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ilmi ve fikri sahada kalacaktır. 
Yeni fır a heryerde 1 Şehitler g~ünü 1 

Şube B"IDtyacak Çan~k.kal~deki _şehit MuhiddinPş: ~akın-

Mısır Sefiri 
u 

y h~ın zıyarctı.. da Mısıra gıdı yor -- Tahsin Halırıılı .. 

Dün hararet 32,5 
dereceyi buldu 
Dün gene sıcak fazla olduğu 

için halk biraz hava almak mak 
sadile daha sabah yediden itiba 
ren Ada ve Boğaz vapurlarına 
ırnşuyordu. Mevsimin en sıcak Şakilerin müsademe yerinde 
ye çıtmııştı . Bu sene sıcakların bıraktıklarını bildirdiğim 60 
b~ sen~nin f~zl~ sıcak geç\·n Son baskın ıe~töbiiaUnt işti-

1 
m:ıkt~I _meyanında _rüesadan bir 

gunlerrnden_ bırl ıdi. il eden l/ısan Nuri Jıainl kaç .kışı daha teşhıı edilmiştir. 
Hararet hır aralık 32,5 dt:rece ra . . Eşkıyanın maktullerden çoğu _ 

gunü denememek le beraber dün Erzurum, 15 (Şark muhabın nu da atlarına yükletip kaçtıkla 
daha viikseleceği talımin olun1 mizden) - 11 ağustos geceaı rı gcirülmüş ve bir çok yaralı _ 
makt~dır. . ihata çemberimizi yara~ak ka: 1 lan olduğu da yollardaki kan 

:~ç:~:».~~~~~~~~1·~" · çabilmek için Ağrı dagının şı- lekelerinden anlaşılm!.!jtıar. 
~ malinde kain Taşburun mevki - 1 Ağn dağnun azılı §Crİrlerin

indeki müfrezemize baskın yap- den ve sergerdelerinden Bro, 
C. H. r. MOlettifl!ğinden: tıklarmı bildirdiğim şakiler hak Haşs?• '.f elli ile zabitlikten m~t 
16 a u tos 930 cumRrtesi ıs: kında aldığnn mütemmim ve rut ~~tlıslı thsanı~.~a ~u ~aki-

fırka grubu 

gflrıo saat on dört buçukta ısı k ıum· ata göre eş !er ıçınde oldugu ogrenılmış -
~ çok mevsu ma · M'' d ı k 1 k ceıntyeti umıım•ve: belediye :t< , ~ oo dan mü- tır. .usa emct c ·ıt ,annr ço 

- kıya l 00 atıı L yaya " ı 'd d b' ·1 fırka gurubu içtima edecktir. ısı 1 d Altı hafif guze ı are e en za ıtan ı e 
M. 

rekkep bu unuyor ıı. T" k r . L b' t u er m nıanın tayin edilen 1 • .. 1 ri varclr Abtul- ur ne erme •ıas ır sure te 
saatte belıemhal fırka mer· ~ makınelı tufek e . · Ö carpışan kahraman askerleri -
llezınde bıızır bulunmalarını ~lıah, Halef, Yusuf, Mırl:a,. me~ miı ve askerlerimizle birlikte 
rica ederim efendim ~ · Beko, Merzuk ve Hızır aga u 1 ınev~= 4 ;;ncü ..ı.;fede\ 

• . '.. akları ve Tozo ve Kerem ve 

No: 6 TercUme ve lktlb•• 
hekkı mehluzdur. ) 

Abdülhamit hilkaten evham, 
lı bir adam idi .. 

Falıat bu vehmini Salt Paıanın t~nmlyı 
ettlt11 bir hakikattir. · 

Dün fevkalade 
hevecanlı oldu -· Yarışları kazanan 

atlar hangileridir? 

-··--
Eks res 

Sofvada vahim bir 
kaza atlattı ... 

Nüfusça zayi t 
vukubulmadı 

Semplon ekspresi evvelki ak
şam saat 22,30 da Sofyadan ge 
çerken ehemmiyetli bir kaza 
geçirmittir. Kaza yanlı~ açılan 
bir makas yüzünden vukua gel
miş ve ekspresin sol tarafı mtt-
him hasara uğramıştır. Bir ya
taklı vagonla bir furgon yola 
devam edemiyecek dercede ze -
delendiğinden katardan c;ıkanl
mıştır. E ya ve insan zayiatı 
yQktur. Kaza sebebile ekı;pres 
dün 3,5 saat teahhürle 5,5 ta 

Yun11n •(Jır . ılıl~t ı•mpl,,Ollu Yun•n Mul•doıılç 
galip tlAn •dtilrlHn 

gelmiştir. 

Miiskirat müdürü dün 
lzmire gitti 

Boks maçları 
Müskirat umum müdürü A Kombalar zevksiz oldu 

sım B. dimkü İx 
mir postasile lz. 
mire gıtmiştir. 

Asını R. İz 
mirde idareve aı ı 

Diinka 11arışlardan blı bazı i~lerle me · 
enıtantnnı 

Dün Takaim stadyomunda 1 
yapılan ve alaca karanlıkta bi
en boks maçları hakkında dil -
ündüklerimizi- vaktin geç ol - 1 
naseından- yarına bırakarak 1 
eticeler'e iktifa edeceğiz. 

Sonuna kadar 
. ğuı olacaktır. B 

Dün Veh Ef. de yaz yariflarının . . f ı.çUncU.ü kalabalık bır scyirri lıuzu- hassa yenı uzm Zevksiz, ena geçen ve lüzum 
rile icra olundu. Üçüncü haftanın mahaulünclen şir uz münakaşalar, ufak tefek kav 
proğramında da b~ş koşu mevcuttu. . ' 'ialar, hakeınlenn fena idaresi, 
Kotulara tam saat Z de başlandı. ilk dıden yapılacak tezahürat arasında gayri mun _ 
koşu satış koşusu ıdi. mübayaata nez tazam bir . urette yapılan bu 

Buna ü~ "'c daha yukarr yaştaki . 
hallı kıın Ingi!U at ve kııraklan işti· ret edec•ktır. _ _ maçlar şöyle neticelendi: 
ıak ediyordu. Mesafe 2,000 metre;. Asım Beyin iz Müsln • llf 1 - Agop ile Yani maçında 
dı. Yarışa Pampalina, Durukurt. Mis mirden Aydına git Aı.m B. 'Agop ilçıincli ravntta abando-
P!tkel, Fr<ncln•n iaimli üç hayvan da• mesi muhtemeldir. ne etti. 
hıl oldu. l 1 Ncticode Ahmet B, in Duruku t' S I Ş.. .. 2 - Andro ile Afif berabere . ı 
birinci. Akil B. in Pampalina'sı i~in~ aracoğ u ukru Bey 3-Muladoviç ile Zavetopulo 
ci ~eldi. Bu yarıtm ıkramiyeai 400 1i Paris sefiri oluyor maçmcl< Zavetopulo i.içüncü ra-

1 

ra ıdi. vntta diskalifiye. 
İkinci yarı• dort ve daha yukarı Alınan maHlmata nazaran • Ç . k f k t k . . • S ı Ş"k · B p . . . .,. - evı a a uvvetsız 

yaştaki yerlı ve Arap at ve kıırakl:ı- araçog u u ru • ans sefırlı A l'd' ·ı bo ak' b'I 
•• mahsustu. • " . . ~ine tayini teklifini kabul etmiş uge 

1 18 1 
e st 

1 1 gısız ı 
(Devamı 4 unna MbifedM, tır,. [Dev.uıu Besinci say!/ ede] Maçtun hrytcnn/ı bir rnslanltn, 



• 

\ 

1 1 

1 1 

1 1 

ı, 

• 
J 

l. 

ı' 
' ı' 
1 

l 
1 

ı· 

(. 
li 

ı' 
1 

• 
"Milli· et,, in tarihi tefrı'kası: 68 - -

blehmet Ali artık Mısıra sahip 
olmuştu •• Fakat .... 

§ 
:'>llLLIYl·:T Cll\IARTESI AetTSTOS ~O .Li2± 

• H C· LE •• 
Irak Kürtleri mes'elesi Yeni Fırka fa · 

Cafer Paşa, as1(eri bir nut11k söyledi Fethi Beyin mebusluğu ne 
_____________ __;,____ temin edilecek'? 

suret 

Fakat nihayet 1841 senesi kabil olamıyacağını söylüyor- Tahrı•k ! Ro~anyada F ) .11... k Yalova, 15 (Hususi Muhabiri Nuri B. C.T{ütahya) F 
ka ıuııusanisinde İngiliz sefiri du. Fazla olarak Mehmet A e a et mizden) - Fethi B. in meb'us- in kısa bir istirahatten 
Ponsonby hükıimetinden aldığı liyi mukavemete teşvik edi- - - Dargınlık f luğunu ten:ıin için Bilecik meb- Yalovaya döneceğini ve 
talimatla Babıali ye gelerek yordu. '• • usu İbrahim B. in istifa edece- teşkilatının ikmaline mas 
Mısırın idaresini Mehmet Ali- Osmanlı donanması İade ği hakkındaki neşriyatılbrahim aliyetin teşdit olunacağın 
ye ve sülalesine terketmek i- edilerek İstanbuladönünce Os Kim t~şvik Şiddetli bir ko- B. tekzip etmektedi(. Saffet B. Jedi. 
çin lngiltereni.n muvafakat et- manh payıtahtında sevinçle Kıral ne vakit taç böyle bir şeyin olamıyacağını Nuri B. şehrimizd 
tiğini söylemiş Şub*ta da Ah karşılandı. ediyor(. giyecek ?, lera Vaf. söyledi. Buradaki kanaate naza Yalova, 15 (Hususi Mu 
dülmecit namına Mehmet Ali- Aradan birkaç ay geçti. Bükreşten yazrlıyor: _Kıra! ran Paris sefaretine tayin olu- mizden) _ Nuri B. (Kü 
ye !erm~ yazılmı~tır. Bu hattı Hariciye itleri Reşit Paşadan İgiltere ile İrak arasında ak- ikinci Karolun taç giyme me- Tahran, 14 (A.A) - Kabil- nacak zatın meb'usluğundan in lstanbula hareket etti. Fe 
Şerıfe gore Padışah Mısırın todilcn muaheded .. n her vesil~ d ·· ı· hilal ed c k F h" B · · . . . . alınarak Rifat Paşaya tevdi rasimi ne vakit yapılacak? .. Ma e mustev ı surette hükum sü- e e yere et ı . ın ın- e mülaki olacak ve birlik 
ıdaresım - Mehme~ ~lıye bıra- edildi. Ferman ahkaı:rıı değiş- ile bahsed_ildi. /Ista hükümdarlık tahtına ka _ ren koleranın sirayet dairesini tihabr mukarrerdir. do;:t edeceklerdir. 
kacak, Mehmet Alının vefatı.n~ t:. Yeni şeraite göre Padişah Bu muahed' uşan genç kırat resmen taç hergün biraz daha büyültmekte E _____________ ...;.....;.~ . .:.:.=~---
dan. sonra evlltlarmdan bın Mehmet Alinin vefatından son- nin aitti üzeri r· !;ymek için daha ne kadar bek olduğu söyleniyor. ...ıl"Cİyas flağll1({a tPtkİJ(at '.'Uf)llac 
Pa~ış~h tara.fmdan.onun yeı:- ra Mısırın idaresi büyük oğlu- ortaya başka bi iyecek? .. Şimdiye kadar bu me İranın şimalinde bulunan Ji- K · 

15 
(M'l!' . 

ne ıntıhap edılecektı. Bu varıs na kalacag-ını Mehmet Alinin mesele çıktı, y; ·asim çoktan yapılabilirdi. Fa- f h ı· · d hi b k ayserı, 1 ıyet) - Şı-1 son orta mektep müdür ve 
İstanbula gelerek kendisine ve M d ' . .. . an ava ısın e va m ır urak .. .. f . . 
•1 f l'hi . lm ısır or usunda mıralay rut- hut çıkarıldı k '<at ortada setin bir mesele var. ı k h""k" .. k ed' p· . kago Darulfununu coğrafrya ra ıya muallımı Selçuk B 

rı en sı at ve sa a yetı a ış b • k. d b' f' dan d b·1m· r{ al 1 bo ld ı u um surme t ır. ınnç "d .. M. . L' rin riyasetinde ır k" Tk 
olacaktı. Mehmet Ali Paşaya .esme a ar za ıtanı. ter ı et- ' on a ı • ır ın evve ce şamış o u - zeriyatının bu yüzden ehemmi- mu errısı ıster ıse ile coğra .. , . e .. ı ış~ ı 

tı k hakk alik 1 b .. H 1 t l"k k · ı f . . Turk hey etı bugun Erçıya verilen sıfat ve salfilıiyet ken- rme ına 1:1. o ~ası- nasebe u sutur ;u prenses e enanın a a a- yetlı surette hasara uğrayacağı ıya muallımı Ekrem Vecdet - d t k"ka k . 
d. · 0 1 D let' · d" nı, Mısırın verecegı senelık pa- !arda bahsetmi" ' arı resmen feshedilip kendisi- zannolun""'O İ .

1
. 

11
. . ' ~ın a et ı t yapma 

' ısıne sınan ı ev ının ı- ' ~, r. ngı ızce mua ımı Mister N el- hareket ettiler 
ger paşalarından daha fazla ranın 4~,000 kuruş olmasını ka- tik: ıin de merasime iştirak etme - ••. ••••• •• • • ••·---·•••• • ........... -.............. . 
h' k" , t1 . 1 bul edıyordu. Fakat evvelki Anıl .. ~ ı J/P kıralıça olması lazım geli- y • f k h d b '•" •• ............ '•••• 
~~y:1::k:ı. ve ım yaz vermış o kfennl andın dMiğehmr esasla~r baki kil ve c~ı:~:~ H •• - yor. Halbuki Karo! ile zevcesi e_n_ ı. ır_ a er yer e şu e açını \racak 

a ıyor u. e et Alınin Ba- vam a dahı'l olacak olan İrak hü banşm_amışlard. ı1r. Kadın 1bu hu- (B 8 h 1 d ) J 
Mıs.rrda t.e .davül edecek para bıalı"nı"n nu'"fuzu altında kalabı·ı- t t ..... t K d aşı ırmcı sa 1 c e raporundaki bütün mütalealara 1 leket menafii noktasından 

- k"meti ~imdi bir Kürt meselesi su.~ a ına e ..... ' e, aro e 0 ı clevletın dıger paralarından mesi için mumkün olabilen her " ~ ya nakledeceğiz Bundan başka iştirak ederim.. . dilecek gayret ve clermiyan. 
başka olmıyacaktı. Mısırın gay- lı d le karşılaşmış bulunuyor. İrak ' bir de İstanbul tarafında bir bi- Benden tenkıtler~m. hakkrnda cek fikirlerin fikriyat v3.dis• 
risafi varidatından dörtte biri şey :J~: [t0~ uh t Ar . ta bulunan Kiirtler na~ına Ce- ı na arıyoruz. Bir kaç güne ka _ madde ve sarahat ıstiyenler ~u den uzaklaşmam:ısı için baş_ 
İstanbula gönderilecekti. Mı1 istemez ~unu : ;:1~ tt" ı, ıster miyeti Akvam ve İngıltereye 1 1 dar bulunarak teşkilatına baş - raporu o.k~sun_lar. Bu rapo: dım da Gazi Hz. gibi bir büyü 
sır ordusu 20 bin kişiden faz- _a 

11 
e ı. yapılan müracaatlerden bahset 

1 
• d' yaca salahıyetı tanınmış bır ma müz vardır 

la olmıyacaktı. Bunun 2 bin Mehme_t Alı, ne olursa ol- - m istik 1 a~cagıru t~als~~=· şimdi !iyeci tarafından yazıl~ıştır ve Oçüncii 'bir fırk:ı. teşk 
1<işisi lstanbulda kalacaktı. Pa- sun ka~erıne razı olma~an Gün gectikçe bu meselenin 1 lik ·~· sure k e . . 

