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Petrol harbi! 'rY'unanistanda 
Amerika ile lngiltere ara· 

sında bir gün bir petrol 
harbi vuku bulacak mı? Bu 
sual cihanın istikbalini düşü
nen kafaları son zamanlar
da fazlaca meşgul ediyor. 

Bunun sebebi sanayi hi
barile Avrupaya faik bir 

vaziyete gelen Amerikada 
petrol endişesi ile mühim · 
tedbirler, hareketler görül
meye başlamasıdır. 

Amerikalılar çok fazla 
petrol sarf ederler; yapılan ' 

tetkiklere nazaran bir Ame
rikalı bir lngilize nisbetle 
(20) defa fazla petrol istih-

lak ediyormuş. Petrol sar
fiyatında göze çarpan bu 
israf Amerikanın istikbali 
ıçın büyük bir tehlikeyi 
tacil ediyor. 

1ltlihalakupolo,ç ha
riciye nazırhğını 

kabul etti 

Atina,5 (Apo)-M. Mt· 
halakopulos kendisine teklıf 
edilen hariciye nezaretini ve 
riyaseti nuzznr vekilliğini ka
bul etmi~tir . Matbuat M. 
Mihalokopulosun hariciye ne
zaretini kabul etmesini hay
retle telakki etmektedir. 

M. Mihalokopulosun An· 
karadaki Yunan murahhas· 
lan hakkındaki fikrini Veni
zelosa kabul ettirdiği yahut 
noktai nazannı tebdil ettiği 

zannolunuyor. 
Atina 5, (Apo)- Hariciye 

nazırı M.Argl ·opulos, Hesliya 
gazetesi tarafından Ankara 
müzakeratının müşkülata ma
ruz kaldığı hakkında neşre-

' dilen haberleri tekzip etmiştir. 

Fransız sefiri 

Galatasara>:ın atletizm bayramı 
Çok güzel ve muntazam oldu 

Haydar , yüksek atlamada rekoru kırdı 
Galatasaraylılar senelik 

atletizm bayramlarını dün 
Taksim stadyo munda yap
tılar. Bunu atletizm sahamı· 
zın en mu
vaffak teza
hürü olarak 
kaydediyoruz. 

Çünkü iyi 
tertip edilmiş 
bir müsabaka 
programı in
tizamla tatbik 
edilirken, ls
tan bulun spor-

muz 1.78 dir. 
Dün Semihten, Memet 

Aliden Besimden yeni de
receler ümit ediyorduk. 

....... 'i c:"' 

ken'disinıi tuttu. Ve yarışı 
beraberce bitirdil~r 

Dün kıymetli Besimin 
muvaffakiyet~iz bir günü 
·---..... · idi. Bunun se

bebini rnüsa· 
bakalann ter
tibinin verditi 

yorgunlukla 
beraber yanın-

da kendi de· 

recesinde kuv· 
vetli bir rakip 

bulunmama • 
sın da 

yız • 

dün 
800 

aramalı

Çünkü 

girdiği 
ve 400 

la ala kadar 
halkına kar
şı da pek 
zevkine eri· 
Iemiyen atle- koşularda ilk 

• 100 metroda Semih ~-Lif ı 'fl1 Hanunıar ara•mda •ur•t h 1 d tızm hesabına blrlDcl ıelirkeo ~unn at ettın e k09uıımdan bir intiba am e e en 

güzel bir gös teriş yapılı· Semih dün 100 ve 200 öne geçti ve genç koşuc· 
yordu. metro koşularda bu ümidi- lar içinde kendisini sıkıştı· 

Filhakika Amerikalıların 

l<endi memleketlerinde bu

lunan petrol mebaları fazla 
sarfiyat yüzünden yakın bir 
istikbalde tükenmek tehli
kesine maruz bulunuyor. 

Amerikalılar kendi ellerin
deki petrol menbaları ku
ruduktan sonra bu günkü 

sanai terakkilerinin başlıca 
esası olan petrolü hariçten 
tedarik etmek ıztırarında 
kalacaklardır. Hatta evle
rinde kullandıkları petrol

lar için bile ecnebi mem
leketler ile rekabete girme
ğe mecbur kalacaklardır. 
Çünkü Amerika kıt' ası ha
ricinde ne kadar petrol 
menbalan voarsa bunların 
hepsi ya doğrudan doğru
ya bugün lngilterenin elin
dedir, yahut lngilterenin 
kontrolu altındadır. 

Beyanatta bulunuyor 

Kont de Şambrön "ihti
laflar munsifane ve mu
vazeneli bir surette hal-

Dün Galatasarayın da- mizi boşa çıkarmıyacak bir racak bir kuvvet olmadığı 
veti üzerine Stadyomun kudret gösterdi. Evvela için pek iabii olarak fazla 
tribünlerini, balkonunu mü- muvaffak bir 100 metro gayret sarfetmiyordu. 

him bir futbul maçındaki koştu. Yayından kurtulan 

gibi dolduran seyirciler, bir ok gibi enfes bir çıkış- Bayram saat tam onbeş· 
te geçit resmi ile başladı . 
Askeri muzikanın çaldığı 
yürüyüş marşı ile bayrak, 
izciler kız sporcular, atlet
ler denizciler, futbolcular 
pek muntazam bir geçit 

yaptılar. 

işte bu vaziyet Ameri
kanın yeni reisi cumhuru 
M. Hooveri enziyade dü

şündürmekte olan bir me
seledir. M. Hoover acil 
bir çare olmak üzre Ame
rikada petrol istihsalatını 
azaltmak istemiştir. Kendi 

reisi cumhurluğu devam 
ettikçe petrolca zengin 
o]an arazının hususi grup

lara ferağ edilmesine mani 
olacaktır. Bu ferağ mua
melesi ancak hususi bir 
kanun i!e yapılabilecektir. 

Diğer taraftan M. Hoover 
petrol müs)ıılhsili olan kim· 
selere istihsalatı tahdit için 
aralarında anlaşmalarını 
şiddetle tavsiye etmiştir. 

Bunun üzerine petrol müs
tahsilleri aralarında konfe
f eranslar aktedcrek hali 

hazırda yeni istihsal mik· 
tarını teşkil eden (2, 700,000) 
varil petrolü (2,350,000) 
ne tenzil etmeğe karar 
vermişlerdir. 

Fakat bu kararın tatOi
katına gelince mesele müş-
külat peyda etmiştir. Çün
kü Müttehidei Amerika baş 
müddeiumumisi petrol is
tihsalatının bu suretle tah
didini tröstler kanununa 
muhalif görmüş, istihsalatın 
tahdidi kararma karşı gel
miştir. Bundan sonra M. 
Hoover kendi ismini ortaya 
koymaksızın yeni bir kon
ferans toplamıştır. Bu kon
ferans petrol müstahsili o
lan hükumetlerden teşekkül 
diyordu. Bu konferansa M 
Hooverin şahsi dostu bulu: 
nan M. Regna riyaset etti· 

lolunmuştur,, demek-
tedir · 

Bir kaç gün evvel Anka
radan avdet eden Fransız 
sefiri Kont dö Şambröiı 
ce na plan 
ahiren im- ı 

zalanan Türk 
Fran ız iti-
1:\fına ve 
bu safhada 

takip edenler için atleti- la başladığı koşuyu sürati· 
zmin de sevilen futbul ni kaybetmiyen bir takip 
kadar zevkli bir spor oldu- ve bitirişle tamamladı. Va-
ğunu gördüler. 

işte biz Galatasarayın kit (11,1-5) tir, fak•t koro-
nomctrolarda bu müddeti 

dünkü bayramını evvela 
halka atletizmi sevdirmek (11) saniye olimtk tesbit 
noktasından kıymetli bµl· edenler de vaar.. Şonr 200 
duk. Sonra da yukarda ICay· de Mehmet Ali ile beraber 
dettiğimiz gibi muntazam (23, 3 5) gibi iyi bir derece· 
bir proğramın önümüze ye yetİ§ti. Ve eğer bir az 
serdiği müsabakalar güzel evvel 100 metre koşmamış 
ve heyecanlı geçti ve bu olsa idi bize bu koşu üze-
bir de Türkiye rekoru kı- rinde yeni bir Türkiye re· 
rıldı: Yüksek atlama şam- koru verecekti. Samihin 
piyonumuz Haydar zaten çıkışı gene çok ml\vaffaki· 
kendisine ait olan rekorun yetli idi, en önde uçuyordu 
üç santim fevkine çıktı. Ye- fakat 150 metrodan sonra 
ni yüksek atlama rekoru- geniş adımlı Mehmet Ali 

Müteakiben ortada dizil
diler yaşa bağırdılar ve 

dağıldılar. 

Bundan ~onra müsaba
kalar başladı. Sahanın va
ziyeti muntazam çizilmiş 
beyaz çizgiler, atış mesa
felerin uzaktani güsteren 
tesisat müsabakların neta· 
yicini ta kulağımın dibinde 
[.Alt tarafı 3 Uncn sa~ ıfamızdadır) 

Kont dö Şamh.< 

fik riiştü l>c) le imza etti~i-

miz metinler, yakında Anka- Devlet matbaasındakı' suı' ı'stı'mal rnda ve Puristc aynı zaman-

da ncşredileccktir. Bunları Maarif vekaleti heyeti 
okuyacak olan efkarı umu· teftişiye reisi Rıdvan Nafiz 
miyc bu hususta hükmlinli beyin bir kaç günden beri 
verecektir. Den, bu itilftfların maarife merbut bir mües· 
her iki hükumeti de mcm- sesede vukuu iddia olunan 
nun edecek mahiyette oklu· mühim bir suii istimal tah-
ğuna kmıiim. kikatile meşgul olduğunu 

Bu su retle, bizatihi, kcn- yazmıştık. 
dilcrinc atfedilen vahameti Aldığımız malumata göre 

haiz olmıy:m fakat, bununla bu müessese Devlet matba-
berahcr uzadıkça tahri~kar asıdır. 

bir vaziyet ihda~ına müsait Ankarada ali makamata 
olan ihtilMlar muns:ifane ve vuku bulan şikayet ve ihbar Devvt pıatbaaM binası 
muvazeneli bir sureti halle üzerine Rıdvan Nafiz bir kısmı isticvap olun· 
iktiran etti. Bütün bu mü~kii· bey sureti mahsusada muşlardır. 
lat artık buglin halledilmiştir. bu işin tahkiki için şehri- iddia olunduğuna göre 

l f mize gelmiştir. l 
Hudut ~iınem i eri hudut ihbar edilen sui istima 

h d t k l Heyeti teftişiye reısı, k rejimi, hem u u ınınta ·a a- çok mühim bir ye una 
maarif müfettişlerinin işti· D 1 

rın teftişi, müscU:lh çetelerin baliğ olmaktadır. ev et 
rak ettiği mühim bir içti-

tcnkl· ıı, göçebelerin k?ntrolu, matbaasının sermayesi, mü-
mai müteakıp tahkikata 

aksayı hududun siyast v.e vaz'ıyed etmiştir. tedavil semayeye kalb-
iktısadl reı'imi gibi muhtelıf E Ik edı'ldı"kten sonra bu mües· vve i gün ve dün 
meseleleri tanzim eden bu Devlet matbaası kuyudatı sescde usulsüz bazı mua-

husu~i itilaflar, Fethi beyin tetkik edilmiş ve miiesse- melat cereyan ettiği ve 

<ki Anka.rada bulunması bu seye mensup memurinden bazı yolsuzluklar olduğu 
itil:\Uarı teshil etmiştir ) şu 
esnada, Pariste 1\.1. Briand He itibaren en dostane bir bis telif meseleleri .birlikle görü-

ile meselenin hev'etl umumi- .. kc os" terdi,.; ihata ve 
miizakcresine başladığı dost- J ~ur n, g r,• 

Yesini halletmeye karar ver- vusatı nazarı sena etmeden 
luk muahedeslle tetevvüç 
edecektir. diler. geçemem. J Iiç bir müzakere 

Türkiye ve Suriyedeki Şunu da iyice yazınız k.J, ve mlinakaşa bu derece dos-
cmlAk işlerinde, her iki Türkiye hariciye Veldli Tev- tane bir fikir ile dev:ım 
hiikOmet gelecek eylülden fik Rüştü Bey Fendinin, muh- etmemiştir. Düşününüz kJ, 

1 '"""'ği=. = =-h=-a-ld_e.:.:==r==ei=s=i c=u=m.:,,hu=r=u=n==m=üd=:=d=:=e=t=iç=t=im=a=ı=n=ı z-=te=;=h=;=ir=e=t-==tı=rarak istihlikib tahdit 

noktai nazarını kabul ettir- miştir. etmek ıeklindeki projesi 
mek mümkün olmamıştır. Binaenaleyh M. Hoove· fiiliyata geçmemip. Bil-
Onun için konferans hiç bir rin petrol iatibsalatmı azal- ikiı istihsalat. artmakta, 
karar vermeksizin bili tarak. binnetice fiatlan ar- etrol sarfi ab da 0 nis-

iddia edilmişti. Aldığımız 
malumata göre ihbar edilen 
sui istimal bilhassa kağıt 

münakasalarına ve makine 
mübayaatına aittir. Matbaa 

tarafından satın alınan 
kağıtlar için açılan müna-

kasalarda teklif edilen en 
müsait şeraite rağmen 

daima bir müessenin ter· 
cih edilmesi nazarı dikkati 

celbetmiştir. Diğer taraftan 
geçen sene Avrupadan sa-

tın alınan makinelerin mü· 
bayaasında da usulsüzlük 

görülmektedir. Fabrikalar 
arasındaki rekabete rağmen 
makinelerin muayyen bir 

müesseseden yüksek fiatla 
satın alındığı iddia edil
mektedir. 

Tahkikat henüz iptidai 

safhasındadır. Bir kaç güne 

kadar inkişaf edeceki an

laşılmaktadır. 

( imza edilen itil.Hın ehmmi
yeti buradadır ) düşününüz 

ki diyordum, Ak denizden 

Oicleye kadar, hudut kat'1 
SÜrette tahdit edilmiştir. Ve 
bu aa'her iki tarafın müce
kıibil hüsnü rizasıyla.,, 

l>ette çoğalmaktadır. 
Tabii bu vaziyeti göz ö

nüne getirenler Amerikada
ki petrol menbalan bir za. 
man sonra Amerikalıların 

"Bir Yılda Açan OL 
"V akt,, ın yeni tefrlkas~ ~ kader 

c AdW Kay~deo Ad.111 > tefrikllJIJI blrbç r:-.. 
bttlyor, Kartlerımi tir~ ıaer~ obn~. Y 'it ~ 
~ tyııl bypıolle bir bııh -ti:!!'~ .ı..ı 
taımi cBtr Yalda Açafl Gut> dur, vrilmitti• 
efra~adu Caztp Nı.ırt H. tarafından çe 

Şamda başlıyan he~ı 
• anda yaynı•ı ve 

Neşet Beyin ş6hr~tfnl az zam RabbiJl'ul 
bu ş6hret Arabistanda 

derecesine varmıştı 
Nqet mızrabı bırakınca s rt 

yazı masasile 1f tezgihııun 
yan yana durduğu bir oda. 

