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( Adım. ka~n Adam) tefrikamız birkaç güne kadar 
, b1tiy~r. İ(a,ileruniz taralfudan merak!ıı okunan liu roman 

y(tfıle ayni hymette b1r batkı' eter koyaca'ğız. Y nl tefrlkahnı 
« 9ir \> dd• A~ ~ül > dür. Marut hlr edibi~ ailesi 
efradından Clizib Nuri H. tıırahnd:ın llsanıl:nııa ç.e\'irilm!~tir. 

Rnkarada bUyüh bir 
500dükkan,100ev,10 han. r- . . . . -------· 

cami ve fırın yandı 
.Ateş sekiz saat devam 

em· tir 
Çazi Hz. yangın mahallinde sabaha 

kadar kalmışlar, alın~n tedbirle 
nezaret buyurmuşlardır 

Yanan dükkanlardan birçok eşyanın kurlarıl
mış olması zarar ve ziyanı ( 5,000,000 ) 

llraya indirmişilr 

Ankara, 19 ( A.A.) - k~ ehrimizde eltin gece 
Yarısından sonra çdcan bir ya11g111 bugiin 
s.~at dokuza kadar ctecarn etnıiş, 5CO dLlk
kan, 100 ev, .IJ han iki fırın, bir nıesçit, bir 
lıamrun yan1121ştır. lfı'i.<liyeti anlaşdanu .. 
Yan bir kişi ya1un1ş, bir iki kişi ;raralnnllŞ-

L . 

Yangın salıasını gösteren kroki 

hr. lleisicu111hur Hazretleri bizzat yanguı 
Yerine gelerek felaketin bzlyı'iınesine nıani 
olrna/L için alınan t.edbirltJre nezaret bu
J'lırmuşlardu·. 

Ateş nesıl ve nereden çıkh 7 
t Ankara, I9 (Vakıt) - Ankrrada fstanbulun l\fohmutpaı;a 
nrııflar . · . '. "' ını andının bır yerı vardır, ~ehrın kesif bir alış vcrış 

·1.1erkezid" f b d l 1 lld ır. şte llk ateş ura an, afız Rıza Beyin l~mııiyet 
ını taş k . k .. bü .. ıyan erestc şır ~eunın satış mağazasından çıkmış ye 
tu~ bu semti alıp siipiirmiiştiir. 

g ~ ) angının sebebi nedir? yapılan tahkikatın aldığı cereyan 
i~,te.riyor ki, facia bir kaza eseridir. Akşam üzeri bir ciganı 
bu rıı~, iyice söndüriinlmeden yere atılmış ve bu hadiseye 

;.urctıe sebebiyet verilmiştir. 
enQınm büyümesine sebep nedir 7 

itf Y nkıa ntcş çıkar çıkmaz jcfaivcye hahcr veril mi~ ve 
aıye • . ~ 

esj , h"mcn yetişmiştL Fakat gece şıddetli bir rüzgar 
~e}.a~·rdu. ve Emniyet şirketinin hlitLin etrafı <la kereste ma-
1.1 arı ıle dolu idi. Tahtalar hemen tutuşuyor, kuru bir "· \' su . . 
nıuh· r atı ile ateşi yanındaki kısma isal ediyor ve biıtiin t ~ızıl bir renk içinde kalıyordu. 

tfaıye b "" .. 1 • hlit utuıı vesaiti ile i;; baı:;ına gc mı~, ve şehrin 
ondlın aınzözleri bu noktada . topk:mı"tı, sağdan, soldan 

en ' • 
J'.,' . arkadan hortumlar miitcmndiycn su sıkıyorladı. 

b .. J~t ' ' lizl · 'd·1 • k iitu J • erce metre yiikselen alcvın şı uetı ·ar~ısnda 
~ bu mesai en küçiik bir tc::-i; bile yapmıyordt•. 

do~r· tcş saat bir buçukta Tahtaka:cdcn ç:kmıştı, saat iiçc 
f)U y . B 

l lacı ·ru~t:nı alıkpa~an Yeni Diyanet işleri binası, ~eni 
ttıcuerın an mahallesı, ve yeni Hüsnii B. mahallesi istıka-

B· ~e kollara ayrılmıştı, müetmadiycn de ilcrliyorchı. 
karnı.:ıu 0~ ~?stane ch·2rında . ~öndünildü. lkinci kol itfaiye 
naııkn . önunde basurıldı. Üçlincii kol en miihim olandı. 
b" t azarına do~ ·1 ı· Uyüyord t>ru ı er ıycn bu ateş mütemadiyen ilerliyor u. 

1 Gazi Hz. hadise mahallinde 
tdildtt~ bı:ı hırd~ır ki Gazi hazretleri faciadan haberdar 
halde A ve 8 ıse mahalline galdiJer. Vali başta olduğu 

M ,. nkaranın vazifedar memurları hep orada idiler 
koşnı:;ı~ed, Hariciye, Dahiliye vekilleri, bazı meb'uslar d~ 

G r ı. 
aıi hazr ti · ,. h 

?tıesı· · . e erı ıza at aldıktan sonra atec:in söndürül-
ıÇın . " y emır vermeğe başladılar. 
angın y . 

Se>l<akt d erı ve cıvarı mahşere dönmüştü, bütün halk 
nı kur:y L, bağıran, çağıran, kaybettiğini arıyan. eşyası
bir fo arnııya çalışan kadın, erkek, çoluk çocuk büyük 

cıanın muhtelif safhalarını yaş;yordu. 

. . YANGIN SAHASt 

B .. M .·M. BİNSl ... 

Hükumet merkezimizin bu umUiıi'ı manzarasına bakarak yangın sahasının mevkii hakkında bir fikir edinmek mümkündür 

Fikretin meza.nnda ~o~~H, titut ue s~~et Bur adaki ınaç 
Büyük fair T eVf ik Ftkretin 

vefatının onuncu yıl dönümü 

münasebetile dün merhumun 

Eyipteki makberinde Filorinalı 

Nazım B. tarafından bir thtifal 
tertip olunmu§tur. 

Nazım B. yakında Ankaraya 
gidec~l için her sene 16 aAus• 

tosta yapılan bu ihtilal bu se· 
ne l 6 temmuzda yapılmıştır. 

Dün Filorinalı tarafından 
Fikret merhurnun hayatına ede
bi kıymet ve şahsiyetine dalr 
uzun bir nutuk söylenilmiş, Na· 
zım Beyin kızı Melıha Hanım 

tarafından da bir manzume o
kunmuştur. 

Amerikan parası Avrupayı 
istila edivor 

Hilyarlarca dolarlık se'l:Vet Avrupan.n sanayi 
merkezlerinde, madenlerinde, bankalarındc'J, 

seyri$ef afn kumpanyalarında, çalıştırılmakta, 
girmedik yer bırakmamaktadır 

Amerika ticaret nezare
tinin neşrettiği istatistikler, 
Amerikanın Avrupayı pa
rasile "istila etmekte oldu
ğunu göstermektedir. ista
tistiklere göre Amerikalı
ların Avrupada ( 500) mil
yon İngiliz lirası işletmek
tedirler. Amerikalıların yap
tıkları hususi ıkrazlar mec
mu yekuna dahil değildir. 
Bunlar (800) milyon lngi· 
liz lirasına varmaktadır. 
Amerika1ı1arın bütün dün
yaya döktükleri para (2) 
milyar (800) milyon lngiliz 
lirasıdır. 

Avrupada işletilen (500) 
milyon lngiliz lirası, sanayi 
merkezi olan yerlerde İs· 

tismar olunmakta, Amerika 
kumpanyalarının elinde bu
lunan sanayiin kıymeti (100) 
milyondan fazla tahmin 
edilmektedir. Bundan baş-
ka Avrupa madenlerinde 
ve ticaret~dc işletilmekte 
olan ( 40 ) milyon lngiliz 
lirası vardır • 

Amerikalıların Avrupada 

malik bulundukları hisse 
senetlerinin miktarını tah
min etmek müşkülse de ti
caret dairesi bunların 50 
milyon İngiliz lirası kıyıne· 
tinde bulunduğunu muhte· 
mel görmektedir. Bundan 
başka Amerikalıların Avrupa 
bankalarında, kredi mües
seselerinde, dam.ir yolların
da, seyrisefain kumpanya· 
larındn (300) milyon lirala
rı vardır. 

Hali hazırda Amerika 
dolarları Lehistanda ma-
denler kazmakta, 1928 se· 
nesinin 19 Haziranına ka-
dar bu memlekette işletilen 
Amerika parası 34 milyon 
İngiliz lirasına varmış bu
lunmaktadır. Amerika pa-
rası İngiltere, Almanya, 
Fransa, Rusya ve sair 
memleketleı;n otomobil sa
nayiine de.! hulul etmiştir. 

Ticaret nezaretinin 1928 
senesine ait istatistiklerine 
göre Amerikalıların hariçte 
işlettikleri para her sene 
50 milyon f ngilir lirası 
artmaktadır. 

. ser~~e G t t takımı 
lzmirli çocuklarımızın a a asaray .. 
iftihara değer eserler~ f Bursa san'atkaran gücünu 

1 o -5 le yendi 
. . B san• atkaran 

, Bursa , 19 (Yakıt) - Galatasaray ursa 

gücünü 0-5 le mağlup etti. f Ziya 
1 Maç eski federasyon reisi Galatasaraylı Yuşu d~ 

·· " albna uş· 
B.in hakemliğile yapıldı. Galatasaray ruzgar ~ gol 
mesine rağmen hakimdi ,ilk golü penaltıdan, sonra uç tti 
daha yapk ikinci devre.de oyun ayni şekilde deva1m~ e · 

b. f Ga atnsn· 
Galatasaray bir gol daha yaptı ve oyun ıt ı. · 

~~ı ray yarın Marmara vapurile hareket edecek~~~.: ................... , 
1 

............. 11 • 
= .......... n ........................................ Bi.zimkiJI e! t 

Şapka ve sepet sergisi 

İzmir şapka, çiçek ve se
petçilik mektebi ~ehrimizde 
bir sergi açmıştır. Bcyoğhm
da Lüksemhurg sineması 

methali ile içerisindeki dai
releri işgal eden bu sergi, 
milli sanayilmizin inkişafını 

gösteren çok ,ayanı dikkat 
bir himmet eseridir. 

lzmirde bundan beş sene 
evvel sepctçilk ve .,apkncılık 
miitahassısı Hnsan Hasip B. 
namında bir zat tarnfından 
tesis edilen bu mektep 

Hilali Bey l 
cek kadar hesabi ı 
bir haki... d f - Aiijim gene 

bugün bije çatmiş· 
sin t 

Matbaaya gelişile 
gidişi arasında pek 
az zaman geçen 
bu arkadaş arada 

.bir bendenize böyle 
: si tem kar 
: bir iltifatta 

bu lu nur. =---« 

H·I"'l" Girit a a· f. ı a ı, b 
sında bizi?1 _ay· 

ğımızı • ısmıl~ • 
ra d bır • 
temsil e en r 

vatan • 1 
daştı. f. 
Bayrağı· ı 
mı z • 

Hanya İ 
ka!e· 1 
sın· i. 
den ı 
inio· ! 

az zamanda bir çok snn
atkı\r yetiştirmiş ve maarif i 

Fazta konuş -
mıya, fazla ha
rekette bulun-
mıya vakti mü
sait değildir. 

e :. 
ı-liıa-1 
li del vekt\lctinin nazarı dikka-

tını ccllıederek müessese 
resm1 san'at mektebi ha
line kalbadilmiştir. Maarif vc
k<\leti geçen sene mektebin 
cesisaunı satın aldığı gibi 
müessisi olan Bas:ip ucyi de 
müdürlüğe tayin etmiştir. 

Şapkucılık ve sepetçilik 
mektebi bu sayede bliyiik 
bir inkişafa mazhar olmakta
dır. i\lcktcp bu sene 34 gen
ce diploma Yermi~tir. Bu ta
lebenin eserleri Jımirde te,hir 
edildikten sonra şehrimize 

getirilmi~tir. Sergi 1stnnbulda 
en giin k:.ıldıktan sonra An
karaya nakledilecektir. 

Şapka, sepet ve çiçek ser
gisinde cidden çok mtikem
mel ve şayanı iftihar eserler 
tc bir edilmektedir. En•clce .. 
çok yüksek fiatlarla plnız 
A vrupadan ithal edilmekte 
olan suni salon, şapka ve 
elbise çiçeklerinin çok mü
kemmel bir şekilde kendi 
çocuklarımız tarafından ya
pılmış numunelerini göniyo
nız. Avrupanın en liiks ka
dın şapkaları en i)i cin ten 

'fötr 'e hasır şapkalar tale
be tarafından mm affaki
yct1c ynpılmı~ur. S~rgfnin 

sepet ve çiçek kısmı bilhassa 
şayanı dikkattir. Memleketi-

hi~ret 
ettı. 
Şimdi,. 

bu emek· t 
tar arka- ı 
daşımız.m 

adalılığrndan ,~ 
bergüzar ol· i 

cıgara almak olur. arak birşey :o 
kaldı_: . Bal~k f. 

Bu telaş ve 
acele içinde ni -
hayet yapabilmesi 
muhtemel olan ha
reketlerden birisi 
de, olsa olsa, Refik 
Ahmetten lutfen bir 

Hilali, taşıdığı ı ~ f! 
sevgısı ... ı..<ı' i' 

semavi isme göre kırdısını çok t 
• aruz veznile gazel ettiğinden, t 

ve kaside yazan bir şair bana öyle l 
Olmalı.dı·. Fakat o inadına h n her ak- • )' k' o eme l 
ı k.. ldu· uzun nıu··sved • ge ır b ılık yer ve balık kc· 1a · ı o , 

k t d ğ ha şam a . b i delik ağıt ara yaz 1 1 - ı· . onun ağzında ıra ını .. ımesı 
haberlerin, yaptığı tercume· de~iştirerek "balı'.ik,, olur. 
lerin kelimesi başına kaç. l> Ç ldız ı 

L~p:a~r:a~d:iı~· ş:e:ce:ğ~i:n~i :h:es:a:.:p:_e:.,d_e_·~---:::'.:::--Tn:::~~~ ............. . 
mlzidc şimdiy~ kadar hiç •a
pılmıynn hasır mobilyeler 
A vrupada yapilanlar derece

sinde mükemmeldir. 
~ üğlit dalından imal edil

miş )'azlık salon 'e bahçe 
mobilycleri serğiyi ziyar~t 
eden ccncbilckin bile takch
rini kazanmıştır· 

mu sanayiimizin inkişafına 
ve y rli m:ıllartınızın revacı

na bu) uk hizmetler vade
den bu mektebin miidi.ırü 
Hıısip Bey dün müessc.:se hak
kmd:ı bize şu izahatı verdi: 

"Mektep bfr sen.r:dir üç şube
ye ayrılı) or. Kadın ve erkek 

şapkncılı~ı, fontazi sepctçili~ 
ve örme mobilyacılık, tabil 
ye fantnzi çiçekçilik m~al
limlcrimiz ktımilen Türktur. 

