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tr Yılda Açan Gül,, 
11 V4kt,, fn yeni t11~ı 

( Admı kaybeden Adam ) tefrikay ~rkaç güne kadar 
bitiyor. Kartie~ ttrafuıdan merakla okıJalll bu rQll)ln 
yerine a)'N kıy•ette bir batkr eter koyacağıı. Yeni tefrikamı~ 
« Bir 'Yılda Açao GUI ~ dür. Marut bir edibtınlzin ailtıtı 
efradından Güzin Nuri H tarahadao lişapunıu çevirilrnitti~ ....................... 

-=Başveki-ıimıiz c bugün şeJlirıimizi-= teşrif .. -;ffy~rlar -t 

r Gençliğin vatanperverane 
1 bir tezahürü 

ve Son neşriyatı prof esf o 
teessür izhar edildi 

Türkocağındaki dünkü içtin1ada muhtelif 
yüksek n1ektepler talebesi kendilerine 
yapılan komiinist tahrikatını anlattılal' 

• Yakup kadri beyin Milli yapılan neşriyattan bahsetmiş 
bu ithamiar~an müteessir ol-ismet P. Hz. 

Kütüpane .• Serlevhalı makale-

Dün akşan1 saat 18 de 
hususi trenle İstanbula 

lıal'eket ettiler 

Başv~kilimiz lsnıet paşa 
Hz. lerini götüren hususi 

tren yarın (bugün) on üçü 

bir geçe Pendjğe, 14 ü on 

geçe Haydarpaşaya vasıl 
olacaştır. 

* Ankara, 8 (Yakıt) 
Bugün Hukuk mektebinde 
ilk defa diploma merasimi 
yapıldı çok güzel oldu. 
Diplomaları bizzat tevzi eden 
lsmd Paşa Hz. mühim 
bir nutuk irat ederek 
mezünlara muvaffakiyet te
menni ettiler. 

Romanımızdaki müsabaka 
Hediye kazanan ka
rllerimizin isimleri 

YAPRAK DÖKÜMÜ romanımızın ilk on beş günlük 
tefrikasında üç iltizami yanlış yaptık ve karilerimize 
sorduk: Bunlar hangileridir? Üç iltizami yanlış şunlardı: 
4 numaralı tefrikamızda şımdiye k,adar hiç görmedıaı bu 
~adın kendisinden ne lstemiye gelmiş olahtlirdi} cümlesinde 
ne islemiye kelimeleri su islemiye şeklinde yazılmışb. 7 
numaralı tefrikamızda tefrika numarası 10 yazılmıştı. 
12 nu~arada tefrikamızda Leyla yerine &ima yazılmıştı. 

Musabakamıza iştirak eden karilerimiz arasında 
çekilen kur'a neticesinde : 

1 -:- REŞAT NURi beyin elyazısını ve imzasını 
ınuhtkevı bir ÇALIKUŞU romanı. fzmirde Bucada istas .. 
Yon 

2 
arşısında 55 ~~marada Nebihe hanıma. 

M 
- Gazetemızın bir senelik abonesi Kadıköy 

oda, Hüsniye hanıma. ' 
3 G t .. 

erkek - ll~ze emıkzmb' adltı aylık abonesi lstanbul 
f . mua ım me te ın e 762 numaralı Necmettin 

e endıy~. 

4-G t .... 1 . aze emızın uç ay ık abonesi Konyada 
nıua11ım S"I b u eyman eye isabet etmiştir. 
N .hNışa~ta.şı Kız orta mektebinde altıncı sınıfta 

ezı e, Şışlıde C N' E k' h sind 
47 

· ımet, s ışe irde istasyon cadde-

Aı e numarada Güzin Halet, Haydarpaşa eski 
man mektebi d D lff N . I'k d . . yanın a r. et aım, Konya asker-b' a~~esı muamelat yüzbaşısı Fazıl bey ve hanımlar 

9er ıtap kazanmışlardır. _.,. 
; ... ,..,._ , 

.·. . ~ . 

sonra diğer bahislere geçmiş 

bugibi hücumların belki siya
sette olabileceğ;ni, hkat ede
biyatta oJnmıyacauı, eserlerin 
meydanda~ bulunduğunu beyan 
etmiştir. Yakup Kadri B. bu· 

. rada Ha"!it beye kar~ı yapıla tı 
bakaretten bahsetmıştır. · 

Bazı şahıslar Hamit beye 
yolda rast kgelmişler, onu 
sendeletecek derecede dirsek 
vurmuşlar ye: 

- Vay, şairi azam bu mu'? 
diyerek hakaret etmişler 

Yakup Kadri B. en son 
gençlığe: ' 

- Siz zafer çocuklarısınız. 
Biz ne içtimai ve siyası teh
likeler ve ıstıraplarla büyü
dük, demiştir. 

Bu arada tıp fakültesin
den bir genç demiştir kf : 

- Y akup Kadri beyin 
yazılarını okuduk. Çok acı 
idi Sonra muhataplarını öğ
rendik ... 

Yakup Kadri B. 
- Evet benim muhata

bım siz değildiniz. Bunu an
lamalı idiniz. · Biz size bir 
mev,idi mülakat tayin et
mişiz, siz henüz oraya gel
miş değilsiniz. Ben bunda 

. bir parça seziş hatası da bu
lurum. Siz henüz daha faal 
gençllk değilsiniz. Sizi kast 
e tmedim cevabını vermiştir. 

Ilu esnaua hukuktan bir 

Yako Şaul 
meselesi 

Komisyon dibı 
toplandı 

Avunduk zadeleri~ 
vekillerinden Rifat B. 

dinlenildi 
Avunduk zadelerin lllAs 

davasında İtalyan fabrikala
nnın vekAletini deruhte eden 

Eı ukat Ya
ko Şaul Ef. 
balonda bu 
işte vek~let 
vazifesi ha-· 
rtcine çıktığı 
noktasından 
vaki neşri

yatımız il- . 
zerine Ba-

1 d kil ' ro a teş 

edilen üç 
Kom!ayoıı azaımdan • 'lik k 

A11m B. kİ.Şl 0 -

misyon, dün Baro dairesinde 
toplan nuş, meseleyi tetkik 
etmiştir. 

Komisyon, BarQ inzibat , 
ı:neclisi azasındaıı Defterdar

lık muha-
kemat mü-
düdi Asım 

beyle All 
Galip ve 
~zım 1ızet 
b

1 
ylerdcn 

milrekkeptir. 
Pünkü 1ç-

ttmada neşri-

Kadriye H. 

Kdriye H. 
Arkadaşları ile birlıkte 
İzmirde bugün muha

keme ediliyor 
Hadise etrafında ~imdi
ya kadar intişar etme

miş şayanı dikhat 
ta/sildi 

Kadriye H. la diğer 
mevkufların muhakemesine 
bugün lzmirde başlanacak
tır. 

Davanın şahitleri, lzmire 
gitmişlerdir. İzmir gazete-
leri bu mesele hakkında 
etraflı malumat tesbit et
mektedirler. 

"Yeni Asır" refikımız, 
be arada Kadriye H.ın 
Ankara seyahati hakkın da 
şayanı dikkat tafsilat ver
mektedir. 

Karilerimiz bu tafsilatı 
iç sayıfamızda bulacaklar
dır • 

Mufteriler 

ıakl8rd~ d inlediOini~ 
San'atkarlar . 

----·f u ~~;=;..ı~ 

· Neyzen Tevfik 
Ney ve kalem gibi iki IJZ(jın ejderhayı 

kendine kudretle bağlanıı~iır 

uyarak, Neyzen dedikten scnnı., bılem, 
... 
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VAKiT 9 Temmu:ı; 

; 

· Esl<:i -~Ro men -veliaht1 Karol ailesi 
« V akt » ın tefrikası : 2 

Serseriler kıralı 
Aleksandr Zubkofun hatıratı 

İkinci bap 
Manalı bir bakıı 
Geçen amn sonuna doğru 

lvano-Vosnescmke güler mavt 
yii2.'il bir kumral genç kız 
geldi. 

Owada hemılremln ikamet 
etmdttc bulunduğu vul kasa· 
bayı , hayretle scyrediyordu. 
Hayır, giineılı gı!zferl ile göıı· 
lü calbeden lsveç buradan çok 
güzeldi. 

Sunada ne fabrılca ne do 
amele yurdu yoktu. Maamafıh 
muzlim fabrilcalarından lsveçte 
bile makbul olM gilzel pa· 
mulclular çıkardı. 

Genç kızın mUstakbel enl§
tesl onu almak lizere bir araba 
ıı&ıdermlılL Bu suretle kottııaAa. 
o sırada labrılı:adan çıkan amele 
anıp!an arasından kendime yol 
açrn~a ihtiyacı kalmadı . Bu 
mükedder ve lcırmızımbralı: sima
lar onu scyrediyorlardı 1• Sanki 
'Semaya bir makine yağı kokusu 
yayılıyordu . Bu adamlardan 
çoğunu çirkin yor-gun kadınlar 

bekliyordu. Diğerleri rneylıaııeye 
doğru gidiyorlardı; meyhaneler
den giiriilıUlü bir ahenk yültsc
lıyordu. 

Arabacı timdi, kOçult bir dere 
üstünden geçiyordu . Genç kız 
boıulı: bir Rusça ile sordu : 

- Bu ırmagın adı nedir 
amcacığım] 

Arabacı mınldandı: 
- Updı dır. 
Vomesemk te fabrika ıahıp

lerl ile memurlarının meskenleri 
vardı. Oruı o kadar culp 

ıdı ki, genç kız rahatça bir 
nefes alahıldı. 

Birdenbire kendine l§81"el 
edildiğini g&do. Arabacı he
men durdu; genç lcızııı hemıı
resl ona doğru kO§tu; sanlaralt 
ıQzından ve yanaklarından llptD. 
Sonra oltanlısını takdim etU; 
büyült, kısa bıyıklı ve nafiz 
balc11lı bir delikanlı ıdı. Hemen 
diğer akraba ve bıldıklerle ara
bacının etrafına loplındılar. 

Genç kızın lı:nçnlı: bavulu 
<çılcarıldı. Kenduı düğün için 
haıırlaınıt olan eve götnrillda. 

Zemin katındalti baycık ye
mek oduında bir ıofra kurul-

mu§lo. Bır çeyrelc 1aat ıonra 
• her lı:es toplandı. Az sonra 

mülcllemeler canlandı genç 
bveçlı kız kime cevap vere· 
ceğ'ni ıllflrıyordu. Şcrap ıevkinl 
zlyadeleıtirmiftl. Her taraftan 
müıtakbel zevç vo zevcenin tc· 
reftne lçilıyordu, ve yakındaki 

izdivaç hakkında bir çok ~·· 
lar aııylendl, 

Nihayet gece geç vabt ıll 

hemılre biraz yalnız kalaralt 
görOıebildıler : Genç nltanlı 

hemılreslnln Rusyadan pek te 
hotlanmamasına ta1ıyor ve diyor 
du ki : 

- Daha yenJ · ııeldın nasıl 
olur da hnlı:um yDrüteblllrsln ? 

Sonra evlendij!i zaman zevci 
ecnebi memlekete gtdecelt oluna 
onu tttlp edip etmlyeceğinl 

sordu. Genç kız güldü , ve bu 
ıuale cevap veremedi. 

Bir kaç giln sonra nikah 
oldu. Uzalı:tan, yakından bir 
çok ductlıler gdmifll. Genç 

hı ntıanlı hem,lreslnln yanında 
duruyordu, gelınlik elblıesl 
n!pnfı hanıma pelc yakıtmı11ı. 

lkı k~ın letafeti bir çok 
defalar mukayese edildi. 

Genır bveçlınin tallffüzün
dak! hatalardan dolayı baıı 

kCl'eler gülilyorlardı. O bana 
kızıyor ve yüzü daha ziyade 
gözelleıiyordu, Zaten herkesin 

h~na ıııu~ı farkedıyordu. 
Şehirdeki gençlerden olan bir 
ı.ı... ıı..tın. .oı....ı.. >''""""" otuı-

mU§, ona heyecanlı bir korte 
yapıyordu. 

Nikllılı, hemılres!nln yemek
ten sonra bir kısıede genç fahri· 

törlln yanında bu!unduğunıı gô
rilnce gOlerek yalı:lııttı ve d~ 
dı ki: 

- Nafile zahmet çekmeyiniz. 
heıntlrem Ruıyada kalmalı: 
istemiyor ... 

Nıltthlı bu ıazlerl ı6yled~

ten aonra gülerek uzaklB§ırken 

delıkanlı genç \aza bir nazar 
fırlatb ve yavqça dedi kı: 

- Ya sizden bunu rica etsem. 
Genç kız evveli mahcubl· 

yetle gözlerini çevirdi ; ıonra 

delikanlıya dikkatle bakb . Bu 
bWt pek manidar ıdı . Boynk 

"V akt,,ın 9 Temmuz 1929 
tefrikası : 28 

Genç adam bir gece bir 

behane ile babasını dışarı 

çekti, taşlıkta onun kulağına 

eğilerek: "Kuzum baba. 

bana acırsan bunların için

de bulunma., dedi ve ce

vap bekleme'den kaçtı. 

19 

Evin üst katındaki bir 

odada kendi kendine yaşı· 

y:ın, yalnız arasıra kavga 

etmek için dışarı çıkan Fik· 

ret bir gece babasını ya

nına çağırdı: 

Hiç mukaddime yapma

ıcian: 

Ben evleniyorum ba

' dedi. Ali Rıza bey şa

rdı. Fakat pek fa:r:la bir 

telaş göstermedi 

- Öyle mi çocuium? 

["'kala... Allah mea' ut et· 

sin, dedi. 

istila ediyor u. 

Sana 

böyle bir karar verdiğim 

için belki bana kızacaksın ... 

Ali Rıza acı bir gülüm

seme ile ı 

- Kızmak mı? Niçin 

kızayım çocuğum? Benim 

senin üstünde bir hakkım 

yok ki ... Dedi. 

Fikret kaşlarını çattı: 

- Bu sitemin dokru değil 

baba ..• 

- Sitem etmiyorum ... 

Hakikati söylüyorum ... Ben 

arbk fıkara oldum... Bütün 

b.alclarım gibi babalık hak· 

!anını da kaybettim.. Ma • 
demki senin saadetini tc • 

mine kadir değilim.. Ne 

istenen yapmak hakkındır 

çocukum ... 

Fikret evvela biraz: nrıı· 

lır, babasına acır vibi oldu. 

bir qkı izah ediyordu . Bunun 
neticesi olaralt ıkı a~nç o gün 
kendilerine verilen misali tal.ip 
elliler. Onlar da evlendiler. Ve 
gene bunun neticesi olarak 
dünyaya ıeldim. Netlcol nihai· 
yede de harhı umumiden on 
1ene sonra herlı:eo Alewdır 

Zupkof ile alakadar oldu . işte 
talı, bazı böyle cilveler ibda 
eder; meıhur darbı meael yok mu} 

«Küçük aebepler büyült neti· 
celer te\'lıt eder. • 

Üçüncü bap 
Fırtına yaklaıırken 
Halamın nakillerinden toplı· 

yarak tesbıt eyledll!im <mani· 
dar nazar• hıUyeclğlnden an· 
l11Jılaca~ vcçlııle ebeveynim 
lvano Vosenıenlcte yaol Mos· 
kovadan üç yaz kilometre 
meaııfedclJ bir kasabada oturur· 
!ardı. 

25 eyini 1900 tarihinde 
orada doğdum, ve gençllA'!m 
2400() ura cesemetlndel.:I bir 
arazi üzerinde geçti. EvTCIA 
Fransızca ve Almanca öğrendim; 
daha sonra Rusçayı tahsil ettim. 

Çocukluğumda ıayanı kaytt 
hiç bir hadise yoktur. Bütün 
çocuklar gibi bir çok yaramaz· 
lıklar yaptım. Fakat beni daima 
be§tan çıkaran arkadaılarımdı; 
sonunda ben yakayı ele veri<'
dim onlar kurtulurlardı, Şu 
hldc daha çocukluktan beri, 
benim hali hazırdı yakamı bı· 
rakmıyaıı taluızlıkle boAazl11ır
dım Her nekadar hiç bir fenolılc 
y~ ı.emde beni b.er 
memleketten kovarlar; halbuki 
ben zcvcemle asude geçinmek 
teo bqka emel beslemiyorum . 

