktır. 

Yarışlann layık olduğu 
kıymet ve ehe~miy~ 
kazanmasını hiç şuphesız 
kıymetli Başvekilimiz İs· 
met Pr.şa Hz. ile riyaset 
ettikleri Yarış ve ıslah en· 
cümeninin yüksek faaliyet· 
lerine medyunuz. At yarış· 
lan at neslinir. ıslahı ha • 
hisİeri çok der:in ve birkaç 
satırla hulasa edilemiyecck 

kır~1lı fer oluyor 
~ Simla, 18 (A.A)- EfganJs· \ 

Halledilmek Oure dünden 
itibaren muvacehe ba~ladı 

d de mühim bahisler • er ece _ • 

d . Bunun için gazetemız 
ır. 

b b hislere muntazaman 
u 8 - t-

yer vermeyi düşünmuş :r-
Bu günden itibaren bu_ u: 
susta sarfedilen faalıyeta 
memleketimizde mevcut kıy· 
metli otları, bunların _dere-

1 . · ve bu balısın en ce ennı 
. bir noktası olan ya. 

cazıp l acağız. 
rışları, tetkike baş ıy daki 
At sahipleri arasın 
tath rekabet ve iddialardan 

ba h sed eccğiz. 
Mevcut 1Jilarım~z 

Malum olduğu -~zere at· 
lar halis kan lngıliz, Ang: 

A Arap • Yerh 
)o • rap, 1 

1 k muhtelif namlar a -o ara 
maktadırlar. ti" 

Dünyan!n en kıymİ ı 
hayvanları halisüddem n· 

-ı· hayvanları olduğun· 
gı ız . d 
d memleketimizde e 

an d"l • ti. 
b k tercih c ı mış r. 

u ır l lıi 
fakat bu ırk milyon ar 

k metlendiği cihetle mem· 
ıy • ·ı . 

lekete hariçten getirt mesı 
büyük servetlere muhtaç 

bulunmaktadır. 
Bununla beraber . b~ı 

klıların himmeti ale mera .. 1 birkaç kıymetli at _getirtı .. 
diği gibi, hükGmetimiz de 
halisüddem lngiliz atlarııı
dan getirtmiş ve bunlan 
Karaca bey harasında te1'· 
. ettirmiye başlamışbr. 

sır ll _ 
H ra modem usu ere tev-

a d"l · {ikan tanzim e ı mış ve 

idaresi için bir de mütehas
sıs getirilmiştir. Alakadar 
ve mütehassıslar 1931 se
nesinde Avrupanın koşu 
atlarına muadil hayvanları 
kendi meydanlarımızda 
göreceğimizi işaret ve 
tepşir ediyorlar. 

Memleketimizde e!yevm 
mevcut lngiliz atliırının en 
kıymetlileri şunlardır: ~ap
grinc, Olga, Andranıkus .. 

Kapgrine ]ş bankası mü· 
diri umumisi Celal Beyin, 
Olga Boışvckil ismet Paşa 
Hz. nin, Androniküs Avu
kat Akif Beyfodir. Önü
müzdeki yarışların en he
yecanlı cephesi bu üç kıy
metli, asil hayvanlar ara-
e: 

Aleksandr Zubhofun haiırafı 
taııd n cdeıı ht"bertcr r-!adlr ' 
Han orducum,n şimdiye hadar 

Beni t~hdit eden cinncntlc 
olan bu mucaddem hayatı
mın en elim safhasrnı teşkil 
eder. Bu dahili mücadele 
ve ?.af devre:.i ileride giriş

miş olduğum bir çok ctd:ıl
lerden daha tehlikeli bir 
surette geçtL Halbuki sonm
lan girdiğim bir tnkım ha
diselerde hayatım eplce ceh
likeye dtişmüştü, 

Bu sefer f cna i~lerc kaı t

şnn ahlaksız kimselerle temas 
ederek kendimi mfthveltiın. 

bu işler çok kAr getiriyodu. 
TIQrctc atılark bir çok pnrn 
kazandım. 

Kazandığım para ile de 
tekrar kokain satın almar;:ı 

başladım. l forekAumı daima 
cerassut edem validem beni 
bu seyylcden kurtann:ığıı ça. 
lışıyordu. Sevgili validemi ke
dedendirmemeği ne kadar 
:ırzu ederdim. Bunun Jçln 
neden vıız geçme1.dim kiLFa
kat kokain bende her tilrlü 
ahl!kt hissi öldürüyordu. Bü
tün cih:ın gözlerimin önün
den siliniyordu. Dilnyadn bir 
tek emelim, bir tek arzum 
kalıyordu.. kokain... 

Validem kokainden \•az 
geçimıek lçln her çareye 
lıaş vurdtı Bir manyctizmecl 
beni uyumrıık \'az gcçirmek
liğiml emredecekti. 

Zaif, keskin ve derin na7.nrlı 

bir adam r.ve geldi, rn:ınye

ti!mc pasları ile beni uyutmıya 
çalıştı, fakat muvaffak olamadı. 

fadişeli nokWar gecti. Bir 
ilfiindi vakti pencerede oturmuı 
sokağın faaliyetini seyrediyor-
dum. Güzel genç kızlar geçi· 
yorlarlardı. O:ılan ze\'kli na
z~rlarla takip ediyor nazarı 

dikkatlerini celbetmek için par· 
mak şıkırdatıyordum. Birden 
lıirc bir salibi alımer otomo
bili gelip evin önünde durdu. 
1 çiuden validem le iki basta ba
kıcı indi. Bunun ne demek ol
duğunu anlamıştım. Açık du
ran üçüncü kat penceresine 
doğru yürüdüm ve orada vali

de.mi bekledim. Geldi ve başı 
iyik olduğu halde kapının ö
nünde durarak dedi ki: 

- Alcksandrl lınstanc-ye av-.............. .-............. --...... 
sında cereyan edecekti;: ...... 

Müteakip yazımıza bu 
üç attan, ~azandı~ı yanş· 
lar ve kıymetlerinden, han
gisinin kazanmnsı ihtimali 
daha fazla olduğundnn 
bahsedece~'İz. 

det elsen dalıa Jyi olur. Bu ha-
yat böyle süremez ... 

- Zahmet ç-ekme anne .• Git-
mi}'eceğinı ... 

- Pederin Jıastabakıcılara c· 
mir verdi. liüsnü rızanla gitmez-
sen zorla götürecekler.. Rica 
ederim :?"it.. Şu manzarayı oon:ı 
gösterme ... 

- Oitmireceğim.. ZcrJarJar
sa kendimi aşağı atarım. Hazır 
hu dünyanın azabından kurtul

mu~ olurum. 
Bir sıçrayışta pencerenin kc-

n:1rına çıitım; crada kendimi 
~ı fırlatmağa a:nade bir 

1 fabib,uJJatım clind.e .bulunan \'Ç 

Lagu ,·adisindc kam olan Hus-
hi mevzüı i zapt-etmiş otdufu
"'J ve muza . ·rauc ilerlemekte 
bnhınduğunu bıldinnektedfr. 

Vakıt- (f1ışı) rne\ kii Kabil
den bir günlük mesafededir. 
Lagar ı·adisinden Mkim r.o~tn· 

dır. Llıgar ile K5bil arasında 

dar bir ~eçit v:ırdır ki, Habi- • 

bullah için rnn müdaffa mcv· 
rii ~ etmektedir.~ 

Nadir hanın lruV\•etleri tu 
geçidi de npta muvaffak olur· 
sa, Kfil>il yolu açılmış olacak, 
demektir. 

Ki/yos plajı oe kilyoslak/ kamp 
lstanbulun Karadeniz sahilinde bu!unan a: Kilyosıı Köyünün 

vsrlyette ayak üzeri durdum. * pJfıjlarına bu sene pek fazla rajbet gösterilmektedir. 

\'alidem korkudan gözlerini Londra, 17 - Peşaverden 
kapamıştı. sonra tıutabakıcı- verilen malumata göre, Baha 
lara dönerek dedi ki: Sakiye sadakat etmediğinden 

- Çabuk gidiniz .. bir fc15.- dolayı Amanullah hanın da) ı 
ket ıuhCtra gelebilir. 

Otomobilin iki adamla bera-
ber uzaklaştığını gördükten 
sonra pencerenin kenarından 
indim. 

Bundan bir kaç gQıı ıonra 0 

kadar çok kokain kuJJanmıştım 
ki iradem münsclip olmuştu. 
Evinizin civarında dolaşıyor, fa
kaf methalini bulamıyordum. 
BJr dostun evine gitmek iste
dim. Fakat oradan eve çıkan 
merdiveni çıiacağıma mahzene 
inen merdiveıe daldım. Orada 
bir yığın odun kümesi vardı; 

girip ertesi sabaha kadar bu 
küme üstünde yattım. Sabahuı 

redisinde odun almıya gcldalcr. 

1 

«Hah! beni aramıya geliyor- . 
lar!> diyerek delicesine bir kor
ku ile kaçtım. Odun almıya 

gelenler, kaçtığımı görlince 
beni 1nrsıı sandılar. Kurtulmak 
için reilinci kata kadar tırman
dım ve damın üstüne oturdum 
Artık muvazeneml kaybetmiş
tim, delicesine haraketler ya
pıyordum. 

Çizmelerımi ~karıp sokaktan 
geı;enlerin Dıerine attım bu 
h.areketim bir cemmi gafirin 
so:kakta toplanmasını mucip ol-
du. Eğer dostlarımdan biri o 
sırada sokaktan geçmeseydi 

kim bilir neler' ol~caktı. Bu dost 
beni tımy:ırak hemen \ıılidemc 
haber friştirdf. Bu sırada polis 
bina;ıı gelmişti. Bana bir çok 
defalar inmek emrini venniş
krdi, fakat bu emri dinlemi
yordum. 

Nihayet rolis memurları da
ma çıktılar. Beni hasta nere g~ 
tfıreceklerini zannettiğimden 
eğer cebren yakalamak isterler
se kendimi apğı atacağımı 

söyledim. 
(a..-11) 

Nadir Han 

Ahmet han idam edilmiştir. 

vlımet hü, Ktral Amanullah 
tahttan f erı~at ettikten sonra 
az bir m(l<ldct Efgan tahtını 

işgal etmiŞtir. 

-----

Maljye ve 
Adliye vekilleri 
İzmire. gcliy:orlcr -

Gölcükte ve Kuşada-
sında islirahet edecekler 

hmirdc çıkan c Yeni Asır • 

rdiklmlz h~er veriyot: 

Ankaradan şehrlmtze gelen 

husual maleı\nata göre Adliye 

vdtilı Mahmut Esat, Maliye 

vekili Saraco~lu Ş~rü .Beyefen

diler ağustos lptidalannda teh

rlmlzi te§l'iI edeceklerdir. Şiihü 
Bcyfondi İz.mirde hemen bir 
gen kadar hlacıık cerhal C1>l-

Bu sene feyziaH lisesi ve bed~ terbiyesi kursu talebe ve mc
zunlareıım da ora.da birer kamı> kurmaları köye büyük bir hare
ket vermiştir. 

Her ikisi de temmuzda b~tamış olan bu iki kamptan bed~n 

terbiyecilerine ait olanı ayın nihayetine kadar devam edecektir. 
Pcyziatininkl ise ahiren hitam bulmuştur. 

l(&mpın biteceği gece fe}riiaU talebesi çayırda muvakkat bir 
salıne vücutla getirerek l,öy ahalisine ve beden terbiyesi kam· 

pında bulunanlara. bir müsamere \:ermişler ve pek muvaffak 
olmu.Jardır. 

f'eyziati talebesinin bırakacağı kampı Galatasaray talebesi işgal 

edecektir. 

Şişli Ter 

• l ektepler 

ise sinde 
Feyizli bir irfan ocağı olan Şişli terakki lisesi bu sene 

26 mezun Yermiştir. Lise tahsilini muvaffakıyltle ikmal 

etmiş olan bu gençlerin islm1crl şunlardır: 

ismet Dcn·iş , Semiha, Raziye, Dilşat, Ayşe, Şefika 
:\liıbcccel, Me\·eddet 1 ]anımla Necip, Ahmet KAmil, Bülent 
Kudrc~ Rilat. Kenan, Reşat, İbrahim, i\lehmet, Osman, 
lsmall, Neşet, Mehmet Kemal. Ali, Cahlt, Riza, Asım, Cevat, 
Scrvet~eylcr. 

Cümlesini tebrik ve muvaffnkiyetlerlnl temenni ederiz. 
Resmimiz bu gençleri muallimlerile birlikte göstermektedir. 

dikte bulunan ailesi nezdine 

gitmek üıcre Ödcrni~e geçecektir 

Maliye vekilimiz yirml gün 

kadar C1>lcültte istirahat edecek· 

lerdir • Mahmut Esat bey bir 

müddet şehrimlzdc kalacak ve 

ve bundan sonra Ber gamayı 
lqrlf edccelclerdir. Adliye vekt-

llmiz de Bergamadan avdeti~i 
müteakıp KUJA<lasındakt çiftlik
lerinde istirahat buyuracaklardır. 
Mahmut Esat bey bu sene orta 
Anadoluda yapması mukarrer 
tef~ seyahatından bugünlerde 
Anhradan B}Tılmamak mecbu
riyetınde bulunduğu için sarfı 
nazar etml~tlr, 

--

irtişa hndistsi tahkikatının 
dünkü safhasında m;znunlar· 
dan jak &sat 1'1., tevkife· 
neden getirilmiş ve miiddei 
umumi Kenan beyin odası· 
nln yanındaki odada ba7.t 
şahitlerle muvacehe edllmi~tir. 
Bu esnada Lcon Fresko Ef. 
nin istintak dairesinde btic· 
vap edilmesi sebehile diğer 

maznunun muvacchcsi bu 
odada rapılmıştır. 

u'On Fresko Ef. nin istic· 
vahı akşama kadar sürmü~, 

Jak Basat El rnuvacehcdcn 
sonra tevkifaneye gönderil-
miştir. Muvacehe yirmi da
kikada bitmiştir. 

l\Iuvacehcye maznunların 
ifadeleri arasındald tenaku.r.· 
lar sebebile lüz-:.1m görüh.Hi~i 
ıınl:ışılnınktndır. Cumarrc~in

den ltibnrende maznunların 

biriblrlcrilc muvacehe edilme
leri kuvvetle muhtemclcdir. 

Önümüzdeki haftanın Ja 
tenakuzlarm mm·acche yapt
larak halli ile geçeceği L'th

mln olunuyor. 
Uün mU\ acche Ye istic· 

vaptnn evvel ve sonra miis· 
tantik Nazım B. birkaç defa 
müddei umumi Kenan B. i 
ziyaretle görlişmiiştiir . 

Japon sergisi 
Bir Japon vapuru eşya 

getiriyor 
Galııtadn eski Seyriscfoin 

binasında 11çıl:ıc:ık olan J:ır.oil 

ticaret sergisinin hazırlıklar na 

devam edllmektcdir. Sergiye 
alt cşyadnn bir 4..ısmı. gelmiş 

ve ycrleştirilmı~ ır. ınf k:ıÇ' 
gün sonra limammıza gelecek 
olan hir Japon vapurite ser
gide teşhir edilmek iizere 
mühim mikd:ırda eıntfa gele· 

cektir. Japonya ile Türkiye 
arasmdn ayda bir sefer y<ıp· 

mak üzere daimi hir poı:;ta 

ham tesisi tasavvur edilmek· 
tedir. .. --------
Yerebatan 

çöküyor mu? 
-- -

Mahallinde tahkikat yapılacak 
Y erebatıında brr çökme tehli\.:.esi 

lchıau hakkında yapılan n~ı;ıyata 
Şehremaneti heycU fenniye miidürii 
Ziya B .. 

