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Rize, Of ve Sürmene 

taraflarında vuku bulan 
tufan ve heyelan felaketi 
devam edip giderken An
karadan başka bir kara 
haber daha geldi: 

Hükumet merkezimizin 
en kalabalık bir yerinin 
hüyük bir yangınla harap 
olduğu bildirildi. 

Birinci felaket insanların 
irade ve ihtiyarları hari
cinde olan tabii hadiselerin 
neticesidir; onun için böyle 
hir felaket karşısında mü
teessir olmakla beraber ce
saret ve tevekkülle muka
vemet etmekten başka ya
pılacak bir şey yoktur. Hal
buki yangın faciasının az 
çok insanların irade ve 
mes'uliyetlerine taalluk eden 
cihetleri vardır; bu itibar 
ile bu ikinci felaket karşı
sında teessürle beraber te
essüf etmemek mümkün 
olmuyor. 

Filhakika yangın çıktık -
tan sonra af etin onu ne 
geçmek için büyük bir 
gayret ve fedakarlıkla çalı
şılmıştır. Ancak bu gayret 
Ve fedakarlıklara rağmen 
Yüzlerce dükkanın, depo ve 
ınağaza ile yüzlerce evlerin 
Yanmasına mani olmak ka
bil olmamıştır. Vakıa bu -
nun l>irinci sebebi yanıın 
çıkan •hanın tamamen 
tahtadan yapılıııış, birbiri -
ne girmiş, dar sokaklı yer
lerden ibaret olmasıdır; 
hunun üzerine Ankaranın 
susuzluk derdi de inzımam 
ederse felaketin önüne en 
mükemmel itfaiye vasıtaları 
ile bile geçilmiyeceği pek 
kolay anlaşılır. Bu cihetler
le kimseye mes'uliyet atfet
mek doğru değildir. 

Yalnız bir mühim nokta 
Var ki bilhassa dikkat edi
lecek mahiyettedir. Bu 
nokta ise yangın sahasında 
( 50) den fazla keresteci 
dükkanı bulunması , bu 
dükkan]ardaki kerestelerin 
Yangının büyümesine sebe
biyet vermesidir. 

Ankara henüz teşekkül 
\'e teessüs halinde bir 
merkez şehri olduğu için 
~abiatile burada keresteye 
khtiyaç çoktur. Fakat du 
erestelerin depolarına eski 

tchrin tamamen köhne 
~htalardan mürekkep oJan 

rma kanşık binaları ara
~-nda yer vermek büyük 

1.~. kayıtsızlık ve tedbirsiz·i tir. İşte sırf bu itibar 
1 

e Ankara şehremaneti 
~es'ul . . d d" vazıyetın e ır. 

B·· uyük bir şehirde yan-
~·~ teklikcsini azaltmak 
ıçın itfaiye teşkilatına su 
tev · ' zıatına ehemmiyet ver-
lnck '-~f· u 1 gelmez; ayni za-
~anda barut, petroJ ben-
21~ gibi infilak ve ' ictiale 
lnusa·t ., 
D 1 mevaddm depolan 
-~ ~bta ve saire gibi işti-

ı I olay olan qyanın de-
f.0 ;rını da imkin derece-

'
ın 1 e ~birden ayn ve uzak 
er erde bulundurmak i

tınıdır. 

f n Eela1ce\in arbk bu 
0 

ladan bütün bele~iye-
~:~~~ i~in bir ibret derai 
~· tem.AAai e.de,....· _,..._ 

. l l f l h I" I Ortaya attıQı resım er ve son ge en ta si at eye an . 1 . mesele 

YanQın yerinde 
hafriyat yapılıyor 

Enkaz iki gürı 
içinde kaldırılacak 
Açıkta kalan ailelerin 

aded1 ( 1SO ) dur 

Ankara, 2.0 (Yakıt)- Ev

velki akşam Ankarayı dehşet 
içinde bırakan yangın facia-
sının tahkikatı henüz netice
lenmemiştir. 

Sigara atarak felakete se
bep oldukları zannedilen .ke
reste de~osuna civar ev hal
kı ve depo müstahdimini is
ticvap edilmektedir. Bu facia 

bazı sigorta şirketlerini de 

epey zarımı sokmaktadır. 

Yangın yerinde ha{riyat 
yapılmaktadır. 

Ankara 20 - Yangından te
lefon, elektrik, su tesisatı bir 

çok yerlerde bozulmuştur • Zn
yiat miktarı yük~ektir. Harik
zedelere Milfüiahmer 2000 lira 
yardımda bulundu. 

Bugün ayrıca yardım yapıl

ması düşünülecektir. fe!aketten 
en ziyaue demirciler, sobacılar, 
keresteciler, J. uyumcular, sebze
ciler, elbiseciler, balıkçılar mü
teessir olmuşlardır. 

Ankara 20 - Diinkli yan
gında nçıktn kalanlar ı 30 
ailedir. Bunlardan J 20 si d
\'ardaki bağlara akrabahınnın 
eylerine yerleştirildi~ mliteba
kisi Zencirli camiinc iskan 
edildi, I Jihilinhnıer bunlara 
muavenet ediyor. 

· f:nılfık sahipleri yanan bi

naların enkazını toplatmıya 

ba,ladıJar. Emanet bunun için 
2 glin miiblcc verdi. llu müd
det zarfında enka1.ını kaldır
mazlarsa emanet kaldıracaktır. 

1 mar müdüriyeti yanan 
yerlerin vaziyetini cesbit e-. . 
diyor. Yeni plana gö~e inşa-
n ta müsaade edilecektir. 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. niıı yangın başla

dıktan scnra yangın yerine ge-

lerek tamanıen itfasına kadar 
kaldıklarım yazmıştık. Verilen 
malfunata göre Gazi Hz. niıı 
bir aralık karşı tarafta yıkJlan 
dükk!nlarm üzerinde yılmaz bfr 
gayretle ça~an aslicrJer göZüne 
ilişıtıif: : 

«- Şunlua bakmaz! Bunlar 
harpte de böyJedJr. Bu askerle 
ıı.fie'I tuvvtt bOf"'l(ebUfr P 
T.Ututunu ...,..,. ~ Mlılla. 
mctJildcr ••• buyur~dar. 
l .Alt ıarıfı 2 inci sıyıfamazdacllr J 

Muharebe 

Müthiş fırtına 
Parisin altını üstüne 

getirdi 
lorıdar, 20 (A.A.) - P.ıtris

ten Deyli Meyle bildiriliyor : 
Paris 24 saat müthişi bir sıcak 
dalgası !!tında yanıp kavrul-
dukta'! sonra dün bidenbire del:
şctıi bir f ırtırıa ile sarsılmıştır. 
Bardaktan boşanırcasına düşen 
yağmur sokakları birer seylAbe-
ye çevirmiştir. Düşen yıldırım
lar bir çok binalarda mütead
dit yangınların zühuruna sebep 
olmuştur. 
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}ıinkıtai 
~. - %. 

(itilaf suy al 
' düştü , 
f ~ 
~ Ankara, 20 (A.A) - İ. 
( Aylardan beri , müzakere e- \ 

~ dılmekte olup nihayete gel- i 
E • . -

1Qlf wmolunan mobWıtle J 
-meeeleleri ecnılmdııikı Tti- -
v .......... 19" ..,. clQf. 
mOf, Ye moukenıhn _. 

.ırnı-......-..u.ı....._ 
~~-
[ ıafıllill 3 ilacll sayıfamwfa J 

Irak sefiri 

ltf.ı:re - ...lıeot ı..t•a 
at ~-- itfa~ 
ı..hraınaaca çahfar • 

ı.,ı.e. 

Cul Ha. ..... ela· 
clilrmek için aJa...., 

ledbUl.i w... ""'" 
nı.ıuı.-

[ Aıatıda) 

M..ı..Ea ııılQı b • 

--- Caııl Ha. ...... .ı.hil .... 
leri ubrierlne tat • 

Wlı ettlrb'or 

Halk dehşet Reşit .. Saff~t Bey~~n 
• • malumat ıstenece~ 
1Ç1nd8 , Kocaeli meb'ıuıı "Y 4 • 

zıyı ben yaviım. /M1al 
ederim I ,, diyor 

• Ekonomist Doryan • 
sad~ baklan· gazetesinde, 

da tahki
kat yaRı
lan eski 
Barut in
hisarı şi • 
kstinin de-
ğil, başka 
bazı şir· 

ketlerin de 
defterle· 

rinde iza· '1etit Saffet e. 
ha muhtac 
hususi masraf hesaplan 
bulunduğuna dair çıkan 
yazıdan babsetmiftik. 

Kocaeli meb'usu Rcşi! 
Saffet B.... bu husustaki 

· azıyı ken· 
•isinin yaz· 
fıjını söy· 
~miş, şöy· 
le demiş· 

tir: 



Bn~arn yanoııı 
( Osttarafı binncl sayıf amızdadır) 

Oazi hazretleri bir mllddct 
sonra kerpiç duvarları yıkan 

bir as1<erin tehliltcll vaıiytte 

dü~üiünü görmü§ler : 
c-Arkad~I Artık yeter, dil· 

ıcceksiııb diye haylcırmı~lardır. 

Asker bnynk kumandanın 1 
emrini duymuş ve cevap vermiştir: 

c- Pqam ıu k6feyl de kur
tarayım.» 

Yatımda Maliye Vekili, Ha
riciye Vekili, t<ltibi umumt 
Tevfik Bey yuerlerf, hrka k!· 
tibi umumisi Saffet, Kılıç Ali, 
FaJlh Rıfkı Beyler ve Daltilfye 
müsteprı olan Oazl Hı. yaniUl 
sahasına a-elinee dükkJnlardan, 
oturması için koltuklar takdim 
edilmif, kendisi mütemadiyen 
dol ~rak yangının bir aıı evvci 
önüne geçilmesi için çalıpnlan 
te~vik etmiş, emirler vcmifıit. 

Oazi Hı. aqam üzeri de 
Emanet binasma rldcrek yapılan 
muaveneti tetkik etmişlerdir. 

lstanbulun teessürü 
y anp dolayıatle lstaabul ş.lı • 

remaneti t•afmdaa Ankara Ş.h -

remaıaetiD• 18 teJar.f çekiJmiştfr: 
c y aııauJ-ın doturd-iu ubrap 

" Wtketi pek aa tecrlbelerL: 
yakından tanıyan İstanbul halb Dl· 

mınıt Ankaranın uğra~ atq §e. 

llketinden dolayı b;üyiik teeUara • 
..... .nederta . d• bUJtik Ye 

feyizli bir bade ile Den )'elliden 

ynkeclmelte olu mulateıem Aab
rayı temata ile müt~ oima.kQyız 

t:fcadial. > 
l.t.awv.a.,.... 

.. ...... lıd 

MulııJdi:ı 

itizar 
Mündericatımızm ~ mel>

nf " Yaprak D&Dmll .. " "Ser
aeriler larab., itimll tefriblarımız 

derccdilcmemtıtir. bar edem. 

ltaretler 

T erkos ve itfaiye 
Evvelki gece1d Mercan hanı 
yan2ınmı söndürmek için 
giden itfaiye mftdür muıvini 
Z!ya B. terl{cs ınushtkların
da bir damla su bulamam'f, 
itfaiye Bey::zıt havuzundan 
su getirmtğe mecbur ol
mupr. Şirket terltoe mus
hıklsnnda niçin 111 buklo
madığa sorulunca Eclirnc-
kapı civannd;l bir borunun 
patladığından dol:ı:;ı su 
vercmlyeceg1nl iUaiyeye blı
dirmiştir. 

Tcrkcs şirketinin .bu cevabi 
çok gariptir; eter hakikaten 
l!dirnekapı civarında bfr 
boru patıamıı ise atden 
dolayı bunu vaUındı itfaiye· 
ye haber vermemiştir? Şayet 
bu haber v:ıktında verilmiş 
olsaydı itfaiye ona göre 
vaziyetin ihtiyacını yangın 

daha çıkmazdan evvel dft. 
§iinür, l'lnı?Jll yerine ntre
den, ne fftilde su alacalu 
ona il5re kendisine evvelce 
bir hareket programı çizerdJ. 
Yangın Yerine vardıktan 
sonra tcrkos borularında su 
aramak, bulamayınca tfrJretfa 
adaınlannı h,_..ıp onlardan 
su istemekte zaman kaybet
mezdi. 

Hulisa ~ehrimizin b~da 
Yaniln gibi a~rıca blr afet 
olan Terkos ıirkctini her 
gün iUaiyemizc cerclcrde 
su bulunamıyacaawı esbabı 

mucibesi ile bildirmele mec
bur cbnek lhımbır. Aksi 
takdirde firktti hiç tir 
vakıt susuzluk hadiselerinden 
mes'ul etmek mümkün delil· 
dir. 

Talebe birliğinde 
Talebe birliği kon~nln 

yann toptanaca:& anla§ılmakta

dır. kon~ede reislik meselesi 
ınevıuu b:ıhsedilecektir. 

.Mektepler 

Erkek muallim mektebi 

Erkek m\ıalllm mekteblnln lmtlbanlan nettcelenJDll ve 
21 rl allyilltlt olmak üzre 70 klfi şahadetname almıya 

muvaffak olmuşlardır. 
Mczunlann btr kumı cunınrtesl günü orta muallim mek

tektcblne kabul edilmek için müsabakaya lşdrak edeceklerdir. 
Mezunlar birinci fUbeden ı 
Salp, Rüstem, Scllhaddln, Fahri, Şadan, Muhtar, Noman 

Net.sin, Nimet, Husnü, Fahreddin Enis, Kemalettin Emin. 
Ahmet, All Rıza, Sa4ık, Salih, Lı\tfl. Torgut, Haydar, Amil, 
Tevfik, İhsan, Sadık, ZekAJ. VuB,S..I, Osman, Rahmi, Bur
han, Bekir, Ta'F, ScnaJ, Şinasi, Selami, Mesut, Arif Efendıler 
ve ikinci şubeden : 

Emirhan, Reçcp, İbrahim, Ferit, Şükrü, Şinasi, Celil. Nl· 
ya7.I, Hüseyin, Şehik, Ulvi, Fanık, Burhan, Mahmut Ekrem, 
SeJAhaddln, lbrahlm. Hüsnü, KAmU, Şevket. LAdf, Şerif, Mu
ammer, Hasar\, Süleyman, Ahmet, Mahmut, Nusret. Mustafa, 
Osman Nuri cfendlkrdir. 

Tebrik ~der ve muvalfııkıyederlnl temenni eyleriz. 

mOddei umuailitin nazsı 

dikkatini celbetaıif, düo 
maeleye vazıyet etmiftlr. 

Tahkikat, ehemmiyetle 

ilmik ohmacalctır. Müttan
Mrce Reıit Saffet beyin 

.. huauataki malGmabna 

• .... ....... talakı~ 
DUi 4'-ldi ........ 

tantik Nazım B., maznun
lardan Jül Freıko El. yi 
ilticvap etmit. baza muva
cebeler yapmıttır. Cama 
aünkü aiish•mızda yud .. 
tua11 tibi, bu hafta ifade
lerdeki bazı tenilmzlann 
halli içiQ ıııuv.ceholer de
v• ..-..tir. IWta IO-

~ tôllibba ....... . 
inlcifaf etmesi bvvetle llQlb. 
temeldfr. 

