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;Notamıza cev~p bekliyoruz 1 Heyetimiz dün gitti 
Ibrahim Tali B. bü- D •• k .. 
yük erkanı harbiye un u at yarışları 

Dün Varnaya hareket eden matbuat 
heyetini şehrimizdeki Bulgarlar na· 

mına bir heyet selamlamıştır ile temaslarda 
bulundu 

GünUn en mühim meselesi 
Şark hudutlarımızdaki vaziyet 
münasebetile fran devletine veril· 
rniş olan notadır. Hükumet tark 
hudutlarında muhtel bulunan 
emniyetin kat'i surette iadesi 
için İran komşumuz tarahndan 
yapılması lazım gelen tedbirleri 
tesbit ederek bu nota iJe bildir
miştir. Notamıza verilecek cayap 
Iran hükumetinin bu milhim 
men'elede nasıl vaziyet alacağını 
gösterecektir. Bu vaziyete göre 
hilkômet kendi hath liareketini 
tayin edecektir. Şimdiye kadar 
cereyan eden müzakereler ve 
muhaberelerde Iran hükumeti iki 
yüzlü bir siyaset tutmuştur. Bir 
taraftan hükumetimize karşı çok 
dostane bir lisan kullanmıştır, 
fakat hudutlarda cereyan eden 

ahval ve vakayı maalesef bu lisanı 
filen tekzip ede gelmiştir. Bu 
vuiyetin netice itibarile açık 
bir hasmane hareketten farkı 
yoktur •. 

ı :wiad11muzan cenubunda bulunan 
Kiirl aşiretlerine mensup birısi 

Iran hükumeti birbirine zıt o
lan bu iki yüzlü siyaseti terke-

derek hudutlarda samimi bir 
teşriki mesai siyaseti tutacak 
mı:lır? Yoksa şimdiye kadar ta-

kip edilen siyasette ısrar ede· 
cek midir? Bu cihet bir iki gün 
içinde sarahaten anlaşılacaktır. 

[Alt tarafı Z inci sayıfadaJ 

Veli Efendi çayırını dolduran büyük 
bir kalabalık önünde çok heyecanlı 

bir surette yapıldı Bir Bulgar gazetesiııin makalesi 

DOnkü At yarışlarından bir intiba 
': anş encümeni tarahndan bu sene zarfında 800 liradan 

Heyet azası . vapurda te,yl edenlerle bir arada 

tertip olunan yanşlann birincisi f 1 .. · · 
dün Velifendi çayırında kalaba- ~zdda nıulkif~~ kazanmkamışaklahali-

Bulgar gazetecileri federasyonu Saat llçte şehrimiZde tarihi 

hk bir halk hu d ld su em ngıliz at ve ısr n-
zurun a yapı ı. hs Ah 

Bu münasebetle daha erkenden na ~a ustu. Buna yaver met 
otomobiller, tirenler, arabalarla bey~n (Drocurt) ve Evliya zade 
binlerce halk yarıı yerine ve ~efik beyin (Mispikel) Akif be-

tarafından Bulgaristanı ziyarete tetkikatla meşgul bulunan esbak 
çağırılan Matbuat cemiyeti hey- Manastır meb'uslanndan Ye gayet 
eti dün Loit Tiryestioo kumpan- iyi Ttırkçe konb'an M. Panço-
yasıoın Ciyanikola vapurile hare- doref ile Bulgar sefaretanesi 

büyük çayıra taşınmış bir kısmı da yın (Pampalya) namındaki kıs· 
yemeklerile gelmişti r~~laı:ı girdi ve neticede Dracurt 

ket etmiştir. namına bir katip de vapura gel-

Y arıı yerinde hakem kulübe- bınncı gelerek 400 ve Mispi
sinin karşısındaki tiribllnlerde kel de ikinci olarak 75 lira aldı. 
istan~ulun en güzide aimaları il9üiıoü koıu den mürekkep bu'.unmaktadır. 

Heyet Falih Rıfkı, Necmettin mi,lerdir. Yarım saat kadar hey
Sadık, Ahmet Şükrü, Kemal et ile görüşen M. Pançodoref 
Salih ve Hakkı Tarak Beyler- lstanbuldaki Bulgarlar namına 

heyeti teıyie geldiklerini söyle
dikten s.onra: "Bu davet çok sa .. 
mimidir. Büyük hüsnü kabul 
göreceksiniz. TÜrk - Bulgar dost
luğunu takviye edecek olan bu 
seyahatinizi Bulgarlar namına 
selamlıyoruz,, sözlerini ilave et
miştir. lstanbuldaki bulgarların 
bu alakası heyet azasını bil
hassa memnun bırakmıştır. 

