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Hindistan 
İngiliz~ karşı ilı
t'l 1 1 üle hazırlanıyor 
:nıperyalizm aleyhdar
.ırı kongresinde geçen 
lfıGhim müzakereler 
fr: kTfaymis ,, gazetesinin 

n urt muhabiri, Alman-
Yanın b h . d nan • u ıe rın e topla-
d l Emperyalizm a1eyh
d ar arı " kongresi hakkın
Ju8 çok şayanı dikkat ma
bl ~~t vermektedir. Alman t: uslanndan James Maks
tihn kongre riyasetine in-
nu~ olu~muş, irat ettiği 
tuu b ta Kongrede mev-
d ahs olacak bir mesele 
e • H· 

Yaz at köşularının birincisi dün çok 
güzel ve çok heyecanlı oldu 

SüTeyk, Banem dö ile İnorest, Nasip, Kapgrine, 5ürur 
5 yarışın birinciliklerini kazandılar 

rn• 1 ındistanı istihlas ,, 
--ıc c "d· lie.ti sı ır ,, demiştir. 

tar.cf: ~undan sonra Hindis
rrıt' lcı amele kuvvetini 
k:ckc~n halasına çalı-

bır surette tanzim 

Dün Veli efendi çayırında 
yarış ve ıslah encümeninin 
tertJp ettiği yaz koşularından 
birincisi yapıldı~ l lavanın 
fazla sıcak olmasına reğmen 

pek kalabalık bir halk kitlesi 
at koşulann seyre şitap etmiş
ti. şark demir yollrının yarı

o:;a tahsis ettiği trenlerle, oto-
' mobiJlerle yarış mahalline 
gelen seyirciler erkenden tri
bünleri doldurmuştur. Vali 
vekili Muhittin, sabık ziraat 

vekiH Rahmi, polis müdürü 
Şerif ye şehrimizde binicilik 
cemiyetleri ile alakadar me
raklılar, zabitan ye bir çok 
ecnebiler hazır bulunuyor
lardı. 

Yarışlar 
Birinci yanı 

td Ganaı Dün yazdığımız gibi birln-

tah zevatın lngilizler ta- d koşuyu teşkil eden sauş 
ha!bdaa hapsolunduklarım, koşusu8 atın i~tiakile vapıldL 
L_. Uki Avrupa amelesinin Taşıdıkları numarlarla isimleri 
~Z bulundukları hukukun şunlardır: ı SelAmct, 3 Atila, 
ti11 !'tdi~tan amelçsine de ve- 3 Yavuz, 4 Cemile, 5 Sada, 
1,:.cs! lazım geldiğini söy- 6 i\lubip, 7 Süleyk. Üç ya-

bıştır. ~ındaki yerli ve anıp erkek 
ounu .. t k" H" d" lan . .. mu ea ıp ın ıs- ve dişi taylara mahsus olan 

h tnıllı kongresi namına 
tlteket d bu koşu çok giizel ve mun· 

Cupta, e. e~ Çivraprosat tazam oldu. l\1esafc 1400 
&İnin t" _ Hındıstan kongre-
d,k.i ~peryalizm aleyhin- metre idi. Seyyal ve cazip 
e}'led~~r~kellere muzaheret bir hamleyi müteakip Süleyk 
ta 1 ı~ını söyledikten son- birinciliği1 Cemile ikinciliği, 
ka ngıltere hükumeti bir- Sada üçünciillığü kazandılnr. 
ta~ ay hrfında Hindistana Narin ve zarif endama malik 
ta1kdi~: tGariyed~ _ver~ediğt~ olan Sii1cyk al renkte bir 
il bnd ' an ının rıyase 1 nrap audır. Sahibi Şaban 

ril!i \~~luna!l . Hindi.~t~n Ağadır. 

ikramiyesi 200, ikinci ikrn· 
miycsl 75, üçünclisü 25 1ira 
idi. 

Rekoru 
Süley14 ı 400 metre mesa-

lkind kOfU nihayet metrelerinde 

feyl, 1,38, Cemile 1,40, Sada 
1,4 I dakikada kazandılar. 

ikinci koıu 
'Dört ve daha yukarı yaşta 

ve I 929 senesi zariında 800 
liradan fazla mükafat kazan
mamış halisknnlı lngtliz at 
ve kısr:ıklanna mahsustur. 5 

hayvan girdi I Supbi Pa~n· 
nın Banam, 2 l\1. Binsin Fri
dinaYı, 3 Fevzi Paşa } iz. nin 
lnoresti, 4 Şaban ağanın Gür
yatı, Şakir beyin SeyyidL 
Birinci ikrami) esi 400, ikin
cisi, 75, üçündisü 25 lira 
idi. Bu koşu çok heyecanlı 

oldu. 1600 metrelik, oıcsafesl 
Banan dö ile lnor~ başba· 
şa bitirdiler. Hatta bit çok
ları lnorestin yansıi bldş 
çizgisi üzerinde fevk4tde bir 
hamle ile Bananı aeçtiğinl 
gördüler. Fakat Ha~ heye· 

tl beraber addetti. Btlncl ve 
ikinci ikramiyeler mifiavatan 
aralarınba taksim e~ktir. 
Bu koşunun S üncÜsil de 
Sad dır. 

Rekoru 
1600 metre mesafeyi Ba

nan dö ile lnorest J ,40, Sada 
1,41 dakıkada aldılar. 

3 üncG kotu 
Dört ve daha yukarı yaş

taki yerli ve arap at ve 
kısraklar . arasında geçtL Bu 
koşu henüz yenl uldcdilen 

bazı hayvanların ittrakile 
yapıldıgt için çok şayam dik-
katti. Bilhassa içlerinde Mı
sırlı Prens Halim Beyin 

Potigri ismini taşıyan atın 

mevcut oluşu ve bu atın 
İngiliz rekorunu 3 saniye 
farkla yapa~ iddiası bu ya-
rışa çok heyecan veriyordu. 
Bu koşunun mesafesi 
2000 metre idL Çıkış· 
lar bir iki defa tekrar edildi 

ve nihayet yarış başladı, ne
ticede Naılp birinciliği Al 

ceylan ikinciliği, küçükcey· 
lan üçünciiliiğü ve 300, 75, 
2 5 lira ikramiyeyi kazandılar. 
[ .Alt tarafı 3 üncü sayılamı%dadır ] 

t llııliz .Pesının • butun Cemile, al renkte kısrakur. 
oo"k !11Ucssesatma karşı . . . 
\> J 0taı karan ğ" • Sahıbı Nccıp Ağadır. 
ihl~1bu suretle H"vedr.ecte dını Sada nısfünddem ve doru 

Dun sabahki sis 
\l al b ın ıs an a . . 

llıi~r aş!ıyaca~ını bildir- renkte b;r amr. Sahibi Hakkı Dün sabah limanda çok f hıııı!,~,~ıı Efendidir. Bu yarı~ın birinci kesif bir sis olmuş limandaki 

Iil S p"'ö'rc'"llhU ... ııılııaııı·ııırıı"ı'''mll'ıınıı•ı·'z''llulıııı
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tııııeıııı•
1

ş""Vl'k""f ç"'mjji"'m:_-_:_-_; ~;~;.,ış;;~n~~!tı r•:.~~~!~ 
2-3 saat sonra başlıynn sis 

1 b - # her tarafı kapladığı için hiç 

~ uir yu""zme mu'# saba- _:_i bir vapur olduğu yerden kı
( )_ mıldayamamıştır. Sevııhili 

i l\:tlsı tertı·p e"dı·yoruz f_-_:_= miitecavire vııpurları ve 
\ _ uzun seferlere çıkacak olan 
1 Deniz . . d · d. E büyük gemiler sisin devamı f ftıc · . · me\'Sıınınde} iz. Karpt•z kabuğunun enıze uş. g 
~ sını bekli · :. müddeunce hnrektlerini t~hir 
~ t.iın · Yenlerimiz için bile artık tam manasile denız mev- E 
i · . ıne ı!ird"k · h" i etmi 1 di l 1~ın b 1 demektir. Jstanbul ~ibi denizle muhat bır şe ır i ~er r · 
~ uııu ""k y k d · -d- ? = Kad k"" 11 d i Bö .... ~ a ·ın an hıssetmemek mümküa mu ur ~ ı oy ve :ıny nrpaşa -

l
~ deni 

1 
Ylc olmakla beraber vücuda sıhhat ve dirilik veren i ya 6, 15 te edecek ilk vapur 

2 e klf i d • · = k 9 d x..... k Ik bil \'e en _ . crecede alakadar olmu}·oruz. Sporun en cazıp f nnca a ob.... a ·a · 

' 

... C<liy0ru tlltıfıt hareketlerini ihtiva eden denizi maalesef ihmal ~ miştir. 
z. = 

Meını k § Dün cuma olduğundan 

'

"' duğu .b.e et s;>orunuıı tnrnkki ve inkişafı için kaleınen ol- ~ Boğaziçi ve Adalara tcnez-
gı ı t "k = ıı \'atifcı . eşvı müs.ıbakaları "tt:rtip etmek suretile filen de ~ zühe gidecekler KöprUye gel-

\ ç 1 erınden 1 i . -j a !Şan 1 addeJen gaz_tl!miz bu eksikliği telafi ve ~ rnişler ve sisin açılmasını 

ı trı\lsab«-~ı>orcularımızı teşvik için deniz (izerinde yeni bir g 
ti .. ~ tertip tm . 'i beklemişlerdir. Bu yüzden 

P ccıcrk e eyı kararlaş mıştı. Bu müsabakayı ter· g -----------
\ tııOsabak en cvefce yaptığımiz bisiklet, koşu yüzme teşvik ~ Vı·Ia"yetimizin yeni 

f ı.. _ alarmı ' & 
vcttcn c n sporcul:ırımızd:ı uyandırdığı alfil<a ve rağ- f bu·· tçesı· 

ı. esaret alıyoruz ~ 
~ ıvıüsabak ' ı= ~ lGn hcv aınız rene yüzme olacaktır. Fa~t bu defa bü- Ankara, 26 (Vakıt) -
~ cı CSklrl:ıruı i . k" • t . . . . 1 h . 
il c Yap:ıca'" şıra· nı emın ıçın kısa bır ıncs:ıfe üzerin- - stanbul muhasebei ususı-

cuıarı, gız. Esasatı frsbit etmekle beraber müsabalcruıın spor- ye müdürü Cemal B. vili-
1 nızııı arzusu d . . d l . . f 
~ Rô _ aıresın e oması ıçın te erruatı allkadar- yetin 929 bütçesini himi-

tden kar~ştukten sonra karıırlaştırm:ıyı mün:ısip gördük. Arzu 
'ir "d rıJcrJıniz bu husustaki fikirlerini bildirirler ve bizi 1m- len ~di. Tasdiki için Da-

" erı hilive vekiletilo tcmaıta 
rrsc ayrıca mül kk"r kalırız... " 

Köprii Adalar ve Bogaziı;J 
iskeleleri hıncahınç domus, 
bir çok kimseler geri dönüp 
gitmiştlerdir. 

Nihayet sis 9 da yavaş 
yavaş kalkmış, vapurlar se
ferlerine başlamışlardır. Dün
kti sisten limanda hiç bir 
k:ıza kaydedilmemiştir. 

Ankarada memur 
aparbmanlan 

Ankara, 26 (Vak?.!) -
Maliye vekileti tarafından 
yeniden lntuı münakasaya 
konulan memurin aparb• 
manlannm ihale•i 3d tem

muzda ~PıJac:akh!L. Bu •· 
paıtıınanl8rda luuu aile 

Bir Yılda Açan 6ü1 
yeni rqmaıumrv pazartesi 
. günü_ baş ~~or~. .. , . __ j 

Galatasaray Mısırlılara 
son dakikada yaptık

ları bir tek sayile 
mağltıp oldu 

İstanbul şampiyonu dün tam 
manasile muvaffak ve faik 

bir oyun oynamıştır 

Fakat ne yazık ki taliıizdi! .. 
Dün sinirleri koparan bir futbol maçı 

seyrettik. Galatasaray, misafirimiz Enna• 
dil Ehli takımile karşılaştı. Galatuara' 
futbol takımı, yirmi seneyi mütecaviz 
spor hayatının en muvatfak ,!Daçlannd.an 
birini yaptı. Galatasaray guzel ve ek
seriyetle faik oynadı • Galatasaray m~ç 
imtidadmca nefes al dırmadığı rakıp 
kaleyi müsabakaların ilk ve son on 
beş dakikalannda adeta Oyun ilk dakikasından 
abluka etmişti. Galatayaray son saniyesine kadar ıinir-
hcr saniye gol yapacak leri koparan bir cereyan 
vaziyette idi. Fakat n~ ya- takip etti ve son dakikada 
zık ki Galatasaray bugün, yapılan sayile sinirleri ko-
misafirlcrmiıin oyunun bit- pararak bitti. 
mesine iki dakika kala ya- Tam bir buçuk saat, her 
pıverdiklerl bir tek sayile an ~ol • vaziyeti bekl<:di~. 
matluptur... Bazen böyle Sanki . hır buçuk saat mu-
fu1bolun da garip cilveleri temadıyen gol oldu. Ôyle 

l 
devamlı bir heyecan ..• 

o uyor... B" • kal 1 hl"k .• ızım e go te ı esını 

Merhum Saffeti Ziya 
beyin cenazesi bugün 

kaldırılıyor 

fqrıfat umum mndürü Saf
feti Ziya Seyir e'\'elkı gece 

Yat kulüpte 

verilen ba
loda kalp 
lektesln den 
vefat ettiAf nl 
don teessOr-

Merhum le yazmııtık. 
SaffeH Ziya B. Haber al-
dılımııa göre, merhumun ceM

zesl bugnn 11 de Boyacık6-
yOndekı hanestnden kaldınlarak 

Rumchhllan lı:abrı.tanma defne-
dileccktir. 

İrandaki isyan 

lngiliz Hariciye nazın 
Avam kamarasında 

neler söyledi 

atlatır atlatmaz misafirleri
mizin kalesi önünde bir 
sayı vaziyetinin muhacimle
rimiz tarafından takip edil
ditini görüyorduk. "Aman., 
Ah... Gol... sesleri daha 
tamamlanmadan heyecan 
sahnesinin bu kaleden öbü
rüne geçtiğine şahit oluyo
ruz. •Ah... Eyvah .• , sesleri 
bir d11kika evelki nidaların 
bir aksi sedası gibi tekrar
lanıyordu, işte maç safahatı 
diye kaydedilecek şey: Bu 
ahlar, oflardır. 

Tiribünleri dolduran ve 
sahanın etrafını çeviresa 
dört bini mütecaviz seyirci 
dün bu inwıız maçın elin
de harap oldu. Sinirlendi. 

tutunu görürsünüz. Fakat 
ıiz kızın hayatınızdan tam
ümidinizi gesmiıken p~rde
nin yanından bir el uzan,1! 
ve ateşi tam fıçının de.ı
ğinde söndürür. 

Bu delikanlının elidir. 
işte dün maç ~k~ın 

Burhan Beyin ilk düduğün• 
den son düdüğüne kadıır 
böyle geçti. Bir buçuk saat 
iki kaleden birine tam i0~ 
olurken bir delikanlı g< ldı 
kurtardı. 

Bu halaskir bazan Mı!lrlı 
"d" Bazı kerre bir oyuncu ı ı. 

de şanssızlık.. 
Tamamen Galatasarayın 

hakimiyeti, ııkışbrJD8S1 al· 
tında geçen ilk ve ıoln on 
beş dakikaler niçin • stan• 
bul şampiyonuna bır sayı 
olsun vermedi ? 

Yani Galatasaray niye 

yenildi? k 
Bu suale cevap verme 

için düşünüyoruz. b .. 
Galatasaray oyunun ~-

ti" mı tün devamınca kıyme ~ • 
safirlerimizin göster~; 
mevcudiyeti cevapsız dır • 

b
. oyna ı ve 

mıyan ır oyun 

Londra, 25 (A.A.)- Ce
nubt lrandaki kabail arasında 
zuhur eden karışıklıklar hak
kında Avam kamarsında so
rulan bir suale cevap veren 
hariciye nazın 1\1. llenderson 
bu bapta hükumetin mufas
sal raporlar aldığım, isyanın 

bir takım lngiliz ajanları ta· 
rafından çıkarıldığı yolunda 
lranda deveran eden şayiala· 

rm külliyen esassız bulun· 
duğunu beyan ederek eski
den olduğu gibi şimdi de 
lngilterenin 1rana karşı takip 
ettiği siyaseti mezkör hlikıi

metin umuru dabiliyesine ade· 
mi müdahale prensipinden 
mülhem olduğunu, şimdiki 

müşkül vaziyetinde lrarnın 
lngilterenln teveccühünden 
emin olabileceğini ' 'e Jngil
tenin yegAne arzusunun lra· 
nı kuvvetli ve müskakil bir 
hükOmet, sulhu müsalemet 
içinde müreffeh ve mes1.ıt 
görmekten ibaret bulunduğu
nu söylemiştir. 

ısaftrJerfınlz 
Dün Galataıaraya kartı oynıyan ID ef b nun fev· 

Başına asabi ağrılar girdi. hatta çok d
0 

a d: göster-

Jş bankasının Erzurum 
ıubesi 

F.rzurum, 25 (.AA.}- J, 
banka11qın Fnunım ıubal bu 
toa meraıılmle açılımfbr. BU-
-- pbelert ~ .,.,., 

Sadece beyaz kele direk- kine çıktı. ~n şütse bil-
lerinin çerçevesi içinde ce- di, passa ~adp ' de çekti. 

-h . h "kincı evre 
rey an eden bu mu eyyıç assa ı k b T eti ise 6te· 
film, bütün seyircileri hasta Nefes 'da ~:y kadar onda 

tt. kilerde o. ua .. 
e ı. d Mısır takımını 

D l A "k f"l da var ı. b .. evam ı merı an ı m- k n her şey, u-
leri vardır. Bir başlar, bir g~lip çı a;akiyet esaslan 
tutulursunuz, bir buçuk iki tun muva onda da mavcuttu. 
ay devam eder fakat her Evet her şey tamamdı, 
kısmın bitişi muhakkak pek 
h 1 b. h ·ı ka fakat.. d' ... eyecan ı ır sa ne ı e - Fakat top kale ıregıne 
p~nır. 