1 
~ır hükumetin kendi aleyhinde ha- d"lm. k 

dişahın müsaadesi olmadıkça b~ bır şey ~apam~y~cagını trak hUku~etini meşğnl etme- _
1
_ k~ f;~ı:~zgı?b~~ahiye. ve zırladığı en mühim vesikadır./ Ücüncu·e b~r fıırykectee kı·ı·ı 

Mehmet Ali donanma inşa ede anı dl~ıhştı. ~bdulmecıdın yol- <Te başladığını gösteren haberler ı . . Bu ra oru okuduktan sonra ba - . _. . ": . ş 
miyecekti. Mısır ordusunun a ıgı attı h~ayun 15hazıran ~eli or. [oc·a~ ~~rkezlerı teşkıl edecek ka mJtaıea dermiyanına ihti _ş ~ub~hhı.~ d.egıl~ır. Bırı ~~lkçfı. 
fÜksek rütbeli ııabitlerinin ~ İs~-en_denyede top atılarak "' Y .. . . • t mısınız.. k gen urrıyetçı olan ıkı ı 
t r· k B b lı.lt t f d ılin edıldı Mehmet Ali bir İrak Kurtlerı Ingıltere- rak ! 1 - Kaza, nahiye ve ocak teş- yaç yo tu~. . l daha uzun müddet için gc 
er 

1

~b~a kti a 
1 

ara m an müddet 
0

sonra oğullarından muahedesinde «Kürt menafiinin 1 _ kilitında Halk ~ırkasını n_~ d~r~ Ecnebıi1L•~dril~ab~li~s~ nası Büyük Millet meclisinde ve 
yapBı 1 

clae · b" . lmad Sait Beyi İstanbula yolladı ve himayesi ihmal edilmiş olduğu ceye kadar takıp edecegımızı .. ce_ PC e 1. r · . . rekse hariçte siyasi hayat f 
u şart rın ırı yapı ı l'k . ·ı . .. 1 kt tahn"k2t Rıral ile Kırallça . d"d bil . M M te kiben Fethı B hancı 1 . - kd' d M. h Al" sene ı venlecek parııyı tenzil nu» ı en suren ra a "' şım ı en emıyorum. aama u a yet enni tanzim edecektir. 

gı t": 1~ e e met ıyo ve- e1:tirdi. yapıyorlar. Bağdattaki İngiliz geimeden · · taç giyebileceğini fih bunları ilerde düşünülecek- bir istikraz akti imkanı olup Fethi Beyin fırkasının ku"' 
nlen ımtıyazları alınmış ola-- Q k 1 . . M .. ·1 basta olduğu halde söyliyerek bu yüzden merasi - tir. olmadığı hakkında sorulan suale ti ve l';'esai sekli zaman 1·ıe b 
caktı. Babıali taraf1.ndan Sait 11~akr odmese esfhının ısıra ~- ımumk eh~:'1ku'metı. ·ru·n bazı nazırları · d h · d "km · · · · 
M h . Ef d' 1 k d • k u ~n sa ası tamamıle ra u mm a a zıya e geçı emesını Ankara teşkilatr karşı demiştir ki: olacaktır. 

u ıp en ı s en erıyeye ·ı· k . K" 1 · b ı d ğu .,;mal ta- istiyor sada buna hükfunet razı _ Ankarada fırka merkezı" Benim intiba ve kanaatim F h" B y l .. d ·ıd· M h Ar S . gı ız no taı nazarına göre urt enn u un u r - et 1 • a ovaya ne 
gEofn erı ı.k "kre met . ıF ı~t halledı'lmı·ı oluyordu. raflarına giderek kabile reisleri olmuyor. Çünkü bu takdirde bir k·ı· 'kmal dilini" "eli ' şudur ki harice itimat telkin et d"' .. 1 

Ye ço ı am ettı a .... ı k k A h"'k.. d ·ı l . teş ı atr ı e § mı r. k ı~ d B' k b . . zaman onuyor. · · 1 gl!rüşmüşler Kürtlere arşı ço vrupa u um ar aı e en _Talat B. Ankaradan geldi. me ... zım ır. ır ere u ıtı - y 
1 15 

B k"l Is 
bu şeraiti öğrenince bunları Londrada Şark meselesilıı 1e h"'k' ti,. h" nü niyeti nin merasime iştirak etmiyece- d t Ik" ttikt 1 a ova, - aşve ı 
kabul edemiyeceğini söyledi. meşgul olan konferans Boğaz rak ud ume _nın us erek bu Fakat henüz kendisile bu hu - ma 1 ~ ~n .e en ~onra ebo- met Paşa dün akşam Gaziyi 
Bu şerait hazırlarur~·her lar tıini de Hünkiriakeleei hakkı_nd aKt~mınıa· t ver resmi ğinden korkulmaktadır?. susta görüşmedim. Teşkil!tın t! dbette kbı .. ~nkçte bu !adar iş yaret etmis ve akşam yemeğ 

1 . 1 . . rtı h d • d liri · havali e urt ısanmm Tren kazası r esaslan ne dereceye kadar Ani uran uyu sermaye ermem e k"' kt · .. 
l~a~de s~nbuldakı ngıliz se- ua ~ eaın ;r1 ~vv~. ~azı- dil olarak kullanılacağını ve Bükreş, - Romanyanm ce- ~arada tetkik edilmi.ltir bunu' ketimize gelmiye can atacaklar ot. e ydem~ştıhr: B . .k. .. 
f1n faal hır rol oynamıf, Meh yete ırca e ere ıç bır dev .. . .d 'k ttirile n"ı..unda iki ekspres treni, ma- • ' _ d o·- b" k dasın a da ura a et ı eyın ı ı 
met Aliye bir taraftan verilen !etin harp sefinesiniıi Karade- K~~t~en.~ 

1
1 a~eyl e dt~şn e k:S::mm yanlışlı~ı yu"'zünden görüştükten sonra anlıyacagını. .~r.l di'.~~r ı:biarba · ızl k kadar avdeti beklenmektedi 

şeylerin diğer taraftan alınması niz ve Çanakkale boğazların- cegını soy emı~ ~r ır. • ı; - Fırkaya yeni giren aza var soy e gım gı ' u, meme e- H ·· r 'd b. k ııı 
için çok ut-raşmı~tı. dan içeri giremiyeceği 13 1841 İrak Başvekılıne vı;.kitet ~. - çarpışmıştır. . . . mıdır? tin şerefi ve haysiyeti mes~lesi ~r gu~ ~~ ıp ;ı ;n ır ço 

Fakat kend·•·iyedeki ami- muahııdesile teyit edildi. Bu da den Cafer P849.. aske_n Kerh __ u_k- Trenlerden bırının lokomo - - Bir çok müracaatlar viki dir. Bu itiyadı mutlaka tesıs ve us .:r.r goruf~~ı:e .~r.l . l ı1I 
..,. 1 h ı~ tifle 3 vagonu miihim surette ha 1 F rkamız halk tarafm _ telkin lazımdır. . a.am~ ı_ ı gun erın ıa ral N apier bundan haberdar o- - ngiHa nokta nazarıpa galebesi te bir nutuk ırat etmış ve u a- :r.' - - K da 9 k" · o uyor. 1 l tı eksılrnıştır 

tunca Babıiılinin bu fenna!'lını demekti. saten demiştir ki: ~~. ugraxx~ı~. az~ ı:rşı dan fevkalade hüsnü kabul gör Her yerde şube açı - S C fırk~sı ve meb'uııl•' 
k b ı k M ı..-. Ali · · (B"tm d') b ·ı 0 uş, ye şı ya:8: ~mış · müştür. Münevver gençlerden mryacak · · 

a u otme e"'tit ıçııı ı e ı " - Kıralın Kürt te aaıa e . K.a. za o_ıan. ye.re ıkı ımdat tre bı'r çok mektuplar alıyorum. E- - Fırka i"lerinde bizim mem Yalova, 15, (Telefon) -
A ı arasında hükfunet naza ı ~ rada:<i meb'ııslarla ~em:ıı:;rrn ~ kuvvetli Amillerden oldu(u ka bmı teminden geri durmazdı. rapa~ f k k Kti tlere nı gonden mıştır. sas halkın müracaatıdır. Çün - Iekette yanlış bir kanaat var. 

naatini hasıl etmiştir. Sait Pa Nipnta9mda oturduğu büyük rmda bir ıır ~·o t'.1r. t ~ k" Fr•n.11a'1.a kü meb'uslan oı:tar intih~~ e~e ı· Zannediyorlarki en ufak şehir best fır)<aya huradan y eni il.ti~ 
şanın vehmi ha~tauk derece- kooak Hazi~ hassadan yap - ka~şı dost~ne ır · sıyase a ıp cektir.Yeni meb uslarıngl.l'ı9gır ve 5emtlere kadar şubeler aç - haklar olmıyaca5 ı kanaat;ıı~, 

· · p h ed lmektedır - riyor. Meb'uslar prog- ram• ro sinde ıdı. aıa bu aıtahjı tırılrruiftı. Memuriyette olsun 1 
• Grev bitiyor miyeceği asıl rey sandığlnın ba- mak, teşkiliiı yapmak lazımdır. 

telkin suretile Hiikümdara a- mazı11 olduğu zamanlarda ol- Fakat İrak hükumeti kırallr - . (AA) V . şmda rey verilirken belli olacak . Bence fırka işleri bir fikir me fırkası proğramından fark:,· 
§ılamıştır denilebilir. sun, saray mutfağından Paşa ğm parçalanmasına matuf_ her _Lılle, 14 · h' b" :z~~~~ ! tır 0 zaman hangi ve kaç meb selesidir. 0 tikre taraftar olan velden zannedildiğinden 

Sait Paşe, başkitabetten son ıun konağuıa sabah akşam türlii tahrik.itı şiddetle ızale t.e hemen hemen ~ç ,ır egışı . us. fırkamıza geçecek, bu taay - 1ar o fırkanın etrafında sandık- az ameli buluyorlar. 
ra Adliye ve aDhiliyc n.earet muntazaman yemek giderdi. edecektir. » . J lık.yoktu.r. T~urc~ınf da ~~vcı yün edecektir. Biz yeni intiha - tarı karşısında izhar ederler. Bu Fethi B. in teşekkür 
jerinde bulunmu'i ve Sultan Ha-ı Bqkitab t ta . . . .. Cafer Paşanın nutkunen şu lenn yenıd.~n ış~.k~ ~a ~.~ batı bekliyoruz. nun için her semtte ve her kö - telgrafı vJ' 
midin mutlikıyet devrinde ye e e yınımı mute - · d'kl t d 1 susunda goster 1 en temayu · · · h b ı·· k Serbest Ccimlıuriyct hrb '' 
d . d f d k - akip Nitantaşmda Hayrettin alt kısmı az şayanı ı <a e- gı'ttı'kçe a· rtmaktadır. Fethi B. tenkıtlerının ana at şede bir şu e açmıya uzum yo 

ı e asa aret ma amma geç p k ğ b" ,_ . 'ild" . 1 hakkmd d d "şt" ki· Fethi Beyden şu telgrtlı aldı!::.~ 
· · Hi bi d l dam aşa ona mm ır '""'nı ıka- g ır · Şiddetli fırtına a rı a a ernı U' • tur. Kaplıca. 14, .. ~t 23.50 - J\11 

mıştır. ıç r ev et a ma · h · · · G · • ı ahafilde (A A ) S h"l Vergı"ler ve ı"nhı"aarlar Ben· __ • memleketin her tara - t l t · · · · rica nasip olmıyan bu mazhariyet metım~ t:ı ~ıs e~ılmıfti. Sa- .-. ~Y_n mes u . ~ . . Trouvi~e, _ ı4 . - .. ~ ı b sa ır arın g;aze enı zı.' ncşrı~ı 
Sultan Ho~;dı'n "-'ı Pa .... ya o raydakı VaZlfem ıcabı olarak Kurt mıllıyetperverlıgın_ ı teş~ı~ de şiddetli bır fırtına huküm baklandaki tenkitler fında şubeler açmıya teşeb üs e- rlm: 1 

-·- .-. ,,.. t lt d k d "lim buna lüzum ve Serbest Cümhuriyct f. rı-asınıll ..:ı lal] Sedakat Ve m-ı.. .... ;yetı"nı· geceleri ueç vakit eve döner- etmenin ngiliz siyasetı.nce ı 1 su··rmektedir. Liman. a avdet c- -Tenkitlerimin ana hatları-: ece egı , · 1.ı r,. 
av~.. "" . kan da ·· ·· şckkülü haberinin illıul~ bcra 'r 

gösterir. O derecede ·ki Sul- ~im. Evime gitı;ıe.~ ?zere Sa- zam edildi~ bu h~r~ket~1?' ya~.-_ , den bal~~çı g~milen yakında bu nı söyledim. Teferruata girip si ım .. gormuyoru. .. İ çok taraftan hal!cımızm mu?ıtclı ifil 
tan Hamit, Sait Patanın ma:ıu ıt Paşanın k~narı o. nünden ge nız_ İrak hukO.~~tını degıl Tur_ lunan ~ıge~ lımanlara sığınmak yasimünakaşalarabaşlamak iste Bu cu~lcden olarak henuz 5 ıııflarına mensup yüzlerce vat•P1 liyet zamanlarında da onunla çerken eksenya bır mum ay- kıye ve İran gıbı dost kom.şula ' mecbunyetınde kalmıştır. Ce - miyorum. Millet Meclisi açıldı- tanbul buromuz da açı'?1amış - tan siyası prensipkriır.L:in kab·',1 

l · k - - ·ıı k" ·· ·· d bu tır Bu i~e Haydar Be"'n me - 'ıüsnü telakki edildi"inc dair ıı.r u' temas ve mıın·· a~ebeti k dmlıg-ının odaları dolaştıg-ını rada şamil oldug- u söy enıy __ or. mi seferleri ın .ıtaa ugrarnıştır. gı zaman mı et ursusun en · .Y ·-· _ J" •• " ıtı""' 0 

esme- ıl d B 1 noktaları izah ederek maddeler mur edıldıgı de dogru degıl - -ile telgrafı ve mektupları al miştir. görürdüm. Her gece bu suret- Bu tamamile as sı.z 1~-_ oy e l an ada 1 d" 'fım. . ı' 
Sait Pata, "arzı ubudiyet,, i- le odaları kim dolaşırdı?. Bu bir maksatla İrak Ingıliz fevka tJP q , . • zikredeceğim. · ır. . . fk' Fırkamızın tesek!<i.il mak;adın·.., 

çin saraya geldiği zamanlar bana merak olmuştu. Niha- iade komiserine temas eder.ek Hükumetin tekzıbı Memleketin ıstırap halinde bu - Fır~amız~ rı:1?1n. e arı siyattan külliye~ •ri v· sır' .,..ı,~ 
huzura kabul olunurdu. Hatta yet merakımı hallettim: Bir ondan tesvik görmek hayalin- lunması halkı sabırsız yapryoı·., olmak i~ınde -~mdılık bırgazete ihtiyacı v' menfaati u;:runa "',ıl' 
denilebilir ki Sadrazam ve na- gece Saı"t Paşaya go'"nd~rı'lmek de olanlar' bu"yük bir gaflete dü Santander, 15 (A.~~ .- ~aş herkes herşeyi birden bilmek is- neşretrnıyec_egı.. mücadelede bultınaoağ: ~a k';1rıt:i' 

~ vekil M. Bemgcr. hu ıırn,.tın, ti Fak t biz sahıslarla meş _ Ben vaktıle bır nebze gazete bize emniyet ve tevcr•ü'l eder• I) 
.r.ırlar dahi dahil olduğu hal üzere bir iradei seniyye tebel- serler... İ _ yor · a , "lik ettim O akit hayli para 1.ılrliği gösteren zev•tı o 1<aifesınc ~!<' l 
ıe Sultan Hamitli en çok gö- luğ ettim ve teskeresini yaza- . spanyol ~ara - ğul değiliz. Hükfimet başında bu cı te - . v . . rı ayrı te~ekkürlt•<' olun•ır.J3u .ı nıJll' ı 
ren ve huzura en çok giren zat k p .. . . . Sultan Haınıt boş zamanla- nın kıymetıne : lunanların hüsnü niyetlerinden . mı da bu ugurda ~rfe;t~. ~ım liimüz meşguliyctimi:tin çoklug031,ıf . P . . .. . .. ra aşaya goturmesını yave- d d · · · önündeki .. .. ·üphe edilemez. d~ ekrar. böyle tehlı~eli bır ı.ş~ ve b•zı ZPve tın adrcsl,rinin ı:ıı c< 
S~.t aşa ıdı. ~bdulhamıt m~- re tembih eyledim. .Avdet e- rın a ya _aıresı~~n . rız olan duşkuı Fakat bir adamın daima se - gırmek ıstemem. Mı~let ~eclısı olma:naşın<lan. şimdilik munfc1'~ 
h~m ışlerd.e_ Saıt P~ş~ reyı- den Yaver Bey tekidi bizzat bahçede ~ır. gezıntı :'aphar~ lüğe bir çare ~'. td kt so~ra vazıyet ıcap et vaphr d' t >kdim cdeı ,ed ;•" ,.., 
r ı sormayı adet edınmış oldu- Pa~anın eline verd·g-·n· d _ yahut hu~usı marangoz a tmak için büyu ap işlediğini ve hiç bir zaman ":ç~ 1 an . .. .. -· mazur görülmekli ğimi rica cdefP;ı. 
gundan kah ·kendisine evrak ha ' uyumam ldı _ı 1 

'(e . al nesine giderek maran!\'ozlukl.a 
1 
bir Amerikan p ·· ata yapmryacağını kabul et - tınrse 0 vakit duşunecegım. Bu arka·.la~ların bür. dsıl. nw ~ııl 

.. d ·ı· b ' ış o ugunu soy e ' • d M 1 ga ve çı 1.ek te safdillik olur. O takdi.rd_e de küçü_k dört _say ·ı l .. k - ;ıını g~? erı ıyor, un lan_ oımyup di. Ertesi sabah iradenin i- ı ugraşır ı.. arangoz u - ı rol kumpanyasi fal bl f ki t retva zı c erını .>11~n ' mcv · l'jflt 
r utaleasını_ yazı:ıa~ı ırade _bu- dip gitmedig· ini :ıoran zatr ga-1 111 ınamulata faz!~ ~erak~ oldu İspanyol petrol Binaenaleyh biz hükumetin ık r ı r gaze esı neşnne lilnde reylerilc g;östermdcrı de 
ytır.ılur, kah şıfaı teblıgat lıane e Yaver Be d ld J ğundan saray dahılınde bır ma- . . t 

1 
'stemiyerek yaptığı hataları ten taraftarım. . • sa temnn olunur. Lid.,. 

ya )!!arak, ınütal::ası ya tahri- 1 .Y t Y en a ıgım rangoz, bir de c;ini fabrikası vü- hisarına pe ro '.,t ediyoruz. Mücadele fıkir sahasında (Ser!,,.t Cü~h~t~~;~r-' 
ce ı, ya şifahen alınırdı. Hatta ma ~~ 1 k ayn~n a.rz.~e /'~cı.sen cude getirmişti .. Avrupa hüküm ı tışı imtiyazını , Mesela inhisarlar, benim ka - kalacak --·· • -
c;, ı~tan Hamit beni de üç defa gec: en b" onagın on~nc ~·~ ge- darlarına bu fabrikalar mamu- mlinhasıran mez naatimce, bu milletin sırtına yük -Fırkamızın muvaffak olma- Verem kongresı et? 
.Junun için Sait Paşanın kona E_edr.,en dır1mum. tay lıdn ı~ının Iatmdan hediyeler gönderirdi. kur kumpanyaya Ce ""' lfrren, ' !erilmiş ağır birer vergiden baş - ması için hiç bir sebep yoktur. Oslo, 13 - Verem l«>' 1'~ııtf .. · · 