Çocukluk hayatımda yararnaı
lığım dolay .. ıle yedıgım sopa
ların fena tesirinden baıka bir 
elemlı hatıra dalıa kalmııtı. Pe

derim gayet meraklı bir avcı idi; 
cıı. büyüle ı:ertl av partileri ha. 
zırlamakb . Evlm!J: , pederimin 
muhtelıl ncılıklarında toplıdıAı 
!ı.tıralarla dolu ıclı. Bırgnn anne
min babası bir avda bulundu ; 
bu amcamın ademi dilclcaU ~
cesl olarak babam aya~ndan 

vuruldu ve lağ ıya~nı kaybetti. 
Böyle bir hadisenin aile haya
tımızda nasıl bir sul tesir hasıl 

ettll!lol anlatma~a ne hacet. 
(lllltmodl) 

leşti, ağır ve tutuk bir ta

vurla: 

Açık konuşalım baba, 

dedi. Bilirsin ki ben öyle 

pek kafasız bir kız değilim. 

Annem gibi, lcardeşlerim 

gibi fakir düştük, parasız 

kaldık diye sana darılmak 

hiç bir zaman aklımdan 

geçmedi. Buna mukabil on

lara göııterdiğin za'fı affe· 

demedim, Ye edemiyeceğiın. 

Şevkd fena çocuk değil 

Ancak ne çare ki yularını 

o ıoysuz kadına kaptırmış. 

Leyla ile Necla ne yapb

ğmı bilmiyen iki çılgın .• 

Annem koyun gibi nereye 

çekersek oraya giden bir 

zavallı .. O kadar çarpındım 

çırpındıııı (Baba göıünü aç. 

Bunlar evi bir fdakete •Ü· 

Prens, ~ansı ve prensin oflu 
kıral Mqel Sırbistanda 

. arşılaşacaklar 
Belgrat, 7 (A.A) - Romanya perenseslerinden He· 

leine ile Kıra! Michelin Bled t• bulunduğu sırada prens 
Karolun da geleceği teeyyüt ediyor. 

• v.kıt • : Pren!leS Hektt Mbık R~" oelıahu Karolun 

zevcesi, küçül;: Kıra! Mlfelln de anıuıdır. 
Bunlar Sırp ltıraliçı.<Jnl ziyaret için Blede gllmt;lerdlr. 

Sabık Veliaht Karolun da hemşiresi olan Sırp Kırallçesin( 
aynı zamamla z/S/(Jl'etı gitmesi bir banşma husulünün muhtemel 

olduğunu arı/atmaktadır. 

Amerikada bir facia 
Detroit, 8 (A.A) - Ekserisi zenci olmak üzere 103 

kişi "base • ball. oyunu oynanan bir- mahallin tribilnün· 
de çıkan bir yangından dolayı zuhur eden panik neti
cesinde ~ecnıh olmuştur. 

, 'B . üyük bir yolcu vapuru battı 
Boston, 8 (A.A) - MPrince George. namındaki Ka

nada vapuru kesif bir sis dolayısile Ann burnu civarın· 
da Agassuz ismindeki Amerikan karakol gemi· 
si ile çarpışmıştır. Kanadalı geminin 250 yolcusu Agas
sıza nakledilmiştir. Yolcular 9 saat orada kalmı}lar ve 
sonra "Mohave. ismindeki karakol gemisine alınmışlar· 
dır. Bu gemi .kendilerini Bostona nakletmiştir. Müsade
meden solU'a "Prince George. da hiç bir panik olma
mıı ve gemi muntazam surette tahliy6 olunmuştur. Biz· 
zat Prinçe Georgc da tayfasile beraber güya hiç birşey 
olmamış gibi buraya gelmiştir. 

Y oung planı aleyhinde 
Berlln, 7 ( A.A) - Almanya ı:iraat cemiyetleri 

Young planı aleyhinde karar vermişlerdir. 

Sulh cemiyetleri kongresi 
Belgrat, 7 ( A.A ) - Sulh cemiyetleri kongresi, 

sonbaharın ilk ğünlerinde Belgratta toplanacaktır. 

Müthiş bir orman yangını 
Hiereıı, 8 (A.A) - Askeri kuvvdler orman yangını· 

nın sirayet dairesini tahdide ve civardaki sanatoryomda 
bulunan 2-00 çocuğu kurtarmağa muvaffak olmuşlardır. 

34 Kişiyi öldüren fırbna 
Berlin, 8 (A.A) - Welt-Am - Montag, gazetesi son 

zamanlarda Bavycrada hüküm sürmüş olan fırtınanın 3.ı 
kiıinin ölümüne sebep olduğunu yazıyor. 

Fransızlar borçlar itilafnamesini kabul edecekler 
Pe.ris, 8 (A.A) - Dün vuku bulan müteaddit siyasi 

içtimalai' a borçlara · ait itilaflantı bazı ihtira
zi kayitler tahtında tasdiki lehinde verilen karar suret
leri kabul eclilmiştir. 

Radyüm fiyatlarının tenezzülü bekleniyor. 
Kap,8(A.A.)- Cenubu Ş1rkl Afrikadaki madenlerden rad· 

yüm ihracı için yarısı lııritiz ve yarısı Amerikan olmak ilzere 
bir milyon lngiliı lirası aernıayell bir kumpanya teşkiline teşeb
büs edilmiştir. Yakında radyüm fiyatında bir tenezzül vdkua 
geleceği ümit edilmektecjir. 

Esrar içinde kalan bir facia 
- tondra,S(A.A.)- Dün ııece bir inliltk neticesinde Varmo•ıth 

açıklarında bir ııcnıin.in batmış oldu,iiu haber verılmel<!edir. Bir 
tahlisiye sandalı ve bır rnuhrıp bu mıntakada taharriyatta bu
lunnıu~far jsede ancak bir takım enkaza tesadüf etmişler ve kay
bolan gemiden hiçt-lr iz bulamamışlardır. 

Fransanın cenubuna 
kar yağıyor 

Paris, 8 (A.A) - Savuva havalisınin yüksek )'erlerine kar 
ya,iimış, münaklAtı · akkatcn dıırdurnıuşlur. Kar bazı nokta-
lar<U bir kaç mctr~ ırtif4 peyda etmiştir. 

Aldırmadı, yabancı gibi 

köıeye'Ç~ildim, sade da-
ı 

rılıp surat asmakla iktifa 

ettim.. Sen erkekçe hare

ket edeydin bu olanlar ol· 

mazdı. Belki müteessir ola

caksın ama göz önünde 

olan bir hakikatı sak!amı· 

ya hacet yok.. Bu gidiş 

eyi bir gidiş değil... Dolu 

dizgin bir uçuruma doğru 

gidiyoruz... Baktım kimse

den imdııt yok... Ben bari 

kendimi kurtarayım, dedim. 

Onun için (neye bu kız 

bir lcere sormadan böyle 

bir iş tutmuş) diye kııar· 

san haksız olur... Ali Rıza 

bey bir sandığın kenarına 

oturmuş artılc bir tek siyah 

saç kalmamacaşına ağarmış 
başını elleri içine almıştı : 

Hakkın var Fikret, 

dedi, bunlara hep ben se· 

İ>ep oldum çocuğum. 

Baba kız bir zaman dü· 

şünceler içinde, karşı kar· 
şıya oturdular. Sonra Ali 

Rıza sualler sormağa baş

ladı. 

- Evleneceğin adam ba

ri iyi bir adam mı Fikret? 

- Tahsin bey isminde 

ellilik bir adam ... 

- Senin için fazla yaş· 

lı değil mi? 

- Benim gibi bir insa· 

na çok bile ... 

Ne işle meşgul ? 

Adapazarında bağı 

bahçesi varmıı, hali valcti 

yerinde bir adammış ... 

- Seni oraya mı götüre

cek? 

- Asıl bunun için isti· 

Şayıfa 2 

barışıyor mu ? • 

~VAKIT~u§ 
j 2Jaliilcle: ~: '~- ( 
( Türk • Yunan muzalr:erab Romanya kıralı M1telın ( 
f nihai scOıasma girmlftlr. ltt- Blette bulunduğu sırada prens i 
} IAfın bir hç güne hdar karolün da oraya geleceği haber ~ 
i parafe edılmeal umuluyor. verlllyor. ( 
İ + Moslı:ova aefirlmlz bu + Bir Kanada vapuru bir j 
\ gün Ankaraya gidecektir. Amerikan karaltol geınlsile çar- \ 
f + fstandart yatile tchrl- Plfmıı, Ye Y armuı açıklarında j 
) mlze Amerılı:alı zengin sey· bir infilak neticesinde bir gemi \ 
\ yahlar gelmlıtlr. ortada bir iz bıraltml)'aralt ( 
l + Barnt işinde irtişa dalgalar arasında .l:aynamıflır . ii 
i
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tahkikatına dün devam tGt Bavyerıdı bir fımna)" 
yUzOnden 34 kiti ölmoı, ve f olunmuş, şahitler dinlenmiş, F d Sa 

\ hakem heyeti hakkındaki ransa ı vua villyctloe \ 
"' • baıı nolı:talarda bir lı:aç l 
~ tahkikat dosyesl Barodan metre bir irtifa bulan. karlar ~ l getirtilmiştir. yaQmlflır. ~ 
= + Y ako Şaul mcsleslnl ıOs Cenubr Afrıhda ıc- \ 

1 
tetkik eden komisyon, dün ıekkül eden bir Amer~ıın-ln- i 
toplanmış, tetkikat ve tah- giliz ıirlı:eti Radium araınağa ~ 
kikat yapmıştır. bllflam11tır. f 
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Kadriye H. ve arkadaşlari İz., 
mirde buQün muhakeme 

ediliyorlar 
Kadriye H. ıla arkadaılan 

iz.mirde bugün muhakeme edil· 
leceklerdir. Bu ml!naslbetle 
•Yeni A.ır• refikiz mesele 
hılı:kındı ıu talsilatı vermelttc
dır. 

•Kadriye hanım, bir gün ak
ıam trene atlayınca Anlcaraya 
gltmlf ve lstanbul meb'usu 
T ev/ık Klmil beyin evinde 
misafir lı:almııtır. Muvasalltını 
müteakip derhal telefonla bllf" 
k!tlp T evlik beyden mGltkat 
saatı almıı ertesi günil 1111at 
ikide misafir kaldı~ haneden 
t~darık eylediQI ipek çorapları 

da glyerelc Çanlcayaya gltınlf
ttr. 

İ!aftAttp TeVfik 'hey Kad-
rıy: hanımı büyük bir nez.a· 
ketle karıılamı§, Gazi haueıle

rine mektup yazan hanımın 

kendisi olup olmaclı~nı •or
mnştur. Kadriye haoım evet 
b~n yazdım cevabını verince 
ne için kendi lsı..inl yazmayıp 

yıldız imzasını aılıi' ıuall ile 
ltarıılaımııtır. Buna da ismim 
Kadrtyedir. Lakin yıldız ismini 
..,vdiğim için öyle imza ettim• 
cevabını vermiıtir. 

Ziyaretinin sebebini izah 
ederken sabık zevci Mahmut 
Zeki beyden alacağı hakkında 
Cazı hazretlerine maruzatta 
bulunacağını ifade eylemi§, da
ha bazı huıusat haklcında ma• 
ruzaıta bulunacağı yolunda 

-------~. 

melctupıalcı cnmlelere cevap 
vermelt lstememiı, daima ıarih 
bir ıey söylemekten kaçınmı;· 
tır. Tevfılc bey haıuma bu 
kabil mesaile Relslcumhıır haz· 
reılerinln karı§mıyacağını, zlya
rellen hakıkt maksadın ne ol· 
duğunu defada ıormu§, Kadriye 
hanım sabık zevcinden alaca
ğını tahsil ve brk lira maaşla 

çalı14n zevci F aılc beyin terfi 
ve terlihinı rica olduAunda 
rnuslr davranm11, birbirini takip 

eden sualler kartısında Gazi 
hazretlerini görem\ye<:eğlnl an· 
lıyan Kadriye hanım derhal 
T ev/ık beyin yanından çıkmıı 
ve ayni uıam trenile 1 ıanbula 
avdet eylemi§Ur. 

Ticaret odasında 
Ticaret odası idare heyeti 

dün toplanarak bazı kararlar 
vermiştir. Ezcümle balıcılı

ğımızın inkişafı için icap 
eden tedabirin alınması ve 
odalar tarafından A \'rupaya 
gönderilen talebeler hakkım! • 

mevcut talimatnamenin 1 • 
kaç madd~sini tebdiline k · 
rar verilmiştir. 

Niyazi B. gitti 
Bir müddetten beri lstanbulda 

bulunan Evkaf umum müdürü 
N yazi B. dünkü trenle Anka
raya gitmlıtlr. ,, 

U Yazan: Reşat Nuri 
yorum ya ... 

- Şimdiye kadar evlen· 

merniş mi? 

- Karısı geçen sene 

ölmüş ... Üç çocuğu varmış .. 

- Nasıl bir adam acaba? 

- Fena değil diyorlar .. 

Ben kendi hesabıma res

mini bile görmek istemedim. 

_ Ya beğenmezsen? 

- Beni bu cehennem

den kurtaracak adam kim 

olursa olsun kabul etmeğe 

razıyım. 

- Seni vasıta ilemi istedi? 

Fikret kesik bir sinir 

kahlc.ahasile: 

- Tabii uzaktan methi· 

mizi işiterek (aman şu bu

lunmaz hint kumaıını bana 

isteyin) diye görücü gön· 

dermedi. Bu adam komşu· 

mu:ı; Neyyir hanımın alcra-

bası oluyormuş ... 
Bu adam geçenlerde Is.tan· 

bula gelmiş .. (Karımın ölü· 

münden sonra ev alt üst ol· 

du.Çocuklarıma analık etme 

ge razı bir iyi kızcağız bu· 

lursam evleneceğim) demiş. 

Hiç tereddüt etmeden: (Be· 

ni alsın) dedim, mektup 

yazdılar dün cevap gelmiş .. 

iki haftaya kadar Adapa· 

zarına gideceğim. 

Fikret titiz, acı bir tavur• 

la bu izahatı verirken Ali 

Rıza bey küçük yaş!arındao 

beri kurduğu hülyaları dü· 

şünüyordu. Kendini zapte· 

demiyerek. 

- Vah zavallı çoçuğu!JI• 
dedi .. 

Genç kız haşin bir lavur• 

la başını kaldırdı, gözlerio• 

de vahşi bir kinle : 
(llıtmedl) 
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Balkan talebe ktm1eranS1 Plili Mi· Miizakerat Müfteriler 
d •• ı rJ ınız• 111' !lfttifıır B;tt• [ Oaııarah hirinci :;ayıfamızda ] un a ç 1 lJ 1 OUll ul~UI u 1 ı Dün bu me~clede hııkcm-

11.k eden he,·et aza:;ından 

Balkan talehesi konferan-
11 diin Darülfununda me
rasimle açılmıştır. 

Darülfünunun methali 
Türk bayraklarile tezyin 
edilmiş ve konferansın açı
lacağı merasim salonuna 
aa Türk, Bulgar ve R~men 
bayrakları talik olunmuştu. 

Saat 15 te Balkanh ta
lebelerle Darülfünun genç- 1 
lerimizden büyük bir grup 
içtima salonunda toplanmış- \ 
tardır. Bu esnada Darü)fü. ı 
nun emini Neşet Ömer B. ! 

salona gelmiş, Balkanlı mi
safirler Darülfünun cmini
miıc takdim edilmiştir. 

Bundan sonra Neşet Ô
nıer B. riyaset mevkiine 
gelmiş ve şu açma nutku
nu söylemiştir. 
Ne,et Ömer beyin nutku~ 

Muhterem efendiler. 
Bugün lstanbul Darülfü

nunu namına komşu ve d,ost 
milletlerin talebesini selam· ] 
liwıakla ve ho.ş geldini.ı 
demel:le mes,udum. 

Mücavir memleketler ta· 
lebc mümessilleri Türk ar· 
kadaşları tarafından en 
kalbi mühabbetle karşılan· 
mış olduklarım her fırsatta 
hissedeceklerdir, buna şiip· 
he et111iyorum. 

