
Refl'lf. B. tsta.syonda 

vansiyonel trenile şehrimize 

avdet etmiştir. Vekil bey sirke
cide sıhhiye erk~nı tarafından 

fto~oronın imorı 
Ankara, 29 (Telefon) -

imar müdUrlUğU Ankarada lr.• 
ıaat için muayyen yerleri tet
kik ctmtıtır. Bunlar umumiyetle 
park ve yoı olacak mıntıka

larıclır. 

Ankara, 29 (Telefon) -

kesir vilayetleri bütçelerinin 

Dahiliye vekaletince tetkikatı 

hitam bulmuş, bütçeler ali 

tasdika arzedilmiştir. 

karşılanarak Tokatliyana (bımi;r 
tir. 

Refik bey s~yahati hakkında 

şu sözleri söylemiştir. 
« - ~Seyahat yorgunluğum 

vardır. Şimdilik uzun tafsilAt 
veremfyeceğim. 

Bildiğiniz üzre Amerikaya 

2ittim. Amerikanın muhtelif şe
hirlerinde tetkikatta bulundum 
Gittiğim yerlerde çok hüsnü 
kabul gördüm. Birçok rnüesse
satı sıhhiyeyi gezdim. Londra 
ve Berline uğradıktan sonra 
buraya [geldim. Seyahat çok 
istifadeli oldu. Bu hususta sor.
ra tafsilat veririm.» 

Sıhhiye vekili bey dün öğle

yin Pendiğe giderek başvekil 

ismet Paşa hazretlerini ziyaret 
etmiş ve 
hakkında 

vermiştir. 

seyahati neticeleri 
kendisine izahat 

f rBDsız ka~ioesi 
Paris, (A.A.) - Kabine

nin yeni zevattan teşekkül 
ettiği, Başvekaletle Hariciye 
nezaretinin M. Briand ta-

rafından deruhte edildiği 
teeyyüt etmektedir. 

P'dris setirim iz Hnlaro~a 
Ankara, 29 (Telefon) - Pa

ris büyük elçimiz fethi Bey 
şehrimize geldi, vekiller ve 
meb'uslar tarafından karşılandı. 

Hariciye \'ekili Tevfik Rüştü 

beyle beraber veUletlere gide
rek vekilleri ziyaret etti. 

r Kacİriy,eH.mihake-., 
1 mesinde müddeiu-
! 

1
. muminin talebi 

5 inci ıayıfamızda _j 
~----------·-·· .. ····------------------··-···-·-· 

heyeti ıeç

mi§lerdfr • 
fakat bu ka-

Yunan sefiri ceva 
bekliyor 

Mihalakopuloıun 
bey4111lh 

Ankaradan gelen haber 
lere göre, Yunan sefirin' 

' ~ rar gayri nfc 
!! zaml olaralf 

hariciye ve· 
kilimizi Zİ' 
yareti es• 
nasında ye· 
ni bazı tek• 
lifatta bu· 
lunduğu 
anlaşılıyor. 
Bu teklife 
TevfikRüş-

~· verJJmf~ oldu-. 
_......._~ tundan bir· 

lzmirae geçen ·defa vu~u hu lan ve hlr /el4J(el halinde tecelli Iik f dare he-
tü Bey ce~Jaı zelzeledaı 6fr tnliba yeti f skat ka-
vabını ver· . alak puloa 
mediği gi- Mib 

0 
d 

bi, mahiyeti hakkında 
hiç bir haber tereşşuh et 

-----------------------------------... ~·--.---. 
U1purculır1ıız 

Dün Seyrlsefaln 
meclisi idaresi · 
ile temasta bu-. 
lundular, şike· 
yetlerfni bil· 

dirdiler 
Aardald rekabet 

ve ibtil&f 

Gelecek içtima -
larda alınacak 

rarma mu .. 
tavaat et - Emin Alı B. 
memJ§}er veni azayı tanımamış
lardır. 

Bu suretle Mdis olan garip 
vaziyeti izah için mesleye fırka 
müdahale etmiş ve iki tarafın 
:nurahhaslarını çağırmıştır. Mu-

~ rahhaslar diln uzun uzadıya fır
ı kanın lstanbul idare heyeti re

isi ~mfn Ali beyle görüşmüş
lerdir • Bu temas neticesinde 
tezahür eden vazıyet şudur: 

Birlik idare heyeti nizami şekil
de lskat edilmemiştir. 

Çünkü lskat kararının ittf. 

memiştir. Mamaafih al: 
darlar Papanın bu te kaa 

.. kere tını yeniden muıa . . • 
k h"ku" aıetımııt 

pısı açara u. uk bel 
ittihaz edeceği m 8 

1 
bilmisil tetbirine man~; 
mak gayesine matuf 8 

dilmektedir. 
Yunanlılara ceı>abımız 

Ankara, 29 - Y_u~. 
f. . ·ı Hariciye vekilını se ırı ı e b .. 

mülakatının neticesi enu 

anlaşılmamışh!'. bugu"n 
Yunan sefinne 

·ıme 

naz edildiği içtima, birlik 
kongresi mahJyetinde değildir 

BfrUk kongresi için birlik idare yahut yarın cevap ven 
heyetinin haberdar edilmesi si muhtemildir • 

• Dllkll ıçimada 
l\11111 vapurcuların 

murahhasları 

tedbirlerle iza!e 
edilecek 

lbım gelirken hu, ihmal edil- Venizelosun Akvam me 
mfı ve birlik idare heyeti fu-a· lisine, firari Rumlar ~ i 
sınm huzuruna lüzum görülme- kında müracaatına .: 
miştir. Birlik kongresi ismi Atinadan gelen t~lgr Id 
verilen bu içtima, birlik reisi için burada hiç bır ma 

DGnJc .aa k Esasen mes 
Seyrise~aı~ecıısı I Ankarada ve ikinci reis kamp- mat yo tur. ti · 1 

idaresi azaları ta iken yapılmış ve JUkarda lede Akvam cemiye 
0~ e 

ıa"kadar edecek bir vazıv kaydettiğimiz kararlar verilmi§"" S eyrisefain meclisi idaresi dün mutat olan Jçtlmanı 
aktetmiştir. Meclisin dünki.i ruznamesinde l\lliil 

vapur kumpanyalarile idare arasında ve keneli aralarında 

cari rekabeti ;7.:ıle ile bir itilAf akti meselesi de bulunmakta idi 

l\liill vapur lmmpan yalarının araları da intihap 

ettikleri üç murahhas vaki olan davet üzerine Seyrlsefaln 

idare meclisine gelmilerdir. 

Bu murahhaslar, Yelkenci zadelerden Lötfi, Sadık zade 

vapur kumpanyasından Şevkel, l\Iütcrcim zade Hakkı BeylerdJ. 

Scyrisefain idare meclisi ile millt vapur kumpanyaları 

murahhasları arasında vaki olan temas geç vakta kadar de-

vam etmiştir. 

I Iaber a~Jığımıza göre ortada hcniiz tekarrür etmJş bir 

şey yoktur. 

Seyrisefuin idare rnellsi bir itilAf akti etrafında milli . 
vapur kumpanyalarını murahhasların nokta! nazarı ve 

mütalealarını dinlemiştir. 

Mütcakıp içtimalarda yaki ihlfü\fın izalesi için bir sureti 

hal tesbitlne çalışılacaktır. 

Ur. ldar heyetinin iskatl kararı mevcut değildir. eJI 
ise muhtacı teemmüldür. M RttJaş taOQJSUI dm b. 
[ Alt tarafı 3 tincft sayılamızdadır ] Mübadele komisyonu 

1 

üıabakamız mıntaka deniz 
cilik heyetinin nezareti 

alhnda yopılacaldır 

.ı 

. • • bir yüzme müsaba-
Sporculanmızı teşvık ıçın k t geçtiğimizi yaz-

. k H hare e e . l 
kası tertip etme uzere bütün denız e 

Kadın birliği kongresi pazara k~~dı !Başvekilimiz 1 

Dün 'kadın btrnA'i kongresinfn toplanman mükarrerdl. Falc-St birlik binası Şehza • 
debaşında türbeye nakledilmiş oldutundan bir kısım aza bin~~. .. 

()o güne kadar J\n
raya avdet buyura

caklardır 
Başvekilimiz ismet Pş.Hz.nin 

on güne kadar Ankaraya avdet 
etmeleri muhtemel görülmek-
tedir. Başvekilimizin avdetini 
müteakip Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Beyin bir yaz tatili yap
mak iizre şehrim ·ze gelmesi ve 
Juradıın .~mire gitmesi kuvvetli 
~ah mfnler arasındadır.VeJdJ beyin 

tatflinf a-eçlrmek Qzere geçen 
enold fbf Viyanaya .&Jtmesi 

mıştık. Müsabakanın muntazam dve k bir şekilde 
l I~kadar e ece 

meşgul sporcu arımızı a a l t kası riyasetine . . . 1 tanbu mın a 
yapılmasını temın ıçın 8 .. k ri asetindeu ri· 
müracaatta bulunduk. Dun ~ıntı a y ktuhu aldık: 
camızın kabul edildiğine daır şu me 

Efendim. ı h mlyellni takdir 
Denlzçillğln memlekette lazım ge en e em l yüzme 

ederek. muhterem gazeteniz tarafından ter/ip o unancıi'-ranla 
'h - -le hir minnet ve ,.-1( 

müsabakalannı mrntak_amız uyu t6r sporculanna 
k.ar~ar. Mülle/ik. /eulüplerimizln b ama beynelmilel 
mahsus olacağı bedihi bulunan . u Y';;!':aar heyetlere 
'l?,avalt tJe nfzamal dahilinde icrası için k imf 
malılmat vmldiğinl arz ve bilvesile en har ve sam 

lıünnetlerlml ıblaA eylerim efendim : i•tanbul mıntakuı reisi 

A. şerafettln 
• .. • · de tıeyetl• ki' 1 fU bir ilcı gun ıçın . 

ıe an n sonra bildirece ıı. 



........ 
fafif .. M. rı; • .,.,. p1-
saporff ar meselesinde yem 
ibir tektij Mııriad~ nalP 
~ında Attn!dm gefctt h• 
berleri ka1<letıfiiştik. M. 
Rivas d~ f>u htııüe. lıir 

« V cıkt » ın tdttk~: 16 

Ser eriler 
muharririmize şu beyanatta 
bulunmuştur: 

" Bu habeı- tamam!le 
esassızdır. Yeni hiç bir 
tdklift~ hutUnılta81jını ~Tu 
mutavassıt bir surefi fial 
hazırlamakta olchığum da 
dôğ'ru ~;Yir. Ni bitataf
far An~arada, muallak me-
selelerin heyeti uıı.umiye!si 
iizeriftdc- siyasi bir şekilde 
sureti haller bulunması için 

-- B\i <!Ge {dam 
sılf .. ,. 

...... Y& 6Yll1dırrf.Y 

........ Onu k-Otbüni r: yapa
ca~z. 

Birdenbire reis beni gö
ruyor~ ve otdugum tarnra 
yütüyerek dffor ki: " eni ta- 1 
nıyorum .. sen "Zupkof,, ;;tın.. ı 

Sen c.İe bu gece idam olunacak· 
sın! ,, 

mütevassıt. rolümüzü ifa 
lhik. Senim Ankaradan 
müfara'katitttdttt Sonra bi
taraflanır mtiteVc?Ssıt vazi-
feSi Jnt~m httlmUŞtur. Düşiinüyotum~ "f:>ernek 

MuallAk k&fan bir tek me·I ·:;r·h:k~·.;;·:·ra~;i; ... ~dji~:·• 
~ üzerinde anlaşmak iki t ceği şayiaları burada dç-
Jıiik~mete aittfr. Maantaifh veran ediyor. l3azı mahafil 
evvelce de söyleditim sibi bunu mevsimsiz addediy6t. 
hükumetleı 5>izidl uwassu • Tevfilt Ktımil !3ey 
tumuza lüttnft g.östel'dilderi Mubade~ Törle lıaşmuJ 
anda bu vazlfeyj ifaya ama- rahhas. TM~ kimil Bey 
deyiz." M. Riva; vaziyetin yarın Ankaraya gideutt'.tir. 
bir çıkmaıa rirmi§ oldup- 'f 9'1file ~amil beyin 1sv se
RU tasdik etmke)e berafıer yahafi, huso~ ve komigyo-
hir sureti haf bulunacağın- MI .tikM 1 tdtn bazı iş-
dan ümifvat ôlduğuun ilave ~ tanzimi fçmdir. Ma• 
etmattedir, ıufih &aşmurahhasımu; Ha-

Ktm mifacdat e(f() ıxiyfl vekili fle de temas 
~dtrtö: ~et hakkında 

Atinadan gelen tffgraf- föt'rifeee~ ile fft1irrrat1 afa
lar firari fstanlıut mmlan- caktır. Tevfik Katnil Bey 
n'tn Ctnfiycti Ak9ama dok- Ankarada ~irkgç gün kalti
wdl dôjruya müracaat aktır. 
ettiklerini bildiriyor. Yuıtan Ventzelosun seyahati 
hfii<iimetilli~ b~ma mu- Atfoa '18' - M. Veni . 
satlAt olan lstanbullu Rum- zefos yarrn "Elfi" f:rova-
ları Cemiyeti Akvama zörile hareket edecektir. 
sevk~tmekle beraber ken- l:Joğrn Birendiziye gidecek 
ôiıft Türkiye ile anfaşmak ve feyahatiffin ilk merfia-
imkanını muhafaza etmek lesi R~ma otac&tcıır., 
endişesinde olduğu anfa- Romada M. Venizclas 
şıiıyor. ile M. Müsolini araStnda 

Atina, 28 (Pos} - Ha- bir mülakat vuKu bulacak-
riclye nazın ,M. Milrnlako- tır. Bu mulakafa burada 
pulos Cemiyeti akvamın ilk elıemmfyeti rnaftsusa atfe-
cefseferine d~ğfl, ft&at dilmektedir. M. Veniıelos 

l l ~y .. ~orttacf mı Pari~ gıdcrek 
sa Utnat p-asaJ56rt an e grt- F'ransı:t 'huküi'Mt ricalilc 
miş Rumfatın müracah ~..J ..ı_ ı ,J g&rüŞ'ecck 'Ve: ôtauan aa L.Un· 
tetkik edildiği zaman, mü- dra tarikile tamirat kmrris-
za~erata iştira~ cdocekfir. . y~nunun içtima edeceği 

Alakadarfarm Cemiyeti Uıhiyc gidecektir. 
abama hu müracaatmdan Bundan sonra eyltıl ip-
başka Yunanistanın Cfa mü- tida1arında Cenevrecfc i~U-

b 
' 

' · ma ~deceiC dlan Cenıryeti racaatta u unması munte-
ıReldir. a'Rvam mcelismfo akafıfyet 

Mıhalakopulosun beyanatı ıtıeselelerinin ınüzaJ[aeSin· 
Atina, 29"(AneksartitosJ_, d6 hazır bulunmak üzere 

._, w.1-- Genevreye gidecckt~r. M. 
ı unan hariciyF nazırı ıvıı -
fialakopulo-s Pafrasta &eya- Venizelos avdetinde, ağk-
natında Tevfik ~üşfü B. in bi ihtimal, davet edilmiş 
husnü nlyetfni ve Yurmnis- bulunduğu Bcrlall, Varşova, 
tan1a anfoşmak i~fodiğini Prağ, Viyana ve Budapeşte 
takdir etliğini, fakat Yunci. şehirleTine uğrıyıca fır. 
niıfa'n natn1 fedak.1rfıtti MubodeleJi ift4meMitMr 
bulu tluğundan daha fatla Atlna, 28 - ltunbul 
fedal<1tlıkta bn\unattııfactt· Rumfarı ile Cam1 Trakya 
ğını ve Y:ui'ianisfMtfflı bu Türkleri arasında uınufnlJ 
parayı memleketin kudret bir mifüadclc yapılması hat< .. 

kında bazı fikir ve tasa\.'• 
ve: istitaatini tetkik eden vurlar mevcut okfağurt 
plrlamento komisyonunun dafr oı.n fi herler sel&. 
v!rdiği neticeden ıtônra bu hiyett t makamat t rafın:. 
kararı verdi~ini ~yJemiştir. dan s r i kat'iy d tekzip 

Bütün ınescleforin umu- edi1mef<tedir. 

k ralJl 

senin duymamııst rçnr lıımır 

tamamen y.aktaşınız ... 
Yılmma yannştt;. çocµğ:u 

uy yôrdu1 6ile'riı deyaı'1 

cttljti müddetçe )"av aş yn \·1ş 
yavrusunun. yüzünü okşuyor
du. Anfamm: 

-= (j sırafaflta kafiyc'ft 
istib&ıc: f8raftsrı ofon Mr 
rrfohendble t.an mışıım. Or 
artı~ 1af mz 6n ffd sıa' ~ 
rum k~l<f ı ha! 

