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Vaziyeti ya!n~z m~~!e~et men~fii cephesinden _g<?re.cek, tenk!! edecek, yalnız 
hakikatin yiırumesını ıstıyecek hır muhalefet bugün ıktıdar mevkıınde bulunanların 
çekineceği bir kuvvet olmaz. Çünkü o tarın hedefi de hakikatin kendisidir . ı.ı 

Dahild n ve hariçten bazı tenkitler İ§itiyoruz. Bize lerin aleyhindeyiz. Muhakkak ki bugiin Türkiye idare- fmda hüsnü kabul görmez. 
d. l ki·e"Türkiyede demokrasi ve cümhuriyet ida- sinin ba§mda bulunanlar, ba§ta Büyük Gazi olduğu hal . Meclis kürsüsünde, matbuat sütunlarında her tür-
ıy~r a~ b • lar çok iyı· ~eyler. Fakat öyle bir demokrasi de, meııru, liberal hatta Cümhuriyet Halk Fırkasından hi kirli ve gizli ihtiraslardan münezzeh saf ve samını· •1 

resı var• un " · b d h l b · f ka b
0

l ·· b im • b uhal 
ümh 

. t ki ne hürriyetı mat uata cevaz verıyor, a a so ır ır mn ı e vucut u asını memnunıyet- ir m efetin faidesi vardır. Bizim evhamımız hassa 
ve c urıye T · k d k 1 k l l Ç" 1 " l ~ b.. " ku ·ı · t• · ln b kü ' d hal•f bir fırka te§kiline. iır vatan aşı ana- e arşı ar ar. un ru on ar mananın utun vvetı e sıye ımız ya ız ugün .. rejimi es· sından vuracak mil-
nel ~ ~l! tiliatlarını müdafaa için kürsü bulamıyor.,, demokrat cümhuriyetçidirler. İşte bugilnlerde yine li birliği yıkacak, hareketlere karşı uyanıktır. Yoksa va 
at erTkı~ ka istemine niçin gittik. Bunun sebepleri- halk içinden böyle bir grupun teşekkül etmek üzere bu- ziyeli yalnız memleket n1enafii cephesinden görecek ve 

. h ~ . ır h ts rlıyoruz. Siyasi ihtiraslardan, şahsi lunduğundaıı habeı:dar oluyoruz. Şüphe yok ki bu yeni tenkit edecek, yalnız, hakikatin yürümesini istiyecek 
nı epımı.z a 1 b. hal 0f kk"l .. h · d I · · 1 · " · k b. hal f b ' f ti d •rticai fikirlerden mülhem ır mu ı teşe u cum urıyet ve emo <rası prensıp erı uzerıne u ır mu e et ugün iktidar mevkiinde bulunanların 
men aa er en, 1 .. d"k l 1 ktı E · b k k T" k. kıl"b k. w• b' ku l 
f k k 

d r zarar verdiğini hep gor u , acı arını ru aca r. sasen genye a aca , ur ın a ı namı- çe ınecegı ır vvet o maz. Çünkü onların da hedefi 
ır anın ne a a · · d · di k d tah kkuk · ·1 • l d " h kik t• k d. ·d· H kik l akından duyduk.Onun için maziye ve ırticaa ayana~, na ııım ye a ~r . a .. ettırı mış e~as ~r a~ rucu a a ın en ısı ır. a at yo undan ayrılmamak-
~emleketin vahdeti manzumesini bozan kaba teııekkül edecek herhanP,1 hır teşekkul, memleketın hiç hır tara- tır. 

. i ~ .m:ııınrnmınııııınnımınnı ıll' ~u ıı • ırnıınııııııım:au ını.ıııııııı • ı . , ıı: ı ııı.ın .. ,.ı ~'ii!v11nııınıııınnıııouıınınınııııınmıııınııııııııınııııııınnınn:ı"'"'·""'"'"' 

Iran henüz son nota- Balkan Birliği Tü~k-R.?1:11en 1 Fet i B. siyasi bir 
mtza cevap vermedi Haric~y~ vekilimizin Münas~~atıhakkın- fırka teşkil ediyor 

yenı hır mektubu da sefırın bcy~ınatı 

Balkan konferansında 
Atina sefirimiz 

bulunacak 

Romen meb'u~lan 
yakında lstanbula 

gelecekler 
Romen sefiri M. Jan dün An 

karadan §Chrimize gclmi§tir. 

Y erıi fırka da cümhuriyetçi ve 
layik bir teşekkül olacaktır. 

Fakat ldart. iktısadt sahada f arklr 
bir program tatbik edecektir M. Karp, Ankarada Tevfik 

Rüştü Beyi ziyaret ettiğini ve 
iki memleketi alakadar eden hu 
susat hakkında göriiştiiğUnü 
Türk. Romen münasebau tama 
men nonnal olduğunu, arada 
halledilmcmit mesele kalmadı
ğını, yeni ticaret muahedesinin 
kat'iyet kespettiğini söylemiş
tir. Romen sefiri, Romanya par 
lamentosu azalarile eski nazır
lardan mürekkep 350 kişilik bir 
seyyah kafilesinin 25 ağustosta 
İstanbula geleceğinden malft
mau olmadığnu ve bu haberi 
Bükreşten sorduğunu il!ve et
miştir. Turing kulübe gelen 

l
malfunat ta bgölre, Ro

1
meknl ~eb'us Gazi Hz. /'ethl B. ile berabar Yalovaaa yemek yerlerken 

arın stan ua gece en ta - . . t 
hakkuk etmiştir. Bır aydanben m~zune!'1. stan 1 smm esaslı p.ıensiplerinden 

Bu seyyah kafilesi meclisi _ b?lda. bulunan Pans sefır! Fet- farklı olıruyacak, yani yeni fn 
miz namına İstanbul meb'usla- hı B. ın pek yakında parlamen- ka da cümhuriyetçilik te ve la· 
rı tarafından karşılanacak, şeh to hayatn_ıa av?et edec~ği ~uv- yiklikte Halk fırkasının ayni 
rimizde üç gün kaldıktan sonra v.etle te~n edılmek~edır. Sıya- prensiplerini proğramında ka _ 
Romanyaya avdet edeceklerdir. 8! mehafılden tereşşii? eden ma bul ve tatbik edecek fakat idari, 

lumata nazaran Fethı B. Paris ilrtısadi ve siyasi nazariyatta 

Fırka Kumandanı 
Aliieddin Paşanın 

irtihali 

büyük elçiliğinden istifa ederek farklı bir program tatbikı'na ça
teşkil edeceği siyasi fırkanın lışacaktır. 
liderliğini deruhte edecektir. Fethi B. sefirlikten istifa et· 

Paris sefirimizin teşkil edece tikten sonra münhal meb'uslulı 
ği yeni siyasi fırkanın esas pren lardan birine namıetlifini koya 
sipleri, Cumhuriyet Halk fırka caktır. 

At yarışları dün pek 
mükemmel oldu 



"~lil/iJJel,,in tarihi tefrikası: 63 

HARİCİ HABERLER •• • 

l'ürk bahriyelilerine hitap 
Romanya ile Yugoslavya 

Biz bir milletiz, diyor, aramızda arhk 
kavga yok! 

lktısadt sahadaki itilaf ilerisi için mühim görünüyor 
'1 1 

, Muharebe şiddetli oluyordu.

1 
r Bu sahne İbrahimin muvaffakı 

yetile neticelendi. İki taraf ara
sında feci ve kanlı bir mücade· 
ıeaen sonra padişahın ordusu 
dagıldı. 

Bu hezimetten iki gün sonra 
ke'.ldisini ziyaret eden bir ecne 

• bi memuruna İbrahim şöyle di
yordu: 

- Nezip üzerine hücum et
tim. İki saatten aşağı bir za· 
man zarfında top, mühimmat 

1 hepsini aldım. Bana kalırsa 
ı Konyaya varmadan evvel dur· 
4 .nıyacağım. Yedi gün sürecek 

şenliklere iştirak ediniz ve bu 
mes'ut haberi her tarafa bildiri-

Birleşiyorlar! 

iktisadi sahadaki 
rekabet kalkıyor 

Genç kıra! Karo! Romanya 
tahtına çıktıktan sonra bu mem 
leketin harici şiya.setine dair 
muhtelif rivayetler çıktı. Kü -
çük İtilafa dahil olan Romanya 
nm şimdiye kadar Fransa ile 
ne kadar iyi geçindiği malfun -
dur. Fransız siyaseti Romanya 
da faal bir rol ~ktadır.Bıı 
böyle olduğu halde Romanya -
nın git gide Fransız nüfuzun -
dan kendini kurtararak İtalya 

niz!.. , B . d tarafına temayül ettiğinden, e-
İbrahim bu sefer de kazan- u me~asım ayın 16 s.~ a cere- deceğinden bahsedilmeğe baş -

- ff yan edıyordu. Kendısme tak- 1 d B dıgı bu muva akıyetten tama- d' d'J T" k b hr' l'l . an ı. u rivayetten ısrarla 
mile istifade ederek Anadoluyu h~mbe ı eMn hmur aAl~ye 1 erınke bahsedenler Romanyada ecre -

, · ·ı· - k · . ıta en e et ı şu nut u 
1 ıstı a etmege arar vermıştı. . t t . . 

• B. f M I d" ıra e mıştır: 
1 ır tara tan a atya, ıger ta- .. • 

raftan Konya üzerinden yürüye , ~vli~arı~! .. '. . . 
rek bu istila hareketini tamam- Bız bır mılletız, aynı mılle-

l lamak emelinde idi. Fakat bu tin evladıyız. Bundan sonra 
' esnada Fransa namına gelen hiç kimse kalkılıp ta :Ben Mısır 
~ memur kendisine daha ileri git Jryım, _rok, be!1 İsta_n?ulluyu_m_ 1 

memesini söyledi. İbrahim bu- dıye~ıy~cektır._ Bızım . d~ı-
na şiddetle şu cevabı verdi: mız bırdır, ~adışahn:n~ bırdır. ..-.~ _,,. •u 

- Siz tarihte gördünüz mü? ~~vle~e eskı k~vv~tını verm~k 
~ Muzaffer bir kumandan ordu- ıçın bırleşmemız lazımdır. Bu

sunu sevkederken hiç durmus tün gayretimiz bu noktaya top
mudur?.,, ' lanmalıdır. Yeni padişahımız 

' ' Fakat başka çare yoktu. Ba- (yani Sultan Ma~mudı;n y~rine 
basından aldığı kat'i emir de bu tahta çıkan Abdulmecıt) hıç Ie l 
merkezde idi. İbrahim ister is- kesiz bir elmastır. Eğer bu 

1 

• temez durmağa . mecbur oldu. kıymetli. cev?eri bir takım fe~a 

Çin de 

Dahilt harp 

Ecnebiler emni
yette değil 

Şanghay, 7 (A.A) - Endo
pasifik ajansının verdiği bir ha 
bere göre Nankin hükumeti ec 
nebilerin emniyet ve selametini 
temin edebilecek vaziyette ol
madığını beyan ederek Nankin 
havalisinde ve Hankov şehrin
de bulunan Amerikalılamı baş
ka bir yere gitmelerinin kendile 
rine emredilmesini Vashington 
hükilmetinden iltimas etmiştir. 

Changasha şehrinin işgali 
esnasında ahali müstevli kuvvet 
lere necat fidyesi olarak 3 mil -
yon dolar vermiştir. 

Şüpheli eşhas 

Şanghay, 7 (A.A) - Kan
tonda hal ve hareketlerinden 
şüphe edilen komünistler hak -
kında umumi bir surette takibat 
yapılmaktadır. Bunlar ele geçi 
rilir geçirilmez kısa bir muha
kemeden sonra derhal malikfun 
edilerek idam olunmaktadır. Ja 
{>On mehafilinden alınan bazı 
haberlere göre Tayeh ve Huteh 
şehirleri yeniden komünistler 
tarafından tehdide maruz bulun 
maktadır. 

___ .... __ _ 
Am~rikada 

Maraş ile Urfayı almakla ikti- şeyler kirletırse bu, ancak hı- 1.;,..,1Yi.ll""!ll 
• 

1 
faya mecbur kaldı. zim kabahatim~zdir. Elbet~e an Şiddetli kurakhk 

Nezip muharebesi diye meş laml§sınızdır kı be!1 . Husrev Vashington, 7 (A.A) - Zi-
hur olan tarihi facia işte budur. Paşadan bahsetmek ıstıyorum. raat nazın Amerikanın garbi 

Sultan Mahmudun 6/ümü Onun sözlerile hareke• merkezinde bulunan hükilmet 
Sultan Mahmut Mehmet A- edildi. Onun için devlet fela- R ,., llı ler dahilinde zirai vaziyetin en omanga nıraıı inci 

: liye karşı son bir çare olarak gi kete uğradı. Eğer bu adam dev Karol dişeyi mucip bir şekilde olduğu 
ı riştiği bu harbinin de böyle ne- !etin başında kalırsa büsbütün le iştigal eden memurlar, ya-
ı ticelendiği haberini aldı. Nezip bu devleti batıracaktır, Artık • . kında yağmur yağması ihtirna 
1 zaferi 4 temmuzda İskenderiye onun bu meş'um icraatına niha- yan eden her şeyden bu şayıala line dair ümitbahş tahmirıatta 

ye vasıl olduğu zaman her ta- yet vennek zamanı gelmiştir. rı teyit edecek bir delil bulmağa bulurımamaktadır. Bu memle _ 

l•pang•da 

Suiistimal 

Paraları alıp 
kaçtı .• 

Madrit, 7 (A.A) - Diktatör 
liik zamanında Tenerif valili -
ğinde bulunmuş olan ve elyevm 
Nafia nezaretinde memur bulu
nan M. Domingo Villar, pethol 
inhisarı ve nezaret kasaların -
dan 250 bin peçeta alarak orta 
dan kaybolmuştur. 

Rrısgada 

Büyük manevra 

Afgan asiretleri in 
' 

girdiıt!ı 
İngiliz tavvareleri kafileler 

2000 bomba attı 

üzeri 

icap ederse askeri harekat yapılacağ 
bildirilmektedir 

Londra, 8 (A.A) - Bombay 
dan Dailymaile bildirildiğine 

göre Hint- Afgan hududundaki 

kabailin en cengaveri, Afridiye 
mensup on bin kişi kafileler ha
linde Hindig-Us dağlarını geçe -

rekBarid mıntakasına sok 
!ardır. Buradaki Peşaver 
bentlerini tahrip etmek is 
!erinden elli tayyare sevk 
miş iki bin bomba atıl 
Bombardumanı kafi ge 
askeri harekata geçilecekt 

Ingilterede büyük tayya 
manevraları 

Manevraya 350 harp tavvaresi 
iştirak edecektir 

Londra, 8 (A.A) - Gelecek 
hafta 350 tayyare harp manevra 
lan yapacaktır. Yansı maviye, 
yarısı kırmızıya boyanarak mu
harip tarafları temsil edecekler 

dir., Mefruz zayiattan lı 
olacak boşlukları doldu 
çin münasip mevkilerde 2 
tiyat tayyare bulundurula 
tır. 