. Duvarlarda ipekle tılenmlt ~ 

ve pençelerı 

açık azgın bir 
kaplan tablosu, 
kırlangıç yuva· 
aını gösteren 
ba2ka bir lavha 
ile karıı kıu~ıya. 
Ön taraf takı 

1 nstüne ilhamını nakft<lea 
aAaç ar san'atkirdır• 
birkaç ccpheh l- r 

Bastonları ayn 
' ayn birer san • 

at eseridır • 
Papatan, f ), 
aslan kaf ala
nnda o lnce 

ruhun çapraı k 
hislc-rl okunur 

çıplak duvarda 
sazlar, onlarıo 
yanında da 
bastonlar asılı. 
işte Neşetin Neşet B. 

ama, sakın yolları Şama 

Kendisi' Uıak b 
halis bir Tark· 
tnr. Asker ba
basile diyar 
dıyar geıerken 
şrnllt. partakal 

toplanmıı adi bahçelerinden 
hassas hava 

odası. Bastonlar 
bunları pazardan 
sopalar sanmayınız. 

dağılan olgun, 
onu birden btre 

aarmıtb· kiye 
Billün ailesi erkln;.:adır J 

[ Alttarafı 2 ın~_cı_· _ .. _Y'__..__.I 
, __ .. ____ ..... ...-.-· 

........... ---·--·-·---·- Biziınkile,! 

Onların her biri san' atk!n· 

mıun uçmaktan yoruldukça din

lendiAl kartal tilnekleridir. 

Hakkı Suha Bey 



Rus arın Berlin sefarethanesi mahzenler· nde ci 
Berlindc çok şoy m dikkat 

bir muhakeme 
Bertin, 4 ( A. A.. ) Sahte vesikalar 

imal Ptıniş olduğundan dolayı hakkınaa 
adlt takibat yapılan Orlofun nıulıakeme
sinde ınüdafaa vekili gazetelet·e nazaran 
Sovyet sefaretinin 1nahzenlerinde 1924 se
tıesinde cereyan eden vukuata, orada ihti
lal aleyhtarı üç meınu1·un öldı'iriitnıüş ol -
duğuna ''e harici ezmenıleket inıtiyazı do
layısile meselenin zabıta tarafından takip 
cdilmenıiş olduğuna telınih etnıi~tir. 

Viyanada müthiş bir fırtına 
Viyana, S (A.A) - Dün gece 4ehirde müthlş bir fırtına 

çıkmış mühim hasaraıa sebebiyet vermiştir. On kişi mecruh 
olmuştur. Bir ağacın yıkılması neticesinde blrj kadının kalası 
patlamıştır. 

Bahrı muhiti geçmek için yeni bir teşebbüs 
Ghicago, 4 (A.A) - 1kl tayya~d ve üç yolcu ile Ber

line müteveccihen uçmuş olan • Untln Bowler ,, namındaki 
deniz tayyaresi e~-vell llk merhalesi olan " Michlgan ,. gölü· 
ne ve müteakiben Ontarlo gölüne inmiştir. 

Üsera konferansında neler konuşuluyor? 
Cenevre, 4 (A.A) - Esirler komisyonu, mecruh ve ya 

hasta olduğu halde düşman eline dilşen esirlerin esir addedil· 
memesi hakkında İtalyan murahhasları tarafından yapılan 
tekilli illi bir komlsyna havale etmiştir. 

Portekiz kabinesi istifa etti 
Uzbonne, 5 (A.A)- Kabinede vukua gelen nokta! nazar 

lhtillUan do!ayısile başvekil kabinenin müşterek istifasını ver· 
miştir. Reisi hükumet istifayı kabul etmiş istişarelerine baş· 

lamışar. İstifa eden nazırlar buhran halledilinciye kadar 
işlerine devam edeceklerdir. 

Yunanlıların Sırplara verdilc)eri serbest mıntaka 
SeU.nik, 5 (A.A) - Yugos!Avya serbest mıntakası h:ıkkı ı

dakl mukavele merlyete glnniştlr. 

lngilterenin yeni Cemiyti Akvam murahhasları 
Londra, 5 (A.A.) - Resm"o bildirildiğine göre, Cemi

yeti Akvamın önümüzdeki meclisi kebirinde lnglltereyl tem· 
ııll edecek murahhlilar meyanında b~vekil 1\1. Makdonald 
ile ticaret nazırı M. Wllyam Craham bulunacaktır. Bu iki 
zat, müzakeratın ancak bir kısmına iştirak edeceklerdir. 
Diğer murahlaslar, şu zatlardır: Lord <Acil, Sör Cecil Hurst, 
M. Dalton ı 1m; Swanwl.ch, Mm. HamUton v M. Phllip. 
Lord Cecll, tahdidi teslihat ihzarl kc,mlsyonunda da lngllte· 
reyi temsil edecektir. 

iranda zelzele oldu 
Tahran, 4 ( A.A ) - Maztndran mıntıkasında B&hrifaris, 

Eşref ve Amut ıehırlerinde ılddetli :ı:elzeleler olmuştur. 

V arşovada feci bir kaza 
Vırıova, 4 (A.A) - Podgog istasyonunda manıvra yıpan 

PliklonJa ~inle~ilimiz san, o~arlar Paneal 
Sabık Yunan diktatö-

(Üıtaralı birinci sayıfamııdadır) 

hem meftun hem aılna insan· 
!ardan mllrelı:lı:ep olduğu için 

kıılıldannda akort vardı. Şamda· 
ki evlerinin lı:omtulan ut çaldık
ları için sekiz ya,ınılakl Nete! 
kabına sığmaz olmuştu. Aıkı 

nihayet öyle bir dereceye 1!el· 
mlfll ki bir gün hııftalıklann· 

dan blrlktwdiği DCf mecidiycyt 

bir utia ~flirmit ve hocuıt 
mtt\e b"§lamlflır. Ruhundaki 
lstidot ou iki büyük kanat aç· 

mqb. Pek u bir zaman sonra 
iı<llçillı: vdin n şöhreti semtten 
mahalleye, mahalleden bütün 

tclıre yıtıf mıt ve bet on sene 
içinde lıv filbret , Suriye, Irak 
ve Murın fcuanda «Rabbül'ut• 
dereceoiııe vormııtı. 

Hocau olııııdığını ıöylcmlt· 

llm. B1111a kCM!isl daımı tilkre

der. Mıznbındakı hl18uılyctl , 
beliti d bu yalnızlıııa borçludur. 

Ne,eı belki de ini hır lıe· 

veııle ulcerl;ıe ı,tahlanm!f, lıntilıan 
vererek tabur ltluplıaıle T rabluı 
pbe gttmiftlr . Menfiler ~e 
h.Anyanıklorla dolu olan o muhit 

HD "atlclnn ruhunda leyizlı izi« 
bırakaı11tı. Anadilı gibi l<onut· 

11 ıırapçanın edebiyatile 
dmn, eııoflı ı,tıptı, satını cılı

lamıı, onu qslılık mtttebeıiae 

çılı:armıttır. 

Bir giln geldi kı •ub artık 

Netctin ruhunu doyurmat oldu. 

O, daha beli#, daha Asi, daha 
cotlı:un 1etli bır aletin ihtiyactle 
kıvranınıya b3f)aınıttı. N~tkAr 

ifte lıv sancılarla doAdu.Şerare, 

garaın da öyle .. Yüzlerce kon· 

ser ve onların Türk, Arap mat· 
b11auadaa tovlad~ alkıı bır 

arayı ııctirilıne lcoca bir eser 
meydana gelır. 

Gramofon plaklannııı sayı•ını 
bilmiyoruz . Fakat belli batlı 

marlı.Jorııı hepıl onun parçı· 

larıle lı:oleiılyonlannı zengin
lqtirmiJlerdir . 

Üııadın bır çok btelerl • rünün muhakemesine 
marı)an var. Kendisi •Taksim 

notası• ısımlı bır eserin de sahi· başlandı 
bidir . Bu , ayrı bir koldur . Sabık Yunan diktatörü 
Üzerinde uıun müddd ~urmıya Pangalosun muhakemesine 
değer. f.ler memlekette cıddı I temmuzda Atinada baş
btr musıkt mecmlıaıt olsaym !anılmıştır. Mahkeme iyan i
kalem ve ilim •ahıplerimlze sağ- zasından 3 ki~iden müteşek-

kildir. Pangalosla birlikte lam bir münalı:..- me\7.1111 
sabık Maliye nazın Tantali-

olurdu. Bu oolcta lçlıı Neıete des, sabık Muvasalat nazın 
eltın ınadalya inha edilmlflt · Tavolaris, ve devletin leva-

Nefdlıı huouıı!yeU, ınırrabmın zımını sui istimal ile rnu-

fevka!&de ııOnıt ve leıu.etındedır. nun iki sabık nazır rnuha· 
Arabm lıan çere nağme !erini keme edileceklerdir. 

büyük bir aadalı:atle tellere llly· Sırplar niçin kızıyor? 
!etmesini lltlır. Sofya 4 (A.A) - Radslavof 

Şımdl tütün inhisarında mi- affı un,umisinin VugosUyada 
tevazl bir ııle memuıdnr. Eslcı nıcnuniyts:zlık tcvtit etmrkte 

olduğu lıabtri'li mUIAlta eden 
ıaik ve tıkralc ruhıı gam bu-

gaıeteler Bulıı:ar hüktlmctinin 
luılarıle yüldn görilnilyor. Bu insani ve civanmerdane dnygu-
küskün semada baıen gene ze· lalara tabi olarak yaptı~ bir 

lcı ve ılham ıenlikletlnln rınl· harckttirı iki kom11u devlet 
t\lı n c:ooltun geceleri olmuyor arasındaki mlınasebatın norma· 

lleşmesi ·e mani olacak jekildc 
de2fl; fakot bu geceler pek ay; ırı tefsir edilmesine hayret 
seyrel.. Ntfdl bu telıap, yıldız etmektedir. 
ve 1ımtclc dolu gecelerden bat· Bulgar afetzedeleri 
ka ı.amanlarda seyretmek hakiki Sotya, 4 ( A.A ) - Kral 

çehresini pmemek demektir. Boriş fryezandan muztarıp 
Evinde sulan, elitlerıle ıı&ıül olmuş sahaları gezmiş ve al· 

lelere muavenette bulunmllş· 
a-nıtur. O~lu Şe,.kct, onun 

d da 
tur. 

canlı bir eotti ir. Keman bir 1.-----------""11 
giln onıın da engin bir ;;lırttle Yarım asır evel~i 

yül<seldiğinl göreteiiz. Bu, ve- V AKIT 
ruet bnunlarınıll nıes ut bir 
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listadane rameden Nttct ka· 
lemi de ehliyetle kullanır. Bes
telerinin hemen hepıinİ kendi 
gilfteler. San'atkAnmıt, flmdı 
en olgun ve ergln bir Ytlflnda· 

dır. BU\jln pürüzlerden kur· 
tu\mut aan •at ıaar yıh\n en ge.. 

nlt ulu~lara bakan penceresini 
bulmuıtur. Kendi gilnlonn bu-

lın adamdan daha bahtiyar 

bilmem başka fani var mıdır? 

~ 

Resmi: altın ile ııikket 
nuhasiye beyninde olan 
farkın bu günlerde gene 
terakki etmesinden do· 
layı etmek fiatının piya· 
saya göre zammı et· 
mekçiler tarafından isti· 
da olunmasıyla usul ve 

kaidesi veçhile akça ve 
dakik fiatı bittahkik 

meclisi emanete yapılan 
hesap ve muvazene ica· 
hınca etmeğin fiatı o
lan yüz beş pareye bet 
pare zammı lazım gele· 
!erek mahı hali ruminin 

bir lokomotif bir yofc:u treni ile müsademe etmiştir. On beşinin l===================-===-=-... 11 
;.aı'ıycde kcnfHaı s rrq,.ramırııı l:ariciııde kalacae11oı yazmak- yirmi dördüncü pazar 

yarası vahim olmak Ozere 55 yaralı vardır. 

Hala borçlar meselesi 
Paris, 4 ( A.A ) - Maliye encümeni taraf:ndan kabul edilmiş 

olan takrir, Vqingtcn itillfını, Fransanın itilafın natık okluğu 

tcdiyat beynelmilel mukavelelere mlistenidcn al•cağı paralarla 
yapacağı kardı ile tudik etmesi lıususuhdı M. Doumerıı;ue 
5ll11ılyet verecrktir. 

Paris, 5 ( A.A ) - Pöll Parizyen eazetetesi, önünıüıdrkl 
konferansın mevki, tarih ve usulil miiz:akeratının birkaç gllııe 
. ;adar tubit edileceğini ve maamafih Sarr meselesinin sureti 

taJır. gününden itibaren et-
Va~iı ıgton, 5 (A.A) - Ticaret odasının ıılJiirl el~bı olan mekçi etmctinin yüz on 

Vorld Tra<l t gazettsi, banker lemcııdun b· yneln,il . I tediyat ve simitçi etmeğinin da-
hakkı ıdaki bir ma,.altsiııi neşretrnı;..,tedir. hi bermutat on piıre 
M~ınıaılcyh [.u nıakal•sinde ba,.bnııı mu v .. J.kat bir müessese noksanile yilz pare ba-

olmaması bilakis beyıtelnıilel ticareti ve mail muameı:tı trs!ıil kır akçeye satılması ka-
eden daimi bir ıı uavin olması l!zım gtl.1ii!iııi yaııı.a•tauır. rarlaştırılmış olmasıyla 
« Vorld • gazetesi. bu nınkalevi müttelıillei Amerikanııı beyne!- ilinı keyfiyete iptidar 

milel bankaya runtc ı ; ş ılrakin i temin için Nevyork bankaları 1.__o_l_u_n_d_u_. -------ıı 
tırafından açılacak nıü r cleieı ı hı başla· gıcı ~dJetmfktedir. 

• ayetler mı yapılmış? 

Z~bıt~ 
Süt UNU 

;ğf al ••• 
Bir genç kadın polise müracaat etti 

Kadık.öyünde bir mobil
yeci baklanda zabıta tehkikat 
yapmaktadır. 

Evi! olan bu zat bir iddi
aya r;öre Mührdarda oturan 
bir ntütekaidin kızını izdivaç 
vadlle kandırmış, Adaya gö
türmüş, beş gün ve gece be-

Bacafı kırıldı 

Bakırköyünde oturan ço

rapçı Arif, 646 numaralı 

tramvay arabasından dümüş 

ve sol bacağı kırılmıitır. J\fec· 
ruh hastaneye kaldırılmışnr. 

Ahbap çavuılar! 

Galatada Şarap iskelesinde 

kahvecilik eden Hasan, Şa
ban ve Kahraman bir kadın 

yüzünden kavga etmi~er ve 
Kahraman sol kolundan hafif 

surette yaralanmıştır. 

lklalde Salih amma! 

Topanede kışla altında 

leblebiçl çırağı Salih rıhtım 

caddesinde şoför Salibin ida

resindeki 22 numaralı kam
yonun altında kalmış, başın

dan mecruh olmuştur. 

Süblime içti 

Dolapderede Ferahiye so
kağında ( 40) numaralı evde 
oturan 34 yaşında Madam 
Evantlya kocasısın kendisine 
barit muamele göstermesin
den mütecssiren süblime 

Jçmlş ve tedadivisi için has

taneye kaldırılmıştır. 