- Böyle bir (eyden haberiın 
yok, mahaza, daire rer mühendısine 
emir \•crdim. Hakikaten böyle bir 

btr~y vanıa letkikat y<.pllae&k "e 

icap eden tedabir ahn;:.~tır de • 
miıtir. 

"Vak~,,ı~f~~=~j;z 1929 yaprak :. Dökümü Yazan: Reşat Nuri 
Evde bir vaveyladır koP" 

tu. Ferhunde bayıldı, kız· 

lar ağlaşıp haykırmaya baş· 

ladılar. Şaşkına dönen 

Hayriye Hanam sadece: 

" Hayırdır inşallah, ha

yırdır inşallah. " diye söy· 

]eniyor, bu saatte de gene 

kendi derdini bırakıp ba-

yılanlar, saçını, başını yo

lanlarla uğr1t~mıya mecbur 

oluyordu. 

Şevket yaşıyor. " diye ramış, bir başka gece bah· ki kendi kuruntusu idi. Diye onu savmak istedi- künsc bana &biraz yardım 
bayram ediyordu. Ô, Şev- çedeki ağaç dallarından raı;l:- · ~ .. fazla hasta ler. Ali Rıza B. artık eskisi etseniz, a.:di. Eski tahribat 

katihi bir adım geri çekil-ketin !ağ olmrui:na binde birinde unutulmuş bir ça· olanlanı -~·--~rı~rdi. gibi yalvarmaktan ve ha· 

maş- ırın asılmış bir adam lhtill\al genç adam bu karet görmekten korkan di, hayretle gözlerini aça· bir ihtimal vermemişti. 

ı b g ibi görerek bağırmı§tı. ümitsiz vaziyette hayata bir adam olmadı<Yı için rnk Ali Riza Beyi süzdü. 
htiyarlıkt"n !birleri üs- o 

Evet onun fikrine oğlu her zamandan daha kuv- sırnaşmıya başladı. Biraz Pek yakından Tanıdığı bu 
bütün bozulduğu için midir 

nedir, son zamanlarda ona 

bir korku musallat olmuştu: 

"Şevket mutlaka kendini 

öldürecek... Oğlum derece-

sinde namuslu bir insan 

bu rezaletlere dayruıamaz." 

çok haysiyet sahibi bir vetle sahlıyordu. Ona ö- daha israr ederse beH.i vekur ve faziletli insanın 
kimbilir ne neviden bir suç 

çocuktu. Bir zaman daha lümden bahsetmekle bu, zorla dışarı atacaklardı. 
için hapse atılmış bir oğul-

u~acıp bu l'ftmurdan kur· bütün dertlerin son ilacını Fakat Allahtan karşısına ı 5• y r--·· d:m bahsetmesini an ıyamı-
tulamıyacağını anlayınca zorla aklına getirmiş ola- bir eski bildik vilayetler- yordu. 

mutlaka intihar ederdi. caktı. ' den birinde mayetinde bu- Bu zat her halde tevkif-

Birçok defalar bu korkusu- Ali Rıza bey adeta se- lunmuş bir eski tahrirat 

Yalnız Ali Rıza Beyin diyor, onun her sözünden 

çehresinde büyük bir sı- l ııcr halinde., artık ölmek 

kıntıdan kurtulmuş gibi bir is ediğine dair bir mana 

nu Şevkete açmak, ona vinçle giyindi, eline bas- katibi çıktı. Derhal tanı-
tonunu alarak evden çıktı. 

* 
yarak yanına geldi, hür· 
metle elini öptükten sonra 

ha!1cnin büyücek memurla

rn;dan biri olacaktı. Çün-

kü onun bir sözü üzerine 

Ali Rıza beyi derhal Şev

ketin yanına &önderdiler. 

'hal vardı, ihtiyar adam 

MWinçli bir haber almış 

gibi _ heyecanla aklıyor: 

" Çok şükür çocuğun sağ .. 

çıkarıyordu. 

Bir gece hıila kapanan 

biraz daha sabır ve lcuv· 

vel tevsiye etmek istemiş· 

ti. 

Fakat bunda da başka . 
bir kapıyı tabanca sesi bir tehlike vardı. Şevkette 

zannederek odasından uğ- l hissettiği fevkalade1ik bel-

ihtiyar adam tevkifhane· 

ye girinceye kadar akşam 

yaklaşmıştı. Kapıda: 

- Şimdi vakıt geçti .. 
Yarın sabah gel. .. 

ne istediğini sordu: 

ihtiyar adam: ihtiy"r adam oğlunu alçak 

- içeride oğlum var da... bir kerevetin üstünde ho-

Vakıt geç.ti diye yanına bı- rul horul uyuyor buldu. 

rakmak istemiyorlar. Müm- Yeri ve zamanı olmamakla 

&• omau;asd 
beraber, gözünde gayri ih' 

tiyari hir eski hntırn uynnd1• 

Oğlu vakfilc sabah ukll' 

sunu fazla severdi. Mekt· 
cp vakti gelince Ali Rııll 

B. yavaşça onun odasıtıtl 

girer, yere bir kitap atar:." 

yahut ellerini birbirine ç.'?f"' 

parak şiddetli bir gfüültlı 
yapardı. Hatta bir kc .. e 

yatağının. baş ur.unda dt.1' 

ran bir Ji.idü_sii öttürcrc~ 
çocuğu boylu boyunl!a .sıçı 
ratırdı. Şevk ·tin uy~:tı'ıJ 

" ( • • rD\(. goz erını ırı ırı oçn 
"haha öcliimii kopardın~ 
diye bağı~ma:;ı onun dı.> ıı 

maz bir cğleııce~iyJi. N~; 
b o• 

dan bunca sc: neler ve tf " 

ca yak'alar geçmişli. O çocı.J 
b' ~ 

la bu mevkuf arasında ır 1 
ınıt"'' 



V~.KIT l !) Tcmmur. 

Rize havalisindeki f ela et Son habenler 
Şehir Haberleri 

Tlebe birliği 

Ma"N:al okuyor 
Huallak meselelerin 
muzakeresi ağı": yü
rdyorsa liu11a 'kimse
nin şaımaması lAzım-

Seylap el' an devam -e<liyor Moskovanın mankine cevabı 
Hafta içmde içtimaa Yangın mış! facia hakkında yeni tafsilat Sovyetler Çin n~tasını .ıayri k&fi 

ve müraiyanc buldular 
hazırlanıyor 

l 
1'_alchc birlı~i kongrc ... inin 

lUgtın to 1 
h 

P ıınıır.ıl on nı7.i) et 

Dün gece Mercan ha
nının bir kısmı yand\ 

Dün gece Kapalıçarşı• 
nın Çakmakçılar cihetinde• 
ki kapısı yanında Mercan 
hanından yangın çıkmış 
ve hanın bir kısmı yan· 
dıktan sonra etf.aiyenin 
büyük gayretile sön~ürül
müştür. Ateş hanın kahve· 
sinden çıkmıştır. 

Atina, 18 (:Apoyematini) 
Salahiyettar Yuıınıı nı:ı\ınfili 
Türk - Yunan müz.ıkerntıııın 

katıyen ;ı.kamete duçat olma
dığını, ancak ınalıiyeti hasebile 
muvakkat bir tevakkufa uğra
tilgwıi beyan ediyorlar. 

Y agmur, scylap ve hafif surette heyelan 
devam ~diyor fakat tesiri azalmııhr 

Moskova 18 (A.A) - Sovyetlorin Çin notasına .. c~v!· 
bı çin hükumetinin cevabını metin itibarile de muraı~a
ne telekki etmektedir. Sovyet hükumeti bilcüm~e. m~s u· 
liyeti çin hükumetine bırakarak atideki tedabin ıttıhaz 

nkkıııd·ı it ' muzaratta bulunacn-

)1
1) nzılnıı~t Dun bırlik mahati
ndc ) .ıptığımız tnhkıl\nfa ı 

~>re ht l 
ı~un O) le bir içtima 

) apılnıı,. k , ı i ·· Jaca tır. lak,niçtimn . 
\lll h 1.ırl ıı- l lh · ıf;la )U"lanılmı::tır, ! 

,
11

1 1

1Çtınıaın bir haftıı .onra j 
J pı nıa: 1 h 

1
. • mu temeldir. 

r ıın 'l urıe tal ~e irligine ! 
1 laf ehe ··c . • d . 1 ~ mıyctı ahıl hu-
Ulltnnktndır. Yl pı,acul l~ti-
nıaa h \ 
~t' er ccnııı, etten 5 111.a 
-~ırak cd k . 
hu ece tır. :\ 1 uz.ıkeratta 
olu azıılarc1an ba,ka kim~c 

narnıyacuktır 
l' . 

h k Ofılantıda birhk rci i 
a kınd ..,. 

dt~ . a uır .zumnmın Ycr-
but ıskat kararı me\ zu bahs 

unacaktı r. 

Otobüs 
Beşiktaşla Harbiye ara· 

. sında işliyor 
frann a,. . k . . 

giinclcn : ,ır etı en·elkı 
JJ b· ıdharcn Bc~il .. ca'<la 

ar t\·c 
; 

1 
• ar:ı:.ın<la otohu-.lcr 

·S ctınc~c l 1 
lcr A'k la:;- nmı'?tır. Ocobü:ı-

t 
arerlcr, MaM·a Lan-

a L ita 'k' \>" ' , 
"'~el rı ıle Harbi}C\c ~it-
.. , .. tcu· · L 

ra ır .• Otobu Jerin lk,..ik• 
~ta h·ırn' ~ 

'(} ' Ket mahalli cadclc-
c '~ ·Ko" · · llc • J. 1\:tnc giden cad-
nın ko~csldir Otoh l 

halkın fcvknl~d, u ere 
c rağbeti var ır. 

BehÇet B. 
lütün inhi;ar müdürü 

Ankaradan geldi 

Büyük liman 
Kurtarılamıyacağı 

anlaşıldı 
1'rahzon eh arında karaya 

oturan Hu 'Lik liman vapuru· 
mın tahlis edilmiveceğl tahnk-

l·uk etmiştir. 1'ahfü mnt:llyatı 
için 'apurun de~etinaen fazla 

masarif ihtiyarı tılzım geldl,!ti 
anlaşılmı tır. Vapurun ~ahip· 

Jcrl mrıklne aksamını söküp 
naklettikten . onra tekneyi 

terkcdeceklenilr. Vupur csas~n 
eski idi. 

O er etler 

Atiıı11, 18 (Apoyematini) -
M. Vcııiıelos liberal fırkası 

tarafından şerefine tekileıı zi
yafetteıı sonra söylediği nutuk
ta Titrle • Vunaıı müzakeratııı-
darı bahsetmiştir. Başvekil 
ınuallftk meselelerin henüz 
tasffye edifm~mesiııin başlıca 
sej>lbini bu meseleleri 'tQ111'1ğU 
\'e ~hemmiyeti teşkil e't!iğıiıi, 
ınü~akere betaetle yürüyorsa 
bundan kimsenin 1ıayret etme
mesi lazım geldiğini söyle
miştir. 

Ruslar -arekete 
11GWurtar 

Rize. ı e) lap tohri· 
hntı hal~1 de' am celi) or. A~
karo \ c lyidcrc gibi buyıik 
dereler mccrnhnı dejti-.tircrek 
önlerine rc~ıdu[ eden e,-, 
arazi \ c ha}' an:ıtı alıp gö· 
curmu:;-tur. J)erelerin öruk
lcyip getirdiği c' enkazı 
gunierdcnbcrJ denizdQ!l ka· 
} ıkJarla toplanmnktaqır. 

Deniı ortasında klitLiklcr 
üzerinde birçok çoban kü· 
peltleri kayıkçılar tarafından 
kurtarılıp sahılc getirllmıştir. 

l.)eniz orta ında bli'ÇG1< ehli 
ha) vanat leşlerine ı;aaduf 
cdilegclmektcdir. 

Toplanan enkaz ara ında 
müteaddit çocuk ~klerj 
'c ev eşyası bulu~tur. 
iri iri yılanların <ltaJzde 
kutukler uzcrindc TJKlnt 
uckledikleri de p;öru 

( Oıttara{ı birinci &ayıfamııdadır ) Dlın yizor k~ sindd 

şehirlerinde Çin hükilmetlnin ) eni hır heyelan oı.nıı~ be 
e\ toprak altında !&Jmı,nr. 

protesto için mitingler yapılıyor. J~' de oummhtr vakti.le kaç• 
Bu mititı'gferden ımeksat Rus- nklur dan nüfusça 'f.ıl)İUf 

yanm harpten lcotkmadığını olmamıstır. 
-gösterm~tir. Bununla beraber Scylılp ' c 
Rusyanın icabında .Amerilı:anın ::ıebep olduğu maddi h~sat 

1 
tevassutuna müracaat edeceğini he::.ap ızd1f. lti'lt.enin dt 'ba· 

-
-Iediye emirleri pey

t:ıerpey geliyor 

1 
göt;teren &tlmetler vardır·. şında Rômahlsr zamhn!ndan 

kalma -kale Cİ\Et\rt lmı 
JI Berlin, 17 {A. A) - Ko- bura:-.1 tenfiltcli !kil 

münlstler Çin ~on.oloshan~inin almı~tır. 
, camlarını kırmıılardır. Polis, t >fta zuiyat pek çoktur. 

929 mali senesi münasebetilc intizamı tesis için müdahale Çarşı::ıında f 50 dtikk.an ol~m 
etmltlcrdir. mamur Kadahor nahl~ c ile 

şelırimizdeki devairin ücrellerc 
ait tediye <'Jnirler peydepey 
~im-ektedir. 

bün de muhtelit hakem mah
ke~~l~fe~ ait h!ttlyt 
enri ile l:.nltl\ -.rlUfJe 1>ek çs 
ve kerucaıarı ~ ~erine 
ait en-ur ~terdarhğa .t-ehlif 

1 ondra, ı 7 (A.A)-: Mor- K ndi 'c i\ııdıköylcri91-6Cllcı· 
<amamen ilhp götlirmıı,tiiı:. 

ning post gazetesi Rigadan ist • [ b ' ··· l t i.i fü ıayiatı in l)~i :Mıc ar-
tihbar ediyor: .Binlerce amele dır. l Hh liahmcr bit" ıtuaYc-
Moekovadaki Çill sef..-etancsnin n t \foyEti ğ'ooiiermı~ . rab-
ölriinden gcpaitler ve .du:ct- zon valisi felı\ket maballeriry 
haııaeaia cuolanm kır.nuflardır. gezmiştir. 

p.,ponlara göre Trabzon~ ı 7 - or 'c 

b 
1
hir 1ıaftadanbcri An'kar.ıda 

u unan " nıt tutun ınhb:ın llmU· 

ll'ludutti Behçet B~Y dün 

ı edilmiştir. . ---

1 Biri~~~a.. 

Tokyo, ıs (A.A.)- Hariciye mene f~llkcti ha da 
nazaretiııe Çi.n-Rus münasc.b3tının malumat sndur: t 
!nlnt!ima dair Mriri ma1umtt Uf ikaza. ı dahilindeki bll
gtlmemiştir. Sovydtcıin !bitaraf \im ım ikQ}ler cylftptan mli-

ŞCrlrniz • 
Çet .c tı\ det etmi~tir. Bch· 
tutLınncy ~nknrnda, Ciball 
~d·ı fabnl .. alan , c resi 

1 ecck • kıncı ' cnı depolar hak· 
lıııı a 'ck<\lctle ccnlR ta b1.1-
\ı!e ~u tur. Fabrikaların te\·Si 
.._. " 1 ahı hakkında idarenin 

ztrlnd 11-
a{ .... d 1fll proJe ' ckalcı ta· 

Bir miiesseıe kaa1nç 
vergisini~ gÖ.$ferel'e~ 

100 bin lira 

kalıp ılçalmıyacağı hakkmda Ja- tce sır ö mu)nır. Nıezruat 
ponyanın iştim:ıacatta bulunmuş uaıtacı .iletefilndc )'lizdc ıellt, 
olduklarına dair olan haber tek- lılklı ..Jerc.>Sindc -yuzde ~ck-
ZlJl 'Olunuyor. sen ''c dôksıtn derccc-.indc 

Cevabi nOlanın milf as- kAmilen mah\ Ol~~~.!Y:: 
l hnn1 bkena7,, ~nnık,. 

sa ~eldi ~levrandu Clvlh Silnas., Hal-
Mo kO\ a. 1 ( A.A ) - mmı. YJ'Lka, A~ağt tı" rant 

Harici) e komh;erliğinc te\ di köyleri ı.1~men hal~ olınu~-
,,, an ta . 1 i! 'svıp o unmu~tur. 