Aync:ı mektebe merbut 
ntclyelcrlmiz :vardır ki. bu_n
Jar da \•ekftlete devredılmış
tir. Mektepten çıknn talebe 
burada çalışabiliyor. 

l\lektcbin yetiştirdiği tnle
be saye indt• her sene A,nı
paytı verdiğimiz milyonlarca 
lirtı memlekette kalacakor. 
Mesclıl A' rupndsn kuma,ı~ı 

• ·ıt; fz bır iiç liraya gctırttıb.m · 
~n k:ı piyııs.ıtlıı on liradır. 
' P . k ibti.) ııcınılZI Dutun şap ıı 



( Üst tarafı 1 inci sııyıfamızda ) 
Etf eiye tekviye ediliyor 

Bütün vesaitin süratle ve intizamla işlemeıine rağmen 
ateşin bir türlü sönmediğini gören Gazi hazretleri An
karada bulunan bütün kıtaatın da yardım etmelerini 
emrettiler. Saat dört buçukta asker yetişmişti. Başta Mu· 
hafız kıtaatı ile 189 uncu alay ve istihkam bölükle~i _olmak 
.. · 1 k et Balıkpazarında meyvehuştan ıtıbaren uzre ge en uvv b k 
bütün dükkanları yıkmalfa başladı , u sııretle ısmtn 
olsun tehlikenin önüne geçilmiş oluy?rdu • 

O bütün yardım kuvvetlen yangın sahasının 
zaman d d k 1. • 

• da teksif edildi ve ora a a yı ma ame ıyesı· cenup ıcısmın 
ne başlandı . . . . 

iki bini mütecaviz asker , ıandarma , etfaıye yangını 

ııöndürmeğe çalışıyordu. •• 
Büyük Gazisini batında Qo~~n ~alk ~· 

G · Hazretleri hep oradaydılar , mutemadıyen bır 
aıı . f . f 

ft .. hür tarafa gidiyor, emir verıyor, et aıye ne er· 
tara an o k . d" d .. kk" 
leri ile konuşuyor, onları teivi ve teşcı ~ ıyo~, u d .. n-

1 k Zarara maruz kalanlara tcıellı verıyorlar ı . 
arı gezere .. Ik .. 

Bu mahşer içinde Gazlaini ~aşında goren ha ın goz· 
1 . minnet yaşları ile dolu ldı. 
erGı • h etleri bu suretle bilhassa Balıkpazan semtinde 

azı azr E k" h b' . . F 1 meşgul bulunnuldan sırada r anı ar ıye reısı evz. 
'paşa hazretleri ilo bazı kumandanlar da Hasan bey otelı 
ıemtinde tehlikenin önünü almağa çalıımışlardır • 

Saat ona çeyrek kala 
Yangın saat 9,30 ~a ıand.~rüld?, Artık tehlike kal

kalmadığını gören Gazı Hı. koşklerıne avdet buyurdular. 

Zarar ve ziyan nckadar 7 
Yangının itfası için muhtelif istikametlerde 30 kadar 

ev dükkan hedmedilmiıtir. 
Yan~n dükkanlar içinde Ankaranın bütün kasap, 

demirci, ,kalaycı ve 50 den fazla keresteci dükkanı 
vardır. Büyük bakkaliyeler, içindeki binlerce liralık 
sebze ile birlikte sebze hali, hamam, dört fırın, bütün 
kalaycılar, 3 büyük hın, Muerret oteli yandı. 

Zarar ve ziyan (5) milyondan fazla tahmin edilmek-
tedir. 

Yangın aahuının Qenitli~i 
Ateşin harap ettiği sahanın bir haritasını çizmek lazım 

gelirse şimal cephesinde : Abdullah efondi lokantası ve 
Balıkpaz;:ırı caddesi, şark cephesind~ : Adliye sarayı altı 
ve Bolu palas civar! , <ıenup cephesinde : Hacı Doğan 
camii yakınları, garp cephesinde : Hasan bey oteli ya
kınları zikredilebilir. 

Bu sahanın içinde kalan dükkanlar kereste, manifatora, 
Haffafiye , kuyumcu, Demirci, m:lbur , yağcı , fincancı , 
tenı!:keci, dükkanlarıdır. Emanet binası kurtarılmıştır. 

ıı·····c·····ı.. • ıaı n=:=ı::r c:::: --· -··· --temin eden ııtelyeler açıldığı memlekette kalacaktır. l\lamu. 
gün kumaşını hariçten getir- latımız Avrupa mallarına na-
sck bile, şapk:ı için AYrupa- 7.aran °/0 40 derecesinde 
ya vcrdi~imlı paranın °/0 70 1 ucuzdur. 

=----~~m--~~ 
''V akt,,ın 20 Temmuz 1929 

tefrikası : 38 
dizlerini bükerek yatmala

rından ve uyurken sağ el

lerini şakaklarının altına 
koyarak uzun saçlarının bir 

tutamını üstünden aşırma· 

!arından başka benz7r bir 

yerleri yoktu. Böyle oldu

ğu halde Ali Rız11. B. ken· 

dini o sabahlarda buluyur 

ve daha garibi, içinde hiç 

bir acı ve ümitsizlik his· 

setmiyordu. ihtiyar adam 

oğlunun başına dukundu: 

- Şevket, biraz uyan .• 

Ben geldim oğulcuğum, 

dedi. Genç adam hafifçe 

silkinerek gözlerini açtı, ye· 

rinde doğruldu. O da babası 

gibi hiç bir teessür alameti 

göstermiyordu. 

Elinin tersile ağazını ka

payıp esniyerek: 
- Ben de seni bekliyor-

Akşam yaklaşınca umı· 
dimi kestim. Uyuyup kal

mışım. iki gündür bana 
bir fenalık arız oldu. Dur

duğum yerde dalıp dalıp 
gidiyorum. 

Şevket başını arkasında
ki duvara dayıyor, karşı
sında ayakta duran baba

sına dalgın dalgın gülüm
süyordu. Elile yanında yer 

göstererek: 

- Otursana baba, d~di. 

Genç adamın yüzündeki 

yorgunluk ve gerginlik geç

mişti. Yanaklarında bir a

ğır hastalığın zehirlerinden 

yeni kurtulmuş insanlara 

mahsus hafif bir pembelik 

dalgalanıyordu. 

Ali Rıza B. bastonuna 

dayanarak zahmetle otur
duktan sonra : 

1 Serseriler 
lı 

Aleksandr Zubkofun hatıratı 
sldeslne mazhar oldum. Ba
:.ı n el.ıcvcynimi ziyaret edl
yorıltım. Bu f!lÜSa<!!;J.er saye
~lnde evli olan bir eczacı 
kızı ile tanışabildim. Birbiri· 
iniz! slddetlc sevdik. Genç 
kadın benimle yaşamak için 
kocasından ayrllacağına söz 
verdi. llayııt bıına daha tatlı 
blr şeklide gözükmlyc ba~ · 
lamıştı. Fııkat bu sefer de, 
sırf bir tesadüf e.cri olarak 
hadise fenaya müncer oldu. 
Bir ikindi sevgilime tcsadiil 
edememiştim. Bir koltuk 

Dostumun te!c!on etmesi üzıı
rine validem biraderimle nıa· 

halli val.'aya l<o~ınuşlu. 
A~~da duran bir polis me

muruna bana lir barda!\ su 
"rilmesiııi rica etti. Suyü için
ce kendimi topladım, sükQn ile 
iııeuk rolis merl:czinc kadar 

g:ttım. Validemle birader bera
berimde glttiHerlnden hemen 
tahllye olundum. 

Erlfli gOnil validemle bir mıl-
naka~adl daha bulunduk. Böyle 
hadiseler olmamasına dikkat 
etmeklll!fm icap ettıl!inl söyledi; 
teJavi çarC$lnc ka\'l,-cn teves-
sQI eylemem! tavsiye etti • 
Eğer tedavi olursam milddd! 
ömrümce saadete mazhar ola· 
cağımı temin etti. Memalik! 
ecnebiye ile olan milnasebeti
mizi hatırlattı. istersem bana 
b~şka memlekete gitmeyi teshil 
cd;cek bir pasaport tedariki 
için ne mümkünse yapacaj!mı 

söyledi, ve netice olarak dedi 
ki: Memalik! ecneblycde yen! 
bir ha;·ata atılırsın. Oralarda 
buradaki gibi muzır ül!ctler 
peyda etmezsin. Akrabamızın 

yardımı ile para l<aıanarak a
rnde bir ömür geçirirsin. Bel
ki de garbi Avrupada evle
nirsin! > 

Dfr hissi kablclvukua tebaan 
ir~t ettiği bu sözleri şarfeder

ke·ı mağmum yilzünil bir te
bessüm kaplamıştı. 

Ahi içimdeki iyilik tohumla
rı henfiı kurumamıf{ı. Valldc
nfrı a!"zusun11 tatbik edebllmc
yi cani e;öııülden 1$llyordum. 
Hemen bir hastaneye götQrül· 
df:ııı. Orada müthiş günler 
geçirdim. 

Son zamanlarda kullandı

ğı.n fazla mıktarda kokain· 
den sonra bütün bütün mah
rumiyet bana pek tıcı geldi: 
Bir mliddet sonra b~hçedc 

gezin meme müsaade ettiler. 
Kendimi dahaı iyi bulu
yordum. Fakat daima iki 
gardiyan tarafından tarassut 
ediliyordum. Az sonra fakir 
çocuklar menfaatine verilen 
bir ti)'atro müsıımerc~ine ~ti
rak edebilecek bir hal kesp
ettim. 

Müessesede ikametimin bi
rinci veya ikinci up, yalnız
ca şehre kadar gitmek mü-

cyhancye gtrdlm. Şarap ve 
konyak istedim az zamanda 
zib;urna sıırhoş oldum. Hal
buki üzerimde henilz çok 
para vardı. Ou ise memnu 
idi. 

Kanun m uclbince insan ü
zerinde b ş bin rubleden faz. 
in Soviyet parası bulundura
maıdı. Evvela iki kadınıı ik
ram ettim. Sonra iki kadın 
daha geldi. Hepsi hesabıma 
bol bol içtiler. Ta·m borcumu 
vcrecegtm sırada cebimden 
paramı çıkardım. Fakat biri
sinin de benl tarassut cttle'nl 
farkett!m; kadının biri kula
ğıma: apo!is memurları var .. 
Parayı saklayınız .. ~ de<ll. Ne 
olduğumu birden bire anlıya
madım. Bulundu~um masayaı 
iki polis memuru gelerek be
ni karakola davet ettiler. Ce
bimde iki milyondan fazla 
ruble vardı. Bu kadar parayı 
niçin taşıdı~ım sualine cevap 
,·eremiyordum. Bulunduğum 
hastanenin adresini verdim. 
Ertesl günü bütün paramı al
dıkrarı sonra beni oraya gö

türdiiler. O sırada zabıta serta
biple uyuşmuştu. Sertabip 
mahkemece bir karar veril
meden beni dı'i"rı çıkaramı
yacağını ve şahsımdan mes'ul 
olduğunu bildlrdL 

[BıımodlJ 

Seylap 
T rabzondan gelen 

son haberler 
Trabzon, 18 - Oftan üç 

gündenberl reıml ve hususi 
e~aslı malnmat alınamamakıadır. 
Kara muvasa!Ası kesik olduğun
dan kayık ve motörle gelınlyor. 
Gebnltrln verdikleri haberler 
çok korkunçtur. Yer yer heye· 
lilnlar devam etmekte ve Ofun 
yüksek köyle..ınden haber .lı· 
namamakıadır. 

T elelat mıktannın tespiti çok 

. 

@
··. 

Ş,!~ h!lft~tdır 
eni g mrük tarif~ıi ttı· 

rin evvel iptidaııpda 
nier'iy~fe girecektir.Meı
kılr tarifede bazı eşya-
1111) resimleri arttırılmış 
olduiuna bakan bir kı
sım tüccar aradaki fark
~ n i tifade etmek için 

vrupaya fazliİ miktar· 
da mal sipariş etmek
lc:dir. Siparişler bu gün
lerde gelmiye başladı
ğından lstanbulda bir 
anterpo buhranı çıkmış
tır. Aynı zamanda bu 
fazla siparişler lngiliz 
lirasının yükselmesine 
de sebep olmaktadır. 
Acaba ihtiyaçtan fazla 
mal sipariş eden tüccar 
yeni gümrük tarifesinin 
her memleket için oldu
duğu şekilde tatbik e· 
dilmiyeceğini bilmiyor
lar mı? Gümrük farkın· 
dan istifade edeyim der· 
ken zarar etmek ihtima
li de bulunduğunu göz 
önüne getiriyorlar mı? 
Filhakika Almanya, Ma
caristan ve saire gibi 
bazı memleketlerle ara
mızda mevcut olan mu
vakkat ticaret itilafları· 
nın müddetleri henüz 
bitmemiştir. Binaenaleyh 
bu gibi memleketlerden 
getirilecek mallara bel
ki yedi sekiz ay kadar 
daha eski gümrük tari
fesi tatbik edilecektir. 
Sonra diğer memleket
lerle de hükumet ara
sında yeni ticaret rmua
hedeleri akti için müza
kereler cereyan etmek
te dir. Yeni ticaret mu
ahedelerinde bazı eşya 
hakkındaki resimlerin bu 
günkü tarife derecele
rinden aşağı tenzil edil
mesi ihtimali kuvvetli. 
<lir. Vaziyete nazaran ne 
va:kta kadar depolarda, 
mağazalarda sarfedil
meksizin bekleyeceği 
ma!Um olmıyan malları 
ağır faiz ve komisyon
larla celb etmekten te
vellüt edebilecek tehli
keleri hesaba katmak 
lazım değil midir? 

müıkül ve çok uzun süreceklir. 
Halen bini mülecaviz insan 

binleri mütecaviz hayvan, mil
yonları mütecaviz hasar ve zarar 
lcaydedilıyor. 
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Senet ere pul 
Damga kanunu talimat

namesi yapıldı 
Mali~~ veblelince ıanılm 

edilen Ôamga kanunu talimat· 
naıneı!ne nazaran scnedalta 
damga mükellefiyet\ 101 ku· 
lllflan batliyacalcıır. 1O1 kuruı
lan 1499 kurup kadar 2 , 
1 50'.) kuruııan 2499 kuru§8 
kadar 4, 2500 lı:uruttan 3499 
kuruşa kadar 6, 3500 kuruştan 
4499 kunı§8 kadar olan seneıler 
için 8 kurut!~ damga pulu 
yapııbrılacakıır. 