0 a arı 0 aşma tt a 0 ugunu .. • · · k d" · · k b'l k"ll' t k b' d -·ıd· S K h k"" "ktı• 800 · · k"l J{ırn ·" rına gondennıstı. · ı~ tt" A l d " lh . ..1.. At ve gugercını ço sever ı. terkedılmesıne mu a ı u ıye a ır şey egı ır. onra mu - avgamu şa sı ve mev ıı ı - azanın ıştıra ı e de v• 
ı ... ve e ım. cı u amıt gu um . . f k l'd k d' · · · · .. kk f • · - d M k d "td" f d ı K ngre ... Sait Paşa "erek benim ta - · k· J Halısiıddem ve ev a a e ıy- Ii miktarda kre ı ternını ıçın mu sa a at vergısı agır ır. ua - dar avgası egı ır. ın an açı mıştır. o .. 1<eı• 

rafı ~ahaneden - vukubulan tebli sıyere · metli atları vardı. Bu atlardan zakerata giriştiğine dair Ame- mele vergisi ve saire .. Fakat bu Gayemiz yüksektir. Bu gaye rem hakkında miihinı ınuııı 
-ıtıma, gerek huzuru lıüma _ - Paşanın adetidir, geç vak hükümdarlara ve bazı mutebe- rika menabiinden tereşşuh e - nunla bütün bu vergilerin kal - de muvaffak olmak için reisimiz !er olacaktır. 
ında sorulan seylere verdiği te kadar elinde bir mumla oda- ran ve sii~eraya hediye e~t~ği va den haberleri kat'i surette tek- dırılabileceği kanaatini vermek Gazi Hz. bana lütfettikleri cc- Grev ilanı _ ç;rıli-

•va!2)arda son derece dikkat !arı dolaşır, hatta bazı gece kidi. Va.k~~ b.~ldukça gı~:~ at- zip etmiştir. te doğru değildir. Esas mesele vapta buyurdukları gibi,gençlik Şanghav, 14 ( A.A) ci,,.ı 
. ihtiyata riayet eder, hele te- karyolanın altında yatar. !arını gorurdu. Şeh~ad~~~g~ za- mevcut masraflarnı haddi asga- lerindenberi taraftar oldukaln lerin oturmakta olduğu ·ısn e' 
ec~uhe halel gelmemesine pek Dedi. Paşanın bu kabil ah va- manında ata çok bındıgını ve Jlalyada riye indirilmesi ve bu suretle ya bu tarzı idarenin bütün eşkalilo köyler de bu sabah grev ı 
' ıa gösterirdi. Sait Pa anın ı ıi hususiyesini bile Hünkara bu bapta pek büyük mehareti pılacak tasarruflar sayesinde memleketimizde teessüsüne ve mişlerdir. 
atı şahaneye takdim ettiği bildirmekte bir zevki sedakat olduğunu emektarlarından işit- Şiddetli kasırga halkın üzerindeki vergi yükii - terbiyei siyasiyemizin yUksclme Biikreşte yangıfl 1ıı,ıl .ırı z alarda da bu ihtiyatkarlık perverane duyduğuna hükmet- miştim. Güğercin~ikler ~uşçuba Napoli, 15 (A.A) - Napoli nü hafifletmektir. sine büyük bir aııkla çalışacak- Blikreş, 15 (A.A) - ~ec~.~ril: 

ı ,i'dlrdı. mek zaruridr. Geceleri mumla şırun nezaret ve ıdaresıne mev de şiddetli bir kasırga olmuş - M. Müllerin raporu için tır. bir yangın şch!rdekı ~ıc1'j 
Sultan Hamit, Sait Pasanın odaları dolaşmak, bazı kere du idi. Bunlardan arasıra vita- tur. Bir çok evlerin damlan uç ne diyor? Memelketimiz için şayani antrepolarını v~ ~ir çok dı.li ı~~ 

sıkıntı çekmemesini arzt; e- - karyolanın üstünü bırakıp al- yetlere göndererek üretilmele- muş, bacaları yıkılnuştır. 4 kişi _ Müllerin gazetelerde in _ şükrandır ki, f~rka mücadele_leri ları tahrip etmıştır. l\{a b'ı. 
der ve pe!c muktesit olduğunu tına grmenin evham neticesi ol- rini emrederdi. ölmüş, 70 kadar kimse de yara- tişar eden raporunu dikkatle 0 - nin şahsiyata ınkılS.p etmesıne rm ıo 000 !erce milyotta di<· 
bildi!!i için refalıı maişeti esba; dtığu işikardır. (Bitmedi) lanmıstır. kudum. Alman miltehassıs•nın . meydan vermemek. ve sırf mern olduii:~ tahmin edilmekte 
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50 milyon kilo kadar tütün ihracat yapacağzz 

n tevkifler Barem j Yeni hatlar Tütünler lstanbul c11ma giinlert nasıl eğlenlgor? 

.... 

ir ve Adana ko .. Mülhak bütçe ile ida· 
1 

nistleri getirili yor re edilen müesseseler 

Usküdar-Kadıköy 
tramvayı isti yenler 

Boğaziçinin en sessiz köyü: Beylerbeyi 
Bu sene harice elli 

milyon kilo satacağız iskele önündeki kahvede kahve höpürdetip narkile takırdatma .. 

Yaz nezlesi gibi -. Zi~ricemilimiz geçiyordu - Balık kavakta iken 
rıderız - Beylerbeyi iskelesinde ••. likçi Ismall ıerbest Darülfünun 931 senesi lntaata ancak f ki ay Tütün inhisar müdürü 

bırakıldı baremden istif ad• sonra başlanacak nün beyanatı ' 
irdc ve Adanada tevkif edecektir Üsküdar tramvayının Hay- İzmirde bulunan Tütün inhiurı 
k dak

. d Kadık"" kısmı m m·· umum müdürü Behçet Bey tütün va/, 
omünistlen·n bura t Mu··lhak bu""tçe ı"le ı·dare edilip arpaşa- oy n u . ~ zıyıı;'Olll llakkırltla şu beyanatta bulunı 

•d&§larile birlikte mu te haremden istifade edemi - nakasa müddeti bitmiştir. muştur: 
• 1_~ edi~n;ıe~ içi~ 1stanbula yen dairelerin barem c~tv~ll~ri İnşaata muhtelif grup ve şir - Tütünün bu seneki umumi va
. "ı;telen ıht~~den bah- Heyeti vekileye sevkcdi~~r. ketler talip olup yirmiyi müte ziyetini size şu suretle izah etmek ia-
ş~.k. Mevsuk ıstıhbaratı - Cetveller heyetçe tastik edildik c~viz teklif vardı~. Bunl~n!1' hep ~:~: :ş~:Z:~et umumi piyasaya na-
gore İzmirde mevkuf ko- ten sonra tatbik edilecektir. sı ayn ayn tetkik edıldıkten . Bu se~e, -~emaliki ecnebiyede da

. tlerle Adanada tevkif edi Şimdiye kadar barem tahsi - sonr~ m~sait şerait görüldüğü hılen yetıştırılecek tütünlerden maa
ır komünist buraya sevkle d ·stifade etmiyenlerin takdırde ıhale yapılacaktır. Ma- da 125,ooo,ooo kiloluk tütün ihtiya-1 
eti kat"'" d k rür et satın an 1 · "b · mafih "hale yapılsa da malze cı vardır. Bunun 50,000,000 kilosu 

r 
ı ıye e ta ar - bu tahsisatı hangi aydan ıtı a- a . ı_ lbed"l -· . - Til k. / ·. lacakları Heyeti vekilenin me sıpanş ve ce ı ecegı cı - r ıyeye, 50,000.000 kilosu Yun:ı· 

ır polis müdürlüg-ü İs -. rentı.akinden sonra anlaşılacak - hetle inşaata ancak h_ir buçulç, i- nistana ve 25,ooo.ooo kihıu <la BL•'.· l tas garistana isabet etmekt'!dir. Bu u~ 
polis müdürlüğüne çektı tır. Bu dairelere ait barem tah- ki ay sonra başlanabılecektir. memleketten birisinde aynı evsaft;ı~ 

. tclgraft~, İstanbulda el- sisatmda tadilat yapılmıştır. bu miktallardan fazla mahsul olursa ılen vesaık aras~~ İz - Bu defa haremden istifade e- Bir kadının karnından bitta?i satış işi de müşkül olur .. lştı: Dün tramvayda iki kişi, ora-1 - Ayol benim bildiğim, ora- lan yer .. Koca köyde çıt yok 
ya~an komunıst maz decek olan daireler arasında da- t~hdıt namı altında, iyi tutün yetis- da bulunmıyan birini çekiştiri- sı bataklıktır. . Ne otomobil, tramvay, hatta ne 

rın -1~k d d ma10. yılan "lkh tırmek.}st~m!kliğimiz bundan doğu- yorlardı. y k ş· d ... l d - ·ı k ı il.1il a ar e en .. "'lfünun yoktur. Darülfünun. T yor. Turkıye, Yunanistan ve Bulga- B" .. d d" k" - o . . ım ı oy e egı ' u araba gürültüsü.. I 
olup olmadığını sonnuş • ~31 haziraıiında haremden is- Geçen g-ün Konyanm Beyşehir ka- ristan olmak üzere bu Üç hükumet- ınsı ~ 1 1

: ruttular. En işlek mevkii nlması lizmı 

irdeki komünistlerin tahki 

tifade edecektir. zasmda _fak~r bir kadıncağızın karnın t~~ birisi 50,000,000 kilo tütün yetiş- .--: Bı~a~ şunu.· Yaz nezlesi Devam etti: gelen iskelenin önii bile tenha .. 
_ - dan ~e~ıl hır su yılanı çıkm~ttır. Ka- tmr ve .satarsa tütünlerini ıslah etmiş gıbı henftır. - Bugün df: Kavağa niyet et 

Vakİf küresi cbn: da•! cvvd kasa~dak• d_olrt_o~a demek•"· Buluş hoştu doğrusu .. Yaz miştim ama sen istemiyorsun. Akşam ezanile beraber uyku-
bu hafta zarfında ikmal e
k ve müteakiben şehrimi 
ti rileceklerdir. 
"'•-hulda komünistlik pro -
-:""sı maznunlarından Ha 

· n kocası İsmail geçen gün 
f edilmiştir. İsmail sorgu
.. kilmiş, propağanda işin
kası görülmediğinden tah 

edilmiştir. - ....... ... 
liste 

2 sarhoş polise 
hücum etti 

Galata kulesile rasat
hane arasında kablo 

•••••••• 
Rasathane bir elektrik 
düğmesile küreyi 

düşürecek 
Şehremaneti telefon şirketi -

ne müracaat ederek vakit küre
sini işletebilmek için Galata ku 
lesi ile Rasatane arasında bir 

elki gece Samatyada dev kablo temdit edilmesini istemiş 
gezmekte olan polis İbra- tir. 
Ef. ile bekçi Sadık uzaktan Rumeli hisarından Kandilli
~ç el silih sesi işittikleri ye bir kablo geçirilmek suretile 
sılah sesi gelen tarafa do~- küre rasat merkezine raptedile 
0şınağa başlamışlar. Aynı cektir. Küre buradan basılacak 
tnetten bir otomobil gel - ı bir düğme ile düşürülecektir. 
e olduğunu görünce dur- Sirket bu işe ait olan keşfi 

l uş ~e .içinde bulunan ~ül - ha~lamakla meşgul olup ya
~aıl ıle marangoz Huse- kında kablo tefrişatına başlana 
Sılahın kendi taraflarından caktır. Küre tmamile hazırlan 
atılmadığını sonnuflar. mş bir vaziyette olup elektrik 

arkadaş esasen biraz fazla tertibatı biter bitmez derhal iş
oş olduklarından bu suale liyebilecek haldedir. 
tornobilin durdurulmuş ol- • 
ına kızarak polis ibralı~ Recep fl. Nığdede 
Ye hücum etmiş. meç ı!.e Niğde, 14 (A.A) :- Nafıa Ve 
.ncasmı alrnağa teşebbus kili Recep Bey bugun 13 buçuk 
§ler ve bu arada polis me ta Niğdeye gelmiş ve istasi:r-on 
~u ... n döğdükleri gibi bir iki da memurini hükUınet ve halk 
.sılah atmışlardır. Polis ve tarafından karşılanmıştır. 

dgıderteuhk şfışen lkarnınldı. ~~~terml ış, ıçın . Şu bh~l.e ~azaran. biz birinci derece· nezlesi .. Nezlele.rin şüphe yok Hemen atıldım: ya varıp sabah namazından ev-
en a ses er ge ıgını an atmış. yı ve ınncı mevkıi işgal etmekteyiz. e k ·· f" ·· d .. O 1 B ~ . vel uyanan eski Türk mahalle-

Doktor; zavallının midesinde bir Di~er hükfımetlere nisbeten Türkiye d n ~ _usu· u~. n ar tramvay-, - en manı ~ 01
n:'a.m. Zaten terinin birinde olduğumu anh-

1 b 1 d ğ 1 
harıce so ooo ooo kı"lo tü··t·· tab"l an ınıp gıttıler. Ben de tanıdık vapur da Kavaga gıdıyor 

su yı anının u un u unu an amış, • • un sa ı e- l . . · · yorum. uğrapnış, çıkmayınca Konyaya gitrrr. cektir. Bu ü.mid.imiz çok kuvvetlidir. arın. aras~n_d~ yaz nezlesine - Gıdıyor ama yalnrz tadı İskele önündeki kahvede kal: 
sini, orada aldırm<tsını tembil.1 etmiş- Yalnız ~lvenr. k_ı, bu vazixeti rrlJhafa benzıyen hırını hatırlamağa ça- çıkmaz. Hay bu tesadüfe ne di- r · b" f" . 
tir. za edebtlme-k ıçın zürra iyi tütün ye- hQıyordum. Nihayet bulAum yeyim bilmem kı" Bana - avı ır ıncana koyup getırdik-f t" · :ı- Y. • • • • agız le · k.. ·· kr· k · · Kadın fakir olduğu için Konyaya 19~~s;;~e m.. d 

1 
. ~ö.yle yaz ne:desine benziyen açtırmıyor. k:ı o~u u ah.ver ıçerken 

gelememiş, iki ay kQrku içinde yat- den Gavurköyuctau .. t~u· ely~pdıland':!e1rl~c- hırını t) nyordum. Ona yolda Bir aralık gülerek, dedim ki. rşım Na otkurdan ıhtıyara bakı-n erı e lllie mııı· b" , •. · yorum e a ar nura " b. ·· mııı. tir. Bu sene Gavurköyden başka yer- ır ''!re yakalanmak, dokuz ke- - Berber Cemiyeti idare hey zü · F k h. nı ır yu 
Nihayet geçen gün komşularile o- Jerde de mücadele yapmak ihtiyacını re nezleye yakalanmaktan be- eti istifa etmiş diyorlar. İ~arde a at ıç k~nuşmuyor. 

tururken deh§etli bir sancı duymuş hiaaedersek devam eyliyeceğiz .. Çün- terdi. - Bana n~? er • çay bardagı kaqıam-
yerinden fırlıyarak apdesaneye koş· kü ~eçen seneki mücadeleden çok iyi Çene yarışında belki bütün - Yok, hani müracaat etsen d.~ murakabeye dalmış gibi &6-
muJtur. ~~~~ge!~n~:ıy\!s,~anntbuhl Malltedpe t.~~- dünya şampiyonlarını geride bı fena olmaz. Belki seni reis ya- nıneTanb.~dbcam dda kkonuşmuyor. 