Hay<1.tlannı ilim tahsiline 
hasreden ve istikbalde mil
letlerin güzidelerini teşkil 
edecek olan gençlerin yek
<liğerini tanımaları hiç şüp
he yok, milletlerin de mu
hik ve adil prensipleri etra· 
f ında mütesanit olmalarına 
yanyacak amillerden biridir. 

Müşterek menfaatlerimizi 
ve arzulc:ırımızı tesbit ede
cek olan müzakerelerinizde 
muvaffakiyetinizi dilerim ve 
kongreyi açc:.nm.,, 

Darülfünun eminimiıin 
nutku alkışlandıktan sonra 
Ali B. tarafu.dan fransızca
)"11 tercüme edilmiştir. 

Bundan sonra talebe bir· 
ligimizden lbrahim B. fran
sızca bir nutuk söylemiş 
r,~e kongrenin mesaisinde 

uvaffakiyetler temenni 
lmiştir. 

·t . 
lbrahim beyden sonra, 

Talebe birlikimizin reısı 
Ferruh bey de Türkçe bir 
nutuk söylemiş ve demiş· 
tir ki : 

Birlik relılnln nutku 
• - Mütekabil fikirler 

ve ümitlerimizi ortaya çı
karmıya ve müşterek ar
zularamızı yakm bir atide 
beraberce bildirmiye sebep 
olacak olan bu içtimada , 
hakim olan fikir, hars fik· 
rlni ve dimagi sayi bütün 
ş4imulile kendisinde ceme· 
den talebe ruhudur. 

Talebe her memlekette 
medeniyet ve terakki · yo
lunda inkişafın en milhim 
amilidir. Onun sarfettiA'i 
mesai bidayettenberi mu
kaddes iki gaye güder, on
l~r da dünya medeniyetine 
luzmet etmek ve milletinin 
saadetini temin eylemektir.,, 

Ferruh beyin nutku da 
Suat bey tarafından Fran

~zcaya t~müme edilmiştir. 
ulgarların ve Romenlerin 

mukabelesi 
Bulgar murahhası M 

Solccrof Romen murahhas; 
M. Cerekay de fransızca 
nutukla mukabelede bulun· 
muşlardır. 

Riyaset intihabı 
Nutuklardan sonra riya

~et intihabına geçilmış ve 
ong:-e riyasetıne muhtelit 

mahkeınelerde T·· k . N . . . ur aıanı 
3şıt B.' ıkınci riysete M. 

Sokerof, umumi katipliğe 
Dr. Roşo teklif edilmiş, 
fakat itizarı üzerine M. Cc
rekay intihap edilmiştir . 

Bundan sonra Fransı1ca 
olarak müzakerata başla
nılmıştır. 

Kongrenin dün tesbit 
ettiği esasala göre, evvela 
doğrudan doğruya Balkan 

memleketlerini alakaelar e

den meseleler müzakere 
olunarak yakm bir teşriki 
mesai mevzuu aranacaktır. 

İkinci derecede de bey· 
nclmilel talebe ittihadının 
miihim meseleleri etrafında 
taaUt efkar edilecektir. 

Bal~anlılarr alakadar e
den meselelerin mühimleri 
şunlardır: 

Fikri münasebetlerin tar
sini, kitap mübadelesi, ta· 
lebe mübadelesi, yani her 
sene Darülfünunlar arasın· 

da tahsisatı mahalli talebe 
birlikleri ta.rafından veril
mek suretile talebe değiş
tirilmesi, Beynelmilel talebe 
hüviyet kartları ihdası, vize 
ücretlerinin tenzili için te
şebbüsat, talebe seyahat
ları tertibi ... 

Dört gün devam edecek 
olan miizakeratta bunlar 
hakkında kararlar ittihaz 
edilecektir. 

Müzakeratın tatilini mü
teakip, kongre reisi Naşit 
B. bir muharririmize şu 
beyanatta bulunmuştur. 

Naıft beyin beyanatı 

- Evvelki sene Romada 
toplanan beynelmilel talebe 
ittihadl kongr_eşindc Bal~at\ 
murahhasları arasında daha 
s1kt bir teşriki mesai için 
bir mukavele akdolunmuş 
ve bunun ahkamı mucibince 
beynelmilel ittihat merke-
2inde isdatı vücut etmek 
üzre bir Balkan mümessil-
liği ihdas edilmiştir. 

Mümessilliğin vazifelerin· 
den biri de Balkanlılar 
arasındaki münasebatı tar
sin ıçın her sene kendi 
memleketinde bir Balkan 
kongresi aktine çalışmaktır. 
İbrahim B. Balkan mümes· 
sil! sıfatile beynelmilel ta
lebe itihadmda aza oldu
ğundan, mukavele mucibin
ce . birliğimizi kongrenin 
aktıne davet etmiştir. 

~ncak Balkan memleket
l~~ınden Yunanlıların bu 
~un ~eşekkül etmiş bir bir
hklerı bulunmadığından, 
Sırplar ise henüz malum 
olmtyan bir sebep} . ti' k . . e ış ra 
edemedıklerinden · 1 

1 1 
yanız 

Bu gar.ar ve Re.menler iş
tirak etmişler, Macarlar d 
iki müşahit aza göndermiş~ 
lerdir. 

Dün geceki ziyafet 
Balkanlı talebe murah

hasları şerefine dün gece 
Bebekte Türkuvazda bir 
ziyafet verilmiştir. 

Müzakerelere bu gün 2,30 
da devam edilecek, müza
kereden sonra bir çay zi
yafeti verilecektir. 

Murahhaslar cuma günü 
memleketlerine dönecek-
lerdir. 

Sırp -Bulgar 
münasebatı 

Paris, 8 ( A.A ) - c: Paris
midi > gazetesinin Viyaııada 

aldığt bir habere ııazaran, Yu
goslavya sefirinin miııt teşkilat 

azasının hudut boyundaki ha
rekatı hakkında bazı teşbbü

satta bulunduğu ve başvekilin 

tahkikat yaptığım cevaben 
bildirdiği rivayet olunuyor • 

~ O,,.t La.ra[ı 1 inci sayıf amıyda; 

Ne\'zcn lıi~ şüphesiz bir 
harikadır. i\cy \e kalem 
gibi iki azgın ejderhayı 
kendine oırnn ki kadar Jmd
rctle bağlamak başka türlü 
ıminıkün olama:t.. 

Hocam, Ali Canip Neyze
ı1in sade 1'1istilc şiirlerini 
tetkik etmiş \·e hayran bir 
makale ile nrdı!1ı neticeleri 

söylemişti. Halbuki T l!\·fik 
asıl fikrile değil> gönlüyle 
başbaşa kaldıgı demlerde 
uh-ileşir. Heyecanı, dalgala. 

nnı yalçın kayalıklarda par
çalıyan bir umman gibi 
köpürJükçe Neyzenin hakiki 
çehresini görürüz. 

Arap ve Acem şehkarları
nın çoğu ezberindedir. Hay
yamın, rint felsefesini SC\'er > 

Hafıza, dirnııına « Elaya 
eyyühessaki... >> diye başla
dığı İçin bayılır. Kendisini: 

• Olmadım mdlunu malın, r\ltbenln, 

• Znlı.ü 

" Deatı 

• Meyde 

ılmib:erln 

ıevkı. D&yle meydlr rlndl 
a.zadeıerln 

cudundan çekip kalllvlyt 
peygamberin 

'>eklati ıöründüm, neyde 

otdum mevlevl ,. 

kıt'asile tarif ei.lcn ~eyzcnin, 

şahsına mahsus hiç bir da
vası yol<tur. Bu adamın mu
azzam feragatma hayran ol
mamak kabil değildir. 

Kaleme pek seyrek iltifat 

eder, fakat neyle her an 
ağız agıza nef cs nefesedir. 

Fikret, me~hur " A \ enld 
tes;wir » inde « 1\cf'i » ye 
:ıctr \'C : 

« Eynıh Jel. cornk yadc 
akıp gitmişsin ! » Der. Bil

mem bu mısra, N'cncn 
kadar dverlşli başka bir ;ima 
daha bulabilir mi ? 

Kıymetleri ımıka\'ese eder
ken, Yanlan ytıkscl~liğin ma-
ziye borçlarını düşünmek, 
0 çıkışın maziden kalma 
.merdiYCnlerini göz önünde 
tutmak adettir. Neyzenle 
büsbütün başka bir saz, 
başka bir yol başlamıştır. 
Soma ney nedir'? İptidai bir 

alet, adi bir kamış parçası. 
İşte Teyf ik, bu kamış pJr

çasmdan o ilahi nağme mu
cizelerini çıkarıyor. 

Keman gibi, viyolonsel 
gibi beşer zckfısmın bütün 

usaresini emmış sazlarda 
kudret göstermek elbette 
bir kıymettir; fokat basit 
bir aletin sahibi eğer ayni 
kudreti gösterirse mertebele
ri değişir. 

Vin::in kaldırdığını, kolla

rile yerden söken adam na
sıl gözümüze bir dey hey. 
betile görünürse burada da 
netice değişmez. Bunda da 
ayni ölçü \'C ayni mantığı 
kullanmak lazımdır. 

Şimdi Bakırköyünde en ha
zik ve en şef katli hekimleri
mizin ellerine verdiğimiz bu 
bedbaht deha, kamış, parça
sına İsraf ilin surundaki hey-

bet ve kudreti \'ermişti~. 
Zckflsı, kalın ispiıto buhar-

laı:ı altında . iken verdiği 
plaklarda bılc geniş kanat
larının hfmıyı büyük dalga
larla sa n-uluşu duyulur. Ben 
de neyle meşgulüm. l liç 

Neyzen izah edilir, tahlile 
gelir mi ~ Gnu IM çerçeve. 
sile kuşatmağa çalışmak, 
denizi kadehe sığdırnıağa 

u~ raşmaktan ba~ka nedir? 

~ 

İiili.fnamenin Jcai1 şek- -Arif i\lustafa B., tekrar b tin-
ll tespit edilmiştir tak dairesine gelmiş.. bazı 

Yunan mu..,hhası hüküm• e\ rak te\ di etmhtir. 
tinin cevabını bekliyor Diğer evrak 

Ankaradan ve Atinadao ge

len bütün haberler Türk-Yunan 

müzakeratmın nihai sefhasma 

girdiğınl teyit ctmektedli. Mü

naziünfih tali meselelerin de 
hariciye vekaletinde aktedilcn 

son içtimada hal\edildi~i anla
ıılmaktadır. Evvelce Ankarada 
hazırlanan esasata muhalcfeti\e 

maruf olan yeni Yunan hari

ciye nazın, telgrafla habedar 
11 

ediJınJ§tir. M. Mıhalikopulos 
yeni bir ihtilaf vesilesi çıkmazsa 
bır iki gün zarfında ltilafnam~ 
nin parafe ediluıeslne intizar 
olunabilir. 

Son içtimada 
Anlrara, 8 - Bu gece geç 

vakıa kadar devam eden konuşma 
sonunda Türk-Yunan müıakeratı 
tamamen hitam bulmuı sayılabilir. 

Bu içtima Hariciye vekilinin 
makamında tarafeynin mübadele 
murahhasları ile bitaraf azalar 

huzurunda yapılmış ve evvelce 

kabul edilmiş olan itilafnamenin 
tali bazı noktalarında tashihat 

yapılmasına tahsis edilmiştir,. 

Hülcfimellmrzin azami hüsnil 
niyet göstermesi şarlile yapıl
mış olan bu son ,ekil artık 
kat'idlr ve bundan sonra her 

şey Yunan hariciye nazınrun 

alacağı harekete bağlıdır. 
Fakat Yunan nazırının bu 

gl.ln gazetelerde çıkan beyana· 

tınatına bakılacak olursa hu i~l 
sürüncemede bırakmıyacağına 
hükmedilmektedir. 

Atinadan cevap bek-
leniyor l 

Ankara , 8 - Yunan sefiri 

M. Papa, dünlcü içtimadan sonra 

mlafnamenin teferruatı üzerinde 
hasıl olan vasi anlaşma esaslanm 
telgrafla Atinaya bildirdi. Yarın 
cevap gelmesi muhtemeldir~. 

Yunan ııefareti erkam muvafık 
cevap geleceğini ve ililf namenin 

parafe edileceğini katiyetle teyit 
ediyor. i 

Eta bli meselesi halledildi 
Atina, 7 (Fos) - Nim res

mt Elefteron vlama gazetesi 

Ankaradan gelen resmi bir 

telgrafa atfen Tevfik Rüştü B .. 
lle M. Papa arasında vuku 
bulan son mülakatta etabli 

meselesinde tam bir itilAf hasıl 
olduğunu yazlyor · 

İstanbuJda bulunan bütün 
romlarla Garbi Trakyaclaki 
Türklerin geldikleri tarih nazarı 
dikkata ahnmakswn etabli edil

meleri hususunda itilaf edil
mi~tir. 

Mübadele komi:;yonu ]:;tan· 
bul Rumlarına vesika verecektir. 

Ati nada 
Son posta ile gelen Atüıa 

gazetelerine M. Miıala~opulosu ı 

Ankara müzakeratı hakkınd:ı 

evvelce serdettiği noktai naza
rını tadil ettiğini yaz~yorla~ .. 

Di<Ter taraftan yenı hancı) e 
b 

nazırının taraftarı olan Estiya 
gazetesi Ankara müzakeratının 
şimdiye kadar teahhur etmiş 
olmasınt memnuniyetle teıakki 

etmektedir. 
Bu gazeteye göre Milıalakoplos 

Türk-Yunan mfızakeratıııa başka 

bir istikamet vererek Yunan 
menafiirıi kurtaracaktır. Atina
daki Yunan gayri mubadilleri 
hala Veııizelos üzerintie tesir 
icra ederek Ankara miizakera
tım akim bırakmıya çalışıyor-

lar. Bunlar meseleyi Cemiyeti 
Akvama surüklemek maksadıııı 
takip etmektedirler. 

. Rays gitti 
T rabzonda asan atika tahkl

kah yapan 1nglliz mütehassısı 
Mister Rayı dun memleketine 
avdet etinlft~. Mumaıleyhgelecek 
sene lstımbulda h_.,,ata neuret 
edecekttr. 

Oiin istintak dairc:;ine bir 
çok yerden evrak, defter \ c 
dosye gel mi~tir. Diinkü tah
kikat safhasının büylik bir 
1, ısmını ela bu cnakm tetkiki 

işp;al etıni~tir. 

l: ticrnplar Ye bulunan 

rakın tetkiki neticesinde 

e\'· 
ye-

ni b<1zı şahitlerin celbine lli

zum göriildii~li anla~ılmıştır. 

Ziyar~tler 

Dlin mii:'tantik :\azım B. 1 

birçok zernt ziyaret etmi~tir. 

Bu ararda Birinci ceza mah

kemesi azusından l likmet il 
de Yardır. 

I l\1·· .k ,. B \" J ı u srnntı .. ,azın ., c un 

1 
birkaç defa mlıddi umumi 

Kemm B. lc g,örli~mü:;-tür. ~lüd

dci umumilik mua vinleinden 

Jlikmct 13. le diğer bazı ınu

a\ inler de Nazim B. i ziya· 

ret etmişlerdir. 

Bir tevkif şayiası, 

Düıı akşam geç vakit yeni 
bir tevkif vaki olduğu şayiası 

çıkmıştır. Alttkadarlar, bunu 
teyit etmemişlerdir. Adlh'cdeıı 

verilen ına/Uınala göre, şimdi

ki halde ne tevkif, ne de tah
Jiye olunan vardır. Mc:vkufla· 
rııı ilıtilfıttan memnuniyetleri 

devam etmektedir. 

Tahkikat lıakkında adliyece 

ketimıiyet gösterilmektedir. 

İmzalıyan kimmiş '! 
Eski barut şirketi hissedarların

dan bazılarının kendi hesaplarına 

~ermayedeo tenzili talebile bazı 
Jıususi masraflar gösterdikleri 
ve bu arada şirketin tesisini 
temin için çekilen muhayyel 
ziyafetlerden, verilen zikıymet 

lıecliyeleden bahsettikleri ycızıl

ınıştı. 

Bu tasniat aras111da içlerinden 
birüıin küstahlığı pek ileriye 

vardığı ve bir ma>ıallıa 400,000 
franklık bir altın hbaka 

hediye ettiğini iddia ciir'etindc 
bulmıduğu da kaydedilmişti. 

