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Yeni romanımız 
Bir yılda açan fü1 

f Y annkı sayımızda ı 
L-----·-·---·-···---·--··~···-""' r 

Hava oyunu yapanlar hak.kında şiddetli takibatta bulunulaca~ 

Atinada şaşkınlık var. Yunanlılar hakemden ümitlerini kestiler. Gazeteler 

İstanbul Rumları ile Garbi Trakya Türklerinin ~übadelesini istiyorlar 
M. Rivasın ye~i. bir tekli.f . Fürutıı Hon r - . İngiliz kabinesi tehlike 
hazırladığı bıldırılmektedır lran ~ri:ı1: na- karşısında ! 

Venizclosa hücum ! Tahrandan bildirilditiqe M ' r k 1 J devı"recek -
göre lrantn Türkiye tefirl unaraza ar ar ame eyi 

Y unanistanın cephane ambarları boş, zabitleri l 
kahvelerde pineklıyormuş. Biz onlara tecavüz 

" M lrza } } } 
Mehmet AH erini söy üyor ar 
Ffirugt Z«· abinenin Mısıra dahili l~lerlnde f$iiklA1 
kaübnnlk" yermek f$leme$I hadiJenln sebebidir 

~ Huaa B.. 

Borsa 
~Obıiservekill 
izahat veriyor 

edersek ne yapacaklarm:ı ş ! 
Yunan sefiri M. Papa Hari· 

ciye vekilinden bir randevu 
istemiştir. Mü!Akat bu gfia 
olacaktır. 

Komi&yonun faaliyeti 

lran harici 
nazırlıfın a 
tayin olun· 
muıtur.Ha· 
rlciye vekili 
Mirza Meh· 
met Ali 
Han Maliye ' 

Furugt Han liye nazır· '1ıı~'1iye vehleti İngiliz hra

"ır IOn zaman farda tcdrtc! 

Ytnı~ Yükselmesi kaqısında 
ınıııı aıı tedbirler almak lüzu

bor 
11 hlasetmiı , geçen hafta 
~ korniser vekili Hasan beyi 

inkıtadan sonra, TQrk-Vunan 
milnasebatı gerginliğini muha
faza etmektedir. Hükumetimizin 
aldığı vaziyet gayet sarih olup 
evvelct karar verildiği üzere 
lstanbuldaki Yunan eml~
kinin müsaderesi için hazJrlık
lara devam edilmektedir. En 
mühim Yunan emlakini ihtiva 
eden birinci liste hazırlanmıştır. 
Bir kaç gün sonra tatbikata 
geçilmesi muhtemeldir. Şehri
mizdeki Yunan emrnkinin kısım 
'·ısım müsadereye tabi tutula · 

.Müzakeratın inkıta:ndan son
ra şimdiye kadar halledilmiş 

mesclelerJ, karşısında yeni
den muallU bir halde bu-

lığına getirilmiştir. Alman 
müşaviri Doktor Şinayvit 

lunan mubadele komisyonu ken· Maliye müdürü llmumiliğine 
disinl Lozan, Ankara ve atina· tayin olunmuştur. 

li •ya ~mııb. . 

~, k laan bey dün avdet etmit 
t( ..... endishıJ gören bir muharrt

(cağı ve muhbele bilmisil aıne-
.. aııe il! ı,. __ 

.. ...:::yanalla bulunmuştur: ; 

~ Ye~ı. borsa kanunu ile .; 
~I· &rnesının tatbikatı hakkında 1 
A..rıkıye veklleu ile temas için ' 
tı .... arni Ya gttrnı§tim . Memleke-
·•ıız n h h ' kaınbı ' hazırdaki umumi ı 

liye Yo Yaz.lycu hakltında Ma. 
~ ( "''~ili Saracotlu Şükrn bey J 
,. a •ndan talepcdilen lzahab , 

ır:~erek kambiyo lş!erlnln ~on
.. Una dair kend~l erinden bazı 
"!)\" 1 
'"'~er aldım. YenJ borsakanunul 
b,,. ce A \Tupanın en mühim ::-ş: 

da imzalanan muahedelerle mu· 
kayyet görmektedir. A:.1ıtşıldı

ğma göre ht:.nmetimiz A'i.in:ı 

"r~ k 
,., b anunlan tetkik olunmak Müza~uatın in~ıtaı ılzerlne ne ya(.>acalını fQ§ıran Alinf 

ger· 
11d_1ı_tc u::un zamandanberi 

"tlt l~lllı" b l 
Jiyesinin bir kaç devreye ayrı- itilAfnamesi rnevadınıa mubadele 

dikkat ız tecrii e er nazarı 

kc·· e al:nmıık ı.uretile memfe-
lacağı anlaşılacaktır. komisyonu tarafından tatbikine 

·1ınız· . 
cdeb·ı ın ıhtıy:ıçlarına tekabül 

T. R'/I~ifi bey gelmiyor mümanaat etmemekle beraber, 

R<'tirıi e~ek b:r taı zda vücuda 
~ lllış tamamı!:: modem bir 

t~~rıdur. Bu kanun hükümleri 

~ Ur!Yet!n d~rudan do~ruya 
bQr ltıbarını vikaye maksadile 

ltrrı tılb ~!erinin · ve bu arada 

Ankara, 27 - Hariciye vekili bu itilafın şimdiye kadar Yu· 

Tevfik Rüştü beyin ismet Paşa nanlıJar tarafıudan tatbik edil-
Hz. lerlne izahat vermek miyen mevadma münhasır kal-
üzere lstanbuJa gideceği doğru mak üzre mukabele bilmesi) 
değildir. 

lyo "es'- rnuamelelerlntn ilmi 
ıar, 

~ild lllüıtenit mazbut bir 

Esascn ismet Paşa Hz. son 
müzakerelerden anında tafsilatı 
ile hab~rdar edilmişlerdir. ismet 
J1. bu hususta izahata lüzum 

tetdirl almaktan geri durmı-

yacaktır. Bu suretle Türkiye 

ve Vunanistanda mOsavi vazi~ 

yet hasıl olacak ve tebaamızın 
}'~l e c~rcyanı nın temini ga

tQııı~ istihdaf etmektedir. Bu 
-111lı den olmak üzere hmbiyo 

~il;e &alımının münhaman 
b1.ılu ihtıyaçlara mtisteıtlt 

görseydi Tevfik Rü~ta beyi senelerden beri devam eden 

1 llnıaıı la d cdltt 2.!m ır. Bahsey-
ltıııdd ttı. lhuyaçlan, kanunun bir 
1 ~ ttceı tnudbince Maliye vck4· 
•1 ıı, dH~ elıniştir. lhtiy<ıç liste
"~ b r l il5.n edecc~:Z. Banka 
1 <ınkcrJ d ~1 .i l ere e bu hususta 
h R t Yı:p" ~ B arıci ... ..ı .. ca~ız · u ihtiyaçlar 
1 .. ~ ka b· l 0 tıp k . ın •yon mak memnu 
~rnb~ 81 

halde hareket edenler 
"'~· Yu ii-•c . k 1 ·"'"mil w rıne spe ıı asyon 
lllrdır c ~lciLata rr.anız kalacak
~J:ı-ı ~ - Skl me\'::uatımızda mü-
~ oır r.ck 
·l ~ 'illi : san arzeden ceza 

l' llıl) e~.11 Yeni kanunla tamaınile 
ı coıınıi .. r H k k ~ll ilerı ~ ır. a ·i 1 ihtiyaç-
tııı111 1 üelınekslzin kambiyo 
it . t.anhı r ' lı'-d .. a lat fan•ından 

e için h 

Yeni bir teklif hazırlı!Jan M. Rivav 

Istanbu?a davet ederdi. Böyle 
bir davet de \'U:at bulmamıştır. 

Müzakerenin iııkıtamdan soııra 
alınacak tedbirler için tir ha
zırlık devresiniue lüzum gürül
mü~tür. Bu devre 10-15 giin 
sürecektir. Ağustosta ismet paşa 1P<=kuta:,. ava oyı.:r:.u sure:tile 

b.ı l~ Yon yapanb hakkında Ank:ıraya gelecek, o zaman 
l'oPnc:ı~na E:öre ~iddctli takibat mesele kat'i safhaya girmiş 
ı ~ıı. C ol:ıcaUır. 

1 ~Jl ı idı • ;_~-ı h.ıf~_a lngilız :::::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::::m 
J G Ya " aç gun wnra 

ll.c11 hnb çıkdı~ını ben Ankarada cuları hakkında ıiddetlJ hareket 
n, , <:r aldıın D" l edece~iz . ., 
""n IÇi ı · oy e birkaç 
l..ıb i b~Cie 1 i h.ruı bJar tc-effü Hasan bey dün banka mil• 
l •r seL 1 ' · ' il ı 1 b 

l
.l ep 0 up 0ı,.,,. ,; ~ mess. er n orsaya çaRumıı , 

ttnı 1 . • .. ·-~ ·)~ull 

t 1 ke L • ~ ıç·n Vui;rc:i <.lcrhal Lazı yeni tebligatta bulunmu§tur. 
1 ı L.! "~ dım. Herhalde ıı..:-...,1 İngiliz lirası dün 1O16 kuruı 
it " 'nclidır 1

kl' - L d l 1015 L •t l ci.lllr.t•riyct onpara a açı mış, &uruı 

zararlanna nihayet 

tir. 
verilecek· 

Hubadeleyi İ$tiyorlar 
Atinadan gelen haberlere gö

re bir ~ok Yunan gazeteleri 

İstanbul Rumlarile Garbi Trak

ya Türklerinin mübadelesi fik

rini şiddettle müdafaa etmekte
dir. 
[Altarafı ! ind sayfamı.zdadır) 

Yann --
Yeni romanımız 

Bir yılda 
açan gül 

Fransa deki 
buhran 

Kabine istifa etti 
Puvanlcareye Briyan 

halef olacak 
Paris, 27 ( A.A.) 

Kabine istifa etmiş
tir. 

Paris, 27 (A.A) - M. Bri· 
yand ile M.Barthou saat 9,40 da 

M.Puvankaarc yl fkamefgfüıında 

ziyaret etmişler ve hükumetin 
başında kalması için nazırlar 

tarafından müttefikan izhar edi
len arzuyu kendisine iblağ ey· 
lemişlerdir. Puvaokarc istifa et
mek hususunda ısrar eylediğfa. 

den nazırlar Eliza sarayına git
mişler ve kabinenin RlÜşterek 

istifasıaı M. Dümergue takdim 
ttmişlerdir. Reisi Cümhurun 

Puvankare ve Briyan 

yeni kabinenin teşkiline M. Bri
ynı memur etnnsi muhte
meldir. Müşarüileylı, öğleye 

doğru !yan ve mebu'san reisleri 
M. Düınerg ile M. Buvassonu 
kabul etmjştir. Ôğlede11 sonra 
da ayan ve meb'usan hariciye 
ve maliye encümenleri reisleri 
iJe başlıca gruplar rüesasını 

kabul edecektir. 
.M. Puvankare; istifa mektu-

bunda tvmamen iadei sıhhat et
mesi için kendisine bir ameliyat 
yapılması lazım geldiğini ve 
bunun yapılmasile ondan sonra 
geçirilecek nekahat devrtnin 2 
ile 3 ay devam edcce~f, bina
enaleyh, bu şenıit dahilinde 
vazifesini hüsnü 6Uretle Ha et
mesi imkanı olmadığını be
yan etmektedir. 

Mumaileyh, M. Dilmerg in 
hakkındaki miitemadi teveccü· 
batına karfl tqekkür etmek· 
te ve ibtiramat ihlbktranesJnf 
arrcyJemekteted.ir. 

Nuırların fsttfa mektubunda 

SüleymantrM!f uenere~ 6irincl 
k,ümeye geçm lstan6ul 

Spor f~ımı 

Maç 
BuQün MuırWara 
kartı (G. S. - F. B.) 
muhteliti oynuyor 

Takım nasıl olmatıdtr? 

Londra, 26 (A.A.)- fnr
liz hükOmeti lortlar kamara
sında Mısıra, dahill siyasete 
miiteallik işlerde lstiklıllinl 
lade etmek niyetinde oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Kahire, 26 (A.A.) - El
mukattam gazetesi, salahiyet
tar ve şayanı itimat blr men
badan vuku bulan istihbara-

far kamarasında Lort Bfr'/een· 
lıead. hükumeti Mısır ile cere
yan edm müzakerelerden ka· 

maralan haherdar etmemiş olmak
la lltiham elmiş ıJt hallı hara
kelinl tebdil etmediği takdirde 

onu devirmek. niyetinde bulun
Juğurıu söylemişllr. 

Mesele nıuıl baıladı, ve 
ne nellce verecek1 

• V aJd,. ID alyu1 ..uJwrlrl pll10" 

Dünkü ve bugünkü tel· 
graflar , lngilterenln Mısır 
r ev kalade komJ$ed Lort Cory 



bulan milnakaşalardan, hu 

ımün:ıkaş:ılara kı.rşı ımçJe 

)lükömctinin aldığı l'~7J~·.eıten 

1>nhsc.diyoı:du. I .. 9rt JA:>>·Wio 
istifası, lngiltere mu1uıfazaUr

lanm son dC!'ece e bileşcfr .. 

miş, haıtn sabık ns.zırlardan 

Lort Bcrke.nhcr, bu yü;rilc.'"ll j 
ıımele fırkasını iskatn ama- 1 
de olduklarını söylcmi~tir. 

Acaba bu .dtl'. ce a~bi~·et 
Ye 1ıit1dettn seb~bi nedir? 

« V akt >)ın tefrikası: ~ı-1 

iile 

JJJchsandr Zubkofun h~:/u:4fı 
Mualli·n r,elip yaıııına oturdu Al~k sesle dedi ki: 

_ Ben mi? Bumda bulu- Dtdi ki: 

VAKiT 9 1'emmu7. 

Otomobil hır ızları 
nasıl yakalanır) 
İngllizltW/n jlent 

bir blfJ 
Son 7Amarıl.ırdıı A vrupada., 

hilhıı,sa 1ngilterc<lc otomo-
bıl hır:.ızlığı hay4i artını~tır. 

JnJ;iltcrc zal)ltıısı owmobH 
fıırsır)arına knr,1 şiddet1i bfr 
nlJ · d.cJ.c açmıs ve .en ~ · 

11.anll\nn l<. fwşi ne k«l>nh.at 
yaptılarsa ben de omı Y~P
tım. Bu icru:ral, şu hckını, 

- Ş'.ır:ıda l almamızda mana '-._-?j:~~~J:;,15,....., .... -t:_,.,,_,.1!1_1 
r ? .. Smeta ı tu1e 1'.U) et µıj/ J ·-~~.,. .. ,rf ";·3i~~S!!;~~~~-~1 
Ü ıde sonda öldürülecek değil 'ı 
miyiz? DJrl ~P.PU1J1ıııu wdeı1 I 
ecbef'.(s .le-r. 

!'So ''"I ~~:~ V AKIT lf-tAB6R.L.1!;~~ ~~~ .. ~· .. ~· .. -~~~~~~~~~~~~ 
5 milyon i n~: :JUu:içe: 

--· J irtişa tahkikatı esas Bcl~ih h.i.ik.Om.çJj )'~J.ı 1 -k r & •J° ı itibarile bitmiştir. Müddei top!anaca\ o1an t&mlrat koll'~ 
Y • i umumilik kafi gorpr:Se, syonu i~iQ içtima waha!H ol~ ......... ,nmmtı•n* . en J kararname yazılacaktır. üzre (Ltih!) yi .telctif etmişll\ 

~ O Düu ~.ah.alı .adliy.e 1\.1. M.us.olmı !ayy»reı; ' ·yor z l <lairesjnde kü~ük bir kız ? .. mn kilomeırdık b!J ~ 
..... L .. -.-..... - ~ c-ocı.ığu merdivenden diiş- lclti§i yapmıştır. b 

~ tnüş, hemen ölıniiştür. An- Tek b;;ı.ına 55 D'/ 
Açıla dava. 1~ nesinin muhafazada ihmali dUnya}'l dola n bır fraJlsıı 
annf 8 I~ o1up olmadığı tahkik edil- ~yyahır.e Fr.-n a biikCI~ 

ti 
8 

F mektedir. Lejyon don6r niı m verıni~' .Ankara, 26 ( t ldOD ) - ~ 
~- A!!ır uza ın hke- Amenb , Je.ponya '· 1-WkOınctimtz, uınurot hıırpt,n CY- - Ot 

ye) Y4P~CID bir 1JlukDvelenam; ile ~ rnesi, müı.ckfi-Crelerine vak- Bu1garMamn muht.dif yerleriJI 

Lort Loı it ı 925 sene!:ıinin 

mayısında m11b,.1f.aıı'ktır1ar 

tarafından lngilterenin Mısır 

fcvkal.' ele komiserliğine tayin 

olunmuştu. Kendisi 1nrJ1iı 
cmperyalizmit)jn en kuvvetli 

mümessillerinden birdir. 

.u ıacirlcf"., p roekrepHlı.'r 
gibi ben <'le b1r çok ~cy1mi 

gaspetmiş olan kızıltan1an 

1ı.efrcı .enim.. D r lıjdd.Çt ;mın· 
da bunu kendilerine sö~·le :t .. 
yerdim. Çc\.'inmeden söylc
~.lim. H::ıltiknti yiizlcrinc ha
ğmlım. O vakıt cani nddcdi
lere1' bıırnra cıcıkbm. Şüphe
'6iz beni öldüreceklerdir. J lcr 
gece dört beş kişi götiiriile
'fek hesııplım göriilür. Benim 
ilci k1zım vnrdı. Vnktite kız-

1arımızı nasıl bliyütiırdük bi-

Bütün eınelim ~11ooht bu~arak ı 
:ıd:ım r~:ılJı l;jr y:kaıım~tır. 

o~ce bir tirlfi bjlıniycr, nl'ı.ayet 
)"orgunfu~a mı.:ka~eınct clemi
ycrel: u, u,o.rum. 