Daha büyult luynıeıll senel
lerden de bu minval ilıerlne 

damga pulu yapıttınlacafor • 

Gelenler gidenler 
Sabık Mısır nazırlarından 

Hıloıı p&f8 laa ailesile btrlikıe 
tehriınlıe gelmiıtlr. * CemıyeU akvam memur· 
!arından M. Poke berayl seya
hat gehrlmlıe gelmlıUr. 

* Şu\:ı k.arlple seyahat 
eden lıvcç gsıetecilerlnden 
mfireklcep hır grup dün Surl· 
yeden ıehrlmlze gelmltllr ve 
Avrupaya hareket etmltlerdlr. 

Doktorlar ve ilmi 
istılahlar 

Dokıor Kemal Cenap B. (Türk
çede ılml iatılahlar meseleıi ) namı 

ile bir risale yazmıı ve bubrmıjlır. 
Kemal Cenep B. bu riaaleıindc 

( müvefüdülma ) manaıına selen 
( Hydro~nc ) kelımeeinin ıasav -
vulunu eaaı tutup beynelmilel im . 
!Asını nazarı itibara almıyarak 

( idorojen ) ıek:lınde yazınları 

tenkil etmekıeclır. 

Tehir edilen içtima 
Dün milli talebe birliği bina· 

sında Azerbaycanlı gençler ce· 
miyetl umum! bir içtima yapa
calctı. Ek.seriye! temin edileme· 
di~i cihetle bu içtima başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Üsküdar tramvayları 
O,küdar _ Kmklı hattının bir 

sen-.lık iıletme hesaplarının netice -

sinde varidat ve masarilin başabaş 

gelmesine nazaran gelecek sene k&r 
bırakmaaa baılıyaca~ ıahmin edı • 
byor. Üıküdar aemtinb ıerefini ve 

kesafetini arttınn bu haı Haydar _ 
POf•Y• doğnı lemdit .Cılince l•bu 

hallın ha.,latı da o nisbette arta ~ 

calcbr. 

Kirll_M@lar 
Malsandıkları tarafın~ 

dan değiştirilecek 
Kirlı paraların tebdili hak· 

lunduı kanunun talimatnamesi 
bihnlt gibidir. Yalnız mühim 
bir maddesi h;ıkkında müzake
rat cereyaq ediyor. 

Kırlı paraların ıebdilı için 
d*udan d*uya bankalara 
ııalllııyet verilmemesi düıünül
mektedır. 

Kare usul~ de her hirlü sui
~tlm•le mQsalt görülmektedir. 
Bankanın biri paradaki yırıık 
mıkıarını mesell yüzde bet nis· 
betinde görebıleceAI gibi diğer 

bir banka da •mı paradaki 
aynı yırtığı metell yüzde 8 
nlsbetinde görebilir. 

Bunun için bu muamelenin 
dq~udan doAruya mal sandık
lan tarafından idaresi karar al
lına alınmak tlzeredir. Mal san· 
dıklan kendi varldatları tle yır· 

tık parayı lebdıl edccelder ve 
sonra yırtık paralan merkeze 
göndereceklerdir. 

Bir terkini kayt 
Defterdarlık tahsil tebliğ me· 

murlu~una ıaytn olunup iki ay
dır vımfeslne .bııtlamamq olan 
Üll!lan Zekı efendinin kaydı 

terkin edılmlşlir. ..... 
Şile kaymakamı 

Şile kaymakam lığına !ayin 
edilen Köyceıtiz kaymahmı 

Vasıl B. yeni vazifesine başla. 

mııtır. 

Vunanhlar 
Lahi divanına gitmek 

istiyorlar 
Atina, 18 - iyi malu

mat alan mahafilde beyan 
edildiğine göre Türkiye ile 
Yunanistan arasında mev· 
cut ihtilafı mucip meselerin 
ve bilhassa saltanat devri 
pasaportile giden lstanbul 
Rumlarının vaziyeti hak
kındaki meseleııin Llhi 
Divanı Adaletine havalesi 
muhtemel bulunmaktadır. 

Atina, 18 - Başvekil 
M. V cnizelos yarın Giride 
gidecektir. Mumaileyhin 
Hanyada Yunanistanın si
yasi vaziyeti hakkında bir 
nutuk irat etmesi muhte
meldir. 

Dökümü Yazan: Reşat Nuri 

cuğum; diye sordu. 

Şevket omuzlarını ııilkti: 

- Ergeç böyle olacağını 

sen de her halde tahmin 

ederdin... Ne yapalım al-

nımızın yazısı ... 

- Borçların için mi bu 

hal başına geldi ? 

Şevket evvela biraz te· 

reddüt eder, durduğu yerde 

biraz toplanır gibi oldu. 

Tekrar kendini bıraktı. 

Babasının ellerini elleri 
içine aldı. 

Gözleri pencerenin US· 

tünden tavana vurmuş bir· 

kaç tel ışığa dikili sakin 

sakin söylenmiye başladı: 

- Maalesef vaziyetim 
senin zannettiğinden biraz 

daha kötü ..• 

Bankaya ait mühimce 

bir parayı harcadım ... tek

rar yerine koymadan mü

fettişler geldiler .. hoş bu 

gidişle oı?u beş senede de 

yerine koymıyacağımı bili

yordum ya.. insan bir kere 

şaşırmıya görsün... Hasılı 

pis bir vaziyet oldu ..• 

Şevket vak' ayı babasına 

bütün tafsılatıyla anlatmıya 

karar vermiş görünüyordu. 

Fakat nedense birdenbire 

asabileşti. Ali Rıza B. o· 

nun hala elini tutan par

maklarının gerildiğini his· 

sederek: 

- Üzülme Şevket, dedi, 

insan olanın başına herşey 

gelir. 
Sözü değiştirdiler. 

Şevket anasını, karde~le

rlni sordu. Bilhassa Ay~eden 

u%un uzadıya bahsetti . 

Sonra senelerdenberi za

man zaman babasına söy

lemiye karar verip de ce· 

saret edemiyor gibi görün

düğü şeyleri karmakarı

şık anlatmıya başladı: 

- Çocuklarının arasında 

en çok bana güveniyordun. 

Halbuki en büyiik tekmeyi 

benden yedin zavallı l:a

bacığım. ihtiyar günlerin

de sana yardım etmeyi ne 

kadar isterdim. Yazık ki 

olım:dı. Bir kere nasılsa 

<ıyağım kaydı, bir daha 

kendimi toparlıyamadım. 

Scınki, evlenmek benim 

gibi adamın nesineydi? 

itin asıl şaşılacak tarafı 

hepimizin nasıl bir uçuruma 

yuvarladığımızı pekala gör

düğüm halde Lıir türlü bir 

şeyler y pııııyordum. 

Hani uykuda insana a

ğırlık basar, her şeyi an· 

ladığı, bir gayretle silkinip 

kalkmak istediği halde par· 

parmağını bile oynatamaz .. 

tıpkı öyle oldum... inanır 

mısın baba.. hiçbir şeyin 

farkında değil gibi görün

düğüm halde her pis

liği görüyordum. ille se

ninle göı göze geldiğim 

zaman ne utanıyordum, 

kendi kendime nı: lanetler 

ediyordum bilemezsin ... 

Ali Rıza B. oğlunun 

elini okşuyarak: 

- Biliyordum Şevket 

dedi , senin ahlakından 

bir an şüphe etmedim. 

Vakıt geç olduğu için 

Ali Rıza B. oğlunun yanın
d.ı daha fazla kalamadı, 

etrafına bakınarak Şevke-

tin nelere ihtiyacı olduğu· 

nu tayin ettikten sonra 
ertesi günü gelmek kara· 

rıyla dışarıya çıktı. Ortalık 

kararmıştı. Günün en bah· 

tiyar insanları bile az çok 
gamlandıran bir saatidi. 

Kendi etinden ve kalbin· 
den bir parça demek. olan 

bir insanı ümit ve şerefin 

bir mezarı demek olan bir 

hapisanede bırakmıştı. 

Bütün bunların bir araya 

gelerek ihtiyar adama çıl· 

dırtıcı bir ye' se düşürmesi 

lazım gelirdi. Halbuki o bu 

dakikada pek fazla bir ıs· 

tırap çekmiyor, hatta biraı 

da ferahlık duyuyordu. 

Ayrılırlarken ŞevketiJl 

hafifçe esnediğini, yalnıt 
kalınca tekrar kerevetinll 

uzanıp uyuyacağını görmiir 

tü. ~llirrH di) 
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Arlet Mar ~, ı 
" --·-' ~ansaya döndü 
··~k 

"'" 
111 ılinemanları beya?. nfn d . 

·ıııal . aıma reni ve de!ıi~ik 
ar l>iedi~· ı . 

'lır· • 1 •anaatindedirler. 
lllıı. • 
~ atUr ne kadar meılıur 

dar '-un _ı 
toffı mış ... uraıı ol•un 

ır k '1ıt studyolarında nihayet 
•L,,_ aç •eııe kalabilir. H .. ...,. de bu 

Veya ııktri b· d ır ecnebi olur;a 
h; a en ufak bir ınllaemaha 

l(osterilnı z Adolf M . 
unun . eıııu 
ı lııa Arııerıkadan ayrıl
ıtır 1.

0 Şlnıdı Arleı l\1aııai el& 

! ıebepie V.otaııuır. avde 
rn•kt"dir. 

Sinemacı mı olacak 
TeyJaHci Liııdborg , .• ma· 

ruf alctör Duglas F erbanks Lir
bırkrile çolı: i!!lıı fıkı do<tturlar. 
Aral.ınııdakl ahbaplık oıı.krda 
birbirl~riııin san'at ve mesl~Alne 
kartı derin t~lde al!ka uyan· 
dıtmı~tır. Ôııglas tayyarecilik 
yapmak işlfmektedir. Haıta !,u
nun için bir makine de ısnıar
lamıftır. Öı~r taraftan Ltnd
bergin de beyaz perde üstün
de bir defa olsun görünmek ;,. 
ted!Ai rivayet olunmaktadır. 

Geçenlerde LındberB ve 
Duglas tayyare ile l 5 OCO 
kilometrehk bir ""3'ahat yapma 
ıçm hareket etıalflm". falıat ha
~ miillit Qbıııeınası bu t • 
~ebboali .van bırakbrııııtıır. 

· Norma Tatmaç 
--:ıı -·-

Saçlarını uzatıyoı 
Metlıur \merikaı sinem• 

y•ldızı Norma T almaç açlarını 
uzalmıya kırar vermft!lr. 

San' atkfırın bu kararına sebep 
hir rivayete göre yeni bir filimde 
deruhte ettiği roldür, Oi~r 
bir rivayete Wılırsa Norma 

almaç saçlarını lı.eittrmekteıı 
bıkmış, bu yOden berberine 
iıin vcrmi§lir. Yeni !ilim yapı

lıncıya kadar kesillllİf bir saçın 
uzamasına iıııkaıı buhınuıachjjına 
göre ikinci rivayetin sıhhati 
daha yakın oldu~unu kabul 
etmek llzıın geliyor. Franaız 
•inema mecmualarının nriil.alia

ları da bu yoldadır. 

---
Sinema aşık 

Fas sultanı Yusuf geçenlerce 
Avrııpayı ziyareti esnasmdo 
Nı"' de gitmiş , orada Vikıorio 
sinema şirketi stadyolatın. ,g&· 

mı,ıı. Resllliıııiz şultam ıntıı\ıur 
s'ahne vazıı Reks lngram ile 
birlıltte göstermekteclır. Fransız 
gaıetelerinin verdikleri hab..rlere 
göre stadyolarda geçirdiği Matler 
sultanın sinemaya karşı btiytık 

bir alika duymnsına sebep olmuı, 
Nisıe bulunduğu müddet zarfında 
her gece sinemaya gitmiıtır. 
Sultan F asta büyüle bir sinema 
binası inf8 ettirmek tasa\lvu· 
rundadır. Bunun için Fra,ısadto-~ 

ı\llta ve amele celbedecektır 

Maryeta Miln~ı 
Berlinde öldü 
Maryeta Mılner iki halta ev

vel Berlinde vefat etmiştir. San· 
atkar Alman ~inemacılıgının ye
ni olmaltfa beraber en muvaf
fak bir yıldızı idi. Bedin ve 
Panste bir kaç kurdele çevir· 
dikten sonra vaki olan davet 
üzerine Amerikaya gitmiş, orada 
lvan Petroviç ile bırlikte Çare· 
vıç filimini oynamır bu sıralarda 
hastalanarak sür'atle Almanyaya 
dönmüştü. Maryeta Milnerin 
ölümü memleketinde olduğu ka
dar "\merlka ve Fransada da 
te~rle karıılanDUflır. 

Resmimiz kendısini "°n fi. 
ıimlerinden birinde göııtcrmek
tııxlir. 

Gene aktör oldu 
Cekt Kugan uzun bir ayrı· 

lıktan sonra tehar iilım yapmıya 

baılamıflır. Dünkü minimini 

aktör şimdi lı:ookoca bir deli· 
kanlı olmu;ıur • .Bu itibarla cınmı 

yeni fılınılerinde ne 41ibt rolkr 

ornıyacağı ve eııki•I kadar mu· 

vaflak olup olmıyacağı merak 
edilmektedir. Ctlı:ı Kugıının yeni 

yapacağı 111\m Mark T veyim 

biı e•ttidir. Bu haberi veren 

ameıııa 11aıeteler1 Cekinin 4 
yaoıncı.lıı hdqtoi" de lineıııaya 

itltisap İfilll der& gördljlnü 
biliı •• tnedi;ler. 

Greta Gartw 
Yeni blı- filmide 

Con Olbert keııdlBi ile ho· 
~ıukıan ve edendılı.ten sonra 
Greta Gar onun kunlııle oyın
vauıAı merak ediliyordu. ~ 
ttkadan gel.-n ıon ı;.t,..rlere~ 
~ yılc:lısm _.ı .. il ... 