Mesla ; genç adamı tam 
kuşuna dizerleken arkadaş· 
lar gelip kurtrıverir. ôbür 
kısında vak'a yeniden baş-
lar. 

bu sefer delikanlının ra-
kipleri bir tancik sevgilisi
ni dağa kaldırdılar ve o 
insafsız adamlar bununla 
da iktifi etmezler de zavallı 
kızcağıD bant fıçılarile do
lu bir odaya bkabrlir, ve 
fıçıların fitilini ateılcrler, 
Atefin bir lokomotif gibi 
dumanlPI tiittüre tüttüre 
bant fıçdanna dojTu kqı-

çarpmasa.. . .. 
Fakat top kale dıreğın.~n 

beş santim yukarsından, uç 
santim yanından geçmese .• 
Bunlan görrdükten s~nra 
talisizliti mevzubahsetmıye-

lim mi? . 
Durup dururken bır a~a: 

mı onbinlerce lira sahı~ı 
eden, yahut bir takm~ .bır 
sayile galip yapan tali ıştt! 
böyle dün Gala.tasaraydaıı 
bir tek aayıyı cmrdi. 

Eter takıaımm Awupa-
da böyle bir mllÇ PP'': 
bu neticeyi al-. Ws 



Şehir Haberleri 

Ankara - fstanbul 
telefona 

B.ıt.Jd MH PNll i.M
/esfne çalışılıyor 

' fstanbul-Ankara telefonu blr 
:aç gündür muntaz:arn işleme-

• ,mekte , Ankara ile konu~ 
nümkun ol•• bil~ - pek hafif 
Jıitilmekte, muhaı-.t ımkinı 
güçleımektedir. 

Y aph~ımız teb\ıhıa göre 
1 alakadarlar ılı:i' tehir arasında 
çekilen tdin bit ym:lc karıtlı· 
ijına ihtimal vermektedir!.,.. 

Gerek lstanbul Ye he 
Ankara telgıaf iadareti lıu arı· 

. :uyı izaleye ~aiıtmaktaJırl.ııc. 

iki ıehrin aııırallvı aruın· 
daki telefon muhavtr...ı oldıık-

~· iyi ıplınelııedlr. SakaılıAıa 
ıelelıııı ;rlıell b.tl.rındakı bo

ııık.lukıan da ılert aelm.,.ı ihti
maline mebni dila şirl.ete teb
ligat yapılmııtır. 

Başvekalet müsteşarı 
B1tvakalet mü•teşan Kemal 

B. dün Aalwwn .,lirlaıize 
ıelmietir. K....ı B luıart pap 
Hı. ini ai.yınt eder~· ıdall 

ıfieıı hakknıda pa,a Ha. ne 

tzahiıt ~ektir. 

Antrepolar komisyonu 
Antrepo bulıranı cl'in eslıı 

ıioldetli vaziyetini muhafaza et· 

metedir. Bu hmusta hülı:Om<ıt 

tarafından teıkil olunan komi• 

yon bu ııon ıoplarak ıed<ıkaı 
yapacak ve buhranm azaltıl1Da.ı 

için llzım ıc!an tedbırlert arat
tırac.ıktır. 

bnnu • bir defa olduğu 
gibi - talisizlik yüzünden 
muvaffak olamadık şe\clinde 
yazsaydı.le, y:uıyı okuyanlar 
muvaffakiyetsizliği tevil et
tiğiniz zannına dtişerlerdi. 

Fakat bunu dün dörtbini 
mütecaviz seyirci it;i yana 
yana gördü. 

Onun için açıkça söyli· 
yt> biliriz. 

Galatasaray dün muvaf
fak olmak için her şeye 
:ıahipti. Yalnız biraz d3 
~ansı olsaydı !.. 

Talat ffltat .. 
f ;tanbul Spor ılün 1 e 1.-<zr~ 

2 M//l~Q ~ -;ı,,,. 

ederek Öiıincl f(ilm.:gl germ':lfr. 
Eu maçın ı·e Jün yapılan 

ri ~ kşr;fk müoah~naı 
tt>f3i/Jtını yamı yazacağı=. 

. Bir sll'atttnmmır muvaff ı
kiyati . 

Şelıınıoır -· atlıirlarındar. 
Enver Efendi isminde liir genç 
IOA zamanlanla. bir ÇOl"lp ına 
kıneol imal etınl~ muvaffak ol
muıtur. 

Söylenildi~ne göre Envtt 
Efendinin vücuda ııeıırdii(i ma· 

kıneler Avrupa mamulatına 
~kalıet edece~ derecrde ucuz 
, .• mükemmeldir. 

·---
Masonların tenezzühü 

Tarlı. Maoonlar cemiyeti dün 
bir vııpıor traezzühü yapmış lıu 
ten~ cemiyehn lstanbulda 
bulwıan bütün azası iştirak 

etııılfllr. 
... 'a:ı 

Vapur ücretleri 
Verilen malonı.ııı. ı&:e, v~ur 

lilhipleriola yolcu ve ..,. üırel· 
~rlnl arttırmak busuoıındakr 

temayülleri gün geçtılıçe lıuTVet· 
lenmekıedir. Vapurcular bileılrre 
zam için Seyriselllloln harekelirıe 
lnliıar etmektedirler. 

Bir ~a.pur sahibi bu husu,ıa 

fil tulıaıı varmektedır : 
<- Tilrkiyede en ucu~ şey 

v.ıpıır bıleıleridir. Buradaıı Na. 
polıye ltalyallc n.puıları blrin<:iye 

200 lira alırlar, T r*on ~· •, 
ıneaefe ynl oldutu halde •a
purlwımız bıriad _,k! için 

30 lira alıyar. 
Hde güverte blleıı pek UCtlZ• 

dur. 8undaıı Sııırıımıa 3 lira 
alıyoru Halbuki Sem.unda 
npurcl.ı iskeleye. çıknı& l~iıı 
2 lira ınolör par• vorıltr. ,.. 

Birdi• 
Dayinler hükümetimi~ 

zin noktai na:ıann1 
kabu\ ettiler 

Borçrarıınızm tffiiye sureti 
lıakkıııd.a n:nclıi. daiıller vekil· 

it'file çıkan ihJiı ın l:alltdi!
diği bildirilıııe~luir. Bu i i\irı 
cvyclce yapılaıı nıüıakerede 

lııe-iliz daiııler \•ekili ı\I. Vayet 
gümrük 
karşılık 

\'ari(fatıııın borçlara 
olarak bankaya ya· 

tırılıııası lıususunda brar 
etıl'i:; l:ii ümctiıniz ıse mak
sat borç t:ı'.si!leriniıı \'ak· 
timle \"Crilmcsl olduğııııa ı;:öre 

Myle bir mecbııri)·ete 1 üzuııı 
buiunmadıli. ım ileri ~ürm üş. 

d''er tualan d.ı v:ıd si gtlen 
h iUui tam z m:mında ala
ca~lılarm ~dne anı~de kıl

mı t.r. 
ltıb'r verilJ'";iııe iÖre 

hfik tinıizin nazarı 
bbul 

"Vakt,,ın27 Ten1muz 1929 
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Leyla annesin in poletika

smı doğru buluyor şimdi· 

I:!{ fazla süs~. eğlencede 

gCizü olmıy;ın bir eski za-

man kızı rolü oynuyordu. 

Aceleye ne lüzum vardı? 

Kendinden yirmi beş yaş 

büyük olan kocasWlı nasıl 

olsa avuc1111un içine alacak, 

on istediğini yaptıracaktı. 

Düşi:ndüğü şekilde ıues'ut 

olmak için de önünde u

zun bir hayat vardı. 

Abdülvchap B. zemam 

geline• baldı.ılanna da 

kendi gibi zengin ve de

terli bif koca bulmayı 

vadetmişti. 

Bunun için Necli ile Ay· 
şe ona yere göğe koymı

yorlar, •eni,te. diye perva

ne ııibi etıafıoda döaüyor

lan:h. 

Ali Rua beye ıelince 

çocuklannı muhakkak bir 

feliikc:tten korumak için de· 

ve kulaklı bir u.run arap 

şeklinde gökten indirilmiş 

bir melike tabii minnettar

dı. Fakat nedense bu ada

ma karşı içinde liıım gel

di~ kadar emniyet duy
mıyor, zaman zaman bazı 

sözlerinden ve hatleriııden 

kuşkulanıyordu. Fakat bu 

düşkün zamanında bir şe· 

ye sarılıp inanmıya o fm. 
dar m L tııçb ki :ı:ibninde 

uyanan şüpheleri kendi 

içinin çürüklütüne veriyor: 

"Ben çok feAa ve l.abz 

bir insan olmuşun ... 

Muhakkak adamcağızın 

rünahına iiriyoıwıı. diyor

W.. Soııra "ahliik-, blllct, 

d.>5ruluk. gibi klimcler.: 

Dünkü at koşuları 
1 Üıs ıwalı l inci ıayfamızdııdır 1 
t.'zcrindı: çu lıalı'e giri'tl n 

Potiıı;ri yarşıı yarnına k dar 
Jı3~ta i . : ıra tt•drkcn ge
ri kalJı \. arı~a !!irc11 7 at 
çok .ı;uı.d e z.ıri · h· y n· 
!ardı. 

:\asfp &I ·1 z;ı '" 11 ll,ı 

lıciin~ .'\kesl:\ıı Suplıi pıııa· 
ı ıl', hU~ül: (C\ lan dı Ferhat 

ııgmıııdır. G~ııc . ":bip ile 

.\kı:ylı\n Kır:ı ~ılın· l lar:ı,ı 
malı<ullerintlcndir Bu netkc 
ı:r.).,terdı Lt 
!1<1 ı·\·anlar 

dır!t>r 

h. rada Ycti"ctı . . 
~<ık nıükenımd· 

Rekoru 
2000 m~tre nı"'ale:i a-

~tp Z,'..W , ,\ke-yl~n 2,21 , 

l"uçükl·~ı l;\n ~,2:? dakikada 

aldı!Jr. 

4 iıncii k oıu 
3 ,.c daha yu.kurı \a<tal i . . . 

lı:ıli ~nll ln iliz at ve kı.·· 
raklarına mııh:u,tu. t:ıınlin 

en muhım Jıın~ı addedilen 
bn J,o~ıı~a l\listinı:-ct. Rcjan 
\"~ Kıp~riıı~ j'ibi J marul ar 
ı;iriyordu. 

l\lesak;i ı. ·oo metrctlir. 
liahblerin çojtu k:ı.p iiztrintle 
dünüyordu. ı-;, IJ..i niı>ha:ırı· 

mızd:ı bah:ettiJ;imiz gibi !?.
r.ılr ve Ankara )·arı;lmnı 

kat.anan Kapa namağlup Ş:ım· 
piy n iınnni vcrilmısti. Kap 
fiihakil.a ·ampiyonluj!"\ın gös· 
terıli. • luntazaıı bir ko~u ile 
birinciliği. ııJdı .• *leıan ikinci, 
. li<tin!(ct iiçiirtcü ı:eldiler. 

l\ap yarı~m )'ansJııa katlar 
arkadan p;clmk, mna doğru öne 
~eçmiş, . on sımiyl'de Rejanın 

[c, kılide l'ir hamlt'!'i geç 
kalmı~tır. !\listinıı;ct sabık tl

c:arer \'eldi! Rahmi, Rejan 
Ilabanr.:ufe Fmıt, Kap Is ban
kası tT. 1\1. Cel!I fte;lcrintli. 
Birinci -50 kinci 75. üçiin-

cli ~5 lira ·andılar. 

Relıaını 

Kap 1800 metreyi l ,59, 
Rcjan ı ,59,50 Jl·tinget 2 

dakikada aldılar .. 

S inci k0tu 
4 ye daha yukarı ya ·ta 

Yeril ve Arap atlar ''e kıs· 
raklara ma!Mıstıı. En kalaba

lık ko~u oldu ve ( 14) at 
l~tirak etti. l\Je;afcsl 1200 
metre idi. 

l leyecanlı bir ko~uyu mii· 
taakip 1 numaralı Sürur 
birincili~\, t O numaralı Yapr 
lkincili~, 2 num~ralı • • bile 
üçüııciilügii re sırasilc: 150, 
30, 15 lira ikramiyelerini 
kazandıloır. 

Sürur Prcııs Ilalim beyin, 

ağızdan çıksalar onun ku

lağına hoş gelecekletdi. 

Abdülvebap B. çok ke

re Leylayı gezmeğe götü

rüyor ve akşamları elinde 

küçüle büyük bir paketle 

geri g~tiriyordu. 

Bi!iıassa siyah bir kadi

fe uıanlo genç kızı sevinç

ten çıldı:rtmıştı. Abdiilveh

bap beyin yanında ağır 

durmak için kendini zor 

ıapteden l..tyla o gittikten 

sonra anasının, bab.ısııun 

kardeşlerinin boynuna sa

rılmış, sonra odanın içinde 

dakikalarca dansetmişti. O 

yatağının yerini kadife 

mantosunun yakasına ya

pıştır~, ııcwe.ri kapaı., 

gramofondan öirıJiği bir 

va:~i tekrar tC:crcl.. ruya 

At kotularında 
'iol?efendi ~ina. beııım lıatınma liu zatın m nltr... ...,.Ha.. 

oi\·~. bıJi..,,n · ~. ııilııii .kat kaı kiiılılne ıarınmıı ta Alıınh burununda 
anda! oaf...na çıkını .. Yalınız buruııunun ucu ütü orm"t· 

Hay gi<lı ctn~kk can !.. 
Bu Çınır nble \"eli efendinın mi imiı ; ıınıdi limo aıllir ?. Buna· 

1""ru bJmem. Btldi m u ki , hazret, Ktv!elıli '" tabat Nhibi niuıdan . , 
bır zalım ,.. bu ii.n l.ı:uıbulıın , • al k09u u meydanı onun iuııını 
t \,"Ot. 

T m>clı.n uıercıııi~ ; d a •u •+eun yiiloelı ı....m nclan ·~"'P-
c!tye hat o Ç•laJ!an IÇ<'flW8" ati.anız. 

- Ha ıııımdebur ırnt ! &raya her .. ne lıiıık«e oevU'cl gelir. 
d... de.. lıaıım ....,.ına lıir nhnm aptu11uıdı gıııı. 

Derh.I; ·ıv. ıı-1 , l•i"1orı • ırıl;oa ·ötümu<üw iıaiııı<! dizi~r : 
rl<mml •rııadeoidiz.. 

l 'eç efen un ... Bl• buraya knnıi•·e ı;elıııedik mı ~ 
Çaı:ırın keruınnco ırıanaıı lıcııdeiın- il<ı - öb•k öbe · hal dddu. 

Secc~ k pıp çvl.ıgu çucuCu Je • üt aı;açlannrn ı:ülpne o.ı.U hon~ 
eden Bakır~öylüler, oepeıleri , ~ramafonları ile la htanbuldan gelıp mısır 
'" ra.ulya ıarlalannı::ı kenarl•rına yerl01cnler, yarış baılamazdan çok dıha 
e,el ahenge Ôil!lııııı,lar<lır. ÇAyınn lilr panayır yerıne dümen bu kö ..,ede 
:.attı:ılar i~i kö~~fi dizı(mı~. Muırcı,dalmao, h~tıkçı, 1.:.urabiycc.l • Mangal
lon baıında cı1bız •ölte.i saı ... lar bJe \ar. 

Trıbünler d.pa lu; yarı bemwı-.ı yarım taat l•ehlıur ellftl!li . Fakat 
kıır.>< ıabırnzlanmıyor. Sahayı dolduran halk, ...,ral;.Llardan mad,. açık 
havada bir cuma tatilj geç1.rmlye gelmi~ler~ ~nzıyor. 

Jk;ncı bır lrea boelıyor. Demır yolun~D lümsetırıden w~an yıııi. bir 
akın ••haya yaklaııyoı . Yanımda ıkı genç nrkadaı , lnbllnun önünden 
cüce ka"a!ye.ıne yaJ.....,.alı. ~,.çe<> •ard.ıılo.ı bir •admı it•rel ederek 
konu~ııyurlar : 

- Haiı.ü&deın .•. 
Yok canıııı., yeri• l:ırıııw , 
Sah .. &iriıirim, v.Uahi 1 

Trıbü.niııı ark.,ında clolııııınlan ailar uhayı geıırılıyor. Al. mor, •arı 
}e\ıl ip<'k elbiseli yumurta kadar jokeyler yukock ıngılı~ kııırak'arım 
ornaııruya hatlıyorlar. 

Kaınpana 1.. Y anş baılamııb . O onda , alakaw: gihi ııörünen yır
cıkrin hey-.:anı birden bire ı.tıyor. H« ı.e.. oturdugu oaodalyenın ~
nne llC"llllf. evuıiyor, titizlenıyof'; tepiniyor. Çayınn iizerinde hır lı.öme 
al , r<nlıli lanaılarıle bir üveyılı: çe!eti gıbi uçuy<><: ıribıinlrrde kadiıı, 
<rkek bır yığın halk, ellerindeki movi, yqil, kırmızı b h aütterek bıleı-
lerinr ,11ayarak çırpınıyor. • 

- ll<onimkı ieçti . 
- Cengiz ilerde . 
- Mı.ıengeı fUtıdi yeliılr • 
,.... Y aıa ctyl!n ! .. 
Eo önde aıbaıı btrabere koıan illi al lıu.rak , mu•ualaı haltına yıl· 

dınm g\bı aıılıyorlar. Bu noktada , lı.r ı.-dan d.ba ı.-u olan bu 
kırlangıç gtbı mahliildardan bırl ıon bır hııaılr ile. ....!ubıai bir llulak 
boyu geçerolt ıııli•·:ııulat. haltını aıhyor. 

Alkışlaı. çırpınışlııc. ıııiiul<aıalar, telırikler .. 
Aı koıulan hiç lena bir e&lence cletil ; arayerddıi CM\ ıııluc:ı ııı:un 

( 3sJ,;1 ar olmasa •.• 

\ hmet ağ!Anı~ ''ebile 

Prens l lalim beyindir. 