Ing>bercnln Yikers t.eıgab~nQ.ıı j tinde cevap vermiyen bazı zdı.d.elcr o!mu§ , bw..ı hası:rııts 
• Fı:ırJı Mt111ıvtJ ile 4 tprpido ıJllPh· ~ makamlar hald~ıoda tsıki- ~Y-!l \'crmljf.ir. • 

riht ve ~i ~httlh hir l3fllt.rıan~ş ]i bat icrasına karar vermiş- Rueya ile Çio arşSll)' 
Tahsilini ikmal c.uiliU:Jl 

sonra ~ 11'ın her ur.af ınd 
seynhatfer icrn eden, H;ndis

tnn, Tibet, l lima1:iya, Mı::ıır 

Fas Ye AnadolııdJı f.Ctki~uıı 

buluQan J..ort 1-A;>ylr. lngjtw. 
renin imhenıtorlu'k ı11cfkô

resini son derece ifrat ile 

giiçlen bir adamdır, 1 ~05 te 

m.gllccrcnin lscanınbı.ıl .scmrc
tonesindç ataşe olno I~rt 
Loyic 1 tOB de tngilt renin 

Türkiye, lr:ık ye lran ile ti

careti ye bu ticaretin atisi 

hakkında rabkikntta bulun

mıya ve buna. dair rapor 
yazmıpı memur edil mi, tir! 
Umumi harp esnasında lngi-

JjrJcr. şad• ahvaline '·ukufu 
Jle maruf olan bu &L.ıml.ar;n
d~ın nzamf fmfadc temin et
ml ler, J..crt l,..oyfdi Mısırda, 
Çar.ııkirnlede, Rı..ışyı(l.d.ı, frakta, 

nfüa reı t.orcmfn f a.aU yet 
ulıncs ohm 1 fü:aufo kuJinn-

ınıb'us 

idi. J Q f S de m b'us1u11>u tcr

ke4ı:n J..01lt. Bomb3;• \' 1ili

ğine w~j11 cditmi), orada 

ark mllleıh:dni fıcr .6'!ptsl 

hııkttm m brum cım~tcn u~a

J"et olan prens.ipini :-tiddctlc 

tatbik <:tmd~l~ ş9hrcı ksızan-

l . . . 1 
ır ınJ?, ya.,,.. 

OnlarJ ieMlıktan ~kmınak 
Jçin. geçe gündijz Qe7~ret 
hında naardık ~ Sı.ınJci 

l:Jymctli çiççkler gibi mu:ı
mele görürler(ii. 

Günün btrir1dc şehirde bir 
l$~·an oldu. l}ir ~k §Ç)'kr 

çektikten .sonrıı lm~ıl hııy4ıJt
ltır çvc girdiler. ..Bey'17"2' Ql

duğı.ımuzu jJcrl sürdüler, BU
Hin evJ yağma eUiler. (;ç(lç 

~ızları ~akh olçh.ıldarı mJa
~Q çıkardılıır, iki adnm a er 
llirjsjnj sıkı ~kı tuwyM 
üçüncü ş hıs: r bikirkri ıi 
izale ed.Jyordı.ı On hcş ~·irml 
ıı.hıs bel'thaht maht~k'lnra çul
larıırordu. Artık bund~ıı son
ra ben: ~'a ,asm ov yeder!._ 

diye bıtJrabiHr mi idim"? Ben 
de onlara dcC.im: Pey nr
kada,trıı'!.. ~izin müsn,·nt, u
lıuvvcl ddı~iniz ~ey bu mu? 

l!:tinr derdiııi böylece dök

tül:tçn şonr a uzaJ<l:ı~tı; 1J1~i1J 

mnntom Ülerine trlrcır uz:uı 

Orta ı~ tir ı ıydm1"' dı. Gmı 
dcğuyor, MDs~H~h mu'wıtl3r · 
ettir gı.>Jmez ) ı!mırnak içfu 
bfr.aı ~u fatiyoruın, 

-- r rnıa yıkanıp r.e y.ap"ca~· 
şm be?.. PişJiğinlc ı;~b.crmek 

.ağırm.a mı gidiyor?., 
A~1rr1n l>:frf ı tamı Myle 

cevap \'eriyor. 11cr :Jheşe yatım~ 

içe...ock klıdar w \'.t>ılyorlıır. 

ki·ı sc yıkruımıyor, ôtede btri
d lnmıldam~ın y t.a.'l .adam-
l:r :var. 

Dıııılenı l)jr taneşjn~ yaldıışı-

yorum; ölmüş... Y,ınırıda 

duran bjr Jıwın diyor ki: 

- K endiodeg ölenler 

kadar bal.ıtiy r .... 

ÖgledetJ ronra yanında 'kü
çük bir oğlu olan bir kadınlcı 

'-:ormşuyorum. Bana basına ge· 
fenleri a:r1ahror. {) 4,:ı f.>cnim 

gibi •A~k9v:ı:ı fıdır.lkinıizfn de 

tjmıdı_ğı kims.eler pek çoJ< •• 

Ber:::\Jer 1<almıra ve aktımızı 

1;a'1rnamak i~ıı dN"tleşmtYct 

karar veri)"oruz. 

Yemek ın~1'!ımJııda Jıedeıı 

yapıldığı ır.cçl1ul })ir ç0rba 
v~iyprlr.r, Fakıt aı;lık bu ... 

Çorl;>;ı,-ı ôyJe f)jr yiyorı:z Jd: 

P rm.;ı.kJJ..lch pencrr.Wen m;ılh 

.bııslarda.n bjr kısnıır,m idam 
e~fü1ikleri ;n:hyı r,ö.rmçk müJTI· 

dun. . 
Aı son. :ı \ ticujuınun y;ır.. kfuıdür, JWe ' yninıJ wc balıusuş 

nı::ısı ve mıitlıfş bir :ırnşmm:ı ber :ıziz ~1ıncmi düşüoüyonJJn, 
n1 ııyardırdı. Kan aktca1< de. Aı~metiııufoo c~·v 1 btrıim ;ciıı 

mışa. recede 1:aşınmıya b:ış.adım. Bü. bir QOk terneonil r.de bulun· 

J .. ort Loyit ı 92Stc l.\IJsır . tün \'fıcudumu 'bit 1\apladıg.nJ m:.ıştu. Eğcır d(Of~ab orduwnı 
f f!rbıJ:lde komiserJiğjne tayin f :ı.ıılayınca tu)1crf m tirperdL u. 

1 
(!Ulıak ~demez.sem bana bir 

cdildiBJ ı:ıman, onu o ~rinjn- i yuyam:y~rğu~ YattJğı~ı • yer.. pasaport tedarik edileccğiııi 
den maksat, f 9~'l <le MtSI- çie domıştüruypr, öksurylgcr te;nin 4!1·lem!ştj. 
nı dahlll J ik1 1JnJ ·~en ve inlemeler, ~~hkalar duyuyurdupı. ı~ ~ al~nm oldu. ilk rnalıbfü 

# Çocuklar aglıycrlardı. En hn1 siyct günü gççti. Oçne mçşiu 
onu hı\ldmiyet sahibı de,~lec ,·erid gftrjilfüler arasında urt• ~" r.-n • t .,.. ,. 

ı l•fj,, hnvan.na M mil,nw!J!.W ~fjl)e }'a 1)'..,r \''!' tanıyan ng '-' ~J~"11 me;:,,- mk kal ıy4 mal kumdunı. (). 
1 
•• iı 

i 1. k b· 1 1 ıuyur.up ruı y.orum. ni sıfıra ne ırcce · ır vıı;ı: yet danın ortasındaki k:ıpıd:ı.n rnüt. 
• ('Btımcdl ı lhtası idi. Lort LoiJ;, 1Jm tıı.,Ş bir koku inUşar &diyordu. _ = • ----.....--

rnilliyctpen·erkrine k:ır\ı soQ As'kerlcr geldiler. B'r kaç 1tizar 
.derece ı;iddeı gfüt~r.erek is- itim o:ID.:dular; -gruplard.a•1 btır ~ 

., Yaprak döki.irnli ,. tef. 
rikamız münder'icabmızın 
çok1uğuna mebni bugüo 
dercedilcmedi. Jtir.az edÇrjz, 

tikJal harekcf:jıJi b:ısuracak \'e ıı mahlCıklar ııynldı. Bur:!u dfı-1 
r-Ostane ~ıra et!ilerc.1' di.şırı çı, 

bunun ırıeıicc i olar.ak lngiliz ~1Jdı,. Az sonra tüfek sedııfa .. J 
emp1ryalist1eri yeni ırnziycte rı duyuldu. 11 
göre Mısır meselesini halle- --------------------~--
d~-ceMtrdi. 92-7 nüfus f hriri 

f.:ık:ıt Amele fırko.smın T f • A • 1 
1ngitccredc iktidnJ rnt?\ ktiıJ a Si a J ne C e er 
gelmesi, Jımdan _ u ele 

şikli yet sesleriu1n Jogiltcre)·e 

aksetmesi, 1ı ırlı bfr çok 

ze~·aorı J ... ondr41da ı·oztzctl 

ve bunun \\'eft'ctği 1lt~iceJcn 
iz·ıh etınelcri. ı~ort J .O) idin 
istifasına münc.cr c:>l.rou~ ur. 

Lort J..oyjdin me ltJ- ı:re 

mcc;rebi an1 c:ıldıban ~onr 
) 

onun i tifı:ı_sı } iizüncWt nıu-

hAfazakUrl r jçindeki müfrtr
lcrin bunu bir mc.sclc }' p-

mnlannın eb bl meydana 

çıkar. 

l\f. 1\fokdon;ıldin .. kabinesi 

bu hadjs.c dofa)1slle mühim 
bir imtihan geçlreçek gibidir. 

J:ı'al\at r\Iııkd.:>na1t. logiltcrcnin 
J 922 de J1e,rcttiğj beyıınna

meye istlnnt edeceği için bu 
imtihanı muvqUa4iyetle g~ 

,irmcsi beklcrıiı . 

... üfusuı11uzı~ı1 k:açı )J l(aı-, )(açı 
o rtıına JJilir 'r lıang·i (lille 

){OJ UıJ ur? 
lstati tik .umum müdür

lüğii 28 teşrinievvel 1,927 
umumt nüfu hririnin mu
fassal netic l r:ini büyük 
bir kitap halinde neşretmiş
tir. Bu kitaptan birkaç 
-vilay.ctimiz:jn nufuşunu, nü
fusynun meden1 hallerini, 
nüfusun yaşa göre taksimi
ni, <>kuma miktıırını, konu
şulan Usanın nüfu.sa göre 
tcvcuüünü iktibae; ediyo
ruz. 

Ankara vllliyeil 
Umumi nüfus 404720 dir. 

Bekar 193756, evli 179327 
dul 295:59, kişidir. Nfifus 
yaşa göre taksiminde, 1 

ytl§mıı kadıır olanlar l 7612 
7,12 yaşında ol.anlar 39407, 
13-19 yaşında 58880, 20 .. 
45 y.aşsnda 159742 46 - 60 
yaşında 389..52, 71 vç yu
k rısı 5142 dir. Okumabi. 
lenler 40632 ', biJmiyenler 
364088 dir. 

Memur 5399, maiCıliyet 
itib rile kör 494, saA-ır dil
siz 299, topal 1,332, lisan 
itibarile, Türkçe konuşan· 
lar 376844, Rumca 608, 
friınsızca 89, İngilizce 30, 
arapça. 47 dir. 

i fanbul vil yeti 
Umumi ı>üfus 690857 dir. 

B kar 3~ll44,evli 276§42, 

' 
rnıe olıril\\ cJtı şu ~ır~y 

bulrnu~tur: 

Ot0m.ob;Jjn kiHdile rmlyrı
~run ön kı mma ı .. onıın bir 

• l ~ b:ı arıı~ında c1ctw1k1e f rci
but tc:;1s ~Hmcktc ve bınz 
owroobnt 1~1etm~k için kili
di kutcahıdınl r..aman rc.dya-
törôn önlirıdcki Jdvhada clekr 
tf11,Je ·derfmt ~:ı;ta1e-n., y.ani 
'"ç.:.dlflım ur., kelime i )' nz11-
ımı1.:tıtılır, Hu tn.kdirdc de 
hırsızlık koi11yca ke,.,folun
milktn '\'~ hırsızın yakalan
ın;Jrj da ~iihuJet kcsbeımck
tedır, 

ı.-:::::::::::::::ı-... :::::::::-.c::::-.:::...:::: 
dul 72421, nüfusun yaşa 
gıörc tak11iminde 1 yaşına 
kadar 13770, 7·12 yaşm<ia 
§4255 , 13 • 19 yaşında 
1S2914,24 .. 3S yaf'.nd 291 
622, 46-60 yıışındş 102253 
71 ve daha yukarı 14428, 
okuma bitenler 295 326, 
bilmiycnler 395.531 dir. 

Memur 126l~, maliıliyct 
itibarile kör l643, sağır 
dilsiz 2164, topal j730, 
Hşarı itibarile Türkçe ko
rıu§anlıır 574562, RuQ'lca 
91652, Fransızca 6021 ln
zilizce 1327, l\nıpçsı .3092 
Aceroce 1069 , yahııdice 
39199 dur. 

Konya vll8.yetl 
Umumi niifus 504,~84 

tür. 
Bekar 250,600, eyli 

209,547, dı.tl 41,410 ~şidir. 
Nüfusun ya a göre tak.si· 
mjnde ı yaşına kadar 5_,538, 
7-12 y.a§;nda ~ 6,257, 13-19 
y~ında 19741, 20-45 ya-
_şı~da 42876, 46-60 yaşında 
18491 71 ve daha yukarı 
1451 dir. Okuma bilenler 
3,39D, bilmiy nler 123641 
dir. ı· 

Memur ı 587, maJCuıy t 
i!ib ril ld)r 1.373, sağır 
(ljf iz 786, tnJ?~t 2077, fi. 

an ıitiboriJe 'f u~ konu• 
ş~nla.r 476189, Rumc 23, 
Frao,ıu:a 29 .. Aı pça U9 
dur,. 

lkllrne 11.llAycil 
Umu.mi flilfos 168063 tur, 
Bekar 72748, vli 64033, 

du1 14051, nufoımn y.aşa 
göre taks'imide 1 yaşına 
kadM 7526, 7,.J2 rıtşır.da 
14517, 13 • 19 yaşında 
241'63,20-4.5 yaşında 54824, 
46-60 yaşında 15516, 71 
ve da~ yukarı 2,9J9, ~k~· 
ma bitenler 14529, bılmı· 
yenler 136341 l dir .. ~em.ur 
1090, mal illiyet ıtıbarıle 
kör 253, sağır dil~~ 1 ~O, 
topal 394, 4isan il-tbarıle 
Turkçe 140 600, Rumca 19, 
Fransızca J9, Yahudice 
S876 dır. 
Kastamonu vilayet! 

Umumi tJüfus 336.501dır. 
Bekir 147598, evli 152657, 
dul 33983, niif usı.ın yaşa 
göı:c 1akşiminde. 1 yaşına 
kadar 15065, 7-12 yaşında 
29683, 13 • 19 yaşında 
55038, 20 - 45 yaşında 
114275, 46-60 yaşında kırk 
iki bin 13.S, 11 11\fe daha 
yukarı 8496, okuma bilen• 
ler 1902S, bitmeyenler 
317476 dır. 

Memur 1022, maluliyet 
itibarile k0r96i, 5ağır dil
siz 393, topal 30$5, lisan 
itibarile Tür.kçc 332523, 
Fransııca l, Arapça 3 lür. 

ve ilk taksıt olarıılC ( 308 ) b:n § • da ba~Lv.an ve hatta hr.rbe 
İngiliz hrası vermişti. Umumi har- §. tır. ? 

bin arava gir~ı ü~rf~e ~irk.et ~ Müb~C!d.e murahhası ınüncer ,Jla~~t aı:ınedJell 
taahhüdünü yapmamı~U. Loı.an ~ M, Riv..aşll) yeni bir teklif ha- mtilfil )'~~~ ıha- iki hiik6' 
r.ııı:ıbedesinln aktiııi mijtcakip hü- ~ zırladığı bildirjliym. met arasında Jntl.zekere bıı(.a• 
\c<ımctim1zin müteaddıt müracaatla- E ..JL. y t J · • 
noa · ~ s!lkütla ınııkabele .C:· : .., unan gaz~ e en 11m1.11I11 m ~..ı.r~ / 

ii { aft••.,..•!l:ft•• .. ay.,,_ay~•N• ... ._..••••• mişti. Bu v~yet kar§l!lr.Da hilkü- :: mübadele içjn tara tar neırlyat çirmcktedirler. 
met hali hwrda lcendisi\e birÇ!k ~ yapma1ctadırlM. el> l'vhıkabçle yi1mlsi1 teÔ-
muamelatı olen ~rlı:eti -prolt."Slo § Yunanlılar hakeme mü- birkri, bsım k.Qll1 .LiLbilc olıP 
etmiıı, firket bu l§te müruru ı.aman t h d dd·· 

~ . . .ı..1. b 1 ;: racai}t ususun n tert ut ge- nacaktır. 
1 

~~:;~p ~~~:;:~~ Mübaaere .... mes·eresr etrarınd~ 
.de ywh ~e be.keme ~ui de 
mukavelenin totbikJne cit bir it 
oldu~undan hiı1cümct zarar ve ziya
nı ı1e f ııfzi cemedilince (5) milyon 
Törk Jjr na t•aldaıt PMa ın 
tt.hsiJJ hıılkı.ada Ankaro İkil.ıcl 
hukuk mahkemesine müracaııt ctmiı 
ilk eel ede burada ıır\ctln nı.unme· 
lltına bakan mtmvr •irk.etin mü. 
meuilt olmıı.dı~nı iddJa etm~t i. 
İl'inci celse bug\in yapıldı. Hazine 
vekilleri tirket vtkillerioin Arikaradı 
ol<luğunu ~~# ı:d~kkrW bildir· 
dikleri gırada Ankara ::ırnhıların-

deo Am T ..lı6in B. tt~ıio bu 
dav•)'J tekip i in.i k~di ine v~rdiği, 
\·dc'1etnem.e nJn Londraı!ıın eöu. 
d~rllmcsiııe ~tiz.ut» me»i.n 
tah"kbıi nen ıetıi )'. m1.1bllkcın~ tn-

Bey z ul rdoq 
b tında 

Monpy 26 (A.A.),.,,.,.. Vi· 
ladivOG&<ktan bildırilıyor: Bog-
ranicnıyo js~ fO:DJJ!ld~i em·yd 
nüfusu, Çinhlnin tehdit ve 
taz.ylkatı dolayıstle soh~a çı'lc
maktan korkrnaktadır1ar. 