••tini müı.#1• ,.,.,..,. .. 
\aı;4aı yani !ilim , IJa merakı. 
ıaınıın çtrulflir . Gr· ıe CarbG 
Anna Kristi kııı J•bınde b •ra
ber ornanıak üzere Şar1 ~ile 
adlı hır genci • ,ı tır · Şarl 
Bıkfort J,naınıt f.lmı ıçın esil 
B. Dornil ıanfmchn Hoffmıt:ı 
,ıı?ıınlımş iiı'llpledı h1r alıtl!Piır · 
Fakat Gttıa (;,..t ile \1tfışt1111 
va başlamft"'ntft one Mlflik tılr 
~I tmıiD "eli_,.; ,,..d 
maktadır. 

--:~::.~:=~:::ı~~::a::cd::a;b~ıts:::,e!!!~~~~=~~-.ııat_J"~ {·~~~-K_U~---<;~:"l!"(J:_-K_I_I_A_B_E.;..R;;;;;;L~l~~ll;;........;.._-----.ıııııll[t-......__.._.:~.;;.;el~if:...i..:9~;,-·u1, ____ ~.-~~) 
-~~ ... n--ı- eziyetten t-ııcak hiç 'b\r ma· - - "'-'-'- vır ttı18 ımrnılilN'I .......... Moskova sefltirJliız • Mülkiye mektebinden bu ea ... i ... u·d-a· l~•ı ıı· .._ _ı...... ı .... **" w 1 -· 

"~ seııeJir İ.t1M1bul "°" kam yok mudur > N1ç1n 1>11 ....;.,;;;; il&. tera- sene 39 efendi mezun olmuştur. ş~remım~ blr tiı'°"'· tnplayıp .h hn!ıde k•alltd 
aruıda goınıek kutba tehlikeli mikrop çukurları giln- fından luıbtıl -fiilllılf • Türk • Yunan meselesi bir 7liariU(ifnun mifuba- geri vardır ki, ._....,.ı-, 1 ve sonra buııfan .un'I grhre 

1'111 . ııeyliell!ıill etmek kad.r criiç- lerce, haltalarca • hatta aylarca - • çıkmaza ııirıı>iştir • Sııür ~ıııar. UJlı yenili,yecek ...;.J. imla hrm --1&11'1· dtve ·•tın Şehremanetiııe l>tn· 
L. b ..- '. - "elslcuılnlbl liı. Moske·- - , - r ._ııı. e iraz daleınsıınız , açık bırakılıyor? Niçin çok ıımele ' ' .. tesiııe k3"ar talimat alac.<1ğın- Darülfüııun 500 lira miika· dır. lir " pr ıiil hPl'I !erce lira hasılat ;ıetirdınif· 
ft~ı. aılıiıaun;z rab--'- "- '- . k sefirlmi! Hüseyin Ra1:1p beyi dan iimitwrdı. Yunaolılar "im,- fat v•rı'J• ek J Oazi · · ' • -L-- ....__ 1 " A ıı.. 
....... ' .... wseıenır ullanılarak itin sonu getiril- kabul buyurmuşlardır. .. • .c 0 an cserı·• ı ' " - _.p 4 1 Feaa olııuıL K11,.par ~ 
~ .J...dıw.,,_,, ', aeyahaı aade mivor} Sesimizi klıne i•IUlre- eli de iti ha.keqıe bava.le etmek uin ilız.ırı için ycniJen il.inda .,._ !w 11, lıtbı ••fllrL ~-Lı. -• - , ayn• d . _ L ., "' Moskova bll)'lik el~m1%te istememektedir. bul _.._ lıeıı _.,ıi, *'ıim t.-ı .....,-~ L. '" "•• a ....,. j;.,_ L-ı' __ ,__ L •• V"'&· "I ı· fkt" UIDl&ktadır. ' J1b, 11111 _..... birı -nır Lı -'- _, -"il - ..., - ıv a ıye, ısat ve Hariciye ı... 0ıır· L·--s.ı,,_, ~"' tılrer. lım. A_ •. ı_ -·-, J!-ılalı ••n•~t • vtrrtıi temrtırzdan itltiaren • Ba~kil isnıd Paia Hz. ..... ....,.... -4al ....... 1••· 1 

wı...,....,....--ııl• ı..... ~ ""11& , _..., • "' - vekilleri, Rus ticaret mümessili dl...._ 
1111 .ı • -__ hırı..rQ Y..ılaruu bozan J,,ı. rnahkeıııt1et talll edilecektir. ~ııla Of ve lıaralisindeki ,... laııs ı ). ""'* e.-,.• ar- -Y· · 

......... 

arasında Rusya ile ticaret 1 •e rahatt ,ı;yle stanbulda 7 inci Hutıık nıah· fellkaidelerin hali ve yapılan ıwıı-ıt • t -e.ıı- *- hıımı 1nmıtııoııt 
aılılı.ıiı maaill etrafıııda mül.'\katUr •~ "-,ı k.ııı e oynıyaıı ıranı- d _,esi tiaıret illerine de baka- -net tuıldcımıta Qlılıiliye uıillıoiıltl• rııı; >fınıı br.alı •· • 

tlrtO!idır ~y .. , ve hıtalizuyon _ ____ •:-;ıer~:ektşi:e~i·e, in•• .. m" caldır. Cen -*'"ille ait mtısta- veUldindm 1r1alllmat ı.temif*. ...,ııdııdır. K.ıraaJllÇ .......... (""'"'"' ı;ıılıS 81WS'4ı. 

j 
_. .... ~ lllllık-lere J,2 İllCİ 1Sliye • Heyeti ırelcile Bursa kapit- QllloAI " 

ı.... ~ it teahlılltııri •wın4a .tııfr illtilaf • hmot t\ llMııt I'~· • ..,. y.ıa. unıı••r•. Orta· ~Ol' mıılılcerneltri bakacak ve aflr C!ları imtiyazını tndilı etıiijftir. 
.tı.. ... ..,ını çıbı:ıı ve iıllU içiıt ._tin k ta ~ """' • tamir eck.cemm ceza ve diğer asliye mulıa · ~nı< • Veni şirket bundan sottra ımı· 
h~""""' deşik edft-k;',, , tıvaşsııhma ıııiirauat .-..iştir. feri tatil edecelltif'. Osııüdımla m(le fa""9et& g..,;ecektir. 

muhakemesi için 00 ıu:ı .Mi· 
nin tAltişelıirdc t.opmıxlı~ı 
yaal 111 ııa l·~V'lliö l(üai.:11 
birind ııelsalc tMıılıı•iRı 

fduhıtar P•mn il~ 

llıenrJıt.,. ~<~ıız Anııdoluda ti· - Sebebi su ~elemtlr. Şit1ıct lıtılnık ltlldrıri Ahlftet Kkım ve • Dariitbedayi tarafından Av· 

"-l.r,da nı·~•ı•ıA Laılamamım. ou·· n-k_u·~ __ r.rtaç1ar müteahhitlere ancak İn· ~a hlklml Eınin beylet" ifayı nıpaya sipariş edllen m6de~ 
rç.}"•erkf..n ~~~~n hzma snleri, - şaatını deruhte ettikleki ıatın nrifc ed~ceklcrdlr • sema gelmiş YC yerine lrunul-
l'iy. ltidtlir ır-n Ka fu aMııe olrııuı pr.üle su veıece- • Ankaran imarı pl!ııını ter- muma ba•lıınııw•ır. Siparişler 

. tıırc1ı · , yse- Tenı·s, tbol, boks · .. ~ııı. .ddenıir yolları Sinı ğini bildirmif, ırbi takdirde tip eden profH6r V41Öııen, An- •sında ~;Mı sahne leva-

ıt~ ~Y~ndı . Tramvay Dıin ~chrimizin muhtelH nıiit~ıtı.rin bir tnııaden karı lıatlıltıtk nıttnhtıetin il.- tırlll da goııımqtir. 
L ':.' YöUınııı h· ı · d " paıa ·'-·" • ·- :ı •• ,.. - fı '-" nbul ftm-Ak nb 1 ...., ._ltlılc y 

1 
ıııuııeti ıu bir :;ı:ınt erın e mutcnevvf spor --111- - ·• ııw:ııı ış- timine ve tçtimai)tatına uygun • ma g ru ı ar aınua 

Cıç 11•11 bitireıaedı' mü,abnkarı yapılmıştır. Be- tir. Miitftlrhller 'İle b• ,..,. ~ mmen tipi aramakla intizamı temin için liman şirke'-
~, ı.ı::;~ır Behdcı~· Kara- yoğlumla LaYn tenis kuluhii ._., lıela~arf :011· 1 ı meuut otduıumı söylem~. tintn getitdiği istif maklMsi 
'"'-r, lıer ~ı anıtında otu- k:ırtlarındnki tenis \;ıaçlarmın bllillrettlt1irlılllln ttfııllflllltabal • Romen talebesi tarahndan yerine kıınulmuş ve faaliyete 
111cz L. &ün IHıınez 

1
., finalleri şu n~ticderi \er- dlne~cr. şifftltR llct'i "9Mai· jetirllen lıediye Şeh.r"maneti lJaşlaını§lır. 

.ı. ;_''it ltkeııcenın -LL~ı;;-:n- mlştir: x • tar 1 d R · · h .,,,.,-H .. ·-t • Bu sene bug-day malısulil-""'"" . , . ... ...... mu- ,.u sebep için ıtepo7.lfiı Y'ltn'· • a ın aıı eısıcum ur az....-. 
.ı... <.at~ıı h· b Singl erkekte Şirinyan: mayı tekllf ........,udlr. JhtiiSfı nün çok bereketli oldug·u ha· 
'ı\lq dıırıı. I\' ir zaman dııbl erkekt Suat • Ş<•d\ür; ""'"' !erine iÖnerilmiftir. 
11\it cı1- .• iti~ görülme- M , p emll!et lıalle~celitlr. • Sabık kibrit şirketi Sino.ııtakl berter resmi malünıat ile de 
ı.~.. lr•n,.\•ayl·· ·•-dı b kııclın lngide atmııeı a- • -1"•- ve -··il .-er- te "t . . A" . .,,.... -· _ ..,.. 0 ' ,,..H.. ~y- 'ç" Cilıi malWıeleri satmak içiA hü- eyyu etrnlflır. ,...ustostan 
lıtt 111 Ylb.iinde , ' u çlhl:is, dablde Madam Mon- de mllstamel eşya sa'••,•nnın lıır lı.ı n uliabütiln ber- çeri, Madam Gro..icdctskl _. lıümete ınünıca1t etmitlir. sonra yerli ınalliulün piyasa da 
L;, ~ e ııtrdı, Şurada l:urada ~Ptlerl unlfp gelerek lmpRla- lenııt kayıUara tAbi tutıılıııa11 • VrıbMalııat Iıaplıca ve orman- çığalması ekmek liatıııı düşii-
1-ı nıaka.ıa d ,., tekarrür etıaiftjr. Bu ...a.ı .... va kti M ..... 1ii ıır llltL r pey a oldu. rı almı~lardır. - ....., lirin• Ankara,. raptı fl;ilı ye- re~ r. a.,... n ş&Jıını menı· 
\; ,...ta abat satlıdıır ,..,. ••'um· _....ı • .a.r tr kar, I·'- ıır er Dçcr F8'1ıol... .n. 

1 
""""" ııf bir y«ıl yapılacaktır. nuniyet bolluğu dolıyısile tu 

•n L • 1 "' beki y.ı. ı. -r ııdelıi '6'111İ .teplılı e...,_~ ' ,..Yıııoıl o:r. ....ıın bu ranbul ııpor - Süleyma· -· ç· • Mılire ftlıilcti Tiitiiıı inhisar sene mmılekete hııriçten çok 
.,__ 1 ı&tnAn·-da D._, · J 1., 1• 1 k ~elderctir. ZalılıW IN•ı-0.e -• ...., Sirk.- -.... uctik- nıye INÇUl!n 18 a.U.a ı --·· - dıdrm tıırafıııdan bir karton az buğday gelecetl tatııım 

'ile "-.! clye •noak bır nuıbedı oynanmış ve ilk maç· murları, teıılıiı'ı cdillııenıit ..,. fabrlkasfte djfer bazı fabrika- diliyor. 
d... .. ab!lıııor Baz.e ... 1111 lstanbul spor lehine ta· g6rftrlene lllıiplwinl 'cealtııt-1~ ~bn.ı • n lliahut tarın inşaııl • tlhtılsat klbııf • Şelıii""* >ı2!IO bin lira 
'"I" oldia ıııalı..laıd• vagon- karrür eden vaziy. deği~· dıracaklardır. ıtlmlftlr. .ennayeli bir licaretlıııııııııin hali 
~ "1ııyor -ı meml~lir. • lstanbul hayvanları himaye ı. -' il. ~ ve erce Fener bahçe Rullllarlı bir • Aöet lllCrerıc'lrll Her Abra- aııizde otdufu 16Jh:ni?or. 41a· 
'"'1ıı ı...... e duruyu. ı ""'"m- .ı.. ceıııiyeti Felemenkte hayvan- h- ç k .... ~......_ t.ı. · · -..a.ı ı b h ta tık 

-n -·~· .._., .... ersiz ~y•apm··· ışur. -· u a • ..........., etlik elllllf """ı 2 u -s - enıeye 
~~ ı.. ~ ....,.lıl.ırı ~ ı lar' 7.la yük yükliyenlerip, ve bu d .....__ • t ..ıaı'-'-• .. ..ı. , •eltıılıı ; • ra a -:r-n fııllslıı '9l•r.1cıuı _.....,. 
~-ılı .lepelew- halinde Tepeblfı bahçainde yapı- has• .1nlarını tedavi ettir- l,10k muv.fılı bulımıftııt. ı. ruıo Ferit lbrahim B. 

S., Zllııııwcb . Jaıı bQk,ş mıçlın ~ .ı;gk miy~ııl birinci defa ( 250 ) f•-----------1 bir kııı,: gıin ev,·el Ankarayı 
~ lılm•1* tllill ~ eltıı r.ı.ac Sıt- lira ııııji.ui r.eıa tcfıerlliatle (6) Ot+;, giderek ha;ııat eillllQJlda Gaıl 
'ııı. ....:ı ıııslılı ... 1 •da kının gelmeınesi dolıyısile er lıapse ma!ık6m adi'c .. trin- y erelıataa kimya caatltll- çiftliğinde (;uf Dıııırcd!ırlı*ı 
~ ,:rı kıttı 4ı1r ""tu en bilyuk maı; yapı'4ma- deıı ba~ ıııı. letzi.re .... •• w twı.ı ı' ' Ve pi ı ' lle111Wrflllıtllıi9.alrnış-

lf. ıııılır1111ıııp ıııleaeoı mıştır. eckiileQııq,..~lade Jat- • ı.lııl:f ...., ;41~"'6al17/2G "'· 'Bil Bm _...n "*' 

\" wwf ZIYI- ~. \Mı-
~in .ijeyı. Jt'İ'tıfıliıı Y'-'-

Mli 1-'ıı>- .. ıdıı 

'*'.'ib etrt\İ$, ~ Eipafİ,~ 
.edilen \apUJlar 1';itt muk;ı 
Yclelcre bizzat irn1.a ko,..tu

ğıııı 11 ' ı.: bu aıuanıd.tst.ı nı u
haııel>enin im- ~~r.ııt i"'1 
hotbchot bir banka flunu>U 
nrdigini beyan eılllİ:jıir. 