en kıbar tuvaletleri göze çarpı- 2000 metre mesafede yapılan Heyet azası saat ikide açıkta 
yordu. Saat on dörtte B. M. M. dört ve daha vukarı yaşdaki demirli bu 'unan vapura motör
reisi Kazım paşa hazretleri de ' yerli arap at ve kısraklara mah- lerle gitmişler, biraz sonra Vali 
Y!n.!a terrif ederek Polis mü- sus olan bu koşuya altı hayvan 
duru ve Maraş meb'usu Mithat girdi. Ve prens Halim beyin muavini Fazlı, Emanet muavını 
beylerle sair erkan tarafından (Poul) u birinci gelerek 300 lira Hamit Beyler vapura gelmitı· 
karşılandılar ıd d !erdir. Fazlı B. vilayet namına · a ı. lbrahim ağanın kır atı a 

Yarışlara. ~a~ on dört buçukta ikinciliği kazanarak 75 lira ve Hamit B. Yalovada bulunan 
başlandı. Bırmcı koşu Uç yaşın- ş b .. k v da Uçu··ncü Muhittin Beye vekaleten şehir 
d ki 

. a an agamn ısragı 

.a rerlı Ve brap, erkek Ve di- olarak 25 lira aldL namına heyeti teşyi etmişler Ve 
şı tay ara ma sus satış koşusu [Alt tarafı 3 üncü sayıfada] selamlamışlardır. 
idi. ========:::::;:;========================================:::::======= 

Buna Fikret beyin Horvat 
ismindeki dişi tayı ile Nail a-
ğanın Al Dervişi, Feyzi be· 
yiıı Mes'udesi ve M. Binsin 
Sonlaytı İştirak etti. Netice
de Cokey Yulanın bindiği M. 
Binsin Sonlaytı birinci gelerek 
200 lira aldı. Bu atan kıymeti 
sekiz bin liradır. 

Fikret beyin Horvata da ikin
ci gelerek 75 lira kazandı. 

İkinci kcşu 
Dört ve daha } ukarı yaşta ve 

: . 
KiM·,~? 

M. MüHerin mali raporu 
Ne hükümet, ne de diğer mütehas
sıslar kendisile hemfikir değillerdir 
Hatta Prof. Şaht bile bu rapora farklı bir 

mütalea yazmıştır 
Bundan takriben bir sene ev· mişlerdir ki birbirine uymamak

vel meşhur maliyeci Dr. Şaht tadır. 
hükllmetimiz tarafından mali Müller raporunda, mukaddime 
vaziyetimizi tetkik etmek üzere kısmmda diyor ki: Gayri sabit 
davet edilmiş, rntııını1111111ıııınııı111111ııııının11mıırımıı111111nııı•ııın111mıııınnı11ııııuııJ ve mütedenni 
fakat bu zat Ankara 1- (A.A) M. Müller nakit mikyasla-
Cemiyeti Ak- _ gibi diğer mütehassıslardan da rının ıslahına 
vamda meşgul ( rapor almm~ştır. Milt~~as.sıslar 1 müteallik teda-

ld v • • ii mesele Uzerıne yekdıgerınden bir malümdur o ugu ıçın _ .. . 
k d. l · • f farklı muta)ealar dermeyan et- Esasen bu mak-

en ı ge mıye 19 • • M"ll ,. f'k. l . 
k · · == mışlerdır. u er ın 1 ır erı J sada hadim tek 

re muavını s . . . . N h"k.n. t . . .. - ı' kendısıne aıttır. e u ume bir tedbir var-
Her~ul!erı gon ne de diğer mütehassıslar İ dır. Nakitte is-
dermışb. Bu ~ kendisile hemfikir değillerdir. 
H MülJer de - · tikar gayesi te-

er. . Ö Hatta Profesör Şaht'm Müller ~ 
k k b ~ iJ min edilmek is-tet ı atım ı- ~ raporuna ilave ettiği mutalea 

t . d'kt 1 ' tenirse beynel-ır ı en sonra dahi farklıdır. Müller raporu 
vaziyeti aklının bir vesika olarak bazı ecnebi- -= milel tanınmış 
erdiği kadar ; lere gösterilmiştir. Raporun . ve tasvip edil
kavramış ve 1 Son Posta gazet~si eline nasıl i miş olan bu 
bir rapor ver- ı ~eçtiği malüm değildir. 1 usulün tatbiki 
mişti. Bu rapor rıııı ııııuıııı ıııı ııu:11311111ıwıııınıııı ıııı muııııııınnıır.uııı ııımıııııı uı .,.ıııııııı~ lazırJdır. 
bittabi hiç bir resmi kıymetı !stıı<rar teşebbüslerinin r.ıuvaf
olmıyan şahsi bir eserdir. Her fakiyetle neticelendirildiği bü
Muller gibi sair bir takım ecnc- tün rr.emleketlerde bu usul tat-

Vapur, Varniya gitmekte olan 
birçok yolcuları da aldıktan 
sonra saat dört buçukta lima
nımızdan hareket etmiştir. Va
pur bu sabah Varnaya muvasa .. 
lat edecek ve heyeti bura-:la 
Bulgar ziraat nazın M. Sasilef 
ve Bulgar gazetecileri karıılı· 
yacaktır. 