Hindistanın şimal lıududuııd 
•••••••• 

Aferidi kabileleri iki lngiliz kadıcı 
misyonerini esir almışlardır 

Peşaver, 8 (A.A) - Bara va-ı dolayı ciddi bir taaruz har 
d!sinde toplanmış olan Afridi'le tinde bulunamıyacakları 
rin orduswıa mensup küçük biri alınmıştır. · 
müfreze ile askeri kıtaat arasın 
da Peşaver'den bir mil mesafe- İngiliz konsolosu M. F • 
de bir çarpışma olmuştur. Afri- ow, Afridi'lerin eline esir d 
di'ler, geri püskürtülmüştür. iki kadın misyonerin serbest 
Bunların askeri tayyareler ta- rakılmasını temin için asil 
rafından mü ı essir surette bom- reisile görüşmek üzere bU 
bardıman edildikleri de bundan bah Y enping'a gitmiştir. 

lngiliz - Irak münasebatı 
Londra, 8 (A.A) - Faysal, 

Almanyaya hareket ederken is

tasiyonda İngiltere Irak arasın 

daki muallak meselelerin 
da hüsnü suretle halledilece 
den ümitvar bulunduğunu 
!emiştir. 

f raf sevinç içinde idi. Şenlikler Bu, işte evlatlarım, hepimiz i- çalışıyorlar. Bu hakikat mi?·· ketlerin batı yerierinde su para 
. yapıldı, bayramlar oldu. çin en büyük' vazifedir.,,. Bu git gide anlaşılacaktır. ile satılmaktadır. Ziraat nezare Cttnttr•I Voros/lof Derviş Pş. mü.dal aa 1 Adliye veldli yarı" 
' Mısırda şenlikler yapılırken Türk kumandan ve zabitleri Fakat bugün ma!Qm olan bir ti ahalinin en mübrem ihtiyaç- f • ı 
: İstanbuld~. d~ ~at.~m tu.tulu _ Sultan Mahınudun kabul ettiği şey varsa Romanyanm Yugos- larını öğrenmek ve ona göre Moskovadan bildiriliyor- Kı müşteşan oldu te tışe ç11~ıyor 
' yordu. Turlu turlu felaketler Avrupalı kıyafetinde idiler. lavya ile her noktadan menfa- yardımda bulunmak için bütün zıl ordunun manevraların Be- ANKARA 8 (Telefonla) ANKARA, 8 (Telefonla) f 
arasında oradan oraya başvu- Halbuki Mehmet Alinin donan atine muvafık gördüğü iktısa - ziraat memurlarına bazı sualle y~z Rusyada icrasına başla?-a- Müdafaayi Milliye müsteşarlı- Adliye Vekili Mahmut :g,at_• 

ı' r~n ve türlü türlü hezimetle~e masındaki zabitler hep eski kı- di bir itilaf aötetmesidir. Geçen ri havi varakalar göndermiş • cakt~r. ~u manevralar _harbıye ğına kolordu kumandanların- Pazar günü Orta Anadolu:v'"' 
' ugrıya~ ~ultan M~hmut Nezıp yafctini muhafaza ediyorlardı. gün Sinayada cereyan eden mü tir. komıserı ceneral Vorosılof tara dan Derviş Paşa tayin edilmiş- tiş seyahatine çıkacaktır. 
,ı felaket_ımn darbesı altında u- Türk bahriyelileri de yeni kıya zakereler bununla neticelendi. Ziyan çok fından idare edilecektir. Yalnız tir. , • •ın •, _ 

• zun muddet yaşıyamadı. feti bırakmak, Mehmet Alinin Bunu Küçük itilafın ve dola- askerler de~il, darülfünun ve ____ ,._. ...... .....,.____ Şurayı Devlet Reı·fİ 
. 8 ten;mu.~d~. Sultan Mahmut bahriyelileri gibi giyinmek iste- yısile Fransa siyasetinin yeni Nevyok, 8 (A.A) - Hüküm yüksek mektepler talebesi de Litvangada 

bırdenbıre oldu. dler. Mehmet Alı' buna mu·· sa:ı.- bir muvaffakiyeti addedenler süren kuraklıktan dolayı mezru bu manevralara iştirak edecek- Sabık dı"ktato··r Nusret Bey 
B d k k atça uğranılan zararın 25 mil- tir. 

ı, un 8!1 sonra ne ?lacaktı? .. de ederek Ahmet Paşaya: pe ço tur. yar frank raddesinde olduğu Harp vesaikı' Rigadan yazılıyor: -Litv· Şehrimizde bulunmakU,1' 
Osmanlı ımparatorlugunun uğ- s· d d' f " k lb' . Bu iktısadi itilaf ki, iki mem d ' l D "' r d - f l"k 

1 
• b - ız, e ı, ıren e ısesı- 1 k tahmin edilmekte ır. anyanın sabık diktatörü Valde o an evlet Şurası Reisi .,,u ~ 

. ra ıgı e a et erın aca a sonu . k b 1 tt ' . f k T .. k e et arasında bir gümrük itti .....-...- M k d b' ld" ' ld'" · B b' ı• 
l 

. nı a u e ınız a at ur d os ova an ı ırı ıgıne gö maras ı"ktı"daı . ır ay sonra Ankaraya 
ge mış mi idi?.. k f .

1 
. .. '. . B hadma varcak, git gide Lehis- uı distan a a ası e ış goruyorsunuz en 1.1., n re umumi harbin menşeleri hak mevkı'ı'nden u- det edecektı'r. 

9 Temmuzda kaptan Ahmet T .. k k af . . h f · . tan ve hatta Macaristanın da ·"' • p . ur ıy etını mu a aza ettım Kanlı hadiseler kındaki vesaiki neşretmek üze- zaklaştınlmış ve Nusret B. in izahatına ~~ 
1
1 aş~n~t k:m~?-dasında b:~.h~ lakin firenk kafasile çalıştım. iştRirakile kuvetlenecekir. K . 

8 
(AA) _ B b h ıe bir hey'et teşkil edilmiştir. 11 nihayet sürül . son zamanlarda Şfiradan Çl"'" 

ı gemısı s en ıreyeye ge ı . omanya , Yugoslavya birer araşı, . u sa a Bu vesaikin neşri çok mühim .. t '' "h' tıel" 
'. met Paşa, Osmanlı donanma- Kaptan Ahmet Paşanın Mı- ziraat memleketidir. Buralarda Sukkur'da yeniden zuhur eden bir hadise teşkil edecektir 1870 1 muş ur. en mu ım işler teşkitatı atı". 
·,sının İskend'!riyeyi ziyaret için sır donanmasına iltihakı Meh da iktısadi bir çok müşkilat var kargaşalıklar esnasında iki kişi ten 1917 ye kadar olan uz~ b' ı . Sabık ~aşve.. ·ye nizamnamesile tapu nit 

1

1 yola çıktığı haberini getiriyor- met Aliyi çok sevindirdiğine dır. Buna karşı bu memleketler ölmüş yedi kisi de yaralanmış· d . 1. 'k kn ır kıl ve dıktatoı namesidir. Bu sene zarfıııdB ul 

d h . ··ph ktu B d nm · ' , , evreye aıt o an vesaı pe çok 1 h" d · ve maden kanunlamı De"" u. ıç şu e yo · u ona ayı birleşerek biribirlerile rekabeti tır. Yağma ve sekavet vak ala- ·it t k · ı d k · a ey ın e emaye ın ııl' 
ı Türk donanması ayın 14 ün- geri gön~_em:ı:ek hiç.i~ine gel~i kaldırmak ve mahsullerini ecne rının tekerrür ettiği ve bu hare- cı eş ı ~e tır. le lüzumu muha Şurasına tevdi olunması ııı 
ı de1skenderiye önüne geldi.Meh yordu. Çunku Babıalıden katı bi piya$alarmda satarken yekdi ketlerin şimal ha valisine doğru keme kararı ve temeldir. ı,e1 
ı met Alinin donanmasile yanya· temin.at alıncıya kadar donan ğerine rakip olmamak istiyor _ sirayet eylediği bildiriliyor. /ta/yada rileceği söylen Nusret B.in iştirak ettiği·)~ 
•1 na durunca hakikaten büyük bir ma onun elinde bir rehin teşkil lar. yeni istikraz mektedir. nelmilel konferansta tab•'.iı' 

kuvvet manzarası · arzeden bu edecekti. Fakat Avrupa dev-· İleride hakikaten Macaris - Simla, 8 (A.A) - Hükfune- Çalı~ma ve işsizlik Valdemaras mesaili hakkında ittihaz ~ 
: donanmanın zabitleri, kuman- !etleri buna müsaade etmiyor- tan da böyle bir itilafa dahil o- tin yüzde 6 faizle yapmağa gi- evvelce 2,8000 1 mukarrerat B. M. Mecli ·~-"' 

d lar Ahm P ta f d !ardı • 1 İ kabul edı'ldı'kten sonra hillt~· ı an ı et aşa ra ın an · !ursa bu iktısadi anlaşma siya- riştiği 22 buçuk milyon ngiliz Romadan yaztlıyor: - tal- giliz lirasına ha ıl"a•aemaras CI"' 
' Mehmet Alive takdim edildi. (Bitmedi) si sahada bir çok ihtilafların hal liralık istikrazın muvaffakiyet- yada işsizler meselesi etrafın- liğ olan bir suiistimalde bulun timiz tarafından imzalana .. ~ 
' İkinci yarış üç yaşındaki İn- mindeki atı birinciliği aldı ve !ine yardım etmekten geri kal- le neticelenmesi resmi mahafil da Sinyor Müssolininin riyase- duğuna dair tahkikat yapılmış- tır. Bu ahkama göre, tab'~el 
g iliz erkek ve di~i taylara ınah 1400 lira ikramiye kazandı. İkin mıyacaktır. de büyük bir memnuniyet uyan ti altında tetkikat yapan komis tır. Bu paranın tahkikatı bun- olmıyan eşhas bulunduğu dilt' 

~ U .. k B ' k · · · leketin tabiiyetinde adde '" 
sustu. Mesafe 1200 metre idi. ciliği M. Rossiterim bindiği A· zun muza ere dırmıştır. ~ istı raz?." .ransm- yon ışıni bıtirdi. Raporunu dan on sene evvel başlamış ise pıır 

d f ı kta b t · R d rek hakkında muamele 'fB M 
f Bu koşuya M. Klarkın bindiği kif Beyin Andronieus isminde- Bükreş, 8 (A.A) -Kıra!, dün an _aza mı· rına. 1:1 uı:ı n;ıe~ neşretti. apordan anlaşıldığı- e valdemaras iktidar mevkiine cak ve ancak memleketine iP.;, 
Celal Beyı'n Fofospou isminde- ki atı kazandı ve 75 lira ikrami M. Titulesko'yu kabul etmı'ş ve leketın esnafı ve çıfçılen ıştı- na göre, İtalya hükfu:neti Na- geçtikten sonra tahkikat da kal -~•w . edildiği takdirde kendi ITICJ'":..ı 
ki tayı yalnız olarak iştirak et- ye aldı. Üçüncülüg"ü de Göze- kendisini alakadar eden mese- rak etmışlerdir. fic:: işlerine bir kat daha devam mıştır. · •t'"' olduğu memleket tabiıY~ .,, 
ti, ve birinciliği aldı. Bu koşu- nin bindiği Ahmet Beyin Drac leler hakkında mumaileyhle 2 Fran•ada etmeğe karar vermiştir. Bu iş- göre muamele ifa edilecekti' 
nun ikramiyesi 400 liradır. ourt ismindeki atı aldı ve 25 li buçuk saat görüşmüştür. !erin başında büyük inşaat ta Balkan birlilti 

Üçüncü koşu dört ve daha yu ra ikramiye kazandı. Bu da öyle ! vardır. Mesela İtalyanın baş- Hapisane cinayetinİll 
karı yaştaki yerli arap at ve kıs , Beşinci koşu yerli ve arap er Taç merasimi • Bourges, 7 (A.A) - Bour- lıca şehirlerinde telgraf ve te· ( Birinci sahifeden maba<l ? 
raklara mahsustu. Mesafe 2400 kek ve dişi taylara mahsustu . Bükreşten bildiriliyor - Kı- ges bankalamıdan sekiz tanesi lefon memurları için büyük bi- Yunan sefirinden bugün gelen sebebi ne imiş. ·rl: 
~~tre idi '.Bu k~şuya 6. h_ay~~ 

1 

Me~.afe 1200 ~et~e idi. B_u koşu ra~ Karol'~ ta~ giyme .merasi- ne ait havale bedellerini tahsi· nalar yaptırılacaktır. Bu inşa· telgrafta etabli vesikalarının Hapisanede Fikri istıl~ 
ıştırak ettı. Neticede bınncıli- ya uç hayvan ıştirak ettı. Bi- mı 21 Eylulde ıcra edılecekti. le memur bir tahsildar 4 milyon at 1,236, İngiliz liarasına baliğ tarzı tevzii meselesinin halledil bir genci öldüren katil A~ 
ği Yulanın bindiği İbrahim Be- rincilerin sikletleri 56 kilo idi. Fakat yeni çıkan bir habere gö- franktan fazla bir parayı zim- olacaktır. diği bildirilmiştir. Etabli rum- lahm hakkında tanzim 01 (J; 
yin Tayyar ismindeki atı kazan Neticede birinciliği Yulanın re yeni kıralın taç giyme me- metine geçirerek Almanyaya Diğer taraftan münakalat ne !arı listeleri polisçe tanzim etli tahkikat evrakı müddei ııı11 
dı ve 300 lira ikramiye kazan - bindiği M. Binsin Suntayt is _ rasimi gelecek ilk bahara talik kaçmıştır. nıreti tarafından da 730,000 İn lerek mübadele komisyonuna liğe verilmiştir. . tıl' 
dı. mindeki atı kazanmış ve 200 li ~dilecektir. Buna bir takım aile Ottava, 7 (A.A) - Geçen- ~iliz liralık demiryolu inşaatı verecek, tanzim edilecek vesika Müddeiumumilik tahk~~g 

İkinciliği HayriBeyın idare ra ikramiye almıştır. sebepleri gösteriliyor. !erde yapılan intihabat esnasın yaptırılacaktır. Bu suretle 14- lar da bitaraf aza tarafındanala icrasına altıncı mustantı 
ttiği Şaban ağanın Gazal ismin i İkinciliği Ahmetin bindiği Fransa - Romanya da muvaffakiyet kazanamıyan 15 bin işçiye iş bulunacaktır. kadarlara dağıtılacaktır. memur etmiştir. 11a; 
eki atı kazandı ve 75 lira ikra Nail ağanın Alderviş ismindeki Bükİ-eş gazeteleri Fransa_ Başvekil M. Mackenzie Kaing, Hükumet veremle mücadele Bugün hey' eti umumiye Mustantiklik Abdull~hdı?ı 1 

iye .~ld~; .. _.. 
1 
atı kazanmış ve 7 S lira ikrami- Romanya ticaret müzakeratı liberal hükfımetin istifasını bu- için yeniden bir takım sana tor toplanacak saneden celbetmiş ve ıfa 

Üçunculugu de Abdullahm ı ye almıştır. nın yeniden bir takım müşkü- gün umum! valiye vermiştir. yomlar yaptıracaktır. Bunlaruı Muhtelit mübadele komisyo almıştır. ·raf ıf. 
}nd~ği ~erha~ Beyin küçük Cey 1 Üçüncülüğü de Horvatın bin lata uğradığını yazıyor. Muhafazakarlar fırkasına men- hepsi 3,000 yataklı olmak üze- nunda bugün heyeti umumiye Abdullah cinayetini İd dı 
an ısmındekı atı kazandı. 