Yılan kad•:ıı. .. çı~hkları arasında, 0 um ar an -- . k d ı d 
11 

n e onuşmuyof1.Mn diğer komşu kadınların gözleri önün- fi derecede tevziat yapılmıştır. Tev-
18 ır ı. par ar ı.. . Kahveye yeni b" ·· t · t 

de helaya düşmüs.tür. ziata devam edilecektir. Tuhaf şey .. dedim, nerden de Uzun uzun güldü: di t d k .1 . ır muş en ge • 
Bu seneki tütün mübayaasına ha,- hatırıma geldi bu yapışkan he- - Tıraşçı mı demek istiyor- 'h .. çer e ı e~ı . u~andırmaktan 

Yeşil renkte ve (50-60) santimet lanmak üzeredir. Mübayaa memur- rif? sun? ı _tırar; ed_er gıbı bır sesle nar· 
re boyunda olan yılanın kadm uyur- ları yakında gelecekler ve ülhakata T k.. .. .. . y k gıle istedı. k~n ağzından girdiği zannedilmekte· dağılarak derhal idare nam~na müba- kramvay opr~ ~zerınden ge - o u' est~furullah. •. Çırak, ocaktaki adama s al dır. yaata geçe ·eklerdir. çer. en baktım bırı kolumdan Vapur skudara geldı, onun di: e en 

• ~u se~e.~·>~e ve Ku§adası tütün- çekıyor. Baş.ım.ı çevirir çevir- anlata~ağı şe~ler bitmedi. Kuz- _Doldur bir! 
Sulh vapuru karaya ler~ çok_ ıyı _ımış .. Bu ?1ıntaka tütün- m~z d~~şe~.lı bı~ manzara gör- guncuga geldık; hala anlatıyor, Kırçıl bıyıklı adamm önüne 

oturdu fakat kurtarıldı lerın~ şı~dıden Amerıka kumpanya- muş gıbı gozlerımi kapadım. Beylerbeyine geldik. Yeni bir kehrib..ı taklidi, mr.rnucu karar-
sı ta ıp o-~-~~· · !<.ıs~ca söyliyeyim ki Aman Allahım ! O .. ta kendi- hikaye başladı. "I:" 

Kalkavan zadelerin Sulh va- bu sene tutunl"n ıyı olmıyan yer yok si B k ki b . h" mış bir nargile getirdiler. gibidir. · · . a tım enı sa ıden Ka- Şimdi hiç olmazsa nargilenin 
puru, di_1n sabah Giresun limanı İzmir mıntakası tütünleri tahtı em Bı~a~ e1'Vel yaz nezlesi ismini vaklara kadar sürükliyecek. Ne gurultusu var O 1 
civarında, moloz bumunda kara niyettedir. İzmir tütünlerirıden zerre kefıdısıne pek yakıştırdığım za zakete aykırı olsa da yerimden lar B · n ar s~uyor .. 
ya oturmuştur. kadar korkumuz yoktur. t1 şerif. . . fırladun: · en s~suyorum. Soyliyen 

T .. t.. · h' f A / yaln~ narg.ıle 
Vapur tehlikeli bir vaziyette U un ın Jsar~ tasarru , rtık_ orada ne hale girdiğimi - Dostu~ •. Beylerbeyinde bir Derken va · · ....... . 

idi. Sulh vapuru limanda bulu- sandıgı sıze tarıf edemem. Fakat, çare yere d,avetlıyım. Kal sağlıcak- tü. purun dudüfu ot· 
nan Seyrisefainin Karadeniz va Tü~ün inhisar idMesinin tasarruf yok, çaktırmıyacağız.. O şor- la .. Diyip iskeleye kapağı at- Fincand k' 
puru +araf mdan fedakarlıklar sandıgı son günlerde hayli dedikodu- du: tım. lt a 

1 8

~ yudumu bo-
> lara sebep olmakt d N ı b d""f · B 1 .__ · . . şa an çımacı gerınerek kalktı 

ihtiyarile kurtarılmıştır. T"'t·· . h" a ır. . . . - ası 1J tesa u, hıç batı- ey er~yı vapur ıskelesmde İskelede b. .k. 1 · 
u un ın ısarı memurınının maa,- nndan geçiyor mu idi' bir başka s m ğ 1 ır ı ı yo cunun • 

Sulh vapurunda hasar yok- lar~ndan terkettikleri birt-r miktar pa -G . d d j" · ki ~ :şık~ s-ast ~ma~ın yak sesi duyuldu. 
tur. Karadeniz vapuru yoluna ra ate. teş~kkül eden tasarruf sandığı- . -~çı:nıyo~ı·u ar_ 1. eı ım, de ım . m yo . u oyde hıç kım- Vaktile bir arkadaımı Be 

. . nın pmdı bir milyon iki yüz bin lira- mın zı rı cemı m geçtı. . seyı tanımam. Uzaktan bir iki lerbe . . . .. . _. . ~ Y-
devam etmıştır. hk bir sermayesı olmuştur. Tabii işin farkında olmadı: aıinamız olsa da hepsi iş gü yı ıç~n soyl~~ı~ım ~ımdi sr 

1 
~em':1r~.rdan bir kısmı sandıiın - Kimin arasr,;a? sahibi adamlardır. ç rası gelmışken soyl~yeyım: 

ı de bunlara mukabele et
li'akat çıkan kurşunlar • 
biri o esnada vak'ayı sey
ekte olan İsmail isminde 
' tesadüf ederek ayağın -
Yaralanmıştır. Tahkikat ya 

Ege vapuru 
I taafıyesını ıatemektedirler. Bu me- _Bilmem dedim benim ta Beylerbeyi doğru . - Bu kadar Beylık yeter .• bi 

;eı;.r:r=~~f1ı:ro;:i;ru;ö;~~C:7!: dığım ~i~s.e~er defil. . Tra~~ se~iz, başı di~ç olrn=~~.~~~~: ;~:ı ! canlan a benim Beylerbe-
ler. ·~ vayda ıkı kışı az evvel senden lenn tam arayıp ta bulamadık-

geldi. 

aktadır. 
eli.il' gazinotunda dayak 
"velki gece Fenerli bahçe -
. elvü gazinosunda tayyar~ 
1Yeti menfaatine verilen hır 
atnere esnasında eczacı Şev 
B. le gazino müsteciri Hris 
asında cemiyete ait bir he -
_Yüzünden çıkan münakaşa 
rnüş ve netice de Şevket 
ristoyu döğmüş olduğu i - 1 

tahkikata başlanmıştır. 

ana hapisanesinde 
kanlı bir vak'a 

! 
ana hapisanesinde bir mahku
katli diğer iki mahkumun ya-

Vapur tertemizdir, sürati 15 mildir İstanbul 
i1e f skenderive hattında işlivecek 

Dıger bir kısım memurlar ise uu bahsedıyorlardı. M. S. 
~.200.000 lira ile bir banka tesisini Yaz nezlesi bugün pek neşeli Canavar kadın Poliste derkenar uaulü 
ıst;~c.~e?irl_er. 1 idi. Beni Allah karşısına çıkar-

utun ınhisarı tasarruf sandıgm·j ş· d" b.. -·-• • • kaldırılıyor 
dan memur! .. d b f . il mış. ım ı ta ıı beraberce ge- K ·· ıd.. p 1. . ar yuz e eş aız e para . d l . k _ ~ . OC8SIOI O urtmu··ş o ıs milduru·· ·· Al" R B ' al~~ılmektcqirler. Fakat memurlar bu zıp. 0 ~şaca . mışız. Bogazıcıne ' · . . 

1 

ıza ey faız~ pek f?hiş bulmaktadırlar. g~dıp hı~ denız havası almağa cesedini de yaktarmış polıste gıttıkçe çoğalan derke-
Bız~ ve?len ı:-alümata naz~ran bun n~~et edıyonnuş ama gene ben ~~rlarl_a "evrak atlatmak., usu-

l dan bır mudd .. t evvel memurın komis /ıılırmışim ! Zonguldağın "Balçık., köyünden lune nıhayet vermiştir. Ali Ri-
Y?nu. hey'c~i teftişiye reisi Raşit Be- İstersen Kavaöa Emine ism•nd,. bir kadın polise müra z~ Bey; verdiği bir emirde tah· 

1 

yın rıyasetınde toplanarak sandrgın 'T' . d·ı bT . b kadar pek j caat etmiş. kocası "Hiıseyin Çavuş,. kıkat evrakına şüpheli derkenaı 
v~ziyetini tetkik "tmiş ve sandıguıJ a a gı _ı e ı_ ınnış. un kayboldugunu bir cinav,.te kur- 1 l b kA Dedım k .v1 ar yazı ı:.nasını menetıniştı"r 
. ı~ ar tf•min t:tmrdi~i noktasında 1 ; 1 ban gitmiş olmasından korktug-unu T hk' ı~tıfak ,.d .. rrJ: fcsl in karar vermis- - Yok .. Bu!?_ Ün degil.. Ora-' söylemiştir. a ıkat yapan yer; aranan 
eırF ya, balık kavağa çıktıgı zaman .. Zabita, .?ört laz işçiyi cinayetin fa- şahıs ve talep edilen şey için 

a.ka~ meclisi id"r" bun ı kal.ıul et- gideriz ılı olm'1k uzer,. tevkif ctmişt"ır. tamamile ınüsbet veya menfi ce 

ı 
nemıştır. · k · 

Behçet Bey İzmir'den :ıvdet cdinı:e - Yoksa verilmiş bir rande- . ~alcık köyünden Rasimin rehperli vap verece t!r; ••• 
bu mesele görüşülecektir. vun mu Y<ı... gı ıl,. wbıt "Hüseyin Çavuş un öl- y . .h ki . . 

1 
·-· - Verilmiş raııdevuın yoka- dürüldügü yeri keşfetmiştir .. , ~nı.mesı. m ımıt? B 1 k • y .. .. Mesıh ımzasıle Rum patrigi. 

1 
a ı esırde §İddetli bora- ma sıkılmağa başlıyan bir ca- erdo- gorulen vag lekeleri ve du ·· d 

' nm yaphg"' ı hasar mm var. yulan fena koku, ~esedin burada par: n~ gon eren ş~hsm Hi.rişıo is· 
1 

N çalan:ırak yakıldıgı zannını uyandır- mınde ı:ıuhte_II~şşuur hır aöam· 

olrnuştur: ~ a.a .-.J-~ 4 ırM?Fa:p-c !
rnasile neticelenen kanlı bir ar-

Uhtelif cürümlerden Adanadır DiJn gelen Eg~ vapurunun ast Irat salonu 

~ört, bes gün evvel Balıkesrin Bür - eden sıkılıyor canın? nH!tır. Filhakika: kül yığınları arasın dır. Şehır hanemde kırlarda ika 
h~nıye kazasile Şarköyünde şiddetli - Bilmem, demin bir ~eyim da ~ul?nım kemikleri bu zannı teyit met eden 50 yaşlarında olan bı 
hır bora esmi! ve bunu müteakip yu- yoktu. etmııtır. adam yalın ayak başı kah k 

uf. ve Cindo lakabile ııöhret bu- . f . "d ·nı·n Ho - masma rag-men rok temiz ba 
?.rıs oğlu Fazlı ile katil suçun- Seynse aın ı aresı 3: 

.evkuf Vanlı İsa ve Kayserli Ah landadan satın aldığı « Eğe ». kılmanın neticesi oalrak yeni . 
bır ~rup .. lzmir ve Kony_a ha- vapuru dün saat beş buçukta lı dir. 
elerınde çıkardığı müteaddit vu- · · «Eğe» Türk deniz ticaret ge 
ar: dol ·· ·· d"l s ı~nik mannnıza gelmıştır. • ayı surgun e ı ep e " milerinin en biıyüğüdür. 5,24 7 
~ız Hü~~yi~ Av~i. Silifke ~api- Ege vapuru daha Yeşilköy ön tondur. Sür'ati 15 mildir. Boyu 

ıınden surgun edılcn Haleplı Şe- 1 · de bir motörle Seyrisefain ~ Aymtaptan ge1en Carip Hoca enn ,. .. .. .. . 40 ,06, eni 49 ve derinliği de 
inci bir -a:urup.. umumt muduru Sadullah. ışlet- 29,6 kademdir. 
e bu iki gurup arasında bundan me müdürü Burhaneddin Beyler ,. w 

V evvel bir ihtilaf çıkmış ve bu- tarafından karşılanmıştır. « Ege» nin birinci de 77, i-
tarala· ... ıların arkadaşlarından _ . . . kincide 49, üçüncü de 40, dördün 
aiğer guruptan Ahmedi •,re onun «Ege» lımanda Sey!1sefaın cü de 40 kamarası vardır. 
!aşı Sevkiyi yaralamışlardu. önünde şamandıraya baglanmıı Yeni gani bazı tadilat yapıl
•nku vak'a bu geçmiş vak'anın ve vaktin geç olmasına rağ - mak üzere bu akşam Halice alı 
rnıdır. men vapur Holanda gemicile - nacaktır. Vapur çok temiz ve 
tiller e elii Hale!?li Şerifi iki rinden Türk denizcileri ta - münasip olduğundan Haliçte 
~ne ara nd kı methalde bıçak- rafından tesellüm edilmiştir. uzun müddet dunnıyacak ve ı·lk 
· ~r fak t S nf koguşa kaçmışsa . . . -sını bırakma ıar ve ı 7 yerin- «Eğe»nin eskı ısını « Taba- postayı Karadenize yapacak -
~:~al~dıkta nr arkadaşlarını van»dır. Gemi 20 yaşında ol - tır. 
1und~rer butu m hpu larm gö- Bundan sonra İzmir - İsken-
'lt'a yarala ı rdır. hl"k ı· f · · k es vara alan Şerifin de ha_ ya_tı te _ı e ı- deriye se ennı yapaca tır. · 
ıi i k nasıncla m hkumlardan c h r f ıya k:cacak de 

1 
t ar m ı r ve dir. Diğer mecruh arıp ıse a ı ya- Seyrisefain. umumi n;ı~dür~ 

· d rnse rnudahale et ge ce- ralıdn Sadullah Beyın bu aemı ıle hır 
1rt c:e:rıiştır Hafız al ., oldu- Katiller kullandıkl~rı bıçakların tetkik seyahati yapması rnuh -
u kı Yaranı tesı·r e v k'a- saplarını bez ve mendıtlerle sarmış t.emeldır. 

murta büyüklüğünde dolu düşmüş- Anladı= Neticede .~e cinay~tin failleri ola- mekte, hamllık ederek :kı~~~ 
tür. - Bu havada bu kadar gezile rak ma~ulun zcvccaı Emine, kain parası kazanmakt d 

Dolu, ktrda bulunan köy hallan- cek yer varken insanın ne diye biraderı Bayram ve Balçık k8yünden - • .!_ ır. 
dan bazılarının başlarını yarmış. ta- canı sıkılsın. . • Ş~ki~ ve _Şevke~ pehlivan tevkif edil- •. Buğazı yüzerek geçti 
:U~kf.t~;oz ve leylekleri derhal öldür- Köprünün üstünde beni ko- nuıtır. Cınayetın hakiki mahiyeti ıu- Hisarda berber k 1f Ö ur. 

1 
dur: Ef d' w a ası mer 

B A • umdan çekerek merdivenlere .Maktul Hüseyin Çavuş, zevcesi E- . en ı, bor;_a~ı yüzerek geçmiş-
k.. u ~adıse Bürhaniyede 60 bin, Şar doğru sürükledi· nune ile uzun bir zamandanberi ayn tı.r. Bt".-ıun ıçın (41) da'"'ı'kalık 
oyd~ ıse 35 bin zeytin agacınm ta- · b ;>, nelen ~.amamen dökülmüş, bağlar da - Haqi, gel seninle Kavaga yapmaktadır. ır zaman sarf etmiştir 

çok mutt'essi.r olmuştur. Maddi zara- gidelim, bak ne kadar eğlene- C~ayetin İflendiğı gün kan koca . rın I?0,00~ lirayı mütecaviz olduğu ceksi.n .• Tahlisiyeye kadar gi- :':mı btarkafmdan barıttmlmıt, fakat Lise tahsiline ehemmiyet 
tahmın edılmektedir. derdik. . a m u arara .. kamış ve kocaamı verilecek .. 

Muammer Cavit 8. aileai Dedim ki: !:n:n1:~a::ı::~.';:rtieka~~;;b!:yr~m B~ sc:neki Lise ve orta mek-

d 
"kam - Oradan da Sivastopola .• mek ıstemittir. don- tep ımtıha11larında pek az tale· 

ava ı e edebilecek değil mi? Fakat yolu . be muvaffak olmuştur. 
G ı n en ıssız yen ola Bu . .f kAl . 

e en mallımata nazaran Dev - Yok .. Hani sen bilirsin .. (Kanlıboğaz) ile (Kudret d _ ) n v~zıyet maarı ve a etınm 
let Şurası Altunyan çetesı"nı·n Pek üstüne varmış olmıyayım sında katiller Emine ve Hu··agı. ara- ehemmıyetle nazar; dikkatını .. .. . • seyın ça- lb . . 
tevkifi esnasında vurulan komi Yürüdük. Vapura girdik Me- ;u~u~. qzenııe yilrümüşler, zavallıyı ce etmıştır. 
ser Cavit B. in ailesı'nn mu··ra - ğer yanlış vapurmuş Ötek·ı· va ecı a·ır. tekilde öldürmüşler, sonra Vekalet Liselerden cıkacak • • cese ını yakmıtl d 1 ' Ar caatı üzerine alakadar makam- pura girerken izimi kaybede ar ır. g~~ç erın a ~ mekteplere daha 
lar ~~kkında dava jkame edebi- yim dedim, olmadı Beni arayıp T T n~~c~hhe~ bır surette yetişmele 
lecegıne karar vermiştir. buldu. J' afandaşf rı ıçm Lıse ve orta tahsile bü-

Davamq yeniden 1 . Yaz nezlesi, köşeye yaslan- ~ükbir .e?emrniyet verecektir. 
kuk ma kemesincte baı~:~ hu mış, anlatıyordu: Yerli malı kullan 1 un:~ ı~ın._bu sene ikmaıe ka 
'llllhtemeldir - Gecen hafta Irvaya git- an a e. en~n sene basında ya 

~· . A i'!ln o derenin üzem-· M. /. ııe tasarruf cemiyeti pıl.acak ır~ıtıhanlara çok dikkat 
ı.. edılecektır 
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CUMAR1 !)ao 

Fikir, ..M.i.7;a.lı, ~debiyat, S« •• ı' 

l\srın umdesi "Milliyet" tir 

16 AGUSTOS 1930 
iDAREHANE - Ankara caddeai 

.No~ 100 Telırraf adresi: Milliyet, ı .. 
tanbul 

Telefon numaralı: 
lıtanbul 3911, 3911, 3913 

ABONE ÜCRETLER/ 

G 
3 aylığı 
6 .. 
ız .. 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 
750 " 1400 .. 

ı+oo .. 2100 .. 

Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti ceç•n nuıhalar 10 kunaı 
hır. Cuete ve matlıuya ait itler içia 
ınüdüriyete miiracaat edilir. 

Gazetemiz ilblarm -'vli:retni 
kallul -z. 

Bu~ünkü hava 
Dıia haıauı en çok ~ ın az 

18 derece !dl Butlln h"a açık 

olacak ruı&r ıaMıebavvil esectktlr. 

1 
Haftanın 

yazısı 

Şaka ya gelmez l 
Çoık deia sıiz de, ben de sor 

nıuşuzdur: 

-Şu sinema artiııtleri opu
şiir koklaşırken acaba hislerini 
ne yapıyorlar? .. Dünyanın en 
<Tüzel eriı:ek ve kadınlarının gör 
düğümüz en tahrikane vaziyet 
]erde ne duyduklarını hep me 
rak ederiz. Ben böyle hallCf'
de bir şey hissetmezler sanır 
dım, halbuki başımdan geçen 
bir vak'a iyi oynanan oyunlar
da hissiyatın bertaraf edilmesi 
ne imkan olmadığını gösterdi; 

Ben biraz sinema işlerin
den anlarım, amma ciddi söy
lüyorum, sinemaya pek mera
knn vardır, onun icin memle- • 
>kette olan biten sinema i§le
rinden pek uzak kalmaın. 

nu vardı. Bu çocuğun ;sağında 
bir zayı.f, ufak tcfe.k, bol paça
lı ve siya:h kasketli _mintanlı 
kara kuru bir külhan beyi de so 
lumda idi .. 

Rejisör daıha safın öteki ba
~mda iken külhanbey beni dürt 
tü: 

- Ağabey, bir cigaran var 
mı?. 

