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[ Bursad~ maç 
Galatasaray - Bursa mfba• 

bakası nasıl oldu 
Bur.saya giJip gelen spor muharrirlmlzfn garı..rı 

~ ........... -·---··· ... ·-· -· __ , _______ ,.. 
lesmi intıto 

Türk ~~~zakera
~ı nihayet beklendiği gibi 
~nkıta ile neticelendi; bu 
;~kıtaın zahiri sebebi ma-

Ruslar iki Çin şehrini zapiettiler 
Çin - Rus harbı Rus ·ordularının Çin topraklarında ilerlemiye 

umdur: Yunan hükumeti 
;.vel~i gün hariciye vekili 
cvfık Rüştü beye tebliğ 

başlaması ile artık emri vakidir 
• • Çin ed·ı 

l 
1 en cevabında lstanbu- flarbindelci Sovyet jeııeral konsolosu ile 

tevkif 
konsoloslıan.e mernunnı 

hükumeti tar~/zndaıı olıınmuşlardır 
un · ışgal\ esnasında salta-
nat h''k" u umetlcri tarafından 
Ver ·ı · 

• 
1 mış pasaportlarla ha-

tıce g·t . 1 f" .. R I 1 mış o an ıran um-
arın ~vdetlerind~ isrM et-

~iştir; frari Rumlnrın av-
ct!eri ise dahili kanunla-

rımız ahkamına muhalif 
oldur.u d b' . . . k b b n an ızım ıçın ·a-
/1 etmek mümkün değil
f'lır. Bu itibar ile müzakere 
ı en "ld .. "b" • d . ..,, ugu gı ı resmen 
e ınkıta neticesine var

mıştır. 

d Esasen biz bu sütunlar
a Yunanistc:nın hüsnü ni

~etindcn dain a şüpheli ol- Rus orduları kumandanı 

Voroıilof yoldaş .uğumuzu hiç bir vakit 
Rızlemedik ve müzakerat 
e~nasında her ne zaman Hdırp lldSllı Kız san,tlar mektebinde 
Cıddi b' . ·ı~f b h ır ıtı a tan a s-
e<lilmi · · · . ş ıse memnunıyetı-
lllı . b zı izhar etmekle bera-

t ~~ ~unu kaydi ihtiyatla 
e akkı etmiş idik. 
y Çünkü vaziyet şöyledir: 
.. u~nanlılar herhanği bir 
ıtılaf ·ı T .. k' d l ı e ur ıye en ne 

bdşladı1 
Hudut üzerineki Rus ve çin 

kuvvetleri ne kadar 
Rusların zaptettikleri Mançuli ve 
Pogravicuaya şehirleri hakkında 

izahat 

~ mak mümkün ise bunları 
ılen almış, Yunanistanda 

ne kadar Türk emlaki var
ba, hepsine vazıyet etmiş 

u unuyorlar. Eğer itilaf
nameyi imza ederlerse iş
~al etmiş o!dukları emlakin 

ede( farkına mü kabil bize Birkaç zıım~dnnberi Ruıya ile Çin . aramıda ''Ulu bulan siyaat 
( 450,0QO) lngiliz lirası nota mucadeldcrı nıhayct lop ve tüfek mücadelesi ~ekline 
Vermek mecburiyetinde_ giriyor. Son gelen h:ıbcıler Ruılann Çın hududnu geçerek iki mevkii 
c!itler, imal ettik~crini gösteriyor. O.s~üJar hz 1an'atlar m~t:bi .sugisinden bir k6§e 

Binaenaleyh bu tazmi- Çin milliyetperver hükilmetinin Rus ültimatomuna Yeıdi~ cevap 
lstantulda, biri Ü6küdarda, ne mebni bir kat üzerinde ve 

natın t d' · · ·· k.. 11.1 '- d d_J 1 '-'''-1 k l R , e ıyesını mum un n onuva a ti c.el i memnumyetılZJll( e arıı anmııtı. usynnın muhtelif 
biri çapada iki k1z srn'allar bir kaç oda ve bir salon dahi· 

0 du" k r gu ~adar uzatmak is- yerlerinde Çine kartı nümııyitlcr yapılmağa başlanmıştı. Di~r taraftan 
mektebi vardır. Bu iki mektep, linde tertip edilmiştir, güzide 

t
1Yorlar. Hatta bu suretle ç d ,_ R 1 l _, __ 1 dı 1_, her sene sonunda o seneye ait in cıd ıiya~t us memur an pa&aport anm auwı ar . iQ memelelcet 
aırni t l k T k mesai mahsulünü birer sergi na O ara Ür iyeye arnsında.ki münnsebat munlcati olmuıtu. Bununla beraber gene harp 
"ereecklcı 1• paraları başka h ali 1_ d halinde ziyaretçilere arzeder. • tım · peıı: mümkün görülmiyor u. 
Vasıtalarla geri almak e- Üsküdar kız san'atlar mektebi 
lllel!er· . b ı· I N Fakat dedığimiz gıbi .son haberler Çin • Rus hudutlannda emri elişleri sergisi dünden itibaren 
t . ını es ıyor ar. e- • · ld ed \'ak b af ek vau o u~unu göıtcrmekt ir. ia ır tar tan Rusyc, di~er taraftan t ım f" • R ı 1 " umuma açılını~. kü~ merasimi 
t ıran um arın S· Çin , Amcnkanın ( Kcllog ) misakını imza cdcrclc habı harici czkanun 

b"nbuln avdetleri meselesi yapılmamıştır. 
tı [ Alt tarıı!ı s inci sııyıfamızdadır ] S · b. - .ı • ı·~· 

eserleri muhtevidir. Çapa Sel
çuk h:ıtun kız san'atlar mcUcbi 
el işleri sergisi de bugün saat 
on beşte açılacaktır, küş1t me
rasimine B. M. M. reisi Kazım 
ve Başvel\il ismet Paşalar H::
zeratıııdan da iştirııkleri r:ca 
olunmuştur. ttı maksatla ortay çıkarıl- !•-----------•-----------.:. ergı, ınanın musaucsız ıgı-

j~~;~~~n::~ı:~:~ra~!::~ Yunan murahhasları geldi Ko-n-uş-an ... , f ..... ot ....... o.gv ....... r.a~·f-ı'c-at-e-dildi 
t erlerse tazminat o'arak 
~ah} - • A P<t . ıut etmiş o~dukları Mubadele mazakeriJtının inkıtaı dolayısile Londra, 21 (A.A) - Vaş:ngtondan bildirildiğine gore -

111 
ra•arı hiç olmazsa kıs- Hariciye vekilimiz her gun değişen noktai rncrikan erbabı feıınindcn biri fotografları konuştu~a~k ve te-

b en -nvdet edecek Rumlar nazarlarla bi ' k ,.. kü ganni ettirecek bir alet icadetmiştir. Bu ihtira hususı hır t:ında 
Ut~d .. l · r le;' ya!'ma mum n elektirikleştirilmiş bir k!attaıı ibaret olup fotuiraflarııı arkasına 

aj,, .ı em15klerini g ri de,;cıl dıvor ı - t ı ı t ı · "Cclkla . . d' Y ' .., tatbi:• olunmaktadır. Ayni ~!imin e yevm mus aıne o an e sız 
l'af rı ıçın-- ığer ta - y ı · t• Jet ı·ı tı'ra I ~n el . . . Türk • unan müzakera- işlerinde her gün değişen aletlerinden kat kat kuvvetli mevce er yapan yenı ır a ı 
'-Cuklardı~~ıne geçırmış o - tının inkıtaa oğradığını dün noktai nazarlarla bir şey eyledlg_i_d_e_s_ö_yı_en_n_ıc_k,.tııııııcd•ir•.~..-........ -------

H.nkum t" • b·~ y yazmıştık, Yunan murah- yapmak mümkün olmadı-
n"nl 1 l' ımız ta ıı u - h 1 d .. Ank d 1 • S f " 1 P.S arı un ara an ğını söy.emiştır. e irin ya-
lerj · aı ııı bu hi eli siya~et- şehrimize gelmişlerdir. kında f stanbula hareketi· 
ile! nıdnıılamış ve artık se - Hu''kuA metimizin müzake- muhtemeldir. 

er en b . h d 
1'ii~k en e er olan ratta mütecellidane hare- Venizelo~ ne demi~? 
filen t~eb~asının hul.ukunu ketle vatandaşlarımızın hu- Atına, 21 ( Anekaastitoa )-
İr"ın . nıın etmiye, bunnn h f I M V l H d .... kukunu mu a azasına ça ış- r enize oa anya a Etef-

Sui istimal mi ? 
Bir genç bir sinemada mühim sui 
istimaller yapıldığını iddia ediyor 

Ofta 
Heyelan ve yağmur

lar devam ediyor -
10 bin kişi aç 

Trabzon, 20 (A.A.)- Diin 
Ofta sürekli yagmurlar de
vam etmiş ve heyelanlar 
olmuştur. Havn bugün de 
yağmurludur. Bazı yüksek 
yaylalara kar yağmıştır. Da· 
hiliye vekili Şükrü Kaya B. 
telgrafla validen Of vaziyeti 
hakkında malômat istemiştir. 
On bin kişinin Maçkn kaza
sında iskı\nına teşebbüs edil
miştir. Şimdiye kadar topla
nan iane miktarı sekiz bin 
lirayı tecayüz etmiştir. Te-
bcrruata devam edilmektedir. 

Çin diktalörii 
Çan - Kay· Şok _ 

1 Mısır futbol 
şampiyonu 

---
Dün sabah ıcbri-

mizc geldi 

Kuvvetli bir takımla 
gelen Mısırlılar, bu 
maçları kazanmamız 

lazımdır, diyorlar 

Giresun,20-Seylftp mınta.kası 
öreledcn Rizeye kadar 1mtida 
etmekte ve geçtiği yerlerde 
hayat namına hiç bir şey Kaf;kye riya~ etlen [)acu~ 1 

bırakmamış ve bırakmamak- l(_endilerlni istikbal ~en • 
ta bulunmuştur: kardql Mısır ~Jıri /brahım Ru p 

Bu mıntakıı dahilinde in- B. ık wakr 
s.ın cesetleri ve cesim ahşap Mısır futbol şampiyonu 
binalar denizde yüzmekte, " Nasyonal takımı ddn sa· 
dalgalar bunları sahile at· kıh ı:;ehri;fıe gelmiş ve 

maktadır. Hına )erlerden müt- muo:;Jn ~istikbale giden ba1 zı hiş sesler gelmekte ve halk ' ı:;µorcu ar sipN crk~nı ve 
heyecan içinde yaşamaktadır. k }anmışlardır. 

tarahnd:ın arşı 
lşin en feci tarafı sudur ki ı getiren • :\1ı •r futbolcu arını 

genç, ihtiyar, kadın ve çocuk- • pek erken geldiği için 
lar göz önünde boğulurken, ::a~;sef arzu edildiği şekil~~ 
c:trnftakilerin bunlara yar· . . 

1 
kn~ılıım,ı& 

dımda bulunamamalarıdır. misafirlerımız ve yapı· 
Trabzon vilayetinin ve mumkun ol:ım:ımış 

muhtelif teşekküllerin fd:'I· Jan istikb:ıl futb lculnnmı?J~ 
1 atinde (l'ordukk n 

kctzedclcre muavenetlcrine l\Jı ır sc) :ı 1 
t> • k 
Pek sonu 

1 rağmen hnlkın yiyt:ccğe olun istikb:ılc nazaran . 
ihtiyacı temin edilememektedir kıılmıştır. Dunun scbcbı ~jı-

ıarın birder.hıre 
ilu hususta acil yardım· sırlı sporcu k 

larda bulunulması alakadar· cJic:leri 'c vapurun ço 

C
grke'n Jı'mana girmi~ olmasıdır. !ura bildirilmiştir. 