İkı kahYccl arasında 

Taksimde Bilyük Duvarcı 
sokağında kahveci Eyipll 
i\lustafa ile kahveci Rlfat 
bir kadın yüzünden kavga 
etmişler, Rifat tabanca ile 
Mustafayı sol memesi Uze
rindcn hafif surette yarala
mıştır. Carih yakalanmıştır. 

Az çok meselesi 

Kadıköyünde Kurbalıdc-
rede harnurkilr Dun;un ile 
arabacı Bahaettin bir araba 
ücreti yüzünden kavga etmiş
ler, birbirini fena halde döğ
müşlerd!r. 

raber kalmışlardır. Bundan 

bir kaç gün sonra genç kız 

iğfal edildiğini, mobilyeciniıı 

ev.il bulunduğunu öğrenmiş, 

polise müracaat etmiştir. 

Tahkikat devam etmek· 
tedlr. 

Kansını döfdü 

Ayasofyadı Caııkurtaraı:dt 

oturan Tütün inhisar idaresi 

katiplerinden sıbri Efendi n· 
lid~si Cemile ve hemşiresi 

Mira~ haııımlarla birli\te ayrı 

yaşıdığı zevcesi Saime hanımın 

evine gitmiş, zevcesini "öğınll~ 

araya giren üvey kızı Cahideyi 

de sol göz:inden yaralamıştır, 

Hınızhk 

l'eriköyünde B ıha bey soka· 

ğındıı 16 numaralı Şakir Efen· 

dinin evine Osınan isminde 

birisi girmiş, 76 lira ile bım 

eşya çal rak kaçmıştır. 

Bir hınu:hk ı.laha 

Pangaltıda Ropen E!enJinin 

evine cvdki gece iki hırsız 

girmiı, bazı eşya çalmı~tır. 

Bunlardan Mehmet yakalanmıt 

tır. Arkadaşı Zcynetullah aran

maktadır. 

Maçkapalasta yangın 

Dün sabah Nişantaşında 

Maçka Palasta ikinci katta 

1\1. Titkonun dair~sinde yan

gın çıkm~ sirayet etmeden 

söndürU:müştUr. 

Bir ka Vll'anm netlceıi 

Osküdrdıı Valdei Atik ma· 
hallesinıJe 8 numaralı evde 

oturan baytar binbaşığından 

mütekait Ali Rıza Deyle 

he~ire$lnin damadı Toptaşı 

tUtiln deposunda kAtip l\lesut 

Efendi ailevi bir meseleden 

dolayı kavga etmi~ler, Mcs"ut 

Efendi Ali Rıza Beyi tehi!· 

keli surette başından pra

lamıştır. Mecruh hastaneye 

kaldrılmıştır. Curih kaçmı~tır . 

"Vakl,,In 6 Temmuz 1929 v ~ n... k 
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kimi ütü ütülüyor, Ane lene biribirlerinin tırnakla· ile Ali Rıza beyi misafirle- Bunların içinden iki na-

es1<i bir zımb.ı makinesile rını boyuyorlar, cımbızla re çıkarmıya da başladı: muslu adam seçmiye gay-

renkli uçurtma kağıtların • kaşlarını yoluyorlar, dilıiş· - Sansar gibi tavan ara· ret etmeliydi. Zaten ço· 

dan konfeti kesiyordu. lerini dikiyorlardı. larında dolaşacağına insan cukların gözgöre ziyan 

Hayriye hanıma gelince, Ali Rıza beyin anlama· içine çık. Eve gelip giden· olup gitmesine mani olmak 

0 gene kollarını sıvayarak dıtı şeylerden biri de en !er arasında Leyla ile Nec· için şimdilik bundan başka 
mutfağa giJiyor, bayat f. acı sefalet içinde kıvranan layı istlyenler var. Babala· çare de görünmiyordu. 

· k ve b" b" t · · b d 1 ? S Ali Rıza B. evla"t hatırı rancalaları yarıp peynır I· ır ır enııı yiyen u İn· rı eği misin on sözü 

rınt:ları , yahut margarin sanların eğlence saatı ge- ~öyliyecek sensin. Bu adam- için bti felakete de kat-

yağlı sanduviçler dolduru· lince birdenbire her şeyi !arla konuş, ahlaklarını, meş- landı. 
yordu. Kadınca~ız bu iştÖ unutmaları, hiç bir fey ol· replerinl anlamıya çalış. Ba- Artık davet akşamları 
bir gazino büfecisi gibi mamış gibi gülüp eğlenmi· balık vazifelerinden hiç bi- o da oyuna çıkacak bir 

ihtısas sahibi olmuştu. Bir ye b~lama!&rıydı. rini yapmadın. Bari bunu aktör gibi bir köşede ha· 

kaşık siyahhavyarı zeytin ve Demek çocukları hissiz, yap.~ zı5lık yapıyotdu: Kondura-

sardalya bağirsatile karış- haysiyetsiz, çingene gibi Ali Rıza bey bu sözleri lııırını boyuyor, pantolonun 

tırarak nefis havyarlar ya- bir şey olmuılardı. pek yalnış bulmuyordu. paçasından sarkan iplik-

pıyor, eski davetlerden Jca. A:I Rıza bey, bir şey Darılıp bir köşeye çekini· !eri makasla kesiyor , 

lan kadeh artıklarını çürük sliyelemek istedikçe cevap lecek zaman değildi. gömleğinin yırtıklarını bü-

yemiılerle kaynatmak sure

tile likörler yapıyordu. 
Bir gün evvel sabah saç 

saça, baJ başa kavga eden· 

lıır bir gün sonra güle eğ. 

hazırdı: Leyla ile Necil ne de yük bir bikkatle kravatının 

- Ne yapalım, keyfimiz- olsa evlatlarıydı. Madem ki altını sokuyor, Nçını ıa· 
·'en detil ya •.• Kızlara ko- eve gelip aldenler arasın- kalıAı fırçalıyordu. 
c:a bulmak lazım... da onlarla evlenmek flk. Ali Rıza bey eskiden 

Hayriye H. bu behane rinde olanlar varmış. vilayet meclisi idarelerine 

girerken aldığı ciddi vazı· 

yetile içer( girince kızlar 

pullu, boncuklu tuvaletle· 

rinden çıkan çıplak kolla· 

rını kanat gibi sallayarak 

koşuyorlar, ıımarık çığlık· 

!arla: 

- Babacık... cic:i küçük 

babacık diye boynuna sa· 

rılarak bir koltuğa oturu· 

şuyorlar, bisküviler, sandu

viçler getirip zorla aizına 

sokma§'a çalışıyorlardı. 

Misafirlere karşı bu ne ' 

iğrenç sahtekarlıktı: Ali 

Rıza B,kızlarını biraz evvel 

kuliste itip kektıkları ihti

yar bir aktörün perde açı· 

lınca rol icabı öpüp kok· 

lamağa başlıyan tiyatro 

kızlarına benzetiyor. Hem 

onlardan, hem kendiden 

iğreniyordu. Ne yapsın ki 

bir çok şeyler gibi buna da 

tahammül itmeğe mecbur· 

du. Bu mesut aile kome· 

disini oynamak suretile 

davetliler arasından -;ocuk

larırına belki bir koca av

lıyacaktı. Yalnız şu vardı ki 

evine girip çıkan bu alay 

alay erkekler içindP. insana 

benzer tek bir çehre gÖ· 

tünmiyordu: On ıekit, yirmi 

yaşında terbiyesiz cahil, 

küstah mahalle çocukları 

kimi kumardan, kimi ka· 

dından, kimi büyüle borsa 

v& ticaret manavralarından, 

kimi yediği ve ya bekle-

diği büyük miraslardan 

hayret verici yüzsilzlükle 

bahseden çeşit çeşit ser· 

s~riler... yıprak kokainci, 

şişkin ayyaş çehreleri... sırf 

gafil kı:ı çocuklarını kan· 

dırmak için aileler içine 

sokulmuş ihtiyar tilkiler ... 

Ali Rıza bey hiç bir şe

yin farkında değil gibi bir 

köşeye sinip oturduğu hal· 

de bu çehrelerin iç yüzünü 

görüyor, kızları onlarla tek· 

lifsiz, teldirsiz konuşup şa· 

kalaştıkça utancından kah· 
roluyordu. 

Şevketin bu mecfülerde 

ne herkesten başka bir ha
li vardı. Bu zavallı çocu

ğun mütemadiyen azap ve 

iıkence içinde yaşadığı bel· 
!idi. Fakat ne çare bir kere 

tutulduğu bu tuzaktan bir 

türlU kendini kortaraınıyor· 

du. Şevket Ali Rıza beyin 

misafirlere çıkarıldığına hiç 

tahammül edemiyordu. Pa· 

zen ııöz göze geldikleri 

zaman "Seni bu vaziyete 
ben düşürdüm. Affet" der 
gibi boymlnu bükiiyordu. 

[Blh•""'I 



tiv;kt,, ın. cam&rlesi günt~~ 'tn&t; .... sinema -
Yalnız 97 dolara yapılan büyük filim 

•• 

Hollivutta şayanı hayret 
bir hadise oldu 

Me.şhur münekkit (H. L. Menchen) Hollivut için yaz
dı~ı bır makalede " Sinema büyük bir san'atkar, şim· 
diye k~d?r gelenlerden bambaşka, yepyeni; büyük bir 
adam ıstı yor. Hollivutta bugün böyle bir adam var mıdır? 
Eğer varsa .. ~~tlaka ya kundura boyacılığı yapıyor, ya 
pantolon utuluyor, yahut ta bir makinenin manivelasını 
çeviri~or .. Ben. on.un bir eşine "Paramunt,, stüdyolarının 
hususı ?•r daıres~nde rasgeldim. Bu büyük adam (Slavko 
yorkapıch) atlı hı~ ~ır_Ptır. (Sinemada hareket ahengi) kl 
unvanını taşıyan hır kıtap ta telif etmiştir .. diyor. H 11· tt b ·ne er (Salavk~ Vorkaı;i~h~ kimdir? Onun girmediği kalıp, 0 IVU a oyanan 1 yapmadığı ış yo_k, gıbıdır. Res::.aın, edip, aktör, operatör, , . . e of 'i:.111 Lui~ Rey) i~inıU 
senaryo muharrırı'- dekoratör olmuştur. sinema payıcahundn ... on v.nmanl:ırda yapılan ( 1 he Brıdg . 1 zum lı:ı!!ıl oJımı::-· 

. Şimdiye kadar yalnız vazıı sahneliği tecrübe etmemiş filimin iinnli c::.na ındn iki dlizinc kadar ineğin ho)«lllma ınar .~~klcrinin 1 lolli\ ut· 
hır b_una el surmemişti. Son zamanlarda vu··cuda getı'rı'leıı tur. Huna cbrp vak"aııın Pcroda ecre) an crmcbi ve bu h:~\ a ı 

1 

, l lıJllİ\ utt:ıki . . • 1 J> l · k ırctırtıncktcn:ıc . 
(Hollıvut Figüranları) isimli filim (Slavko Vorkapich)in tnki inekleri.! rcnkçe benzememe ıchr. \ azıı ~ıt rnc crocan ınc ::- . ·ı tch in ı:dıl· 
bunu da tecrübe ettiğini gösteriyor. inekkri bovrıınarı ınünn ... iıJ bul mu~, h:ıy,·anların ba~ları k:\milcn he} nz __ hol)y.ı '.cc) , e ()}on 

. - . . ) 1 1 (1 ılı amı :ı . 
. (Ho\livut Figüranları) (Roleert Florey)in für hikaye· rni::-tir. (The Bridgc or :an Luis Rey) (:amoel (.old,·~~ . ıesıı >ına : 1 rını g ,,r~rnı krcdır. 
sınden alınmıştır. Mevzu. itibarile zehir gibi bir eserdir. Ah arndo) tarafından tcm ... il edilıni~tir. Re ... ınimiz bu fıhm! 1 hk:ı7~ p:ırç 

1 1 t' rt' yor 
y ~pılı_ş nok~a~ına ~elınc~ (Çaplin) gibi, (Lubiç) gibi, A 1 k s ,. nemacı I ara 1 ç 1 g e ' 1 (Ha~rı Kın~) gıbı, (Kıng Vıdor) gibi sinema üstatları mert a 

Hollıvutta şımdiye kadar böyle cür'etkarane böyle orijinal . . . . fT ,, ril111i::·tir. .\iman~ a 
eser yapılamadığında ittifak etmişlerdi. Hollinıtta geçenlerde (Kadınlnrm en ktcanı) Nınlı hır 1 1111

\I ~ n ad 1 kull:ınılıın ... c· 
(Hollivut Figüranları) fil iminin bütün bunlardan başka da geçmiş bir Yak'n) ı anlatan bu c:-er için '~-"1 ~n~nc . ."

1

:" kuınp.ıı1~ ,,,ı hııku· 
bir hususiyeti daha vardır. Bu ~ayam dikkat kurdelenin bir kilde yii7.lcrcc bira 'c liki>r ~i~c~inc Hır.um g~ .. rcrını::, · ıncm.ı J lnnılnır~··n d ı_hı 
tek filimin (1000 000) dolar ma'srafla yapıldığ memleket- metc miiracaat ctmi~, \lınıuıyayn 5000 _i~e likör 'e hıra ı:ıınıı~Jıımı~tır'.1ıulını... ~incmıı ... ır· 

· te yalnız (97) dolara malolmasıdır. Bunun sebebi eser olarıık vapura yiikletilcn bu ~i,eler Amerikan giimniklcrinc gclıncc )Ol:;-• . ilk,. dcfıı ol ırnk 
. . l b.. .. . l . . . . d ... I? \ ,.·k . ·n ... cnclcrdcn}crı . tır 

. . _ . . . 
6
. ıçın, ça •şan utun ınsan arın para almamaları, bu ışı sırf ketine yalnıı bo~ ~ı:;-clcr gön erılmı.,tır. \uru ' mı.:rı :ı ıçı · 1. dcniic dokulmu~ 1 

•• 

Hollıvul Frgurontan filımınden ır afıne san at namına yapmalarıdır. bir ecnebi memleketine içki Jp.ıri~ edil mi:;-, fakat onlar dıı hu urt't c. • • • • • • ----------- ,.., •. -------- ·-······~·:.:·:.:~::==---~- --------------------------------------------·------ ~ 

-1~~~~D~a_h~i_l_d~e~~~~) "~~~nh&Ayed s· 
iht~~~~::e.i Y av.uz pek yakında denize Hayat ~z~?~:1t~ıdo11 fi~Hl8Siflıt1 Dtletizm JHfil! 