Yedinci a.p 
Habıı • ., ........ 

(;(!~ kadm A ~am~ kad 
durmadan ıtf~t., &t ~~ 
hlıkumefir.e ve b "l..e.
hedev,, s 1ıttiet: edtyor1 v~ 

Afünm cüm?e ini mafi etn'ieı.i 
fçin niya-r.da bn1un y<ôtcfü. 

l\Jc' ~oti~·cJ nı:k~(fa'Şları 
ellerinden geldi@ ka:cf ar fe-
scl!iye çalışıyorlardı. Bazıları 

~Çe"'kn<).,, kornfs<:'tl!nmrt ~ ·y
lediklcri sözlerin daima doğ:J 
ra ôlmrrdı]ım söyltyerek km· 
bine hıl7-uı:. "'erm~·e uğraşı· 

yorfardı; filhakika b<ı ~ana 
manıuk1:ır bedbal f &ti~ct 
~ckfirmddc adeta z~tc:: 
tür: fer d t 

f>iğ.crlcr'.i ..,ayet ], urtulacak 
olt r1ıır ·a c-v h dırıa lrnkıFcakfa· 

nn.ı vadOOiyorlardı, .. z~n 1..a
man ircfc~i~ bir kôşede o

turdum kıldın\ JHr ~ ha
Cır11y~mty01dum; J>ir~eje tc
e Uf eımfjardum;. 3pUI npttft 
(Ytfu~ b, ktjordurn. 

.\k,am ôltmcn, cinnyct im· 
mh.yonu ~.cfir gelmez tirpi1 

tinimfe İWmisy nz~ ndırn 
tn yıtkm olanına hiic rn ct
m~yc ve onu gebcrtmiye ka
rar vcr,fim. ı~gl!r ülmiyc 
mı:rhkCımsam hiç olmazsa iç· 
forlnd ·n birini ha Jardım Jıf! 

Beraflercc ülecc~im kadı
nın yanana oturdum. ô başı
Ra geleceğe nlışmıya. baJır· 
mıştı; ailelerimizden bah1:c 

koyulduk. J lapsolunma~mın 
sebebini ilk <lefa olarnk an
fottt. 

O vakte JC11dat' h:ıyauhırt( .... 
kında hiç bir m:ılCımat ,·er
memi~ti. isyan bastırıldıktan 
sönrn se\'gilTsfnı c'·inc saklıt
mı~tı. Çel,a J,omiscrleri de
likanlıyı ~al·b olduğu yerde 
hul<lulnr; her iki:i te,·kif 
olunarak, zahir fıcmen frnr
, ufla dizildi. De<Jim ki: 

-=- Fak3t kurtulanlar dıı 

oluyormuş -· ı 9 ı 9 ı;on ba-

•AKIT • ·rem muz 

f t1bcftfl: tarıf tarı ôlmald& be
r1f>t!f #Tf<J.çki,, nrn: Mcks atı
d& 1tt'üf1im bir vızrfo afmtya 
m 6fi 8k olmu~ru. mt ç6k 

ôt6m6 il ~tlm~ nez rete 
memiffdu. 10Sk6Va. fto" bıftı
kas1nı basmıya karar V'P.t· 

mlş f"e ~\r ç6k Şt1lk t-Op
Jt1tnı~fı. Pata, bsyaı Ru;ı-a 
M~~""tlnde bolşevij:ıterfe fx>. 
ğ8zf&şan «'y tan~el,,., "XuJ.,ak,, 
ve 'ı)c:nikirt#· ~ôndcrJiccekti. 

Ptırayı altın ve elmılsn 

ta}l\jı için kendine yardım 
cd)Jl ed-Omiyecc~imi sordu. 

1 
Çtm~ü anc&k tlu şckfüte 

jcncrnJJetm i.,ine yarıya bi
Hfdı. ~dtlHl ettim. Tc-şcbbü ti 
ıffınaffaki)'ctlc ncticekrıdi. 
(;:rnimct pek Ç'o~tu. • fure
.,cbbi cf tlfcrm~ getç1ncc 
iki otomobil fçtnde kaçırdı
Iar. 56~·yet rntmnr.ları . ui 
k:ı!':ti yapaıılcırı kolaylıkla 
rnt1fdıtn:T Çrbramazlardı. raka 
bir tesndiil ôtilııra yardım 
et i. )toMôbflfer<fen bitiı'fln 
şofô'rfi Ön be mflJon mbfc 
ut:rcr almL Ye bu mebfa~ ın·lı.. 
şında bir gübre yığını af Cina 
sakT:ınmı p. 

Çocuğtin btri 6ynatf.:cn 
yiı~~t:lc kıymdtre bir varakı 
nakd bulmuş ·e nnnc:ıinc 

götürmüş. Kadm varAkanm 
buhındu~ıı yete giderek lni
tun serrcti kc;'f ctmiş. Bu sı

rıda ~för getml;. Paradan 
hıtbcrt. yakıntı;- gibi hıırcliet 
cdece~ne kadına çıkışmış Ye 

o • 
fitrr'llyı alar:ık sakl,ımı~ Kadın 
M komıo;ıılara ıı:ıklctmi~ ha-
' ' 

disc ma~allcyc yayılmış. <;c-
kanın ca:uslrırı tııhkikııta gi· 
tiştniştet. Şoför (c\"l.~lf cdil
lilf~;. iptfdıt birşey söyleme
miş. () \'akit "Çcka., memur
ları unu i~kcm:c masa ına 

~öfürmli$fci'. 
J lcrif m ii ehi~ işl·cncclcrc 

maruz k:ılm:ım:ık için şerik

lerini haber ycrmi~ Bereket 
nrsin hcnim adımı hilmiyör

du. Yalnız korku ile pkrımı 
sıyırdım. Dig-crtcnnin kaffesi 
te\"kif edildi; bir kısmı klam 

Spor .rT;:- v AKır ~t~~; 
1 ValUUt: -ı 3lat4te: ~ 

·- M Ar Ha al 
Bueün f ehi-im ize 

mi •eliyor? 
Ornf .Avr~ıpada m\l'> dfa· 

kiyetli Oir rnrnc yapan Ye 

son maçını cYelki pazar günü 
Bukre~te oynuyan l.::kcderiye 
şampiyonu .: r~enal tal\ımı 
KöstetlCS Y8 1-tanbul tark'ile 

f ~ J> 1 '" • 2 • ~ H lllFC ~ıun.ın on güne reni Frıınsız b~\·C· ~ 
~ kadar . \ :ıkar~-:ı ıınlct hu- kili :\I. Briyan gazctccnert ~ 
z ~ 

i yuı:maları mııhtcmcldir. gcr.giı:ıliğin i.1.aksinc ç~lı~tı- i 
~ -0. F.mniycti umumiye jtını, yeni k:thincnin cc:· % 

1 müdü;ii Rifat l)ey .\1mnnya- ki indcrt pek farklı olmııJı· l 
j ya gifmi~tir. ğinı \"C belki de bunu re,·:::oi \ 
E: -Gt Sihhıyc vekili Refik edeceğini söylem1ştir. ~ 
~ bey dün A nupa YC' .Ame- + M. Ariyanın Jı:ııi· 1 
~ rHrn S"cr:.ıhati'ndcn det et· ci~'e ne1.areti ile h··, a~A· % 

I mi .ttr. Jeti deruhte edeceği mulıak· j 
memleketine anlet etmekte- ~ -Ot Diin vnpurculnr ::eyri- kukt.ır. ~ 
d. :: efimie biı" irtima akJctmiŞı tOt :.\1. Pu,·ankurcnin cer· J ~. y ~ 

Şthttmiıdc l>ufona'ti alA- ferdir. rahi bir aıncli}'cyc rcıhanf· ~ 
k <l 1 b ·· J )0 E_-_ -'- (~.alatasarav resim ser- rtıül cdebilccX-i ıınluı:::ılrnı .. ,tıf· ~ il ar ar, ugun vapur a ı-_ y , J b . .,. • 

ı;a gisl 1 ağustosta açılacaktır. + Yirmi sene ev n~l .\far~ ~ manıza gelccen offl:J takımın. 
şehrimize · çıkma:-ınm muh· 
temel 61dnJUnu haber ver:
mektcdirler. 

Bu takdirde ArseıTaf ettınrt 

\'c pazar gunled .Fener ba~çe 
ve Gftlatasarayln ayrı ayrı 

iki maç yapacaktır. 

Enaedil Ehli 
dftn gitti 

:\tıSıı" ltanbul f utholculnn 
dün f tanf>ul futbolcufrı
nm kalbinde unutulma;r. tatlı 

hatıralar bırakarak clirimiı
den aJ:rılmışfardır: 

Az17. misııfirletirni?: Sirkeci 
fstllSl'Onunda l\lısı:r selm, se'fıl· 
ıct ~k~\nı, futbol federasyo
nu ve lstanbul mtmtaka~ı 

wfü! ıf ı bıHip mcnsuplnri e 
gazctedlcr tarafından ı t~za-

hlirntl& te:;- ·i edilmişlerdir. 

Ennadil E.hll takımına hayırh 
seyahat ve muvaffakiyct te
menni cderir.. ................................................ 
edildt, bir kısmı da Sibiryaya 
ncf yoh.mdu. Tak"rfüen dört 
ay ~oora, mlıncndf in karısı 
Sihfryad:tn 111eçhul bir kimSc 
tarafından yn~ılmış bit' md:-

tup aldı. Bu mekrcıpta 7.C\'· 

clniı1 idam cdiltniyerek . ibJr
r~ra SCYk01undO~ll bifdirfü
yortlu .. Fakat iki gözlerirıi 
çıkardıklarından kendisi mcf<
tup yazamıyor ye bit ıır1<a

d:rşına )'azdmyormuş. Her 
~eye.len e"\'Ycl fiı'ar iÇin para 
btiyormuş~ kadın pm'aS'.t ol· 
madığından blr~ey gonde
r&mcdi. 

JJaha kat'f mektuplar gcl
mi ye haşladı; Cakat mllhen
disin idam cdilt\iğit11 'c 
"Çeka ,, nın böyle bir hile 
Ik ı~ııdmın CfiırCf ckt 11nr.11 r 
gnsf1ctmiyc çafışrığını arıla
dıK. Gördiinlizya! O sefer bir: 
kor1m ile y;ıkap sıyırdım. 

Belki bu sefer de böyle olur ... 
Yok ... a ne yapncağrm bilir 
misiniz'? .. 

Parmağımla her sabah O· 

dun yarın.ık jçin kullandı

Jtım tirpitini gösterdim. Ccnç. 

dcnizini ilk defa olarak gc· ~ 
"E • Barut işinde irti~a ~ 
- çen Blcn·o bn tcR,ebbiistt- ~ 
~ davaStnın An~ııraya nakli ·' . 
~ nüır rıyni şekil ve sistemde ~ = ihitmalindcn bahsC'dil mektc- . 
R bir tayyare He tekrar etm~ ~ 
i dır. ve pek pıu1ak bir !'\ıteıtc { 
~ -0- ':Hareket,, gazetesinin ·· 
.. istikbal cdimi~tir. J 
~ miilicyyiç neşriyat davasın- swı:ı::::::sm:ıw:m::::::r.umı:::S::=~ 
g da diin maznunlar i;;ticvap mahkemesi riyasetine birinci ~ 
~ edilınişfer, mrıhıtkeme bir. oeıa reisi Hasao Lutn it ~ 
1 isiiti\ma l<almmır. in taYiıli hakkında diin cel>- ı il 1 J 

~ + lstanbul n~rr ce.1.a liıtat yspılrrn"tır. 111 fftlllıt11,..,.ııt•ll"'•,,..1t1ııır,ı11..,mtt1ı"ıal''ll"'°'fllU•ıtu·uı111 1111 .. 11ıını11ı.ıı11ıııııııvnıııuıııı111 ıııı11111ıııııııll' 

Mektbi harbiyenin 328 s~nesi me:ıunlrına MuhJıı 
alayı kumandanı İsmail Hakkı Bey tarafından bir ziyafet 
verildği Ankara muhabirimiz tarafından bildirilmişfı. Yo· 
karki ıeslm bu :tiyafetten bir intibaı göstermektedit· ~ 

iflas mı? 
Teltlz telefon jlm.U ~ 

bil' talep 
.Ankara. 2!> - l5tanbuf 

avukııflatından Mtş<>n V mto--. 
ra ~fendi, Tetslz telefon şlr.-

ked aleyhln~ 25 öfü lir'alık 

bir ifl~s d~vası açmıftır. 

Of seylabını tetkik için 
Ankara, 29 (Vaklt) - Of 

seylfıbını ve heyelanları tetkik 
içJn felakd mıntakasma bir }t-i 

ok>JJ mfılalıassıs1 gönUer11ectktir. 
........ ftM ... ••·~ ...................... . 

k:ıdın Hafitçe tebtssiim ede· 
rck dedi ki: 

Hitabım _w 

ı\z sonra ben de uykuya 
<lafmış bulunuyordum. 

. . . . . . . . . . . . . . . 
(Bitmedi) 

Yarım asır evelki 

VAKiT · 
J() Temmuz 1~ 

M6syô a;Malaros" 
ki,, nam Rusya1' 
bir labip ol<U)'UP 
yazmak ile mewol 
1ntltınan :uwahn :ta· 
fı ba~r6 milptel' 
olduklanna dikkal 
edilp l>ıt b'lJpta bit 
çare tasavvurlle ki· 
lapU.rın badieıltt 
$lyah k8ğıf üzerine 
beyaz. mürekkeple 
labolunmasını fa$" 
..,,.,, eylt:miı ,,e bd 
taMVf!Urunıı elll 

adam a~erln" 
tecr-lf be edip mıı ~ 
ha"ettafım ispaf~ 
muı,a#ak olti)'lJt 
imi.. 

'V akt1,ın 30 Temmuz 1929 
tefrikası : 46 

devlet kuşunun oradan k•f.. 

kı kendi bafmlt köndc· 

ğönu dün gece bu saatte 

rüyada görse hayra yor

mazdı ya?.. Şimdi onun 

için düşünmiy~ değer bir 

tek mesele vardı: Suriyeli 

devlet ku~•ınun ablasına oy
nadığı oyunu kendisine de 

YaPrak .Dökümü 
dan " Cehennem " isrrfif' 

·ııi11 

oynamasına meydan ver

memek, onu kıskıvrak ba~ • 

lamaktı. 