Bir timedif erclnln 14 ya· 
ıınf1okı k ~' ,;ı Wı fkerl~ri 
tarafı~ JlıJna Beçil.di~i ).es· 
.bit edilıni~tlr. 

Moskova, 26 (A.A) -11:ı1Ja,. 
1"0S\ klan bfüUriliyor; 1ao,curi· 
.Qc .Sov)·&t tcl>~ınm sü,rü JJa· 
!inde tevkifi ve fena muamele. 
re tabi tutulması devam etmek .. 
tt.Pir, Çin lmmetinin teh~it. 
lerine r:ığmeı} ~ovyet teb:ısın .. 
dan olan şiıneııdff erciler iş!crfoJ 
~rkw rck Spvyct Jı.uş>·ay~ a \' .. 
.det c.tmekte!firJer. Dnnir1o!w1un 
bütün l:ıo;1ınca Sovyet erazısiııe 
hücumlar yapmak üz~re bey~z 
füıs ~etelcri t ~~JsiJ ~ hlme'dedır, 

Alınan malfıınata nazaran Lıı 
.çeteler.den bir .ççğu 5o~·et tcp.-
ı~ma doğrn ıilerlemektedirkr. -----

Kadriye H. 
Müddei umumi 
bcraetlerint is

tedi 
İzmir, 27 (A.A) - Kad

riye hanım dav sına atır 
cezada tfeVAJil edilmiştfr. 
Tevfik Kfunj} beyin zev
cesi Hayriye hanımın isti
nabe ifadesi okunmuş, 
Mf!ddei umumi şahitlerin 
ifadelerini tahlil ~yfiyerek 
beraetlerini talep etmiştir. 
Maznunlar Salı günü müd • 
faalarını yapacaklardır. 

Feci bir inf 1 k 
f....o11d1;ı1 17 (_.ı\.A) -- ~u

na n sevahili açıklarında e,n
dabt talimleri yapan D • 
vonıhir.o mmıınaaki 10000 
tonilatoluk lngiliz kuruv -
zörünün büyiik toplarından 
biri patlamış ve şidde.tli 
infilaktan top kulesi berh -
va olmuştur. Mürettebatın 
bir ·hayb ı t'Brafanmış wc 
b~ri z .bjt DJmak üzere l l 
kisi telef olmuş'ur. 

( Ost14lrab birinci sny1fomıu1ıdır) 
lstanbullu rıımlar tar:ıf mdaıı 

ortaya atılan bu sur~ti h:ılle 
-ala:Cadar '\'un:m mckamntının 
de tır.aft.ar cJduğu bjJ:Jirjlm~k· 
tedjr. \'un;ııı gazeteleri, Om-bi 
if.aky:ıdı'.lkj Türk cıolVünjlJ Js
taııbuJ~Jti ctabclj Rııııı cın
lftkiııd m çok f :ız1a c1 :fr~ıınu 
itirnf edi.'rek 1>Ö>1e bir 1ntib;ı
deleden Yııuanlst:ıı:m 1 .. :mırlı 
çıkmıy.ac.ağJ11l wyl~meJdedjr}fr. 

ıumuJllt ınüb:ı4cl~ fi~rini ıııü
dn{J!a .e.dc11 Vunıın g.ı:zcleleri, 

•·enj myJıacir 'kH.lt1erinlıı mem
f e:kete .ulmı etmesf11.den tcv~Jlüt 
~d~k nı"ş'dH&t.3 rJ?~men, vu .. 
:rı.iltJ tfJı:6nuınwnircsinin .mCıba· 
deJ yj ka1>JJI ~eğioi, • cliııkü 
1'tjr,k .. V~·~tw ınDnan:b:ıtuım bu 
tdıJ;J><:1i nıiyeti fJdeb~ dev~Jl) 
ea 111iycc.~ği1Jj bey.ruı e.diyorlar, 

~in 1.iy n 24bitle,-•• 
Atin~d:ı sıka.o lmerisyo ıtipos 

cnıetesj i:ıkıfa llzerine hOk!ıme.. 
te şiddetli t.ücum ediyor. B11 
p,aıetc VtııJv;lostau, lıfıkumetitJ 

Türkiye taraf ı:ıdan gelecek bir 
tet ilkeyi uaı1 ke.rşı1ıyaca.ğın.ı 

soruyor. l"ıOr.Jdtrin Akocniı 
~ıhırtıJJ jsti;.dııda \'e d,Ştan,buJ 
RumlarJm kof rnıya fnsılas.ız su. 

l·ddıJ rettç haz.ıriaııdt°ki~ııı 

ederek diyor ~i; pt.' 
« 'Va~dyeUımz fevkelfide t- c

likeli. Asken mühimnı:ıt .d~~J 
J11runn bombC1ştur. Zabitler!rı t· 
)}a11\'.e J:ı.öş(!Jerjnde p~ ef.!l)'0 

OözümüzCt açalım! » u 
'Estiy21 ise inkıta ın, vaıi>'~e 

y:ıJ..-,ndan ~~ip cdetıleri 1t~yrti1 
df:~rırıned;ğuıı, pıı m.tı~~ 
,Deklcnıııckte old11ğu m ı 
etnıe1<tedir. ·-•et 

Hakemden de Gmlf5fv 
\'unan gazeteleri, l)lfiz~kd~ 

tıQ jnkıtp.ı, .ef~fırı unuıınıye 
zerinde ı;ok nahoş bir tesir )"BJT 
tığını saklamıyorlar. .,~ 

liüktımet m<a ... mm b~1~u 
jjmitlerj, dıror]ıır, ÇeınıY !!' 
A.lsv;unın müı;U,hclesi nokW1~r 
aa topl.ıuııyor. Bununla l>er,1~t' 
bazı nıatıafil, hfikfımeti 'bU t' 

şebbüste bulunmaktan_ v,:ıt~ii 
çırmi;•e ç.;:lıştyor. Çüııku r 
ld,mse bu usul ile .davanın J1r. 
ıula]>Ues:eğiııe kani d~ID1 11~ Diğer t;ıraftao, lıöyte. bı~ 1

1
.,, 

ma! karşısında 'f ürkıycnın .. ,ı'J 
kem kararıtnt kabul weceı! 
lıiı; kimse temin edemez.,. r 

J3ütfüJ bµ .m:_şriy~t, J1ü!-t(ı~rı 
timizin )ıakh ve kuvvetli kil: jll 

fijfl karşısıııda Vunan mahn ı ·r 
şaşğmf ığa :ve ümulsizJjğe cJıı 

..,......__ . .___ 

~üştür. ,µıfl 
H.. Rivasın veni blrte. 

1
• 

Zino<·iref affedildi Atin~ 27(h.nc&) - ;1ıır 
cive nezareti mahaf,ilinc ~ 
le~ haberlere göre muhce'.4 

JJondr~ 26 (ıth) - l\Ios. 
Jmyadan h:· '=riJiyor: Koroii-

mübadele ~wmlsyoJıu re~ ni. t eıHçr'I' ~ 1 f1'le;~ 
_.."""",..,.,.,,..-...,,,..,...,....,"' M. Ri\·as pasaport ar . 111~ nnı-yo n n 1 i- Jesin1n yeni bir ~al çnr~~ı:ı<' 

ojn e ki re- teklif c.t.mck için hw,~ o< 

Jsl ,.c 19 I i l .da b~lunuyor .. ~:~lıU:ı!.~:ret~~ 
$.CTI ç ş inde ,·r:·~t!bA!lii bir } unan reculu hukfl!Jl ,.. 
amele fırkn- ııticekl beyanatta bulunırıf· 
sımn 5.l.lku
ıt.unn s:e b C• 

b1)'e,t ver. 
mf.ş obn 
ımekt u b ;u D 

mı.ıha rıri rf 
Zino v j y & f Ztnootpef 
aff cdHm1 tir. Mumnile;·lJ, ko· 
münl t ıCfltetn.DS}'Oilllli büro-
:Unun gı: rbı ..A!Vrupı kısmının 
rclstiğine ıtayJn olunncaktır . 

~YUnan·--s01irf 

ıur. rel· 
- Bitaraf miibndele f)' 

sinin iki tarnf noktai rıtt cd 
rını teklif etmek istcrfl 1G 

Eti ·aS mlistcbat değildir. M. '·niG 
ıekJili mübade.lc ın.cscld rı çı· 
tcsvJyesi için vaz'.edilcn e~G 
sata tc;wıfuk ettikçe l>ıJfl ~~ 
~hııkkııkuna ~lışacıı~ıı. r'' 
esasnt is.e Yununistnoın Y~9J· 
cağı fed:ık~r1ığm azami 
dini ıtcşkil eder. 

Tava~sııt mu! / 
Roma, 27 (An~· ~ilr~· 

ltaly.:l htıridyc nezaretı ~ <~iil 
\":u.nen nılıakeratının ~u·.,.ıır 

Hariciye vekilimizi zi.. bJr saflıay.u girme$.i iiıcr1p.eirl~ 
yaret etti kiye ~·c Yunanj twıdak~ sçf je'" 

Ankanı, 27 (I' clefon} - ci.oden izahat jstemi~tır· '1ı <11'1 
Yunan sefiri bugün Harici- suk b;r menbad:ı.n rcr~ııı· 
y_e vekili TeVfik Rüştü eden haberlere görç I\f. ~ı~ 
Beyi ziyaret ederek bir soJioi dostane bir .uıv:ıSS I 
saat kadar görüşmüştür. bulunmak iizcrpdir. ı fıtıt 

Tedbir almıyacak 8 / 
Maarif müste~arı geliyor Atlna, 27 ( Anek· ~ııl~' 

Ankara, 27 (Tefofon) - Yunan hükt'ımed 1sttı~ifitı'" 
M~arH n:üstcşan J(g.ma} m~k~b~~e b.itmisH. ted~i{ ~e< 
Zaım :B. Jstanbulıı hareket tabkı uzçrınc şımdi 111 

Sırp sefiri değişiyor 
etti. hnngi tedbir ~ttiba7Jll~ıı~ t11." 

gçÇ1niştir. 1\1. Pııp\l}"tı . 1'~1~tır: aldc talinuı.t l!()ndcfl .
1 

~-
GcçenJerd~ mezunen 

memleketine giden Sıro ~c
firi M. Tadiçin başka bir se· 
farcte tnyin cdi1cccği haber 
alınmıştır. Vc11j Sırp sefiri· 
nin ki oln.co.ğı hen.üz belli 
d.c,f:ildjr'° 

<;> • -~t c 
Atlna gnzetclc:'i \'azı~ ~tc' 
ba itidalle tetkik etrrıc i)'ct1' 
•1 • ı j • 1~ı1f1l Ati' 
1,a oc\' crın ve ı 1

" drıc " , 
l? ... lknn sulhli meufııtı {ii!-... , b"f ( 
k;ırada daha muced~l . \ ıP 
J1üküın süreccjti ün1ıdiI1 
ccmektcdir. 

\. 
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Bir tadın düşmanı' A~ırceza mnhke - Ç b (i kil J d • ti b 
\ eçen gun Londr,; ga- mesinde bir knrar arşam 4 e 0 CC 5C C 15 DÖ e 
.t ıetclerinden alımmş - . - J k 
\Rnr' o· Mahlceme müzekkere- Hl 1 •f d 0 unmuş '; İı:; l~R:;:~ccr~.~.1~~~ lerlne cevap verm(yen tP ıre c a ınan ı a c er 

\i ı~ ~rasıııd.ı f.trl· oörh1c- ma'kamlar hakkında 
•çın, buıun oı~rundc tahkikat yapılacak 

~ra ka .. 1 • fstaııhul ag~ ır ecza malıke -
\Kadriye H. ve Vefik B. bunlnra cevap vermiılerdiı• 

~ ,, U71a ... maz bır 

ın\ı]\ be~lcnıı;. E,·inin mesinde dün bir katıl ve bir ::..nir Ağır ceza mahke-
arı A \'na. 1 ı· . .b. vazife~·i sui istimal davasının · K d · H J ka \ı - ı 01. \1 ı sclcrı gı ı J mesı a rıye . a ar -

1 ~ bp:ı1ı kalmıs ,.c . rfı'yeıi csrnu.ında mülıim karar- daşlarının muhakemesine 
.'
1r hadise lıcrifin ~zmfoi lar verilmiştir. devam otmektedir. Çarşam-
ıııc:ıniş, iıudını lm.una- Bakırkö)·deki bir cinayetle ba günkü celsede lstanbul-

aliikndar olmakla m:ıznun ibra- dan gönderilen istinabe 
\ tuı1 I suretleri okunmuş ve bun-] l Jıiın, Nuri, Me!ınıedin muha- H ı V f k 41i! l . -Ofll r:t , ı 1\ta lara Kadriye • a e i 
i I' . ngıltt.-re onun btt keıneleriııde Bakırkö hymakaın- B. in verdikleri cevaplar 
~ tgını bilirmiş. 1-\ih;ıyet lığına ve ikinci lrnkuk mah- dinlenmişti!'.. Muhakemenin 

agız ~ I keın"sı"ne yazılan müzekkerele- "-fsı'latmı Hizmet refikimiz-~~! · Q llliı . Va iyct· '" uı 
,,ıı d' açılınış \ 'C hiç bek· re, Cevdet ve Hikmet Ef.isim- den berveçhi ati alıyoruz: 

e ık b' !erinde iki memurun va2ifeyi Gazi Hazretlerine karşı sul 
ış, trad ırd ~~cylc kar~ıla- kast ~eı::chbü ünde bulıınduk-

J\ ın - sui istimalden muhakemelerin- "' y 

{<:tin'ı . uşmanı, bütün Jarı 'ddla ile ıııs-ır ceza mah-Ved ı de de defterdarlıktan vaki bir tı 
lllit, · 1 \adına payet· kemcsine Yerilmiş olan Kad-ı Anı istilama cevap l?'Clmediği an· 

d, a para mı ,·eri- rlye hanımJa rüfcka::,mın a~r 1Yc 1 ı ı t 6 • Sö on ara karşı kini- aşı mış ır. çezadnki muhakemelerine 
• Udüı\u- ı k · Müddei umum! Cemil B., d dil · il. li s ne ıu ·meunı- e\•am e m1ştir. 
~ t ayır bu batışın SC· bazı mnkamların mahkeme mü- istinabeler•• 
~ atnan-ıile başkn ve hiç zel<kerelerine vsldile cevap ver· :Zabıt kAtibi evvela geçen 
1ın Relınıyccek bir şeydir. · mediklerine, bu gibi hallerin te- celsenin ıtıptmı okudu. Daha 
ı. dütn1 1· · d kerl·ır etti~ine işaret etmiş,müseb- b u k ' anı, genç ığın e l5 sonra reis eyin i~areti Uze-
'lıli ere C\ lenmegc. karar biRleri lıaklunda kanuni takibat rine fstanbuldan gelen istina-
' ~ 3'Cdi kıza teklif et· icrasıııt, ayni zamanda bu hu· be suretlerinin okunmasına gc-
bctla.r razı olmamışlar, susalı, adliye vckAletinin nazarı çildi. lik ifade, Eczacı Vedat 

iigi a~ kalınış. Mirasını dikkatine arı. için ıniiddci umu- Belr zevce i 1imet Hanımın-
4isirıj kadınlar işk vaktilc mlliğe mü--' yazılmasını dı. Nimet 1 Ianım netice iti-
dın reducdcn kızlardır. istemiştir. barlle, Kadriye lfonımın sul 
iınlarıdüşn1nnı, kcndLini Reis Nusre• in riyasetin- lcast tcşebhüsiinden habrriın 
• l·tı a beraber felaketin- deki mahkeme heyeti, bunları yoktur. diyordu. 

' rtardıH · · l muvafik görmüş, ta1ep veçhile Daha sonra Ayşe Hanım 
nrıcıta \ arı ıçın on ara namındaki snhidin atideki 
"" r Olduğunu ısö}·lh•e. karar \·erıni,tir. , 

Kadriye Hanımın müracaat 
ettiği avukatlardan Asaf beyin 
ifndelerl okundu. Bunlar zatı 
ciiriimden haberd:ır olmadık· 

tarını ~öylüyorlardt. 

Rei~ln sualleri 
kar~ısında 

Reis Yakup Rasim Bey 
Kndriy\! Hanıma tc\·cccühle 
sordu. 

- Kadriye bnnım bu ifa
delere kar~ı bir <liyeccğini:l 

\•ar mı '? 
- Nimet hanımı ne gör

diim. ne de tllmrım. Bu ka
dın Mısırda bir takım şeyler 

işitmi~, onları söylüyor. Tn
bifdir ki doktor beni tatllk 
etmiş \ ' C bazı şeyler söyle
miştir. ı ·imet hanım da, yok 
yaramazlık. yok bilmem ne 
kabilinden şehadette bulunu· 
yor. Kabul etmem, kendisini 
tanımıyonım. 