1 
diği Fikret Beyin Moltay ismin Bu müzakeratın bir müddet sup yeni Basvekil M. Bennett, re on iki kadardır. içtimaı yapılacaktır. Bu içimaa miş ve Fikrinin hapisa!1e lte ııd 

Dördüncü koşu dört ve daha· deki atı kazanmıştır. tehir edilmesi de muhtemeldir. bugün umumi valiyi ziyaret e- Başkaca dokuz hastane yapı şehrimizde bulunan 9 uncu Gü ğer bazılarına yüz verıP ~ıt 
•ı•l<arı yaştaki haliskan İngiliz• Dünkü at yarışları çok heye decektir. Lıcaktır ki bunlardan biri Roma mülcüne tali komisyonu reis ve sine vermediğini, bunda~ dil,. 
t ve kısraklara mahsustu. Bu canlı ve mükemmel olmuştur. Yeni fırka Paris, 8 (A.A) - Mensucat d<ı olacak ve 1,250 yataklı ola- clelegelesi de işirak edecektir. her olarak makasla öldur 
osuy a dört at iştirak etmiştir. Bahsı müştereke tutuşarak ka- Berlin, 8 (A.A) - Devlet fabrikalarr amelesinin ilan ettik cak tır. İçtimaa ehemmiyet verilmekte nü birer birer anlatmıştır• arı1' 
esafe 2200 mere idi, zanan ve kaybedenlerin adedi fırkası ile halkçılar arasında ya leri grevin Lille havalisinde şid Zelzelelerde yıkılan yerlerin ve içtimaı müteakıp bir tebliğ Abdullah tekrar jand 1 O' 
Neticede Klarakın bindiği az değildir. Yarışlar saat 16,S pılan müzakereler akim kalmış detini biraz kaybeder gibi oldu inşası için 3000 amele•·e i'< hulul· nes.redileceği tahm;n oknmak· muhafazasında haoisane~ 
ithat Beyi'l Stradivarius is - da bitmistir. tır. <tu haber verilmiştir. naca'••u-. tadır. olunmustur. 



CUMARTESi AC:USTOS 

-FuhUŞl8 -mücad_el_e_iç_in_y_e_n_i _v_e_e_s_as_l_ı _te_d_b_ir_l_er_al_zn_a_c_ak_ 
Vergiler 

azanç ihbarname·ıe 
· ni kimler verecek? 

, 

Fuhuş 

Zührevt mücadele 
teşdit edilecektir 

Primler 

Fabrikatörler primle 
rin tevziini istiyorlar 

1 Define mi? 

Atinadan bir ihbar 
vaki oldu 

lstanbul cuma günleri nasd eğleniyor? .. 

Deniz hamamlarında harem - selamlık 
Peki amma sonra biz nerede güneşliyeceğiz? 

"rayı Devletin karan 
tebli~ edildi Umumi hıfzıssıhha Bunun için hükumete Define sarnıcın dibin- Bugün ters tarafından kalkmıtım • Tramvayda bir münakaşa: ''Sen 

~anç vergisi ihbtınıameie- müdürü geldi müracaat etmişlerdir.. de saklı imit aeraımıin. - Hayır ben sersemim r,, • Bebek deniz hamamlarındıa 
mükelleflere ne suretle ve "dü Teşviki sanayiden istifade e" İzınirde, Göztepede bir evde Sar- polis yasa~ bi k li hlk • 

clilmum ihbarnamelerin kim- Umumi hıfzusıhhaı miı - den müessesata 3 milyon lira _ ruç içinde ve beton bir aandık deru- 5• ve r ıra ça Ayısı .• 
c tcblig- cdilccegı"·ne dair Dev rü Asun B. dün Ankaradan şeb lık . ·lmesi mukarrerdir. n~nda gizli bir define bulunduiu İz 

ka 1mi • pnm ven . mır metruk mallar müdür!Uğllne ha· 
Şurasınca ittihaz olunan - rimize ge ştır. ·· Bu paranın aynen San~yı v~ ber verilmiş ve metruk mallar mil· 

r Maliye vekaletinden Defter Asım B. şehrimizde 15 ~ Maadin Bankasına venlmcst dürlüğü memurları ile poliıler ve de· 
rlığa tebliğ edilmiştir. kadar kalarak hastanelerle - ve bankanın da bu miktarı aksi finenin bulunduğu yeri haber veren 

Bu karara nazaran vergi ihbar panserleri ve vekalete . me~b~t yon olarak erbabı sanayie tevzi zat G~ztepede gizli define olan evde 
eleri mükelleflere, onların diğer müessesatı sıhhıyeyı ~ı- . k .. tmİ ti t~harrıyat yapmışlardır. 

d - 1 yaret ve teftiş edecek ve dıs. - etmesı t~ arrur c ş r:. . Deline bulunduğu haber verilen ev 
seki~ yaşını ikmal c en ogu 1 ı S~ayı er~abı ?1:1 esas uzenn- tramvay caddesinde c67 S) numara· 
rına, kızlarına, zevcesine ve panserleıin tevhidi mese csı e den bır taksıme ıtıraz etmekte· lıdır. Bu numara evin eski numarası· 
lar bulunmazsa on sekiz yaşı de meşgul olacaktır. dirler. Alakadarların kanatince dır. Şi'!'di Manisa Meb'uıu Yapr 

.ı !kınal etmiş olan akil hiz?,1~~ Asım B. bir muharıirimrze kı Sanayi ve Maadin Bnkasına ta B_eye aıt ?lan bu evde kiracı mfatlle 
s · k. udu · . d · • bır musevı oturmaktadır 

.. •ne, müessese şen ıne, m saca demiştir kı: bi dört. beş fabrıkanıı:ı .~ımı su Bu mesele hakkında. yaptığımız 
_ne, başkatip ve katibine teb- "- İstanbula mezunen gel- rette hımayc edılmesı dıger fab tahkikat neticesinde elde ettiğiml.ı: 
g edilebilecektir. dim. rikalann faaliyetini sektedar et malumatı aşağıya yazıyoruz: 
Vergi tebliğ edilen tica~eta- Yeni hıfzıssıhha kanununun mcktedir. Geçenlerde Yunanistan'da Atinada 

e bir cemiyet idaresinde ıs~ o tatbikine tcşrinisanide ~aşla~a Bunun icin erbabı sanayi Baş at. yarışları yapılmış ve yarııla~a lz-
ıniyetin reisine müdüriyctı - k ve memleketin sıhhı vazı ye k'l İkt t k'l f n mırden bazı atlar gönderilmiştı. Ko-' li ca 1 ve .. a ete ve ısa ve a e 1 e şulara giden atları Atinaya götüren 

e, ha katip ve katibin~ te~. - tini daha mükemmel birb~a.e r;e muracaatla gelecek ~y ~ank.a~a zat; orada koşu seyircileri arasında 
at Yapmak kabildir. Bır m1;1 .- tinnek için esaslı teda ır ıttı - verilecek olan sanayı pnmlnnın bir Türk kadını il~ tanışmıştır. 
ellef; namına tahakkuk ettın- haz olunacaktır. . .. doö-rudan doğruya erbabı sana Bu kadm Bursalı Hacı Ömer Efen 
n vergiyi vermeden vefat eder Emrazı zühreviyc ıle m~ca- yieb tevziini istirham etmiştir. di k~rimesi Naciye Hanım namında 

vergi varislerine intikal .. ede k h mmiyet venyo- - --- oldugunu v• Yunanlıların Bursadan 
k d de deleye ÇO e e kaçtıkları sırada bir Ermeninin ken-e ve varı·sıen· tarafın an o - y · hıfzıssıhha kanunu, d" · ruz cnı · · ll f ısini alarak Yunanistana götürdüğiı-

ecektir. . zı zühreviye mücadelesını Po a t! nü söylemiştir. 
-· emra . hkamı 

Cayre~keş bir zabitai arttıracak mahı yettc a B •. r c ı· n ayet Şi~di Hacı Sof ya namını t~ııyan Bugün ben, muhakkak ters rüm de önümden arkamdan top aldık kabul ettik Yalnız . 
muhtevidir. ve Atmada bulunan bu kız: Göztepe f d kaıı........a B. k larlar b" · ııze 

belediye memuru h t ıkla de 675 numaralı evı·n sarnıcında bir tara m aI1 ~~un. baırhlee~e B. d bet . B. . ır. şey sorayım.· Bu yasak kim 
d Fuhuş yu .. zündcn as a ı - tı- ı ? 

Haydarpaşa iskelesi yan~ a define saklı bulunduğunu haber ver- geç yat gun ıçın sa yın - . en sen en erım. ı et ıçın . 
. evlet Demiryollan idaresın.~ rm sirayetine meydan ".cnne li Kad 1 n y Üzün den miştir. Defin eli ev vaktile tmıirin çok muayyen saatte uyanamadım. kesenm, para almanaı bazı kere - Şıkiyetler vaki oluyor •• 
ıt olan sahada bir gazete bayıı mek için emrazı ~ührevıre .~ - zengin ve meşhur saatçilerlnden Er- Uyku sersemliğife aradığım de bir bilet yerine iki bilet ke- - Her halde şikayeti yapan 
ardır. Geçen gün 0 ?1ıntak~ya matnamcsinc tevfıkan taki t kanlı arbede Çlktt men.ak na~_ında ?irisine aitmiJ. Erme şeyleri yerli yerinde bıüama- serim. lar şu perde arkasındakiler de-
cni gelen bı"r zabıtaı belediye yapılması tabiidir. • n.~k, t~mırın ıstırdadı eana11nda bü- dım. Sonra gömleğimi ilikler- - Hadi canım, benim ser- ğiL. 

. mrettı Ah b. k tun mücevheratını para11nı ve kıy- k d'.. . . k d K r ·. h d H etnuru, bu bayiin orada ç-aze- Bu talimatnamenın e - met ır ama metli saatlerini b · . cmda be en ugmesını opar ım. ıra- sem ıgım meş ur ur.. em efendim, çağınnaımılar 
e satmasına mani olmak ıste- ği sıhhi takyidatın ~'!.l~ın~~~- d b 'I "ld.. "ld.. ton olarak yaptır~ığ:ı;:i:a:.:'~dığın içi va~ımı bir türlü doğru dürüst - Benimki da~ meıhu~-~·: g!~iyelim.. Siz mum hikiy.i 
iş ve kendisini halkın kolayl~ ğı doğru değildir. Bıl~k~s u - ar esı e O uru U 1 ne ko>'.muş, .üzer.ini kapat~ıt ve_sar- ~glıyamadım. Saçımı tarıyaca . -;-- Herkes kendı sersemlıgını nı. bılmeniniz galiba.. 
gazete tedarik edemiyecegı yük ehemmiyetle tatbıkıne de- Tophanede, Karabaşta otu- nıca kimsen_ın gırmemesi ıçln agzını gım: Tarak yok. bılır. Memur, ciddiyeti elden bırak 

ir yere atmıştır. .. . . vaın edilecektir. Bu husus.ta mu ran Filibeli Ahmet, arkadaşı gaye~ dar bır hale koymuıtu~. Pantalonumun tozunu alaca- Münakaşanın böyle uzayıp mamağa çalıprak: 
Bilahare gazete bayıının ıs - vafık görülecek ol~ yen~ ted- Hüseyinle beraber yanlarma h ttmadan gelen T~.rk .. g~-~~~: de.r- ğım: Fırça yok.. gittiğini görünce araya girdi- - Hayır •• 
1 daki Yerini • Devlet bı·rler de ı•ttı"haz edılecektır.,, Ef h. . . d b. k d 1 a metruk mallar mudurlugune mü- Hay aksi şeytan Gözlüg" üm ler Öyle..... anlata v-L e e yanın . . kira tar ı ısının e "ır a. ın. a a- ıacaatla taharriyat yaptırılmasını is· . · • , . . . . . . - J- • l:'ıın. . aa-

. emiryollan ıdarestl1ahaldfe1 beledi Asım. B. fuhşun sirayete se- rak gece gezmege gıtmışler, ttmiş ve lüzumu kadar memur ve po de hangı cehenneme gıttı? . -. Anlaşıldı, ı~ı~ız~e .. serse~ tile kıralıçalardan bin delikan-
le tuttuğu ve bum . hep olduğu hastalıklara karşı Salmatomruk'ta Abdurrahman' !isle eve gidilmi tir, Yapılan tetkikat Eyvah .. Onun da sapı kml- sınız. Yalnız gıırultu~uzle bı- lılara pek dütkünmüı. Bilhıı'la 

Yen·n müdahalesi vant olamı- k • t dbirler ve bu ın kahvesine de uğramışlardır.! n~tice&inde sarnıcın af:zının insan gir mış. zi de sersem edeceksinız. genç, iriıi oda Ufllklanna fasla 
a~ğı memur efendiye ~!at~- aluıaca yenı e . . 1 1 mıyccek derecede dar oldı.ığu anla· Şimdi öl( r müsün, öldürür Sustular. yüz verir, bunlarla d"" kat-
rak hatası tashih ettınlmiş meyanda. fuhşu t.~~.bı ko ~yaş Kah~·e?~. ~a~ınan haval~r ho-ı §ılm;ştır. Sarnıcın ağzının ;ı:enişletil- müsün? ... Bugün Cuma •• Her Tramvay Bebek önlerine gel kamuı. uşer 

. ki .. al uran vesıka usulunun yemden şuna gıttıgı ıçın Ahmet, bir oyu mesı ve suyun altında hakikaten be- f k 1 N d .. 1 .. k .. · t" Etraf t ht perder de- Karinlerind 1::. 1 ,__._ 
e gazete bayiı es yennı - vas edilip edilmiyeceği hakkm na kalkmıştır. Avdette kadını ton sandık bulunup bulunmadığının tara apa ı.. er ~ goz u çu ~ış ı. ı a a ı . . ~ _.,.n ın .,_ . .u:"" 
ıstır. da ketwniyeti muhafaza etmiş enlerine kestiren Osman, Ta- tcsbit için.suyun bo§&ltılmbı tazım bulurdum ben?.. nız hamamından şakrak deli- çamn hayııyctıni k~ lÇlll 
A.dlı'yede daktilo imtihaıu . f· B h t İhsan Ali bunların gelmektedır, . .. . Neyse evde, ihtiyat bir göz- k~nlıl9:"11 serbaz kahkahalan b~ !1-llerd~n vaz goçmeıını kea 
'"' tır. at.. e çe k' d 11 . Metruk mallar mlidurlllğünlln bu 1 .. k ş Makasın ucu- yükselıyordu. Tramvay durun- diınnden nca etmltler. O ...,.n 

kazanan Hanımlar pcşıne takılmış, . a mı. e enn- gibi işler için masraf yapmak Uzere u sapı ".annı · . . ca atladım. _ Haklısmu demi _._,__ 
dl" ed e B den almak istemışlerdır. tahsisatı bulumadığından hiç bir fCY nu tornavıda haline getırerek . . . • f. .-t 