Haber aldığımıza göre, ter
tip ettiği masraf listesine buııu 
ilaveden çekiıımiyeu hissedar 
mevkuflardan Bosnalı İbrahim 
B. zade Uıtfi B. dir. 
Hus'.ısi masraf namı altında 

kendisine yoktan para temin 
etmek istiyenlerden ~bu hissedar, 
tasniatta cür'etHrlığı bu derece 
ileriye ·vardınnıştırf 

Mazilyah Ef. nin rolü 
Bu mesel~de, şirketin lıu

kuk ıniiş.wiri, fresko ailesinin 
damat ve bu kardeşlerin yel<ili 
bulunaıı Nesim Mazilyeh Ef. 
nin işin bilhassa hukuki cephe
sinde rol oynadığı, meselenin 
birçok cihetlerile alakası bu

lunduğu söylenilmd<ledir. Maa
mafilı, kendisinin meselenin 
kanşık tarafı ile alakasını inkar 
ettiği, yalnız şirketin ve freskola
rın umumi muamelatında hukuk 
müşavirliği ettiğini ileri sürdü
ğü istidlal edilmektedir. 

Adliye vekilinin beyanatı 

Adliye vekili Mahmut Esat 
B. , yaptlmakta olan tahkikat 

hakkında şu beyanatta bulun

mu~tur: 

- Cürmün, irtişa cürmiidiir. 
Adliye, mesel eyi doğrudan 

doğrU}'a takip etmiş ve mey
dana çıkarmıştır. Ciiınhuriyetirı 

şerefile oynıyanların iki elimiz 
yakalarındadır. J fesapları temiz 
olanJar korkmamalıdır. > 

Ay sonunda ... 
Tahkikat, çok: süratle iicrilc· 

mektcdir. Bu itibarla [nıaznun
Jann ay nihayetine doğru 

muhakemelerine ba~lanması 

kuvvetle muhtemeldir. 

V atanperve- ......_._. 
rana tezahür 

(Üıtıırııfı bırinci eayıfamızdad.r) 
Bu J.!:cnç bahsi diğer \ a

dilere naklecmi~ti, fakat 
!'özleri umumı bir gaieranla 
kar~ılaıı ırn~ttr. 

Bundan sonra tıp ralebe
:sindcn Aıerbaycanlı bir p;enç 
oradaki arkada~larının neka
dar sıkıntı çektiklerini bil
c.lip;ini anla.tarak: 

- Tiirki) ede ceneffü:ı et· 
tigim hürriyet ha,·a mın ul\'i
yeunı müdrilim Türklüg·limü 
F.min beyin şiirlerile duy· 
dum. Onun simasına jptal 
dam~ast vuranlar kahrolsun. 
Bunlarıı musamaha e1.lemeyil# 
Vatanla alAkası olmıyanlar 
komünistlik propagandası 
yapıyorlar. dem~tir. 

Bundan evelki sözleri 
söyJiyen gence İ\:timaı ter
ketmesi bildtirilmiştir. 
Bundan sonra np tafehesl 
cemiyeti reisi 'lliltlt bey mü
essir bir hitabede bulunmıı~ 
ve aleyhtarJııra hitaben: 

- Biz sizin gittiğiniz yo· 
lu biliyoruz. Bunu teşhir 
etmek, size vurmı:ık istemi· 
yourx çuııkii ne yazık ki 
sizde biidm varlığımızdan:-ı

nız! dcıni~ Ye şiddetle all\.1~
lanmıstır. Bunu muccakip 

• 
Hamdullah Sukhi B. çok 
lıeyt:canlı bir hitabe iratlıı 
~özüne; 

- buğiin !'ıOZU ..,ize 
bırakmak i:;terdim. Fakat komii
nızm mevzubah~ oluyor eğ.er, o 
burada bir an muvaffak ols.ıydı, 
o ~alıı:; şjze bir an :;öz ~öylemek 
imkanım bulamazdı. diye başlamış
tır. Hamdullah Suphi B. sonra 

Y akup Kadri B. meselesınc geç
miş, bir adamın anlamak için bir 

yazısını lazım görmek kifayet etmi

yecegını tekmil h&yaftaa l:ialcılma~ 
ğddigıı\İ, kendimize ağır bır 
hata atfetmemize muhabbetimizin 
ifratından ileri geldiğini Y akup • 
Kadri beye ait o ittiham sörlinü 
büyük muhabbetinin sözü olduğıınu 
Y alrup Kadri Beyin, kalemi eline 
aldığı gündeııberi vatan muhabbe
tini Kabe ittihaz etmiJ bir adam 
olduğiinu söylcmiğtir. 

Hamdullah Suplıi B. bundan 
sonraki mecmuadaki hücumlardan 

bahsetmış: 
Abdülhak Har:ıidi eğer bir 

kalemle denilse onu kuı1arml)ll 

haccı yoktur. 
Eger milli şairimiz bir kalemle 

ibtal edilebilirse zaten milli şairi· 
miz yok demektir. Bizim korktu
ğumuz tehlike edebiyat saha~ında 
dağildir. Bu tehlilce muztıırip köy
lünün, halkın iztırabinı bırakarak 
ecnebi oyunu oynıyanlınn tehlike-

tidir. 
Hamdullah Suphi B. komünizm 

ve bunun temsili, Aı.erbaycıınuı 

ve buna" rnumaı;il memleketlerin 
.J 

arzuları \"e alı:ibetlerini anlatmış : 
Cok müteyekloz olunuz 

müıtevli milierler yakma geJıniı· 

!erdir demiştir . 

Hamdullah Suphi Bayin bu 

hiss1 ve vatani hitabesi mükerreren 

allotlıınmı}tır. 

Bunu mütekakip tıp talebesin-

den Talat B. tıbbiyelilerin komü

nist değil, milliyetperver ve lcan
lannı fedaden çekinmiyen cum

huriyctci olduklarını birçok vaıanl 
tezahürlerdc tıp tıılebe&inin ill: 
safı aldıklarını anlatmııur. 

Dünkü içtimada muhtelif yük· 

5ek mekteplere menaup gençler 

tııJebe arasında nasıl Komünist 
propagandası yapılmalı:ıa olduğunu 

uz.un uzadıza anlatıruşlıırdır. Bu 

h h -'le müteyakkız usu5ta er 11ur ... 

bulunulması hararetli bir &urette 

mevzuu bahis olmuştur. 
Hamdullh Suphi B. tekrar 

söz almış Harnitten, onun \atan

perverliği ve Mehmet Eminden 

ve onun atepn türkçülüğüden, 
Y akup Kadriden ve onun ~ıy
mctli ya1Jlarından bahsetml~ ve 
bu canlı iç:ima şu mukarrerat 

ile nihayet bulmuıtur. 

Mukarrerat 
•Son zamanlarda mahdut bir kısım 

M erru yt 
-ı 
!HClk 

rl okuyup .da btf~1D,.• 

mevzu çıkarına~ 
yok. 

- füleriın tel' 
ııa örle geliyor ki 
yaı.ı yazmala otaaia~• 
lem, parmaklarımt~~·~ 
kayacak. 

- Uf! bu Al1.tıiııl1~:4-

~lnek de nerden v1 

den nekadar thara 
ofdııgumu kendflil 
mıyacağtmı anladı~,.,.,,.._ 

bir türlü benden 
- Kuzum Rtıa•'!l!r: 

1ngiliı gazetelerin 
bir fıkra Hh\n yolt • Yok! Ne mevzu, 
ne rahat, hiç bir 

- Refik Ahmet, 
bugün de yıımıf-•!i~~ ~ 

maz mı? 

Nadir 
Muvaffak o 
Ef~anistau trnk 
rc'rfü•u haberler 

hşıu·. 

1~ir kıı~· giin C\' 

l · · '\ııd!r grarJ::rdan )ırı 

dıı U;.\·ani-.tand·ı!,i 
tlcıı -.arf ı nıı7.il l' l' 

ı ll" l' , 1..rı \ 
tıgını ı:ı ~ . 
ı lnlbuki qın po-.tıı ıl 
Lon<lr:ı ~ar.etclcri 
dop;ru olınadığını. 

.N:ıdir l lanın nnn .ıff 
ihraz etmekte bulun~"'-·· .. =·__. 

·ı· ·mı ,·ıızmaktadıriıır. ıı) 
· ı · nata. hord:ın aklığı mn uı 

"('ıı 
Nadır 11:.ın ahiren .' 

. · ·t·r ~ııdır I istırdat ccmı~ 1 • 

kunetleri Lahor:ı doğnl 
Ieım:ktcdir. .. 

Kınalı iskelesi 
Kar•rir olarak in;:ısına 

t- d ·s 
rar ı. erilen Kınalıa a ı 

. d .... llP..., 
sinin inşaatına bugun 
haren b:ı;-lnnacaktır. Se 
fain idaresi tilin 1hsan 

K nah ,.a gönder runu ı J i 
lh~n vnpuru orııda 

·r · · go··recektfr. vazı e:-ını ,_,...,.~~ ...................... .............. ~ edebiyaE 
matbuatta zahiren _ ... ı.n 

'-1' J_ \'e «.,....-· 
Jc-.ası te1. ınae 

· alnnda y,pderı. 
yoruı» ünvını 

katte edebiyat maıkelile pi) 

J komüıılznl ruhuaU 
arı ..,-bil 
gençli~ne ııtılamıya u~qan ~ 
hareketi Türk geaçliiiııe eflllJll: 
küstahlı~ndan çekinıniyen n 

. . DarüUOnun •~l"'ll 
proteıto ıçuı landık 

bugJıı ıürkocaAınOa 1~ ' 

Efkan uınunUyeye karp 

k Uteriz ki bu 
te•rih etme Oıl!!DdiAllr"ı 

ı 'fürk 
uC!riyatııı .,ıl ha -

alakası yoktur. Şa i -. 
icat· iyyen 

1 
. eeııebi 

( 1 
. ve ihtiraslan çın 

eaat erı ·aıan bu v~ 
fikirlerini utanmadan y ınızda yıl

zl bilainler lcı nazarı 
eı ar ah . etlerdır. 
nız ınenfur t aıy • 

. ,ıı tiıı hörıPCI etUAi 
Biitün mu e . '-· 

.J.Aı ııınauu 11 

muhtereın tanıuotS· --riJ 

. . b tarzda yapılıın '""° .. k çırkın ır J_ 
ço d duydu~umuz. oıırio 
at kartıtın a . 

y . . burada alenen ızhart 
teessurlerı . A - • l 
bir borç bildık. Bütiın ıııır ,,,.tü 

hak Hanıit, eaçlıınnı rrulli heye-
la awartıın temiz YC asil MeJunet 

can g oılelcetın 
Emin Ye nihayeı ıne 

• tı.ıır kaleminden yotani yazılar 
sana ıı... . • 

1 
enç 

ıdı111 ve istikbal ıçın aLıcağ g 
a ıs Yak J{ııd 
, .e milliyeıçi nasiriıniz up 

B 1 biziın hıuııniz \C kal 
rı.. un ar . 

b
• . d· Onlara uzatılan her mu· 
ımız ır. 

. k·' ve elı kırmak bqı· te('AVIZ ;ııcıru 
,ı Vatansız efendıler: 

cıımuz.,ur. 

11 . . . tecavuz cesaretııu 
gı ı erıınm: . . ed to 
kerre daha Aö&terme}Jn. kap eı 

. · r t:.nuz ı r 
ııe daha mücuır ıurctte goru 

0 ·~ ad nl•r 
Türk , atımının ı.c' 1t>

1 

\8lansızlann tcca\iizlerıne ugıı) a· a• 

k ı , alnız değıldırlcr.» ca gıoı J ". ... 



( CÇorcçil ) in 
hatııra.tı 

Yunan faciası 

Bu bir hakiki facia idi. Mevzuu: Y unanistanın 
imparatorluk rü'yası! 
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Benim kanaatime göre, 

bu yüzden hiç bir fena ne
tice tevelliit etmiyecektir. 
Önümüzdeki aylar zarfında 

da hgiltere Avrupanın baş

lıca harekAtına hıı.kim olacak

nr. 
V aziyetl umumiyeyi tat

min edecek bir bu mükem
mel şerait dairesinde Sov
yetlerle de sulh akdine ama
deyim. Bu sulh bizi onlann 
zehirlerinden sıyanet eder. 
Bolşeviklik ile asri mede
niyet arasında hiç bir haki
kt ahenk bulunmadığına ka
niim. Fakat buglinkü vakayi 
sl!Ahlıınn bırakılması ve mad
di refahı tamimi lıl.zımdır. 

Onun için hu müthiş afetten 
kurıulabllmek maksadile mü
salemetkArane tesirlere icimat 
etmeliyiz. 

1\ !manyaya nisbetle Rusya 
pek küçük kalır. Keza Rus
yaya nisbetle Türkiye mese
lesi daha kiiçiiktür. Fakat ben 
sızın Türkiye hakkındaki 

siyasetinlzden de endişe edi
vorum. Kabine, askeri mena
bilmizi en zayıf hale getirdiği 

--...ı.ı.l!!ll!i;. biz müttefikleri Tlirki
l en dglir{e büyük ve kuvvetli or-
lyor u l .. k h Araır a, uzun surece tec i-
osıondelc istlhzaradle kabili icra 
bozuk bir sulh akdine sevkedi

- .ı. Dünya bu kadar ihrl!Aflle 
anıcaclimur olmuşken, sizin Yu

nan ordularını bu kadar gev
şek bırakmanızdan, herkes na
mına ve onların namına kor
kuyorum. Halbuki size göre 
yegane müessir ve harbe ka
dir kuvvet Yunan ordula
rından ibarettir. Anadolu de
miryolları lşlemiyecek olur
sa ve Anadoludan zahire gel
miyecek olursa İstanbuluıı 
karnını nasıl doyuracaksınız, 

ve bunun masrafını kim ve
recektir? lstıınbula !Azım olan 
gıdai mevat hangi piyasadan 
tedarik edllecek. 

Korkarım ki bu muazzam 
şehir sizin ellnizde yoksulluk 
lçinde çıcpınırken etrafta çe
te harpleri ve abluka de
vam edecek. Size bu işte de 
ihtiyat ve basiret tavsiye edi
yorum. Türkiyeyi hakikaten 
temsil eden bir hükumet ile 
sulh yapmıya bakıınz. Yoksa 
şimdiki Türk muahedesi ni
hayetsiz bir anaışiden başka 
birşey ifade ermez.,, 

"°" Yunan faciası 
Bu hit;i\ye bizi kll\slk de

virlere kııdar götürür. Filha
kika bu cam bir Yunan fa
ciasıdır. Tali, bu işte kaderin 
hizmetkarı idi. Yunan milleti 
kan itibarile ve keyllyet nok
tai nazarından ne kadar dc
jl;işınlş olur~a olsun, bu millet 
Alkibiyadis devrinden beri 
ayni sıfatı muhafaza etmek
tedir. Eskiden beri Yunanlı

lar, hizip menfaatini her men
faatin fevkinde tutarlar. Gene 
eskiden beri buhran zaman
larında Yunanlıların başında 

en büyük adamlardan biri bu
hınur. Yunanlıların hizip si
yasetine karşı duydukları 

incizap !le Venizelosun onlar 
iizerinde icra ettiği tesir, 

h.)ynanan piyesin hareketi te
min eden mevzuudur. Facianın 

' hülasası şudur: " Yunanistan 
ruyasında gördiiğii impara
torluğa istemiyerek nasıl ka· 
vuşrn, sonra uykudan uyana-

-·· . 

rak lmperatorluğ_a nasıl veda 
etti,, Bunu anlamak için ma
ziye bir göz atmak ve 
bunu bir mukaddime ıcklln
dc göstermek icap eder. 

1908 senesinde Yunan 
kırallığı pek müşklil bir va
ziyette idi. Yunan kıralı lle 
Yunan prensleri 1897 de 
Türkiyeye karşı vuku bulan 
muharebede kumandanlık et
tikten sonra vaziyetleri 
muhtel olmuştu. Yunan ordu
sunun zabitleri bunlara şid

detle hiicum ediyorlardı. Yu~ 

nanistamla kırallık aleyhtarı 

olan kuvvetli bir hareket 
vardı. 

