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Galatasaray Izmir yendi şampıyonu Altayı 
az at yarışlarının dün de 

üçüncüsü yapıldı 

Moıkova sefirimiz ,r-=:~----~~~~;: 

Kamp havat1 
l Cu~huriyct idaresi altm-
a. T urk mektepleri yaz 

t~tıllerinden çok güzel is· 
~f ade ediyorlar; senede on 
beş gün kadar toplu bir 
tn ~~de kampa çıkıyorlar; bu 

uddet zarfında kırlarda 
çadır hayatı geçiriyorlar; 
açık havada, güneş altında 
yaşıyorlar. Bu suretle kam· 
~~ çıkmak itiyadı genç 

urk neslini istikbale ha· 
kırlamak için hakikaten 
rıtmetli bir vasıtadır: Ta-
ı zamanlarında kamp ha· 

~~tı güzel bir hava ve mu· 

1 .~t değiştirmenin her tür
~ faidelerini temsil eder. 
k·onra çocuklarımızı yarın· 

1 vatan vazifelerine, aske· 
ti taı· d l ım evrelerine hazır· 
ar. 

Mektepten çıkbktan son· 
~a da hususi hayat müca· 
ı;l~l~rinde muvaffakiyet 

bılıyetlerini artırır. Hula· 
sa gerek bedeni, gerek 
tuh" k 1 terbiye noktasından 
b~nıp hayatı en mükemmel 
ır spor tesirini verir. Bü

;ün sene şehirlerin sokak
darı, mekteplerin ve evlerin 
k ıvarları arasında mabsur 
kalan gençler ve çocuklar 
t a~p hayah sayesinde 
t.hıatin geniş çerçivesi 

IÇıne giı:mek fırsatını bu
urlar. 

Geçenlerde gazetelerde 
<>kuduk: Maarif vekaleti 
terbiyci bedeniye 'müfettişi 
Umumisi Selim Sırrı bey 
Karadeniz sahilinde kamp 
kuran bazı mektep talebe· 
lerini bilvesile o civardaki 
köylülerle temasa sevket· 
~iş. Şehir gençlerini köy· 1 
lulere, köylüleri şehir genç· 
lerine tanıtmak istemiş. 
Şüphesiz çiftçilerin hayatı, 
mesaisi ile alakadar olmak 
~ehir gençleri için çok fa· 
•delidir. Onun için Selim 
Sırrı beyin bu tarzı hare· 
ketini memnuniy·et ve tak· 
i" . ır ılc kaydederiz . 
. Maamafih buraya kadar 
~ıkrettiğimiz foidelerindcn 
b a~np hayatı n e"dep talc· 

e.erine mektep b1naları 
dah·ı· · . ı ınde göstcrllmcsıne 
•ınkA ) o ,. an bulunmıyan ucnız 
b~orculutu için de güzel 
. ~r f ınattıı. Bu fırsattan 
ısr' b.ı.ade cdcbilhıck ıçın 

ınpa çıkJn mektep talc· 
bele· · IA •· 'me rncsc a yuzme 
Usulleri hem n::ıwri, hem 
~ıncli obr~k ,kobyca öğre· 
lı!cLı·•· a.ar • 
. i-ler sene mr.mlc'kelimi· 

z~n geniş sahillerinde, cJe· 
•ıız1crinde ve derin olan 
lleh· ı . . ~ ır •Crınde bıı çek v:ıtan· 
U.ıı::ın b v ld v •• h . . \ ogu ugu şup esız-
dır B il - l k · . . · ı rns:::;n mem e etımız 
gıb· ı 1 ıiç Lir tarcıf ında mun· 
t:\zam J:m~r.ı olmıyan sahil 
Ycrlcıde gezenler ve çalı
Şıınlar vüzmek bilmi)·orlarsa 
d . • 
aıma bo~u!ınak tehlikesine 

!;:0nızdur. Bunun içindir ki 
l .. 1 • 
I ur" dc.nizlcrinde boğulan· 
':!l!l yüzde doksan beşinin 

Yuzmc bilmediklerine hük
lllcdilcbilir. 

Av.rupnlılor memleket 
gençlerini yüzme öğretmeğe 
lllıı::••r k 1 · k :.-•• ma • mesc csıne pe 
~ok ehemmiyet vuirlc:r; bu 
nıa' ti h b k .;sa a er sene musa a· 
".'.!!t1r tertip cde:let. Binaen-

buQün Qidiyor Büyük G · 
Mosko,,.a acftrımıı HU•eytn azı 

Ragıp B. bugün Çtçerln vapuru Kilyosta bir gezinti 

• 
Galatasaray, Izmir 
şampiyonunu bir tek 

sayı ile yendi 
ler. Necdet daha fazla fcrdt 
gayretlle topu içeri gönderdi: 

[ Alttarah ikinci ıayıfanuzdııdır J 

Fuat ve Ruıuhi 
beyler -

llo mahalll 
memurlyetlne 
hareket ede· 
cektlr. Ragıp 
bey, tecdit 
edilecek olan 
Tnrk ·Rus 
ticaret mu• 
kavelesl mil· 

zakerab lçln 
murahhas 
tayin edilmiı 
olup Anka· Hüseyin Ragıp B. 

radan talimat almıvhr, Müıal..e
reyc derhal başlanacaktır. 

• 
iflas 

15000 lira öorcun 
ödeyemeyince 

Tayyare cemiyeti reisi 
ile Riyoselicumhur $er
yaveri Avrupadan dôn

d6ler 

Tüccardan Osman 
Zeki efendi ortadan 

kayboldu 
Komisyonculuk 1•apnn bir 

- tüccar 15000 lira kadar olan 
borcunu ödeyememiş, iflası 
istenmiştir. Bu tüccam ismi 
Osman Zeki :Efendidir. Muma· 
ileyh Mildir :zade Mustafa ve 

Ankarada su tesfsatı için hafriyat yapılırken ç k '5ki bir stı 
mecrasına tesadfif edilmiştir. Su mühendislerinden Aıiz be) ın 
nezııreti altınfia hafri)•at tevsi edilmiş ve bunun Roma.hlcr dev· 
rinden halmıs tarfül kıymeti haiz bir kanal olduiu mılaşıtmıstır. 
~omahlar dcvrmdcki Ankara şehrine pek uzak bir mcnbadan 
~u getirdiRi tahmin olunan bu galeri 80 santim genişli~de ,, 
140 santim umkundadır. 

Bu kanalın valdile sevkettil! s.u. bu gÜnkil Ankara şehrinJn, 
ihtiyacından cçk fazladır. Rcsmımız meydana çıkarıla aılerlyl 
mühendis Az.iz. B. ile arkadaşlarını aöstcrmcktedir. 

yaptılar 
Gazi 11. diin bı'r 

gezinti yapnuşlar ,,e 
saat 13 te Kily~sa 
gitnıi§ler, J"'a run saat 
kadar isti1·ahat buyu
rarak bir lcalwe iç
nıişlcrdir,. 

Bundan sonra Ta
rabyaya kadar oto· 
nıobille avdet buyur
nıuşlar, oradan saat 
16,30da nıotörle Dol-
11ıabahçc sarayını 
teşrif buyunnuşla1·dır. 

Cevabınıız 

Şehir ;ütehassısı 
V'/Jn Ankaradan geldi 
1$f anbulun plAnı için 
bugan Şehremaneti 

ile temaJ edecek 
Ankaraııın iınrırı için pl!.nı 

hükumetimiz t rafından kahı ' 
olunan \'e 
vaki da\•ct 
Qzerinc bir 
mfiddet ev
vel Ankara· 
ya ~iden 

Mimar M. 
Vansen Al· 
manyaya 2i
tmek fizrc 
dünkü cks. 
presle tchrl· 
mlze döır 
mOştür. M. 
\'anscn T:ı· M. Yanıen 
rabyadakf Tokatlıyan oteline 
lnmi~tir. Istanbul ŞetırnıarıcU 
de ıehrin fman11a ait bazı me· 
aail baklanda M. Vınıenia flk· 

Dünkü yarışı kazanan hayvanların i imleri He· 
jan, I\ iiçiik c~yh\n, listingct, l{ısmet,.Alcc) h\ndır 



CcyıiwıR a~ stklft 
diğerlerinden asgari 4 azami 
9 kilo fazla idi. 

(( V akt » ın te&ibsı: 23 

Serserile 
kıralı 

VAKiT 10 ;'\jtııstOI 

E : ; J 
r:mleket ha-rler .. Beynelmıle1 Avrupa Jlarası 

Sıcaklar Bir lngiliz ·yeci.si dolarla belde 
lConyada h"IJ.b1 eltMI- hunu tav ·ye ediyor 
ttlerl IJğledew ..,... 

tatil .lrjaniinlil • alr=aı al bir paı·• ı.r 
• .ı. lllint~ lr Dünyanın eıı biri ve en 

lllnklstır 
.. . f-,.;,,J l Uıı~fı 1 ınc1 Uf' ,,,,._.-bir Yılchz.m . iincül ti&ii b.· 

:&anması beklenmiyoodu. Bu
nun lçintlir ki bu hayvan 
kend· ·i için bıılıoı: ıtren ere 

hakiki blr yıldız oldu. Bir 
ika verenler (10) lira aldı-

r. Gany dlı eytce kazandı. 
3 ibıcii kopı 

Alelbaudr Zubkofun luUuah 
.cazctcslnden ıııı.iltefıer malt ıııüımu•I olan ~ · Ba.ıc mües -um 

Sıcaklanıı şiddetli bir su- ıniıdürii Mr. Dalın • Ncue jilrih« Z.ylılna • ~ ·nde ııqcct· 

Bunuan sonra o unda 
değişiklik yoktur. Gafaıail' 
ray i l b.ir oyı ~ 
girerken bozuluyor, tıCfl. 
rafta lzmirlllerin gayıfll 
semere vermiyor .• 

Dört ,.e ddıa yukarı yaş
taki halistan fngittz at ve 
kıHaklara mahsustu. 

Buna 4 lıayvau yazılırıl:;'(L 

Fılozoft hııriç olm:ık üzere 
ilçü girdi: Mlslfngel, Banan il, 
Prımrol.. ve bu trar aynl 
sırayı takiben birinci, ikin l, 
ücüııcii ekliler. 

Kazandıkları mükafatlar 
da sırasiJe 400, 75,2~ liradır. 
l\Iesafe~i 2400 metre olan 
bt: koşuda Ba n yan mesa· 
f e tııdad.r önde kıt. soma 
~· 11,<;tiuge~ kapa 

Ml!otinı~'r Tlcattt vekl-
li R bey iudir. 

46dllG• 
Üç n yukarı 

\1 yerli ·e anp ve b;.. 

en bla 
lıaynn 

!ıunlaı:d.tn 

!\lesafesl 

malı.su."lll. (' .. Ü 

nşt151lydu ( 1 ) 

CIO) 

(1400) metre 
olnn bu yarışı razı 

binidlu ku.mmış addol. a
bllirdi 'e ki başlan • 
gıçııı iyi çtloş yapanlar 
k~yll kazandılar. K-t 
birinci, Cıizel 1-ıt- Udncl, 
Sıyga/ üçüncü gediler. Mü
kafatları 200, 7 5, 25 liradır. 

Y ıınş çok güzel oldu. Gan
yanlar bire beş ıri:ıbetlnde 

kazandılar. Kısmet Şükrü E
[eıuliniııdir. 

5 inci ko~u 
Dört Ye ı.laha yukarı ·a~· 

tilki yalnız halis kan Arap 

at ve kısrakJıınna mahsuı;tu. 

Du yarışa 8 hap·ıın yazıt

rıu:;tı. Bundan. e\ velli yanşa 
giren ve kazanan Kı.,.,.,l Ye 
Çıial kmlr ha · olmak 

al u.sı · nti Ye ıntSafesi 
(2000) metre ol n hu ko
~)"a da Alıteg/an birinci , 
Pon,rt ikinci N«;p üçüncü 
al.arak bt.an<hl r . 

Alacey l:lıı Supbl P.1': • 
lüküatl rı 200 , 

7 5, 5, lira iı.li. Koı;u çok 
beyecenlı oldu. l\Tesafenin 
dörtte iki buçağunıı birinci 
olarak ve haylı açt)anık. ko
şan Pötlgri sona doğru ye
:wln i ı\bce ·lı\na kapnnfı. ve 
Uç dört metre geride kaldı. 

Bir hadise 
Bu yarışa giren at!a~n 

Ejdrı- bundan e\'Vdll Yllni-1. 
& girmi;;tl. Son kQ.j bt
ıakıruya bur bl~ Ay:a
;,ını tnşıı ça.rpmı, yahut }.;ı.

ptıklatıml:jtt. DH:lhare fena 

Hizmetçi kız namıma ola
rıık posta kutusuna. atılt111ş 

olan bic mektup getirdi. 
lektupıa şuııJar ywlı idi : 

"Siz de bu sihirbaz karının 

ne aıatalt olduğunu 1alomla 
anlıyacaksmız. Hele biraz 
btlle.ylni.ı. :ı.i de kapı dıja
n ~erler. ~m size neler 
anlata ilirtm_. Fakat ~üyle

nsiy~m. . ·ı. lmdlniz:i k\.'" 

riibc ~ir.iz daha hi .• 
i.\lcktubu yırtıp att\m. On

dan sonra dıı bir \-Ole 
m ktu r erdi... Hep:.ini 
o umad yırrardım. 

oldu. Pt ~ 

i:;ô fakat 
.. \ na,. • prdtfi beni in
nıd.mıı mcaederek polise 

ben lıtyfi~e kanır er 
Gidi po& komiseri . ·j 

lir çeyrek t son-
ra rıolWer geldiler. .. n,. ın 
pederinin tarifinden hl.'fili 
tanıyarak tevkif ettiler: "\"i
ran,. ın pederi iı:terek, ,ik<i
yt>re ettiği kimsenin bu adaın 
olduğunu, ve lıallında dava
cı -vaziyetinde bulunduğunu 

söyle<li Hep bitdtn karakola 
gittik. Jevkufuo üzerinde 
bir ıabanca buldular, ye i~· 

ticYap edilirken beni vur
mak istediğini itiraf eyledi. 