Bundan sonra Yusı,f Ziya H. 
mudafaaıta bulunmuş, bu bıı
hıı ~ kttin Ct'!a lem ununun 117 
inci mıidtlffi m8'111iııce bir 
ciirnnı sayılımıyaetfım, tııilrunı 
t:anıan otduğııııtt ~n1iştir. 

Muhııkenıe 'J343 tertlıfn~ 1Marı
tnıl S Dnell 1ılllıtrt 'tlalı uflrd• 
ftki mlirtıtatıh ı1it CTr.tl<nı 

ftltM kararile 1 •ğuatım brıı

tmm11tır. 

• K!Snıllr ftatlarııun yllksel
mesi nazarı dikkati celbetmekte 
ve fiatfaı 111 teni gfhın 6k tari· 

feljıdu &Jtblkmi mfllHiıı.- ıdalıa 

arwaatı Wımlıı ldit.ıımılir. 
aıı t....,. v-.ıırı ali; a ı ılllfi. 
fflırr~ rır.ttl!'lf dflfi:1' 
fmltfp (Jlmıııctıdlr, su hıısusta 

kdbfrltr .ilmmMı lıeklflli)'91". 
•TllrtoClılitQ1• .. 1Plifr Mı.u ........ ,_.,/f...... ..,._ 

verı1in 1 ..,,. " 
...... ~ •• 1111-

• ftli _.t <t : 
Tııbil .~o' ııuuz. 

niçin: J\"aılınl..rııı puli .. m~· 
Jı;lin~ d;,ııbul cllilındıırı ~in. 
.1116 ilkritt ıı.rı:dt:ıı f(l:IJittlrl 

Wr ~imı mOtıMi ~··· 
Hıııbuki.awtak uııne~ !ııwııt 
,,... ... u t·•,, lmt"'1ii;.lat 

....... •tuı-lıP.M ~ 
~ ,.. ~ntlı !eti ~
flft flıt~tt!•'*k 
dır. Oıınn 1 ·in kJdı u 
mıi~cıı:ıtı:.c liu unımışlardir. 

Ajiyc l.lanH.Jllll .nl!ıPr 
Jıadlsebiı1efÇll ~DJ'8 Jwıbl! 
,ııı;t~4ell' korlıA1'1ı1r«!i41!1.. .. .,. 
~Jerln ~. hQhd'''M-fı 

~ 
................. 131'?, ~ ~ fllr 4l3lıb ............ ~ ... tı:.ıllllilııı....:.0 .:_1'tıııı~wl!!!!!!~DDııa...l_.A;; ...... ~s:"':~:~""~···~cla....daı;~~;ifiıı~· e;ıı;o;*1e;tfl;;-;r•;·~;·~· u·;;··;_~ ... ;;·~·;·~u:•·~!·;-~~ ...... :;111:11;•ıı• llliıllltrle- .flit-.. ..... .. ....,.. ~~:::==;;=LJ 



VAKiT ~ Temmz 

toprakları üstünde Rus tayyareler 
Huduttatah~dat ~~~N~~~~;~~ .. ~ .. ~.~a~~~ı~ 

devaıiı ediyor Gen_e ~-erkosl Rusya ve Çin 
v t~ ntlıı ceıı/ıede Çinliler Rusları~ . ikinci notasına 
.l\..OnS ı r · 

1 
cevap vermıyecekler 

Yunanlılar nıağlı1p olurlarsa 1nüttefikler iki büktimet arasında hertürlü mü-
sorı kozu atnuş \Je kay·betrniş olacaklardı naıebat inkıtaa uframııhr 

9.Q • Moskoya, ı S (A.A) - Sovyetler Çinle siyasi miina-
-.... - sebeti kesmi~lerdir. 

Başvekil ve LortGürzon grup, Eskııehır hattı ıle Mar- Son bir tqcbbüs 
Hazıran 25 / J 92 J mıra arasında idi. Cenubi grup Nankin, J 8 (A.A) - Sovyctlerin siyaJ münasebatı 

Gnetelerden anlqıldıtı veç
hlle Yunanlılar , tıvaaaut tekit. 
flmlzl retdedecek olurlarsa, siya• 
ıettmlzin mOcsalr bir tekil al
ması hususunda tereddüt etme
meliyiz. Yunanlılar, lngihcre ve 
Fransanın arz.ulan hılihna ve 
onların manev1 muıahercdertn
den mahrum olarak hareket 
eder • bunun neticesi matlap 
edilir ve ya içinden çıkılmaya

cak bir vaziyete ~rlene bizim 
lılerimlı çok fenal11ır . ÇonkO 
o zaman , Kemale aöz dinlet· 
memlze tmbn kalmaz. Emlnlm 
ki cesaret yolur selimet yoludur. 
Bqvekıl geçenlerde, kabine i.çtl-

.....maında, tkı muhasım taraf 8 lı:ırtı 
doroet bir siyatet takibine amade 

oldutunu ıöylemltti · ~ 
Benim fikrime göre biz Fran· 

sızlarla birhkte Yunanlılara an-
latmalıyız )d kandilerlnl, teklif 
ettıtimiz veçhile bize tevdi et· 
mezlerse, biz harbi durdurmak 
için mudahale edecek ve fzmir 
limanını Y uıınn "cm ilerine karıı 
abluka edeceğiz. 

Y nanhlar buna karşı bir ıey 
yapamıyacaklarından tchdidimiı 
tesirini katiyetle göste:-dı. Son
ra bu ·hareket hw btr mura
fa da düçar etn.a.. Çünkü Ab 
deniz donanmamız son derecede 
kuvvetli olduktan b.tka hah 
hazırda Akdenizdc bulunmakta-
dlr. lngllteredc herke!\ bi7.im 
harbi durdurmamız lehindedir. 
Yunanlılar kendilerini bize tes
lim etmelerine rağmen Kemal 
gayrl makul bir hattı hareket 
takip edene bıı. de Yunanlılara 
mDealr ıurette yardım etmeli, 
hatta bahrl muhuarayı, Türkler 
aleyhinde kullanmalıyız. 

Yunanlılann, yarı meyus bir 
halde, yeni bir taarruza glrlt
melerinl son derece teldıhüfle 
lcarıılıycrunı. Bu taarru1. ademi 
muvaff aklyetle bitene , belkt 
telifin gayri kabil btr f elik ete 
sebebiyet wrir. O zaman bizim 
Çekerzdt: kararlqtırdıtımız •I· 
yaset ııfra dfitcr. Şunu da tllvc 
etmek isterim kı Franıızler, Yu
nanlııtan veya Türklyeye 
kMtı tatbik cde<'.ltimlz ablukaya 
tftirak etmeılerae, bunu yılnıı 

bqımıza yapalım. Çonltn bunu 
yapmak için lazım olan büUln 
vetaiti haiziz. 

* 

J O fırkadan ve tkl suvarl fır· 
~asından mOletekkıldı. Bunlann 
kısmı azamı demir yolu üzerin· 
dekı Kütahya etrafında ıdi. 

F' akat Afyonkarahlsar ile 
ılerblne kadar imttdat ediyordu. 
Sayı uıbarile Yunanlılar biraz 
falktiler, 48000 e karıı 51000 
lehler. Bundan batka Yunanlılar 
top itibarile lktye karıı üç , 

makineli töfek nıbarılc Uçe karıı 
M"kız nltbettnde mütefevviktiler. 
Yunanlılar tayyare ve vesaiti 
fenniye itibarile de daha iyi bir 
halde bulunuyorlardı . Yalnız 
Türklerin Ankara gerisinde üç 
fırkalan ve cenubu prkide, Kı
likyada tkl lhttyat fırkalan ; 
Ankaranın prkından 170 mil 
mesafede olan Amasya ..ha
sında Oç fırkılan ve ıkı süvari 
fırkaları vardı. 

ke~tiklerinc dair notaları ikindi Ya~Qna kadar hariciye 
nezaretine gelmemişti. Reisi dimbur Chiang .. Kai Cehk Çin 
reislerini fevkal Ade konferans halb1qe Jçtimaa davet etmiş 

ve aralarındaki müzakereler uzun mliddet sUrmiiştür. Resmt 
hiç hlr tcbJiğ nc~redilmemittir . },akat mevsuk malômat 
alan mehafilde hükumetin ihtilafın mu. lihane bir surrette 
hallinden iimidini kesmemiş olduğu söylenmektedir. ~lançurl 
valis:i Sovyetlcrin i\lnnçuri hududu boyunca kuvvetler tahşit 
etmekte olduklarını ve vaziyetin son derece Yahlm olduğunu 
telgrafla bildirmiştir. Bazı niifuzlu şahsiyetler harbe mani 
olmaH için gerek Çin ve gerek Sovyet1er nezdinde teşebbü
satca bulunması hususunun Japonyadan rica edilmesini teklif 
etmektedirler. Maamaflh me ele henüz resmen böyle bir 
talebe ihtiyaç gösterecek dereceye varmamıştır. 

İkinci notadan sonra 
Nankfo, 18 (A.A) - Siyası miinasebatın kesildiğini bil

~Hren Sovyet notasıııın tam metni :gece alınmıştır. Reisicüın
hur hemen Çin rliesasını fevkalade konferans halinde içtimaa 
davet etmiş ve konferansın sonunda te~rii meclis rei. i l\I. 
Hu-Han-11in hükömetin Rus notasının eda ve Jfadcsinden 
dolayı kat'iyen hayrette kalmamış ve şaşırmamış olduğunu 
çiinkli uzun müddetten beri iki memleket arasındaki mü
nasebann inkitaına intizar etmekte bulunduğunu beyan 

Yunanlıların hedefi Tnrk etmiştir. l\lmnnafih mumaileyh bundan ciddl bir şey çıkmı-
ordoeunu imha ve Ankarayı yacağı mütalaa:sındadır. ~J. ı-iu-H~n-Min Çin ile Rusya ara-
1,gal idi. Fakat muharebede f&· sındu bir harp çıkması ihtimnlin~n pek . zayıf olduğunu ve 

fakat Pekinde Sang-Ka,_·-Şek ile Çang-So_ lıng arasında yapılan yanı iatilade yeaAne hat olan • , _._ h 
mu··zakereler neticesinde milU hükumetın er türlü ihtimalıltı lı.mir-Ankara hattı, umumi ıark ila · 
derpiş etme~e hazır hulunduğunu 've etmıştir. 

ve garp tstibmetlerinden ayrı- Çin topraklarında Rua tayyareleri 
larak Afyor.karahiaar ile Eski- hali l ç il h ı. 

Şangay, 19 ( A.A ) - Ma i gazete er in mi i Ü1tıi· 
fehlr araaınd3 Türk cephesinin metialn M~ovanın ı!(lncl notasına cevap ~rmlyecellnl yazmaJr-

timaJ ve cenubunda lmtıdat etti- ıltıdırlar. Rus menbalannilan gelen haberler Rus tayyarelerinin 
Qinden Ankarayı ilerlemccleıa l ıMaP'rlnin ~melin~ uçarak matbu ~yannameler atmakta tJe Çin 
enel Türkleri buradan çıkarmak, ! lıalkını Sooyeflere muzaherele daıJel e/me~/e olduğunu bildiriyor. 
mümkfinae onlan imha etmek ' Dıaer tara/lan Amur nehrindeki ticaret filosunun BlagoıJtchteh-
icap ediyordu. Hareket bu fC9 ensk te iahaşşut etmekte olJuju ve ~uoıJetlı kıtaafın oradan Man-
kilde batladı. Y pırl üzerine sevl(edilece~i tldtJe olunuyor. 

Temmuzun 9 uncu günü u- Almanyadan beklenen hizmet 
nanlılann so\ grupu, tki hrkasını, Berlin, 18 (:\ .• .\.) - G:ızet dö Yoss Çin Yl! Rus hli-
Bunadan .. rka ~ ilerleterek kOınetlerinin anılarındaki ihtilafın devamı n1liddctince ken-
Tnrk\ertn ıtmali grupunun mevkiı dilerine ait menafiin diğer mcm1ekette mu haf aza:ıı huım~unu . 
tertnl zaptetmek istedi.Bu crupun .Almanyadan iltimas etmiş olduklarını yazmaktadır. 
d~r iki hrkuı ise cenubu garbiye . -

ıstikametıen Kütahyayı d~ ı Fransızlar iki gazete idarehanesinde 
ordunun ı~ cenahına yardım taharriyat yaptılar 
etmek üzere hareket etmlftl. Paris, 18 (A.A.)- 11 umanitc ye A vant gar~c gazeteleri 
Üç gün aonrP Yuanlılann aağ bina!arında ele geı;irilcn ves,ikalar bilhas:;a kom.un! t ocakla-
grupuna mensup Oç fırka Af- rına uit ınuhaberattan, askerlerden gelmiş olan mektuplardan 
yonkarahisara taarruz etmit ve ı nğustos mlinasebctilc nıimayi~ler tertibi hakkında merkezf 
galip p,elmlfti. komitelerden verilmiş olan raporlardan ibarettir. 