Leyliı, kardeşinin bu ha;. 

relCetine gündOıden beri 

içerliyordu Nihayet daya

namadı, babasile konuştıt' 

lcen ona tnş atmıya baş

ladı. Bitdenbire bütün 

ümidini' l<eybtht11ş bir Jn.1 

"San iç.in bundan tabii bir 

~y ofams1.dı. Bağırmak 

canı ,anan inunın on i~ 
tidai bir htıkkı idi. Nete .. 

kim Ncclaya düşen en 

iptidai vazife de bütün 

ümidim aldıfi• bu ablanın bu 
hakkını tan,ma~, hiç ölmaı a 

bu gecelik o ne söyler, 

ne yllparsa hoş görmekti. 

Zaten bu onun için pek 

zor bir fedakarlık ela dcğif· 

di. Galip insanlar için iyi 

ve raeJ'hanıelti olmak en 

kolay ve şık bir jesttir. 

Fakat Neda nedense bu 

büyül<lü~e lü.rum ~"rrııedi. 

Hatta kardeşilc hrıfifçc alay 

etmekten geri durmadı. 

O vakit Leyi~ htısbüf ün 

;aldırdı ve evde bir kızılca 

kıyamettir koptu. Genç kız 

kalm, yırtık bir mahalle 

karısı sesile: 

" ·- Kaltak... Ahlaksız 

ka1talL. Nipnhtn1 .en baş• 

tan çıkardım ... " 
Diye Neclaya sakim5'or, 

o korkup çekinmiye lüzum 

görmeden: 

- Pek ala yaptım, gö

zünü açaydın da sıkı tutay

dcn .•• 

Diye cevap veriyör-
d u. Hayriye hanım saçı ba-

şı karışmış, Leylayı zap· 
tetmiye, Ayşe zorla N~clayı 

od<ıdeırı ~mmıya otpaşı4 

yôtdu. 

Ali Rıza Beye 

o, yere duvarın 

gc 'ın.c;e 

eli bine 

çomelmiş, başını elleri ıç.i

ne almış, olan vak'niardan 

ziyade çoeuklarmm bu ka-

dar düşmü , bayağılaşmış 

olmalarına hıçf<ıra hıçkıra 

ağ1ıyordu. 

Neclaf Ayşenin l<ollarm· 

da dışarı çıkarken lt1<rar 

. tekrar geri dönüyüt, ağza 

alınmıyaulC sözlerle iç.inin 

bütün kiııini1 zcht'ini püs

ICGrOyordu.-
.- Sırhna iki paralık 

bir m~nto giymekle n of .. 

dum dl!ligi oldun değil mi? 

Utanmadan bize ahretlik kız 
monnıelesl ~ttim .. 

Allah senin gibil~tf işt~ 

bôylc lepe tddak yuvar

lar... Kışrn kürk aldığın 

zaman bana eski mantonu göre onlar birbirinden ayrı 

verecektin, değil mi? Şim-

di ben onu başım gözüm 

sadakası olarak sana bağ.ış

tıyorum. 

29 

ôn beş gün Sôftrct: Nce .. 

la, Abdülvekap Beyle be.o 

rabet Sariyeye: hareket etti. 

Böylece atacın üçüncü 

yaprafı da kopmuş ofu, 

yordu. 

Necli i~ uyia ara•ında 

lcardeşlilcten daha fazla bir 

şey vardı. Yaş farkları az. 

dt. Yüzleri, ahlakları lıiribi· 
rine ~ enzcrdi. B:r yatakta 

y:ıtmı~lar, beraber büyU: 
muşler, beraber gültip nğ

lanıışlardı. Ali Rıza beye 

yaşamasına imkin tasavvur 

edilmiyecek bir çift, kan 

ve aile f>ağı denen şeyin 

en mü'kemmet bir nümune

si idiler. Halbuki, bir daha 

yGz yuze plmemesiye, kanh 

iki dütman gihi aynleltlar. 

Aile •nık küçülmüştü. 

Evde Leyli ile Ayteden 

hatl<a çocuk kalmıyordu. 

Ali Rıza B. kıp dottu 

BaiJarbaşındaki evi aattı. 
Bütün burçlarını tcmiıledi. 

Elinde kalan para ile o~ 

verdikleri eski ev!erı 

b;.Mdıl1 
yanında cennet: .. :B •. 

f'~'t köşkleri gibi idi. 
ile 

elde kalan para 
;ıııl 

daha iyi~ini alma~ ,,ı 
kan yoktu. Hayriye f-fsoV 
evi ilk gördüğü zaınall 

dıt~' 
kenmcmiş: " Birat ,,. 
beklesek belki daha 'f,11 • 

Je 
sız birşty dü~ürütiit·" !". 

". 5tr mişti. Fakat artık es 
1 f1İ' 

den ~bütün wfl<' Sef 
adam olan Ali RıiS ""~ 
acı bir •layla gülerek: .,r1 

lap sokağında. bir ev aldı. liyelim mi? Yağma J1l~f 

Buras1 iki •~uk odah NMtl? el<ftki bet 6't l~ 

Çocukiann hep bir nğ1z· 

ka1·anf1{(, İiaTftJ' bir yef"di, iCÇeı. c.eneki para "' 
ıeı' 



~lıyıt Hmm-1 1 Şehir H:berlerl 

. e;r şitayaıı Evkaf işleri Şarap 

I AKIT HO liemmuz 

r~~ibi~~~iih~~-,!~~~~~t. ,~ka neler f8d~J;M! H aber ler 

D k 1 Beyazıt beled i.J!e dllfre- Anhorada yeni bir pr-; 

1 ., 'I 
Çoeak kerq111 nlllİ 

Hislerini samimi bir he-
yecanla sö rJi ıen hir 
ol\u ucumtian bir mck

turı aldım: Bir ha canın ,·,ıkti 
geldi di~·c jyilcşmcden ha 

Bir kısım vakıfJar 
banak haline ifrağ 

edilecek 

Borao mamulatına İzmirde bir m emur boğa 
&ını keserek intihar etti. 

• ve 1 1m1 z $İne ait bir isiatlJtik m iyet te~elılr•l Pll.ıllııHllll 
Yakında Ankarnda ~ 

taneden çıl\arılJır.1111 anla-
tıyor \'e .n 1 b sonra byan a u-
nun do~ru olup olmadıgını 

nıyor. 

İındi bir kere de ben 
a}·n· 1 ınev7.u üstünde dura-
c:ı~ıın. Bu okunıcumm 
lıaldrı ,. 1 • \.ır. l lcr)C}'l en en d 
onu t·ı"'d'k · · · •"' ı · 'c nır.ıfa mec-
bunıı ı· 1 . • 11. ·a (ıtt o, hudı~cyc.: 
Sinirli 1 • b • uz C\Şmaz bır göıJc 

1 lnıgı için temeli pek :ığ
arn olan dcı\'. ı ifr thrı ile 

Yer Yer çuriitüyor. 

1 
E,·ct hastaneye vatın bir 

ıa tanın iyileşi~ciy~ k;ıd:ır 
Orada kalması lazımdır. Hcl\! 

;·
1ri olanl.ır, ,·crcm gibi haş

baJarınct geçme i ihtlına1i 
lıltınunl:ır mutlaka tam hir 

şiraya ka\'uşuncuya kadar 
Roı ~ .. d 1 1 J\t oııurı en nyrı maz ar. 
antıkla beraber fen de böyle 

der. 

ti Millet ha ·t.ınelcrimiz, ilı-
0\'acıınızın 'üzdc nncak n • 

Una cc\ ap verecek bir 
lıafd d' k c ır. Bu yok~ulhığa 
Q tıyucuınla beraber miıtc-
e siri . i . 111 ama ıth:ımlarına 
ı'tlrak etmiyorum. Dört ny-
1 tcda,·i harlı mühim bir 
~t\·cf· · ır. Buna nail olan bir 
'ata d bı 'n aş, smı bekliycnlertlcn 

n kere daha talili sayılsa 
~'Cticijr. Hastanın ı:unamile 
l}ib: d , Yllle en şifa yurdundan 
Çtıiarılnıası elbette fenadır. 
l·aı· 
1 

•at başlca h:ıstalarm da 
ıntdunı düşfınmek, !tcil ihti-

Ya 1 ç arını hesaba katmamak da 

Ondan daha fenadır. Okuyu
cuı11, hastal:ırımızın b:ırına-

rcagı hastan('ler vokkcn sch-1:n. . • • 
1111ıne niçin ilmnni ye 

'°C:tilu· · 13 ığıni de acı ncı soruyor. 
.kcn o f ikirdc değilim ve 
ı ta . . 
old 1111Yclcnn pek lüzumlu 
fa.ııu~una k.ıniiın. 1kranıi ye, 
rrA .~ gayretlerin memlekete 
ı;"lir I' · ı c ıgi knz:mçlardan çalışan-
ilta 
iın aynJmış hi elerdir. Da-

a haınivetc da'l·anarak her 
~er J ı 

Evkaf işlerinin 1 lahı için 
bir mütchıı snn nıe,gul olacngı 
yazllnu)tı. Lcvrıın ismini rn;ı

yan hu zntın iiç ar kadar 
Ankarnda ç.th~acıığı nnlaşıl

mt~tır. Söylcııcliğiııc g-örc ndf, 
mukntc:ılı, kıırctcynli olmıık 

lizere iiçc ayrılan ':ıl ıflardan 

hir kı mınm b:mka lrnlinc 
Hn1ğ1 \ c diğerlerinin til!;flyc 
,·eya ıslnhı ınutıısıl\ \'crdır. 

l\Hitclıa:-sı:. hu hıı~uı>taki pro
jeyi taıızim edecektir. -
Ziraat i ş1eri 

Kuraklık sene
leri nihayet 

buldu 
lktı,at miişaviri Ihsan A

bidin B.bir miiddct ~chrimiz
ıde çalı~acaktır. ~\lumailcyh 

dün ziraat miidlirlliğünc ge
lerek bazı mallımac nlmıştır. 

Aldığımız malUmata güre 
memleketin her tıırafından 

gl'lcn haberler zirai yazirctin 
fcvkalAdcliğlni göstermekte· 
dir. M:ıhsu! geçen senelere 
nishetle çok fazladır. Bu mii· 
nasebetlc Anadolunun 40,:iO 
senede bir başgösteren ku
raklık dc\'rclerinin nihayet 
bulduğu nnln~ılmı~ tır. 

Yeniden ıı1tılacağt yazılan 

l lallrnlı mektebi hakkındaki 

hahcr doğru değildir. Yeni 
7.irnat enstitüleri bu sene bi
tecektir. 

Cenup hududundaki çe
kirge miicadelesi çok güzel 
neticeler vermiş ve hububat 
hiç hasara uğramamıştır. 

Orman, Bnytıır mekteple
rinde ~·ıkan talebe di~cr nıt 

mektepler talebesi gibi ilk 

maa-: olarak ~500 kuruşla 
' tavzif edileceklerdir. 

Ali ikttsat azaları 
Ali iktisat meclisi tarafından 

Ananadoluda tetkikata memur 
edilen azalar dün Karadeniz 
vapurlle Zonguldağa hareket 
etmi~lerdir. Diğer Karadclz li· 
manlarında tahkikatlarına devam 

muadil olarak 
yapılacak 

i\Hbkirac inhi. arı tar.ıfından 
getirlilen Emil Buf ar ismin
deki şarap miitnhas ı::;ı bağ 

bmrnmıı zamanında iizıiın 
mıntakalarını g-czerek iıziiın

ciiliıkle me~g-ul htılıınuıılıım 

h:ığcılk IJıakkmda kon fcran . lnr 
\ crcrcktir. Bımdtın mada 
iiziım toprakları tuhlil edil~-

rl·k iyi lızliın yeti~tirilnıiye 

crı .-;alih ınıntukalar t<::-.pit 

olunacaktır. l:;tihdaf edilen 

ga\'C Bordo ~arapl:mna mua
dil şarnp imalidir. 

Aldığımız halıerJe giirc 
İnhi~ar idarc:-i ikinci bir 
bpirto fal>riku.-.ı için teklif utta 
hulunmıya kurar vermiştir. 
ldııreye mensup hir heyet 
bu mah3tla yukında bir • na
dolu seyahati yaı cııktır. 

Londra sefirimiz 
Mezuniyet alan Londra 

St"firimiz Ferit beyin bir 
haftaya kadar fstanbulda 
bulunacağı anlaşılmıştır. 

Emoncttc Barem 
~ehremaııeti, ıneınurlarınııı 

« Barem kaııunu:ıı derecelerine 
tefriki için tetkikata başlamıştır. 
Dün iki mnavin Jfamit ve Şe
rif beyler ihzari bir içtima :ık

tederek tetkikata başlamışlardır. 

İstinye köprüsü 
Bir müddetten beti inşasına 

ç:ılışılan Jstinye köpriisünün 
al!ustos bidayetinde küşadı 

mümkün olabilecektir. 

Hakkı Şinasi Paşanın 
teftişleri 

C. H fırka'ı r 3 üncü 
müfettl~i Hakkı ~lnasi Paşa 
dlin Sultan Ahmet ve Mah-
mut paş ocaklarını tef ti~ et-
mi~tir. 

Ağır ceza riyaseti 
Ağır ceza riyasetine 1 la-:nn 

Llıdi Beyin tayini vilı\yete 
bildirilmiştir. 

Tutuşan otlar 
Diin viByet hahçesindekl 

otlar bir ~igaradan tutuşmu~ 
bede jandnrmalıtr tarafından 

İzmirde belediye kantar da

iresi muhasibi mes'ulü Y"~cı 

zade ibra.hım B. in damadı 
Cemal B., ayna karşısına geç-

miş, ve demek bıçağile boğa· 

zını, kopmasına bir, iki parmak 

kılacak Jcadar derin Jcesml1tir. 

Cesedi muayene eden doktor· 

lar, müntehirin kendi Dıerinde 

bu kadar derin bir yara aça· 

bilmesini hayretle kartılamıılardır. 

İntihara sebep, mürakıbin 
muamelat hakkında redettiğl bir 

mütıl:ia im~. 

Rizcde yakalanan 
fald 

Rize, 27 - - Bir çok ıaka· 

vet yapan Uz Ömer atlı ıerir 
bir jandarma müfreıeııiley 

müsademe etmi~. yakayı ele 

verml1tir. Bir· jandarmamıı 

ağır yaralı olup haytı tehlike

dedır. 

Talebe birliği 
( Ütı taralı 1 inci sayf amııdadır J 
Verilen kararda , esbabı 

mucibcsi bil51•are serdedilmek 
üzere :ı. k:ıy<.li de hulu mmk· 
fadır. Yeııi islrnt karaırmı vrr
dirmiyc s;ıik o!an sebep, her 
ne ise, içtiın:ıa i~tirak edenlere 
bildirilmemiştir. 

Fırirnııın ııoktai ııaz:ırıııa gü
re iskat karım ııizaıni bir şe

kilde verilmiş olduğuıı.ı.Ian hiç 
bir lı ukuki netice \ermemiştir. 
Bundan dolayıdır ki, birlik 
İdare heyeti bakidir, 'C yeni 
heyet birliği temsil etmekten 
uzaktır. 

Birlik heyeti idaresinin kon-

greyi toplamakta teallfıl gö!)ter
diği iddiasına gelince, Eıııiıı 

Ali B., bu hMirde l<an11tıi yol
lanlan giderek, yani Sulh mah
kemesine müracaat edilerek iç
timaı açacak bir kayyim inti
habı sıırttile halledilecegini sÖ>'
Jeıniştir. 