.Sehlr Heberleri 

19 kişi yaralı 
Maslak yolunda bir 

kamyon devrildi 
f:vvcli sabah Maalak yolunda 

(eci bir otomobil kaıaa olmuıtur : 
Şıtlfde oturaıı bazı aıJeler müt

tereken Mehmet Ef cndi lami.de bir 
tatın kamyonunu kiralamıtlar. aabab 
tekiz.de kamyona blnmftlerdir. Sıclk 
baamadaa evvel Kilyoıa yetiımek 
fçin tof&- Mustafa kamyonu hızlı 

•iitm+ b.tlamıttır. Maslak yolu 
Uıerinde aüratle ilerllyen kamyo • 

nun önüne birdenbire dert ..aba 

~. tof6r ~tm...lı: lç1D 

kamyonu bir a .. almM bte • 

aıif, bu anada yepClll bir -ena 
esnasında kamyon blrdeabtre deY • 
rilmiştir. 

25 Genç 
Orta muaJltm mektebi 
dühul imtihanına girdi 

Dün Erkek muallim 
mekteplerinde Orta mu· 

allim mekteplerine girmek 

i.stiyen1erin imtihanı yapıl
mııtır. imtihanlara 25 genç 

girmiştir. Bu sene Orta 
muallim mekteplerine ha· 
nımlar alınmıya<:ağı için 
dünkü imtihanlara hanım· 
lar kabul tdilmemiıtir. 

lmtihane girenlerin 12 
sini bu sene muallim mek· 
tebinden mezun olanlar, 

diğerlerini de mektebebin 

eski mezunlarile Dariişafa· 
nıo muallim kısmı mezun• 

ları t~şkil etmektedir . 

Dün fen şubesine ait 

dersl~rden imtihan yapıl· 
mııtır. Bu gün de edebiyat 

şubesi imtihanlara yapıla· 

caktır. 
Sualler maarif vekaletin· 

den kapah zarf içinde gel· 

miıtir. Burada açılmış ve 

talebeye tevcih edilmiştir. 
imtihan tvrakı Ankarada 

orta muallim mektebi mü
dOrlütüne gönderilecek , 
evrak tetkik edildikten 

sônra kazananların 

ilan olunacaktır. 

ismi 

Romanyalılara 
mfbamerc 

Halle bilpt dcrntlınJaı : l.wı
bula ziyarete gelen Türk • Romen 
muhadcnet c:aüyeti uuı ve Ro • 
men talebesi terefiDe ~ 
tarahdm bu .q.m .... yirmi 

btr buçukta T epebapnda A.art 11-

nemada ~ olunan mOaaaıereye 

bitiiD demek .... w t,....huJcWd 
bile m .. e11te1er. ..bMler, dak
tcırllr, cl.olfoaua w ,... - • 
tepi. w lueler talebea 'Ye cq.. 
biitDa memle~ mllDenerlert da • 
vetlidfr. Anu edmleria aynca da
vetaamıl .a.ak u... p._. aa-u 
sut yediye kadar Şel.zadebaı.da 
Komenatu•ar bmaamd.ki merked 

tetriflert· 

Kimler kaı.andı~ 
Ticaret odan meclisinde 

münhal bulunan iki azalık 
için perşembe günü odada 
intihap yapılm.,tJ. Rey AD• 

dıtı dün açılarak reyler 
tasnif edilmif, netieecle zi
raat bankası m6dlril Cev· 
det, 7.abire bonua meclisi 

rcİIİ F orbm zade Murat 
b.,lerin bzaaclaldarı anla, ...... 

Kamyondaki bdm ve emk 

yolcular hep yete dütmOtler, bir 

kısmı kamyonun ahında kalımılardır. 

O esnada yoldan ~en iki otomo

bilin yolculın ~lima, mecrııhlar 
bu otomabillerlc BeyoQlu ve Et -

fal hastanelcrtae nakledilınftlerdtr. 

MeerutJardan on betmtn y•ut 

hafi~ dördliııbn aAırdar • Y •aa 
atır oı...ı- M-.zeı Jorjet. k• • 

df1l latinıtl. l..k ~ .Retıt HıJd• 
Beydir. Hafif yarülardaa bir im -

mı evletlne ~. Aa.r 
yanlılar ba1tanedecllr. 

Papas Efendi 
Donunun lçilMle alcnber 

kaçanrkfl!I ,. ...... 

Enelkl atlll re-.t ......W. 
b~çı bir papu yüaieımp. 

f rw.,lan .seJea bir npurdan 
çıkan Marten bminde bır ~ 

gümrilkten geçr\en ahvali ~ 

a&Wmüt. üdri' •anout. clocaun..; 
içinde d'1lt bir torba bulımmuttur. 

Bu torba açılaut. içinde prı.ta 

wı aümriide 1DÜleJYeD y8zOkler w 

kıymetli bir btavro& buluıunuttur . 

P~n kaçırdıAs mücevherat mil· 

ıadere olunınuı. kendiaa ballmda 
takibata batJaııımttar. 

Çamlıca suyu 
Üsküdara indirilemi· 

yecek mi? 
Çamlıca menba sularının 

O sküdara indirilmesi karar-. . 
laştmlmış ve bu hususta 

binlerce lfra sarfedilerek 

ameliyata b.şlanmııh. Ha
ber aldığımıza göre bu te

şebbüsün yüz üstü kalması 
tehlikesi baş göstermiştir. 

Sebebi de parasızlıktır. E

manet bu sene sular için 

(60) bin lira tahsis etmiştir. 

Bu paranın içine bütün su· 
lann masrafı dahildir. Hal-

buki yalnız Çamlıca suyu
nun ıebre indirilmesi için 

birkaç yüz bin lira lizımdır. 
Bu miiulebetle ameliyata 

devam edilememektedir. E
manetin başlanılan iyi bir 

işi yanda bırakması ve bir 

çare bulması kanaatandayız. 

istaribul 
Bütürr seyyahlara 

gösterilecek 
Londra ile Aınerika ara

sında işliyen seyyar acen
telerin iftirakile teşekkül 
eden biiyük bir seyahat 

acentesi Şebremanetine 

müracaat ederek, l.tanbu
lun bir fillmini talep et
mittir: 

Bu filim ve bunun Gilm

rük bedelleri temin edildi

ği takdirde acente b• fili. 
mi bütün tnalaat vapurla
nnda leY)'aldara tr.e et

meyi taahhüt etmektedir. 
Emanet bu taklifi ... itle 
berile bblll etmipir. 

-

Ha. vekilimiz 
T aşiyet td8Taffan 

keşide etti 
Ankara, 2ô (A.A)-- Hari

ciye vekHi Tevfik Rüştli bey 
Irak setırl Sabih Neşet beyin 
v~ıtı münasebctile Irak hii· 
kt.imeti Hariciye veziri ile 
merhumun allesine caztyet 
tclgraflan keşide etmiştir. 

Dahiliye vekili-
ııtdır, 20 (A.A)- Bu sa

bah Xarstan hareket eden 
d:ıhUiyc vekili ŞükrüKaya bey 
yanında umumt müfettiş lb
rahlm Tali ve Beyazıt valisi 
Etem beyler ile süvari fırkası 
kumandanı Suphl paşa oldu
ğu halde Katııman ve Kolp 
kazalarına ugrıyarak saat I 9 
da Igdıra gelmiştir. Vekil bey 
yol üzerindeki kaza merkez
lerinde ve köylerde haltın 
çok sevinçli tezahqratlle kar· 
şılanmışar. 

V efahlar Qalip 
Adapazan , 20 ( A.A.) -

lstanbuldıı.n gelen Vefa takımı 
ile Adapazan Y enlh11Al takımı 
arasında yapıl!n maçta Vefa 
takımı sıfıra karşı iki sayı ile 
gaJJp gelmiştir. 

Karadenizde bir facia 
Köstence, 19 (A.A>· Li

manda bulunan gemiler sa
bahleyin saat 3 te Volgada 
sabih bir torpile çarpmış 
olan bir Rus vapurundan 
istimdat işaretleri Almıştır. 
Telsizle verilen haberlerde 
geminin batmakta olduğu 
şimdiye kadar ı 7 bahriyeli 
ile 14 yolcunun dalgalar 
ar~da kaybolduğu bildirll
mışttr. -------

Jştirak eııiRtm • 
kongreler 

Aııkara, 20 (A.A·) - Wfh
tarımıza nazaran Maarif Vck!
lçti tarahndan Danimarkıdıki 
t lsniyor kongresine talim terbi
ye azasından -Avni, Holanda-
daki terbiye kongresine orta 
tedrisat müdürü umumisi Cevat 
Beyler mua1ıh.-s olarak tayin 
oluıımuşlardır. Mezktır kongre; 
lerdc Trabzon meb'usu liasan 
Ar~ın mcb'usu doktor Reşit 
Oalıp ve 1<1rklareli meb'usu 
Fuat. B:y~er de Himayeictral 
cemıyetını temsil edeceklerdir. 

AKJT 
Barut inhisarından başka f ngiJtcrcdc çok şiddetli 

bazı şirketlerin defterlerin- sıcaklar hnl{üm sürmek-
de de izaha mühtaç mas- tedir. Su şirketi halka 
rifL'ır bulunduğu hakkın- mahdut miktarda su veF.- ::: 
dakt neşriyat üzerine, müd- mektcdir. t 

\ d~iumutni~k, meseleye va- + l\I. Troçki 1ıakkında ~ 
E z ıyet ctmıştir. Avam kamarasında kcn- ~ 
i + Komiser muavını disine sual sorulan Dahi- ~ 
f Ahmet B., dünkü muba- liyc nazın, mumailcyhln ~ 
İ kemcsinden sonra, tahliye gelmesindeki mahzurlar ~ 
f edilmiştir. hakkında izahat vermiştir. ~ 
ı • Yirmi yaşında Ham- + Ef gnn kıralı Ema- ~ 
: di Et. isminde bir genci, nullah hanın baba cihe- I 
I Jcend!sine a~k mel<tuplan tinden kardeşi olan Hiaa- \ 

gönderdiği ve tecavüze yetullah ve üç arkadaşı, a,-

kalkıştığı için öldürmekle Habibullahın taraftar lan 
maznun on bet yaşında ta- tarafından · bogduru!mus- = 
le be Sacit Ef. nin muha- tur. . \ 
kemesine başlanmıştır. + Ru~ - Çın münasc- l 
+ Hangi hukuk malı- betının hır harbe müncer 'E 

kemelerinin tatilde müsta· olmaması hakkınJa Amc- ~ 
cel işleri göreceği dün ak,. rika Ye Fransa tnrafınd;n ) 
şAm bildirilmiş, kazal sala- tavassut olunmakta1.lır. \ 
hiyet meselesi hallolun· + Romanynda yeni bir l 
muştur. .s inci ve 6 ıncı casusluk vak' ası kcşfodil· İ 
hdiukuk, tavzif edilmişler· miştir. ( 

·r. + Önümüzdeki ay j 
•tngilizlirasıdonıolo,75 zarfında bcyne1milcl neş- \ 

künışta kapanmıştır. riyat sergisi açılacrıl\tır. i 
+ Maslakta bir kam- + Balkanlarda ufok İ 

yon devrilmiş 4 kişi Ağır tefek eşkıya hareketleri ; 
J S kişi hafif surette yara- bnş göstcrmiyc başlamış- ! 

l lanm şur. tır. 1 
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Y atakh vagonlar şirketi 

Haydarpaşada yeni bir taıuir atelyesi actı 
~ 

Sefirler teeıınr beyan etliler 
Ankara, 2o (A.A)- Ri· 

zede vukua gelen af et dola· 
yısile Irak, İspanya \'C Yunan 

Yataklı vagonlar şirketi tarafından Haydarpaşa fstaslyo· 
nunda yeni bir tamir atelyesl inşa edilmiştir. Atclyenin 
küşat resmi dün Şehremaneti muavini Hamit Bey, Devlet 
Dcmiyolları erkAnından Hayrullah Zihni ve Abdullah Bevler 
ve Yataklı Vagonlar şirketi direktörlerinin huzurile icra ~dil
miştir. 

Bu atelye~e u~um Anadolu hatnnda işliycn yataklı 
vagonlar tamır edilecektir. Resmimiz bu intibaı tesbit et
mektedir. 

sefirleri, hüktıınetlerl namına 1-T-e-p~hi-:.-r-v_e_ı"'.":ı·k--·l·----d-l _______ _ 
ll · ,.. -. • e i meıse muvaffak da o!ur . 

anciye \'ckilimize teesslir-
leriui beyan etmişlerdir. Buna karı' bizim dütündüAümüz 

Şehremaneti nihayet bit pa· 

ı I!_ çare ıudur: Tephlrhıneden Ye-
ngiıiz brası unnda, kolltukçu çarıısında. 

1 
• rilecek vesikalar eşya aabldıkça 

ngiliz lirası dün sabah tereke müıayedelcrtnde ekse- __ L 1 
b 

sabf numa llnde muntazaman 
orsada 1009 kuruıta açıl· rlyetle tephir ve fenni bir 

mıı, 1010,75 kuruşta ka· tarzda tathlr edilmemlf yatak, bulundurulacak bir zabilel bele-
panmıştır. Altın 883;5 lcu· yorgan, elbise, çamqar, ppb dtye memwu tarafından toplan· 
ruşta açılmış, 876 lft.ıruşta b malı, bu suretle toplanan vesika· 
kar.anmıştır. gl l eıyayanın ancak tephırden, 

ngiliı ltruının ıon gün· tephırhanede fenni bir ıurette lar vazifeden bir makamca ımha 
lerde yükselmesi kaklc:ında taıhir edildikten sonra ..W.- olunmalıdır. 
bor6 meclisi reisi Sadi bılmesl ıçtn tedbir alm-ta brar ır---1!~------.. 
bey dün bir muharririmize B __ 1....1. bu Ti Varını asır cvcH•i 
şunlan söylemittir : vcrmlftlr. lnaeıuuı::,-u ne "' 

•Son umanlardaki yük- qya satanlar ellertndekı eıyayı VAKiT 
seJiş fevkalade bir mahi- tephir ettirecekler. buna dair 11 T emınu 1819 

yette değildir. Son haftalar vetlb .ıclltu IODI'& lltlbile- Baidath Nurl efendl-
zarhnda kambiyo gelmesi... __ u _.ı. •• y-L- b __ .ı_ .LLL_a •'•- .ı __ 
Mutat olan lzmir, Samsun, ceueroır aıag ur-. uauaı nlD umuııwr 
t.~ersioden hiç kambiyo edilecek bir nokta vardır: bil- Damla, sar' a havale, 
gelmemiştir. (arz etki etra ~tmakla meteUI sıtma, bq atnsı, kara 

Arzın azlıtı, talebin çok· olaa bir adam bir yorpn, sevda ve çocuk dotur· 
luğu kart11ında lngiliz lirası bir yallk. bir koetOm e&tGrOr, mıyan kadınlara ve aair 
yükselmektedir. Her. sene hutahldara duçar o1aa· 
bu zamanda lngiliz lirası bir cWa ba ef1a için ..... lann biimillihi teali 
tenezzül ederdL Fabl bu haneden tephir Yellkaa alır; bili maalece nefea ile 
tene Aaaclola tiicarlan Mezkor vesika ile temldettfll eyii olmaları mücerrep 
alivre •bt yaplDINkta Oıd--'-•--..1-- ellerine ı-.. • .,. 111.- ; ftba "-"" bulundujundua ve fim-
~ -•· diki halde -:n.- L-t.. 

liı liruı pçm•ektıo ltot- JllUDcla llklar; ODclan .,.. IMa ~ u-u çaİ brpanda 8 DUIU"' 

.,. kambiyo ..uı... ........., .... belılr .. reJa Mnide mm• bu-
aeldeclir. ..._ ,......- T~ L ... ..1,.... .... .1__ ..... ..a_ L.ilil ..,...._ "1'wıl ~ ıuau ... ...-uma .... v 
llaiDde pJri tablii ,-. ...... ırı 111111 .P.. ._.... dealerin orafa tetwlfllri 
... ..... .... ... • ............... u. .. -.... 91-•_..ar: ... .... ----~ 



ADLiYEDE 

15 yaşında talebe 
di.siae aşk mektupları gönderen 20 yaşında 
bir genci öldürmekle maınun olarak 

muhakeme edihyor 

~I atırceza malı-
. ' ciQn on beş yaştn· 
~ gencla katil cürmile 
~ b--~larak muhakeme
~ ••t .... U§tır. 