Ben bu laübaliliğe içerledim 
amma dışarı vurmadım: 

olma<lı .• Rejisör bağın:lı: 
- Bizanslılar korltak dav

ranın, Türkler sıkı vurun! Ha-
di tekrar yerlerimize geçtik. 
Rejisör operatöre bağırdı: 

Başla, çevirmeğe !. 

Biz köşeyi döndük, Türk fi
J!:Üranlar üstümüze atıldılar, 
biz de hafif tertip kendimizi 
miidafaaya başladık.. Rejisör, 
muttasıl bağırıyordu: 

- Daha canlı vurun! Ölü mü 
sünüz Türkler? .. Vurun yahu!.. 

- Havır, kullanmam .. 
Gülümsedi ve cevap verdi: 

Vurun amma, ötemi.ze be- Sen de benim gibi parala-
rimize yumruklar fena inmeğe 

rı nangaya yatırıyorsun galiba 
Sen yeni mi bu ise giriyorsun?. başladı ... Ben bu işe girdiğime 
Benim bununla dördüncü ola.·- pişman oldum amma artık ric'
cak. . Ufak paran varsa şip di- at imkanı yoktu .. Lakin belime 
ye yazı mı tura mı oynıyalım. kafama fena vuruyorlardı. Ya
Ben dört sene vüksek kaldırım nımdaki iri cocuk ta işi ciddi 
da papelcilrk ettim, adamı yu- tutmuyordu .. 

tarnn.. Bir an oldu ki iri çocukla i-
Y arumdaki iri yarı, kalın en kimiz sarılmı~ vaziyete geldik. 

seli çocuk bu lafın yalnız : Şaka maka adamakıllı dayak 
... adamı yutarım .. cümle- yiyorduk .. Bizi pataklıyan kim 

&ini işitmiş: Gülümsedi .. Kül olduğunu anlamak istedim. Bir 
hanbey hemen sordu: de baktım ki, bizim külıhanbe

- Ne güldün?. Hafız? .. Be- vi: 
riki cevap verdi: - Azıcık insaflı vur yahu!. 

- Bu suratla ~ı?. - Ey ne yapalım Bizanslı 
-. ~ayır evdekı suratla'.." .. \ahbap, emir böyle, hele şu yum 
Ötekı sustu, başını eııso- ruğu da ye de. . sıonra görüşü

riin gelmekte olduğu tarafa çe rüz .. 
virdi .. Ben külhanbeyini gös-
tererek sordum: - Kendine gel, tepelerim .. 

-· Bu heriıfi tanıyor musu- - Vay beyim, cebine tahtel 
nuz< ?. bahirle iniyim, reiisör bakıyor 

- Hayrr, ben ilk defa bura- El yumruğu yemiyen kendi e
ya geliyorum. Liman şirketin lini gelincik armudu zanneder. 
den kadro harici kaldnn, iş ol- Hafızıma da bir tan,. ekelim de 
sun diye geldik.. hatırı kalmasın .. 

- Eh isminizi nerden bili Ben bundan sonra ne oldu-
yor?. ğunu bilmiyorum, yalnız kalın 

- İsmimi falan bildiği yok! enseli çocuk: 

- Ya, Hafız, dedi?. - Vay geçmişini .. de(lik- -
- Ben, Hafız değilim. Alay ten sonra bir saldırdı .. Vurdu-

etti.. İçerledim amma .. ney- - ğunu deviriyordu.. Türk, Bi- -
se ! zans artık böyle bir taksim yok 

Rejisör bizim önümüze gel- tu. Önceleri rejisör aldırma- -
di, iri cocugu ve beni Bizanslı rlı amma ~onralan iı;in farkına 
Jar tarafına, külhanbey ini de vardr, bağırmağa basladı: 

Meçhul bir kıskançlık 

Genç adam bir şirıkette çalı
şıyordu. Zevcesile mesut bir 
hayat sürüyordu. 

Genç, giizel bir kadındı. Bir 
müddettenberi kırda oturuyor
lardı. Her akşam kocasının ge
leceği saatte onu bekler, kar
şılardı. 

Bir aksam genç adam gene 
böyle kocasını bekliyordu. Fa
kat şiddetli bir yağmur yağı- -
yordu. Kapıdan giren kocası 
şemsiyesini bir tarafa bıraka- -
rak zevcesini kucakladı ve sor 

- FransIZcadan -

Genç kadın o gün bütütngün Ü
züldü. 

Bir kaç gün böyle geçti. 
Genç kadın itidalini muhafaza 
ediyordu. 

Bir tatil günü kocası evde 
idi. Gilzel ·bir sabahtı. Genç 
kadın bahçede oturuyordu. Bir 
denbire kocası seslendi: 

- Gel, gel, içeri gir! 

Genç kadın itaat etti. Koca
sı içerde hiddetind.ftı. ne yapa
cağını bilmez bir halde: 

du: - O, dedi, sen bahçede otu-
. - ~.ünü. nasıl geçirdin?. İyi 1 ";irken r~sı:ıini yapıyordu .. Se-

sın degıl mı?. nın resmını yapıyordu, dıyo-

- !yiyim. . Bütün gün di- ru.?1. Fa~krn~~ değil misin?. 
kiş diktim. Gormedın mı ... 
·- Başka bir havadis yok Bundan sonra genç kadın ar 

mu?. tık bahçeye çıkmaz oldu. Fa-
- Ha, evet . Sana hava-- kat bir gün artık dayanama

dis .. Şimdiye kadar roş duran dı. G~nç .kadın kocası evde ol
şu yanımızda'ki köşke yeni bir madıfiı bır _saatte ba':çeye çık 
komşu geldi. tı; Elınde kıtabı ~ldugu haldı; 
Ereğin kaşları çatıldı: b~r yere oturdu. Bır az sonra 

- Komşu mu, dedi, nasıl bir bır ses duydu: 
şey bu kom~u?. - Kımıldamayınız, başınızı 

Genç kadın birdenbire şaşır fıiraz sağa çeviriniz! .. 
dı. Çünkü kocasının manasız Genç kadın yerinden fırla
bir kıskançlığı vardı ki vakit dı. Ressam sesleniyordu. Genç 
vakit böyle ehemmiyetsiz vesi- kadının resmini yapiyordu. 
leler meydana çıkardı. Genç Genç kadın oradan kaç_mak is
kadın buna çok üziiliirdü. Ni- ti yordu. Fakat o seslendi: 
hayet: 

At yarışları Ağrı eteği -- - --
(Başı Birinci sahifede) ( Başr Birinci sa 

Me.safe 2~00 ~etre. idi. ~u ko~uda fedakarlık gösteren civ 
azamı handikap sıkletı 62 kiloy.u teca ]erimiz Salih Pa!ia ta 
vüz edemiyordu. Yarışa 8 at ıştirak . . . . 
etti. İleyecanh bir koşudan sonra Şa- takdır edılmışlerdır. 
ban Ef. nin Oual'i birinciliği, Ferhat Cenup hududu 
Ef. nin küçilk teylan'ı ikincili&i. Hli- ı tecavüz eden erm 
seyin Et. nin Gümüş'ü üçüncülüğü • • 
kazandılar. ımış 

Üçüncü koşuyu dört ve daı.a yu- Mardin ,_ıs -. Vila. 
karı Yattaki haliskan İngiliz at ve dumuzda şıddetlı tedbı 
kısrakları yapmıştır. mıştır. Hududa tecavüz 

Bu koıuya 1930 aeneai Gazi kotu- rin ekserisi ermenidir. 
au iİe İzmir mükifatıiıı kazanan hay çoğu çapulculuk soy" 
vanlar i•tira~ ~demiyorlardı. Mesafe yol kesmek maddeleri~ 
2400 metre ıdı, . lı: 

1 
k' 

1 
d' 

B A d · M. · k 1 Qi a r ımse er ır. una n romıcuı, ııpıc e , y- İ l . d · • b k 
riyat isimli üç hayvan iştirak etti. Ç enn e sıyası sa. 1 

Neticede birincilili Akif B. in An- !anlar da vardrr. Valı 
dromicus'u, ikinciliği Refik B. in Mis ~yridordaki Fransız a 
pickel'i aldılar. rakoluna bir telsiz çekırı 

Bu koıunun birincisine 600, ikinci- kıyanın kendi taraflarIJl 
ıine 75 lira ikramiye verildi. _ nı kaçtığını, bunun içiıl 

Dördüncü ko§u üç ve daha yukan almak lüzumunu bildi 
yattaki yerli ve arap at ve kısrakla- z "d k k l ku 

ah f . eyn or ara o ra m sua ve mcsa c11 1400 metre h d .d eli •. b' I 
idi. nı u u a VCC" gı ır te 

Bu yanıta- 8 hayvan 1ı:o,tu. Prena ~yaya karşı gaye~ ~idd . 
Halim B. in Rüçhan'ı birinci, Filıret bıtlet alındığını bıldın11 1 

B. in maltay'ı ikinci, Mehmet 11. in -~~~--~~~"!.'-'"l 
Mebruk'u üçllncülükle yarışı bitirdi- ü,tı:Ududa lsıınbul 6 1 

ler. memurlulundın: 

Beşinci koıuya dört ve daha yu- Beyoğlunda Sın Lütfi mıhı 
karı yaştaki haliskan Arap at ve kıs· Yemenici sokıJ;ınd.t ( f ) n 
raklarından 6 at iştirak etmi' ve 3000 apartımında muklm tiren 
metre koşmuılardır. ilctınctglbı meçhul Kırapen • 

Çok heyecanlı bir yarıştan sonra l:lasmacı zade Fuat berin 
Frcns Halim B. in Poruj'u birinci 
İbrahim Ef. nin Tayyar'ı ikinci Necip •ındın dolıvı tahtı hacı< 
Ef. nin Güzel İzmir'i üçüncü oldular. mezkur aparnmanın <JO hissciti 

İskan itleri bir aya kadar 
bitirilecek 

Vilayetimiz hududu dahilin
de yerleştirilen muhaci.rlere ait 
iskan işlerinden şimdiye kadar 
tamamlanmıyan muam.elelerin 
nihayet bir ay içinde arkası alı· 
nacak ve bu suretle kat'i teffiz 
muameleleri neticelenecktir. 

11 hıs'c'i hakkında icra '' 
kanununun 11 inci madde<t 111 
ce muamele ifa tdi1mek uzerc 
Q;~O ıarihine müsadif paza:ıe,i 
uaı 1 ı de t'<kildar l<can\>ul i<rt 

seti muavinliliııe hiz ııt nıu 
ve ya vekil gönderıneıı ,J; ak 
dirde ~t) ab1111ull ımamd< ıfl 
lccc~ı tt alumu,ut olma~ ' 
mskarr,u1a kaiın cılmak ıiıtre 
olu-ıur-

- Niçin gidiyorsunuz?. Res 
- Görmedim, dedi, bu kom mi ikmal edeyim. . Zevciniz "MiJJivet" İn 

şunun kim olduğunu bilmiyo- kıskanç diye mi; çekiniyorsu - . . ,., S eğlenceleri 
rum. Fakat galiba bir ressam- nuz?.. All 2 3 ~ 5 6 :t .-..;;;:Q~,.r::rıt"T.:~.-

- Çok tuhaf şey .. Bir res- bir hisle gene oturdu. Resmi- i 
Türk er tarafına ayrrdı., Biz 
zaten sııfın sonuna yakındık . 
Tefri•k bitti., Yan vana ayrıl- -

mış. . Genç kadın kimbilir nasıl, it 
sam buraya komşu geliyor. . nin yapılmasına müsaade etti. - Yahu ne yapıyorsunuz?. 1 f 

Durun yahu! Film 'f)erbat oldu. lj~r ha ~e bu ressam e ePdiyi O akşam kocası ev.; geldiği 
dık. B. 'b' . . . d . ıfi:ırmek ısterım. zaınaıı .. rA ırı ırınızı i:ıvüyon;unuz. r 

.. Hemen yukarr kaçtı. Pen 1 _ Tı h f dedi bu ressamın j ·s:;. Bundan iki sene kadar ev- - Külhanbeyi bize bakarak: Otekilerin aldırdığı yoktuy. <' d k k" k b k 1 a • • ı.v 
. . _ :ere en om~u oş e a .. ma- - vanına şimdi bir kadın geldi. il) 

vel tanıdığım filmcilerden biri- - Vav Bizanslım vay! diye Kım rasgelırse vurdugunu de- ga başladı. Ressamı gormek · j~ 
si tarihi bir film çevireceğini Iafattı. Ben de içerledim. Reji- virivordu. müşkül olmadı. O bahçeye Genç kadın bu haberden ~ 
haber verdi ve benim de hazır sör bağırdı: - Bir?.rlt'r aman dikkat! !Ren çıkmış, etrafı seyrediyordu. memnun olr ıa?r ! .. Ge!en k;.dı- 8 
bulunmamı rica etti .. Uzatmı _ Hadı· bakalım dag· ılrn, bizansım d;uenleri de dinledi T k , · d' ... nm nasıl oldugunu gormek me 

• , J -

1 

e rar aşagıya ın ıgı zaman d y k k k' ~ 
yayım, muayyen olan gu.·n.de lıherkes gardıroptan kostümünii g-i yoktu. Simdi film filan dnr- . , · . rakına kapıl ı. u arı atta 1 

. ze\cesıne. • 'l -~ 
kamyonlarla Topkapı harıClne alsm kahvede giyinsin.. muş herkes kalın enseliyi zap- _ Gördüm, dedi, genç, iri pencereye gıı;tı er .. 
P'İttik ... 50-60 kişi kadar figü- Eİbiseleri aldık ve giyinme tetmenin yolunu arıyordu .. On 

1 
b' ld m Ya. . . _ Ressa,mın bahçesınde açık 

b yarı ır a ı . gmura ıag k k f !' b' k j 
ran vani kuru kala alık vardı. ~e P'İttik · dakika sonra her şey mayna ol men bahçede başı açık dolaşı- - saçı,.._ .. ıya et 1 ır 1 ac<lın Filmin mevzuu Bizans zama Kulhanbe"i tekrar bizimle 1 F' .. 1 d · · '· , H 1 Jel d b d· gor'lUE!U zaman ı;;enç ca m 

. b' T" kl 1 < u.. ıguran ar an yırmı ... a - ı yor.. er 1a e sen e u a a hl'l-d 
1 
... b'. h' 

1 1 
'd nıııa aıt ır ey.. ur ere ki - b ı d ta ı e emecıgı ıı ıs e u 

ze eıırnege aş a ı: darı ancak kalmış, üst tarafı 'i- mı göreceksin .. Çünkü her gün d 
1 

d' F k t b h.dd · · -. Bizanslılar arasında hir kavga.. H d' b k 1 l'k b' . ~ · 1 k k 
1 

b d et en ı. a a u ı etını 
KIZ kaclmıa falan fl·ıa·n.. 

1 
- Ma ı a a ım r>a ı arya- rar enııştı Yırtık el .ı~elerı, sa, a ltan a sama acar ura a 

1 
d ._ 

1 
d' K 

k k .. ı•ı.ı r·ı· ı k d 1 rncasın an gız e ı. ocası, - 1 ar.. ervern ananın . ocası c:.' "·ı an ı an top ar en,yer e sın.. b" 
1 

b' k d 
Ben de "fiP-üra~.'.t.a:.ın ara~r 1 kimdir?. Söyleyin.. ı ·nı·y bı'rı'n' <le k"ldıı·d'l"r 1 Bn sözler bilhassa son etim ressam~!ı yama oy e ır a ın 
k t S ı ı en ı ~ · " · . gelmesınden memnun olmııstu. na .abr.rş lıdm, ve rReJı .. orun emrı-

1 
İri cocuk dayanamadı: Bu bizim külhanb,.··i idi .. Da- le genç k;\dına adeta bır darbe A t k • . 

1 
k • -

ne ta ı o um. eıısor, tanı- • ' · - .
1

. t . · tt' K b .. r ı zevcesını us anrnaga 
maclı<Yım sişman çok hare- - - Baksana bana arkadaş, yaı<t<:n söz söylivecr.k bir hal- ıgı n esır c ı. o~ası u soz- mahal görmüyordu. Bu t-:sc!E 
ket eden. ç~k söyİiyen ve az i~ sen çok oluyorsun, azıcrk ek' ele cle .. ;ıdi. Hala cakııyı bırak- ı~.rı kaş.lan catık ~ır hal _alarak ile: 
cıkaran bir adamdı. sik lafedersen fena olmaz m'yordıı.. ı s?~lemı~, hıı kelıraelerm. her 

Beriki indi Giyindik ku G . 1 1 B . bırıne hır mana vermek ıste- -- Bu res5am, dediğ hakika-Topkanl dısın(ıa bı·r kahve- ' · · · ' - ,ermıc o sun ya 111 · • arı · · G d l • ten tulıaf adam Bera!Jer yac • •andık Filmin cevril•ceô-i ca- ı f" · · • ·ıd· ., B' • mıştı. enç a arnın ıarekatın · ~a -de yorgunluk aldıktan sonra · · · ,, ı m ıvı c;evrı ı mı.. ır cıga- d . . 1 f . .• . d a k ı b k ı 
rejisör bağırdı: haya gittik .. Rejisör tarif etti: ı ramz yok mu be?!.. Hafızım, ı·"'k·bgıtlcl gıt eO ena .bk~rddefgıııık ı,,ı şu acına a ... 

B. ı ı k ı k · 1 ,aş a 1• gec, ı ı e a ya- Genç kadın kendi resmini ya _ Haydi bakalım, şöyle tek - ızans ı ar şu a e apı- amma ınsaf•ızmıssın yahu ke - • d k Ik k d 
1 

· 
d k k T .. kl .. 1 • tagın an a ara o astı pen paıı san'atkarın şimdi bu ka-sıra diz!nn ele BizansJılarla sın an çı ar en ur er ust e mikler;m sı~lıyor. 