Birkaç gün evve~ a. ıy. e y Ercüment Ekrem ey Çıkan kavgada Ahmet kama yapılamamış ve ihbar eden zatın pa· gözlüğe sap takmağa uğ.raşıyo- Ellennde k~aman bırer mı- ne yapayım ~limde detfL • 
İden yapılan daktılo ımtihaıım An karaya gitti .1 k lb.nden vurulmuş ve öl- rayı verdiği takdirde derhal işe baş- rum. Derken o sırada elım kah ıır koçanı, kemınnekle meşgul ~nra nedunelerinden raatce 

da kazanan hanımlar şunlar - 1 ~. ~ 1 !anacağı kendisine bildirilmiıtir. Fa- ve fincanına dokunmaz mı? .. ;yarı çıplak gençler arasından le bır kaç kızı çağırarak elleri-
dır: . ·li"' Mezunen şehrimizde bulun - muVşturk; b la lar kac;- kat ~u .zatta masraf etmeği kabul et- Fincanın kırıldığı bir şey değil geçerek içeri girdim. ne birer mum vemıİ.f. Bir mum 

tt unu gı kta olan Matbuat M. U. si a aya se ep o n - memıştır. . . . ) H . . d k d. . lmı 
sküdar müddeı um . "nci rna B d.. Anka mışlarsa da polis yakalamıştır. Bunun üzerine aarnıcm ağzı kapa· de kılım ~rbat ~ldu. . . . A.:. o ne ya... amamm ı~ın a _en 111 a •. 

kaleminde Hayriye H., bın Ercüment Ekrem. : un - Ahmet'i öldüren Osmandır. tılmıt ve mühürlenmiştir. Maıraf için Hele guç hal ıle gıyınebıl- de bır kaç çocuk~ başka kım Bıraz ııonra ~ ld lanı 
ticaretten Fahire Hanım, Me- raya hareket etmıştır. • f boğuld para bulununca define taharri edile- dik. seler yok .. Ya bıraz evvel orta lıçanm avuçları ıçindeld ma-
diha Hanım Fatih sulh mahke Bır ne er u cektir. Mühürün bozulmaınaama dik Şimdi ben bu sersem kafa ile lığı çın çın öttürenler nenle? mun yalnız fitili kalmlf. Oteld 
ınesinden S~niha H., ~yip suHlh Sayyahtan fazla para Maçka kıılasındaki topçu a- kat edilmesi için ev ~bi ile kiracı· nereye gidebilirim? Çok geçmeden itin sırrını an lerin mumu oldufu gibi dana-
tnahkemesinden Şemsı Nur .. , alan bı'r kondüktör layı efradından 24 yaşlarında ya Lizım gelen tembihlerde bulunul- _ .. . ladık . yor. 

k _,., H · d.. ··ğı ·· · ·· k muş. aksi takdirde halrkmda kanunj Dogrusu ya, uzenmde bu ak- ·. . K 1 ,__..:_, _ _,__ .. 
Sultanahmet sulh malı em...... Adanadan şehrimize gelen üseyın un ° e uzerı yuzmc takibat yapılacağı bildirilmiştir. silik varken deniz aıın yere Delıkanlılann hepıı hama- ıra ıça .... u~....., doamiif: 
den Muazzez H. tt~Udar ~=~~ üzere arkadaşlarile beraber Or- Bakalım aonu ne çıkacak? gitmcğe pek cesaretim yok.Her mm çatısma çı~lar, kadm- - .8~ .hararet .sızde oı.m da 
tnahekmesinden Meliha bir ecnebi seyyahıanlaga~.~,.!>ir vS: taköyde denize girmiş ve yüz- halde ayağım karada olmalı 1ar tarafını seyrediyorlar. Hem kendınızı zapted111 btıkalım c»-
R T bli .. düdüğünde Nu rette soyulduğu ,... .. rş " mek bilmediği için boğulmuş- Burh · civarında ·· de gözlerini ki kadar ayırma- mİf. 
· ., e gat mu "kin..ı ceza tahkikata ._-·lanmııtır. Aldıgı_ tur. Cesedi .-~ aranmış ise de anıye Birden h·ıtırıma Bebekteki de k rı·1 Şimdi poliı efendi bu ._ __ 

rıyc H., Beyoğlu ı ..... Mual ~ bi ._, •• • ld ına şa ı e. • . ' ...._ 
tnahkemesinden HaynYe.kll,ıı.;., mız maltlmata göre b~uıecı::n bulunamamııtır. muthış bora O U n!z h~aml~ geldi. Or~da de- Öte taraftan da mukabele gör ret onlarda, bu can teslifi ele 
li H., ttsküdar müatan~ ..... ıeyyahm eşyasile meş~ ~ Bir otelci müvezzii vurdu Pazarteıi günü Bilrlwıiyeye ci- n~ze gır_e':1l~n seyreder, biraz va müyor değiller hani... bizde iken ne yapsanız nafile.. 
den Firdes H., ikinci bcaret yataklı vagon kondoktörlenn - Sirkeci'de Anadolu otelini tu var olan iki yüz metrelik bir ııa1uı da- kıt geçınn~, ıonra .da. akmt~ Söz atmalar hafif tertip ök- Polia Ef. burada yapacak bq 
l'llahkcmeainden Refika H .• ha- den Nihat Efendinin bu yolcu- tan Bursalı Ahmet Ef. ile mü- ~~en mütlıit bir bora geç~ •e bum~da bır kahve ~çt~ mı ıünneler, yaİancıktan utanıp ka iti kalmadıfmı görünce, cG
riçtcn Nezihe Nimet ve Bel - dan alınması icap ~~ 8~ ku- vezzi Hüseyin Ef. arasında bir ;ın:!"' h~'::.ı 1•pllllfı.:· .!ef:'W: keyfım tamam oldu gıttı. . 1 tahta perdeler aroma saklan- lerek çekildi. Gençler ele tal 
kis H. lar.. ' ,,_.__, nışluk bagaj ilcretile ık~fa ~- münakaşa Ç~· Neticede da~ ::'hauıuu':..: .. !:ıea bu boraam Fakat dedim ya, bugün terı· malar .• Su içinde fıkırdqma- 1ara. kiklere binerek, anıda bir 

Bu hanımlar yeniden muı•...... miyerek bir takım mu •pe Ahmet Ef. üç el ıılih atarak hıaar aaha11 lehülhamt pek cenit de- liğim, aksiliğim üstümde.. ıar. . çatıya çıkarak tatlı megallyet 
VUku buldukça tayin olunacak- masraflardan ~~~ın:gi- Hüseyin Efendiyi yaralamııtır. filnıit. Tramvaya binerkıen birinin aya DeliknaWarın yerinde ıiz o- lerine devam etdler. 
!ardır. liz lirası aldığı ı l 8' ş - .KaSo1Irga UzBa~bum.ı;;;~!1n8daun cel ğma baıtım. Bereket versin lun da sabredin. . . Arada bir, ldet Y.Wini balama 

D_ . • ·-·-unla l1Uf ma enne gı ..... ara· b. r bi d B. .. ' dl bir d yul ......a .. uac:anağau bır ...... " tir~-~ebı· seyyahın şikiyetı_. ü- Komünist bir amele da büyük fındık ce..-tinde dolu da ter ıye ı .. r a ammrş. ır par Kendini denize atan atana.. ye - u u, __ 
- __ ..1: ..,...., da • • • dil"'""''•tür. don,, la ııı savuşturduk. Erkekler tarafmdan t'"'•vikler - Kadmlara bünuyalan. • yere -- - .. . demiryollan i resı me- t vklf edaldı .... .., .... ,. ___ "'--alım. 

Muğlanm, Yörük oelu ~o - zenne . t ederek yataklı va e Difer taraftan ~rtına haklan~ vi· İçerde de biletçi ile bir yolcu hlışladı: - ._... .. ,. ç ....... , • 
YÜnde Ali og"lu Muaa adlı bir lla- aelonlareye v~~~ı .. ı·n bu yolsuzluk Son komünistlik harekitile 14Yal~~~~e buı mal~~elmltttrd. Bul nun kavgasına şahit olmamız - İmamın tahtelbahir... Fakat pkrak ıeaçlerin baya 

"'-k ıwu..-• • 1 b. 1 d.. m wmıta nasaran ...... ,a ve o u- • H .. . . Ge h ·- d bu ihtar ._ _ _._ 
dam vardır. Bu ad~ ""' ere g haberdar etmiı ve Nihat E!· &!ika~ar ~ ~ ır ame e .un te". dan zeytin ve llzilm mahıuıu hasara m~add~~· . . -. asan goreyım ıem... uyu --m • • ...- ,_ 
Dana oğlu Muatafa ıle ha~ ~ d f la para aldığı kendi ı- kif edilmiftır. Bu hlıptakı tahki uğramııtrr. Yatmur ve dolu iskele· Bıletçı bırınden bilet sordu.A çıdi tut. . fumda giiriiltilye ırfdiyordu. 
tır. Ortada bir de ~ a. ~ ~ a~bit olduğunu bildir - kata devam olunmaktadır. den itibaren kazanın fimal loamma daıncafız ceplerini bir hayli ka 1 - Yüzgeçliğin bu mu ııeniıı.. Hamamdan çıkarken biç ol-
h;ıldızları vardır. Musa Gül~ll: b':'~ e A cak Nihat Efendi fu y li mal sergisi v~. merkez muhitine inhisar etmiftır. rıştırdıktan aoııra dedi ki: Yüklemen e 1. • mana daha 00 Y .. C-. alma--
mün kardeşi Aliye alrıWr: ısb IJllftlr. n ken.>:..:ne bah.:• ola er Dort bet aaat kadar de•am . ede~ - Bileti dii•ilnn"" ilini Bu esnada öteki açık göaler dıfıma teeuüf etmemek ellat-

k ı.sete- la _.,.,,nm """ r'I Yerli mallar sergisinin ihzari yatnıur e1111111nda fimtek tevalı etti- İ ..,. uş d "k· hta -·-1 da den •elmedi. 
Y~r. MU8ta~~ ise vermeil Mus rak.-~riıcli~ni iddia etmekte- ·çm· o-eceleri de çal.,•ılma•a ... 8 ğinden ~ civarında ~ ço~ •i•ç- stifini bozmadı: e ı ı ta .,... .. e arum mu ,. 
mıyor. Bu yuzden Musa e 5 ' 

1 
• • .,. , .• ""'9 lara aallra ,..bet etaılttir. Saika yal- - Düşünnüısen bir daha alır habbeti koyulqtamakla met- · • • • il. S. 

tafanm arası açılıyor. dir. ....,_, .:ı.a.~ bu ~~· ~ergı hey etı ~ nııı •taçlara zarar vermlttlr. İmanca ıın.. guL ..,... Edi _,!_! r_ı_ 
G .. 1 rden bir ..:ı .. M····..... Fakat ecııeuuun ,._,.-- mıyesı ıtıbarile ...... en senekine za'"•t yoktur Zarar tetıblt edUm k I lak .. dünd ·nl_,.n me YIURI ~ 
ıun e ı;;-· ..-- cfolhoo• o(maclığmı ve . ef "k b" •·:ı edir Se ,_ · e • Zavalh yolcu sıkıntıdan terle s vucu e gerıı --.- B • L---

kaf"sı kızıyor Köyün bir bek- iddianm 5•- dan ·ıave milt evvı ırvazı}.'.ett • r tedlr. mitti: adel~le?._.s~ilen bir genç~.·~ gi • lft UOQ-b 
çisi bulunan ~ıteainin evde bu btıgaj klfıdma ~ fıı cinin elektrik tesiaatma bqlan _ Nasıl olur canım, iki defa bl bmdıgı bır tahtanm ultiin- Edirne vaım 1l'mln B. Bdil'o 
lunmamaamdan bilistifade, Yu edilen ban sahte almdıfmı göa- mqtır. Ankaraya SU isalesi mı bilet alacağım .. Sana düşür den karfI tarafta lmmm ma- nede Gui Ih. nin relrwdilecek-
nan mavzerini alıyor. Yanına tınaden paraım.ı bi aeıyya- Askeri mekteplerde yenn ihale ediliyor dilin diyorum. yolu bir kıza çapkınca işaretler heykeli hakkında atideki baba 
Gülsümü vereceği ~qi Aliyi tenn~~· eBseırbepecn~lan mana ~· ikmal imtibanlan -İyi ama, kontrol dinler mi? veriyor. u vermiştir: 
d l ak Musanm evıne pli- hm pkiyetın • • cih-AI-- Ankaraya su isalesi için hü- So b öd" • kalkar Tam bu ıırada bir poliı me- " İ~-L··•- ,._ ... he lıeli 

e a ar ·· ·· ıı alıp ötllr iddetle teczıyem .,....., Askeri mekteplerde talebe - kilmete teklifatta bulunan Al nra ana etmege • · · . - ,.......,.... ...... J 
vor. ~~sa Gülsuınf ven!yor. ~ı!:eği ve bu gibi çirkin ha- nin ikmal imtihanlarma baflan man ve İtalyan gnıplarile Y~ Bınnundll':' ~11;1Y:'1"ak: 1m~ -r~smi !-1>mle- ıfayı için geldim. Heykeli 12,000 Ura 
nele ıstıyor. Musta a 5• rriirüne meydan • 1mti .. .. - Seraemm bınyım ben. Dü vazıfe halinde gördü~ ya heykeltraf ICeaaıı .ae,.ape 
~· kafası kızıyor. Mav reketin te~e . 1 mqtır. hani.an mut~pl5 son muza.kereler yapılac;ak ve .. n•d"- . • Ef d·ı d d" '"'ı.·-·· • .......:.....: y Irmd ,...___, edl '? t~sanm... · · ediyor. vermemek için kontro un arttı- ;ıtustoata tedrisata hlıılınac:ak- hangi un "ti maliyesi ,_ .w" !ite.· - en 1 .er •. e 1• ,._~ ... nı .,........ •.- •....,.. -

.ennı cektıgı gıbı ateş _ n1a tı anleplmıştır. daha ~P.t i::: bu . . Bıletçı ondan atağı kalmak yasak .• Hepımız qağı melim.. 1-" ve nsnı kilfadmı yaaca 
.;ıkan kurşun Mu~tafayı can ca ur Askeri lilelerde talebe kaydi gnıpa ihas:': o~caktır.•u lfl 0 istemedi~. • Enm: itaat. edildi~ bu i.~- fu. . . • . .. 
• ız olarak yere senyor. Di'-!-•er mektebi kabul"" d bir müddetteııberi "--•----- su ihtiycı Elmalı - Sanki ben senden akıllı hır at pek ıstekıııı: oldu. Küçük ıtt- Edime vılayeti dahilınde mah 