Sahil milflerek 

Bahsi :nü~tcrdtler unıumt 
fakat harurctsiı; olmu.,.;tur. Bu· 
ııım ! da sebeui kıızaııacak 

hayvanların bemcn hemen 
cvelden \"e kuuvvetle tahmin 
edilıne.1 ye binnctice ekse
riyetin ayni at lizcrinde bah
se ıı;iri~n"IİŞ bulunmasıdır. Tah
minler hemen hemen çıkını~ 
gibidir. l)ürıkli mli~terek ba
hi<lerde en fazla; pilııscler 
3,20 • ı.;aııramlar da 4,50 
kuru,;ıı kadar çıkmış, bir 

) 

çokları "erdiklerini aynen 

almışlardır. 
İntı:ı:aın ciheti 

Yarı~lar umumiyet itibarile 
muntazam olnuıııtıır. Yazılan 

içinde gibi dönerken Ali 

Rıza beyin ıayri ihtiyari 

gözleri yaşarınıştı. Hakika

ten bunlar parmak gibi 

çocuklardı. Y a.radılışlaıı iti

barile ne iyi ne fena idi

ler. Herhangi bir taraitaa 

bir rüzıar eS111iye başladı 

mı, yapf~k gibi .. üne ka
tılıyorlar, o pe yana ister

se 0 yana doğru sür'.iklf"' 

yip gidiyorlardı. Artık yo

la ge imi yecek sandığı kızı

nı biraz ümit ve para ne 

kadar değiştirmişti. 

Leyla dansını bitirdikten 

sonra Neclanın önünde 

durdu; ellerini bir binıi 

liübaliliği ile karde~iıtin 

omuzlarına attı: .. Kürküm 

icİtııce bunu sana vc.ririın 

obna:ıı mı Neci.:?. ckdi. 

Ali Rıza B. Ned.inı.1 

atların Iıepsi yarı~a p;irmiş 

biri inden maada hepsi koş

muştur. Koşmıyın at ikinci 

yar~ta Şaban' a~anın Güryıı
n dır. Ko~ıı sahasına çıktığı 

halde niçin koşmadığı sualine 

jokeyi e\re!A yarı~:ı ba~lanıak 
için ke(füini bcklenıekıc-

diklerinl scmra da Ciirayatın 
hazan canı isterse ko~tıığun 
söylemiştir. 

Dünkü yaa~ın en müm· 
him kusuru ilan edildiği sa

ııtte başianm.ımiş bulunma
sıdır. 

Hakem heyetl 

Dünkü koşularda Sipahl 
ocağı rcısı Şeref, miralar 
Ferhat ve Hasan Toı;un lıey· 

!erdi. 

birden bire silkindiğini, 

acı ve hiddet dolu bir 

gözle bir an kardeşine 

baktı~ın• gördü. Birdenbire 

yüreği sızladı. 

Dı:mek Necla ablasını 

kıskanıyordu. ihtiyar adam 

kendt kendine gülümsiye· 

rek odadan çıkarken dü

şünüyordu: 

"insanın saadetini çocuk

farından beklemesi ise boş 

hayalmiş Y arabbil yürekle· 

rimi:ıin yapılış tanı itibarile 

buna imkan yok. Çocukla

rımızın hepsini mesut et

miye kutıctônıiz de olsa el

bette binnden birinin saa

deti bir cilıctteıı aksıyacak 

ya. •• O vı.kit mesuliarı der

hal unutacağı~.. evlaLları

mız içinde lıangisi bed

balılsa yniııız onun sesıııı 

·so 
HAB15Aue 

Mühendis mektebi ni
zamnamesi 

Ank~ra, 26 (Yakıt) - Yük
sek mühendis ıııelıJebi nizan:· 

nlıncsi l\:ıfia \'Ckfüeti lu3f111· 

dan t.ısdık etlilnıiıtr. ,\\ekte
lıe ııııı~lim olmak için e:er Sl· 

hibi elma:;, ecnebi lis:ırıı bii

ıııek şartrır. 

Atlı polisler 
An; ara, 2ô (Vakıt) - Gtç~:ı 

s ne Bütçe cııcüıneniııre kabul 

e.Jilmiyen sürari polisi teşkila· 

tıııı umum 'nl'!iyet nıüllü rliıi!ii 

bu seııe biıtçrsiııe koymaktadır. 

Sii\·ari r-01 i~ier, 150 si l hnbııl
lla olmak i:ne, lslanbııl, Aııb

ra, b:ıni,, Biırs.:ı ve Siuopl:ı bıı

luııacakıardır. 

Polis kıyafetleri 
Anlcara, 26 (Yakıt) Polis 

ilnilorm .. ının tebdilinden vaz· 

geçilınitlir. 

Polisteki tetkikat 
Ankara, 26 (Yakıt) Vtya

n2dan ctlbtdilen polis müteha<

Sl!l letkıkatı ııetk.-ioe ait rapo

runu yazmak13dır. 

Polislerin ter 
imtihanlan 

AnkaTa, 26 ( Yakıl ) 
lstanbul polisteri arasında 
yapılan teıfi imtihanına ııit 

cevaplar tetkik edilmekte

dir. Neticesi yaknda tebliğ 
edilecektir. 

Bütün memlekette 600 
polis imtihana girmiştir. 

lstanbul polislerinin cevap· 

lan diğerlerine nazaran 

Yunanhlat 
-·-

Ankara rnııll!ISlflcer 

kaıien akim bırakt j• 
ı\ııkara, 2.ı - ~\ülıl 

müzakere: rirıin akim kııf~ 
üzerine \"mı~ni!>laı:ın i11f 
Ceıniy~ti akvama lıa\.,,ı• 

btcdiğinr. <13 ir buraya ,ı:ı. 

haberler :ıl.set:ııiş, fıkat lı 

nıac;., olmamıştır. Zira fı 

lıi.ınıı llal;a evvel hıı !J 

te;elıhü>lere giri~ti'( er". tıı 
su,h P.ıris sefirleri /\1. 

talimat nrdi~leri mnlCı•" 

Şıı lı:ılıle, bu giiııkii ın' 

iıJ.iıtaı eusen 
da!ıa e\'\·eiden 

ilılfüifgiri2ftne lıarek1tı•ı 

d.ın:ı vurulmuş bir ş~~i 
baş'~a l-ir şey de-ğih.IL·. 

Huırlıklar davam ed 
Haber ahJıı:ımı"I ,. ·re • 

ı· im l z T ~ p:ı id:ı.re si. 111~ li:'t' 

heleri nden gelen ret\"r 
göre, \"uıwılıl:ıra ait tıf)!
hıyınetlrrini tesbi'." hı~lr!1' 1 

Şiıudi::e k:ıd:ır rfı!~s•1< L1·· 

27 Yııtıan nılılkü lı~:>il .J~ 
tir. 

nu nrad:t b:-!1't nıtt\•:t·~tl rıı 
• !eri de 1:t1c ç.ırmı~t,,·. ·;ıc 

bazı emlfıkın \,.u:~:'!1lılttr'l 

(}Jnıadı<lı iJtlia tdilmi;•ir tl 

iddiıl~rm do~rıı olııp "'""" 
ciddi su~~tte t3'ıkik ol'ınJll' 

ve b rlı•n,.i bir dlla,· 
meydan erılmeıııek i ·· ı C .!ll 
ınaktadır. 

11\ııl• 

t ~~l:ııııl c ğı henüz :·lt'i ~· 

lıcl!i d i!ildir. 

Sôylcaitdi.\!inc g,~rc-, h!I. 
s.ı~la, H riclciye ,·elcili 

Başvekilimizle :örüşme!< fit• 
şehriınizei teşrifimkn 

halh·ete geçilecektir. 

daha iyidir. Varım asır evcl~i 

Margarin meselesi VAKiT :i 
Ankara, 2ti (Vakıt) - lstan- 27 .~~}! 

bulda Sl'rnıay~Jar bir grupıııı ır--P.-4-ri-s_t_e_ Türklt;T~ 
marguin yağı fabrikası in~ısı macmaı olan J/IY 
h.1kkmda~i müracaatı Saıı:ıyi yan kahvesi natt' 
nıüdiıriyetinc tensip edilml~tir. yere otuz w,,t 

tınaliltııı ın:ıhlOt olup olmadı- -rgile götür~J 
ğını tetkik Laklo Sıhhiye vek5.- olnp Jirengin b~' 
!etine ait olacaktır. Maaınafilı ruırgı1e ~me~ " 
ınabtfıt im:ıl.lt y.ı.ptırılmı;.ıcalttır zenerek gali/NJ llf 

Eksik yapışhnlan pullar 
Verilen maltlmaıa ııöre T ııpu 

ıdaresinin mııa.mele defterleri 

müieuişler ı.ı:alıııdaa telci( olun

Ulllf, 500 liray• yılıın ek.sık 
pul yapııtınldığı gör~. 

Btt zarar me9 ııl ınemtırlara 

ödeııirilecekıtr. 

lsarnına 'Eiyatk" 
çe'lctirdlğinden lfl' 
huş olduiju cihe/11 

Paru idarei bele' 
dipesl 14-rhiyyJJSY 
""" mada kim-JI~ 
nargile 11erlbn~~ 
menebniştir. 

Yazan: Reşat Nuri 
duyup ağlıyacağız.. evet 

çocuktan, evlattan seadet 

beklemek- çok boş bir ha· 

yeİillİş. » 

"f 

Leylanın Suriycye gide

ceği :ııunan yaklaşıyordu. 

Abdülvehap B. nişanlısın

dan fevkalade memnun 

g&ünüyordu. Y alıuz bir 

giin aralarında hiç yoktan 

bir kavga çıktı. Leyli va

purda, çarşıda. eski bi.ldik

lerile karşılaştıkça göıme

mezliğe gelir, sonradım 

aleyhine bulunduklarını işi

tirse de aldırınıızdı. Fakat 

bir akşam nişa.ıılısile Çam

lıca yolunda gezerken bun

lardan kadınlı erkekli sekiz 

on kişliik bir grupa te· 

sadüf etti. Yer musait ol

m.ıuıJiı için h.;;ııı.a<lı. Ç;;-

h'' r~siz durup konuştu, 

Abdülvebap beyi de 
11 

dime mecbuı- kaldı. 

Nişanlı buııa fena 11'
1 

kızdı, Leylanm izzeti ııcf'.· 
L ak J .. 1 •l)i Kırac şey er so}""'' 

başladı. Genç kız ~ 
sert bir lisanla cevnr '' .•, 
ve o akşam dargm IJ.yt·· 

lar. Abdülvchap S. 

hafta kadar eve uğr:ı~» 
L'- • H başta ı:P n<Lyrıye . 

ürere bütün aile ~ . 

bir korku geçirdi. 

Nihayet oişaolıJ31' 

Rıza Beye bir habt"r Al 

b
. V' 

Leyla solakta' 11 

uygunsuz insan]ıı,la ~ 
muş. Fazla olanı!: 0' 
ş.ıcılısına karıı-ı Ollwıj 
dafaa etmiş. Narıı~ 

erkek bu bnle tBfr 
( 
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sifl6tfla san' atk:Arı İşsiz 
==;;: 

bir kaldı kendin~ ış 

Adolf Menju, dünyanın en şık erkeği 0larak 
tanınan $:tör, Amerikadan niçin ayrıldıQını ve 

Avrupada neler yapmak istediğini anlatıyor 
Deri sürülen iddialara bakılırsa halkın kendisinden bıktığını tahmin 

eden Amerikalılar sesli filimlerde de muvaffak olmadığını 
görünce san' atkara yol~ermişlerdir 

den mukaYeleye rapta ya
naşmamıştır. 

2 - Amerikan sineırnıcı

ları Adolf .Menjuyu artık 

modası geçen, beyaz perdt:
lerde kafi derecede görülmüş 

,.e bıkılmış bir san'atkar 

olarak tanımaktadırlar. Bu 

yüzden itibarım kaybeden 
san' atkar iş bulamamtştır. 

3- Hallivutta Amerikalı 
olmıyan aktör ve aktrislere 
kar~ı gün geçtikçe şiddetini 
arttıran bir kin ve garez 

) havası Yardır . Bir Fransız 
fınyanın ·. . • l 
l11cs· . en 7.arıf gıyın- gelen birşey söylemaktc, ıer olan Adoıt Mcnju da işte 

Gazetecinin ilk suaH «AY
rupaya niçin geliyorsunuz? >l 

demek olmuş, buna şu cc~ 

vahı almıştır: « İş aramıy:ı 

geliyorum. Amerikadaki kon-

ınaJıgınız, bunun için Ame
rikayı terkettiginiz söyleniyor, 
ne dersiniz? » 

Bu sual Adolf Menjuyu 
lazJırmış, yerinden fırlaya-

tratım bitti ye bugün boş- rak: 

tayım. Karım da benimle Yalan! diye bağırmış-

berabcrdir. » tır; iftira. Şu gazete mak-

SeMI /ilimler k.arşuınd11 tuaları!la bakmız. Bunlar 

eundsm sonrs gazeteci benim sesli filimlerim hak. 
ile Adolf Menju arasın- landa yazılan tenkit makale-

da şu mükaleme cerey.10 
etmiştir: 

- Sesli filimlcrin istik-
halini nasıl buluyorsunuz? 

- Pek parlnk! 

}eridir. Rica ederim okuyun. 
İçinde en ufak bir ima bile 

bulamazsınız. Beııim hakkım

da bu sözü söyliycnler sesli 

1. Jııını en ivı· b
1

1·Jen ··r- b" b k b l b 1 u lakı ı .... gazete ve mecmua ır aş a una rnr an o muştur. 
- Sizin sesli filimlen!e ııtk'- a tnaruf sinema türlü mütaltıa serdetmektedir. Adolf Menıı·u ne divor? ffı 

ıırı Ad 1 ..,,. eskisi kadar muva ıık oia-dan olf:vlcnju Amc- Bunların en kuvvetlilerini ]eri sürülen rİ\'ayetlerden 

filimleriııin getirdiği Yaridatı 

niçin nazarı dikkate almıyor
lar. 

"sıc \•eA.ı Vrt.ıpaya gelmiş, ve en fazıa taraftar bulanla- hangisi doğrudur? Bu hu- Adolf 
re · 1 Menju ~tıtun d~ŞOJıştir. rını 3 madde içinde hühlsa susta sözü en faza ah'ıka 

~cv·ı lll1) ad,t t;mın.m edebiliriz: ile dinlenecek kimse hiç 
l 1.:11 • , 1 • 1 . 1: . 

h;ıtj b· s.ııı <ıt \arın bu Ortaya atılan rivayetler şüp ıesız 1ızzat Adolf Men-
l . ır knczzLıh scva- 1 -Adolf:\fcnı\ı san'at kabi- judur. San'atkar bakınız 1 ekıld·. · 

d 1 ıı. .\dolf :\lcnju Jiyetinin feykalfıdeliğine, neler söylüyor: 
·tıa A 

fl'ıe]1 • n:ıcrika) .ı dön- hareketlerinden zerafctc, in- Londrnda münteşir (Daily 
J nıyctiııdcdir. Onun cclİ.t!I.! rağmen çirkin sesli Mail) gazetesinin bir ımıha-
1:Jra11 A v 

· 'nıpa n. Amc- bir adamdır. Bu itibarla biri Adolf ?v1cnjuyu KeYyork-

Katerin 
Karver 

Beı lisanda beş filim 

Şimdi ne yapmak niye· 
tindesiniz? 

- Madamki sesli filim

lerdc muYaffak olamadığım 

söyleniyormuş ; şu halde 

ben de sinemacılığı bıraka

rak ya bir kundura boyacısı, 

yahut da bir çöpçü olmalı

yım. ı fayın ben bilakis sesli 

filimler yıtpaca~ım. Şimdi 

Parise gidiyorum. Sonbahara 

lrndar orada istirahat edecek, 

sonbaharda, zannedarscm bir 

Fransız kumpanyasi hesabına 

sesli bir filim yapacağım. 

Ondan sonra. ingiltereyc 
geleceğimi ye birkaç kurdele 

için orada çalışacagıını ümit 

ediyorum. Daha sonra İtal-

· yaya, İspanyaya hatta müm

kün olursa Rusyaya gidecek, 
buralarda bu lisanlarla hep 

· sesli kurdeleler yapa~ağım. 

., Benim neler yapacağımı 

' pek yakında herkes görecek, 

11 

aı·ıyor 
... ......_ --- . ..-... -

''Vaid,:, ın 
• 
sınema 

saydası 

teklifler karşısında kalmakh
gım da bunun ak6İni göster-

miyor mu? Bugün işsizim 

diyorsam bunların hi~ birini 

tercih etmediğim için böyle 

söylüyorum!» 
H. 