°'ilTı e~ct Bey ikAycti ~ucip 
da bi Ozuk cıg11ratr fttrkktn· 
tir k· r llluharrinmi7.e demiş· 

Eksf'I< l'enrtek ~in ~lı- edilen \;in notasında Harl>in tur, ni.ıfu ça zayiat yoktur. 
'flYOrilu, tı1pet 1Hfl'11tfl/I kon lcr~anetiı.:ıde aprlan Pcfüastn 3 ev ~1lcılmı~tır. 

"""" 1 itahnr.ri yatın Ye Çin. Şartc \' li'k~ek rnab'~rderi ..haber 

'akil-dlllr 
~ün1cndüfcrkrinde alınan tc- ahnamamı~nr ... OıilırıJ>~, ~lap· 
dabirin yapılan progag·aııda sino <.la bir .kısım C;Ylcr ~ 1· 

s·ıc... •• kılmhtır, mifu ça 7.ayıat yok-
~ i ' 1 •r~tlcr uzerinc roe· lar neticesi olmak ii:ı:cre hir-
ve tetkık ıettiiu. Bôzıık Birkaç lnemur zan dt!n bire ttıhaddiıs' etmesi turZisno kar.iv.esinde Zeru~'ll 

l ~ 

<lut sert eı ar ılarm ,pek mah- 1 1 ırntfhtemttclir. .kar-ga~hk!larn dağii herel!\n. netice~ tmliı1-
I Olduğu 1 a tına alındılar 1 mahal rruek iizcre ~apıla- dcl·i em beş e\ tı\mamen 
ar ın k' an °~ıl<lı. Cı,ganı- -,. - 1 .cağını bildirmektedir. i" 1. ı..~ n ille il 1 sumkleın~_ tSQ nufı.f!; töpra ... -
~7<lları 1.: yapı.ldığ,ı için Defterd~rlık m_al!ye şubclc- Notada ayrıca 'Çin şark lnrö gfuWfilttrfi$fnr. itffrtz bir 
"'-afih b sert olabiliyor. laa· rinden bn-'.nde rnühım bir irti- ~ömenılöfcrlcri mlidiran ve -erite blr kftdın M çocılik 
le i i . u mahzurun ·dıt iza- şa meselcsı ynkaJammş ve "!talı- air 1Tlt'mtltinin gani kanuni ntr gun ~ urtanlmıştır. 

~tn tedbirler ahıımı-=<-•r .Jdkata başlanmıştır. Verilen lllll· .ı. Jt • ..ı..ı l ıı:. .1 ..ı •• 1.t ._• :_L :: .. ~-,n·-z ,-...... it 
...... •n JI"· t -re blt 1'ş b' ~ ırı!lfCJH;;~ Cf{ e 'IJU l1ftı.rul\ arı ~ııe J&S ..,., nv 

ı. 
_ _ uma a go , ır ınuesse- R d ~ 

t 
• senin ıcazanç iVttgisi .milôtlrııu • 0''1'et . 'Ury"a. a Çtn ırebtası- a'ıbm ~yiik~• -.Qlup ~oc~ı 1~~ erlin az g,ös1ermek jçin ~ıbe ınemur- mn tevlnf c~lılerck fena ~~- far l\ e ~~ınl~ bu yck.un ı 

l' edric· il larile uyuşmak ıstemesinden amele) c tabi tutolduğuilıldı- dahfl dcgit<.iir. C mnm 7.a) ia-
lncilizı ~urett~ yOkaellyor ileri gelmiştir: falmt l!e't ıki ta: rıilmck.cedir . ..l3ütlin Ç.ön tl!baa- tın yıiz entvi mutec:n~iz uT-

lÇtJtı lirası dun 1008kuruşta1 rafın -Oa eld~ etmek Mtdi~erı sına ve tuccarlarma \'c ı.;irket- duğl; tahm.in ediliyor. Bu 
ıış, 1009 k ~ istifade vaktıle yapılan takıbat . ' · ..:ı! ).L. 11 · d tltı;tır. i . uruşta kapan- sa}esiııde tanıamile malıvoJmu - Jerıne Jazım gelen himaye =-Jroyun rn~er mıuıa erın en 

-r.o"' ngılız lir.asrnın Mn ltur. Bu suretle hazmenitı ıoo bal1~cdfldip 'takdirde kapan- Mıber aımanuunışnt. 
~rt'tl~~k t~dricen yükseldiği bin lira zarardan. kurtulduğµ lan btttiın .. O\l"Ct lIJÜe.~atı '.;eno k~yiınde b ylik en· 

y techr. t' tahmin edilmekted~r. Defte~dar- hakkında da zamsnında mu- mi ve fctıahli mann1le:.i 40 
so ctı >lan tahkikatta !zmi ·d hl< bu nusüsta1cı tahkıka.ta mastı rmda hat~t edilecek- kadın: hane )ıiizü müt«:Ca\ iz 

u 1 afta zarfırtd 
1 

1 ~n chemmiyetic devam etme~tedır. tir. .n(if u~ıa der.t•yc in mi, ve iz-
kotınbi•·o a ıemdn lııç 1 Bu mesele ile alakadar bır 1<4ç i"·ota(I . . .. . "· ı 
t<:rd J gelmemesinin bu memur ıtahtı @nna alınmıştır. . " a. ~\)et hukumeıı leri kalmamıştır. ~ ~<iyoc 
it\ fua. sebep olduğu a 

1 1 
Bu mesele Jıakkında de(terdıtr nrn geç.mı~ brunlerc ait olmdk yer yer heyelıln dc'!tam eqi-

' ır. 11 aşı· 'Şefik Beye müracaat ettik. ~ üzere yaptıgı nadürlıst hart- ) or. 
il>( B. şunlan söyledi: k 1 · h"h t f.otinosta 13 ey ylkılmış, 

TrcIDet odası 
~ .. h -·-

Ub al 'aralıklara inti-
lic hap Yapı1dı 

h:tı h ret oda&ı ıneclisırH'le mün
tılunan k l'tca ı ı azalıl< l\ın tlün 

ret od 
nı~tJr. asında nhhap yapıl-

lqtıhllbata 60 
lftirak e . mtmtehıbisa'i 
t brııştır. Reyler 
aı.nıf -~•lece1c tır. 

«- Mali"e şııbeler"ını'n birin- et erı tas 1 cc ecegt tcmcn- 1 J • ı· "'ı haı· d'l k 11üfus 1..a"·ıatı an a1:.1lmamı.,tfr. 
de bir trliş.ı meselesi .LdefterClar- nl!-. 7. c 1 me tc ' e bu J "' lıkça haber alınmış ve tahkika· son mc elevc ı+eHrıce 0,, .ı.t Bu kari) enin Ber~mut 'e 
t b 

.J "' J c Zona 11tı1bafre,..f kNmilen hh· 
a aşlaıımıştır. biikumetinin Çmin' imk1Mine 
ıirtijli ile Jatmdar \'>laıılarm iL rap oJmutftur. j irclc 30 Q\' 

eJde etmek istedikleri istifade hdrmet etmesi e ·naklkntı llmamen \tıkdmı,. \'.C 5 nu-
vaktıle icra olunan takibat sa· ret Ye ink<lr ~dici matlh·ct- fıısun ~eraiı 'tesbit --edilmi;-tir. 
l'6lnde tamımtile mahvolmuştur tc tc lffıerde hnlunma~ın.ı \ arnkaıda on • .çtyukta ~2 

Zahire borsası ıntih~
bab . 

Evelki gün oda mcclisiııdc 

tefrik edilen zahire borsası it
tihap komisyohu r:.rıtt ilk i~· 

acaknt. l3Q ~Utnata 

llızumu beyan olunmlrktndır. C\ tema men ) ıkıl~ış., diğ r-
led sar ıntıdan mfıtcc~:-.lr dl

f'\Otadn Mo::.um·aya a\ det duğund:ın tahUyc cdtlmi::tlr. 
ctrnckrc olan olan Çin sefJri 'R'iiçuk flQlda t,tÇ. zavftltltte 
nin aldığı 'c ŞÔl'rltmdüf er- 'iki, J.ifola, .A-ıı:ııllt,n '1et\ov.en:ı 
Jer rnese1esfteiıll!lumot1r$o\·.. '116M1nas. ~ne, ...,.~. 
y~ ll'tısya T~hr aramrdaki "t-;t111aKidana lqttiy~e )U· 

mes:titbt '2S'lftanı 'ğtthıce'ttatl- zü mütuca' iz c\ liarhp ol
..,aıuş .Ve iJS "'naş .mıltmmu.-

11obt, i\ 1 czra::ı, Arhağılo. 
etmek mecburiyetindedir: • . .. 

1 - Çindeki bütün siyasi şehben.dtrı ve tiea!'-1 Üv: 
yet mümessillerini geri çagırır. 2 • Çm şark demıryo a Kalb. l k;-emc kar) elcrile 

ir ibat pe) da cdilememi~tir. 
Bu koylerin birçok ~\ i en· 
knz haline gcldijti :,d}1cni) or. 

Kendide oO ltıdar dukki\n 
-eşyalarılc <lcrcı c karı, mu; 'e 
dağ O) nadı-ıtında birçok C\ .. 

ler ~nr ılmı;- "c hep i tahli~ c 
olunarak halk dağlara kaç· 

rına sovyet tarafından tayin olunan bütijn meınur~arı tre· 
ri alır. 3 - Sovyet Rusy~ i~ Çin arasınd~ d~~~ryo :r1 

milnakalatını tamamen kat'eder. 4 - l;intn bılc~oıle ; 
yasi ve şehbenderi _mümessillerini derhal sovyet Rus~ 
terke davet eyler. Sovvet htikumeti ayni zaına~da l d' _ 
tari~ i Pekin ve Mulıeden itilafnamelerinin kendıne ver ı 
gi hukuk muhafaza eder. 

,mıştır. 

· · Kadnhor nahı ye merl,czin
deki YLiz kndar dükkan ,.e 
evden' bir c-:er 1-.almamı:;-u. 

928 mali senesi hisapları 
anhi) e mudüru 'c bir kaç 

ki.,i Goguras kö) üne iltica 
ederek kurtulmuşlardır. Bum· 
mn zaviatı daha mnlCun de· 
ğilclir. 'Yalnız civarında dere 
kenarında be., on kadar naş 

Alınan neticeler, norınal 
inkişafları vt bunların giiz 1 

:\ er] eTiı1i g·öst erİ)ror 
'inevcnt olup ihuvi) etleri Anknrn, 18 (V .akıt)- Ia-

esbit edilmemiştir. liy-c vekil.Jeti .J ı marı 929 
Hndi meYkii çar~ısı tama· tarihinde biten l 92S enci 

men kı~ybolmu,tur. Şor, Şirik, mali) e:;i 'nridat hisaplıırını 
Şarnh, Okne, Alisino ~ paçan- kamilcm almı~nr. i.\1ukaycselı 
lar, l lop:;-era, Jlarhı~ı, "l\lıid· neticeler hakkında "\'erilen 
-011, J lolay.;a, Zcleka, • lemi- izahata naıarnn 928 5<?nC in-
los koyleri de harap olmuş de umum tıhsfü\t )ektlnu 
i ·erle hiç bir mali\mat .alın- 2 ı 2,255.466 lira tutnıu tur. 
inamıştır · • Bu 927 tahsilatından ıo.-

Hasarat hep heyelan ne· 3 ,644 Ura fılzladır. Bu 
ticesi dağların . dereye in- fazlnlık :vafldııtın normal 
mesinden mütevellittir. Bu olan inki:;-ah neti<:c:;idir. Fe,·-
havalide işlenecek bir tar-
•a kalmamıştır, hattıı bütün kruadc varidat bu ~ cktindan 
ağaçlar sökülmüı ve İler hariçtir. 927 umum tahakku-
yer taşlık ve .çamur yı- katı yekunu 207,27'7,700 
ğını halini almıştır. .Bu lira idi. <i2 scne:.inin i c 
mmtakadak'.ı bilumum mek- ~20,850, 143 lir:t) a ibaliJt 

olmu;-tur. .5u vazi~ ete göre 
bunda da l 3,6r2,ı+4-3 lira 
fazlalık 'ardır. 

tepler, camiler kamilen ha
rap olmoştur. Bu lhavali 
balkı bu d-tarda bannamı
yac-aktır. Şimc!iden yüderce 
aile ;hicret branna vermiş
ôr. ıaçlık Uı01umidir. Zengin 
ailel~r bile eşya, erzak 
kurtaramamıştır. 

Soğanlı dağına kadar 
dere içinde hiç bir köprü 
bbnamıştır. '.f diket ~ın
takasmda hala .beyalinlar 
mevcuttur, dağlardan kor· 
kunç ve gök gürültüsüne 
müşabih sesterin ge1mesi 
ve arazinin tıali oynamakta 
bülunmaSI ıherkesi ..... rt
m&ştır. rSlitJud cwder .ök-

<)28 de mulrnmmenattı 

nazımın fahakl..uk fazlası 
5,080.270 liradır. 92 ene 
Sinin m:ı arif 'c 'nakit mua
me!Auna gelince 92 ma a
rif butçe.,i yeki.mu 257,J9Q,-

388 lira idi. 
cnei maliye l içiocie wl1-

:-ıbatı munzamme olarak 
da 2,6:-~,059 Hm 'c hu ıı:ııi 
)\an unlar ıle fe, kallde olarak 
da 10,318,7lf lfira alnunış 

bulumn•Nna gorc 1928 se
nesindeki tahsi:;at yel, unu 

Jeri kaNlığı oldu~undıın ha 
kiki mı~e\' er nakit mikta

rı 7 .7.ı:i.000 hradır. 
Bu rnkkıımlardan nnl:t;ıl· 

dııtmn naı.aran butçe rııhmı· 
i . · i ''e ı· :ıbctll n mız sııınım • 

oldu~u gibi. burçe. 1 fo"ı ka· 
bul edilmi;-, memleketin um· 
ranı iktis.1di,·anını:ı:ın inkı~ ı-

' J f 
fı halkımızın rd.ıhma maru 
hizmecler tamRmen ~ aptf mı~· 

1. • ııın 
ttr. Bu n tiL.'C memle11.ccım 
çok rnbii C!) ri ınkiş:tfi ~ni 
millemni7jn hı) ati kudreunı 

0 tcrme"i jtlbarile Ç k nıcı11· 
uııi) eti mucip uluııu} or. 

llaziffi. 
Ankarada bir otom9bil 

gezintisi yaptılar .. 
Ankara, t8(T elefon)- R~_rsı· 

cemhur Gazi Hz. bug~~ 
köşklerinden çiftliklen~ı 
teşrif buyururlarken şeh~r 
dahilinde otomobil ile bır 
tenezzüh yapmışlar~r. 

o. Vekilimiz -Dün Vana v...ı oldu 
Ankara. 18 (Telefon)- O. 

k·ı· ş~•--ü Kaya B. Vana 
Jcinı, bile şimdid~n ll}ınta
ka haricine çıkmaktadır. 
Rasalane ne diyor '! 

umumin~..,i 200, ı fıO. r 58 Hnn a 
baliğ ôlınu,tıı. Bunda ı,oQo; 

ve 1 ı wu o· 
\'asıl oJmuştur. Oradan ı-
yarıbekir istikaJnetinde ~e· 
yahatine dev~ edeccktır • Kandilli rasatunc~ı mudtini 

Fatin R facin -tmkkındıı ~u 
~~teri ~ cnri, tir: 

- Rize Ye navdlib'htticki 
:.011 ;h:ıcüsat 'c he~ elanlar 
lıii~ uk yağmurlardan .sonra 
aJelek er husule gelir. 