Vak'a sabaha karşı ol?yor. ~ une ·ı!ıektedir B ._ nılA&flllllll ıey miyim? Akşama kadar ke- razlar da yapıhyordu: ıul bu seneç ok iyidir. Geçerı 
Musa bacanagmı yere serdikten Dilsizler cemiyeti tstanbulda d~ edı eri h · • un~ 1 dağı, Hanını ve Şahva pmarlari ıeden 20-30 kuruş üste veriyo - Peki ama biz nenle gllrıq- haftaki kasırga epice tahrihlıt 
sonra karısı H 1 ticeye çullana - b"ır dilsizler mektebi açacakt~- çın mdektepl kit di~~· :Om·sye le Kosunlar sulan toplanarak ruz. Asıl sersem benimi leneceğis.. yaptı. Zarar mahııulit ta dahil 
rak bir gtizelce dayak atıyor. aksa 1 M f terin en teş e ~- - temin edilecektir. Öteki itiraz etti: - Kahlıhat bizde mi •• Onlar olmak üzere 500,000 lira rad _ 

Gülsümü de sürükliye sürük ı~deamrei~~e ~ü:caat t aettiği 7bl yontar haftanın maktuaedyyen :Utaın- Tesisat için 2 milyon liraya - Yok, yok.. Sen ne olsan bakıp gülüyorlar.• desindcdir. Viliyet dahilinde 
li 'e :ılıp götürüyor Amma za:ı Muallinrter birliğine de mura- lerinde iç~n:::ıı:fn e~t t e lüzum görülmektedir. benim kadar sersem olamız- Sözü eo~~ı:! yerin~e bir genç bu sene bilhasaa üzüm , kavun 
t~ derhal faaliyete geçerek .a caat ederek ilmi yard_ım,da bu-- be }tay~ e nezar e - Ankaraya su isalesi nihayet sın... .. . .. . memurun on . e geçtı: . ve ıt:arpuz çoktur.İstanbula çok 
tıli . kala adaletin pençesı- 'ca etıtu r. gıe1rtedirler. 3 ııene zarfında bitirilecektir. Evde oteberı etyamı duıüril - Yasak diyorawıuz. Bı.s de sevkıyat vapılmıvacaktır, 
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1I m. C..... ,... -•lıoıa1a ait iıler içia 
h Blidiiıiı)ı• miiraeaat edilir. 
R 

C.-ı• • iMd rrr rw'allyetiai ........ ~ 

1 
olmamakla beraber bizim işler- rim ki siz onun yüzde birini öğ ı 
le alakadar oluyorsunuz. An- - renirseniz hemen gazeteye ya

. cak o kadar sapa yoldan gidi - zarsınız. 

İkisini de bırakıp kaçtı ! 
- Fransızcadan -

yor ve işi (! kadar ters görü- Pek memnun olduğum yan
yorsunuz ki velev ki "dümen,, kesicilik mesleğini eğer bir gün 
lik için olsun daimi alıcısı ol- bırakırsam yalnız bunun için bı 
duğum bir gazetenin bu kadar rakının. Çünkü insan cüzdan. 
aykınlğına tahammül edemiye !ardan öyle şeyler öğreniyor ki 
rek size bu mektubu yazmaga hayret ve dehşet içinde kalıyor 
karar verdim. Hüviyetimi. tava Ne şantaj mektuplan oku
zuumdan değil, bizim yüzümüz dum, ne tehditnameler gör
den geçinen memurlara laf gel- dürn, ne ihbarnamelere tesa- -
mesin ve peşime düşürülme- , düf ettim ki insan şaşar. 
sin, diye saklıyorum. Maama- ; Doktor cüzdanından çıkan Bunlar iki kardeşti. Büyüğü boşuna çıkıyordu. Aradı, aradı .. 
fih bu mesleki zaruret, şahsım ısıtma duaları, avukat cebin_ köy kulübesinin içinde bekli- - Fakat sevdiği kızdan hiç bir e
hakkında size bazı malı1mat de bulduğum karınca duası, kim yordu. Kardeşi ormandan gel- ser bulamadı. 
"\ermeme mani teşkil etmez. yager cebinden çıkan sirke ter- di, boğuk bir sesle selam ver Kulübede mutat hayat de-

'b· b" d h dikten sonra kendi harekatına vam ediyordu. İki düşman kar 
Ben, orta tahsili bitirmiş bir tı ı, papas .. ce. ın en .zu ur. e-

d d d b 1 dikkat edildiğini görünce: deş arasında kavga olmuyordu. 
adamım. Bir aralık Darülfünu- en ran evu evı a resı ne ı e-
na girdim, fakat hocalardan bi· yim daha aklü fi!<re gelmiy~ek - Ne var, dedi, bana pek lakin itimatsızlık,kin ve nefret 
rinin cüzdanı kayboldu, benim şeylerden yaptıgım_koleksıyo- dikkatli bakıyorsun?.. son derece idi. İkisi de yatuk-
pardesünün cebinde boşunu bul nu hazan karıştı~ı~ aa her defa- - Gördün mü?.. lan zaman keskin biçaklanm 
dular. . Halbuki kasem ederim sında hayretler ıçınde kalırım. Öbürü omuzlarım silkti. Bü- unutmuyorlar, uykularının de-
ki ben almamıştım. İşi polise Bu si~in .ölçemil:'.e~~ği_ı.ıiz . bir yük kardeşinin kimi sorduğunu rinleşmesine müsaade etmiyor. 
düşürmeden tüydüm .. Sırasile, zev~tı~-~ı yarın obur~n '1Şten anlamıştı. Bir kız mevzubahso· !ardı. Bir kaç gece böyle geçti. 

§• -------------, ı··ıu·· ··1ük· f"" l""k k ot çekıldıgım zaman belkı bundan luyordu. Delikanlı: Fakat bu daha uzun zaman 
ır B ·· k'' h u ncu , şo or u , amar - • 
n ugun U ava luk, avukat yamaklığı, tüluat- ~ahrum olduguma esef edece-- - Evet, dedi, gördüm. Son- devam edemezdi. Nihayet bir ge 

d 
ır 

Dtlıı hararet en çok 80 ın az 
18 ~ 1111. Bugln lıeva açılı: 

olacıılı •• rtıqtr poyıaz eıecekrtr. 

iı ... -------~----' 
E 

çılık, mezat malcılık, kahveci- gım: . . ra ne olacak?.. ce genç aşık, yatağından fırla-
lik, garsonluk, ettim. . Sızı daha fazla tasdı etmek - Seninle konuştu mu?.. dı. Zaten şüphe ve korku için-

. . . . • . ıstemem. Yalnız, hatırınızda _Ne demek istiyorsun ?.Ko de bekliyen lııüyük kardeşi göz-
Hıç bU:ınd.e saı:f.e_ttıgı~. eme olsun, eğer günün birinde bi-- nuşmak mı?. Hem konuştu, lerini açınca: 

ğe mukabıl ıstedigım gıbı ek- zimkilerden birinin azizliğine hem de benimle beraber epeyce - Ne var, dedi, benden ne 

Haftanın mek parasını kazanamadım. E- uğrarsanız sizin sütunda açık 
r; be d "tcmb llik hasta ' yürüdü bile. . . isti yorsun?. 

S"'._Ben n e e . '.' . .- bir mektupla vak'ayı yazınız, ·· ı d rı ıı- M bi Bunu soy erken gurur uy- Delikanlının elinde parlıyan 
Y8Zl91 .gı var. .. ua .. yyen.. r ~şm esı- sizin cüzdanı veya saati 24 sa- · F k 

h -----------'"" n olarak uatüne duşemıyorum. at zarfında iade ettiririm lakin duğunu gızlemiyordu. a at biçağı görmüştü. O da biçağına 
e Halbuki "' d b · · ' büyük kardeşi onun bu haline davranmak istedi. Fakat vakit 

81 k 1 1 1 ouem e unu ıııtıyor. itiz de bizim esnaf hakkındaki · ·k b" k k 
n r yan es C D D T" d · .. .,,, · karşı gıttı çe artan ır ıs anç geçmı"ştı·. o··bu··ru·· .. . ıc~ret ers~ız, ı ..... s ~esı- lüzumsuz ve münasebetsiz ya-
;ı mektUbU nı bılmezsenız geç.tnmemn yo- zılarmıza nihayet •.erin. Em!n Irk duyuyordu. Delikanlı de- - Söyle, diyordu, ne oldu? .. 
n l b •---- da b vamla: Nereye 'ttı"? unu UJ<11ıı;u;1ınız, ona e- olun ki halka en az zarar veren d d" k · gı · ·· · · d ·· d · - Ben, e ı, onu pe sevıyo 
l\ İki ıUn evvel "Bir yankeai· nım vıc anım musaa e etmıyor eınaf bizimkilerdir. rum. O da beni pek böyle se- - Git ara, bul! .. 

ci,, imzaıile bir mektup aldım. göz göre göre bir adamın hak- Gıyabi hürmetlerimi.., kabul viyor. Bu son sözü oldu. Çünkü göğ 
5 

Bir 'tek kelime de(iıtirmeluizin kını verme~k her yüreğin ki- ediniz efendim. Öbürü kıskançlıkla ne diye- süne inen biçak darbeleri altm-
n ...Cıya dercediyorum~ n değil Onun için iji yankesi- Yankesici esnalından ceğini bilmiyordu. Hiddetinden da can verirken başka bir şey 

ciliğe vurdum. Eh Allah bere D. D. ·· ı· d" 
b "Jl'"'Jly11t g•z .... ·sı· muh11rrJr nefes alış bile deg" işmişti. Niha soy ıyeme ı. 

"· " • "''"' - ket versin, beş on kuruş çıka- Aslına mutabıktır. 
n l.ri-'den Felek B•ye yet: Çılgın delikanlı yapug·ı cina 

ı. " "' • · nyorum. Halihazırdaki buh- FELEK 
tı Bfeadim; ran tabü bizim işlere de tesir et- - Göreceğiz, diye homurdan yetin vasıtası olan biçağı karan 
l\ Aruıra tramvayda rahatça ti, lakin diğerleri kadar değil.. Piyango müdüriyetinden: dı. lıkta meçhul bir istikamete fır-
f; iflen>elı için bizim meslekte Şükür Allaha, bizim işler pek Numuneleri veçblle 300,000 - Neyi göreceğiz? .. Ne ya- !attı. 

h 
'"dilmen,, dediğimiz iti görmek çok sarsılmadı. Yalnız ecnebi adet evlenme evrakı tab ettiri· pacaksın?. Onu devrisi görenler tanıya-
.. ___ "M"lli . alının k k .. l""k 1 i d - Talihimizi deniyeceğiz.. madılar. Korkunç bı"r manzara ...,.e ı yet,, gazetseı parası satma ta ço guç u çe- ecet n en taba talip olacakla· 
lıledcm baııı.lı:a gazete almam da kivoruz. Borsadaki kontrol baş nu pey alı:çalarile blrlilı:te 9-8· Ya senin ya benim olacak o!.· arzediyordu. Kendisini görenle 

, ı: llilliyet alırım, bunu izah ede- ladı başlıyalı ecnebi müşterile- 930 cumartesi a;ıınıı saat on İki kardeş karşı karş~a ~el- re ilk süali kızı sormak oldu. 
u yiJıı. Ben bir takımları gibi o- rimizden istifade ettiğimiz yok llefte piyango mildilrlUtJlnde diler. bir müddet birbirlıerıne Fakat onlar güldüler: 
r .............. ,m gaıeteyi a'lcme ao··s- gibi. Bence bu i..i ~ek sıkışur milteşelı:Iı:ll mubayaat komslyo- dikkatle bakışular. Büyüğü kor - O, · b" d 1 k t auu-.- '" y· kunç bir sesle haykırdı.~ zengın ır a am a aç 
ıeererek mesleki siyalli izhar e- mak doğru değil. şte böyle nunı\ mBr caatıan. O ı..~· d" b . tı! .. Sen duymadın mı?. Şimdi 

ı erden de;.;ı'lı·m. Ancak eg"er memlekete afrecek ecnebi para - ucııım ır, enım.. kim bilir d b 1 5 .. - Ec b 1 k } Fakat kücük kendi talihin- ner e a ayı yapryor-
y 'lliyet alırsam herkesin oku- sının girmesine engel olur. ne i meme et ere den emindi: lar!.. 

.C bir gazete oldug' u i.-•n me . "d t.. E ti B h k"k · z Ye:.· te be . t "-:· k Esasen ben bir ay kadar va.- gı en uccar ve -Ah, dedi, senin olamaz o!. ve .... u a ı attı.. en-
ıp bul= ga~ eı:nı 0 .~ ki işlemiyorum. Altı hafta bir seyyahlara En iyisi kendisine sorarız. . gin bir adamın teklifini bu iki 

1 . :: . tar f ve ~~~ go- tatil yaptım. Şöyle biraz BÜ·- Buna öbürü de razı olmuş gi- köylü kardeşin aşkına tercihe- -
Y ' tı" nımbi tak a ~ l~kl ~z. . uükadada, biraz Tarabyada din 1 Ban"a" 'olllfllarçı'yal• biydi. İkisi oturup çorbalarını den vefasız kız kaçmıştı.. Müt-
a ~ n ~ kim:ıın~e 1 .~ v: lendim. Bir iki güne kadar il 1\ 11 içmeğe başladılar, yemeklerini hiş hakikat çok geçmeden anla-
r edeme ~ar ır un anı a Varnaya gitmek istiyorum.Hay· ltalyana yedile!". Sonra pipolarını doldu- şıldı.: Büyük kardeş bunu bili-
u •rni:nız. · rk d" 1 ret etmeyiniz, yankesici insan ermayesi 700,000,000 rup içtiler. Fakat ikisi de el- yordu. Fakat kil<;ük kardeşinin 

'r fı ..a..ı. M~, :ı .. ya~sın ı'(_eda - değil mi?. Onun istirahate ihti- (ihtiyat ak,çesi: lerinin altinda iyi bilenmiş ıstırabını artırmak için ondan 
' t: ~~..: 1 1~ ı dev ~ g~z en yacı olmaz mı? .. Zaten böyle 580,000,000 Liret) birer biçak bulunduruyorlardı. bunu saklamıştı.. 
ı ~~::~ .ırtur:ı ak~ıbze a enen lüks yerlerde herkesin nasıl pa Maamafih o gece bir vak'a ol- Genç delikanlıyı yakalayıp 
ı' b dY.~·e ı ;nm .:ı d u gazete- ra sarf ettiğine bakarlar, nasıl Travellers (Seyyahtıı madan yattılar. Devrisi akşam götürdüler ... 
. e mtıdaşaı: .e en mlaup. erecakt a~ kazandıg' ına deg" il. Benim gitti- çekleri) l!lltar b 1 ki k' "k 

C ıumd . s~z~ yadzı krınız pke dzı- g" im verlere de bizim "taharri,, Liret, frank, İ!ıgili~ Iira~ı gene u uştu an zaman uçu 
J8 e sınırıme o unma ta ır. 1 ~ . . l d .. .. veya doları frank olarak kardeş büyüğüne: 

r Jleo . . d k" . ki er gıremez, gırse er e gozun- _ Hiç yok, aradım, bulama-
g bir dıçım eldın~ sa. ~yamf"kriıy_an. de tek gözlük, ağzinda püro ci- satılan bu çekler sayesnde 

a am o ugum ıçın ı mı d d k 1 1 dım, dedi. 
.ıı: açıkça söylüyorum. Canım ne- gar1ası sırtın a sa a Mor .~a ~~~. a nereye gitseniz paranızı ke- Büyük buna hayret etmemiş 
1S dir 1 • ki • ' N sez onfa uzanmış usyunuıı I mali emniyetle ta•ır ve her ti: 