ıııeın .. r • • ı· ·ı· 1 1 d f ı· t' 1 u lllalı.11 ılı h~in s ııı'atkfır konuşan filimlcrde tan i\larsilyaya götüren trans- 6es L fı ım er rnrşısın a i as • 
. lJ ı:eıın'\~·z . ,l b 1 l H l b l l t . . tt 1 l d x. m 1 

• -, Ycpye111 'ir muvaffak olamamış tam, u at anti dn avfl a u um uğu c mış vazıye e rn ma 16 1 0
du rn.-... · ı l 1 U 

: ;ı b· . .... zuu olnııı;, sınıl.ırda (Paramont) şirketi müddet zarfında san' atk:lrla an aşı aca ;:tır. zun söze ne 
ar ırçok ri\·a) et Ye şa- ile ınukaYclcsi de bitince görüşmiye muyaffok olımıs- ·" hacet canım, Amerik:idan 

atıl1111 ı ı ·· ~ · · ' ·· · · · ' · 
', Ştır. er omıne şirket Adolf Menjuyu veni- tur. · vnlır avnlmaz derhal bırçok -

• • J ---· s~~~-----tii'if=b.t~j~~~~~~:~-2~:~~~:h:j::=.::e::a::r7e:ıj--(-------~-;;ı--· ) 
Bak ~- tUNU___ met efendinin elindeki S I"' Riz d I _ -

1 elime oyunu 1 Doktor, tabip, hekim ke- lamba düşmüş yerdeki ey ap e e ne er b~ sıcak günlerde ZU\ allı 
ernıcket, ciddi fikir limclcri dilimizde mana ay~ Hastanede öldü benzin tenekesi tutuşarak yaph Bekçi sehirlinin sırtmdakı ceket, 
Çarpışnıalarınm lıa- rılıı?;ını, de~il ancak seyiye Kocası tarafından ya. yd~.n~lm çıkmışM, dkerhat sol·~n- Rizeden yazıldığına göre, Bahçe kapısı: Ed ;orgun bir hamalın ytiklcn· 

ırı h Yır}ı ııeticclerinc h:ır:; ayrılıklarının meydana ralanan k-dın kur- uru müştür. a inist e ıe- Rize vilayeti dahilinde seylap - Çat çat! ' er ve k kadıır 
b lı t·1ı· "k f && r· d I t ,·ahut ev kapısı: diği a~tr bir <len c:ı~ ' • 1 en, ne ynzık ld getirdiği zümre istimallerin! m en yara anmış ır. tahribatına uğnyan yerler Du- ' 

\, <!" ı·· 1 tulamamıştır § Karamimru··kte oturan d" ·· LJ" t ı müthiş bir :;cydir. 
1 

., • a " uzuı · 1 1 ;sn. at eder u l d b s't bı'r I!)- mankaya, Gün-il, Kire-1.an, -Çırrr! ıyc oter. ı ızme ç ıtt o,, . "c re1 · ıısuz 1~ er e "" · nu rn ar a ı Haseki hastanesinde te- Ahmet efendinin kızı 14 -~ ""' Otomobilin saçtıı;· ·· 
eı· • le '·ortı dava üstt·ı·ndc memlcketı·n Salarha köyleridir. Seyh\p fela- kızı ıründerip sordurunuz: · ui'idır· 1

1lle • ı yonı.~. davi edilmekte olan Naciye yaşında Adalet Hanımla n dan, !!ök ) üzlinun Y n "' nın · x. J ı· kı kelinden sonra bugüne kadar r· C> " J ··ıese ''ıslr ı~mdmı çc- et ıp · smı nasıl anlaşamı· isminde bir kadın cvvelkı· Hüstyı'n Efendinin kızı Le- .nım 0 ı dıX-ı hararetten ureıı 1:ır:ı~., ı .. Ilı gu··ı·· J "' D hava el'an düzelmemi•, sisli ve ö k" (ıq"a unç di)'Cccg·im vor an oğrusu va bu biraz ) H K ·· ··k • - Kimmis kız? l ı · .;a ını, 
J J gün Ö müştür. man anım aragumru yağmurlu vaziyetini bir türlil , o an ıavalh ~em ~ . ~du son giin !erde 3Jdı güç aıılaş11ır bir meseledir. Çatalcanın .Gardan kö- cadddesinde arkaJarmdan terketmemiıtir. Hilahahmer Of - Erendim mahalle bek- neden bir de kcn.lini kcndı 

~·'tııı; · l\Ieselc su · Di~ 1 Doktor kelimesinin Garp· yünden getirilen bu kadın gelen bir motosikletin al- çisi gelmi~; para istiyor. elinle hu ceket e:-ıır~ti~lC tıne tal . ·. · ., k havalisinde yardıma f>atladıAJ 
9 

y c-
deııccck Hp nıi, doktor tc 'i manasına gelince, o on beş giin evvel kocası 'imdi a kalmışlar, ehi emmi- halde burada hAI! faaliyete geç• - Beş gün evvel gelmiş- mahkum cdiyor:-un . 

~fttqh çı~~ Davanın mcv- büsbütün başka bir şeydir tarafından yaralanmıştır. yl etdi surette yara anmk ıbş· memiştir. tl; almıştı ya! ni m:ısrııflara yol açan 
e}·ıı \ar çıkmaz hemen ve bu linvan bizde henüz Yarası agy ır olan Naciye ar ır. Motosiklet ra i i lnebo1Ud8 bir facia modal,·ırın bile kolay kı~J:ıy 1 " te k M h k 1 1 Hzmctçi gitmiş, öğren mi~, 1 ltıtı şc ·kut etti. Sim- hukuk, edebiyat, riyaziı.rat iyileşmemiştir. e met Efendi ya a an- ·x-· c;u zam:ın< :t 

ıı ea ]" ' ı M k 1 H Geçenlerde fneboludan Ma- gelmi~tir: tanmmiiın cttıı;I ., · ·ı t bc}·L ttf Ye miinaka:-,a- ı::ibi bir kaç ilim şubesine Her zamanki gibi mıştır. ecruh ız ar a- pe'·-J:\ çcJ,·ct~·ı·.' .. ıreımek gı. > 
ıtlı [ " k" h l nastır köyüne gitmek Ozere kayıta Al l , dedi. 1U1 .ı .~ 0ti le )'ere bir alav ' inlıisar etmektedir. Yeni harf- Galatada oturan sabıkalı se ı astanesine yatırı - ul d - mac ım. h' odıı,·ı yıı.pm,ık 

8atftnct ; 1 d binen yedi kitinin b un uğu kı· masraf.;ız ır m ; ııeti. an sonra hiç krin bir: gayesi de dil temiz- hamal Kör Hasan ile kah- mış ar ır. kayık, dalgalara tahammül ede- Nihayet anlıyorsunuz mfüıkiil dcrı-ildir sanınm. . 
tlcı :{'c \':;rıJnıadı. Baş- !iği olduğuna göre artık tabip veci İranlı Hüseyin bir Bir üfüriJkçiJ yakal"'ndı miyeiek devrilmıı, beı kifl geçen dda gelen bir başka Şu kavr~cu günlerde hıç 
cııı, 11 t ır olan bir ıniina- yerine doktor ve ya hekim alacak yüzünden kavga et· Aksarayda Çakır a~a b~ulmuşıur. bekçi imi~; matlubunu alıp olmazsa bir miiddct kal)l1~u 

şı.a tı sonu Zaten ı-ıfırdan b:liıncsinin yerleşmesi, bir mişler, Kör Hasan sustalı mahallesinde Ekrem beyin izmirde sıtma mücadelesi gitmiş. Bu defakl arkadaşı 1 1 bııdeme beıızcyıp 
'' c olur 9 ı·ııı·,1.·'ıp ·•aruretl halindedir. çakı ile kahveci Hüseyini evine misafir sıfatile giden lzmı·r vı'l .. y•ti hahilı"nde son 1 h b 1 d K·il d soyu mu;ı 
"'illltll) • ,...... "' l k l d k d f d. k a. " on< an a en ar eı:; ; o a ferahlayın! ıı h efendim üsüinde Taiik "katibi adil,, Uvhalurı so o un an ve arnın an Ahmet Münir e en ı en· zamanlarda salgın halini alan istiyor. 
~ . Oaca]· ı , . b .. "Not . yaralamıştır. disinin gayet eyi fala bak· •ıtma ı"le .. ıddetle mu··cadeleye ı~ ı, uc"1ı1 rl ,,e;·rinde · ug·un er" ın ., ,. 

v tır ' pa ata- J Mecruh hastaneye yah- tığını söylemiş, Leman is· Oşu11 ,, 
1 

Yok"!.. Niçin bo- asıldı'!rnı görüyor, yadırga- l d geçilmiflir. 
llu " llcfc~ t'"k . ::> b 1 rı mış, carih yakalanmıştır. minde bir Hanımın a E e"f'de bı'r maden satı'dı 

llp ~ lt Ctlyorlıır? mıyoruz. Tabip de işte öy e İki kahraman I falına bakmış , kendisinin r g 1 1 Evvel<" polisJ, zabıtası 
muntazam bir şehir

Lır. la)~ık bir kelime oyu- böyle hicrete mecbur edile- Galatada oturan sabıkalı derdine deva bulacag" mı Er~li kömür havzasının en 
~t ı... l k d kt denen kurunu vustai bir mc· tıru Y c o töru, göz cd~ Ye son son ya 0

' or Ahmet ile Kasımpaşada söylemiş, buna mukabil 15 zengin ve güzel kömürlerine 

de ".i\Iahalle bekçisi,, 

Cııdun, l boğax dol~tonı ya hekim mefhumlarından Kireçane sokağında oturan lirasını almıştır. Vaki olan malik olan Çamlı ocaklarını 
!bi 01 >ir Ştıbesincle ihtı.,as biri kalncaktır. sucu Simon, Raşit ı·smı'nde ihbar üzerine üfürükçülük mühim bir Fransız şirketi satın 
t llltır l . ş h 1 ' et k d 1 d 1 t Up d 'l llr adamdır. imdi mcuzuu u asa · bir seyyar satıcıyı döğmüş- yapara para o an ıran a mış ır. 
~l:ıra d~~urkcn, "I lavır mek Jazım gelirse "do!~tor ler, sol gözünü çıkarmış- Ahmet Münir efendi yaka- Zonguldakfa bir kaza 
Clin1• ktor de~il tabip tabip,, m Linakaşusı, tama- !ardır. lanmıştır. Evelki gün Z.onguldakta feci 

;> ·dlıı·? j' dernek ne biçim mile boş bir fikir yorgun- Kazalar Bıçak çekti ama... bir kaza olmuş, bir amele ~i-
J<: isti 

1~11gi ınantıki n~ti- 1u~udur. Bu münakaşa, ayna Bcyazitte Fevziye mahal- Şoför Tacettin Kadıköy mendifer altında kalarak parça-
haı.,_11at eder? V c 1 • ıl kar:;-ısındaki bir doktorun, sinde 11 numaralı evde vapur iskelesinde metresi lanmıştır. 

ıc l\ı-.•n •••• Marika ile vapur beklerken T kd' d'ld'I hoı,:t ~nurıu hanılcı::idir'? ayna içindeki tabibe yumnık oturnn Afife Hanıma şoför a ır 9 1 1 er 
el Or ı c s JJ s ı · d d · d k sabıkalılardan ipsiz Kamil A ıı "" gı·•."· a 'tabip,, ~ıra- a ama ına >c~nzıyor. Ncvza m i aresm c i 1786 Dahiliye vekaleti fyon vi· 
ı1 ''" uı 0· Marikaya laf atmış, buha 
, 1b. hildf .. ır fıırk Yadır? numaralı otomobil çarpmış Tacettin müdahale edince }ayetinde Lköy bankası teşkilatı 
h ~ıınızc ·· " Afı·fc ·haı11m basından ya- ·J ·dd· tt uyraşan vali 
" ıı 6 

• g-orc Me- • sabıkalı hamil bıçagı" nı çek- 1 e cı 1 sure e g 
"'

1 rrıuk:ıb·ı· ~ 1 s r·· k s d ki k k :~e iı '· 1 ı olarak clili- ra anmıştır. J o or ya a- mişsc de yakalanmıştır. Fahrcttin ve an ı ı ayma amı 
1 -~:ıct 1 ,. ç ~eliıııt· kullanıl- E l lanmışt!r. Akıllı hizmetçi Ali Rıza beylere birer takdir-
t ' v .. czc,cı arın ictimaı kaldı · ş 1 • • d fıtri· '. c nrr:lar•ııda hiç ... ?? {!,1rcmınm e oturan Kadıköy posta müdürü name göndermiştir. 
t h ' Yak~ur 'f b Drın konare halinde topian· Yusuf isminde bir çocuğa c JAI b · h" t · · Adl1'119 feffı'şlerı· t, ·<:kim ; : a ip, dok- " e a eyın ızme çısı 

1 ~p,, ". 1)bbiye" " da- mı; a karar verr.ıl2 cılan ecza- 1337 numaralı araba çarp- Remziye Tarabyaya gitmiş, Adliye müfettiıleri Çorlu ve 
bel ı· cılıır bu içtimaı 15 gJn sonraya mış, çocuk başından yara· bir sokakta dört eve, Babııe k·ı .~dlıylerinl tefti ... b•--tt•bı Cl ıyc tabibi ı d d .. ...- -. l\ı ·P " "' tehir etml).er !r. Bu içUnıada lanmıştır. Sürücü Mehmet • Hanımım sızı üğüne 

~ı.ıc1a" b tababet Alemi ııı yeniden teşckkUI edecek olan yakalanmıştır. çağırıyor " diyerek girıtıiş 
c nda kalafat ve herbirinden ufak tefek filiün mahsuıo 

257,714 

murun işi ve mevkii nedir. 

Sonra bekçi parası diye 
halktan bir para almanın ma
nalı veya manaqz olma~ı 

bemmıf, bu paralar nlınınc.:a 

neden makbuz kesilmez '? 
Cumhuriyet refikimiı tar

zında yıı:t.ı\'crPiğim bu fık
rnva ~unu da füh·e ede) im: 
-- !Jı'ıkJ...ımııı: yok mu? 

Yoksa siz söyleyiniz l 
~ 

Ceket 

Ş
apka giydikten sonra 
fesin, kısa saç moda· 
sındnn ~onra uzun 

uı;rn llekııdar çirkin olduğu· 
ıRU forketmiştik. Be~ on gtin 
kırda, çadır altında bütün 
ıehjr kıuytlnnndan ~.de 
Gir h.ıı.yat sürtip şehre don-

w ---------= . 
11. Ruın gazetecı 

ır .. d 
J unanistana 8'0 1l e-

riliııor 
. d lntipr eden Rum 

Şehrlmız e b . 
1 1 n birinln sahi tnın ca gazete erae t v 

mnbadil Rumlardan o.dugu 
anlll§ılmıştır. Mübadele .k~mis-
. bu zatın vaziyetını tet· 

y onu, d· . üfus 
kik etml~ ve ken ısınc n 
cüzdanı verilmerııesinl karar al· 
tına almııtır. Mumaıleyhın mil· 
badele surclile sevki takdirinde 
gazetesinin imtiyazı kendisinden 
istirdaı edilecektir. -----

Graf zeplin 
.F ridrihshafe:ı, 25 ....._ Graf 

zeplin balonunun bet motörü t' 
b-'•I .ı.ı .• : .. Balon 12 saat.ık t• uı ew mıı ... · 

b . be aeyahatm• çılmuıır. ir tecru 
Graf zeplin c:eaubr Almanya 

upc.kttr. 
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= Amefika Fransız müstemlekelerini Z·1.ptetmek mi istiyor 1 
Mısır ı • Fransa ayan meclisinde g" ı· it h • • • k mese esı borçlar itil&fı müzakero Seyrisefain l l\Hrnr 11BJehRll yeıı ıu 8 

----~ ......... -----
Yeni fneiliz kabinesinin takip ettili 

ıiyaıet eskisinden farklıdır 

edflirkeD Merk~ acentc@iı Cal.aıa Köprü 
bqında. BeyQğ\u 2562 Şube 

Paris, 25 ( A.A ) - Ayan meclisinde borçlar hakkındaki acenteıl: Mahmudiye Haru altında 

F evkaliide ko~iserin istifası Lordiar kamara - · 1 

itilafların müzakeresi esnasında M, Lemeri tasdika muhalif bulun· 1ıtınbul 2740 

sında gürültüleri mucip oldu · .. • 

Londra , 25 - lngiltercnin 

Mısır fevkalade komiseri M. 
Corç Loit istifa etmi~r. Ha
ridye nazın M. Hendcrson 

istif ayı avam k<ıınarasına tebliğ 
eylemiştir. 

Bu tebliğtcn Makdonalt kabi-

kUnıeti hazıraııın cüınlai aına

lindeıı olduğunu bildirmiştir. 

du~nu,"çünko Amtrlkanın Fransız antille-ine göz koymuı olduğunu 
beyan etmiftir. 

Paris, 25 (A,A.)- Ayan meclisi, Borçlar hakkındaki müza· 

kerata d<>\·am etmektedir. M. Kayoy, Frangın hal!skan ve tq· 

dik husu.unun amili olan hükQmeti tasvip etm;tir. Mumaileyh, 

Londrn ve Vaşington müıakerelerlnin bir tarihçesini yapmıı ve 

Almanyanm taahhüdalını ifa edememesi ihtimaline kartı lngiltere

den teminat alınmış oldu~uııu bc:yan ctnıiş ve fakat Almanyanın 
Yung plAnını kra edeceğinden şüphe etmek hakkana malik olma,; 

dığını ~öylemittir. Mumaileyh, netice olar.ık, M. Briyanın mmli 
hane siyaıteti hakkında hararetli sitayiılerde bulunmuı ve yakında 

ne<;ioin komiseri istif aya mecbur 

elliği anlaşılmaktadır. 