Acil ) iyecek ihtipcı için· Mııır takımı 
de kıyranan halkın miktarı, !\lısır cakrmı, c-. vclce de 

Dün matbaamııaa Nawn Ef. , ıinemadır. Nazım Efendiye bu roüb:ı.liğasız "10,, bin ki~i- y~dığımız gibi çok ku' ,. ·ı 
isminde bir gene gelerek Def· ıddiaaıru ispat edip edemiyece- l~~de~n~fa~z~.l:ı.~d~ır~. ~~~~~~ [UW- ..ıaıfc:rt çeTlrtnız 

~ ....... ·~1 ~cap ederse Yunan b k b" · t vi h b .,, a ·ın ması üyü ır memnum- aron ma gazetesi mu a irine 
k<lr· • c vnzıyet eylemiye d l · · f b da T k y dt ve . . yetle telakki e i mıştır. n- eyanabn ür - unan rnü-

1 ~ , rmıştır. ak 
Ut~. Yun .. , kıta haberi esasen beklen· z eratından bahsederken Yu-

terdarlığa bir ğini sorduk: ':: 
aul istimali ıh- - Nasıl Is· 

bar ettiğini, fa- pat edemem. 
kat ~enilz bir Bende içlerinde 
netice çıkma- idim, kite me-
dı~nı söyllyerelı: murıydım, bu 
pyanl dikkat ıuretle sut latl-

bir iddiada bu- Jı bende yap-
lunmuflur. Na- mıı oluyordum 
zım EJendının cevabını verdi. 
anlattıtına g6re n bize bırtabm 
haber verdiit Namm U hesaplar gös-
sul letimal kazanç ~ .ak- terdi, mOeaesenlD iki defter tut-

tum bunun 341 1CDellndeo 
lamak vo -~~'ldlerl bir bert denaa ~ IPh etti 
kaç defa kullan • Bu aut Bu dlllate pyan ıdtaya al&· 
ı.umaJı yapa mOeacte de bir kadarlann dlklratJnt celbbedıyoruz. 

tıın an ınuzat.eratı • diğinden hükumetimizin va- nan hükOmetinin Türkiye ile 
C1d .. sor safhaları malu"m J•' h kik u~u .. ' tandaşJarımızın hukukunu iti an 8 • aten ve samimiyetle 
h. deıe ~'1.cr~, Muhtelit mü- muhafaza etmek üzere her istediğini, fakat Ankaranın daha 
t<ıtnf ~ Oınısyonundaki bi- türlü tedbirler ittihaz ede- büyük menafii müdafaa etmek 
C~rc .,.zanın gözleri önünde cektir. zaruretinde bulunan Yunan hu-
. Y~n eı · · H • af . nııştır. atta son Haric:ye vekilimiz Yunan kometinin daha büyük bir taz-
t· fınd şekılleri bitaraflar ta- sefirile mülakatı neticeleri· yik alımda bulunduğunu görü-
l.l ~ eı.:~i ~cklif olunarak ni telgrafla ismet paşa Hz. nüşe göre anlamadığını söylc-
llıuş { k rrmce kabul olun- ne bildirmiştir· miştir. 
fı d~n a ~~ Yunanlılar tam- Son temas Kaynanası ölmüş 
ttı ıtiba: ı.~~zab uğramıştır. Ankara, 21 (Telefon) - M. Venizelos kayın valdesı 
ı ırı 1 c itaraf ecne - Dün akşam ~wıan sefiri- vefat ettiği dhctfe alellcele cı .. 

k y c e lu meselede Tür- nin Hariciye veld;limizi zi· r!llen hareket etınlıUr. Kayın 
L Ye hak d"kl . rıes1 ·dir. Ver ı en şüp- yareti 10 daki~.ı fazla validtainın cenazesine defuedt-

sürmemiştir. 1ecett Londraya kadar refakat 
AJ clunet T. Rüştü her, mübadele edecektir. 



çok seri b ~diP

milll takımına 7 oyuncu v~ 
r n bu t m müteaddit del9" 
l\hsır şampıyonasını.ı t'ı:azan
mı...tır. Metllezt A vru~da 
uzun bir turneye çıkan şam
pi} ona takımın ilk merhale
sfnl İstanbul teşttl edtyor. 
Takıma memleketimizdeki 

l\Iısır sefirinin buyük kwd-.l 
olan D ut B. ltatlp riya-
. et etmekcedtr. Talam nıtı
yatları YC masajcı ı ile (22) 
kı~ılık bir knfile teşkil ediyor. 

Mısırlı kardcşlerimiZ mem
leketimize gelmekten çok 
memnun olduklarını bilhassa 
işaret etmektedirter. Buraya 
tam kuvvetle gelm~lerdfr. 
Kafile reisi Davut B. inti-

balarını şn suretle anlatıyor: 

Alebantlr ZııbJµ,fan luıhratı 
Ser tabip \ıizltalanndan 

btrlnde mUlaadesl olmadan 
hastaneden Çlkmamağa namu
sum üzerine Söz verirsem 
bent scrbes brakacağJnı söy
ledi •Maalesef böyle bir söz 
veremlyeccğim., c:evamnda 
bulundum. E"Vvthlerı dabo 
ziyade şiddetle mürakabeye 
tabi tutuldum. Bu hal beni 
iğ7.ap ettL O vabt dedim ki 

"Pekal! •zlq)kof .un nasıl bir 
adam oldultınu görltrsünüz!,, 
Hemen firar çarelerini düşün-
diım. Kendime refik olarak 
pervasız bir lehli haydut 

bulmuştum. Haydut umaranede 
müşahedede bulunuyordu. 
Miıbim bir sarkat yapnktan 

dliD. Belki de .kokıüno olan 
ipdlaa tedavi edebilecektim. 

Ebeveynim tarımdan daima 
hüsnü muamele görmüş olan 
kö'flüler, beni samlmaoe kar
şıladılar. O andan itibaren 
küçük bir çillikta yaş11hm; 
gürdednd açık havada kara 
Ye deniz tene.zzühleri ile 
geçhiyordum. Tabiann gü-
7.ellikleri ile tekrar nlAkadar 
olmıya başladım. Güneş ltu.ıl 
deniz içinde gurup ederken 
kendimi düşünceye kapnnr
dim; evet.. barlarda ve mey .. 
hanelerde yqıyanlardan hiç 
birl bunu Wllgüze göremez 
lerdL 

_ Turkiyeye geldiğimden 
çok mem unum. Yapacağı

mız tem slar ilk deRildlr. 

l\h rd çok iyi bir hama 

bırakan Tur futbolculanDB 
i d zl t ediyoruz. Bu 

defa da kardeşçe karşılaşa
ca«ımızı zannediyorum, de

metun %lya ~ buna eminim 

soıva zabite evine girmek ır--------11"--·•..;...ı 
i teyince kendini asmıştı. 

demeyi tercih ed yorum. 

Maçlar ne Detlce .efteek? 

l\lı ırlı oyuncular maçları 

kaz n m,ık için çok gayret 

edcccklcrinl so) lemektc 'e 

Avn pıı turnesinin 

roaçl ıı oltlugu için: 

birinci 

_ Kaunmaımz lbırndır~ 

dcmekted rler. 

M•ırhlann Wmlerl 

l\Iısır futbolcuları tamam 
kadro ile gelmişlerdir. isim-
leri şunlardır: 

Abdulhamit Bam<ll, l\'Ieh-

met Re~mi, Fuat( Suri, Nail 
Ht ~ Ahmet Su eyman, 

Cemil Zübeyr~ l\luhtur, Sait 
ı Joda, Mehmet Hod.-, Mem

duh Muhtar~ Hanin Rızık, 

Tevfik Abdullah. 

Yannld~ 
Mısır şampiJonu yarın 

blriDcl m~ Peam.ı.çe 
ile ya ocaktır. ...,.,. bu 
ınaçDl v fadan.,... $ftip 
Be~ i de oy tlyfen. 

mektcdir. F.skl ~ IDiWa
fUerinden Cafer B. d'e şeliri
mi de bul nu} . MUhııız;ı 

oynayJp O)n mıyaca belli 
de.ıildtr. M l fl Kadri 8. 

O) onı) ncaktır. 'f akımlarımı-
7.tn bu seri \ e kuv vetll takım 

knr,.ısında ıyi neticeler alma. 
ıarı hli y lı mlişkül olacağını 
uıbmin cJıyoruz. 

Uzun bir yorpnluktan 1 
yahut sılanhlı bW imtihan

dan sonra uykuya dalm1t 

bir çocuğun yatalı batın· 

dan ayrılmış gibi rilcbtle 

pilümsüycr, kendi keadhle: 

_ Ne yapalım, diyordu, 

burada hiç olmazsa doya 

doya uyuyor, eski yorgan· 

J.ufdanmn ac111111 çılcanyor .• 

deki gibi • pan1. diye 

---....... yok, ayak
ta ••• ~ .. lialdi defilkn: 

.,.,..,,. .. öniimürm 

Sa )llt~ ..,,,,,. ... _.,. __ ,... 

dan birini deha b,be•oRt. 
oldu. 

Tam bu sırada polisler. 
içeri girerek onu kur • 
tarmışlırdı. Zaten o da buna 
gtivenmlş ve berayt müşahe
de tımaraneye «önderilece
ltini hesap etmişti. Tunara
neden daha kolay firar edl
lebilecellni biliyordu • Şu 
halde bu pcrvasıı herifin 
programında çoktan beri 
firar duşunct-si yer etmişti. 
Kolayca kaçmamın bir çare
sini de tasavvur ctmi~ti. 

Onun kanaatince yiJzdc 
yasuk tutularak camlar~ hü
?1111 edilirse cam parçaları 
ınsana batmadan pencereden 
atlamak miımkundü. Bir s.ı-
bah zemin katı1U11 bir pcn· 
ceresl önunde idik yt.izlimüze 
yastıklar tutarak anldık. Dı
şan atlıyınca yerden birer 
tuğla kaparak kendimize si
IAh yapnk. 

Dtvan nrmananık yolumu
a dl!şen D: !ıdb~ saptık 
Bu mada benim tçtn en ha 
yırlısmın n~mdan aynl 
mak olduğuna karar venlim 
Sağa doğru koştuğunu gö
runce birden bire sob sap• 
nm. 

Kolaylıkla elbise ve para 
tedarik ederek Moskovadan 
hemen o gun lnfik~k ettim. 
Çarlar zamamnda pederimin 
olup şimdi miri mail halinde 
bulon:ın bir maltk:\ncyc gittim. 
Moskava ve Lenin grat • 
arasında ki bu malik~nenin 
mevkii pek gôzel idi . Orada 
tamamen dlnlen~me emin-

JSatvcJriljmizia 
~ziaöleri 

Başvekil ismet Paşa Hz. 
dün Maltepe clv-annda bk 
gninti yapmışlatdır. 

~ H. bam koca

•nı pek d8'ıtn gördülcÇe: 

- Oziilme bir buçuk 
MM pek muit' biıı aman 

defi1, ıöz açıp latpayuıcı· 

ya kadar ıelir, diyordu .. 

Ali Rıza B. afpr apı başı .. 

n1 .Uıyarak •e.et. diyor. 

fakat içinden r.,tca tiirla 

difÜllÜ7mdtt. Bir INç.lr 
sene hakikaten göz açıp 

lurpeyıaıaJlt --- plirdi. 

Yalna ~- bJbo.. 
ı....&a,-,. .._..bir 

.._ amiJe ..-,..ti. 

Oll• - ....... k. 

... - pel....., belini 

.. bıa•,.calı mallak -

...... ,- lı Milltae· 

iiındn mr 

Hudı $.evkd bundan 

90llra kolu yahut bacajı 

.......... 
T&rla ... cala 

Türk sancapın cuma ve 
resmi günlerde bazı husn
st muesseseler tarafındaa 
e~ velce tesbit edilen şe

kfllerde çekilmedi~ göriil
mtktedir . Sanca~mızın 
boyu, bezi ve sair evsafı 
itibarile ey1 elld şekillerde 
kuUanıJması doğru olma
dığından zabıta ve bele
diye memurları tarahndan 
takibat ympdmasına .karar 
verilmiştir. Bu karan mo
mnhniyetle telat.kf ededz. 
Y alnıa bu meseleye bJr 
noktayı illve edecetk 
Şurada burada bal 
adamlar görülüyor. Bunlar 
Turk ~ küçük 
bit modelim 7ap1yortar 
Yet ..... 6>J~ 
şekliride kullaamak üzere 

sokaklarda pzea çocuklu 
ailelere saımak için çalı· 

Şl~ • 
Blıtiill' ;e ı hl eline 
vererek sonra vcldelerln· 
den parasını almıya U8" 
raşıyorlar. Bu münıse
bctlc hazan çJrldn sah
neler husulöne sebebiyet 
VcriYQrlıT. 

7.:mnediyonızki milll ha
kimiyetimizi temsil dden 
bayrağımı7.dan bu şekil
lerde istilada etmek biç 
dOIJU dcttkllr. \le bele
diye memurlanmn bu ci
heti de nazarı dikkate al· 
maim lmm gelir. 

kop .... bir -- P>i ya
şadığı müddetçe sürünecek 

bir .&il olmuştu. ihtiyar 

adam b.aıa hı,Ie iilditi 
halde pek fazla. mey. 

~UJOI': 

Na yapalım, liir karadır 
oldu.. Elverir ki- çocatum 

sat olsun.. Bana bu lazım, 

dİJe kcmclisini teselli edi

yenlU. Eski ..... 1. ı... 

birini pzla temiıl tip itii

letmit, bnd..._,_ bi
rine~ ...._.hıir 

dOlaba mld·--
Bu ODUD ,.._ Şnhti 

Frmi>'9 ai<I~ "' r 1 e 
--- ,.b..& .,.... 
idi. Hlıpİlane memurlannm 

nedeme oilun'JD ~ 

..,........ o•aLc:lıqla. 

nndaa batka türlü mu. 
mele ettiklerini görüyordu. 