Vamada üç gün kalınacak, 
sonra Sofyaya gidilecektir. Hey
et bulgaristanın diğer şehirlerini 
de gezecektir. 
Gezinin 61i a6zleri Bulgırlı· 
ğcn kalbinden ebedıyen amn .. 

miyecektir. 
Bulgaristanda mUnteşir La Bul· 

gari gazetesi Gazi Hz. nin Bul
garistan hakkmdaki beyıınah Ü· 

zerine yazdığı bir başmakalede 
diyor ki : 

« Samimi ve hakiki bir mu• 
habbetle meşbu olan bu beya• 
natı bizim için değil yalnız, kom· 
şu bir hükümetin resikarındaki 

Gazi z. 
Yalovaya avdet 

buyurdular 

~~2=~~;~~~~;;-~~E::~:::~:::=.3Zs~::::::::=-=~ bi mütehassıslar da raporlar ver• [Alt tarafı 7 ir.d sayıf:ıdaJ 

İki gün evvel l 7 alova· 
dan şehrimizi teşrif eden 
Gazi 1-lz. dün sabah 
Yalova ya avdet etmiş
lerdir. 
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:.!~~: b!:k;~~~~~ hi~~:m::~~ :~: 1 t_ YAK iT .. , TILCıR.AiveT 
manda bir Türk askerinin Tür· ı 1 li!.11 A 
kiye ile Bulgaristan arasında llllll 

harp vuku unun ferdasında Eul· · ş k 
gari~~~n~~n aldığı~ İ~tibaı ~ÖS· e er Şarkta vaziyet 
terdıgı ıçm hususı bır mahıyet 
ve ehemmiyeti haizdir. Şunu 

nazardan uzak tutmamalıdır ki 
henüz genç bir erkanı harp 
zabiti olan Mustafa Kemal P,. 
1913 te ilk defa olarak Bulga
ristana geldiği vakit daha cliz'i 
müddet evel düşman olan bir 
memleketle bulunuyordu. Vata
nını tahrip eden kanlı harp he
n ilz gözlerince tecessüm ettiği 

halde geldi. O sırada kalbinde 
dün harp meydamnda cenkleşti
ği milletin memleketi için husu
met beslemesi tabii idi. 

Yalnız Sofyaya, harpten sonra
ki revabıtı tesis etmek gibi na
zik bir vazife ile gelmifli. Bu
rada bir sene kaldı ve Bulgarla· 
nn mutmain bir dostu olarak 
arkasında pek çok sevenler ve 
unutulmaz hatıralar bırakarak 
gitti. Ancak Bulgar milletini ta
nıyacak kadir kalmıfb. O mil
letin ruhunu, hayatını, ırkını, 
mefklıresini ihata etti. Bulgarın 
asla kiııdar Ye hain olmadığını 
billkis g6rllnnıte haıin olmakla 
beraber aslen iyi olduğünu, ça
Iı,kan, aıimkir, mtıtetebbis, mi· 
safirperver, açık fikirli ve. mil· 
nevver olduğunu anladı. Genç 
zahit Bulgaristanı terkcttiği za
man Bulgar milleti hakkında 
teveccüh besliyordu. O vakit\en
beri çok .zaman aeç.ti. o zama
mn ataşemiliteri dehaıı saye
sinde Türk mUleUnin büyük 
müncisi, Türkiye cUmhuriyetinin 
ilk reisi oldu. Birkaç senede 
blitlln cemiyet dercahnı kat'e
derek noktai itillya vardı. Fa
kat cidaller, harpler, Türk mil
letini sahili ıelimete isal için 
deruhte ettiği yorucu siy ve 
mes'uliyetler, başarmağa muval
fak olduğu harikulade inkıllp 
Gazinin hatırasında Bulgaristan
da geçirdiği ıamanlardaki le
hauusab ıilmedi. Bulgar ınilleti 
hakkında beslediği hissiyatı de
iiftirmedi. Bundan dolayı Bul
gar milleti kendiıine fned
yunu ştıkrandır ve sarfetti
ği Ali s3.zl~r, g6nderdiği sami
mi ıellmlardan dolayı minne
ttarlığını kalbinde muhafaza
edecektir. ,. 

Sekiz tane fabrika 
açılacak 

Ankara, 1 (Telefon) - lktaaat 
vekaleti memleketimizde yeni
den skiz tane teket flbrikast 
açmak mak11dile büyük bir 
şirket teşkiline çihşıyot. Mevcut 
iki fabrika tla bu tirkete dahil 
olacaktır. 

ee • 
Efganistand~ iıyan 

.Kabilelerin .u Ahları top
lanmıuırıdan mı ileri gelmi~ '! 
· Simla, 31 ( A.A) - Kühiatan 
daki son isyan Algan memur
larının yerli kabıleler tarafinôan 
almmıt olan silihları toplamak 
istemelerine hamledilimelttedir. 
hu kabileler , blr mutasamfı 
ö)dilrmUıler ve bir çok ltetian
larla takviye kıt' atanna taamz 
eylemiflerdir • Hilkilmet, Klbil
clen takviye kıfalatı ı6ndermit, 
bunlu asUefid blr çoğunu iUlf 
ve bir çoj'ünu da eıit etmit· 
lerdir. 