Binaenaleyh hapse atıldı. O 
akşam "Virıın~ olan hadisat
tan mütce&<irdL 

r 
dığımdan dolayı hana taar
ruz eımelerlne. karşı iftihar 
duyduğum ~ü~·k ... lim. Hu 
hadise liıir bkimi7.e tekrar 
illrıı vesile ı , ·il l'tmiş

ıi_ Nibayct '""-e g;eç • a~r 
evime udet iı;" ı ,ıo olın 

>okakJannd:ın ın-dct ederken 
kendimi bir kırıt! katlar mes'ut 
ııddediyor m. ~Rusya~ yı, 

ihtilalin luzıl gecelerini, ko
kııinle mlıcadelemi dll~iınü

yordı.ım. Tımara'lClcrdl\ \e-
a zind:.ınında geçirnıi< ol-
~um elemli g:lınlcri hatır

ladım. Sonra Srokholmuu so
kakLuına, geçen e>ıomohille

"' h3ktıın. 
Al l ! burada hayat ne 

kadar güzeldi? Ah senliği 
kadının bu. ~inin esr.tnnı 

dııJaklan usttınde lıi. t k .: 
Sonra eınıhnda. ~k lıatıralan 
tay:ıran ctciği halde e\ ine 
anit!'t etmek,. hayatın bundan 
büyük nimeıi ~ bilir mi? 
Bir de 'lı temini hay:;,t l:idali 
olr.ııısa. Artık ebeveynimcylik 
olma1<fırn ve oln.ıak. tJ i->te
miyordum. Harbe i.;tirak 
cını nüş o'.!Nk.la buabcr 
nct;ıyiciml.eıı z, rar gürmüş 

bulunan )'<ıbancı bir m:erute
keue i'; bu a - oc kadar 

p;LiçL Akçe farkının yti cl

nıcsi ihr.ac:ıt> t:ıdil etmiştir. 

ti ·r tarıtita ha. at hali vek
kuhııdır. Buraı.iada, her par
lı_·anm altın ol uğı:nu hatır
dan çıl:ar amalı. 

Onun! alay ettim Ye onun 
gibi dünyada r~"&An • \'.eli· 

ğinı bir ITl<lhliıkla nişi 1 n· ı 
t:'= • •:::g:••,,....:ma112=· 1 

halde topallıyarak J!;Criledi 
ve bıı güzel ann böyle bir 
ıtrııJıy& uj!;ram.ısı umuml!n 

tee:slirün(i mucip uldıL 

•:n·clı zabitcyc gimıeğc 
çalı~tım, dimdeki tanıye 

mekru~nna guyenmiyor
dıım.. O!>lralurda komi.ıni>tkr 

l>frçte şedit lıir prop~g:ınJa 
)" pm<ıkla mc-.-ıul idiler. lk

)11D!lamelcr daj!;ıt:mı.k bol·· 
~e-vfami fsvrçc !'Okmağa ıığ-

Ttt:nlerde intluun 
Dün trenlerde endkine 

ni~betle baıli intizam 
buttu. 

Y nrı~lardan soora halk 
u;ıı n müddet l>elJeınedi. la
h:ıza ilk gelen tir nin halkı 
tt"Oıamen tatnıiıı ettiği şüp-

dir. Çı.m.lu bezi n ııyakta 
)'.aldıklar. Bir çoklıırJ ikinci 
rrini lıddcmiye Yakıt bulıı

ınııdıkları için ilk gelen tre
ne biniyorlardı. 

llunun için şirket bilhassa 
ye Ekntli~ kalkan mı: 

timıl onlnrııu ç~tsıı 

e a u Bakırköyden 

• · Efendiye ~ olarak 
ıo:eıtr.;e da iyi yapmış 
olacaktır_ 

r yor' ıh. 

Tabi tile Rus 
pııgand. nın maballi ilızıırı 
idL ~wçlil~r bu propııg n
d.ııya kar~ı ıhıroıak bterlerse 
z hlteyc ınühim hi1.met gt>
rebilirdim. Diğer taraftan da 
b)ı- ıcrtüınanbğa göa .Uk
m~tlm. 

Fakat bir tiirlii muvaffak 
otıımadım. "i~nlaııtlıktan son
ra f.ı.aliyctim fc\ kaldde ziya
deleşti. Rusy:ıcla ;npmış ol
dujtum_ postacı, odun yarıcı, 
l.ijtıııı teaıi7.leyici, t.ı)mıcı 

gibi hiz1J1ttl«len ra bura

da da, filim figiirJ hğı rı:r
cenu.nlık. ~iyat 111eınıırlu
j!;u. radı:-o oln mümessilli!! 
p;ibi hizmetler yaptım. Zan
nedersem tahsil zamanım da 
hesaba katılacak olursa on 
ikl kadar meslek yapm~tım. 

ı .. -ı 

"Vakt,,ın 10 Ağustos 1929 
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Genç kadın o gece; de, 

lıer zamanki gibi sutmda 

lıir yrğ'ın yatak 'a 

misafir odasına (irince i · 

tiyar adam: 

- Benim için yonıldu

turıu gönince içim paıça

lanıyor Fikret; dedi. '-kat 

bu arlık soa gece._lzio ve· 
rirsen ben yann gideyim ... 

Ali Rıza Bey "izin ve
rirseıı,.demekle kendini g'1-

ya kovufmamı~ bir adam 

eYkiiııden lı:urtarıyordu. 

'Fabt yataktan bırak
tlırtan ııonra: 

- Nedeıt h. acele '
ba? Dedi. 

- Acele clctil kızım. se

lli '"' J-1..- JirJiiın ya .. 
ıiıtrct bİralil dii::ündül:· 

tetı ra 

..na: 
- Babaf dedi. 

- Ne YV kızım? 
Genç n ora çek 

eheauıüyetll bir şey söyle

miye karar verrriş git:i'di. 

Fakat kısa bir tereddüt

ten sonra bunun lüzumsuz. 

htğu a hülcmetmiş gibi vaz 
geçti. 

- Deıııelt yarın yolcu· 
luk? Dedi. Bari erken yat_. 

Allah rafıatfık versin. 

O çakbktao soma ihti
yv adam: 

- Ben bu ta"" bu se

si nereden hatırlıyorum? 

Örye ~dii, ve çolt geç

meden buld1.1. Oğlu Şev

ket d~ va!..:.i!c b&rkaç defa 

Ali Rııa bey P.d::ıpaza· 

rından döndüktea sonra 

evi e. gitmedi. iki gün o.. 

rada, iiç gün burada s.er· 

seri serseri dolaştı. Niha

yet kışa doğru ha.stalandı; 

sol it ·ı sol ba~ı hiis

b tün işle.me.ı oldu. Eski 
taaıd klanıadao b~ de
liletile bir 1..st..-ye girdi. 

Fabl - müddet kala
m.adı.. Bir - Hayriye ha

nımla Leyli ota obille 
b...,.aaeye. pldiler; ağlı,a 

atltr- Ali Rız• heyin OO)'" 
nuııa. sanlddar. 

Leyla: - Baba, seni 
dinyada burada bıraka· 
mayız, dedi. 

rette dcv~rnııu binaen Ye UAi bil: malede umum A ;·rupa mcmlelcetleri için müıtebit bır 
Sıhhije ıuüdüriyetiniıı gös- pon kalı Ye beynelmilel bir IMıaka teoloiiıi t6Jif elmitllr. 

· te!'Jiği lüzum' üı: rioe \.fcva-
M-.;ky). l>U meteleyl on lkl seoedenberi tdl:ik ettıtW ve 

iri huk'ıimet mesai sutleriııin 
tamirat komitesi muıahassısl.rmın bulduğu ncUce Uıerlne ıimdı bu 

l>ir iiı e kad,u sabalık :itı yol~ bt"ı · c'* bulu_.p c.-et ykc11pi - Av· 
saat yc<liden on '\içe k<klar 

nıpa ederi ı.;ı. bey lıı-k- rilılk · e Uı. aM• 
dc\·aını nıak,ınıı vilayct.:c tiye ~ a. ÇM"rl ohı +t , ylenıfılir. 
ten,ip edilerek umum den-

Dellıltı .+deıh:tdt: lir ki: 
ire bu yoMa tebligat icra A pa . bir nW Lyaoii ukdl tedıırik emeli*. 
edilm~tir. r ...... A pa · · miMWM ~ ıoten. do 

.lz.minle Wr lımlJ$e L.fT 
Wıı müdaEaııl... .dt~oiae lı ıl·- Ye ~ bedi 

lzmirde yağ tabrikasında n pan .W i<;" ~ k.urtııılmallcllır 
ç;ılışıtn l"<t~nt>ullu fsmail Her eYnl ~ bir by..ı Ye lıey.d-
1 lakla ismiııJ.: lıı· ri j,ıcn el 

' bir ı-ka ol eriııe 
çcktiriln t:sinde.ıı nnığber ola- bttabtt .... ecldı41ir_ 
r.,J;; fa rika dircktörunü öldür-

Beywı h·JM h.Lttm lı.cyıoeJaı&ld ıediyat aıııedecett ewakı 
m k ni - ti! belin• b-ir tabanca aaıl:dıye alu..dar --1.k.edoı- ...-doltı, v · ıuıkck,eııtı. tedı.yata 
S()kllltı~ ye fa rikııya gitmiştir. kifayet edecek miktarda olmalıdır. Bu ıuretle alım ile tediyat 
f kat polbh:r hunu h~Je- beyndmikl b.,.lı•wn lıarıciadcki. meıal.ekeıler~ miiıılıew kalacaktır. 
rek j ?iıfo nııasın,ı Beyııelıı.ılel bulana ılı.aç cdıetttt _..iı nM:a~ mtlıarı 
tdcfon <:imişler ve hınail bankaya ttıJrak ~en meınkk•tleriıı tedavülde obın evrakı nakdi.-
Hakkıyı fabı:ikadan içeri girer-

yelilıiıo yelOntUM .m&vi -.ıtlıl'. 
k ıı YJk~l.utll}larJır. bınail Arjantinlilerin teklifi 
Hakkı, cu.ıkı aJ!i~·cyc veril- DiAer tıınılııııı. Lalı.eyde yuna pbnınıtı tat görüımek 
dikten soııra [\;!.pis.meye üıere toplanan konf«...ıa lıtıııdım dahıa - ullü bw teklii acr<k-
sc.vkcdilıillştir. . tkuııı bu-

dildiğl bilc:lirılmel:te<lır. Bu tcltıf AtjaAtln ınıırahhas'-1 tarafından 
nıda hagıra ça~ıra ortalı.gı ileri •ürOfmOş olup bOtiln dilnyad. ted&Yiıl edeccl l'ılr para ıh-
Ych·clcYC lcrJiııi oib.i la-

- " " ' racına ınatuft11r. Arjanllnltlff beynelmilel bir velı.ıdı kıy..ı hbu-
pıları ~ kfrıııı~. ıııiıddciunıu lünil .,., ıniJtrerek bir altııı. para ihdıısın~ ı.tcmebedirler. 
ıniıiktftl vcrilı.,ı emir üze- l~-;:::========::::=:==========,--ı 
rinc Karşıyaka mahkeme- f .Şehir Haberleri f 
sin.: \ "C "lıryiştir. lsmait Hallı · 
bur:+..la Jaha }'ilk htr re
zalet çıkm1ll% h:ıkinıc hü
cum ~tmiş, t- k.;ikri, jan
damı abn dö~meı;c k.ılkmış
ımştır. 

Firari Wr nıanıaıım 
y.slı0ha•dı 

A niifus lıa.ş kfıtibi 
ikı:rı ihıtlasından dolayı on 
iıç . ye mahk\ım olarak 

Jaıı ;t h:ıpis.1oes\nJe oolu-
11"'1 Hlı!;eyin A mi cfonJi 

nıühak t le içi adliye dai
resine İttigi sıraJ..ı jaııdar

ınaJt aldatarak cYİıı sanış.. 
muş, oc:ıJ,ın d..ı menıaliki 
.-o:ncbiyl'yc kaçouştı. l ler 
gittiği yer.:k ö ekini berikini 
co dırmakl:ı Yakit ~ireu 
bu .adanl en nihıyct H.ıkpte 
Şchbcndcriıniz tarafından ya 

1 kalattırılarak Adanaya gön
derilmiş ve tekrar hapis.ıne
ve konulmuştur. 

- lzmirde asri tesisat 
lzmir belediyesi~nin I~ baıı

ka:;ından atacağı ilk istikru 

tı&t.'iltioin zmnaıu yıılJaşını lir. 
Bit ay sonra, yani t:)' lül için
de istikraı<ın ilk taksiti olan 
bir milyon lira ;ılınacaktır. 

lkle<li]c, ~apuğunız tah
kika~ ıöre, bir ınillyon liralık 
ilk taksit ile ~pılac:Uı;: i:ık
rin başında ıısri fırın '·ardır. 
Asrt fın n sonra sebı ' t. 

Dün cemiyetlerinin 
kongresini aitettiler 
Bakkallar ceın · eh u i 

lıtyNi diin Dtşil;.Uş C H·f. hl
ııasında Sfıtelit içtimauıı ü
t tıniştir. 

Dilııkil i · aa Cftfti)'fl ttis.i 
ti asan B- riyaset t • tt ı>

Utip litfi B. brafındao. 
ctmiyfliıa bir seueölı: ~ 
d ir i:ra t YttiJmitlir. 

halık hulleri v:mhr. 

Dmll:ın yap :ıka belediye 

h:ıy~t pııh:ılıhj\1111 mühim mik

yasta ucw.latnıayı tePDin ede
cektir. 

Ahenk gazetesı 
mahkemede 

lınıir, 8 - Yali Kazım 

P~ı Facia serlevhası ile pz
dıj!;ı bir makaleden dolap 

Ahenk gar.etcsi başmuharrirl

ni mahkemeye veı:mi~tir. 

Ankara elektiiik şir~eti 
An kara, 9 - Elektiri k 

şirketinin Yeni~hirde inşa 

eıtirdij!;i binalar hlt~til 

Binalar ili buçuk milyon li

r~y:ı mal olmıı~tur., ırket ya

kında yeni bin~ya naklccle

ttkti . 

Terkosla Uilif 
Bu habel' oğru 

de Hdlr 
Eınaueı ş:rkelin fe -

hinde ıuusiı· 
Bazı pzetelcr. Şelveaaodi

niıl T erkos ştrketı ile yetıı lıir 
itilalname yapgıal: Q:ıere aldıı

li'u>• ,..mışlvdı.. Eınuet erlıA· 
nıad.a ..ıtlı.i~ ı.- zat ta 
'-ta delllifir ki: 

< - Bu lııa \·aclia u!sııclır. 

Eı.aoetia böyle l>ır ııııaı.. 
haberi yoktur. 

T ukos .,leö llo ae 
şelcilde olursa oı- lıir ıııllf 

yapmak Emanetin ve ıehrln 

zar:u:ı.udıı-. Tcrkos. ıtrkell 16ıa1iıı 
etııtl giı.denı-t IM~nü ifa 
edememift\r. Bu cilıet bm.aı 
raiX!Urlerlnin imzaları YO ı.rılı:e

relttı ile ilirııf edılmqtlr. 