~: 

YonQm yerleri 
tenyzleniyer 

1stanbul "villte8 hidi Fnınsa ım:l? ~n ınc~H 
SeylApzedelere imdat lcnsurat kanunundan sonra heyetmb tın- rn'Onkel'C'li 

heye&i gönderiyGr memurlardan °/o 5 kazanç sonra V ~ington muk~vcle· 
~ 21 (Vö ~ ~~rgısı li_esilemiye,ce~ni sini 292 ıeye fouşı 300 Asakarı, 2r (Va.~ TeWo 1 • 

Etki yanguı ,....., INJft ft 

sel.e .... ~ esnaf tanfmda 
.... yaplayıcır. v.,.. 
.W-. '-*-meatn.,_ I• 

viyesiıı; ~·nıldi. Yanıp ta 
yıblmıye tehlikeli b...._. bl 
gece bomba tls ~ , 
Sebze Ye et &atlarında caz•ı 

1. ..;::" +_.. IGllzea 111Rh)111 tekaletıne reyle ~ul etmiştir. 
~ ... -~..-··• eıumt •~ b~ • tir ......ı: .. .,.-:.L n.~- _ı _ _.ı 1 m:nrım~ • + Hintte bazı fesat ter· 
-r~• nueye gönaenıen _ 
m~• alınan mit.ah ~J + Vilayetin hususi büt- tibatilc alakadar olmak 
mbabre etti. Vaziyet -elıem- ı} çesi hazır~:ın~ıştır. Çar- W:re yedi kişi te" kif celil-
- etli "--iil _L h i şanıba gunu Ankarnya miştir. 
... y guo trcs uraya mer- a _ d .1 k . + Ô d k kaclen HillWuner imdat he- ! gon en ece ·u.r. nümüz e ·i nğus--

yetllıiln actlen gttmesl kararlat- \ + Şehrcma!1eti mevaddı tosta V arşovadan bir m:ı· 

tereffo Yardir, Atıf --
inp ecllhnoe hu tereffo zail 

llnlda. Heyde 1.111 lllldsat ve- ( gıdaiye de ta~şıt .yapa~- lt)lle, kongresi toplanac~k· 
rl1.cektır. Merkezi umumi ya- = lar hakkınCla şıddetlı takı- :!~-:::::u .. •=m:::::::::::::::::• 

olacaktlri na ela toRl•uc:abr. f batta bulunmıya karar nesinin jnşaatı bitmiştir. 
_ _..~ ..... ----------..... ,.....~k-t_.,., __ I ___ ~ vermiştir. + Barut işinde irtişa 

e e p er 1 + Yakınçia lstinyc yo- tahkikatı, esas fribarilc tc· 

Darunafaka liselinin mlMlJllm tunun asfalt olarak inşasına kemmüı etmiştir. 

la... ilk 1 _ ba-caktır. + Sekiz dilenci. ımıh· 
1 mezw-•.-- ~ • Heybelideki su haz- kemeye verilmıŞtir. 

ıjrn.1;:nec1---~llllllUlllllllfınıııttH1ın111llllllft111llUll1tı1ııtlllll&1 • 

Yanan kadın 
60 yaşındaki ihtiyar 

hastaneye kaldırıldı 
Bomonti bahçesi arkasın· 

daki Fran ız eytam hascan~si 
sokağından geçen polis mc

- t murlan caddenin ortasında 

irfan bayatımızda mühim bir kıymet olan Oarüşş 
liıainln muallim kumandan bu sene ilk defa olarak 

, 12) genç mezaa olmq ye muallim ordusuna iltihak et
miştir. R-minüz bu ıençleri muallimlerinden Sadrettin 
Celil B. ile birlikte pstermektedir. Genç muallimleri 
tebrik .\ile lıeadileriae muvaffakiyet temenni ederiz. 

alev alev yanmakta olun bir 
ihtiyar kadın görrnii~ler. he
men ateşini söndürmü~ler ve 
kendisini hastaneye naklet
mişlerdir. 

Kadının konuşamıyacak 

11r Sırp ihfflifı tehH 

• derecede yanmış ve hayatın
dan ümit kalmamtŞ oldugu
~ lf.aw aJına
m:ınn,tıt. Bu bidımn nerede 
otorduğtı ve nasıl olup ta 

sokak ort:ısında yandığı ma

lum değildir. Zabıta üzerin-

• den çıkan nüfus kağıdından 

ancak bu kadının 60 yaşında 
Anastasya isminde bir Rum 

keli ıekil ahyor 
Belgrat. 19 - Strp matbuatı, Balpr-Snp ıhttllhnm 

pyanı teeaOf bir neticeye v-- ihllmabna pek ftı1t .. 
~. Sırp ordusunun Bulgar aratisine girerek dalma i!ğ 
Makedoy•ın bulur ff .. yıttnı ihlll edell Bulgar komitesini • 
~ ve cırt.dm bldmnak ~hüsünde bulunma- • 

il. - ibaimml blric1ade ~edlr. 

olduğunu anlamıştır. Bu ihti
yarın cıgara içerken sönme
miş fzmnrid gogsüne düşüre
rek yanmıya başladığı ve 
söndürmiye muktedir olama
dığı 7.:ınncdilmckte<lır. 

c~p» te ıkt &rp poliBin komttecller tanlınd. 
öldarülmeli tızerine (Narodan=Opıaaa müdafa.a milliye) 1 
c:emtyettnlll tefebl>Oalle meıkar tdıirdc yapılan meting 1•• 

eemısmda halk, eter ltomitecilere kartı tedabiri lizıme 
illlhaz edlJ....,. ~ dotru yilrQmek kararını YmDiftİJ'. :" Elektrik fabrikasın

daki kaı.a 
P.ais. 19 - Fnmz mathuatı &rp-ıwe-~in 

Balbn ye Amapa sulhu için bk- tehlike tqkll etlillnl 
yu.makıadır. 

1 Bükrct. f 9- Harldye nazın bir nutkunda. sulhun 
bugnnko esaslarını tachle matuf her hangl bir t~hbütü0 
yenl hlr harbi umumi intaç edeceğini beyan etmip. .. 

Evvelki akşam geç vakit 
ı Silihtarap;a elektrik fabrika

sında bir kaza olmuş. •Grl
g-ori,, isminde bir R\ls ağır 

Hırsızlar 
Son günlerde Göksu 
halkının rahatını kaçır 

mıya başladılar 
Şimdiye kadar :ı ) iş ıti• a· 

rile çok rahat 'c miıKcmnı 1 
olnn An:ıdolu Hisaım.ı on 
gunlerdc b~zı hırsız 'c uy
gtınsu7. kimseler dad:ıı m ~· 
geceleri evlerin kapılau1'1 

kurcalımıya b aş1amtşl ardır· 
Netekim geçen gece Gok

sodaki Ntşanta~ında Muscafa 
Snbrl Efendinin evine giretl 
hırsızlar btitün eşyayı ,-e 
haldan toplam~lar, tam koll 
solu JarMlarb:n ev hal 
uyandığı için iki halı aW 
kaçmışlardır. 

Bu münasebetle Gökt'1 
karakolunun daha muW. 
yakkız davranması temen.ı 
olunmaktadır. ---................ -.............. -
surette yaralanmıştır. 

Fabrikanın kazan dairesin• 
de çalışmakta olan Gri~,orl: 
daire içinde bir taraftan di
ğer tarafa Yinçle nakledd 
mekte olan gayet büyiık bl 

demir boruya nezaret eder 
ken boru nastlsa kurtuhn 
ve başına duşmüştLir. 

Balat hastanesinde teda 
altına alınmış olan Grigo 
nin hayatından ümit ke 
mi~tir. 

''kümii Yazan: Reşat Nuri 
Peritan bir kılıkla bapi

sancye giderken onu küçük 

diilÜ!:mekte mana yoktu. 

Şevket hapse: girince 

evdelci altı Vişinin geçin

mesi AU Rrıa beyin otaz 

Uç. buçuk liradan ibaret 

olan tekaüt Aylığına kal

mışb. Kızlardan biç olmaz

sa bitine nasıl oluna olsun 

• koea bulmak iç.in aja 

da ...,_...hyordu. Fakat 

61 Ilı a, gezmelerde, ço.. 

oı: ı•m etrafuıda pervane 

pa clinen erkeklerin en 

..-...., evlenme librdısı 

....... pi J& badisiai 

... çekiyor, J8 bir ~ 
görünmemek üzere AW

fUYOl'du. Ali Rıza Beys 

pek sö,&emi,c»rlardı ADNf 

buad;\ .... !\Jiba kızların bw 

~"'"·- ba,,at neticesinde 

az 'çok dile gelmıı olma· 

lanma da tesiri varda. ih
tiyar adam bunu uman 

zaman bnsmnr • Çocukla

rımın nesi var? Bu zaman

da hani dan1etmiyen, 

varyeteye girmiyen m? .. ., 
yaıuoda müphem şikayet

ler de huloomasandan ~h

yordu. 

Bu esnada leyJiya bir 

kısmet daha çıktı. Bu onun , 
mapa.adan at.,.erit eder· 
ken tanımış kırk beşlik bir 

manifaturacı idi. Hali vakti 
;ennde " .WUkça- iyi bir 
adam oldutu söyleni)'CA du. 

An Rıza B. adet ,aini 

bulMHa diJ!C bu adamıa bir 

ia düküa komşuandan 

nun görünüyordu. 

Fakat aöz kesildiği gü

aüa akşamı Leyliya birfe

nahlc geldi. Genç kır. • Ba· 
na yazık oldu. Ben babam 

yerinde adamt ne f8pA)'IBI? 

Sizin hkralıtnnz yüzünden 

kendimi göz göre mezara 

atıyorum. Biraz dalaa bek
liy.eek lııtılde olaydım bel

iti istedifim gibi birini 

b.alurdum. • Diye atlıyıp 

ÇKPIDIJOI"-. Nedi da .oaun

la beraber saçını başını 

yolu)IOrdu. 

Bu. izdiYacın Ali Raza 

beyi çok maştd.il bir mev,.. 

kiden lcurtaraatı muhak

blm. 8-a rapa.. ilMiyar 

adam llmna hak veı mek-
üstün körü bir tahkikat ten kendini alamadı • 

yaptı ve •peki. dedi. Ev- ı A1lardan. belki seneler

de lier&s bu iften' mem- enhrf hdarma dalJrındı, 

bu müddet ~nasmda 

kere bile yüzlerine 

mayı içi istememiştL 

Fakat bu gece 

bak kucap aAlaflrla 

dikkatle bakıyor, çocuk 

nm hayret verecek ka~ 
güzel biliyordu. OıJll': 
darılmak ne budala 

haksızlıkh. işin nihaye • 

buDlar parmak gibi 

mazur ıörmek lizım 
Ali Rıa bey udi 

bir yumupldıkla: 

- Peki lazım. d 
ı .. .,. .. hep yıok. 
ki sen istemiyors-.. 
i......,ıvenriı. ..., 



Belde 11 betadiye ! .. 
erime, tetkik seya

hatine gitmedim , 
şehir işlerine, be-

e meclislerinin vaziyet-
e d. aır pek az şey, 

. doğrusu hiç birşey 
l)'orum. Ona dair sa-
~ malumatım yok. Bu 

:~~ yazımın başlığın
~ürü s~rahyorum. Ger-

lık hıraz ilim ve ih
~ kokuyor, fakat haşa, 
lln b" l oy e bir davam 
tur. 

~et bütün bilgisizliğimi, 
.un samimiyetimle söy
ını. ı . 

)la. fın içinde tevazu 
~~ramak da beyhudedir. 
~erle nız bazan öyle hadi
~ .. ~~rşılaşıyoruz ki 
~ n <>nude susmak eli· 
Be~n ~elmiyor. 
·rıd tdi:ye meclisleri, r,eis

d en ~n son azasına 
ar beldenin haynna ça· 

it birer teşekküldür. 
~ 11 bbilgisizHğimize rağ
• e· Unda hiç şüphemiz 

.. fi vr bunu, birde dün
llz akıt ti ta okuduğu

acı haberi yanyana 
nca, zihnim durur gibi 

il. 