Ayşe hnmmın dedikleri 
doğrudur. rarihinl bilmiyo· 
rum, fakat Ayşe hammla bir 
vapurda görü,üyorduk. 

ğım zaman müekkllim i\Iah· 
mut beye: 

- Buna emniyet etmeyi
niz, iyi adaın değildir. 

Dedim. Casusluğunu duy· 
muştum. I Jııtta reis beye
fendi, Bursn madenlerinde 
rekabet ediyorduk. Bendeniz 
Bursahlarn: 

- Yoker casustur, dolan
dırıcıdır. madeni buna ver· 

meklc ne olacak? 
Demiştim Sonra kendim 

muknvelenamc ile bu ma
denleri aldım. 

Kenan Beyin ifadesi 

Dedi. Bunu takiben de 
avukat Kenan Beyin i.f a<lesl 

okundu. Kenan Bey :ifade· 

sinde ~öyle şahadctte bulun
muştu: 

- llundan yedi sene ev
\•el ben Düyunu umumlyedc 
hukuk müşaviri iken Kadriye 
hanım uann mliracant etti: 

-- Ben l\Jı ırda kocamdan 
boşandım, geldim c\·lcnmek 
arzusundayım. ı "e yolda mu· 
amele yapmak lazım gelir? 

--Bu sene 500 doktoı• 
iıtir"lt edecek -·-

Neıat Ömer Beyin beyanatı 
Oariiffünuıı emini Neşet ômer 

bey şu beyanatta bulunmuştur: 
c: - Bu seneki büyük tıp 

kongeresine ben de iştirak ede
ceğim ; kogreye '500 doktor 

iştirak edecektir. Kongre Sıhhiye 

vekili Refik B. tarafından açı

lacaktır. 

Bu kongrede 3 mühim mesele 
mıizakere olunacaktır. Bu üç 

mühim mesele şunl11rdır. Kızıl, 

kanser, frengi. .. 
Kon2reııin çok lıanrctli ola· 

cağı tahmin ediliyor. » 

• Maarif vekAleti Avrupada 
taJ;sildc bulunan talebeye bir 
tamim göndererek tahsil haya
tında bulunan talebenin evlene· 
mi rece ki erini bildirmiştir. 

• Selim Sırrı B. Kilyostaki 

kamp teftişatınm ndiccsinden 

beyanı memnuniyet dır.ektedir . 

" Sıı n'at mektepleri müfettişi 

M. Ru vatlc ı: ençleriıniziıı istidat 

ve kabiliyetlerinden takdirle 
bahsetmektedir. 

• Reisic fıınhur liazretlerinin, 

Millet mektepleri mezunlarına 

tevzi edilmek üzre ihzarını 

emir bururduklan kitabııı ya -
kında tabına başl:ıııacaı.tır. [(i-

vı:r\·eıı • .;; r. ·t B · ifadesi okundu : u·k nı ,. · · Şimdiki müsteşar ı·erı . ın 
et '11 ih· ermı~ttr. c;_ Ben Kadriye Hanımı 

n. JC<lc b lk' - ı- rfuasetinde cereyan eden Çarşı 
, .. Jar . c 1 gu unç J bir vakıtlar l\llSlrdan gelirken 

l\ladnm ,. forya biraderimle 
beni karı kocn diye söyle
miş. Bir erkek, bir kadın 

olduğuıuu.1. için böyle söy
lemiştir. Fakar kendisine b~n 
bir şer söylemedim. Bir 
otelci kadına hnyntı hususi
ycmi a~mnzdıın, hesap ver
meğe mecburiyetim yoktu. 
Öyle dcğilmi reis beyefendi? 

Diye sordu. Sonra Zeki 
beyin bu iş için bir vckalet
nnmc gönderdi~lni . öyledL 

Ondıın ~onra bir kaç defa 
daha mlirncaat etti. Bir bu· 

t:\ptan birkaç }'Üz bin nüsha 
b:ısıfacaktır. 

• Ba)vekalet müsteşarı Kemal 
bey evelki gi'ın Pendikte ismet 
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· 'ardır ı· ı · · tahsil şubesi memurlarından 
· ·a rnt ıçın- vapurda gürmiis.üim . .Müstan· 

11 <ıcılır., b'l in h k esiı1de ,. tJltnı k 6 ı ıneın neyle kemal Ef. n mu a cm tik bana Kndrlye Hanımın 
er~]· Olümkün olur. de defterdar.ilk hakkında bu sih\h taşıy1p ca.;-ımndığını 

~ili \ lıayatında kadın noktad:ın takibat icrası kararlaş- sordu. Ben ademi maltimat 
!\ıs ıg, ctıniŞtir. Daha tırılmışttr. Bu -tahkikat, henüz beyan ettim. Ben başka bir 

hj( lt kndın düşmanlıgı devatn etmektedir. Defterdarlığa şey bilmiyorum. ,, 
lı erkeklerin uğradıgı .ait iki meselenin birle~tirilerek Dalın sonrn Ahmet Yelik 

&l~~tklıktır. Kadın clile 1 tetkiki muhtemeldir. Beyi tanıdı~n siiyliycn Kııdrl 
~ ı Ça bu kin kulplc· 

1 
Efendi namında diğer bir 

~ ~j:cr tutar. Yaranın Bir çocuk şahidin ifodesi oJ...'l.mdu. Şahit 
~ nıp acısı geçince, 1 ifndesine şöyle de\•am etmişti: 
lıer onta:ı jstcriı. Kadın- ''- Irakta hir gaz y<ığı 
bir Şeyın üstünde yük- Oün merdivenden madeni için Vefik Bey ingi-

J&re \'arlıl< telakki eden düştü, hemen öldü lizlerle temasta bulunmuştu. 
Lı0~ butduklan bir er- l Batta hir çay ziyAfeti bile 

" 6 Dün sabah on birde stan-
·
ef1J" llrnıa. nıak için kendi yerdi. Bu madenin :\ahibl 

" bul adliye dairesinde feci bir ~ b~" sc,•ışcıı kadınlnrla I\Iahnıut Celal Beydi. Haftada 
.ı ~talılS- kaza olmuş, üç buçuk ya~ın- b 1. d r b . . ı· '\ldi c:ıa nıüpte]a mü- ir i u e u unun ıçın ge ır, 
te Ctkelderi elbette bu <la bir kız çocuğu merdiven- giderdi. 1ngilizlcrle görü~lir-
a~ıa~Una1\aşa edemeyiz. den düşmiiş ve hemen öl· ken kendilerine 1\1. Pardo 

iııtine erlccklc kadının mü~tür. namında biri tercümanlık 
~ · de\' .. 1 ı · 1 · b l Küçük Fcrlhıı, nnnest Sada d ı· •ti • ... 11 ı cm es c- e en. ı . ., 

\tı " 1•nlcansızdır. Yalnız H. la dnirenln biiylik kapısından imam Ef. ne diyor ? 
'arın c ~·alnız erkek sev- girerken sol tarafa tesadüf Bu ı·fadcden sonra Pasa-
b bı[ , ) - ı d ' 
. iter c acıyacngı tali- eden med ıal mcr ivenlerinl bahçesinde mahalle imamlığl 
ır. il ll'ıahluktan başka çıkmış, annesi önden gidiyor- yapan Ahmet J Inmdi efendi· 

~dııı erclcct lisanımızda muş. \.ocuk, birinci kat mer- nin ifadesi okundu. Mumnilcyh 
a ı ,~iişnıanı » nın iki cliveniııln pnrmaklı~ndan ifadesinde bildiklerini şöyle 
~k b~r da onu benim- sarkmış ve bir nraltlt bıış anlatmıştır: 

ın· •zc 
~111!'or. ok:ıdar nğır aşağı düşmüş, başı yarılmı~, "-Kadriye hanımla Nadi-
~ d0eın llas 1 . . beyni zedelenmiş ve dlişer de hanımı ve ı ,.asır beyi ta· 

e adı 1 
ve nıçın be. dlişmcz can \'Crnılştir. nırım. Faik beyi tanımnm.Kad-

tfat111 nıa kadın düşma- Tnlıhikata müddei umunıl riye hanımın ilk 7.cvd l\Tah-
ıta bi/ h takanlar oldu. muavinJerindcn Ragıp B. va- mut Zeki beyi ranırım. Akit-
eı bırg\iın bir medistc !erini ben ynpmıştım. S"LJI 
Sıf: ıan zıt•et ermiştir. Trıhkikat de- J sn h b · k n atla. h ~ 1111 da bana , ıra en a erım yo ·tur. unu 

A Uc rinlestirHmcktedir. Çocuğun d ı B 1. 
,L •\i'• uı~ etmiş : 'j sonra an duyt um. aua·ı 
"' s1~ dernışti bu hu. annesi hakkında da tahkikat Rıza beyi tanırım, çok muh· 
' r.-. Soz s- ı· · ı 1 d ç 1hıntı mu terem bir zattır. ~ "'ll~fı k. oy ıyenıczsı- yapı ma mı ır. ocu6 .... -

~· adın düşmanı- hafazadn ihmali tesbit edilirse Kadriye hanımın silah taşı-
:lti mahkemeye verilecektir. dığı, hatta intihar edeceği 
dtU, .... Usıbna}ı: 1:1z.ımdı, r.a. söylenirdi.,, 

•ı 1
' Cesedin defnine ruhsat ,·eril· D h ı h 11 d ~el k d cnı dınlemedi, a a sonra ayn mn a e en 

l{ada ına: miş, ewak, tnhklkntın tamıki Ahmet cf endi namında bir 
l ın dtı için zabıtaya havale ollln- şahidin ifadesi dinlendi. • 1u-
laıunı •şıuanı dcgi- nı:ılleyhiıı ifadesi, I lııındi c-

ttı h efendi, fakat bu muştur. lf d . 
~· er · ı . fendinin a esınc müşabihti. 
'lllek 

1 
u manasilc 

1
. t' 

1 
• Diğer bir ~ahide göre •• 

t'<lt ... tdi~:'.ınden gel- r ışa mese esı l\füteakiben Mch~et ı ,.:c~p 
Efendi namında bır şnhıdın 

Tahkl·kat dt'"ın bı'tti ifadesi oktmdu. !\lun:ıniley de 
Hadesinde şöyle diyordu: 

• ~ Barut işinde irtişa tahkikat?, "- Kadriye 1 Ianınun bir 
\t bir : ~ dun esas itib;ırile bitmjştir. nşk yüziinden intihar ettiğini 
ı 1," C>un ve gece Dün evrak tasııif cdihniş, baı:ı duydum. SiH\h kullımdığını te· 
• 'C" taı b 
ıı opc/ ~ >urdu Sabık kısımlar yazı makinesi ifo temize vatüren herkesin ağzından 
~tirneı4t?r Akif Tc\ fik çekilmiştir. işitirdik. Nişan talimini gör-

~ r. erı Saadet Akif medim. intihar hadisesinden 
• \llfll Bugün tahkikatı yapan ye. z k B J ı a· 

1 (ade Vsun tüccarındı>n sonrn c ·i eye e\· en L 
•t a r " dinci ınüstaııtık Nazım B. ta- "I 'tu·ı ll'l"lı"re lıo l l( sı Sıddık Beyin .u ısım g1 er. ı Ll .. • '·i . ~dıkoy d . . rafından müddei umumiliğe sandılnr.,, 
~ lçtJnı a ı r:esıııde • 
Cıat:ı,, afarı dn Akif b~ verile.ceklir. Müddei umumilik, Daha 
1 ""lCldaı.· • 
llıq1• ~1 hanelerfode tevsiine lüzum görmezse, tahki- likJı:.: 

r. T , 
mı sli ·-

Yalnız Hamdi efendiyi tn· 
nıyorum. 

"Bu $/izler saçmadır ,, 
R. - Paşabahçesindeki 

mahalle imamınız ... 
K.- flu jfade saçma sııpandır, 

mesela bir şey söylüyor, diğer 
kı ımda gene tckrarlı}'Or. 

Sonra çocuğun kendi tanıf ın
dan kesildiğini ve gömüldil
jtliı:ıü söyliiyor ki manasızdır. 
r uzum rica ederim reis bey
efendi. bir evden bir ölü 
çıkar:ıa kime haber y~rilir, 
onlar haber vermez mi ? Bu 
hususta başka söyliiyeceğil_!l 
yok. Şahitlerden Ahmet ı:.. 

di silAh me:ı'elesinden bahs 
etmıvı. Tabanca mes'eJesi 
gnyet mlihimdir. 

" Kadriye J Tanım sih\h 
taşırmış. " 

SillJh meselesine 
gelince ... 

Bir tC\'atiirdiir gidiyor ... 
14 yaşında bir çocuk aklile 
yapılan hatadan sonra K:ıd· 
riyc hanım hep siltlh rn~ıyor. 
oldu. Ahmet efendi benim 
silAh kullnndığımı nereden 
duymuv? iki sene eyvel ben 
Paşnbahçe:-inden ayrıldım. Kiı-.. 
dıköyünde bulunuyordum. 
Ahmet cf cndi bunu nereden 
nnlnmıştır,oraya kadar gele
rek tahkik mi etmiştir? 

Kadriye hanımdan sonra 
Ahmet Vefik beye ne diy~
ceği soruldu. Vefik bC!y ce· 
vnden: 

- Reis Beyefendi; <lecU 
Sadrcttin Bey hakkımdu l>lr 
hakikat arzctmiş oldu. Sad-
rittin Bey buyurdular ki ben 
memurken kaptım \'oker ba-
na miiracaut etti, bilılharn 
Hasan i\hı:;tafayef tc müra
caat etti. Şununla nnlaşılıyo:r 

V oker esasen 1 Jasan l\Ius~!ıı 
B.: Vokerin .şeriki olduğu hal
de gizlemiştir. J Jnlbuki bcrlı· 

bercc Londrayı:ı bile gitmiş

lerdir. Kaptan \Toker, Anglp 
per"iren şirketinin memuru 
olmnsı hm.bile tema~ ettim. 
Voker bizi davet cttl Ye 
Londrnyıı götiirdü. IJatta :ır:ı
ımzdnki bir hesap mcse.le
slndcn Londrtıda urıımı,zda 

bir kaYgn çıktL Ben ı~ 

çuk iki ay ev\'cl Çamlıcada
ki hissel şayialı bir yeri nb
ln~ma almak için fikir danı~

tL Ablasının biraz para:ıı Yar-
mı~ .. 

Kadriye lınnımın pederi 
ressam Rıza beyi hayatta 
tanıdığım insanların en ktt-

mili olarak tanırım. Kadriye 
hanım bana biraz dejenere 
gibi gelir. Aklına gelen haltı 

işler. :Nasır bey menfaat pe

rest, haris bir adam hissini 

verir. Ilnmide hanım iyi bir 
kızdır. 

Kadriye H ne diyor ? 

R - Kadriye kanım bu 
ifadeye ne dcrsinizj 

- Evet Kenan beye çok 
sene e'ı·vel gitmi;-tim. Yıınl 

talnktnn sonra.. mr kere de 
Faik beyle,.. 

Ba kn okunacak, sorulncak 
' 

şey kalmamı, tı. Reis Bey 
makamı iddianın mütaleasını 
sordu. Hnsnn bey., lstanbuldn 

Ltinabe suretilc ifadesi ııh
nan İstanbul ıneb'usu Tevfik 
Kt\mil beyin ZC\'ccsi Hayriye 
Hanımın istinabe varaka ının 
süratle irsalinin mnhlline ya
zılmasını i tcdi. Heyeti ha
kime de bunu muvafık göre
rek keyfiy<:tin mahlline i,'nrı
na ye muhakemenin Gum:ır

tesl giinii saat 9 n talikine 
karar 'erdi. Reis Yukup Rasim 
B. karan Kadriye Hanıma 

tefhim edince murnailcyhn: 
- Peki reis beyefendi, 

fakat sorulacak sebepler pek 
çoktur. En miihim noktalar 
yardır. Ccrçi ifadesinin alın

dığını gazetelerde okuduk 
amma ... 

Dedi. Reis ,Bey, cevap 

Pş. Hz. ni ziyaret etmiştir. 

• İstanbul güreş heyeti t:ıra· 

f ınUan tertip edilen güre~ teşvik 

nırısabakaları e\'Velki gün .Be)·
oğlu 1 faik f arkası binasındaki 

idman salonunda yapılmıştır. 

• Muhtelif cürümlerden do
layı Zonguldak Ağırceza mah
kemesinde mahkfım olnn ve 

cezafan kesbi ikat'iyct eden 24 

malıkfun Zonguldaktan ~hr.i

mize g etirilıniştir. 

• İstaııbulda, «30» bin def· 
ter içinde mevcııt tapu kayit-

lerinin Ankara}'n nakli, biııa

ııın lıazırlanınanıasıııdan dola
yı teşrinievele kalmıştır. Bu 

mii<..ldet zarfında evrak malı-
zeni yaıııııdaki mahal 
edilecek lir. 

ikmal 

• Şehremaneti reni nuıne

rot:ıj için fa:tli}•ete başfaınıştır. 

Cemiyeti belediye sok:ık isimle
rinin tetkikine karar ~·e~miştir. 

Bu tetkik neticesinde muvafık 
isimler tayyedilecelttir. Sokak 
isimlerinin mahallen cemiyeti be

lediyeye arzı için harita üzerin

de tatbikına başlanılmıştır. Tar· 
yedilecek isimler yerine cemi

yeti belediyece tensip edilecek 

isimlerin tesbitiııi müteakip Jfi\'

lıalar siparii edilecektir. 