T erkos ıırketı taalıhildaıını 
ifa etmediği içle Wıedlmelıdi.. 
Bu ı.lıdirde Em.et Terk.,. 
g<ılilftl bm.ı lıletecel: ,dırin 

ilıtiyacını tetnlıı edectkıtr. • 

Bentlerin tamirbıe 
batlaıN1.madı 

Bentlerin tamirine he111tz lıa,
laaamanıqlır. 

Zlra ınüuak- ikmal ~ 
memİI YC ih.lest y~. 
Heybelide lnta cdıleıı w de-

Bu tat>tz ve cknasak 
yuuda. bir ikl dakika dcı·a 
eden bir detişiklik otdu. O
da. şu: 

Gal ta<aray takımının iıt' 
tanı Nihat müdafi Durh•" 
oyundan çıkarıp ZııriH of 
ııaımak: istiror. Zarif ofı:ll 
giriyor. Bwh n içerde· ili' 
iki d:ıkika kadar c:.ııata • 
yın onlki oyuncula oy · 

")ciiJiiyor. 'i yet ı • 
hakem '.\!. Aileni ikaz c li~ 
·e Durhan kutup rei 

mudahal ile oyund.ın ,,., 

nl biliyor ... 
Oyundllkl bu ·ary~ it 

tsnbul , piyon her lıİ" 
de lzmirll oyuncular ve ıT 
yirdler önünde iyi bir 
kazıı.dırmaJı. 

hm.ir rakımı 
hesabına mu\"allak bir 01· 
oyNmıştır. i de,·~ 

len oyun ve ( O - 1 ) 
bmıirin kıyıootli bir f 
\"Mh na ·p oldu u u 
ıerdi. Yehap gibi D. Fe).

gibl lsıanbulun rakından "~ 
mdığı oy 1."U!ar bu w:ıkldr 
arbd.şlarile beraber ·· -ı<I' 
dilet. \' e eğtt ilk l nede ~ 
devaıalı curnlarclan biri 

~ıyile netlcelendireb 
bizim Gal tasa a bugün 
!ip yuiyette bul mıya.ckll 

T. fol. -------
Dahiliye vekili 

Osmaniye, 8 (A.A) - o.ı)t' 

poau da Ada mc-nlınlııln hllll' 
1:ııı1ma. yakleptı lıalde a.lı' 
tll ..ı..t mliaı"üıı olaııunıtlıf· 

Buma ~in IMırv 
.ı.- oluadutu vo lO 
~adar ıbıal edılecefl 116 

nıektedır. -----
Orman y~ ualı)',ı 

y.. ~yetıade aııılııın ,,,,J
birler aluıdıA- ıça lıu seae al' 

- yaıııı*an ıeçeıı ..el' 
aı..l:allc bııç denecek dıı:oc.d' 
ımlııup-r. 

Geçen -eııı. MRl!lllD • 

IMDIMıl Yil&yeıınde l 8 yıdl' 
vak'pı oldııp lıalde hu $dl~ 
teıomw:uncla bir tel: bile "'/r/1' 

gıo olmaqır. 

HıdAaa oruıao yan~an a" 
çeıt acoe7e QllZUall 

1
1• 95 " 

neuiil tlmlttir. 

Dökümü Yazan: Reşat Nuri 
Hayriye: 

- Ali Rıza Bey, artık 

inadı. banl; biru da be. 

nun deditim olsun. Jıe 

yalvarın.ıya ~·-
Hayriye Han 

sının İi-hd.an 
' boş Di.r kunıatıı idi. 1 tı-

yarbk ~ l.astahk 110 

siairlerilli ıre-•l!Dlı.f. 

lanoı kökünde 

tı1. Kvınıa -.e brısuwt 

rı&şıl olup da bu kadar 

gü:ı:el elbiseler giydikferine 

hayret etıniyar, onları tek
rar • ·· • için çocuk 

gibi meınmm, artık büsbü
tun at1rl.anuş. dilile bir 
şeyler anlatmıya uğraşıyor, 

ıı;öıı:lerinden Yat çık.adan 

hıçkırık tutmuş &ibi kwu 

kuru athy~ 
Hayriye Hanı . dolap 

sobtındaki evi kiraye. vu-

llliş. A~ il belcaber Ley

liııırıı Taksimdeki partma

ıuaa taşınmıştı. l.eyliıun 

avukatı haftada a.."C&k bir 
iki gece cadolos bıısındaa 
ltur'ıdahildiii· içia u 

ÇOaılt koca apartmand. 

bir lıizıae.tçi kızla ~-
~eıa yalnız yapyot'du. 
Lcyliıua lı.ali itti eltıa. 

dülillah yerinde idi. Zangin 

kilit kürek ve boğaı:ı tok

luğuna mükemmel bir kih

ya. kadılll olınu.ştu. 

Ali Rıza beye bu apar

tmanda ıüneşe ve denize 

karşı fÜ2 l bir oda hal"" 
lamışlardı. ihtiyar adam 

nıhiıta ve bol yiycıeeğe ka

vuşuna. az ıaıund.a dü

zeldi. Elinde bastonite cYin 

iÇnde dolaşıyor, dilinin 

tutukluğuna bakmadan Le)"

lanın papağanına lisan der

si vcrmiye otrqıyordu. Hat-
bir adam. olan avukat ona ta arasını avukahft apart-
ayd.a birkaç yüz Dra pan pıanmda arkadaştan şerefi· 
veriyonfu. Neçv. lı:i lı:en- ne tertip cttiji etletıtilcrdc 
disi tecrübesiz bir cocuk baluauyor, ldh sıcak ve 

olduğu içİA . kullanmasını şık mutfakta uıeze hazır?ı

l>tlaiyordu.. Şimdi Allah razıl yan Hayriye hanıma yardı
alsalıı annesi onun evine ma jidiJor • kib ııırtı k on 

beş yaşında gine! bir lct~ 
otan Ayşe ile beraber ~ 
dağ1tmıya kalkıyor, ıı.t" 
misafırieriıı zorlaması ii1I"' 
rin ba:ıı kadıaLula giilii-' 
d&nS nwnareları yaprJJll' 

kalkara\c ıneclisi neşelefl' 

dirdiği bile oluyordu. dv 

Evde otıı.rmaktan sık-ıl""' 

ğt vakit onu tertemiz ~ 
diriyorlar, açık bir ar..,,

ya bindirerek hava alıııl1' 
gönderiyorlar. 

Ali Rıza bey o gün~,det 
bayram elbiselerile bayrııll' 
betiğiııe hinmi~ çoc~ 
kadar neşelidir. y,ı;" 
sokaklardaki ka~~ 
içi.de araura eski ta 'I' 
arkadaşlarından buılar1 

gözgöze gelme-.~· 

Son 
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A 

umııgrev 

_ ... ~~~~e~J~~ i~J~~-3~)1~1 ~~~ ~~~~~~~,~T e~~ı~{~J,.~1 ~U~a~J~}~~t~.J~]J~l~. i~ac~~~ı:;ı€3 

uglin Amcrikay: tn 
fııziu mc:şgul eden 
ınc::.clc ncdiı·? Emın 

uh•ı) ne hoı:\·Jar i';'I, ne L:\hi 

kcı.ırcr ın 1, ıw de Jııgilifkrle 

y, ı.ıl.1 a~\t.ı olıtn tahdidi tes· 

Hh il mfüakcrı:;,I. 1\ ıııcrika 

t.\,ıth • ıtı, A rııer!kıı. hiıln\met 

ad·!nıbrı , c ı\nıerilrn halkı 
hrh·ıl \l'd:ın bc:i blr tek :ne· 

'5··\~ il<.: ı~ıc~gt.ldı.irlcr! Sincına 
',l'lü) ii;;İ tehdit eden grev 
t,·' J • • ,,_ ı. 

Bnı n:e=nlckct'erin iddı.ı· 
, 
ı·.ı ın.ı göre \ al•ıız ı::c•;en bir 

k·ı.; h:.[rn. içinde hu me,_e·e 

.Jı:ıl..kınd:ı C.:m ıhld muadıidc 
6t11~~1. 1 • ri n.lc çıh ıc r ,:ı:ar 
ı ,· l .ıı ıyn ~ pl.ı:rnc:.k o ıu:ıa 

1 lı 1 :d kıt'ıtlı 1 12\Hl ~ııhif dik 

1 ır kirnp , 1icudıı ~ctirmek 

! n· ı:,ır. ı '°' niıi. 
l\Icscl.: rulir? ~\mcrikanın 

hu\ Lıı; , c zcng:in .,iı,eına ~a

lla) iı r.i ;;11 bir ı.,ıı·cy tchlil:csi 

' ·· •• ,ı ınd.ı ~~:lumı) ur ? Bu 

Sin 
Müthişb· 

---Sinema ermaye • 
darl rını tehdit 

e iyor -,l},ktörlerin çalışma saatler~ 
8 e indirilmez, ticrctlcr~ 
yükselti!mezse neler olacakı 

delenin ~e1-cplcrinl 'c 5 ıf· 
balarını bilmek rn~ııııdır. 

-ı·:l~ti,, Amcril,n ıiy:ıtro 
nktorkrinin -;iııdikıı ıdtr. l\1il· 

()l"n , e bu-
yonl:ırcrı ,1zıı ... 1 " 

~im li:j!,cr sindiknl:trla ııt,\ka 
ve ıni.m:ı-.cbcti bulunan :ını· 
ar.zam bir rc,_.d,kul.l 11r. 

Amcri!..:atl:~ cck bır ti) at· 
ro yoktuı ki knpıı.;ı,_ından, 
ak::ıc~uvnrındn en bd) iık ı:k· 
tbr ve aktrbe kadar butua 

ıniistah<lcmin bu ~indıkuya 
dahil bıı!unnııı::ıınlar. ı: ıı..,cn 
"l:!dti~ burıa mu:ıaadc et· 

n;C7.. 
Onun emirlerine muhalefet 

eden a<l,ım bir amele i c :ıç 
kı:lnıari.ı, bir rıktor ..: i~ İ7.· 

l i· ı:. bir tiy:\tro "ahibi i e 
.... 

rn:~sa ınnhkumdur. }':kiti,, hu 

usunlıı nıilyoni. r sarf edebilir. 

l.fü :ıktiir, hir tiyatro a· 
lıibı, bir :ımclc onun elinde 

bir kulda gibidir. Biiti.in ha· 

rckctlcrini idare eder, nam-

farına mukavelcr imzcılar, 
her turlii tıı:.thhude girer. 

""lt •""........ talıdcm her hnııp,i bir adımı: ... 
• 1 - Gundc 8 s ıtten 

s111N11a şfrkeılcrinderı 11çuı11'i11 aldmcıi fnrilcaları 

nidorlcrinc lıit·ıb• n bir crııiı · 
;ı:ımc ııc:;-rl.!ttı. Bunda "intli 
J..:ıyu slirntlc d:ılıil olm;tlafı 

l /olfr11tta çalt.·an 

bildiı ili) onlu. ın.ındn bir çok , aitlerdi. 
lalı.11.n 1'ildirilcn ,ey ) ıl· 'indıknya dahil olan mr 

nız bir cnıir clc~i1, a~ nı za- nkto· ve studyolnrdn nni:s· 

p;Nt{' C'n.) ·rıni ta111111111ya başliyan sıneına 
aktr;rlerindcn boz:lrırı 

''V akt"ın cumartesı 

fazla çnlhmtyncııl,. 

2 Bug1ıııku kn1.nncının 

il\i mbliııi alacak. 
3 - 1 liç bir :1.amnn i,!'ıİZ 

l\nlmı) ncnktır. 

Bu emirname tc irini gö • 
termcl-tc gcdkmccli. t.:ç durt 

ı:,ıiın içinde binlerce aktor 
indikıı) n dnhil oklulnr. Da· 

hll ohrnıt) nnlnr Ye ... l~kitL nin 
emirname ini dinlemiyeıılcr 

hep tanınnıı~. bu) ıık 'e zen 
gi n akturlcrdi. ('on Cilbı:rt 

hunlnrın bnşındn geliyordu. 

• Ekici., kar:ırını çabuk 't;: 

nr. Derhal 'nzi) eti tctl\ik 

etti \ c Con C'ilbtrti cli ... kııli· 

fı) c etme) i kararln~tırdı. 

Bir ııktor hııkkınc1:ı 'erilen 
hô) le hir hnrar şu neticeleri 
doJtımıbilir: 

1 l·:J,İti,. nin :satın al· 

m1:;- olduğu g:ııecclcrdc :ılcy· 

hinde mıık:ılclcr )'ıızılır. 

2 - Sincmnlnrdn, tiyatro· 

lurdn koııfcrnıı lnr 'erilir. 

J - < > aktonin i~"i1. k ıl
m·ı ıııa çalı~ılır. 

... ı:kiti .. nin imdi Con 
Cilhert 'c nrkada-.lım için de 
bu ..,ckilde ineli) etlerde b 1-

lunmıı ... ına 

'\Cdir. 
intiıur cdimck-

"!•:kiti" bir tımıftan n~ıNnı 

ço~utmı) a çnlı":ırkcn dittcr 

tnrnftandıı inııma sl.!rırnq c
dnrlnrları ile miicndclcye bn~-

Se 11 filimlerdcn 'cyvel ~i·,kilL .incına ile ah\kadnr gu·· nlerı·ne mahsus .. sai :-nntlcri ve ucrcıler hak· 

olın1ya iiizum görmuyordu. kındaki rnlcplcrj dinlenme· 

lamı~tır. Scrmaycdarlıır ınc· 

.llll itilılf urniclcrinl 

dıı unnu~, ' ızi\ etteki t.r ın 
lilti bir 1 t t hı ıı urm :: ır. 
. l\lııc:ıclclc)i ) ıkınd ın ıJ rı..: 

ede hı\mck U/.l re • 1.1\ıt • 
11 11 

rci"i 'c k tıbi un1uın ' 1 11 

)İ\ uca clmiJl:r. '' ll 
/ 1 

J,ntcn c' ~ orkı ın ~11 

cnhtın.ı ıı ıkk lılnıl,tir · 
'·ı·.kiti ~ nclcr '.ıp ılı lı 

ı,ndarlnrın ıkd~krın :ı 11 1 

buııl ırm ~u ıın: t c t 

etmek ınun hundur: 
\ı ı,ınd.ın ol n 

1 
• 

rorh.:rl tc~ıl \tı m ' ' 
l h 

hıl hııltmmı\ ı 

ç ılı:;-nl'tl\t l ım. ıı kr 
2 op ... r thlf ... n 

rın.ı, ınnkinı-.t m 1 ı 

ı rL v ne , :ıkıt olacak, ne 

~ ı lıi t.c,:ı;: rkr l pacıı kt· ~ l Jlü· 

~incma YC tiyatro ayrı ayn f dikten bn kn - Ekiti .,, naınııı· 
j ... Jcrdl. Fnkııt bu icat JTIC\'kii 8 .nema sayı ası , rnı"kt dı le· 

L 
dn bJr te.ckl ulı.i tammak ~ 

:ıı:1 lnı >lıalle,.c c<> ·•P ,.,.. wıblke 1 onul up da ti ynı. o • · ", er.na) d orl orın l 

0

' hilm,ı: için sinema snnayii akti>rlcri 1 lollh•uta ht"""' i-ıcmeme~ıc, onula rnıır.ake- ·ı Lk ıınt\ H c, 

l ile 

'·Ekiti" ecnıiyc ba,ınymcn derhal hn- ıeyc giri,mekıcn inıtin:ı mc<ıle 'l",ce , 
ser""" cdor arı· . _ ı bir clı • 

I· 

• ô .