\ _- "t fi. ismindeki bu t' İiticvabin4a Vefa 
~ tbi ta~besinden oldu· 

lL ~hai"ir. 
) ~ Ef. ismindeki yir· 
~·nda genci haziranın 

'il ~cesi Edimebpı f 
l'lnda Y•ntın yerinde 

elde maznun o!an 
ef. 1ftaktulün kendi
~ ınelctuplan gön

ı, nihayet vak'a 

gecesı yolda rasgrlerek 
yangın yerine surüklcdiğini 
iddia etmiş ve kendisinin 
serbest bırakılmastnı, mev
kuf olmayarak muhakeme 
edilmesini istemiştir. 

Tahliye talebi reddolun-
muş, şahitler dinJenilmiş, 
bunlar vak'adan sonra Sa
cit efendiyi şaşkın bir hal
de gördüklerini, vak'a,. 
itiraf ettiğini aniatmıılardır. 

Maktul, okunan mektup-
larda sitem ediyor, dargm
fiktan, tahassürden babse
diyord u. 

Mahallinde keşif yapıl
mak üzere, muhakeme ay 
sonuna bırakdınıştır. 

hm-et B. ' Knzni nliiJel 
~e eclilenko- Tatil :zarfında Sinci ve 

tnuavini dün 6 ıncı hukuk mahke-
ltrhest bırakıldı meleri çalışacaklar 
~ -;;- ceza malı- Dia .ı... rii'7et edılmedı 
'd . de dün Hüseyin Pt. Hukuk mahkemcl "rinin ra-

ınamamc muddeiumumiliğe 

tebliğ edilmiş, fakat tatil ı 

..:, Vefik B.i öldüren ko- tili hakkındaki umumi tali-

~ llıuavini Ahmet b. in 
~. lllesine devam olun· 

~ ~elsede bazı mü
•. b ~ıtleri dinlenilmiş· 

rofia müdürü Şerif_. 
~ ıube müdürii tı... 
~ ilcinci şube müdürü 

l ~. ~üncü ıu~ oaidii
~ "lllli B.ler mnnen ._ 
'il . llhlavini Ahmet B. 1n 

..,_ ~ı, iyi bir kimse oldu-

' SO,leıaiıler, Dr. Konos, 
'tııııl Vefik 8.in alcli ra-

mtiddeti zarfında hangi mah-

kemelerin müstacel i, leri rü

yet edecekleri bildirilmeraliŞ

tir. 

!-fokuk muhakeme us4Hi 
kanununda bir madde, büciin · 
hukuk mahkemelerinin tem

muzun ylrmislnde tatil oldu
klınnı ve b \ tarihten illba

rcn miıstacel işleri adliye ve 

kaletinin talimatname ile 

tavzif edecği mahkeme ve ~. ~lın~an babaebnİftir. 
Wftitlen d l 1 ya mahkemelerin görccetini 
~----" n in eni mesi 
.~ tesbit etmektedir. Bu itibarla 
~ sonra... maznun, 
>. ' tahlıyesini istemiş, dün hiç bir hukuk \ e ticaret 
l_ .'tlebi kabul edilmiş, mahkemesi dua niyet ede-

~ olnuyarak muhake· memi'°, akşam iistti telefonla 
devamına karar tatil müddeti zarfında be-

li, r. şinci ve altıncı hukuk mah-

~ beyin varislerinin kemelcrinin tavzif olunduk
L_.-. l&aznunun ewelce lan bildirilmiş ve " K:ızai 
-,q birisini öldürdü- sal!hiyet ,, meselesi bu suretle 

İcidia etmişte.:, bu hallolunmu"tur. 

taldciki ve bazı isti· 
Cevap gelmesi için 

kalmııbr. 

--------
Palka köyüde 
Eşkiyadan şikayet 

ediliyor 
Divrlginin Samancık nahi

yesinn Palka köyiındcn Bay
ram Efe~di dün matbaamıza 
gelerek memleketinde gelen 

bir mektubu bize göslerdi. 

l\Iektupta, evvelce hiiklınıct 

tarafından takip ve tecziye 

olunan isimleri malOm bazı 

kimselerin ( 28) haziranda 

lncesu mevkünde Melyanlı 

1 lasan efendinin çadırına hii

cum ederek Danişnıent nahi

yesi müdürü Tahsin Beyle 

di,ğer iki kişiyi öldiirdükleri 

Palb koyiinden bir çok hay
van kaçırdıklan ve o civarda 
gece yarılarma kadar dola~ 
'fak bir çoeuKu yaraladıkları, 
bunlann bazı ki~rrtn teş-
"vildnden cesaret aldıldll1 
bydelunmatta: ~ b1t ctnr 
hllbıun tehllkedetr :tbffilril 
ması 1çln -gtret $!,-.; 8t' 
rctsç müfeVl~ ....._. 

YlKIT Temmuz 

Pariste Rauf B. le ne konuşmuşlar. 
fzmirde Kadriye H. ve arkaclatlannın mu· 

hakemesincle taY••• d•'dalt noktalar 
birer birer çıkıyor 

Kadriye l 1. la arkadaştan- fendiın, orada bana Fransızcn 
nın h:mirdc muhakemelerine ders vermeğe başlamı~tı. O 
de\ anı . edilmektedir . Per- esnada keftdisine bahsetmiş 

şembe günkü muhakemede olabilirlm, fakat tavsiye al-
lsmnbu1da dinlenilen \C ga- madım. Mektup aldım dedim. 
zctmıizdc neşredilen ifade- Ve meseleyi anlatarak başı-

Jı.: ri okun mu", bundan ~onra ma gelen hali hikA) e ettim. 
i.stic\aplara geçilmiştir. - Vat kulubc gittiniz mi'? 
Kadriye H. 1ahltlerln - Yat kulu be gitmedim. 
ifadelerine lcarşı ne Reis bey, çtinkü gidebilecek 

diyor \•aziyetim yoktu, fakat iyi 
E' vela sutnine Zehra Ha- bir halde olsa idim, gitnyz 

nıının sözlerine birer birer mi idim? elbette giderdim. 
CC'\ ııp vedi: Yat kulübe, baloya gitmek 

- Çocuk meselesi dogru- memnu mudur ~endim.,. 
dur, dedi Fakat bunda bir N11rillle il. ne diyor 1 
curum yoktur. Mısırdan ko- Daha sonra Kadriye bsnı-

cam l\lahmut Zeki beyden mın ıanncsi Nadide l 1. kal-
çocuğu kaçırmışuk. Onu karak Mahmut Zeki beyin 
l\I:ılınıut Beyin ~ocugu<lur çocllğunun klçınlmas.ı mesc-
1.li yc söylersek belld haber ltsinde kendisinin alakuı ol-
alır da kaçırtır diye korku- mtubğını. o -esnada orada bn-
yordu~ bunun için muhtelif lunmadığını söylemi~tir. 
şeltillerde söyledik. Başka 1L IC"'*6 B. iıl i#lpabt 
hiçbir sebep yoktur. Reis - S~ Ahmet Vefik 

l lizınetçi Sadiye hanımın Beyle niçin tanıfbnız ~ 
ifadesine gclin<.."e; l\feb'us Tev- - Bir petrol madeni ıhts' 

elesi vardı, onun için efen· 
fik Kamil beyin refikası l lay- dim. 
riyc hanım; arkad~ımdır, çok _ Sizin petrol ıiıadenincie 
i yl göriışuruz. 'fev fik Klmll hakkınız var mıdır 'l 
lıeyin c\ ine geç vakit git- _ E evet Müekkillerim 
tiğim söyleniyor, güya tren Mehmet fahri, Mahmut Ce-
Ankaraya muYasalclt edin~ lc\lcttin Hüsamettin Beyler 
ben doğrudan doğruya Tev- vcresesine ait madenlerde his-
fik Kamil beyin evine gitme· sem vardır. 

mi~im de b:ışkalarile görüş- Bir gün Mahmut Celalet-
müşüm, sonra eve gitmişim. tin Bey; Ahmet Vefik Bey 

lln) ır reis bey; kimse ile ile beni tanışnrdı. Angle-
görlişmedim. Haydarpaşadan persan şirketi namilc bir ln· 
trene bindiğim yakit Anka- giliz şirketi varmış, Ahmet 
raya saat kaçt muvasaldt \~efik bey hu ~irketin vekili 
eder diye sormuşnım. Saat imiş. o miinasebetle ke aı-
iki buçukta vardı, istasyon- slnf tanıdım. 
dan e e gitmek için de yanm Londrada şli-kcrtn merkezi 
saat geçemez mi efendim? ile muhabere edildi. Beni 

Bendeniz ~aat uç raddele- Londraya çağırıyorlardı git-
rinde Hayriye hanımın evine mek için hardrah vermeleri 
gitmiştim, daha geç değil IAıtmdL Ahmet \" ef~ Bey 
efl!ndim. yol ücretimi vercekti, mu~ 

habere netic~inde Londraya 
Reisiclımhur Hazretlerine 

işlerimi bitiııdikten sonra av-
gideceğim esnada Hayriye det için f 00 İngiliz lirası 
Hanıma da bana refakat et- daha ·verecekleriui öğrendim. 
mesini kendisinden rica ettim. Rei . _ Gelen yüz 1ngUiz 

- Gelirim ama, dedi, ya- lirası kimin namına gelmiş? 
verle beni tanırlar, onun için - Ahmet V cfik beyin hu 
gelnıedi, ben de yalnız gittim. lunduğu ticaretanede Kolo-

Mes' dede ne kast 'ardır, nel o, un namına gelmişti. 

ne bir şey... Hayriye Hanıma Ben Londraya yalnız gidecek· 
sorabilirsiniz, batta mes,elenin tim. Fakat Ahmet V cfik bey-
tamamilt: tazeahüril için Hay- de gelmek istedi. 
rlye hanımı getirtip şahit Ahmet Acfik bey Lond-
sıfatile burada dinleyiniz Ev- rada bulunan Cakson şirke-

de kendisi ile neler konştu- tine mühim bir inşaat işi ka-
ğumuzu. 'aziyetiml sorabilir- bul etrymek için de meşgul 
siniz. Oarya gittiğim vakit oluyordu. lstanbulda serbest 

yolculuk elbisem üzerimde liman tesisi için bazı muhlm 
idi . Bir odada deKiştirdlm, in,.aat ~·apılacaktı. Ahmet Ye-
Sonra yiıziımi.i yıkadım, Ha~·. fik beyde; bu mühim inşaata 
riye Hanımın ~anına geçtim. ait bazı planlar bulundulfllnu 

Reis - Hayriye hanım ögrendim · 
şimdi nerededir. Ahmet Vefik bey bs işleri 

_ lstnnbulda Efendim. lle- takip etmek için 1 .ondraya 
şllmışta ,·alidesinin yanında benimle herJibCr plece~ni 
oturuyor. söleyince razı olmadım. 

Madam l\largrltin ifadesi Ahmet Velik bey; ~ 
hakkında ne diyeceğini reis temin e~ .kıendi p~$ile 
sordu ve dedi ki: gideceğini söyledi, biletl~-

s mizi alırken onun bilet pa-
- iz madam Margarlte 

rasının elli lira kadar no~an 
aldığınız bir tavsiye üzerine 

olduğunu gördüm. ikmal et· Ankaraya gittiğin.izi söyle.. 
mişsiniz, bu tavsiye nedir? tim, İı:;tanbuldan ayrıldık, Buh-

gari tana gidinci)e kfdar 
- Tavsiye değil dfendim, iyi idi Fakat oradan ititBren 

bir mektuptan bahsetmiştim Ahmet Vefik Beyde para 
ki o da Tevfik Beyin bana b 

tdunmadığını ö,ğrendim. D f 
gönderdiği mektuptur, bu , iş zade lorahim Bey namın-
mektupta Ankarya gelebile- da birinin ketidiSilte 
ceğim yazılı idi, o mektup- lira gönderectgfni söprdl 
tan bahsetmiştim. ise de ne Pad te v ~ M 

Reis - lf~decfe (tavsixe) Lopdradaı~_...:,.._ .. 
kelimesi yazıJıCbr. gelmemiştir. 

- OW, ~etmiştir efen- Reis - O 
&. ~ 

..bil - Madam Mu.----.:-_,.... 7oftlalf 

avukatı ,·ardı, <lir lkl defa 
bu A' ukatla göriışmiye gitti. 

Reis - Siz (Voker) l tanı
yor musunuz? 

- E' et, Ahmet \ efik bev
le tanışnğımdan iki ay kadar 
ev~eJ tasımıştım. Hiçbir ma-
lumatım yok iken muekkilim 
Mahmut CeWettin v.e di
ğer müekkillerim (Anglo Persi-
yan) şirketine bir obsiyon 
vermişler, ben kabu1 etmedim 

Mosyö Y okcr ; Ali Salt 
Paş:ı hazretleri ile gör~mek 
istediğini söyledi ve bana 
müracaat em, paşa hazretleri 
ile tanıştırmamı rica etti. 
Ben de kendisine bir mek· 
tup \'ererek Ali Sait paşa 
hazretlerine gönderdim. 

.f~akat derhal Ali Sait Paşa 
hazretlerine bir telgraf çeke
rek bu adamın bir İngiliz 
casusu olduğunu bildirdim. 
Mufassal bir mektubumun da 
postaya tevdi edildiğini Ye 
bu mektubum alınmayınca 

bir şey yapılmamasını bil
dirdim. 

Reis - Sonra ne oldu ? 
- Bizim Londrada bu -

lunduğumuz sırada Mısır Kıra

lı Fuat Londraya geJmişt~ 
istikbal merasimi yapılıyordu, 
otelde arkamdan bırl omu -
zuma dokundn, dönüp bak
nm, Rauf ~ görtliim. 
Yanında doktor Adnan B. de 
, ·ardL Rauf a. Parise döne . 
ceğini söyledi, benim ya
nımda Ahmet Y efik Beyi 
görünce dedi ki : 

- Bu atlamın yanında 

seni görmek istemem, sonra 
gönişüfüz._ Ve aytı)dık. 

Daha sonra Parise gittik, 
Pariste Kalifomb a oteline 
inecektik, Rauf Beye oraya 
inece~mizi söylemiş olduğum 

için gçlip. bizi soruyormuş. 
Parise geldiğimizin ikinci 

veya iiçiıncu brı.ıhü otelde bu
luştuk. 

Reis - Ne görüştüler? 
-- Hep beraber görüştük, 

lzmir sui kastinden dola) ı 
lstiklıll Mahkemesine ' erdiği 
müdafaanamenin bir suretini 
çıkardı, okudu, o kadr- Baş-

ka bir ,ey göriişmcdik. 
Rauf Bey açmış, parasız

mı~. t ç akşam Fransız Da
hiliye Nezaretinin arkasında
ki küçiık bir lokanrada bera-
ber yemek ) edik, yemek 
ücretlerini ben yerdim. 

Reis - Ahmtt V tfilt Bey 
sizden ne bdar zaman 10J1ra 
Jstanbut• geldi? 

- Bitmiyorum. Çünki ken
disilc alllcadar olmadım. 

Ahmtt Vefik B. şahidin ifa • 
delerine cevap veriyor~ 

Malı.1<enıe rtisi; bundan son
ra Ahmet Vtfit beye söz verdi. 