Loıı rira 25 (A.A) - Lortlar 
kamarası da Lort riding Mısı

rııı dahili işlerjııc ait iııgiliz 

si~ :;setinin değişmiş olup olma

dığına dair irat ettiği bir suale 

cevap veren lort Parnıor 

mezkur siyasetin esas itibarile 
hiç bir tahav\·üfe U'?trm:ıyıp 
ancak şekle ait ban tebcddüllcr 
ı:ördıiğiinü, Mısırın dahilen ser
best ve muhtar olduğunu gör
mek istircn hükumeti ı;abıl<:uıın 
bıı arzusu.1a hükumeti hazıra
nııı <la :ştirak eylcdigini , bu 

bir Avrupa hükQmatı müttehidesi fikrinin tahakkuk edece~ine kanaı.tı 

Lordlar kamarasında bu mü· 

r:nsebc:tb şiddetli münakaşalar 
olmuştur. Lord Birkenhed, Sa
lisburi , Brentfard ve diğer bir 
çok aza kabinenin Mmr siya
setini şiddetle tenkit elmiılerdir. 
Lord Berentford hükQmelin,eski 
kabinenin adılc hır hadirnini 

ı az.ıfesindea kaldırmıyacağun 
ınaks..ıtla yapılan şekle ait te
beddüllenlen bazı mfılıim neta-

~öylemiftir. yici,ı fmsuJfü;e intizar <.tmeğe 

Lord Parmor hükfımet na· 

1 

ımılı~I olmadığmı söylemiştir. 
ı.ımıı cel'ap vererek hükOmetin Londra, 26(A.J\.) _ (Daily 

Mmra karşı takıp edilen siya- 1 Mail) in siyasi muhabirine göre 

seti ba~tan başa cfAiştirmelc l Lort Loydin istifasına sebebiyet 
fikrinde olduğunu 1922 ihtilafı 1 vermiş olan gizli amiller ve 

11e Sudandaki idare şekli mu- müe..<-slrlcr hakkında siyasi ma· 

hafaz:ı edilmek suretile Misıra hafilde bir çok faraziyeler ve 

l.akikt dahili hürriyet verilece- tahminler yürütülmektedir. Şim· 
ğini ilave etmiştir. diye kadar malam olan bir şey 

Londrn, 25 ( i\.A) - Lort varsa o da hükumeti hazıranın 
!':ılisbury !onlar kamaraı.;ındn Mısıra karşı sabık hükOmetler-
~nbık :'.\1ısır fevka!Ude komi- den d:ıha ahrarane \'e müsa· 

c::cri lort Loydin i tif:ıs1 mc- ndekarane bir siynsct takipetmek 

çelcı:ini mevzuubalıis ederek niyetinde olduğu vcMakd'lnaldın 
inandan cvcl mulıtcHr knbi- Mısır iılerile bıu:ıt iıligal cy-

nclcr tnrnf mdm1 takip edikn lediAidır. 
~nbit YC mu tcl.nı· bir siyn- Londra, 25 (A.A)- Lord 
~eti hariciyeye ,lmdiki soy- Lloyd esbabı istifasını bizzat 
f~ılist hii kı.'ımcti t:ırnfından lordlar kamarasında izah ede-

h:ı~ka bir şekil ve l!'itikamct \'iiicr.k:iiiiiiillr_. aiiiiiiı;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
\erilmesi ihtimaline mebni I Karı mektubu 1 
ali) dur;u cm\İ~eleri izah et- •-----------.... 
mis 'c lort Lovdin btifa-

~ . 
wıın nıüııaseban hariciye 
zemininde ne gibi tahavvul
Jcrc :ı'amet olduğnun s:.ıal 

cyJcmi~tir. Hlikumct nnmına 

cc' ap ,·eren Jort Parmor 
hariciye n:ızırı 1 lender. on 
nırrıhnd:m bu husu:stn avam 
k:ımanı~ının yarınki içtiınaın-
ua mufassal il'.ah:ıt verilece-

T erkos şirketi 
lialkı oyalamak siya .. 
setini talcz)J elınektedir 

Terkos ~irketi, aleyhinde 
yapılan cahkiknc bicmcz tü-
kcnme7. şikayetlere ve neşri· 
yata rağmen halkı susur. bı

rakmak huyundan cl'an vnz
gcçmemiştir. Bilhn~s:ı iiç A"ii:ı

denbcri 1 tanbuluıı muhtelif 
!;emtlerindc susuzluk tnham· 
mm edil mi~ ccek bir hal nl-
1111\'tli. 

K: ril crimiz<len bir çoğu 
r.-ıektup ve telefonla ve biz
znt matbaamıza gelmek su
retile susuzluktan şikftycr et
mekte ve hunun tıımirattnn 

miirevellit olmadığım söyle-

mektcdirler. 
:.\1cktuplardan birinde ~öyle 

dcnilmektcdır. 
.. işin en elim ve can sı

kıcı dheti şirketin vaki 

olan ~ik<\yctieri dinlcmiyc 
llizum görmiycrek halkı nt· 
lntmıık ,.c oyal:ıın:ık siyase

tine ba,l:ımış olmasıdır: 
Yuzlll hu sıcak giinlcrinde 

elini viiziinii yı kııyacak su 
buıa:Uıvnn halkın sıhh:ıti 
tehlikededir. Şchrcnınııeti cfa
ha ne zam:ma kadar bu şir
ketin, halkın h:ıyati!c oyna
musına miıs:ıade edecektir?,. 

---,·---
İtizar 

olduğunu söylemiştir. 
Paris, 25 (A.A) - Ayan meclisinde, M. Beranje Ame

rikanın F ransaya açmı~ olduğu kredilerin bir ödünç olduğunu, bir 

hibe olmad1ğını beyan ve bir sahabet maddesinin muahedeye 

koulmasmdaki imkfınsızlığmı teyit eylemiıtir. Mumualleyh, Ameri· 
kada çetin bir ci<lale giri§miş ve borçlardan mühim miktarda 

tenkihat icrasına muvaffak olmuş oldu~unu söylemis ve müzakerata 
memur Fransız murahhaslarının ellerinden gelen her ıeyi yapmıı 
oldukları mütalA~mı serdetmiştir. 

Ayandan M. Japi ile M. Lemerl, tasdık aleyhinde oldukları

nı beyan etmitlerdir. 
-----------------~~-------~ 

Rus - Çin ihtilifı 
Bir taraftan gecginliğin zail olduğu haber ve
rilirken diğer tarafian Rus sefaret memurları

nın Çini ierkeifikleri bildiriliyor 
Moslcova, 26 (A.A.)- Çin maslahatgüzarı Çin sefareti memur

ları, sefaret işlerini Alman sefaretine tevdi ettikten sonra F enl~n
diyaya müteveccihen hareket etmiılerdir. 

Muk<len, 25 (A.A.) - Bazı taYialar hilafına, Harbinde va
ziyette fevkalade bir sükOn hüküm sürmektedir. Mühim phsiyetler, 

mahsus bir surette gerginliğin zail ol<ıcağı mütaliaaındadırlar. 
Şangay , 25 (A.A.) - Fran91Z elçisi ile Çin hariciye nazın, 

tlmendifer ihtil!fı hakkında görüşmüılerdir. Hariciye nazırı, Nan· 
ken hükClınetinin meselenin muslihane bir turette halledileceğine 
kani olduğundan doğrudan doğruya müzalcerat icra edilebile~i 
fikrinde oldu~unu söylemiştir. Nanken siyaıt mahafili, Mançuride 

ittihaz edilecek tedbirler hakkında ayni fildrdc dettldlrler. Fabl, 
hlç kinıac ıillha müracaat edilmesi mütalla.mda bulunmamaktadır. 
Kirin vahıt olup Mançuri hududunda ııef erbcr edilmiş olan kuv-
\'etlere kumanda c?mekte bulunan • Tchang· T rn·Siang' ile Harbin

deki Sovyet konsolosu arasında \-uku bulan mülilcat müzakerata 

tekrar giri~ileccği ümidini takviye etmektedir. 
Berlin, 26 -Almanyanın Çin-Rus ihtilafında tavaS!utta bulur.

mağa davet edilmi~ olduna dair olan ~ayialar tekzip edilmektedir. - -
Amerika. ve İngiltere arasında 

Londra, 25 ( A.A ) - Bu seneye ait İngiliz bahri 
programına dahil iki kruvazörün ve tahtelbahirlere 
mahsus bir levazım deposunun inşa ameliyesinin tatil 
olunduğuna dair dün M. Makdonalt tarafından vuku 
bulan beyanat Am<'rika reisicumhuru M. Hoveri, 
clyevm Amerikan tezgahlarında bulunan Üç kruvazör 
hakkında ayni tedbiri ittihaz etmeğc sevketmiştir. Bu 
münasebt t 1c M. Hover, muvakkat bir mahiyeti haiz 
olan bu kararm lngiltere ile Amerika arasında bahren 
müsavatın tesisi maksadı ile akdolunacak itilaf üzerinde 
nasıl bir tesir yapacağına dair kendisince sarih ve kat'i 
bir fikir edinmek imkanı hasıl oluncaya kadar ipka 
olunacağını ve matlup müsavat temin edilir edilmez 
kat'iyet kesbcdeceğini söylemiş M. Makdonaldın avam 
kamarasında irat ettiği nutku büyük bir mahzuziyet ile 
okuduğunu ilave cyiemiştir. 

İngiliz made·n amelesi hükumetten 
neler istiyor? 

Black Pool, 25 (A. A.) - Maden amelesi murahas
larının milli senelik konferansı ittifak ile bir karar sureti 
kabul etmiştir. Bu karar suretinde madenlerde mesai 
saatlerinin sekiz olmasına dair olan kanunun hemen 
feshedilmesi talep edilmektedir. Konferans, hükumet erka
ııınm bu husustaki vaatlerini yerine getireceklerine iti
madı olduğunu beyan etmiştir. Onlara müteallik başka 
bir karar sureti daha kabul edilmiştir. Keza itifak ile 
kabul edilmiş olan bu kararda ücretlerin asgari miktarı 
~i~betinin tezyit edilmesi ve hayat pahalılığmım esas 
ıttıhaz eden ve herkes için müsavi asgari bir yüzde 
nazarı itibara alan milli itilafa rücu olunması iltizam 
olunmuştur. 

• Paris, 2 !5 (ı\.A.) _ ~ ı. 

ğini hatibe iht:ır ettikten !ıOn
ra muın;ıilc) inen lıliktimetc 

hiicum cttigi bu sırada Çcm
bcrlayn tarafından 28 mn}1S 

929 tarihinde Lort Loydc 
çekilen tclgrnhn metin ve 
ımınlıni hntirlayıp hatirl:ıma

dı~nı sormu,tur. Lord "'aJis
bory CC\ ahında bu tclgraFın 
metnini :ıs);\ unutma<lııtanı 

fakat Lort Loyd:ı 5iUbık hii
kl'ımct tarnfındnn böyle bir ccb
ligcc bulunulm::smın hlikl'ımeti 

hazıranm l\lısır fc\ kalade ko
mLeri hakkındaki hn:-cket 'C 

muamelesi için bir mazeret 
teşkil cdemiyecaği mmaln~. ını 

,lerme) an eylcmi~tir . Bunun 
üzerine tekrar söz alan J ,ort 
Parmori 1ngilterenin harici 
:-iy:ı etinde hiç bir tebeddül 
olmadığını 'e olmıy:mıf!;ım 

hey mı etmiş ve amele fırka

~mın J 924 tc mc' kii iktidar
da bulunduğu zam:ın bir.zat 
kendisine.le sadir olup lngili~ 

h:ırid siyasetinin umumi 'cc
hci i tikamctinin Jayctagcyycr 
olduguna dair tcmiııntı ihth·:ı Briyan ile Anıcrik:ı haridve 

MündcrecııınııZJn çolclı:ğuna ı 
mebni .. Serseriler Kır~lı . ,.e nazırı :'il. · timmn .Kcllog mi-

• ~an .'cb:ıstin, 2.'5 (:\.A)
Frmı~ız Chiron ~ıatec vasati 
ı ı 6 kilometre 600 metre 
siirntle 692 kilometre tıOO 

mctn:lik bir mesafeyi 5 saat 
57 dnkika ve h saniyede kat
etmiş ve ot0mohil biiyiik mii

k:lf:ıtını knzanınıştır. 

eden bcy:marn i:;-arct ederek 
hu beyanat haricine çıl\ıimı

yncap;ını Ye Mısır hakkın

daki Jr.giliz poletikn~ ınm 
iscikrnr 'c dernmma ~ekte 
'crilmiyeceğini ::-öyledikten 
ı-onra :'.'\!::-ırın dnhili 'c Jıa

r :d ,ımuru ara:..ınd:ı bir fark 
~üzetmek icap cuiğini Hcri
ı:ıirmiı:;- Ye Sudan:ı mutenJJik 
durt ihtirnr. kaydi hakkmda 
1924 te l\lakdonalt tnrafın-
f md:ııı gırişiicn müzakerata hüs-
nü nctice)·c isaJ eyJftDCSial hü-

.. Çorçilin hatırr.ıı .. tefrikalar.mız sakının mer'iyet ınr•vkiiııe 
dercedilememiştir. Knri!erimlzden girmesi <lolayısile Jı:ır:ırctli 
özür d.leriz. telgrnrıar teati etmi~lcrdir. •••••••••••••••• ıs••••••• 

ı: Beyoğhında Tiincl laırhiiUde: • Ya~ington, 2S (ı\.A.) -

r
•.: HA YDEN .! Nev - Je:-sey ayanı ~ı. Edge 

mlitc\ efia .\I. l\liron l kr
j: Mağ:ıı:ılarmda: bilCımum : rik yerine :\Hittehidei Ame· 
il yazlık eşya fütl:ırında tcıızi- 1 rikanın Parls sefirliğine tnyin 
JI 15.t. Paıncklu kumaşl:ırd:m 1 

• olunmuştur. : münteh:.ıp çeşitler erkek • 
• kostümleri için iııgiliz ku- : • ~Iadrit., 26 ( A.A ) -
İ maşları kuponlarmda büyük I Paristen avdet eden Jspany.t 
• teoıilat. : 1r. ı. b ıJ ı 
ı .. ••••• •••••••• •••••••• ... ra~ uraya vas o mu~tur. ( . 

* Londra, 28 ( A .• \ ) -

Ajtu~tosun ı 8 inde jc;tima 
edecek ol:m si\·:ısl t:ınıir:ıt 
konf erunsmın nerede topla
nac:ıJtı: henüz bilinmemekte
dir. Londra, Lucernc, Urilk
sel, Ostant, ve Uhye in 
dhapları sırasUı reddediJmJt-

İzmir - Mersin Sür' at postası 
( CUMHURİYET ) vapuru 

30 temmuz salı 12 de Galata 
rıhtımından kalkarak çartamba 
sabahı İzınire ve aktamı İzrnirden 
l:allcaralc Antıılya, AJiiye Mersine 
gidecek ve dönüıte T aıucu, 
Anamur, AIAiye, Antalya, İzrnire 
ugrayaralc gelecektir . 

Antalya Postası 
(KONYA) vapuru 28 Temmuz 

pazar 10 da Galata rıhıımındu 
harekede fzmir, Knllük, Bodrum, 
Radot, Fethiye, Ftnike, Antalyaya 
gidecek ve dönütte mezkOr ı .. ke· 
lelerle birlikte Arıdifli, Kalkan, 
Sakız, Çanakkale, Celiholuya 
u~rayarak gclecelctlr. 

Bozcaada postası 
(GELİBOLU) vapuru 27 temmuz 

Cumartesi 17 de idare nhtımm· 
dan harelcetle Gclibo:u, Upaeki, 
Çanalckale, lmroz, Bozcaadaya 
gidecek ve Çanakkale, Upaeki, 
Geliboluya uğrayarak gelecektir. 

Trabzon birinci postası 
KARADENIZ)vapuru 29Temmuz 
Pazarteıi 12 de Galata rıhtımın· 

dan hareketle İnebolu, Sam~un, 
Cıreaon, T rab:ıon , Riı.e, Hopaya 

gidecek ve dönütte Pazar l~~ele
aile Rize, Silrmcne, Trabzon, 
Görele, Gireson, Ordu, Ünye, 

Sameun, İnebolu, Zonguldağa 
uğrayarak ge!ecelctir. Hareket 
~ünü yül.: lcııbu! olunmaz. 

tir. Di~cr t:ırafran 

gelen bir haber 

intihabı hakkında 

Paristen 

L:lhyenin 

dcdctlcr 

tır:ı ında itilaf hasıl olduğunu 

bildirmektedir. Yalnız bu 
mesele hakkmda Belçiknnın 

mll\ afak:ıti:ıin istihsali nok

ta ı kalını~tır. 

• Lundra, 25 (,L\.ı\) - 1\

Y:ım kamarasında :,onılıın bir 

smılc ce' nhen h:ıddyc n:ızırı 

Soyyet hiiklıınctile giri:;dlecck 

mlizakerntta llus e:-;h;unı ha

mili ol:ın Jnı;ilizlcrlc diğer 

füiyükhritanya tcbm:sınm 

taleplerinin nazarı dikkate 

ahırncağını beyan etmi~tir. 

• l loııolulu, 25 (A.A.) -

1 lnrny ad:ısmdaki biiyiik l\i

laııka Yolkanı, hugiin f:ıali· 

yete geçmiştir. 1 iilod:m ~elen 

bir haber, volk:ın fct h:mnın 

s11:ıt 6.:30 da dört yerden 

alev hşkırınaltn ha~l:ımış ve 

bu alcvkrin roo . 150 ket· 

<lem irtifaa kadar çıkın:ıkta 
bulunmuş olduV;-unu bildir· 

mektcdir. 

• Pariı:, 2b (A.A.) - l ili· 

m:ınite 1,ıızetı:sinin ıniidlini 

mes'tılii De S.ıint • Pn:u.x. a~

kerleri it:ı:ıı:;i.:1.Jijtc tc:,' i k itti· 

hamile n. vJ.. if cdilmi~tir. 
l o- (\? \ • Butıapc~rc, _;ı .. ; 

fngiliıı; ve :\l:~cıır b:ınka~ınm 

fc\ k:ıl:\llc mccfüi, hu giin 

yeniden 100,000 lıbsc !'ene. 

dini çıkarmak ~uretilc :-er

nı:ıyesini tezyide l.:ırar vcr

mi~tir. Bu ... cnı.:tlcrin · itilınn 

kı) ıncti 50 Pengo ol:ıcak \'e 

sahipleri ı 'l~O teınctci.iiinc 

i~tirnk h:ıkkına malik bulu

nacilktır . 

• l lnydelbcq!", 26 (A.:\)

.\1. -;\Jiillcr in ':ıziyeti eyilcş

ınektcdir. 

,,. Prıri~, 2fi (.\.:\) - tı:

ko dü Paris g:ızetcsi~ dok
torl:ır .\ 1. Poa nk:ırc ) c iı:ti-

r:ıhatini. temdit etmc .. ini tav

ı:iye ettikleri takdirde .M. Rri

y:ın ın ~I. Poank:ırc ile hil
itilAf hali hazırda h:ırid ~iya-

&ele yakından merbut olan 

Alı k_arar hey'ett riy~tinclcn: 
İşgal esnasında Fransızlar 
tarafından Kilis maliye mti
fredat kAtipliğine tayin .kılın
dığından doiayı hey"eti mah
susuca hidematı devlette 
ademi istihdamına karar ve· 
rilıni~ olan Kilis maliye tah
sildarlığına tayin edildiği Ye 
bu memuriyetin 337 senc:,,i 
C\'ailindc lftğvı iizcrine ayni 
daire dahilinde miifredat ki
tabetine nakil ve tayin kılın

mış olup bu keyfiyetin ip· 
tidan tayin suretinde olma
yıp tahvili memuriyet mahi
yetinde bulunduğu ye Fran
sızların tesın nüfuzu ile 

memuriyete tayin edilmediP;i 
ve hunl:ırJa teşriki mesai 
etmeyerek miinhasırnn vazi
fcsile iştigal eylediği ve 
amali milliycye muhalif bir 
h:ırcketi göriilmedigi yapılan 

tahkikatı resmiye ile tebey
yiin eylemi~ olımığla hakkın

daki kararın refinc müttefi
kan karar verilmiştir. 