~Ya belediyesi azasm
zadeli bir zat, yaptır
e~ıerin nezaretini ka-

Qr d' . . ıye selçuk medeni-
ının kıymetli bir şahidi 

• 

11 

ince minare ti nin 
~ Si•t ~uvarlarmı yıktırmış. 
~~dı hangi derdimize 
il ~ın ? Eski bir payitah-
ti rüzel ve me~hur eser
"den birinin kazmayla 

serildiğine mi, şahıs 

aatlarmın memleket 
~ ndan üst tutulduğuna 
~eski eserlerin mubafa
~~ Ilı emreden kanunun 

tndiğine mi ? ... 
~r~ günaha nasıl girdi
~l kazma cinayeti nasıl 
,

11 
&dı? elbette bu bir 

. kararına bağlanmıştır. 
'dam ilamına benziyen 

~ lkim verdi? Bir yıl 
tıı [evkafın gösterdiği 

llrtt .. 
d Uıerine tarsin edilen 
I Uvarlarda hangi tehlike 

eLı. atr\ıştı? Bütün bunlar 
111•Yet1· ı bir heyet tarafın-
tır. tahkik edilmeli ve 
..ı_ leketi şereflendiren e
·ıere k 

>'•pt k ıyanlarm cezaları, 
ı la . k b" '~dtt rı ışe yaraşaca ır 

le Verilmelidir. 

~~ 
~ır h 
.\r 

1 
arflere çeviririm 

~ ap lı f 
ıtal> ar lcrile Htzılmıc; evrak 

\'e • • 1 la saıreyi yazı ınakinesile 
1 \'e s rf kaidelerine tama

t l ll'ıtıvatık ve mutabık bir 
~ e \e ast..... b" . ) ,. .. ı ı ır zaman ı-

• rı ii . 
tf er· s:ı.ıt şeraitıe yeni Türk 

Jile ""' ••• 
<ı .... vırının. 

nek • ti t:ı 11 , • 1 Yenlerin Oal::ıta 

tesı 1 
P<>st restaııt (A) 29 

it iti~ 
uracaatları. 

Ytisef . 
~Yrıscı ~ın vapur alıyor 
tıak ~111 ~ enı hir V" pur 

c ll'ıuzakercsi ıdedir. 4000 
e ıtıet 

ıtıı ınde olan bu v .. 1 ur 
~neJıt r r· ıı •• 1 ır. ıat l ı l ;;unda 

T\I uraa. 
VapUr alınacakttır. 

~leı - ·, o .. )e 1~1• ı· ...... 1 
~I' ' r ıgı hongresi 

eınbe 
'tlfc~ ye toplanıyor 

'1 btrlıAf ~ongrest 4 aza 
tıı.. ,_>'cU.ı tal b 
~ e ı uzerıne perşembe 
ı.....: ~-t 10 d 
~ L.... a Sııltanahltldteki 
~ '-er lllda YapllacaJcbl'. Kong-

' <:enaiyet eıaclan 5 er mu-

VAKiT 22 Temmuz 

( Şehir haberleri ) 
Ceza uoronrıır 

~le' adı gıdaiycyi tağ
sis edenler 
~ ~ 

Muhtelif yerlerde bir ço1' 
ekmeklerin bozuk olduğuna dair 
Şehramanetine bazı şikayetler· 
de bulunulmuştur. Emanet bu· 
nun üzerine değirmenciler ve 
fırıncılar hakkında şiddetli ta· 
kibat yapmıya karar vermittir. 
Bu yüzden bazı f ınnlara ceza 

tarhedilmiştir. . W 
Şehramaneti ekmekcıler hak· / 

kında yaptığı bu takibatı me· 
vadı gıdaiye hakkında da tatbik 
edecektir. 

Dün vehrin muhtelif yerlerin· l 
de kahve, sirke, sabun gibi me

vada öte beri ltanıtırdıklan için 
l 2 kiti cezalandınlmııtır. 

Haber aldığımıza göre bir 
çok satıcılar kırmızı biberi 
adı toprakla, kahveyi nuhutla 
karıJtırmaktadırlar. 

Meyva 
Üç ıene ıonra artık hariç· 

ten getirilmlyecek 

Bir fidanlık yapılıyor 
Jstanbul her türlü meyvanın 

yetişmesine en müsait bir mem
leket olmasına rağmen meyva 1 

ve sebzelerin bir çoğu hariçten 
gelmekte ve çok pahalı satıl

maktadır. 

Evvelce şehrin her tarafı 

mütenewi meyva ağaçları ile 
dolu iken son zamanlarda 
bakımsızlık yüzünden işe yarar 
tek bir ağaç kalmamıştır. 

Bu vaziye\ ve istidaw 

Yeni kimyagerlerimiz 
Fen fakültesi mezunları bir veda 

çayı verdiler 

Kimya tnstilüsü me2t1nlarlntn çay :dyafttinde 

Fen fakülte i kimya .züm
resinin bu seneki mezunları 
fakültenin Yerebatandaki 

kimya cnstitüsrmdc dün bir 
\'Cda çayı ,·ermişlerdir. Saat 
ı 6 da enstitüye Darülfünün 
emini Neşet Ömer Ye Fen 
fakültesi reisi Hüsnü Hamit 
beylerle kimya müderisleri 
\'C diğer davetliler gelmiş
lerdi. 

Müsamerede hazır bulu
nan Bahriye bandosu çay
dan e,·,·cl istikl:il marşını 

çalmış, marş ayakta dinle
nilmiştir. Bundan sonra zi
yafete başlanılmış, da,·etlilcrc 
çay ,.c pasta iham edilmiş
tir. Ziyafetin sonlarında yeni 
mczunl:.ırdan Ahmet Ccmfll 
bey, bir nutuk söyJiycrck 

K.öY türkülerj 

kimya sahasmd:: memlekete 

edecekleri hizmetten bah· 
setmiş \'e Fen fakülte inin 
fahri riyasetini kabul etmiş 
olan Başvekil İsmet Paşa 
Hz. ncı. Darülfünun eminine 

ve kendilerini yetiştiren mü· 
derislerc şukranlannı arzet
mişti r. 

Fen fal<ültesi reisi lJfi:mü 
Hamit B. mukabele -eUDiş 

ve genç mezunlara m lck 
hayatında ınm·affakiyet e-

menni etmiştir. Müdeıjşler
dcn Ömer Şevket B. de 
bir nutuk söylemiş, ayni 
tcmcnnıyı izhar cyleıni~tir. 

J\iınya şubesinden bu 
sene 8 i kız olmak üzre 
ı 5 talcbı..: mezun olmuştur. 

Lozangünü 
nazarı dikJtate alan umumi 
vilayet meclisi lstanbul yilayeti 
pahilıııde cşçarı nıüsmirl! fidan
lığı tesisi için bütçesine 58700 
lira tat sisat vazetmiştir. Bu 
par; ile evvela müsait bir yer
de bir fidanlık tesis edilecektir. 
Ziraat dairesi bugünlerde suyu, 
teşekkfılatı ıniisait olan bir ara
ziyi aramakla meşgul bulun
maktadır. 

Paristen gelen mtfie -
dis tarahndan plağa 

'"' ukuk talebesi tara· 
fından tes'it edilecek 

lstiınl:ık veya mübayaa sure
tile elde edilecek olan bu fi· 
danlığa muhitin en iyi cinsin
den muhtelif meyva fidanları, 

Amerıka asma çubuğu üzerine 
aşılanmış bağ tubuklan diki
lecektir. 

Bu fidanl:ır icabına göre ya 
tohum ştk1inde veya fidan ha

linde yetiştirilecektir. 
Arazi bulunur bulunmaz 

derhal tesviye ameliyesine baş
lanacak ve eylüle kadar hazır
lanmış bulunacaktır. 

fidanlar üç sene içinde 
yetişecek \'C halka teyzi edile

cektir. 
Gerek 'tohumluk ve gerekse 

fidatılardaıı damızlık olacak· 
Jar hariçten getirilecektir. 
Bu suretle eşçarı müsınireden 
meyva cinsi ıslah edilecek ve 
fazla \'etlşerek memlekette 
meyvanın hariçten getirilme.J 
n esi temin olunacaktır. 

23 Temmuz 
Yarın devair tatildir 

Yarın meşrutiyetin ilani tari
hi olan 10-23 temmuzdur. 

Merasi:n yapılmıyacak, fakat 
resmi ve hususi devair ve nıü
essesat tatil edilecektir. 

Tehlike yok! 
Y~rebatanda tehlike oldu~u

na dair yapılan nc~riyat üzerine 
Şehremaneti heyeti fenııı} esince 
tetkikat yapılınıı ve n ticede 
1 iç bir telılıke mevcut olmad1-
g1 anlaşılmıştır. Valrlız eh arda 
bir iki ev1n maili mtıfdttnt. -ol-

çekiliyor 
lstanbul konservatuvarının 

Anadoludaıı topladığı türküleri 
Paristen gelen mfıhendis mari
fetilc pil:ıklara doldurulmasına 

devam olunmaktadır. Dün bu 
hususta keııdisile görüşen bir 

muharririmize konservatuvar 
müdürü Yusuf Ziya B. şu ma
IUmatı vermiştir: 

- 15 gündenberi burada bu
lunan mühendis Anadolu hava
larının plağa alınmasına çalışı

yor. ller vilayetin belli başlı 

türküleri ptağa alınmıştır. Ka
radeniz havaları Kastamonu 
türküleri, (.angm, Ankara, Es
kişehir, Kütahra, Bursa, lzmir, 

Diyarbekir, Urla, Ayıntap, 

Niğde, Kayseri, Adana, Sıvas, 

Erzurum, Harput gibi muhtelif 

vilayetlerin belli başlı ve meş
hur türküleri plağa alınmıştır. 

lki ay sonra pUlklar meydana 

çıkacaktır. Plakların hepsi sek
seni tecavüz etmiştir. Bu hafta 

sonunda doldurma ameliyesi 
nihayete erecek ve p!Akların 

tab'ına başlanacaktır .. 

I<olombiya fabrikası lstanbul

da bir şube açtı~ı için pilaklar 

geçen seneki gibi Loııdraya 

gitmiyecek ve lstanbulda imal 

edilecektir. Fabrika Feriköyün
de tesis olunmuştur. iki ay son-

ra bu pilaklar satılığa çlkarı

lacaktır. 

Mühendis de 15 gfın sonra 
Parise gidecektir. 

Kenıerburttazda 

Dispanser dün vali B. 

Hukuk talebesi birkaç sene-
evel olduğu gibi bu sene 
de Lozan sulhünün imza edildiği 
24 temınz gününü meraaimle 
tes'ıt etlecek1ir. Darülfünun 
konferans salonunda yapılacak 
o~aıı bu merasim için h~ırhk· 
!ara başlanmı~tır. 

Reşit Saffet B. izahat 
veriyor 

Kocaeli meb'usu Reşit Saffet 
beyden dün şu mektubu aldık: 

«20 ve 21 Temmuz tarihli 
nüshalarınızda şahsıma izafe e
dilen fıkrayı okudum. 10 Tem
muz 929 tarihli Ekonomi:ıt Dor
yan risalesinde yazdığım maka
lede Barut inhisarı irtişa mcs--

• elesi münasebetile bir takım 

ecnebi sennayel~ §irketlerde ba
zı münasebetsiz mutavassıtların 
mevcudiyeti dolayısile gayri 
tabii vaziyetlerin tahaddüsün-
deıı istitraden bahsetmek iste
miştim. Esasen doğrudan doğ
ruya herhangi bir irtişa mad-
desi hakkmda malumatım ôldu
ğuna \e bu bapta vesaikin mev 
cudiyetine dair makalemde bir 
veçlıile işaret yoktur. icap eden 
ınakaınata da bu suretle!4izahat 
verilmiştir.» . ..... 

Mahmut Ragıp B. 
Bir müddettenberi 'Pariste 

musiki ı azar.;yah ve keman 
tahsil eden Mahmut Ragıp B. 
ahiren şehrimize gchniştir. 

Mahmut Ragıp B. Pariste 
bulunduğu müddetçe bir çok 
tanınmış musiki mecmu~armda 
Türk •nüsikisi hakkıııda muhte-
lif makaleler ı cşretmiş ~e Sos
yete de mujikoloji, Türkiyede 
musiki cerey:ınl :m hakkında 

müteaddit konferanslar \'ermi~-

tarafından küşat edildi tir. ..-..c--
Lehli ayan azaiı Vali vekili Muhittin B. dün 

l(emer burgaza gitmiş ve inşa-

1'tı biten dispanserin k(işat ı-es

tnini icra etmiştir. Oilpaıwer 

b 

Memleketimizi ziyarer etmek 
üzere geçen" •l' fehrilliitc adtR 
Lelliltua .. ,_ .ıazuan4an ~~ 
Evert dQn PQI041yay4 avdet et-

ara yaneım 
Gazi Hz.. & Yanan köhne barakaların yerinde 
necip milletimizin fedakarlığı ile bir mamure 

vficııda gelecek • dl.yorlitr 119 ran hükômeti donanma• 

' 

1111 ku' ,·etlçndiriyo~
muş. 4 bii) uk, 6 ku· Y onQına aü yeni haberler 

çük gambot ı-.marfamı"° 
Yangına ait yeni 

haberler 
Ankara,21 (\'akıt)- Yan· 

gmdan mutazarrır olarak 
açıkta k.llan ailelerin kaffesi 
yerleştirilmiş, açıkta hiç 
],imse kalmamıştır. 