İrtihal 

Tüccardan Mehmet Kamil ve 
erkanı harp miralaylarmdnn 
Recep .ferdi Beylerin kayın 

pederleri Bahriye kaymakam 
mütekaitlerinden ve Seyrisefain 
güğerte mfıdiirü esbakı İsmail 
Muammer Bey evvelki cuma 
günü fic}•bcli adada hanesinde 
irtihali darıbcka eylemiş ve 
ihtifalfth faika ile istiralıatı ebe
diyesiffC · defnedilmiştir. 

verdi: [ Karı mek~ubu 1 
- l\fohalline talimat gön- ·-----... - ... -~ .. 

derdik, sorduk., tabii geldi· yeni harflerle 
ğlndc görecel siniz" 

- Çok mtihimdl de efen
dim,,. Olmazsa kendisi getl· 
rilsln diyecektim. 

- Tnllmatnnmo gelsin, on-
dan ,sora diı ün· 

J le) etl JılUdme .ırekildik
ten sonra maznunlar götü-

.Arap harflerile yazılı • yeni 

harflerimize çelTllerek basılması 
icap eden her nevi lcıtap ve eser· 

lerl ücret mukabilinde yatanm. 

fstanbul paket postanesi Mü
dürü vaatastle A.A. adresine 

mOracaat edilmesl rica olıınur. 

' • c~ 

-·-
HuJwi muhasebe me• 
morları nasıl verecek! 

Vildyel tereddüdü izale etti 

Ankara muhasebel hususiyesi, 
düştü~ tereddadü lzal~ için, 

Dahılıyc vekAlellne mUracant 

etmlı yol ve köprüler kanunun 
11 nlci maddesi sarahati kar· 
tısında yeni maaş kanununun 
ka\dırıdlğı salahtyetten dolayı 
memur mıqlarından yol :ver· 

glsl kesip kesilmiyeceğini sor• 

muftur. V ekllet aAustos taksili· 
nln kesılece~i cevabını vennlşlir. 

Bir eylCılde rnüddell gelen 

taksu1erl keailmlyecek memurlar 
bu aaksill bizzat vcrrceklerdir. 

• Ankara belediyesi bele· 

diye i~lerl lçin Avrupadan bir 
mütehassis aetirmeğe karar 

Yerml~tir. 

• lktmıl ,·ekili maadın layı· 
hasımn tetkikatını b!liımı, ·r. 
Llyılıa \•ekiller heyetine gond ~· 
rilmi lir. 

• Ankara • l tıınbul telefonu 
d.. sabah tamir edılmiş ve un 

lstannbu!dan Ankara ile teldon 

muhben:l mOmkün olmuıtuP: 
• Ceçen ay zarfında lima· 

nımıza (iO 1 vapur girip çıkmı~-
tır. Bunlıır arasında 120 vapur 

Türk bandrnlıdır. 1 1 1 \'apur da 
ltalya bandrıısını hamildir. Bun• 

dan sonra f ngilız vapurları gel

mektedir. lngilız \·apurlarıntn 
adedi 104 e baliğ olma'ktadır. 
Bunlardan başka 2 leh 1 dani• 
marka, 4 Japon bandralı vapur 

gelmiştir. 

• Avrupaya gönderilecek lise 
mezunlarının müsabaka iıntlhan 
sualleri Maarif e-mtnlıklerine 
gönderilmiştir. Şartlar yakında 
ilan edilece:lttır. 

• Ankaradan bildirildiğine 
• ı 

g&'e Dil encümeninin mesaıs. 

devl\m etmektedir. DariiUUnun· 
dan , ıstılah (işlerinin gelmesi 

beklenmektedir. 
Bunlar gelir gelmez encümen 

. b" . t' \'apacak, neti· umunıı ır ıç ıma • . 
celer c Türk dili • unvanlı bır 
bültenle neşrolunncaktir. 

h Devlet .. Ey]Qlden iti aren 
memurlarına tatbik edilecek 

k 1 zarfında man§ anunu, sene 

\ b h 1 , ... bdecli· mu 1ase el usus ye 
nllll~ l::rını, ye.lcrin de memur 1 • 

Btrem kanur.cnun ahkamına uy· 

durmalarını amirdir. 
Bu idareler, bu müd<l•t z:ı fındı 

J r ı i Dil· tertip ed "cekleri e ter er ' 

k·ı . oöndı>reccıc. hiliye ve H etme ~ ~ rlr 
bıırada bir ~omisyon merlfc ı -

d 1 ı t"aınmüller bunlar tetkik c ı ecet, w 

ı le binrı"lice bu kar~ılııf:ırı aca , ~ r 1 
1 da ter ı ı 

daireler memur arı 
edilmiş olacaktır. 

ll·yeı· M ı· vekaleti \ 11 

' • ~ ıyde d ğ. . btr tamimle 
ıerc ,gon er ı ı . 

k olmıyan -.e 
saydiye vesi ası 

. l l k ıuınnlara z:ıbıı:l 
zevk !çın lll 1 • 

1 
r d muhalefet cdilmesın tara ın an 

bildirmiştir. 
b üzerine 

lım irlıler unun 
d 1 mOraC3:ıt 

alakadar aire ere . Maliye 
etmişler İ7JDir vılayeıı b:ılık 

d kcyf için 
\·ek&letin en 1 k 

1 hakkında "3P1 aça avlııyan ar 
1 YI sormuştur. 

muame e I I ·ta. 
• Yerebntanda stıı:'lbu ,., • 

hhive müdOriyetinin açlığı 
yeti Si • ( 

dl Panserl yakında na· verem 
•r liyete geçcceK ır. . . fan-

y crebatan dıspanserının 

1 ·· ad ·le cenıi· Jıyeline verem c muc c 

• ti de iştirak edecektır. 
)C . 1 ı ok ınuh· 

Mücadele cemıye · ç 

ı 1 taze ,,umurla ıe~zl 
ıaç ınsta ora ~ I 
etmek için teşebbüsle bu ~n~-

k Yumurta te,7.lalı Eyıp 
ca tır. d d 
ve Üsküdar dispanserin e c 

yapılacnktır. 1 Veremle mücadele cemiyet 

b k )'akında ır~nt 
bundan a~ 8 k bu 

1 _..ı. ·ı edece 'Ut 
heyet eri lqaı t hak· 
he etle, 'l·cre.m tahrtba ı 
kı:da nesahtıe bulunacaktır. 



Fransız ayan 
( Çorçil) in 
hatıratı 

ve Gonaris 
~ ----

1rıa1 arıista11 balarken istimdat ed(yoı'. Jill)ra 

atıllnak istenli)r~n deoleller . ona 
nasihat veriyorlardı 
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Bu sırndn fırka siyaseti almı~ iyi bir şekilde k!ydettlrecek bir 

yürümU~tü . Liberaller • sıra 

bizimd r ı> diyorlardı . Amele 

<işsizlik meselesi ne olacak ? ,. 

muhafazakArlar « kcndim1zden 

bir hokomet teşkil. etsek daha 

eln o!maz mı ?» sualini ıoru}'Or 

her kes c nemize gerek , kendi 

ltimiz bize yeter» diyordu. 

Fransızlnnn tuttukları yot 

dah~ başkn idi. Venizelos Ali

nadan çıkar çıkmaz onlar da 

Yunnnistnnı hatırlarından çıkar
dılar. Bir kaç ay geçtikten Eonra 

şey yoktur. Fakat bunlanıı biri· 

ni de ufilc atalet ve katı yü-

reklilikle itham etmekte d~u 

değildir. Zamanın kuvvetleri o 

kadar mebzul , ferdi rehberler 

nlıbeten o kadar az, sonra bun

lar o kadar çok tebdil olunu-
• 

yor ve cemt hayat o kadar 

mukavemetsiz bir ıekilde ilerli

yor ki, büyük cemiyetlerden fazla 

bir hayatiyet, cesaret veya devamlı 
ve insicamlı bir siyaset bekle
mek abettir. 

ve meb'usan nıeclisi.nde Qürü tü e 
Hükôme~ protesto Şehir haberleri ] Bugünkü maÇ 

Meb'usan meclisinin tatiiini bildiren 

emirname neler yoph 7 ~e~iu mi, ~asıl nıı1 
Briyan borrlar itilafını mÜdafa eder ~ 

;x Defrerdarlık tahkik et-
ken Almanların Alsastan vazgeçtik ... tiği meseleden birini 

lerini söyİüyor bitirdi 
Defterdarlığın, biri bir si

Fransızl~r11 nazaren Renin iahliyesi ve tamlrat nemaya diğeri bir miiesscse-
kon/eran$ı meseleleri ye ait iki sui istimal haberi-

Pari~, 26 (A.A) - 'Meb'usan meclisinde i\1. Barthou, ni tahkik ettiği mulnındur. 
medi~in devrci içtimııiyesini k<ıpatan emirnameyi okumuş, 1 lııber nldığımıza göre mti-
bunun iizcrine komiinistler ile radikal sosyali<=tler ve alsaslı cs~eseye ait tahkikat ikmal 

ıneb'usfor. meclis için affı umumi kanununun kabulii imktl-
edilmiş gibidir. J3u işte bii
ylik bir yolsuzluk olduğu 

nınm bu :;urctle nılinsellp olduğunu ileri !'iircrek .,iddctlc unlaşılmı~tır. Fukat bu yol-
protesto etml~lerdir. Sosynlistlcrdcn Blum, mcdhıten hiikti- ı:uzluk ~chivle de ynpılması 
metin ktı surunu örtmemesini rica etmiştir. Zaptın kabulii ihtimali olduğundan kamml 
reddedildikten ~anrn meclis reisi, bunu kabule mcb'usl:m bir mesuliyct tesbiti imkılnı 
teşvik etmiştir. l\t. Blum, :lynn meclisi borçlcır hakkındaki görlilmemektedir. Bu yolsuz-
itilMların tnsdikı hakkında bir karar vermeden evcl meclisin 1uğuıı meydana çıkımlması, 

l J m ııncak hazinenin zararını mu-knpatılımısını emretmek hayret verici lıir tetbir o oub.ınu 
beyan ederek protesto etmiştir. Nihayet meclis, el kaldır- cip olacnk vaziyetin üniine 

geçmek muvaffakiyetini te-
mnk suretiyle znptı kabul eylemiştir'. ~else ~atil edilmiştir. mia etmiştir. Bu hsustaki ra-

Paris, 26 (A.A) - Ayan meclısı, Vaşıngt??,. itilafta- poru müteakip Defterdarlık 
rım 30 reye karşı 242 rey i!e. ve. Londra ıtılafını el vekaletten yapacnğı muame-
kaldırmak suretile kabul etmışlır._ Ayan, borçlar hakkın- leyi soracnktır. 
daki itilafların müıakf'resine devam ederek mazbata 

1 1 

mu te iti müsa a 
gün saat 17,45 te 
olunacaktır. ~Lı 

2 - Ennadil r? 

müsabaka yapınıf 

Galatasaray, fene 
birinci futbol ta 
mensup futbolcula1'111 

ve pantolonlarile saat 
a kadar GalatasaraY 
büne gelmeleri. 

lstanbnl Spor, 
maniyeyi nasıl 

Diin lstanbul spO 
lcymaniyeyi mıığlt\p 

yazmış ve maçın U 

bugüne bırakmıştık· 
bu mühim m~ı kıSlct 
yoruz: 

Bir nydır devam 
tanbul spor-Süleymantı' 
miisabaknlarının rı 

verecek olan iiçiincii 
baka nihayet cuf1111 

neticelenmiş ve lstanbİ 
run birinci kürneY' 
etmiştir. 

fransızlar, onlann murahhe~lan 

Ankarada idi. Yeni Türlclyenin 

Fnınsaya teklif edilecek birçok 

şeyleri vardı . Yeni Türkiye 

f ransanım Kilikyada istedi~ 

ııükıntu temin f ransızların Su

riyede uğradıkları müıkülatı izale 

Dakikalar olur ki bunların her 

biri yüksek ve asildir, sonra 

gene dakikalar oluyor ki bunlar 

manasız fCY oluyor. 

muharrirlerini istinıa etmiştir. M. Viktor Berard, cncü- Saffetı Zıya B 
menin meclisten tasdik edilen metninin kabulünü talep etme- , 

1

1 
kte olduğunu ve şerefin hurriy:t. ve istiklal kaygusunun, 
hulasa her şeyin Fransaya tasdıkı emretmekte bulundu- Diiıı clefııedilcli 

Refik Beyin id 
ccryan eden diinkii rfJJ. 
ha bidayette lstanlıul 
hal<imiyetUc başlanııŞ 
semeresini ı 5 dakikS 
vererek Slileymaniyt 
hine bir sayı kayd ederdi. Sonra Anadoluda bir 

ço~c ticari mahreçler vardı. 

Ankara.dan muıo.Herane bir 
tekilde I tanbulıı yürüyen ve 

F ransamn dostu olan bir hukrı-

met Fran11ızlnra bir çok lütuf

lerdc bulunabilirdi. 1radelı, azim

kar, hareretll bir zat olan Frank

len Buyon Ank&rada ıdı. T eş· 

riniewel 25 - 192 t de Fransa 

murshhası milli Türktye ile ıki 

taraf için mufit olan bir llilaf

na.me imzaladı. Mustafa Kemal, 

mühimmata muhtaçtı. Fransada 

bunlar mebzuldü. Türkiyeye top 

liiıımdı. Krözo dan daha al! 

top yapan ver mu Tayyar dere 

gelince, her asri orduya bun

lar lazımdı. Torkiyeye bunla

rın verilmemesi pyanı telehhüf 

bir hareket olurdu. Siyaset ih

tilafı ve v;ıhst imtizaçsızlık, bu 

sırada fngiltere ile Franea ara

sında ıayanı ho.yret bir ayrılık 

vücuda getirmifti. Gerçl bu 

günler geçmiıUr, yenl ve çok 

makul vahdctler teşek\cül etmiş

tir, fakat hadisat kaydolunma· 

lıd:r. 

Amerika nerede idi? Amerika 

Atlasi Okyanusun ö hür taıa· 

fıııda ıdi. fngiliz slyaıetini ve 

ııiyasilerinl muztarip eden bütün 

me!all Amedkadan da aynen 

tekerrür ediyordu. 1920 de 

vuku bu!an reisicumhur inti -

hnbı reis Vilson ile Demokrat 

fırkayı siyı:ıset BAhncsinde silip 

11üpürmüıtü. Bunların hiddetli 

muhasımları it baıına geçmlı

lerdi. Bunların siyaseti, reis 

Vilıon tarafından yapılanın tam 

aksini yapmaktı. Bundan dolayı 

lstanbul mandaslle Ermenistan 

mandasını deruhte etmesi mev

zuubahs olan, Ermenlstan hu

dudunu tayin etmesi tekarrür 

eden Amerika, kollarını silkerek 

el!ki dünyanın kavgalarile alay 

cimi! ve birkaç hatıranın istls

nasilc eski dünyadan kurtuldu

ğuna ve kendi yurduna avdet 

eıtiAine iükretmiıU. 

Belki Yunanlılan hmiri iple 

du·et eden devletlerin hareketini 

l<ıral Kostantin ile onun 

haıvekih Gonarls bunu peşinden 
düşünmeli idiler. 

Demin askeri hadisattnn 

bahsederken Yunanlıların 1921 
eylülünde uğradıklıırı muvaffa

kiyetsiz\ik üzerinde tevakkuf 

etmitlik. 

Yunanlılar Ankaraya varamam!ş, 

Sakaryadan rüc'at ederek Et.kı

iehir ve Afyonkarahisar şarkın· 

o!an kıı hattına çekllmtşlerdl. 

Yunanlılar burada bir 6ene ka.· 

dar kaldılar. Bu ~ırada talisiz 

Gonaris Atıne ile Londra ara· 

ıında mekik dokuyor, harbi 

idame edebilmek için silah ve 
para istiyordu: Gonarls, Lort 

Kürzon ile knrıılaııyor. 

Kürzon onu la1la karşıdan 

ıa..'lyordu. Gonarisin bu mfiM· 

katlardan bqhca lıedeh, Yuna· 

nlılan ihtizar halındc olan mu· 

kadderatını, münhasiren lngllte

reye te.,·di etmekti. Lort Kür

zonun başlıca heddt, her hangi 

tekilde olursa olsun bu çirkin 

mesuliyettcn tevakki etmek, ay

ni zamanda Yunanistana, müt

tefiklerin tavassutunu knbul et

tirmekti. İ.Art Kürıon, bu iki 

tıte dt: muvaffak olmuıtu. 

Gonarlse İngilterenin bir şey 

yapmıyacağı ihsas olunmuı. onun 

müttefılcler tarafından \.'Uku bu

lacak bir tavassutu araması icap 

ettiği anlntılmıııı. 

Fakat bunda da ümit edılecek 

bir ıey yoktu. Çünkü Fransa, 

Türkiyeye hararctJe muı.aheret 

ve teslıh ediyor' fngiltere ise 

Kostantin için kendini müfkül&ta 

sokmak istemiyordu. Bır taraftan 

batmakta olan bir adam haykı

rıyor, öte taraftan suya girmek 

istemiyenler ona naslhat veriyor· 

lardı. 

(Bitmedi ) 

1$/anbul fcr'"'ndan: Gayet 
şık ve giranbaha yatak 
odası takımı 31-7-929 
tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 14 de Sandal 
bezestanında furuht oluna
cağından talip olanların 
aynı günde mahalli mez
kürde hazır bulunmaları 
ilin olunur. 