111 
1 \'azjf e aşkından beklemek 

~~dası geçmiş bir teranedir. namzet gösterecektir. 

ra ışan lta1.anmalı, k:ızandı- '[·--------·A-~-L-IY•. __ JE_D_E-----..--.] ·:i:;~;···;;;:;;;;i·,·;~·· ·:~;~;;~ia~İ~·;;~· 
edeceklerdir. derhal söndlirülmli:;-tür. 

Eğer talebe muralıhaslan ye
ni bir iııtilıap yapmak isti}·or· 
larsa bu yoldan gitmeleri Jazırn 

gelmektedir. Yani iıılilıarıtn fırka 

rı kend' 1 . . . 1 1 d u 
l\at" ı ıısscsını ama ı ır. •-.. ıı=ıııııı~!ll!llllll!ll!ll!lll-.ı~--~---......... ~ .... -"""~-- maziye izafcrcn ol<lutı;unu 
ı... 111nin yalnız bir fikrini d 
l\,.rıd· k Barut 

1
. şı· n e 1. rtı· şa söylemi,lcr. müddei umumt rqh 1 afaına uygun buluyo- K 

•ıl o d amil B., bu izahatın lcen-
)'ac, ·b a şehrin sıhhi ihti- dbini tatmin edecek mııhi-
,, u haıdc iken eğlence Meselesı ... hakkındaki dava 
JCtlcr' yctte olmadıjtını knydet-
Oluş ~ne para sarfının haram Ankarayamı nakledilecek? mi~tir. 
<lair~e ~r.. Elbette sıhhiye l l Kon yada "1 lnlka doP;ru,, 
tikı rının tuttuklnn i tatis.. Evrak, dün müddei umumi iğe veridi gnzetdsi hakkında takib:ıt 

erden 1 • 
la.ne ·ı . ıer beldenin has- Baru~ iginde irtişa tahkikatına muhafaza etmektedir. yııpılıp yapılmadığına dair 

l~ 
1 •1tıyaçlan rıkarılabilir. M k fl d b I ~v\'cl' ,. ait evrak, dün yedinci mu~tan- ev u ar an azılarının meni i~tih\mın tt!kidi kararilc, mu-

%1a ·ı a proğraınlı bir Ça· tık Nazım B. tarafından müddei muhakeme kararı alacakları ve hakeme ye<li ağu to a bmı-
~alJcdjJ~ er bu can meselesi umumiliğe verilmi1tir. tahliye~olunacaklan hakkındaki kılmıştır. 
Sont le 1 zevk Ve eglence T erenuh eden bazı malümata rivayetler de kat'i bir esasa y A 
·'~" aya bıral .. ılmahdır. nu h 1 eni ğtr ceza reisi 
\lq a d u göre evrakın suretleri Adliye istinat elmiyen ta min er ma-
l·o~ ıe ~'1ı;tdur, haktır. Eger vek5.letine gönderilmektedir. hıyetınde görülmektedir. işe başladı 
hatJı, ır 1 raf Yarsa beraber Bu mesele etrafındaki vazı- lstanbul Ağır cczn mahke-

J ••tal Maznunlardan bı:zılannm es-' ırn. yetin hafta içinde inki•afı me.,i riyasetine birinci cezn 

r~• " esim se~rg-isi 
erşernr·-
Oiiıeı ,e günü açılıyor 

~Ubl'siıı· san atlar birliği resim r ın 13 - k .J Galat uncu resim sergi-
'ıl~ "- asaray lisesi saloııların 
aıo: 'litZıtıau 

ki Barut inhisı!rı şirketinin ;ı; 
ihtimali kuvvetlidir. rclsl Hasan Lutfi B. in tayini 

defterlerindeki sarfedıldlğl cihet M h 
izaha muhtaç masraflar etra· u·· eyy 'ı ç ş ,. ,. r hakkında c.Hin tebligat yapıl-
fında vaki istizahlar kı:r~ısında mış, mumaileyh yeni maka-

Davasında du .. n dava mma gelmiş, ,·azifcye bıışla-ortaya bazı isimler allıkları 
söylenilmektedir. Hatta bu edilenler dinlenildi mıştır. Iln~an LutfJ B. i diin 
isimi.er arasında haklarında bir çok ze\'at ziynretlc teb-

"l Iareket,, gazetesi alcy- rik etmh.Jerdir. 
tahkikat yapılması veya hi l ki "l . . -. m e · mu ıcyyıç neşrıyat 

mn)ümatlarına müracaat olun· dıwasının dünkii celsesinde, Yeni Ağır ceztı reisJ, yirmi 
ması yüksek adalet divanlarının muhkem'! karan mucibince beş sene}·e yakın bir zaman 

salahiyeti dahilinde ve bazı ka- maznunlar bizzat üçlincii ta~ra bidayet ye istinaf ceza 

Ankara, 29 (Telefon) -
Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
B. Diyarbekire muvasalat etmiı
tiı. 

UiJlntinıizin büt"si 
Nafia vekaıeH tarafından 

tetkik ediliyor 
Ankara,29 (Telefonla) -

lstanbuJ vilayeti idarei hu· 
susiye bütçesinin dahiliye 
vckaletinçe tetkiki bitmiştir, 
nafia vekaletince tetkikatı 
yapılmaktadır, bu da bitmek 
üzeredir. 1stanbul idarci 
hususiyesi bütçesinde maa
rife ait varidattan başka 

400,000 liraya yakın bir para 
Is~~nbul vlayeti dahilinde 
yeni mekteplerin inşasına 
tahsis edilmiştir. Yol ver
gisine munzam iki liradan 
tahassül edecek varidat ta 
mahalli yolların inşa ve 

tamirine sarfedilecektir. 

.1\'l.cı11 urlar 
Yol vergisini nasıl 

verece~ler 
Ankara, 29 (Telefon) -

Maliye ve Dahiye vekaletleri 
arasında ceryaneden müzake· 
re neticesinde yol vergisi a
ğustos taksitinin menıurlarm 
maaş ve ücretlerinden kesil· 
mesi muvafık görü)mü~tlir. ----

Tcrkoı derdi 
Nafia vekaleti f ahkikat 

yapıypr. 

.\nkarn, 29 ( Ynkıt ) -
Terko" şirketi hakkında ce
miyeti belediyenin ._ik<lyti 
.Nııfia ,·ekilinin riya etindeki 
heyet tarnf ından miiz:ıkcrc 

edi1mi~, bazı nol .. tal:ırın bir 
defa daha tetkikine lliwm 
güriilıniı~tiir. 

Bu tetkikatı mlitcnkip lt!h· 
tc veya aleyhtt! bir karar 
,·erHmc~i muhtemeldir. 

Diğer tııraftan ~irker, imti· 
yazın temdidi talebinde lıu

lunımı~ bu tah.lirdc 1,700,000 
Jira sarfı ile yenl tc:-iı:at ya

pacağını, ı ... tan bulun su lhti · 
yncmı temin edccc~ini bil· 
dirmiştir. 

V arşova kongresi 
Ankarn, 29 (\'"akıt} \·nr

~ovnda toplanacnk olan bey
nclmitel iscatbtik cnistitii.::li
niin • 18• inci kongresine 
hükumetimiz namına murah
hns Mfatile ,. nr~ov:ı mn. :ıla
hatglızarınıtz l lusan Bn~ri, 

mü,avir ı.ıfatile de istatistik 
müdlirli umumi muıl\'ini Se
lim 'ııbit beyler iştir:ık ede-

ceklerdir. Kon~rc ı\ğusto tın 

• 20 • sinde lıa, lıyncnk ve •4ıı 
gün c.lcYam edecektir. 

Na/us bültenleri 
Ankara, 29 (Vakıt) - Nüfus 

tahririne ait ilısaiyat bültenleri 
çıkmıştır. Diğer otuz üç vila
yete ait nüfus fişlerinin kayt 
\'e tab'ı iki ay daha sürecektir. 

Yeni Ankara 
Ankara 29 - Mimar 

Ynnsen bir kaç güne kadar 
Almanyaya dönecektir. M. 
Yan~en Y~nişehrin garını 
yapmıştır. Eski şehrin mü· 
him bir kısmının planını 
BcrJinde yaparak göndere· 
cektir. Bu kısımdaki inşaat 
bir seneden evvel bitecek· 
tir. 

Plan mucibince MpJiye, 

Beyazıt belediye dairesi 

mıntakası dahilinde son bir 

ay zarfında 195 lokanta, 

397 bakkal, 178 fırın, 33 

otel, 1 Ol han, 20 pansi· 

yon, 64 yağhane, 386 kı· 

raathan~. 125 kasap, 59 
sütçü, 55 hamam, 167 

perukar, 391 yemişçi, 135 
imalathane, 375 seyyar es· 

naf teftiş edilmiştir. Bun· 
lardan 41 O esnaf tecziye 

edilmiş, 532 ekmek ve 47 
fırancala müsadere olun
mıı~hır. 

Bu teftişler ı:eticesinde 

ayrıca l 72 çörek, 55 kilo 
et, 12 kilo peynir, 70 kilo 
kiraz 25 kilo mülevves 

kese kağıdı, 20 kilo bak· 
lava, 40 kilo çavd~r ekme
ği, 80 tane pide, 2:l simit, 
85 ekmek, 36 fıranca!a, 

100 kilo lağım suyu ile 
yıkanmış balık imha edil
miştir. 

Gene son bir ayda Be· 
ynzıt belediyesi dahilinde 

20300 tane çukulata imha 
edilmek üzere mühür altına 
alınmıştır. 

• Yeni ( Tiirk - Rus ) ticaret 
nıııa l:ede:.i nıüza keratıııa yakında 
başlanacaktır. 

Rııs!ar ııihayet Türk tac:r
leriııin hakkı ı teslime başla

mışlardır. Tacirlcriınizden iste
nen kazanç \'er,gisiııden vaz
gcçıldiği haber verilmektedir. 

Ruslar müzakere için Jstan
bufdaki memurlarından bir 
kısmını Moskovaya davet et
mişlerdir. 

Moskova sefirimiz yakında 

Ankaradan gelere.k mahalli 
memuriyetine gidecektir. 

• Arıkara ta\'şaıılarıııın ıslahı 

için alakadar vekalet bazı ted
birler ıılıııaktadır. Bu cümleden 
olar k A11~ara 71raat nıektebiı:
de t ı' şanlar için uüınunelik yu
vala ı yapılmıtktadır. 

.. Mülkiye mektebinin maliye 
şubesinden bu sene mezun olan 
gençlerden üç efendi Maliye 

vekuleti emrine verilmiş, Anka
raya gitmek üzere muktazi lıar

cralıları lstaıı bul defterdarlığı 
tnrahııdaıı Maliye vekaletinden 
isteıııniştir. 

• Devlet i.\Jntbaa ında ma

yıs gnyc ... inc kndar bir mil· 

yon 300 bin alfabe, hnlk 

için 85 bin ilk kıraat, 60 

hin köy kıraati, 60 bin şehir 
kmıatf, 25 bln imhl JOgati, 

I 6 bin gramer ve :\foİi) c 

veki\lcti hesabına da 7 mil· 
yon tek sayıfnlı \'nrnk, 47 
bin defter 295 bin karne 

bnsılmıştır. Ayrıca 403 bin, 
li. c ve mektep kitabı basıl
mıştır. Matbaanın sermayesi 

J 87 bin lira olduğuna naza· 

r:m bu srrmaye bjr sene 

?.nriında tnkrib..n üç defa 
Je,·redilmi~tir. 

• Tütün inhisar idaresi şeh-

rimizde } eni bir sigara fabrika
sı yaptırncaktı. faprikaııııı Ci· 

bali fabriikasmııı yanında y:ıpıl
ııı:ı.sıııdan sarfınazar edilmiştir. 

\1eııi sigar:ı faprikıısı iç!n l ln
liçte bir yer araıimııktad~r. 

~~tosta ~aktadır. Sergi 1 
lGri 11 kuşat olunacaktır 

. eycu • 
~ll~ 20 4\raf mdan kabul 
loıı O tablo - - k ıta t~ . 1 uç bı;yuk s1-
~ 1 res~lıır edilecektir. Bu sc-
~ ını ser .. 

'rıı d'k eısınde yeni ve 
· ı knt l 

nuni merasime tabi zevat bu- ceza huzurunda bulunmuşlar, ve hukuk rlyasetlerindc, müd· 
lunduğu ilave edilmektedir. isticvap edilmişlerdir. dei umumiliklerinde, on za· 

DJğer taraftan davanın Anka· Gazetenin snhiplcrJ .Fahri manlarda da mülga dördtin· 

raya naklounacağı da rivayet ve Suat B. )er Konyada çıkan di ceza azalığında ve ikfn-
olunmaktadır, Mamafih, müddei "Halka do~ru,, gazetesinden elden naklen birinci ceza 
umumılık ,gerek hu hususta, iktibas olunan "Alev ynğmu-

Sıhhiye vekaletleri olduk
ları yerde kalacaJc di~er 
vekaletler Müdafaai milliye 
vekaletinin arkasındaki sırt
ta inşa edilecektir. :Şimdiki 
h a l yeri askeri kulüp yeri, 

• Bütüıı vilayetlerde lise rne· 
zuııları :ırasında bir müddet 
sonra bir Avrupa inıtil•:ırıı açı

lacaktır. Jmfilıaıılar her yerde 
:ı)ifti günde ynpılacnktır. I<tı· 
pah zıfrflar derunundaki swıllcr 
bütün \'Hay etlere görderjlmiştfr. 

Avrupaııın muhteJU nıemlt!

ketlerinde tahsllde bulunan ta-
~ e rr er ılıuuı-

A 

cuk koruma-evleri,, is~ 
blr cemiyet teşekkül edft!et 
tir. Cemiyetin nuiessillni 
memlekette tanın mı~, müm· 
taz kim elerden müreklt~. 

Bu cemiyetin gayesi it 
sahihi olan kadınlarının iş 1.1· 

manlarmda çocuklarına sıhhi 
ve fenni bir surette bakıl
malarmı tomindir. 

Çocuklar gündüzleri b'f 
çocuk erlerinde bakılacaklar 
\'e ak~mları da annelerinlo 
ynmna gfiııderilcceklerdir. 

Cemiyetin cliger bir v• 
zifc:-;i de kimc:c:ıiı çocutltt*l 
dııimt urettc himaye eu191alı, 
tir. Cemiyet teşekkül et~ 
onrn da memleketin m

lif ) erlerinde ~uhclcr açacak• 

tır. 

Tc~kilcltın ilk ı ... tih1.ı1r•tl 
bitmi~tir. Ccr:ıiyct rcstritri 
t •,cJ.k[iJ cdlnclyc k:ıdar ""'. 
(~iİilc 100 y:wnınun d.,.. 
~urcctc himaycJ ile 01• 

olacaktır. 
.. Amcrikada bulunan bir 

müe:' .. esc beynelmilel bir ye· 
mck kitabı çıkarnc.ıkur. 

Amerikan muc::-:-e ... esi loo 
hu ı uı 1'icaret odasın• 4lı 
miir;ıcaat etmi~tir. AmcriUll 
miie · ·csc:,i Türk ycmcı.kd 
hııkkmda da malömat _. 

mektedir. 
Yemek ldtııbındll yemekle-

rin ne suretle pl~irildiJtlllt 
dair izahat ti\ bulunacıknr. 

Tjc:aret odası Tiirk ye~ 
ferinin ne . urctlc pi~irildilli 
bilmediği için bu ciheti lf(>1 
kamacıhır cemiyetinden ,q· 
mu, tur. 