Emanetin tahsis ettiği 
amele, faaliyetle enkazı knl
dırınıya çalışmakta, mahdut 
itfoi) e müfrezeleri de lmller 
altında hala duran ve enkaz 
ayıklandıkça meydana çıkan 
ateş YU\ alnnnı söndürmek
tı.:dir. 

Bu arsalarda yeni şehir 
pili'mına tevfikan süratlc in· 
şaata başlanacaktır. 

1mar müdürlüğü eski 
yangın yerinde yüz muvak
kat dükkan inşasına, ve ser
giler açılma ına müsaade 
etmiştir. 

Ateşin itfasın.ı cansiparane 
çalışan itfaiyenin taltifi için 
80,000 lira tahsis olunacak
tır. Zarar ve ziyan bir mil
yon Jira tahmin ediliyor. 

lstanbul, 21 (A.A.)-Anka· 
ra yantını münuebetlle Büyük 
Millet mechıi Reisi Klzım Pı. 
hımetleri tarafından Meclis na
mına Reiıi Cümhur hazretleri
ne ve Ankara ıehremaneline 

teeaür telgrafları gönderilmiıtir. 
hu tdgrafla Relsl cümhur 
hazretlerinin cevabi telgrafna.. 
mesi suretleri ~dadır. 
Büytık Reisi Cumhur Gazı 
Muıtafa Kemal hazretlerine 

Anhramızda zuh(ll- eden 
ve Zatırtyasetpenapenahilerinl 
mülessir eden yangından dolayı 
husule gelen teessüflcriııü arze .. 
derk.en Milletimizi çok büyük 
f ellketlerden lcurtarmıı olan 

Büyük reisimizin yübek kud· 
retl sayesinde bu zayiatın der
hal telafi edileceAinl düşünerek 
müteselli bulunduğumuzu Büyük 
Millet Meclisi namına hürmetle 
arzeder ve tazlmatımı teyit ey
lerim ef endlm. 

Büyük Millet MecUal Rebi 

Kbım 

lıtanbulda Büyük Millet 
Mecliıl Relıl Kazım Paıa 

hazretlerine 

Ankara yangını münasabetile 
izhar buyrulan hissiyata arzı 

teşekkür ederim. Necip milleti· 
mizin f edeklrlığı ve Büyük 
Mıllct Mecltainin kıymetli 
mesaisi sayealnde yanan köhne 
barakalaın yerinde Ankaraya 
IAyık bir mamure vücuda ge· 
lecğine eminim. Hürmetle göz-

lerinden öperim kardetim efendim. 
Relal Climbur 

Gazi Muştaf a Kemal 

Ankara ,ehremanetine 
Ankaraınııda zuhOr eden 

yagının bais oldutu azim zayi· 
attan dolayı kederlerinize iftirak 
ederim. Halkımızın metanet, 

milfterek sayügayrcti saytsinde 
vaki zayiabn kısa bir 7AlllaD 

zarfında tellfı edileceğine Jta. 
nilm. Muhterem Ankaralılara 
Millet meclisi namına teessür· 
lerimiıı ibligıoı rica ederim 

efendim. 
B. M. M. reW 

llcbım 

Mfiteesir olm'Dflar 
Atina, 21 ( ar.eksartitis) -

Atina gazeteleri ve bilhassa (E
Jefteron Vima) (Estuza) ve 
(Etnos) gazeteleri Ankara yan
tiınmdan l ahsederleıken .tees-
sürlerini ve Türkiyeye taziyet
lerıni beyan ediyorlar. 

nunu haber alan \ e lran· 
Jılara dair butün hika) clcri 
ezber bilen Felek bu nıııhim 
donanmanın Ha r.1 körfezin
den na ıl gircbilecc~ini ınc· 

rak edıp duru) ormu,. 

tOt 
Yerabatan. 

Yercbatan ,crcb..ıtıy rmu~ 

di} e bir habc~ Htr ! Demek 
ki '"insan hir defa h ur olur!• 
darbıme::.-eli okadnr doğru 
değilmi", ne der~iniı? 

• Kaçak! 

Bir "'~Iul1biri . aclık,, çık
mış ve bir adamca· 
ğızın kaçak mnl ~e· 

tirdiğini .ö~ Iİ) erek ibrazı sa· 

dıtkat! etmi~. 
J lrıbcr 'erilen adamın tiı:c· 

rinde biıtun aramaya, tara
ma} a rağmen bır şey bulun· 
mamış, i\lcmurlar, hunun uzc· 

rinc bir de : 
l lele ~u muhbiri ara· 

yalım! demi"ter 'c bır d~ 
bakmı-.lar ki n ı1 kaçak ma . 
onda. 

Yeni u ut bir hacı değil 
mi'? l lcm de eski hncıl.ır· 
dan dııhn fena. Çunku onla· 
nn olsa oba kolnık .ıJaııda 
haçları çıkardı; b ınl:mn ise 

kaçak mal çtkı) or. 

• e:r yani$! 

B
İ7. nıuharı rler rada, 
" rcıd.ı bir r ıkım yan· 

lı,lıır yap ır 'e hun· 
br yuzumiize 'uruklu midi, 
hemen kcndimiıi 7.C\ r n it• 

· •11 mak gibi suyun u?.erın Ç • 

iÇin ,.u mnıercri c' el r;: 
- J•:fcndim, murettip ha· 

ca ı! Bizim gazet nin ( 20 ) 

[ ~~) 

Karamanda çirkin bir hadise 

·hı · ıtı 1 a .. ında temmuz tarı ı ı :ı 

bir Ankara resmi 'c b n n 
iizerindc elle ) aıılınış b!ltl 

ya1.ılar vardı. lln 'ni'Jlan~a~ 
birinci i ş"i)lc )azılmı~tı: ~· 
B. l\I. i\I. Binası,,. Bunu gö-

Bir köye ADiiye celplerini giitılren mııhları 
bilahıra da jandarmayı bazı şerirler taşla 

Juwııladılar ve derhal yaluılandılar 

runce: . 
- ı !adi ha kalım, dcdım, 

. h ıc. ı dh e buna da miıretrıp · 
bilir mi iniz? 

l\luğlada çıkan 1 Ialk refi
kimiz yazıyor: 

"Ayın onbirinci ğünii Küy
cey kazasının Belevi kariye· 
sinde çok çirkiA hir hadise 
olmuştur. Aldığımız malUma
ta güre mezkur kö) e Adliye· 

nin celplerini tebliğe giden 
köy muhtarik, köy korucu u 
küy kadınları t:ımfmdan ta~a 
nıtulmuş ve vazifelerini yap· 
maktan menedilmiştir._ 

Bunun tizerine 'aka ma-
halline giden jandarma ka· 
rakol kumandanilc bir jan· 
darına ncf erimiz de taşlarla 
kar~ılanmış 'c k:lfi değil . 
miş gibi mezkur kö) de 
ötedenbcri çlflik işlerinde 

alakası 'e daima ahalinin 
sırandan geçinmek isteyen 
ve karamanın iikiiniinü ihlal 
eden 'e geçenlerde de bele\ i 
çif cliklcr me ele inden mü"· 
kulıh çık:ırdığınclan Adliyeye 
tevdi edilen mezkur kü~ den 
Alimolla knrdc"i kör Osman 
e. ki korucu Kamil ve Ahmet 
o~lu Ali ve J Iine) oğlu \h· 
met nam şah-.lar da nuisella
han jandarma kumandanına 
ve neferine hticum · ederek 
darp , e cakctlcrini parçala 
mışlar ve silAhlarmı kırmış-

lardır. 
\ ak':n 1 haber alan hııku-

metı;e d;chal jandarma birinci 
mulAzimi Necati be) kuman· 
ctaşında kuvvetli bir muf r~ 
gönderilmiş ve mutcca\ ı?.-
Jerdeıı ıUi molla Acı badem
tantflanna kaçmış ve .ıJ&er-
leri de kUlilea ve lilAhlm'ile 
bi~lt derdett edilmlflenltr. 

sinde gene Karamanın 
Bele,·ci kariyesinden çillik 
müstecirJerindcn koca Ali 
o~lu molla İbrahim ağır su
rette cerh Ye oıtlu da katle-

dilmiştir. Yak'a mahalline Adli· 

ye memurları hareket ctmi,· 
lerdir. 

l\les· ele tarafımızdan tah
kik edilmektedir. Karaman
da ütedenberi bu çiftlik mc· 
s'sle i 'ardır. Bu cinayetin 
ve hadisenin bununla alakadar 
olduğunu km' etle tahmin 
etmekteyiz. çiftlik mes'cle i 
hftd bir de\ reye girmiştir . 

Burhanettin B. 
Almanyadan avdet etti 

Cerrhpaşa hastanesi opera
törti Ahmet Burhanettin be-
yin \iman
) aya gitti· 

ğini ) aı
mışak; mu
maileyh Kli
ningin şeh· 
rinde ce· 
nubt Al-
manya 'c 

- ti Jleğbclideki su dt'J)OS 
~ AlllltD8 

Btr müddetten beri ın.---
devam olunan Heğbelıdek5l lsuO 

b 1 tur • d•posu h tam u nı t . d 
L da boru l~İJltl a giln zarn:ı 

1 8 ikmal edılecek ve ıu konu mıy 
L~lanacakbr. 
UGt ıOO ton· 

\ eni yapılan bu 
d 4'.) ıon· 

luk hazineden maa a 
1_L mevcut 

ı __ L bir hazine oaı•• 
u 1 u l'ı· olduğundan Heybe ln~n 
tir.acı tatmin edılecekt r. 

<=eJI l ;ef aJı bir " purunun 
El~alıdan Hetbelıy, M e ani 

tahsil etını,C r. 
su tatuıııya ~ 

Yeni depo betonarnıa 
inıa edılmiştir. .. ,, .. 

Su . irketi ıuiitliiru 
"- ~ _L-1-..ıJ a1n 13 bu· 
Nafia YeıLarcu ele 

.. Ankar ya gl n ıu 
I~ ~u M. K 1 ello dun 
tirketi mil Terk ı 
velet etmit ve do uca 

a d '- bazı tetkikatta bu-golune gı ere![ 
luomuştur. li A k a· 

Su tirkeu anüdıirun n o 
da tefırin su ihttyac nı temam n 

bazı emirle telekki tatmin ıçıo 

Ren hın-a· etaıittir. 

lbi cerrah· Mebuılan davet 
lan kong· C. H F. Müftll' illinden : 
resinde bu· Burhanellln 8 · 

1 ..a.·b F,r nk c. J J. Fırka ı İst. n m m~r-lunmu.._ mutenın en D • .,9 ...,. v:ı .ı- 23 cemmw. 19-forc, Uypıik, ~ lAv, n o- kezınc.Kn: 
kav, Daı1%ik, Berli11, Ham· salı gunu 't on aloda 'c-
burg şehirleriodo eerra.hi nıu- rileeek ça) a lst nbı Jda bu-
esaeselerde te~t )'il~ lunan bUcıımJ m b U.lijlfll ki-
J09~v ~ ~- camın. aJleı muht rem Jcri1 

ii..ıt A.1•...,. __. ın ·ı ·_:'eşrl=.;;f~bu~yu;mW&-~tı·rf•ca~oı~~ . ...... ~....-... 
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Amerika ve lngiltereye karşı olan borçlar 
~7 "' "' Radikaller, sosyalistler ve 

·~ .,; hötııra.tı k~~"!en muhalefetnne rağmen 
. kukumet 292 ye karşı 300 

Ermeni Faciası ! rey toplamışhr 
Kurunu ulddau len· her milletin 

çı/i·nNli/fi bir 111i llet 
-22-

Mustafa Kemal, bundan 
sonra "I3ekir Sami"nin ida
re ettiği müzakeralta gös
terilen gayri makul hattı 
h<ırekcli trkip clmiyeccktir. 
Yt:nr.nlı'nr i~c gittikçe if
las ve ihtilale yaklaşıyorlar. 
Hali hazı rda, Yunanlıların 
son taarruzundan eve\ lm
rar!aştırd ığımız şekilde, iki 
tarafla konuşabiliriz. Şüp
hesiz ki teklif cdi!ecek şe
rait yeniden tetkik edile
cektir. Fakat makul esas
lar üzerinde bir karar ver
dikten sonra, bütün kuvve
timizi kullanarak bunları 
kabul ettirmeliyiz. 

kendi hudutları dahiline 
almak için Ruslar, lrnnlılar 
ve Osmanlılar uğraşmışlar 
ve bu rnretle mücadele 
devam etmişti. 