Efgan htıkOmetl , dliyeti 
vahim telikki etme ekle hera-
ber karg·a,ahklira n1hayet ver· 
mek için ciddi tedbirler ittihaz 
etmeliteelir. 

Dahiliye Vekilimiz 
Ankara, 1 (Telefon) - Dahi

liye Vellilimizin Ayın Jirmf-
sin8e Zoıiliuldağa har6keU ... ~ 
oradan lılan\;ula gide~eği ı&y· 

Ekmel B. 
Ankara, 1 (Telefon) - Mka

ra müddei umumial Ekmel Bey 
lıtanbula hareket etti. 

Türk- Alman hakemlik 
mukavelesi 

BerliD, t (A.A) - Mülelye 
naııh TDrlüye miılaliatjliiıii 
ile Tlirk-Alman bilimllk mui• 
hedeainin muaaddak ntihalannı 
teati eyleıiıiftir. 

Tayyareclnin naşı 
Rangon, ( A. A )- Tayyared 

Hookun nqı bugtltt nelrill t 
halinde bulunan Mıttlitni 
haı;r bulunduğu hali:le Pröae'de 
defnedilmiftir • 

Lildeki grev 
Lille, 31 ( A • A ) - Cre• 

harekatı gittikçe artmulac1ır • 

[Uat tarafı 1 inci sayıfada] 

Herhalde hükumetin kararı, ve
rilen nota ile Iran devletine bil
dirildiği gibi Başvekil I~met Pş. 
Hz. nin birkaç giln evel neşrdti
ğimiı nutku ile de efkarı umu
miyeye arıedilmiştir. Eğer Iran 
hükümeti hudutlarımızda emni-
yetin teessüsü için uhtesine teret
tüp eden vazifeyi yapmazsa biz-
zat meşru müdafaa kuvvetleri· 
miz hu vazifeyi yapacaktır. 
Mevıuk menbalardan aldığımız 

maliimata nazaran lran devletine 
tevdi edilen nota samimi bir ifa
de ile yazılmıı olup, i:levletimi
zhı bu hudut meseleıi hakkandan 
almıt ol<luju kat't kararı gtister
mekteclir. 

Iran hududunda asker tahıit 
ettiğimit:e ciair çıkanlan ıayia 
aııliızi:ltr. Oralardaki te<fip b.a
reklb tıaaetı mevcut kıt'alanmız 
tarafından yapılmııtr. 

"lbrablm Tali beyin istifası ıa· 
ylaİah asılıızdıt. Tali bey ıon 
vaziyet hakkında demiıtir ki: 

"Şark hudutlarımızda asayiti 
allkadar eden ve liu<lutlatımıza 
tecavllz 'edenlere karıı yapılan 
tenkil esas itibarile bir Lareket 
mahiyetinde telakki edilmekten 
uzak •e bir ıekaYetin tedibi 
mahiyetinde bir hadisedir. Bu
nunla beraber umumi vaziyet 
normıldır. Müf ettifi umumilik 
ıarkın diilıkil ve bugiinktt 
btıtün vaziyeti ile allkadar bu
İunmaktaelı . Pek yakında çok 
~el \re müfit bir neticenin 
elde edileceği mubakkalitır. 

Suriye hududunda son yapılan 
pkavel haizi ehemmiyet değildir 
Hududun bu noktasında calibi 
dikkat bir vaziyet olmamakla 
beraber h'likilmet her yerde ol
tlutu gibi hududun bu kısmında 
da tedabiii liıımeyi temamen 
ltttliaı etmlf l>ulunmaktadır. 

Sariye hududumuz tamamen 
tahh emniyettedir. Şırk vallyet
lenmlıia tlahill 11ayifltti haleldar 
eden hiç bir lialiise görülme
miştir. Herkes ifi •e gUcll ile 
meffUI bwunmakta ve halkın 
bu vEaileden biliıtifacle bOkG
metl cllmliuriyeye muhabbet •e 
udakatlerini ibraz ettikleri g6-
r&lmektedir • » 

lbrahim Tali bey eV1'elki gUn 

Tokatta gizli ayin ya-: 
panlar yaka1andı 

Tokat, 1 (Vakıt) - Nakşiben· 
ai bir ıeyh ile 14 erkek 10 ka
dın ve 4 çocuk gizlice ayin ya
parlarken yakalandılar. Hakla
nncla kanuni takibat yapı
lıyor. 

-------
Uyuşturucu maddeler 

Konferansım toplemtktan 
vız geçtiler 

Cenevre, 31 (A.A) - Zaruri 
malumatın fikdanından dolayı 
lngiltere uyuıturcu maôdeler 
imal eden memleketler konfe-
ransmı içtimaa davet etmekten 
ıafınazar eylemittif . 