!)'akında tebliğ edilecek • d • · ı · ihtiyar Kosku• d!nlivordu . ve düşünceye daldı. Maziyi dü- E ki atletler deniıcıler - . - ı n ırı ıyor " !J [ Üstıarafı birinci sayıfaınızda ~ s k k zandır· 
1) k 1 h 

Kendi adamlarının sayhalarmı , şünüyordu. karada müsaba a 
8 

. cd-
o tor nrm i ti ... a~ Ye"ı' ka- 1 hayk an hoparlör oraya ~ köpeklerin ulumasını Öinliyordu. Büyük bir kıtlık o mu,ıu · ır ' I (25 1 5) sanıy )arı hakkındaki nizamname - buraya koşan beyaz pan- madı ar ' s· b 1 

:1hhiye \ ekı\letinden 'yakında Başvekilimizle M. M. vekilimiz merasimde Kıı geliyor ve beraberinde açlık Ortada yenecek Bne taVfAllk .nklde tolonlu beyaz gömlekli he- birinciliği aldılar. ız;atıın· 
h b 1 kl 

getiriyardu . Onun lç'fn kendi balık kalmıştı · ütün öpe er yetı' tertibiye azası ve .h. a- ı'htı'yarlrrı isimlerile tanıR f ' 
ıebli11· edilecektir. ı'ı7."'mna- azır u upaca ar d ı b • b" J __ • b' k 'le k 1 t au ı-; ,.. ,. a am arı cenu a gttme~e mec- ır ocrı ır emı a mıı ı · kemler, arada, burada goze V dat Adil Ştkip. · 
mc~ c nnznran doktorların ih
ti,as ubclcri şunlardır: 

1 - Scririynt ihtisasları, 
2 - U\horntm ar ihtisnslan, 
3 ~ l lıf 1.ıs~ıhha ihtisa ı. 

Seririyat ihti s:ı sları ~ubde· 

ri ~unlardı r: 

Dahili ha~talıklar, harid, 
akliye Ye a ... abiyc. kulak. bo
ğaz, burun. çocuk, cilt 'e 
zuhrc' ive. bevliye, kadın ha~-
talıkları~ • 

l .aburatll\ arlar" ihfr~a.;;Jarı 

,unlardır: 

B:ıktcrivoluJ·İ tc'rihi marn-- , \ 

zi, 1,im) ayi tıbbi. rnbnheti 

ruhiye 'c :ıdliyc, radyoloji, 

hik mi tcda\'İ. 

l~mra1.ı dahiliye YC hariı.:1-

ycdc ihtba-.. !-:thihi ıçın seri

ri) .ıc , e Bhoranl\ arlarda en 
tı1. J, hıfzı.;; ıhhn ,ubcsindc 
mecınmı 4 \'C diğer ,ubckr 
için nit oldukları seririyııt ve 
Hhoratm :ırlardn en m~ 2 sene 
çalı~ını':' olmak Ji\zımdır. 

l lm.tanelerdc rntistcmir-
ren hizmet cemi':' olan dok
tıırlar diploma almazdan e\ el 

rurk tıp foh.ulccı-inde •cntcrn » 

ol:ırnk çnlı~mılıır hıf.zıssıhha 
,uhcleri ihtbası için 3, dahili 

ser iri) atlar için ~. diğer scıi
ri) .ıt 'e laboratm arlar için 
bir buçuk seııc ç:ıh~anlar 
mutdrn ... ..., imLihanma girc
bılıı lcr. -- - -

M. Yansen 
Şehir mütahassısı dün 

Ankaraya gitti 
Perşt'01bc günü Avrupadan 

şrhrlmiz"' gelen şehir miitahas-
1 1 M. Y ansen dünkü ekspresle 
J\ııkaraya gıtml~tir . Profesöre 
Z< vcesı refakat etmektedir M 
YnenA' · ' n1:araya muvasalatını 
rr• ı-nl·ıp J Y"ni P anın tetkikntına 
b bnacaktır pj.. d b • cın a azı ta-
dıl!t \ apılm 1 hususu 'd 
tetkık cdil«'cr ktır. 

yenı en 

İngilız dainler vekili 
İnQllız d.ı.nler vekili dun 

Milli Müôafaa vekili Ab
dülhalik Beyin bugün, ol
mazsa yaran, şehrimize mu
va~latma intizar edilmek
tedır. Vekil B. şehrimizde 
bir müddet kalacaktır. 

Ankara muhabirimiz dün 
Başvekilimiz ismet Pş. Hz. 
nin pek yakında lstanbulu 
şereflendireceklerini bildir
mişti • 

l erlliye kongresi 
lfolumbiya dardlfunu
nunun teşebbibii ile 
i~planacak kongereye 
bız'!-en kimler gidiyor'! 

Kolurnbiya Dariilf ün unu ta· 

;.afından temmuzun 23 ünde 
'"'mevr<"de bcynemilel bir terbiye 
ko:tgrcsiaktolunacaktır. Bu kongreye 

Kolumbiya O nlf ar ünununun ter· 
biye fakültesi ,....... I d ........ un ann an 
muhtelif milletlere mensup mu· 

rahhaslar davet olunmuıtur. 
Tilrkiye namına Cuı muallim 
maktebl ve Terbiye enlatltüaü 
muallimlerinden Mehmet Saffet 
bey ile Hilmi Malık Bey çat· 
nlmıılardır. 

Saffet Beyin Türkiye maarif 
sistemine dair hazırladığı rapor 
bilahere intipr edecek « Dünya 
maarif cereyanları ~ unvanlı 
kitaba dercedtlmek üıere !im
diden gönderilmiştir. Kongrede 
aynca maarifimizdeki islAhat 
hakkında nıurahhaslanmız tara· 
fından malumat verilecekUr. 

T ftksim meydanı 
Taksim meydanının tes· 

viyesine faaliyetle devem 
edilmektedir. Eski talimha· 
ne sahasının meydana il
hak edilecek kısmı seviye 
itibarile yüksek oldl\kundan 
bu kısmın alçaltılmasına 
başlanmıştır. Bu ise mühim 
ameliyatı icap ettirmektedir. 
Mukabil köşedeki garajların 
da birkaç güne kadar hed- · 
mine başlanacaktır. Mey
d 

burdular . Çadırlar detlenmlı , O :zaman bir 'çok kadın• çocuk çarnan sarı kırmızı renkler... e ' ' k h nımlar: 
Başvekilimizin bu hafta kızaklar toplanmı•tı. ve halk kırılmış, hatta bu arada ,... k 4 50 Bayra 

8 
-

Bu 1 
" d Bütür bunlar müsaba a- N' t Nesrin ve 

nar yavaş yav8f yürü ü- kendi annesi de ölmüştü. lann hüsnü cereyanı i~in Bedia, ıme ' kil için<le şehrimize hare
ketleri muhtemeldir • Bir 

habere göre Başvekilimiz 
ile Milli Müdafaa vekilimiz 

çok yakında denize indiri
lecek olan "Yavuz" zırhlı
sının havuzdan çıkma me
rasiminde hazır buluna
caklardır. 

Ekmek meselesi 
Bazı f ırınlurda ckmegin 

narhtan aşağı satılması ema
netin dikkatini cclbetmi~ ve 
bir he~ et tarafından biitlİn 
fırınlar an:'ızın tchiş ettirll
ml~tlr. 

Neticede .narhtan ( 60) 
para noksan atan fırıniarm 
ekmeklerinin yenilmiyecek 
şek.ilde olduğu, diğer 20, 30, 
40 para noksan sııtan fırm
Jarın ekmek nümunelcrinden 
ancak 39 unda matlup cv
·af bulunduğu, mütebaki kıs
mının i:;e hamur ekmek 
çıkardığı, kısmen mısır ,.e 
ça\'dar karı~ık olduğu anla· 
şilmı~tır, 

Postayı teftiş 
Geçenlerde Ankaradan gelen 

Poıta ve telgraf U. M. Fahri 
B. yakında şark Villyetlerindc 
bir teftiş 1eyahatına Çlkacaktır. 
Fahrı B. gerek bu seyahati 
gerek diaer itler hakkında ıu 
beyanatta bulunmll§tur: 

- Bir haftaya kadar tarka 
gidiyorum. T efUşim Vana ve 
Halcariye kadar dt'Vam edecektir. 

Şarktan cenubi, garbi Ana
doluya geçec~lm, oralardaki 
posta telgraf umumi muameli
lını tetkik ~ce~imr. 

Anadolu vl)Ayetlerinde yapı· 
lacak telefon tesisatına teşrinl

saniden sonra baılayacaAız. 67 
ayda bütün tesisat yapılacaktır. 

P09ta telgraf itleri hakkında 
Alman mütahassıslan tarafından 

veil~cek rapora İntizar ediyorum. 
Avrupa ile telefon muhaberab 
tesisi hakkında henüz bir talaY• 

ler ve onun önünden :geçtiler . Sonra iyi günleri de hatırladı. N k · h mların teŞ 
1 

ı_I iyi birer işaretti. ete ım Nermın anı (33 4/5) de· 
Kendisi tek başınaydı ve sakindi. o günleri lcı bol bo yiyeceK eri · b' · 1 ett'ıkleri takım. . ' Ba ka 

ki 
bu hazırlık, saat gı ı ış e· ş 

O , karların üzerine oturacak vardı, köpe er semiz ve tem- d b l h lkı ·ı birıncı.. . 

k Ç k 
beldi, Çadırlar gü\i.ip oynuyan yerek ora a n uan a rece ı c d ~ ·çin ikın· 

ve ölümünü bek\iyece ti. ün ü bı"r mu··sabaknın heyecanın.- takın1 koşma ıır;ı ı_ .. de 
hem ihtiyar , hem kördü ve çocuklarla dolu idi. d'I · üçi.ıncu " 

At-e bir kömür daha attı dan dağerine çekerek tertıp ci de ken ı erı, k Türkiye 
milletinin sırtında bir yükten -s • ff k · t 4 100 Bayra : 
batka bir sey de~ildı. ve tekrar geçmiş günleri dü· ve intizamaki muva a ~ye k teşkil 

ıündü. ÇocukluAundan bir günü sonuna kadar getirdi. işte milli ba)U"ak ta ımı~ıll• Ali 
Bütün köy kalkı gelip geı;ti. hatırladı. Kendisi ve bir başka m·u·saL _.._alar ve netayici: (c- 'h Şinası iYi· ' 

O tek başına kalıyordu. Lakin oaK eden Jemı ' )arın 
çocuk ava çıkmışlardı. Birden 1 ()() M. : Birnci Semih Besim) takımı fu.tbotlckuıınla· 

birdenbire karlar üzerinde ayak bire karlar üzerinde bir sürü 1 ti ın a 
sesleri duydu. kurt tarafından takip edildiği (11,1-5), ikinci Şinasi, üçün· ve genç at e ~ Ş M.B.) ta· 

Alnının üzerinde bir el te- anlatılan bir geyik lzl gördüler. cü Saffet. rıla koştular. ~ ;d~ birinci 
masmı hisselli. Bu, kendi Ç>ğlu Gu"lle a·tma .· 1 - Sudi k (46) sanıy Bu ay.ık izleri pek yeni ve ıını • . · enÇ at· 
idi · Onun e>Alu iy}di ' onun kan damlalarile bulanmı.ftı. Ço· · 3 furbolcular ıkıncı, g 
~lu ıefkatlı idi · Cesur h!r cuk bunları takip etti. Cer.iğin ~~~~~;'· 2 

- irfan. - !etler üçüncü.. . Müsaba· 
gençti ve milletin reisidi. kurtlar tarafından çevrildiği 800 m: ı - Besim (2,5 Atletizm bı~ takaP e· 

K0Jk111 ' kar üzerinde kalan noktaya kadar geldiler. Zavallı, 2 5) 2 Ad'I 3 Ni· kaları balkMon ~si f<iıım 
ve Oğulları tarafından hatırlan- hayatını kurtarmıtk için depre· -

1 
• ..den B. M. · ~e~e Jzınir 

mıyan ihtiyarları hatırladı.Llkin niyordu. Fakat kurtlar hemen yaY.üksek atlama: 1 _Hay· ~ berabenn J ı.nbdl 
onun ~lu bu ıefkati gösternılfti. onu yakalayıp param paça b' u Celil ve 

5 
le 

ettiler. dar (l, 78 m. Yeni Türkiye me us Ed' Servet bey r 
- İyi miSlniz? otlu sordu. O günden bu güne kadar rekoru) 2 - Selim. 3 - meb'usu dıp ğı inerek sa· 
- Evet çok iyiyim. il K ._ Mu"nu··r. olduğu bal e aPb. ·nci ikitci, 

od k 
UZUI! yı ar aeçmifti. 0S KOCA I.- oda, an t 

- Yanında biraz un ö- 3000 ı H'k' met h ıın ~oan tl ı1-re milleıinin batına geçmiı. kuvetli m. - 1 aı 1 a e ~ mürü var,at- te yanıyor zaten. ·· u~ncü ae en ı ... .... ve cesur bir avcı olmu•tu. d k 2 ve uç e _J.I ve ..,-Bu sabah daha karanlık ve so- 11 (10,36, 1 5) aki a. - la ~ya . · 
H Şimdi ihtiyar ve kördü fakat Vasıf. 3 - Talat. hazır Dı81ld• • e kendilennı 

ğuk. Hemen kar y~acak. al· 1 ver ı " 
ta şimdi yatmağa baıladı bile. r; hAla o geyiğin ölü~ü göz.ünün Disk atma : 1 - Mümaz pa arkı tt' Burıdan sonra 

O~nünde gibidi. t~bri .e ı. fondan 
dedi genç ııdam. 11 (32,40 m.) 2 - irfan. 3- l .. ·· gra ıno lhtıyar adam teharladı: Ateı hararetini alçaltıyor ve S d' hopsr ~fın dans havaları 

_ Evet yağmağa baıladı ortalık serinliyordu. Ateşin tam u
100

1
• m. küçiikler: l -'fur- nak1~ettıdı'nliye Süleymaniye 

bile. üstüne iki elleme birden koydu. din ıye 1 
I ardındaki 

- Muharipler o.ede ediyor Sonra etrafını dinledi. Olabilir· han(l 2) saniye. 2-ibraiıim ile flsta~·~b,1k':sını seyrettik 
onlar aç ve yol r...L uzun.Ar· dı .ki N1.lu tekrar döner ve ken- 3 - Feridun· teri mu 1) Je fstan· 

.. Yj ~ 200m. : 1 - ~mih ve u:: baka (3 
hk gitmeliyim. · disini kızağının üzerine alabilirdi musa I hine bir cereyan 

- Evet gitmelisin, ben Fakat, her şey sessizdi 'e o Mehmet Ali (23 3/5) saniye bıılsporu c rd Hakem Şe-
hem ihtiyAT, hem kör, yorgu· yalnız, tamamile yalnızdı. 2- Şinasi · takip _etf8ıyoka~~lık bastığı 

H k d k 1 d Uzun atlama: 1-Haydar f ttın · d 
num. ayabmın sonu ya ın ır. Birden bire pe a a tanı ~· re t' bitmesine 18 a-
Hadi, gil ! bir uluma işitti . Bu ses gittikçe (6,30m.)2-Saffet3-.Şinası. için maçı · tti' bu su-

L k 1 1 B dla k"k" kala tehır e , . Oğlu geçip gittiden sonra yakınlqıyordu. Bir sürü kurdun 1 OOm. tı ar : - e ı " b' · Nebcede 
ihtiyar Koskuş elile yanı ba· ortasında geyiğin ölüıünü hatır- ( f 4/5) 2 Nimet , 3 retle gün ıth l;tanbul hal· 
tında duran kömür yıA"ınına do- )adı. Sonra ya1tağına soğuk hır Nesrin. sporu seven .. 'kli 
kundu. Bunları kız torunu (Sıt d k ._j ~ h· ır ) kı~"' atletizmle ve lllU%l şeyin o unauesunu ısse ı . 400111 : Besim ( 54 4/5 f 't""bol'ıyle enfes bir spor 
Kum Tod) loplamıı, oracığa Ocaktan bir kor alarak kurtların ..;.;..;..;.;_.'!'!-!"..,..-