Umumi harbin başladığı 

sıralarda, Ermenistan Tür
kiye ile Rusya arasında 

taksim edilmişti. Ernıenile· 
rin yegane müdafaa \'ası

tası hafi cemiyetler ve ye
gane silahı intirika ve ka
til idi. Haıp onların başına 
yeni felaketler getirdi. Bal

kan harbinden sonra Türk 
ittihadı taraf tarları Osman
lılaşmak ve Türkleştirmek 
siyasetini bir tarafa atarak 
bunların devleti ihya hu
susunda bir işe yaramıya
cağına kani olmuşlardı . 
Bunlara göre Türk devleti-

nin uğradığı felaketlerin 
sebebi Türkleı arasında 
Türk olmıyan unsurların 
bulunmasıdır. 

(Bilmedi) 

Şayel Yunanistan gayri 
makul bir yol tutarsa Piro
su abluka ctmcği de dü
şünmeli, Türkler inatta ıs
rar gösterirlerse para ve 
levazım vererek Yunanlıla
ra doğrudan doğruya yar
d ım edelim. Biz son üç ay 

zarfında sureti kat'iyyede 
birşcy yapmamış, yalnız. bu 
fclaketcngiz mücadeleyi ta
maşa ile iktifa etmiş gibi 
göri.in[iyoruz. Bu vaziyette 
devam ettiğimiz takdirde 
kendimizi Irakta müthiş 
bir teşevvüşe uğramış bu
lacağız.,. 

1 [ ADLİYEDE j 

Buna rağmen birşcy y,a. 
pı 1 madı. Kazip bir sükunet 1 
~fovrine girmiştik. Hadisa
tın revişinde bir tcvekkuf 

ı 

mükalcmclerdc bir fitret 
' 

siynsette bir boşluk vardı. 

inisa meselesi 
Barut iŞitahkikatmın 
esas itibarile tekem
ınül ettiği anlaşılmak-

tadır 
B::n:t işinde irtişa talıkik:ltıııa 

yedinci ıııüstaııtiklik~c devam 
olunmaktadır . Düıı de: bazı ım:
vacelıeler rııpılınıştır. J\\uva
cehcler ııeticesinde tenakuzlar 
tclii edilmekk, \'aziret \'ıızılı 
bir ş~idlcle tesbit ohııııırnkhdır. 
Talıki~ :ıtııı esas itibarile tekem
mül ettiği, mesele ye mütef erri 

Eserimizin gelecek faslı bu 
boşluğun nasıl dolduğunu 
gösterecektir. F ~kat son 
darbelerin nasıl indirildi
ğini anlatmadan evvel Türk 
kuvvetlerinin canlanması 
sırasında vukubulan Er
meni Faciasından da bahs
etmek isteriz. 

bazı dhctkrin tan:ık olunduğu 

:uıl as'ınaktadır. 

l 
T~i kikatı •ı ay. scnuı.ı~a bit

mesi mulıteıııeldır. Dı.ı,:er bazı 
Rusyn ve Türkiye d 1 d k e 5İrkctlcrin., defterlerinde c .,u 

tasvir ettiğimiz hadisat, ;eJ.:ildc Jıusu~i ınasraflnr ~c~bit 
Ermeni milleti için pek edildiği lıakkmdaki ue~rıynlla 
meş'um idi. Umumi harp ıniidı..lti umumilik nl!'ıkndar ol-
onfarı müthiş kitallerden kt.,dır Mesele, iyice tetkik 

nı:ı .. • 
en güzel ve hatırlarına ge- ve t.ıhl.ik olunduktan sonra, 
len en geniş ümitlere sevk- vaziyet tavr.zzulı edecektir. 
elmiş, ondan sonra, belki Müddei uıııiııniliği.:ı \'a1jyeti 
ebedi olarak, onları yer- Adliye vckf;letiııc bildirdiği 
lcre sermişti. 1 sö}lenilmektedir. 

Ermenilerin talisizliği, on- MfıdJci umumi Kenan B., 
lnrm, daha fazla, yurtları- bu meseic etrafında bir refiki-
nın tabii tcşckkiilünden ıniıdc ir.ti~ar eden bazı ~özleri 
Heri geliyordu. teyit etmemiş, Jıiç bir r.ıızeteye 

Küçük Asyanın ckğinde : !Jeynıı:ıtta bulunmadığını sör-
llzanan sahasında, :ıark ve l eııı işt ir. 
garba gide n dağ s ilsileleri -----

vardı r. Sekiz dilenci 
Bu dağlar arasındaki va

diler e n eski zamnnlardan· 
beri her is tilfi ile her mu- , 
kaLil i.st ilanın sahnesi ol· 
muş; Garpte, küçük Asya 
ve orta şarkta İran arasın
daki bu hareketler hep bu· 
rndan geçmiştir. Kadim de· 
virlcrdc Metler, f ranlılar, Ro
malılnr, miladın ilk asırların
d:ı lranlı Sasainlcr ve Şarki 
Roma imparatorları, kurunu 
vustada Mağollar, Selçuki 
ve Osmanlı Türkler talisiz 
Ermenilerin ikamet ettikleri 

- , 
Dün mahkemeye 

verildi 
Dün dördü kadın, dördü 

erkek sekiz dilencilik nıazııur.u 

ıııercmJcıı müddei ıımunıiliğe 

teslim cdilmiş'cr, ımılı:ı~.eıneleri 

için Sultan Ahmet birinci sulh 
ceza mahkemesine verilmişler-

cHr. 
Dilenciler kafile, kafile top

lattırılarak m:ılıkerııeye veril
mektedirler. - · 

bu sahayı istila ve fothet.. Çaquyukebi.-de Kalalı:r so -
mişler, pnrçalamışlar, bırak- katında 48 numarali düklcao 

Sahlık dükk4n 

nllşlar, sonra tekrar ele utılıktır. Taliplerin Üsküdar ls-
$ eçh m işlerdi, Rusyanm z~· k

1 
cMlde.io& 27 nunıarab 

hurundan v~ kıtvvetlcnn\e • 
ıind en sonra Fzmenistanı lW!i!diil&nd~·~Z!!.iy~aiiBe!!!i!yei!im!iUr!!acaan!!!!!!!·~1 

H intte yeni hadiseler 
Llıhor, 20 (A.A) - Hint siyasi fırkaları reislerinden 

dört ve bunların taraftarlarından yedi kişi, imparatorluk 

aleyhine fesat tertibatı yapmakl/ı maznun olanların 
muhakemelerile alakadar olarak Mirutta gayrı kanuni 

surette yapılan bir geçit resmine iştirak ettiklerinden 
bugün tevkif edilmişlerdir. 

Ameri~a ve P olonya 
Polonya gazetelerine ~öre Cemuhiri miıttchidci Amerika 

rci~i ciimhuru mister 1 loovcr, ahiren kendi milletine h. . 
lı · · l · h' 1 d -' ıca en ne,rettığı m ıta >e c on sel,iılnci "Sırc.Jn \ ·k · " • men ·nnın 
istikl:U miicadclcsine i~ tirak eden l.chistan m'ılli k ı · a mıman-
larindan ceneral Pula kinin doguc;unun ı 51 'ıııcı· •1·ı ı ·· ·· · ' ) <.onumu-
ne ~~isadif. 1 1 te~r!n~cvclde ynpılacnk merasime i~tirnk cylc
mesını ta vsıye etmı~tır. 

V arşovada maluller on gresi 
Onlimiizdcki ağu. tosun (lördiinden sekizine kadar dcYam 

etmek i.izerc Yar~ova ~cininde marcşııl Pibudc~kinin hima

yesi almıda beynelmilel mallıller ve eski muharipler kon

grc~i aktcdilecektir. 

hin ikametgahı meçhul olduğu 
iade o1unan davetiyeden anla •. 
şıldığından bıttalep ilanen tebliği 
karargft olmağla lahkıkatın Lı
rakıld~ 10 eylül 929 salı günü 
saat 1 1 de hazır bulunması ilan 

İstanbul üçuncü hukuk mah

kemesinden: Müddeiye Hayriye 

hanımın kocası rlzede hacı lb.: 
rahim efendi hanesinde mukim 
Sarıahmet zade Salih Zeki fi. 
aleyhine açtığı botanma dava-
sının tahkikatında müddeaaley- olunur. 

4 .ı ~Vl=;ık 
Fransız meclisinde tasdik edildi 
--.i:iiiiiiiii:i:iiiii:i:i;;;iiii:i:im:;;;;iiiiiiimiiiii;;;;;;;iiiiiiiiiiii;;ı;;;;--r-;:::=~~::;:-:--,,,,./ 
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-f.yatro • • Staema1-r 

~ ~ Şehzade baıı Mille~~ 
____ 1111!1!1 ____________ ._..... Şeki bey temsilleri bU 

6: b • H 1 ( Maskeli katil ) dam to az VC CDZID ayvan arJml ., 4 p. Sinemada büyük nliıf 
sarfiy afı zı ıslah 

Memleke timizde her 
~ne muniazamtJn 

artıyor 

Petrol ve benzin sarH
yau gittikçe artmaktadır. 1 -
tntiştiğe göre. 926 ~enesinde 
benzin ithalAtt 19 milyon 
J 62 hin petrol ithahltı l 9 
milyon 360 tondur. 

92X de 25 milyon 4!38 
bin 376 kilo benzin 50 mil
yon 9 I 8 bin 2(6 l<llo 
petrol ithal edilmiştir. 

928 senesinde yalnız crak
törlerdc 868 bi~ 298 ton 
120 kilo benzin sarfcdilmiştir. 

• ~J. 1 lolştad diin mczu
ntn memleketine gitmiştir. 

" Şehrimizdeki Of tiiccar 
ve meb\ısları [claketzedelere 
100 çuval un göndermi~ler-
dir. 

• Efganistanın Ankara se
firi Gıılam Ccylani 1 lan, A , .• 
nıpadan şehrimize r;clmiştir. 

• Cemiyeti ı\kvam me
murlarından i\ l. Poker şehri
mize gelmi~tir. 

• Tayyare cemiyeti Bcy:ı-

zıt ve Fatih kaza ~ubclerinin 
topladıkları ve lstanbul balık
çılarının Tayyare cemiyetine 
vermekte oldukları iane mik
tarı 50 şer bin lirayı nıiitc

ca\ iz olc.lu~undan bunların 

namına birer tayy:ırcıni;.:e at 
takılması takarri.ir etmiştir. 

Tayyarelerin isimleri: lstan
lıul - Beyazıt, l:;tmı hu! - Fatih, 
İstanbul balıkçıları olacaktır. 

• 1 lcybeli ada snnatoryo
mundaki hastalara Dnrlill>cdayi 
artistlerinden Hazım B. tra· 
1ıııdan 'Kara.göz oynatılmak
tadır. 

• Birkaç giindcn beri hastn 
bulunan Papa Efciın E. Surp 
.ı\gop hastanesine yatırılmı~tır. 

• ;\Ji.ikerrer sigorta şirketi 

J~ hanının iist katında faaliyete 
geçmiştir. 

• Barem muhasebei lrnsu
siye memurları için r 930 da 
t:ıtbik edilecektir. Dahiliye 
vck~lJeti keyfi yeti alakadarlara 
bildirmiştir. 

100,000 lira MJrfı ile 
1000 damızlık 

getiriliy or 
İk tısat vck~leti hayvanatı 

ıslah ve tek~ir için ı 00 hin 
liralık bir tahsisat ayırmıştır. 

Bu parayla i\lacari~tandan 

1000 damızlık hap· an mu
bayaa edilecektir. Damızlık 

hayvanlardan hir kısımı halka 
te\'7.i edilecek, bir kısmı da 
karca bey harasına gi)ndcrilc
ccktir . 

• Adliye vekaleti vilayet
lere J.!'Öndcrdiği bir tamimde 
zabıta memurlarına mesleki 
konferanslar verHmesini bil· 
dirmiştir. 

• Trnbzunda bu sene bü
tiin tahminatın hilMına tabii 
arıza ve hastalık do1ayısilc 

fmdık 200 bin kantardan 
100 bin kantara diişıniiştiir. 

• Zafranboluyu Ankara 
-filyos demiryolu istasyonuna 
rnptcdecck Zafrnnbolu-Kara
buk )'Olunun kcşfiyntı bitmiş

tir. 

• Bcyoğlunda oturan Anns
tasya ve Katina i~minde iki 
ecnebi kadının eYlcrinc genç 
kızlar gelerek bunları fuhşa 

te~vik ettikleri n kokain 
kullanmıya alı~tırdık ları anla
şıl mı~, her ikisinin de hudut
larımız haricine çıknrılmaları 

tukarrlir ctmi~tir. 