1 

"'ıicı- re kete geçti. llinüıı sinema - cım ckted u ler. llu ernıp lııı- lnkR< umun> • • ~ ::":":~::.c;:-~n .. ~:.:.o.'-•••••••-••••••••• • ~ • • •.: ~ ·; • ·-~,;·. •- -;. • • • ~; • • • - • • • • • ~ - • • • • • • • • _-,· • • • • • • ·~ .. '~ ~1 r)-lmın:_mJ u ~ 11,J = ıı;:, ""' m»f fJ,..f~ ı <ff l!l='J". ~ frengi kursla- bu frengili hn ıalard:ın ha- Bunlnrda <l• ıgarn pakcıl nnu«n kcıt<li ,ıkardıUaıı Gazi l.öprü ünün ıezyin edile· (i2'$@:~11ilf!.;__;,;..::;....ı~~~ ~':"-"" 1- - rına den dınlanıı crkcklL~dcıı dnha gibi 20 gram tiitun lllC\'- clmıckleri kendi fırınl'fıııda e<ği bıldirllnıiılir. Al 'Rtt ı 
Doktor mar.but ' c nıuntnr.a m tcd•- cuııur. ııtan fıı ıncı !ardan bu ek 111 ek- • Elektrik ıi<l<etile Şehrema- n 

Hastalığı bile bile at- yiye geldikleri için erkek- Tamimler' teblijtler !er için 1 uçuk c<ııof !...zJnÇ ne" ra .. d. • •• d r. yapılan 
ün yeni bir kanaat e· 

1 dındim. dünyanın en 
rahnt5tı ndamlnnn 

do!•torlar olduğuna inandım. Ba· 
f'.\ eclmeden, vak'alatla karşı 
knr~ıya kalmadan insan bunun 
ınutluk bir hakikat olduğuna 
'&iiç inanır; fakat bu, böyledir. 

Elemli bir aile derdi, beni 
bir kaç gündcnberi hastane ve 
do~tor muhitlerinde yaşatıyor. 
Her fclake:in kendine mahsus 
faydaları da vardır derler. Ne 
do.t,ru hüküm. Y nkinlerinden 

birine yapılan ehemmiyetli bir 
aıneliy~. bir t~r-..ftan beni bin 
türlü c:ıdi~e ve ıztırnp ile kıv· 
rar.dırırken, bir taraf tan da 
ır.:·:i1le!•ctia bir üstat bisturisini 
i~ l.a~md:ı gürmek imkanına 
kavut turdu. 

Orhan Abdi beyin gcııiı 
cöhretini duymuş fokllt ~nhsını 
çalı~17ını görmemiştim. Bu ncı 
YcJ:leden çıknn biricik fayda da 
11\e bu oidu. Şimdi artık, bir 
lt>sın gCğsünü baştan Laşa yaran 
geniş, muazzam ynra nın nasıl 
~ifa ve h:ıyat ve:-dl~iııl görmü~ 
bulunu}'Orum. Ne garip şey ... 

insanı yara öld!irüyor, gene 
~·ar:ı dirihiyor. Bıç<lğın ikiyiizlü 
bır siltı.h olduğunu 1.>ılırdirrı, 
nma hem zehir. hem panzehiri 
keı.ki'l nnmlısında birleştirdiğini 
hukadar Yuz:ıiıla görmemiş, dü· 
~i!nmeml~ti:n. Artık buyük ka· 
leın ve bü.) Gk fırça!ıır gibi bil· 
yuk h.:sll:ril ·re de mucİzı·li var· 

ı,ı..ı .. r arasında yer ve ~eref 
""rmeliyit. füı ecı .,•csilenin iyl 

l....ı :flc:tnôan l.iı i de Türk eli 
•n • ı ilrl\. scimnyc·ile b:.~lıyan, y11· 
~v.m ve gitltkçe tekcrnrnülle 
1 üyüyea bir ı~.(i~ssese görmek-

lelerine aşılıyarı ah- !erden daha çabuk iyi olduk- • Sılıhiı·c \"elr;lleti ıar.ı- 'cgri i ahn.lC:ıl.ur. Hu wı- muknv.lcname fiıerine ıid<et 
Mksız kocalar .,ar !arını ve bu hndın lan n he- fıııdan ıııe ı·nddı gı ılaiyc c da icrayı ııcnı et eden fırın- yen!d n ı 000 sokak l&mba 

1 

yeni h.ıhçcde c:urnlıa hns- men hep,ini n ıınmu 1 u nilc ına lliık eden lııf ıı• ıh lı a ı,a- cılardan tuttukları d ukl.:uıl.ı- talik ctmnyl taahhüt etmiıtl. 
r.ınc inde doktor J Jıılôsl kadınlan oldu~unu. ""'"ılığı nunu bu sene B. M. nıcc- nn kir.ı bedellerinin yuzJc Eın•net, k•ı gdmeden evd. 
Behçet beyin frengi kur,ıııı• kocnlanndnn aldıl.lnrmı oy- !isine ıakdiın edilecektir. yirmi beşi nisbctlnde \clb~ h m inzibat , hem de halkın 
gönderdiği doktorla'. l•ç •_Yd'.r !emektedir. An:ak kanunun ınuzal,crc ulmncaktır. kolaylıkla gdip gidebilme i için 
bu kur<a deY•m cıaklerı '• İnhisarlarda ı·c neşrine 1,aJar cpi ıızun Emanet itleri ol'Vell ıtıudiye kadar hiç ıen· 
ilk ıc.-blt edilen kur< miid- • Hu sene misi.et 'c <iyah mu<lJcıc ihtiyaç oldugu için Dun Galata kulesine kon- vırat y•ııılmanuı olan •okaklorn 
de ti bitti~i halde' göriil•: iı1.unı !erimizin çuriiıncnıclc- Şe hruııaneti • bnt.ı gıda ıne- ""'' mukarrer olan ,·akıt komi clektnk lambaları koydur>cnkıu. 
liiıum [izerinc bu ınuddct ıini temin için 

11111 
kirat in- \':tıldı hakkıml:ı yeni tedbir- bım nok anlar ikmal cdıleceğl Elektnk tesisatı kifayeı <tmeyen 

bı·r 3

,. dnb:ı uıat1lnuşur. , i I lcr almak için tctkik.ıtta bu- sokaklara da hn\•ngaza l~mbnl rı ı hi ar idare i taraımc an tel· E · d lçln konulamnmı§hr. Kürenin an· k 

Bl
·r av sonra ku.,.ıan çıka- lunınal.ıadır. «nane! ıpti a onncaktır. ı h bir rılınnııştır. ·ı. · cnk bir .ay sonra yct"ine konn· M 

C •

• 

1

,_ olan bu doktorlar mu - ueuk ıe pastırıı>J gıuı nıe- üteferrik 
"' k .1i ket üzümlerinin l\nnta· ·ı l l k bilece"i ümit edilmektedir. 

teli
·[ ınınta!::ıhırn dnğılaca • 'at J c mc~g11 o ;IC tır. b • 1 l"nbul 

f 
nnıı :q5, sh ııh uzumlcrin 1 ş hr 1 d ... imam ve lıatip 

'

•e 01enılekctinıizde ir:,l .ren· ' " Sucuk ve pn tırın:t ann • e emımetinin stinye e 

d 
kantarına da .. , -, 9 kuruş ı.ık- I l .

1 
I d ı. _ ı_ d m kttbi talebe bırlı~inin i gnl 

. e nctrJci ile frcnı,rı en ivi \'C veni c )1 ece ;: etten inşa euw iği ucton 11:öprü un gı ' dir edilmiştir. " I • b'll d'l 1 I eUı~ı taş mektebe nakletti. 
.. .-,.llı't nesli harnbiyet- ynpı ı u ına ı ı ı a ı, ~.n nçı mıştır. 

n
1ute'"' • lllTI I· J'çi ı 1 O rendi imlze nöre, tac mele· 

. e ollınılerl teridk ede- arap '" a' 1 ı.tıı cdilccckıir. • Beylerbeyi ve Ortaköy en- • ' ıerı \' amiilerin haz1rlırkl,ır y:ıptık- lt'p imam -.·c hatip m ktebine 
cck\crdir. . . 

1
. l I . d * Kazanç \'ct;gİ i 1.ıınunu· miler inin rıhtımları yıkıl mı ya clveı lşlı d...r.ıldır. Çünkü 1 

• 

(
• bn hnscancsindekı cllr l:ırı 'c ımn .ıt ıanc cnn c b'I d ı. 't; " urn l .

1
• J • mm tat ı rntın a l,\Omi·ron- ba lamıştır. Bu nhtımlar daha mehteLin geni<: \'e mutenddit 

, : seririy:ıunıı her \'Cnİ tc5 ,l at vfıcmıc gctır- 1..ular, kendi h ._,ıhma iş \ :ı- f 1 k ~ ve [t·cngt • (!;kleri anl•şılııuşıır. ' aza çö ·tilğll takdirde !amiri odalnn me\'euttur. Halbuk ımam 
.. 80· 100 kişi mutı} ene "~ f'I 1 pnn trıcirlcr, tic.ıret memur- çok ma rnf lhti)·nnnı mucsp oln· h ı. 

gun . . ·n gelmektedir kı rıj!!nma J l şıırap ) .ıpa1..a \ 1 . 1 il 1 ve atip m kıı-hınin taleuesl tcdııvı ıçı . . 'li il . ·ı d arı, \'C ucarı.:t f c :ı lıırı bi- c.aktır. d B L 1 K 1 

k 
rkı, ellısı !renb~ - .imi enn nıt aan az ır, onun ribirinc 1.arıştınlınakıa ''" bu az ır. u ıu ara ta ıya bunların 

1 

• l · 1 · Evkaf idaresi, şlmdıdcn bu- im nı \'C hatip mektebin inin 
dir B · 1 · J ~· nun ônun geçmelldir. ln~v dılere'k lsı ııhul imam 'e .için 1~11" ·et \'C sıya ı uzum- 'uzdcn \ crı:?ilcr b.ıznn nol . 

· ııulôsi Behçet ey, lcnkıı mutıiın mi \t.ırını lll· san, baıan ı.f.1 fazla tnrhc-l)ol:tor ..................... l I • \ldı,.,ımız malOmnttan, E- h tip mektebine ilhakı 'e bu 
_.......................... 

1 
ıfn Jıi,,ar idaresi satın a ara ' dilmcl<l<;d1r. ts . <:-bbat yurd•o•ll ya nlZ I· sor.r, ;mal edecektir. il u noJ, ta) 1 nazmı iıib.ıı .ı mln6nu - 1 :yip tramvay lı th· iki mel<teb!n bir nıokt•p h,ıu .. tır . ...,. • d tli gibi de!!ll. bir nm ln;:..,na baılamak uıun bir de taı m•kl be y«leıtbll«<I· 

e.rıynn l,,ir er d * Tfıtun inhi--ar id m. i- alan , laliyc \'cl,llcti, \it·ı-f ıl· de arcştır ım. . . I \etlere bir t.mıiın gondcr- muddcı için itnkun ız olduğu halıer \erıtmel.ı .. ~.r. 
gazeteci ııı n\ı ~ d d nin Y cnıcc ıgarn nı mııı gra· ı 1 1 Ç '- · • Umum Gırı.nır·ıkl .. r ı ıuclıı· 

IJ·ıç !,•r tar· 'ı ,,'lir uroıı<l7 a l l ıniştir. an aşı mıştır. unırn tıııım ay • .. -ı .,1 aı ı mmı a1a tac.ıöı \'C 20 \ll· • k · b 1 ı 1h R f n el A •-nesse el" <n • Bu ıamiındc tacir, J,omıs· ıır-eh u ı ttın inşa~ !ılıı •- rü ,.n ı at u. un ""'°' 
. ı· •n yabancı m ""ltC:" sat !un sigaralanıı .2.>~ d il 1 l · · l"k L' l" '>'' d- ' ,.. )On.:u, e .ı' ticnn;th. ne :ıun ge o ıstım"' par nı ı.:..-
~ d r.·j belki ü!ltün ur. or.ıınd:ııı 20 grama indiri· aJağı et-J• ' d ı 

1 
t> • memuru ı::;ıf,ıtlannm kimlere mnııete ı:ermi~, Emanet ı c bu 

b l 1 beraber o~ or· . b'ld' ·ı r Bütün un ara ' . ıır edl- lcceğı 1 ırı ~ ı. vcrilcceui uwn lli'llll iı.111 parayı baıka yere snrfetıniş bu-
Inrm tallsiılıklerlr.ae ısr Bu mc ele hakkınba tutun edilmcl.tcdir Bundan snnr.1 lunmaktndır. 