ğunu söylemiştir. Ayan meclisi, Fransa aldatılmış ve 
kurban edilmiş olmadan cihan sulhünü tahakkuk saha
sına isal etmek isteyen hükumetin davetine kulnklarını 
tıkamıyacaktır. 

onümüzdeki beynelmilel konferansın vazifesinin ağır 
olduğunu söylüyen M. Brind, müessif bir tesadüf dola
yısile M. Poincarenin miizakeratta hazır bulunmamasını 
teessürle kaydetmiş ve sözüı1e .devamla demiştir ki: 

Benim temsil edeceğim harici siyaset ile M. Poincare 
nin riyaset etmekte olduğu hükumetin siyaseti sahasında 
aramızda sıkı bir irtibat vardır. 

l\J. Briyan, bunu mUtcal<lp tasidkm zaruretinden· bahset
miş ve Amerikanın umumt harp esna~ındaki muavenet ve 
miizahcrctlni hatırlntmıştır. ~lumnileyh, lt:alya ve Jklçlkamn 
dn bir sahabet madde i elde etmemiş olduklarını beyan ve 

sözüne ~u suretle devam etmiştir: "Fransa borcunu ödeyecektir. 
Şiiphesiz hu hususta miişkiilata tcsadiif edecektir, Inkııt bir 
çok senelerden beri tediye etmekte ol<luğnuııdnn dolayı 

Almanyanın tediye etmiyeceğini ve bizim yeri~iz: .ln~ltcr~ 
ile Amerikanın tediye edeceğini söylemek tchlıkelıdır. "lcb • 

usan mccli.;inln knbul etmi~ olduğu kayıtları belki ilyan 
meclis de kabul edecektir. Bu kllyıtJ:ır. ıncmlekctin mcnfııat
lerini mfü.lafaa etmesi için lıiiktımete karş1 bir ihtar mnhl

yetindc olacnkur. 
i\J. Briand, lld\•ctcn demiştir ki: öniimiizdekl konferans 

kolay olmıyncnk. Çok muztnribim. Bnzıları: Reni tahliye 
edini1J diyorlar. Diğer bir takımları da ejter Reni tahliye 
edecek olur~amz miicrim olmuş olursunuz, diyorlar. Ben 
konf ernnsa scrbset ve leh ve aleyhi cartmnk hakkına malik 
olarak gitmek, memleketime en iyi şerait tahtında hizmet 
etmek istcyomın.,, 

M. Briyan, Ren rnes~lesinln bnşıklığından bahsetmiş ve bu 
meselenin beynelrnüttefikin bir mesele olduğunu ,.e Cenevre prog
rarrında münderiç olmak thtimalile yalnızca bundan bahsetmekten 
istinkAf edeceAini söylemiştir. Almanya Renin tahliyesi meselesinin 
konferansın rnınamesine ithalini talep etmiştir . Müttefikler bunu 
rcddedemezlerdı . Yung planına telmih eden M. Briyan, hu 
planın harbin hitam bulmasını temin edecek olan heyeti mecmu
anın büyült bir kısmını teıkil edec~ni ilave etmiıUr. Mumaileyh, 
Fransamn Amerika ve İogihercye ıhlaskirane tedıyatta bulunaca• 
ğını \'e bir Franıız-Almao itilafının tahakkukuna çalışacağını ve bu 
itilafın hudutların her ikl tarafındaki nasyonallstlerin taarruzlarına 
ra~men husul bulacağını söylemiştir. 

Hatip, milli menfaat noktaı nazannı asla terketmiyeceğini ve 
itilafların bntün ıebeplerlnl izaleye çalışacağını beyan etmiştir. 
Mumaileyhi Rayhiştag meclisi reisinin .Alınanyanın Alsastan 
vazgeçmlo olduAunu beyan etmiı bulunduğunu ve bunun 
Fransız-Alman ticaret muahedesinin aktine müsaadebal11 olumuş 
oldu~unu ıöylemlftir. M. Beriyan, Cenenede Almanya ve 
Lehistana bir ademi tecavüz misakı imza ettirmiş cl<luğunu 
hatırlatmııtır. Son zamanlarda cihana pmil bir ıulh temini 
maksadile harpten feragati mutaıammın bir misak vücuda 
getirilmiştir. 

Hatip, ıu suretele ı&ı.lerine hitam vermiştir: cBir Avrupa 
hükömeli müttehıdcsı vücuda getirmek suretindeki tasavvuru 
hayalpcraıtane telakki ettiler. Ben Avrupa :ı;ulhu için çalışırken 
milli menfaat için çalıtmakta olduQumdan eminim.> 

Tamirat komisyonu LAbide toptlanacak 
Bruksel, 26 (A. A.) - Belçika hükumeti Lahinin 

tamirat komisyonunun içtima mahalli olarak intihabım 
kabul etmiştir. 

Musolini büyük bir hava seyahati yapıyor 
Rimimi, 26 ( A.A ) - M. Musolini, pilot olarak 

yanında M. Balb~ ve M: M~ddel~na. olduğ~ .halde 
tayyare ile 2000 kılometrclık hır teftış ıcra etınıştır. 

Tek başına devri alem yapan adam 
Pari8, 26 ( A.A ) - Fire· Crest namında 7 metrelik 

1elkenliıi ile 55 ayda yalnız başına devri ilem seyahatini 

Teşrifat U. i\J. Saffeti Zi

Ya bevin cenazesi diin lft)ik 
~lduğ~ ihtifalle kaldırılmış 
ve Rumeli J :lisarındaki kab· 
rine tevdi edilmiştir. Mera-
simde Vali vekili l\Iuhittin 
l lariciyc vekaleti n:ımına 
Hariciye memuru Hakkı bey
lerle Amerika, Almanya, Leh, 
Felemenk, Avusturya sefirle
ri birçok memurlar ve mer· 
humun dostları hazır bulun-
muşlardır. 

l laridve vekilimiz Tevfik 
Rli~tii n: merhumun aile ine 
bir telgrafla ece~ ·iir ye tnzi
yetlerini bildirmiştir. 

Antrepolar 
Buhranın önüne geç
mek için toplanılıyor 

Antrepo buhranının öniinc 
geçmek için bugiin öğleden 
sonra ticareti bahriye mi.i
dlriyctinde bir komisyon 

toplanacaktır. Bu komisyona 
muhasebei umumiye müdürU 
Faik, ticareti bahriye miidiirli 
Zeki, ticaret odusı rııportör
lerin<lcn Galip Bahtiyar bey
ler iştirak edccrklerdir. 

Komisyon acil tedbirler 
alacak, liman tahmil ve tah
liye işlerini tanzim edecektir. 

• 
Ennadil Ehli-Galatasaray 

Fenerbahçe heyeti tertibi
yesinden: 

1 - Ennadil Ehli - Ga-
latasaray F enerbahçe 

yapmış olan ve dün Havra avdet eden Alain Gerbaut 
ya lejyon donör nişanının üçüncü riitbesi verilmiştir. 

Amerika, Japonya ve Bulgaristanda zelzeleler 
Sofya, 26 (A. A.) - Şiddetli bir zelzele Çırpanda 

mühim hasarata sebebiy vermiştir. 
Tokyo, 27 (A.A) - Tokyo ve Yokohomada duyulan 

ve halk arasında panik tevlit eden zelzelenin merkezi 
Tokyonun 30 mil cenubu garbisinde kaindir. Burada · 
1923 senesindcnberi bu kadar şiddetli zelzele hissedil
memiştir. Kamakura sayfiyesi yakınında topraklar çatla
mış, yarıklar hasıl olmuştur. Bir çok kimseler yaralan
mıştır. Hükumet melcesiz kalanların imdadına yetişilme
si için acil tetbirler almıştır. Bereket versin yangın zu
hur etmediğinden hasarat eheın~iyetsizdir. Tokyo ve 
Y okohama yakınındaki ~imendifer münakalatı muvakka
ten tatil edilmiştir. 

New-Y ork, 27 (A.A) - Ekvatorda bir zelzele, 60 ki
şinin telef olmasına sebebiyet vermiştir. Moyurge şehri 
hemen hemen tamamen harap olmuştur. Tambilloda 
azim hasarat vardır. 

Ruslar Çinlilerle müzakereye başladılar 
Nanken, 26 (AA.)- Çin-Rus ihtilafının halli için girişilecek 

müzakerata başlandığı bildirilmektedir. 
Vaşington, 27 (AA) - Hariciye nezaretince Çinin f&rki 

çin şirnendüferindeki Rus menafiini tanımakta olduğuna ve hattı 
müs:Jderc etmek niyetinde bulunmadığına dair haber gelmi.,lir. 

Moskova, 26 (A.A.}- Tas ajansı bildiriyor : Çinin, Belago-: 
vechtclıeusl konsolosna~ı trkanı hareket ederlerkP.n e~yaları arasında 
42 tüfek, mühim miktarda kurıun, l O libre altın, 20libre gümüı 
ve 30,COJ ruble bulunmuş ve müsadere edilmiştir. 

İngiliz - Rus müzakeresi başlıyor 
• Londr;ı, 2t> (A.A) - .:al!ıhi) cttar mahafif, lngilccre ile 

tekrar müna::ıchat tcsi~i hakkındaki SO\ yet cevabının bu sa
b:ıh lıarh.:i) c na:t.<trctinc gclıniş uld u>tu zanında buhınmnkta

dır. {)ıılimiizneki hafta zarfında Loı.1draya bir Rus ınurnhhas
nın gelmesine intizar edilmektedir. 

tir. 
Birinci devrenin nlb 

doğm Süleymaniye 
dnn beraberlik sayısı~ 
mıştır. Fııkat lstnnb 
ikinci sayıyı yapınııkrt 
memiştir. 

İstanbul spor takı,-
devrede behemehal 
gelmek azmiyle sab:ı1' 
mış ve Siilcymaniyc es 
• kiymctli sol mü<lıı 
hakem tafından O)"'l1 

knrtılmasına rağmen· t 
sıkıştırarak hakimiye~~ 
na ka<lnr idame cu11ı; 

Tarihi teşekkiiliinc\e' 
giinc kadar hiç bir ıı 

yılımynrak miiten1:ıcil 
gayretle çalışan ve bO 
mükafatını cuma gunO 
bul sporun genç oyun 
tebrik ederiz. 

Güreş müsabak 
da kimler kaza 
lstnnbuı giireş he~~ 

fındıın genç güreşçıl 
vik için tertip cdilC1~ 
miisabaknlan cuma g 
yoğlunda 1 Ialk fıri' 
s:ılonda yapılmıştır. 

~ lüsa b:ıkaların 11 

hcrveçlıi ati yıızıyofll~ 
Tc,riibcsizler: ,; 
Sfı kilo: ı inci r:ı 

ci i\1ehmet. 
66 kilo: ı inci 

2 nci lsmall. 1 • -" 
n k'l . . l1Jpr 7~ · ı o: l ıncı > 

nci Sabri. .
1 TccriibcJzlcrip 6 p.I 

gelecek haf ta y:ıpıı:ıc 
Tecriibelilcr: • ıi 
SG kilo: ı inci }\lı 

Mesut . . Nih-' 
G ı kilo: 1 ıncı ~ 

'I'!li p. Jleff 
66 kilo: ı inci 

Rngip. . 'ııi.,a 
72 kilo: f ncı ,.., 

Tc' fik. . . hfll,s 
;-9 kilo 1 ıncı }. 



Oton1obilleri 
Tahammül ve mvkavemet, sür~at mükemmel 

bir süspansiyona malikiyet, kusursuz yürüyüş, 
güzel karoseri ve feVka~de rahat gibi ptumo
bil amatörJerile erbabı uvkin arzu ~ijeri 
bHoiimle hav.as Yr. cv11Rf~ ınaijlct:irleı# 