Ticaret odası bu mii~ 
betle Tiirk yemekleri rı.t"· 
kmda da tetkikat yap•f!'I 
mm afık bulınu~tur. Bun .. 
için odada bir komi 
te ... kil edilecektir. 

: Tııring kulfıP heyeti e": 
güıı topl:ııımış, seyyalı tt 
. . .. k d t;uluıııın:..1ur. ı çın muza ·ere e P-

• Haricıye Vekili Tttfik 
ROştü bey iki lıafL1 so ?ra ..... 
vekil ismet p:ışa tiı. ııiıı AnW 
raya c\'detiııi miiteakip şelf6, 
nıize gelecektir· 

.. A,ııknra yaııgı•ıt dol ı· .-,, 

tıfı~fınıet merkaıııdc ı-t"~ 
t c) " r nat• ıneyv:ı, yumur :ı, P · ':.ll. 

larıııda tercffii lı:ısıl olnıu.-
Bu tereffü kftınıl"rı izıık tdff.ı 

. s•l ze halillll 
ıniş•ır. Meyva ve '" ıJ 
ir:şasına pek yakında baş 
cnktır. 

ıdcnıcr 
ceıcnıer, g 

Türk ocakları merkea 

h l . reisi Hamdullah Sup
eye ı ··f ..aı.ııf 

h i askeri liseler mu C"lf' ı· . Azmi 
K dri Sinop va ısı a , . . :1 ... L 
beyler bugün sehrımır.e SV-

lecek)erdir. -- --Rıfat B. 
Emniyeti uıııuıni)'C ıııfüJürfJ 

Rıfat B. dünkü ekspresle Alnıan
yaya gitıniş-fr. Rıfat .B. tedavi 
edilecek ''e bir :ııııeJı~·at geçi-

recektir. 

Servefifiinud 
Yerine ç..,ın 

Uya ış 
G-.nç bir edebi 

ziimrenin iltihal,ilc 

ı 
a~stosta 

yenf ıekilde 
çıkıyor 



az YAKIT 30 'lcmms ··~h· h ~yıla 4 

fransdda kabine buhranı zail olnıadı; devanı edl 
' 

( Çorçil) in Radikal sosyalistler t'it;tb~~t'I ~:~;:ni:· :.:v::J·~(;!-
h t t K b k k b 1 

!! mezyan Efendiden borç aldı-
d ıra 1 a ineye iştira i a u Hapisanede gı paraya mukabn birinci 

1 

derece birinci ı:ıra numnra· 

Fransa, İngiltere ihtilafı 
}1-ansa- .İngilterenin Yuananistan lehinde 

<'d 1Yi rldye aley·lıinde bulıa11nas1111n 
sebebini anlanıanaştı 

-28-
Ticaret işelerine gelince, 

bunlar içinde senlercc devam 

edecek Lir semere verecek o

lanı görülmüyor. Bununla beraber 

biz mütemadiyen bu yolda 

aOrükleniyoruz. Ru-yaya kar§t 

takip ctti~imlz 'hatlı hareketle 

en çok ~amimiyetlc alakadar 

olduğumuz iki büyük demok

rasilerden, Amerika ve Fransa

dan, kendimizi ayırmış bulu-

nuyoruz. 
Bolşevikleri memnun edelim 

<liye 0 kadar itimat ve hüsnü 

niyet kaybetmiş bulunuyoruz ki, 

Frıınsayı Almı:nyayıı kar~ı ya

pacağı bir hnreketten menedecek 

kndar rıüf uzum uz kalmadı. 
Halbuki l>tz bütün kuvve

timizi bu mühim inkitafi 

temine hasretmelidik. Biı.r on

forla iyi dost olsak ve hilsnü 

niyetlerini idanıc etsek pek nü

fu:r.lıı bir mevklJe bulunur ve 

onların hareketini tadil ederdik. 

Biz Rus meselesinden dolayı 

Fransa ile mfimısebatımıLl kat'a 

doğru gidiyoruz. Ben bu vazi

yeti istemiyorum. Bu yaziyellen 

ıev~1lüt edecek neticelerin pek 
fena olmadı~ından, Fransanın, 

küçük Hilaf ile birlikte zecri 

bir hareketle kendilerini müda

faa etmesinden, Almanya ile 

Ruayanın kapılarını kaparnala· 

rından, bizim dostsuz ve siya

setsiz kalmamızdan, end~e edi

yorum. 

Bundan başka Türkiye me· 

selesinden dolayı Fransa ile de 

bir sGrü sui tef ehhnmler hasıl 

o\muşlur, f ransıı.lara karşı ş\· 
k&.yetleriml7.İn bir çok ıebep-
lerinl anlıyorum. Türkiye hak

kında bize tahmili nrzu olunan 

siyaset~ yalnız Fransanın değil 

lngilterenin de menfaatlerine mu

haliftir. Bizim mütemadiyen 

Yunanlılan alkıılamamız, ve 

Türklere husumet göstermemiz 

Fransa için gayri kabili tasavvur_ , 

idi. Fran ızlıır lçln bizim bu 

hareketimizin pe§indekl İngiliz 
menafii anlaşılmaz bir halde 

ıdi. 
Onun için Fransızlar fevkallde 

bir takım saiklerden ıüphe et

mişler, buda iki memleket mü

nı:sebatına blr hayli mü,külat 

ilave etmiştir. 

Son derece muhtel olan bir 

vaziveti islalı için vukubulan . , 
teşebbüslerimizi ~on derece 

takdir ediyon•nı. 

Hik&yemize 

lım. Arada bir 

hareketi siyasiye 

avdet ede-
takım sathi 

vukubuldu. 

Briyan Kan konferansından son

ra 1922 klnuunusanlsinde düş

müştü. Onun yerine Puvankara 

geldi. Muhalefet safından mu

zrJfenmc gelen Puvankare yal

nız tamirat meselesini, yalnız 

Ren ve Rur havalislni dü§Ü• 

nayordu. Türkler bu sırada 
Fransızlara yardım edeblllrlerse 

Fransızlar için ne ala idi. 

Kıral Kostantln ıatırap çekiyor

muı, bu Yunanlıları alt bir 

mesele idi. Tabii bütün bunlar 
en münasip lisanla ifade olun

mu~tu. Öyle bir ifade ki Ak

vam cemiyetinin yüzünü kızar· 

taınazdı. Bizim maksadımız ise 
bu ifadelerin maalini anlatmaktır. 

fngiltere, Fransa ve ftalya 

ayni zamanda Türklerle müza

kerla girlşmiılerdi. Gerçi harp 

resmen devam ediyordu, fakat 

1922 senesinin martından mayıs 

nihayetine kadar Anadolu harbi 

tevekküf eımııu. 

Mart 22-26 da Parlste ıop
lanan müttefikler konfcran11 bir 

rniltarcke ile Anadolunun tah

liyesini emreden sulh şartlan 
teklif etmlfti. Yunanistan mü

tarekeyi kabul etmiş, fakat sulh 

şartlarına cevap ,·ermemtı, An

kara tahliyenin mütarekeye te· 

hddüm eımesini istemişti, bir 

müddet için bu çıkmaz devam 

elli. F nkat mayısta Anadolu 

içinde kanlı ha<lısat vuku bul

duğuna dair olan şayialar harice 

sızma~a başladı \'e gazetelerde 

yer boldu. Gazeteler, her gün 

Hırlstiyanlann katliam edildi

ğinden bahsediyordu. 1 920 de 
Türklerin Kafknsy& tarahnda 

... ·uku bulan hareketleri esnasında 

mahvolan r>O bin Ermeni 1921 de 

Trabzon ve Samsunda tehcir 

edilen Rumlara ait maceralar 

Avrupa gazetelerine 

olarak nksediyordu. 
Garbi Anadoluda ki 

ilk defa 

1922 de 
Rumların 

imhasına başlanılmıştı. Fransızlar 

bu hadisatı küçültmeğe, ve Yu

nanlılar aleyhinde bunlara mü· 

masil hareketleri göstermeğe 

çalıştıkları halde efkari amme, 

§iddetli bir surette Türklerin 

aleyhine döndü. 

Haziranda, Kostantln ile 

onun başvekili Conarls mez

buhane bir harakette bulundu

lar. Yunanlılar, Andoludan iki 

fırkayı T rakyaya nakledecek 

mlittefiklerden lstanbulu görmek 

için mUsaadc iıtediler. Yuııan
lılarınbu sırada, lstanbulu itgale 

kifayet edecek kuvvetleri bu

hınduğu, tüphesizdı. Onların 
bu tehdidi Ankarayı iı.a'ç 

etml~ti. Yunanlıların, müttefılcler 

tarafından verilecek mUssaade ile 

İstanbulu munlckaten tıgal et

meleri onların Anadoluyu şe

refli bir surette tahliye etmele

rine yardım eder ..,.e sulh mü-

zakeratıoı kolaylaıtmrdı. Yunan

lıların Sakaryada duçar olduk

tan mağlClbiyetten sonra kıral 

hanedanını ve Yunan kırallçala

rını ancak İıtanbulun iı~ah gibi 

bir hadise kurtarabilirdi. 
(Bitmedi) 

ZA YI : Anadolu Hisarı 
34 düncü ilk ınektepden 
926 senesinde almiş oldu
ğum şehadetnamemi zayi 

eylediğimden yenisini çıka

racağımdan hükmü olma

dığını ilan eylerim. 
A. Hisarında mukim Mehmet 

Necati efendi mahdumu 
Mehmet Hayrettin 

et d ·}er Rahat durmuyorlar sıyla İpotek irne eylediği 
ffi e } Evelki gece hnpisanede bir Beyoğlundıı Hüseyin ağa mn-

Briyan nazırlarını seçmeye 
çalışıyor 

Paris, 28 (A.A) - M. Briyanı yeni kabinenin teşkili 
vazifesini kabul etmiştir. Mumaileyh, dün M. Taradieu, 
M. Loucheur, M. Cheron ve M. Herriot ile M. Briyan 
bu sabah M. Doumer ve M. Buisson ile istişarelerine 
devam etmiştir. 

Paris, 28 (A.A) - M. Domerg, ile M. Beriyan 40 dakika 
görüşmüşlerdir. M. Beriyan, gazetecilere fikirlerdeki gerginliğin 
izalesi için çalışmakta olduğunu, fakat kombinezonun esası eski 

• 
kabinenin esasından başka bir şey olmadığını \'e bu k:ıbinenin 
kat'iyen mağlup edilmemiş olduğunu beyan etmiştir. Muma
ileyh, « bunu niçin muhafaza etmiyelim » demiş ve ilaveten 

demiştir ki: Belki bunu tevsi edecğim. 
M. Briyan yarın istişarelerini bitirmek ümidinde oJduğunn 

söylemiştir. Mumaileyh, öğleden so'nra M. Francois Marsa) ile de 

görüşınüştur. 

Paris, 28 (A.A) - M. Briyamn kabine erkanından 
ekserisini muhafaza etmek niyetinde bulunduğu söylenil
mektedir. Mumaileyh, hükumete iştirak husuaundaki 
kararlarını yarın ittihaz edecek olan radikalleri kabineye 

ithal edecektir. 
Puis, 28 (A.A) - M. Brian öğleden sonra ~bir çok zevatı 

ve bu meyanda M. Marin, M. Daladier ve M. Blumu kabul 
etmiş \'C sonra Elysee sarayına giderek M. Doumergue ile görüş
müştür. 

Paris, 20 (A.A) - M. Brian ile görüştükten sonra 
beyanatta bulunan M. Barthou, bir kere daha ihlas ve 
hüsnü niyetle Radikallerin muavenetine müracaat edilmiş 
olduğunu söylemiştir. M. Daladier, radikallerin Portföy -
süz nezaretler ihdasının harp esnasında zaruri olduğu 
ve fakat şimdi buna lüzum olmadığı mütaleasında bulun
muş olduklarını söylemiştir. Radikaller vaziyeti tetkik 
için sabahleyin toplanmışlardır. Kararların M. Brian 
meclise gelip te yeni kabinenin programını okuduktan 
sonra ittihaz edeceklerdir. 

Paris, 29 (A.A) - M. Şcron, bu sabah M. Poan
kareyi ziyaret etmiş ve mumaileyhi ameliyei cerrahiyeye 
tahammül edebilecek müsait bir vaziyette bulmuştur. 

Seronı muayenesi eyi netice vermiştir. 
Paris, 29 ( A. A. ) - Radikal sosyalistler müstakkl ka· 

bincye iştirake imtina elmlşlerdir. M. Briyan keyfiyetten M. Du
merge malumat ı>ermfştir. M. Briyanın müslafl nazırları yerle • 
rinde ipka ve hariciye nezareti ile haşvekaleti deruhte edeceği 
hemen hemen muhakkaktır. Mumaileyhin arkadaşlarını hugiin 
ögleclen sonra M. Dumcrge takdim etmesi muhtemeldir. 

Paris, 29 (A.A) - Maten g:mtcsi, radikal fırkası hüklıınete 
iştirnk etmekten imtina eylese bile daima teveccühkar bulunmuş 

olduğu şimdiki harici siyasete muzaheret edeceğini yazmaktadır. 

lö Jurnal gazetesi M. Puankare nirı çekilmesini frnıısanın ha
rici siyasetinin istikametini tebdil etmiyeceğiııi, çünkü .M. Poinka· 
rn niıı bu siyasetin idaresini M. Briyana tevdi etmiş olduğunu 
ınuınaileyhiıı Lalıideki mü1.akerata memur edilmiş buluııdğunu 
yazıyor. 

Tayyarecilik yirmi sene evvel 
· ne ini, bugün ne oldu? 

Londra. 29 ( A.Aı) - Bundan yirmi sene evvel ilk 
defa olarak Manş denizini geçmeğe muvaffak olan meş
hur Fransız tayyarecisi Bleriot bu tarihi vakayı kendi 
planına tevfikan inşa edilen bir bomba tayyaresile dün 
tekrar etmiştir. Bleriot yarı yolda 11 lngiliz askeri tay
yaresi tarafından istikbal edilmiş bunların refakatinde 
Douvrea inmiş ve burada yarım saat kaldıktan sonra 
creydon tayyare karargahına uçmuştur. Mumaileyh 
burada umuru havaiye nazırı ile bir çok rical tarafından 
karşılanmıştır. Bleriot dün akşam birinci beynelmilel 
tayyare sergisinin küşadı münasehetile verilen ve tayya
recilik fileminde şöhret kazanmış oIJn bir çok zevatın 
iştirak eylediği ziyafette hazır bulunmuştur. 

Beleriot bir muhavere esnasıda manş üzerinden ilk 
uçuşunu pilottan başka ancak bir yolcu taşıyabilen yirmi 
beş beygir kuvvetinde bir tayyare ile 37 dakikada müş
külat ile yapdığı halde bu sefer ayni mesafeyi miitead
dit yolcular nakledebilen bin beygir kuvvetinde bir 
tayyare ile 12 dakikadan az bir müddet zarfmda ko
laycacık kattc:ttiğini söylemiş ve tayyarecilik aleminde 
son yirmi sene zarfında ihraz olunan ternkkiyatı hulasa 
ederek faaliyeti beşeriyenin bu mühim şubesinden önü
müzdeki yirmi sene zarfında kat kat mühim inkişafat 
ve lekamülata mazhar olacağını ve cihanın bütün aksa
mının 1949 s~nesinden daha çok eve1 yekdiğerine mun
tazam havai hatlar ile bağlanmış bulunacağını ve bugün 
Londradan Parisc ne kadar kolalyıkla gidilebiliyorsa 
o zaman da Londradan Novyorka ayni kolaylıkla gidile
bileceğini beyan eylemiştir. 