Balkan devletleri ile Tür
kiye arasında bir harp vu
kuu takdirinde kıra! ve 
prenslerin kumandanlık de
ruhte etmemeleri teklif edil
mişd. Yunan hanedanı kıra

Usi, buna benzer bir çok 
zilletlere duçar oldu. Fakat 
Girit adasında kl!sik tarzda 
bir adanı zühur etti. Bu a
dam mııazzam devletlerin 
müzaheretinl kazanan bir ih
clJAI ile Glridi Osmanlı dev
letinden kurtardı. Onun gay
reti ve devletlerin yardımı 

ile Girit Türk idaresinden 
ayrılmış ve Y:unanistan ile 
birleşmek üzere, bir Yunan 
prensinin idaresi altında mtıh
tariyetiııi kazandı. 

1909 da Venlzelos Girit
ten Yuııanlscana geçti ve 
1910 da Yunan başvekili 
' oldu. Venizelos, Yunan ida-

resinin her şubesini temlzledJ. 

Ve teceddlide nail etti. Bun· 
dan başka lngillzlerln yardı
mile donanmayı, Fransızların 
rehberliğlle orduyu tensik 
ve tanzim etti ve kıralı 

ordunun başıııa getirdi. 

Yunan kıralı yan ndaki bir 
bilyük polls sayesinde, halk 
arasında eski rağbeti kazan· 

dı. Yunanistan küçiik bir 
memlekette bir araya gelme
si pek müfit olan siyasi amil

lerden istifade etti. Yunan
lıların başında meşnıtiyetper

ver bir kıra! ve milli bir 
rehber vardı. Bunların her 
biri kendi vadisinde çalışı

yordu ve her biri diğerine 

hürmet ve riayet gösteriyor
du. 

Venizelos Balkan ittihadını 

teşkil ve 1912 de Türkiye
ye karşı vuku bulan muha

rebeyi teşvik etmişti. Yunan
lılar Sırplar ve BulgarlaF, bil
hassa Bulgarların esker1 kıy

metinden istifade ederek Tür
kiyeyi mağlup etmi;ler, Edir
ne ve Selaniği işgal etmiş

lerdi. Bunlar az kaldı lstan
buiu da zaptedecelıJerdi. Bal
kanlı müttefikler vasi arazi
yi işgal etmişlerdi. Daima 
ileride olun ve çok şey iste
yen Bulgarlar, mütteliklerinin 
hücumuna diğer taraftan Ro
maınyanın taarruzuna uğra

mışlardı. Bulgarlar bu hare
ket kar~ısında şeşırmışlar ve 
yalnız kazandıklarını kaybet
mekle kalmıyarak Dobrice 
vilftyerlcı'ini de z<ıyl etmiş

lerdi. 
ild sen~ zarlında Yuna

nistan kırallığı, nıs'at ve mı
fus itibarile iki misline var
mıştı. Girit, Yunanistana il

hak edildikten bıışka yalnız 
Sel:lnik değil, Karala da Yu-

tAKIT Temmz 

lsıan~uıun imarı ~i8ünül~r~en ·· 
Toptan bir proje yerine esas yolİarl~ abi4.,~lerl· 

nazarı it.ibare alarak senıt semt nnıhtelif 
pı•ojeler yapılmalıdır 

Mimar Vedat 8. fikirlerini söylftyor 

lstaııbulun imarı için bir ec
nebi mimarına yeniden proje 
yaptırılmak üzere bulunuldu
ğundan, bu imar meselesi için, 
benim de fikrimi sormak Iüt
ffinde bulunuyorsunuz. 

Şehir imarı ve yeni şehirler 

pl~nları tanzim etmek mesele
lerlle çok meşgul oldum. Bu 
işler hakkında söyle:ıecek çok 
şeyler var ise de, gazetede uzun 
uzadıya bahsetmek muvafık 

olmayacağından, fikrimi muh

tasaran arzedeceğim . 
Evvela nazarı dikkatimi cel

beden ırey İST AN BUL un imar 
projesinde ANKARA nın imar 

projesini yapan adama havale 
edilmesinin düşünülmesidir. 

Mademki bu işleri mutlaka 
ecnebilere yaptırmağa lüzum 
görülüyor, hep ayni ecnebinin 
fikrine arzı ihtiyaç edileceğine 
muhtelil işler muhtelif adam-
!ara yaptırılır ise aralarında 

hasıl olacak fenni ve sunai 
rekabetten memleket her halde 
daha ziyade istifade etmiş ol -
maz mı? 

lST ANBUL vn imarı için 
bir kaç sene evvel bir ecnebi
ye yaptırılmıs proje şehrema

ııetinde vardır, fakat bu proje
nin pek çok yerlerinin kabi
liyeti tatbikiyesi olmadığını gö
müştüm. 

Yeniden kurulacak bir şehir, 
mevcııd bir şelıire ilave edile
cek mahalleler için yapılacak 

proje ile lstaııbul ı;_ibi tarihi 
büyük bir şehrin imarı için 
projesi tanzim o\umır iken 
nazrıdikkata alınacak şeyler 

ayııı değildir. 

istanbuluıı imarı düşünüldük

te umum şehir için topdan 

bir oroje yapılmaz, ancak 
mevcut esas yollar, meydanlar 
ve hususile büyük abidelere 
semt semt prcjeler yapılır 

bilıi.here bunlar tevhit edilir. 
Başka memleketlerde, büyük 
ve meşhur abidelerin etrafım 

imar etmek projeleri ayrı 

ayrı ciddi müsabakalar netice
sinde karalaştırılır. Mesela 
lstanbulda Yenicamiııin etrafını 
imar ve tanzim etmek düşii

nülür ise burası için proje 
müsabakya konmalıdır. 

imar projesi hiç bir vakitte 
kabiliyeti tatbikiyesi olmayan 
bir şey olmamalıdır. 

Nisbeteıı pek az para ile 
lstaııbulun şeklini kıi.milen ıslah 

ve imar edebilecek y~pılabile
cek pek çok şeyler vardır, 

buular yapılsa iki üç sene 
içinde lstanbuluu lıir çok semt
ler, tanılmayacak surette de
ğişmiş olur. Buna muvaffak 
olmak için, vukuf, zevki selim 
ve fikri takip elzemdir. 

Mateessüf lstanbul şehrema

neti yirmi seneden beri yaP: 
mağa teşebbüs etliği işlerin 

kısmı aziminde, mantıkstL iffaf
tan başka imar hususunda hiç 
bir kabiliyyet gösterememitşir . 

Bir şehrin yollarının ge
nişlikleri, hal ve istkbale ve hu~ 
susile ihtiyaçla mütenasip ol-

malıdır. 

Lüzumsuz derecede geniş 

olan yollar zenginlikten ziyade 
fakirlik g9sterir. 

Dar yollar üzerine yüksek 
binaların yapılması da hem 
sihhate lıem de zevki selime 
mugayirdin. ............................................ -
naııistaııa ilhak olunmuştu. 

Kostantin, imparatorluk rü
yasının vasi adımlarla tahak
kuk ettiğini görüyordu. 

(Bllm•dı) 

Yollar tevsi edildiği zam~n 

mutlaka dümdüz olmasına hiç 
haves etmemelidir, ekseriyetle 
dümdüz yollar satranç tahtası 
gibi bir birine amut yolların 

gayet sıkıntılı olduğu anlaşıl

dığından zevkı selim sahibi 
olan memleketlerd~ terk edil
miş sistemdir. · 

Blnaenalevh .)evsi edeceği· 

miz yolların mutlaka dümdüz 
olmasına haves etmemeli, hatta 
en b~k caddelerin bile hep 
bir genişlikte olmasına katiyen 
iüzum yoktur, bazı yeri geniş 
bazı yeri dar bazı yeri mey
dan gibi açılmış caddeler en 
ziyade hoşa giden yollardır. 

Yollara tesadiıf eden en ufak 
bir çeşme bir türbe ve sair 
yadigar binaları ~yıkmağa haves 
etrnekden ictinap etmelidir
bazen yetişmiş' bir ağcın şehrin 

en kıymetli abidesi kadar bulun
duğu pıevkii tezyin ettiğini 
unutmamalıdır. 

işte ~ehriıı imarı projesinin 
tanziminde daim~ nazarı dikkate 
alıııması elzem olan şeylerin 
bazıları. 

Şehrin imar projesinde nazarı 
itibare alınması iktiza eden 

şeylerden biri de, ahalinin geze
cek teneffiis edeceği bahçeler 
ve meydaıılardır. İstanbul şeh

rinin dört etrafı deniz olduğu 
halde fıalkm deniz kenarına 
gidipde hava alacak kayığa 
binecek hiç bir sahili yoktur. 
( Sarayburnu parkım saymıyo-

rum çünkü oraya dllhuliye ile 
girilebilmektedir. ) 

' Dünyanııı her yerinde şelıre 

ıııuttarıl , p;ezmek (promeıı~~e) 
yerferı vardır, yalınız htaııDıi'ı
da yoktur. Vaktit<' ' Hürriyeti 
ebediy~ tep~siııde böyle bir 
şey yapılınağ'a teşebbfıs edildi 
ber mutat teri( edilerek mu-
attal kaldı. imar plfün yapılır 

iken bu cilıe!in de diışüm11mesi 
elzemdir-

Hüla,sa olarak şunu ilAve 
ederim; 

Proje kolaylıkla 
olmalı. 

kabili tatbik 

Mevcut · abidelerden istifade 
etmeli. 

Abideler etralıııdaki açıklık
ları mezarlıkları meydan ve 
bağ olarak mulıafaza etmeli. 

Şehirin i!aııihaye büyüme
sine müsaade edilmemeli. Tah
dit edilen hndut haricinde 
yapılacak evlerin muayyen 
mi:<tarc,ia bahçe içerisinde ol-
ması temin edilmelidir. 

Şehir,den uzaklaşan yolların 

oto, araba, at ile gidenler ve 
yaya yürüyenler i~in ayrılmış 
olmak üzere gayet geniş ol-
ması temin edllnıelidir .. V.S. 

M. Vedat 

T roçki sakal bırakmış! 
Deyli Meylin lsianbul mu

habiri ıu malumatı veriyor: 
T roçki, adada yaşayor ve 

sakalını ,-eniden salvermiı bu
lunuyor. ' Bu s:.ıretle T roçki, 
eski halıne ve eski kalıbına 
avdet etmektedir. 

T oroçkinin yazma.kıs olduğu 
tercümey~ hale bir çok Ameri· 
kalılar talip olmuılardır. Bun
dan baıka, T r<ıçkiye makale 
yazmak için teklifler de vuku 
bulmugllır. Troçki bir zengin 
adam gibi yagıyor. 

Bul.,ar - Yunan 
Mi1li takımları 

berabere kaldılar 
Sofyada Bulgur ve Yunan 

milli takımları arasında ya
pılan maç bir bire berabere 
neticelenmiştir. Maçta l 0,000 
kişi seyirci hazır bulunmuş 

tur. Hakemliği de Sırp fede
rasyonundan 1\1. Fabriç yap
mıştır. 

Yunanlılar llk haftayımda 

nisbeten hakim oynamışlar 

ve ı 5 inci dakikada şiddetli 

bir şüt ile ilk golü yapmış

lardır. 

lkincı haftayımda Bulgar
lar pek hilkim bir oyun oy
namışlardır. Ve Yunan takı

mının yanılmasından istifade 
ederek Yunan kalesini sıkı 

bir çember içine almışlardır. 

Fakat mubacimleriııin pek 
fazla gaf yapmalarından ve 
Yunan takımının iki mlida
liile lstan buUu bir rum 
(Yamaki) naınındukl kaleci
sinin gayet iyi bir müdafaa 
oyunu tatbik etmelerinden 
bu hakimiyetten istifade ~de
memişler ve ancak 30 uncu 
daldkada penaltıdan beraber
lik sayısını yapmışlardır. 

Şu g·arip ve misli bulun
nııyan bir hadiseyi de kay
dedelim ki Yunan muhacim 
hattıııa Adriyanoputos ııamııı
da dört kardeş ve muavin 
h'ıttında da Viketidis namın
da iki kardeş yan yana oy
ıı a nıışl ardır. 

13u suretle Yunan milli 
takımi aşağı yukarı iki aile
den teşekkül ediyor demektir. 

Hli ~arar ~evetinden 
Hakim Ferit ve müla
zinı Mehmet Beyler 

aranıyor 

Ali karar heyeti riyasetin
den : 1 - Heyeti malısu;aca 

ademi istihdamına karar veril
mesinden dolayı işbu icar.arın 

rei'i maksadile heyetimize ba 
istida müracaat etmiş olan 
İstanlmida Kadıköyüııde Baha
riyede Nail Bey sokağında mu-
kim Çatalca nıalıkemei asliye aza 
ve lıakinı!ığinden miistafa Ferit, 

2 - l(eznlik l(adıköyünde 

l(urbağalıder~ Gazhane cadde
sinde Hasan paşa camii karşı

sında 48 No. hanede mukim 
satıra topçu mülazinıliğinden 

mütekait Mehmet Emin efendi; 
lstidalarında gösterdikleri ika
metgahlarında bulunamamakta
dır. 

i~tizah lüzumuna mebni el
yevm nerede ikamet ediyor
larsa heyete bildirmeleri aksi 
taktirde itirazlarının mesmu 
olmıyacağı beyan olunur. 

Ali karar heyeti riyasetin
den: Fransızlara karşı açılan 

cidali milli üzerine Osmaniyeyi 
terk ile hey'eti hükOmetle bir-
likte Bahçe kazasına gittiği 
halde bir müddet sonra fran
sız işgali altında bulunan Os-
maniyeye avdet ve memuriyet 
kabul eylediğinden dolayı hey
eti mahsusaca hidematı devlette 
ademi istihdamına karar veril
miş olan Cebeli Bereket mu
hasebei vilayet varidat katibi 
Osman Nuri efendinin cidali 
milliye iştirak ve Fransızlarla 

muharebeye devam ettiği ve 
Fransızların büyük taaruzların

da firar edemiyerek işgal 

sahasında kaldığı ve Fransızlar 

tarafından yeniden bir memu-
riyete tayin edilmevip eski 
memuriyetine devam eylediği 

ve Bahçe kazasına azimet ve 
firaren avdeti vaki olmadığı 

vesaik ve resmi kuyut ile 
sabit olduğu ve amali milliye
ye de muhalif bir harekatı 
ihbar olunmadığı cihetle hak-
kıddalıi kararın ref'ine 
fi kan karar verilmiştir. 

mülk· 

unanrs· anda bir Türk genci 
ıoo, ıoo mefrcp koıularda 
Yunan rekorlarını kırdı 

Kara Alinin elde ettiği dereceler 
rekorlarımızın da fevkindedir 

bizim 

lskeçede çıkan türkçe Yeni 
Adım reltltimizln yazdığına 

göre, Yunanistan birinci \erini 
tayin için bütün spor mıntıka

larında atletizm ıeçmeleri ya
pılmakı.dır. 

Refikimizin verdiAi malfıma
tın asıl ıayanı dikkat tarafı 
lskeçede yapılan T r11kya ve 
Makedonya atleuzm ıampiyon· 
lu~u nilsabakalarında bir T ürlı: 
gencinin 1 ()(), 200, ve 400 
metre koşularla uzun atlamada 
Yunanistan rekorlarını kırarak 

buyuk muvaffakıyetler elde 
etmesidir. 

Burada bizim eıleılerimlzln 

bile elde edemedılderl rekor
ları Yunan lederasıyonları mil
taaddit ve resmi hakemleri 
önünde teebite muvaffak olan 
bu kardeılml:ıJn lemi Mehmet 
Ali oğlu Kara Alidir. Yeni 
Adım refikimiz bu hususta ıu 

mal1lmatı veriyor: 
"SelAnik, Kavala, Drama, 

Serez, Dedeal!aç ve GümülcUne 
mıntıkaları seçtikleri en iyi atlet
lerini Makedonya ve Trakya 
birincilıklerine itllrak için şeh
rimize gönderdiler. Haziranın 

30 unda boşiıyıp üç gün de
vam eden bu müsabakalar Yu-

1 

1 ran sefiri 
Dün memleke· 
tine hareket effi 

lran seliri F uruğl han dün 
hn1anırn .ızdan hareket eden Retit 

paıa vapurıle lrana hareket 
etmlştir.Furuği han do~u Trab
zona ve oradan Erzurum tarl
kile Tahrana gidecektir • Sefir 
cenapları dün rıhtımda sefaret 
erkanı ile bazı dosıları tarnlın
dan teıyi edilınittir . 