O ...... nrJerl gnr.ılı çehre 1 yoruın. ... 
1 

iııhi~:ırı umum mu< unı hu t:ırifc!erc nazar.m , ı.: rL?İ Halen Emantlln v 7.iyctl 

k U
zta:-ip ıns3n arın }3ehc:.ct bev demi tir 1\i : • · görme , 01 kl - ı tarhcJile1.l ktır. maliye i mu aıt olmııdıAından 

d l 
· 

1 
ık~vetlerinl dinleınc e .- 20 ],uruşa satılan Y C· ert erın ~ ,,, 1 * 1"liyc "k 1 · d c bu ıo;limlttk!tın lem ına tmkl\n 

. 'ı\mft verdikleri şifal e 1 " '~ eıı cıtcr-geçıyor. ,., nice sigara ıırı c a~cn 20 darlıklara bulu lırıııcılnn yoktur. 
. ha <rnJ.-benln ıe·:ki ncnb3 ~ B' · bir o m ıztıra o-- ... l'I grr.mu!r. ır sıgnra . cra al jkndar clic ~\ pir u mim • Gnıl koprn unn in~ edc-
onlar için de bir ifa \·e tese' uzcnnden lıcc::tp edıJmel,tc gondermişur. cek olan f r n ıı. mUhendl le-
~oğll nı!dir ?.. ve 20 sigarahk bir pnltet Şimdiye (adar fmıı ıl. r- rınd n g 1 n 1 ir mckt"P'• pi•-

• : 
2
o gram tutun ihtiva et- dan -buyuk c haf k. nç nın Jhzıır cdılmekte oldu u ıve 

1 ı ' 1 ınckteı.iir. 20 kuruşa atılan , ergi i ..alını rordu. aliye bir çok ım·ıl ııı \ nııpa k prıl· 
Yenice tütunleri \ardır. vekaletinden gelen tamımc: lcılncl ' oOnıunderlc 

rn) n gitmiştir. 
• Ceza m hkenı l"'ri, fl nl 

ecza rnulıııkcnıe u uln kı.ı ı;ııu· 
nun taıbtkme ) frıııl ağu•to ın 
ba lıvnrnktır. 

~~---·--------Mü scf bir 'rtilıil 
nvuz zıblımı7. gedikli 

ıabitarıından Mt>hmct Hu· 
lusi J3eyin rdikn ı Hanını 
muplel:: old..:ğıı hnsuılıktnıı 
relınyflp ol:un y rak lrtihnli 
dnn hakn eylcmiıt~ı. Mer
liun majfc.r t. ~hm t 
Hulu•İ Beyle cfra ı le1inc 
sabır temenni ederiz. 

1t kk J. 
.?::!!!~ 

Kasap (çırsg I ~ dı Mrlıınrt 
O hını. H111• 

k b t'f13 11 \ keı:. 
efendintn 11 11

'" k çabul 
ıı nara ııı • çe n ııım ı:ı .--ı 

oll U 1111, Lı 
Çırak ~k h 

duı, Zd ıa lı o ı ıın 
çıkarıyoı ıını. ot' 

Cr. topt•---
Gaı dr 1 l:ı: J S r 

1 J :.ı ıın ıı, • 
1\ fal nın c d ru , 

lcurkonuılc ,apken 
1 

dinı nıi? Hur ecl"" 
H pr aıı• t , 

rint· 

B ksaı 1110 • 

milel .r m un 1' d r. 
Hapr d~·· ırı 
0)le) r 1 l 

bmlnl konuın10' 1 

" 
K11dın 

un ıa 
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"""' 
Frans z .~azeteleri ;n~iltereyi tehdit ediyor la! 
:-.0-~-;~-:n~~;:-a-:e-:· -1[ ya'Jb~3At~I LAhi münakaşaları 

,nüstemiekeieri 1 berdevam 1 
(;eçcıı nisanda Doktor 

, ~a kadın ya pöra ı • 
1

, Uç cerh ııak'sı oldu ! • ... 
~alır mütaıı:ı.;sı,lar mü/,ahra- il 0 1• ı• f k •ti • ~ tını inkıraa u~rauıcak nıalıi- , üçü1?ünde sebebi .bunlar ngı iZ ma ıye nazırı a Si erın 

, Duıı şelırıınızıae t:ç cerh 1 • b fi • • d .,. • t• k • 
yetteki r:ı;ıonınu kaleme v:ıh'ası <>lıııuştıır: nıs e erını ef!ış ırme ıster-
ahrken bu r:ıııorun tıı mü- ı _ ı·ıas~oydt ça,.şı cadde- 1ı ken Fransız maıı·ye na'zırı ak-
ninı aksamını rnbık _.\!·nan , j ı<le lıeivacı Alırrı~t ustamı: 

,mistemlekclerinin iade;i nıci- Çıragı Osman ile ııenışiresi ' sini İ5hafa Çölle.maktadır 
desine tahsis ctnıi,,tL d k' b' t 1 Y Satılıııış, köylerin t ı ır ara Uhl, 8 ( A. A ) 

Doktor .;ahtıa rııponı n~~· yüzünden knvg:ı. etıııişlcı, ÜS· Maliye encüqıeninde M. Snowden, Yung planının 
rcdilmi~ o!nıaklıı beraber, ıııan Satılnıı~ı bıça~la :·arala- derpiş ettiği senevi taksitlerin yeniden tetkikine 
5onradnn istih~ı..1 olunan n1a
!1)nı:ıta bakılma bu rupordu 
";\histtınlck ;\tın i~letilme>ine 

iştirak hakkının lıah~i,. talep 
cdi!mi~ti. ~iıpht,iz ki bu ;ekil 
>abık nııı>teııılekeleriıı iade 
rnıı cıılcp şeklinden çok 
ıııtınl,tir Cıinkii ,\lmaı;1 :•bu . . . 
slıret!e yııl .. ız J •J r ~ teki 
m(:.tcnılckckrindcn dep;il ıl\-

111 ,rnnuınd.ı \laYCrnyi ephar
daki biitiin nıllessc>elerden 

i<tilitdc erndini ileri sııru-

1Ndu. 
."ılnıan ınlitahıı»ıslıırı daha 

.<r.nrn Yerdikleri raporda 
"'llli!Cnılck<\t mes l'lesinden 
h:ıh ctmi~leı«e de bu fikrin 
rir çok :\lnı·ın iktısatçıları 

Ye ~)asi rcdillcri taralıııdan 

Pılidafaa edildiği ~ıuhakkıık-
tır. 

ffali h:111nln de\'am eden 
i.ıihı konfcrnnsında Yung 
plnu ik "Sar" ye "Ron" 
mıntııknlarınııı işp;allcri ıne>a

lli hallcdildikteıı sonra Al-

ıııışıır. memur tali bir komisyon teşkili hakkında bir karar 
2 - To:,anedc h:ııııal Hlıst- sureti tevdi etmiştir. Mumaileyh, hükumetinin, avam 

yin ilo Salih :.r:ısıııda kadııı kamarasının ve İngiliz efkarı umumiyesinin muzaheretin-
yüıündeıı kavga çıhmıı, Hi1'eyin den emin olduğunu ve bu karat suretini müzakeratın 
yaııımla taşıdıği lıçakla Sa!ilıi hidayetinde mutlak bir şart olarak ileri sürdüğünü ilave 
ağır sıırefte yaraiaııııştır. etmiştir. M. Snowden, İngilterenin m~nsifane bir mua-

;,\mıh hbst:ıııtyc yatın:mış, mele görmediği taktirde eski itilafları yeniden tetkik 
carih yakalaıımıştır: ' • etn-.ck hakkını muhafaza ey'.ediğini söylemiştir. 

3 -- fatihte Maııisalı Meh- M. Şeron, cevap vererek İngilterenin yapmış 
ıııet paşa mahallt>iııde otııraıı olduğu fedakarlıkların kat'iyen inkar edilmediğini 
19 yaılannda Lütfü bir alacak fakat butün muhariplerin yapmış oldukları (.ı,dakarlık· 
;ıizüııden Na!i ısıııiı de bir si 1 !arın da pek mühim olduğunu söylemi1şlir. Mumaileyh, 
ile kavga etmiş l'e hcn<lisini. 1 Fcansanın mütahassısların vücuda getirdikleri eserin 
bıçakla soi l;oiııııdaıı yaralamış, tahrip edilmesine kail olmıyacağını ve böyle bir tahribin 
kaçnıı~t:r. Nail Jıastmıcye yat;- neticesi bizzarure senevi taksitlerin ve tediye usullerinin 
rılnııştır. yeniden tetkiki olacağını beyan etmiştir. 

Kazalar M. Prelli, ayni mealde idarei kelam etmiştir. ltalya 
~!ör Cnrcıı ı idaresindeki kendi yüzdesinden hiç bir tenzilat icrasına muvafakat 

otomobil Beşiktaşta 12 yaşuıda ctnıiyeeektir. Mumaileyh, heyecanlı bir lisanla M. Snow-
hüviyeti meçhul bir çocuğa dene hitap ederek vaziyetinin neticekrini teemmül ve 

derpiş etmesini rica etmiştir. M. Jaspar, Fransa ve İtal
yanın davasına müzaheret etmiştir. Encümen, cumartesi

çarpmış, çocuk eheııııııiyetli ~li

rette yaralanmıştır. ifadeye gay 
den evvel toplanmıyacaktır. 

La Haye, 8 (A.A) - M. Snowdene cevap veren 
M. Şeron, bilhassa şu sözleri söylemiştir: ı3iz Y•.ıl'Jl' 
planı sahasında sabitkademiz. Bu planı, ameli olarak 
münakaşa edilmesi gayri kabil bir eser olarak aynen 

Kütahya Noterliğ! canibi 
aliaine 

Kütahya Balıke>ir hattını inın 1 

eden Yoiyos Berger ıirketinın 

nakliyau mütahitliği ıenklerim Sii . 
leyman Efendı ile Nazike Hanımın 
umuru maumel:u şırketteki hıyarıct

lerine ve muka,·ele mucibince nak~ 
liyalı ıdare etmek bana ait ıken 

salahiyeti mezküreyi benden nez 
ederek nakliyaı umurunu kendıleri-

nin idare edememeleri hasebile 
nakliyat Y olyos Berger ıirketiııin 

m•tlubu veçhile ceryan etmemekle 
beraber zararla neticelenmesine ve 

bu halin devamı büyük bir zarar: 
malı tevlıt edeceğine mebni bil 
mecburiye bugünden itibaren terk 

elliğim cih<tle gerek bu husu•un 
gerekse Nazike Hanım Süleyman 
ve Cnvil Efendılerle nakliye iıleri · 
nin tedviri için aktettiğimiz şirke • 
tin fesh ve lashyei hesabı içın 

mahkemeye müracaat cyledi8;imdcn 

kendilerinden alınan avans :ıkçaıile 

mubayaa edilüp şeriklerimden Na -
zike Hanımın \'C~ili ve mahdumu 

ıirkeı tabibi Salıh Zeki Beyle di -
geri Efendızad. Süleyman Efendı 

yedınde bulunan elli ıki ad•t çift 
atlı nakliye arabasile beı adcı Forı 

kamyonuna veıaıtı mezkürcnin şir

kete aidiyeti mukaddema verilen 

beyanname ile ikrar edildiği cıhetle 

tes•hup etmeleri hususunun ıebli(i 

olunma~ını \'C memuriyeti cliyele • 

rinden musaddak olan yirmi sekiz 
haziran 929 tarih ve 1823 - 872 
numaralı benimle Cavit, Süleyman 
Efendiler ve Nazile Hanım arasın· 

dakı nakliyat iıleri şırkelininde 

münfesih olduğu hususunda alelusul 
ilan edılmcıini ve altı nu~ha olan 

nıuıı ınurnhhaslarıııın mcıs

tc:ıılck:\t meselesini ileri sur-

rı muktedir olan yavru etfal 1 
hastanesine kal<lınlıııışlır. , 

§ Şoför l(eıııaliıı idaresindeki j 
oiomobil madam I<atinaya çarp
mıştır. Şoför kaçnııştrr; 

Yaıngın 
kabul etmemiz icap eder. Aksi takdirde tamirat mese- bu ıebliğ•tlardan bir adeJinin 

nckrine intizıır olunabilir. 
Harpten ınubddem Kay

ser \'ilhdıniıı •ııiitenıadi nıt

':ıisi t\lnııınynıa bir çok 
1'Hİ"1:emlekekr temin eylemiş
ti: .Afrikada ~·l'o~o.. " Kanı
nın~ :ıarkl ı\frika \'e cenubu 
g:ırbi Afrika n11i,cemlekeleri 
\Jkyamısyada, Bahrı muhiti 
,:,:birdeki bir çok takım ada
;,,r:.ı Yeni Kincnin bir kısmı 
ı\s ı Rdıı Kiyao Çeo körlezi 
5C\'ahill Alınıınyaya aitti. 

, Yersay., muahedesi Al
bu ııılistcmlekelcr-many:ıyı 

den mahrum bırakcı. Şarki 

Afrika, cenubi Afrika, To~o
ıı.ın bir kısmı \ e Alman 
\eni Kine>i lngiltereye veya 
Dum'ıı"olarıııın mıındası altı
na ginİi. (Jkyanusyadaki ta
kım qdaları Amerika ,-e Ja
ponya paylıı-:cılar. Ka!'llrim 
ve. T0gonuıı bir kısmı Fran
sızlann eline geçti. Filhakika 
bu müstemlekeler, işgal eden 
lıükômctlerin ancak mandası 

altında olup bu manda Ce
miyeti Akvaıııca istirdat ve 
dl~rr suretle te\'dl olunabilir. 
!\!aamu!ih Cemiyeti Akvam 
medisinde aza olan manda-
terlerin bun:ı rıza gôsterml
) ecekleri muhakkak addedi
lebilir. 

ı\lmnn nrnhaflli bu vazi
y.c ksrşısmda arcaya yeni 
bir iormiil atıyorlar: "Avru
pa:ı mıistemleklerin milliyet
!trir:e ve ınilll lisanlarına 

bakılmaksızın Afrika topra
p;!lh'-< aynı lıııkııka mazhar 

olmaları .• 
l\iaamulıh bu açık kapı 

slya~cti ~imdiye kadar nere
de tatbik edilmişse iyi bir 

' 
ntt!ce vermemiştir. Fasta 
1906 dan 1911 re kadar 
yııpı!en beş senelik tecrübe 
blma delildir. 1 

Üçü::cü bir ~ekil vardırkl 1 
bu da imLiyazlı kumpanya- 1 
!arın ı;abık Alman miistem- , 

liklıunda lktısadi faaliyeti r 
idare eylemeleridir. 

Bu şekil kabul dahi olsa 
manda altındaki araziden 
hangilerinde ilk yapılacağını 

tııyin sırası gelincy anlaiınll· 
nın pek ıuuŞkül olacağı mıı• 
hakkak.ur. • 

•• 

Dün saat on ikide Üsküdar
da H:,sna liatuıı ınahailcsir.de 

Süleyman beyin sigortalı evin-
de : yaağın çık;nış ve söııdiııfıl

ııı üıtür. 

Bir adamın parmak
ları koptu 

Topanc rıhtımına yanaşan 

(:aııakkale vapuru Yolcuların-

dan Bursalı Enver efendi va-
purdan çıkarken sol elini lum
baz kapağıııa sıkıştırmış, üç 
parmağı tamamen kopmuştur. 

Yakalanan şakiler 
Zabıta I<ocailinde şakavet 

yapan Recep ve lbrahinı is-
minele iki kişiyi yakalamış, Ad-

liyeye tesliııı etmiştir. 