Ahmet Vefik bey dedi ki: 
- Londnya gideceğimiz gün 

Hüseyin Kadri bey bize haber 
göadtr<li. kendisiniu puası 
yoktu, şif.ketin göderdiği p:tra 
ikimizin Londraya kadar } ol 
masrıd1m1ı idi. 

fakat bu paranm bana ait 
olan k\Smmı da keıtÇ!i hususa
tına samtüği için kendisine ait 
olduğunu söylüyor~ 

Jiüs yiıı J(.adri Bey eyi rs1n 
biliyordu. Parayı sarfrimtst için 

kendisine bıraknuştun, Pariste 
iken Sefir fethi Beyden 5000 
frank alma1' istedi, mektubuna 
cevap gelmedi, Mös) ü (Rozent
av) dan almak istedı. Muvaffak 
olamadı,. oteJde eşyasını rehin 
bırakarlk tegayyüp etti. Ben 
Paris e k 1hca Fu t f .nılı ~ 
na{nl da bır tamdıktaıı 180 Jıra 

ç J". k lst bul ldfıri'. 
K• lSIY cevap 

Bunca müzakereden sonra 
Pasaport meaclclliıl 

havale etmeli 1- --

Yunanlılann cevabı 
Yunan sefiri M. Papa, 

hükUmetinden beklediti son 
talimah almışbr. 

Yunan talimatının metni 
ifşa edilmemekle beraber 
tereşşuh eden malumata 
göre, Yunanlılar pasaport
lar meselesinin liikeme ha
valesini teklif etmektedir. 

Reddedecellz 
Alakadarlar nezdinde 

yepbğımız tahkikata göre 
hükUmetimiz, Yunaolılann 
işi hakeme havale etmek 
suretile yeniden süründür
meJerine muvafakat etmi
yecek ve bu teklif reddo
lunacaktır. Esasen bükiimet 
Anlcarada teabit edilen iti.o 
lifname projesinde yapa· 
bileceği son tavizab yap.o 
mış ve bu esasat iizerinde 
münakaşayı kabul etm'emek 
lcararını vermiştir. Bu kara
rın tebdili için hiç bir sebep 

. yoktur. Bundan baıka, 
Türlciyenin dahili hakimi· 
yetine taalluk eden pasa· 
port meselesinde hakem 
kabulü imkansız görülmek· 
tedir. 
Yeni m'l&aadlıt yok -

TIJlullrt Atyıııe1 heyetleri 

1ki aenedenberi TilrktJıe " 
Yunan•studa icrayı fuliyet 
eden mulıtdit takdiri kıymet 
heyetlerinin latvı takmnır ebDİt" 
tir. 

&tmurablıasıauı T evlik Ki-
mıl bey dün bu me-eie Mk• 
kında mubarrlrimlze ıu tı..batı 
vcrmiftir: 

•Mozderat umumi maavaıa 

eea üzerine de"8l dllit w 
pyd mbdil emllkia cetlet
lere intiblı iki ..... bW 
edılmip. 

Bu vaziyet Urflllllda takdiri 
kıypt heyetleriıün vücudıma 
IOzum blmamıfbr. Komll)'olll 
fuzull m.nftaaı brtarmlk içlli 
bu heyetlerin lljTJ dtlllB.._. 
ti. Bu ....._ bllarlf reillerle 
g&iiflüm. Mutabık bldlk- y • 
rın avdet edecek olu M. O.. 
yamandopulotla da telDll ede· 
ceğim. Bunların llpsa için l:o • 
misyonun bir kararma ihtlyaç 
vardar. fstanbul ft Gltneltile 
tllt komüyonlln pmdlbk a-.. 
~. 

Yeni yollar 
Ankara 20 - Yunan se-

firi M. Papanın bugün Ha- En son usüllerle 
riciye vekillni ziyareti muh· inşa ettirilecek 
temeldir. Sefirin imparator- Geçenlerde Nafia vekili RedP 
luk pasaportu ile giden Rum· Beyin ri11Ktiade bir kollll'• 
lar meselesinin hakeme ha· toplanma~ ve bu konırede yeni 
valesini teklif etmesi muh· yol kanununun tatbikatı Oıe-
temeldir. rinde görüşü miştO. 

HükGme timiz uyuşmak Kongreye iştirak edenlerdell 
ikiacl lllllltaka (J.tanbul-Tnıllfll 

için her türlü fedakirlıfı müfettişi Yunus Bahtiyar B. 
yapmışhr. Yeni m6saadatta ıcaınata kongre hakkında şu ma 
balunmiya imJcin yoktur· vermiştir. • 
Esuea bu bıWp dahili lca- _Vekil ve müsteşar eeyı.-
nunlarımıza da muhaliftir. riyasetinde vckltet erkAaile mli
Bu sebeple ret cevabı ver- f cttişler, yeni yol kanunu bak· 
memiz muhakkaktır. kmda müzakerede bulunduklll'I 
lsr1tr edecelclermfl.. gibi müfettitier fnlllh nail 
Atina 19 (F oı) - Yunan hakkında hasıl ettikkrl _.a • 

hükilmeti, telgrafla M. Pa- matı izhar etanitlerctir· JG1 
paya talimat gönderdi. M. Bu meyanda eski tarzda 
Papanın T eYlik RWtü beyte i11f111DID mahzurlan ~ 
yarınki (bugüq) mülilcabnda tır. Yolların asri 
Yunan hükiimetiniıı cevabı göre yapılması tab~ ~ 
bildirilkektir. tir. Veni yollarla etkilt~ &1ıi 

kını size iıah edePn· Yaphfım tahkikata göre yollarda henfiı tesviyd tiirıbb• 
bu talimatla Yunan hülce- t5 san-esaslaşmadaıı fızeriı)e lO, .-.._ 
meti, Osmanh ıuısaportunu ... •-onur w • · .-- tunet!'o kırma ......, • 
hamil olan lstanbullu Rum· silindir geçfrilinff. vc:_R!!! 
lann avdeti ve bunlara ait az zamanöa boılllıarak .,...._. 
emlakin istirdadı hususunda iı>tifade tamamile akiJ.11 bil~ 
ı ... r edecektir. yordu. tanetf 

H. Holftat gUtl Veni umumi yoll nn meVolllf 
Mübadele komisyonu bi- çok mükemmel oladlktır. wsda 

asfalt ve ya buna b et 
taraf reisi M. Holftat dünkü in~ edilecektir. fatı 
ekspresle Avrupaya hareket Bu sene yolların ıstı~ in 
etmiştir. Mumaileyh doğruca ve bazı bDyük k ril ~ 
Norveçe gidecek ve on beş iJ1fllh yapllacaJchr. V Y ~ 
gün zarfında hususi işlerini kendflerinı terkedilen llJSlf ~n 

k evcut ıo 
tanzim ettikten sonra tdı· paruüe anca e edecekler, 
rimize avdet edecektir.Ko- lıüsuü 1 alde idam n nrntet 

iki vlljyet arasında ~ 
misyon riyasetini bu müddet iltisak nottaıannı da fJllA ~ 
zarfında vekaleten M.Riva.s ceklerdir. ,Adrlk bu IOA le P. 
ifa edecektir. M. Holştatla . t vekaltÜA la ~ 
birlikte, takdiri kıymet ko- :: olacaklJr. = 
misyonları müfettişi bitaraf 1 
M. Rokerka da memleketine [ ı<arl ınetctaJDU 
gitmiştir . Takdiri kıymet lGı ra J » 
müfetti•likleri ilga edildiğin· « Nca ••O 

y ,L UDelD8 tef• 
den mumaileyh avdet et· Şu kO k ıalyetn ( ) 

miy~ktir . lavha olarak k~yduium .:
1 
ı::e. 

f>#.yllf'lllJnıloplos geH,or udan bafka te11nin manda ·-~ 
• hh ..IUAo. ldm GalatM11'81 mgu.., yunan heyeti nıura asa ,...UN 1 ma-

reiei Diyamandopulos An· 11111)'1 ftnlin~ ı::.:;.. . 
karadan hareketini bildir· hallid gaderine 3 1 /2 _. 
mittir. Bugün plarimiae .mu- Hemen heme ' 
vasalab bcklmmektedir . ~ ...... 
Y\IDU müıpviri Mamapo.. ~deki 
loa da benber ~ektedir. keadt memlek dmd 
Aokadda •bidelem..,..._ 
~ ... -........... 