Bu hadisenin abii vaziye· 
.tinden ziyade içtimai 'c ik
u. adi ya1jyctini ımıtalea et
mek daha dö~rudur . Çunk'ii 
bu 'hacli ~ açık bali arazide 
olsaydı n 'Kadar nai'~ın dik- . 
'katl cclbetmezdi. 

6 9 liralık ıtahı;i:sat imha ec.Ul
rni~ \'c du) unu umumi~ c~ c 
mcyzu tah · attan ı 0,~5;\S.0.~9 
liralık kı ım da k111lanılma
mı:;- olması itTbarne Q2 de 
kuHımılan ta atın bmHar
.Can tenzilini muwakip 20':"'.,· 
612.010 liraya inm.i:;-tir. 

92 1) mali scnc~i gaycı;i 

ô1an 3 ı ma\ ! unhind1.: '929 
malt senesinin mebdei bulu· 
nan 1 ha.ziran 921) tarihine 

miıde, ver nakit ı ıı.o.ı.5.000 
1iradır. \' nlnız bunlardan ı J 
ktbı.ır milyonu husu l ..kanua· 
Jar'la iı'ktoıunan mtıkl\ ele-

Rize 'e hn atttmidekt ~id
iÖcdi yagmudal1n 3stanbu a 
-:-gelme 1 i'htima1i cbktur. tBu
ııunla beraber ı~tanbulda do- namt\1erin ısa bir muddct 
'h-ı yağabilir., kı men hasarat de te , iye.. cdilece'k .taahuc 
)·:ıp.al>ilir. ı:aknt bıi~ lık bir ................. ·-···················-·--·· 
afet olma7.. <lare heyeti iççimrunda odanm 

~:sa en sı:anbaıl bövle re,_ mua'\"L'fleti meselesi gfüiı~iıl-

Asıl~a ~rler 
Ankara 18 (T Clefonr ls-

ambııl ~oli.ı aıiidürünün 
tebdili haberleri asıJ..uf ır. 
Mealelı meldeplerl 
Ankara, 18 (Telefon)-

D.. e yarısını kadar 
un gcc . d 

Maarif vekilinin. rİ)'~d ~nl ~ 
1 

maarif mu urı erı 
ça ışan 1 bol mes· 
encümeeind .tan 
lek mekteplerinin ~u~et· 
kştiritmesi görüşiilmuştur. 

ıcaıihhir 
Soyeun 

kallldcliklcr,dcn ·ilimdir. lkli- mu:.- i. c de hu g1bi muaü~-
ruı bahridirı Rize , e ha\ a- n t1cr ~çin bntçcde tahsbııt 
Jbi de bahri bir iklim ol- olmadığı cibecJe y.ardıın im· 
makla 1Jerabcr Rize dajtlanı- .kanı g-i>rtllcmcmi:;-tir. 

KiitP a 18 - Sekiz 
bp.ılen ~ -bir çete 

1 K.iJıalıya • ,Balıkesir hat~nm 
"' 119• ıaDC&I kil~e~r~nde 
kııım nıühendıslerınırı o-
wrdukJarı barakayı .b.a~ar~k nm ycılmnsı ~a) et ~lktur. Seylip devam ediyor 

~$~nın sıca'khğı bUmıhı te- Ankara. 18 (\.akıt) - Ri· 
mas edince b<h·lc fevkalade- ze \'alisinden da'hili) c gcicn 
lik )1a_pı~ or.,, · m:iltım.ıta ırore Of 'c Sarmc· 

Xrabz.on ıneb'ıMllu'.ı bir cnedc 1 "rı~ur, ~ hlp -e hıı· 
heyet teşkil edecek'ler 1if :suttnte n•lan dernın 

Trabzon Jm, albindcki he· eıli'v.or. \iafOll'fth te1ı1iri mnıu.-.-
b ·ı h · · d he 

0

aü1dır. HiUlfılmaerin (20) 
yclıin miinnse eu c s.c rımıı e 
bulunan Tr:ı bwn mcb ·u, ln- bin liralık rardımın.ı ilıh c-

ı ren Riıedciı 4000 Iirnlık 
nnılan li:ttilıırınm fet\kctzt· 
delere mtıR\ cncttc hulumıl- nrnhallf J nrdım y:ıpılmı~. e\. 

siz knfan tıir1kın b-k \nı i~·in 
mu-. ı için bir hey'cr tc~kil 
t:dcccklcri ıuılıer ~ılımmstır. "tedn'bır ııltnnn, '-e 1Hihtlı ah-
.'.Iicaret odamaz.m yanhmı mcr 'Tnuf-.:ttişleri ·hup;un Ri1.c-

Tiı.:·ırcr odası • ıirmcnt; fdıl• ) e , a--ıl ~uştur. SıtHıh e 
kcr;r.cdclcrinc ~ :ırdını jçın tliia , ekıHcti. mırhıtllf ~hfye .-u 
cm-tarı tc_.uke l:.ırnr Hrm "- dür.id~ttn<.: ~UY.ım ,:tfen ımnJr 
tir. Oda tnt;Cmtufsındn \ e i-
di 9oarc ~·(~ ~ıapı-
1,..cak 11Çfri •ta ~ llC· 

übendislerden bırını ol
dürmüş, birini de ağır su 
rette yaralanmışlardır. 1(a .. 
sanın anahtarını bu suretle 
ele geçiren şakiler paralan 
afıp kaçımş1ardır. Şiddetle 
takip edilm~edirler. 
awya de ticaret 
Ankara 18 (Telefon) -

Dün akşa~ lktısat vekili 
Hariciye vekilini ziyaret ve 
MoWova bOyi1k ~miı Hü· 
~in «agıp B. He miidk~ 
tt:ye ~ftm etnnftir. Bu 
:mıtikattM ... ,. ile ... 

le"' ..,.,,.n 



(Çor.çil) in 
hatıratı 

Yunanisf an ve sulh 
Çorçil harbı durdurnıak için lnp:iliz do -
nannıasının lıareketP geç11ıesini istiyordu. 

-19-
Müttefiklerin Sevr mua-

hedesini yeniden tetkik için 
içdma ettikleri sırad~ 22 şu-
1-t 1921 de ve tunAnWann 
.Ankaraya '·utu bulıih taar
ruzundan evvel 1 f Haziran
da başvekil M. Loylt C::Orcş 
şu mektuplan gönd'ermiştiın. 

Başvekile 

~ubat 22 ı 921 

Bu sabah, siyasete müte

allik mubahaseyl yenilemek 
istemedim. Sizin İngiliz siya

setini. karşılaştırmak tiin kud

retiniz, bizimde neticeleri 

beklemek için sabrımız var. 
Bu mesele hakkında siıtnle 
reylerinin kıymed ohm zevat 
şunlardır: 

Hindistan vali! umumJsi 
ve Hindbtan kukumetl Bom
bay valisi Corc Loit, Lort 

Alenbi, ser Per"i. Koks yeni orta 
sark dairesinin ınemurlan. 
~1. Şukberg, miralay Lorens, 
binbaşı Yorg, bütün şubeleri 
,.e bütü miimessillcrile erkan! 
h:ırbiy~ İstanbul fevkaltde 
komiseri ve etnrAl Harington, 
bir mevkii mah~usu hatz 

olan M . .Montagu, Aga Han 

gibi lngilterenln sadik ve 
mfü:errep dostl:m, lngilizler 
il,inde resınt hiç bir şahsiyet 
yok ki Turki) e ile sulh 
akd ennekle şarkta -ve orta 

şarkta ki i~lcrlmizin son dete· 
i:oJayJa~cagına ve iyileşoocı. 
gine k:ıni ot111cısm. 

Bum• mukabil hArbin tek
ıar ba.şlamasından son dere~ 
endı~e his~ediyonım. Belki 
Yunanlılar, cepht üzerinde 
Türk ınUliyetperverlerit\l da· 
ğıtırlar ve Tiirklyc dahilinde 

biraz daha ilerleye bilirler 

f:ıkat Yunanlılar ne kad:ar 

fazla yer z:ıptcderler ''e bu 
zaptettikJeri yerlerde ne ka
dar fazla kalırlarsa bu lş 
onl:ıra 0 kadar pahalıya mal
olur. Bundan ha d olacak 
aksiıf~mellerin kısmı azamı 
bizim, bir kısmı da Fransa 
üzerinde icrayı tesir edecel:
ttr. 8üti.ın bu tesirat gayri 

müsaittir. 
Bu yüzden Türkler, Bolşe

viklerin kollarına atılacaklar, 
ordunun tenkis edilmekte 
olduğu bu buhranh sıradıf 
lrakta teşevviiler vuku bula
cak, l\1usul ile Bağdad~ an
l'8k büyük ,·c masraflı bir 
ordu istihdamı ile elde tut
mak mümkün olacaktır. ls
ıam hissiyatının lngiltcreden 

soğumakta devam etmest, 
aleyhimizde fena neti~ler 
-çıkarat:ak, Fransızlar ile İtal-
yanlar, kendileri namına iza
hatta bulunaca~Jnr, biz iie 
her yerde lslAmiy~tin baş
lıca diişmanı olarıık gösteri
Jec~ğiz. :"Önra Ermenilerin 
ba!ıına n:nt felaketler gele-' . 
cektlr. 

Bu şerait Altında, yunanlı-

ları ge,·şck bırakmak ve 

harbjn yenilenmesine müsaade 
etmek; pek korkur.ç bir me-

sullyet teşkil eder. Ben bu 
vaziyetten ve y11zif emin bu 

bdır al:\.'cadısr olduğu işlerde 

biJe siz~ ii.ıerinizde tesir ic

ra ei:mek kudrednden mah

nnn olmalıKan son dereec 
•Ülle5Sİrilll. Üzerinde müttc· 
lk buluadUIWnauz me&aildt 
ille Jmlım eu..ck. bissile 
möeahaml Gldulamuzdan, a-

ramızdaki uzun dostluktan , 
ve sizin deha ve eserinizi 
takdir ettiğimden,· bu vaziyet 

dolayısile hasıl olan tessiirüm 
te~yüt ediyor.
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Haziranın mebadislnde baş
vekil Çekerzde bir konfe· 

rans aktetmlf, bu konferanta 
Ud taraf üzerinde de tesir 

icrası ve bu suretle bir tes

viyeye destres olmalannın 

temini rekarrtir etmişd. O za
man başvekile şu mektubu 
yazmış~ım. 

Baş,·ekile 
ı ı haziran 1921 

Bu sabah Venizcloı;;Ja mü
Jtkat ettim ve ona Çekerzde 

aktetfiğimiz konferansın mu
karreratını bildirdim. Veni
zelos, bu mukarreratı kabul 
etti. Bizim Kostantlnc şu şe

klide idarei kdAm etmemiz 
hususunda sizimle müttefi
kim. "Bu dakikada Mustafa 
Kemale tekJifi münasip oları 

şerait bunlardır. Siz bunlan 
kabul ederseni.7., biz onlan 
Kemale de teklif ederiz. 

Bu hususta Fransa ile ha
reket mümklinse daha iyi 
olur. Kemal de bu şcraid 

redettiği takdirde Yunanhlara 

mümkün elan her muave
nette bulunıcağınnn, Yunan

lılar muvaffak olurlarsa bu 

§tfalttrt a1~bterlnde dcğişcce

~ni bildirmellyiı. Budan 
başta Kostantlnden, ordu:;u

mın yeniden tensik Ye Ve
niıelos raraflan cenerallitn 

tekrar iş başına getirinceye 

kadar taarruzunu tehir etme

sini istemellyb.. Kostantin 

gerek şerait, gerek ordunun 

tensiki hakkındaki nıetalihi

mizl kabul eder, buna mu

kabil Mustafa Kemal. lnadu 
ısrar gösterirse o zaman 

Kostantini derhal tanımalıyız. 
Şayet biz sui tali eseri o

f arak bu adıamla ve Yunanh

Jarta çalışmağa mecbur olur
sa~ muvafflliyeti temin uğ
runda her şeyi yapmamak i
çin sebep yoktur. Yarım ted

birler ve yanm müzak~reller 
şimdiye kadar takip ettiğimiz 
slyasrcin bütün ,kusuru idi . 

l\li:itarekedc:ı beri gerek Rus
yaya, gerek Türkiyeye kar~ı 
bu siyaseti tuttuğumuzdan 
bu siyaset bizi bugünkli fel!
ket amiz Vaziyete süriiklemiş
dr. 

. Taklip edllecclc şeraite ge
lınce bunlar, benim fikrimce 
Yunanlılann lzmiri tahliye 
etmelerini nıute1.ammtn ol
malıdır. FransızJann y,rdı
mmı ve Ankaranın teklifi 
kabul etınesinl temin etmek 
için buna lüzum vardır. Hi
rlsdyanlann bayannı temin 
için ya mahalli ve ya bey
nelmilel kuvvet hakkında 
şimdiden karar vennıye ha-
cet yoktur. Fakat kitallere 
mAnl olmak için müesstr 
tedbirlere ih~f bu1undugu 
tiZerlnde stzlnlt müttefikim. 

Zayi edilecek vakit yok
tur. Ytınanblar, bir taarAJza 
daha · gtHtetek oludarsa son 
koz ıtılmlf w kaybedilmi~ 

Olur. 
Türk 1&Hhü temin edUme-· 

dlktm başka Yunan ordusu 

VAKiT Tcmmz 

( ~ 
1 

~ ) Yeni flmendifer 
• z hatlanilUZda 1 .diki. hk - . zmır e mu d eme t,.,1U1t sliratle ilerliyor 

·------------~~-~~~-
80 yaşındaki kocasını kuyuya atarak öldür -

mekle maznun yetmişlik Hadice Hanım 
mahkemede neler söylüyor? 

EYkafm paraıan11 çalan memur 6 ser.a hapis yatacak 
lzmir Ağırceza mahkemesi 

komünfstlerden, Kadriye H. 
davasından başka iki şayanı dik
kat l11Jlhakeme ile daha m"gul 
olmaktadır. Mahkeme bu ilci 
davadan birini komünistlerinki 
gibi ahiren karara raptetmiştir. 
t3u KupdasmdaEvkaf memuru 
iken pli'a ihtilAs ettiği için 
muhakemeye verilen Naci Efen
didir. 

Mumaileyh vazifeye tayin 
edilir edilmez resmi defterleri 
ve kuyudatı imha etmiş bu 
suretle 8630 lira ihtil~ etmiş
tir· Maci Ef. bundan başka 
yapılan ihalelerden de ücret 
namı altında ikişer lira al1rmış. 

Mumaileyh ceza kanununun 
203 üncü maddesi mucibince 6 
sene ağır kapse ve mücbbedcn 
memuriyetten mahrumiyete mah
lctim olmuştur. 

Hatice hanımın Mustafadan 
bir <>Qlu daha vardır. Bu <>Qlu 
Ettlncanda yil'ıbqı Saip bey 

F evı.lpap • Malatya hattında 
faaliyet devam etmektedir. Fevzi 
paşadan itibaren Malatyaya 
d<>tnı 140 kilometroya ray 

fertedılmift!r. 