Hırsız Ando11 llmandan1 
geri çevrildi ı 

Mütareke senelerinde lstan
bulda bir çok sirkatler yapan 
beynelmilel lıırsızlaı dan An don 
iki gün eve! başka bir nam ve 
sahte pasaportla ıelıl'imize gel
mit , fakat kontrol esnasında 

polisler tarafından tanınmıı,şehre 
çıkarılmıyarak aynı vapurla Se
liıniğe iade edilmiıtir. 
-·----·--· 

İtizar 
Münderlcaııımzın çokluğuna 

mebni • Çorçilin haııratı • 
tefrlhmız dercedilememivtir 
Karilerimize itizar ederiz. 

1
• G

1 
illcııc 'b;ç•~lırı Shcffi<ld çce 

ıg ndcn mamOl, ltcskio yUılU ~c 
pek s11t;lamd.n. 

Yola çıkn1aıdRn tvvrl bunlar• 
da~ .bir pa'kı:t almanıZl dcrhatır 
(dUHl, 

Qillette 
TlyatJ'o •e SlnenuJar 

İnkılap Uatroau.: Sarı Y.~r 
aıle paıkında bu ~m: c~ 

KANUNU ' 
' 

lesi hakkında Cenevre protokolunun istediği veçhile tam 
ve kat'I bir itilaf elde etmek mümkün olamaz. Eğer 
lngitere, planın mekanizmasına dokunmadan bazı tadilat 
bulabilirse müşahede ve mütalaalarını dinlemeğe ama
deyiz. Fakat senevi taksitlerin ve bilhassa Fransaya ait 
hissenin şu ve ya bu suretle tadilini kabul edemiyece

ı 

ğimiz gibi bu hissenin tahsisi şeklini de değiştirmeğe 
muvafakat edemeyiz. Madamki M. Sııowden, kozunu açıp 
ortaya attığını söylüyor, biz de açıkca kendi kozumuzu 
ortaya atmalıyız. Bize mütahassıslar planının yeniden 
mevzuu bahsebilmesi teklif ediliyor. Açıktan açığa cevap 
veriyoruz: Buna muvafakat etmek kabil değildir. Nihayet 
Snowden teklifi hakkında hiçbir karar ittih~z ~di!me
mişlir. Encümen, M. Tituleskunun teklifi üzerıne ıçtıma-

ını cumartesiye tehir etmiştir. 
La Haye, 8 ( A.A )- Siyasi encümen saat 16 da 

toplanmıştır. M. Henderson encümenin mesaisini 6 eylül 
1928 de Cenevrede ittihaz edilmiş olan karara istinat 
ettirrııesi lazım geldiğini hatırlatmış, mesainin süratl.e 
devam etmesi için temenniyatta bulunmuş ve bu mesaı
nin istikbal için haiz olduğu ehemmiyetten bahseyle
miştir. 

M. Briyan ile M. Ştrezmanın biribirini müteakip 
tahliye meselesi ve iki encümen arasında mevcu.t rabıta 
hakkındaki noktai nazarlarını teşrih etmişler ve ıcabıııda 
mütahassısların muavenetine müracaat' sureti.le. u~umi 
tarzı haller elde etmek hususundaki azimlerını ızhar 
eylemişlerdir. 

Snovdenin kücumlıırı 
Llbl, 8 ( A.A ' 

Mali encümende mühim bir münakaşa bas göster
miştir. Portekis ve Sırp murahhasları yüzdelerin 

yeniden tetkikini talep etmişlerdir. M. Marinkoviç 
beynelmilel banka meclisi idaresinde bir Sırp aza bu
lunmasını istemiştir. 

Bunu müteakip M. Snovden Yung planına kar~ı 
veziyetini vahimleştiren beyanatta bulunmuştun Mumaı
leyh lngilterenin yapmış olduğu fedakarlıklardan bahset
miş ve netice olarak Yung planının derp~ş etmekte 
olduğu taksitlerin tevzii için tali bir komıte tesisini 
teklif eylemiştir. 

Ştrezman nikbin 
Parl• d <A.A) 

M Ştrazman, maliye encümeninin umumi müza: 
• kerat esnasında ortaya atılmış plan malı 

meseleler hakkında bir itilaf elde edeceği ümidini izhar 
etmiştir. 

Frıınıızlıır tehdit cdiyoriar 
Pari•, 9 (A-A) 

Lö Jurnal yazıyor: La Hayede bir inkıtaın netice
leri bilhassa lngiltere için okadar vahim olacak

tır ki son dakikaya kadar aklü mantiira rücu etme
sine intizar edilmektedir_ 

Efganistanda anarşi ve ·iğtişaş 
Peşaver, 8 (A.A) - Efganistanın şa•k vilayetlerinde 

anarşi ve iğtişaş hüküm sürmektedir. Birçok nüfuz sahi
H kimselerin Kabil hükumetine adı mutavaat etmek 
fikrinde bulundukları söyleniyor. Kabilde fevkalade bir 
heyecanın hüküm sürmekte olduğu da rivayet edilmektedir. 

* Liyon, 9 ( A.A ) -
Franche-Comte havalisinde 
müthit bir fırtına olmuı ı 

ınah5ulit için hakiki bir 
felaket teşkil etmıştir. 20 
nahiye mahvolmuotur. Rüz-

Kütahyadaki idnrei mahsusasında 

ikamet eyliyen Y olyos Berger ın -
ıaat ıirkeııne tebliğ edılerek bir 
nush:ısının da bana Ycrilmeıinı ve 

üç nushasınında İıtanbul ve Küt ah · 
ya gaz.etelerile ılanını mcmunyeti 
ahyelerinden rica cderım. 

6 agusloı 9 29 

İnşaat \ olyos Berger ıirketi nak
lıye mütahıdi ve Nazike Hanımla 
~·üleyman ai}.anın şeriki Macar 
ıaba<ındnn ~ 1. .\ larko Goldııayn 

Yolyos Bercer inıaat şirketi mü
teahhıdı ve Nazike Hanımla Sü -
leyman ağanın ••rıki Macar t<be -
asından Mösyö Marko Goldııayn 

ıarafındnn ışbu fe•hı !İl ket teblig -
narnesinin hır nü!tiha~ ı dosyada hıf1.ı 

sahibi protestoya ita kılınacak diger 

nusholarile nılihıehidülmal oldu~u 

bilmukabele anlaşılmağla iıbu pro -
lesıo ilan için lııanbulda V akıt ga
zetesi müdüriyetine Ha kılındı. 

Bin dokuz yüz \lrıni dokuz &e· 

nesi _ağusloııunun altıncı salı günü. 

6 ağu•tos 929 

Kütaya noteri Behçet 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
gar bir çok evlerin damla
rını alıp götürmüş ağaçları 
ve hatta vagonları devir
miştir. Hasarat 50 milyon 
tahmin edilmektedir. 

* Viyana, 9 ( A.A) -
20,000 kişi, memleketin 
selametini arzu eden bütün 
halkı toplamağı istihdaf 
etmekte olduğunu beyan 
eden " Heim Wehren " 
cemiyeti rüesasının nutuk
larını alkışlamışlardır. 

* Bombay, 8 (A.A) -
Bombay teşrii meclisi, 
Bombayda ve varuşlarıııda 
tehtitkar nümayişlerde bu
lunmanın kanunen tecziyesi 
lazım gelen bir cürüm 
olduğunu natık bulunan 
kanun layihasını birinci 
kıraatını miiteakıp kabul 
etmiştir. 

* Paris, 8 (A.A) - M. 
Poincare ilk defa olarak 
yataktan kalkmıştır. 

* lstirazburg, 8 (A.A) -
1 mayıstan beri grev ha
linde bulunan nakliye ame
lesinin hepsi kayit ve şart
sız işe başlamıştır. 

* Atina, 9 ( A.A ) -
Meclis, emirname ve kanun
ların neşri hususunda hü
kumete vermiş olduğu me
zuniyeti tecdit etmiştir. 

( "Va&t,, en- lıiAaqeled :J 
Yalancı Nambok 

- Cek Londondan ~ .. 
1 götürdü, yatırdı, üstünü kOTS -n.,, dbnkü ı•1ont&da-

Bir kış günO bu balıkçılar 
köylerine dönti\•orlnrdı , bir 
fırtına çıktı. Cemi kayaya çarptı. 
battı ; hepsi boııuldu , bir ben 
karaya çıkabilmiştim. llu sahılde de 
beyaz adamlar vardı . Bunlar 
biz!rnkilerden çok büyük evlerde 
yaşıyorlardı. 

Bıırada onlarla beraber ya
şadım, dillerini öğrendim. Ça
lıştım ve paralaıını oidım. Siz 
paranın ne oldu~unu bilmezsıniz. 

O pek iyi bir ~ydir. Elimde bir 
bastonum vardı , kaç kiıiye 

rasgeldimse onun Uzerlne lıaret 

ettim. Sonra •i7.e söylerim. 
Bilahare dahs lieılere gtttiır. 

ve yolumun Uzerinde iki uzun 
demir parçasına t.,adüf ettim ... 

Opikuan , sözünü kesti: 
-- O halde .en zengin bir 

adamsın! ~ünkil demir pek pa
halı bir ıeydir. 

Bir insan ondan bir çok 
pıçaklar yapabilir. 

- Hayır, o demir benim 
d<ğildı. 1 

Eh mad•mki yolda bul- 1 

dun, senin malın nlrnuıtur artık! 
Hayır beyaz adamlar 

onu oraya koymuşlardı . Bunla! 
okadar ~zundu ki kimse y~r.n

den kımıldatamazdı. 

Ben onların nihayetini göre· 
mi yordum. lliı den bire dehtcth 
bir görülıii işillim. Bu hatların 

üzerinden büyiik bir yabani 
hayvan geçti. Bu hayvan bir 
tane Morin<• ba!ı4ı kadardı. Bir 
gözü vardı; gürültü ılc nefe9 

aldığı 2.aman duman çıkarıyoı · 
du. Bu hayvan geçli v~ f ~na 
hiç bir ziyanı dokunmadı. O 

memlekette hiç kimse bundan 
korkmıyordıı; hatta k.dınlarla 

çocuklar bile. Biz M"11 köpek
lerimizi çalııtınyorsak , onlar da 
bu canavarı çalışlırıyorlar. 

Opikuon sordu: 
- Peki bu canvar nasıl 

dünyaya geldi? 
Bunlar doğmazlar, beyaz 

adamlar onu demirden yaparlar. 
Bunu taş ile besliyor ve su 

veriyorlar. Sonra bu taşlar oteş. 

su da buğu oluyor. Onların 

burun deliklerinden çıkan nefes, 
işte bu buğudur. 

Halk haykırdı: 
- Bize baş~a şeyler anlat 

Biz bundan bir şey anlamıyo-

ruz. 
- - Pek ala ben kendim 

bu r.anavarın içine girdim, bir 
çok köylerden geçtim nihayet 
deniz kenarında büyük bir kö
ye geldim. BuraJa okadar fazla 
adama rastgeldim ki elimdeki 
çeteleyi aımağa mecbur oldum. 
Bunları saymağa imkan yoktu. 

!lir adam itiraz etti: 
- Olamaz, yalandır, dedi, 

deniz bukadar adamı beslıyecek 

kadar balık veremez. 
- Lakin bu iş böyle! çünkü 

ben bunu kendi gözlerimle 
gördüm. 

Nambok bu sö7.den oonra 
esniyerek ayağa kalktı ve dedik!: 

- Ben uzun bir yoldan 
geldim. (:ün çoL uıundu , yo
ruldum. Uyumak iotiyorum. 

Bask vavaıı kendisini eve 

!erle örlh.I. Nambok heıııeP ut 
kuya daldı . 