amattıı Mıel de 



. VAKiT ' 1 Temmz 
~~~~~!!!!!!'l!!B!'l!!'"'!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!Bl!l!mll!mmm!!i!l!l!!!!!Bll!! ... 

çıiO~ihtildfına Amerika ile Fransa da ·:k~nşıyD 
( tr 1rtf(-.~T~ ) fi_n Çinliler bir konfe~ans a~tine Rize felaketzedelerine [ 'l/;;,,.!; u;JJ. IL.-11-· ..... ~-.-J : :z4 

's-0 .il. ""'5'.11.ll JI. ve Rus mevkuflarım tahlıyeye Hl/d/iahm" ı.ıan!ul m"~"'""'"' ~ ruwec:u.w J 
h t t h b 1 

Rize ye havalisi felaketzedelerine (f' 
~- Ilır~ 11 azır u unduklarını bildirdiler mahsus olmak uzere ismini bildir. Tetkik seyahati ~ Em~ne~ {enri k 

Rus 

(iJ.I. 11. \IJi. -- lerın iz acından kurt 

H b d d miyen bir Hanımefendi tarafından Ali iktisat meclisi aza- t 

lılJrlıi 
J'una nl ıla n /1 111agİıi ln) ·eti~ µ;iriş ti klcri 

~erk/izc.ştill Ul<isı df'nwlcti 
-2l-

Y 1 ı ' ...... t • lıi,_·,.vi hem ·ı ~.:ııı!ı ,.e şiddeıli oldu . Yuı.an-unan ı ar ,.,.... " ; · 
- mu,·•ffc:l:tvct lılnr l 8.0JO 'l.a)'iat \'ermişler , 

~evknlcepi l>u " J 

d h r 1 ıı 1 TurUer bu kndar za"iata um-ama· kaıarıını~Lrd r, n a a7. a .tı· 1 ,. L' 

b • k · · .J ·ar ,·olunu mokla beraber C!ir \'ermışlcrdi. 
lıye iı rnc ıçın Gem • 

yaptırmı~la, fakat Türk orı:iu:tt· 1 lkı ordu d:ı ıcıyı illharile müsavi 

nu imha edrınedikten İıi\~kr. 1

1

. Gibi id:. Biraz is!i:-aİıa'ten sonra 

onuu bir bsmın: bil<· imha mücade!e de\'am edebilirdi. Fa-

cdeı:ı<'mi§dır. 1 kat Yunanlılar, kendilerini öyle 

ll:t ıanrfın maktul \'e mcc· 
1 

bir siyasi · sevkulceyşi vaziyete 

ruhları h"men ayni idi, yedi 1 ntınışlardı ki kat'ı bir nıu::affc
lıin ile ,ı-ki .. bn~ :ıresındn idi. ı riyettcn başka her şey onlar için 

Yalnız Turkler 40GO esir de ı'. mağlObiyetıen farhızdı. Türkler 

\ il için vnı.iyet aksine idi . Onlar 
VC"r:ni' er<. • 

Bu harekeli tak!p eden kısa · için kat 'f bir mağlubiyetten başka 

bir teı;ekı uf <>snasında iki ordu her şey, zaferdi . Tiırklerc ku-

ı;•enıdcn fİ:i:ds afhn için hazır· mandanlık eden reis lçfa , bu 

l~nınış lardı Y l:nanlıfor demir yolu cihetlerin biri de gizli değildi . 
ve yol munakalr!ını : .. lsh cttil~r iki taraf Eylülün 9una kadar 

müt~hr.rrik vasıtalarını tanıir,500 ordulıınn• tanzım ıle m~gt.ıl 
kan:yoıı, 2003 dc:ve \'e 300:> oldular. 

ökilz wnban toplıyarak~ nakli Kemal pa~·. Yunanlıların ı 
,·aııitıılarını tnhiyc ettiler . istirahat ettiklerinden veya yeni 

• Ne.kit \'C!:ait ve le\'a1.ım lt!barilc lıir taarruz içın hazırlandıkların-
du~mıınındı:ın daha ç.ok fakir dan, veya çekilmekte oldukla-

ohm Mustafa Kemal, a.-kerlerinin rından şüphe ediyor~en, ayni 

ıevcelerini' \"e kızlarını davet gün, Yunan tarruzunun nihayet-

cdQrck nakliye işlcrile i~Ugaii lendiğtne karar vermiş ve umu-

onlara tcrketti. Muharebe esn:ı- mi bir ınukabıl taarruzu emret· 
ıında Türk kedınlan sayısız r.ıişti. 

köylerden gıda, ıu ve tn!r leva· 

nmı ta~ıyor ve bunlsn milli 

rdıber ,.e reisin Yunanlılara 

kar~ı curmak i:.tediği Sakarya· 

r.m şarkında bir münhaniye 

yığıyoriardı. 

ar in e i arei örfiye var! merkezimize 100 lira ianeten gön - b .-ı Ü için şehir civarındaki 
B ). ro (A ları perşem e gun Ierde bulunan köpekleri 

er ın, '1. .A) - Berliner Tagablat, Çin sefare· derilmiştir. Tc~ellür olunur. hareket ediyorlar 
linin Lir tebliğini neşretınektedir. Bu tebliğde Çin hü· • imha edecektir. 
1 A • • S Ali iktisat mecli azalarından Mücadde heyetleri ~ 
ımmctınırı, ovyctlerin bir konferans aktedilmesi hakkın- • Güzel san'atıar akademi- mürekkep bir heyet yakında · 
daki tekliflerini kabul etmeg" e ve komu"nı·st propaganda- sinde açılan müsabaknyi Akade- !erdeki köpekleri imha t.t 
l tei.kik scyahatına çı\.:acaktır. ten sonra tekrar ~ehiC il 
arı . yapmağa kıyam ve bu suretle Çin ile Rusya arasın· mi müdavimlerinden Sadet tia- T etkile heyeti en evel sey· ' 
dakı muahedeleri ihlal etmiş olan Sovyet ajanlarını ser- mm kazanmıştır. Viyanaya gön- ahatinc Karedeniz snhillerinden deki köpekleri zetıirlr. 
bes.t bırakmağa amade olduğu beyan edı'ln1ektedir. derilecek, bir sene staj göre - 1 deyam edecektir. 

d 19 başlıyacaktır. • Sıhhiye vekaleti, 1st•0 
. ~on ra, (A. A) - Royter ajansının Tokyodan cektir. Bunlarda tetkik edilecek mes-- ı1 f. 
ıstıhbarına nazaran Harbinde idarei örfiye ilan idilmiştir. Sıhhiye miidürlyetinc 
Şeh . k A 1 1 Tediye günleri ele memleketin . h<lngi yerinde bir emir göndermiştir. 

rı mez ur a ıa isine hitaben neşrolunan bir beyanna- zı'raat, hangi tarafıİıda sanayi ı h d 1 i\1 ı H · emirde, doktora imti 
mc e yan ış haber işaa edenlerin idam cezasile tecziye ! a iye vekaletinden: :ı.zı- muvahktır? meselesidir. 1 ıı 
edilecekleri bildirilmektedir. nece merkez tcdiyatının haf- · girmemiş ve sadece sta 

l't. Heyet aeyahata önümüzdeki ,. dişçi mektebini ikmal et 
oskova gazeteleri neler yatıyorlar? tadn iiç gtine hasredilerek perşembe günü çıkacaktır. 1 bulunanların " diş dokc~ori 

M k -18 (A - l - ç -b d (2000) ikibin liraya kadnr i os ov&, .A) - Gazete er, inin ceva mı şi - Seyahata Ali ktisat meclisi ı unvanını kullanmıya h 
d ti t kb'I ç h k olan mebaliğin pazar, sah ve e e a ı t etmekte ve buna in Ü iimetinin Rusyaya umumt katibi Nurullah E.!at B. olmadığı, binaenaleyh bll 
ka t h ·k d d pcrşembl! günlerinde ve bun-

rşı a rı · amiz harekatına evam e eceğinin delilini riyaset edece~tir. van ve ibareyi ihtiva t• 
·· k d 1 Ç d dan frızJa oJanlnnn da yal- 1 gorme te i:. zvestiya diyor ki: " in notasında mün e- .. Heyete dahil olan aı.alar tnbelMarm indirilmesi Ll1 

· nız salı günii tediye oluna-
nç propaganda İltihamları bermutat sarih vekayia istinat licaret mektebi müderrislerinden munu bildirmektedir. Bll t 
t · B d · il 1 cağı mukaddema i!An edilmiş 

e ınıyor. u ittihamlar şark emıryo arına karşı yapı an Vehbi, •Umendeferler müdürü rin tatbikına ba~lanmışor• 
· k h k ll idi. :\llinakasa veya m li7.aye- v l~ 

gayrı anuni icraat hakkında iza at vermemek için u a- Muhtar, Madenci Rifat KAmil tımbulda doktora jo:ıC 
1 h k delere iştirak etmek üzere 

nı mış boş cümlelerdir. Sovyet ü umeti kat'ı münase· vermis pek az dis dok 
b k mal sandıklanna emaneten ticaret borsaıı reisi Murat, zl- · · ı.. 

ete mecbur kaldise bu vaziyetin tahammül edilmiyece vardır, bu sebeple bir ço~ 
b

. k bırakılan mebalilfin esnayi raat mektebi müderislerinden ....,ı 
ır şc il almış olmasındandır. n şimdiki tabelAJarmı iııdirw 

ı iadesinde miktarı (2000) iki Aziz beylerdir. 
Sovyet Rusyada herke~ bi iyokr ki munhasıran Çin bin lirndan fazla dahi olsa • Ali karar heyetine iltihak ve yalnız '" dişçi ,, ibare· 

hükumetinin mes'ul oldugy u bu in ıtaı münasebat yalnız ihtiva eden tabel,~lf'r kO) 
h f c r •e r .. n etmek üzre Ankııraya giden M u 

Çini idare eden gruı>un mevkiini değil, ademi müsavata a t:ının muayyen cc ı) gu • 
1 · J ı e Merkez kumandam Eınin Paşa -

istinat eden muahedeler aleyhindeki mücadelelerinde Çin en ° an pıızar, sa 1 ve P r-
h ·· 1 · d te - · ·e nııı yerine YekAJeten Binicilik 

ınilliyctpervcrlerini de müşkül vaziyete düşürecektir. in- şem e gun erın c svı) 
ı b·ı ıt' h ilıl mektebi müdürü Miralay fer -

giltere münasebat Sovyet şark hudutlarının büyük bir 0 una ı ecebı tııvzı an · 11 

t k 
olunur. l lıııt B. tayin olunmuştur. 

kısmının emniyeti meselesini or aya çı armıştır. Binaen-
aleyh, Sovyet Rusy~l için icap eden bütün müdafaa tet
birlcrinc müracaat etmek mecburiyetindedir. Bu müda
faa tetbirlerinin mahiyeti vaziyetin ileride alacağı şekle 
bağlıdır. 

Amerikanın müdahelesı : 
Vashington, 19 (A.A.) - Amerika hükumeti Çin ve 

Rusya hlikumcdcrinin dikkat nazarını ikisisinin de harbi 
ıncn'c matuf Kello~ misııkını imza etmiş oldukları keyfiye

tine celbetmi~tir. 
Amerikanın bu teşebbi.isü Rusya ile Çin arasında harp 

tehlikeleri baş göstermiş olmasından ileri gelmektedir. 
Fransa nasihat ediyor 
Paris, 19 (A.A.)- 1\1. Briand, Çin ile Rusyanın si_yasi 

miiıne!iillcri l\J. Knolu ile :.\1. Dovgalcskiyi biribiri arkasından 
kabul etmiş ve müscllfth bir ihtilafın önti alınabilmesi için 

kendilerine itidal ta\'siyc eylemiştir. 

livc nazırı, ~I. Troçki ııin evn~la tıbhi bir tednYiye ihtiyaç 
gösteren ah\•ali sıhhiyesinin, saniyen tctehbuatı ilmiyede bu
lunmak ve kendi tercünıei halinin tab ve ne~rine bi:a.at 
nezaret etmek gibi e:ıhabı ileri siirdü~iinLi söylemiş ve 
demiştir ki : 

i\t Troçkinin ingilcereye gelmesine m(isaade ediidıt~l 
takdirde kendisinin umuru dahiliyemize müdahale etmiyccc
ğine ve hiçh\r mitinge i~tirnk cylemiyeceğinc Ye memleke
timizde herhanğl bir siyasi rol oynamıyncağıntı dair 
mumaileyh, namına bazı kimseler tarnhndan hUkômete teminat 
veril mişt\r. 

yn mecbur kalacaklardır. 

• DiYriğin Danişmet rı• 
yesi ınlidiirti Tahsin iJCl . \ 
dört arkadaşı çok f ec• , 
vahşiyane bir surette ı.s0 

<lilmi~tir. V nk'a ~u sure~ 
olmu tur: 

Tahsin Bey 
kişi olduğu halde bir ıc1~ 
ten dönerken nahiye h•1 

du i.izerindc, eski.dcnocrl .;-
' kavctlc melM ve maruf Cı 

~ 
on beş kadar mliscltah '-1 

tarafından çevrilmiş, )'~~ı(. 
daki dört şnhısla birl1~ 
mavzer kurşunu ile öldlİ'1 

müştür. Şakiler yalnız bı:$ 
darla iktifa etmiyerek b!l;~ 
rını tlifenk ~dipçiği)Jc cı0 
ten sonra firar etmi~IcrdifJ 

Yunanlılar Afiycnkarahisarı 

cephes!ne blr fırkı;. gönderdikten 

sonrıı r~l•stosun 10 uncu gün.i 

yeni.-len hareketı: geıliler. Yu· 

Yunanlıfor, muvaff:ıkiyetli bir 

surette musırrana mukavemet 

ettiler. Fakat sevkulceysr vazi

yet 0 hdar teh\ikeli idi ki 

kıral Kostantin EylOlün ) J in· 

de Sakarya nehrinin garbına 
geçmiye l-llf"ar vermi~ ve bu 

rıcat meha:-ctlc ı.kmal edilmişti,, 

fakt bu rlcat, Yunan harbinin 

adem\ mJvt1Hn:.ıyetle nihayet

lendi~lni ifnde ediyordu. Ordu· 

lııı Eskişehır cenubunda bir 

hat üzerinde idiler. 

1 
Japonya m-lldahale etmiyeck 
I..ondrıı, 16 (AA) - Tokyodnn Vail .i\Iail gazetesine 

ı bildiriliyor: Tokyo hüki.'ımeti Japonyanın l\Iançoridcki mena
fii tehlikeye dlişmcdikçc Rus • Çin ihti!Mına hııctn. l~undan 

M. Troçkinin bu müracaatı hnkkındn ·~ovyet lıtikumetin
dcn bugline kadar hiç bir tcbliJt yapılmamıştır. l\J. Tmçkiııin 
lngiltcreye ademi kabuliinc dair hükômeti subıkaca verilen 
kurar uzun cecmmiilden sonra ittihaz olunmuştur. Muınaiicv
hin lngilterede pek muhterizane oturacağını hiikt"ımete temin 
etmiş olan zevatın hiisnii niyeti hükL,metçc bir dakika bile 
daii şüphe göriilmemiştir. 

Ancak hlikômet i\J. Troçkinin lngiltereyc gelmesine ml!

snadc edildiği takdirde sui niyet sahibi bazı kimselerin mak
satlarınm terviç ve intacı için mumaill·yhin burada buluııın· 
sından her h:ıkk istifade etmiye kalkı~acaklarım hiikt'ıınctin 

zannetmesi için bir takım sebepler vardır. Bu takdirde .\J. 
Troçki bir miı~kfüıt ve gaile membaı kesilecek olursa hiiln\
mec onun lngiltereden mlifarakatini temin edecek iktıdarı 

acaba haiz olacak mıdır? 

* Paris ıefiri Fethi B. b•t~ı 
lamet Pa\ll Hz. ini ziyaretle 
müddet g~rüşm~tür. ~ 

Fethi B. bu haftll içinde A 
raya gidecektir ıf, 

Franaıı. aefiri kont dö Şa~~ 
evvelki g~n Büyükdereye Ç1 ~Şj 
Necmeddin Molla Beyin yeJU , 
lerinde misafir bulunan Parıs 1 

firimiz Fethi Beyi ziyaret ctııı1iJ 

, 
nalıların 75003 siltıhı vardı. 

Bunun (50.0CO)i taaruza lşt;ilık 

cdcbilırlcrdi. Türklerln 70000 
silühı mr.\'Cullu. Bunlıınn(44000)i 

Sakar~ ıı nenri üzerinde topla:ı

lamı~lar (80QQ)i demir yolu 

ı!e ,,.e yü:-üycrek Adanada.ı 

gcliyorlıırdı. Yunanlılnrın kauı~.- l 
dıklaı: E .. ~işehlr ınuvaffnkiycli 

mtıtefikler üzerind~ bir tesir 

icra ctmedi~inden ounlu ayın 

J 4 ür.dc, Pariste, bitıuaf kalma

na ka·r.r verdiler. 

.AğuslO!:t:n 24ündc muharebe 

bı:~bdı. Yunanlıinrın esas itiba

ri!e piAnı Yur.::mlıları ccııuptan 

ihata etmekti. F abt Türkler 

a kederini sağd:ın sola naklet· 

mcktc cldul.hırından son daki· 

knd:ı plln dcğiştirilmtı. ve 
Y npaıı Hnmam istikametinde 

Türk merkezini ylkmnğa karar 

,·crıni~lerdi. Bum:nln bernber 

ilk ve tnühim hnreketlcr ce

nubi cenahta görülmüş, bu da 

merkez ve solun ilerlemesine 

ynrdım elemişti. 

On giln devem eden mu' a ·!be 

ernn!mda Türkler Yunanlıların 