Yunanhlar, Afyonhrahila• F ransada yeni bir buhran 
rından hibaren hc.ttı z.apta Paris, 18 (A.A.)- inşaat tczg-'.lhlarından bir ç~ğuııa sira-
bqlıyorlardı. Afyonlcarahisarda yet etmesi ihtimali olan mühim bir grev hareketi knr~ısmda 
bir fırka bır~kan Yunanlılar bir çok miitcalıhitlcr tc1.gahlarını kapamı~lardır. Takriben 
~~ gruplar.:ıın mDtebalci kuvveti 2000 ameleye yol verilmiştir. 

ve cenup tarafından gelen ılı:i Mereşal Foşun mektupları 
fırka ile Kütahyayı gelmiıler Paris, 18 (A.A.) - l\1. Reibel bu sabah mecliste mare-
ve Tilrkleri oradan çıka!arak şal Foşun ı 8 Ap;u tos J 924 tarhinde kcndi~ine gônderilmiş 

llyın ı 7 ıinde buraya gtrr.ıq- oluğu bir mektuptan bahsetmiştir. ~tare,al bu mektubunda 
lerd!. ecnebi devletlerle . miizakeratta bulunan hiikt)mcti .-. .ıH dü

sürmemek idn elenen bcvanatta bulunmak i stemediğini, Türlcler, &kiıehirde ve Es- · ,. J 

• fakat hiikumct Londradan az ı·ok 1.aif itih\flarla diinitp de kltehrtn geriııine Joğru rüc et ,. 
bundan miitcvellit mes'uliyet! kendisine atfetmek isceyccck 

ediyorlardı. ·ı ı t 
Bunula ı. -raber, Yunan or- olursa jcncral De~tioker ve ~I. Dumcrg vasıta::.ı c .ont. rada oe Yunanlılar burasını tem • 

dusu' ' 'unan tarihinin klclsik l I lıolunan ~I. 1 lcrio ya gi)ndermiş olduğu rnhriri miitaltlala-
ı muzun 20 sinde it~• elli er. 

_ı .... vı·rlertnden bert vuku bulan A A rı ortaya çıkarabilc(cğini beyan etmektedir. 
(lor- yni gün kıral Kostantin U- ~I. Reibcl !JO tcmmur. ı 9~4 tarihinde marc~al tarafından 
en büyak hareketi yapmak Ozere neden lepheye gelerek kuman- M. Dumergue gönderilmiş ' olan mektubu da teHli etmiş-
aert ve arızalı yollarda ılerli- daıalığı bızzat derute ctmitti. tir. Foch bu mektubunda ş(iyle diyor: " l~n·cl:'ı, Yer ay mu-
yordu. Bu hareket, mufassal Temmuı.un 21 inde Türkler ahedcsinin ademi icrası doiayısile ıu kı\nunu~ni 1925 ten 
bir tetkike değer. umurn1 bir taarruzda bulundu- evvel Kolonyanın tahliye~i mümkün dcğildir •• ~niyen, Riirii 

Bu hareket batlamadan evvel lana da mu.:abil taürruz ile bü- Da' c pH\nının ahkamı kTa edildikçe \ "t! tediyat yapıldık~a 
Yunanlılar iki grup halinde tün hat üzerinde geri atılmıtlar tedrici surette tahliye edeceğiz. 'alisen, R.lirün· :-ır{ askeri 
toplanmıılardı. Sa~. yahut ce- ve Sakarya gerisinde bir mcv- olarak işgali Dave si teminin tatbikına muhalif değildir. 
nubt grup yedi fırkadan,32,000 ue çekilnıitlerdi. Bu hat Ankara- Amerik~da feci bir treİı kazası 
fnfek ve bin mızraktan müte· dan elli · mil mesafede idi \'e DenYCr, 18 (A.A) _ (Kolnr:ıdoda) Tahta bir küpriiyü 

LLı.I ) b ı k: 1 d Ankaraya giden yolu kapıyordu 
1 1 fCUJ lr ıruvu 0 un an p;eçmekte olan hir yolcu treni deYrllcrck sel ha ime hulu. 

ibaretti. Bu grup Upk kolunda Bttml'd&J nan ırmağn dihmii~tiir. H celef 20 deh fazla y:ıralı vardır. 
demırr0ıu uz.erinde tehauut Mes'ut bir izdivaç Viyanada iki sui kast teşebbüsü 
cim~:· yahut ılmali grup, dört İstanbul meb'uıu Kav:ılah Hüseyin Yiyana, 18 (.\. <\) - na ... vekil, dairesinden çı\.::trkcn, h~ 

B. kerimeaı l\lcliha Hanımla Rifat şahı ~ kcndbinc do~ru roveh erini ÇC\ irmi, tir. Bu hareketı fırkadan müt-ckkıldi ve Bursa- p ahd D k d 
-:ı 81

3 m l•mu evlet demir )ol- gören hir polis bu , ahsın elinden silahını nlmı:;- ve en isini 
da ıdt. Bu tki mühim ku\'Vet lan dairesi elektirik mühencliılerio- tevkif etmiştir , 

arasındaki kule millik fasıla, den Hamıt Rifot Beyin akitleri icra l\le\ kuf kendi iizerine nazarı dikkati celhecmck fçin rô\'Cl-
M h it d 1 . . edilmitt!~. Bu mli.ı~ebetk e .. .,,·elki k d ld .. 1 · · armara sa i n en zmınn ce- \'erini ha\'a'·a cndaht ctqtek .fi ·rin e o uğunu soy eımştır. 

alctam Sarııçarıcbapnda Hacı Atıf J 

nubuna kadar uzanan posta Paşa lcona~ı:ıd3 bir ~ müımne .• Ditttr bir şahıs da iş _iıliktc~ pıesu1 telakki ctti~i l\I. :\liklu.;J 
merkeilerile lSrtülmüıtü. Türkler resi yapılmııtır. Müsamerede ,eh _ ro,•clverle öldiirmek için Qiirgplata:ıı ta pmiU kurnı\ı,tur. 
de tkı grup tqkil etmişlerdi. · riaüzim maruf aileleri buluomuı Ye 1' akat orada bulun;m bir polisin meHudiyt:ti bu .adamın 
Şimali lf'lP ahı fırkadan ve üç pek aaminı1 bir ı:~e geçlnlmıia-. serbestçe hareket etmesine mani olduğunllan polbin üzerine 
euvatt farkaadan mııtqeklııdcb. Her iki taraf i~o banliyaih~ ve ateş etmf~ i~e de kurşun yolunu sapıtmı~tır. i\lutaar~ ieçc:n ......... • ,.,..._dl. iu ,......_ ••••• .-.. seae amarhane e ıunı-. oldll'llı IÖJ1tadfdr. 

~illiiı~•---"--'- • , "•!!- ~~~f PY. J~~~~~:_-~..:.:_...:...._~=:!=:ıl••···· 

Mercan hanı susuz
luktan yandı 

Dünkü nüshauuı.da Çahnuçılarda 
Mercan hanından yangın çıkhQını 

yazuuş tık. Y ap~mız tahkikata göre, 
yangın evvelki gece saat on buçuja 
doQru hanın ikinci katında yaımacı 
Herantın odaaıddan çıkuuşbr. 

Herant akşama hdar ateıte kay
nattığı kazanda yazma boyamıı, 
saat dokuzda ocaAJ söndUrmüf, 
~apıyı kapayıp gitmittir • Ar~don 
bir httçuk saat geçince ocaktan 
etrafa kıVJlamlar sıçramıya baıla -
mıt ve az bir müddet sonra da 
yangın çıknuthr. Birdenbire hanın 
diğer odalarına sirayet eden yan -
gının önüne geçmekte itfaiye müı
küJata u~amıf, gayret sayesinde 
hanın sigortah olan ikinci kıauu yan
maktan lturtanlnuıtır. Yanan ltıum 
yirmi üç odadan ibarettir ve ıigor· 

talıdır. Yangın hakkmda tahlcihta 
devam olunmaktadır. 

Diğer taraftan yangın eınaıında 
her yangında oldğu gibi gene ıu
ıuzlukla ka11llatıluuıtır. ltf aiye ter
kos mualultlarında hiç ıu bulama
mış, şirkete su vermesi için müra· 
caat edilm1'tir. 

Fuat şirket bir boru patlu ol • 
auAtJ için su v~remiyecetini blldir
mif, bu vaziyet ~arpıında Beyazıt 
havuz.undan ıu almmıtllr · 

Yangının geniılemesinde ilk ham· 
lede Terkoı muıluklannda su bulun
mamaaı büyük bir aııdl olmuttur. 

Atlar kediden firkiince ..• 
:\laçka topçu mektebinde 

asker i\hıstafa batarya arıt
hası ile Beşiktaşta Köyiçin
den geçerken hayvanlar bir 
kediden iirkmüşlcr, alabildi
ğine koşmıya başlamışlardır. 
~Iustafa hayvanları durdura
mamış.koşan hayvanlar hamal 
Faris ile tütün amelcsinden 
Ahmede ve ~iınet llc Hfi
ze Hanımlara çarpmışlardır. 
Ahmet ile Farisin yaraları 
uğır olduğu için hastaneye 
kaldınlmışlardır . Kadınların 
yarası hafiftir. 

· Bir tiirlü u~lanmadılar 
Dün sabah Ueyazma Kos

ka caddesinden geçmekte 
olan şoför l fasanm idaresin
deki otomobil Çarşıkııpıda 
oturan 1 O yaşında Mukadde
se çarpmış, yere yuvarlanan 
kız ağır surette yaralanmıştır. 
Şoför yakalanmış ve l\Iukad-
des l laseki nastnnesine yatı
rılmıştır. 

Karısını yaraladı . 
Kumkapıda Nişancada otu-

ran kunduracı Karabet ile 
zeYce~i Nazlı bir aile mese
İe~in<lcn ka ,·ga etmişler, Ka
rabet kunduracı bıçağı He 
kansını ağır surette yaralamış, 
knçmışu·r. Yaralı kadın hasta· 
neye yaurılmışur. 

·uavnz~a boğuldu 
· Kızıltoprıkta Kay~ cad
desinde tüccardan Galip beyin 
köşkünde bahçıvan Şükrünün 
iki yqındılki oAlu Turan dün 
bahçede o~arken hıvuza düı
müı, boğulmuıtur. 

Cok vaınanmış 
Kadıköyü~de Y eldeğirmeninde 

Vıktorya apartmanında oturan 
tüccardan Mehmet beyin hizmet
çisi Münevver , evde ldmae 
yokken kıymetli ctYa ile 150 
lira çalarak kaçmııtır. 

Bir şoför~iu marifeti 
Şehzade başında Mimar pap 

medtefiesinde oturar. toför Hik
met ile Edip, alacak yüzünden 
kayga etmiıler, Hikmet çakile 
Edibi yüzünden yaralamııtır. 
Ra~11Hlan yar·:!laıuh 
Fatihte Dervişalı mahal!.esin· 

de oturan 14 yaıında Omer 
dün tramvaya atlarken başını 
tramvay direQinc çarpmıt ve 
yaralanmışhr. 

HaYaktan ~Olıra 
Üsküdarda Sdimiyc cadde

sinde otur~n Mehmet efeninin 
·zevcesi Fııtma hanım ile Ce
mile hanım hvga ctmiıler, 

.Fatma hanım ·fera halde dayak 
1 ye~iftir. Birn SORra e,·e giden 

Fatma hamm iki aylık çocuAunu 
dütüimüştür. · Cemile hanım , ......... 

19 Temmuz 929 büyiik bir sühuletle 
Kelloğ misakı imzalanalı 

henüz bir sene olmadığı hal
de, mezkur misaka imza va
,ıctn:ıii olan devletlerden iki
sini, K.us)•a ve Çini, ~uhase-
me sahasında karşı karşıfa 

gôrliyonız. 

lnkitaı münasıbaun tahak
kuk ettiği şb sırada işin har-
be kadar uzayıp uzımuyaca
ğmı kesdrmek biraz güç 

·olmakla beraber, eski dün-

yanın iki büyiik cümhuriyeti 
arasındaki zıddiyetin siyasi 
mükAlemelerle ballü tesviye 
edilebilmesi ihtimalinin de 
pek zalf oldu~unu tastik mec
buriyetinde bulunuyoruz. 

Rusya ve Çin arasında 

nihayet münaseb4nn inkitaıne 
kadar varan ihtilAfın esasları 

bugiinün meselesi değildir . 
Sovyet Şüralırı hükömeti 

te,ekkiil etti edeli Moskova 
ile Pekin ve Nankln arasında 
gerginlik mcvc11ttur . Bu ger
ginligin başlıca iki sebebinden 
biri çarlar Rusyası zamanın
dan kalmış diğeri i~e Bo\~e

viklerin cihana karşı tat .. ik 
ettikleri siyasetten do~uştur. 

Çarlar zamanından beri 
Ru!'ya aksai şarkin mutedil 
iklimlerine doRru, kendine 
yol açmak gayretini sarf et
miştir. Bu gayretin neticesi 
olarak " Transiberyen ,, Şö· 
mendöf erinin çin denizine 
dogru indirilmesi icap etti ; 

etti. 
~ankin hükumeti bit 

qın "Şang-Şung-Şang,, ~ 
diğer taraf can "Çan·,ir 
Ye '"Cpeyfu~ ile bo~ 
kçn ";.\fogq,listjln,.. 9' 
olunan Bolşevik ku · 
Ceneral "Fenk,,in idare5' 
olarak Çini tehdit eylirt' 
dı. 

"Şang-Şung-Şnng,, #Q 
peyfu., mm ftrarile '._...t 
sö-lln,, in vefatı üJ''! 
serbes kslan Çin mlll~ 
ver hükômeti "Komin~ 
hü101 eden "Komlnternofl• 

munist partisini iskl~....ı 
vaffnk oimu~ ve lP' 
"Fenk,, i!e Ceneral "~ 
şek!' arasında bir ittlıi 
sule gelmişti. 

Bundan iki üç ay rtı~ 
dem cenerııl "Fenk., in 
ettiği veıifeden istifa edl': 
çekilmesi, iki cenrral aff 
daki 1ti1Mın bozuıdl 
meydana koydu. Ondafl · 
radır ki, Nankin bük 

şimendöf erler mestlestndt 
faaliyete geçmi~tir. 

V nziyeti ha7..ıra yuk•~ 
beri izah eylediğimiz 

saun nevzadıdır. 
Şimdi Rusya ıı~ Çifl 

sındakl inkita eğ~r harbC 
dar gidecek olursa: 

l - Kello~ misakın' 
ziiilimzn h.iikl'ımetler J11 

ve Rusya"Mançurya,,yi doksan 1 
dökuz sene müddetle Çlnden 

kiraliyarak "Harbin-Liao Y nnk
Por Artür ,, hattini inşaetti. 

retle hareket edecekler ~ 
2 - Çinin aıası b 

dugu Cemiyeti Akvılıfl 
yapacak? 

3 Çindc doğ~ 

O vakit Petersburg hüku
metinin karşısına bir rakip 

çıktı."'Kora,,ya ve"'Uao Tung,,a 
güz koymuş olan Japonya 
sahneye atıldı. 1904- 1 905 
Rus-Japon harbı, Ru~yanın 
ilcrilemesine set teşkiletti. 
· l\laamafih "Transiberycn,, 

in mütemmimi olan "Trans-
mançurycn,, hatn "Rusya" nın 
elinde kalmiş bulunuyordu. 