1 
·d· b 

1 
D ' .. 

Tüıkleri ayıravım .. dedi .. Di- rine atılacaklar. Ciddi bir bo - .. .. .. .. cere er_e. gı 'I? attı.. evrısı dının da- resmini yapacağını 
• 1 1• Ö b. t .. O vun bıııı:undur boyle ayn sabah ışıne gıtmeden karısına düşündü. Meçhul bir kıskan•· zildik .. İcimizde her türlii a- - P"U~ma o aca ·.. . nce ır ecru- 11 1 

f' .. ~ 
he 1 d · - ayrı ve manasız ro er a an ı- veda ederken şovle bir de lık yeııı'lınez bı'r l1ı'ddet duy dam vardı Gene yağlı zayıf yapa ım a sonra çevırmege .. . .. . . , , • 

· ' ' ' 'b sl · guranlar ar:ıs;mda bulunmak ıs- cumle sarfettı: du. Bu hiddetle zevcine ilk de sağlam, külhanbeyi, efendi, a- a arız.· 
1 

d · · d 
' . · 'k B. t~,11enı: An a ım kı sınema a _ Canın: sıkılmasını... fa huşunetle: gır, zirzop .. Benim yanıma sa- Yerlerınuze geçtı . ız kö-

kince kalın enseli bir cocuk te- şeyi r;önerken, berikiler atıldı hissiyata galebe çalınamıyor. Bu, zaptetlilemiyen bir kıs- - Yeter artık, dedi,. bana bu 
sadüf etmi!iti .. İrice d~ bir bur lar .. Kapıştık amma pek canlı FELEK kançlığın tesirile söylenmişti. ressamdan bahsetme! .. 

bllmeceıniz haliedllmi~ •ekli 

Soldan sağa: Yukardan a,ağ'ı: 
ı - Hane (2) Feıa (3) Fiil (2). 1 - lrza (8) • t 

2 - U~tün(; oturulur, ek.:-
2 - Kelepçe (3) dt (3) 
3 - Ya ilav. edince •ydınlanır(2) 3 _ Kulp (3) Nota (. l . 

İsim (2) 4 - Bir meyve (5) lsı•ç•fl 
4 - Susamlı halka (S) 5 - Geniolik (2) Çivi (3 

1 
5 - Azgın ( 5) 6 - Asilin ycıindelL •' , 
7 - Arkadaş (2) Nida (2) 7 - Çuvaldızın tlıvu Tl.l ( 
8 - İçinde par.1 saklanır (4) Fc- edatı (2) 

ryat nidası (4) ı R - Dost (3) 
9 - İhtiy;ır (3) Sırak''k (3) 9 - Havltz (8) 

•••. 8(>-' ~~'<:;,; 

i ,TIH1\ 
'l'iirlr sıgorta 7irl eti 

. . 1 • le ıl Harik ve hayat iherme sıgorta muama esı ıcra ev 

Sigortaları halk için mü~ait şeraiti lıavidır oı 

Merkezi idaresi: Galatada Un yon Hanırı d'' 1 
Acentası hulunmaJan şehirlerde acenta arıınnıııktll t 1 

• ........ ~ .... ·~ Trlr(ow Boyoı~/u ?()03 M 
...... ....... • b - ~ 

- - ) ·ıl<· !arının bozulması abes olduğu Belma, birden mahzıınlaş-J Belma, bunu bir ip ucu o- -Tabii.. nememıştı. Be ma, a~ "Milliyle,, in_ t·debi romanı : J9 

ta iğne üstünde oturuyordu. Bel 
-na, a~kadaşının bu sık ntısını 
anlaını~tı, fakat yüzlemek iste
miyordu. 

kadar da manasızdı. mıştı: 1 !arak yakaldı: _ Benden de mi?. cevap istiyordu: et F 
Belma, son günı!rde arala- - Neye acele ediyorsun, Fe - Benden bir şey saklamaz- - Hayır.. Sana emniyetim - Kısmen Feriş! şa)' )'~1 

nnda geçen ufak tefek kavga- riş?. Biraz daha otur. sın öyle mi?. Peki, onu şimdi var. sihi kaybedecek olsatl 
lan, hır_smlıkları titizlikleri ta - Yok, yok .. geç kaldım. anlı yacağız. - Peki, Rasihten ?. mısın?. "ili~ 
mamile unutmuş görünüyor, Belma, tek gözünü kapıyarak Ferhunde, Belmanın bu a- - Ondan da şüphe etmem. - Kaybetmenin şe ol~ 
Ferhundenin boynuna sarılı- manalı baktı: ni manevrasını pek kavrıyama Rasih, ciddi çocuktur. var~ Evlenmek, seyah~\ıf~ 
yor, yanaklarından öpüyor, - Evden mi merak ederler? mıştı; durgun durgun bakındı: - Madem ki şüphe etmiyor - Bunlaın hepsı bıf 11İİ1" 
çılgın çılgın gülüyor, yapmadı- 1 İnandım! Hiç geç kaldığın yok _ Ne gibi?. sun, o halde se':'.miyorsun ?e- çıkar. Terkolunnıavı ııı:ııil 
gı şimarıklık hoppohk kalını- tur. .. . . _ Evet .. Bir tek süalle _ melı:.. Kıskandıgın da dogru - Terkoluıımak ta ~ 

d Ferhunde gulmekle ıktıfa et - . an deg"ı"l kildir Belma ı .~ı :'t111/ımııl } t'.\Rrl yor u. , . ' lıyacagım. Sen, Rasıh Nevre- · · . . . . . · 001' · 
. . . Belmanın bütıün cimanklıg- 1 mıştı. Belma. arkadaşına yak- si hakikaten sevı'yo mus ~ - Rasıhın zıhnını çelemez- - Nihayet terkolll ôtl'1 

Belma Rasıh Nevres ıcın ko ' 1 • · t · r un.. · N'h d k k Y" •· mı g ' . · I hoppalığr Ferhundenin temki aştr, onun çenesını tu tu, çım- _ B u d' , ler mı?. ı ayet o a er e . uregın yanmaz • · 
nuşacaktı.Ferhtlnde. Rasıh Nev . k . d k 1 dikler gibi sıktı: un , ne ~e .. so~yorsun. - Öyle ise Rasihe tamarrıi yaşarmaz mı?. ıarıı1ı • 
res'i seviyordu. Fakat bu sevgi l n~b .. a.~sısıFn ah cedvapsız_ adıyor 1 - Ah seni ku.;;ııaz . Rande - Sen, evvela sualıme cevap le güvenemiyorsun' • Ferhunde, yumruk 

- b k fl" 1 - d gı ı ıt-.... er un e, agrr uru ' · ver .. ,., 
ye ragmen as ·a ort en e var· B 1 klı k h •vuna geç kaldın değil mi? · S . Ferhunde bir kahkaha at- tı: •·asw 
d B 1 b. R 'h N• ıyor, e manın çmgıra a -

1 
'. - evıyorum! • b' ba§" c' Y •mekten evvel, yemekten ı. e ma, ır zaman asL -V 'k h 1 ı ·t b .. 1 Ferhunde hayretle genle- - A 

1 
tı· - En acısı; ır )şte ' . • .. .. . a a arına ya nız e essum e . . ' - mma nası ?. · . . d r 

h ı .f 1 f ı es le gonul eglendırse ne olur- · k b 1 d' d 1 mı~tı · _ İnsan tamamı le kendı- tercih olunması ı · roma, mu ıtC' ı mevzu ar etra m · mu a e e e ıyor u. ~ · F h d .. ı · · B l • • <M 
ia 1.comt~IT',ıslar, havai münaka du? 1 B k • "k" - Ne randevüsü?. er un e, goz erını e ma sine bile güvenemiyor!. tahammül edemeın. ]<a ı• 

. u taş ın ne~ agır su ut. t • S ya dikti: _ Fakat senin b~§. ,.,,~' şalard2 buhnrmış1ardı. Belma, Ferhundedeıı istedıği büvük 'dd' k 1 t ki - nkar etme canım.. e- S . h' b Belma ,sıçrıyarak arkadaşı- cı ,. 
ihnincle tı: arladığı şeylerin bi- hir şey deöiidi Bir müddet· kr- ve cık ılyete. dayla a

1
ra çabrp ı. ni bilmez miyim?. Rasihle bulu - enın ıç aşından geçme nın boynı:na atıldı· !erin var. Onlar, geS dti''" 

" · • . ça ırı ıveren a ga ara enzı k · · dimi?. · he_vecansız gönül e .. g.lee g',• nı ccyliyen:r:mis, ımalı ekilde ~a bir müddet 0 Öz yumuverecek el İk. k k' · saca sın, ernınım. · · B 1m 
1
. · 

11 
ı - Ah sen ne cici k1zsın ı 

• b .. • yor u. ı genç ız, san ı sı- • . e a, e mı sa adı~ ' • .. · _ Rasihin de boY ı ,... 
. ~ acamamı~tı. tı. Bel~a. bu flort'e uzun_ .za~. nirlerini imtihan ediyorlardı. - O, senın. kuruntun.. - Çok.. fakat çeşit çeşit.. Ne doğru söyledin! . . j gönül eğlentileri olafll.a atı 

Ferhunde, sanki Belmanın ~an baglanıp kalacak degıldı • Belma, meyus olup gerileme- - Fakat soylerken, ağzın- - İçten sevmedin mi?. - Soracağın bu mu ıdı?. F h d nin reogı ;yO 
k • d d 1.. B d A • .. er un e . , titr ti tlii~üncekrinı b!livormuş gi 

1
· · •• di; Ferhunde sabrını kaybedip an ökü uyor. en en de -; Pek a:ı.. Belma; derunı hır mucade- yüzü de<Tişmiştı, se~. 

gayet il.ti yatlı konuşuyordu. Ferhundenin haberi olmadan, temkinini bo~adı. j mi saklıyorsun?. Gücendim - Onlardan bir tanesini dü- lede idi. Evet! mi, demelidi ?. du: "' -ıerirl 
nem, kasti mi, yoksa tabii mi ona hissettirmeden Rasih Nev- Bu saatlerce süren gizli ve doğrusu. şünebilir, hatırlıyabilirsin. Hayır mı? .. Ferhundenin cevap _ 

0 
rkek .. Erke~ ]<9d 

k belli olmıyan ihtiyatı.Bel- res'e y;,klaşmanm imkanı, ihti- maskeli mücadele ancak Fer- - Bunda gücenecek ne var, Belma, Ferhundenin omzu- lan onu tatmin edememişti. sleri 't:hlikelldir. B11• eÔ') 
namn biit;in cesaretini kırıyer- mali yoktu. Böyle basit bir şey huıı<leııin kalkmasile rengını. şekerim! Senden bir §ey sakla~ na kolunu dayadı, içini çekti: F.erhundenin sevgisi hakkın- ve (BilJll 
du icin mesele çıkması, arkadaşlık şeklini değiştirdi. lmıvmı? - J'.fasihi kıskal!ıvor musun?. da kafi ve müsbet bir şey öğre-
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1 '"U boks maçla ı jJ 

1 Birmci ~ahıf dç) 
ı , Jıgı bir defa daha ta • 

h ,k eden Sel5.mi maçında 
A ,e .. dıs s.::yr l,e~abile galip · 

5 - Karanlıkta cereyan eden 
"am _ y org o rr. çı berabere. 

rek sampiyonlı u icin. çalı_ an 
yüzücü ::rin bilmecbunye r,-ır -
remiyecekleri bir zamanı seçme 
si hatalıdır. kanaatındaynn. 1 ISTANBUL VILA YETi 

Malumdur ki, bu s~ne .tstan- DEFTERDARLIK iLAN 
bu 1 kürek birincilik len len 1.2 e:ı: --===:;ıı;:m:::n.11-=:;::;;;;;;ı...,.;::ıı;;;ıı:;ı-=::ıı:m:;:::==ııımıı:ı:c;;:o:ı::=-r:i
Jfı lde icra edilecektir, ve şımdı m: S. G. 
b .. t" kulüplerin faal azalan 

· · mı u un ki 1 Calalasaraylıların ıçtıma bunlara hazırlanma. ~ !'11-c~gu -
Gal2tasaray klilbü mensupl_~n dür. Bunların hic bırısı yuzm~ 

iün sabah Beyoğlundaki ~lup antremanı yapmıyor ve yarış bı
binalacm la içt;ma edere~ ıdare ı' tinceye kadar da yapmıyaca~ .
hey' etinde tadil edilen nııamna tır. Pek tabii takdır. ede~esınız 
me etrafında müzakerede bulun ki bir aydan fazla bır muddet 

t . n teb- ' b. rcu ne .nu.,tar ve muaddel sure ı . . denize girmiyen ır spo 
yizi~ t:ıb'ı için bir encümen ıntı kadar kendisine güvens~ ~ene 
hap etmislenlir. .. . müsabakaya girmekte_? ıçtınap 

Bunu mi.iteakip. kl~buı~ ~ır - eder, zaten kaptanı musaade e-
11i besinci senei devnyes~nı mu demez. 
azzam'bir surette tes'it içın yapı Vakit gazetesi müsab:ık~sı~ı 
lan program esas itibarıle ~a - her hangi bir s~beptc;ıı_ denızcı
but edilmiş ve teferruat~~ ugr~ş lik heyetinin yiızme ı_çın ayırdı~ 
'Tı:ık üz~rc diğer bir encume_n ı_n ğı bir ay zarfında ~ert'.P e~emedı 
tihap edilmiştir. Menıleketım~~ ise hiç olmazsa ~ırı:dı m~saba
rle ıi · klübiin ilk defa yapaca., kasının her hangı hır deruz ha -
bu tezahürat, 1 7 eylfıl çarşam- mamt müsabakasında fa~klı 01 -

ba günü Fr~nsıı atletlerıle :a - masıııı teminen he~ete mu_r~ca. -
pılacak mü:.alıakalarla başhya - atle müsaade ve hımayesını ~ı
cak \'e her gün baska hi_r teza - ca etmelidir. Çünkü gene dcnız
hüratı ihtiva etmek iız:re on ci kulüpler azalarını bu yarısa 
gün devam ederek 26 eylul cu- girmekten menede~eklc;r .ve ge
ma günü hitam bulacaktır. ne ~eren sene olclugu gıbı hu se 

Program, atletizm, . futbol, necİ~ ~ıüsabaka ciddiye:~enmah 
boks deniz mli::abakaları~e _te - rum olacaktır. Demz musab~ka 
kaüt ·t~lmn ınaçl3:rınr. ~ehıtl~!'1~- !arının çok ciddi ve tecrü.belı ~! 
ri zi} areti, denız tenezzuhu, ler tarafından idare edılmesı 
bahçe eğlenceleri: !~alo, çay ve lazundır ve bu da anca_k Fed_e -
yemek zıyafetlennı, kon~erans rasyonun himaye ve ıdaresıle 
ve saireyi ihtiva tmektedır. ı mümkün olur. .. .. . 

Ictimadan sonra faal. aza fut: Vakit gazetesinin husnu nıye • 
.bol -baş kap.taıılı~ına Zıya Beyı 1 tine itimat edeı:ek hat.~_·: ' -
intihap etmış'erdır. men olsun tarnır edecegın~ b.u 

Bir mektup ısporun selameti namına ~ıt 

Ordu defter<larlığın<lan: 
lsUn ·o. ~lahullesi sokak Kt) nv· ·i mtıh · ınıncncsi 

Lir.ı K. 

760 289- ~h '47 Dtiz Sıva.> 350 00 

Sıhıbi Cin;i Kıt Otla Sıl•ın \lu:' a .f 
Kakulıd1 )'ur~i zevceı;;f l:liza Kigir hına türk ocağr 2 t .! 2 2 

Balada muharrer enıvali gayrı· menkulenin 
mülkiyeti sekiz sene sekiz taksitte istif.ı olun
r.1ak i"•zere ~0-7-Q30 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle nıevkii n1üzayedcye ve nıüzayede 
kaiıne-;inde mu!-.arrer şerait dairesinde kapalı 
zarf us ılile nıüzayedcye konulınuştuı-. Yevnıi 
ihalesi olan 2u s 930 t:ırilıine nıüsa<l.f ~·ar~aınh.'l 
güııu saat 4 de olacaktır. ·ralip obr:akkırın 
vnkt1 ihaleden evvel deftcrd:ırlıkta nıfıteşckkil 
~atış koınisyonuna ve ~eraiti ını.izayedeyi an
lanıak İr.;te)eııler.n de varidat nıü<lürlüğüne 
nıüracaat cvleıneleri ih\n olunur. 

J 

Dev et Demiryol .arı 
ida e i il-natı 

~~' a,. ~Lo f)JO taôhind·~ JCr'.t:-t& muk1rrı.!r l·llyoi bc:~in.;ı kı:;mının nnl 
r.aku '" '·ılıı,li kıyn•I !iat ceıvcllcrinin tchdı!in len dnlayı 4 cylill 930 

pcr emb: p;tnıUnc tnlik edılmı~tir. . 
Talipl:nn almış oldukları \anıtlı kıy•si fiıt c.tvel!crinl \11karada !\lı!ıye 

\'C' n1•.h.t)e!J-: i~1c.t fl).3'l'tinc mür .... ~Jatl.ı tc1>ılıl ctm..:lcri il;lr tıfunur. . . I etmekte ve hatta buna emın bu 
l .. b .. d nızcı 

Galatasaray ku u u e - Junmaktayrm.n * * * 
lik kapteninden aldıgım~ mek- Mecdi Hüsıım ! Kayseri, Sivas veya Ulukış- vakkat teminatlarını aynı gün-
tubu hiç bir mütalea ser etme- la şehirlerinden birinde buluna de saat 15 e kadar münakasa 
d d d. ruz- Kuvvetlı" ecnebi takmılar k · · · - · ı en erce ıyo · cak olan poz bölüğünün altı ay omısyonu katıphgıne verme e 

« 13 ag-ustos, 930 tari.hli_.V:~ ~- getirilecek mi? lık et ve ekmeğinin kapalı zarf- ri lazrındır. 
"b 1 yuzucu · · · · · b' 30 T l" 1 ·· k rtname kit gazetesi " Tecru e ı Yeni futbol mevsımını ıyı ır la münakasasıl Eylül 19 pa- a ıp er muna asa şa 

ılerimiz Fenerbahçe ile Kı~ı şekilde açmak için bazı teşeb- zar günü saat 15,30 da Ankara !erini üçer lira mukabilinde An 
ada arasında yarışacaklar» diye büsler vardır. da Devlet Demiryolları idaresin karada İdare veznesinden,_ Kay 
bir ilan yapıyor, mü!'.8~~~ Bundan evvel ~ehrimize ge - ı de yapılacaktır. seri, Sivas ve Ulukışla~a ıstas-
nasıl cereyan edecegını 1 

.• n- len bir kaç ecnebi takrmı pekte 1 Münakasaya iştirak edecek- yanlardan tedarik edebılırler. 
yor ve ge~en sene .. .' ~asri musa- iyi tesir bırakm~ıştır.. . !erin teklif mektuplarmı ve mu 1 . __ 

bakalar tertip ettıgını anlatıyor. Bu defa getirtılmek ıstenılen k d 
'Spora hizmt fikrile har.eket Slavya ve ya o ayarda bir ta - Bandırma kayma amJığın arı 

etti~ine siiphe olmıyan .Y ~kit g~ kımdır. Türk sporu Slavyanm . 
zetesi, hiç bi_r za~n yuzucule~ İstanbula ilk gelşinden ç~k isti Bandırmada müc_ed~leden ini raptedılecektır. 678-92 metro 
mize kasdedıyor dıye~em, fa -1 fade etmiş, futbolcular bır çok şa kılınmakta olan hukıunet_ko- murabbaı.__ . . 