Bu vaziyet muvacehesinde 
afyon ticareti istfıari komisyonu 
reisi ağUstos ayının ikinci on be
ıintle inikadı mutasavver olan 
llodiiiyon içtlmaını tehir et-

• i.• 
mıııır. 

Lôhey divanında 
Lalıey, 31 ( A.A) - Beynel· 

milel daimi atlalet divanı bUgün 
Yunaniıtan ile Bulgaristan ara• 
sında mevcut olan ve " cemaat
ler meselesi » denilen ihtilaf 
hakkınclaki kararını vermiştir • 

Eir ir.{lil z gr: ınbGiuna 

tıtf;ş eçtı l e.r 

Şanghay, 1 ( A. A) - Tca! 
namındaki lngiliz gambotu 30 
tammuzda Yangçe üzerinrloe tl\~ 
rassutta bulunmakta iken kuıl 
kıtaatm tüfek ateşine mar11z 
kalmıştır . Gambot, ccnebilerc-
ait binaları hasara uğratmaktan 
korktuO-unrlan mukabelede bu-o 

lunmamıştır . 
l{onıünistlerin tehdidi 
Şanghay, 1 (A.A) - Komü

nistler Hankeoyu tehdit etttıek
tedirler. Hankeo' da örfi idare 
ilan edilmiştir . 

Tokyo, 1 (A..A)- Komünist• 
lerin ileti hareketleri dblayıeile 
bahriye erkanı Y angçedeki Ja· 
pon kuvvetlerine lir;ım gelett 
tedbirlerin ittihaz edilmesini 
emretmitlerdir . 

Ziraati korumak için 
Londra, 1 ( A. A) - Avam 

kamarasında ziraatin inhitatına 
çaresaz olmak için hükumetçe 
yapılan projelerin tetkiki esna· 
sında b.:ışvekil namına M. Snov-
den, lr.ilçük zUrraın daha serbesl 
bir surette arazi elôe edebilme· 
lerini temin edecek planlar 
hakkında izahat vermiştir • Bü· 
yilk çiftlikleri daha iyi usullerle 
daha iyi makinelerle idare et• 
mek ve b'\ı suretle çiftçilere ye• 
ni usulü ziraati öğretmek ve 

saat 17 ,30 a katlar Dahiliye ve
kAletinde Cfalresfnde çalışmıt ve 
17,30 Cia Dahiliye vekili ile bera
ber refikatlet1nde mUfettişl omu- • 
milik mllşavtri askerisi Kadri 
Pş. olduğu halde erkanı harbiyei 
umumiye reisi Fevzi Pı. hazret· 
lerini tiyaret etmiılerdir. 

nilmune ~iftlikleri meydana ge• 
tirmek için bir kooperasyon 
ihdas edilecektir • 

Ümanite muharirri 
mevkuf 

Paris, 31 (A.A) - Ümanite 
namındaki komilnisl gazetenin 
başmuharriri M. Florimottd Bente 
tevkif edilmiıUr • 

Bu tevkifin sebebi, 1 ağu.ıos 
münasebetile gerevler ve karga• 
ıalıklar yapılması için tahrikltta 
bulunmak maksadlle bir takım 
komünist risalelerin tevziat \eşçi 
etmiı olmasıdlr • 

lmhı edlldller 
MatClin, 29 - F erzendi atire

tin8en birkaç atlı Rumfyeden 
kalkarak Hesiki bahiyesine bir 
baskın yapmak istemişlerse de 
huduttan dönmeğe muvaffak 
olamıyarak tamamen imha edil
miılerdir. 

İbrahim Tali Bey 
bugün geliyor 

Ankara, 1 ( telefon ) - birinci 
umum! müfettiı lbrahim Tali B. 
ekspresle Istanbtila hareket etti. 
lıtaıyonda, Müdafaa. Dahiliye 
ve Hariciye Veklllerimii tarafın
dan tefyi oluadu. 

R 100 ve Amerikalılar 
Vaşington, 1 ( A..A ) - Bah .. 

riye nezareti tarafından neır• 
edilen bir beyannamede, R. 100 
kabili ıevk balonun bu defa 
icra eylemiş olduğu seferin cihan 
yollarının kısalmasına ve Kanada 
tarikile Amerika ile 1ngilterenin 
birbirine daha ziyade yaklaşma• 
sına doğru atılmış bir hatve 
olduğu ifade edilmekteüir • 

VA.KIT ın mak iatlyordu. Bidayette Nüuhi memesi idi. Mesela o, odaya girer- müstenittir.·· . ...... • HAL&.•~ Ef .• hundan lıotlanmıfıa da bili.- ken yahut ıokağa çıkarken ıağ Makattan yatağın ortalık yerın~ 
1 .&. .... lülre eline bir takim titrekliklerin ayakla mı çıkmıt, yoksa ıol ayakla atlamak liususunaa sene~erdenber! 