ı o yazı arın sogu ugu.. e- b ld - b"l· ~ • 
ı g dir o ukalilıklar? .. Önünüze ge. enEo ugum~. ~e J ır · ·· d 

1 

zaman isterseniz dünyanın - Biliyorum, dedi, kaybol-
J P lene çatar, ardınızda kalanı te sabsebn po ısın urdup .urur- her tarafında, şehirde, otel· muş .. 

s . . H 1 .k. d f d b" ken er a ı namusu te ırgın et- _ Sen nerden biliyorsun? .. 
peramız. e e ı ı e a ır ı- · b k G .. 1 !erde, vapurlarda, trenlerde 

y • f 1 hind bT b"l mesıne se ep te yo tur. u me - Ben bilirim. Neden şaşı-

lıtanhul :ı üncü le" dairesinden: 
M>ıl>cuı ve lurııhtu mukurer Fiat mar
kalı hir ntnmnhil 12" !l-ıı.10 tarihine 
mll<adif s.1ı ~ünll <ant 14 de çarıuılı 
"ndnl bedi•tanında hllmiızayede '•· 
11\aca~ınd:n ••!iplerin Q29 !721 do<n 
numerP.;,ıle m:ıhı11inde memuruna 
mliraceatiarl il~n olunur. 

l danı esna ın a c:ıy _ ek ılkır ı - yiniz! Yankesici namuslu ola - bu çekleri en küçük tediyat , 
mu yazı yazmaga a tınız, , · · k" k .J k ı yorsun... lll--•Dr. Ihsan Sami---• 

<1 derhal infiali mucip oldu. Sizin maz !Ilı.. ıçın na ıt ma amın·~:ı o a- Gencin kalbinde meçhul bir !STAFiLOKOK A 'I 1 
'ı D phamızı tanımağa ve ilk fırsat Eger ben ~amussu:Iukla pa ylıkla istimal edebilirsiniz. korku uyandı. Kendi kendine: İstafiiokoklardan ınüteveliit 

ta çarpmağa karar verdiler. Ben ra kazanmak ıstcseydım, çarp- Travellers çekleri hakikt - Bu, dedi, bir şeyler bili- (ergenlik, kan çıbanı, koltuk 't: ele bu karan tasvip ettim. E- :X.ğım cüzdanlardan öğrendi- - sahibinden başka kimsenin yor; fakat söylemiyor. Ah, ha- altı çıbanı, arpacık) ve biltiln 
fer tatbik edilebilirse epeyce gını esran satarak Karun kadar kulnaamayacağı bir şekilde in alçak.· cilt hastalıklarını karşı. ptk 

el gtlleriz. zengin olurdum. tertip ve ihlas edilmiştir. Böyle bir b..ıç gün geçti. tesirli bir aşıdır. 

1 "Görüyorum kj istidadınız Gerçek ben öyle şeyler bili- Delikanlının bütün emekleri -- Dlvanyolu No 189 

"Milliyet" in 
123456789 
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Diinlı:il bllmeceınl 

bllmecemlz 
Soldan ıağa: 

1 - Kirli (3) 

haliedllmif •ekli 
Yukardan af&iı: 

1 - Para mahfazası ( 4) 
2 - Nota (2) İşve (3) 2 - Lakin (3) Yükseltmek (3) 

3 - Nota (2) Namus (2) 
4 - Uzak nida11 (2) Yet (2) 
5 - Dem (3) Altın (3) 
6 - İstifham (2) Su (2) 
7 - Yuva (2) Nota (2) 
8 - Müstesna güzel (4) Uçan(4) 
9 - İşkence (4) Kat'iyyen (4) 

3 - Ufuk (3) (Z) ile n 
4 - Adet (4) Su (2) . 
6 - Boşluk (4) Uzak nı 
7 - Dudak (3) İdamet ( 
8 - Nota (2) Büyük · 

(3) 
9 - Siyah (4) Nakit (4) . .................... ~ 

İTTiHADI MİLLİ 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine aiırorta auameleai icra e 
Sigortalan halk içfn mllait teraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanı 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmak 

• • • ••••• Telefon: Boyoglu-2003 ........ ~ 

Ziraat ınDbeo~isi olmat iste1en 
Lise mezunların 
lkltsal Yet il elinden: 

Ankara' da tesis edilen Yüksek Zlrııaı Mektebi l 9J J sene! 
ıiye~i bidayetinde tedrisata başlayacak ve hu sene staı için 
aJınacBklır. Kayt 'c kahul edilecek efendiler. 

i - Lise mezunu olacaklardır . 

2 - Bir <ene VekAlecce tayin olunacak çiftliklerde ~taj 
cekierdir. Bn efendileıin ikametleri çiftliklerde temin cdilecel;J 
bl aynca staj müddetince kendilerine ayda 50 lira ııcrct 

cektir. Staıı müteakip mektepte tedrisat ba~layaCl!ktır . 

'.\lektep leyli ve meccanidir. Tahsil devresi .l senedir. \ 
olanlar Ziraat Mühendisi sıfannı alırlar. 

Bu şeraiti haiz olup Türk ıabasından olan 
~ıığı ve 22 den yukarı olmayan ve \ ücudu zıraate mıiteh 

bulunan lise mezut'u efendilerin 4 adet fotograf raptedcrcı: 
istida ile Ağustos nihayetine kadar Ziraat Cmum .\lüdiirl 
veya Vi!Ayet Ziraat !\ludürlüklerine müracaatları. 

Eınlak ve Eytaın Baı1kası lsta 
bul ~ııbesinden kiralık eıı1la 

Esa No. 

165 

182 

182 

Mevkii ve ne\ 1 

Heyuj!;lunda Galata>arayda Avrupa pasaıında 

i' 2, 3, 4, .'i, 6, 7. 9, l o, 1 1, 1 2, !;), 

1 5. 16, ı 7, 1 8, 19, 20, 21 numaralı dük
kanlar. 
L'klldarda "elimi yede Kaukçc~mede 3 i No. 
haraka 
L <kudıırda 
tı:ıraka 

.. .. .. 
Ballda y;ızılı emlak ınüza) ede ile ye birt:r •ene 

ra)a >erileccğindcn taliplerin 13}R 930 çar~ıımba gunu 
aluda ~ubemizc muracaatluı. 

J8 

ıs 

Yalııiz-Belmanm-küreklere sa- Sen, buna ne mana verirsin?.-. -d-ine homurdanıyoidu: gülÜyordu-: -- - - genç, kabarık,dinç göğs .. 
nlıp hızlı hızlı çektiğini ve san - Sizin hayli yanıldığınızı - Çok garip! Avrupada böf - Bir cihetten babam, daha !arının, bacaklarının sert. 

1 

''Mllll11te,, in edebi romanı : .J}J 
i 
1 

1 
!< 

• t 
r 

1 
1 

;ı uçauz bucaksız, bitmez tüken
"* bir müsamaha vardı. 

Belma, Ferhundeye soru; ı.r
• du: 
< - Mademki yanştaıı vaz geç 
1 tin. Denize girelim, değil mi? 

- Sen bilirsin. 
1 Belma, hayretle bakıyordu: 
1 

- Nasıl senin niyetin yok 
mu? 

Ferhunde, güldü: 
- Onun için söylemedi'll. 

Hep beraber gireceooiz. 
- Haydi, hazırlanalım. 
Belma, Hürrem Hakkı Beye 

işaret etti: : 
- Mayolarımızı giymek için 

bize müsaade edeceksiniı; beye 

Malımut }'~ıarl 

dalın sür'atle uzaklaşmağa baş ve yanılmakta olduğunuzu gö- le değildir. talihli ... Hiç olmazsa gö.zü gör lerini yakından görür g 
ladığını gördü. rüyorum. Bu kızların serbest - Gitmediğim için mazu- müyor ... Şüphe yok ki görme Belma, bileklerine sopa ı 

Hürrem Hakkı Bey, taaccü- halleri, hep sinemalardan, ter rum, bilmiyorum! Fakat Avru mc:ık, binlerce hicran yarasın- rulmuş gibi parmakları 
bünü gizli yemedi: cüme romanlardan, hikayeler- pada da bir aile kızı zannet- - dan azade yapmak. . . Amca- yiverdi, kürekleri bıraktı. 

- Nereye Belma Hanım? den, kapma, yapmacıklardır. mem ki herkesin yanında soyun mın tahaaaürü ne acı ..• Ümit- Belmanm birden k 
Gidiyor musunuz? Caydınız Onlar aile kızlarıdır. G?ründük ıun ve giyinsin!. siz tahasürler, zannediyorum ki meai Ferh~denin gö 
mı?. leri gibi değiller~ir. Fılhakika - Bilmediğin şeyler hak· işkencelerin en büyüğü ola- kaç~amıttı fakat yine 

Belma, bağırdı: flörtleri vardır, bır kaç erkekle kında münakaşaya girişme öyle cak. • . etmedi. ' 
- Hayır, Beyefendi. . Biraz kur yaparlar. Lakin bütün bun- ise. . Rasih Nevres, tamamile so- • 

uzakta mayolarımızı geyip tek lara rağmen masum hicap his- Rasih Nevreıı, amcasının si- ynumllfW. Genç vücudüne ya- - Burada mı athy-~- • 
fendi. rar geleceğiz.. leri vardır. Yırtık değillerdir. nirlendiğini biliyordu. Sesi- pıpk, daracık mayo, onu canlı B~lma: 0 ~ .kadar 

Hürrem Hakkı'nın bütün de- Hürrem Hakkı ey, cevap ver Siz, zannettiniz ki onlar, yanı- ni çıkarmadı. Hürrem Hakkı· - bir «kek gösteriyordu. d~nıze gırmemıştı, suları 
runi gayretine rağmen gözleri medi, faka meçhul bir el, yüzü- mızda soyunup dökünecekler, mn gö.zü, biraz uukta Belma Belma ile Ferhunde de mayo mıyordu:. 
parlayıvennis, dudakları titre- nü bir hamlede çizik çizik çiz- denize atlıyacaklar, bornuzo sa nm sandalında idi. İki genç larını giymişlerdi. Belma, kü- - ~asıh Beye soralı:;. 
mişti: mit, onu, beş_ on yaş ihtiyarla- nlmayi, örtünmeyi ihmal ede- kız, bornozlarmı siper ederek reklere asılmış, sert sert, hız- Ra.sı~ Nevı;eıı. etra~ 

- Aman rica ederim, Belma tıvermişti. cekler .. Hayır! .. Belki mayola- soyunuyorlardı. Hürrem Hak- lı çekerek Rasih Nevres'in san- gezdırdı~ deru.ze ba~tı. 
Hanım. Teklif mi var aramız- Rasih Nevres, amcaıının ha- rı fazla dekoltedir. Likin bu- kının, yavaş yavaş hiddeti geç dalına yaklaştı. Mayolar, iki - Saga saga sahıle ~ 
da? rap halini gördü, acıdı. gün fazla kapalı giyinmek, faz meğe başlamıştı.: genç kızın bütün hat güzellik- hm. Burası kayalıktır. 

Rasih Nevres, amcasının sö- Hürrem Hakkı Bey, Bclma- la örtünmek bir takım şırfıntı, - Garip şeyi ... Garip şey!. lerini meydana çıkarmıştı. ta sazlıktır. 
zünden: nın, Ferhundenin serbeıt, laü- sürtük kadınların baş vurdukla Rasih Nevres, amcasının mı- Hürrem Hakkı, Belma ile Bein:ıa, sordu: rd• 

- Teklif mi var aramızda? bali tavurlarına aldanıyordu: rı bir hile haline gelmiştir. Me- nldanmaların duymuyormuş gi Ferhundeye adeta nöbetleşe ba - Sız, her zaman ne 
Hay hay, memnun oldum. Ya- - Rasih, sen n dersin bu i- sela sinema artisti Maryon Da- bi idi, ağır ağır soyunuyordu. kıyordu, dişlerini sıkmasına rag yo~u~~z? N k kJf 
nımızda soyununuz; mayoları- şe?. vis, bizim eski elifi şalvarla de Hürrem Hakkı, tek gözlüğü men, dudakları haz ve hayretle! ası evres, 15 

nızı yanımızda giyiniz.. - Hangi ite amcacığım?. nize girse, bu kızcağızlar, kay· gözünde, Belma ile Ferhunde- yarı açıldı, gözünden tek gözlii yord~ d h k gi 
Manasru çıkarıyordu. Hürrem Hakkı, hiddetini yum Hasan Efendi gibi elifi şal nin uzaktan görünen kıvrak şe- ğü düştü. - en, .3 a açı, ta 
İki genç kz da, kendi gibi yeğeninden aldı: varı bacaklarına çeker, denize killerine, adeta aç aç bakıyor- Belma, sert ıert kürek çeker- - Mesela, nerde. 

ayni manayi çılrarmıtlardı, Ra- - Rica ederim Rasih, alık- öyle girerler. du. Rasih Nevres, göz ucile ken, yan gözle Rasih Nevres'i - Daha açıkta. · · 
sih Nevres. bunu anlıyamadı. 1 Jı(a vurma. • Anladın ııek al:\.. - Hürrem Hakkı, kendi ken, amcasını seyrediyor ve için için' süzmekte idi. Rasi •· 
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t Susta müşterek bir siyaset itti

Birınci •a:ıtfedcn c'evam 1 ra etmeği arzu eder. 

• 
1 

r-n tarafından kabul edilme - Dost ve komşu dev!etler b.~Y 
şt • ninde en ufak bir suı tefehhu-
Fakat bu defa verecegi ceva- me dahi meydan vermeme~ .ve 

uı mtisbet olması, müzakere her türlü yardnn yapmak ıc;ın 
\'e muhabereyi sürükliyecek Kiirdistan hududu rnıntakas~
t.alıiyetten uzak olması menfa- d İran devleti tarafından bır 
~~i •Ktızası elzem görülmekte - c:k emirler verilmi~ ve bu me-

ır. -. da İran Kürtlerı tarafından 
Haço üzerine kuvvet T'~'.1 kiye Kürtlerine yardım et-

d ·ıd· ur T'' k' gön en ı melerine imkan ve ur ı~e 
Ankara. 8 (Telefon) - Ha-, Kürtlerine İran topraklarına ıl

~?nun ışgal ettiği nahiye me~ke 1 tica etmeleri için mecal ve_ mey 
:ıınin üzerine kuvvet sevked!l- dan vermemek için Devletı .. met 
ıniştir. Fakat nahiye merkezı - buamın emri mucibince Kur -
nın Suriye hududuna çok yakın distan kısmındaki hudutl~rrmız 
olması yüzünden Haçonun ave- kapanmış ve İran Kürtlen hu. -
n~sile birlikte kaçacağı zanne- dut mıntakasmdan memleketı-
dıliyor. mizin dahiline alınmış:ırlar. 