§ 3:16 !'Cllesiııdc O~mani
yedc açtlıın ci<lnli nıilli iiezr
rine hey"ti hiikumctlc bir
likte O:smmıiycyi terkle Bahçe 
k:ıza~ına çekildiği halde bil
<th:ırc hiikCımcti ınilliyedcn 

~ıynlarnk Frnnsız işgnli altında. 

bulunan Osnıaniyeye :ıydet 

ve memuriyet kabul etme
~inden dolayı- lıey"cti mah 
sııs:ıca · hidrmı.tı davlettc 
:ıdemi istih(faının;ı karar veril
miş olan 0:-;maniye sandık 
Fettan oi1'ullarından Emin 

.ı 

l~fentli 386 sı.;ne:-i merkez 
kıitibi olduğu 'c mliccccl 
huhındup;u halele ddali milli-
ye i~tirak cdcren büyük 
tmruzu ıniitcakıp kurnyi 
milliye kum andanının cnırile 

islihbarntı temin etmek üzere 

U:-;nı:ıııiycye avdet eylediği 

ve Frıınsızların niihızile me
muriyet ulın:ıyıp eski memu· 
riyctine dcnmı cylcdigi ve 

bu ıniiddet zaı fında i~tihbnrat 

işlerinde m:ılzcme ~C\ kiyatı 

husu~unda hidcnrntt hasenesi 
göriildiiğii n.' nınali nıilliycyc 
muhalif hiç bir hareketi g(j. 

riilmcdijti ve bu b:ıptaki is
rnıdrıtm sırf tez\ iiattan ibaret 
olduğu re:-nıi ve ~nyri resmi 
tahkikat ile tchcyyiin eyk· 
mi~ olnı:ığla lıakkmdıı ki 
kararın rd'inc ittifııkla karar 
Yerilmi~tir . 

§ :~g:ıl zamm1111da Frnn
:-ızlar t:ırnf md:ın 1\ilİ:;cc polis 
mcnnırlujtun:ı tnyin cdilıne

siııdcıı dol:ı~ ı hl'ycti m:ıh.su
s.ıı.:a hitbnatt de,·lctc :ıdcmi 
i tihdamma 
olan Kilisli 

k:ırnr 'erilmiş 

l'kka~ Efendi 
mııhdunrn :\leİlnH:t Fuat l·:kn· 
dinin Kili:ıcr. polis ıncnwrlu· 

jtu :ı:ı en\ ini usıılli tbircsinde 
inıtih:ın , <.' intihap ile olup 

1• ı 11 1111fuzilc olmndı· ram1z ;m 

hatif bir hareketi ~ _.... 
gibi şehre giren k1"9,-

11ye taraftarını 

Fransızlara ihbar 
gibi kuvayi milliye 
tinde bulunduğu ~ 
gayri resmi vesaik fit 
kuk etmiş olmağla 

daki kararın refine 
kan karar verilmiştir. G 

§ Jşgal esnasında 
tep mahkeme başld 
tayin kılınmnsından 

heyeti mahsusaca 
devlette ademi isd 
karar verilmiş olan ~~~ 
miil~zimi Ahmet Nır· 
m iistantik şehadettl• 
haiz eski memurlard•11 

Suriycnin sukutu uzeriıı' 
lise gelerek ticaretle 
iken - ihtiyaca mebni • 
meni adli tarafındaf1 

bıışkitabetinc tayin 
ve suretl tayinde Frııo . 
bir guna niiluz ve teSifl 
amali milliveye de dit 

muha1ifcti olm:ıdığı ııb" 
resmiveden nnlasıtmıŞ 

. • iti 
Antep mahkeme başk 
ne denilmesi de bir 
müpteni lmlunmuş old 
dan mumaileyh hatdCl 
kararın refinc mlitefi~'~ 
rar verilmiştir. 

§ Ana<lohıya vaki . 
davete icabet etmeme!' 
dolayı hcy'eti mahsusa" 
beti askeriyesi kııtei 

1 ") k • .,, o nn mu gu as ·crı 
mektebi mualHmlcrindeıt 
tar hinbn~t Riza biO 
beyin vaki olım da,•cct 
hct etmek iizerc tcb 
meyi imzaladığı ,.e f~ 

b . ..J\ll 
aralık evvelden erı m .. 
lunduğu mide ha:ıt~ 
niiksctmcsi Ye f11 

bulunması hascbilc ait , 
ğu makama mah'ımnt 

rek hareket cdcıncdit 
· rfe' hastalığının kesbi hı 

mcsi iizerine miiracııııt 
sırada 7.abitanın tehiri 
emri geldiği cihetle l1' 
'c iltihak edcmediP,i "ie 
dbinin amali milliyeyc 

1 
tur, Yataııpcn·cr Mr -/) 
duğu resmi ve g:ıy~ e 
tahkikat ile teheyYt~11" 
mi~ ve sıhhi mn.zcrcll • 
kal.)lll .• ·· ı .. 111ııl'1' gonı muş o\ 
kmdaki kararın refinC 
tcfik:m k:wı.r \'C'rilı11işti'e' . ~ 

Davet - .Ali karnr ,. 
riyasetinden: Üskiid:ırd, 
:;ıklıdn Ç:ımlıcıı ı\Jcırıd• 
ı 3 hanede mukim oluP 

etimize mlirncaac ~1 
bulunan jımdarma ) f 
lığından mütekait YtıS~e 
efendi bin J la:'an 
atlrestc bul un manu~nr; 
:ıdrehiııi h<.') 'ctimiıe. 
dirmesi. 

Devlet demiryolları ve 
maniarı umumi idaresind 

636 acıct ııı.sc tr:ı\'Cn~iıı k:ıp:ılı zarila müııak:-s·~ı J 1 .:ı 
1929 pazar ~l.ııii saat 16 da Ankarada O.!vlet dcrt

11 

b;ıı::sınua M:t17.rnıe da:resiııde ynpılacaktır. ııııt 

Müııa~·:ıs:ıyn işt ;r;ı;.; edeceklerin teklif mektuplarını v~ 111 
k:?t teıninatlarıııı :ırııı gfn.le saat 15,30 a kadar urnı:ıııJ 
iiik lrnieıni?ıc n:rnıehri lt.zımuır. ı 

. . :c '1' 
T:.lipleri ı m~ııı . :ıs:ı ~art. : :uııe!erini 2 lira mııi ai:ı:ııı.. .sıı 

w:ıt"' 
tla Maiz<:mc da!r, ::i r dcıı, J.t:ınbulda Jiaydarpa~:ı. ını'ıl' 
t~darık e; leım le ri. ------------------- ... " . 1 •• ll\' 
i\'lcrin itlarcı;ini deruhte ede
ceğini ) tızııı:ı1,trıdır. 

,,. Biıkre~ 2b ( .\ .. \. ) -
Meclis., glin~rm: rcı;imlcrini 

vasi mikynst;ı ıtc.1zil eden 
yeni glinriik ttırifcsi!li kııl>ul 

ctıııi~tir. ;\1. l\l:miu, ırn:t..arct

lerin ten:-ikinc :ıi~ kanun 1:\
yihasını a)'an nıeclisine tevdi 

etmiştir. Bu lı\yı 1 .. , ,ı 

rcti:ı ilgasını nıınkttf· 
. ·ı .. kerııt mu acı en muıa 

tulcp etmiştir. ) / 
• Paris, 26 (:\ .• \ rı• fi 
I ~ . k . rrcktil ma ı şır ctın c ı .

11 ·rketl edilmiştir. Bu ~ı ~ 

dırdığı paralan~ _..alt 
milyonu geçmekte""'"" 



~ K.üç.ük HatMırteF 

İmdadı slhht çan
tolan 

Şehremaneti bütün \la• 

P~rlara sılıl:i imdat çantaları 

kcn~iınası için ycnid~n teşeb

bU~c: girinı i ir. Ç ta:ların d~r
lını kııııması ıc;ın aıaı :ıdarl 

emir verillııirtir. 

• Müskirat inhisar idarc~i. 

Zaı:gcldakfu oı,::i bir i~-1.i falı> 

ribzı ı-aptırııııya karar yer.niş 

Ve mahallinde tetkikata ltaş)a· 

IJ;ı ıır. 

• Darülbedayi ve Şdılr t!• 

Y•trosuııun '9hi artistlerinden 

Sclruı tın Cehdi, Yaşar Nerih, 

S•li~f' Sııphi, J\iümtaz, A. Şa· 
di, b:nail \'C. l\\uammer beyler 

bir ar:ı;·a gelip yeniden bir 

sahne hayatı lmrmuşlıırdır. 

Bu saıı'atkiirlara Hfilyır, Nec

la, Periza! Şa:.o.cstc, Müi&an !111-: 

nııııfar da iililiak etrım_tiı. 

Sanıı;ı.ın, Sh'~. Tokat,Yoz· 

ııat, Kırş_eltir \'ll~'.Ctlcrinin . a· 

lrifiııi !?iti e.dcn l\\aarif umu• 

nıt müfettişlerlndesı Bedri \'e 

Hasan AJL b.c)·ler ~hıimize ıı,el· 

miqlcrc.lir. 

• Geçenlerde haslalandtğı 

iı,;in ltas!ancye yaiınllln Papa. 
I:itiın ~ft!lldi evine ııakledilmir 
tir. 

• A.ıl:ar:ıd& bulunan kambiyo 

borsası komber vekil! Haııan 

n. bu2ün :ıehrimiıize lll!lecektir. 

1 lann B. l:eraberind borsanın 

hlinrntnaıııesini de getirecektir. 

• Risuınot ülarc.i lli<::•Zl 

altın kaçırılmakla maz,ıuıı ıtızı 

kadınlar hakkında talıh:;.;ıh 

başlam11, mühim llir- gümrük 

lııı ızlıiima< 11aıuyc.t elıııi.lir. 

• lrtivıı ınt~lcsi tal:kil;.at ev· 
takı bug:ün müddti uıııumiliğe 
verilesırt.iir. 

• Ü l't'tlİ nremurlonıı 11arn

lan cumartasi, Ağusks ınaa:.ı 

da perşembeye \'erile~clitır. 

• Ekmek fiyatiarma 10 ıınra 

da!ıa z~mmedllcrek narl ı• 10, 73 

~n !cı.pit edilmi,tir. . 

• ŞehirJcki muhkl;f v<s ili 

nakliymirr h:ıreket tarif d, rıııin 

tesbili için Şelırcıniııi l!llta\•iııi 

ııaıııit beyin ı:ezdimle ttpl naıı 

komisyon, muhtelif şir~d:crin 
hareket tarifeleriııi tı:tldhe brar 
\crmiıtir. 

•Zabıt:: memur!. n t~rafıııdan 

evvelki gün BeyağluııJa bütüıı 

oir elli liralı!/, Erc:ıf'oyiimle yedi 

'ira, i(aclıköyündc ;çiııde bir mik
!<.r para okn bir cüzdGıı bulu::- I 
nıttşlur. Bulun:m pArnbr P.-ılis 

ikinci ııhcye. lL~ım edılmiştir. 

• Ik~iktaşla lıfırbyc arasında 
seter ~apan otol.JııJcrin Yıldız 

ve H:ırbi)·e. ınıd' lı sında i~lclil· 

ınesiııi rica iı,in ımlıalli lırılk 

\•e mektep idbreleri t:ırafınc.lnn 
b" . 
ır nıa~bata h:ızırlanmıştır. Ou 

ınazbata. Halk fır:..1sı ile ~lıre· 

ınantti:ıc verilecektir. 

• Tahkikat için Silil'rı)'c 

gideıı n~ektupçu ile nüftıs 
I' Ütlü -·' ruııdcn ve p lıs 2 inci 
Şl'be "d" • d mu urun m ml:relckep 
leı-et pazar!es' • • · · ' g-t.nu şe.ı:rırnizc 

al'ctet ecektir. 

[ A~iYEDE] 
Bugünkü muhakeme 

lstanbul ağır ceza mah

lcemesi, bugün Kızıltoprak-
ta Vedia u k -'' . 

.. l"I. ı cnwsıne 

Y~z vermediği için öldüren 
Fıkret ismindeki talel>enin 
rnuh.akeme8ine devam edt:· 
cekt;r. Bugünkü cd . h senın 
ııraretli olacağı tahmin 

olunu 

( 
Tatlı hatıra 

Sulh hakiııtt dedi ki: 
- Diğer şahit ~isin bab· 

ilmi 

) 
VAKJ.t 9.7 Temmuz 

Gİ - ISl'TMA 
-ZatlJel ~ K.uwetslzllk hatahndı 

Ki u LA BARAK 
~ ~ defil llUfllfb.., ııq_. •"'••1111 ı.tımal Ullılt. 

-~-'--- ..... ...............'!'~~ 

._.,..•tıt•A ~t ve ~ 50llra l)lr u~ kadeıtı: 
- We;o.." _, 

EcAneı.rde-uılllr: Mal- l. FRE'R€.tE. vaıııanı & c;c - ..... -,ıı; lfü raıaı. va rüyet olunu
yordu. Vasi odanın yan &iilgsi 
içind~ Ruvve.i adliyenin tı:s.-

uzatnıa>m mı?._ l;cnlı:d·m. 

Ynıııma lrnd:n- g-eld. ı·e ) u

ziime at~< Sa\aıt ;.nzkrini di· 
hrek._ " 4'eııi. ı ·Y.lı . orum .• 

• · i i ti yanımı.. nıı ~ ııdıl 

lı~nim olocaksn. • d•1nı in ı:....-=== 
mi L Emniyet. sandığı emlak mü-• lıuratına vasıta alan sarı, ye~!, 

kırmızı ldilıflııan lıılıeli maSllı 

örttüğü ı;örü!ü~nlıı. lllilliin 
koltuğuna yctleşnıış, zabıt kii!ibil 
avucuna kadar boyııııııııı pn· 1 

maldan ansı:ıda; kaleınini 
tutnııış. Dişarda davacıların 
meseleleri halledilmeden evvd 
son çerıcleşmcleri. 

ŞJ!ıitler uzıın bir tahta ban
kete otunnuşlar, haşin bir twır
la sıralarını lrekliyorlar. Ara
sıra istic\'ap odasının kapısı 

açılı~·or ş;ıllitlet!Jıım birt çıkıp 
y~rine diğeri giriyor. 

.:ırhit i ııde:tlııin bu ııukt:t· 
>ıııda ay.ıı:a J,a_lkn. 7'.avallı 

:-ı:-ka cllı.:ri ile ~eın ... iyc:-;in'n 

"ıpıııı ><ikıiyor, naldJcrtiıti lıa· 

,u,t.,ıin hatırası tc:'irik btıoun 
niı:ııdıo titriyordu. 

Zcıç, \'illlİdln tar1.ı ifade· 
'-iııdeU .ı<lıkrnn mlitee< ir 
olıır.aU. l ırdı: 

- \'ay cuıııııa !... .\mnrn 
<la sarlıo~ olmu~unı ha! 

J rnkim şahide dıiııdu: 

- J.::ksik olma. hanımı .. 

bcndiyl zil zurna 'a k ıı· 
dini lıiimi.~·ccclt halde ,ac-!ııı~ · 

~imhiğiııı sabi: oldu ... Lttt
fo11 ı nı v.ıı er . 

-tlılurinl siııuc<lt. 

:'\1\l.ill ' 

- Diğ_er ~lıit gelsin bakalım! 
Bu gi~ ı pıı uzun saı-ı si 

malı, esim ~·aklı, dgma.rl ı 

eldivenlef"dı:ıt ellr ek.. kad 
şişkin elli, küçük ve kambur 
bir k.'ıdındl. Sanki fıtrat omliı 

bütün çirkinlikleri toplaııağı 

kastcdfnmi:ı.ti. Oturdiı. 1 ıııini 
ve yaşını söyle.di. 39 yaşında 

bakire .• 

M. G.,,.,.. 

:---------,-------ı.ı 

Hakim dedi ki: 
- Haydi hanım!.. Zevcüzevce 

hal<kuıda ne biliyorsan sörfe .. 
Zevcü zel'ce artık buabor 

geçinmiycceklerine karar ver
dikten sonra ayrılmak için mah
kemeye müracaat eden bir 
çiftti. Zevç zevcesiııin hop alı
ğını ileri sürüyor, z:vce zev
cinin ır.ırhO'jluğundıın 'kfr.yct 
ediyonlu. Şimdiye bdar b~ş_ 
rr.uhteli( ~ıit gelmiş beşi de 
1.i!.11'a elb:ısarak ıekdi;!~rini 
thnıa:ncn n::kzc.dtn bcrannttl 
lıulıııınıuşlardı. Nihayet sıra 

k~mbıır b:ıllircye gelirrce zeı·· 

ciıı yüziiııe dikk,ıtle baknıı• • 
sıınra dıı s;ıkihııe. iç.eri giımi" 
ı .... 

- LJ3~·.di lıanım. Z<.cÜ zey.cc. 
lıakl.ıııda ne biliyorsan söyle. 

Ş1hit trrcddfü ediyor, 11;,. 
z:ırl:ırmı )'Cl"C dikı)·or, f·••I· "'< ,: rıııı 
lrnldı rıyordu: 

- Vallahi Jıakiın efcııdi ... 
Bilmem süyliycriın mi? 

- Tabii tabii!.. Na~ıl sar
lmşkrn giu'dllniil' Ö)'IC mi ... 

llndeııi imzalıyı vcl'! .• 
-· Yak öyle değil Jıakiın 

thm<ll ... il\ le bunc.l:ııı çok 

feci .... 

Çıkrık seclasrnı nndıran bir 
sr le söylenen bu sözler üze· 
rinc lıakim dedi ki: 

- Öyle ise anlat bakalım .... 
- Alı! nasıl söyleyeyim bil· 

nıcnı ki... mesele şu : 
Bir sab~ h erkenden davacı 

hanımını rrörmcğe gitmiştim. 