1 O lira maaşlı memuriyete 
talip olanlara 

/~ 
I 

~~~ 
--~·----""'"""'---...,,....,., 

Bundan 1>aşka bali hazırda en mühim bir 
meı;iyet oJarak aranan bir vasfı mülı ~nmi de 
WO peıece iktıaadi t<t rayet ı&ı beDzin sarf· 
etmesidir. 

1Uü1ıha1 huhman 10 lira maa~lı mcm1n·iyet~ 
hlakal ilk mektep tahsilini bitirmi~ olaulaı·<laıı 
22 ~raşını jkmnl ctnıiş re n~kcrJiklc al:)kalarıı,ı 
k.atCfllliŞ .olanlar imtilı:)ıı rnlileJ~ek alınacaJdal'
dır. Kabul edilehilmeI\. ü:in a~·rıca yapıl.ar.ak 
!ahkikatJn ınathiba umvafık olma ı tazundu·. 
lmtilrnn l ağust.os 929 fl~rşemhe giinii arıt 
1 O da haşlıyacak 'e tali plcriu adedine gHJ·e diğer 
giiu1eı·de de deıı·am ed,>hileeektir. 

Talipler Jıel' glin 9 tlan 11 ı·c kadar ])efter
darhk <lürtlfüıcü subc 11Jiidiiri) ct.jnc ıniirat•aat -edabjlirJeı·. JIIiı-:ıcaat r ... mısıuda ıuektep şp,ha<}ı>..ı-
naınesini 4-Gr,J,adıu~a 1 Joıogr.afıJn vr. askcrJjk 
vrsikasım hmnit olrnnk sarttır. 

' Nalive \Tt\kfüet,jıulen . 
1 - AJ:ıkar:ıda :v::ıpı1,ac~t plan memı.ırjo y,partıll}anları i\'C 

N ı_ da 40 O b }} resmi daireler 'için n~wı 1J1ünaktsad:ıki tekHfat ka@I oıuvma· 
asn stan rt otomo İ eri maşı l? 1':ızı milt~blJitl.crin l'.tnidCJ1 tekljf yapabilmek içjn ınM· 

Bir teneke: beQzin ile açı1c yottarda 150 ve 
c:!ahi1 şehirde l 25 kilometro kat' eder. Türkiye 
iç.in uınumi ecentalar1: ıGa1atada Bankalcy
caddesiode 6&70 No 

..... 

• (2J-t90) 
24 • şg :acı s çw 

det;ıı <tetndfditJi tı:lfC1> etmeleri ha.sebile inşaatı JtnezkCıre .p::z.:ıriık 
suretiJe ve fjrRJıİ iÜıt mijddctl.e .ı,qar mW.ak~y' \'az edilmiştir. 

2 - Talipler iımıfmdaH teklif edilecek bedefin yfizde 7/jO 
nis.betiı~ t,pWnlltı ınHvıkkaiflaj ile ~rliU~ ~ iJ'ep>.mµz .();29 

tarifıine nıfisadff Salı gÜ'ıti saat on altıya 1<adar Maliye \'Ckifdi 

milli emlak ınü:iürlüğün:.le müteşekkil ~onPşyon. mür,ılçaatJan. 
-0- D.:fterd:ırlık merkezi ile şuabatı nıaiiyesfne ffızum ~n 

660 ila 800 çeki odun ile elli ila seks~n ton kok kömürü ate~i 
~l<lf.l)'a v.11. .edilmiJtir. 

. :· '"fi'···--:.., _ı:, ' ~ ~ ' .. • - •• • , . ı • . . 

Talip ola~Jar 21 - 8 - 929 çarşamba güpü sant on QCjtc te
~ioıtı m.ı.-ıkkJte qm~wUi ~!im c~·Uye~ri 300 linlık malç
.QuıJa bera.beı dc.fµrd.arlı.k,t.a rnüt~kkil nıüııakasa fe ihale k.c.miş· 
y~nuııa ve ~arfn1nıeşinj görme)) i-17.U ~ıler '\Cf g~• ınubl\itbei 
Vl!:yete mOracaattarı lü71ın1u il~ .olunur. Muhtelit rnübadele komisyonu 

Türk heyeti 
Murahhasası Riyasetinden 

F.!i~~._.,,r::1111rnc:1e1::r:c-.:tem1C:aamn&:n1:: • • 

(Ist~~!i:~:err: 
, MQ,diyet, ,Ueşiktası Maçka tariki\~ Beyo~luna rapltden 
!i~ ~ir ~f11 -rvjşi teşis e<Jjldjğiııi ınııb.ter;n i!,lıtljye ilan 
!i=! eder. Bu servis Besiktaş vapur iskelesi v:ısıtasile Beyoğlu 
~ii ile Duğaziçi bemiııdc en seri muvasalayı temin edecektir. 

" Çengelk~tinde ~vuz başında Mustafa " imzasile mektup göndermiş olan 
zatın Beyoğlunda Tokatlıyan Oteli karşl8lnda OM.lhtrit .mübadele k.Qmi»yommda 
Türle heyeti murahhasş&ı Riyasetine şahsen müractaf tfie~şi. 

. fi! J-Jarekel vakkla'i" 
Emnıyet sandığt müdürlü- dı Jefl~.,t.a; ·~aJilU~ a{l@s#ıi# ~ö~f I ~f$ti Jilyfl:H! 

:::; iskelesinden 150 metro mesafededir. 1 

g\J ünden: 
1
m: P,eyQJlunda; ı1arb.iy~ ıneydaııı 

. , bar,kct iter 10 ~a.dı t>ir d.6fa 
ibret.im Ziyaettla bıeyıe ratıp S.wba ve 1'.m.in• 7 ~ i::i Serv:s: 

kiye 'J/J! 4Yf~ Rı.ıhw hanp11larıg28 teşrinievvel 929 tri im Tatil ı1üu~Ôlldff JJJW ıfltt 7 dWI 30 Aan -.t 2~ 
ve ııı 1903 1kraz numaralı deyn senedi 'IOOcit:Rnce EıMi.r fü! kadar . _ . . 
yet SandiğıncWı istikraz -'flettiş oldııkları bin lir_,.. Jiii ;unıa ve t;ıtıJ gunler> sııat 7 dakık 30 dan sababıo ' ne 

mukabil Sandık ıı.p_ıpıpa ~erhun b~unan Üsküdarda :S.,. '=' ka ~uma ve tatil günleri harekette her 7 daka bir d(f:ı 
lacıkta Arka sokakta e51cı 3 ve yem 11 numaralı saWI,. il Yalc'i olacaktır. 
hll.PeQİn tanıalJl,l va~ıi hit;apııoda 1b~rCWt ve,ilme1'M il Strvil fır.dli ve r.ıhaitv. 
ha.sebile ,m~yk,ii mi@yedeye çık~n\Jlra~ iki bin yecli Jiı iia"iUliiii::l'n&iiüijfü1:: .. :m --::iifififfif 
altmış bir 1ira bedel mukabilinde -ta1ibi namına kat'i lbr -
rarı çekilmiş ve medyun inden Ziyaettin elendtoio taali fj,. albk zaııe biraderJN YJpJll'far Seyrisef ain 
rarAA PlOutu v.e n~ede Jkşwet e,tti,ti IA\e~ul bulu• v J • 
ğu yapılan tahkikat neticesinde anlaşılmış olduğunda.. n.araaentz Mtd:ez acenteşt: Catata Köprü 

tarihi ilandan itibaren nihayet bir hafta zarfında S~ MuPW'-AW \'~ J"ijk po ıaşı :::::: M~:ye = ~: 
id,.,.uiH bi~ ~)'eİ d~• oluomadı&ı ~,de s 1.ıanbul 27AO 
tal b. 

7 

1.6 akarya 'l~~~~~1

uz i ı namına muamelei kat'iyei feraiyesin)n :icra kılma- ~· 
~ğı lüzumu itan olunur. lzmir - Mersin Jür'at nostası 

P giinü ak· 7 
lnp vardır. Mahiye kırk iki 'lıtanlnl ll!IP'iık4flllei .tiye birinq OZA.r ıJAll)t ıiii· ( .CUMHU~IY~'T J vapuru 

Dördunca icraclg11· \'eşil kö}'dC il 
Bulvar wk4ııınrJa Vorgaki ef~,.. i 
dinin uhdesinde bulunan J.f 
numeroJu maa bahçe 1.ane ıile 
zemini Yunan tabaasmdnn 1stt .. 
Jancsa olau borcundan dolni 
bi'müzaytde bef bin yirmi be~ 
Hra 'hedefle mfişterlsf uhdesinde 
isede bazı esbap kanuniye bi· 
tıacn 1ihalei katiye i~n itkr;ır 

oııbeş gün müddetl.emüzayede· 
Ye konulmuştur. Huduçtu iki 
tarafı tari\c diğer taraflnrı Grab
zotun hane ,.e b:ıhçesi ve ;M. 
Toınas ars.ısfle mahdut sekiz~z 
elli dört arşuı 18 p?.rm:ık ter
bjinde arsa dt bilinde ).ÜZ kırk 
'edf arşın 21,5 p rmak ımu.bi
inde bina ft'lütebııi1!i Umonluk 

ve halıçrne on ffdi buçuk p.r

iUIJ mc.rlıiinde ah~a1:> lrnlııbe 
Vftrdır haricen ve dalıile11 yagh 

boyalı kQşküıJ iki tarafı demir 
Parmakhtclı divar ve dlgcr ilçi 
tarafı .temamen dıvarh bahçe

•inçte muhtelif esç.ır musmir~ 

:buyuk .ur~ ıicarla Talısia _Jky keci nhtımından harekede 7...oo· 30 UımDuz ..la 12 de Galata 
. ınustecırdır. ticaret daire5inden: Türk tayyare ~ldıı.k, 1neh<>faı. <Sin()J', Samsun, nbtımındaıı kalkarak çarpmba 

ll~ f)in üp yüz l~a. kıymeti ITIU· emly~ PİYADkQ müdüPiyeti ()rdu, Gi~uon, 1".rab1.oo, Slir- ~hı ~e ve -~ lunirdcn 

~c u.yrJ muşmfre tuhu11ba~ 
kuyudan borular \'as1t"''il~ .köş.
kün her tarafına S\I isale edilir 
evsaf ve mustehdati: Caınakan. 
1ı r.emini marmer sahanlrldao 
ttnıin katına gikildilde .uminj 

•boD bir ıofa izerfnde pir 
~a kapu ~le y~kdigerine geçi .. 
lir bir salon ve bir me,rdiven 
başı ve zemini beton bir Jıav .. 
h bir sarnıç ve mutbah ve bir 
araJık ür.eriııdt bir b~! birincj 

.._'?t ıneröfrea basınçla tahta ile 
ıuoır.--~ "'#ımfış &ofa ıre merdiven ba~ 
.ıiı . 

tr.ındc bil' Jıala ıve mezkür 

bamminelı olup Jşhrasma Yüıde ~~ak Aııt~~ AIAıyc Me,.ine 
beş Zan1ıa talip o1anlar ve da"" tarafından Mer.c1ttdı Mercan rnrne ~e ,Hhe i,.'lkcldetine ıazl· d k d 

'"' gi ~ce ve önüQte Taıucu, 
.ziyade malumat almak ate}Len- hanıııın arka sokakta 2 numa - Al~ ~• avdet edccekıir. ~';;üslldt Anamur, Alilye, Antalya, lzrnıre 
lcr kiyructi muhamminenin,yüı~ ralı hanede ıkoa:UJvoncu Aöbaıs Jçw . Sid:cc:idf .l\1cs'.adet .ham utrayvak ~tir. 
onu nisb~tinde pey ak>eşiqi alanda açenrıııııına miir:ıc:ıat. - --,---.___ 

9'Ja9 d Hilmi Bey aleyktrie fkame olu- ., ., .... OD W.Cuı' ftMf~ ve 927 - v osya ıHJmerosu· Telefon: lı:.tan!>ul 2341 11 GUL Ull lmı .l'u11,.uıS1 
.nu mustashiben istanbul dör,. nan ı929 570 numaralı 3t2 lir• ._ ________ ,... .. ll'KAR~İZ)\·apuru 291' emm 

dür.cü ıjc.rJ A).emwlugun~ mü- n111 temin iaüfatt ı.1111-·-.aa ti"- 0 •2 _J _ r-_·ı 
."'.. ır ....__... rAZartesi ·ı oc: uwata nhtımın· 

ra~ıt etmeleri ve P ·S..929 :ı::ac::nllll.-..-=:ı~~~ 
tarihinde saat on dörtden on cak daveStom esntyJ <tetkik v~ V lk • elan barekefk ~lu, s.m..n. 
altıya Jkadar nıtişteril('Jin bizzat rüyetindc müddei a1el'hf mıımar e enet Csreıoo, Trab1.011, :Rir.e. Hop.ya 

veya bilv~Ale Jrnzır .Pulunmar ileyhin ikametka1ıı hazırı nıeQ- Y&P Uftl A o. ~ ve döıUitk Paur ıiıilwik· 
Jari illin olunur. nı -••- D•-- c:;.ıı---- T _ı.,.. __ 1 ul bul d ... .,,.. pıı.ıs, "'fl".~, '~· 

Falih sulh 3 üncü huku~ 
hdkimliğinden : 

ı un ugu anlaşıldığında, km.ir s.lr~f Postası Görele, Citeao~ Orau, Üpye, 
H. usulü nmhakeme1erf kaırn • { /" Saın•vn, 1ncbolu, Zonaqldaea 
nunun 298 fnct maddesi ınuci.. ~:nve s~Paşa>·:u utray ... ak gelecektm Hareket 

•flail ,,ak k.lıut aıu.~. 
bince on gön zarfında cevap • ...:!3 azor = ,;ıı: ·- --..... 
vermek üzre kanunu mezktıruq .__. Aytdk sBrlf ıposfası 

141 inci maddesi mucibince bir aiatru:'td':izmir (MERJHN) v~ 30 Tequrıuz 
ı.y müddetle il!nen teblfgat iıarelı:et edecelttir. S.L 17 de Si4ect nhtmundan 

lcrıtŞHta ve enwi 4mffıakemettiq TafsilAt için Sirkecide Yd· ıh.relı:elle Ce1fbolu. ~ale 
~i Nnin• ~- ~RWına !K,iiç~ f4r mil ~. 

.. 

l Jaseki v~ Ccrrabp.aşa hastaneleri şinir hastalıkları müteh.a&sW 

sıt ·jn n~~Khıl şCKnfJ HAZıM 

• 
ITOK 

Devlet
0demir yolları ve liman· 

ları umumi idaresinden: 
30 ı:on i,isti.ibü mi.inakasnsı 5 eylül 929 pcr~enbc g niA 

b. da YfP1• saat 1 O da Ankarad Dc\lct demir yolları l!lıi$Jn 
lncakt1. 

. kür oıekwplarııu ye 
!\ lün;Jk asay.a d tir ak edccekJcnn tc 

. 15 50 a ka4ar 
m.ı,ıvakkat tcmjnatlarını n>'nı günde saat , . 

. 1,,., mdır 'f alıl#er 
oı.ımumj mi,idlirlfık kalemine rcrmelcrı ıu.ı • 

;nünakasa şarıtırnmclerini 2 lira mukabilinde Aokarada 

mfllzcmc dairesinde,, Js.ranbulda I laydar p:ı~a 
ıcP,atik edebilirler. 

mnğıızınd.1n 

, -1 

Devlet Demi~yolları ve li
manları umumi idar~sinden: 

. hli ·e ameliyf!si 
Ankara deposı.ında kömür tahmıl \ 'C ca ) a 

. ·nu saat ı 5,30 il 
miif\'1kasası ı 7 ağµstos 920 cumartcsı gu . --=-Ac 

, b. melzcme dııtrt:ıUJlfol Ankarnda Devlet })emirrolınn ına~ı 

y:ıpılacaktır. 
~Iünakasarıı iFtirak cdccrklcrln tekJff mektuphırını ıı.·e 

rnuvııkkat t.cminatlarıoı 11ynı günde ~ ~ 5 e Jctdaf Uumu-

ml miidürlijk ıJcal~inc yermcleri JAzımdır. . ._., 
• ı..:. f mubbillnJJC 

Talipler miinaka:-a şartnamelerini ~ ıra ıh 
ıH darpaşa ma6-· 

Ankfrada Melzeme daire inde, 1starlbul.d• 8'f 

smdıın tc~farik cdcbillrler. 

A1~ · JJ1~ 17. istanbul satın 
alnıa lwmis.ronunda:;_ so ..... 

Ordu ihtiyacı için 300 : 350 b.IJ ,top kot~ .ve l~ Milli mt .. 
btnek ~)'Va,Ql sat.ı.D Aluıa~tJr. T,lip olacikl~n bir_ ıstidaı~van .~ 
4ıfııa ,·ekaleti celilesine lllürac:ıuıtlın ve harbıye üresi _ ..:1 ,. __ .ı,,,. 

· almıuan H11H11J110 
den ıfennl, mali ve kf~ ıncvadı jhtiva eden 1.rtnameyı 

JP4in~a gü~ü aynca ilto ed&cektir, • o rd 

Kola (amidon) gaz, benzın, 
hurda kurşun ve Jilet 

mübayaMI .. .. . 
.T Dtar. inhisar. iJrnum mDdtirlu~~!~. 
idare -!çiü 200 çuvıt1 KoL'ı ( amidon > 300 teıı. JO 000 

3,500 kflo gaz, 600 Jdlo S:ıb~ıı, ı,ooo kilo hurda ~urşun 11~yaa . . :ilk suretıle nıı.ı 
~et Jılct üe 200 kilo ~a kalıyı pazar 

1 
gtıDft saat 

edi1ecektir. itaya ta1fp oıaıı1arın ::z.s-929 cpmartes 
. d butunmalan. rn/30 da gal:ıtada mübayaa .Jcormsyonun a 

Kırtasiye Ve matbaa 
edevatı münakasası 

~..ır-ırınündeo• r ütün inhisar• umum mr-;-~pk\a alın; .. 
ldarç jçi,n b;ı.ıı k~yc iJe ~ıtt>aı f"MY•k ".Pere müracaattan 

· . ı ri aörme uz caktır. itaya talıp olanların numune t • Ad a.at J0,30 ~4& 
't'.~ ,eymi JıaJe. aı-1~ .çlltllllhl g 
mübayaat komisyonunda buluııınal.arı. 

Ali ticaret mektebi 
talebesloe 

Ali ticaret mektebi mt1diJr-

lüğünden : . 4cuwetlendirmek 
Tatil zamaDtnda Fwa11sızca ti&antnt ·1er1etmek için 

VC ~,Şlı bit- .egztraİDe jjsao mal;.aatl°ı ~4J buJ\lfJ8D 

~~~sual ıWı" d~s açıkn•t\"-·. '1::ıe. 2 A.ps
talekd.ıı bı1 der..M,.; ~ip 'tnlfk JJtey. rm ~·
tO§ 929 Cuwar~ günü saat l2 de ~epte 
)arı ilin olwıur. -

Bor~ada intihabat 
intihabat heyetinden: 

• ..a.-.1 hkatn buiec* oten ttatrer 
Temmttz 111iha~·erinde müdacu en Jndhebl 80 

'?fa üzerinde üç oda ıeminJ 
Çln~o QaJJcon .ikinci kat merdi· 
\'Cfl bışı ~zerinde .iki kil~r de. 
ftınunde dolabı bu1unan ikf o
dt Zetnini çin~ balkon ıt>odu .. 
flınıda zemial (imento l@it 
bakır kazaQJı ıdcneli çama~ır-

Niıastac-ı .....undan 
müteveffa Abdullah f1en· 
dWn litanbw B~ ıwa· 
rmda Nafia hanı~da ~min 
katta kain makazasındaki 
~mvali ~yeıtioin bil
müzayede fürubtuna karar • 
verilmiş olduk\lndan taljp 
olanlarm Ajııstosun birinci 
Peroe111be pnü .saat .do
kuzdan itibaren ~li 
mezkilrda hazır buluama-

23 ey1fıl 1929 tarihine müsadil Jlıjir#qar 'üJ. '9tamb.uJ ışı~ ~~ ...,,. " ~ 
'1>fttrteU gfinü saat 14de icra- ,.~ ~ ~~ rdıs.a jı• .-MOr ..w..ıe ~ .~. 
-e1tta •fftr wrttmiı ve arzırhal mnda CelipMk ve &...,.... ~ -..,..ıc ~ 

acentablhna lf zM': ...,...,,,_ C' -lıL-1.. t....u. v-1-• vc-L •• 

1/.1! ?Alhirıe i>onuı he){tl(i idfretlwin y,enkf mdc u kkınt 
MıOW~ -" ıgıjt1\i jcr• oJunııcctko( . ....,P k:.-4' ...- -
~ .,.n ~ ,,e ınüeşiefıUın P4'mi .mr.e JoNto• ~· 
~n ~ *"~ar ~ ~Y4' MWe ti 
hakkı reylerini istimal ermeJ-1 t1'n oluout. 

sureti mahkeme divanh:mesfne ~-· --..... .._.. ... - .. ~ 8-)'. 8.54 ... ,... ...... 
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6 SaJ1fl ,•Tilrk melcteplerile faydalı eserlın • ıLA~ TARf FESi: /[( IE (JfTllfl Cazet~mlzde çıkan yazt ve ı 1929 
J \ · · ; reıfmlerin bütün haldan mahfuzdur 
1TrJ.:lyede Harlçtı Gazeteye ,l:lnderllccek mektuplann liıerlnc 

Kunış Kunış idare lçlrue (idare). yazıya alue (Yazı) 
J A) l:fı 150 000 !~ar~.~ 

3 • 400 f'.00 r .. ı?mıyan n:r.ktuplaraı ladıalnd~. lt1)'Bmlt-
.. ~,r,o mukaddereıls mektuplara konuhnat pUalann .. .. J450 

ilinlatında o/o 20 tenztllt yapılır 

Biiyillc \'e ya bir çok defa için verilen lllnlarla 
hususi nu~J:ılyettekl l!Anların ücreti 

idare ile kararlaştınhr. 

Cuet.ınhı hwuıt db kabul MiTi y.r: 

Satırı 

6·8 inci sayfa.da 
s • • • • • ı • • 
ı • • 

ıtarıı, 

ıı,:10 

!S 
40 

100 
200 

12 oo t:OO lıaybo!maımc!an .,.. llanlann m8ndercatmdan 
• 

14 
idare ınııal dettldtr. ' Ba cccekt ay] __ .,,,_ . stanhul, Babıali, Ankara caddesinde "Vakıt,, yurdu sayısc H. S. H. Ulıı1\ acıntııl 

1·8 inci sayıfaJı 
resml 11.tnlıır 

}ıo 

Borsalar 21 Temmuz 1929 

Nukut 
7 Jrrlll:ı: lirası 

1 Polnr 
~O \'un:ın dırahın\ 
J Rıryl rmaık 

1 A "ırtııryn $tHn\ 
:r ı !'Y llcımanya 
~C I en Dulgar 
J Felemenk florlnl 
rn F rar.Fl7. frangı 

!"O JtaJyan Jirctl 
~O kııron Ç<>ko - Shıvakjıı 
ı Çt'n oncte c soviyct • 
1 Zdotl , I.chl.stan , 
W I fııar c Yoroslavya • 
~O Pclçika fran~ı 
r ı e-rcta }Fpanya 

20 ln!çro fıangı 

l Mccllll~ o 

Cck . 