d ııl
Ahalı . ateşin etrafın a 

ı~ 
dılar, uyumadılar ve bir ıııe< 

~~~~:ul:~- ~~=~k~n~;~:~~: 
uyandırdı -;c dedi ki : 

- Biz seninle çocıJ.1-~ 
arkad8ftıl. Bir arada oynadıl' 
Dalıa •«nr•l•n av avlaııı~'' 

·~il 
balık tutma~a beraber gı 

Bir defa .en hayatımı kurtardı'· 
Fakat. senin böyle yalancı ~ 
mc.na çok müteessirim. Biz stil~ 
hikayelerini bir türlü aolıy•"'' 
yoruz. Bunlara inanamıyorııl· 

Onım ıçin ser. bi1.i bır,kıP 
kitmelisın ki bqıınız ve k,Jbf 
miz dinç hlsııı 1 sen b~ 
hortlaktan başka bir t•Y deiı 
ıln. Senin bize bahsetıiğin b& 
yok köy hortlakların koyodiW· 

Orada lllülerln ruhu yaıor· Sıl 
dönüp geldin, fakat ölüler ~ 
dönmemeiidirler. Bu. bııim I~ 
ye uğursuzluk getirir. Sen bil' 

terketmeltsin. Haydi bakahfl'• 
sandal hazır, seni bekliyor! 

Nanıbok , gayet iyi taıııdıl1 
bu halkın Nuh diyince peygıır' 
ber demiyeceğini biliıdi Ay~ 
kalktı. Sahile gitti. Hava .~~ 
ortalık karanlıktı. Sahilden t~11 

bir riizgh esiyordu. Narnbol 
•andala girdi. Opıkuan seslePdl· 

-- Sen denizden geldi"• 
suret1' deniz~ gidiyorsun. Bu 

J~· 
kanun da yerini buluyor, il o 

zelivorl 
Annesi ihtiyar BaskvauY•" 

haykırdı· 

-· Allaha eıııaıwt ol oğlui11 
ı 

sen beni dUşiind~n, hen de s•0 

düşünüyorum. 

Opikuan parlak şalı 

omzundan alıp f!rlallı, 

attı ve: 

- Bu bir gölgeden baık' 
bir şey değildir ve gülgeltf' 
de vilcudu ısıtmaz! dedi. 

Baskvauan ağladı. 
Nambok sandalda ayağa kail' 

tı ve l<ryat elli: 

- Ah, Baskvavan benim nr.P" 
cigim. Sesimi işitiyor mıı•uıJ 
Sandalda sana da bana da Y'' 
var. Gel benimle, cenuba gtdt' 

hm! orada soğuk yok, yiyecıJ 
bol orada yaşamak çok kola1 
İnsanların göreceği işi demirle' 
görüyor. 

Bask vavan, benimle gel 1 ' 

Kadın . bir an dıi&ündli '
1 

sonra dedi ki : 

- Ben ihtiyarım oıııuııı ' 
. k· 

nerdeyse öleceğim ; fakat ı·• 
tinden evel ölnıek istenıiyoruıfl· 

k r· Ben ihllyarını, oğlum ve 0 

kuyonını.• J 
Sandal, deni1e açıldı. Bır ııı 

hüune.I göriindü, Bir an •aııd•~ 
daki acl•m aydınlandı , ,,,nr' 

tekrar karanlık çöklii. Sahilıll" 
kilerin hiç st•i çıknııycrıl~· 
Yalnız riizgarın dalgal.r ütl" .,. 
rinde çıkardı~ı fıtılıı iıe nıM111 

rın ıesleri duyuluy..ırdu. 

Çeviren: M.N. _ ./ 
- ::=::::--

Emniyet sandığından : 
Halka her türlü kolaylık gi:sternıeği sandık vazife bilir. fııııj· 

kini ipotek gösttrcrek S.1ndıktan para istikraz edecek ınüşterile~ 
den lş!erini bizzat türenıiyenleriıı dellfü ve komisıoncu ~ibl 1 '1 ı ri\teıı bnı hin selere nıt:racxatla fuzuli masraf ihtiyar etnıeJ. 
oduklan nazrı itibare ~lınarak bu kere Sandık bu gibi muşte~; 
!ere kolaylık olmak füre mahsus ve mııv~zıal memurlar ta) J 
etmiştir. Vergi ve belediye ve Tapu idarelerindeki bu Jpel~e 
muanıelesiniııi bu meııııırlarıınız vasıtasiyle yaptırabilecekler ~ 
kendilerine ücret ve aidat namile bir şey vermiyeceklerdir. Jıl 
kadarl:ırııı malünııı nlnı>lc üzre iltııı. keyfiyet oluııu.r, 
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IJS 1760 7093 ,Huntkaptda Tı..-.. Sill,_" 
• •thıl'•'wle 114ekll 
Bakkal '"e kadJye sokağmda 
estt »as mü.kenet ss-
15 aıilbrrer ve yen! 43. 

~looıın .... 

4a. a9. 41 numualı y.-lş 
arşın arsa üzerinde ikl dük· 
klnı ve y~z yirmi al$Ul ar• 
üzerinde k!rgtr iti katti 
dörl oda, btr sofa bit 
•UtfaRI ve öa ve arta ~ 
raflnda Ud dükktnı M'Vi 
muhtacı wnlr blT hanenlo 

Mah.mLll A* 8. 
aaıaaım. 

&30s 1098i 9886 Kadı köyünde Ziiltriipeş& _.. 
Jıallesinde Kalamış sokatmda 
eski ı S ve yeni t8 nl.lmk 

ral iki YiiZ on arşın eısa 
t • 

~erinde bodrum katı tlrgir 
diğerleri ahşap ~ 
üzere lkl buÇUk tatta oa 
tki oda. iti sofa ve yiiz ytntl 

.. _.-ı-.ı.. blrmutfıat 
~ıa arsa u:sn- .. 
bir ahır ve dokuz yuz set· 
sen üç arqtn bahçeyi h.l•I 1 

\ 
\ . 

1 
YANT 1 Q 1ts.tos 

ikinci katta dört • btrl 
kuçuk iki sof ayı ..,e. üçtin<.iı 
ko, dört oda, ı :.c> 
Yt en iblte bir çatı oda" 
N 'c kırk arşı• ild kur
nalı hamam\n tamamjle :y~ 
mi ır~ında bir nucı vt 
yet~ be~ arş•n bah~yi ,.e 
derununa arl rusaf tmaŞUra 
maile:dzln uç rubu ltbst lnl 
had iki böluklü. blr )ona· 
im tlmıtfftt Mlrh•t sJ"' .. Met~ 

Y;Clll v~ Bc•ıs~ lanı n)lar 
ıae 2'2 1 S87~ Rcylcrhcylnde · Buf1ıaoi)C 

nıahallcsiade eski ll})it ~ 
\·c yeni Tışocagt okıgt da 
c ki 2 mukcrrer 2 tM.k<:rrct 
' t tni ~ 1 O numaralı ye 
) ctrui~ dört ..-~ın ..-.sa hM-
rindc ah~ap iki .katta uç oda 
bir koridor, bit mutfak ye 
iki ıuz doksan dokuı a"'n 
bahç)İ \C ditU ~k~ a~ 
arsa ti7.criıxle ıh.şap bir tat. 
ta bir oda. bir nautlak. v.._ 
uç yliY. yirmi dört arsı..n btt\lk 
çcyi ha\i iki ha.ouvn tama-
mı. Hüseyin Ef 'e Şakire H 

555 1010 17391 Ueyoglunda &drettin ~
haUesimk Y enlyöl ~~ 
de e,.L.i 19 v~ yeni ı 7 mr 
m~rllh aluuış arştn arsa Ü7.e· 
rinde kirgir ikl katta ikl 
oda. biri ufak olmak uzcre 
iki sofa. ~ak_ bir n\Utf U 
bir hanenin tamamL Remzi A&a 

b1r ti;fkün ıamaını 
Fatnı• Süreyya ve ~« Hanımlar H.50 3836 17 50~ Kadıktiyiindc Osmanağa ma· 

hallcsinde eski Hüdavc:rdi 
a 14 1203 ı 0341 Ostüdarda Julgudud• A=~ 

"-11~46-1. 
f~3 n~alı dörtyiiz otuZ 
arflD arsa Uzcriolk Urgir 
iki ahır ile bir odayı ve 
seksen &l1'D uzertnde lkl 
U. - odayı .. vl bir fı· 

4505 8126 

' Joo 1070 

195 

ranın tamamı 

10642 
eagaloğlunda Cezrlkasa...
·şa mahallHindc Mollalen...~ 
sok:ı~d:ı. eski t O ve yetti 
!\4 numaralı ik\ yiı7. doksan 
ar:;m ar~a üzcrlnde Urgir 
üç kıtlta on o<la, iki . ofa. 
bir mutla~ lıir kuyu Ye 
yiiz sckı.en iki acşın bahçe· 

1sıui} ağa 

yl haYi bir hanenin WJllmi 
Suphi B. Emine lkhlce H. 

12607'. E.ı:eı\ koyünde l91 yatağında 
c: ki 77;;1J.78 ve ycnl 9~34 
oumarah iti yüz yetmiş iki 
U~\fl arsaJ.a blc ~ bCI 
kUı,giı dlt,«i ahşap olmak 
üzere iki buçuk bltlı on 
bir od:-, i' ı--ofa, bir ınu.clilık. 
iki ku)U \C on dö~~ 
u~ evlek ) ii:t. )'~rm~ ~ 

. 11 arar.iyi 11ıav1 bir k.Ofl· • . 
:. tamamı Hacer veNactye 

,~ Hamkle HanımJar 

"43 ~)« ~- ffaYt'" ~da 1 eski ve yeni 12 mukcrrcr f 
ıtlPlikerl'tr n 6~69 barir.t 1 
aumarah doksan arşın arsada 

625 24-08 

1:; ıo 3000 

·c Haşırcı başı Shkağtnda e~
tl ı · ,.c yeni 42 ttumar.l. 
~·iiz doksan &r~\l arsa ~~ 
rinde ahşap iki buçuk k8tta 

oa bir oda, üç sof~ blr 
mutfa~ biı' tuhambalı ku)-. 
ve elli ıuşın üztdn{le ~ 
mutf ı.k 'e çamaştrlığı foıvi 
bir hanenin ramamı. Ahmet Cc!alettln 

ye AU KetJ>taletdn Beykr 
13355 Kııdıköylim.le 0=-m~nağtı nw· 

hatJegndc eski ve;: yeni 
Nisk ~ eski 2 ..... 
kcrrcr 'c yeni 36 numaralı 

bliylik kı nıl yü~ on •l'Ş\• 
1153 üzerinde ah.şap iki bu· 
çuk katta yedi oda, bJr ~ 
fa, iki mutfak diğer kısmı 

=~"J~~ 
la iki oda. bk sofa. tık 
mutfak. blr m...şterek 'kYf~ 
ve ~·uı ytrrni arşın halıçeyf 
ita' t ikl böJiikfü bir ltanenfft 
ta...- c-ıl~ M~ 1,\tdlye 11 
NckmcC Salfet, M:.düf• lıı:emaıl ve 

lbrabiın Necati Be1ler 
18S81 Unkapanında Haraççı Kara 

l\lchmct bey mahıllc:-i~ 

' 
l nkapanı caddesinde ~ 've y~~ J ....,...Lt.yft· 
llliş dört MŞt" arsa li.,.._ 
de k•"'r iki katc.ın ibarft 
arkasında bir mutfajtı Ye 
laedode bir urak odıp 
bavt bir c.lukkanın \amamı. 

~talka H blrl kir gir dieeri ~ olmak 1 
öıere iki k.lllf:ta ~ ~ bir 
sola.. bit mudab. bk ~ •ZO 
iı.ç c.vlek üç yüı oa acşaa ~ 

1387 18714 Beylet'bcyJ'* Bostan(:~ 
mahallt'Sindc v•ur Jskelesf 
~nda eski 10 ve yeni 
ıs. numarah haııem bsrru 
dört yuz arşın ar~ lizcrinde 

ISs H4 

ags 1895 

araziyi havi alt kat taksfııtatJ ~ 
ll)C\'Cl.lt vt _.pp bsnaı ltrMI lı 

• ~M-nm bk hane- ı 
cddırıı:t 11-·- r--l a ~ ~ Jcbmel .;J41U 

n~n. ~ Arpa emini 
1 iiSi \ e~aJlesiııde esli 1'opbpı 

ma ·tai ·ropka?l yukuş&ı SOı
v• ) . 36 ,-e ~col 
kagmda ~ski 
44 49 num:trah iki ) üz arşında 

• .. Ulta yedi oda. üıf 
ahşap uç tfıtk, bir kuyu ve 
sofa, bir rn~~ı ~ın t;ahçeyi 
~ seksen :;p z a ' Y · raınalftl 

ttavi bir h,ancnll'l · s. Nanile 11. 
~hll).C( runp 

ıa.lOS 11eykozda Yahköyü~ c ~ 
f..kmdcçibayın ve sent Dıı 

ki 3 ı ve 
riye sokağınd;ı es . _ 
• . 3"' nurnarJlı yrtmı~ beş 
lenı ' bir bu 
arşında önden a~P soıa; 
Ç\lk katta Uç odR.ı bir 

bit mutfak "' kr.ık beş ar
. ı.:. ııane· 

fiil bıbçeyi havı ~. NuriJdi 
al8 canaMIU· 

155Sl' ~şca Önıcr Avni "~cndl 
...... hallesin~ müfrez l• atma 
11

- .riit)natCI 
hatun nuı • .,aUesinde Bey 
sotağıoda eski 2 ye 1-' 
'8 30 n111111ralt iti )it" on 

' _._ _... ratl 
beş tırP 81'58~ - y 

.-. üç .,_,,.a ka• birie-
d blta illi •tflik. bir p. 

iki tjdliirli.ttii ve ~ 
::;.

0 
ü&ıü.nde buhınaft 3Sftl& 

tatta iiÇ ocfay.. bi11 ufak 
..... ioete iti 90fayt .,.. 

•hşap iki buçuk bö& -
JWi oda. iki sola v~ yua 
dikt ıır~ın üzerinde hamam 
ve wwriatt ·.e settmllt lıp
mı elli ar~ın arsa üzerinde 

ahflp iki lada dört • 
bir mutfak ,.e 1·irmi bir q.r· 
Ştn uzert~ Wr fl\Uda~. ,t;e 
iıç JÜ.Z doksan arşın bah.Çeyl 
ha,·i bir sahilhıınenin 11ma-

Ihsan B. 

E !J2! !EZ J$ 1 ( ' • 

Mezbaha in ası: 
Zonguldak belediy 

riy asetlnden 1 
Zonguldak a müceddeden ~ -

~a dil c k olan yirmi be hı 
Üz dört lira altını iiç kuru · he· 

deli keşifli " M zbahanın " in_
a ı 1 ~u to 929 tarihinden ı· 

tibaren . irmi bir gün ınüdde le 

-
kapalı zarf usulil mü k -

aya konulınu tur. Talip ola 
l.arın plan ve k. şifnam e 
şartnaıneleri görmek üzeı e Zon 
gulda belediyesine ınürac---
ları ilAı olu ur. 

=mmmma••n· 

vapurlar 
Seyri•efain 

Meı'-ı acellelt Galata KaprU 

~ e.,+ 2361 ş.be 
ac:atıtr'· M.b.ıdı1• tı.m .Jbndı 

~ I a......ı a740 

.. 
... atın imalı ınız , 10 Meıro ı.au, Tüuel meydal», ~ol 

Elekıiril evi, Beyazıt JsıaaJ>UI 

Yelkenci ,.,.,. 
illi*" .... 

.:ri ve İsmetPC)Şa ~ 



Kuruş 

r A)lıtı 150 
s • 400 
6 ;so 

12 • 1400 

CUetemizde ~ y~ ,~et. 
redtnlerin bütün1hWan mahtuidur 

lstanbul ithalatgüm- 11 
~ZİZ ÇiFÇi KARDEŞLE.RiMiZE 

rüğünclen: 
S. ııdık 

J T C E' 278 Kilo Pamuk amerikan bez 
l H D 50 GD Kendir ip 

Pamu!< mensucat 2 

ıo 

2 

Baha 
3 

1 

I 

3 
2 

Demet 
20 

7 

Adet 
1 
1 

l 

TAC 

DTC 
D MP 
1 R J 
J E O 

CE 
ere 

J p 

C fCE 
JET< 

::ıı 

> 

Çuv .. J 

284 ll 

730 ll 

370 • 
J.10 > 

8 > 

527 > 

... 
330 > 

432 ]) 

258 :» 

10l5 » 
1~5 ll 

is tor 
Pamuk mensucat 
Demir makine aksamı 
müstamel eşya 

'Pamuk ipliğ. 

D çu ıal 
Balık ağı ipliğ 

K zmir 
Vünlü pamuklu mensucat 

Pirinç çubuk 
Demir çubuk' 

Araba tekerlc;ği Jastikll 
Çinkodan mamul sandal 
Motorsuz motosiklet 
M.L B· M. 56 kilo yf'ni bahar 

Bal:ıcla muharrer 19 kalem eşya 12- 8-929 tarihinden itibaren 
Jstarıbul ıthalat s;:fimrüğü satış anbarın~a bilmüzayede satılacağı 

il~n olu :ur. 

İstanbul maadin mühendis
liğinden: 

B:ılıkcsir vjJaveU:.ıin Taş karyesinde k~in olup hükUmet malı j 