• TRC I · ır ı l bu " . 
• Grc..ıı le 1 h 

Sıhhat , ı:k etı rı; h '1 t 1 r in 

IS'I' BUL KlZ MlJ \L ,İ\1 ME 
l)Ordı... ıcu ve be~ircı sınır: 1rın c~I 1 ınezıı et ırr: :ın 1na ı C) JI YJO pazırtc ı \ic ı.:.. sıı ı 1 1 

sınıf ' ikınal lıntih ınl:11-ı 1.1 6 C)J01 t;,ı,\() cum11te ı c ı 'ana 
42 - Utı imtihanlara tıhi tılcb\!n l b3 largıç gu:ı'e j n cve1 m,. tehe mJr1calc1:ın l!1 .,, 
.ı - \'eni s ·ne ıe.Jrı,aıın• 15 nlill 930 pazar« gQnu bı 11n:ıcağınd1n 1,ı ınl>ul ., • ı 1 ·ki ı ·hemi ı ı 

hllrckct giJnıiııü hun:ı goıe kar.ırla~rırına ı icar) eder 

Ankara şehremanetinden alacal(lt 
olanların nazarı dik katine 

Ankara Selırt•ınant·ti11den: 

31Mavıs920 tar.hine kadar ~;ere 
mukave1enameye müstenit ve ge
rekse başka suretleA11karaşehrema
netinden aıacağı tahakkuk etmiş ola 1 

ların 31Ağustos930tarihine kadaı· 
bu husustaki evrakı müsbitelerinin 
asıl veya suretlerini bil istida ya rap
tederekEmanethesap işlerimüdür
lüğüne müracaate eylemerri ilan 
olunur 

TABii MADEN SUYU 
FRANSIZ HDKÜMETINlt 

ait membalar 
/ 

VICHY CELESTINS 
Tam yarım ve-çeyrek tıselerde 

Damla • Şeker hastalılJı - Alamı mafsallye 

VICHY ORANDE·ORILLE =::::~t:.:::
VICHY HOPIT AL •M••ft~.:.~· 

-···~ • Viclıy ymnt1 başka marka almayımz.. ,. 

kat muhakkak olan bır ~ey var seyler öğrenmişlerdir. Sporu - nağmın üst kısmı ve teferruatı 1 7 - Lagrm .tertıbatı'. ~çerde
sa, bu müsabakaları tertıpte ha- muz h~Ja 0 zaman aldığı dersin/ inşaiyesi Proje ve keşifname ve ki derenoz demır 150 mılıme~ro 
talı davranıyor.Buhatalar d~ bu tesiri altındadır. Halbuki ara - !şartnamesi mucibince münaka- sahamnda ve borula_r ve şehrın 
müsabakaların vakitsiz __ ve bıl - dan geçen seneler zar~?da_ S~av saya vazedilmiştir. .. kan~lizasyonuna bagla~ası 20 
hassa federasyondan musaade - yanın oyun tarzı .. degışmı5tır. ı 1 _ Tu_ğla duvar: Resme go-

1 

santım sahanında boru ıle bag-
siz, kontrolsuz olması~rr.. . Bunu yakından gormek sporcu 1 re yağlı kıreç ha:çıa ~apılac~k !anacak. Maktuan. . . 1 

Gecen sene ben, denızcılik he ıarrmız icn çok faydalı olacak - 've bir metre mıkap tuglaya yuz 
1 

8 - 6 adet a~le_ tlıl. alatur-

Mımbaımn tayinitıdw dikkat wdiniz, 

yeti r~isi sıfatile İsta°;bulun mu ur. de 45 metre mikap .s~nmüş ~i- ka hema'y~den hala yapılacak. 
kavemet yüzme şampıyonlar:ı - reç ile 900 metre mıkap kum ıs- 9 - lkı adet ~yn abdes~ane. 
nı o gu .. n yu··zmekten m_enettım. Mefsuh Ankara Milll mensucat timal edilecektir. 288-28. 10 - 4 adet sıdıklık porselen 

k sı s. irkctf Hlss~daranına k d 
Neticede Vakit gazetesı upa - 2 - Doğmalar 4 santım a-, en. . • 

nI ehil• olmadan vatan.Rum va- Sir'<etiıı ta•!iyc ma•:nel~tı intaç Iınlığında ve 7 santim genişlik j 11 - İkı adet lavabo porse-
Ef dil.;.ı · ve sermaye mukabili kılan 

tandaşlanmızdan Temız ~n -- ~ .. ·cu~u saliJen lıısscdarana yüıdc kuru çıralı çam tahta.dan ~e 3 j· lenden. . . 
dl. kazandı. Bu sene de.a_ynı ne · • d milimetre cam vazedılecektır. 

1 

12 _ Mozayık merdivenler. d l yedı kuruş kırk ;antım yanı ce ıye 
ti · bir Aleko Efen ının a a- edilmiş beher be, liralık h~;;eyc 3- Haricı meth-::1 kapısı: ve- 48 tıılinde olacak. Taş dıvar 6: 
cac;;;:1 bekliyebilirsiniz. . otuz yedi kuru, • i<alıet eımı$ ol: rilecek resme göre çift tahtadan' metro murabbaı. Tuğla dıvar 7 

Galatasaraylı mukavetc;ı Şe- mıklı ıısflye ınemurlugunc• aııdekı ve ikinci maddedeki tahtadan o- - 83 metro mikab olacaktrr. 
ref Hiisam, Kamuran, -~hmet, şekilde ıevzi•t icrası ku•rlı~ıırıl· lacaktır. Bodrum katı da 1,60 eb'adın 
Ka• zun, Bekir Beylerle boyle fe~ m~rır 11-40 metre murabba!: 4 da- da olacak ve demir parmaklıkta d h d - 1 Tevziat şitket kaydını gı1re 1 
derasyonun malumatı a a og bornillerln ibraz rde.:eği muvakkıı hil kapılar verile.cek resme göre 8 metro tulind«; yapılaca~tır .. 

bir müsabakaya gırme. zler '. ge :. Jtindcn lıi1>edaranın me1.k~r ••net ~ tır. 129-64 metre murabbaı. demir parmaklıkl~rı yapıla~?k 
rusu mes'uliyeti ~tında o~ıyan hisse sencdı 117.eriııe icra eılılect- ikinci maddedekı evsafta olacak ı 13 _ 22 tulınde merdıvenın 

1 V kit mu !erile ya bizzat vep mutemetlerı B d .. e<l l k 
çen sene de bu ~ey en a vısıusilc .. 10 ağusıo; <ı.Jo" ımhıne . 5 - etonarme. oş~me: m:r

1

mahallerine va~ ı ec: ve uç ı 
Sabakalarıl'a iştıraktan menet - 'J d diven Betonarmesı m. uteahhı_t kat yag-lı boya ıle tala edılecek-' S kadar ,\nkıra'da Zafer cıu eşin e 
tik. Sür'at şampiyonumuz uat Zafer otellnın • 2. nJmau,ına tarafından yapılarak: ışbu proıe tir. 
Beyin iştiraki ise kürek y~nşla- müracaatları. . Balikesir Nafia B?şınü~endisli-1 14 - Dahilde sıva ve badana 
rı olmadığı için kaptenınden , Bu tarihe k1Jar mur•ceat ği tarafından tasdık edıl.ecek ve, ı 303 23 metr? murabbaı o_ıa.ca~ 
müsaade alarak vuku bulmuş - ed- iyen şürek!nın hıf.Sden yukar· her betonarmeye 350 kılogram tır. Bermucibı şartname ıkıncı 

d•~imn,<bet dairesinde ı<.<lıet eden çimento yüzde 400 kum yüzde kısmın inşası münakasa müdde-
tur. meblA~ Ziraat ilan kasının .\nkara 800 çakıl ile yapılacaktır. 77 ,44 ti 2 ı temmuz 930 tarihinden iti-

Türk Sporda, Vakite he fır - merker.ine tevdi eJileceğind•n 10 .1 k .1 . 
satta Galatasaraym meşhur mu 930 ,iJn sonra mo"•""'ı 6 - Çatı, ven ece · resme haren eyyamı tatı c mt;stesn ol 
kavemetçisi diye resimleri k". :~~!~o:rıe me;kiır llaııby1• rnu1'racı· göre detay resimleri müteahhit mak üzre 20 ağustoJ 930 çar-

d b .ti.' ı1 ·1 ,sclcrinl alm·ılı ı 1 ~n "unur. tarafından yapılarak Nafia Baş· şamba gu"'nii saat 15 te kayma-
ııaı1 Talat Bey üç sene en en " 
Şerd ve Kamuran Beylere mağ mmilEZ mühendisliğine tasdik ettirile-, kamlık dairesiııd~ müteşekkil 
lfıp olduktaıı sonra resmi yarıö- 1 ı,rke>!" l cektir. Çatıda Marsilya kiremi- komisyonda karalı ı:arf usulile 
!arla Galatasaray birincilikleri - Tercihen kullanc ığı di veya yerli Marsilya taklidi •ihalei kat'iyesi icra kdmaca<Yın
ne "'irmeye cesaret edemediği il• kiremit kullanılacaktır. Der~ler '.dan taliplerin Ban lrrma kayma 
gibi üç senedir Galatasaray kıı· c ap p e 1 8 metro borular, 12 metro çinko kamlıgına ıniiracaat etmeleri i-
lübüne 'carş• taalıhüdatını ıfa et dan yapılarak demir geçme ile lan olunur 

1 ~:'.:.~~Y.1!!~~'.:~ır ~!~l~~.~!1" !~!, İ!,~~~~~"'~~~,~~,~~!0,,!I~~.~~: Yun duracı 1 ara - i ıa n 

memektedir. 
Vakit gazetesi böyle "arışlar 

tertıp e-ierkcn ilk evvel sporun 
federe olduğu bir memlekette 
l•er lıangi bir şampiyonun her 
hangi bir mi.:sa'.ıakayı1 giremiye 

Her )'erde s.-ıtılır. asına lüzum görukn (50,000) ııdct elli bin udct ) ,rli malı k.:n /.ongııldak 'uksok !Vhadın ıe 
- EL dirden ~apılınış ! !O yıiz on sartim lıoyıında 68 altrnı. el.iz ,,,0 • San1vi Muh ııdlsı M lıctıı için 

ıni nazarı dikkı1te almalr -
;1 r. Her hangi bir sporcL•yu 
üral.ıakaya davet etmek için ilk 
e~ el nL.-abakasına resmi bir 
n> t vermesi icap eder. 

Bu e İstanbul Denizcilik 
hev ti ,k, te vik, şampiyonluk i
c n uc kürek yarısı ve bir de bun 
!arın arı ır. la yüzme birincilik
leri kın b r aylık bir vakit bı -
ra 'tı; bun'an tarihlerile üç, dört 
a~· evvel ilan etti. Vakit gazete
~inin, yüzücülerin antrene oldu 
gu lııı bir ay zarfında müsabaka 
tertip etmeyip te eyliildeki k .. -

Dr • A. KUTI tim enlnde kenarları dışarıdan kıvrıl mı~ ~aç örıı:üsii şeklinde dikili muk •'İ 100 çıft potin ıe 100 çıft 
Muayenehane ve tedavll elekt- ve bir >antiıııetre murabba dahilinde 6 altı argaç ve 6 altı uı-li oc1k çizmesı ınfın.ılca al'• 20 8 9 ıo 

KarııkOy l tarıhıoJeıı iıitıu ı yırml ~lln ınud· 
rlklye labratuvarı. bir kilo ağır ıgınJ:ı ve yü7. kılo rnz alabilecek çuv..llamı 

1 34 Jı: 11"' • ür: ka l\3 koııu!mu?llır. ·ra ip 
Toprular cadde<; İzmir gumrügiindc teslimi artilc k:ıpalı zarfla munak••• 1 • ~ ~ ı, ın ~eral l mllnakasayı anlamak U7fC 

Piyango müdüriye

tinden: 
Numuneleri veçhlle 22 !,OO? 

adet adliye icra evrakı tııbectı· 
. ,.; den taba talip olacak 
rilece~.n il b' likt 
1 Y akçaları · e ır e 
arın pe l 5 t 
1 .'l 3_93o pazartesi sa~t • 

mübayaat tomısyonunı 
tayyare 
mıirtacıalırı. 

28 Aıtu ·tos '130 tarihin!" ıııusadif per~ mlıe gıimi saat mekr.,ı ııılıd« "o. ıe ınur atları. 
on be~te umum mudıirhilı: muhayaıı komi•yonunda ı apılacakıır. h•ld kaı'ly< ı 1 O cı lül 930 r· 
Uhde;lnde kalacak talibe ihale bedelinin sıJlusiı ıı berinde '" Jns şamb• g~nıı so•ı ili d.ı Zongut.ıık 

• ki f ki Hovzal Falım!ye müdtlrlytrlnde icra 
verilecektir. Tıliplcnn ce i edec~ eri fivnun yı...:d.., yedi huçuıtu cdılecekılr, 
mıktarında teminatlarile müracaatları ilAn olunur. Ş3rtname, i gur
mek ve fazla tafsllAt almak isteyenler Ankara'da umum miıJur
iük muamelAt müdurlilğüne ~e ftmir, İ>ta.ı bul :'llcrsin tul inlw;,vı 
baş müdürlüklerine kas;amonı, Urfa ve ınop Defterdarlıklarına 

müracaat edebilirler 

Dr. Horhoruııi 
Bey~~lu '\! kıcp a()ktlc No J~ 

meyuane ıbahcan a4•t11& audar. 

• 

BUYÜK 

TllllHE PIJlNG~IO 
9 uncu tertip 

21NCI KEŞİDE 

11 Eylül 1930 da 
KeŞideler: \'ilayet, Şehre
ı11anetı. l)efterdarlık, iş, Zi
raat ,.e Osn1anlı Bankaları 

ıı1urakıpları ve halk 
huzurunda yapılır 
BOyUk ikramiye 

5.000 Liradır 
Ht•r keşide<le çıl·an numaralar 

tekrur dolaba konmaz 
J0,000 l~rı kazanan nuınıralı blletln 4 parçası ı ıınbul· 

ıfa birer porça ı iz ir, Çorlu. Nızilll Kayscrl'de saol 
nı:,, ıkı parçası da aolmamıs~r. 

15,1~)0 l.lra kazanan ~.l'ltı ı numoralı biletin ~ parçuı 1 an .ul· 
da i~l parçu•ı Ad•nı'Ja. birer parçası t: ldşehir •• l"e· 
nııe de satılmış iki parça ı aaıılmamıı: ~ 

l•l,00\l !.ıra kazınan 2 804 num ralı biletin 5 paıç sı l;ıanbul
da lılr"r parç1>1 Kalık şir ve t:rzurum .ı, utılmıı ve 
iki parçc · satılmamıınr. 