9 eylolde F evzlpata· Gölbqı 
kıarııının k.Opt merasimi yapıla
cakbr. Merasime Bqvekil Hz. 
nln de lttlrak etmesi muhtemeldir. 

Sıvas - Erzurum hatbnın sOr· 

atle intuı kararlqması üzerine 

ıtmdiden Sıvastan F rzuruma 
dotru istiktaf a batlanmlfbr. 
Evelce Kayserlde lDfUı mukar-
rer olan bnynk demlryollar 

ateliycsi Sıvasta yapJacalctır. 

Kayseri istasyonu binası ile' am
barların lntuı bitmek üzeredir. 

Ankara • Er~li hattında Ir
mak istasyonundan Çanlcınya 

kadar olan kısımda çalıtilıyor. 

Bu laaa 25 kilometroya ray 
fertcdilmipir Ftlyostan Çankı
nya doiru 70 kılometroluk 

kısma ray ferıedllmiftir. 
• Müskirat inhisarı müdüıil 

Zeklli bey cuma günü şehrimize 
gelecektir. 

• Mosko\·a sefirimiz Hüseyin 
Rrgıp 8. ile iktısat Vekili Rus
TOrk ücaret muahedesi ve Rus· 
ların tacirlerimize gösterdikleri 

ikinci muhakeme 86 yaşında 
kocası Hüseyin efendiyi öldür
mekten maznun 70 lik Kuşadah 
Hatice Haııımdır. Muhakemenfıo 
celsesini Hizmet refikimizd~ 

hulisatan alıyoruz: 
Hatice hanım ihtiyar, beli iki 

kat olmut yetmiflik bir kadın

dır. DOn jandarmaların muhı.

fazuında mahkemeye gelirken 
11k sık dinl .. iyor, merdivenle
ri gfiç hal ile çıkıyordu. Hati
ce hunm, mahkeme salonuna 
doaru ilerlerken kendi kendine 
bir oeyler söylüyor, ve sonra 
safı na soluna üflfiyordu. Anl•
ıılıyordu ki, maznun nine malr 

'kemeye girerken dua ediyordu. 

KOCdSlllt d/Jiümeltk maznun 

JJelm#fhlt 

milfkülit etrahnda müzakeratta 
. bulunm..ıırdır. 

Hatice hanım maznun mev
kiine geçtikten sonra reisin su
allerine cevap vermefe başladı: 

- Efendill' ben masumum. 
Ben efendimle tam kırkbq ıe

ne gül gibi geçindim. Nasıl 
olur da benim gibi kocasile çok 
iyi geçinmiş bir kadın kalkar da 
etendisini öldürür. Nasıl ol urda 
ben bu vicdanıızhğı yaparım. 

fJendım slze vak' ayı an

latayım. Bir gün efendim bana 
dedi ki: 

c - Yahu pt biraz badem 
topla da Enıncandaki otlumuza 
gönderelim~. 

Ben de tarlamıza gidip ba
demleri topladım • F abt eft 
dönünce efendimi evde bula-
madım. Safırdun kaldım . Bu 
adamcap bayle nereye giderdi ~ 
E'Jendtmln bq1ıia bir lj gelmlt 
oldupna hükmettim. Esasen ben 
otlumdm ınpbeleoiy.ordam. 

Çnnko oilum Mustafa bizim 
mallarımıza tıöz dikmitti . Bire 
k.p dalma Wtlik gösteriyordu. 
Hatta ben kendisinden nafaka 
almak için dava bde etmlttirp. ·-· ·--···- ··--··· •.•.......... 
dabitmiş olur: 

Tlirkiye - Yunan messle
sinde bu ham hareketin takibi 
takdirinde istihdaf ettiğimiz 

maksadın hiç bir veçhile 
dc:ğışmediğini görecckslniz .: 
Bu maksat, Türkiye ile hakikt 
ve seri bir sulh ak-tinden· 
ibarettir . Bu hiç bir 
vakit, Scvr muahed~Sinc 
muhalif olduğumu~ mu-
kerrer def atar arzetffiişnm. 
Bu siyasetin neticeleri benim 
evvelce mütemadiyen haber 
verdiğim.iz müşkül vazJ;çt 
dolayısile, bizi anut ve gayri 
mantiki bir muhalif karşı• 

sında tamamiJe müdafasız 
btrakmiyacak bir yo1 arayo
rum. • 

1921 senesi huziranıhln 
25 inci günü Başnkil· ile 
Lort Kürzona şu muhatırayi 
gonllcrdi. 

Hadice H. ( a.tte ) 
KuJO'laaınJa eul(q/m paralarını 

çalan 
Nad E. ( Altta ) 

isminde bir llltbr. Mumaileh 
anneelne yardım etmektedir. 
Fak at Pderditt y0z ltrayı 
Hanım ( T ann 6dlncO ) dlye 
happ.pde bir bdma v~ 
1~-bır daha almamlfbr. 

Muhakeme 17 temmuzda Je. ' 
vam eclecektir. 

Bandırmada 
bir sui istimal 
Belediye vezne5inde 10 

bin liralık atık pldı 

Yazıadarlİiif tdlldl 
Balıkesirde çıkan Türkdili 

refiliimiz yazıyor: 
Haber aldıgtmıza göre 

Bandmna Belediye veznesin·· 
de çok mlihim bir açık zu. 
hOr eunJş bunun üzerine 
Bandırma Belediye veznedarı 
tev~if edilmiştir. Açık mikta
rının on bin lirayı mütecavi2 
bmlundu~ söylenmektedir. 
Dün şehrimize ~elen Mülkiye 
~lüf çtti~i Necati bey tahkikat 
lm.ıpeıi~ ifa cp,ıımek~ bu
foneiı nu beyan etml tir. 

Vakt•-
avukatı 

Arsaya tecavüz 
Y q;IJcöyJc Mehmel Sııltı beye : 

Sordupnuz suallere sıra ile 
cevap veriyoruz : 

1 - Komtunuza Yapbiınız 

ihtar kli dettldir· Bunun kanuni 
bir byiDetl yok.tur. Şiındl kom-
ıuluk 9ezak.etl tle t6*rc:httniz 
mfilaMha. ~ liillmlZlll 
kay~ ,bt sebep tietkl1 
edebıltt. Yapaeallnız en dottu 
wey tfmcftcW ~omt~ uyu
pnık tecavil%il b«tarif etmektir. 
KiJIQflllm buiede ol~ 
töre oaau temad edebilm kimle-
lerfe ~ bu iti ,ap.liillnlntt . 
lie.1de"' yqıden-\>ir ilatillf ~ 
e~ taputench ile mabkeıiıe-
yeAe1~ ebek~Gndar 
~ davran~ inenfealh\lz 
için~. 

2 - Üzerinden araba ve 
.aite ~ olu ll'lllllZlD 

_.._. ftf• fit .-ı fCYlerle 
tmr1•ıi:"' Vaat ........ 
H' a .... lar'-ul ı tehllke.t 

·k.eeitlDl ilıteff. Klltiiıi riya. ........... ,......._ 
ı.,.1&*. deder. 

• lnhisar idaresi şarapçılığın 
himayesi için tedbirler almıştır. 

.. Beynelmilel müskirat kon
gresinde Ttlrkiye inhisar sistemi 
takdir edilmiştir. 

• Emniyet sandığında halktan 
100,000 lira "dolandıran bir 
~ur Jüalananttıt. 

• .Mec:ffd lkf•t veklletinc~ 
tlaztrfanan ltyi?ıayı kabul ettiği 

takdirde, devlet bfitçesinden 
maq alan bütün memurlar yer
li kumaı giymek mecburiyetin
de kalacaklardır. 

• Rept Galip bey Cenevre
de toplanacak Pedagoji kon
gresine iştirak etmek fi%ere 
bugün hareket etmektedir. 

• Posta ve telgraf idaresi 
yeni pullar tabetmek üzere ter· 
tibat almaktadır. Pullarda zi· 
raati, L~n konferansını, Harf 
inkilabını tersim eden resimler
le Gazi hazretlerinin portresi 
bulunacakt•r. Pulların tabı için 

lngiltcre ıvc Amerikada birer 
mficssese arasında pazarlık ya
pılmaktadır. 

• Sıtma mücadele · mıntaka·· 

!arına bu Stne 3 mmtaka daha 
illve edilecektir. Bu mıntaka

lar Eskişehir, Manisa ve Antal
yada olacaktır. 

• Ankara ticaret odası Paris
teki beyn'1milel ticaret ·odası 

tqkil!tma kaydoJunmak \&SAVVU-
rundadır. 

Bunun için 1000 dollr ver
mek icap etmektedir. Ayrıca 

Stnevl 5363 lsviçre frankı da 
tediye icap eylemektedir. Di
ler odalarla kunueularak bir 
karar verilecekiir. 

• Su tetkikatı için ltalndan 
getirilen mühendis Kombu vek!

letle temastan sonra memleketine 
gitmiştir. Kendisi De mukavele 
yapılmamlfhr. 

• cVeni Adana> refikimiz 
yiiz eJliJiklerden Karataş veya 
Mersin tarikile Türldyeye etren
ler olduğu ve bunların da A
dana ve Mersinde gizlendikleri 
hakkında bazı pyialar ka1det· 
mektedir. 

.Gazimizin cifttltı.rlDde trab 
törler bqında çekilmiş bir 
resmi ahiren bit YuHn .Q'aze
teslnde intiPr 1!ti'ftllh"ı'. 811 
rdme lllveten, Vüftın ifldesi 

"' satırtan ~: 
c · - a.;aoa jf, llffJtl' adamı 

elan MUltlfı Kemal hureUeri 

Genç bir zümrenin idaresine 
verilmiş olan lÇTiHA T ın yeni 
nüshası dikkate şayan m ünde
ricatla intişar etmiştir. Yaşar 

Nabi beyin edebi musahabesi 
olgun ve makuldür. Cevdet 
Kudret beyfo sonesi yeni sesler 
ve yeni hisler getiriyor. Sadri 
f temin aüzel bir hik&yttile Na
hit Sırrı beyin Fransız akade
misinde iki nutuk fuıvanh ma
kalesi, Abdullah Cevet beyin 
bir kıt'ası, diğer birkaç şiir 

ve nesir bu sayının muhteviya
tını teşkil ediyor. 

Türk yurdu 
Bu aylık mecmuanın mayıs 

haziran saydan bir arada ola-
• .. f .. 
rak çıktı. Falih Rıfkı, Abdülhak 
Şinasi, Selim Sırrı, Mimar Hik· 

met, izzet Ulvi Ruşen qref Hamit 
Zübeyr, Hasım fehmi, Mehmet 
Emin, Hasan Cemil, Yakup 
Kadri beylerin yazılarını ihtiva 
ediyor. 

Ter~lye 
16 ıncı sayı intişar etti, Rıd

van Nafiz, Ihsan, Ali Haydar, 
Harun Reşit, Kadri, Hıfzırrİh
J}l&n Raşit bqlerin mekteaJ~li~. 
ğe ve terbiye ilmine dair maka 
leleri varqır. 

( T..ntk Fikret) • 
Veda ihtifali 

On senedenberi, 19 Afuıtuata 

( Tevfik Fikret ) ihtifaliııi yapa
rak, münevver rençlerimizin kal
binde, b&yQklerimtıe htlrmet 
duygularını cadtndırm ve bu 

itibarla( vatammızda-kadil'fÜJas
hk namına- şapaeı sönmez ytlk-

sek ve huırklr bir hatıra bı

rakan, yeni neslin en büyük vı 

•P mtthur p ~ ~ iltadı 

f lor inalı Nazım Pev ) pek ya-

kında Ankarayı gJdece'ği için, 

( Fikret ihtilalini ) bu sene bir 
( veda ihtifali ) auretinde, ı 9 
Temmuza müsadif bugGnkü cu-

ma günü saat 15 te, ( Fikret )in 

( Eyüp ) teki meannda icra 
edecek ve Nlzlm beyin ( Edebt 
hitabesi ) nden 1011ra kerimesi 
( Meliha Nazım) hanım giizel 
bir ıiir okuyacaktır. 

Muhtelif mektepler talebesinin 
iftirakile pek muhte~m olacak 

Merkeız acentesi: Galata 

batında. BeyoA!u 2562 
acenteai: Mahmudiye Hanı 

lııtanbul 2740 

Trabzon bl~ncl po 
REŞİTPAŞA)vapuru 22i 
Pwuteai 12 de Galata 

dan hareketle İnebolu, 
Gireaon, Trabzon, Rize, 
plec:ıek ve dOnütte Pazar 
aile Rize, Sürmene, T 
Tirebolu, GıretOD, Ordu, 
Samsun, lnebolu, 
uQrayarak gelecektir. 
aünü yak kabul olunmaz. 

ALEMDAR ZAOEl 
VAPURLARI 

Seri ve lüks Kara<leniz 

Millet vapuru Z 
temmıJI 

P A 'ar günü ak ..,.. saat 18 
Sirkeci rıhttmından ha 

( Zonguldak, lnebolu, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gir 
Trabzon, Rize ) ye. Aıi~ 
Sfırmene, Vakfıkebir, O 
iskrielerine d't u2t'a 
avdd edecektir. 

Müracaat PlahaHi : 1st 
Meymenet Hanı :ı 

yazıl~ Telefon lıtanbul 1 

C. H.F. 
Kadmlan çalıştı 
yurdu miidfirlügii 

21 Temmuz 

AtEXl llCZ.\ YE~ 

Saraçhane ba;mda 'Mü 
paşa konaııAda 

KIZ AMELi HAY 

çorap mensucatı aşadaki nı 
Qzerine müzayede suretile 
laciktır. Jıtirak etmek is 
lerin prtnameyi g 
ve teminat akçclerini 
mak üzre bu günden iti 
yukarıdaki gün ve tarihte 
yet saat dokuza kadar m • 
at etmeleri 

bu emsalsiı ihtifale, memleketi- Tire erkek çorabı 
milin bütün pafuıevverleri, ga- merserize erkek « 

merserize kadm « 
zeteciler, eurJu ıeoçliJc, ( f#Jc- « ~cuk « 
ret ) in d~tları \re takdirkArları .._._._ ___ .__...__.,. 
berlcil ı~. 

n 1 o 1 ...... •••pı ,. 111; ., 

vatandqlarına toprata ve 
ziraate muhabbet misalini veri
yor ve bu mak~dla bu yaz 

mevslmhıl sıcaktan yanan An

karada geçiriyor. > 
• Meclis reisi Khım Plfl 

Hz. afustos US de Bahknire 
hara ket edecektir. Paşa Hz. nin 

Balıkesir seyahatı 15 ıün d~ 

vam edecektir. 
• Tramny kumpanyası oto

bCıalerin seyri sefer mahallerini 
deliftirmiftir. Bu defada otc.
büsltr Bqlktaı j)e Harbiye ar:
sında itliyeceklerdir. 

• Tercemanlarm imtihanları 

bitmiftir. EJyevm tahriri imti

hanların neticesi tesbit edil

mektedir. Neticede muvffak 

olmıyanlar görfilOne bunlar 
için iki ay sonra bir imtihan 

daha açılacaktır. 

• Kibrit lntdsar idaresi menr 

1ekttimizde bulunan çakmakla

rın adedini tesbft etmektedir. 

Yapılan hlr hesaba aöre yalnız 
lıtanbulda 8000 çakmak vardır. 

• ~lttasaray lisesinde açıl-

ması mutat ,raim sq,Wnin ı 

~ saaı ~. kilpt rcr 
• .JA111eeakttr. f:.terls D 
~muidan itibaren Qç ı"9 

mtmda kabul ecU*eldtr. 