muvasala h:ıttına hücum 

etıni~ler, Yunanlılar mühimınat 

mevadı gıdalye , hatta su fık

tamııdan mustarip oldukları 

halde Türkleri on mtl geri 

atmışlar , fakat idari hatalar yü

zünden beklenen muvaffakiyeti 

kazanamamışlardı. Eylülün4ünde 

iki taraf yorulmuflU • lkısı de 

teveklcufe mecbur kalıncıya 

karlar harbetml~ ve bütün ihtiyat 

kuvvetini sarf el mitti. Muharebe 

* Y e:ıl btr levassut fırsatı ha-
~ıl olmuştu. Ben de ıu matb~ 

muhturayı neşr~ttim : 

Yunanfsian ve Türk.iyeye 
Eylul 26, 192l 

Yunanlıların Ankaraya karıı 

nıkubulan teşebbüste uğradık

oln vahim mağlObiyet, §Arkta 

iyi bir tesviyeye dcstres olmak 

için sanih olan fırsatlara yeni 

bir fırsat ilAve etmiştir. Bu 

bir tesviyeyi temin için hakiki 

bir teşebbüsta bulunulmamnsı, 

hacaletavcr olur. 

Şarkın bu ku;mmda hasıl olan 

harabi ve sefalet • bu harabi ve 

sefaletin brıtün dünyada hasıl 

olan tefolct üzerinde nhülameh 

bu teşebbüste bulunmak için kafi 
bir sebeptir. 

Aceba , gerek Yunanistan 

gerek Türkiyenfn halın için bir 
tesviyeye cleslres olmak üzre 

tcvassutta bulunmak zamam h~ 
lol etmemiş midir ? Şimdiye 

kadar dökülen kan ile şimdiye 
kadar vuku bulan harp , iki 

tarafı da sulha teşvik eder mahi

yettedir. 
fBllmedl) 

Zayi 
Üsküdilr askerhk şubesinin 

namıma muharrer vesikasını 1 9 
temmuz 929 da zayi eylediğim 

cihetle mezkor vesikanın hükmü 
olmadığı ilan oltinur. 
Üsküdar HacıHe.ma hatun ma

hallesi, Bülbül dere cadd~si No 

13 Abdi ~lu Mustafa tevellüt 31 1 

bir hep çıksa bile müdahale ctmcmcğc karar 'crmıştır. . 
Tokyo, J 9 (A.A.)- yerli gazeteler, Çinin şark demır 

yoluna Çin trafından vnz'ıyct olunrmı:-ını tenkit ve bu hare
keti unf ve huşunete mii tenit olnrak rav~if eyle~~klc bera
ber Sovyet hüJ...---Umctinin harakct tarwıdaki scrtl~ı;ı de .~a.y
dcyle•nektcdir. Ni,ini~i gazetesi bu hareketi (h:ıddın<len zı) a
de :.\miranc) Hoşi g:ı:r.ctc i de biraz (mucaazzimanc) bulm:ık 
tadır. 

Tokyo gazeteleri Rusya.Çin hududunda fdaha şimdiden 
müteaddit nnisadcmeler olduğuna dair ortaya çı~arılan şa)~l
nlara inanmıyor. Bu gazecclcrc göre umuml intıba harbın 
önü alınacağı merkezindedir 

Nivyorkfa nümayi~ler: 
Nivyork, 19 (A. A) - Nivyortaki Çin ko~soloshanesi 

önünde bugün akşam üzeri Rus komünistlerı tarafından 
bir nümayiş yapılmıştır. Nümayiş yapılan yerlere mühim 
zabıta kuvvetleri gönderilmiştir. 

Almanya tarafeyn meııaflini himaye edecek 

Londra, 19 ( A.A ) _ Berlinden Royter Ajansına 
bildiriliyor: Almanya hükumeti Rusyadaki Çin ve Çin
deki Rus menafiinin himayesini deruhte etmiştir. 
Posta münakal&fıda munkati 

Moskova, 20 (A.A) _ Tas r,iansı, Sovyet posta 
k~miserliğinin beynelmilel posta Hürosuna,bu~d~n böyle 
~ıne Sovyet Rusyadan posta gön_derilmeyeceğını ve .t~a~
sıt olarak gönderilecek postalarında Japonya ve. Vıla~ı
\'Ostok tarikile gönderilmesi lüzumiinu bildiren hır teblığ 
hazırklmaktadır. 

Mo5kovada mitingler 
Moskova, 20 (A.A) _ Her tarafta akdoJunan içtima 

ve mitinglerde Çin Şark şimendiferleri ihtilafı dolayı
sile alman kuvvetli vaziyet takdir edilmekte, Çinle kat'ı 
münasebat etmek kararı tasvip olunmaktadır. Amel~ ve 
memurların teşebbüslcrile bir çok müesseselerde muda-
faa ianeleri toplanmaktadır. Matbuat Moskova. fabrika
ları amelesinin bir beyannamesini neşretmektedır. Bunda 
üçüncü sanayi istikrazı akdinde--- istical göserilmeşi talep 
edilmekte ve hususi teşebbüslerle ank, tayyare ve gemi 
için ianeler toplacak teşkilat yapıldığı bildirilmektedir. 

T roçki hakında avam kamarasında , 

geçen ~utaklre . . .... .. 
Londra, 19 (A.A) - lngiftcrc~c yerfcşcbılın~sınc mu-

saadc edilmesi için l\j. Tröçki•ta;au~dan •tn!ilccie hük_ume
tine 'ukubulnn tahriri mufacaatın metin ve iı1eali hakkında 
avam k~arıısında sorulan bir kaç suale cevap veren dahi-

Efganistanda bir cinayet 
Peşavcr, 19 ( A. A ) - Kabilden Röyter ajansına gelen bazı 

haperlere nazaran Emanullahııı bcıba cilıetindeıı karde~i olan .. 
Hidayetullah ile taraftarlarmdan üç kişi Habibullah tunfındaıı 
boğdurulınuşt ur. 

İngilterede sıcak dalgası 
Londra, 19 (A.A.) - lngilccrede sıcak dalgası devam 

etmektedir. Kuraklık hascbile su kump:ınyası ahaliye verilen 
su miktarını tahdit etmiştir. Di~cr taraftan halka hitaben 
neşredilen lıir bey:ınname<lc suyun israf olunmaması ta\•siyc 
edilmektedir. 

Roman yada keşfedilen casusluk 
Bükreı , 19 (A.A.) - Besarabyada Baltı.i askerlik ıubcsinde 

14 üncü fırkaya alt bir askeri vesika bir kaç günden beri kayhol
mu~tu. Vesika dün buronun ııobasında bulunmuştur . V es:kanın 
Sovyet ajanları tarafından kandırılmıı bir kimse tarafından fotoğ· 
rafisi ve kopyası alınmak üzere aşınldığı zannedilmektedir . Bir 
yüzbaıı ve bir onbaşı tevkif edilmiştir. 

Beynelmilel neşriyat sergisi 
Londra, 20 (A.A.)- Önümüzdeki ay zarfındn Berlınde tcp

lanacak olan beynelmilel neşriyat sergisine i~tlrak edecek ingiliz 
heyeti 236 azadan mürekkep olacaktır . Heyete maruf gazete 
sahiplerinden Lord Riddel riyaset edecektir. Sabık Hindistan nnzın 
Lord Birkenhead , 12 ağustosta verilecek olan ziyafette büyük 
Britanya namına söı. söyliyecektir. 

Budapeştede feci bir kaza 
Budapeşte, 19 (A.A.) - Endaht talimgabında yapılan en

daht tecrübelerinde bir obüs patlamış bir yüzbaşı, iki zabit veld
lı ve bir askeri öldürmüş ve bir çoklarını da yaralamıştır. Derhal 
gönderilen tahkikat komisyonu hiç bir hatta ~apılmadığını tesbit 
etmemlıtir. İnfilakın sebebi tamamile teknik mahiyettedir. 

Balkanlarda neler oluyor? 
Belgrad, 20 . (A. A) - Arnavutluk hududu üzerinde kain 

1
Gostivardan bildirildiğine nazaran bir kaç oakl ~oye baskın 
yaparak üç köyhlnün eşyasını, parasını ve sürülertni alıp kaçmııtır. 

Belgrad, 20 (A. A} ~ Bossliegratıan •. alınan bir habere 
göre dün gece altı meçhul ıahıs ıehir civarındaki bir cepane 
deposuna girmeğe çalıım11tır. Nöbetçiler bunları kaçmaAa mecbur 

etmııtir, 

* Şehremaneti Karaağaçtı 1" 
i5tihsalatını çoğaltmalc üzere f 
pavyon daha inşa etıinnl~ti. fJıl ~ 
retle buz iıtihsalatı 50 ıond&ll 
tona çıkanlacaktır. n· 

• Mulıascbei uıınımire ~-$ 
dürü Faik B. rnezunen /\r..ı 
radan şehrimize eelmiştir· 1 

B. « 929 senesi m:di vıııi: .... 
927 ye nisbetlc dal:a iY1 ~ 
Veni seneye hiç borç bı~J~ 
madan girildi » demektedır· ~ 

11 Sıhhii·e vekiii Refi", 
Londraya geçen p:ızar C

1 

vasıl olmuştur. 
1 • 1 1 

• Doyçe Ory:uıt dauKll 
., .. 

kfımete borçln bulundugı 
yüz bin lir:ınm tediyesi 1ııı5 c• 
tıtıııda çıkan ihtilfıfı Jı:ıJletı1'1 , 
fızre o-cçeıılerde Ank:ırR)'ıt ~ 

b or~· 
den bankanın direktörü M· 
dün şehrimize gelmiştir· f 

M. Orost «Aıı!rnradaıı ~J' 

ııikbinlikle ayrıldım. vıı~~ 1 1 
itilaf husule geleceğini 1 

ediyorum » demiştir. ~r 

• Veni }·angın sigorta ~ıır,cO 
sinin tatbikine dünden ıtıl>' 
ba~lanacaktır. zr) 

• Aııkar:ıdan gelen · ~ıı~'' 
Bey : « Veni ispirto fabrı -etı 

r: )"d • ' t1e) .. 
nın Lr~y ı c ınşasına . f~" 
vddlece karar verilıniştır· 11dJ 
.k . . t t• iklltı ( n a ıçııı yer ve su e ı< ıiı 

erer ıt· bulunmak üzre yakında eceli 
bir heyeti fenniye gönder 51 
Bu ispiri·) fabrikası lJı~ tif· .. 
içinde yapılacaktır.» dc1.ı\~ 1ıı'~ 

• Erzurum kız ıııu:ıJlıtı •1ıııı' . ıı .... 
tebi talebelerinden bıt' etıı1ı; 
tentürdiyot içerek i!1tilıll~şll 1 ıı 
tir. Genç kızın, bır ıı DıJ~~ 
ile mevcut rabıtasının eJlcJİ~~ 
ınasmdan korkarakfd ~rr· ~ 
öldütdüğü söyleıınıe~·e 

11 
tl1 

.ı....;,,de {ı 
·Edirne muallinık1 ~: ııe> 

rekkep · 20 kişilik bit r~ıl 
berayi tetkikat 13ul~ 
eidecektir. ~ 



Vakıf paralar mü

dürl~ğiinden: . 
iliizoycdc U."T:ız 
bebeli No. 
Lira 

( lcrtıu nııun 1 5eıntJ meşhuru llc
clns ~·e mllştcr:ıilıl::ı 

300 22071 Sülcymaniyede Hocahamza m:ı
halJcsinde izzet Bey sokağında 

cedit 9 No. üç kattrı; sekiz oda 

bir sandık odası iki taşlık iki sofa 

bir methal bir mutfak blr hamam 

ve Hd halayı muhtevi ve 345 

zira arsanın 200 zirA mahallinde 

mebni 2500 lira kıymeti mu· 

hammencli ahşap· hanenin tama-

Borçlunun 
ismi 

• 

mı. Kasketçi Hacı Hasan ~f. veresesi 

lOO 22095 Üsküdarda Sel!miall efendi ma

hallesinde hamam sok:ı~nda ce· 

dit N. 12 üç kamı yedi oda iki 
sof:ı bir taşlık bir methal bir 

mutfak bir balA ve bir kileri 
muhtevi Ye 580 ziri arsanın l 23 
zirA mııhallinde mebni 782 Ura 
kıymeti muhammenli a~~p ha-

nenin tamamı. Feride ve Fehmiye H lar. 

418 22022 Boğaziçinde Mlıgünc!'e Mirgün 

mahaJlcsinde Muvakkithane cad

desinde N. 44 fevkinde oda ve 

halayı müştemil ve ı 06 zirA ar
sanın 52 zira mahallinde mebni 

4 I 8 lira loymetl muhammcneli 

k~rgir düillnın tamamı. İbrahim Teville B. 

ıooo 22106 Hocapaşada Karaklhüseyinçelebl 
mahallesinde bahçe sokağında 

cedit No. 12 ve altı bodurum 
olmak üzere zemin katında: met-

hal taşlık, ild od~ halA haricen 
müsakkaf mutfak blr od~ birinci, 
ikinci ve üçüncü katlannda: üçer 

oda birer sofa birer ha!A ve çatı 
katında: ild od~ taraça ve halA· 
yı muhtevi ve ı 52 zira arsanın 

140 7Jr~ mahallinde mebni 7608 

lira kıymeti muhammenell kArgir 
otelin nısıf hissesi Hasan Lt)tfi B.ve Saadet R 

300 22136 Kadıköyiinde R1simpaşa mahalle~ 
sinde Rırhtım iskelesi sokağında 

cedit No. 7 J, 73, 7 5 bir sakıf 

ı:ıltmda üç bap dükkılnın nısıf 

hissesi. kıymeti muhammenesi 
( 1350 ) liradır. 

l\Iahmut Mustafa B. ve Sadberk R 

250 22 ı 53 Bnyazıtta Saraçisak mahallesindı: 
mabeyinci çeşmesi sokağında ce

dit No. 9 ve boduruın katında 

bir oda bir mutfak kömürlük 
umin katında methal ilci oda 

' 2000 22186 

ha!A birinci katında ı ild oda ve 

balAyı muhtevi ve 68 zira arsa· 

mn 52 zi:A m~ıhailinde mebni 

ı r20 lira lavmeti muhammenell 

kArgir hanenin tamamı. Süreyya Bey 
Okçular başında Emin Bey 
mahallesinde karakol Sokağında 

cedit no.2 bir bap k:\rglr hane ile 

tahunda gene uyni ~okakta 2-1 

no. ve Bayazıt cadJesinde 127-

129 ve 131 • 133 no. beş 

bap dükkAnın nısıf hissesi mezkOr 

han zemin katında methal üç 

oda iki halayı ve birinci ve ikinci 

kııthırında dokuzar· odIL ve ikişer 

halAyı muhtevi V'! köşbaşına mil· 

sadif olup 386 ?:irA arsa üzerine 
mebni ve 12852 lira kıymed mu-
hammenelldir. Mehmet Sabri Bry 

SO 22280 Anadoluhi.sarında G~ksu Y enlma· 

hallede lkıncibayır sokalmda ce

dit No. 1 zemin katında; methal 

W. oda birinci katında; lkl oda 
halA ve mutfağı muhtevi vo 146 

zırt arsanın 11 O zirA mahallinde 

mebni 309 lira kıymed muham-
menell ahşap hanenlll tamamı. Ahmet Ala 

hizaı Yukarda clnı ve mevkii llo mttşternllAtı muharrer emlAk, 

a-1 annda göslerUen bedeller ile taJiplerl uhtealnde tabi'riir 
~uetek ihald elJ _, 
~ evv ysaerl icra kılınmış oldu&undaıı J(ild• 

.... oJın.emak üzre zamma taııp olanların bo JlAa 
~ ......_ (81) gün aarfmda ,a.ı. oo nllbe«'ndo 
ı.& *ç•s• ı.et glll sw onda OD ..... bcllı Na tp 
\'i Derdal.eu Vakıf lllnmoı lldacl ._. Maı 16. 6 
lbf Plflllr müdilrlllfhMt mllracelt IC ltlld ... tn p 

VAKiT Temmuz 

"ASRI MOB L YE 
.~-

Mağazamızda heı keseye uygun yatak, salon, 
yemek ve yazıhane takım1arile karyolalarımız 
rekabet kabul e~ derecede. ehvendir. ~ir 
ziyaret iddiauuzı ispata kafidir. lstanbulda Fın- · 
cancılar yokuı~ndaıNo.27_. Telefon: 1stanbul~407. 

AHMET FEVZi _ · 
OT VE SAMAN~ Mü:fEAHHITLEHiNIN 

VE CIFTCİLERİN NAZARI DİKKı\TlNE . ~ . ... 

Meşhur I"ANZ FABRİ~ASIN{N trakt_ör!e müteh~rrik 
ve yevmiye yirmi ila otuz ton ot veya saman prese eden 

BAL YE PRESELERl t~~t~~~e \lleş~!r HARMAN i\IAKINEJ-'ERI 
SATIŞ MAHALLi: latanbulSirkeci Mithat Pı1,Han Ahmet Rüttll zade Mehmet Hayri 

• istanbul sa.tın 
alma komis._yonıtndau : 

,. 

Ordu ihttyaa için 30o : 350 baı top koıumu ve ·40 : 50 tuvarf 

Linek haynnı sabn alınacaktır. Talip ol.caklann bir istida tle Millt mü • 

dı. f aa whleti oelileıine müracaatları ve hadMye dalı-eat ıılvarı şube.ın- . 

den fenni, malı \'e idart mevadı ibtivn eclen şartnameyi almalan luımdır 
ırünakua gilııü aynca ilAn edilecektir. · 

h 

lstanbuJ EmvaU metruke ilinatı 
&tılıle han hı~: Galatada Kemankeş mahallesinde ' 

Halllpaşa sokağında Manukyan na mile maruf 36 odadan · 
ibaret ve asansör ve kalorifer ve elektrik ve tefkos suyu 