Kriple Maden kömürü münakasa 
lstanhııl Adliye h:vazıın dairesinden: 

.lstanlıul At' iye d~ e ı k~lorı!. kri için bilmunakasa mlılıya ı 
cdıl~~e~ 2~ıJ ıon krıp!e m9den kom m munaka,aya \az'edllmı. 
tir. 1 nlıpler şartn meyı gornıck UZTe her gün Adliv, Jcvazı: 
memurlujtuna ve munık:ısaya iştirak eJe,ekleıiıı dı: 

0

\! !1 .\ğu ı0, 
930 çarşamba g:ımı ~aat l.'i tc Dclt~rdıırhktı ımıte,ekkıl konıis 
l'.l>.Qll .J!.IJÜ~asına nıitracKııtl•rı ılıuı uluı•u• 
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BlN SÖZ 
BİR RESİM 

V alova kaplıcalarıD1n oa fG:Eel biııalanııdan ltllytlı r;azlaoaoıı 

r;ece arııettftl manzara 

Istanbul küçük sıhhat me
murları mektebi müdürlü
ğünden: 

Puar, Salı, PeJ'iembe giln- rine kendi el yazılarile yaı:ılmıt 
::ri saat 9,30 tan U e kadar kız birer istida ile olur. Fazla iza
e erkek talebe kaydedilmekte- hat almak istiyenler Sirkecide 
ir. Kayıt müddeti ağustos niha Dcmirkapıda mektep idaresine 
etine kadardır. Tahsil müdde müracaat edebilirler. Arzu edi
, iki senedir. Nihari ve mecca- lirse ta9raya matbu, mufassal 
idir. Talebe tahıil eıınasmda duhul şeraiti varakalanndan 

"':; 

' 
Pariste beynelmilel Mflı:ı*)ll)llfl u.,.ııı t•pl&nJDJf!I. Bıı resl!llcte llonınye lftlraıı: eaen 1111ııetle· 

rla marıdhııelanm cııstermektedlr. Resimde ( ) ltaretn zat ltakterlyoloe bıau Sami Beydir. 
akerlikten müeccel ve mezun gönderilir. Şartlar: 
·lunca hizmeti maksureye tabi- 1 - Türkiye Cümhuriyeti ~e- SEYRf SEFAf N 
ü.r. Mektepten mezun Sıhhat baasından olmak. 2 - Yaşı yır- J;·~~-----~----11 
nemurlarma ille senelerde ayda miden apğı ve yinni beşten yu Mertu Acenu; C.lm köpr!I 
49" lira verilmektedir. Sonra- kan olmam~. ~ -. Ahlak! maz_ b"ındo, Beyoğlu 2362 Şub• 

kid · ·· eli" d 1 but ve her ttırlti şaıbeden arı bu- ıentem: Mahmudiye Hanı ıltın.:b 
m emın~ ~ore ger ev et lunmak, 4 - Askerlikle alakası lstınbul i40 

JlClllurlan gıbi maqlan arttır olmamak. 5 - Lise altı derece f.------------
ıhnaktadır. sinde olanlar imtihan ile ve on-

Mtiracaat Sıhhat Vekaletine dan yukarı tahsil görenler imti
eya uıehalli Sıhhat mürürlükle hansız kabul olunur. -' 

1 8 Ağustos pazıınesi Trab
zon birinı:i ro~t:ı>ı ı apılmı
ya~akıır. 

i••••..,.MERSEDES~••M BUro maklnelerlnln(yazı llMlklnelerl, elektrik 
le yazı makineleri, h•••ıt maklnalerl, alak-

i trlkle muhasebe maklnalerl). 

CUı\f AR'fESİ 
16 AGUSTOS 930 

Soyrlsefaln ldaroal tarafından Folemenl<ten sat n a·ı ıaa ( Eğt 
vapuru dün ll111aoımıza ıeldl. Bureslm, vap~run bir 

salonunu ıasteraıektedlr. 
~-------~~--~--------------~__.... 

Ticareti bahriye mekte~ 
bi alisi müdürlüğünden 

1 - Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemileri~' 
kaptan ve makinist yetiştirmektir. . 

2 - Mektep Leyli olduğundan talebenin iaşe, ibate ve ılb' 
sı mektebe aittir. Bikes talebeye aynca muavenet edilir. Taşrl 
dan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. .,., 

3 - Li&e mezunları imtihanıız ali birinci sınıfa kabul edW 
Bunlar için müddeti tahsll iki senedir. 

4 - İki seneden ibaret olan tili sınıflara da liselerin On~ 
cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o derece taJıSfl 
gördiiğü alelfisul tasdik edilmiş talebe alınır. ,I-

S - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur: 'i Jr 
nu mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan terkı ,ta 
sil edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemeleri la~ 
ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermeleri JJl 

Joıara ~~reıııanelin~en 
Derdesti ihale olan Ankara 

su tesisatı için bir çok taepler 
alınmaktadır. Bu işle aIAka
dar olmak istiyenlerin evvel 

Izn1İr süı·'at no-.tası 
(Cü:.-cmal) \arııru 18 ap;us· 
tos pazartesi 14.,lO da Gala
ta rıhıımından Kalkarak Salı 

sabahı lzmir"e varır 'e çar 
şamba 14,.lO da lzmir"dcn kal
karak per,cmhe ~bahı gelir. 

Turkiye umum vekAletlni lstanbul'da Ziyaeddin Salt Bev 
deruhde ederek işe ba~lamıştır. Taşra vekaletlerine ihtiyaç 

1 vardır. TaliP olanların Birinci Vakıf Ilanında Ziyaeddin Salt 
1 t lky ılr ıııuhaht;rc ederek şerait; anlamaiarı rica ve ilfo olunur. 

Ql~~~~ ~~~~O:•v...-~~ff~~··••lll 
]~ın·vali nu·trtıl(e nıiidiirliiğ·ii1ıdeı1: 

buridir. !il 
6 - · Mektebe girmek arzusunda bulunanların hüviyyet ' 

danını, aşı şaha<letnamesini, mektep tasdikname veya şahııd~ 
namelerini, polisce musaddak hüsnilhal ilmühaberlerini ve. d t 
adet vesikalık fotoğrafını istidalarına repten Teşrinievvelı~~~jıl 
rinci gününe kadar Ortaköy<le Çırağan Sarayı ittisalinde I<" 

lemtrde ihtisas vesikalarının 
ve şimdiye kadar yaptıkları 
tesisat vaziyetlerini ve yüzde 
yedi buçuktan yiiz elli bin lira 
teminat akçalarının emanete 
tevdi etmeleri lazımdır. 

P. T. T. U. M. Levazım 
müdurluğunden; 

1- idare ihriyacının temini için mübayaası ltzımgelen 300,000 
metre sahra kablosu ile 30,000 metre dahli! telgraf ve telefon 
tcsisauna mahsus tek ve çift nakili lastlkll ve kalaylı hakır tel 
kapalı zarf usulile milnakasaya konulmuştur 

I!- Mevadı mezkt\renin 16 Eyltll 930 tarihinde ihalesi icra 
kılınacagtndan taliplerin fartname almak için şimdiden, şartnamenin 
iJçilncü maddesine göre ihzar edecekleri teklifname ve teminatla
rını ihtiva edecek memhur zarfları tevdı için de mczkôr tarihe 
milsadil salı günü saat 14 de lstanbulda Yeni postanede mübayaat 
komsiyonuna milracaatlan 

lstan~ul limanı samı sıbbiJe ınurtezi ba,. 
tabipli~in~en; 

Vesaiti nakliye ihtiyacı için 34 kalem boya ve levazımı sa
ire münakasa ile satın alınacaktır. 

Münakasa _21/~ğustos/930 perşembe günü saat 14 te ya-
1 pılacaktır. Talıplenn mezkur levazıma ait şartnameyi görmek . 

iızere her gün Galata Karamus tafapasa sokağında kain merke 
zimiz levazım memurluğuna vemünak:ı.saya iştirak etmek için 
mezkur gün<l_e komisyona müracaatları ilan olunur. 

Robert Kol;--e-c-~-
Kolec kısmı· Ali mühendis kısmı • ·anayi kurları 
perşembe ve cuma g; !llerı saat 9 dan 12 ye kadar 

muıatat kabul olunur. Yerler mahdut olduj!undan istical 
tavsiye olunur. a.,e,e.•••• 

Manisa vilayetinden 
Manisa mecli i L'mumbinin geçen lçrima dcvresıne alt zabtna

mcsi klrap helinde ve yliz adet olmak üzre tabedileccktir. 
Bebtr formasının muhammen kiymeti yirmi liradır. ihale eylıl· 

hin 6ıncı cnmarteşi giinü saat on bııçııktadır. 
Şeraiti anlamak istivenlerln encümeni daimli \'llAyece muraca

•tları 

Yapunla mükcmmd bir 
orkestra ve cazhanr m~\ rnt· 
tur. 

Mudanya postası 
Cuma, Salı, '\ludam ;1\a 

ugra} ar ak (;( mlil\"' c kadar 
pazar, Çarşamba, l\ludaııya -
ya kada · saat ~ da (\ıonar· 

tcsi , Pazıırtesi , Prr~cınbc 
Ercl\"li 'apuru tarafınd:ın ara
lık postalar Armutlu ya da 
u~rnyarak l\lııdanya"ya kıidar 
'aat !1,30 da Tophanede Sey· 
riscfain rıhumından kalkarlar. 

~ADIKZADE BiRADERLER i ~ V APCRLAIU 

KARADENiZ MUNTAZA~I 
YE LÜKS Pü.:il'.\. '>I 

İnönü 
var uru 17 p gün ti 
A~stos azar akşamı 

. Sirkeci rıhtımından hareketle 
( Zonıru!dak, lnebolu, Sinop, 
Samsuıı, Ordu, Gireson, Tra· 
bzon, Sürmene ve Rize ) is
kelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Sadık Zade 
\&puru l!l SALI l 
ağu<to• 

GUnU akşamı Sirkeci rıhtı· 
mından hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gi· 
reson, Trabzon, SUrmeae ve 
RiLeye atlmet ve avdet 
edecektir. 

Tafslllt için Sirkecide Mey
menet hanı altında aceotalıtına 
mUraceat. Telefon:lataabul 213'! 

Bll m::lllllllC!Bı!!IS.!;l!!!l!nClll9--IB!llria 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLAR! 

Strl, lüks karudenlz posta9ı 

Bülent vapurıı ıs 
ağustos 

PAZARTESi 
giinil aiı:ıa 111 ıaat 18 de 

Sirkeci rıbtımır.dan hareketle 
[Zonguldak lnebolu, Samfün, 
Ordu, Giresun, Trabzon Rlzeye 
gidecektir. 
:.\Iııracaat mahalli: lsl1n'ıu: 

Meymenet hanı altındaki yazı· 
hane. Telefon lst:uılıııl l 154 

~atılı~ ru~ıf arsa 
Beyoğlunda P.ıngaltıd.ı Çayır sokağında 34 numaralı arsanın 

Hazineye ait ıı•-ıf lıb:ı~si b~dell nakd~1 ve peiııı~n ödenmek üz. 

re 3~0 lira İl.;, ~li muhammen ile 25·:-l 'I 3'J tarihine miis1dif pa
zarlcsı ıi~ .ı sH:ıt 1 .ı de &leni miiz ıyede ik sıtılac ıJ..tır. Taliplerin 
% 7,~:ı ıe,-niııal ın ıklıuzlarile lst:ınbul .\lifli J·:mUk müdüriyeti 
'atıj kom·syonuııa müracaat eylemeleri. 

Evkaf levazıın müdürlüğün
den 

Guraba hastane ·inde mevcut ( 250 ) 11det karyolanın tamir ve 
telvini münakasaya vaz c·dilerek eyh'ılün onuncu çarşamba günU 
.aat on beşte ihalesi icra cdiiecegin bı t<ılip olanların ~erniti an· 
laınak iızn: her glin lern1.ım iti ·c;inr; ve ihale günü de idare 
encümenine mürncaatları. 

(;alata ithalat gü nıriiğ·ii miidür
Jliğ·üııdcı1: 

Kilo Gr. 
4:5 30 Kadife çiçekli ipek mcn~utat 

O O Kcrcstı' parçaları 

BalAda yazılı tşya 1 f:ı-8·930 tarihinden itibaren arttırma sure· 
tile satılığa çıkarılarak yirmi glin zarfında furuht edileceğinden 
t:.liplerin satış komisyonuna müracaatları 

lotanbul 4 lİncü icra memurluğun- rilmezse gayrimenkül ikinci bir artır-
dan: ma ile satılır ve bedel farkı ve mah-

Açık artırma ile paraya çevrilecek rum kalınan yüzde bet faiz ve diğer 
gayri menkulün ne olduğu: Bir bap zararlar ayrıca hükme hacet kalmak
ahtap hane maa bahçe, Gayri menku sızın mcmuriyettimizco alıcıdan tah
lün bulunduğu mevki mahallesi, ıo- sil olunur. Beş numaralı fıkradaki 
luığı, numarası: B. o. Ayaspaıa ca- şart tahakkuk etmek kaydile Uç defa 
mii şerif o. a 61 c. 57 No. lı, Takdir bağnldıktan sonra gayrı menkul en 
olunan kıymet: 1750. Arttırmanın ya çok arttıranın üotünde birakılır. Şart 
pılacaeı, yer, cün saat: lıt. 4 üncii ic tahakkuk etmezse arttırma geri bira
ra dairesinde 20-9-930 T. S. 14 İ· kılıp alıcı taahhütlerinden kurtulur ve 
le 16 ya kadar. teminat ta kalkar. 

1 - 1ıbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 8/9/930 tarihinden itiba 
ren 929-210 Na. ile lst. 4 üncü İcra 
dairesinin mllayyen numarasında her 
kesin göre bilmesi için açıktır. İlanda 

5 - Artırmanın birinci veya ikinci 
olmaoına ve gayri menkule teallfik 
eden kanuni hakka ve satışın tarzına 
göre diğer şartlar. 

· yazılı olanlardan fazla malumat al- Müterakim vergi, belediye vakif 
mak isteyenler, işbu şartnameye ve İcaresi müıteriye aittir. 
929-21 O dqsya mımarasile memuri- y ı b" ba ah h . • .. 1.d. azı an ır p pp aae maa 
yetımıze muracaat etme ı ır. bahçe yukarda gösterilen 20-9-930 

2 - Artırmaya istirak için yukar- tarihinde lıt. 4 üncü icra memu lu
da ya~ılı ~ymeti~ yüzde yedi temi- ğu odas111da itbu ilan ve aösı....:-ıen 
nat gosterılecektıı·. artbrma ıartnameoi daittai.;de .. ıı. 

3 - Hakları tapu ıicilile sabit ol- lacağı ilin olunur. 
mayan ipotekli alacaklılarla diğer ala ------------
kadarların ve irtifak hakla sahipleri- Beyoğlu düıdilncU Sulh hukuk 
nin bu haklannı ve hususile faiz ve mıhkemeılnden; 
masrafa dair olan iddialarını itbu Tıkslmde doğru yolda 40 nu· 
ilin tarihinden itibaren yirmi gün maralı hanede 11kin iken tahtı teda· 
içinde cvrala müıbitelerile birlikte 
memuriyetimlııe bildirilmeleri icap vlde bulunduğu Franudı Kın fth· 
eder, akai halde haklan tapu sicilile rinde 5 nlıan 19,10 tarihinde vefat 
aabit olmıyanlar &atıf bedelinin pay- eden mıdıın Horok Sempatlyanın 
ıa,maoında hariç kalırlar. terekeılne mahkemece vaziyet edil· 

4 - Göıterilen gilnde artırmaya i§ d!ğinden tarihi llAndan lt!baran es• 
tlrak edenler artırma şartnamesini babı matlup \"C alnkadaranın bir ay 
okumuş ve lüzumlu malOmatı alınıt ı 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve ve vereıenln iıç ay zarfında Beyoğlu 
itibar olunurlar. üatünde bıralcılan dördUncU sulh hukuk mıhkemeılne 

mektep müdürlüğüne müracaatları. _ __ ..-/ 

Muallim mekteplerine 
girmek isteyenlere 
lstanbul Erkek muallim 

inıtilıaıı: 

mektebi rnil 
dürlüğünden: 

1 - Bu sene kız ve erkek mu ruflı bir ilk mektepten rnefl 
allim mekteplerine ancak aşağı olmak. 
daki şartlar dahilinde ve imti- D) Türk tabiyetini haiı 
hanla talebe alınacaktır. İmti- mak. ~ 
handa vilayet merkezlerinde ve 2 - Yukarda yazılan şa~ 
1 Eylül 1930 tarihinde bir im- haiz taliplerin 30 Ağusto6 ~ 
tihan komisyonu huzurunda ya martesi gününe kadar b~diil 
pılacaktır. duklan vilayetin Maarif mıl e'rfo 

İmtihana girmek isteyenle- lüklerine ve Muallim mel:~ 
rin şu şartları haiz olmaları la- bulunan yerlerde de doğrıl ıııır 
zımdır: doğruya muallim mektebı Jİ 

dürlüklerine müracaatlan A) On üç yaşından aşağı on 
. d zımdır. dÔJ 

yedi yaşın an yukarı olmamak. 3 _İmtihanlar maarif ?>(il,• 
B) Bedenen ve ruhan hasta, liikleri ve muallim mekteple.,!' 

malul, sakat ve kusurlu olma- ·de yapılacağından talipler ',1• 
mak. nız bu makamlara müraca111 

C) Tam devreli yani beş sı- melidirler. _./ 

Tütün Eksper kursu 
Tütün inlıisarı U. Müdürliiğ·ündcıı 

·ıırıel 
Ortaköy'de Feriyedeki Tütün Eksper kursuna kabul edı 
için: Jııl" 
1 - Türk olmak ve (1912-1905) (1328. 1321) doğumlu 
lunmak; 
2- En az orta tahsili eksiksiz bitirmiş olmak; ı) 
3 - Tam sıhhatli ve bünyesi tütünle iştigale müsait bul~et 
ve ağır cezalan müstelzim cürümlerden ve muhiJli Jla} 
kabahatlerden dolayı mahkum olmamak lazımdır; 

1
Jlll 

İstekli olanlar bir istida ile Galata' da Tütün inhisarı ııJJI 
müdürlüğüne müracaat ve; 
1 - Nüfus cüzdanı veya tezkeresi; 

2 • Mektep şahadetnamesi; 
3 - Nihayet bir senelik çiçek aşısı şahadetnamcsi; d -"" 

Mahall "h ı"sn srır 4 - e veya köyü ı tiyar heyetin polis veya 
dairelerinden musaddak hüsnühal şahadetnamesi; 
S - Dört tane fotoğrafı; 
hemen tevdi etmelidirler,. ,,e sS' 

Ancak yukardaki şartlan haiz olup ta bu vesikata.n
1 

r ııJt' 
reyi (23 Ağustos 1930) saat on yediye kadar tevdi edenu:atııı~9 
di milrettepten fazla talip zuhurunda yapılacak olan ı:r' 
imtihanına girebilirler. caJı .-C 

Müsabaka imtih<:nı (25 Ağustos 1930) da ~a~Iı}'ll gi-11> 
orta tahsil derecesinde Türkçe, Hesap, Hendese, Fızı~'-r . 
ve tabiiyattan yapılacak ve üç dört gün devam edece ~ ıeSl>'1 

Talebenin sıhhi vaziyeti idare hekimleri tarafınd 
dili ıııtl e r. da o el' 

Kabul edilen talebe nazari ders günlerinden ıı:ıaa da ıı~ 
günlerde muhtelif imalathaneler ve depolar ve fabnka 
gibi çalışır. 

Talebeye hiç bir ücret verilmez. 
Mes'ul Müdür: 