Haço civar köylere beyanna Türkiyeden firar edıp t.rana 
meler dağrttırmıştır. Bey'.'°na- iltica ve yahut İr~i. k~ndı ha
tneler de "Müstakil Kürdıst'.1°,. re katlarının merkezı. ıtt~haz_ et. -
ern_eli etrafmpa toplanan ~ş~ret melerine İran devletıAlıye_~. hiç 
l~rın bu son kryam ile ya ıstık- bir vakit müsaade etm~dı.gı ve 

aJI lallerini kazanacaklarını ve y~- etmiyeceği gibi merkezı~ız?en 
2L hut ebediyen esaretlerini mucıp hudut memurlarımıza Turk!ye 
,. l k" 'ki aı ve 

1) acaklarını söylemekte ve ~r memurları ile teşrı mes . 
Hüseyin oğullarının açtıgı müştereken yardım . e~_elerı 
Kürt bayrağı etrafında Kürtler hakkında emirler venlmıştır. 
d:n son demlerine kadar feda- T assubun terakkiye 
karlık beklenildiği yazılmakta- a ka "dali 
d . ti ~ıa 
· ·r. Fakat köylüler bu vazı~e . . • f azetecile 
kabul etmiyerek içerilere dogru Ingılterenın martı g H 
, k'Jmi · d Ledi Durumont ey 
,e ı şlerdir. rın en mda şark isya-

Haçonun Cizrenin alt tarafın " Sfer, mecmuas _ b' k 
:laki mmtakada dolaşırken gö- nı hakkında y~zdıgı. ır ma a-
rüldüo" .. 1 "lmektedir. lede ezcümle dıyor kı: • 

~ u sd)-' em • . .. . muhafazakar ve 
Her halde Haço ile avencsının Kurt ısyanı 1 !asan 

bugün yarın tenkili bekleniyor. mütaassıp şarkın ~ar: ı 'dal 
Iran konsolosunun Türkiyeye ka~ı açtıgı ır cı 

be 
dir deınektedır. . 

yanatı L d' Drumont bu yazısında 
İranm Adana, İzmir ko~sol~ 'ki s~n~ evvel bir vapur seyaha

ıu Ferik Pak Mir2'a han atıdeki ~ d (Süreyya Bedirhan) adı-
1eyanatta bulnumuştur: t ın ta ryan bir Kürt beyi ile ta-
"- Asi Kürtler hakkında r~ ~:st~-ını hatırlatmakta ve ~~.a: 

nın hudut memurları tar~fm. dam~n şu sözlerini söyledıgını 
dan muavenet ?eğil bel.~ .?aı- ka detmektedir. 
rna Türkiye lehıne her turl~ tes r. Kürtler ile Türkler arasın
hilat yapılmış ve yapılma ta - da Kürtlerin emelleri tahakkuk 

dır. • . • T" kiy. e edinceve kadara harp olacak -
İran Devletı Aliyesı ur • 

j 
Devleti Cumhuriyesi ile bu hu- tır.,. 

Samsun - Sıvas 
hattı 

Borçlar meselesi 
( Bq makaleden mabad ) 

Birinci sablfeden devam Umuınt borçlar vo tamirat mesele
leri tetkik edUlrken dava, en nihayet Nakliyat tarifelerinde mem
Cemahiri :MUttefika'nm alacağına da· leketin istihsal~tmı himaye i
yanıyor. Bir aralık umumi ~ar~;rı g:- çin mümkün olan tenzil§.t yapıl 
tipleri miltteflk devletler, . e_n ~- • mıştır. 
la k ek iglerını hal ıçın . . . . . k 
rında alaca verec 'k lacakları· Tanfeyı daha zıyade ındırme 

hayli uğrattılar. Amerı a, a . . k• d 
nın bir kıımını bağışlamak sureti!~ ım an~ız ırB.,, 1 k . . . 
:n" r·kl ini bordarını tahfif ettı. Haşım . meme etımızın 

utte ı er n • . A ba • )' • • · t t Fakat büsbütün vaz geçmedı. ca iktısadı ve ma ı vazıyetmı e -
zengin Amerika'nın bUtUn alacak!~- kik eden Alman mütehassısı 
nnı borçlularına bağışlama••. insan;· M. Müllerin raporunda yeni şi 
Yet ve sulh davasına bir hızmet ob· mendiferlerin işletme masarifi 
ınaz mı idi? .• Bu s~rg':'nun ~ğv~a'. varidatından çok fazla olarak· 
ıııutlaka menftdlr. Çunkil bu 11. .. terilmesi doğru olmadığını· 
ınadan !ruz mahdut mllletler ınuıı- gos · · · 
tefit oı?c"aı. ve bunlar diğerleri üze· beyan edere~ demıştır ki: 
rindeki tazyiklerini artırmaktan baı· "- Te~ıl hatlarnnızın ~a
ka bir şey yapmıyacaklardı. Bw,ı~ ridatı masanften fazladı~ •. Bma 
batka Amerika'nın 'u tarıda dil§ • enaleyh varidatın masarıfı ko
ıneğe de hakkı vardı: (Borçlularıma rumadığı iddiası varit olamaz ... 
bağıılıyacağıın para~rı, _onlar, :;- Hil.şim B. 29 ağustosta Sıvas 
leke_tlerinin refah vedınkişak rm:eti~ed~ hattının küşat merasiminde ha 
Yenı tesllhata aarfe ece • . 
be,, de ayni nisbet ve derecede yenı zrr bulunacaktır. 
ı · ı ~~ak mecbu· ~ıJihat masrafına kat ••~· tl i1d 
rıyctinde kalacağım. Bu sure e k 
kıt •arar göreceğim. O halde alaca 
!arımdan vazgeçmek hem. sulh dav:: 
n n, hem de bizzat kendı menaf 
a cyhinde bir hareket olur.) 

Bizim kanaatiınUe göre sulh dava 
•ında çolı: idealist olan Amerika, bor~ 
lar üzerinde bütün dünya devletlerı 
arasında -tahdidi tealihat ile bera· 
~r yilrütülmek şartile-- bir an!afma 
ınevzuu bahaolursa. ayni mantJ!< ve 
ınülüıazaya tibl olıruyacalı:, :-millet· 
ler arasında had bir dereceyı bulan 
tcıılihat yan~ını durdurmak ,artilc-
harpten mütevellit alacakların~ 
vazgeçmekte bir an tereddüt etmıye
cektir. Çünkü' idealist olduğu. kadar 
realist olan Amerika'lılar, zlihırl feda 
kSrlıklara rağmen bu işten de ı.;artı 
çıkacaklarını çok iyi hesap edebılır
ler. 

Ayni mevzu etrafındaki mütalea
lamnıaa cene devam edeceğiz. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

KİRALIK 
Ynıihaııeye elverişli od•lır kira· 

'•k,. Kolorifer elektrik ve asaııslir 

"' cuttur. Fazla malOmac için han 
b a. Hanımeli sohğında 3 numa

ia im bul hanına müracaat olun· 
':la 

PERTEV 
Müstahzarab 

fabrikası 
Pek NEFİS olan 
ve TORK eaeri 
san' ati mamuli
tını muhterem 
ebaliye takdim 
eder: 
KREM PERTEV 

Briyantin 

PERTEV 
Pertev diş ma
cunu, Pertev ko
lonyaları, Perte 

PUDRALARI 

anisa vilayetinden: 
v ı A ~hı c içı Kil ı u o: • do uz lira klvmeci muhımmr• uzc-

rtnd r 2, oo r • ~ n iı 11 aa dileceKtlr. Mün•k•s• mUdded.' b ağuı-
ı ı 'lSO .oumar no saac dokı ..ı kadardır. Şeraltlnı anlamak ısceyenle· 
nn Jrr JıJ \ 1 J 1 at ~jdLrl ...ııe mQracaıtlm UAn elanu· 

glıı'nc eleLtı' ,.,, Enstı'tusu . l__,l\·"'-. kn ..;.;.;..;.\ceıı;;.;;;;.;.ı; c •• ı~, .. k ,-pr 
11 

ua l l\ b sınJ., Be~o :·J 236 ! s J: 

T 
9 

ıı~r~~ ~ 
te tip 

1İ ret KEŞİI>E 

Mnklne - mektlrik mllhcndlsi şehadetnamesi 
Kabul şeraiti için fakUlte hlc"'!ınc .., caat 

Manisa vilayetin~en 
Bch ·ri 60 lir~ mu ammen kiym'ette olmak 

müddeti 9 Ağustos 930 Cumııt si günü saat ona 
temdit cdılnııştir. l!An olunur. 

lizre münakasa 
kadar muddetle 

lslan~nl Darüllünnn mü~aJaat konıisyonnn~an 
Tıp Fakıi!ıc~inin 930 enci malı)esinc ait bir senelik ve liste 

sinde muharrer olan cczayi tılıbiye l 3 agusıos 930 çarşamba 

günü saat 15 ıe ihale kılınmak iızre kapalı zarf usulile münalca. a· 
yn konulmuştur. Talip olanlar sarıname ve li,tesine göre bu bapıa 

malômat almak ıızre her gün ôP;lcden onra mülga harbiye bina· 
sında vaki komi yon kitabctinc mLracaaı etmderi ve komisyonca 
teminat akçesi alınmayacağına binaen teminatların behembal bir 
gun en t muhasebe veznesine yatırılması \'C alınacak makbuzun 
teklifnamclerle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir saat 
komisyonumuza müracaat ve tevdi etmeleri ilan olunur 

ln~ara ;e~reınanetin~en 1 

Ankara'da inşa edilecek mez-1 

bahanın 102843 lira bedeli ke
şifli zebih salonu, kanalizas
yon, dahili su tesisatı~ aptesa-. 
neler, gübre deposu, mandıra, 
kuyu, su deposu, memurini
kametgahı aksamı yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarfla mü-

•enıem \lıbmodlye Hanı ılımdı 

lsıınbul 740 

l o Alhıstos pazar l:r.ınit 
postıı<ı yııpı:mıyac.ıktır. 

- -- ... -. --
Trabzon birinci 

postası I 
lREŞITPAŞA) vapuru 1 ıAgıısto< 
Pazartesi 1 ! de Galata nhtı 
mından kalkar.1k lncholu, Sam 

'110, Giresun, Trabzı)n, Rizeyı· 
gidecek ve dünilştc Sumıenc, 
Trabzon Tlrelıolu. Glre~un , 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağa ujtrayarak gele· 
ccktir, l farekrt gun.ı yiık ka· 
bul olunmaz. 

iz mir sür'at ı>ostası 
(Glılcemal) vapuru 11 agıı; 

tos pazartesi 14,30 da <:ala· 
t• rıhtımından Kalkarak Sa' ı 
~abahı lzmlre varır \C çar 
~mba 14,JO da lzmir\len k.ıl 

karnk per-cml•c sabahı gc!ır. 

\ Jpurda mı:kcmmel bir 
o~kestra ve car.hant mevcut· 
tur. 

Antalya Postası 
(Anafartıı) vapuıu 10 ı\Jtusto: 

pazar 11 de GL•ata rıhtımından 
kalkarak lımir Killhı< l\odrum 

Radoı Fethiye l'lnlb .\ıııalyayn 
gider ve dônü~td mczkQr 
iskelelerle birlikte, .\nJifıi 
Kalbn Dalya•' :\larm ıris Ku~· 

nda•ı Çanakkale Gelıbolu°) J 

ui(rayarak gelece "•ir 

Bozcaada postası 
(GEI.IBOl.U) rnpııru ıı .\ğus 

tıh ~umarlc,i 1 ?ele idare rıh 
tımındun k-ılhrak Cclilıolu 

Lııp,ekl Çanakkale lmroz nozc:• 
adaya gidecek ve dün(i tc 

nakasaya kanulmuştur. Talip
lerin yüzde 7,5 teminatı mu
vakkate akçası ve teklif mek
tubu ile birlikte 26 ağustos930 

l .. .. t b " Çanakkale l.Ap ekl Gcllboiuya sa l gunu saa on eşte encu- uğrayarak gelecektir 

meni emanete ve o güne kadar liVıudanya postası 
şeraiti f enniyeyi öğrenmek 
isteyenlerin emanet fen işleri 
M üduri yetine müracaatları. 

Ant ara ~e~renıanelin~en 
Derdesti ihale olan Ankara 

Cuma, Salı, , l\ludanya'ya 
uğrayar~k Gemllğ'c kadar 
p.ız.ır, Çarşamba, .Wudanya·
ya kadar saaı 9 da Cuınar 

resi • Pnz.1rtesl , Perşembe 
Ere~li vapuru tarafın.lan nrK· 
!ık post:ıtır :\rnıutlıı\•ıı ti. 
uğraynr.ık \lud:ınva'ya kndıı 
.:ıat .~.30 d:ı Toph;ıııcılc Sey· 
ri>e'~ın rıhtımından kftlkar!ar 

su tesisatı için bir çok talepler 
alınmaktadır. Bu ı"şle alaka- sAoıKzADF. HIRADF.Rı.F.R 

VAPURL \RI 

dar olmak istiyenlerin evvel z~A~·\·ı·: 7.71;~ P~~i:~~~ 
emirde ihtisas vesikalarının Dunılu pınar 
ve şimdiye kadar yaptıkları vapuru p ~tinli 

1 OA~usıos azar ık~amı 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak,lnebolu, Samsun, 
Ordu, Olreson, Trabzon, SOr-
mene ve Rlze)iskelelerlne azı. 

zlmet ve avdet edecektir. 
Tafılllt lçla Sirkecide llby· 

menet baaı &!hada acıataııtına 
ımllracaaL Telefon:lataabul 21S:J 

tesisat vaziyetlerini ve yüzde· 
yedi buçuktan yiiz elli bin lira 
teminat akçalarının emanete 
tevdi etmeleri lazımdır. 

E 
ncu 

11 Ağustos 1930 da 
Kc~ideler \ ilavet ~chrt>-

~ ' J ' "..; 

n1aneti. DeftPrdarlık, r~, Zi-
raat \re ()sınaıılı bankaları 

n1urakıplar1 ve halk 
huzurunda yapılır 
Büyük ikramiye 

30.000 Liradır 
Her ktşidede çıkan nurnaralar 

tekrnr ('o1nha konmaz 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilana ı 

750 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasası 18 B/930 
pazaretsi günli saat 15 te Anka rada Devlet Demiryollan· bi
nasında yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a katlar münakasa 
komisyon katipliğine vermeleri Iaznndır. 

Talipler münakasa şartnamelerıni (beş) lira mukabilinde 
Ankaraua Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, İstanbıılda 
Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. 