Çarlar hükömetine teva-
rüs eden So,·yet ittihat1arı 
ciimhuriyeti, bundan bir sene 
evvelsine kadar Çindeki anar
şiden istifade ederek hattı 
muhafıizaya muvaffak ol
·muştu. 

"Nankin., hükumetinin muh
telif ceneralJara galebe çala
rak ~lukdene girmc~i vazi
yeti değiştirdi. l\)i11iyetperver 
htikömet hatta vaz"ıyet et
mek çarelerini araştırdı. Ni
hayet bu vazı'yet mumn
melesinin tahakkuku ı:,rünü 

gelince ~Joskova hükt'ımctl 

bu vakta kadar gö.stcrdigi 
teenniden ferag:H mecburiye
tinde kalıyor. 

İki kiıklımccin arnsında ko
lay kolay doldur\.ılamaz bir 
huf re açan diğer mcs'clcdc 
Cinde Bol~c\•izm propaganda
s.ına Ruslar tnraf ındnn verilen 
germidlr. 

SoYyct siyasetinin icahacın
dcın biri ve bel~i ~n mühim
mi blirlin cihan memleketle· 
rinde Rolşevizmin kabullinii
btihdaf eder bir propag:ında 
ile i,tigal etmektir. . . 

Fran~a, :\lmanyıı gıbı teş
kilatı munrnzani olan mcnı-

lckctlerdc hile te~irini gö te
ren bu propagnndrı, Çin gibi 
nn:ır~iye t.Hi~miiş bir kıt'nda 

doğruya menfaatleri biılıi 
" Japonya,, ~ "AmerikSıı 
•' lngiltere,, na sılb1r 

takip edecekler\> 
1$te siyasetle meşgul 

tarın dikkat ve endişe 11' 
kip ettikleri liç m~s'ele. /ı 

Bize kalırsa '"Kellog,, 

kı km·vei miieyyideden 
rum olduğundan, misak' 
za eden hiikumetlcr 
bir teşebbüste bulun ~ 
caklardır . Cemiyeti ••j 
"İngiliz-Çin" cidalinde ol'l 
veçhile vekayii tesbit ili 
tifa eyllyecektir. .,iı 

l\Ien faattar hiikuıııc".,, 

gelince hunlardan J•~ 
şimdiden kurarım ima 
tir . .Japonlar"' .. Ç.an-sö-lJılıl 
lthHını ve ~ lançury'1r~ 

işgalini affetmiyorlar."Na fJ 
hükL\metinin oldukça 
bir der--almesı 
yor. 

Amerika lle lngiltere 
ki bu iki hükumetin ' 

ıstanbul terzilar, kumaşçılar elbisaciler c Jmiyetindl.: 
İııtanbul ter7.iler, kumqçılar, hazır elbiseciler ~e müt ~ 

cemiyederi bu kere tevhit edilerek icap eden tes;ıl ve 
ameleleri bilifa Sultanharnamında tuhafçı hanının l n•-..-............ 
re!l cemi"yelin mrrlı:ezl ittihaz olunarak muamellta • 

. . IJll 
olduğundan · iJbu cemiy.ete kaytlannı tecdide mecbur 0 

dararun . ve yenid~n ltaydeluoaqk z.evabn ni~ayet 16 
929 tarihine kadar ttm~ merkezine müracıatlan ye 
11111 ..... ~ ....... 



IAKIT Temmuz 

Pllklarım&ın uzun müddet dayaıımaıını 
temin için 

Sahibinin sesi 
6rıamofon ifµelerinden batkcı igne 

kullADma~. 
',/f'. • • • .. • 

... . - ' . ~ ... .. 

-· rni~;;;~~!--ilh~ia-t--;;;;ağiı-c-----;;~~~-~~~·~---1--51···----·--- !i·~·=·:·=·=·=-~-~-~-~-~~~~===~==~~ 
ndartugünden: =-·--., .. s ,.......... Yeni otomobilinizin 

4 paket Suni ipek çorap 1 Seyrisefain IH Yelk~li, ci d \ k ı 
2 .» ipek kurdele Tlransit ~ t k . 1 ki . n e u -
1 > Suni ipek gıravat Mcrt-.,z ıc:ented: Galata Köprll i flPURllRI e er e erı 

B:tf!da muharrer beş 'kalem eşya '20-7-n9 ıta.rihinden itibaren bı{ında. Beyola 2562 Şube ~ ... ...;. ... ~ 1 d 1 ki 
cumartesi _ l • i d "k" tt'.Cı.teıl~ Mnlunucliye Ham 8ltmda Ktllll surat rPHt an ıg'"" ınız a" stı• er ~ , pazartesi, çarşamba gun eı·ı sas. on an on J ıye ve k İ 

On dortten on yediye kadar Jstaııbu1 ıithalit gümrüfü sahş taAbul 2740 ae~ ve smetPaşa Y~U· 
~ınbarında bilmüzayede tirıınsit olarak iuruht ve ihalei katiresinin T·abZ"R hı'rlnai ~·tası lı n h h . 
ıcra ~·ı 1 

• v 111111 ,.,., !teınmuzrazar pll1~a: er angı 
-.--::-"'."'' e_ce_ğ_i _iı_ın_oı,;_un,;_u...;r· ____________ ,I (REŞ]TP AŞA)vapuru 22Tcmmuı. i"ut 

Mahrukat münakasası ==-=~~ ~ .. c;::· = i~~~mir marka olursa olsun 
Gire.on. Tr.ı.c.. R1ı.e. Hopaya Kar~denlz ıPOlllSI 

d
. Tütün inhisarı umum mü- plece\ ~· danutte Pazar 1akcle- Anadolu 'h · 1 ~ 1 
ıriyetinden: ~.b:--eı~:·t 21 T!;:uz 'Pıazar lutıyaı o arın JI IJZ 

61500 k'l ıçın apalı zarfla 613 ton maden kömürü, 155 ton kok utrayarak plecehır. Hareket '"n'!hkşarnı Siıtcd rıhtımından idare . . k s.m.un. lnewıu. Zonguldata • F08T 
tar 1 o mangal köıvürü .. e 1485 ~ki odun alınacaktır. ltay'- 8U u uk kabul 1 hareketle ıdoJru { Zonguldak, 

'P olanıa~.n prtnameyi almak üzere her gün müracatları ve 
0 

Y 
0 

~--·• İnebolu, Gene, S4aısun. Ünye o u N L O p 
~ekvı:ıi münakasa olan 27-7-929 tarihinde saat 10,30 a kadar lzllir -Mersin sürat postası OrdU; 'Giresun. Gurele, 
e lıf ve o/ 7 5 d . l1 . k (MAHMUTŞEVKETPAŞA) Valdıkcbir,:1rabzonJ. .gidecektir. 

t-,cü o , an temıııatıarını avı me tuplarını Galatada T. f u.. id YA' 
1 baya.at k 1 .. ftPuru 21 temmuz aalı ı2 de Galat a Suat jçin Sirkec' c ~-

-. onı sronuna tevdi ctmelen. kenci lıamnda ktin acentasına 

Harita umum mu·· du·· rlu .. - ::nt:.rc ~~~mı çı::~: : müra~t Ttt lsta'mbol 1515 
kalk _ ,_ A ve Galatada Mcr-5~ -.rıhtım ba-

g u•• nden.• aru ntalya, Al!iye Mersine ıiında CClip\di v~ Stafaopatı 
gidecek ve dönilıte T aıucu, acente~ müracaat. T eJefon 

l _ Anka Anauuar, AWye, Antalya, Kuta· Beyo~lu 854 tcaııı Harita ra 'Hk arita umum mildfirlüf'üne merbut leyll ve me- desı İzmıre uQrayarak gclecel."tir • 
nıe teblne ( 20) talebe alınacaktır. 

A ) Tam devrer r 
B } Mezunl tn 1 ısc ve muadili mekteplerden mezun olmak 

efen imtil d Ye ımcıı olmayanlar tam devreli lise derecelerin. 
C ıan :ı_ muvaffak Qlmak. 

2 ) Mukt:.zı vtsikalarm ibrazı · 

3 : Müraca~t zamarıı 15 tlem
0

muz.daıi ıs agustosa 'kadardır. 
Mcktebın hali hazıra ile alacalı ,ekli ve bu mektepten 

neş't:t edeceklerin memuriytJeri hakkında maırunat almak ·.-. 
ler· . . lıncycn-

t 
ın Ankarada cebecıde lianta mektep müdürJ~üne müracaat 

e ıneJeri. 

anta~a Postası 
ANA'fARTA)vapunı 21 Tcmm 
pazar 1 O dıı. Galata nhtarnından 
luıreketle Jmw., Küllilk. Po<JnlJDt 
Radoı, Fcthfye, f'bite, Anta!yaya 
~decck 'e dönütte makGr lake
lelerle b.irlikte Da1yan. Mıı.nnaria, 
Sakız. Çanakkale. Geliboluya 
alr'ayarak gdecclctır. 

Schhk dükkari 

listilini ~aluliru 
~ullooarok bcrl~ı 
ve ıeticesial ıı

tnvese Miniz 
.A 

Fabrikasının umumı 

deposu: 
lstanbulda Yeni Postane arka ;ında 

BAKER Hanındadır .. 
Posta kuluıu: lsf an bul 468 

-
Labaratuvar alat ve edevatı münakasa~ r 
rricarei bahriye mektebi a1~si 

Mademkt ,. FLITOKS 
laama•böcetini öldüri· 

f yor, o halde kabuksaı;ve. 
mulravemertız flıyvan·' 
tata kar'fı olan teşiri 
.... .. •. , ~ an.~ti 
ıliCir. 

'Sinek :MjJniN;: bit, 
.pire,tahtakurusu,ha-

1 
;nambOceğl ... kannc~. 

i e' . 7S( • 6 '" '' 

Kaıtlisu oozıı: ~-ı-sı11Hıbııt 
,...._ .... LEKEYAPMU~---~ 

n1iibayaa kOmisyonu riyasetın-
281 J.;afem al. t ve 

d Mektep mihanik elektirik labaratuvarı için müb:ıyaası muktazı k üıere kapalı 
eı1 • edtvat 22-8-929 perşenbe günü saat 14 te ihaleleri icra kıhıı~' ·ıere Cuml\· 

• zarf asulile münakasaya vazolunınuıtur. Taliplerin şeraitini anlıma 
1 

:.ına~ınd 1 zirai 
dan mada her gün ortaköyde mektep müdürlüğüne ve ya lstanbul ~t~ttrdarh: j yedi u; k 
:ticari mücs sııt muhasebecilii'ine müracaatları ve münakasaya ifti~ak JÇJn ~edy.u :vvel rra .. buı 
ııispetinde muvakkat teminat akçesini muhtevi teklif mektuplarını ilıafc sutı~ c_n 
mukabiliııde mektepte müte1tkkil mübayaat komisyonu riyasetine tevdi erleme crı. 

ı h - · ... yasetinden: ve ısa encumenı 11 

y a.r11şiaırı .. .. 
26 temmuz cuma gunu 

Veli efendide saat 14,30 da yapılacaktır 
12 13,20 13,40 14,05 

İstanbul yarış 

At 

Huşud lrenlerı Sirkeciden Veli efendi,. 9 . • 11 17 29 18 1 
Veli eftndıdilll $.rkecıye ' . leden Veli 

Otol>IUlerı Topb'pıdan Veli efendiye her nevi vesait Yedıku 
efendiye i.şleyecektir. . . min edilmiştir. 
Koşuİarın ıinti~aJ111 ve.. J.allan ıstirahatı . t~ . 

Duhuliyeı Mevkii mahsus 200 birinci 120 ıkiocı 55 
lcuruştur. 

Büfe, bahsı müştelek. ~ o_., 23 ~in1'$1t 
Hayvan&taft kaydı SJ.Pa~ioqaflnlla ~ .e~ua 

kadar. 
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l.B~WE ~ARTlAAI: Gazetemizde çıkan yazı ve 1
1 

ıreetmlerin bütün ~aklan mahfuzdur 
Türklyede ~ Gazeteye gönderilecek mekıuplıuın Uzerinc 

Kuruş Kunlf Jdare içinse (İdare). yazıya aitse ( Yazı ) 

1 
.A) lılı 150 000 işareti konulmal~ır 

S ., 400 800 Baıılm17an me1tt~larm lacleainden. lrıymntl· 
6 ., i50 1450 muka.dderealz mektupla.ra konulmut pvaJa.rm 1 

20 Temmuz 
I929 

1 nel fa1n • 
6 !a~fa 

J 2 ., 1400 2700 kayl:olnıa.amcla.n ve ıanı.nn mllnderlc:atından 
idare meaul deiUd!r. 

1 Bu gccctı a~n--~---------------------..::J s 
&~~~~~~~~~~~~~~~~~·• stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "Vakıf,, yurdu ayın 

• tel1970 ( 1 arc işleri 1971 {vazı işleri • te J.!ra[: r posta kutusu: (5. 

1 Agostos 9 2 9 da açdacak 
maliye müfettiş muavinliği 
musabakasına ait duhul 
şeraiti ile imtihan proğramı 

l\L\LIYE VEI\ALETL "DEN: 
Maliye müfettiş muavinliği için İstanbulda ve Ankarada 

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

3- Yaşı yirmi dörtten a~ağı otuzdan yukan olmamak. 

4_ Namzetler ilan tarihinden itibaaen 31 / Temmuz 

929 tarihine kadar Maliye Vekaleti teftiş heyeti reisliğine 
istidaname ile müracaat edecekler ,.e verecekleri istidalara 
aşağıdaki evrnk ve vesaikin musaddak suretlerini raptede
'eklerdir. 

1 - Nüfus tezkeresi ve ikametgah adresi. 
2 - Tercumeihal varakası. 

3 - ASkerlik mükellefiyetini ifa ettiklerine \'eya tecil 
edilmiş bulundnklanna dair olarak mensup oldukları asker
lik şubesinden alınacak resmi vesaik. 

4 - Mektep şahadetname veya ıaediknamesi. 
Namzetler imtahandan evvel sıhhi muayeneye tabi tutu

lacaklardır. lazımgclen şeraiti haiz olanlar tahriri ve şifahi 
olmak üzere iki defada icra kııınacak musabakaya iştirak 
edeceklerdir. Evvelce yapılan musabalmda bir defa iştirak 
ile mm·affok olmayanlar ilan olunan şeraiti haiz oldukları 
takdirde bu müsabakaya iştirak hakkına maliktirler. Musa
bakanın birinci uıhriri kısmı Ankara ve 1stanbulda ve tah
rirde muYaffak olanların ikinci şifahi kısmı Ankarada ola-

caktır. Tahriride muvaffak olamayanlar şifahi imtihana kabul 

edilın~zl~r: Müsa?aka neticesinde kazananlar Maliye müfettiş 
muavınlığıne tayın olunacaklardır. 