ı ı ~ =--- arit olmaıı lizerine içine ürküntü mı aldınt etmezdi. Sonra çamaşır devam eden mümareıesı, Nasuhı 
Dl D 

0 MUHAR~ıRi: SELAMA TTIN ENiS · ~lmltti. Bu ~ad~n yüzü?den {s~- yıkam~k ta ve tırnak k~ımek te Efendiyi bu işte hayli mahir yap• 
lüı) teki & guzelım (keşıde) lerın (eşrefı yevm) e ehemmıyet very mıştı. 

aoktor, (tifüs) teşliiıini vazetti. rahattı. Yakalandıiı bu intani hu- sekilmeaitte h•lel mi gelecekti? ••. mezdi. Karı koca arasındaki aiğer ih
Bu hastalık onu çok aaratı, dişleri· talıklara kartı bünyesinde kü-rntli Allah esirıeaindi. Kadın her vakit Sonra meıell Bahtiyar Hanım til.:.fh bir nokta da Bahtiyar Hanı• 
ni kömür gibi yaptı, eğri btiğrü et- bir muafiyet huıl olmuıtu. bulunurdu. Fakat kendisi bileğinin yatağa girerken yalnız dua etmek- mm uyamr uyanmaz, ayna karıııı• 
ti. Merdivenden ıukUtu; onun bir kunetini kaybederae, bunu kinı ve le iktifa ederC:li. Bu, hiç olur ıey ili ııeçerek i:lui'l~klartna allık, g6~ 

İstanbul ne zaman salıın bir gözile bir ayağını kaybelnıesine ne teli.fi edebilirdi? ••. Onun için mi idi? .. Halbuki Nasuhi Efendi· lerine sürme sürmesi idi. Temizlık 
hastalık, afet geçirmitse, mutlaka ıebep olmakla i>eraber her geçirdi- biraz imsakkar davranmağa mec- yatak serildikten ıonra ınakadın için elzem olan suyun cinsini, ter• 
Bahtiyar Hanımı yoklayıp hatırını ği hastalık onda bir eıer bırakmıt· Sür o18ü.... üstüne çıkat, kendisini clertop edip kos ve Kırkçeıme diye ikiye ayıra• 
ıormaktan farig olmazdı. tı: . Bahtiyar H., topal filin olmuı- yatağın ortalık yerine atardı. Eğer rak evvelkisinin ecnelii bir kum• 

Memlekette (kolera) salgım ol- (Çiçek), yüzünü bozmuıtu. (Ti· na rağmen ıeke ıeke öyle bir yü- yatağın ortalık yerine dü!me7ıe, pany~ya nisbetinden dolayı t~ha: 
duğu zaman o da yakalandı. (İa- füı) ten dol~yı ditleri efri büğrü rüyordu ki yürüyüşte değme ko- yt.~ağı katlar, yeni baştan serer, ve retinın metkiik olduğunu telakkı 
panyol) salgınında latanbulda he- kalmı,tı. (Menenjit), kendiıinde ıuculara tat çıkarıyordu. Hele ao· tekrar ikinci bir tecrübe yapardı eden,ve kazara onunla yıakansa ke 
men ilk yakalananlardan birisi bir tleli.het bırakmıftı... fanın ufak bir idare kandilile ya. Bazan üç dört kere yatak katlanıp enne bulaşık suyu, ile yıkanmıt gibi 
Bahtiyar Hanım oldu. Çocuk has· Naıuhi Ef., evleneliil gilii Fey- rım aydınlığı arasında onun öyle serilirdi. bir nevi teksinti duyan Nasuhi E"' 
talığı olup pek nadir vekayii tıbbi- zullah Efendinin sözü hilafına ka· bir yül-üyüiü varaı ki yürüyen bir Naıuhi Ef., bunun uğurunu tut· fehdinin ha\1salaaı, karısının (roz) 
yeden olmasına rağmen 32 yaşın- rısının hakikaten bir Afeti cihan intan mıCbr, yoksa ceaameti tabii- muttu. O kanaatle U:H ki Böyle yap- aenilen ve domuz yağile yapıldığı 
da iken (kuş palazı~ na tutuldu. olduğunu gördü: yesinin altmıı miali artmış bir tav- madan yatarsa, ertesl gün batına muhakkak olaıı o kırmızı ıeyle du• 

Bu suretle Bahtiyar Hanımın YüzU çopurdu. Gözü perdeli fi- tan mıdır, tayini müfküldü. Bilhas- bir kaza gelecek, yahut işleri aksi daklarmı boyamasını bir türlü haz· 
yakalanıp tutulmadığı hastalık lin deiil, adile san ile kördü. Baca· aa kalkıp oturarak zıpliy& zıplıya gidecekti. Karısına: me<lemiyordu ... 
kalmadı. iı iıe denildiği gibi incinmit deiil, yürüyen bu kadının, idare kanôili· - Bence l>u, mücerreptir.. . Haycli sürme dahili mamulat· 