••• 
Sam.uil Sıns h ttı gu ergAhında Zile lsıa,iyonundan ıub>re Boıztepe, 

ıli L lusu ve Kunduz ıstı ıyonlan 11 Aıtu tos torihlnden ıııbaı en yolcu 
\'e eşya munakal.\tın.1 •çılıcakor. 

llu kısım Uzcrinde Şinı<lillk h>ftadJ J defa cummesL par..ıı cosi ve çar· 
şamha günleri seyrüsefer edecek ınuhr.ellt yolcu tıeninin \:tktl harck<t •UC· 
tarı berveçbı oıi<lir 

Zile 1 leıekeı 
l\oztepc : Mavualaı: 

Hareket : 
Silis : Munsalıı: 

Hareket 
Ulusu ~luvasalat: 

Hareket 
Kuaduz : Muva ılat: 

7,45 
8, I (j 
8.17 
8,5~ 

9,03 
'l,51 
9.~4 

I0,44 

Kunduz 
Ulu u 

Sllıs 

Boztepe 

Zile 

Hareket · 
1uvuılat: 

Hareket : 
:Vluvaulaı: 

llın:kct : 
!\t.ıva<alat: 

1 larcktt 
.'\1uva alaı: 

11,5-ı 

14,41 
11,45 
15.28 
15,37 
16,11 
16, 12 
16,4~ 

Daha fazlı ma!Omaı almak lçlıı lıtulronluımıza aıUracası edilmesi illn 
lnrı•• 

• • • 
Tuzla içme mcnbaına m'hsus yolcu Ucrrı tarifelerinde ıenzll&ı yapıl· 

mışbr. Bu yeni ıenzıllılı ıarıfe 13 A~u;ıos llJ.'!O tarihinden ltilıoren ıatbflı: 
td!lecekdr. Yeni 14rif:r• gtlre mesl.t flıyd•rpı adan içmeye gidip gelme 
ilcreıltri nıkllye verKıslle beraber birinci mevki 86. iklnd mevki 5'1. UçUncıı 
mevki 39 kuru~ıur, 

E~e ~e~te.~ine kaJit ve ~a~ul ,eraiti 
1 rıp l·altuıtc ı Rı vasctıne i tida 
2 - B tane fotoğruİ 
3 - Nüfu t zkercsl 

4 - :\lahallcıle•ı hu~üha! ve ikamclgAh ilmühaberi ( Po!" çe 
ml.saJdak oıacak) 

5 - Aşı ehadeıııaıncsi 

6 - Taliplerin yuşları 

yacak. 

ve sıhbat raporu 

20) den aşağı (35) ıcıı yukarı 

7 - Orta mektep mezunları imtihan.-ız kabul olunur. 

ol mı-

t! - Alınacak ralebe adedi (30) dur. Orta mektep mezunlan 
bu adede baliğ olmazs" ilk mektep mezunları. dan imtihanla se
çilerek talebe adedi (30) a çtkarılacakur. 

9 - Kayit muamelesi her gıin I0-14e kadar Haydarpaşa Tıp 
Falüıltesı Dosya kaleminde yapılır. 

l O - Taşrad:ıo vuku bulacak mıiracaatlara cevap verile bilmek 
- için adre<lrri yazılı pullu zarf gônderilmesi IAzımdır. 

muhtelif 
cina radiatör bulunur. 

MPLEKS 
İktısatlı, Asri 

ve sağlaın 

es 1 M p L E; X) 
KALORİFER 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

Aynı harareti temin et· 
meküzere diğerlerinden %40 
nokaan kömür sarf eder , 
ve istimali ıon derece ıuhu
letlidir. Fabrika ıubesi olarak 
depomuzda her ıamıın kifi 

kuvvette kazanlar ve envayi 

Proje Ye kepf için: Borsa ban ıttisalindo, TDrbe 
caddesinde 

KIRKOR JAMGOÇY AN mDess:sesinde 

ANTRANIKYAN amDraca t 

Kalorifer mıihendial 

1 r. T. T. ~. mn~or lerazım re mebani mu
~urluğun~en 

Ankara telsiz istasyonlan ih- tirak etmek için de şartııameniD 
tiyacı için 200 ton gnzoil kapalı üçüncıi maddesindeki sarahat 
zarf usulile mıinakasaya vazo- dairesinde ihzar edecekleri meru 
lunmuştur. Münakasa 19 ağus- mur zarfları tevdı için yevmi 
tos 930 tarihine müsadif salı mezkürda muayyen olan saate 
günü ~t 1~ te icra olunacağın kadar yeni postanede ınüteşek. 
?~ t:iliP~enn şa~me almak kil mübayaat komisyonuna mil 
ı~ sımcliden ve munakasaya iş racaatları. 

llbsat f etaletin~en:---'=--=--
Ankara Ziraat mektebi arnzlsı dahilinde, çukur anbar tarlasında 

inşa olunacak tavukçuluk enstltüşil binasile tavuk kumeslcrl inşaatı 
26(l/930 tarihinden itibaren 16-8•9JO tarihlne lı.adar 21 gilıı. 
muddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmişur. 

Monıkasata iştirak edeceklerin lktısnt \. ek!leti muhasebesine 
yan~ıcakları 15 lira mukMbllinde telsiz cıvarındaki Enstltuler !n
aat hey'ctl fenniye inden şartnameyi almaları ve inşaat mahrulinl 

görmeleri ve kan· ·'lU ma"1usun la ta••t edi!d.~ veçh uzre ıbzar 
edilecek teklif mektupları \C ehliyet, ıenniye ve mııllyelerinl 
m ışır v~.alk• c } c vmı mezktlrc!.ı sat 15 te tıw at \' eic.Ale•i Zt· 
ra.ıt 1ustc arlııtında mutcse' kil 'ıale k ımı.pıı una ı:: mıcutları 
ı·tn olunur. 
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BlN SÔZ 
BlR RESiM 

Dün Bakırlı.öyUadc yanan heı dQkklndan biri 
" Yazısı iç aahlfrmJzd~dir • 

.,anisa ~layetin~en: 
1 - - Memleket hastanesi için 2228 lira kiymetinde ilaç mü

bayaa tdiltccktır. 

'2 - IJAçların enva ve miktarım mübeyyln listeler İstanbul TC 

• 1 lzmir Sıhhat müdürlüğünde mevcut olduğundan tafsllAt IJteyenler 
buralardan ve Manisa Sıhhat müdürlü~ünden ma!Omat alablllrler. 

8 - Münakasa müddeti EylOlün 6 ıncı Cumartesi günü ıaat 

ona kadardır. 

r 
c 

. [ 
4 - Tekliflerin 661 numaralı kanuna tevfikan teminata müs· 

ı tenit olmaları lAzımdır. Teminatsız teklifler nazırı itibarı alınmı-

E yacalr.tır. 
r 

t 

5 - Şeraiti hakkında fazla malOmat isteyenler Maniıı Sıhhat 
müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

r Karatöy cadd11lndc eakl Bor11 Hını alnnda ] ı.,...- M·alül Gazi gişesi -.. 
j 

ı 
r 
t 

Sahibi ~:~~:an !bf:tiı:d.!ab:u~~~u Gazi ŞEVKE 
mııamelltının dotnılutıfe vt büyUlr lkrımlytlerl mUşıerllerlne daima 
kanadırmıklı tarunmıf bulunan gfşeınl•; talili namerolınrun sanıma 
devam ediyor. (eşldelerdc ikramiye çıkıpıa imha edilen biletlerin yarine 

farkı flat alınmadan dlfar bir bilet verir 

lon1a ovası sulama i~aresi ınn~nrmıun~en z 
i 

Çurma karyeıi cıvarında birinci esas kanalın yedek ve barklı· 

~ rındakl !malan sinaiyenln tamiran 980 senesi Ajtustosun 18 inci 
c 

pazarte8l günü aaat 16 da lhale~i icra edilmek üzre vahidi fiyatla 
1 aleni surette mı.nakasaJa vazedilmiştir. Kıymeti muhammenesi o
~ lan 4607 liranın Y. 7,5 olan 346 lirayı veya h!lkômetçe makbul 
a ve muteber bir bankanın kefalet mektubunu vakti ihaleden mu
r 
c caddem idare veznesine teslim ve şeraiti fenniye hakkında malOma 
f ılmak lstlyenlerin her ,ıün vakti muayyenede sulama idaresine 
2 müraeaatları, 

1 t 

( 
hnıir Nalıa ~a~ınn~en~isliğin~en: 
15998 lira 16 kuruş bedeli keşifli bulunan Türkell • Foça 

yolunun 4+soo - 9+so2 inci kllometrolan arasında s+ııo2 
metrolult şosenin tamirau eıasiyesl 20 gün müddetle Te kapalı 
·.arf uııullle milnlkaııaya konmuştur. 

Taliplerin münakasa ve ihalo lı.anununı tevfikan ibzanna mec
:ıur bulundulr.lm telr.llfname ve teminatlarını ihale günü olan 
ıo;s/930 çarşamba günü saat 12 de Vlltyet dalınt encümenine 
tevdi ile makbuz almaları lltn olunur. 

e 

1 
lllilliyd. 

• 

., 
Yutarlkl resim Birımlç ilk mektebi talebesini gllıterlyor. Sağdaki zat maarif memuru Şllkrn beydir 

Ankara şehremanetinden alacaklı 
olanların nazarı dikkatine 

Ankara Şehremanetinden: 

31Mayıs920 tarihine kadar gerek 

Bu seae karpuz çok boldur. Sokaklarda kO.rpuz at-11 
arabalar görlllnıektedlr. 

lstan~nl Posta Tet~ral Bas ınu~urlt• w·~, 
lstanbul tdsiz telefon şirketi TemınuzLn y rmisİ" l 

tekrar neşriyata başlamıştır Bundan sonra şi rke t ı t ahsı 

gibi kendı acantelerl vasıtasile yapılacaktır 11···· .... l.DI .. ·.-................ o • ·ltJ·I·---.--;;-. . 
i~ N-E-e· A·r···---
}: . - · Halis Hindistafl 
• cevizinden ve ~1illl • • mamulc\ttan en al~ 
: kokos vağı 
• Batlıca bakkaliye maAazalarında aatılll'• 
• Topıın sant mahalli: 
• fstanbul'da Emlnllnlln'dc V al de Hıonında No, ıs 

: S. AMAR ve ŞERiKi 
• • • • • .--.-.-.-.-.-... f) .!J-•~ .. • .. •:11=•=•:0 

mukavelenameye müstenit ve ge- ~m
1

&;;r· G"iŞ~;I''' 
rekse başka SuretleAnkara Şehrema- . lstaııbulda halkın en çok rağbet eıtlğl bir piyango glşesldlr, ÇülltO: 

Sahibi harpı~ bir kolunu kaybetmlf ma!M zıbiıtlr. Hiç fli h 
tıvyare bileti alacaksınız. O halde yarım vUcudiio lkıl>•l 

netinden alacağı tahakkuk etmiş ola. - ç~~~~~n~~, MALOL GAzı. ~d~~~~'.h 
S l(eşldelerde ikramiye çıkıp imha edilen blletler yerlııe 

nların 31Ağustos930 tarihine kadar .~-........ mut.akıp ke,ıdeler için bil• fart bilet takdim eder. 
,, . Gazi Gi~e•İ GAZI CEMAL Telefon lsıan- O 

bu husustaki evrakı müsbitelerinin sahibi kolsuz -· bul 

4093 

_/ 

asıl veya suretlerini bir istidayarap
tederekEmanethesap işlerimüdür
lüğüne müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

fl'RANSIZ TABii MADEN SUYU 

YICHY CELESTINS 
Damla - Şeker hastalı~ı - Alamı mafsalive 

---· 
VICHV - ET AT MUST AHZERA Ti -VI CRY ·ET AT TUZU vıcıo, """'" ..o-;:- ":-;... ........ •b"-..: 

VICHY·ETAT PASTİLLERi-,·~:.::~-... a;-;,... 
VICHY-:ET.A T KDMPRlllELERl -.._, ~·::. ıtJi. 

ıtan~ul Gnınrnkleri Mn~alaza Mu~urlu1un~en: r. t. t. n. nı. Levazım ınu~urlu~un~en; 
Pertavnlyal vakfından: 
Şlşll'de Meşrutiyet mıballeılndc 

lzzeı Paşa sokağındı Va!Jde ıpartı
manında 1, I!, 8, 6 numerolıı dört 
daire kiraya verilmek llzerı müzaye

deye konulmuııur. Talip olanların 
yevmllhal~ ve mUzayedt olıa ıehrl 

halla 18 11.ncU cumartctl gllnQ uaı 
on beşe kadar bıanbul Evkaf mUdQ• 

rlyctlndı Pertevnlyıl vakfı ldırcslne 

nyı encıtınene müracaat ıylımeleri. 

• TOJilitlef'dm w başka markalart!.an-$0kmınu. 

Manisa vilayetinde11: 'ır 1 - Deniz merakihi muhafaza dıakasr, Müdüriyet komisyon ki 
' 1. ~ için t20 derecede 720-725 tabetinden istenecektir. 
c kleti izafiyede (55) ve+ ıs 3- Taliplerin % 7,5 teminat 
c ~ece, 725 -730 sikleti izafiye- akçelerile veya Banka mektupla 

: (10) ki cem'an 65 ton benzin rile ihale günü olan20 Ağustos 
> gün müddetle ve kapalı zarf c;arşanha günü saat 14 te muha 

i münakasaya konulmuttur. faza müdüriyetinde hazır bulun 
2- Şartname sureti musad- malan. 

f 

ı - Müstahdimin ic;in imal şartnamenin üçüncü maddesi 
ettirilecek olan 2,500-2,700 c;ift mucibince hazırlanacak teklif- -
potin kapalı zarf usulile müna- nameleri tevdi ic;in de mezkQr 
kasaya konulmuştur. tarihe müsadif Çarşamba günü 

2 - Mezktir potinlerin 13/A 1 . 
ğustos/1930 tarihinde ihalesi saat 14 te stanbulda Yenı pos-
icra edileceğinden taliplerin şar tanede mübayaat komisyonuna 
tname almak üzere şimdiden, müracaatları. ,. 

1 ., 
l 
t 
1 

(11 AGUSTOS 930) MİLLf SANAYİ SERGiSİNDE: 

1 
1 

ı 

Galatasaray bahçesinde sureti 
vasi ve mükemmel 

klıı' 
Vlllyet ille mektepleri için 1910 lira kıymeti m•hammeneılnde 19 

evrakı matbua münakasaya konulmuştur. rdl 
Münakasa milddeıl Ağustosun 16 ıncı cumaatesi gUnd saat 10 ı ıcıd•ııJ 
Evrakı matbua nllmunelerlnl görmek ve mllnakasa oeraltlnl ani• 

htlyen ıallplerln Maarif mUdUriyetlnc mUracaatlan llln olunur. ~ 
Mes'ul Müdür: BürhaııeD 

mahsusada 
pavyonda 

yaptırılan 

Türkiye Sanayi ve Maadin ! 
' Bankasına ait fabrikalar 
( 

Hereke Bakırköy, Beykoz, Feshane, 
·e bu fabrikaların toptan ve parakende satış mahalli olan " YERLİ MALLAR PAZARI ,, bütün teşkilatile ve tuhafiye, ipekli, yünlü kostümler, battaniyeler, kıı~•; 
-;karpini, erkek kundura dairesi, saraciye, bavullar, çantalar, seyahat takımları, eğer takımları, Bakırköy bez fabrikası patıska, çadırlık bez, perdelik, pija01ıı 1 

· daireleri, halılar, şapkalar, kadın şapkaları. hasır takımları, çini işleri ile • • 
• 

rın 1 