H 1 k sani'ye. 2 Adil 3-Niyazi. u k r-•-ıasarayı 
yığmııtı. Bu kız, çok gençti üzerine fırlattı. ayvan ar azıcı ziyafeti çe en v-a 

k le b• ld 1 f k t k Cirit atına : 1 - Selim . önünde hayat yolları açıktıt o· or ar gl 1 0 0 ar ; a a en- takdir ederız. t 
nun için büyük baBattnı dütü- disini bırakıp gitmediler . Bir (45,27m.), 2 - Sudi, 3 'IeJAt MUa_ 

müddet sonra kurtların pek ya- Mümtaz. _ ___... · -
necsk vakti yoktu. kınında olduklarını ve kendisini 400m. küçükler: 1 Rıfat 

İhtiyarın haya'? l?u ateı 
sönünceye kadar devam ede· çepe çevre çevirdıklerini far· (27) saniye . 2 Turhan, 
cekti. Alet sönünce o da öle· ketti. Bir ateş daha aldı• fakat 3 Feridun. 
cekti Bu zor bir teY d~tldı gene ölen geyiği hatırlıyarak !Jç . adıl!1 : l Nejat (12, 

Ve ,.,·•-.o.yet edecek tarafı yoktu ateşi uzaklara fırlattı. Başı diz- 3 S ff t 
"Ka d H k 77nı.) 2- Sr.lim, a r . 

hayatın kanunu M~leydt.. Yal- !erinin üzerine üştü . iç ,. (4 4 1 1 5) mıldanmadı. Eninde , sonunda 1500m. : l Sait • • 
nız genç ve klll!\'etll olanlar H '·k ifin mO~kye değeri var mı dakika 2 Talat,3 a11; ı. 
yapyabilirdl. Bunu pek ala bl· idi ) Er geç ölüme mahkümdu. 4 50 Bayrak : Mütekait 
liyordu. Kendtlfne bunu hayat Ve bu hava&&n kuuau idi. 

'J' atletlerle denizciler arasın-

İsmet Paşa 
Bir iki güne kadarteş· 

r;f edıyorlar 
Brı..,, t:kil 1 ... ııu.:C p ı~a 11 nıni 

' ı hrrı ı 
l ıl ı ır ın k ı< .ır 

ıı ,.., h l r 
tt ~rH t drt:ekJcrı a >e: 

111~tır. 
~~~~-"-----'"--'----



(Çorçil)in 
hatıratll 

İngiliz erkanı harbiyesinin 
muhfzrası 

Lort Kürzon ile Loyit Corç bizi lstanbuldan 
~karmak üzerinde birleşmişlerdi 

-D-
A keri 'aziyctimizi İır.ah 

içın kabineye t.ıkdim ctti~im 
erkanı harbi ye muhtıra. ında 
şu fıkralar da \ardı: 

« 3- l 9 ı il senesinin teHİııİ

o;aııisiniıı ı ı in.:i gunı:ıııdeıı iti
baren Turldve ile mütareke 
.ıhtcdilcli, gerek nıu~aelliıh 
nırnabiinıız, gerek Türkiye 
inıpcratorluıtunıın harbc te
kaJJum ,.,Jcıı ,İ\·asi ahrnli 
noktai naz;ımıdan vazivetin 
levka!id, dcıtiştiıtini izahtan 
ınıısta~ııidir. Filistin ve Irak· 
tan başka ıir havalide sulh 
~eraitinlıı tatbiki için elimiz
de mevcut olan kunetler 

ilklere, i5tediklcri yeri kon
trol etmek için Llzım be
haneleri \'eren mandalar 
bah~edilecckti. Fransa Suri
ye ,.e Kilik ·ayı alacaktı. 

lıalya bütün Kafkasya ile 
Antalyanııı işgalini deruhte 
cm . lngiltcrc askerlerinin 
işgali altıııda olan Irak ile 
Filbtini alnııya hahişkerdi. 
Amerikanın Ermenistan man
dasını kabul etıııe~l pek 
muhtemeldi. 

Bütün bu sonu gelmıyen 
mali. asksri ve siyası buh
ranların yukünü çeken Yu
nanist;ın ı 920 senesinin ka-

~ııııdan ibarettir· . mınusanisinde gerginlik ala-
lfatunıdakı kunttlerı nıuh- imi göstermi\.'e başlamıştı. 

ten olma!, üzere bir fırka • 
ı 919 senesi bu mu~il 

.ısker Bu lırk.ı 13000 İngiliz, hayaller içinde geçti. Pariste 
18000 l lintlidrn nılıteşekkil-

yanış yaraş, takat sııyü gay
,Jir. 'I ekiııııı 3 I ooo dır. rttle ve bir sürü münazaa

lh ku\ ı etin, en ıııuhim 
1,1 mı ,leınıryolu sı·temin..: !ar ve yıpr.ıtıcı münakaşalar 

b
. 1 ar;ısında Orta şarkın atı~ı 

ta ı o llla.::ıır. Erk.im harl:ıi-
harit;ı üzninde tesbit edili

' e şuııu nıı..lahaza eder ki 
kura ı·e Ji,ı:tcr u. ui ik nni- vor \e Türkiyeye teklif edi-

lecek sulh mu;ıhcdesinin 
den a'-ker toplaııılmadıl(ı 
ı.ı'·dirılc Turkivcdc kııllaııı- proıc ı hazırlanıyordu. Bir· 

~of{ ımıhcvviç mesai!, muh-
lal:ıılcccl, başka lııgiliz a~kcrı telif hiikı'.;~ctlcrin kararını 
yoknır. ı beldi \'Ordu. 19 ı 9 un klnu-

ErLiııı harbi ye daha son- 1. d mıcvn ın e ve 1920 niıı 
r;ı şıı .. ızııvu dcrmevan edi-
n>rJıı: 

"l ngılınc hL1kuıııeti en-el:ı 
ıııcı·-ııt nıcnabi ile. 'Ahut 
ıcıııınınc ilıtivaç hi 50Junan 
ıııcııabı ı c kabili telif şera
iti, her ştvdcn cHel Jerpış 

etmelidir. 
Lrk:ıııı lıarbıyc muhtelif 

mt ·ailiıı ıııukaddt111at ı c 
ııctayi.:inc .ıit ıaf.,ıl;ita giriş

ıııeksızın, \'a ınüttetlkler . ' 
) alıuı lııgilizlcr tarafından 
h. rad•~niz ordustınun takvi
yesıııı İı:ap eden ve muhte
lif cbeplcn: ınc!ıni kabili 
nıudafaa olan tcdabirin 
fü,te im t.ıkdiın eder: 

(ıl - Kilikyayı Eri,·an 
ile birlqtırcn büyuk Ermc
nıst.ın lc.ıdı. 

(1) • :\lü takil bir Kür
diMaıı tc,isi. 

( 3) Y unanistanın Pontos
ta her hangi bir kısım i~gali. 

(.t) - Yunanistanın Ay
dın 'İl•İyetindcn her hangi 
kısmı daimi bir surettı: 
işgali. 

(5) - hal yanın cenubi 
Anadoludan her hangi kıs
mı, yahut Konyayı daimi 
işgaline alına. ı. Bu ıedabir 
yuk.ırJaki tcdabirdcn her 
h.ın~isi kadar Türkleri ig. 
ıap etmez. 

Derhal imdat kunctleri
nin ihzarını istilzan eden ted
birlerden başka, atideki 
iki tedbirden hcrlıangisi, 
muddcti kabili tayin olnıı
yan bir zaman için daimi 
bir i gal kun·crinin bu ha
valıdc bulundunılmasını is
tilzam eder. 

( ı > - Yuı;ıanıstanın Şar
ki Trakyayı ılhakı. 

(2) - Turklcrin lstan
buklan ihracı.» 

;\lüttefiklcr aralarındaki ih
til:lflarla iktifa cdcrtk bir 
karar veremiyor v.: hadisa
tı gelişi güzd bir halde bı
rakıyorlardı. Amaika komis. 
yonu, orta şarkta tcşcvvüş

ler ,.u<uJa getirerek dolaşı
) orkcn Türkivenin taksimi 
İçin en hayali. planlar hazır
lamvordu. .\lüttcfikler ilhak 
. iy.ı.sctini takip etmi)·e..:ek
krdı Fakat başlıca ınutte-

k.iııuııusanisinde lngiltere ka-
bin«i, padişahın, sayısız 

tahdidat içinde İstaııbulda 
ikamctınc müs.ıadc edilme
li mi edilmemeli mi? \·oksa 
'I ürk, pılı ı l"Tll ı toplanla
rak lstaııbuldan ihraç olun
nı;ılı mı? meselesini derin 
bir heyecan ile tetkik edi-

• 
yordu. 

Bu sırada lngiliz kabtnc
sini, ikinci devrede meşgul 
eden diğer bir mesele de 
Ayasofy• camımın tekrar 
kiliseye iade edilip edilme
mesi idi. Bu münakaşalar 
nıku bulurken Lort Kürzon, 
hariciye nezaretinin sırtına 
binerek, arnba'ı Hindistan 
efkarı umuıniyesi, lsllm :ı
lenıinin hissiyatı, mııhafazıı
Hr fırkanın Türkiyeye leh
tar tenıayulatı ı·e Hindistan 
nezaretinin büyiik nıuhcıra

ları tarafından çekilen ~!. 
Monıagü aleyhine de bütün 
kuvvetile yürüyordu. 

Kavga, adanı akıllı devam 
etti. :\!. :\lontagüyc göre, 
Hallfenin Yt! Türklerin, ln
giltcrenin nıu\'afakat ı·c ya 
rızasile İstanbuldan ihracı, 
Hindistandaki 200 millet \'e 
ilim sahibinin lngiltcrcye 
karşı sedakatine son müthiş 

darbeyi indirdi. Lort Kür7.o
na göre 1 lintlilcr, Türklerin 
htanbuldan ihr;ıctn;l aldırış 
etmezler. Hatta belki bazı

ları memnun olurlar, bir
çokları ise l.\kaYI kalırlar. 
Bununla en çok alakadar 
olan :\Iüslümanlara gelince 
bunlar harbin nıııhıelif s~h
neleainde Halife askerlerile 
cesaret ve gayretl1: harbet
mişlerdi. 

Ayasofyayı lıiliseye çevir
mek mesele,iııdc de Monta
gü bu malıcJiıı .169 sene
denberi gayet mukaddes bir 
lsUm camii oldu~unu söy· 
luyordu. Montagünün bu 
mütaleası hepimiz üzerinde 
tesir etmişti. Fakat Lort 
Kürzon, buna karşı bu ma
bedin daha evvel 9 ı 5 sene 
kadar bir zaman Hıri tiy;ın 
kilisesi olduğunu anlatınca bu 
tesir hafifledi. 

(Blıaıcdl) 

Kil• T 

,_ 

Ali karar 
heyetinin 

Yeni mukarreratı 
Ali karar heyeti riy<JMlinden: 

l'ligehban cemiyeti siyıı-iye· 

sine dahil olnıa,ındaıı dolayı 

- Asker! heyeti mahsusaca -
nisbeti askeriyesi kac'edilmi~ 

olan mutckait miınıta1. kolağası 

. \lchmet Fuat Efendinin Bal
kan harbinden daha evvel 
ruhi bir hastıılıı;a musap ol
dup;u bu schcplc butıin yapı

lan i~leri haksız \ e kemli 
harckdtını haklı ı;ördii!;ii ,.e 
bu yanlı~ ı:üru~ü dolayısile 

bir aralık cemi) eti mezkure
ye girmi~ be de cemi yetin 
va1.iyetinl ba~ka tlırlü görünce 
~ekildiği ı e müsap olduğu 
ruhi hastalığın tesirile yaptığı 
i~lerde mu\ azcsiziik ye mu
hakLmesizlik hllküm !crma 
olduğu ye rnhrı ınuşahedeye 

alınmak.la hillil me\·cut oldu
ğu sabit olan ruh! hastalıjtı

nın mühim ve me~ru bir 
mazereti >ıhhiyc te~kil ile 
cahfHi mc:;°uiiycti icap ettir· 
mekte olduj!:u heyeti sihhiyc 
kararile teheniııı \'C yanlı; . . ' 
yollara girme•i hastalık icabı 

olduj!:u ı·enııcn eııhakkuk ce
mi~ olmakla hakkınduki kara
rın re!'ine rkseriycclc karar 
verilıni~tir. 

• Fransızlara kar~ı açılan 

ciduii milll üzerine ( > mani
yeyi terkle hcy'eti hukı'

mecle birlikte Bahçe kaza>ına 
ı;cldigi halde bil:ıhare hukıl· 

ıneci milliycdcn ayrılarak 

frarısız i~ı;alinde bulunan 
Usmaniycye avdet ve vazife 
kahul ve ifa eylemesinden 
dolayı heyeti mahsusaca hi
dematı de' lene ademi istih
damına karar verilmiş olan 
Cebeli Bereket poli ınemur• 

lnrından .. ·~et ' lu ~1cmdılh 

elendi cidali milliye i-tirak . ' 
ile çok yararlığı ı;iirıildüğii 

,.e mıidafaai hukuk tc~kilıi

tına çnlışnjtından dolayı 

Fransızlar tarafından derdest 
ediltp :\dana hapisancsinde 
tevkil edilen pederlerinin 
vefatı iızcrine bike, ve peri
~an bir halde kalan efradı 

ailesinin ia~elerini temin için 
kurnyi milliye kumandanla

rının terısiplerile fbmaniye· 
ye a\·detle jandarmalııtı kabul 
eylediJti \ c bu memuriveti 
müddetince i'ran•ızların ah
val ve harekatına dair ku
rnyi milliye kumandanlarına 

malömat vermekle beraber 
esliha 'e cephanede l(iinder
dijti \"Csaik Ye kuyudu res
miye ile tahakkuk etmekle 
hakkındııki kararın re!"ine 
miitte!iknn karar verilmiştir. 

§ Zonll'uidak kaymakmı iken 
Zoıııruldağın liva haline ifra
ğıııdan sonra bir müddet Mu
tasarrıf vekfüetinde bulunarak 
lstanbula gidip bilahare 337 

tarihinde Onıerli kaymakamlı
ğına tayin olunarak vazifeye 
mübaşeret etmesinden dolayı 

heyeti mahsusaca hidmatı dev
lette ademi ıstihdamına karar 
verılnıiş oları Erzincan valii 
sabıkı Ahmet Cevdet bey 
ZongıılJakta Miidafaai hukuk 
cemiyetini teşkil eden zevatla 
teşriki mesai ederek iane cemine 
ve sair Jıususta yardım ile 
beraber İstanbul hüklımeti ta
rafından mutasarrıf l(adri beyle 
gönderilmiş olan polisler ile 
memurini sairenin bir kısmının 

kuvayı millıyeye iltihaklarını 

temin ettıği ve başkasının muta
sarrıflığa hyini üzerine mevcut 
hastalığı:ıın tcdavisı zımnında 

keyfiyeti Dahiliye vekaletine 
arzederek lstanbula azimet ve 
bir müddet tedavi olduktan 
sonra yine kuvayı milliı·eye 

hizmet etmek mahadile lsran
bul hCıkumetince teklif edilen 
ômerli kymakamlığını kabul 

r 
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1 Memleket haberıerıl 

BAlıkesirde 
Ziraat banluuı halk 
için bir ta$arru/ $an

dığı açtı 

Tialikı:slrdc Tiirk Dili refi
kimizin yazdığına göre Ziraat 
hankası aileler için bir cusar
ruf sandığı açmı~tır. J lalkııı 
elinde tuttuı;u paranın hem 
kendi hem de çiftçilerin is
ti!ade>ini mucip bir şekilde 

kulianılma,ı temin edilecek· 
tir .• \ile ta:arnı! ,;andıgının 

~artları çok nafidir. 1 lalk bu
iyi te~ebbLi,ten çok memnun 
kalmı~ur. 

Bir idam karan 
lzmir 4 Menemende sucu 

Ömer, karısını , çoculdarını ve 
bir de misafirini para için öldü
renlerin muhakemeleri bilmiştir. 

Bu müıhıı cinayetin faille· 
rinden Hüıeyln ıdama,Mehmcı 
15 sene ~ır hapse , Süley· 
man da 1 O aeneye mahkom 
·edilmiılerdır . 

Zeplin 
-·-

Gene ıcyahata çı
kacak 
-·-

Berlin, .ı - c;raf Zeplin 
halonu yakında Fridrihshafcn
den Tokyoya ,.c oradan San 
Fraıısiskoyu gidecektir. 

Balon ,\mtrika üzerinde 
uçtuktan sonra Bahrınuhici 

katederek A niıpaya gelecek 
Ye bu •urctle bir devri ı\lcm 

seyahati yapmış oJaçaktır. 

Balon 42 bin kiiometro kat
edecektir. 
· :\!. Ekner hu ,;cy;ıhatııı 2 1 -
23 gün zarfında ikmal celi· 
leceğini ümit ediyor. llunun 
9 ~ünü mühtclil yerkrde 
tC\ akkıı[ mııdJctidir. ,\:ynha
t 15 • J'Ustosta ba~lanacak tır. -

Zaro Ağa gidiyor 
.\le~hur Zaro \ğanın \ nıe

rikaya gidece~inl iki !(Un 
evvel yazmıştık. Zaro ,\j!;u 

hu seyatıati için faaliyetle 
h8/.ırlanmıya başiumı~ \ e bir 
gazeteye şu sözleri ~iylemi~clr: 

- Ben ,\merikayı herhal
de ı..>idip ıı,örcccj!;inı. Daha iki 
~ene evvel gidccktim, ~ide. 

medim. (\ımartcsi pasaport-
. !arımı yapuraca~ım. Emanet 
izin \·erse de, \'ermesr de mut
laka ıridecej!'im. Beni ~iitiıre

cek adamlarla konu~tuk, hu 
hafta harekcc karar ıerdik 

-~ ................................................ 
ve o hayalide de kuvayı milliyey 
hizmet suretile ııafi harekatı 

sepkettiği ve amali milliye 
alc)'hindc kat'iyen bulunmadığı 

şayanı itimat ve salahiyettar 
bir çvk zevatııı şehadatı ve 
ve iki reı:miye ile sabit oldu· 
ğundan mumaileyh hakkındaki 

kararııı ref'iı?e ittifakla karar 
verilmiştir. 

§ 1 Iükömeti :\lilliye hak
kında tefev\'üharta lıulunarıık 
alehdar ıaziyec alma~ından 

dolayı l le yeti mahsusaca 
hidenıatı devlette ademi istih 
damına karar YCriinıiş olan 
lstanbul ı-:, kal m{idiriycti 
kuyudu \'akliye kalemi ki\tibi 
Ilüseyin Efendinin tde1Vü
hatı:.~ lıulundujtuna dair bir 
p;öna tahkikat e\ rakı olma
makla beraber kendine at
fedilen sözün kavli mücerret
te kaldıj!;ı ıe hiç bir sebep 
\ e delile destres olunmadığı 
ve bilakis mütareke zama
nında kurnn milliı·e te,kilil-

, ' 
tına hizmet \ e milli kun-et-
Jcrc )ardım etmek üzere 
t~ekkul etmi~ olan \l . .\1 

gurupundu ve mnrada miida
faai hukuk cemiyetinde ça
lı~ugı ve muavenette bulun· 
duğıı tahakkuk eylemi~ oldu
ğundan hakkındaki kararın 

re!'ine müttefikan karar ve-
rilmiştir. 

==--

Resimli ay 

~ayıla 
12 

Darüttalimi mıısiki 
lleyeti her cuma \ e Pazar gımlcri 

• 
Çt;Bl'KL[ Rı\llÇESL ·nE !r.:'.:!'f.;-

osmaıı ~:!endi idarc,inde ~ 

Devlet demiryo!ları ve li
manları umumi idaresinden: 

Temmuz nüsha" nefis bir ta
bı ile intişar etmistir. Mehn"t 
Emin beyin milli ~ir olmadı· 

ğıııı iddia eden bır makale, 
Nazım Hikmet beyin son mü· 
nakaşalara dair manzum ceva-
bı ve diğer dikkate şayan ya- 8 Haziran 1929 da ıııünakasası icra olunup ta verilen fiat 

yüksek görülen font boru ve telerrııatı münakasası tekrar 10 
zılar mündericatı arasındadır. ağustos 1929 cumartesi günü saat 19 da An karada Devlet demir-

• Resimli Uyaııışı - otuz yolları uınunıi idaresi malzeme dairesinde icra edilecektir • 
birinci nüshası çıkmıştır. Ahmet fl\ünakasaya iştirak edeceklerin teklıflerini garrnti mektuplarilc 
Ihsan be)'iıı köy po!tasını, güzel birlikte mezkur gü~de saat 15,30 a kadar umumi müdürlük 
hikayeleri, Ma~mut Sadık Beyin kalemine teslim etmeleri lazımdır. 

Münakasa şartnameleri Ankarada Devlet deıııiryolları malzeme 
makalesini, Halit fahri beyin dairesinden, lstaııbul Haydarpaşada lfaydarpaşa mağazasından 
( Güzel Saıı'atlar birliği ) ma· beş lira mukabilinde tedarik edilebilir. 
kalelerini muhtevidir. !------------------------

• lçtıhat-Son sa}ı" Abdnllah Çanakkale ( 3) numarah 
Cevdet beyin şiir ve makalrsini Jandarma mektebı' mu" du" r-
ve diğer mündericatı muhte-
vidir. Gelecek sayıdan itibaren lüğünden: 
genç kalemlerden mürekkep l("I d 

52'00° sa e yax.. bir heyete tevdi edileceiti yazıl· ıs• 
maktadır. Ç. l(ale Jrndarma yeni efrat mektepleri ümera, zabitan ve 

efradının haziran 929 tarihinden mayıs 930 gayesine kadar bir 

Kambiyo hesapları hakkında 

\hıderris Kümiirdyan fle)in 

n~~retti!!;i " ameli \e lathikl 

kambiyo ~ ııamındııki kıy· 

metli eser ikbal \C (;ayret 

ki t:ı phanelcrindc 
satılmaktadır. 

ilan 
İslanbul mınlak:.sı maarif c-

nıiıılf;(inden: Maarif vekaleti sabık 

hars ressamı Şerafettin beyııı 

htanbııl Maarif Emaneti kale
mine müracaatı. Maarif Emini 

Beyoğlu Sulh icrasından: 

Hacer Dürefşan H. la Ali 

Ef. nin şayian ve müştere· 

ken mutasarrıf oldukları 

Kasım Pş. da Çatma mes· 

cit mahallesinde taş mer

diven sokağında No. 12 
Bodrum katı mutfak, kıs· 
mını teşkil edip zemini çi· 

mento ve muntazam makfi 

demir potrelli beton, ve 

birinci katı avrupakari tuğ· 

lalı bir taşlık, ve bir küçük 

oda ve uçuncü kat ayni 

tarzı mimaride bir küçük 

sofa ve en üst katta bir ta· 

van aralığı ve zemini kur

şun mefruş ve etrafı demir 

parmaklıklı tarasayı şamil, 

ve üst katının duvarının 

mühtacı tamir ve mutfak ve 

terkos teçhizatını şamil ve 

hissedarlardan Ali B.in mü

şade suretile tahtı isticar 
ve işgalinde ve Uçüncü 

katından kısmen denize 
nazır, hanenin kabiliyeti. 

taksimiyesi olmamasından 

naşi bilmüzayede füruhutile 

şüyuun izalesi hakkında 

mahkemeden sadır olan 

ve kesbi katiyet eden ilam 

mevkii icraya vaz ve kanu· 

nen merasimi iptidaiye de 

ifa edilmiş olmakla gayri 

menkulü mezkürun tarihi 

ilandan itibaren otuz gün 

müddetle mevkii müzaye· 

deye konularak işbu müd
detin yani 28 temmuz 929 
pazar günü saat on beşte 

ihalei evveliyesi icra kılı· 

nacağından iştiraya talip 

olanların ve daha ziyade 

malumat almak isteyenlerin 

kıymeti muhammenesi olan 
bin liranın yüzde on nis· 

betinde pey akçasını ınüs· 

tahsiben 929 • 5034 No ile 

Beyoğlu sulh icra~ına mü

racaat etmeleri ilim olunur. 

scııelık ihtiyaçları olan yukardo yazılı beş bin iki yüz kilo 
sade yaiiı kapalı zarf usulile ınü-ıakasaya vazolunıııuştur. 17 
temmuz 929 çarşamba günü •aat on altıda talıplerin verdikleri 
fiatlar hadJi itidalde gÖrkldiığü takdirJe ihalc:Sı icra kılınacaktır. 
Talıplerin bu baptaki ıağ nüınuııesile şartnameyi görmek ve 
ızahat almak üzere Ç. kale hüküınet dairesinde müteşekkil komis
yonu mahsusuna müracaatları il:tn olunur. 

&tZ?~~E 2@3ji.~~ 
Türkiye İŞ bankası ( 

1 
Sermayesi tediye edilmiş 4000000 

liradır Umumi müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 

.\NKAHA AL>AN.\ 
ıSTANlH'L Tl\ABZON 
1Z~IIR GıHESON 

AYYALıK 
KAYSERİ 
~IEHSİN 

SA~ISl'N EL>HElllT nrıtS.\ 1 
B.\LIKESIH ZOXGl'LD.\K 
Müsadif muameıaı ı kumbaralar kasalar .JJ!)) 