huiunın Kü~ü t ımaadeni zuhru edecek talibine ihale ediliceğin- I 
den taliplerin 15 temmuz 929 tarihine müsadif pJzartesl günü 

M:ıadin umum müd6rlüğüne müracaat eylemeleri ilan edilmiş 
idi. Görülen Uzum uzerine işbu müdd'!tin 18 ağustos 929 ta
rihine mCsl\dıf pazar günü saat on beşe kadar temdit tBildiğl. 

YEDİNCi BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
KEŞİDE: ıı ACUSTOSTADIR 

UCYCK IKRA~llYE: -
30,000 IJRADIR 

18,000 15,000 12,000 10,000 
ve 10,000 liralık bir 

kazaımcaktır. 

Mft~HR liRftftl Mff KinttfRi fftRRiKft~I 
IJOI?HEHR SCIIflATNZ CLA YTO. SHCTTLEronTIJ 

A ·01 ·i)ı Şll\KETİ TÜRKiYE ~IERKEZ ŞUBE t 
caddesi No 17-24 Telgraf adresi: 1stabul Hoferton 
Mamulatımız: Zürram her 
türlü ihtiyaç ve nevakı~ı· 
nı ikmal ettiğinden Türki:
yede hemen her çifçi bi· 
zim pulluğumuzla sürer, 

Bizim traktörümüzü kullanır ve bizim h,arman makin~lerimizde döğdüğü 
zahiresini gene bizim değirmenlerimizde öğütür • 

YapıJacak her tiirlü kolaylığı ınüşterilerimize yapmaktayız. · 
Satışlanmızda diğer müesseselerin göstenntyeceil fedakarlıiı ancak biz yapabiliriz. 

lJZ[N VADELEHLE SATIŞ - FİATLAR REKABET 
J{ABlJl.ı I~TllEZ DERECEDE UCUZDUR. 

Büyük yedek dairemiz size en müşkül zamanınızda istedikiniz parçayı 

derhal gönderir. Müşterilerimize arzu ettikleri dakikada mütehassıs, makineler, 

motörle: gönderiı:iz. 

Kendi . menfaatınız için 
bilumum şube ve acenta .. 
larınnza müracaat ediniz. 
Oralardan tafsilat ve ma
h'unat alınız. Alakineleri-

ıntii yakından ~öriip anlayınız. Kataloğ isteyip 
okuyunuz. 
"Ş,ubelerinıiz: Adana, Adapazarı, lzmlr, Bandırma, Uşşak. 

Tilrk1yenin heıncn her şc:H'indc acentamız 

İstanbul mıntakası maa .. 
din mühendisliğinden: 

Bursa vilayetinin Mustafa Kemal paşa kazasının Kızıl Elmayı 

.atik karJyesinde kain olup imtiyazı Emine Nimetullah ve Patma 

Diirlye hanımlar uhdesinde ihale kıhnmı' olan Krom maadfn 
mildfı.rü mes'uli bulunan Bursada Oazi paşa caddesinde ( 148 ) 

numarada mukim eczacı Mehmet Şükrü Beyin mezkOr mQdür~ 

mes'ullikten istifasına mebni maadin nizamnamesinin (61) inci 

maddesinin (H) fırkasına tevfikan tarihi U!ntfan itibaren fiç ay 

zarfında başl<a birinin müdürü mesulu tayin edilmesi aksi tak· 

dlrde imtiyazın feshi cihetine ıidileceğl. 

Samsun belediye 
riyasetinden= 

1 - Belediye elektrik fabrikası için 80 ton mazot alınacaktır. 
2 - Mfinakasa kapalı zarf usulile ve 21 • S • 929 çarşamba 

günü saat on beşte ihale edilmek fizerc l-8-229 tarihinden itiba· 
ren yirmi gündür. 

3 - Mazotun evsaf ve ecnası müddet ve sureti teslimi şart
namelerinde gösterilmiştir. 

4 - izahat almak isteyenler Samsun belediyesine veya lstaır 
bul Ankara caddesinde Avni efendi apartmanında Anadolu ajan
sı il!nat şubesine müracaat eylemeleri. 

Liseler n1iibayaat ko
nı1syonu riyasetinden: 

- 1 Erenköy kız lisesi be

deni terbiye salonunda çatısile 

çerçeve ve dahili savası, 

2 - Bahtede mevcut 240 

metre mikabı hel! mecraları 

çukuru, kapalı zarfile Eyhllün 

birinci pazar eünü ihale edilece
ğinden talip olanların komisyon 
Kitabetine müracaatları. 

Diyanet işleri retsliğl levazım 

müJürlüğünJt.'tı : Hayratı şe

rifeyc muktazi 8000 kilo 
!turneli mangal kömürü 
münakasaya vazedilmiştir. 

19 Ağustos Pazarlesi günü 

verilecek fiat haddi layık 
görüldüğü takdirde saat 
üçte ihalesi icra krlınaca
A'ından maa nakliye talip 
olanların teminatlarile ls
tanbul Evkaf dairesinde 
Diyanet işleri levazım mü
dürlüküne müracaatları. 

1929 tefrikası: 13 - Bir yılda açan ~i.1 -
-- Hnyır durmadım ... Al

lahn ısmarladık . 
"°Niçin durakladığınızı 

söylemeden ve ismipizi 

bildirmeden gidemezsiniz. 
,...... Ambrozin dö Kalin-

kur An Helstan. 
Bir şey hatırlıyacakmış 

gibi kaşlarını çattı. Sonra 
cebinden çakıyı çıkardı. 

O esnada •Ogüstüs" bize 
doğru geliyordu. 

- Evet... Dedim, fakat 
çok geç.. Allaha ısmarla-

dık .. 
Siınasınm yegane hussu

siyeti olan bakışlarındaki 

başkalık ve alaylı gülüşler 

bir anda durdu. Onu şaş

kın ve sarsılmış bir halde 

bıraktım. 

Eve döndiiğümüz zaman 
büyükanncmi uyanık bul-

dum. Sazları gene podrah 
başında gi.izel dantel gece
lik iboncsile yatağında otu
ruyordu· Marki koltuğa 
oturdu: ben de karyolanın 
demirlerıne yaslanarak ba

loyu anlattım. 

- Sana evvelce vadet
tiği buket nerede? dedi. 

Bunun için duraksadım; 

sonra cevap verdim: 

- Demeti dansa baş· 

larken bir sandalyenin üze· 

rine koymuştum. Sonra 
Misis Kereç üzerine otur· 

muş. Artık bozulduiu için 

getirmiye deymiyeceA-ini dü-

şünerek bıraktım. ~ 

Gülümsedi. Her halde 

bu geceden onun da mem· 
nun kaldığını anlıyordum. 

- Sör Antoy Törtriste 

tesadüf ettim ... dedim. 

Birden büyükannem ha· 
fif bir fenalık geçirdi. Göz
lerini kapadı. 

- Büyükanneciğim ne· 
yapayım ? diye üzerine 
doğru koştum. Yanındaki 

bardaktan su içti, ve zaif 
bir sesle bana eledi ki : 

- Akrabana tesadüf et• 
tiğini söylüyordun... Bu 
nasıl adam Ambrozu? .. 

- Uzun boylu, kumral, 
kıvırcık saçlı küçücük hı· 

yıklı bir adam .•• 
- Anladım... fakat ne 

tarzda bir adam? .•• 
- Obl Tam f>ir centil-

men ... 

- Tabii f... 
- Her şeyle alay edi-

yor. . Bana on sekizinci 
asrın kontesi diye isim 

verdi ... 
- Senin kim olduA-unu 

biliyor mi idi? 
- Hayır sonuna kadar 

kendisinin akrabası oldu

ğumu bilmiyordu. 
- Ehemmiyeti yok ... 

Çünkü artılc çok 'geç ... 
- Evet ben de ona çok 

olduğunu söyledim. 
Büyük annemin sesi sert· 

leşti ve öne doğru biraz 

iğildi. 

- Ona böyle ıen mi 
ıöyledin? Bundan ne de· 

mek istedin 1 
- Ne demek istediğimi 

ben de hilmiyerek ağzım-

dan hu sözler çıkıverdi. 
Zavallı büyük annem 

bitap bir vaziyette arkası· 
na yaslanarak yavaş bir 
sesle dedi ki: 

- yavrum, söz verdiği
mizi unutma ... bundan son
raki her değişiklik bizim 
için artık çok geçtir. 

Simasını bir iztirap kap
ladı. Onu böyie muztarip 
görmelc beni çok mütees
sir etti. 

- Sevgili büyük anne· 
ciğim. Sen istediğin için 
her şeyi yaptım ve yapacağım 
da... Madam ki - Markinin 
söylediği gibi • bir sene 
sonra zaten htrıey hali 
tabiiye avdet. edermlı ... 

Eminim ki marki u~k

lıyordu. Fakat ismi geçer 

Türk lneld•lelile faydalı 9erli11 
ilanlannda o/o 20 tendlat yapılır 

Bıiyuk ve ya bir çok delil Jçla \·erilen ilı\al.ırla 

hususi mahlrettcLI llinl:ınn UcteU 
ld.ıre le 'kararlaştırılır. 

.uetemln huıuıl Oh kaboı\ ecl111 yer 
H. S. H. lliııat ıacentınl 

.satırı ıt..,. 
6·8 inci sayfada 1t.fr 

5 • !S 
.: ,. 40 
ı • ıoo 
J : • 200 

1·8 inci sarırah }ıo 
resml lllnlar . _-::::;;; 

İstanbul vilayeti yol" 
lar baş mühendisli" 
Qinden: 

Salihli clv:ınnda k:ıra - yahşi kurblnde Gediz nehri uz; 
rinde inşa edilmekte olan beton arme köprünün olb:ıpta 
münakasa şeraiti hususlyesi ve mukavelename miısvedde~ 
ile münakasa şeraiti dairesinde 23 temmuz 929 çarşarnbA 
gi.inü saat ı 5 te münakasa icra kılınmak üzere 29 baıir n 
929 tarihinden 23 temmuz 929 tarihine kadar 25 g~ 
mliddetle ve kapalı zarf usulile münakasya vazedilmiş '~ 
yevmi muayyeninde zuhur eden talibin münnkasaya dnh'. 
olabilmek için aranılan şartı ifa etmediği anlaşılarak tekli· 
f:ıtı nazarı itibarc alınmamış olduğundan işin mı.inakasa ;e
raitl mahsusa ve mukavelename müsveddesi lle münakııs' 
şeraiti ahkimı mahfuz kalmak üzre pazarlıkla ihalesi içld 
1 ağustos 929 tarihinden itibaren on beş gün müddetle 
iltını keyfiyet olunması takarrür etmlştir. 

Taliplerin şeraiti görmek ve bu bapta müstahzar evrakı 
almak üzre Ankarada yollar umum müdürlüğüne, İstanbul 
ve Manisa da Nafia baş mübendisllklerlne mürncacaat e) te
mel eri ve ihalci muvakkate Nafia vekAletlnde müstcşarlı1' 
makamında müteşekkil komisyon tarafından icra kılınııca; 
ğındsn tallplerln 17 ağustos 929 cumartesi günü saat l 
te mezkôr komisyonda hazır bulunmaları ve ehliyet vesikll• 
larmı berayi tetkik 17 ağustos 939 tarihinden Uakal sekiı 
gün evvel yollar umum müdürlüğüne tevdi etmeleri uan 
olunur. 

Ankara Maarif Eminli-
ğinden: 

Mekteplerin Mayıs 930 gayesine kadar et ve sair ihtiyaçla~ 
kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konmuştur. Şartnamele 
görmek ve almak isteyenlerin Ankara maarif Eminliğine ve 
ya mektepler muhasebeciliğine bitteslim alacakları vezne makbllı 
ilmühaberile birlikte teklif mektuplarını şeraiti kanuniye daire" 
sinde bittanzim yevmi ihale olan 27 a~ustos 929 salı günü saat 
14 te Ankara maarif Emanetinde müştekkil mfıbayaat komisyonu
na tevdileri lüzumu ilan olunur. 

Leyli ve nihari 

Kız ve Feyzı·atı• ı·seler· Ana sınıfı il 
erkek 1 1 ve tali kısımlar 

Divanyolu: Çifte saraylar 
Bütün sınıfları teıkil edilmiı tam devreli lisedir. Keyt 

ve kabul itlerine 19 aiustos pazartesi aıününden itibaren 
bqlanmııtır. Müracaat zamı nlan cumartesi, pazartesi, 
pel'fembe aıünleri saat 10 dan 17 ye kadardır. 

Telefon: lstanbul 1995·3496 

Muhterem 
Hissedarlarımıza 

Yeni hisse senetlerimi-· 
ze ait mühlet 1 O ağustos: 
cumartesi günü akşamı 
bitiyor, hakkı rüçhanınızı I= 

istimal ediniz. 
·····-··············--····-·········· ...... -mmınmuın-.......... ................................................... !!!!! • ········:···· 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••czcn••ı••rm ••• •••:.- .... . ····-· .. ········-·····-·····-··-··Mea':ı ·~üdü; : R;fil; .. Ahrnet 

İngilizceden mütercimi: Güzin i, -uri 
• " :. • • • • :o 

geçmez derhal doğruldu 

ve konuşmağa başladı. 

- Azizem ne kadar gu
rurlansanız yeridir. Kızımız 
balonun en prestişe layık 

bir güzelidi. Nişanlısı da 
kendisini iyi idare etti. 
O da iyi bir zevç olacak. 

Ertesi gün erken trenle 

"Ogüstüs" Londraya gitti. 

Çok şükür arabanın geldiği 
nı görer~k "Hezpiya,, ya 

koştum ve benim daha 
kalkmadığımı uğrarsa söy
lemesini tenbih ettim. Ta
bii uğradı ve bana saat 
dürt buçukta çaya gelece
ği haberini bıraktı. Marki 
ile birlikte bu akşa,m on la
ra yemeğe gidecektik. Bü
yük annem Londray"a nışan 
yüzüiünü almağa ıtiUiğini 

söyliyerek iyi kabul etrne
mi tenbih etti. 

Saat dörtte büyükarı

nemc kitap okurken bir 

otomobilin taftaflarını duY
dum. Bizim kapının önünd~ 
durdu. lçind~n sör Arıto0' 
ve Lcdi Nilçesterin çıktı
ğını €Özümün ucile gördii
ğfım ve büyük annemin de 
gördüğünü hissettiğnn hal
de okumakta devam ettiıtl· 

Tam bir cümlenin yarı-

d 'k H . gel-
sın a ı en ezpıya fB 
diklerini söyledi. Bu de 
onlara reverans yapın9Y1 
unutmadım. Büyükanned~ 

Le ı 
de yerinden kalktı. 

"'t• 
Tifçester bizimle ne " 8 ı 1' 
ten~eri görüşmediğine pe 

1 r ·O 
müteessir olduğunu söY ı.ıy 

(Bltllledl 