• Yeni lwçakçılık knınınu
mın tntbikına 1 O ağustosta 
haşlanı lacaktır. 

Maliye vekaletinden ınus

kirut inhisar idare:sine t;clcn 
bir .emirde, bıçakçılı k mii
cadclcsinin ~iddctlcnd i ril

mcj cınrolunmu~tur. Bu emir 
mucibince kaçak ihbar eden
lere :ı lınac:ık cczanm ylizdc 
sekseni Yerikcck Ye k:ıçak

çılar cez:ıyı nakdiler tahsil 

olunduktan sonr.ı mahkeme
ye sevkedileccklcrdir. 

Yeni kaçak kanununun 
u~uscosun onund:ı tııtbiki 

kısım birden Irnnto, 
varyete. 

P/Omer maM_emuinMtı: ~ 
rin Sal Ôrdek kariyesinİll ~ 
ban meziresinde vaki iiÇ 
tarla ile üç göz hane .,e 
gözü Şamil meregin 
mezkurdan Abbas oğlu be.yıl 
elli seneyi mütecaviz malık 
tile bilaniza tahtı tasarru 
iken vefatile veresesinde11 

Gülizar ve diğer kızı f•. 
oğulları J lüseyin ve Seydail 
müteveffa Mehmet karısı f • 
ile oğlu Mehmet efendi na 
rına tescil edileceğinden ~ 
kur arazi ve eınl!kt.ı ~rl 
iddia edenler varsa tarik• 1 

dan itibaren bir ay zat~~ 
Piümer asliye hukuk mah~t 
sine müracaatları ilan olll ....................................... ~ 
için şimdiden istihzaratıı 
laııılmı~ nr. 

• J Iarbiyc ile Deşi~ 
nrıısında işlemekte 01 

otobüsler Taksim merdııııııı 
tr.nzimni mütcdkip "r:ık~ 
Harbiye~ i\I:ıçka ve Beşi~, 
arasında işlemiye başJıy:ıc' 
!ardır. 

• Ank:ıra orta ınuııl~ 
mektktcbtndc tcdri~at kll . 
açılmıştır. Kursa 35 mııııJlıı 
iştirak etmiştir. . 

• • Bir çok gnyri mübad1 

tasarruf evrakı noksan old 
ğu için bunlara ynb1J:ıC 
tevıi11t rcahhur etmiştir. Gıı. 
miibadiller uzun bir zıııtı& 
dan beri nı:ığdur n · peri;" 
bir hulde olduğundan- e,·~ 
ve \'C:.aikini ikmal cdcııl'r 
den !50 kişiye tcyziat y:ır'. 
mak suretile hemen iJı tİ}rııı 

'j'CI 
lan temin edilecektir. 
ziat bir haftaya kndnr b~~ 
yacaktır. 

• Çamlıca suyunun s.1h , 
indirilmesi teşehbiisii p:ır•1~ 

Iık y\ıziinden ~imdilik tC• 

hur etmi~tir. t 

* i\ Ialt)I gaziler m un,·cıı~ 
heyetinin tıısfiyesinden s0

11 i 
mevcut para mahillerc cc' 
edilecektir. 

* Y ~rli mallar sergi:ıi ıı~. 
tosun ılk haf tasında ııçıı:ıc· 

cır. 

Flida sayesinde rahat uykıl . . 

• 
FLIDA 
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Rus - Çin mücadelesi 
YAIFIT, 22 Temmuz 

SPOR Galatasaray 
Y eş0

l Borsada 
HK DEMİl\Y.Ol~LARI 

i LA N 
Bursa • 

şampıyonunu nasıl yendi ~ Veli efendi at yarışları 
Yeli efendi st yarışları h:ısebile 26 temmuz 1929 cuma 

giiniı yarış mahatJinde zirde gösterilen kararl:ır tevakkuf Futbol temaslarının kıymeti - Bursa ne kazandı - Sahada - Mütevelli 
Mehmet Beyin n lltku il.- Maç nasıl oldu? . ..... -..... r.~ cdcceklcr.dir. 

Saat 

Futbolun terakklsl f.çin de
vamlı bir çalışma seyircisi, bol 

bir muntazam saha, iyi bir an· 
trenör lazımdır. Bütün bunlarla 
beraber lAztm olan dördüncü 
bir vasıta vardır ki, o da te

mashr. Görmek ve görüleni 

.örnek ittihaz etmek bütün spor 
şubclertnden, bilhassa futbolda 
çok kıymetli bir inki~ esasıdır. 
Batkı beşka memldcetlerdeki.te
hirlerdekı takımların Llrbirin\ 
zlyret ederek maç yapmaları 

bu temasın esasını tqkil ediyor. 
lstanbul futbolu bunu slav

yanın şehrimizi ilk ziyaretinde 
görüp• anlamıştı. Bu temasın 

futbolumuz üzerindeki hllyırH 
ve şumullü tesirini hatırlatma

mak kabil midir ~ 

Soıı günlerde Galatasaray 
arka arkaya yaptığı lzmir ve 
Bursa seyahatlarile bu sahada 
çok f eyizlı ve geniş iki adım 

attı. hmirdeki muvaffakiyetli 

maçlar ve bu karşılaşmaların 

fzmir futbol aleminde bıraktığı 
güzel intibaları kaydetmigllk. 

Calatasarayıo cuma gunu 
baılıyan ve cumartesi akşamı 

biten Bursa ziyareti gene böyle 

feyizli bir futbol temasına im
kAn verdt. Bursalı futbolcular 

Istanbulun güzel futbol oynuyan 

bu muvnHak takımını kendi 
sahalarında alkıılarken , eski 
kıymetlerine yeni bilgiler 

ilave ettiler. Bu görüt ve maç
ta bizzat bu karıı • kar11ya 

1 

geliş, Bur&a futbolunf yeni bir 
1 • • ·il 1 ı; ııll 

veçhe verecek .lCadar mj.\~rdir. 
Kendi sahalarında bin .türlü 

yoksuilokl.- içinde çabpn Bur
sama mii~aıııl ve temi% futbol
cuları cminiı. lci bugün, evvelki 

gün yaptıkları maçtan baha 
bllgili bir vaziyettedirler. 

Bursanın Ltanbula olan 

yakınl~oın ver~i lmkınlardan 

istifade edilerek yapılacak bu 
gibi tcmaalann tekeniirilnü 
Bursa futbolu içln pek lüzumlu 

bir terakki vasıtası ol1'rak görü· 

yor uz. 

Galatasaray Borsada bu sc· 
nekı lik maçlarında Bursa 

pmplyonluR1Jnu kazanan «San'at

kiran spor dem~i,. takımile 

karşıl8'h. Maç ~hre otnbnsle 

on beş dakıka mcsefede bulu

nan Atıcılar sahasında oy· 

nımdı. Burası Bursanın hem 

futbol sahası, hem de at koşu• 

lan çayındır, sahanın bu iki 

cihetli vaziyeti futbol aleyhine 

olmuıtur. 

Çü•kl kopa pisti futbol sa
hasını mevcut seyircl yerlerin

den ve tribünden m:~a almlf 

ve dere ile yol arasmdak~ dar 

sahaya sıkıştırmıştır. Bunun fçln 
saha çayırlı olmakla beraber 
ktiçiıktnr: bllhuaa ensizdtr, ve 
yeni yapılm.lcta olan ttatyom 
açılıncaya kadar Bursa futhulu 
bu ııkııık sa1'adan kurtulama
yacaktır. 

Maçtan evvel at kotulan 
yapıldı. Bundan sonrada hah. 
edebiltrtz: Yanı ve müsabaka 

aah..ya. i~ bin kadar 1eyircl 
toplanmıfb, yübdt balkonda 
kolordu kumandanı Ali Hikmet 

fırka kumandanı Cemli Cahıt 
p•lar, vali F atln, mülki}"! 
m"Gf ettip Nedim Nazmi, meb 'us 

Şcflk Lotfi B. ler h&k1ünet 
erkAıu ~ki alm~ A*erl 
muslb ..k .k güzel ba..Iar 
çal\)'mdU. 

KopJ.r bitüii uman aut 
bq buçuQu gcçınittl. eqlrdl« 

Cilt yerlerinden fiıltiol ..la•m• 
etrafıaa aeçtıls. T......_ .. 

haya geld ler. n:ulll\ bayrak 
merasimi .r,apıldı. 

~u mUnasebetle, Cümhurlyet 
ref ikimizde sop zamanlarda sık 

sit beyanatı lntiF etmekte olan 
kafile reisi mütevelli Mehmet 

· B. parlak bir nutuk irat etmek 
fırsahna kavuşmuş oluyordu. 

« Buraya ICadar ihtiyan za'h
met, ettik> dlmlesile llaılıyaralc 

Lunn yakın d/ğer bir cümle ile 

biten nutuk ~afatlı sôılerden 
ari kardqçc bir hitap samimi· 

yetini ihtiva es)iyordu. 
Bayrak teali edıldi. fotowaf • 

lar çekildi \'e takımlar yerlerine 
geçtiler . Ôldukça sıkı Lir 
rüzglir vardi ve Galatasaray 

bu rüzgarın c$~i tarafa dü~
mfi§tür. 

Maçı Bursalıların rlcasi üze

rine kafile ile bi~ikte giden 
federasyon rejsi Galştasnraylı 
Yusu[ ziya JAey idare etti. 

Galatasara~ takımı şu tertibi 
almıştı. Kal~de Rasim, Burhan, 
Vnht bey. Nıhat ve Mıtat 
gelmışterdi, mukavln hattı §U 

1eklı aldı: Slıpkı, İbrahim, Mu
amer, muhacrm hattında Muslılı · 

sağ açık. Sonra Şatli sonra 
Nejdet, sonr~ l.ilif ve Rebi. • 

Bursa takımı ise berveçhi 

ati oyuncul~dan mürekkepti: 
kaleci: Salih, müdafiler: Ata, 
Nimet muavinler: Cemal, Hü

seyin, Reftk muhaclmler: İs
mail, Refik Hakkı, Ratip, 
Aptullah. 

Maç on yediyi elli geçe 

r baıladt. Galbiaarayui ilk hii~u
mu Ulif in ıl'f da~ika<la dirlğe 

çarp,u. ilk litü. İstanbul f8tJ\oo 
piyonu sıkı rilz8lnı rağı,nen 

hep hücum vaziyetindedir. 

Bursayı ~bnyor, heıind 
dalCikada korner olmuştu, atıl· 
dıktan sonra fop kalenin önün

de onların müdafılerlnin eline 
çarptı. Pena\b. Ve Galata 

Uf'ay ilk golü kazanıyor 

Galatasaray daha ağır basmıya 
baıladı. iflek 'bir oyun san'at
kA.rların müdafaasını §aşırtıyor 

topu ekseriya onlann kalesi 

önünde alakoruyor. 
Bursahlaniı mühadm hath 

vakit vakit J>u tazyiktep llynlıp 

sarı kırmızdJ,;.nn kalesine kadar 
dayanan akıalar yapıyor. On 

altıncı Mkikade Rasim sıkı bir 

Bursa ıütüoü yumrukla arkaya 

çeldi. ıtit te §'.'izcldi, kortanı ta. 
Bursa müteakip beş dakikayı 

çok aüzel oynadı. Sağ iç ve 
merkez bir kaç dala sayı yapa

cak vaziyete aeldıler. Attıkları 
toplan yeri~ dütfiremiyorlar. 

Anlaıma azd~ f.l:at ~ gayretli 
oynuyorlar. { 

Şu 25 dakika da gösterdi ki 
Bursa takımı yabana atılacalc bir 
kuvvet değil. Galatasaray ancak 

bir gol yapahilnılftt o da pen 

altıdır. 
böyle derken üç dakika ıonnı 
iş d~ifti. sanki bir fırtına kop
tu. Bursanm fimdıye kadar ph
si gayretletle idame ettirdi~i 
maniayı deyJrdı. Artık ~ol olu

yor 28 ind fiakikada İstanbul 
muhadmterl pasla topu sürdüler. 
Lltif kaleye doğru dokundu. 
bir karppb!: müclaflln topa 

ayatmı uza mı goruyoruL 
Çeviriyor f alcat lçerden. Bu 

iklnd goldtJr. arftk OJ'UD gol• 

·- bir anyan afinatbr. c.. 
lat111ny hac.m edtya.- " gol 
J'8Pl1"I'. fite lii dakib ..,. 
Rebll ~ ~üp bW J* 
venil. ~-açıkta D
Jedc nluo -L Goi 28 lnd 
dakikeds .,_. dılrdbıca ._,. 
takip etU, top Wech ha,,11 
makta a,n..,wck Silplll' ... 

ye d<Wtı uzun bit vuruş yaptı. 
kaleci dalga geçiyordu galiba 

topraklara sarılıverdi. 