~~~~Ei.!281ffi3§~W 
Emniyet 

ğünden: 
sandığı müdürlü-

lbrahim Zirncctin il. l imlice l 1. ın 17903 

ikraz numaralı deyn 'cnedi mudbincc Emnivct ~andıl~ından 
istikraz eylcdigi nıelılı\j; nıııkablliiıde "andık namına mcrhun 
bulunan L\kiidanla Salacak mahallc,indc Arka so
kağında eski ,} ıııukerrer 'c yeni 1 1 numaralı YC 2 1 U ar~ın 

ıırsıı iizcrine mebni alı~ap ııc,: kamm ibaret <> oda, ':.1 ,;o[a 
bir mutlak, -l-'.!S ar~ın bahçe ,.e mLi~tcmil;\tı ~aireı i havi 
sahilhancnin tıııııanıı vadc'i hitamında bor~un nrilmcnıcsin

den dolayı >atı lığa çıkarılaraı.. 2!\ 1 O lira bedel ile mli~tcri>i 

namına kac"l kararı çekilmi~ iken hu kere yuzde on zam ile 
ba~ka lıir mıi~tcri çıkarıık miiz:ıycde bedelini 2~tı 1 liraya 
ibliıg eylemi~ ıılm;ı-ı dheıilc nwzktır sahilhaııcniıı 1)-~-929 

tarihine ınu,adif oniııniızdck salı ı;ıınıı tekrar son mi11.ayc
de,iııin ikmali mukarrer bulunduğundan talip olanların mez
kur günde ııihııyct saat on ultıya kadar Sandık idare>indc 
hazır bulunmairı liizumu ilün olunur. 

İstanbul Ziraat Bankasın-
dan • ~ubeınialc munhnl bir Daktiloluk için 'J tcmımız 

• salı glinıı ımisalıaka imtihanı icra cdikecktir. 
Talip ol:ıııların ~eraiti liµ;rcnnıck uzerc hemen nıiır:ıc:ı:ıtları. 

Evkaf umum müdürlü-
ğünden: 

Üsküdar, Kartal, Beykoz, Evkaf idarelerinde münhal 
biner kuruş maaşla kitabet vazifelerine laakal orta mek
tep mezunlarından ve askerlikle alakası olmayanlardan 
talip olanların evrak ve vesaiklerile imtihan günü saat 
on ikiye kadıır lstanbul evkaf miidiriyetine müracaatları. 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Beyoğlunda Hüseyinaga mah~llesiııde taksim sokağın,la kain ve ~ katlan ibaret olup O o<la 

mutfak ve 2 halası bulunan atik 31 cedit 89 No. lıı kfigir hanenin 8250 lira mefsuh bedelle 
ıo-7-929 tarihine mü~adif ~arşanıba günü saat 15 de pazarlık surctiie icrayı müzayedesi mu
karrerdir. taliplerin teminat ınakbu?.larile emvali metruke Satış konıisyo·ıuna nıürncaat eylemelerı 



[Y,~P.~~!!.r.J:~~--- ~ni~.~~~~~ ~ı em ~1!1~~r: esi 
AL E lı1 o uı ZA o E lE R Hl 430 11'69 Ulmekopıda lartye Atikall- clöit aqın llrllık nıahalJlrıl 

" paşa mıhaıitslnde Büyük havi mühta.Ct tamir bir itl-
'V :A PUff{lfH bahçe sokağında eskl 38 ve Mtlltl tamınıt. Abdülbaki Vt z.I l.ler 

~erf l'C lüks Katad~l?fa J"Stası yeni 50 numaralı stbefı M• ~ 'ii410r.' fWft !!ebette Bf!)el et4deslft4i 
Mlllef ":::ıu: şın arsa Uzerinde abpp iki eski 68 ve Jtnl 1-t 1-1 

P 
A ~ A • günü akşamı katta iltt ödl, bit 90f1, bir tıumarah fUı otuı dört &fiUl 
....,_. rs:.at 18 4t. mutfak Tt mü~rek blt k\a· arsada b1r katı tlrp ye iki 

Sir· eci rıhtımından h:ıreketlc yuyu ve on sekiz ,arşın ka- .kin ahşap olmak üzere üç 
( Zongüla:ı.k, lntoohı. SlnoP, .. u.~ ....:1. ıL.I ı.. w. dRr aralık raahtll4ft1 havl tnr k•tıt t.N1t uu., .... ıl0111t ıuu 
Samsun, Oııye, Ordu, Oireson, Trabzon, Rize) ye Azimet ve hanenin tamamı Hafız .Mustafa ef. mutfa\c, bir sarnıç ve üç bin 
Sürmene. Vakfıkr!>lr, Gürele, 265 1128 632? Kartalda Sogunlık kariyesin- iki JiZ yetiö14 beş &11lb mh· 
.sRclrk/ine de u,f rayarak de kıırtye derunu soka~nda ~ havi bir k9§kün tama-
lvdtt ıtdecekttr. 12 numaralı iki yüz seksen 1111. Hısift lldt ve Meh-

Mllrac~nt n1ahalli : lstanbul --t TeYhL 8eylerle Fatma M t H altl (Klln ıtsidı ah§ıtp ili ı-.n; ~ 
1?:· mt>ne anı altrndcıki lnatet, Emlnı Müriiftt Hamllr 

}2Zthane Telefon litanbul 115 katta on od~ iki sofo, blt 

ı:-=::ıı::ı:::::ı:::::1:ım·:ı .. ·=::ı-=• 

veıkeraci 
V~PURlARl 

hmir ıürıt Puttli 
•• Teı· p .w.pu 
•eri smet aşa ,. . 
7 p (/ılal ... 

temmuz azar Net 1S te 

alat<U:T;.lzmir 
batebt ~-

TafsüA< ıifin Sirkedde Yel· 
kcnci .._mnda k&in ıcentMIDI 
müracut Tel 1stambul 1515 
Ye Cilatada Merkes nhtun ha
IUtKta t:dptda \le St.ıilopad 

• -.ntalıtına Mracua. T eW. 
• !e -'·· •• yupı 854 
wu:•rm:m::zı • [ .'.lllfM'ti' BM 

8: 9-7-929 kadınlara 

10: 11-7-929 Erkeklere 

Türkiye Uyrisefain ida
resi mütebidin eytam ve 
cramilinin Haziran 929 
maaşlan billda muharrer 
günlerde ftl'llec:eldir. 