F urugı han dün Reıitpaıa 
vapurunda kendislle görügen bir 
muharririmize ıu beyanalia bu
lunmuıtur : 

- Hük1lmelimle bazı temaslarda 
bulunmak üzere Tahrana gidi
yorum. Bu seyahatim üç ay sü
recektir. Bilaharede Cnıevredeki 
cemiyeti ıılı:vama iştirak edeceğim. 

lrandaki son vaziyeti soru
yorsunuz, şah hazretlerinin 
tahta cüluslarmdan beri bu gibi 
irticai hareketler ara sıra orta
ya çıkıyor ve derhal bastırı
lıyor. Son hadise bunlar gibi 
alelade bir harekettir. Cenup
ıaki Kaıkay aşireti aıa~ı yukarı 
kabail halinde kürtlerden mü
rekkeptir. 

Bilıyorsu ıı uz ki Mali ye nazı
rile Fors valisi ve bir cenerol 
bu meselede alıı.kador olduk
larıdan tevkil edilerek mahke
meye verilmiıt rdir. 

Bunların muhakem~si pek 
yakında Tahranda icra edile

cektir." 
Hudut meselesi 

lran - Türkiye hududunun 
protokol mucibince tahdidi için 
iki hükOmet tarafından birer 
komisyon teşkil edilmiştir. Her 
iki hükumetin' murahhasları btr
leıerek tertip edilen protokolu 
arazi üzerinde tesbıt edeceklerdir. 

nantstıın atleıt:ıJml İederasıyonu· 
nun neıaretl altında yapıldı. ı 

Kontrol heyetinin batında 
Yunan atletlerini Olemplyad~ 
götüren federasyon relıl M. 
Dalas bulunuyordu. M. Dala.ıl~ 
beraber atletizm federasyonunun 
diğer mühim erkanı da ıhllyarı 
zahmet ederek Aunadan buraya 
gelmekle büyük bir isabet gös• 

termit oldular. 'Bu suretle bütün 
neticeler en selihiyettar ve mü
tahassıs klmıeler tarafından tes
bıı edilmiş oldu . 

Müsabakaların en ıayanı dıklca' 
neticelerini lskeçe Tnrklerlne 
hediye eden Türk gençler yurd~ 
azasından MehmetAli oğlu Kara 

Alı olmuştur. Belki bütün Yu· 
nanistanın en kıymetli aıletl olan 
bu genç arkndaıımızı hararetle 
tebrik ederiz. Kara Alı bayrak 
yarıgını hesaba katmaksızın ıa}ı

sen dört)irlncilık kazanmııtır it 
bunlardan bilhassa ıktel fevkalade 
kıymetlidir.Bunlardan mada bay· 
rak yarısını takımına kazandı-
ran en mühim amil o olmugtur. 

Kara Alinin aldıi!ı bereceler: 
1 00 M. 1 1 Saniye 
200 • 23 2-5 • 
400 • 52 • 
Uzun atlama 6,32 m. • 

Rus gazetesi 
T efevvühatta bulu

nuyor 
Moskovada çıkan Pravda ga· 

zet•si son günlerde Türkiye 
hakkında bazı münasebetsiz ya· 
zılar neşretmiştir. !(omiiııist 

fırkasının naşiri efkil.nı olmak· ,,_. 
la beraber, hükümet tarafın

dan yazıları hakkında mes'uliyet 
deruhte edilmediği iddia edilen 
bu gazete lstaııbuldan aldığı 
haberlere atfen Türkiyede ik• 
tısadl vaziyetin fena olduğun· 

dan, Türk koınünisterinin laa
!lyetleriııden, ve buıılar hak
kında yapılan tahkikattan gali· 
iane bir lisanla bahsediyor. Pr· 
vda , Düyunu umumiye itilafı· 

ııı imza etmekle Avrupa ser
mayesine serlüru ettiğinıiıi 

söylüyor. Komünist gazetesinin 
bu , cevap vermiye değmez 
saçmaları, son zamanda iktısadi 
zaruretlerle kıvranan R.us efka-
rı umumiyesini harici dediko· 
dolarla oya!amıya maiuf adde
diliyor . 

·········ı·········ı······· . 
ıı·v·ii·p·u·ı:=i=ar==ı 
ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::~ 

Seyrisefain 
Merkez ncenteoi: Galata Köprü 
baıında. Beyo~lu 2562 Şube 
ecenleıl: Mahmudiye Hanı altınd• 

lstanbul 27 40 

Trabzon ikinci postası 
(ANKARA},•apuru 11Temmuı 

Perşembe akşamı Galata nhtımın 
dan harekede Zonguldak, ine· 

bolu, Sinop, Samıun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 

Rizeye gidecek re dönüşte Of, 

Trabzon, Polathane, GireauPı 
Ordu, Fatsa, Samsun., Sinop. 
İneboluya uğrayorak gelecektir. 

Türk heyeti murahhasası dün 
Erkanı harp kaymakamı Fazı! 
B. riyasetinde olarak Reşilpaşa 
vapurlle T rabzona hareket et- Ayvalık süraı postası 
mitlerdir. Hey' et, Hariciye vek!- (MERSİN} vapuru 9 Temmu• 
letlnden umuru riyaziye müdürü Salı 17 de Sirkeci nhtımıod•• 
Müıfik Selimi beyle iki topo~ hareketle Gelibolu, Çanakkol• 
raf zabiti, iki kltip ve bir irti• Küçükkuyu, Edremit, Burhaniy•• 
hat zabitinden mürekkeptir. Ayvalı~a gidecek ve döoOıt• 

Heyetimiz lran heyeti ile mezkOr tıkelelerle birlikte Alo•· 
Beyazıt vilayetinde bırletecekler oluğa u~oyarak gelecektir. 

Gelıbolu için yalnız yol<• 
ve ılmalden lllbaren teıbite ıılımr yük alınmaz. 
batlıyacaklardır. ı ı...;;...;;;..;:.;;.;._;;;;.;;;;;.. __ __. 
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..tanbulda Fincancılar ASRf MoBIL YA =d.\er ı.-,. 111.- ~talr, ~'. ••• ·~... HME VZi 
yoku,.ında 17 numarek t ~ li4rı':-a:: "41ta: :::1. ~-~~ • • • • •. 

~ ;:~ç~:.U:a;:;:~! 1 ;e,:,le'k:l etıe"'ı~;ee~;,rı Y,~Ii~Cr Vil~ydet ~abni en~ KAN Si Z LI = 
mızda inşaat sür'- fi 18 ti Uu Karadeni% 't.flts ve sürat postası menıh en. . ıt:!:ı:u-::ı!':ı::=~r.m= smoPDEStRllfS,!~ 

aile ilerliyor Semıun 'stanbul ilk m~bleri ıtçlrı ~"043 tıık'üaat ltk mektepleri içın .::=:P:::.:==:.:.=..----__..,.._...--
Çaldığı par.anın (6) :bin 2()1!> Beyo}lu mekleplert iç1n 1SS2 l~arel lıususly'e fteva'M ,Çhı 
liresun avluya g&nnUif l()T~:ı:u Çarşamba 260 ıçekiii ccınan 8754 çeki Qiun kau 1itibar•Mc ayn -ayrı kapah 

9800 11· "h 1 'L zarl usufile 28-7-929 'tarihlnc musadif pazar günu saal on bire 
ura ı tiıas edereK .aünil alc.aamı Sirkeci nhtımındıftl 

Rusyaya ı_açar"en ıev"-'ıf e· ııı e\: l a""' ( z 2 kadar müilakasaya komdmuştur talf plerin ıttminat ve ctcUf :ınek· 
K 'K l 'K ar et e "~ru onguıdak, tuolarmı vakti muayyene kadar encünrenl Villycle \evdi eyle--

Demir yo1lar dnşaat reisı 

11.zct '3cy An1kar:ıya clönmüş
"tnr. :K :ıyscti - İ\"'tlS ltı%rttl. ıüze

ri n ile aznmi urctte çahşıl 

maktadır. l\:ıyscrJ - Cltıkışla 

hattmda J 00 ~ilomcı.ıroluk 

arazide ıtcsviyei tümbiı e ya
pılmış 4 aya kadar ray fer
şıyatma ~haşl nacaknr. Kütah
}'n · 'Balıkesir liıattındn bugün 
bUyuk bir tesviyci türabiye 
laa i~'f:-'ti \.ardır. 3a1ık~ irde 
~o, Kut-ahy.adnn baiıkesire 
do~n1 70 kilomotre rny <1ö
,c,1miştir. 

dilen Dikili veznedarı Ô· !nebo1u, Samsun, Ordu, Gire· sneleri. 
mer Lütfi efendi hakkında ıon, Trabzon, Sürmene ve -----------------------

~· Rize) ye gidecektir. Zeyrektı: Salhıı sultan mektebi binası. 

-0. Dahiliye vekaleti~ me
murlarının terfi listesini ey

' hilde hazırlayaca'k ve teşrin
. e' Yelde tebliğ cdece'ktir. 

-Ot Milli mlidntan 'r e'kili 
·hı. tafa Abdlı1halik n. '8fiC· 
~c h1rtikle şclnim'ize ıge1miş 
\"C PcrnpaJA oteline nazil 
Qlmuştur, Vekil iB. şehrimizde 
i S grin kadar istir.ahar ede
cektir. 

+ Berberler ccmiyetl he· 
yeti iuaresi istifa etmiştir. 

t» Ç'.ukmak inhisarına alt 
miihlet iki giin sonra hicam 
bulmaktadır. Bu mnddetten 
son~a dukkAnrnda bcyanna· 
me \ermeden çak-mak bulu
ırnm kimselere kaçakçı mua
melesi yapılacaknr. 

-0- l\Iaarif 'vekilleti talim 
\'e tcrblfC heyeti reisi nlch
met Emin B. ~ebrimize gel· 
mıştir. 

-0. Bcdent tcrl>iye mual
lim mcl.."tebi ta1ebesi KUyos
ta bir deniz kampı l-urmuş. 
farchr. 

~ Kadıkö~· avcıları cııra
(mdan b1r kulüp teşkiline 
tcşcbi>us edJJmiştlr. 

umir ındliyesıooe )'Bpılnlak· 1''11fsı1ftt için Sirk-eciac Yel-
"-- 1ı Lı:k h 1_ı_ d " Zeyrekte B:ilfli)'C: medresesl. 
uı oıan tama at &KKtn a 'kenci ·nnmnda 'lratn 11,'lccntasına İ 
lzmir gazeteleri ~u mata- rrfüraca3t 'T-el. İ5tambd 15115 1 

11111t11111.-ııa1m1e11:u::m:n······maı 
matı ıveriyo.r. .ı • '- •••••• 

'ISlanııu ricta &ires"inden : 
Tahkik.atım yakından ıta- Bedreddin Beyin Ilamra 

kip etmek ;ç;n Dikiiiye git· 
miş o1an Deft~rdar Kem-at Hanımla ~U Rıza beyden borç 
bey avdet etmiştir. Ve~ aidığt iki bin liraya mukabil 
darın Hopa ~ar:asmda Ar· birinci derece birinci sıra 
huri nahiyesinc!e bulonaft ınum:ırasilc teminat irae eyle· 
vaHdt-sinin evinin av1usuna ıdiği Kadı.köyünde Gafcr ağa 
6000 Jira göm:dugtt tes'bit mahullcsimn muv~kk'hhanc 
edilmiştir. sok:ığmda ( Kadıköy iskele 

lstanbu\da tüccardan Ke- caddesi) cedit 37,1,39,41 
feli ttdelere 1200 lira num ralı ahunda dlikkı\nı 
cınanet bıraktığı da anlaşıl· ve snireri ha'i bir bap ha-
mıştır. Paralann alınması nenin üç hisse itibarile bir 
için lazım gelenlere telgraf hissesi rnumailcyhin uhdesinde 

· çekitmiŞtir. ihtilas edilen olup bol'Cnn vcrilmemesinllcn 
para 9800 liradır. Jo1ayı in<lelmiizayc<le bin 

Balıkesir ve Susığır· neşyüz Hra bedelle talibi 
lıkta frengi uhdesine füalel evvliyesi bil

icra föalci katiycsi için onbc~ 
Türk Dili refikimizin yaz- gün müddetle miizayedeye 

<lığına göre ~rengi müca· konulmuştur. 
dele teşkilatı ahiren Balı- Hududu: ccpl1esi tarik, 
kesir v~Susığırlık kazala- carafeyni :.\Hizeyycn hanım 
rında yap\ıA-ı tarama aıne- ve 'Bekir Sıdkı bey dükkan-
liyatını ikmal etmiştir. Ne- lan u'kası Celal beyin ernl:l-
ticede muayene edilen ikile mabdut yüz onattı ımtro 
139159 nüfustan 2400ünün yirmi beş sancimetro terbiin<le 
frengili o1du~u anlaşılmış- "araziden !ÜZ yedl metro alt
tır. mış ~ki ısantimetro murabb.:ı-

lzmir ve Edirnede sıcak ında blnıı mütcbakisl aydınlık 
Son günlerde lzmirde truıhallidtr. EY.saf ve müşte· 

bokucu sıcaklar başlamıştı. mUati: BOO°rum katından maı-
R nh 

da dört kntlı nim kArgir haJ)t
üzgar.; i a.t esuıcw , rağ· 

men gene. havada insam nin tahtında pastacı ımağaza-
smın sal cihetindeki mlisth· 

sıkan bir aplık vardır. 

Süleymaniye de cıp medresesi 

Ayasofyada Souk kuyu medresesi. 

Divan :yolunda k(;-prölü Mehmet ~ medresesi. 

Nur Osma.n1redc tehmet paşa !Sökaltnıia 7,5,3 numaralı 
diJWtn \le "Odahr . · 

Vita:yet daimi cncü
nieninden: 

namda muharrer -emlaki hususiye icara \'ttilmek m:ere 
28 temmuz 929 ıtnrihine ınösadif pazar :günü saat on bire 
kadar m~izayt>dc;e konuJmoştur. Taliplerin encümeni 
vilfl}~ete mür-ac atlan. 

Flit, Pireleri öldOrür t 
Uyku ve ıislirahatinııift di~manı olan pi· 

r~ttr ddc:tm hayalınıl't ltlıdit ederler. (~lill• 
l"Nldi tufumbı$ifte s"'1nız ve evlnlzı e~ 
muzir 'mitcropbr.n vllS1tai strayeıi olan pı· 
relerden, tahta tcuaulanndan. Sinek ve sıvrl 
sinekler~ kllrtltacalctır . 

Flit i tahta kuruların, katıricaların veya· 
hamam böcek,crinin gızlcndiklerr ·yuvalan 
tahrip, yumurtalarutı llfna ve bi~U«tum <hat> '• 
rah itlif ""der. ve aynı zamanda sue• ıra· 
rarı dolcunmaz ve bl'iyen tekt bn'akmaı · Jll••••llli•mi•liil••••••••••••lll · ( ıFI it ) i saır h3larat öldürotü _adj ma· 

il lstanbul Şehreman~ti ilanmn yttttte karı~tırmamaltdır. ()aha buyuk ve 
11---=-on.=~...;..,.,..,;,,,;;,,o.-"!"-~--------....... ..,...-.• daha tcat'i testti \İtt memnuniy"bah<t se 

Cemiyeti Belediyenin top- mtteıcr temin ~tttc•ir. 

/anması: 
il. 

Şehrernanetinclen: Cemiyeti umnı'Riyei btle<Üye temmtmın onuncu 

çarşanba günü Hat 'On '4Mte toplanambr. Muhterem az!nın tetrif
leri 'rica olunur. 

Şehremanelin'aen: Kadıköy tubei •&ıiyetl talııildatlatından Altmet 
Cemil Efendi tıallmda encümeni Emnelte ınöttehaz lüzumu muha-
keme karan ilcameqAhinhı malom. olmama• !laıebile mumaileyhe 

tehhl 'edılemediAinden meıkür kararın bir 1181"eli Emanet dlvanhanesine 

talık olunmuıtur. lt1rau vana" ita. tarihlftdea itibaren ~ ay zarlı•da 
istidaname ijJe ~bmı Emane~ lbiJtacaat eblleli ~an olunur. 