Mufcttiş muavinliğine kabul tarihinden itibaren 2-3 sene 
moddetle bir müfettiş refakatinde staj gördükten sonra 
bir ehliyet imtihanına tabi tutulacaklar ve bu imtihanda da 

kazananlar mesleki malumat ve mümareselerinin tezyidi 
zımnında en az bir sene müddetle Avrupaya izam edile-
cekler ve gönderilmezden evye\ Maliye müfettişliğine tayin 
olunacaklardır. Avrupadan avdet eden müfettişler teftiş 
heyetınde en az beş sene müddetle ifayı vazife etmeğe 
mecburdurlar, Bu müddetin hitamından evvel heyetten 

ayrılmak isteyen müfettişler A nupada bulundukları zaman 
zarfında Hazinece kendilerine sarfedılen mebaliğin heyette 
bulundukları her kamil sene için yüzde yirmisi bittcnzil 
bakiyesini bir güna itiraza mahal kalmamaksızm Hazineye 
iade edeceklerine dair Maliye V ckaletine Katibi adilden 
musaddak bir kefaletname vereceklerdir. 

l~ITİllAN PROGR..\Ml 
1 - Maliye ve 1ktısat ilimleri hakkında umumi malumat • 
2 - istikrazlar ve muhtelif şekilleri,' borçlarm istifa, tahvil ve 

tevhidi; Türkiye Düyunu umum.iyesi hakkında malumat. 
3 - Yergi tarhında takip edilmesi lazım2elen kaideler, bila

vasıta ve bilvasıta cibayet olunan vergiler; sermaye ve irat üzeri
ne mevzu vergiler ve bunlardan her birinin faideleri ve mah· 

zurları. 
4 _ Kanunu medeninin gayn menkul emvalin tasarrufuna ait 

ahk~mı hakkında umumi malumat; 

5 _ Türkiyede bu gün cari olan bil'unıum vergi ve resimler 

ile tarh ye cibayet usulleri, usulu tal.sil ve takibatı kannniye. 

6 _ Muhasebei umum~ye kanunu ahkamı ve bu husustaki mu
tıı.lealar, bütçe ve tabi olduğu esasla kaideler, senei maliye ve 
dc\•rei hesabiye, mevzu kanunlar, mesarifin tediyesi ve ita emri 
ve bütçenin ır.urakabasi şekilleri. 

7 _ Türkiyedeki mali teşkilat hakkında umumi ma!Umat. 

8 
_ Hukuku idare, hukuk ve çeza rnakemelcri usuline dair 

"Vakt,,ın 201,enunuz 1929 tefrikası: 104 

haline sokarlar, şahitleri 
şaşırtırlar, velhasıl.. adaleti 

tahrife uğraşırlar. Ben ka • 
nunlarm mükemmelliğinden 
bahsediyorum. 

"Conesn sordu: 
_ Cinnet ve bir adamın 

kapatılması meselelerine 

taalluk eden kanunlara ta -

nır mısınız? 

- Biraz .• 

- Benim bir dostum 

vardı.. Beyninde hasta ol

duğu iddia ediliyordu. f ki 

doktor onu " içerleterek n 

bir tımaraneye koydular. 

Halbuki kimseye :zaran 

~·oktu •• 

- "lçerletmek" kelime
sinden maksadınız ne? 

- Ona bir ilaç içirdiler 
ve bu suretle uyutarak tı • 

maraneye götürdüler •• 

- Ortada bir para men
faati meselesi var mı idi ? 

- Ne demek, hiç olmaz 
mı? Dostum bir milyon 
lira kıymetinde idi. Ken

disi tımaranede iken ailesi 

bu parayı .kullanamaz mı ? 

- Vaziyete bakar .. Fa

kat muhakkak bir şey var

sa o da bu m~sele değerli 

bir avukatın eline verilirse 

oldukça dağdağalı bir 

dava açılar. Maamafih ken· 

FLİDA 

SeyrisefNin, Gurebai nıiislimin hastanesi, 
llilaliahmer nıektehi ve sail' ınüessesa.tı sıhhiye
ce tercihen isitmal edilmekte olan FLİDA si
nek, sivrisinek, tahtakurusu, pire, güve ve 
biitün haşaratı yumurtalarile kat'iyen imha ve 
ifna eder. I...eke yaı~maz, tesiri kat'i ve kokosu 
silıhi ve latiftir. FLIDA hasaratı öldüren bü -• 
tiin ıuayiat arilSıııda birinciliği kazanmış ve 
Fransa hariciye nezareti ve Türkiye şchbeııder
liğincc resmen tas<lik edilmiştir. 
San'at Ye rekabet aleıninde dahi en yüksek 
mevkii şahadetnamelerle ihraz etmiştir. Ciirıkü • • 
yarı yarıya daha ucuz ve tesiri yihde yiizdiir. 
Şişesi 50, teneke. i 7 5 ve ilou1pnsı 15 'kuruş ... 
tur. 

FU<la islediğiniz halde ( tesiri yoktur ) diye 
sizi aldatmak istiyenlere inaıunayımz . Flida 
haşaratı ölcHiı·en bütün ınayiattarı daha m lies
sir ve yarı yarıya daha ucuzdur. 

Filida yerli dimağı yerli 
amelesi yerli sermayesi ile 
yapılmıştır. 

Flidayı tercih ediniz . Fli<lamn nıiistahzırı 
Hasan Ecza deposu sahibi meşhur Hasan ko -
lonyası· ve Hasan kuvvet şurubu ıniistahzırı 
Hasan Dey<lir. Flida bir şah eserdir. llarkasma 
dikkat. ~~san ecza deposu. 

:::::::-.:::::::::::: ::::::.-=:=====:=a::·--=:::.:::··-·-·· - -.... ... --··-... ··--: malOmrı,1.. • .... _. ·------.. ---

. 9 - Basit ve mürekkep faiz hesapları, nisbet ve tenasüp 
J.:aıdeleri, satıh ve hacım mesaha farı, yeni mikyasat usulü. 

10 - Ticari usulü defteri, usulü basite ve muzaafa hakkında 
muhtasar ma!Qmat. 

11 - Tarihi ıPali ve coğrafya, Türkiyenin tabii, idri ve 
maada iktısadt coğrafyası. 

12 - Türkçe ve fıransızca kitabet ( imtihanda fıransızcadmı 
lngilizce, Almanca ve ltalyancaya vukuf dahi ayrıca nazarı 
dikaate alınacaktır. ) 

dini müdafaa edenin ol
dukça zeki olması şarttır. 
" lçerletme ,, meselesine 
gelince, kanunen cezayı 

müste1zimdir. Netice aile 
için pahalıya mal olur ka· 
naatindeyim. 

" Cones " dedi ki: 
- Ya dostum kaçabi

lirse... Onu zorla tevkif 

etmiye salahiyettar mıdır· 

lar? 

- Bu bapta cevap ver

mesi biraz güçtür. Eğer 

aklı başında olduğunu ta

n"ıtacak kadar mahir ise 

onu kapatmaları pek ziya

de güçleşir. Evvela onu 

tevkif edebi~nek lazımdır. 

Hiç kimse diğer birinin 
yakasına yapışarak: "Siz 
delisiniz! geliniz bakalım!,, 
diyemez. Hatta elde bir 
cinnet şehadetnamesi olsa 

bile tevkif edilmek isteni

len adam: "Yanılıyorsunuz. 

Sizin aradığınız kimse ben 

değilim,, diye kendini mü· 

dafaa edebilir. O vakit bir 

hakim huznrunda yemin et· 

mek icap eder. Bizim es

kiden kalma İngiliz kanuı:
larımız şahsın hurriyeti ve 

hukukunun vikayesi mese

lelerinde gayet ciddidirler. 

Eğer sizin deliniz hakika-

EKSELSiOR 
BÜYÜK ELBİSE 
FABRIKASI 

Galata Karaköy poğ~çacı 

fırını ittisalindeki mahallebi

cinin üstünde 

Hanımefendilere: 

P ardesüler C Knşa) 
Her renkte ve son moda 

14 ıı 2 uradan itibaren 
p ardesüler{trench-coat) 

Bej ve lacivert renklerde 
22112 ıiradan itibaren 

uşambalarCipckli) 
Her 13 liradan 

renkUe 112 itibaren 

Beyef en dil ere: 
Me~hur Manderberg markalı 

(trcncb-coat)uın bej ve ldcivert 

Pardesüler 
26 112 liradan itibaren 

Spor kostümleri 

12112 liradan itibaren 
İngiliz K o~to m 'er biçiminde '1 

14112 liradan itibaren 
Çocuk içfa İngiliz biçimi ve spor 

K t .. ı • \'e Kısa os um en pantolonlar 

6 ı12 liradan itibareo 

antolonlar (Kaşa) 

Jlcr 6 1 2 ~i~adan 
renkte ıtıharen 

Ceketler 
Ulö rua ve gri 

12 ıı2 liradan itibaren 

Ccl{ctler 
Siyah, lacivert ye gri alpalcadan 

6112 uradan itibaren 

L marlaına kostümler 

30 liradan itibaren 

Taksitle de mua~ 
mele yapılır. 

ten deli değilse, eğer bir 

dostunun evine iltica eder

se, eğer dostu ona bir 

melce temin eylerse mesele 

gittikçe çatallanır. 

- Ya kendi evine iltica 
ederse? .• 

- Ahf o vakit iş da ha 

ziyade güçleşir; meğer ki, 

mesela pencereden taban

ca sıkarak yahut böyle 

hareketlerde bulunarak a-
' 

sayışı umumiyi haleldar 

etsin. Eğer müştekiler bir 

hakim huzuruna giderek 

kendini müdafaa eden şah

sın tehlikeli deli olduğunu 

TG.rk lllekteplertle faydah eserlln 
tlinlannda o/o 20 t~nzUat yapılır 

~ 

Bü}1ik ve ya bir çok defa için \'erilen tJAnlarla 
hususi mahlyettckl lltnlar~ ücreti 

idare ile kararlaştırılır. 

Cueteml:u butııs1 illa kabul edı:ı yer: 
H. S. H. lllıı~t ac:tntlıl. 

~t,ırı K~ 
6·8 !Jlcl sa)1ada l!,50 

5 • • ı~ 
4 • .. iO 
t ,. lOO 
1 " • 2öO 

ı-s inci v.rJfa:ta }ıo 
i resml lllnlar 

'Y 

Erzak munakasası 
Baytar mektebi Rektorluğundan: 

Mevkii miinakasada bulunup talibi zuhur etmemesine mebni 
ihale kılınamayan ekmek, et, erzak ve sebze nıeyva ve ınekftlalı 

hayvaniyenin 31 temmuz 929 çarşamba günü ihalesi icra kılına• 
cağından talip olanların şeraiti ve evsafını görmek iızre hergün 
ve ihale günü Defterdarlık binasında müessesah züraiye mübayaat 

komisyonuna gelmeleri. 

Devlet Demir yolları ve Li
, manları umumi idaresinden : 

Kapalı zarfla mün.akasaya konulan 11850 kilo delikli bakır 

antrtuvaz çubuğu münakasası 27 Agustos 929 sah günü saat 16 
da Ankarada Devlet demiryolları binasında Malzeme dairesindt. 

1 
yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecek! rin teklif mektuplarını 

ve muvakkat teminatlarını aynı gfındc saat 15,30 a kadar umumi 
1 

Müdürlük kalemine Yermelcr1 ııizımdır. Talipler rnünJkasa şart-

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

Hilaliahmer cemiyeti mer -
kezi umumisinden : 

Eskitchir ciYannda Karacatdili' köyünde Porsuk suyu kenarında cc • 

miyetimize ait, bin dönümü kabili zer ve dört yüz dönümü çiftlik dahi • 

tindeki bentten sulanabilir ccman (2103) dönüm arazi ziraat edilmek 

üzere 3 ; 5 sene müddetle kiraya 'ierilecektir. Mezknr arazi dahilinde 

dört yüz hıı~rvan bannabilecck aynca bir in de vardır. Kiralamak isti -

yenlerin şeraitini öğrenmek üzere Eıkiıehirde Hilaliahmer cemiyeti 

merkez ar.barı müdüriyetine müracaat etmeleri. 

Devlet demiryolları ve li
manları Umumi idaresinden 

Ferbetona tahvil edilecek köprülere 1tmktazi demir malzeme 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

Münakasası 4 eylül çarşamba güuü saat 16 da Ankarada Dev
let demiryo11arı malzeme dniresindc yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvak
kat teminatlarını aynı günde s:ıat 15,30 a kadar umumi müdıir

lük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerinı 5 lira mukabilinde Ankara• 
da malzeme dairesinden, lstantmlda I laydarpaşa mağazası.ıdan 
tedarik edebilirler· 

YEDİNCİ BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
ı inci KEŞiDE: ıı AGUSTOSTADIR 

BÜYÜK IKl\Al\liYE: 

. 30,000 IJit\Dlll 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Bu keşide<le cem'an « 3,900 » numara 
kazanacak lir. 

Af e~·'ul na'idıir: Refik Alunet 

Muharriri: Vere Stakplll 

ileri sürerlerse meskene 

girmek müsaadesi istihsal 

olunabilir; fakat müddea
larını ispat borcu müdde-

ilere terettüp eder. Birde 

"deli,, nin parası olmaması 
kaziyesi var.. Bu takdirde 

bir zabıta memuru, sadece 

bir cinnet şahadetnamesine 

istinat ederek zavallı ada ... 

mm evine girip alır götü

rur.. Çünkü kanunun ka

naatince malı olmıyan bir 

adamın tımaraneye konma

sında kimsenin menfaati 

yoktur. Bilakis, mah olursa 

ve mecnun mahkemeye bir 

burjuva ve ya bir lort kı
lığında giderse iddia eden
lere pek çok pahalıya mal 
olur. 

"Cones,,: 

- Anladım, anladım ..• 
Dedi. Cıgara ikram etti. 

Barodan çıkarılmış olan sa-

bık avukat konsolla bedel 
olarak dört pens aldıktan 

sonra çekilip gitti . Gec• 
" Concs ,, için fena bir 
rüya halinde geçti. Bir ço 

sıralar değiştirdi. lsteyebi 

ceğin<len fazla yürüdü. Şoıı 

fak sökerken "London Braıır 

yiç" lföprüsünden günü• 
doğmasını seyrediyordu. 