Knpıyı ç:ıldıın. Lkııdi kapıyı 

açtı: 1 !anım eyde ıni? » diye_ 
scrduın. < li~yır, !>kat şimdi 
veliı, girini1! » dedi. Ben de 
içeri, ı·emek odasın girdim. 
Orada dol, ptaıı· bir şi~c. rakı 

çıkard" Bana ikram elli. Tabii 
kabul etmedim. keııdisi içti. Bir, 

d~lıa içti ... lial'a yazdı .. göğ

süm biraz açılmı~tı. Bakmıya 

ba~ladı ... Birdenbire elini 

Fototraf leva.:ztmatınızı 
al~nı:t materıadan i• 

KSELSi 
Ül ÜI( El.Bi E 
F"AB·RIK:AS~ 

Galata Kurakiiy pog1ıçacı 

fırını it'l'i•alindclü mahallebi· 

cinin ii,tündc 

anımef endllere:. 

ard.esüler ( l\a~a) 
1 ler renkte ve >On moda 

1-f ı 2 liradan İtibaren 
tardesü}~(tffnch.coat) 

lla.j, va laeirarr renkl~da 

2 ·"> ıı2 uracran itibaren 
uşa.mbalaıroııekli) 

..... 'T 13ı 2 .ur~an 
nnır.ltt ıtıbareır 

Beyefendilerer: 
:\leıhıır ~hndcrlıerg markalı 

Cm·nch·c:oaı ı:ın licj \'t' lıich crt 

Pardesüler 
-6 ı 2 Ura ifibaraıı 

Spor kostümleri 

1212 liradan itiba11n 
lngili!. il' R.lltu· m RI r 
biçiminde 1\ u'1lt lf 

14 L 2 ~radaıı ltibar!n 
Çocuk içııı lnııiliz biçimi ve sp,or 

K tü• J, • ve Kın os mıen pantolonlar 

61 2 liradan itlb'aren 

antolonf ar (Kaşa 
Her 

renkte 
6 I 2 ~irndan 

ıtıbaren 

Cel(~t1 r 
Blö rua ve gri 

12112 liradan itibarımı 

Ceketler 
Siyah, ls.civcrt ve gl1 alpakad&n 

61 2 liradan itibaren 

lsmarlnnıa kosttimler 

3() lired• itilılrll 

Taksitle de mua 
ıhr. 

Ka 'i karar i An 
:\lıızayede ikraz :'llcrhu•ıatın cin' \'C ne\'İ Ror.Jumın 

bıni hed~i· ııunınrn:ı m ., hl Ye nıü<temil:ln 
' 795 1+5~5 K:ı~ımpa~ada ~ııruri ııı:ıhallc:.,imle 

1 1 5 I 525'.! 

\ 

130 152~1 

L50 l 59'l3 

ıl . 

lsoo l Ci :-o9 

• 

ı;-+ı7 

a ik IIlL'\'lcı · 0 ~r1e '~ cedit Gİ-1.li
cc clliy: ,q],:ı~ıııda atık 36 , e 
cedit +'.! numaralı YÜ4 on nNn . ' 
ar;a (11.er'ııdc :ılnııda bodrumu 
nıuhtcı i alı~ap liç J,:ıltan ibaret 
'~ lıiı·iııd J,,wıııl:ı fıi~ oda, hir 
ıııulf:ıl. ı e ihi.~d ıı~ ada, hir SO· 

fa, b!r >:l!ldil. <•J:r-ı. iiçüıH;ll kat

tuıda iki oda bir sufayı ı·e oruz 
ar-ııı balı evi hal'i hır hanenin . . 
rnıııa mı. 

ı\n:ıdolulıi -arıııda. C<'J\.,ti malı:ılle· 
simle. ~ i C k ı ' · )·eni Kuyu 
soka~ında c;ki 7 nıiıkcrrtr ı c 
yı:ııi .µ~ mını:ır.ılı d k•ıın 11;· ırn

~a iızcriııde altı k:h,i,\İr ti>tli ah~ap 
olnıat, tızcre bir buçuk kım:ın 

ilı.ırct tiı• oda, bir ~:ın<lık oc!a-ı, 
iki sof:ı, \ıir mutlak bc;yiız yct
nıi~ lı~~ :ır~ııı bahçeyi lıali ha-

Dıtlar 11. 

r:ıp bir lıancııiıı tamamı. \•:ı;fiyc IJI. 
Alım~ 

,\rı·;ın>arayda 1 loc:ıali malıall • 
ağa 

ı.inde J hımaııı sokı1i',ınd:l cı,ki 5.J. 
:i+ınukerrcr nrnklııp n' yeni !5+nu-
n1arnh tılrn1:;ycdi ar~ın ar!"a lizcrin-
de karp.ir iki kamın ibaret iiç oda, 
iki küçul. sofıı ye on iiç arşın 

buhç.cyi haı i bir hnııcııin t~mıımı 
Ane 

lyiııtı: Ccuika.,ımpaı;a mahulltıSin-

c!e Orakçılar sokağında e;ki !5,:' 
\"C yeni 5 numaralı altını.; b , 
ar~ın arsa üzerine karJ.(ir bir kat· 
t.1n ibaret üzeri 1'1hta üstüne çl· 
meııro ile kaplanmış zemini top-
rak ve hariç ve dahil duı·arları 

sıva>ız bir dükJ;ı\11111 tamamı 

( .alatmhı '\ okuzade mahallc>inde 
e:1ti ve yeni Dibek sol,aıtınılu cs-
J·f 8, 10, l 2, 3 ıınmar:ılı ve ye• 
ui l, 3 ııumurnlı vüt. ı·etmis :ır-. . . 

Tıflı 11. 

Ali J:f. 

şııı arsa üzerinde biri kfu:J.(ir ic1,; 
kuttan ih:ırct diirt od:ı, iiç sofu 
hir mutfak bir kuyu diğeri keza 
iiç k~uan ibaret:.: alu oda lıiı· so
fa. bir Jıuı u '<e mu~~rcı. kırt~ 
ar~ın kadar arnlıgl had muhtacı 

t<lmir iki hanenin tıınıomı. • \ırettiıı, J,;nıail 
l lal.kı, . lchmcr ca~·ir, 1-Rı~it, Jli'eyir, l'ııtına 
Seniha e ;\y~cr Sabiha \'C AHe l\Jediha 

11. lar. 

L ,!;üdımla l l:ıcehasnıı. hatun ma
hallesinde l'aşalimanı cadJc,inde 
cı ki 12 , 131 ve yeni .J-9.+CJ, -l 
42nu~ıaralı ild;i iiç bin altı yüz 
doksan arşın ar;a üzerinde hılr· 
p.ir bir Ratlı diğ~ri üç yüz yirmi 
ar,ııı al"'.<a üzerinde. ah;-ııp depo 
cliğcıi on alu arşııı :ır.rn üzerimi.: 
k<\rgir bir oc!n ve yedi yit~: ar
şın bahçeyi ı·e iiç bin iki Yiiz 
liırk arşından ib.ıret duıe mnlıall• 
nin raımımı. 1'1net Sııdiyc \'c Zukiyo Ye 

llnrtce h:ımmlarla lbrahinı 1 labi li. 
Bıılatta 1 !ocaııli m:ıhallcsinılc Di.:-
onrci sokağında c,ki ı ı \·c ye
ni 2~1 numaralı :ıltnıı~ altı nr~ın 

ar.sa üzerinde ki\rgir iki kattan 
ibaret iki oda, ufal,'. bir sn[a YC 

otuz iki aqm bahçeyi hali bir 
h:mcnin tamamı. Ali Aj\a vo Farına· 

l\lakbulc lıanınılnr. 
2!525 191131 C:ılatada Kemankeş J\nra l\lustafa 

mahallesinde Ciimrllk soka~ımla 
e-.ki ()6 YC ycııi +il mımaralı 

yetmiş bit ar~m arsa iiı.crinde 
k~qµr dürt hattan ibaret iiç oda,. 

;ı 

bir koridor, bir mutfak YC da
racayı haYi bir diikk.\nın t:ımanıı 

El'yeniyo> ı·ell'lli . ~mon TI:f. 
Yukarda cins ve. ncx'ile mevki ve mü,rwnih\n y:ızııı 

emlak hiı:alnrıııc!a J\Österilan bedellerle t:ılipleri üzcündc 
olup 29-7-929 tarihine ıııiis:ıclH rıa.<:ırtesi A·iinii :>aat on lıu· 
çııktan itlbwcn müzayedeye mübaşeret olunnrak saat on 
alnda kııt'~ karıırlnnnm qckil nıesi mubrrer lıulumlugı.ından 
talip oiıınlBJ"ın mei<kıl.r gümle srmdtk kinn!"inc soRt on al
tıya kaclar. ıpıiinıcaat oyJemcleri YC on altıdan o'Onr<ı vuUu 
bulacak mii{ııcnar1arın kabul cdilıııiycccği ve. nıc.zkOr cml;lkc 
evvelce tallp olanlonn katil karar csnrısıncla h:ızır bulun.nm· 
dık!an ve baW'a talip znhur cylcdllll tııkdladC- c\•vclltl Dl· 

.wmma iJaaı Gltunır. 

istanbul mıntakası ma
adinmühendisliiinden 

O:müflı ı \İ!fiyc!iniıı Torul kazasmın Gurtin nalıiyesiniıı Şıhh 
Kıı•I ot l:aryesinde kai~ olup hfıkiı:net malı bulu:ıaıı Bıkır nııd~ııi 

1 - :,\a<lenin te$Jimi tarihinden itibaren bir seııe rarfında 
(c00,000) lira sermayeli bir Türk şirketi te~kil cdikrek lıukuku 
bu ~ir;;c'e dencdilıııek. 

:2 - İlk seTte :rarfıııJa sa'ıai imtiı·aziyenin 1 • 100\l nıik1:ısı:ı· 
d.ı ınun!azaın topografık ve jeolojik haritaları yarıılmak ı·e- ek~ 
iıınlaln ı·c s1lhı arzın tctkil:indeıı elde edilecek ııcticeler fenııı 
bir rapor ile tesbit ve. t:tldkat netarici,ıe ı:öre i_id:ııe pr-ı:fcri 
\a;:ziın edilert·k İl;lisat vek1,letiac. ita oluıunale. 

ı.·;ııJen Güıniı~!ı .. nr, 
3 - İkinci sene zarfmda maden rrıev~ı· 

TarJas, Görtin • Görele yolu;!1 kadar yol yapılnıait. 
•• _ • . "b • ('O:)e\ tan ce,·iıcr 11 •ç 

4 - Uçuııcu seneden ıti :ıren ası:ım - . 
-'"' d·-· 1 kdı"r 'c i;u ıııiktar.1 t~ka!.ı.J 

ıe sevkedilınek ve sevkeuı!nıe ıgı a · u . 
eden kıyınct üzerinden yüzde beş re. mi ncs'.:i ile. ıııezl;.iır resı'.ıı:ı 
rlizJe allısı ııisbetiııue teclıizJI krtibi verilmek ve ıniilf baı;•:ı· 
lar,lan biriııin (10000) liralık teminat melitulm i :ı ec.lilınek v
! şkıl olunac.ık şir:;ctin tcmettüatı safiyesiııdcn iıııfı•az 

rt · a•ı!clnıı 
kcırarıı:ıınesine zeylen teı!i kılın cak şa ;uıııeııın · 

· b \!er daircsi•ı<le 
ıınlire faslıada ı:-iisterildiği iızere 111ııay1eıı ıııs c . . 

. rtl 1 t3lipJcrıııe ı;ı~le 
lıiildlnıete bir hi~sei tem•ttü vmlnıelı şa tll'ı e . . , _ lif 

d ·ı . . . ı ~1?9 tarılıı•ıe ı.ıusn 
e ı ecegnıdcıı hliplerİ!ı 10 tem:ıı el'l'c -' rı· ~ ttnniıı.ıt ınd•· 
Perşembe günü saat oııbeşe kauar kapalı za ı. v. • • 

. , , . J. uıru'ıı ııwdıırlu· 
tubıle azami şeraitinin lklisıt ı·e .. aletı nıaa ııı · · 

61,üne itas-ı ilfüı olumır. 

lstannlbut Şcfremaıneti ~lln 
, il Jıııı' daıuı:-a 

ŞelıremandinJen; ı ;ıo l<ilo katlar ,.ıı uııı ' ~ ·· ı koııulnR1•t r. 1' 
kurşunu !l'Jtılmıık için açık mı1zayeu~yc • 
att.ııoto.< 9 .. 'I tarilıinık ilıak ;i olacakur. Talipkrin le' a:zını 
mud irllı~ınc gelmeleri. 1 . . 80 ı· 4.J. L:ııruo;. o an 

Şelırcmandindm: lkı.lclı 1 ~lı " ır., .'.1 • 
l· ~ 1 .. 1 . . b'l . m \·olunun tanııı pa s wuır ycnı camı sc ı çcsıne ı .~ . ı • .. • 1 . :ıo ırııınnıı <ı~ll sa ı 
zarlı\; la yaptırılnc.a(!;ıııd.ın J alıp erın 1 • .. . .. 1 1 .. ıhın<:. gdnıc crı. uııu sa:ıt on be<c kadar leı·a~ım mıı< ur ub' ~< 

' b J ba-ıhll . ' o ) 
~morıelindm: Enııınet :\frıt ırııı;ın ;ı · ' 1 

dit rfoıumu httlcdire cıh>ilanna ait nıokhuıuıı cilc~ 11111.ı:' 
' . 1 1 . ırm·ııı1e\'I gor· 

açıl nıunııb ·aı · konnıu:;.tur. !r.ı ip cnn ~ • . .. . . ·. . _ · ı· ı ·in ihale gıınıı 0
· 

ıııck ıçın her gun nıunakaso,ı a gırnıe' Ç. .. ı ·rıu&•ı· , .. .. Jcl'azım nıııt ıı ,,. 
hın 1 ;- aı:;ıısto> 92'l cuınartcsı gııııu · 
ne gelmeleri. 

Emlak ve Eytam bankası 
tstanbur şubesinden: .. 
Pazarl ta kirakk eml~~ 

Esas 

sı Na 
27 

35 

Bedeh ıcer 
lira 
901 Mcvl.:ii ve cinsi 

Dolına!:iahçe caddesinde 9 · 11 Noh 
kok kömürü imalathanesi arsası 

1 204 
Tophanede Boğazkesende kışla a • 
tında 4 numaralı dükkin ·il :ı.· 

lı.la kiraya veı · eceııın· 
Balada nıuhar.rer emlak pa~lı .. d.if çıır~mba 

den taJipler.in 31 • ,7 • 929 tarihıne. mu.ııa . le · 
günü saat on altıda ~beınize müracaat c~me n. d 

Emniyet sandtğı müdür .. 
rüğünden: d. 

ırralt' deyn sene ı 
Hafız Mustafa Ef. niıı 5769 ikraz num l d"ği cıblil' 

mucibi~~e Emniyet sandığından istikru eye ~di;lcapı· 
mukabilınde sıindık namına merbun bulunankb h -•--. ' . a- .. a çe~ .... 
sında lrariye Atikal.ipaşa mahaUcııınde uyu 

r go· arşın arsa 
ğında eski 28 ve yeni 50 numara 1 ve od b' sofa 
.. . b . 1 ·ı.: ka .. ~ 'baret 6 a, ır 
uzenııe me nı a ışap ııu .....,n 1 .. temilatı 
bi~ mutfak, bir kııyu, 18 arşın bdı~e . ve Pld~ borcun 

. . h • b" h . v~e!ll hıtamın 
saueyı ayı· ır. ıınenın tatnaınl rak 810 lira 
verilmemesinden dolayı satıh~ çıkanla ekilmiş iken 
bedel ile müşterisi namına kat 1 kararı .? t · çıkarak 
bukere yüzde on zam ile başka bir mulş er~ş olması 

·br11. ey emı 
müzayede bedelini 910 liraya 1 aa .. d"f 7 29 tarihine musa ı 
cihetile mezkür lianenin 29 • • üzayedcsinin 
önümiiıA:h!Ki pıwırte:Iİ ~ünü . tekral'k IOftr b:lunduğundan 
. 1 · · "kınalı mu arre 
ıcrası ve muanıe csının 1 • t on altıya 
tali'p olanların mezkur gJnde 01

1
hayetl saalüzumu ilan 

kadar sandık idaresinde hazır bu unma arı 
olunur. 

Emniyet sandığı müdiirlü
.... den· gan • 12623 ikraz numaralı deyin 

Hızır Ef. Sıdıka H_. mırı ılı d istikraz eyledik· 
senedi mucibince Emnıyet san r.ğın an crhun bulunan 

bl
• k b "1" d sarıdı,. namına m 

!eri ıne ağ mu a ı ın e • '"kerrcr numaralı ve 
Çubukluda Rifatp~~a ~okagında. ~k~ı:ttan ibaret 2 oda, 
"!80 arşın arsa uzerıne mebnı . b . 

• ) bahçe ve m~emilatı saireyı avı 
F sofa, ( 240 ar,ıın ad . h'tamında- boıcun 
DlBft dükkan bil' fırının tama1T1ı v csı ; ak 1350 lira 
verilmemesinden dolayı sattlığe çJkM• ar kil · iken 

. . kat'i kararı çe mıt 
bedel ile müşterısı namına b" ·· 1 · ,,,le.arak .1 b lca il\ muş en .... 
bukere yüzde oıı zam ı e aş . 1 . 'bl"!t eylemış oması 
müza.yede bedelini 1 ~85. !ıraya 1 a • 7 . 929- tarihine 
cihetile ,mezkur maa dukkan ftrının 30 _ ed .. 

. Si 1 .. .. ttkrer son muzay e91nın 
müsadif önümüzdel<ı 8 1 gu~u b ı dujpndan 
ic19sİ ve muamelesinin iltmalı mu~aner u un altı 
ttılip ofamerill ın~r günde nıhayet ~;:.. i 
k..-,. .Sandıli id-llinde harıır baJuamırlan 
.1unuı1;; 



Wf.E )lf.Tllf 1: 
Trr>h·ede Harlçt 

Kansş Kuruş 

1 J.ybfl JSG 000 
a • 400 eoo 

Gazeteye , önderllrcek mektuplann tlı:erlne 
idare lçınse (tcliare)t yazıya aitse ( Yuı) 

işareti konufmılıdır 

---~ Peııl•17an ırckt11plana ladealndea, ~ 
m11kaddereals meld.plıua ......... panJ.m 

Tlıkmekl~·- ..... 
dblaruula Ö'/ff 20 t.andlt J'•lfllv 

ıitt; :A> -. ----
Biyik "'ya lık -. dda ifİ& nrilen ijlalarla 

h11S11Sl mald7ettetl Ulalanıı tlcrcU 
idue Ut' urırlqtll'llır. 