Ka.eandı ;;,..,.-:=--=-==== 

roıs 25 ıoıs 175 

208 00 00 208 OJ 00 
')0 53 00 75 :>:> 53 00 75 
00049 oo,7s ,,,49 00,1~ 

00 30 00 00 )(30 00 
jO ,. 4 00 50 )024 00 50 

29 co 50 29 00 50 
82 50 ı 2 50 

163 O~ 60 ff\3 00 50 
217 00 2~ 00 
1,2 50 122 50 

ooo:> 0000 
22 60 22 
74 50 74 

114 00 00 114 
25 29 

790 00 790 
1 ı,o=ı 11,0-> 

50 
50 
00 
25 
00 

Londra tizerlne bir 1nı:llfz lirası kuruş 
l\e'\1 ork 1 ı urk Hrnsı dolar 

1018 

048 
12 
9 
2 

00,2S 
81,)f\ 
17,00 
12 80 

007'5 

ıoı:. 7~.oo 
o 4'7 81,25 

12 1800 J>arb frank 
Milano • • liret 
P.crlln • mark 
Sofya 
IMlk~E'I 
An irterdam• 
Clr.eYro 
J>rng 
Ylyann 
)fadrlt 
'ıırşova 
Atiııa 

• 

• 

• 
• 

• leva 
• J•clk:ı 

• florin 
• frank 
• kuron 
• ıilln 
• pezrla 
• ıelotl 
•dirabml 

Jllrro 
I elrırat 

::o Jey 
'JUrk 11 raı t 

kı-ıu 

d!n:ır 

'f r.lı viller 

r.!5 87, so 
8 43 25 
, :a. 7!i 
2 4775 

16 07 50 

8 sa 50 

3 25,'25 
4 :s,:.s 

87 04 

~· 0,75 
27 l)'J,~0 

9 ıs,oo 

2 00 50 
27.S1 
350 

6S 
8 
1 1 ,75 

000,2 41,75 

18 01 50 
8 38 50 
3 2Pi,'25 

4 2525 
37 04 
:4 00,75 
~7 07 50 

.ı\nadolu dcınil')Olu 1. tertip lı. D. ('.) 
• " (2. • E. o. ) 

• 4" 
40 
4U • .. (3, • 1". J. ) 

12.so 
00,00 

715 

JıHknz dalım c vadoll • 
I ı, unu mınalıldo 
ll~aml~cll dcmlryolu 
lı lıınlıul trım:ı,·ay Flrl<ı>U 
R:I tım I ok vo .Antlrepo 
Jı taıJ,ul ar.onım rn şlrkeU 

His~e senetleri 
7~ l ar.ka~ı 
l rn 1 nlı l:aı kaaJ 

95 
19:> 

006 
04 ss 

e~ :2.so 
199 &O 00 

6 75 

• 12 05 1'1 ')"5 
ı:e cıo oo oo 

'ficaret Ye ~ahire borsası 
fl:ıtln" 7"lr"""' 1 01.,,R .. , lılllilııımumm ı t:ır:'f'ınrlıın vrrflmfcıtır. 

oı,kıısı 

A 1. nıl Aııgart 
K. l'. K. p, 

rui t'ay % (a,·d:ırlı 
runım. k 1 ı:ı 22 ,o 17 30 

ru:ılra 2 ·- 22 ı 7 20 17 2!1 
, 1 r ter co-co co 00 0000 
c:rrt ı e· a:> 0(',00 oo" 
r e c c C'O cc. 00 <'000 
c: ı rtnın alılı.l -o..co oc: 00 0000 
• ti 

-ZAHiFELER-

f':ı'\"'dnr 

Arza 
'ıl ısırsan 

\ ulııf 
~at ul):e 

014.S 014~ 
09 ~2 fO, 17 
15 15 115.00 

08,tO 08 10 
27 co 27 00 

-J1CEUBAT
cooo 

-UN
Çnnıı kilosu 
Eklstra eklstra oo 1225 
F.klıtra • , 2 5 
lllrınoı yumusak 00 187S 
nlrlncl ı.erı • 1300 
Uçü:ıcü • 

12:P 

127~9 1 
124 1 

1080 095(. 

- TJFTIK -
San 14900 1490C 
Kastamoı:l 166 oo 166,00 

Konya Çengelli 201,00 207,00 

-AV DERlSl
Zerdcu tıttl ocoo,oo 0000 00 
Snnur 0000,00 OOOO,()(I 
Tılkt .. OU00,00 0000,00 
Kunduz .. C000,000 eoo,oc; 

-FINDII<-
fınll.t knbukh oo ooo 0000 
Badem ooo 00 000,00 

ı\ ııkara 

f lltlPIJ: 

fabı·ikalar sigorta riyase _ 

OJun, Kömür alınacaktır. ~eraiti öğrenmek isteyenler 
Sit!orta muhasebesinden ş:ırtnameyı alabilirler. ihale 15 ağustos 
perşembe günüdür. 

"1akt,,ın25 Te11111ıuz 1929 tefrikası: 111 

- Vıcdanh mı? Hayır. Belki 

hodbin Lir adamdım. Eğ!t ken
dimden ziyade sizi düşünü-
yorsam bunun sebebi si~e 
karşı Hizım o!duğu dere
cede alakasızlık göstereme-
yişimdir. Eğer size karşı 
değilsem bunun sebebi si
zin tali ve iyi bir mahluk 
olduğunuzu bilmekliğimdir. 
Belki başka bir kadın ol
rcıydınız sizinle bu kadar 
meşgul olmazdım. Ba~ka 

bir kadın o1saydmız bütün 
hayatınızı zehirliyerek çı-

kıp gitmekten o derece 
ihtiraz etmezdim. Fakat 
eııdişem şu noktada ... Şim

dıye kadar size karşı bes
lcJiğim... merbutiyeti bil
miyordum. T.imaranede ge
çirdiğim gece- ve onu takip 
eden iki gece d{' sizi asla 

düşünmedim. 

Bu gün buraya geldiğim 
sırada cihana karşı öyle 
bir huşunet besliyordum 
ki, her şeye rnğmen "Ro
çester ,, kalmağa karar 
vermiştim. Sonra, yalnız 

kaldım; habranız dimağımı 
işgale başladı. Ovakit sizi 
araması ıçın .. Çorç" ü 

gönderdim.. Belki gönaer
meseydim daha iyi olurdu .• 

- Hangisi daha iyi o

lurdu; tayini kolay mı ? 
Müracaat olan noktayı kim
se tamamen tesbit edemez .• 

Beni çağırdığımza pişman 
mı oldunuz? 

" Cont!s ,. evvela anla· 

madı, daha doğrusu an· 
lamıya cür'et edemedi.Genç 
kadını iştiyakla seyredi-

yordu. Odanın sükuneti 

tel h70 idare işleri 11171 (yazı iş eri) • telgraf: V KrJ' posta kutusu: 46· 

Afyon Nafia başmü
hendisliğinden: 

J\f ;-on vilayetinde ve 108+30() kilometresinde hafriyat ve 

çimento ve sönmüş kireç harçla ve kuru duvar inşası ve kazık 

rekzi ameliyatları vahidi fiat üzerinden ağustosun fiı;üncü cumar

tesi günü ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya 

konmuştur. Talip ()!anların Nafia başmühandisliklerinden 

verilmiş fenni elıliyetnamelerle teraber ve altı bin lira üzerin· 

den ve münakasa kaunununa tevfikan teminatlarını hamilen 

encümeni vil~yete ve elıliyetnamelerinl göstermek ve tafsilat 

almak üzere sekiz gün evvel nafia başmühendisliğine müracaat
ları. 

....................... _ •••••••••••••••••••• , ••••.•• J.·::: •••• :ı .... ..:::::m• ................ _ .................................... . 
,
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\U Hamiline ait hisse se -
~ netlerinin kayıt müddeti .. 
h. 1 O ağustos 929 tarihin-1 
~: debitece~tir Hissedar- -~ 
m lar bu tarıhe kadar hakkı 

Türkiye İş bankasının 

m! Rüçhanlarından istifade 
mf ... d b.I" 1 nu e e 1 1 r er ıa:: 

J ... ·-·-----··----·· ... .. .. :ı. -··:····:ı:········::-······-···r::--.nı::s=ı:ll:l'!!!Eiia::E!!F.i! ::.:::::.:::::::: •• :::::::::::::::::::.".::::::::=:::::--..... - •• .::::· 

Tahlisiye umum müdürlü-
\J •• d . Bedeli keşfi 9900 ve küsur liraya baliğ olan gun en. Kilyostaki tahlisiye binalarının tamiratı kapalı 

zarf usulilc ve bedeli keşfi 3000 ve küsur liraya baliğ olan Ana
dolu kavağındaki anbanmızın tamiratı dahi aleni surette müna
kıı.saya konulmu~tur. Her ikisinin ihalesi 8 dustos 929 perşembe 
günü saat 14 te 1cra kılınacağından talip olanlaflll keşifname ve 
şeraiti fenniye listelerini görmek üzre tarihi mezkure kadar 
Oalatada Rıhtım caddesindeki idarei merkeziyeye müracaatları. 

Kapah zarf usulile 
Kömür münakasası 
Ali ticaret mektebi muba

yaat komisyonundan: 
Mektep iı;in mubayaası muktezi I 10 ton I<ıdple maden 

kömürü 5 ağustos 929 tarihine müsadif pazartesi günQ saat on 
dört buçukta ihalesi fer olunmak üzere kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştur. Taliplerin evsaf ve şeraiti sairesini 

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

tinde teminatı muvakkatelerini defterdarlık binası dahilinde 
Müessesatı ticariye ve ziraiye muhasibi mesullüğüne yatırarak 

alacakları makbuz ile vesaiki safreyi muhtevi teklif mektuplarını 
ihale saatinden evvel mektepte müteşekkil komisyonumuza tevdi 
eylemeleri. 

A 
içinde biraz evvel " Tere
za " nın söylediği sözlerin 
aksini araştırıyor gibiydi. 
11 Tereza ,, delikanlıya bak· 
maktan içtinap ediyordu. 

O vakıt " Cones ,. ta
hammül edemiyerek genç 
kadına yaklaştı. Önünde 
diz çökerek elini elleri 
arasına aldı. 11 T ereza ., 
elini çekmedi. Y ekdikerine 
başka birsöz söylemediler •• 

Neden sonra "Cones 
söz söliyecek bir hale ge: 
Jince mukadder birçok su
allere cevap olan şu mo
nolo~u söylemiye başladı: 

Demek evlenebiliriz .• 
Evet evlenebiliriz .• Ben 
Kont dö "Roçester,. ola
rak kalmak derdile malul 
değilim. Bazı dakikalar ol-

du ki hakiki şahsiyetimi 

kanştırarak birçok elemler 
de çektim. Fakat şimdi siz 
hakikate vakıf olduktan 
sonra bu rolü daha iyi oy
nıyabileceğim kanaatinde
yım. 

Bir izdivacın tazelenme
mesini menedecek kanun 
yoktur.. hem de düşünü

yorum.. acaba rüya mı gö
rüyorum? ümit edebilir 
miyim ki günün birinde 
bana karşı biraz irtibat 
besliyesiniz? belki bu da 
mümkündür... Belki dima
ğınızda bir yer edinmişim-
dir... Buna cevap verebilir 
misiniz? •• 

- Evet size karşı lakayt 
değilim... Hem de ne va
kittenberi bilir misiniz? O 
akşamdan beri ... 

- Hangi al ş .n:dan ? .. 

f 
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füj 18 temmuz perıemhe gününden 28 temmuz pazar " ta· :ıı 
m; mına kadar devam edecek olan sergt aut 9 dan 20 ye Ji 
mi hdar Bey~Junda fsıldal ıokağında t 02 numaralı ma~azada m 
m: - A"'a camll civarında - ztyaretçılere arılt bulunacakbr. Duhu- m ,... ~ 11: ••• •••• kt ••• 
mı liye yalı.tur. T or:tan ve perakende sahı yapılaca ır. :m 
ü::nmar.n:·•niWG·!f=ıınmımmmDD• • llll1YIUll!Eiiii'F'==r:::::::m:=:::::;: :::::nn:u:··:::a :· ·u· • • uıınnuı •• ı ......... ı ..... .. 

Kif aigaç miiessesatı 
kiltibi umumiliğin
den: 

BUZ 
Muhtem halkın 
nazarı dikkatine 
Şehrenıaneti buz bayilerine ait depolarda 

kafi buz bulundurulmadığı anlaşılmakta -
dır. Müessesenin buz fabrikası şehrin ihtiyacını 

(B l b l) tenıin edecek derecede 
O , O buz çıkardığmdan her 

hangi bir sebep ve bahane i~e bt~z h_ul~n~1a-
dığı ve ya bulunamadığı şeklınde ı_lcrı surulc
cek iddialara nıulıtercn1 ahalinıizin ınannıaması 
''e istenilen miktarı yok cevabiyle re<l<leden 

ve buzun ( u ı t n ) kıyyesini Ç {UfUŞ a 
fazlaya satmak isteyen bayilerin isimlerinin 
atideki numaralara henıen telefonla bildiril
ınesi n1ulıteren1 halkımızdan chemnıiyetli rica 
olunur. 

Telefon nun1arası: 
Gündüz 1904 Beyoğlu 
Gece ve gündüz 607 » 

YEDiNCi BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

ı inci KEŞİDE: ıı AGUSTOST ADIR 
BÜYÜK İKRAftlİYE: 

30,000 LiRADIR 
Ayrıca: 18,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikranıiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafal. 

Bu keşi dede cen1'an « 3, 900 * numara 
kazanacaktır. 

1ttin 
A!Uyell zade Mahmut beyle 

Muhittin Ahmet beyin ıaylan 
mutasarrıf olduldarı Pqahahçe
ıinde Sultaniye nam mahalde 
k!ln olup yedi odalı karğir bir 
bap hane ve ı1'ı eşya anhan 
ıle khgtr yazıhane binası ve 16 
gözden mürekkep 2688 arım 
murabbaında cesim hofman fu. 
runu ve dört pavillondan mnte
ıellıl tu~la ve keremit kurutma 
hangarlarını mil§temil ve beıyüz 
arım murabbaında ilet katlı kAğir 
hına dahilinde yUz on beş ıla 
yilz kırk hey~lr kuvvetinde lanz 
fabrikasının buhar lokomobilinl 
ve otuz kilovatlık elektrik dina
mosu ile blr bruayör bir elevatör 
ve formör maklnalarını ve mü
teaddit tuğla ve keremit pres· 
lerinl ve bin üçyüz metre mik'a· 
hında beton arme su havuzunu 
ve iki kuyu ile btr ıahrınç ve 
denizden fabrikaya kadar çift 
hatlı dekovil ve müteadıt deko· 
vil arabalannı ve vasi maden 
ve araziyi ve qya anbaiların
da mevcut muhteltf ülclna alat 
ve edevab ıalreyl ve sahilde 
vapur ve mavuna yanqabllecek 
kabıhyeltc beton lıkelesl bulunan 
cedit 71, 73, 9. 1 O. 17 numara
larlamürekkam tu~la ve keremit 
fabrikası kabili taksim olmadı
tJndan bılmilzaycdc satılmasına 
karar verllmlı ve otuz gün 
müddetle müzayedeye konmuı 
oldu~undan talip olanlann 
kıymeti muhamlneli olan otuz 
ıeklz bin bet yaz seksen lira· 
nın yüzde onu nlsbcunde pey 
akçelerile Beykoz Sulh mh· 
kernesine müracaat etmeleri 
llln olunur. 

Temmuz 
Sefer: 20 Burç: Eset 

[!][!] 
Pazar 

Nam111ı vakıtları 

_.... Ôll• lı.ı.nJı Alqal1' Yaı.a l.nı. 

4,52 12.20 ıCi,17 19,30 ~ı.22 2,47 

Buıün doğanlara isim: 
Erke!a Km 

Cevdet Mir' at 

Günün nıulhatl: 
Ycrdkl yüze kimse basmaz. 

Buaünkü han 
Rlizglr ham ve mlitebavvll h:ı,·n 

açılmr 

Meı'ul müdür: Refik Ahmet 

dam Muharriri: Vere Stakpul 

- Taarruz ettiğiniz ak
şamdanberi... 

- " Manilof ,, a mı ? 
Fakat düşünsenize ... O sı
rada beni ... 

- Belki .•• belki de böy
le bir hareketin onun tara
fından yapılamıyacağını dü
şünüyordum ... 

- Evet belki bu son 
dediğimiz &i:.:<lir. . Fakat 
şimdi artık hiç l ir şeyle 

alakadar olmak istemiyo· 
rum .. Yalnız bir şey düşü
nüyorum •• 

Ben sizin üzerinizde ebe
diyen nazarette bulunmıya .• 
size bütün hayatımca pres
tiş etmiye mecburum. 

11 Tercza. ,, ayağa kalk-
mıştı. Gitmeğe hazırlan
mıştı. Dedi ki : 

- Allaha ısmarladık. 

Aile erkanı itirafatınızm 
hakiki olduğuna . emindir. 
Fakat hakkınız var.. Ro· 
çester n ler söze karşı 

birşcy yapamazlar. Kararı

mızı onlara bildirdiğim za
man ne diyecekleri aşikar· 
dir.. Ben sizin müttefikiniz 
oldukça bize karşı , 
birşey yapamazlar. Kabul 
edeceklerdir. Onlar için en 
hayırlısı da bu ... 

Bereket versin zevci zev
cemin tekrar nikah taze-

lemesmi meneden kanun 

yoktur. Eski vazii kanunlar 

bir defa nikahlanan bir 
adamın bu merasimi taze· 
lemiye kalkmıyacağı kaniı

atile bu doktayı ihmal 
etmişler. 

Bir hafta sonra "Cones,, 

le Tereza evlendiler. 
Naklettiğim vckayi bir· 

kaç sene evel vukua geldi. 
Garabetini ben de tasdika 
mecburum. Fakat işin asıl 
garip olan ciheti neresi; 
bilir misiniz? Londra gaze· 
teleri gelince valide Kon· 
tcs dö "Roçcster" hemen 
siyasi :mekalclcri dik • 
~ at!e okur. Hemen be 

gün siyasi muharrirler Lort 
dö "Roçcster,, in meclis· 
teki muva!fakiyetJi müdıı· 
helesinden behsederler. O 
vakıt .. Roçester"ler bir ha}"" 

retle biribirlerine bakışırlst 
bir takım mütalaalar yürii· 
türler... Bu mütalaaları işi· 
dcnler bunları garip, ço1' 

garıp bulur .... 

Son 