Çocukken merdivenden düfe· adam akıllı topaldı. riin nim muzi aydınhğile titriyen derdi. Bir kere rüfekii.tlan biHttin landı. V c sürülmesi sünneti ıeniye 
rek bir gözünü kaybedip bir ayağı· Nasuhi Ef., bata gelen çekilir. duvaHat üzerinde tavazzuh eden evinde yatmak gafletilıt:le bulun· icabı idi. Fakat o roz denilen neı· 
nı zayi etmesi, onun uğradığı fela- Zaten evlenmekten mak•adı ken- gölgeıinin seyri, mezardan çıkln.ıt muıtum. Odada kendimi üstünden ne? .•• 
ketlerin en m.ühimlerindendi. Vü- füsine baktırmaktı. bir cadı ve ya hortlağın geçiti his· kaldırıp yatağın ortalık yerine ata. Gerci Allah muhibbi cemal idi. 
cudunun nalıafetine rağmen hasta- Kadın, topal ve yaılıca olmakla ılni verirdi. . . cak mo.ka\: yoktu. O gece yattım; Fakat bu cemal, küfür diyarından 
hklara karşı şayanı hayret bir ta- beraber hırslı, aletli bir kadındı. Karı koca arasında yegane ihti- yUzüne gilller, iatifrağ ile uykudan ve (§ahmi hinzir) de mamul bulu• 
hammülü vardı. Dene lir ki aCleta Dünya evine ilk defa ve Naıubi llflı nokta, Nasuhi Efendinin fev· uyandım. Ertesi gUn de piryol sa- nan· bir boya ile elde edilemezdi. .• 
köpek canlı bir kad}P ı. Efendinin kolunda giriyor ve geç· kali.de vehham ve müvesvis olma· alimi yankesicilere çarptırdım. Bununla beraber Nasuhi Ef .. 

Zavallı kadın, SP,Cukiuğurıu böy- miş senelerin mahrumiyeHni Na- sına mukabil, Bahtiyar Hanımın Ben bir §ey aöyİenem, 9unu hatı- için için dü§ünüyorclu: 
le geçirmekle beraber "artık fimdi suhi Efendinin viıalinaen çikar- bu gibi l>abl itikatlara alaırıf et· rında tut ki tecaribi medideme (Bitmedi) 
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1 M~mleket haberleri 

Çıldırcıstya seviyordıı ! 
v 

Bir gün dayanamadı ve baltayı kaptığı gibi ... 
iz.mirde ft!Cİ bir cinayet 

Son posta ile gelen İzmir ga
zeteleri gene bir kanlı cinayetin 
tafsilabyla doludur. bu cinayetin 
sebebi de hemen bütün cinayet
lerde olduğu gibi delice bir aşk
br. Cinayet, Kemalpaşa kazası
nın Çınar köyünde olmuştur. 
ÖldürUlen eşıraftan Mehmet oğlu 
Ali Ef. dir. Öldüren de hizmet
çisi Bozkurtlu Ramazandır .• 

Ramazan Ali Ef. nin hizmeti
ne girdiği günden beri Ali Ef .nin 
zevcesi Müyesser hanıma çılgın• 
casına aşık olmuştur. Aradan 
hayli zaman geçmiş ve kadından 
iltifat görmiyen bu adam buh
ranlar geçirmeğe başlamJJ ve 

f ıevdiğini kazanmak için çareler 
düşünmüştür. Ramazanın cahil 
ve fasit kafası nihayet kendince 
en muvafık çareyi bulmuıtur. 

Bu çare kocayı ortadan yok 
etmektir ve eğer buna muvaffak 
olur ve izini belli etmezse kadın 
ergeç kendiıini alabilecektir. ftte 
bu feci karar nihayet geçen 

hafta tatbik edılmiş, ve Ali efen
di bir giln bağda uyurken Ra
mazan tarafından odun baltası 
ile kafası yanlmak uücudu parça 
parça edilmek ıuretile öldilrUl· 
müştür Tahkikabn neticesi haki
katı meydana çıkarınca katil : 

- Bana bu işi kadının göı.leri 
yaptırdı •.• demiştir. 
Bir kadın da lcocasınln 

g6zlerini kireçle yalctıl 
lzmrde feci bir hadiıe daha 

olmuş ve bir kadın kocasının 
gözlerini bir avuç sönmemiş 

~ kfreç atarak yakmııtır. Bu ha
disenin kurbanı da Basmahanede 
kadı oğlu Şerefettin Ef. dir. 
Geçimsizlik yüzünden evinden 
bir otele taşınan bu adamcağız 
bir giln kansının nadim olduğu 
ip.retile evine davet edilmiş, 

fakat kendisini evde nedamet 
yerine yeni bir kavga ve bu 
akıbet karşılamıştır. Şerefettin 
efendinin gözlerinin açılmasına 
pek az ihtimal vardır. 

l9tll'fmllltllllfttllH•11ıt1W11HmMm1ttt11ttmuıı•ımttlftllltWHtflltft9ftml ...... t•n1111t,..,HllMftmH .. -----------