İkinci devrede rüzgar al· 

tina düşen Burs<mın daha 
çok sayıya maruz kalacağı dü
şünülebilir fakat öyle olmadı. 

Bursa takımınında tadilat yapıl
mışb. Sol Haf değiştirilmi~ 
Halit gelmişti. Muhacim hattı

na da Remı.i geçmişti Buna 
bu dene daha canlı. sade 
Galatasaray değil, rüzgarada 

karıı koyan gayretli bir oyun 
oynadı. Fakat konbinazon çok 
zaifti. Top mütekabil anl8fme· 
larla değil tek başına oynayan 
oyuncuların gayretile yürüyordu. 

Calatasaray kalesi be~. altı 
defa S3}1 tehlıkesıle yüz yüze 

geldi. Fakat her def asında top 
ya Rasimin ellerinde kaldı, ya• 

hut ta geriye düştü. 

Bir gol. Bursnya bir gol .. 

Sahada herfc~s bunu istiyor ve 
haykırıyor. Biz 'bile bu dostane 

kardeşçe temsla Bursaya da bir 
sayı kaundırmasını istiyoruz. 

Fakat olmadi. Galatasaray 
ilk üçüncü dakikada LAtifin 
ayağile yirmi beş pastan bir 

gol daha yapılmıfh. 
Netice böylece kaldt. Bursa 

kalecisinin tecrübesi azdır. Mü
dafi Ata arkadaşına nazaran 
daha muvaffak oluyor. Merkez 

muavin belliki ekzerstze muhtaç. 

Sağ muavin mukavim fakat 

tekniği az bır oyuncudur. Hü
cüm hattında iki açıklar iyidi. 

~~ ~k ABdullah j birinci dev· 

r\~~çok ~ız kaldır Ratlpte 
ağırlık var. Hakin a~ına 
Rakim filtü nr. fabt seri değil 
İşte bu oyoncular büUln çalı~ 
malarına rağmen Burs.ılılann 

arzusunu yerine getlrmiye mu· 

vaffak olamadılar. Fakat fııtikbal 

vaad ediyor. 
1alat Milat 

Vefa küçükleri 
Vefa kilçüklerinden Niyazi 

takımı ahiren Adapazarına git
miş ve orada Adapazarı muh· 
tditi ile yeptıta maça (}2 ka
:ıanm1ştır Vefalılan ve kaptan

ları Adnan Beyi tebrik ederiz. 

~atar l 8 -lst:ınbuldan hareket 
Veli dendive muvasalat 

Katar ı 8 mükerrer -1 tanbuldan hnrekı:c 
Veli efendiye muvasalat 

J lususı kat:ı: 

Katar 20 

12 
12~25 

I3,20 
• 
13,42 
13,40 

14,05 

14,05 
ı.ı.,28 

13,20 
Knrnr 27 • 

-1 canbuldan hareket 
Yeli efendiye muYasalat 
-1 tanbuldan hıırcket 
yeli efendiye muva alat 
.J tan huklan h:ıreket 
Veli cf cndiye muyasalat ı 3 52 

A Ydcrrc Yeli efendiden hareket edecek katarlar ben cçW 

ntidir. 

Hususi kadar 
Katnr 31 

Hustı 1 katar 

-Yeli 

" ,, 

cfondıdcn 

~ 

,. 
Katar 33 ,, ,, 

Sıınr 

hareket 17 
17, 3 

" JS,05 
• 19.02 

5·ı ıt 
K'tıçukçeknıeceyc mlıten'ccihcn 

Katar 24 -Yeli efendiden hareket 1 :' ,
45 

18,43 
Karar 28 ,, " t ,,. ,. h • bilet ' crm 

l o u mahalli kars.ısınd:ıki dır.ık rı tımınaa 
' ' · e nm üzere bir bilet tcYziat gi~esi yolcuların cmrın 

bulunacaktır. 
lstanbul 20 tcmnıuı 1929 

Hi1dflriyef -
T uzl~ içmeleri ve Plajları 

55 13 S.15 15-16,10 .. 
Her gün Köprüden 7 05 · 7,55-9, · • ' dip 

Haydarpaıaya giden vap~rları:ı trenleri nıenbalar• gi 

gelirler. Doktorlar ve büfeler vardır. -

Samsun Belediye 
Rıyasetinden: . . .. mn .ı.m 

Elektrik fabrik::sma lüzumu olan 16 ton nıakıne l ğ .... ı .. 
- - saat 15 te UIA"i 

şeraiti dairesinde 14-8-929 çarşamba gunu. _ üddttle 
cdılınek üzere 25-7-916 tarihinden itibaren ;irmı ~~"1 ~~ ştrıiti 
ve k:ıpah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Ta •P erı d Ana-
aıılamn.k ve ona göre!Jt\c!ktifatım yapmak ü~ere istanbul 

1 
• dC 

" :1111 ·~P. 1 ı . ....~tesi idare mu • 
dolu 'aıansı mı.nal şubesine ''e Cumhurıyct ~ . ·ııa 

.. . • at eyleınelerı ı 
rlyetine vey:ı S:ımsuıı Betcaıyesıne muraca 

olunur. 

Ma:ırıf veUJctinııı ruhsatı ıcsmıyesıni haiz 

Türk Kadınları Biçki Dikiş 
Mc-ktebi talebe kaydma başlamıştır. Tahsil müddeti 

3 ve 6 av 1 Ye 2 senedir 
• ' etod ta!ciP edilir. 

Üç aylık kursta yalnız biç'.i gösterilir. En son m lkr 
Adres : Bey:ıııt Veznec . 

Os•--sı .. :•::r.ıı:r. .. :::ı::s:am•-:::::::r.•:oo• ... ı Baı••ı I" lu'- v~ sint p .. 
ff ... Yelke-ncf .... İ EJe:n;ikl; mücehhez ~un~· 
il zam kamarafan ve güfüve~~ 
Ü VA P UR [ A Hl olcularma malı sos m err ... 
:ı Karad · Y d vapuru ii ; I.uks ve surat postası mahal!eri Ay Ifl22T enıınu• 

Matbaamıza.,.._ e.ri• !: '7Bmsun havı 0 giinü saat 

İş terbiyesi ı pazartesı ı8de Sirke· 
vcspuru Ç b c -111" Zongul• 

Mulllim mektebi Uusulü ted- 24Teınmuz arşam a ciden hareketle ( ı::;..ıç6 ı, le 
ris muallimi Mıfzırr:ıl m:ın R3şit ~. gGnu :ık~amı Sirkcd nhtımmdan _,_L Bartın. Amasra, Korice ti r: av.&, • t ve 
beyin bir ıruk:ıddeme ila\esile p ~:ırel::etle d~ ( Zonguldı:ık, ve Cide) iskeleierine azıme 
(Boker.T.Vaşington)dan bun:ımla ft inebo!u, Samrnn, Ordu, Gire· avdet cde:ektif. Rıh 
tercüme ettiği kıymetli bir mcs- !j ıun, Trabzoo, Sürmene "te Fazla tafsUAt f.nıiııönU uhdl 

•• o,_ -·) _ı_ ı~·- u acaat. teıc1on lt"k rstridir. Tavsiye edt>r;z. :: nac ye ~ucc:e-.W-. han ı numaraya aı r 

ldara mecmuası H T:ıfsildt için Sirkecide Yel· iat: 2684. 
5 kenci hanında kAin acentasma .::.::.:..:~-~--:-:~== 

Dlhiliye Vekaleti tarafından :a.!i müracaat Tel lstambnl r S l 5 /ı' • _L.ı birinci itcard- rrıah/(t:me-
ııeşredılen idare mecmuasının 01 llQlff1V' tt• ... ve-:::::ca::::ı:.-:ı:·••==-.:1:a-ı••ı::m sinJen: MiJ"afay 5eyfe ın vçy 
14 numaralı mayıs nCslır.sı kili avukat ferit Da\·ut beJ 
kanunlar, k:ıra n:ırneler Ye gayn .,... __________ _,! od Dilliıade Emrullah 

resmi münderkatfa ~mıştır. S(!wpisef ain tarafı '··~mlan• » ve cOiUiz.1de 

G b T k 
'J' ve nıa.,.,.u . f 1 ür üz ür çocug" u , 1 .;..ketlerine ıza ete Merkez aanteal: Calatıı Köpril birader er• r-

34 üodi aayuı inti§ar etmitür. Bu bllflDda. Beyog!u Z'6Z Şubı Em·-önüude Rıhtırn ııanuıda 
nushada « Çocuklara cinıt terbiye M'.ftltetl: Mahlıımcite H.m akında Vel~cncizade Salih beyin .yazı-
naaıl verilmelidir ~ > isimli mühim l~tanbul 2740 hanesinde mukirn Oıllıude 
maka!e ile ''Köpriid.eki küçük b _ 11----,;;;;;,;.;;... ____ -ıJ Metunet be1 aleyhine ık~mc <>-
marbu.lar .. iımindcki 1cı)met1ı bir tzmir - Mırstn siraf pastası davadan dolayı ıtamct· 
tetkik bulunmaktadır. Bunc!an başka (MAHMUTŞE.VKETPAŞA) =n ıneçhuliyetine mebni.il!· 

,._,.u-ıı 23 temmuz ..ı. 12 ~ Galat g bl. ... ra" 
birçok çocuk hika,.eım ~ bir per- ·-r-- nen vuku bulan te ıgaw a· 

nbbmnvl• kalkarak ~ · j 'ta Jeme-
delik lir rocul: ni.-1 !MW'cilttar. • 1 ' _,-len men ccvapnamesın ı ey 

, r·J- aabahı zmirc \e akıama UllUI"' h 
Türkiye iş b:mlasıu- kalkarak Antalya. Alaiye Mcnme yen nıüddaaleyh lıa~h~~ın: 

plecek w d&rilfte Tqacu, kuk usulü muhakeme en 

dan: "'--··r, lıJljye. Aııt..a,.. K•ıa- 39s inci maddesi mud-o ,_.. nunun . . his' 
lydi millire müsadif 23 tem- dMı bmire ••yarak .ıecektir. hince eiyap kararı bılıtti 

mur. 929 sah günfi br.nkanuz 141 ind madde mucibince ili-
kaJ)31ı ı::uıunacıtkhr. lyfatlk slılf pJfa>T nen tebfifine ve tayin JnhrıaD 

Ankara m;keri fdhri- (MERSİNl vapuru 2J Temmuz 1 T~rintevveJ 929 Sah ...... 
• Sala 17 de !trbd ıılı.rumndaa saat Oll aç bucakta mahtrcme-

kalar si"orta rıyase- .. __ L..oL. ,.. _ • .__L ç~ -"•t ı-d c ~ ~ . de bizzat veya bil~ e _... 
tinden: K~a. Edn•& ......,., vücut eylemediği t.tkdirde • 

Q;!up, I<ön:ür alınac:ılrtır. ~ bl:::;: ~. ~: kıaları kabul ve ikrar etınil ıcf. 
Şeraiti ib'ennıc~ ist.ynıler clat• .., • .sı: ~· doJunacı4ı:un da derç ve 
Siarcrta ınııalıasd>esiudcn prt- G 11t• ,.._ ,.._ yob tine karar vcrffınff 
nameyi a~. .llnd'e 15 .._ ..... ı ;rr -- of91n1r 

mm 1Lm.iil•..__--~.._. ..• !l::-..----.. ı a... • aılal'• ~.,an r. 



lstanbul yarış ;ve ıslah enc\ımeöl tıy ~---·-·-..ı:ı~, 

At yarışları 
26 temmuz cuma gtlol 

Veli efendide saat 14,Bü da yapılacaktır 
llmıal trelllerı Sirkeciden Veli efeadl,e i12 13,2~ 15,40 14,05 

Veli ~ ~ 17 17,29 18 19 
Ololn&lerı Topkapıdan Veli efeiadi1e her nevi Yetait Yedikuleden Veli 

efttndiye i~ecektir. 
Koıulanti intizamı w hallan istirahab temin edil~. 
M~kii mahsus- 260 birinci 120 ikinci 55 ~ 30-= 
Jnlruştur. 

Büfe, bahSı müıterelc.. • 
Hayvanabn kaydı Sipiıhiooajmd:ı yanıta:ı ewellci 23 temmuz salı akşainına 

ita.dar. 

vekili unıunıisi 
T .utmcle ..hık Eı. 
doradoda •Mene
de.. Beu- Krayslcr• 

"--~ 
C.. ..... Aiıla., Yata ...... 

1.;;;;......;,;_.,;-.........,....,·.....,0- <t.4T 11.» 16.ta it.si tUO U7 