Londra, 20 (A.A) - ;Nevyorktan Daily Maile bildi
riliyor: Amerikan bahriyesine mensup mülazim Vilyamm 
Schneider tayyare koşusuna iştirak için kendi planına 
tevfikan iki senedenbcri yaptırdığı ve o zarnandanberi 
muhtelif kısımların defaatle değiştirdiği deniz tayyaresi-

. nin eşkal ve evsafı hakkında el'an oüyük bir ke!umiyet 

muhafaza olunmaktadır. Yalnız şurası malUmdur ki vil • 

kavgn olmuş ve katillerden hnlleı:inde ceviz sokağında 
16 seneye mahktlm Bursalı 

KAzını ile, ı 7 buçuk seneye 
mahkO kasap Aptullnh bir 
çamaşır mesele.inden blribir
lerine girmişlerdir. Neticede 
Kazım eline geçirdiği tahta 
bir hkcmle ile ka!':ıbın kafa-
sını yarmıştır. 

TEŞEKKÜRÜ ALENi 

Yapılan ameliyattan dolayı 

lütfü ziyaretlerile meveddet ve 

muhabbetlerini teyit buyuran 

arkrdaılarıma kalbimin minnet 

ve ıükranla rını arza hali neka· 

helim müsait olmadı~ından htssl 
lmtinanınmm takdimine lütfkar 
ceridenizin cömert sayıfalannı 

tavsit eylerim efendim. 

~RSENOFEllA TOS 
. Zafiyeti umumiyesi' olan· 
far ve hali nekııhette bu· 

. lunanlar<A raeno: 
· feratos) suyesinde ı 
· kesbi sıbh~t YQ 

-- -- ia.dei kuvvet 
ederler. 

Eczanelorde ~ve 

Hlal~ ecza depolarında. 
ıa.tılır • 

Bu akşam ferah sinemasında 
Komik Cevdet bey temsilleri 
ayrıca Mısırdan şehrimize ge
len meşhar dün)·a hokkabazı 

M. Hollanda tarafıııdan yalnız 

bir geceye mahsus hünerler ve 

manyatizma. 
Sinemada kürklü kadın 

cedit 2 .No tevsii intlka1h 

bir bap hanenin lhalei evve
Jiyesi için otuz gün müddetle 

miiza) edeye konulmuştur. 

l Iududu sağ tarafı ve :ırka 1 

Ragıp Beyin ı:ol taraf Simyon 

efendinin haneleri cephesi 

ceviı sokağıyla mahdut tah

minen otuz yedi buçuk metro 

murabbıunda arazi dahilinde 

tahtülarz bodurum katından 

maada üç buçuk katlı bodu· 

rum ve zemin kat, pencere

leri demir parmaklıklı clek
tlrik ve terkos suyu tertibatlı 

üç hin lirn kıymeti muhnm

mineli kArgir hanenin evsaf 
ve miiştcmelatı: Çifte kanatlı 
demir kapılı binada zemini 
mermer bir antre bir uışlık 
biri cumba şahnişli beş oda 
mutfak gibi kullanılan mahııl 
zemini çini bir mutfak bir 
kuyu bir sarnıç iki haU bir 
kömiirlük üç sofa hir kiler 
zemini çingo tarasa ve sniresl 
hn,·i olup Hırant efendi 
mahiye otuz iki lira ktrn 
vernıcktcdir. Talip olanlar ve 
daha ziyade malı.'ımat almıık 
lstlyenler kıymeti muhunımi
ncsini yiizdc ı O nisbctindc 
pey akçesini ve 929 • 4956 
dosya numarasını miistnhsihcn 
İstanbul dördiindi icra me
murlu~ınn miirncnat etmeleri 
ve 2-9-929 tarihinde sanc 14 

ten I 6 ya kadar ihulei cvve
Jiyesi icra kılınncıığı ilan 

olunur. 

yam yarın bu tayyare ile yapacağı mühim bir tecrübe 
esnasında saatte en aşağı 200 mil katetmek ümidinde 
bulunmaktadır. Bununla beraber asıl mühim noktn olan 
motörden çıkıp baş döndürücü süratten. dolayı derhal 
dağılmıyan zehirli gazları tayyareye yerleştirilen aleti 
mahsusa ile defetmek mümkün olup olmadığı cihetidir. 

Tahdidi teslihat müzakeresi başlıyor 
Londra,29 - (A.A) - Dayili meylin Vgşington rruhabirine 

göre mütehidei Amerika hariciye nazırı M. Stimson tahdidi 
leslihala ait müzakerata gelecek haha Londrada tekrar başlanaca
ğından habedar edlkli~ini söylemiştir. 

Londra, 29 (AA) - Yeni ZelAnda hükOmeti İngiliz hük1l
metine bir tlBraf çekerek Yeni Zelanda hükOmetinin lngilız ku
vayyi bahriyesinin tenikisinl isthdaf eden tasanurlar karşısında 
Britanya imperatorlu~unun uzak şarktaki esbabl .müdafaasına tallak 
eden mesaile ve hele Singapor üssü bahrisinln ikmaline büyük 
bir ehemmiyet "ermkte devam ettiğini bildırme~l kendisi için 
vazife addetıi~lni bildirmektedir. 

İngilizler Mısır komiserliğini ilga ediyorlar 
Londra, 29 (A.A) - f ngiltere hükOmetinin Mısır fevkalade 

komserliğini ilgaya karar vermiş oldu~u rivayet edtlmektedlr. 
(Vakıt)-Bu telgraftan, İngilteren:n de ~Mısırda diğer dev:eıler 

gibi blr sefir tarafından tesmil edilece~i anlaşılabilir. 

109 komünist açlık grevi yapıyor 
Paris, 28 (A.A) - Devletin emniyetine karşı fesat 

tertibatında bulunmakla müttchim 109 komünist açlık 
grevine başlamışlnrdır. 

1 Ağustos Pariste heyecanla bekleniyor 
Paris 29 (A.A. )- l.P Jorııal Oaztesi, perşembe gününün sükuıı 

içinde geçeceğini zannetmektedir. Maamafi! , Polis müdiri}C i g r,k 
Paristeki ve gerek varoşlardaki fabrıital :m. t~zg:i.hdarı, abiJcleri 
mebaniyi ve mühim dört yol :ığızl:ırını, metropoliten istasyon
larını askerle mulıafaz:ı etmek emrini almıştır. Polis müdiriyetinin 
elinde 16,000 asayiş muhafızı, 2000 belcdi}·e muhafızı, 2000 mü
fettiş, vilayetlerden getirilmiş 2000 seyyar muhafız ve jandarma 
ki ce'an 22,oOo kişili!: bir kuvvet buluııacatır. Paristeki kıtaat bu 
ye kunn dahil değildir. 

Ren Almandır ve serbest olmalıdır 
T reves, 29 (A.A) - Ren sanayi erbabı kongresinde 

bir nutuk irat eden doktor Wirth, Lahi konferansı mem
leketin iktısadi inkişafına ait mes'ut neticeler elde etme
diği takdirde Almanyanın büyük vazifelerini ifaya giri· 
şeceğini beyan etmiştir. Mumaileyh Rende dimi bir 
kontrol komisyonu ihdası fikrini reddetmiş ve bunun M. 
Briyanın bahsetmekte olduğu Avrupa ittihadı fikrile ka
bili telif olmadığını söylemiştir. Mumaileyh netice olarak: 
"Ren Almandır ve serbest olmalıdır." demiştir. 

* BeJgrat, 29 (A.A) -- let etmiştir. Mumaileyh, 
Paristen gelen Bulgar hari· Bulgaristanm Belgrat sefiri 
ciye nazırı buraya muvasa- ile birlikte hemen Sofyaya 

oır 

Seyrisef ain 
Merkez acenteef: Galata Köprü 

batuıda. Bey~u 2362 Şube 
acenteal: Mahmudiye Hanı alunda 

latanbul 2740 

Aytalık sürat postası 
(MERSiN) vapuru 30 Temmuz 

Salı 17 de Sirkeci nhtımından 

hareketle Gelibolu, Çanaklcale 
Küçüklcuyu, Edremit, Burhaniye, 

Ayvalığa gidecek ve dönüıte 
mukQr lakdelerle birlikte Altın· 

olug" uAı-ayaralt gelecektir. 
Celtbolu için yalnız yolcu 

a.lı.nır yUk alınmaz. 

Trabzon ikinci postası 
( JZMİR ) vapuru 1 Ağustos 

Perşembe akşamı Galata nht. 
dan hareketle 7..onguldak. ine· 
bolu, Sinop, Samsun, Ün) c, 
Fatsa. Ordu, Gırcaun. Trabzon, 
Rt.zeye gidecek ve dönüıte Of, 
Trabzon, Polathane, Gireaun, 
Ordu, F aba, Samsun, Sinop, 
fneholuya uğrayarak gelecektir. 

Kok kömürü münakasası 
Şartnamesinde yazılı ev

saf mucibince ( 70) ton 
Fonderi kok kömürünün 
kat'i ihalesi 19 Ağustos 
929 tarihinde icra kılına
caktır. Talipler şartname· 
yi görmek için her gün 
ve münakasaya iştirak et· 
mek üzere tarihi mezkiir
da saat 16 da levazım 

müdürlüğüne gelmeleri. 

1 31T~~ır:ıuz Çarşamba 
E giinü akşamı Sirkeci nhtımındsn 

hareketle doğru ( Zonguldak, 

lnebolu, Samsun, Ordu, Gire· 

ıun, Trabzon, Sürmene ve 

Rize) ye gidecc~tir. 

Tafsilı\t için Sirkecide Yel· 

ft 
kcnci hanında ~~in ncent:ıs.ıoıt 

müraca:ıt Tel Jstambul ı 5J 5 

··"' ıı::::1::::::::11:11~11r&:ı::::::::::::::: •• 
müteveccihen hareket et -
miştir. 

* Paris, 28 ( A.A ) ~ 
Burbone eyaletinin bır 
kısmı bir tayfun neticesiıt' 
de harap olmuştur. 

1 * Sofya, 28 (A.A) - .• 
ağustos niimayişlerinin nıe~f 
'i maksadile 33 kişi tevk1

• 

ve bir kömünist gazeteSl 
tatil edilmiştir. rJ 

* Paris, 28 (A.A) - · 
Briand halihazırdaki oıı; 
zırları muhafaza edecek " 
radikAllere portföysüz rı 11• 
zırlıklar teklif eyliyecektir· 

* Calais, 29 ( A.A ) / 
Londradan avdet eden aıe

·s· 
riot, burada hararetle 

1 f· 
tik bal edilmiştir. F otokrıı ,· • f1l 
çılar mumaileyhten yır ~ 
sene evvel Manşı geÇ111~, 
üzre binmiş olduğu te.;Y 

8
, 

reye benzer ufak bir taY~, • 
b. . . . etn1ı ... 

reye ınmesını rıca flır 

ler ve birçok fotoğr9 

almışla~dır. - zeP' 
• Berhn: 28 (A.A. ) ·ı>t 

lin saat 1 ı ·30 da bir tecrıı 
uçuşu yapmıştır. çtı1 

• Loııdra, 29 (A.A)- (jl JI 
hafta içim.le Yunan stıııırııt ,.. ·r rı 
manevra yapan DcvoıısBl -ııde 
ınıııdaki fngiliz kuruvaıöflı0,11 

oııır 
patlıyan toptan yaratana ııııır • ,,.e 

dört kişi daha vefat etnuş 111e 
farla ölenlerin miktarı 

baliğ olmuştur. aaır" 
• Londra, 29 (A.A) *:' tı!Ctıi 

daki Amerikan sefiri11•11 i),ıııO 
üzerine Müttehidei Af11~~ıer'' 
Brüksel sefiri bu gU 

Londraya gelecektir·~ 



• 

lzmi.r Ağır cezasında müddei umumi 
Kadriye H. ve 

beraetlerini 
rüfekasının 
istedi 

« .. Al~yhlerine hiçbir dclii i;thassiil diniycn maznnnlann 
beradlmne karar verilerek izharı adalet 

buyorulmaanı talep ederim - » 

emniyeti umuinı::ıiye mü~ür
Iiiğii bu ka~r tertibat almıs 

konsolosa Refik beyin :ıitesi , : -
sıra gr.itc~ği zamarı cm!:ıri:ı J:e .. 

f ~d-iye. H. ve arhdaslarının 
Zlnirde yapılmakta olan mah· 

kelcrinin son safhaya gtrcliğini 
le,.,. rnUddei umuminin maznun-
1.fiı{heraetlerını istediğlnt ajans 
lela{u. teklinde kısaca )'17.ln>§llk. 

~. ı ve bendeniz de stanbul raue~ gidecel:ti. Gidcce,:i 7."'Jn. 11 • 

~ gelen lumı pLetedaden 

hıa tdMıltn \afsMMım hul~n 
•hyorıaı: 

Kadr:i~·e hanım -ve rüfeka
sının agır ce1alakt muake
rnelerinf n .rüyetine dün de 
devam ecllldi 

Kesii bir kalabalık vardı. 
Salon; koridorh•r, binanın ze
ll'lin kan ve önü hıncahınç 
dol udi 

Riyaset makamında. Yakup 

Rasirn, lddla' m&kıuuında da 
Hasan SaUylttirt beyler bulu-

11tryorlardı. Geçen celsenin 
?.aptı okundu\ctan sonra ls
tanbnl meb'u.su Tevfik Kl
tnil zevcesi l lnyrlye hıınımm 
g'Wtılerde telgr3i sütunlan

rnı~!I y:ııôıgt1tuz ifadesi o
ku~d o. Bu istinabeye göre 
l layriye hanım şöyle şaha
dctte bulunmuştu. 

- Tren Ankaraya daima 
s:ı;ıt 2 lH:~ ukt·ı gelirdi. Kad
ri\ c h~nım :.ı:ıt 4 &~1larında 

~ imize geldi. Hana ('azj 
hazrederine murncaaı:mın sc· 
ht:hlıti anlattı, Mısırdaki Hk 
Zevci lahmut Zeki bey
deki ınatlubunun seiarctha .. 
neler va~ırasUc remini tah~ 
ı>ili için Cazi hazrerlcrirıe 
iltica edeceğini söyledi. l~r

tesi glinü de Reisicumhur. 

ha!retlcrine beraber gitmek

liğimlzi tekHf etti, fakat ben, 
tanırlar diye gitmedim. Bu 
gidi~ refokat mahiyctlndc ol
du~u için Kadriye hamm 
da ısrar etmedi. 

h tin:ıbe varaka>.ınm okun
lliasınd<m sonra reL bey 

Kadriye hanıma teYecdih 
ederek bu ifadeye kar;-ı bir 
diyeceği olup olm:ıdığını 
SOrdu. Kııdriye hanım ayağa 

kalkarak şu cevabı n:rdi: 

- Rcjs l5eyd1.:ndi, l Jay
riye rıanımektıdlnin ifadesi 
do~rud'ur. Ha) r!yc 1 Janım 
hlrlikliJ gclmckliğimiz ha'k
k111dall teklifimi jzah ederek 
bir hakikıttın tcnen·iirunc 
hb:mct etmiş öldtı. Yalnız, 
bir noktayı daha i~arct et· 

tnck istiyorum. Zabıta rapor
kırından anladı~ıma ~öre, 
ben daha Ankarayn gitme
den evvel tı.tkip ediliyorrtıu
Ştım, netckim trende e7yaJ:ı
rını taharri edilnıis de habe
ı;ın yokmuŞ; JJ:ı n~al kıyafe
tındc polisler uırafından ta

rassut edilmişim. 1 farekatım 
~dım adım takip cdilmi~. 
'\ak b arayn muYn::ıalet saatmın 

u şer:ı!t rshunda ne ehem
nıiyeti var, tabH beni takip 
;den memurlar benim nere-

e gittiğimi tamamen öğren-
lllisterd · H . d ır. atta sekn dokuı-
l a gltmiş olsaydım nıemur-
ı°'r nereye gitti~imi Ye kirn
(:~ıe görüştü~ümü anlarlardı. 
if·.ıtdti~im zamanı kat'i vetlc 

·I e ecı ' . . -b ıcrntyccğım. Fakat, 

1 fn eve gittiğimde Hayriye 
anıırıcfendi: 

ı - ÖyLe remp;inl h:izılan-
101 mı? • 

o· 
. ıye hıma sormuştu. Lü-
zum görülii)·orsn bunu da 
sorunuz. Hayriye hanım elbi

se değiştirı11ek mc:.·elsinden 
baf~et · . memış, bu da tekrar 
sorulsun ve 

meb'osu Tevflic 11\mil bey. 
gibi nafiz bir devlet adamımı~ 
evine gittim. Tabif bu hale 
göre benim cşy'1mın Kamil 
beyin evinde de taharri edil-
mediğine ihtimal veremem. 