Daktil~ memure H. lua 
Seyrisef ain idaresine bil

müsabaka daktiloya vakıf d6rt 
memure Hanım ıhnauktır. 
'f alip olanların ilk mektep 
ve milJct mekteplerinden bl 
ıehadctname mezun olması, 
sinhi ı 8 den aşafs 25 den 
yullln bulunmırnau meorut
tur • müsabaka 26 temmm 
929 perşembe günü saat bir 
buçuktadır. Bu terıiti haiz 
bulunanların evrak ve vesaiki 
11zfmelerini birer kıt'a fotof
rıOlrile femmnzan Jfrmind 
f(inii akpnuaa bdır ltvu181 
müdürlüfiine relmeleri. 

Yalık ve l<Jthk 

llnlık Jİ 
Vanı köyGnde 38 numaralı 

3 odası,.bahçe, kuJU ve deniz 
hawzu vardar. 

Tebenü 
HhıJayel Etfal Cemiyeti 

lnanbuJ merkezinden : Saadet 
Osman H. tarahndan cemı
~~~~e 40, Xadıkö7dekl 
''°"•\Mim t>ö.i Mtiitebl yon Prarlllz ••ltn4tn cemiyeti. 
rrtfmlze tO Ura tebernl 
ııj.-:a. Teşekkür ederiz, edJI. 

. . 

kuyu ve bahçede ~üz altmış 275 387 1641& Beylerbeylftde Bostanabaşı 
arşın arsada bir mutfak ve AbdulJahll& tHbtllesin8t 
ahır ve anbi\t Ye ilmankl Rasim ır«a .,bltnia tskl 
ve beş yüi! kıf'k t!ött Bt'Şlll 3 mükerrer 3 mükerrer 8 
bahçeyi havl bLr hınentn • mükcrret Ye yeni 9, 9, 9-1 
tımamı h.atiue Fıtden, Hi· 9· I numaralı birisi yüz elH 
det Hidayet hllnımlıtiU arşın arada ahşap lld buçuk 

Mustafa Tetflt 8. katta dört oda, iki .ela. 
iti llfl IHI f'dfılyede Kattpmuillhlttia t>ır çan lllonu ye alblllf 

tMhallesinde Tatlı tuyu _. aqsn al'liilla bir mutfak dl-
kağında eski fi,ti mükerrer teff sebeit iJd •l'flll arucla 
'ft yeni 7,i numarall JÜI ., ~ iki katti tlört oda 
altmış bei arşın .ıtııuh klt· iki ufak IOfa bir mudak 
gir üçer kıttan ibaret blıt Mr DJU •e it dönüm b• 
uç oda, bitt ufak olmak u. dar anzlji hnl lkı banenüı 
~re iiç sot, bır mudat n ftlSlf bJstetıl MthtH Tetik 1. 
üstü darııça dlRCtl beş oda, ISS 111 IHil Paşabahçaütde tndr k-öyün-
üç &ofa. bir mutfak "e en de Köybltt caddeikldt üld. 

· üstte dara~yı ve yuı sebe'li .ı ve yeni 10 nwnualı Jllz 
beş arşın ba..,.. haVI lll Jinnl •rt•n arsada ahşap W 
~antnin tamamı Ömer • bwçuk katta ytCll oda, bir 

ıeı 4r2 8187 Üsküdarda yeni mahallwe v JOfa, bir IDÜfterek kttyu ve 
Kabristan sok:Aaında eski 21 liç yüı yirmi bir aqın bô· 
ve yeni ! i numarah sek§en çeJI han bir hanenin ta· 
dört •l'fln anada yahm btı matm rattm !tİltt K 
Urp diittlerl •h.-P olmak 295 15! IZS41 Fatih civınoda ~e-
üzere iki baçuk katta beş si.nde mubddelllı MüfdWI 
oda, lkl sofa, bir mutfak, bil' elytvm eltı Boa. mahalllnde 
byu, blr •mıca vı yüı n Mt1111tçef1Besl Ye elJtTm 
otuz Rkiz aqtn bahçeyi ha• Kuıçeşmesl IODlında eski 
Yl bir hanenin tamamı Mm. 37 ve yenl iO • 1 nwıırak 
lstttyanl ve sa~r Yani ve stlaen arşın arsa ~ 

· keMllos Vt htyıke kltglr iki b~ katta it 
H• &06 117 lasımP&fld& l:lacıküsrev mı· Oda, biri küpk olımk üae 

hallcsindc: Hacıküsrev cad· •r 1k1 90fa, bir mutfak ve al· 
desinde eski 9,9 mükerrer tındı boclrum Tt ytrtnl bit 
ve yeni ı 5. l S numaralı ytlz arşın ba1'çeyl bavt natamam 
kırk arşın arsa ôzednde ah· bir baneali\ UrilantL !eynel' İt 
... ili k dl ditt bda, iki 10 67S IFl82 Çltflyıkıblrde YıglilCçllar 
sofa bir '91Ndak • n ye_.. taddeslnde eski 1 !7 Yt yenl 
8f1ift bahçeyi havl bir hıne- 95 numatah on beş irşın 
nin tamamı GülsUm H: arsa üzeıtnd4' tlt..tr blr kat-

223 890 9117 ldlmf\aıüı.I- r• ..... L &• _.. ... na ... -.uüıre• illi- tan ibaret blt dUkklttıh nısıt 
hallcsinde eski cami arkası hissesi. Mehmet Tevfllf 1. 
ve yenl bü1ük JoltUf soka-
ğında eski 18 'fe yeni t 9 
numaralı yüz elli ırşın arsa 
Uzetfndt 1naa bodrum ali· 
pp ild buçuk katta beş oda 
bir sofa, bir lflutfü, hır ku-
yu ve yül elll arpn bahçe-
yt hafi bir hinenln tarnaMt OUJMJm K 

''' !03& ıosı 1 Osltiidardı Sh\anpaşa mahil
lestnde thsanlte sokilinda 
eski J 1 ve yeni S ı num&· 
ralı lkl yüz seksen sekiz ar
şın arsa üzerinde •hşap iij 
katta on yedi oda, ild sofa 
ve kırk dokuz arşın üzerine 
bir mutfclk, bir kuyu Ye beş 
JÜZ otuz iki nrşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı 

Cevat bey Zeynep Seza H 
670 1324 12623 Çubukluda Rlfatpaşa soka- ' 

145 453 ISS09 

100 911 18610 

Rtnda 1 mükerrer numaralı 
JÜZ setsen arşın arsa üze-
rinde kirgir iki btta üstiln· 
dı lkl oda, bir sofa ve 1kl 
JÜZ kırt •lllD bahçeyi havi 
haricen sıvasız maa dükkAn 
bir fınnın ı.tna1111. Hızır el 

Sıdıka R 
Eylptc Tıkyed mahallesinde 
Otakçılar soblında eski 100 
Yt yeni 114 nutnıtalı bit 
bııDı noksan ~e dlRer nata-
mam kısmı yetnılf ala ırp 
arsa üzerindi abfap 1kl kat-
ta Uç oda, ikl sofa, bir ku-
yu ve yitml dllrt hrşın üze-
rinde bir mutlak ve yüz 
alanq tin a11ın bahçeyi ba-
w bir lıanenie tamamı HA· 

m TaM!a B. 
0skUPrdı Selinı!J• Mahal· 
lesıade TthahatUıa IOk•llftda 
6~ ıuımetaJı Mbelı 7edt ar-
tın aı. özuiode ütep iki 

40 885 11788 Sultan Selimde Mismar ~e
caattin mahallesinde Mis-
mıra ıokatttndı tıtl 8 mü· 
kerrer ve yeni ı 1 nuınltah 
altftıış ırJtn arsada yarım 
bodrum kat lArgtt d1Rtr-
1ert ahşap olmak Uzete iki 
buçnlı: katta beş oda, blf 
sofa, bir rttutf. t ve seksen 
ttştn babçeyı ha\•l blr hl· 
neıdn tamamı SüJeymıh $udi ve lsmall 
llakkı Beyle I·'atma Müzeyyen ve 

Zehra Gü&lil Hanldilar 

!ll 103 11811 luımpqada GamUkeblrmt• 
hallmntk Nalbant sokaguı

dt eekl 13 ve yeni 1"/ nu
matalı yiis yirmi aç aftin 
arsa Ulerln'1e ihşap üç katta 
yedi od, bir sofa, bir muı
fakt bir tulumba kuyu ve 
yüz kırk beş arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı 

848 1462 J l908 Ahırkaprda Akbıyık mahalle
sinde Arabıcfüıt kışlası cad-
dnlnde eski 2 mUltftttt Yt 

yeill J 9 numatalı blrl yüz 
on dört arsın arsada bir bu-
çuk kan kı\gir diğeri ahpp 
olmak üzere iki buçuk katta 
blrl yemek odası ölmak iize-
ıe beş oda, lkl sofa, bit mut-
fak dlteti eJll arşı.il üzerltt-
Ae ahtap bir bdçut tım bir 
ufak olmak u.re üç oda, 
bir sofa, bir mutfaAı hıYI 

Leyli H 

lkl hanenin tamamı Mustafa El. My• H 
540 113!) 18SS8 Balatta Karabaş mahallesin

de Balat caddesinde Dibek 
ıoJtapıdi eski 5 tJ moketrct 
llumarah altmış ~ arada 
~ &ki ~ katti attı 
edl, afak korWor dd 8ttitfllk 
- ..... çı• 1lll••. .... '* .... ..,. ........... 

ar r 
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;:: HER GON CIY-!Jt TQIUC GAZETESi :: Jncl fatll 
8 Sayıta LEU~l ~ARTlAfil: 

nrkiyedc Hariçır 

Kuruş Kuruş 
ı Aylılı 150 000 

3 • 400 800 

12 • 1400 2~00 

Gazetemizde çıkan yazı •e 
resimlerin bütdn haklan miı.hfuzdur 
Gueteye gönderilecek mektupların tiıerine 

idare içinse (idare), ya<1ya aitse (Yazı) 
ı:aretl konulmaltdır 

Baıtlınty.. ır.ektupbnn ladellnclen, lnyrrnll· 
makaddereılz mektuplara konuhmıt pualan:n 
ka7bolmaımdan .. dlnlo.rm mG.nderiuhndan 

.. , 
Tarlı QM!depleırtle faydalı -Uıa 
llAnlanncla o/o 20 temll&t yapılır 

Büyük ve ya bir çok defa lçlıı verllın UAıılırla 
husUJI mıhtyettekl ll~ların. licretl 

idare ile kararlaıtınlır. 

IL{M TARiFESi: 
Sıtıtı ıtvnış 

6-8 iacl ıayfadı 1 t,50 

ş • ' ~ 
ı : : t<lô 
1 • • 100 6 • f'SO t•SO 1 

;ı 
sdaro meıul ıkttldtr. l!a ıecetı a..nı--~.,-~~---=-~----d':'d":""-~--------:--, SayUI 

stanbul, Babıali, Ankara ca esinde "V akıt., yurdu 
-ÇUetemlae h..-~t d&a kabıııl eclea yer. 

H. S. H. dlnat aceoteıl. 

ı.ş inci sayıfıJı }ro 
re•ml Ulnln 

te11970 dare işleri 1971 yazı tşlerl) • telgral ATJ posta kutusu: 48· 

DOLCA nedir? DOLCA, NESTLE Şirketinin TÜRKiYE Fabrikasında imal ettiği yeni SÜTLÜ çikolatadır. DOLCA nın iki cinsi vardır. 

Biri yalnız sütlü ( Turuncu etiketli ) diğeri de sütlü ve fıııdıklı olup ( Mor etiketli ) dir. Fevkalade lezzetli ve ucuz olan bu çikolata 

ile NESTLE şirketinin BÜTÜN zengin MÜSABAKALARINA iştirak edilir. 

lstanbul icra daire.sinden; Nestor 
Veledi Efrem Madam l(atina 

binti Hocasar Gülmezden istik
raz eylediği üç bin yüz liraya 
mukabil vefaen ferağ eylediği 

Beyoğlunda Kurtuluşta Dere
boyu Akarca sokağında cedit 

~o~, lo3, _9 ~umaralı tahtında ! 
ıkı bap dukk;;nı müştemii bir 

AL T iNCi BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
6 iNCi KEŞiDE : ıı TEMMUZDADIR 

BCYÜK iKRAMİYE: 
200,000 LiRADIR 

AYRICA: 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 15,000, 
10,000 LIRAU'< İKRAMiYELt:R VE 100,000 

LiRALIK MÜKAFAT 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
kazanacaktır 

pap hanenin nısıf hissesile ve 
gene ayııi mahalde Dereboyu 

caddesinde crdit 101 numaralı 
tcsvii intikalli maa arsa fırının 
nısıf hissesi torcun verilmeme
sir.den dolayı indelmüzayede 
beşer yüz lira bedelle talibi 
uhdesine ihalei evveliyeleri bil
icra ihalei kat'iyeleri için onbeş 
gü~ müddetle müzayedeye ko
nulmuştur. Şöyleki: l:d bap mmmmmmmm !talk musikf heyeti mmmmmmmm 

:::ı .................... - •• 
dükkiııı nıüştenıil hanenin t.u- mı Her gün ve gece itti 
dudu: Cephesi Dereboyu cad- mı SARAY BURNU PARKINDA ıiii 
desi sağ tırafı Kadriye hanım füf krayi ahenk etmekte olup muallim Nuri Halil beyle ım 
sol taralı sahibi senedin hisse- im hanende Semiha hanım dahi bu heyete mı 
dar bulundug-u fırı ahır ma"' ·~·······•••••••••••••··· ·····••:••• ••• i n, ,, ::::.:::::::::::::::r::::::r:::::.::: iştı"rak etmı"şlerdı"r !;;::::::::::::::::::::::::::::::::: 
arsa diğer tarafı Akarca soka- ı··-.. _···".:··:··_ .. _ .. _ .. _ ... _ .. _ .. _ ..... ··-··-··-··-···----~-...:=::.:::.:::::;=:::::==::.-:.::::::;==::==::::.::·=:==:==·:·=:ı::: 1 

ğına mdhali bulunan haıieııin Devlet demir yolları ve ıı· 
arsası mezkOr arsanın bir tarafı 

'tıristonun cedit 7 numaralı manları umumi idaresinden: 
dükkanı \"e diğer tarafı Trakya-
nın arsasile mahdut yüz yetmiş Umıımt idare namına derinceye gelecek her nevi malze-
yedi metre yetmiş beş Sln- me ile kömürlerin bir sene müddetle tahmil ve tahliyesi 
timctre terbiindc araziden yüz münakasası 14,7,29 pazar günü saat 16 da Ankarada devlet 
on dokuz metre murabbaında demir yolları umum! ld~re binasında yapılacaktır. l\Jünaka· 
tahtında iki bap dükkanı mulı- saya iştirak edeceklerin teklif mektuplarlle birlikte ( ı 650) 
tevi hane ve elli sekiz metro liralık teminatı muvakktelerinl yevmi mezkQrda saat 15,30 a 