Sullanahmel suU. 
l'a$rnJan~ Yusuf lı}.la 

Ayşe, Fehlme ve ~az 
Hanımlann şaytan ühdel 

sarruflarmda bulunup 
şuyu zımnında bllmü1.a 
furuhruna karar veriltn 
yazıtta Y ahnikapnn . oJ 
da atik iki numaralı, m 
rtk hane sekiz buçuk 
yüzlü ve derununda 
müsnitrcyl havi yiiı beŞ 

şın miktarındaki arsanın 

lei evvelivesi icra kıl 
" 

ve 14 / 8 / 929 çar· 
günü saat on beşte 
kafiyesi icra kılına 'il:._ 
talip ol:ınlarm kıymed 
hammenesi olan yedi 
otuz beş liranın yüzde 
nispetinde pey akçesini 
tashaben Sultanahmer 



5 Sıyıf~ VAKll 1. Temınıız 

ı~-~1: ç.,., ... ,.,....,.~ .· l\1anis ilAyetinden:· 
tıı Fen Fakültesi ım k+ıda 48 nUilııırıJı d" an 1 Aklıisar k4sabastnda bir küt!lpbaııe inşası 9063 lira 90 kuru~ 

lthatAt gOmrüiO 
IQiünden: 

"'dür-

ı... E ı ıı Abfdııır. T ..Jipleriı> Üııküdar ıs- ' bedeli keşi ilzerinden 20 temmuı 929 cumartesi günQ saat on 

~:;.: ektromekanik Enstitüsü i~.ı:.=fı . ~:~~~~~l2: m::a:.h · :~ ;:~~t~~!~~tl~~~rı~~~::~ ~:~:~~!:;;!:ek0:a: 
l\Iarka 

ıs Sandık NS 1} Cam tuzluk Ye hard3llık: 
69 ,, E Kı;n:en paslı demir c"e 

1 Masrif m!idürlyeti~e mfirac.:ıa tıuı. 
ıill Mühcndil Şehadetnamesi ~~ i:ı. 11 -Ja;, -.,.,,.- 0 

4 ., Jı. Ş ,, paslı demir k~,ık 

ili! (Us~ m:zunları kabul edilir. Tedrisata birind c«- ::;:ı t d• n " . cra • n: ala-
.:• · ' ·::: a a yenı cami h 11 d !ı:i rın_ c başlanacaktır. T fsi!At için Fakülte kalemine im ma 1 •sın e 

ı::: m·ıra(aat) ı::: v~ yeni cami c:add•.-sin:le kahı 
t:t::::~--...... _ . .... . Ei 5 tile ., kk \;.i•-.ı.-::::::;;::-=*:::::.-r::::::=-..:::::::..--;::.2. ag:+.e::::.'S··'*:::!'!;:E!H~-:.:7 a • numara ı e n1ura · ~anı . ········-··---=-.!!ı::t::ıı=ı. .._ ..... ı::J ....... - ........ . 

D bi bap ıııagazanıo yedide bir 

evlet demiryolları ve liman- hissesi borcundan dolayi ı '.k l peıi veya fazlasını geçmek Sll· 

arı umumi idaresinden: rcti!C t.'ıalei CV\'C!iycsi için otuz 
gün nın,ddetle mevkii müzaye
deye vazolwıarak on beş gün 
müddetle ve yl:zde beş zameıı 

ihalei katiye müzayedesine \·az 
olunmuştur. Mez~ıir mağaza 

zemini dükkfo ve üç klt orta
ları belik ve iki odayi lıa.vidir. 

24 metro terbiinJe olup der~
nunda elektrik tert;batı vardır. 

I:f ududu: bir tarafı kefeli cad
desi ve ~folka ve \'andoro 
dükiln diğer tarafı mcdy\mun 
lıi;sedar olduğu dii:cr dükkfo 
bir tarafı Mal'.mudiye cadctesi 
önü yeni cami caddesi ile mu 
hat olup içinde !·i•sedar Kemal 
bey sakindir kıymeti mulınrnm:
nesi 21600 Jıradır ı.fsil! t 9'.:(ı--
6139 numaralı dosyaıfa nı !lmle· 

]f 
2 
636 adet m·ıe traversin kapalı zarfla miinalı:agaşı 11 agustot 

b J :) pazar günii saat 16 da Ankarada Devlet deıniryollan 
inasında. malzem~ dairesinde yapdacalchr. 

M·· ı.. unaUS?.ya lıtırak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvalclı:at 
;crnl inatlannı ayni günde ıaat 15, ~O kadar umumi mOdürlük 
·~· . tninc vermeleri l!zımdır. 

Talipler müMka.a prtnamelerlnl 2 lıra mukabilinde Ankarada 
ınd.al2erııe daire.inden, lstanbulda Hayclarpata ıııajlazasından tedarik 
• ebilir, 

• Yeni 
icra ve iflas kanunu 

Şerhi 
k lstanbul İcra reisi Ahmet Refik Beyin bu mü • 
em.ne! eseri neşrolunmuştur. Mumaileybin bu hu • 

~usta\c.i ihti~.sına ~ör~ ~serin " ınükemmeliye~ind~n 
.ka~setnıcksızııı karılenmıze mutaleasını tavsıye ıle 
1 tifa ederiz. 
d Fiatı yüz elli kuruştur. Satış merkezleri lstanbul

a Yakıt, Cihan ve ikbal kütüpaneleridir. 

istanbul icr~ dairesinden: 
l · Konstııntln vdedı Y orglntn Benslyon El, l>orç aldıQı on dört 
;ın lira mulı:abllinde b!rlnd derece ve b!rlnd ııra numarasilc 
rkotck olaral tıöıiterdiğt ~az için.de Arnavuıltöyünda cedit Yeni 

ao akta alile 8 N b d l ·5-~ 7 o. •parhman orcun verilmemesinden 
~ ayı lr.ırk be, giln müddetle bllmUzaycde on yedi bin yedi 

c~ira ~delle miifterlsl ~hdesinde i~de bedeli müzayede 
.. layıkıncla olmadığındaii on beı giln müddetle temdidi 

muzayedcsınc k ·ı . H d d h . 
1 
~mal B .arar ven llllftlr. u u u: cep esı taril:, ~ tarafı 
mahat !ı:'i);de aıt •rsa, •ol ve arkası Hasan Bejrln an.asile 

ay en ve b·ı etaha 
araziden iki yüz k le 1 m tici yüz yetmlJ arıııı ıerbilnde 
arsa y afın ır arıın murabhru bina mütebaktsı arlcasında 

• an tar a aydmP- h ldir 
L Eisar " ma a • 
bet ve m~cmilAtı : Basamalian' ıtıerırierlc tıerçlnlenmif 
ıneron }'~ya! kaldırımdan · biıisl ıelt b.ııaılı hususi dıırt ayak 
l uıl mer beyaz merdivenden fevlı:anlsl demir yaprak çiçekli 
dv U camlı çifıe kanatlı umumi demir bpıdan gtr!ldıkte zemini 

. lll çini d~li antreden maun boyalı camelı:&nle müfrez kapıdan 
l!lrılerelc leza zemini elvan çlnl lllflık üzerinde camelııılı muh. 
tİlı hpıcı locası önünden geçi !erek korkuluğu demir parmak· 

1 1 •ağ cihetten on alıı ayak laf merdivenden zemin katın~ 
lnildilc 

riçtlr. Müracaat oluııabi!ir, mü· 
zaycde 5-S.929 14-16 ya kadar 
talip olanların kiı nıeti ır.ul am
mincsinde lıi:;sc ,-e n•usip mik
tarın yüzde onu nıs betinde pey 

1 akçesini vezneye teslim ve biz· 
zat veya bilvekile lstanbul icra 
dairesinde müzayede şubesine 
müracaat eyleınel•ri il!n olunur. 

Elutlkt 
Kemerlerin 
~eseri 

Yegane satlf malıalll ı 

p~ 
btınlıul Şubesi : 8ayoAJUnd! 

Tllııel mevkiinde , N 12 
flıll 6 Uradııl idboren. b , ıe zemini beton uzun aralık üzerinden ıkıslnln sokak ve 

t~ac;e cihetindeki husus! ~apılara methallerl bulunan biri ı-===::===:::===~! 
I · ,Yuk yedi adet odun ve kömilr mağazası bir kapıcı od.ıııı bir Emran dahılıyc 
... l v b • 1 T e zemini çcmento iri mermer diğeri mozaik tcknelı v ~erem 
ve terko bo 1 1 1 edil . 
ve sabn 1 b ~yu ,_ ru

1
arl e crı -~lı çifte musluklu ve dnn çini ve göğüs hastalılr.ları mütehastısı 

Pe aıur uzan ı maa mllflemiılit çamqırlığın bahçeye boynk doktor 
nçtrelert ve dolaytslle methali nrdır-: · 
Birinci icatta bulunan zemini eh·an çini balada beyan olunan Şekip Habip 

ın..,_ktlr 1 '- 1 lafı~ liurlnde sol tara ta mermer qtlı:ten boyalı bir nu- A}'a.ofya Yerebatan Haa 
ltıaralı L ..ı.. . ld''- L . S"I 'i"!< upıuan gırl 1Itc , oir antre lizerlnde dört oda olup bah· u eyman apartımarunda cu-
~-nt ebn"Zır ılı:ı odanın önü d•raçah ve demir parm~ılı:lıdır. Mez• martesl, pazartesi çarşamba ve 

ır nu al da d ini 1 d perşembe. Tel. lst. 3035 • ıtıafıalh mar ı ire e zem e van çini 6ıeli emaye banyo 
nı 1 Ve bir kiler ve bir alafr~ hal! zemini civan çini d""'elı 

• ıız Ocalr.I v• ltıulf · ı terkos wyu uslulclu yalalı:lı maa teferruat muntazam 
•akın~ mevcut olup seneliği bet yüz lira kira ile HÜleyln bey 

ır. 

~•ta Korkuluğu demir lekesiz beyaz mermer merdivenden ikinci 
natlı çıkıldıkta: merdiven başı gezinti mahalinden boyalı çifte k .. 
ı"ll:iııi lr.apıdan ılıı numaralı daireye girildikte bir antre ilzerinde 
Yalaklı elvan çini maltız ocaldı ve tcrkoı ıuyu mu.!uklu 
ıeıninl ~aa teferruat muntazem mutfak bir kılar alafranga hala 
Lahçe ".'nl . emaye tebdi banyo mahali ve bcı oda olup ıkısı 
SokıJr. c'.heune ve diğer ikisi tokak cihetine ve biri yana nazırdır. 
n~zır b cihetıne nazır odalar iç içe Lalkonlu ve phnlflnlı bahçeye 
l•ı ara uludı:an ilci odanın önQ boydan boya demir parmalclılr.l1 

' var ır 
T •'l'aııl • k.ı , b V•rı:lır A ar •men ~arton pyerve kısmen beyaz eto:ı arme 

laldşaf devrelerind$ 

bulOllAD genç k:uJarin . 
ııhhw iç1n 

ARSENOFERlTOS 
on ı:ııilbmırıel makam 
di:f. 
F.i~arle ecza depo-

1arlııda Wıhr, 

Haydarpaşada demir 
yollaı~i ıı1ağaza m ·· .. 
dürliifr{inden: 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla s·ıttlacağından taliplerin 
22 temmuz pazarte>i gıınu saat o da mubayaa heyeti daire
.inde ispatı ı·ücm eılemclert. 
306_0 ııJet büyük kü~ebe:ıt 

liO ort·ı ,, 
60 ,, l,ıiçul, ,. 

.1000 ,, kl;ıssôr ,, 
3000 ,, danıgili mıkalı zarr 

100 . ., udi • mukavva beyaz 
300 • 4rt•ın çino ( 100 beyaz. 200 renkli) 

! ,, titan ııl limanı ııarn kitap 
.86 kniem Kfr ' ·ye (ınılfrcdatı d:ıirede verilecektir.) 

1.500 kilo nt katrnn 
30 nşf(iı • 

l ,, tcrmo,;ıfonlu banY'J ( tam) 
ti ,. izole aplı pens l 60 m.Jl 

- 4 " l'>imı., kapu Javhası o., 1 oxo.14 
t ,. k•ri nl lAvhıı 0,20)'0,36 
l ,, rnııden! damga (muhtelif eşk!lde) 

,, k damga ,, 
1 ,, iJWj ·IH tarihll damga 
~ ,.. ,k için muhafaza gözlüğü 

19 ,, kaJ:ıt «·petl 
1 ,, die a yazılı,,nesl 

3 " şef " 
1 ., dôı1 r koltuk (yaylı) 

750 metre yelk:.'!t bezi 
3 adet sındalye 

2000 metre sniı\1 

l adet ku1,ün pensi hakkiyesl 
, l 000 ka:ı:ma şapı 

.., 2000 k.i.i.fek 
3 kilo !Asqk . ıçtn soğuk kaynak 
4 kutu 
l · klto 

,, " ,, sıcak 
.. lastik 

,, 

" 
60 adet çebne demir gıu. borusu 

1 
ı;nanşonu ( 1) ve 

111fiau:ml& "" ( l'~ pus • 

50 ,, r;:cıtfiıe demir gaz borusu ~5 pus 
l O kilo düz freze başlı pirinç maden Yldası 30X5/8 

2 adı;t Alıp.anca kiqı,p 
• , • 5 aç!qt • ~eff.ır demir te t~rc 50 Mm (resmi gibi) 

l QO pus ucu ivrl dört köşe kaba diş eğe 16 pus 
2ŞO ııdet kış~ ceket 
250 ·~ · .,,lı ' pantalon 

2 50 _çi[.t kumaş tozluk 
5~0 ;adet don. 
500 adet gömlek 
5ÔO çlft ayaklcabı (postal) 
500 adet hasır .Wpürı;e (küçük) 

9 ~etco açık renkli yeşil atlos 
100 adet LlYlıa kömür (muhtelif ebatta) 
80 adec bu\'(ln füzibl (80- IOO amper) 
iO adet ttıkoz • badana hrçası 

' 500 &Tam adi un ger 
900 kllo neft yaıtı 
IOO kilo demir rondela 
100 kllo siyah döşemeci çivisi (! ~-20-25 m 1m) 

3 metre mikaı:ı ıhlamur kal:ı (muhtelif ebatta) 

Devlet demir yolları ve liman
ları umumi idaresinden.: 

fS-0 ,. JEJG Dikiş makinesi 
I O bili Demir çivi " . 

( ,, ,, Pamuk şıerlt 
1 ,, ,, Çakı ve maksa 
3 çuval ,, Parafin 
5 kap V D Kendir İp 

Bilvezin zuhur edecek mlkdar üzerinden hurda demir. 

3 Sandık V D Kart pastel 
5 ,, A R Gramofon pilılğt 
ı mukavva keski makinesi 

1150 

200 

,, 
adet 

... 
demir kazma 
ağaç saplı kürek 

l 00 demet demir urmı.k 0 
Ba!Ada muharrer 1 O kalem eşya 20_7, 929 tarihin len 

b .. 1 1 saat Ollt an 
itibaren cumartesi pazartesi çarşaoı a gun er \. . 1, . . k d J ıaıroul ıthn •• on ikiye ve on dörtten on yedıye a ar s 
gümrüğü satış ınbannda bi!müzayeile füruht ve ihale! kat· 

iyesi icra edileceği ilin olunur. 