Kadılcöy aaıreli hudut -daldliade ..lıemesl dalre tarafından 
verilmek üzere bir- sene nrfuıda tatDlte ve ya tetdideft maa ince 
tesviye bir metro murabba '.dt b.tdıruma tmaliyeıi 8 temmuz 929 
tarihinden ftibareu yirmi gUa nnıddıetle \::apalı arf usul& münakasaya 

vazediliniıtir. 27 ıemımız 929 tarihine :mi~ o.ımarteıl günü ıaat 
CJe ~ ihaleı bt"iyeai icra idilccegini!etı ıtiıllp olanlanlann ehliyeti 

J 
f ellJliyj; v.eıil:alfl.1lö\ m~ dalte endll8tDiM ve tamltatm \eraiti 

,J , .. " 1 
fenniyesi ~Qa taflilıt mak üzet;: 'tı'ıiş fell ıMamurlu~na müracaat· 

tarı lln oluaor. 

Tulumbasıyla Sıkınız 

Darülfünun emane
tinden: 

· e auah us 
Hukuk fakültesinin tatil devresın 

1.... umumi ttçık tonfernn lan 

Fakat bilhassa evellci gün kil çift kanatlı ahşap kapıdan 
'*"'riJdihe .... ı J. ·ı ~'hremaneHnclen: itfııfye tem kntt111a 'Olaa 8 deve boynu açik 

hava poyraz old .. '"· irin "• ıca .. 111 'l\:lpı ı c miif. 
k 

._.... .. f k münakasaya ~ftur. Taflplerbı ~·~ı:t'Mmeyl ıgörmek ~n her "1n 

~2-25-29 Temrı• "fil 
5 -6 JI 

8 12 15 ~slOI p3l 
Moderrıı Al Kemal Bey 1,5. • · •l!lu etl te 

pc sıcak olmuş hararet ttY. u 3 papuçluk zemini kıs-
gölgede 36 dereceyi bul- men tınk mermer dar taşlık münakasaya giriilel: IÇln ııtiııle gilnll "Glan 29 teaımuz 929 pazartesi 

deniz tıtarl hnUtıU 929 pazar\ 

-0- Mahkemelerin blr bu
çuk aylık yıız tatfü lçln .\d
ıfiyc vek~letinde bir tfilimat 
hnzulanmalaudır. 

Tecilden daha fozJa hukuk 
mahkemelen istifade edecek
tir. Maamdfib mihlm ve müs
tacel huh.1.lld davaların görül
me · ı temin olunacaktır. 

h ~ünü levıwm tQYdiirlütünt ıelmtdtrt. 
mu~bır. uç ela zemini çimento beton liiııiillll•••ılll•••llil••••••••••••• 

Son günlerde Edirncde yalakla mutfak iki sofa biri 

perıenhe gUnlerl. u 
..-t ?S - ~ ılal 

• Ptlu•lihtttın Actil bey 16, :20 lemınut ,.,.. 

sıcaklar başlamış ve evvel- 'Şahnişli dokuz 'Oda bir kori-

ki gün derecei hararet 39 dor, bir tarasa, bodurum ka· 
zu bulmuşhır. tında aydınlığı havı aralık. 

zcminl beton hamur mnhalll 

İspirw ,.e ispirtolu içkiler inhisarı 
idare! 1DUh..ebe l::aJemi \Çin blhtn\ihan .eksCft 1tra maiflı 

OÇ efendi almacakhr 
lmtıhane dahli ~labtlmek iç\n ~ teralti haiz olmak + A'dliye ,·ekili i\hhmut 

Esat B. yakında Yabanabat 
lkazasınn gidc:cek, tef tJşatta 
bulunacaktır. 

----İlllllll-V akt ııı ... -
---· avukatı 

ılc tarzı cedit üzere . inşa lhımdır. 
edl1mlş fınn, pasta mağaza· ı - ~ '(lzertne UtiUk\ ~ye aş\fta olmak. 

sının tahtanisini teşkil etmek- 2 - Ahvalt ~'hhıy~l 1ıa'Uında resmt raporu olmak. 
+ Ilükômetimiz namına 

f.Ahic.leki beynelmilel orta 
tedrisat kongresine işdrak 
edecek olan orta tedrisat 
müdürü Cevat B. salı .günü 
Ankaradan hareket edecek

Tecavüz tedir. Astor kepenkli mağa· 3 - Mekellcfiyetl mkerlyeıint ıla -etmtt bulunmak. 

O.s~üdartla rL.em &ye: zanuı 2emini elvan çini doşell Yevmi ttntihan 14 temmuz 929 paw günüdür. Bir giln 
LJI{' evveİ vesa.ki 'ltımeyi "Te fotograft.bıt ntt itler müdürlü~One 

Komf\11\uz tarafından olup müntehasında doğrama i!e teVdttı· etuıelerl llz'ımdır. idare lüzum ~<5t1lldüğil takdirde tatrı 
yapılan binanın Lsmen mu· müfrez büfmesl kiler mahalli ___ ı.... ~· ıubabnda ıstihchm olunaowtr. 
tnsarnf oldu§u arsaya te- \'ardır. Elektirik \'e tcrko• 

"' .... tmib til ··d h /ıanbul icra Jaf~ılnJm: cavuzu iddiMı mahkeme a e mu l ez mahiye 
• Dü~unu umumiye binası, tarafından tetkik ve hükme dokSan Ura karla Mehmet ÇlDgiryan Ohana. • veledi 

borçbnmız hakkındaki son d'l ef di i 1 1 ded A.ıı...canua, Verjln hanımdan 

tir. 

rapte ı mek suretile hallo· en n n şga in ir. Tama- ,.,... 1 mukavele mucibince bir sene borç aldığı bin ~ı yilt elli iraya 
lunur. mının kıymeti muhammlnesl ~-L-L.( --'-- ı-·ı e..ı...ru.ı 

soıtra l.ükfımcte teslim edile- .....,. va- ""• 1~ 
cektir. JiukCımet, burasını Bu hususta alakadar mah- on bin liradır· Daha fazla Galat.da Karaıpul&ap&fl mahal· 
satılığa çıkaracaktır. lce~ye tapu ıseaecnle ve mahlmat isttyenlCT fstanbW teetn'la Leblebld .okafm<la 

Binanın kıymeti 2,000,000 ya diğer evrakı müspite lcra dairesi müzayede şube- cedit 23, 2S. No. deltll:ın 
lirn tahmin edilmektedir. ile müracaat etmeniz u. sinde 929. ı 989 numarolu ve odaların tevsii lntikallı aısif 

• &ıbık ~fgan kırahnm kain zımdır. Mahkeme meseleyi dosyasına müracaat edebi- . hıaest 'kırk bet giln mOddetle 
Validesi Rcsnıiye Tarzi hanım erbabı vukufa havale lirler· Mezkur hissenin iştırası· btlmfh:ayede befyllı ltra bedelle 
oğlu ve refikası ve Kraliçe Sü- etmek suretil4! iddianızın na yüzde beş zamla talik: tatibl uhtcstnde ıse de bedeli 
reyya hanımın htmşircsi Amine doğru olup olmadıtını tet- olanlar hısseye muslp kıy- mtit.lyede haddi layıhada ol-

hanınılar ~ehrimite gelmişler- kik ettirir• Erbabı vukuf met muhammeneslnln yüzde ~m:Jestn:'ıd:::: 
~ır. Efgan hah Ga:ıl Hz. ile tapu senedini mahallinde onu nisbetlnde pey alcçesinl v«Ilııiiftlr. 

bsnıct q,. ve Tevfik Rüştü f ..: ~İmi vezne etmeleri ve Hudu.ı..·: Sadettın Ef. c!olc-
cy b tatbik eder ve ne ıce,,. 27-7-929 tarihinde saat on.. au 
. c irer mektup gönder- k b'ld' · La0 ve han__. ve E:,ma H. nııilerdfr. mah cm eye ı mr • dörtten on altıyı icada ihılel Kıı ÇllA 

M fi · · t f nız k tf Teresetl 1?1111 Haca Tevfik 
.. • VilayttleJln maarif masa· asra ar sızın ara ı . a yesl icra kılınacağı llAn 

r f d 1 kl beraber Ol ve Y anko ~ve Ahin rn1ı1uası 
ı ıı1e kar~ıhk oh.tak 300 kurn• an yapı ma a unur. .. 

Zayi• 1928 senesi temmu· 
tunda lstanbul Sülcyrnaniyc as
fc'~r;it dMresinden aJmı~ oldu• 
ğum :ıs.teri tecil varakam1 evi
miz ınuht?rik 'Olduğu oman 
zayi ettim yenisini çıkarıca· 
ğımdan eskisinin hükrnQ yoktur. 

Ali ticaret mtktebi 
tlltbesfnd~ 

Tevfik oğlu Sadtttin 

~tnnıif -vekaletinden~ 
VekAJete alt binaların kalo

rifer' teslsan sıhhiye aletirik 
tesisat proje n hesabati için 
bir müh~e iü%\im vardlr. 
Taliplerin evrakı müsbitele
riie V ckllet inşaat daireslne 
tı'liirac:ı'!tlan. .. 

ftlaarif Vek:\letinden: 
Betonarme mühendisine 

v -v h '-1 u. x.. t kdlrde ::::=:::::~~------ ve tarik ıle -.ı.dat dil metro 
ergi iarhedebilecekJeri lstan· a1t ı ç15;11lS.nız a DK ''T 

btıı VilAyetlne tebliğ edfhnfştlr. dava. oluna~ şa~ılta~ ah- i= Bakterly01oı DO, ;;~ si~ifi :~;::ur~~ ;~~ v~: ·veni:it-~-~:-~"T~·;;;~:~ 
• Çal kazasına alt bir ta"- nıp aıı-e verılmesme hukme- :.·! BakteHyolojl laburatuv..... =ı= H '- kıyınett muhlmme!ne9' Uç bt6 

liizum vardır. Taliplerin ev· 
rakı mUsbtteltttyle Vekılet 
infaat dalrestne mUrıwderı. 

Y # H .. • metro terbtınde aydıou~ mı• 
•re evelkl Mbah saat 9 30 da dilebilir. Pek dakik kan tabıil!tJ ltridır. Fada bedMle Wlp o!an• 

~~rl\~nestnc aru: otan ~lcatlık h~t;i;·; • ~QdQ;'Q .. A;;,· bt~· ı (vaserman teamülü) kilref\'a; hal~~UMıt· Ö6lllnlaru\ lar hı.eye •n•ip klflilell mu· 
" " ille tnönüne fnlnicıtir. Ta)" t.J.- • tadadı, tifo ve ısıtma hasta • ....~u hammlneslnlll o;, 1 Ou aa.petı11dt 
1 
are ha w Rusyaya ihNcat haldiında mail-o w lıkları teşhisi, idr.r, balıaııı. tetltnl · btton 9\ltrl demir• pey nkçeSlnl ve 927 J 0396 

hafif sara uframış, rakJpieri btllda yıptıiı tctkıklt raporunu ı cerahat tilılilıa. Obtamıkros- dir. 23 No. • U.hmM "2' cbya No. nıa.Yhen-.WöD~t 
• t~s!:~l~nm~ftft!ir. vekilete takdim etmıatir. Ra· kobl ile frql tahırrlll. kan No. >,adoa~.~ kiraadar. 25 ıu~sint ıoOrtca• .....,.. ve 

le u aııır ceıa mah- porda ~evkedilen maJlarıu Tiitk • çıbanları ve ~~rgenlik için No.~ ~ ~ada aydınlık J 2·8·920 tırihıade ... t 14tcn 
r;~a riiastttne birinci ceza malı oldufu tasrih cdilmctttdir. hurost •Olar. ılttnftıe muaye- mahalli vaı:c.Lr ..- Sil taraftald 16ya kadar temdiclen aoa mOu• 

· san Uıtr ı. • nesi yapdır. ı .ı '---"' d n.ı ı 
, ıııuhkarrera·· 1 11.1eym tayini • Şehremaneti 93() \ahriri kapıdu düllaplmj' arıertndcltl yeuesl yapıı&Kaeı•0 an m.., er' 

ır. · ÇtnayoJunda SuJtanMahilut c)c:I lı ~ c:t&t ~ Jerln bii.zaf yeya bilvebJe.hazıt 
• lktısa t \·e•.Aleu_-t.1...a. • ...._ı......nfı .... fu ... su_.....:.ıdıı _ _ h_uır..;...;;..rı_ık.:..Jara __ 11q1_a-_JJL.:_~r.be_st,.'k•araişı.sın.da .... t•el-ef_.011~ls....;;,;98;.;ıHL:llıl...:al::ı~~- ll~iıL.l..Jır.m'm•~.!!!o!!f..• .ı..;b~u~lwı~m~aJ~an~U~aa~o:fıın:ur:·:_ _ _:_ 

villytı bıuttıu ~~iti'\ t8'l ve 

tesl pnlerl 12,J1,20,24•27•31__. 

~ 3,7 ağustos. ~ 
.,.eti 1-12 Yeni 

c Cevdet F crlt bey 929 cumart8l• .,., t s,24 
l ba günleri l n 

bine usu len çarfMD Eylol 929 
26 31 -~·stos ve 2, 1 ,9 

ı , "'llw kan•u 
s Mustafa Retll Bey cumartesi paıar .aıt ı t-12 ıcra 

\en gllnlerl: \..._ dan 
1' ..,.PnCJ911 llıl 

Y uande fstJl'kri yazılı Müdei1it Bt « d . fakült~ 
vıular• aır 

götterilen günlerde hizalarında muharrer ıne k konferas te-

dekl bir numarah dttsanede b lrer ş8' llrnuma açı 
rtleaif ılın olunur. 

AL TiNCi B0VÜK 
ayyare piyankosu 
6 iNCI KEŞiDE: 11 TEMMlJZDADIR 

BÜYÜK IKRA~ll YE: 
200,000 1,IRADIR tıGıOOO ıs,ooo, 

AYRICA: !ô,000. 40.tıob. ,~:~ VE rnoooo 
1~000 LIRAUK iKRAM • ~·!;AT 

LIRALIK MU~ 33 000 
Bu keşidede ceM an: k ' 

numara kazanaca ttr 

· Posta ve Telgraf levazım 
modorıoaonden: 

. üb yaa olunacak 3()()-400 jıon 
Jstanbul Veni Postahane ıçin m a le '·or•tnu--'-•r • 

f lı rı mana asaya • · v'" 
(':tınla nı:ıden lömiirü kapalı zir su ı e b l dilrcf'flfıden 
:Mlıtuk!sa 2!5 temmuz 929 ptrjtmbc gür. crı t t mfna .. 

le lef • diden tekJffnarne ye c 
taliplrrfn şartname alnıa ·' şım j . de nfedAr tliflilt 

rırıı ihtiva edecek bp~~-~ar!!u~ev:: ~~utta •••11!1 
wt 14 te tl'1ll Pdlfilt""""e lllG '' 



Ht~~ ~ ARllARI: 
Ttrklyede Harlçtı 

- Xnru.ş Kuruş 

Gazetemizde çıkan yazı Ye 
resimlerin bütün haklan mahfuzdur 

Gazeteye gönderilecek mektupların üzerine 
idare lçinse ( ldue ), yıııya aıue (Yazı) 

lş_~etl konulmalıd1r 
r Aylıl• ıso ooo 

3 • 400 eoo 
6 • ~50 14ll0 

1 i • 1400 2i00 

Baulnnran ıncektuplum lad.e•lnden, kıymnti
makadderedz mektuplara koouhmıt paralarm 
ı,~7bolma•mdan •• O&.nlarm mGndericatmdart 

tda:re me•uJ deftldlr. 