tesisat ve tenibattnı havi hanın hazineye ait n~sif hissesi
nin bedeli sekiz taksitte ödenmek üzere (693<'0' lira be
dcll muhammen ile ve kapalı zarf usulile 4,8,'9291tarihine 
milsadif pa7.ar günü saat 15 de müzayedesi mtikarrerdir. 
Taliplerin bedeli muhammenenin 9/ 07,5 hesabill! teminatı 
harl teklif zarflarını vakti muayyeneden cvve\ emvali 
memıke satış komisyonu.ıa tevdi etmclerL 

Şirketi hayriyed~n: .. 
Kömür vaporile getirilen kömürlerin Kuruçeıme~& · 'depoya 

tahkyeti ve depodan mavunıl'1'a tahmılı ve mavunalardan köprüde 

vapolara tevzii hammallyeti mevcut şsrtnamesl muc~lnce Eylülün · 
iptidasından ıubaren bir ~ne için münakasaya konulmut olup 

ihale! kat.iyesi ağustosun 'o~ bqtncl perıenle günü saat on altıda 
icra olunaCÜbr. T alıp oltnlann be§ ynz~' ltra temtnttl nakQi?f 
lerile uıübayast müdnrtyehne müracaatları. ı. , ... , 

lstanbuJ Şehremaneti ilanları 
$ehmnanetinden: Beledi keşfi 598 llra olan Çu~uklu Gaz 

deposu siper duvıınnm tamiri kapalı zarfl!l i'ünakasya 
koamu~,ı:ur. Taliplerin şartname almak keşif evr:ıkrnı gör
mek için her gün levazım müdürlüğüne gelm~lcri teklif 
mektuplan da ihale günü olan ı 2 agustos 929 pazartesi 
~iinü saat on beşe kadar mezkOr ınüdürlüjte fcrmclcrl. 

lstanbul be~incf (cra memur
luganJan: Kadiköyünde bele
diye karşısında ltfilyan mek
tebi · sırasında 8 numaralı 

hanede mukim iken cly~vm 
Londıranın neresinde bulun
duğu mechul müteveffa Jorj 
B.ıraçiyotl versesinden malı
d umu mösyö Jorj Teodor 
Bırçiyonaya ı Fazıl bey ve 
Zehra Hanıma Üskü<lıır -<No
terinin ı 3 a~stos 928 tarih 
,.c 927-SO I 6 numaralı senedi-

. le deyninlz olan ikl bln lira

nın maa masarifi icraiye tes
,·iyesi zımmnda tebliği muk
tıızı ihbamamenın ikAmetgA
hmır.ın meçhuliyeti hasebile 

. il!nen tebliğ edilmiş ve müd
deti kanuniycsinin müruruna 
l inaen tahtı hacze alınan 

em vali menkule ve gayrı 

mcnkulenlzin füruhtu talep 
edilmiŞ ve ikametgAhınızın 
meçhuliyetl hascbile iklnci 
i hb~ırnary:ıeni.nde i1Anı tebliğine 

· kurar · veölmlş olduğundan 

bcrmucipl karar tarihi ilAndan 
itibaren üç gün zarfında 

928- 10850 dosya numarasile 
dairci krnya müracatla tes
viyei deyin ve yahut kanu-

'# "'" nen sayapı kaJuıl bir ldraz 
~ 1.1 tlS .~.n ... 'f 
dcrm.cy.m etmcoiginiz taK.tirde 
muttrriel_yl kanuniycye teves · 
s[il <)lunacağı malô.m ve ikin
çj ihbarname makamına kaim 

olmak üzer~ ilanen tebliğ 
olunur. 

Seyrisef ain 
Merkez acenteli: Galata Köprü 

1 b 1 
IJ:,. I batında. Bey<>Alu 2562 Şube Stan U gÜmrÜK eri ._acc-nte!i:_~=-~~';_11:oam_altın--1da 

baş müdürlüğüncJen: 
Gümrük kimyahanesinde münhal 30 lira asli maaşla 

kimyagerlik için evvelce yapılan ilan üzerin·e resmen mü
racaat etmiş bulunanların müsabaka icra ediJmelC üzere 
27-7-929 cumartesi günü saat dokuz buçukta vesaiki la
zimeyi müstashiben İstanbul gümrükleri baş müdürlüğü
de hazır bulunmaları. 

Yeni 

icra ve iflas kanunu 
Şerhi 

lstanbul icra reisi Ahmet Refik Beyin '_,bu mü • 
kemmel eseri neşrolunmu§tur. Mumaileyhin~u hu· 
sustald ihtisasına göre eserin . mükemmeliyetinden 
bahsetmeksizin kariltrimize mütaleasını tavsiye ile 
iktifa ederiz. 

Fiab ~elli kuruştur. Satış merkezl~ri ·1stanbul
da V akıt, Cihan ve ikbal lcütüpaneleridir. 

l~tan6al. m~ asliye hı. 
rincl ticaret dalrainden: Mah
kemece llAnı ifilsına karar 
verilmjş olan Galatada Top
çularda 224 · numarada ı. 
.Agu,stlnis ve şeriki tlcaretha
neslnde mevcut şaraphırm vo 
şarap imaline mahsus alü vo 
edevat ve flşelırta furuhluna 
karar vedlmlş oldupdan 
mezkur malazada mevcut 
şarap ve emvali saire H 
temmwf 9i0 tadJtlne ..... 
dlf çarşamba.- kabl olma
~ takdirde ona ...,.._ 

P** mah•• ... - -
ı-. bdar ..... ~lıırcrtt 
lla clı9•r~ 

Tiyatro •• .tn~: 

Kadıköy Kutdlli Hilal 
ainemaNnda 

22 temmuz pafıi,rtesl a~ 

mı Naşit Bey • dumbullu ls
mail Ef. birlJkto , karşı karşı
ya, Hafız Ahm~~I Bey ınce
saz be.yed, ko~ komikler 
müsabakası ( BP,) 4 p. 
varyete - dans şa~ 

Trabzon ~irin~f postası 
(REŞİTP AŞA)vapuru 22T em~uz 

Pazartesi 12 de Galata rıhtımın· 

dan hareketle İnebolu, Samaun, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopaya 

gtdecek ve dönllfte Pazar ulı:ele
aıle Rize, Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu, Gireaon, Ordu, . Ünye. 

Samıun, · İnebolu. ZooguldaQa 
uArayar.Jc gelecektir. Hareket 
günü yük kııhul olunmaz. 

lımir - tfıersin sürat postası 
(MAHı\4UTŞEVKETP AŞA) 

vapııru 23- temmuz salı 12 de Galat 
nhtımından kdkaru çarıamba 
ıabah1 bire ve' akıamı lzmtrden 
kalkarak Antalya, AfAtye Menine 
gidecek ve dönOıte T atucu, 
Anamur, AIAiye, Antalya, Ku§a-

dası İzmire u~ayarak geİecektir. 

Ayvahk süral postası 
(MERSİN) vapuru 23 Temmuz 

Salı 17 de Stned nhtımından 

hare'ketle Gelibolu, Çanailale 
Küçukkuyu, Edremll, Burlıaaiye. 

AyvaLğa gidecek ~ ~ 
mezkor tskeldede ı.libe Aı... 
o~ utrayaiak geleceldir. 

Gelibolu lç!n yem rılca 
aluıır yük a1mma. 

/slanhl lcrasmJon: lk1 pk 
büfe, masa, on iki sandaJy~ 
perde vesaire 24-7-929 tari· 
hJnde çarşamba günü saat 
14 ten Jdbaren Sandal Pe
destanınde furufıt edilecelfn· 
dm tallp olanların J"llll 
maktlrde mıleellf .......,... ..... bala•,,_ ..... ·--

Posta ve telgraf levazım 
müdüriyetinden: 

kal ·rak ve mücellc. ı - Ambar ihtiyacı olan 23 em C\ 

datın tabı kapalır zarf usulile müruıkasaya konu!muşnır. 
2 - Münakasa 5 ağtıstos 929 tarihinde icra ed_ile~ğin· 
· .. 1 1 .. ek i -ın şımdideıı, 

den taliplerin !i:artname ,.c numune er gorm \L 
' · rfi tevdi için de teminat ve teklif mektuplarını h:ıvı za an 

. .. .. t on dörtte yeni 
mezkör tarihe ınüsadif pazartesı gunu saa 
postahancde mübayaat komisyonuna müracaatları. 

l . . · hastalıklan mütehassı!I 1 Iaseki ve Cerrah paşa hastane en sınır 

SlNIR HEKiMi ŞüKRO HAZIM 
lsranbul Sultan Mahmut 'fürbesL Teİefon: 2622 

İstanbul ithalat gilmriJfii 
mildD:rlüğünden: 

4 paket Sunt ipek çorap 1 
2 > lpck kurdele Tıransit 
l :ıa Suni ipek gıravat 

Bal!da muharrer beş kalem eşya 20-7-929 tarihinden ttıbaren 
~ . d n ikiye ve 

cumartesi, pazartesi, çarşamba gunlcrı saat 011 an_ 0 rüw sahi 
on dörtten on yediye kadar Manbul ithallt gum ğilti ının· 

·rwei ka yes ambannda biimüzayede tlransit olarak furuht ye 1 

icra edilece,ii ilb <>lunur. -

Devlet demiryQll~n ve li
nianları Umumi idaresinden 

ferbctona tahvil edilecek köprülere muktazi demir malzeme 

kapalı zarf usulilc münakasaya konmuştur._ d Dev-
Münakasası 4 eylül çarıamba güuil saat 16 da Ankara 

1 

let demiryollan malzeme dairesinde yap1lacaktır. 
. 1 ı ve muvak· 

Münakasaya iştirak edeceklerin tekhf mektup arın Qdür· 
kat teminat!anm aynı {!Ünde saat 15,30 a kadar umuınt m 
lük kalemine v~rmeleri Jfı.zımdır. 

. . b 'I' de Ankara· 
Talipler münakasa §artnamelcrını 5 hra muka 1 ın d n 

mağazası.ı a 
da malzeme dairesinden, lstanbulda Jiaydarpaşa 

tedarı k edebilirlt!r. -
erzak münakasası 
Ali orman mektebi r.ektor-
luğu ndan: zari usulll• 

Mektebimlzin Uç aylık erzak ve lev:ızımıkapslı 
1 .. . ·hale olan 3 

münakasaya konmuştur. iştirak için yeymı 1 aJuda 
b ·· ·· saat on temmuz 929 tarihine müsadif çarşan a gunu . 

. . .. • • •e -ve zıraıyc 
defterdarlık binası dahilmde muessesan ncarı~ 
milbayaat komisyonuna gelmeleri. 

Karyola ve battaniye 
münakasası 

-

lliaarif vekMetinden: . ·ede 
.. "nakas:ı muza) 

Orta ve musiki muallim mektepleri ihtiyacı ıçln 111u t . hı· .... 
• • 10-7-929 arı .. -

ve ıhalat kanununa tevfikan kapalı zarf usuJıle . mübayaa 
den I-1>929 tarihine kadar münakasaya vaıedilcrek li mamu
edilmesf mukarrer (400) adet karyola ile (700) ad:t _yer müs:ıdif 
l!tından batta.niyenin ihalci katiycsi 1-8-929 tarıhıne k ·syc-

• ~bayaat onu 
perşembe günü saat (15) de Maarif vekfüetı mu 
nunca yapılacaktır. ~eleri görmek 

Şartname sureti musaddakalarını almak ve. numt~ne müracaat 
isteyenlırin Mf. V. mübayyat komisyonu nyase 1 

etmeleri lüzumu ilin olunur. -
Devlet demir yolları ve liman 
ları umumi idaresinden: 

l"I 999 perşenbe günll 
30 ton üstübü münakasası 5· ey u - b·nasında yttpı· 

saat 1 O da Ankarad Devlet demir yollan ı 

lacaktı. f knıplannı ve 
d k i · tekli me Münakasaya iştirak e ece enn 15 so a katlar 

gu .. nde saat ' 
muvakkat teminatlarını aynı IA.zımdır. Talipler 
umuml müdürlük kalemine vermeleri k bilinde Ankarada 

1 . i 2 lira mu a münakasa şarmame erm d r a a mağazından 
malzeme daJresinde, lstanbulda Hay a p ş 
tedari~ edebilirler. H 

Afyon Nafia başmu-
h · di li~inden· en s D k"I ctresi~e hafriyat ve 

.ı\fyon vil!yetinde ve ıos+300 1 om · usı ve kazık 
A.... "• kJr "" harçlı ve Joıru duvar m.,.. 

çimento ve (IUUm.., . e~ . ıı9i06Ufl Cçüncü cumar• 
rekzi ameliyattan vahidi fiat uıcnaden ~ !ile ruü:ıakasaya 
teai günü l1:a1e edfimek üzere ka~Jı u ~ühandü:hklcrindrD 
konmuştur. TıUp oJlnlarm Nıbfia .ıtı bin lira krln· 

. . 
1 

. ...,__..___........ tera er ve ~ 
verılnıış eımı C•auı~- vft tt11'11111tfatldf fJamJlca 
.._ ve --"'~- bmıunun& te .. all .. ---. 
~ onu- -ııc.tefSt \'C r....
eticilmeni ,.;ı•~ ye rhlf'""ı.ınefrrfnf ....., ..,._.,. 
alına le &ere ınu. , •• entl ad'& bqnta..d...,,_ -



' IEQM ~ARTlARI: 
Cazeteml&de çıkan yazı ve 

ıreaimlerin b<ttiln haklan mahl=dur 
Tlirklyede Hariçte Gaıeteye gönderilecek mcttuplarm \herine 

Kunış ~. Kuruş 

1

1 idare içinse (idare), yazıya aitse ( Yezı ) 
J Aylıtı 150 000 l~aretf lonu{rt'alıdır 
3 • 400 EOO Buılırnyan aıelrtuplano ladutnden, lnsmntl· 
6 • 750 J.ıf50 makaddcrcalz mektuplara lı:onünot pralann 
ı2 • 1400 2700 ka1bolmaııııdan n lllı1lann mllnderlcatmclan 

ld~e meaul deiUdtr. 
y 

:z= -

'.Borsalaf ;o Temmuz 1929 l 
- ArıJ~'-- • Kananıu--=' 

IX·ukut 
ı Jngillz lirası 

l Dolar 
!'i:O Yunan dırahml 
ı RayhFmark 
ı Avusturyıı şillnl 
~O J.ey Romanya 
:zo Lcvıı Bulsar 
ı Felemenk florini 
~O Fransız fransı 

:ZO llaJyan lireti 
~O ıı.uron Çcko - Slovakya 
J Çen·onctıı c Sovlyet • 
ı Zclotl c Lehistan • 
20 Dinar • Yogoıslavya • 
rn Bcltfka frangı 

' reıcta JEpan)a 
20 lEvltro frangı 
ı Mccldiyo 

Çek 
Londra tizrrine bir İngiliz llrıısı \uruş 

?\e~;oH< ı Türk lfrıı.st dolar 

= .. --- -~ --

1007 co 
! 2CG 00 '75 ea ss 0075 
(00049 00,25 
!00 30 00 00 
00 :;4 00,!0 

29 00150 
82 
ıes 

218 
f22 

so 
O:JO) 

75 
80 

0000 
~2 

74 
50 
OD 

fl4 0000 
~9 

'790 
7 f,25 

215 
00 

IOC6 5J 
206 OJ '75 

:>O SS O:> 75 

Jıl49 00,~I\ 
)030 00 
:1024 00150 

29 00 50 
( 2 150 
ıes 0000 
218 70 
122 g() 

0000 
22 ıso 
"14 00 

114 00 
29 215 

1t0 00 
7f_,26 

Parls • • • frank ı 

10. 9 
048 

12 
9 
2 

f,6 

ı~.so 
us,ro 
27,00 
1800 

ıooe ı~.so 

0,48 12,so 
12 28 00 
& 190U 
2 01 ,75 

eG 37,•D 

Mllano • • • liret 
Ft:!rlln • • • marlt 
Sofya • • • levn 
Br\ıkııct • .. • helka ı 
.Aı:nletcrdam. .. .. florin 
Cfııevre • .. • frank 

8 

0'2 ıSO 
37 so 
45 so 

' :.- 50 
2 49,t;O 

8 ( 5,75 

' 19 150 
G00,2 4e,:i6 Prag • • • kuron 

Viyana .. • • dlln 
Madrlt .. • • pezeta 
Var,ova • • • zeloti 
Atına • • •dirabml 
EUlı:r ş 20 ley kl't13 
Belgırat TUrk lirası dinar 

Tahviller 

16 '20,00 
a 41 ,go 
8 28,50 
4 28~0 

81 12 
~4 0.75 
27 27,150 

18 20,00 
s 41 ,lS 

8 ~8,t.O 

4 2850 
87 12 
~4 00,115 
~l 21 150 

.Aruıdolu dcmlryolu (1. tcnfp lı.. B. C.) • 4 "l 
• .. (2. • E. D. ) 40 
• • (~. • F. J. ) 48 
Jıtıkraz dahili c vadeli• 
DUyunu muvahldc 
lkramlycll dcmlryolu 
JEtanlıul trıımvay Ekkctl 
Rıhtım Dok ve Anttrepo 
htıınLul aı.onlm ıu şirketi 

Hisse senetleri 
10 hnkau 
Orırıınlı lankası 

91S 050 
190 2t:,OO 

008 10 
<. e 15(\ 

• 12 015 
ı:o oo 

95 oo.so 
190 00 00 

6 70 

12 -O!'i 
00 00 

Ticaret Ye ıahire 1.Jorsası 
flatlar Ticaret horuFJ katibumumlligl tarafınilan vPrilmJııtlr. 

Okkııaı 

..tıaml AEgart 
K. l'. K. p. 

Bu~day %Cav<tarlı 

YumuEak 00.00 ı 7 25 t7 25 
Kmlca 21- 22 ıl 20 il 2() 
sunter co..co 00 00 00 00 
ıscrt s.ooo ıs 20 ıs,20 

Dtnme C0-00 CO 00 00 00 
Seıl mııblut 0-00 0000 0000 

-ZAHlRELER-

rÇa'\"dıır 13.30 13,30 

1
Arpa 10. 20 10, 20 

ı~tmr ısoo ıs.oo 
Yulaf 00,0D 00,00 
FaEUlyo 00,00 00,00 

~ 
-HUBUBAT-

~utam 00,00 co 00 