Bunu takiben Kaariye ba-
nunın bir lSUcttiı hakkında 
kendtsitide jzahat istendi, 
Kadriye hanım şu cevaplan 
verdi. 

- Bendeniz avukat Kenan 
beyi 8- ı O ylŞlnda iktn ta
nıdhn. Bir defa da yeni zev
cim Faik bey]t evleneceğim 

zaman mütal~sını almak 
için müracaat ettim. Kenan 
hey ifadesinde benim için: 

- Dejeneredir, aklına ge
leni yapar ... 

DemiŞ; Bu nasıl olur, Ke
nan B. bu sözleri benim 
çeocükluAttrtıa istinaden mi 
söylüyor, gelsin de iıah etsin 

Kendisinin celbini ist~dim. 

Reis~ bey, makamı iddia

nın mütalclnsını sordu. } Jasan 
Satiyettin bey: 
-Davamıza da tatılllku yok

tl.tr. Cclbfnc Hizı.ım yoı.:tnr 
müt:ıl:\a:-ttıdnyım. 

Dedi. l Jcyeti k~kimc kcy-. . 
Ilyeli muzakerc ederek ma-
kamı it.klianın fölebini mu
,.,1fık gördü. l\Uitcakiben I la-

sa.n Safiyittin bey ayağ~ kal
karnk talepname. ini serdet
meğe ba~ladı . .l\lazmmlar c1a· 
ha şahit istima edileceğini 

zannediyorlar ve bu netice
yi beklemiyorlardı. An~ızıti 

davanın ı-on safhası ile kar
~ılaşınca derin bir alaka ile 
miiddei umumi beyin beya· 
natım <linlcme~c koyuldular. 

l Jasan Safiyittin bey talep
namdetinde cn·eH\ şahitlerin 
ifadelerini birer birer huhlsa 
etti. 

i.\f üddcinmumi bey ımıl'.c

akihen Nusır Beyin Kadriye 
1 !anıma yazdıgı mckwbu 
satır satır tahlil ederek •mck· 
tubun hiç bir fıkrasından 

maznunlara isnııt edilen sui
kast cürmlino tc~chhlis ma
nası istihraç cdilcmlyecc1ti ni,, 
ifade etti. 

i\lüddciumumi il bundan 
sonra kanaatini şöyf e huI:ısa 

etti: 
Muhakemenin ilk celsesinde 

muhterem mahkemenizin nazarı 
dıkkat \'e takdirine arzettiğim 
dc!ail meyanıııda mazmııılardaıı 
Kadriye Jıaııımm İst:ınbuldan 
Aııkaraya hareketini miitcakıp 

biraderi Nıısır bey hr:ı:fıııd:ın 

kendisir.e yazılmış bir mektubun 
müphem ve calibi şüphe fıkra
larını aynen okumuştum. Bu 

mektuburt sahibi Nasır bey 

aile hususiyetlerinden bal.solun

ması hasebiyle Jaub:ıli bir 
lisanla yazılmış olan bu mektu
f5un arlt' !erinin lıususiyetlerine 
vakıf olmıyanJar içirı vazıh bir 
mana ·ifade enemiyeceğini kab11l 
etmekle ticraber. m~ktubun hiç 
bir fıkrasından kendilerine isnat 
ejiJm sui kast cürmüne teşeb
büs manası istihraç edilıniye

ğini ifade etmiş ve mektubun 
müph m fıkraları hakkında şu 

izahatı vermi$(ir: 
1 - PekalA bilirsin ki,karar 

ve.reeeiitı işltrde muvatfak ol
mak için ben de elimden gele
ni yapmaia hazırım. Demekten 
maksadım şudur: Kadriye, An
karaya gitmeden iki bu~uk ay 

mui.taç cldıığu l':e~ :s,t:.z t.rıın 

vm~~~f.i kendisine vadein i~l ·m. 

.Mekt~liı.midm bu fti n il:! p t 

mes'elej.İtıl! işaret etınrı.: :stedim. · 
2 - J\ldın:t gt[tn ckhHğe ~t

şe&bil& etınl', kendi:ıi ••..•• fı!{ı'a

siı•Te ailemizin namı.ıs \ c :·a;
sjyctmi ihial edecek g~· rı m:t-ı 

rmr ha:c7-\etttn içtinap etmesfai . 
ta vs.iye etme { i&t:c.dim. 

Rnkara rakısı 
Çı i... mtmnun kalac::ık~~nız. I Jcr g:ızino Ye her 'bakkalda bulunur. 

deposu: B_omonti bira deposudur. 

satılık dükkin ll lsiah ve yanş encümeni ri
Çar~u.ruk~btrde Kakı'ar w - f ,,vasetinden : 

k.ağuı.da 48 11.cnl.Aralı cilk1'in 
satı~l:tır. T diplerin Üsküdar is 

lele caddtiiııde 27 nuHluL; ir l 
dük\:anı:la Ziya Beye milraca.lh. 

2 Ağııstos t':uma .l?' iınü üçüncü l ladic:tp koşusuna işt:rak tdt"cek 

3 - Senin bu fm~u t1ki k"'

rarın:t ve zati mulıakcmene m~ ~ 

dahafere Jıakkıımz ıo:.tur, rı:;

ı-a5ile zevci ile ola ı mi\n:ıs.cbe!
krint!e mi;dahttfe: c !t:ı.k~mm 

olmadığım iihaıu etrnr~i ım:

rat etmiştim ve kmdisini Jı3k:ı 

gi rd ·rği'~mü söy?ı m·~ im. le\·c ·
mu kendisine l§yıi<ı!e fükımığ" t 

muktedir olmadığından idi. 

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

föılısar 67 Nasip ö5 Alccylaıı 60 l\Gçiil•ceylfLn 58 Tayyar 55 S.":.
bah 53 Mazlum 53 \'c <lörJibcü ı·ıandic:ıp koşusuna iltirnk ~dc

cek Kapgri.ıe 62 .Miste!lget 53 D:ınan 53 Primrol 50 filosofi 
4Q Mavııka 43 kilo alac:ıklardıi. 

4 - Faile beyin ahvalin len 
balısedişim \'e teıı ıızli'.< y:ı p-:ı.

yim deme:,ten mı~ sadıın da, 

terakki ve terfiJıine çalışnı:ık 

üzeregitliği zevcinin kendisine 
karşı lakaydisiııi p,t~tcnmk ,.e 

eğer ayrılmağa l~arnr verecek 
olursa bu hususb ınua vcnette 
bulunacağımı ke;·d:sine bill!ir-
mckti. 

ihti15tlan memnu bulıınduk

lan sırai.b 1 l~mide hanımın 

pamuk içine koy:ıra!.: Kadriye 
lıaıııma gönderdiği mektubu 

pamuk içine J.:oymaktaki ıhak

s:ıdım ihtilattan memnu olduk
ları için mektubun Kadrire ha
nıma vusulünü temin olduğunu 

\'e mektup ıııünderecatı talim 
\ e telkin mahiyetinde olmayıp 

lfo1 riyc hamınm hu tı:klirt 
mi[na:;ip görmemesi iizc
rinc )"&ımzca p;ittiıini Hudc 
etmiş n bil' brinalJc ff:ı. 

(ksi alınan l Iil~-riyc hamm 

Kadriye hanın ın hu if~<k.ini 
te~ it ı.:tmi~tir ki, bu hadisi.! 
Kadrire hanım hakkınd:ıki - '""' 
şliphdcri ir.alc ~dece t ırnıhj

ycttedir. Binaenaleyh bu 
ihtirnal:\r nıızan iman ile tet
kik edildiği takdirde Kadriye 
hanımın mana~ır. harckctile 
1\a:.ır beyin yıızdıgı mektup
tan müte,·ellit ştiphelcrin mc
dc.ırı hükmohlbih.:cck bir km'
vcti ihra:.ı: cdı.:miycği te1..ahi.ir 
eder. 

~lcmuriyetimiz: Cemiyetin 
lrn1,urunu ihlal eden en ufak 
cürümlerin takiblJldC fevka
lade hassasiyetle hareket et-

rncği kendisine bir vazife 
bilirken hiiyiik halaskt\ra mi.i-

Posta telgraf umum müdür
lüğü levazlm müdürlüğnden: 

ı\lii!ıt:ılıtlcmin için jmaJ tttlrilecei> 2500 - 2700 takım 

Elbise ve ka~.ket kap\h ıuf u~u!ile nıünaİ,asaya konuimuştur. 
2 - 14 Ağustos fariMııdc ihaltısi kra edileceğinden taliple

rin ş.1rtname alm:ı::; için şimdldeıı teminat ye teklifnamelerlni 

ihtiva edccci< kıı.pfı :ı:ttfl:ırı tevi için ·de nırz'iOr tıırilıe müsadif 
Çlrşaınba giinfı s:ıat 14 tc h.taııbul yeni postanede ıııübayaat 

komisyonuıı:t mürac:ı:ıtları. 
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olarak bir merkep buluıımıı~tur. Sahibi bir hafta zarfında 

müracaat etmezse s:ıtıl:ıcaktır. 
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şahsi işlerinden dolayı sebebi~ tevccciti hain blr maksadın en 

İstantul EmvaU yet verdif:i bu hali kendisine 
anlatmak istediğini Jiamide ha· 
mm sCylarniştir. Netice! taıı~

atım şudur. 

Kadriye hanımın r;öster 
diıti sebep e ·in cheınrni\'ct-
~ .. 

siıdiği, nıunı:.ıilcyhanın rcbi· 
cumhur hazretlerine miira
c~·atmda ba~ka gizli hlr 

nıuksmh olduğu zannını ha;;ıl 

etmekte Ye ~asır her tara
fından yazılun mcktub,ın 

müphem Ye inıuk:\r fıkraları 

da hnsıl olan bu zan \ ' C 

şlipheyi takviye etmekte ise 

de lcra edilen t:ıhkik:ıt ile 
tebeyyün etmi~tir ki, Kad

riye hanım arzu \'c he\ es
lerine şiddetle merbut, ey ha
mü hayalata mağll\p bir 
mizaçta olduı;undan craHi 
hareldtında aklli mantığı 

h<\kim kıJmamakt<H.lır. 

Kadriye nımımm hareke
tinden bir gün sonra Nasır 

bey tarnhnJun Ankaradıı İs

tanbul meb\ısu Tevfik Kamil 
beyin haneleri adresine ya;r.ı

lan mektubun Nasır beyin 
im;r.a Ye adresini ihtiva et

mekte olması nazarı teem

müle alınınca tertip edilen 
bir sui kastı icra etmek iize-

re Ankaraya giden bir kim
seye bir gün sonra böyle 

bir mektup )'azmak, maksat

larının husulü için hiç bir 
fayda temin etmiyeceği gibi 

mürettep olan filin ika edil
miş olması halinde de e)e 

kuvvetli bir delil vermekten 

başka bir netice hasıl etmi
yeceğiAi kabul ~tmek kap 
eder. 1'evfik Kamil beyefcn
dirıin fıtırcmlcri l laytiyc 

hanuna retsicuttıhur hazret-
rerine ber:ı er 

uf; '.;: delilini hatta en ufak 
emaresini bile JhmaJ edemez· 
di. Şahadetlerinin lrnlil.sala
rını arzettiğim şalfüterde sui 

ka;;t hakkında delil ,teşkil 

edebilecek hiç bir şey söy

lememişlerdir. Ilcyanartarı, 

da\ amızla rabıtJları olnı1yan 

hadiselere taalluk etmektedir. 

Binaenaleyh, icra kılınan pek 

mnik tahkikat neticesinde 

aleyhlerine hiç bir dem r.ı

haşfül etmiyen nrnznunhırm 

bcraatlerinc lrnrar verilerek 

Jzhan adalet lmyurulrnac:ını 
talep ederim; 

Talepnamenin kmmtı sıra

sında Kadriye ! Tanım ye rli
fckası kendilerine ait kı,,ım

larda ara sıra bedbin olu· 

yorlar,. ara sıra gözleri gene 
limitle canlanıyordu. Netice 

beraatleri ttıh:bile çıkınca, ' 
Kadriye l lanım elindeki men· .. 
dilini ağzına götlirdii, ve du· 

daklnrına toplanan sevinç 
sayhasını gizle(H. Diğerleri de 
Nadld.c Hanım, başını hafif 
hafif salladı, güldii, gözleri 
yaşardı. Salonun içinde umu· 
mi bir fısiln b~şladı. 

- Bcraetleri istendi, be
raetlerl istendi. 

Diyc.n Bu haber derhal 
dışarıya aksetti. Daha heyeti 
hakime mevklinden çekilme
den haber sokağa . çıkmak 
üzere blunuyordu. Rels bey, 
kendilerine: 
-Mudafamız hazır mıdır, 

mtidafaartızı yapacak mısınız? 
Diye sordu. \fefik bey 

sah glinüne .kadur müsaade. , 
istedi, diğcr.tetj. de buna iş-' ' 
tirak cttiTer. _.l\Hidafıuılaf'it'IJ: 
salı günü J'apacaklıırdrr. Ka ... 
rann da o ıtün mhfmmt ~ok 
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Bunlardan başka bana bulur. Çünkü onca .. ı·· 
B. d ı • k o un-

{Ok kitap okuturdu. ız e ' cıye adar böyle l 
ki

,. 'k d.. .. şey er 
vığmlaarla Fransız ası·- uşunmemelidir. Fakat h 
" p k 1 . . en 
leri vardır. Volter, as a , emınım ki bir aşık sahibi 
Molyer ve daha bunlar gi- olmak çok iyi birş ey ... 
bi bir çokları... Her gün Belki insan onunla evlene-
bunların birini okuruz. On bilir de ... Ne ise bu benim 

yedi yaşına gelince (La için kabil olamıyacak. Çün-

Ro~fokolt) un (Maksim) le- kü parasızım, drahomam 

rini okudum. Bana hu es- yok. 
kileri okutur, fakat kendisi Eski ve yegane dostu-
zamanın kitaplarını takip muz Margi Roşrmont mu-

eder. Bu kadar okumnktnn ayyen zamanlarda bize mi-

başka beni el işlerile de safir gelir. Eskiden onun 

meşgul eder. Onca bir iti- büyük annemin aşıkı oldu-

kat vardır. Asil bir kadın gunu tahmin ediyorum. ikisi 

ne kodnr fakir. olursa ol- beraber olunca öyle tatlı 

sun mutlak iyi çamaşır musahabeler yaparlar ve 

giymelidir. öyle şen olurlar ki sanki 

Bunun için ben daima gençlik hayatlarını yaşıyor-

kıs ve yaz iç çamaşırı ış- Iarmış gibi .. 