Devlet demiryolları 
ve limanları malze• 
me dairesinden: 

fc ek münı· 
Kayseri boz bölülünün aln aylık et ve e m 

kasas b 
,, ·· at ı O da malıı:me 

ı 25 temmuz 929 perşen e gunu sa 
dairesinde icra edilecektir. Mü na '·a,aya iştirak edeceklerin 

• 1 ıııı aynı günde 
teklif mektuplarını ve munkkat temınat ar ·rl 
sut 9 30 za kadar umumi mildiirlük kalemine vcrm~l~ 

' ·Mı 2 lira mukabılın· 
l!zımdır. Talipler münakasa şartnamelcrııu 
de Ankarada malzeme dairesinden, !stanbulda Haydar ~a 

. s· . -ast müfetuŞ· 
mağazasından ve Kayseride Kayserı · ıvas ın~ 

liğlnden tedarik cdcliilirler. -
Mahrukat münakasası 
Tütün inhisarı umum mü-

diriyetinden: . · 
5 10" kok 

idare için kapalı zarfla 613 ton maden komurO, 15 
. • • ki od alınacaktır. ]tayı 

64500 kılo mangal komilru ve 1485 ı;e un 
. . • • ınilracatları ve 

talıp olanların şartnameyı almak uzere her gun da 
:ıo k3 r 

yevmi münakasa olan 27·7-1129 tarihinde sut 10, a d 
• . ktu I rın• Oalata a 

teklif ve •;. 7,5 dan temlnatlarıoı havı me P a 
Mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

Zonğuldak ziraat 
memurlu4}undanlt: maıması 

Zonguldak villyeti için 15()0 pullukla 25 ka · 5 . . • Ar koyını EJ,rtnıöz 
2o Mahsulatı sulamak ıçın motor ve 5 ı ·ır akınesl 
Kuluçka makinası 5 madeni yayık 5 Mısır tan.teme 

1 
. kal 

_ , . • • 1 rf usulile iha eı 
15 Aguslos 9. 9 pazartesı gunu kapa ı . u :ıs ı er.cil· 
iyesi icra kılınacagından tallplerin yevmı meıkıır~a ıı_ {, ıkrin 
meni daimisinc müracaat eylemeleri ve ·ıazıa ta!sıl~t ıs e)~ı ilin 
lstanbul ziraat başm!idüriyetindeki ~1ıı.1meYİ gormelerı 
olunur. 

Nafia fen mektebi mü baya· 
at komisyonundan: . 1 

Mektebin 929 smcsi mayısı gayesine kadar bir senel: 
1
e' 

ekmek, ve erzakı miiterıevvia ve sebzesi evvelce teklif 
1 

en 
ınnz 929 cunıaı-

fiyatlar lıaddi lAyik ırörülmemesine binaen 27 tem •. 
. l . ·cra kılınma• 

tesi günü saat 14 te kapalı zari usulilc ı!.ale <ti ı 
üzere ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. . t ak 

• ·k <aya ı, r 
Şeraıtioi anlamak -0.:cre her giın ,.e mı 0• •• • 1 ,. ıe . . . m ılı~ıp.ı~ıı 

etmek istiyenler mtlesslsatı ticariye ve zır.:ıı>e · . 1 1 '·ka te ~ ;ça or 
tevJi edecekleri 0, 07,5 ni5.,etinde teın mtı ın:ıva• d el 
mal.buzlarını m!ist••hı''-•n. teklı'f mektuplarını saati !hak e" evv 

30 roıı üstübl m!inakasası 5 eylül 929 per<enbe gu"nil ~ "' , • o· Ü s t··· Jı eyle.n .eri. 
saat ı ö da Ankattld Devlet demir yollan binasında yapı- um ş uyund1 mektepte •oııılsyooııınJz.ı •• 

lacaktı. • ıı K .. ç ki r 
Münakasaya' 1şıtrak edeceklerin teklif mektuplarını ;e o r o c u a 

muvakkat ,feminatlarını aynı gllndc !'a3[ 15,30 ·a kada net 
umumi .müdürlük .kalemine vermeleri l:\zımdır. Tallpkr Sihhat ve ictimai muave 
münakasıı şarinJmeler!nt 2 lira mukabilinde Ankaradıı k l , d ·ı • 'er Ve kÖ r-

ı Ve a" etı"sag"'ır ı sızı~ 
malzıım~ dairçsij;de. stan bıılda Haydar paşa mağıızından d A . '111 B. mahiye altmıı lıra kira ıle kiracıdır. 

~lh ..ı ynbı ıeraıt dahilinde üçüncü kata çıkıldıkta ayni tertibat da· 
D<ıe uf · Atiye H. ulr,nan uç numaralı daire mahiye elli yedi lira kira ile 

lracıdır. 

t~nrik edcbillrler. , l .. i mlldllriyetin en 
~Bm:kı::m::nıı:::ı=nl:ı:::::::::::=: •-lll'!'•-••------------111 er muesseses 'ki ıaıebe kabuı edi· ~ a ıeriyoıoı Do. hsan Sami ti 1 l - Müesseseni 1 körler kısmına bu. sene on ~. on ikiden yıık.ırı 
fl Bııkteriyolo!i laburatuvarı ~:ı rstanb ' Şehremaneti ilanları lecektir. Türk olmak, yıışlan ~ckızdtn a:s;ü'z.re her iki ı:özde'ı Dördüncü k d h ~c H at • 1 ayni terıtbatıa olup mahiye altmıı lira 

As&n B. ~racıdır. 
Ahtap me d· eni b •hşap d- r ıv e ctincl tara.a katına çılcıldılrta korkuluğu 

kapıd '7r •ven bllflndan zemin! asfalt aralıktan tek kanatlı 
hıa k:~ar Agir lcorku!ulc zemini asfalt bilyak tarasa vardır. Betınd 
teınaın merdiven ortalan pencerelı olduklanndan nıerdiveoler 

en aydınlıktır. 

EletirJk ve terle t 'b ti 
taınlı v h . 09 crti a ı ve oda lı:apılarııııo fevkanllcrl 
~ b· •

1
. arıcen Y&4!1 boyalı ve cephe tezylnatlı mllceddet "''mi 

•il ıra h ıııetl ııııılıaın / u 

bedelle lal y mineli apartmanın lıtlrasına fazla 
IHeycııl . ip olanlar ve daha zlyade maltmat almal 
~ •kr.ctU: .kıynıeu muhamıİıineslnın yitzde. oaıı • aı.lıetıDde 

'"-&: ııın:ıııı ve 929/2335 numtraslle müzayede ~e mtııa.ı 
LdM rn ve 5 a#ootos 929 ıailıbidt iW ·J.( fa t6 ya 
b1zı.. ..,n llMlzayedc.st yapıla~ından ınllflCriletlıl tarıtd mebtcls 

t v9ya bilvehl b 

~ ( Pek dakik kan t:ıhlilAtt. ŞehremanetınJ;;;ı ': Cerrahpaıa hastanesine alt~ılc~l-a-de_t_dı_ti~ olmak ,.e sari hastalıklardan salım bu.unm k'd kayt \'C kabl'! 
ı: 1 aserınan teamillü) küre t ft mahrum çocuklar eylülün on be~ne a ar !i tadadı, tifo ve ısıtma h.:ı;•. .

1
• koyun ıo ~~emmuz 92J cumart~i günü saat 9,30 da Fatih olunacaktır. . . bir nınba!a ile 

p lıkları t~hi:;i. idrar, balgam. :: at pazannWl aatıJ,.cağından talip olanların memuru mahsusuna Senelik ücret 180 liradır. fakir ıçın resmı 

l
i!. cerahat tahli!Att, Ültra mikros- ~ ıruiraca~ılıın, . taahhüt senedi 15zımdır, . ~e körler müt<~«"·I. 

Müracaat: lzmir, Karşıyaka Safır dılslz ' 
il kobi ile frengi ıııhatTisi kan • 
ı , J • ~ ' fi ~ ~·.~~n~:ı~!ı':~~ sü~~~:ıı~u:;~ ı· ısta~ooı ithalat gi1mr0:ği1 Posta ve T e gra evazım 

jİ Çhanyolonda SultanMahmut müd-/lr/ifgfinden: d '' f "ğ" d ıi ıurlH:Sikarşısında telefon ls. 981 i mu" ur u un en· 
1-: ..... 1 ••••••••• - ••• ı:.......,. .. ·-····-!! 4 p;ıkcl Supi ip~k. çQrap ı I • , • ton ... ., ...... ·•-•M ----;-- -· - 2 ,. . l~k. ku~ılele Tıraıısit. lmnbu.I Veni Postahane fçin m~bayaa olunacak 30().400 

lyi ve zengin bU: , ı ,,_, ,. 
1 
S~ ipek gır:ll'at , çamlı maden könıOrfi kapalı zarf ıısulilt müııakasara kon'."du, 

1· 
Krom madeni almak B~lid~ rnılhaiafı!Mş Ulem c~y~ 20· 1·929 tarihinden itibır~n Mü;ıakasa. ~ tcııımuı 9::i9 ~l'f"DJbe ııüıııl ıı:ra edılec~~ın en 
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710 Gııılata posta kutusu ao~llllla ~ı:r~ olaf..ık furulıl ve ilıütl ~ oaat 
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IEfrll ~lRllARI: 
Gazetemizde çıkan yazı ve 

resimlerin bütün haklan mahfuzdur ' 

19 Temmuz 
1929 

fl J}.;f\ Ci.e 

Kuruş 

T Al lı~ı 150 

---·--..r--
Harlçt Gazete}e gonderılecek ıııeJ.ttıpların tizcrinç, 
Kuruş idare içinse (idare). yazı) a nltse (Yazı ) _ 

000 
l~arcti k~ulmalıdır ;:_ I ! 

3 • 400 
6 

fOO l?aıılmıyan ırekt\.-pların u!cutnden, luymnti• ~ 

" ;ı::o 1450 mukadc!ereaiz mektuplara konulmut paraların ·~ 

J ~ taln 
6 Sa~fa Türk mekteplerile faydalı eserlln 

Ilanlannda o/o 20 tenzilat yapılır 

1 Büyük ve y:ı bir çok d;fa için Yerilen ilanlarla 
! hUSU$İ mahiyetteki ilılnhrın ücreti 

ı.!.ıre ile kararlııştırılır. 

iLAN TARf FESi: 
s~,ırı 

6-8 inci sayfada 
5 
4 : • 
i • 
l • • 

Kuruş 

12,50 
!5 
40 

100 
2(J() 

• 1"00 2;'00 ka) bolmaunc'an \'C l!lnlarm mündcrlcatından / 

--.-,;;;,,.;,~~~~--;~~~~·d~ar'""'ie ~me_•"-.' ~de-i!U-d!J,_. ~~-~;· f!ıı gtectl ayı İstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt,, yurdu t S:ıyıst 
tel 1970 ld:ırc ıslcrı 1971 (yazı işleri ) • tclgrar· VATI K posta kutusu· 4S· 

Cuetemb.e bu1111l U!'l kabııl edıırı yer: 
H. S. H. U&na~ acentul. 

L 

1-8 inci sayılııd:ı 

resmi ilAnl!ır }ıo 

,ı 

~11 AğostÔs929-daaçılacak Hava gedikli küçük 
Temmuz 1029 
~ ·· maliye müfettiş muavinliği zabitmakinist mekte-

e 
Karacabey icrasından: Karac& 

beyde Kfümn beye olan deyiıin-
deıı dolayı ipotek suretile terhiıt 

Nukut 
J ıııır°liı: hr:ısı 

ı Dol:ır 

Aplcıı J l\aQaDdı 

,
0
,. I •• •ot-:-~ musaba.kasına ait duhul · bi müdüriyetinden: 

2C6 cıo1s ~<>G 0:>1s şeraiti ile imtihan prog...,, rami fstanbul--Yeşilköyde, Hava gedikli küçük zabit makinist mekte-

·edilen Hotanlı kariyesinden Ahttld 
oğlu Mustafanın Hotanlı kari .. 
yesinde vaki şarkan Halil efen
di şimaleıı kara dere garbeıt 

Kocamolla cenuben anadollU 
r Jüseyiıı t:irlasile mahdut hırk 
dönüm miktarıııda ve gen~ ka .. 

riye civarında ş:ırkaıı Mustafa 
şiınalen kara dere ga.rben Ha .. 
san ağa ccnubeıı Nasuh dayı 

ile mahdut otuz üç döııinn Jd 
iki kıl'a tarla ceman yetmi~ 
üç dönüm mikdarıııda ki ııısfı 

on iki hisse itiba.rile dört hisse
nin bilmüzayede furuhtu nılt' 

karrer bulunmakla dellatiye ve 
masarifi sairesi müşterisine ai• 
olmak üzere tarihi ilandan iti· 
haren bir ay hitammda ihalei 
evveliyesi ve ihalei evveliye 

~ Ymı:m dıralım\ 
ı n. ~ bFm:ıık 

o ı 14 0000 '.> ı ı .ı. oo~ O binin kaydıkabul şeraiti zlrdedir. 
~~g~: ~~~~ ~ci~: 00·~~ MAJ...IYE l'Ef\i\J..ETİI\'DEN: MezkGr evsaf ve şeraiti haiz bulunanlardan istida ve vesaiki l A HıFhırp şllinl 

::o I ey Romanya 
::o J "'a Hu 1 ı;nr 

loo:4 co 50 0024 ooso ?<t1aliye müfettiş muaYinliği için 1stnnbulda ve Ankarada lhime il~ 929 senesi a~nstosunun birinci gününden itibaren Ye-

l :: co :~ ,2; 
00 ~~ bir musabak:ı imtihanı açılacaktır. ~ilköyde mektep müdüriyetine müracaat eylemeleri lazımgelir • J Fclcn enk flo"rfnl 

~(\ Frnnrnı frangı 

W llıılyıın lireti 
,63 o::> so ı&? so oo f mtihaııa duhul şeraiti şunlardır: lstanbul harıcında bulunup ta vaziyetleri şeraiti duhule tevafuk 

! 
216 ~~ :;>16 ~6 ı- Türk olmak. eden talipler dahi birinci maddede zikredilen vesaikı mektep mü-W Jrnroıı Çcko - SIOYakya 