(Uf)~! 2!'!, 00 215,00 

-UN
ÇuTalı kilosu 
Ekh;tra eklııtra oo ı 250 ı ı &Oj 
F.klstra • 1330 ı n 
Blrlncı yumu11k 00 14?0 ı 145 
Birlncl ten • 1305 ı , rs J 

Oçnncli • 0950 095C 

- TlFTIK -
Kırşehir ı 80 00 180,00 

Kastamonl 166.00 166,0o 

Konya Çcnge!U 207,00 207,00

1 
-AV DERİSl-

Zcrdcva drtı 0000,00 0000 oo 
Sam:ar 
Tilki 
Kunduz 

1 1 

cooo,oo 0000,001 
• OU00,00 0000,ool 
~ 0000.000 eou:oo! 

-FJNDIK-
fındık knbuklı 00 000 0000 
Badem ooo 00 000,00 

Kör Çocuklar 
Sihhat ve ictimai muavenet " , 

vekaleti sağır dilsizler ve kör-
ler müessesesi müdüriyetinden 

Müessesenin körler kısmına bu sene on iki talebe kabul edi
lecektir. Tür~ olmak, )'aştan ~ekizden aşağı, on ikiden yuknn 
olmak ve sarı hastalıklard~ salım bulunmak üzre her iki gözden 
rn:ılırum çocuklar eylU!un on beşine kadar kayt ve kabul 
olunacaktır. 

Senelik ücret 180 liradır. fakir ıçin resmi bir mazbata ile 
taahhüt senedi lazımdır· 

Müracaat: lzrnir, Karşıyaka Sağır dilsiz ye körler müessesesi. 

"Vakt,,zn 21 Ten1nıuz 1929 tefrikası: 105 
- - : ~ • 1 ' .. - " ' 1 ~ ~ • 

Maamafih bu fevkalade 

güzel manzara delikanlının 

üzerinde hiç bir hüsnü tesir 
yapmadı. 

" Cones ,. bitaptı. Fakat 

maneviyatı yolunda idi. 

Saat dokuz olunca sekiz 
bin lirayı elde edebileceği 

düşüncesi ona cesaret ve
riyordu. 

Kıraat ettiği kitaplarda 

ğölmüş olduğu açık hava 
hayab~ karşı kendinde 

bir incizap yoktu. Hem 

· 111dra ,. böyle bir bayata 

ci'.vegah olacak bir mem

leket değildiki... polis me

murları ona yoluna devam 

ihtarında bulunmuşlar, ba

rometre avukatın azimetin

den sonra yanma gelen 
komşular emniyet gösteril· 

miyecek bir sınıfa mensup 

olduklarından onu tenfir 
eylemişlerdi. 

• V cçminster " çanının 
altıyı çaldığını duydu. Da.
ha üç saati vardı. Zamanı 

geçirmek ıçm gezinmiye 

karar verdi. Orta şehre 

• 21 Temmuz 
1929 

'~tabi 
6 Sayıta Tdrk mekteplerile faydalı eMrlln 

lllırlarmda o/o 20 tenztlAt yapıhr 

Bilyillı: ve ya bir çok defa için verilen l!Anlarla 
hususi mahiyetteki UAnlımn UcretJ 

idare lle kıırarlııştırılır. 

Cuctemlu bcuıHl db kabııl eda:ı J'llr: 

, 

SIUrt ı~ş 
6-8 lncl sayfada ıt,50 

5 ; • 25 
4 • ."' 40 

ı,." 20() 

b 1 B 
Sııyw 

stan u , abıalı, Ankara caddesinde "V akıt,, yurdu 
H. S. H. ll&ıaaı aoeııta•I • ı 

2 • • 100 

ı-s inci sayıfaiı }ıo 
resml llo.nlıı 

:_ 
tell970 (idare işleri 1971 (yazı iş eri * tc g,ra · IK postR kutusu: 46-

2# 

1 Ağostos 9 2 9 da açllacak 
maliye müfettiş muavinliği 
musabakasına ait duhul 
şeraiti ile imtihan proğramı 

~IALIYE VEKALETL TDEN: 
Maliye müfettiş muavinliği için lstanbulda ve Ankarada 

bir musabaka imtihanı açılacaktır. 
İmtihana duhul şeraiti şunlardır: 
ı- Türk olmak. 
2- Afi mekteplerin birinden mezun olmak. 
3- Yaşı yirmi dörtten a~agı otuzdan yukan olmamak 
4- Namzetler ilan tarihinden itibaaen 3 ı / Temmuz 

929 tarihine kadar l\laliye Vekaleti teftiş heyeti reisliğine 
istidaname ile müracaat edecekler ve verecekleri istidalara 
aşagıdaki evrak ve vesaikin musaddak suretlerini raptedc
ceklerdir. 

ı- Nüfus tezkeresi ve ikametgah adresi. 
2- Tercümeihal varakası. 
3 - Askerlik mükellefiyetini ifa ettiklerine veya tecil 

edilmiş bulundnklarma dair olarak mensup oldukları asker
lik şubesinden alınacak resmi vesaik. 

4- Melctcp şahadetname veya taedikna.mesi. 
Namzetler imtahandan evvel sıhhi muayeneye tabi tutu

lacaklardır. Jazımgclen şeraiti haiz olanlar tahriri ve şifahi 
olmak üzere iki defada icra kııınacak musabakaya iştirak 
edeceklerdir. Evvelce yapılan musabakada, bir defa iştirak 
ile muvaffak olmayanlar ilan olunan şeraiti haiz oldukları 
takdirde bu müsabaka}:a iştirak hakkımı maliktirler. Musa
bakanın birinci tahriri kısmı Ankara ve İstanbulda ve tah
rirde muvaffak olanların ikinci şifahi kısmı Ankarada ola-

caktır. Tahriride muvaffak olamayanlar şifahi imtihana kabul 

edilmezler. Müsabaka neticesinde kazananlar Maliye müfettiş 
muavinliğine tayin olunacaklardır. 

Mufettiş muavinliğine kabul tarihinden itibaren 2-3 sene 
möddetle bir müfettiş refakatinde staj gördükten sonrn 
bir ehliyet imtihanına tabi tutulacaklar ve bu imtihanda da 
kazananlar meslekj malumat ve mümaıl!Sclcrinin tezyidi 
zımnında en az bir sene müddetle Avrupaya izam edile-

cekler ve gönderilmezden e\'vel Maliye müfettişliğine tayin 
olunacaklardır. Avrupadan avdet eden müfettişler tefriş 
heyeundc en az beş sene müddetle ifayı vazife etmege 
mecburdurlar, Bu müddetin hitamından evvel heyetten 
ayrılmak isteyen müfettişler A nupada hulunaukları zaman 
zarfında Hazinece kendilerine sarfedılen mebalil in heyette 
bulundukları her kamil sene için yüzde yirmisi bittenzil 
bakiyesini bir güna itiraza mahal kalmamaksızın llazineyc 
iade edeceklerine dair Maliye Vekaletine Katibi adilden 
musaddak bir kefaletname vereceklerdir. 

J~ITİHAN PHOGRAMI 
1 - Maliye ve iktısat ilimleri hakkında umumi malOmat • 
2 - istikrazlar ve muhtelif şekilleri, borçların istifa, fa.hvil ve 

tevhidi; Türkiye Düyunu umumiyesi hakkında ıma!Omat. 

3 - Yergi tarhında takip edilmesi Jazımgeien kaideler, bila
vasıta ve bilvasıta cibayet olunan vergiler; sermaye ve irat üzeri
ne mevzu vergiler ve bunlardan her birinin faideleri ve malı · 

zurları. 

4 - Kanunu medeninin gayrı menkul emvalin tasarrufuna ait 

ahkamı hakkında umumi maIOmat; 
5 - Turkiyede bu gün cari olan bil'umum vergi ve resimler 

ile tarh ye cibayet usulleri, usulu tahsil ve takibatı kannniye. 
6 - Muhasebei umumrye kanunu ahkamı ve bu husustaki mu

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

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

maHlmat. 

9 - 'Basit ve mürekkep faiz hesapları, nisbet ve tenasüp 

doğru gidecek ve oradan 

iştiha ile avdet eyliyecckti. 

Ten ha sokaklardan yürüdij, 

İngiliz bankası önünden 

geçti, ve doğru önüne yol 

alarak • Maylent Rot .. ü 
buldu. 

Hem yürüyor hem prQ

jelcr tasarlıyordu. Açlık 
tesirini göstermiye bqla-

dığmdan yakında yiyeceği 

taamı taaavvüre daldı. Pa
rasını alır almaz lokanta-

nın birinde gidip karnını 
doyuracaktı. Bu lokantayı 

tanıyordu. "Kellerman., ın 

iade ettiği elbiselerle ora

da yemek yemek mümkün

dü. Yağdaıyumurta, sucuk, 

sıcak böre-k yiyecekti. Kah

ve içecekti. Düşündü. A

caba tanıdığı lokantada 

kahve alb veriyorlar mı 
idi? Yoksa yalôız yemek 
mi pişiriliyordu? Eğer böy-

le ise kahn altısını • Şa

ring • Kros ,. civarında ta

nıdığı bir mahalde ede
cekti. 

Yemek hakkındaki dü-

Kapalı zarf usulile 
Kömür münakasası 

İyi ve zengin bir 
Krom madeni almak 
arzusundayız. Teklif at: Ri· 
şar Volf, Voyvoda han Nö 
1ı10 Galata posta kutusu 

447 ye gönderilmelidir. 

}ştanbul iaa dairesinden: Ala " Ali ticaret mektebi muba-
- caklı Süleyman Bey, borçlu 

yaat komisyonundan: 
Mektep için mubayaası muktezi 110 ton Kıriple maden 

kömürü 5 ağustcs 929 tarihine müsadif pazartesi günü saat on 
dört buçukta ihalesi icr olunmak üzere kapalı zarf usu\ile mü
nakasaya konulmuştur. Taliplerin evsaf ve şeraiti sairesini 

öğrenmek için pazartesi, perşembe günleri mektep idaresine 
müracaatları, münakasaya iştirak içinde yüzde yedi buçuk nispe-

tinde te:ninatı muvakkatelerini defterdarlık binası dahilinde 
Müessesatı ticariye ve ziraiye muhasibi mesullüğüııe yatırarak 

alactkl: rı makbuz ile vesaiki saireyi muhtevi teklif mektuplanm 
ihale rnatinden evvel mektepte müteşekkil komfsyonumuza. tevdi 
eylemeleri. 
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m~ lstanbul Darülfünunu im 
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!!~ Elektromekanik Enstitüsü ~~ 
!::: Mühendis Şehadetnamesi 
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m: (Lise mezunları kabul edilir. Tedrisata birinci teş- ifi 
mı rinde başlanacaktır. Ta1si1At için Fakülte kalemine Jff 
m; rniiracaat) .. 
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Devlet demiryolları ve Li
manları umumi idaresinden: 

idaremize lüzumu olan 600 toa çimento kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. 

Münakasa 28 agustos çarşamba günü s;ıat 16 da Ankarada 
Dev'et c!emiryollan binası malzeme dairtsinde yapılacaktır. 

Mi a· asaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak-
1 at teminatlarını ayni günde saat 15'30 a kadar umumi Müdür
lük kalemine vermeleri J§zım:lır. 

Trlipler münakasa şartnamelerini iki liramukabilinde Ankara 

malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından te
darik edebilirler. 

YEDİNCİ BÜ'İ'ÜK 
ayyare piyankosu 
ı inci KEŞİDE: tı AGUSTOSTADIR 

BÜYCK iKRAMİYE = 

30,000 I.JRADIR 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir .. 
mükftfat. 

Bu kcşidede cem'an « 3,900 
kazanacaktır. 

kaideleri, satıh ve hacım ınesahaları, yeni mikyasat usulü. 
ıo - Ticari usulü defteri, usuiü basite ve muzaafa hakkında 

muhtasar ma!Omat. 
J ı - Tarihi mali ve coğrafy:ı. Türkiyenin tabii, idri ve 

maada iktısadi coğrafyası. 
12 - Türkçe ve fıransızca kitabet ( imtihanda fıransızcadan 

lngilizce, Almanca ve ltalyancaya vukuf dahi a} rıca nazarı 

dikaate alınacaktır. ) 

Mm. Hermine, lıaczolunan ma• 
hallin mahalle ve sokak ve nu• 
marası: Bakırköyünde yeni ma· 
hal!ede üçüncü ve karakol so • 
kagmda kain 28 - 30 - 17 nu .. 
marah üç bap hane. 

Mcsahası: Tahminen 133 ar .. 
şm üzerine binı edilmiş olup 
yarım kagir ve kısmen mulıtaCJ 
tamirdir. 

Müştemil~h : Altında tatıta 

bölme ile bir aralık ve iki oda 
teşkil edilmiş birinde tahta ile 
mestur sayvanı havi mahal ve 
iki kısımdan ibaret hanelerin 
zemin katında her birinde birer 
sofa birer merdiven altı zemin· 
Jeri çimento müşterek · tulum .. 
balı kuyu ve birer helayı havi 
mutfak üst katta birer sofa 
üzerinde bir adedi yüklüklii 
ikişer oda (sofa yük vardır) ve 
bir balkon vardır. 

Şagillerf: Altında Y~ni ma· 
balle eski bir hanede polis 
Kamil digerinde Necmi efen· 
diicr kiracıdır. 

Hududu: Hulki efendi zevcesi 
hane ve bahçesi ve yol ve 
Bogos efendi hane ve bahçesi 
ve digcr yol ile mahuttur. 

Kıymeti muhamınenesi: iki 
bin liradır. 

Mezkfır haneler otuz gün 
müddetle müzayedeye konuta• 
rak(lOOO)lira bedelle ihalci ev,e· 
!iyesi yapılarak ihalci kat'iyesi 
için on beş gün müzayedeye 
konulmu~ur. Yüzde bet zamla 

talip olan.lann kıy:nt:ti muhamme
nin yüzde onu nispetinde pe;' 
akç,si ve 929-3392 evrak nu· 
marasını alarak daireye gelme· 
leri Te 8-8-29 tarihinde saat 
14 ten 16 ya kadar müzayede· 
ye devam olunarak ihalei 
kat'iyesi yapılacagı illn olunur. 

Sefer: 13 Burç: Sereta 

(!]lIJ 
Pazar 

Namu Yakıtları 
!ı Oth fvt.•ı AJ.tnı Ya:,. im••" 

4,46 12.20 16,18 19,36 21,3 ı 2,36 

Burün doğanlara lılnı: 
E:rlffllı Ku: 

Şehamel NeEahel 

Cthwn nasihati: 
Tuı, etmek hnkkt unutulmaz. 

Bugiinkil han 
Rüzg4r poyr:ız hava nçık, 

Moa'u\ müdür: Refik Ahnıet 

Muharriri: Vere Stakpul 

düşünceleri uzun sürdü. 

Düm düz bir cadde olan 

.. Maylent. Rot ,. ta, güneş 

beyniüstünde kaynıyarak beş 
aşağı üç yukarı dolaşmak 

ıinirine dokunuyordu. 

Avukatın " bacak baro
metresi ,. bozuk olacak ki 
semada bir tek bulut, cüzi 
sis bile yoktu. 

•Gones., sağa doklar ta

rafına döndü. Uzakta ha- · 
wzların yanındaki bir bar 
üzerinde bulunan bir saat 

yedi buçuğu gösteriyordu. 

Geri dönmek sırası gelmi~

ti. .. Cones., geri döndü. 

Maylort Rop hala tenha 

idi. Bankanın etrafı bom

boştu. "Flaystrip., te bir 

tek kimse yoktu. 

Acaba bu ne demekti? 

Bu muazzam mebani meş

heri olan şu payitaht şu 

dakikada "Pompei,.harabe
lerini andıracak derecede 
sıikin ve sessizdi. .. Strant,. 

ta l hayattan .. c~r y~ktu. 
DüklWıların lepeökleri ita· 

pah duruyordu. Halbuki 

saat dokuza yaklaşmıştı 
Bankanın açılmış olması 
icap ediyordu. 

Sanki Londranm üzerine 
bir af et çökmüş bütün şc"' 
hir halkını ebedi bir sü• 
kuta mahkum etmişti. Sarı"' 
ki ölüm bu koca beld~ 
üstüne kanat germişti• 
.. Cones "in beyninden bir' 
takım garip efsanel~r g~ .. 
ti. Boğucu gazlarla uyıl' 
muş kalmış şehirler hatıtt' 
na geldi. Yoksa L.ondr• 

· • Merih ,. lilerin hüc&J" 
muna mı maruz kalmışlJ 1) 

(B~ 