]erim. Bazen düşünürüm; Birçok şeyler münakaşa 
insan zengin olsa, birçok ederler: Hayat ve felsefe 

kardeşleri bulunsa ve bir hakkında onlardan epey 

de aşıkı olsa... Bu düşün- şeyler öğrendim. Marki 

cc:ni büyük annem fena Roşrmont geldiği zaman 

tel h70 ( 1 are işleri 1971 (yazı iş er • tc grııfı r 

Samsun Belediye 
Rıyasetinden: 

~~~~~~~~~1~~~~'-
l ::z: ~ 

Mekôiihi d/Jge mubayaa/ Jtomfs• 

yonundan: Mülkiye mcktebinile 
•• yap~ ılacak olan tamı·r .. t aleni 

T . m munakasa usulile m~akasaya ı ürkiye iş bankasının i!! konuımuıtur. T•!ipierin şeraiti 
H 

::: anlamak fizre Yıldızda Mülkiye 
Elektrik fabrikasına lüzumu olan 16 ton makine )'ağının aleni amili ne ait hisse se - m mektebi müdürlfigüne müracaat 

şeraiti dairesinde 14-8-929 çarşamba günü Eaat 15 te lhnle i!ı! eylemeleri ve münakasaya i~ti-
edilmek üzere 25-7-926 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ·,.. netlerinin kayıt müddeti :: rak edecekltrin ihale günü 
ve kapalı zarf usulile münakasa"a konulmuştur. Taliplerin ı:f'raiü 1 o i=ı· 22 8 9 9 
anlamak ve ona· göre teklifatını~ yapmak fizere lstanbuld;~na- 1.iı ağustos 9 2 9 tarihin- ~~i ev~] J :emf~::ışe:~~ak~~~e~~:i~~ 
dolu ajacsı ilanat şubesine ve Cumhuriyet gazetesi idare müdü- a d b •t kt• H • d lij muhasibi mes'ülJük veznesine teS' 
riyetine veya Samsun Belediyesine müracaat eylemeleri irnn iİ e f ece ır • ISSe ar - ilı limile makbuz almaları ve ih~leniıl 
olunur. =ı lar bu tarihe kadar hakkı qi fmdıklıba güzel sanatlar akade-
:n:ı:::::::::::~···~-····-····----r.::::::·:-· .. - .......... _ I! ıifİ misinde yüksek mek ... teı.ier n1u· 
r:::::ım::r.ı!l!!!!i':füii!!!!lliffii!mmmı!i!l:1!!:lliô!ll!=::!:!!l!!!'.li!r:lll!iilim! I~ R Üç h an 1 arından istifade ilı hasebeciliğinde meUbbi 61iı• 
~ istanbul Tramvay şirketi ili! ı~· j!1l :ı~~~~~\.k:~:~~::"~~ ~~:ı 
0

1~ Otobüs servisi illl rıi edebilirler. ııı ;~.!~:·il:: :ı~~";~dar de••" 
1 

: • ·um:ım:~ sı::n:::ı:::::!!1• I:· • ===···:ı:::•!r-';:a:····· .••• .• rn;;ı .... :r.r.:·....-.····:::::::ı·--· "Bakt 1 1 o h s m~ııU f:fi . Müdfi:iyet, Beıiktaş Maçka tarikile &yoğluna rapteden r ::::.:::.:.:..:.,: • ·::::::-.:::: :z:E~ .. c!ili:Z!i!!:liif:iiU:i!füii:im H Or YO Og 0. S3R 81 !j 
m hır Otobus servisi tesis edildiğini muhterm ahaliye ilin • İstanbul mıntakası ma .. ! Bakteriyol?Ji labunıtuvarı 
U~f ~der; B~ servis Besiktaş vapur iskelesi .vasıtasile Beyo2lu Pek dakık kan tahlil!tı· 
fü ıle Uskudar ve Buğaziçi beyninde en sen muvasalayı temin adinmu""hendı•sıı• dı•nden. (vaserman teamülü) küreyvat 
=:i edecektir. ~ tadadı, tifo ve ısıtma hasta -

fit Hareket vakitleri: . OOmü~hane vil!yetinia Torul kazasının Görtin nahiyesinin Şıhh Jıkları teşhisi, idrar, balgam. 
m Beşiktaşta: Ihlamur caddesinin köşesi [ ŞıreetJ tiayriye Kızıl ot karyesinde kHn olup hükQmet malı bulunan Bakır madeni cerahat tahli!Atı. Ültra mikros· 

I::· fıkelcsinden 150 metro mesafededir. ] 1 - Madenin teslimi tarihinden itibaren bir sene zarfında ı·ı kobi ile frengi taharrisi, kan 
• Beyoğlunda: Harbiye meydanı 1 çıbanları ve ergenlik için U: < hareket htr 10 dakikada bir defa (200,000) llra sermayeli bir Türk şirketi teşkil edilerek hukuku husust aşılar. sütnine muaye-

i. Servı·s·. bu şirkete devredilmek. 1 i 1 ~. nes yapı ır. 

E·:ı Tatil nünlerinden mada sa"t 7 dakika 30 dan saat 2le 2 - lfk sene zarfında sahai imtJyaziyenin l • 1000 mikyaaın- f r: .:i b .. ..,;vanyolunda SultanMdımut il kadar da muntazam topo~rafik ve Jeolojik haritaları yapılmak ve eski i· türbesikarşısında telefon Is. gsı 
ı~ Cuma ve tatil günleri saat 7 dakik 30 dan sabahın 1 ne .. lma!Atın ve sathı arzın tetkikinden elde edilecek neticeler fenn1 C:mm:u:::a==m:ı::u:ısu::::tt::::' 

iHI kad~uma ve tatil ~ünleri hareketle her 7 daka bir defa ~~~z~:~~i~~:e~s~~ıs:~ ~:~~~:t~n:e~:i:~~:m!~~e İ§h!tme projeleri T;::;al;; s;:=~a bu gece 
mı vaki olacaktır· ' 1 Naşit dey ve hafız ahmed bet füi Servis stratll ve rahattır B 3 - kinci sene zarfında maden mevkiinden Gümüşhane, 
E:::.-::::::::::::::::::::::r.::::: ............ : ... n .. •!!•!::!HC::::-:::::::•:-·· ... ._!!t Tardas, Oörtin - Görele yoluna kadar yol yapılmak. lnces:ız hey'eti, konser, birinci ........ ···ı: .... ·-:·· ............ : : ::::::: :: :: c: :n::: :: ı ::::·ı: ......... ·······= .ı ••• ••••••• •••• .::n · ........... ••••••• ...................................... • .................... ;:=::::::::::::ın 4 - Üçüncü seneden itibaren asiarl (2000) ton cevher ihraç dafa [ Sihirli Murka ] komedı 

Bolı~esir uifaueti enconıeni ~Himisinden·. vesevkedilmek ve sevkedilmediğl takdirde bu miktaratelcabül 3.p. Varyete-Dans-Şantc 
1 eden kıymet üzerinden yCızde beş resmi nesbt ile mezkflr resmin 

Bahl::esir vilayeti firengi mücadelesi için lüzumu olan 6000 liralık 

Ncoıalvananla, 1000 liralık Bizmojenol ''e 300 liralık gafsaflyett zeybıık 
mü!tahlebl kapalı zarf usulile 15 - 7 • 929 dan 15 • 8 - 929 tarihine 

kadar mUnnhaaya konulmu~tur. Talip olanlann Şartnameyi öArenmek 

üzere encümeni vi]Aycte veya firengi mücadele tababctınc milracaat ey • 
lcmClcrl ilan olunur. 

YEDiNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

ı inci KEŞİDE: ıı AGUSTOSTADIR 
BÜYÜK 1KRA~U YE: 

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

liralık ikran1iyeler Ye 10,000 liralık bir 
n1ükafat. 

Du keşidede cenı'an « 3,900 » numara 
kazanacaktır. 

yüzde altısı nisbetinde techizat tertibi verilmek ve milli banka· 
Jardan birinin (10000) Jirahk teminat mektubu ita edilmek ve 
teşkil Ôlunacak şirketin temettüatt safiyesinden imtiyaz 
kararnamesine zeylen teati kılınacak şartnamenin ahkfi.mt 

maliye faslında gösterildiği üzere muayyen nisbetler dairesinde 
hfikOmete bir hfssei temettü verilmek şartlarile taliplerine ihale 
edileceğinden taliplerin 10 teşrini evvel 929 tarihine müs:ıdif 

Perşembe gilnil saat onbeşe kadar kapalı zarfla ve teminat mek
tubile azamt şeraitinin İktisat vekal~tl maadin umum müdürlü

j' 

1 

Temmuz 
Sefer: 22 Burç: Eset 

~üne itası i15.n olunur. 

[fil@] 

Salı 
- 1 Kızıl erik fırtına~ı 

Devlet demir yol- 1·~-Nam-u -vak-ıtlar-. -
1 1

. nl ~ Ôile lıdai! Aıot- Yaht fr11u\ 

arı ve ıma arı umu .. i +-•._s._ı2_.20_1_6, l-6 _ı9,_2s.;...~_ı.ı_9 _2. __ sı 

mi idaresinden: 
Pek demir köprüsünün yeniden inşası ve eski köprünün 

sökülmesi kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
Münakasa 7 eylül cumartesi günü saat 16 da Ankarada delet 

demiryolları binasında yapılacrktır. 

Buaün dolanlara blnı: 
Kıaı 

Yezdan Sanem 

GGniln natthati: 
Aç tavuk '.kendini arpa anbanod:ı 

sanır. 

Buıünkil hava 
Münakasaya iştirak edceklerin teklif mektuplarını \'e muvakkat 

teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar Umumt müdürlük 
Ü 

lliizgAr porrıız ve hava ek~eriycıle · 
kalemine vermeleri lazımdır. Talipler m nak;ısa şartnamelerini , açıktır 

lO lira mukabilinde Ankarada Malzeme dairesinden, lstanbulda •-~~ra~~c~~~~~~~ 
Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. M.sa'ul müdür: Refik Ahınot 

,gifı İngilizceden mütercimi: Güzin J\ Turi 

----------.... ~•4•~· .... ·~•..+•-411111 .. -'ıA=-------
büyük annem nisbeten en Vakıa ben şekere düş-
yeni elbisesini yemek zn· kün değilimdir amma ku-

mam giyer ve tuvaleti için tularının güzelliği beni 

( Hepziya ) yı odasında cezbeder. lBu ziyaretler se-

Qkadar çok kapar ki ben nede iki defa, haziran ve 

de hizmetçi ile bazt işleri kanunuevvel, her nerede 

yapmıya mecbur olurum. olursak olalım, mutlak va-
Marki b"ıze d . .. l . k aıma oy eye • l B d yakın g ı· B b . ı o ur. ura a genç ola-

e ır. era erınde rak yalnız "Küret,, ler var. 
( Teodor ) isminde bir de 
uşak getirir, Bunlar arkamızdaki ihtiyar 

y 1 komşunun oğulları; hiç bir 
an arında bir çok t.a 

bavullar ve k t l zaman insanı alakadar ede-
u u ar vardır. k h . 1 d Bunların içinde yalnız • ce şa sıyet er eğil. .. Bu. 

kinin prokalara bulundm;r- raya geldiğimiz zaman bi-
na em· · y U U• zi ziyarete geJdiJer. 

ınım. emek · · 
taktığı proka kıvnlmışıç~: Büyül:c annemin nezaketi 

levantalanmıştır. Yol elbi .. ve kibarlığı onlarla uyuşa-
mıyacağını çabucak her ikı" 

sesi ise daha aşağı cinsten. 
tarafa da ihsas ~tti. 

dir. Onun bizde olduğu " 1 v,e hasıl teklifsiz olma-
geceler daima ben erken d k 1 • " Hepziya d 
yatmak için odama gönde- b. 1 n nın a ır sevgi isi var s· . 
rilirim. Marki her gelişinde b kkal • ızım a m çırağı kend" . . 
b 

' ısının 
üyük anneme nadide ye • oğl l k u 0 aca ya~ta bir 

mişler ve bana da teker aşık.. Fakat ne de olsa 

getirir. onun her lakırdısile, her 

hareketile alakadar ve mu-

tehassis olan biri ya .. 
Bizim evin ve Lediston 

parkının sahipleri "Kareç,, 

isminde bir ana ve bir 

oğuldan mürekkep bir 

aile... Biz buraya gel-

mezden altı ay ewel 

tebdili hava için başka 

• yere gitmişler, zannedersem 

pek yakında gelecekler, 

gelsinler de nasıl insanlar 
olduklarını görelim. 

Fakat baııd Knreç ismi 

pek boş insanlar o1madık· 

}arı hissini veriyor. 

Büyük babamın 

buraya yakın olan 

ailesi 

Deyn-

. maüntte otururlarmış. Bü

yük babam da o ailenin 

genç oğluymuş. Şimdi kim 

bilir bu Tumurist ailesin

den orad..1 kimler kalmıştır. 
Biiyük annem bu akra
balarla tanışmak istiyor. 

~aliba fikri beni içlerinde 

en muvafık olan gençler

den birile evlendirmek. 

Şimdiki baronun ismi sir 
Antoni imiş. Ne güzel 

isim. 

Kışın geldiğini hiç iste
miyorum. Soğuk, rutubetli, 

rüzgarlı günlerden nefret 

ederim. Hava böyle bo

zunca büyük annem gibi 

snat on bire kadar yatak
ta kalmak istiyorum. 

Yedide kahvaltımızı e

deriz. Giyindikten sonra 

bir saat çalışırım. Ondan 

sonra oturduğumuz odanın 

ve minyatürün tozlnrını 

almak benim vazifemdir. 

Benden başkasına büyük 

annem itimat etmez. Saat 
onda gezmiye çıkarını. Bu

raya gelinciye kadar çok 

sıkılıyorum. Çünkü yalnız 

çıkmama müsaade yoktur. 

Hapziyayı beklemiye mec

bur oluyordum. 0 sırada işi 

oluyor ve ben de onun içİll 
hiç çıkamıyordum. Nihayet 

buraya gelince büyük an ' 
nem Royle - benim sevgili 

köpeğim • istediğim yere 
ne zaman istersem gitnıe· 

me müsaade etti. Onuııl9 

gezmekten ne eğlenirir11; 
k · D" tuhd aşarız, sıçrarız.. un · 

b 
.. 1ıe 

birşey oldu: Biz gene o 
. ti"' gezerken yanımızdan a •· 

üstünde avcılar geçtiler, 

av clbiselerile bazıları r.& 

güzeldi. içlerinde birini;. 

her tarafı çamur içinde ~·ı; 
duğu için zavallının dü~!llıı. 
olduğuna hükmettim. 

Tam önümüzden geçe 
r· 

.. . . k tıfl· 
ken uzengısı kop3ra ıı 

tdt.1· 
dan inmiyc mecbur 0 • 

Y - .. d k d' . bu ıı:ı· uzun en en mın O o· 
!ine kızdığı belli idi. ı:~ı 
giyi düzeltmek için ç ... • 

.. . . k rıc::tır 
aradıgını ceplerını D " 

masından anladım. ) 
(Bltı:ııe~ 