,i, Borsalar s Temmuz 1929 

Nukut 
J ın,ııız lirası 

ı Dolar 
20 l~unan dırahmt 

ı R•yb•mark 
1 A<u•lurya şilini 
~O I.ty Romanya 
!O Leva Bulı:rar 
t Felemenk florlnl 
20 Fran,:1z frangı 

20 ltalyan lireti 
W kuron Çrko - Slovakya 
ı {"enonetı • sovlyet • 
J Zeloll c Lehistan • 
20 Dinar c Yogo•lavyo 
•o Belctka frangı 
ı Peıeta l•panya 
~O lnlçrc frangı 
1 Mecidiye 

Çek 
Londro Uırrine bir lnglllz lirası kurut 

Nrryork ı TUrk lirası dolar 
ParJs • • • frank 
MUano • • • ltret 
Rerlln • • • mark 
Sof'ya • • • le Ta 

Ac ıldı Kar andı 

1007 25 
207 0() oo 

00053 6,,20 
0004 9 00,00 
0()(2) oo 50 
ıoo 4 s1 5o 

29 00 50 
81 50 
ı83 0;)2 6 
2J7 00 
1'2 ııo 

0000 
22 50 
74 00 

114 00 00 
29 211 

780 00 

ıo:a ~" 
o 48 1,5,6,2 

12 '9 50 

2 oı 1s 
2 0175 

1005 25 
207 oo 00 

loo sa 75 so 
oo,oo 

00 29 ın 

3024 3750 
28 00 so 
F2 50 
ıss 2soo 
217 00 
122 50 

0000 
22 llO 
14 00 

114 00 
29 211 

780 00 

1006 711 

0,48 ıa.111 
12 3200 

• 
2 

29,50 
Ol 62 

BrUk,ıtl • • • belka + 

.AmlEterdam• • • florin 

E8 37 51> 
8 4825 
l 19,50 
2 497~ 

18 0020 
8 0032 
4 2800 
4 2850 

es oo,so 
8 47110 

CJnevre • • • frank 
Prag • • • kuron 
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JV/ahrukat münakasası 
Y. K. B. M. rekt 

Mektebi sendik malırukatı kap3h zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin şeraitini ökrenmek Ülere her gün mü

nakasaya jştirnk içi~ d: 24-7-~9çarşanba ~aat 14 defterdarl~k bina
sınJa muessesatı zuraıeye mubayaa komısyonuna gelmelerı. 

"1 akt ,,ın 9 Tenımuz 1929 tefrikası: 93 

- Bir araziyi bu halde 

bırakmak hem beygirlere 

karşı, hem de bahis tutanlara 

karşı fena hareket etmektir. 

Şu toprak parçası uğruna 

yarım lira kaybettim 1.. Son 

• Donkaster • mitinginde 

ayni şeyi Lort "Lonsdal. e 

söylemiştim. 

Biz koşu arazisini düzelt

miye fazla para sarfetme

liyiz. Bakınız çiftçilere .. 

topraklarını nasıl sürerler ... 

Serseri piposunun külünü 

silkti, paketini topladı, 

inliyerek kalktı; "Cones. onu 

• Notburn • istikametinde 

takip etti. Saat üçü geçi

yordu. Boğucu bir hararet 

vardı. 

"Cones. canı sıkılması

na rağmen tesadüfen yol 

refiki olan bu adamla ala

kadar oluyordu. O vakta 

kadar "Roçester. in içti

mai seviyesi hakkında tam 
bir fikir peyda etmemişti. 
Gerek çiftçi, gerek şu serse

ri cihanın en büyük edip

lerinin, filozoflarının, ismi

ni şüphesiz bilmezlerdi . 

Fakat "Roçester. in ismini 

biliyorlar ve hakkında hüs

nü nazar besliyorlardı. 

Daha milyonlarca lngiliz 

vatandaşı da ayni mefkure

de idi; hepsi " Roçester .i 

milli mefahir arasında sa

yarlardı. Sadeliği, hoppa

lığı, israfı, yarışlara olan 

inhimaki onun şöhretini 

temin etmişti. 

Çünkü halk esaleti ve 

beygirleri sever, ve bir 

ş 3~ 1<111 '{"' 

istila ediyordu. ~.ocuklarının hepsine ayn 
ümitler ' 

9 Tammuı 
1929 
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Emniyet sandığı müdür
lüğünden: 
Müzayede ikraz numarası 

bedeli: lira 
merhunatın cins Ye nev'i borçlunun 

ismi 
120 10099 

230 13513 

570 13636 

260 14295 

50 14661 

70 15139 

360 15427 

170 16051 

227 19825 

170 \9930 

220 19978 

375 20007 

Beyler beyinde Havuz başı sokağında 12-40, 
12-51, 12-52 numaralı natamam 
bir hanenin tamamı. Fatm iffet H. 
Bakır köyünde kartal tepe mahal-
lesinde karye üstü sokağında 

3,4,5 numaralı bir hanenin tamamı 
Ziyaettin, Mahmut, Mustafa Rağıp Beylerle 

Mürüvvet H. 
Bakır köyünde kartal tepe mahal
lesinde mektupcu sokağında 8, 1 O 
numaralı bahçelı bir hanenin 
tamamı. Iladice Nazire ll 
Üsküdarda Hamzafakıh mahalle-

sinde Aziz Mahmut efendi soka
ğında eski 1 ve yeni 5,7 numa
ralı bahçeli bir hanenin tamamı • 

Adil B. Zeliha NigAr H. 
Ciballde Seferikoz mahallesinde 
Küçükmustafapaşa Yeni sokakta 
eski 20 mükerr~r ve yeni 1 O- 1 
numaralı bahçeli bir hanenin. ta-
mamı. Ethem Ağa, İzzet H. 
Süleymaniyede Mektep sokağında 
eski l 1 ve yeni 15 numaralı 

bahçeli bir hanenin tamamL l\fünüc B. 
Beylerbeyinde Küplüce maHalle-
sinde birinci yeni sokaktır. 8 mü-
kerrer ve yeni 2 numaralı bir 
köşkün tamamL Ali Zühtü B. 
Samatyada l\'Jirahor lıyasbey ma-
hallesinde Camilşerif sokağında 

blr hanenin tamamı. Ali Ff. ve Şerife II. 
Topkapıda l\lerkezcfendi mahal-
lesinde Çırpıcı sokagında eski' 16, 
16, 16 mükerrer ve yeni 16; 17, 
18 numaralı bahçeli iki köşkün 
tamamı l\lcbmet Mazhar B. 
Samatyada Beyazıocedlt mu.lralle- _, 

1 sinde Samatya caddesinde eski 
122 mük~rrer ve 136 numaralı 

bir hanenin tamamı Cemile H 
Üsküdarda Altunizade mahallesin-
de Nişantaşı caddesinde eskl 1, 
1 mükerrer ve yeni 3, 3 numa· 
ralı bahçeli bir hanenin tamamı 

Salih El Nazmiye, Küveyda H. 
Kapandaklkte Haraççı Karameh
met mahallesinde Fener caddesi 
ve Hamderuni sokağında eski 1 

ile 28,21, 23, 23 mükerrer ve yeni 
32, 35, 37, 39 numaralı baklacı 
hanı namile maruf bir han de
rununda 1 numaralı odanın cıı

mamlle 2 ile 28 numaralı oda
larla 21, 23, 23 mükerrer nu
maralı üç bap dükkanuı nısıf 

hisseleri Muhterem Edip B. 
305 20008 Kapandakikte Haraççı Karameh

met Bey mahallesinde Fener cad
desinde eski 31 ve yeni 45 nu
maralı bir dükkdnın tamamı. 

Muhterem Edip B. 
585 20027 Beşlktaşta Yeni mahallede .Posta 

müsrifin garabetlerini sey

retmekten hoşlanır. 

"Roçester. olmak yalnız 

lort olmak değildir, ayni 

zamanda meşhur olmak, bir 

milyon vatandaş tarafından 

tanıtmak demekti. Ahi şu 
• 

sırada "Cones. yeni haya-

tına karşı ne büyük bir ir

tibat duyuyordu.. Ahi bir 

Londraya varabilse.. Nas

yonal Provensiyal Bankta

ki sekiz bin lirayı alabilse, 

bu para ile avukatlar tutsa 

boğazlaşsa, sahte tacını mu

hafaza edebilse... Artık 

deli olmak havfı kalmamıştı. 

"Hover. farkında olma

dan onu tamamen tedavi 

etmişti. Falezler üzerinden 

gezerek Santburndan Not

burna kadar imtidat eden 

beyaz yola vardılar. Ser· 

seri dedi ki: 

- İşte vardık.. Mösyö 

lö Konttan müsaade isti

yeceğim. Şu çalılıkta biraz 

dinlenmek isterim. Benim 

acelem yok.. Şu tesadüfü

müzü asla unutamıyacağım, 

"Dam Blanş. uğruna ya

rım lira kaybedeyim .. Son

ra Mösyö lö Konta rast 

geleyim. O da bana ateş 

versin hal.. Ne inanılmaz 
şey ..• 

Telmih gayet açıktı. "Co

nes" cebinden bir yarım 

liralık çıkararak herife u

zattı; serseri parayı alırken 

uğur getirsin diye üzerine 

"tüh! tühl. dedi. Sonra 

ayrıldılar, ve "Cones. cebi 

biraz daha hafiflemiş oldu-

Istanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Mahallesi Soka2ı 

;ıtilı cedit 
No 

cedit 
Nevi Tamamen kımcti 

muhammeoesi 
Lira 

Kadıköy Cafer ağa Nisbiye Haçı Şiikrü 27 maa bagçe hane 10000 sekiz taksitte 
Müştemilati: 3 kat ve 6 odadan ibaret olup 1 mutfak, 2 hata, odunluk ve kömürlük ve 

hava gazile kumpanya suyu tertibatı vardır. 
Ba!ida evsafı muharrer maa bagçe hanenin bedeli 8 taksitte ödenmek üzere 10000 lira 

bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 18-7-929 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 
de müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin °/07,50 nisbetinde teminatı havi 
mektuplarile Emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

390 20031 

595 20036 

2351 20084 

625 20122 

240 20147 

3JO 20188 

' ' 

ve Hurasancı sokağında eski 13, 
ı 5, 16 ve yeni 2 , 1 1, 1 1- 1 
numaralı iki dükkAnı müştemll 
bir hanenin sülüs hissesi. Abdülkadir Ef. 
Koca l\lustafapaşada Cambaziye 
mahallesinde Yeniçeşme sokağın-

da eski 7 ve yeni 1 1 numaralı 
bahçeli bir hanenin tamamı. Seher H. 

Üsküdarda Rum Mebmetpaşa ma
hallesinde Uncular sokağında 

eski 57, yeni 73, 75 numaralı 
bahçeli bir hanenin tamamı. Fatma, Hazım, 

Emine, Şerife, Hurrem, Şerife F. H. 

Zeyrekte Kasapteymur han ma
hallesinde eski 15 yeni 29,29-1 
numaralı mukaddema iki elyevm 
bir kArgir na tamıım hane. Ahmet Ef. 

Beylerbeyinde Bostancıbaşı mahal
lesinde Haliaç ve Fıstıklı sokağın

• da eski 6 ve yeni 29 numaralı 

bahçeli bir hanenin tamamı. Zeynep Adile H. 

Kapandakikte Hızır bey mahalle-
sinde Mağazalar sokağında eski 

1, 1 nıükerrer ve yeni 1,3 numa-
ralı mukaddema arsa elyevm iki 
kargir ahırın tamamı, Ahmet B. Fey7jye H. 

Beylerbeyinde Bostancılarbaşı Ab-
dullah ağa mahallesinde lstavruz 
caddesinde Bostannrahğı soltnğın
da eski 9 mükerrer ve teni 4· 

numaralı bahçeli bir hanenin ta-

mamı. Şerife Hayriye H. 

2 JO 20284 Beylerbeyinde Burhaniye mahal-
lesinde Raslmağa sokağında eski 

12 mükerrer ve yeni 12-5 nu
maralı na tamam bir hanenin 
tamamı. İbrahim Ağa 

1513 Büyükadada sıvacı sokağında 4, 
8 numaralı 180 arşın arsa üze
rinde mebni yarım katı kftrgir 

iki katı ahşap olmak üzere iki 
buçuk kattan ibaret 8 oda iki 

sata bir mutlak 3 kuyu bir sarnıç 
ve müştemilattan bulunan 39 ar
şın arsada mebni 4 kilrgir oda 
ve 40 arşın arsada bir oda 3 
kulübe 9491 arşın bahçeyi havi 
bir bap hanenin tamamı. Ali Faik B. Fatine H. 

Yukarda cins ve nev'i ile mevkii yazılı emlak (61) gün 
müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesi~e hizalarında 
gösterilen bedelle talipleri uhteslnde takarrur ederek birinci 
ihalesi icar kılınmış olduğundan talip olanların ilan tarihin
den itibaren (31) gün zarfında satış Amirliğine müracaat 
eylemeleri lüzumu ildn olunur. 

Çatalca talık;ikaJ lıdkimlitinaen: 

Terkos karyesinden etem kızı 

kftmile hanımın müddaaleyh 

kocası karyeden lbrahim oğlu 

Saim aleyhine ikame eyledigl 

boşanma davasından dolayı 

müddaaleylıi mumaileyhin ika

metgihının meçhuliyctine mebni 
ilanen tebliğ edilen istida 

suretine ve davetiyenin tebliğine 
rağme yevmi muayyen de 

mahkemeye icabet eylememiş 

olduğundan hakkında gıyaben 

icrayi tahkikata ve gıyap kara· 

rının kendisine tebliğine karar 

verilmiş ve yevmi tahkikat 

olarak ta 15-9-929 pazar günü 

saat on dört tayin edilmiş 

olduğundan yevmi mcz:ıfırda 

mumaileyhin bizaat ve ya 

bilvekale mahkemede bulunması 

aksi tekdirde hakkı itirazının 

merfu olacağı gibi vakıayl 

ikrar ve kabul etmiş addoluna

cağı hukuk usulü muhakemeleri 

kanunurun mevadı mahsusasına 

tevfikan tebliğat makamma 
kain1 olmak Ozcre ilSn olunur. 

Temmuz 

&fer: 1 Burç: &relan 
yın dotuıu f"jl Ayıa baıııı 

5,53 ~ 21,08 

Salı 

Namaz Yakıtları 
Uah Ôlle bu.il Alııt- Y•ltt f•ı•'c. 
4,37 12,19 16,19 19,43 11,43 2,20 

Buııün doii;anlara lılm: 
Erk•k1 ICnı· 

Mazlum Ateş 

Günün naalhatl: 
Gün kararır, ün kararmaz. 

Buıünkil hava 
Rilzgo\r poyraz hava açıktır. 

Mes'ul müdür: Refik Ahmet 

Muharriri: Vere Stakpul 

ğu halde çalak bir tavırla 
yoluna devam etti, Cebin

de beş lira bir şilin dokuz 

pens kalmıştı. 

Bazı adamların sohbeti 

insana azim verir; bazıla

rının sohbeti ise cesareti 

kırar. Bunun neden oldu

ğunu anlatmak imkansızdır. 

insan bazı defalar bir di

ğerini görmekle kendinde 

daha ziyade kuvvet, daha 

ziyade çalaki duyar. 

Serserinin sohbeti firari 

delikanlıya kuvvet vermişti. 

Falezler boyunca "Nort

burn. istikametinden gelen 

siyah bir leke gözüktü. Bu 

leke gittikçe büyüdü ve 

nihayet sepet taşıyan bir 

ihtiyar şeklini aldı. ihtiyar 

adam "Cones.in yanına 

varınca delikanlı sepette 

çörek ve elma olduğunu 

gördü. Yanındaki şilin ile 

dokuz pens vererek her iki

sinden birer miktar aldı. 

Sonra yol kenarında sıcak 
ot üstüne oturarak yemiye 

koyuldu. Yemeği bitince 

yan üstü uzanarak • Hover. 

düşüomiye başladı. İçinden 

ona lanet ediyordu. Niha

yet dirseği üzerine dayan

maktan yoruldu. ve otların 
arasına boylu boyuna yattı. 

Bu güzel günde şu otlar 

arasında bir saat kadar 

uzanarak beyaz martilerin 

havadaki uçuşlarını seyret

mek denizin falezlere çar

parken şıpırdamasını dinle

mek, kadar tatlı bir şey 

olabilir midi? • Cones " 

eğer hürriyetini tekrar elde 

eder ve eline para geçerse 

gelip tatil zamanını burada 

geçirmiye karar verdi. içini 

bir tenbellik kaplıyordu. 

Amerikaya avdet meselesi 

gene bulutlara karışmıya 

başlamıştı. 

Bir müddetten beri böy

lece hayalata dalmıştı. Bir

denbire bir hissi kablelvu-
• 

ku onun doğrulmasını icap 

etti. Etrafına bakındı. Yo

lun öte tarafında çalılar 

arkasında müphem bir küt

lenin kımıldadığını gördü. 

Bu kütle bir adamdı; dört 

elle yürümekle beraber sür· 

atle ilerliyordu. 

[aıtmodıl 