Satın ltVllJ 
6-8 inci uyfada 1 t.SI . . . .. 

• • • 40 
' • • 100 
1 • • !03 

6 • 7!50 14!50 
IS • 1400 2700 lıarl>ohaaımdaa ,.. llllllarm ma.dercatmdaa _ - · . · .. •- ..... 

idare m...a Wddlr· • l'Cekf 11.1 ı bul, B b ~•.: Ank dd d «'.T t d ıS•yua 
Cuelemla• ...... ,. Ü• WN1 ..... F8!: 

tLS.H.Uaat ~ 
1-a Uaci sayıldı }ıo 
resml lllıılar 

~~~~~~~?~~~~~!!!!!!!!!!!!!~• stan a ı~ ara ca esin e ··Tala " yur u 
tel 1 7J l idare işleri ) 1~71 (yuı ışıerl) * telgrafı VAKl'.ı. posta kutusuı 46-

OKSIMENTOL VE.LUTA SABU""U KEFAL.JIN ·• .• , ""-"'lih•tllt' •lr'if.,. ..... , •• . 

'. DOKTORLARA SORUNUZ. 
iA,.'TNIRXLiiA ~ 

HOH~RIMS KA.l.TOZ VI GRANÔLI' 
· 6ind• 3

1

•dıl v•hof 5 lcaşik 
ocul<lar• nısıA. 

RREH ~-.$/llACAUIARA,,llZI.,. 
• !!! VI iti/fiil ZAY!Ft./Jtl.AR/JIA, HA#ll.I 

Türkiye iş . bankasının '~=~==~=i :~N~~~t:::'u':'l::J~ 
H/KA. HJfSTAUlfDAI llALllANl..fll.A. 

Ha~ilinealt hisse se-1 ~=.~~~~~~~~~~~~A~~~~.~~~~~ 
netlerinin kayıt müddeti~; Devlet demır yol- ASRI MOBILVE 

= 10 ağustos 929 tarihin- ı~!ları velimanlarıumu
debitecektir • Hissedar - H mi idaresinden: 
lar bu tarihe kadar hakkı ~ 
Rüçhanların dan istifade ·· 
edebilirler. 

- - -
Hava eedildi küçük 

zabitmakinist mekte
bi müdüriyetinden: 

lstanbul-Y eplkGyde, Hava gcdiklı k~ zabit makinlat mekte
blnln bydıkabu1 tcraiti zırdedir. 

Mezkar ...,_evsaf ve ıeraitl haiz bulunanlardan istida ve veaalkı 
lhıme ile 929 ıcnesl ağnstosunun birinci gtlnOndcn ttibartsn Ye
'l)lklSydc mektep mOdoriyetine mOracaat eylemeleri llzunaelir. 

latanbul hancında bulunup ta vaziyetleri teraltl duhule tevafuk 
.cfm ~ler dahi bhincl maddede zikredilen vesaikı mektep mO
dotlyfllne irsal lle alacakları cevaba g&'e hareket eyleıııelert 

leap eder. 
1 - Şeni&. 
A- Türk olmak. 

Pek demir köprüsünün ycnicttn inşası ve eski köprünün 
sökülmesi kapalı zarf usulile rnünakcsaya konmuştur. 

Münakasa 7 eylül cumartesi günü saat 16 da Ankarada delet 
demiryolları binasında yapıtacrktır. 

Münakasaya iştirak edceJı:lerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar Umumi mfidürlük 
kalemine vermeleri Uzımdır. Talipler. münakasa IUtnamelerinl 
JO lira mukabDinde Ankarada Malzeme dairesinden, lstanbulda 
Haydarpqa mafazasından tedarik edebilirler. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

l 9 kalem kalıt ve karton mOnıka1111 9 eylül 1929 pazartesi 

gtlnO eaat 16 da Ankarada Devlet deoılr}'olları binasında 
malrıeme dairesinde yapılacakbr. 

MGnabtaya lftlrak edeceklerin tek.lif mektuplannı ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat J 5,30 a kadar umwnı mlldürlük 
kalemine vermeleri llzımdır. 

Talipler mOnakua prtnam~lertnl 2 lira mukabilinde Aııkarada 
malzeme dalreslnden, latanbulda Haydarpap m-tazaaından tedarik 
edebilirler. 

Devlet Demiryolları ve Li-
manları umumi idaresinden: 

B - T altplerln orta nıektep (hse aekizfncl mul) tahsilini 
ikmal etmiş ve asgari onalb yaşını bitirmlt ve azami ytrml 

Y8flllda olmaları lizmıdır. Orta mektep tahsdtnt ikmal edenlere 
orta mektep tahsilinden yOııek talısd ~rcnlec tmühanm olarak 
1'\hul edilirler, Şehit, MalcıL askeriye aan'atklr evlltlarile ecnebi Ankara deposunda kömür tahmil ve tahliye ameliyesi 
.. Yabf olanl• 1Sc:ilı e.ıtlir. ~ ~ ..ta mebep lllilnabMll 17 •lmpi G~O ıcumarlell gUnti. mı J 5,30 da 
tahsilınl ikmal edenlerle dolmadıtı takdirde orta mektep tahsilinden Ankarada Devlet Dcmlryollan binası melzeme dairesinde 
dua talı.il görenlerden millabab ıle alınır, yapılacaktır. 

C - Tamüssiha bulunmak. (hastane heyeti aılıhtye raporu Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve 
llıımdır) 

O_ Ahllkı mazbut olmak ve hiç bir cOrOmle maznun veya muvakkat temlnatlannı aynı günde saat 15 e kadar Uumu-
aıahk~m olmamaıc, mt mildilrlük kalemine vermeleri lAzımdır. 

E - Mektebe kabul edilecek talipler gedikli gOçok mitler Talipler münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde 
Nkbndakı 1601 numarah kanun mucibince muamele garorlec. Ankarada Melzeme dairesinde, lstanbulda Haydarpaşa mağa· 
(mektebi muvaffakiyetle ikmal edenler hava kıtaat ve mtleaeaa- sından tedarik edebilirler. 

bnda alh tene maddede lfay1 vazife edeceklerini kltıbı adliden 1--------------------
musaddak eenedl mqnatla tUbhnt edeceklerdir.) E 1 k E b k 

2 - Mnddett ..ımJ iki ~ne~. ffi a Ve ytaffi afi aSJ 
3 - Kaydıkahul 1 O eylül tarihine kadar devam edecettn· 

den ondan eonrakl müracaatlar makbul olamaz. 1 b ı b d 
4 - Derslere eylül OD bqtnde b1tlanır. stan u şu esin en: 

DHİSU milli e.mlil ~13 meıurluüundBD= Satılık hane 
Akhisar kazası dahılınJe Mermerecik nahiyesi civarında buJu4 Esas numaruı mevklı No. clnd 

nan ve ıki senelik bedeli olan mermerecik gölü saydı semek 
92 Bnytlkadada Yalı mahalleılnde 3 hane 

Topuz soka1tnda 

temınatımktan 
lira 

125 esmi Oedüs r.ehrinde açılacak mecralar vasıtasile saf ve taze 
su is:ı1e etmelc ve bu yüzden icap eden kminat talebine ait 
c>lmak şeraitıJc 17·7-929 tarihinden ll-S..929 tarihine kadar 8 
sene müJdet!e müzayedeye verildiğinden talip olanların şeraiti 
.uz·meyi anlanır k üzere Manisa defterdarlığına mfiracaatları i!An 
oluı ur. 

Balada evsafı muharrer hane bllmOzayede aatılacatmdan talip

lerin lhale g(lnO olan 5/8/29 tartbtne milaadıf pazartesi gQnQ saat 
on albda ıubemlze mOrac:aat eylemeleri. 

Mağazamızda her keseye uygun yatak, salon, 
yemek ve yazıhane takımlarile karyolalarımız 
rekabet kabul etmez derecede ehvendir. Bir 
ziyaret iddiamw ispata kafidir. İstanbulda Fin· 
cancılar yokuşunda No.27. Telefon: lstanbul3407. 

AHMET FEVZi 

YEDiNCi BÜYÜK 
ayyare piyankosu 
ı inci KEŞiDE: ıı ACUSTOSTADIR 

BCYCK iKRAMiYE: 
30,000 LIRADIR 

Aynca: 18,000 15,000 12,000 10,000 
liralık ikranıiyeler ve 10,000 liralık bir 
n1ükafat. 

Bu .keşidede cem'an « 3,900 » 

k.azanacalltır. 

MOKEfAMEL BiR 
- KASIK BA~I 

J. ROUSSEL Kasık 
..... btıttın tap al~ 
..... aıim taktlrl,crı 
eubarol~hlr . . 
uc.ala bu bat Ue ent' 

l 111,el •• ralaab tA "lllll 

\ eı.ecllr .... p 
..... ~ tarM1d• ..... için 

Yalnız Parlatıkl 

~ ... 
~ llJet' Mil TiMi mey· 
........ .......... tıı· 
maktacfaı ' ' 

Mapzan ~u.t ft )'&hu~ 
inat.- wı&;,. .. 't M'etiylc 
lipuifWd poat• nu:1uil8 icra 
odfnb. Flatlar. Ati-; bat C 1 L 
çJft blj 7 n. LGb lmnetll bağ 

lstanbul Sıhhat ve içtimai· .~ .:'net'ü\o~iı.. n..çiftL:; 
muavenet müdürlüğünden: ._ıs_TL __ ..... _:l6:_.. 

Çorum sıhhat ve içtimai muavent mildürlügü için nü· 
mune ve mUnakaSa kaltne&lnde muharrer şefllte tevfikan 
milbay'ia eIDlecek asgari 40 a.ıamt 60 kilo mavi renkli kinin 

komprimesi 23 haziran 929 tarftıinden itibaren lkl ay müd· 
dede mevkii münakasaya vazedilmiştir münakasaya iştirak 
edeceklerin şartnameyi görmek ve daha ziyade tafsilAt almak 
üzre Çorum Sıhhat ve muavenet müdürlüğüne müracaat 
eylemeleri llln olonur. 

ZA YI - Sultan Ahmet askerlik şubesinden aldıtım 
terhis tezkeresile nüfus lriğıdımı ve zati senetlerimi zayi 

ettim. Yenilerini alacağımdan hükmü yoktur. 
Ar_.,._ Kabu.-W- No. S·t a :.na -.-ı.. 

Hacı Hle•rfll cıll• Alam.t Şakir 

İZMİR 

~epd ti'e~ ~ap~o ıe~e~ioin 
SERGiSi 

::: 18 temmuz pertembe güııünclen 28 temmuz pazar .q.. 

Temmuz 

Sefer. 19 B"": &el 

[!)[!] 
Cumaarlesi 

Namu Yakıtları 
Cilı lwaılı Alıpa Yat. &ı.a1ı 

4,50 12,to 16.17 19,32 it.~ 2.44 

BusGa dolanlara lalm: 
Kııı Erke la 

Muti Cazibe 

GGnGn nuthatl: 
Babadan olma katır, ne gönlil 

bil ne hatır. 

Buıünkil hava 
llllzgAr poy~ bava ııçıktır 

iül mına kadar devam edecek olan acrgl uat 9 dan 20 ye 
İl kadar Beyotlunda .lsiklll sokağında 102 numaralı mataıada =g· 

iİll . Ala camll civarında - ziyaretçilere açık bulunacaktır. Duhu- • 
11!1 hye yoktur. Toptan ve perakend~ sabf yapılacaktır. ::Iİ ~!!!!!!!!!!!!!!!!l!!iii!!!!!!!!!i!!!!i!!!!!!!i!!!i!!~~· 

mliliiBilRllilllil-lilmmr:e-15! Meı'ul müdiir: Refik Ahmat 
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_ Bu onun yazısı mı? 

- Evet. 
- Şimdi düşünü:ıüz ma-

dam. Bizzat Kont dö "Ro

~ster " sahte mevkiimde 
kalmamı rica ediyordu. 

Bunun ne demek olduğunu 

düşüyüyorsunuz? Bu şaka beni 
size ve kendime karşı na
sd bir vaziyete sokuyordu? 
Bir yabancı Kont dö "Ro
çester " in evine giriyordu, 
hem de alılakı malum ol
$ıyan bir yabancı... Şu 
bu!unduğumuz eve geceleyin 
tiriyordu; halbuki siz de 
her an bu eve gelmek hak
Jnna ınaliktiniz. Birkaç 
gün ıon!'a gelmediniz mi ? 
Böyl~ bir hareket ne müt-

laiştir değil mi ? 

- Sizi ilk gördüküm 
andan itibaren yegane 
emelim rahabnızı temin 
cdebnmek oldu. Hem~a 
buradan müfarakatim im
kansızdı, binaenaleyh infi
kak zamanına intizar ka

rarını verdim. Sizi ~lem
lerden sakınmak istiyor

dum. 
Bu kolay bir şey değildi. 

Sussam fena bir ful lrtiklp 

etmlf olacakbm. Söylesem va

ziyetl ikrar etm~ltfm kalblmlzl 
parçalıyacakb • Sizinle beraber 

burada kalamazdım. Sizi bırakıp 

uzakl~m gece ne kadar mü· 

tcesaJr oldupıuzu habrlamıuzyal 

itte tJzln tytltiJntzt dOf(lnerek 

latalyondakı badlaeden IODI'• 

bakık•d 16ylemek lltedım. Na,. 

kabı1i tabammol vnlyellm ..ılla 

bulması için bapma gelenleri 1 mektuplm gazden geçirirken 

anlatbm"'. Ne netice verdıllnl fevkalada he~a gelmlt olan 
bilirsiniz; beni bir bmaraneye Conea otunnıya mecbur oldq. 

kapattılu. Kaçtım. Bir cani gibi 

takıp edıldim. 

itte tekrar evinize geldim. 
Sizinle konUflDak, slzl ho.no 
niyetime ikna ettikten sonra 

beraberce bulundu~ çıkmaz.. 
dan talılıalo çaresini cfotonmek 
için geldim. Eter kendim! 
mOddu için birini ithama 
mecbur oluyonam bent mazur 

&Mnlz. Fakat batka çarem 
yoktur. Ne beler elim oluna 
ot.un btltiln Laktbu bllmenız 
llzundır. 

Ntbayet ewıu da okumama 
icap eder. 

Ledt cPlbduman> an mektup
lanm ae~ bdma uzatta. T eraa 
acbıplm .... obdu. o. 

Artık delıkaııluım muhakemesi 

mOnaebp olmuttu. Genç bdm 
mırıldandı : 

Of. mektupların tarihi iki 
tene evvelki tlrlL •• Evlendtat

mlzln yılı lçlnde •• 

Bu rakik acda Consl erttl

yordU. Tercza mektuplan iade 
ettfll zaman Conestn gazlerinbı 
yaı lçlnde olc:lutunu garda. 
Bir moddet .akat hokiım ıOr· 
do. Bu mocldet zarfmda Conea 

masum bdma verdllt elemden 
dolayı kendi lı.dınl lçlD için 

tazlr edlyardau. Nihayet tekrar 
•yata blmp lllldalyeabıo da
ymda ft dedi klı 

- Ne ftdftlte oldu~muz 
a&11Jcınun~· Bu elim hadilab 
meyclana çabıaaallua Kont d5 

«Roçeıter•ln vefat nı meydana 
çıkarmamız lmklnıızdir.Kendtm 

için biç bir korkum yok. Na
muak&rane hareket ettim. fakat 
bıtlbar, bent buraya yapa yalnız 
gandcrmek gibi haller ve mq'um 

gecenin bütün hadısab ılzl son 

derecede cerilıadar edecek ICY'" 

lerdlr. Buna bir çarel hal bu

luyor m111Untız? E~er Ameribya 
&neraem siz heıLı:;n nazarında 

metruk bir bdm olacalmnız. 
[Aer burada kalmam Kont dl 
«Roceater• in ve hayatunız bir 
heyuJanm~ hlyalına bailamyor. 
itte hallolunacak nokta •• ve 

motlut vaziyet bu ı .. 
Dolaprak aklını toplamak 

lstlyormuı Rtbl bir bt; a4un 
attı. T eraza ona blb,ordu. 

- Bualann hangisi tize da
ha kolay gelir) 

- Ohl ben kendımı dutO-

ıümOyordum kt.. Benim için 

en kolayı tabu Amertkaya avdet 

etmektir. Benim için kolay 

gelecek daha bir çok :hal au
retlert vardır. Fakat atzl diltlln
dOm mO, bana biç bir teY 

evet, hıç bir ıey kolay gel. 

gelmiyor. Acaba zannederml

atnlz kt, avdetlnlzl takip eden 

sece alzl burada yapayalnız 

Lrabnak ve kendimi terbiyesiz 

blr mablak gibi tamtmalr bana 

"olay aelndttlı) •• 
Acaba bu btnım nazarımda 

hot bir l1lJ'ell tesviye mi kil ? 
Bmıdau IODta tizin mo.aadenız, 
tasYlb!DfZ olmldan ne yapsam 
bana 11ır geltr. 

Teraa ~ çevirdi Coneı 
genç kadının titreditinl lüaeder 
atbı ohtu. o .ekte kadar 1-c
btslz duruyordu. Fabl atık 

tahammolo kalmamıttL B91U 

tğdl. gözlerinden yaşlar boıandı. 
Btr moddet yese kendisini bırak· 
tı.ktan sonra ded\ kı: 

- Keıkt ıize bcnze1eydı •• 
C>nun hayabnda beniın atla 
mevktim yokmuı. Halbuki on11 
aeviyordum. f.ter ılzin tabir•· 
bnızda olsaydı .• 

Cones sözOnO kesti: 

- itte en müthi§ noktası da 
bu •• Sizi rencide etmeden 
gidemem.. Halbuki ıannedefsedl 
ayni zamanda ben de rencide 
olacağım . Maamafih bendeO 
nefret etmeniz pek tabii .• 

T ereza gazlerlnl ddıhnlıntll 

yOzOne atfetti. Bakıpmla halA.
vardı ; göz }'al!an ile 11ianJDlf 
ylizilnde brmıt.ılık peydaolın~ 
dedi ki: 

- Sizden nefret etmlyorulll
Nıaıl nefret edeylW Siz düıırd' 
tes.düf ettiiiJD ye&be ri~ 
adamsınız. 