ı çeı' onctıı c SoYly<'t • 
Zrloti • Lehistan • 

ıo Dlrıır • YogoııJ:ıvy:ı • 
~o P<"lcika frangı 

~~~ o~~ 2- Ali mekteplerin birinden mezun olmak. düriydine irsal ile alacaklan cevaba göre hareket eylerrelerl 
22 60 22 50 icap eder. 

1 74 00 74 oo 3- Yaşı yirmi dörtten a}a-ğı otuzdan yukarı olmamak. 1 _ Şerait. 
114 oo oo 114 oo 4- Namzetler ilan tarihinden itibaaen 3 ı / Temmuz 

r Pc>ıeta Irp:ınya 
~o Jrrl('rc fn:ıngı 

~9 2!i 29 215 A- Türk olmak. 
790 oo , 90 oo 929 tarihine kadar l\foli)'c Vekaleti teftiş heyeti reisliğine 

ı Mecidiye 
11,2s istidaonme ile müracaat edecekler ve verecekleri istidal<ıra 

Çek 
r.ondrı fir.crfce bir lnglllz llra~ı knroş 

1'<''} ork 1 "i urk lirası dolar 
raru frıınl< 

~fllımo • liret 
J rrlln • • • m:ırk 
Sôf)n • • • lcı.:ı 
Tiı t;ksc>l • b<?lk:ı 
AnıfctC'rdam• • florin 
Cltc\ ro • • frank 

• 
• 

• • 
• 

=o ley 

• lmron 
Filin 

• pczrt:ı 

• zclotı 

•dirahmı 

Fr:ıg 

Vl;)ana 
Matlrlt 
Van vn 
At na 
Ptikrrt 
Fclgırat Türk lirası 

kru3 
dinar 

'fahviJler 
.Anııd !a deınlryolu (L tertip A. B. c.) 

• " (2. • E. D. ) 
,, (8, • F. J. ) 

Jftlkraz dnlıill c vac.'cll • 
Dtıyumı n:.uvahldo 
1krnml;) eli denılryolu 

htanbul tranl\oy Ffrkctl 
Rılıtım I ok ve Antlrepo 
lı lııııl ul ıır.onim ıu şirketi 

Hisse senetleri 

12 
9 
2 

25 
1:;,s2 
28,50 
1900 

02 00 

1009 oo 
048 12,50 

12 27 50 
& 1800 
2 02.00 

(6 137 50 
8 4600 

66 37.~0 
8 5,75 

t =~so 1 ıaso 

2 49.7<; )00,2 46."iO 
16 '2000 16 2000 
3 41, !5 a 

1

41 2S 
3 29,'lS 3 00 'l8 

4 2s r;o 4 j 28 2s 
37 12 87 12 
~4 o 75 :4 0075 
27 27,SO ~7 32 SO 

• 4. 

40 
40 
ı:ıs 025 

187 75,00 
OC6 70 

04 5(1 

95 37.SO 
'86 75 00 

6 70 

'l icaret ve ıalnre lJt>rsası 

1-uf.day %Ca,·dnrlı 
\un urnl <O co ı 7 25 

2 . '2 17 20 
l.0-CO ..,(' 00 

"<'rt • 3·0'):> 13 20 
1 tll• CC-00 COOO 
<..tıl nal hı 0-CO COOO 

r ,,ınr 

.Arı :ı 

-7 AHI RELER-

ı~.30 

ıo ~o 
ısoo 
coo:ı 

0000 

-Jit:EUBAT-

Mg:ır1 
K. p, 

17 25 
11 2f) 

('(I 00 
32J 

lvOO 
0000 

l!",JJ 
1(\ 2) 

ıs.oo 

to.oo 
0000 

cooo 
25 l"Q 

-UN-
ÇuY:ıh kilosu 
I· k!stra cklstra oo 
f<.kistra • 
Hırincf rumusa!< Ol> 
J lrlııcı ıert • 
Cçıı cıi 

1250 
13JO 
14~0 

1305 
0950 

TiFTiK -
Kırşehir 1&000 

l ı90 
l:l J 

1145 
1 iP 

0950 

18000 

Kastar.ıonl ı €G.00 1613 00 

Konya Çcr.gclll 207 00 207.00 

- AV LERiSl -
lC'Hl!.'• i\ 
San.ar 
Tilki 
Kuııdu~ 

\!ftl ocoo 00 0000 00 
C000,00 0000,0C 

• OU00,00 0000,00 
• r coo,ooo eou,oc 

-l INDIK-
fıntlık knb:ıkll 00 000 0000 
lfadc'TI <'00 00 000,C:O 

Devlet demiryolları ve Li
manları umumi idaresinden: 

IJ ırem ·zc r zumu olan 600 toa çimento kapalı zarf usulile 
müıı · rs:ıya koı.ınuştur. 

M iıı .. kasa 28 agustos çarş"mba giiııü saat 16 da · A:ıkarada 
DL\ lct ccmiryolları biıı:ısı malzeme dair s.ııdc ,,3 1 ht , pı aca ır. 

Münal-"as ya iştirak edeceklerin tektıf me:ktuptar k · • ını \'e muva -
· ~ d t 1 s•'lo ıat teıııın_.tları ı aynı g m e s.ıa • .. a kadar umumi Müdür-

lük k 1 eı·ıiııe \er.neleri lazıınJır. 

T • pler mtin ıkas:ı şartnamelerini iki liiamukabılinJe Ankara 

m iz ıııe Jrı"resiııduı, lstanbul,fa Haydarpaşa ınagnza~mdaıı te~ 

u:ırik cc:ı.> •lirler. 

aşağıdaki evrak Ye vesaikin musaddak suretlerini raptede
ceklerdir. 

ı- 1-:üfus tezkeresi ,.e ikametgah adresi. 
2- Tercümeih,ll \"arakası. 
3 - Askerlik mükellefiyetini ifa ettiklerine veya tecil . 

edilmiş bulundnld:mna dair olarak men.rnp oldukları asker
lik şubesinden alınacak resmi vesaik. 

4 - Mektep şahadetname veya 1acdiknamcsi. 
Namzetler imtahandan e\'vel sıhhi muayeneye tabi tutu

lacaklardır. ]azımgclen şeraiti haiz olanlar tahriri \'C şifahi 
olmak üzere iki defada icra kııınacak musabakaya iştirak 

edeceklerdir. EvYelce yapılan musabakad:ı bir defa iştirak 
ile muvaffak olmayanlar ilan olunan şeraiti haiz oldukları 
takdirde bu müsabakaya iştirak hakkına maliktirler. Musa. 
bakanın birinci tahriri kısmı Ankara ve İstanbulda ve tah
rirde ınu\•nffak olanların ikinci şifahi kısmı Ankarada ola-

caktır. Tahriride muvaffak olaın:ıJ.anlar şif.thi imtihana kabul 

edilmezler. l\lüsabaka neticesinde kazananlar ~1aliye müfettiş 
muavinliğine tayin olunacaklardır. 

.Mufettiş muavinliğine kabul tarihinden itibaren 2-3 sene 
möddetle bir müfettiş refakatinde staj gördükten sonra 
bir ehliyet imtihanına tabi tutulacaklar ve bu imtihanda da 
ka1.ananlar mcslc~i .malumat ve müınaı:-.:sclcrinin tezyidi 
zımnında en az bit sene müddetle An1lp:ıya izam -edile
cekler ve gonderilmezden evvel .Maliye müfettişliğine tayin 
olunacaklardır. A vrupadan avdet eden müfettişler teftiş 
heyetınde en az beş sene müddetle ifayı vazife etmeğe 
mecl u rJurlar, Bu müddetin hitamından cv,·el heyetten 
ayrılmak isteyen müfettişler A nupada bulundukları zaman 
zarfında Hazinece kendilerine sarfedılcn mebali~in heyette 
buhınduldarı her k,iınil sene için yüzde yirmisi bittenzil 
bakiyesini bir gfına itiraza mahal kalmamaksızın Hazineye 
iade edeceklerine dair Maliye Vekaletine Katibi adilden 
musaddak bir kefaletname vereceklerdir. 

lnlTillAN PHO(HlA1'1l 
1 - Maliye ve iktısat ilimleri hakkında umumi malOıraat. 
2 - İstikrazlar ve muhtelif şekilleri, borçların istifa, tahvil ve 

tevhidi; Türkiye Düyunu umumiyesi hakkında m:ılfımat. 
3 - Yergj tarhında takip edilmesi Jazımgelen kaideler, bila

vasıta ve biJvasıta cibayet olunan vergiJer; sermaye ve irat üzeri
ne mevzu vergiler ve bunlardan her birinin faideleri ve mah 
zurları. 

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

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

ile tarh ye cibayet usulleri, usulu fal:sil ve takibatı kannniye. 
6 - Muhasebei umum!}'e kanunu ahkamı ve bu husustaki mu

talealar, bütçe ve tabi olduğu esaslı kaideler, seııei maliye ve 
devrei hesabiye, mevzu kanunlar, mesarifin tediyesi ve ita emri 
ve bütçenin ınurakabasi şekilleri. 

7 - Türkiyedcki mali teşkilat hakkmda umumi malfıınat. 

8 - Hukuku idare, hukuk ve çeza makemeleri usuliııe dair 
malumat. 

9 - Basit ve mürekkep faiz he.sapları, nisbct ve tenasüp 
kaideleri, satıh ve hacım mesaha lan, yeni mikyas~t usutü. 

10 - Ticari usulü defteri, usulü basite ve mıızaafa hakkında 

~ - Tal iplerin orta mektep (lise seklzlncl sınıf) tahsilin! 
ikmal etmiş ve asgari onaltı yaşını bitirmiş ve azami yirmi 
yaşında olmaları lazımdır. Orta mektep tahsilini ikmal edenlere 
orta mektep tahsilinden yilıek tahsil görenler imtihansız olarak 
kabul edilirler, Şehit,' Malol, askeriye san'atkar evlatlarile ecnebi 
diline vakıf olanlar tercih edilir. Mektekp kadrosu orta mektep 
tahsilini ikmal edenlerle dolmadığı takdirde orta mektep tahsilinden· 
dun tahsil görenlerden müsabaka ile alınır, 

C - T amüssiha bulunmak. ( hastane heyeti sıhhiye raporu 

IAzımdır) 
D - Ahlakı mazbut olmak ve hiç bır cürllmle maznun veya 

mahkilm olmamak, 
E - Mektebe kabul edilecek talipler gedikli güçük zabitler 

hakkındaki 100 l numaralı kanun mucibince muamele görürler. 
( mektebi muvaff akiyetle ikmal edenler hava kıtaat ve müessesa
tında altı sene müddetle ifayi vazife edeceklerini klitibi adildt>n 
muııaddak senedi maşrutla taahhüt cdecekJerdir.) 

2 - Müddeti tahsil iki senedir. . 
3 - Kaydıkabul 1 O eylül tarihine kad;ır devam edeceğin-

den ondan sonraki müracaatlar makbul olamaz. 
4 -- Derslere eylül on beşinde ba§lanır. 

Devlet demiryolları ve li
manları Umumi idaresinden 

Ferbetona tahvil edilecek köprülere muktazi demir malzeme 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

Münakasası 4 eylül çarşamba güuü saat 16 da Ankarada Dev
let demiryolları malzeme dairesinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarırıı ve muvak-
kat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar umumi müdür
lük kalemine vermeleri lfizımdır. 

Talipler münakasa şartııanıelerinı 5 lira mukabilinde Ankar:'
da malzeme dairesinden, lstanbuld:ı liayuarpaşa ınağaz:sı..uan 
tedarik edebilirler. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

ı inci KEŞİDE: ıı AGUSTOST ADI R 
BÜYÜK iKHA~liYE: 

30,000 IJHADIR 
Avrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 ,, 

ikramivclcr ve 10,000 liralık bir .. 
mükafat. 

Hu kc~idede ccnı'an « 3,900 
~ 

» ntmıara 

kazanaeaklır. 

mulıtas .• r malfımat. 
1 ı _ Tarihi 11 ali ve coğrafya, Türkiyenin tabii, icfri \ e 

maada iktısadt coğrafyası. 
12 _ Tür: çe ve fırarısızca kitabet ( imtihanda fıransızc:ıdaıı 

inı;ilizce, Almanca ve ltalyancaya vukuf dahi ayrıca ıı z:ırı 

dikaate alınacaktır. ) 

tarihi ndeıı itibaren on beş gün 
hitamında da ihalei kat'iyesi icra 
kılınmak üzere ccm:ın kırk beş 

gün müddetle mevkii müza.ye
dcye vazcdelmiş olduğundan ta· 
liplarin kıymeti ınııl1ammerıe 

olan yüz yetmiş dokuz liramıt 

yüzde onu ııısbeti ıde pey akr;e· 
!erini hamilen Kar~cabey icra 
dairesine ınür:ıcaa Uarı. 

~~~~~----~~~-----Çatalca icra dair~itıde.n: İhti~·atcll 

tahtı hacze aimup furuhtU 

mukarrer ve beheri do~.uzar 

lira kıy ıneti mulıamıneneli (74) 

reis sağmal ko) un ve beheri 
beşer lira kıymeti muhamıneneli 
(218) reis kısır koyunla beheri 
yedişer lira kıymetinde iki keçi 
ve beheri iki lira kıymeti 
muham•ı~eııeli üç adet kvzu \'I! 

beş lira ı ıymeti rnuhammeneli 
bir reis koç şc:lıri temmuzun 
25 inci perşeııbe gün:: sıat on
da Çatalc:ııım pazar mahal· 
liııde flıru!ıt cdileccghdert 
<lellii.liye ve masrıfi sairesi 
ıııiışteri;e ait o!nıak fızere 

talip olanların yevmi mez' fırde 
ınalıalliııdc icra memuruna 

ın üraacaatları ılfın 

Safer: 11 Bırrç: Serc 1an 

fil[!] 
Cuına l ı 

Namaz: v:ı tt . ·ı 

llut r '1• 

Meı'uı mü 

"'J a/Ll,,uı l<J T'enınıuz 1929 teji·ikasz: 103 M 1 . • 1 
unarrırı: err 

Nihayet "Taymis" nehri

nin kenarına varmıştı. Neh

rin üzcrındeki büyük köp

riide pnrmaklığa dayanarak 

bir müddet durdu ve akan 

si; ah suyu seyretti. Kame

rin terbii sanısı semada 

yiıkselPrek suyun sathında 
küçük ziya lekeleri hasıl 
ediyordu. 

Gemilerin fenerleri, rö

morkörlerle polis sandal
larının elektrikleri gölge 

içinde portakali lekeler 

vücuda getiriyorlar ve bu 

lekelerden altm halkalar 

yapılıyordu. Uzakta sağ 

sahilde Parlamentonun diş 

diş gölgesi yıldızlı sema 

altında yükselen şehrin 

cesim gölgesini dantelalı
yordu. 

" Cones ,. bu manzara
nın tesiri altında kaldı. 

Köprüyü g.eçti; sağ sahilde 

ilerliyerek " Strant • a 
Vördı. 

Bir harda yarım .. Pent,. 
bira ısmarladı ve yirmi da

kika kadar oturdu; müşte-

rileri seyrederek vakıt ge

çiriyordu. Serveti sekiz 
pense inmişti. Garbe doğ

ru yürüdü; '" Savoy " o

telinin önünden geçti; bir 
ınüddet durarak methal 

kubbesi altından yayılan 
holün ışıklarını seyretti. 

Nısfılleyilde " Embank

ment" te tenha bir köşe -

deki bir banket üzerine 

~turdu. "Tampln etrafında 
uzun müddet . dolaştıktan 

sonra bitap kalarak oraya 

yığılmıştı. Bankette kendin-

den daha hayırlı manzarası 

olmıyan bir centilmen otu

ruyordu. " Cones " bu 

adamla bir saat kadar tatlı 

bir sohbete daldı. 

ıu 
Ölii ~ehir 

"CQJles. gibi bir beşe-
riy.et "Cnkazı olan centilmen 

ateş istedikten sonra deli
kanlıya dcd ki : 

- Gece sıcak mösyö ... 

Fakat: eğer aldanmıyorsam 

hava de~işecektir. Hayatın 

mücadelesi içinde her şeyi· 

kaybettim; yalnız bir şeyim 

kaldı ; o da bana baromet

re vazifesini gören romatiz

malarım... Bacaklarım haki

ki bir alet gibi yağmurun 

yağacağını haber verir. Ne 
dersiniz mösyö... Mevsime 

rağmen "Londra,. çok ka
labalık değil mi? 

Baromistre bacaklı mös

yö derecei hararetten, si

yasiyata, siyasiyattan umu
ru maliyeye nakli kelam etti. 

Ve o mevzudan şahsi dert· 
lerine intikal etti. Meğer 

avukatmış. 
Fakat gördüğümüz 

vt:çhile barodan kaydım 

terkin edildi. Niçin? kıy

metsiz bir mesele için ... .Şu 

saattp diğer yüzlercesinin 

yapmakta oldukları bir şey 

vesile tutuldu. Bununla l:ie

raber adalete itimadım var ... 

Maksadım mahkemelerdeki 

adalet; yoksa halkın adilane 

düşüneceğini sanmayınız hal 

Her vesile ile kanunların 

saçmalığından şikayet eden 

aptallardan değilim. Bili-

kis eski İng· 

ınızda büyi 

vardır. Ya 

rodan çıkaı ı 
uğruna kaz:ı 

o!mamı icap 

müstesna .• 

Mösyö! Kanun 

tetcbbü eder 

kalırsınız. Size , ' 

bahsetmeyişim sc' 

ğildir hal.. Avuka 
katin etrafında ol. ~~r arı 

kat'i olan bir .şq ı ço bl 