yetmiş beş san ti metro terbiinde kadar umumJ idare kalemlne vermeleri lazımdır. Talıpler 
derunünde bir kuyu ve bir k 

müna asa şartnamelerini 250 kuruş mukabilinde Ankaradn 
dut ağacı bulunan Akarca soka- ı d ı d 
ğına çıkılır arsadır. işbu emlft· nıa zcme a resin en Haydar paşada Ilay<lar paşa mağazasından 

tedarik edebilirler. · 
!<in cl'Sllf ve müştemilatı: Ze- l =:=:~~=;=:=,:::7=,=:====:====:===========I 
min katile beraber üç katlı murabbaı fırıh kırk beş metre unluk mahal ve ittisallndeki 
nim kargir Linadır bir taşlık terbiinde ahırı ve saire ve haneye methali vardır. Terkoz 
bir muifak üç hela. dolap biri mütebakisi ar••dır. Eesaf ve · - suyu ıle mücehhez mühtacı 
büyük dört sofa altı oda bir mü•temilatı k•za caddey• nazır • • , tamir ve ııayri meşguldür. işbu 
taras ve saire mevcut olup bir kagir fırın bir ağızda iki yüz 
kısmında hissedar Marko di~e- kısmın tamamı dört bin üç yüz 
rinde Verka kiracıdır. Tahtın- seksen kilo ekmek çıkarmaya on liradır. Mezkur hisselerin 
daki astor kepenkli bodrumlu müsait demir kepenkli cam iştirasına yüzde beşer zamla 
asma odalı kahve dükkfoında çerçivcli tahta tezğahh k4gir talip olanlar ve daha ziyade 
Kosti diğerinde helvacı Osman fırında zemini toprak mahalde ma!Qmat almak istiyenler hisseye 

ağa 1<iracıdır işbu eml~kin her bir hela. bozuk flrenk tuiumbalı mucip kıymeH muhammenelerinin 
tarafında elektrik vardır ve ve yalak arsada harap lkı' oda • d · b · yuz e onu nıs clınde pey 
tamamı üç bin sekiz yüz yirmi asarı tahtında z•mı"nı· toprak k · ı 926-5075 d • a çesın ve osya 
lira~ır. Maa arsa fırın ve sairc-

tahta yemlik! yedi hayvan numarasını müstalısiben muza· 
niıı hududu: Cephesi dereboyu istiabında bir ahır olup dı"ğer 

Yede şubesine gelmelerı· ve 25-
caddesi medyunun hi5$edar bu-

kapısıııdan odunluğa methali 7-929 tarihinde saat on dörtten . 
iunduğu eınlSk ve b.1zen Ani· 
karın ve Dimitrinin sol tarafı vardır. Zemini malta iki tekneli on altıya kadar ihalci kat'iye
H:.san nğanın cııılakile mahdut kömürlük ikinci katta bir sofa !eri yapılacağından müşterilerin 
iki >üz elli beş metro terbiinde ve müfrez oda üçüncü katta bizzat veya vekalc hazır bulun
araziden coksan bir metro bir sofa üzerinde üç oda bir malan ilAn olunur. 

"Vakt,,ın 6 Te ı muz 1929 tefrikası: 90 

yanında oturmuş iki yüzü. 

cüyü hayretle seyrediyordu. 

Cevap verdi: 

- Biraz fazla bulduğu

nuz ne? .. 

- Şu mavili kadım ca· 
nım ... Yoksa •Sadburn. a 

gelen kadınlar bu kadar 

açır saçık mı? 

ihtiyar mösyö lakayt ve 

kendinden memnun bir ta· 

vırla şu mukabclec.e bu

lundu: 

- Evet... Zayıfları öy
ledir ... 

Saat on bir buçuğa doğ

ru "Cones. olduğu yerden 

kalktı ve plajdan uzaklaştı. 

P laj suyun titreşmeleri ile 

pırıldayor, çocukların ve 

yüzenlerin kahkahalarile 

çınlıyordu. Delikanlı bir 

kütüpaneye girdi, sahilin 

bir haritasını satın aldı ve 

dükkanın önündeki bir sıra· 

ya oturarak haritayı tetkike 

koyuldu, • Sandburn " dan 

çıkmak için üç yol vardı : 
Garp yolu sahilde dokuz 

on kilometre mesafedeki 

• Vortburn • kasabasına, 

şark yolu sekiz kilometre 

mesafedeki • Sazburn • a 

götürüyordu. Bu demir yolu 

hattı • Sandburn " den on 

beş kilometre mesafedeki 

• Huğton Admiral " da yo

lu katediyordu. 

işte vaziyet bu idi. 

•Cones. , "Londra. yo. 

lunu tutarak "Notburu. da 

mı trene binecekti? 
Üç yol onun önünde ka

derin üç şehrahı gibi açı

lıyordu. Ne olduğunu pek 

de bilmeden Londra yolu

nu tercihe kaPar verdi, 
Fakat tensip insandan 

takdir Allahtandır derler. 

"Cones., haritayı büke-

r~k cebine koydu, ve ma

dam "Henşav. ın nezdin

deki odasına gitmek niyeti 

ile yola düzüldü. 

Sokağın başına gelince 

teşhir olunan resimleri gör

mek ıçın bir fotoğrafçı 

dükkanı önünde durdu. Bu 

resimleri dalgın dalgın sey

rederken birdenbire kar

şısında ... evet ta karşısın· 

da "Hover. i görmez mi? 

"Hover. yan bir yoldan 

birdenbire çıkmış olacak· 

tı. Arkasında bir spor 

"külot. u ile bir ceket 

vardı. Baldırları pek cesim 

görünüyordü. "Cones. gay
rı ihtyari: 

- Allol Dedi. 

Bu sayha dudakları ara

sından farkına varmadan 
çıkmıştı. • Hover " avını 

yakalamak havesi ile elini 

uzattı. Bundan sonra olan 
biteni anlıyabilmek için 

Flida sayesinde rahat uyku 

Seyri Sefain, Gurabayi Müslimin hastanesi, Hilali Ahmer mektebi 
ve sair müessesatı sıhhiyece tercihen istimal edilnıkcte olan FLIDA 
sinek, sivrisinek, tahta .kurusu, pire, güve ve bütün haşaratı yumurta
ları ile k:ıtiyen imha ve ifna eder. Leke yapmaz, tesiri kat'i ve kokusu 
sıhhi ve latiftir. FLIDA haşaratı öldüren bütün mayiat arasında birin
ciliği kazanmış ve Fransa hariciye nezareti ve Türkiye şehbenderliğince 
resmen tasdik edilmi tir. San'at ve rekabet aleminde dahi en yüksek 
nıevkii şafıadetnamelerıe ihraz etn1iştir. Çünkü yarı yarı)'a daha ucuz 
ve tesiri yüzde yüzdür. Şişesi 50, tenekesi 7 5 ve pompası 7 5 kuruştur. 

Flida istediğiniz halde ( tesiri yoktur ) diye sizi aldatmak isteyen
lere inanmayınız. Flida haşaratı öldüren bütün mayiattan daha n1ü
kemrnel, daha nıüessir v.e yarı yarıya daha ucuzdur. 

F lid·a yerli dimağı yerli amelesi ve yerli 
sermaye ile yapılmıştır. 

Flidayı tercih ediniz. Flidanın müslahziri Hasan Ecza deposu sahibi 
Me lıur Hasan kolonyası ve Hasan kuvvet şurubu müslarhziri Hasan 
Beydir. Flida bir ~alı eserdir. Hasan ecza deposu. 

Borsa ile alakadar olan 
tüccar ile sair 

Zavatın nazarı dikkatlerine 
lst anbul menkul kıymetler ve kambiyo Borsasından: 
Y~ni Borsa kanunu mucibince Borsada "Kulisyc,, namı ile bir sınıf te~kil edilmiştir. 

Yirmi beş yaşından yukarı ve hüviyeti lekesiz olanlar senevi on liralık bir ücret mukabi
linde seyirci sıfatile kaydolunarak Borsa muamelat salonuna giİ-ebilecek.lcr ve orada acema
lar vasıtasile yapılan Borsa i~lerini yakından görebileceklerdir. Kaydolunmak istiyenlerin ko

miserliğe istida ile müracaat etmeleri ilan olunur. 

DAKİK ZİYA 
Mutahıwıs doktorlar ; muhte• 

rem ailelerce senlerden bert tec• 

rübe ve mükemmeliyeti tasdik 

edilen yegine çocuk gıdasıdır, 

Su/Jan Ahm.ı a,ancü •ulh hu• 

lıulı haJıımllğlnden: Müddei Ha• 
san Hakkı efendinin müddea• 
leyh l(adırgada Cinci meydanı 

caddesinde 29 numaralı hanede 

mimar Hıfzı bey aleyhine ika· 
me eylediği 262 bçııuk lira ala• 
cak davasının cari malıkeınesill
de m üddci aleyh namına tastir 
kılınan davetiye zalırında mu· 
maileyhin iki buçuk ay evvel 

Ankaraya gittiği ve neresinde 

ikamet ettiğini bilen olmadığı 

gibi zamanı avdeti de meçhul 
bulunduğu mübaşir ve heyeti 
ihtiyariyesi tarafınJan verilen 
rneşruhattan anlaşılmış, müddei 
tardından ilanen tebligat icrası 
talep edilmiş, ve rüyeti muh.:ı· 

keme 18 temmuz 29 tarihine 
miısadif perşembe günii saat 
11 tayin kılınmış olmağla mu
mailcylıin yevmü ve vakti mcz· 
kurda mahkemede isbatı vücut 
etmesi veyahut tarafından bir 
vekil göndermesi aksi takdirde 

muhakemenin gıyaben rüyet 

olunacağı tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 
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Baıünkl hava 
Rüz.~Ar poyraz hava açıktır . 

• 
1 Moı'ul müdür: Refik Ahrr et 

Muharriri: Vere Stakpul 

vak' aya şahit olan kumaşçı 

mister"Şonts., isminde bi

rinin şu ifadesini dinlemek 

kafidir: 

•Küçük adam M. Hove

rin tam midesine bir yum

ruk indirdi. Mister • Hover. 

verilen bir emre itaat edi

yormuş gibi yere oturuver

di; fakat hemen kalkarak 

mutaarrızını takibe koyul

du .• 

"Cones. koşuyordu. A r

kasından sırası ile, nereden 

çıktığı bilinmiyen bir bele

diye memuru, birkaç deli

ltanlı ve bir köpek koşu· 

yordu. Köpek bu yarışa 

şevkle iştirak ediyordu . 

• Hover" iri baldırlarına 

rağmen arkana kalmıştı. 

"Cones. anahtar elinde 

olduğu halde, Madam 

• Henşav " ın evi onune 

vardı. Anahtarı birdenbire 
kilide sokarak kapıyı açtı, 

içeri atıldı; kapıyı tekrar 

kapıyarak kilitledi, kiliqi 

çıkarıp cebine attı. 

Muakkıplar o kadar ya· 

kında idiler ki kapı tokma
ğının şiddetle vurulması 

kapının kapanması ile hasıl 

olan gürültüyü takip etti. 

Sonra kapı zili delirmiş 

gibi açılmıya başladı. 

"Cones. mutpak merdi· 

venine atılarak iki sıçrayışta 

katetti. Artık kapıya giden 

dehlize vardı. Fıruıda elle

ri hamurlu olarak fırlıyan 

Madam "Henşav.ı görmedi 
bile.. önünde, sağında, so· 

funda birer dıvar yükseli· 

yordu. Sağ ve soldaki dı· 

varlar Madam •Henşav.ın 

avlısını bitişik evlerin avlı

larından ayırıyordu. Karşıki 

duvar ise büyük caddeye 

müvazi olan Minerva Ter

reys sokağının bir evinin 

arka avlısına aa:ıırdı. 

•Cones. duvarı tercih 

etti. Boş bir köpek yuva -

sına basarak duvara tırman

dı. Bir lahza sonra öte ta· 

rafa atlamış bulunuyordu. 

Dört metrelik bir irtifadan 

atladığı için biraz afallamış· 
tı. indiği yerde gerilmiş 
iplere asılmış birçok yatak 

çarşafları vardı. 

Bu çarşaflardan birinin 

altına kafasır. ı sokunca 

diğer bir sıra çarşaf asmak

la meşgul olan yaşlı bir 

madamın arkası ile dokuş

tu. Fakat böyle şeylere 
aldıracak vaziyatte değil

di. Bir kapı görerek girdi 

bir dehliz geçti, bir mer

diven çıktı. Ve Minerva 

Terreysteki evin holüne çık

tı. Ayağında keç<" ayakka

bılı yaşlı bir mösyö holün 

sağ tarafındakı bir adam 

çıkıyordu. 

istediğini 
"Cones. e ne 

sord u. Bu mös-

yönün sedasının tınn eti ve 

ani olarak duyulan şiizleri 

"Cones ., in kulakla.ında 

uzun müddet taninenda? 

olmuştur. 

"Cones., cevap vermeden 

kapıyı açarak sokağa fırla

dı. Bereket versin sokak 

tenha idi. Daima koşarak 

sola saptı, iki tarafında a· 

mele evleri bulunan yan 

bir yoldan bir tarafında 

evler görünen 

caddeye çıktı. 

çirkin bir 

Caddenin 

diğer tarafında mezru tar

lalar vardı. "Cones., bir 

çitin iki kısmını rapteden 

bir parmaklığa tırmanarak 

bir tarlaya atladı. Tarlanın 

ucunda diğer bir mania 

atlıyarak diğer bir tarlaya 

koşarak geçti ve orada ne

fes alabilmek için bira:ı: 

durdu. 
(Bitmedi) 
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