,- M erakl • şeyler 1 Bir temenni ı 

Romanyada siyasi Yeni mektep 
Maiyet 

Romanya dahiliye ne~retf müteşa- kı• tapları 
n M. Angeleskonun vahim surette ya-
ralandığı telgraf haberi olarak bildi-
rilmişti. Bu bapta ge)en tafsilata na- Ucuz satılabilmek • • 

ıçın 
zaran müsteşar dairesinde otururken 
dört Romanyalı talebe kendisine bir 
istida vermek vesilesile yanına girmiş· 
]er, müsteşar istidayı okurken talebe-
den Beza ismindeki tabancasını çeke
rek mtisteşarın üzerine beş el ateş et-
miştir. Müsteşarın yaraJan mühim ol
makla beraber itidali demini muhafaza 
ederek katili takip etı •. · ş ve yere ser-
., eğe muvaffak olmuştur. Katil ve şe

rikleri tevkif edilmiştir. Tahkikattan 
anlaşıldığına göre cinayetin icrasında
ki sebep M. Angeleskonun yeni tasar
ruf kanununu ilham e.) lemesidir. Bu 
kanuna göre Dobruçadaki Romenler 
ziyan görmekle beraber Türk ve Bul
gar akalliyetlere yardımda bulunula 
ıak arzulan yerine getirilmekte imi§. 

Amerikalı milyoner 
nasıl intikam aldı ! 
Bundan sekiz sene mukaddem Nev· 

York borsası lizasmdan ve Amerika. 

l>P.y'iye tahdit olunmalı 
Vatandaşlarımız arasında ek

mek pirinç gibi es'ar meselesi 
ile ittigal etmiyen kimse yoktur. 

Biz, bunlar derecesinde hava· 

yici zaruriyeden olan bir şeyden 

bahsedeceğiz. 

TUrkiyede bir milyon yakın 

talebe Tar. Bunların hepsi kitap 

iıter. Bize hem galt fiata sahl
mıyacak hem de eyi cinsten ki-

tap lazım. Kitabın cinsine bakıl
mazsa fiatı ucuz oluyor. Bu tak

dirde de kitap pahalı demektir, 
çtlnkti lizım gelen manevi gıdayı 

temin edemiyor. 
Memleketimizde ıimdiye ka

dar eyi kitap intiıar edememe

sinin •ebebi, çocuklann sırbndan 
ötekinin berikinin miistefit ol-

milyonerlerinden Mister Kutler hane
sinde dokuz haydudun taarruzuna dil· mak istemesidir. Filhakika kitap 
çar olmuş ve bunlar milyonerin 500 ücretleri üzerinden, meşru komis
bin frank kıymetinde mücevheratınr yonlardan fazla komi9yon gidiyor. 
alıp götürmüşlerdi. Mister Kutten mü- Tabiler fazla komisyon verme
cevheratınm çalınmasına ve haydutlar 

ğe mecbur olunca tab'm, klğı
dan gördüğü bet muameleye fevkallde 
içerlemiş ve bunlardan intikam alma- dm ve metnin nefasetine halel 
fa ahdetmiş. Bunun için hizmetine bir geliyor. 
çok zabıtai hafiye memurları almış ve Maarif vekaleti bu ciheti na
avuç do1usu para sarf etmiş. inatçı zan dikkate aldığından kitaplara 
milyoner şimdiye kadar mütaarnzlar-
dan sekizini yakalatarak cezalandır- nark koydu, fakat nark vazolun-
mıştı. Son günlerde Rozenberg isminde duktan sonra komisyonu, yani 
biri Muesatadan e:Vatson» hapisanesi bey'iyeyi de tahdit etmek icabeder. 
müdürüne müracaatla demiştir ki: Çünkn on iki kuruşa narklanmış 

- Mister Kutten benim dokuzuncu ki b' .. · d ·· d ıı· k 
haydut olduğumu zannederek bir an ta ın uzenn en yuz e e ı o-
rahat vermiyor; rica ederim beni hap- misyon verilmek iktiza ederse, 
sediniz de bu adamın elinden kurtula· neviyeti indirmek vacip olur ve 
yım; artık tahammüle mecalim kalma· bu da çocukların keosesinden hır
dr. Masumum, bunu delaille ispat ede-
ceğim. sızlıktır. Çocuklar değeri olma-

yan bir şeye para veriyorlar ve Müstantik Rozenbergi kefaletle tah-
Jiye etmiş ve mahkemesini eylüle talik ya değerinden fazla para veri-
etmiştir. Masumluğunu ispat ede· yorlar, demektir. 
mezse mahkum olacak ve milyoner bil- Hülasa, kitapçıdan başkası da 

1 
tün haydutlardan intik&Ql almış bulu-l• bir komisy~n alacak olursa ço-
nacaktır. cuklar zulme giriftar olmuş olnr. 

Aptalca yalanlar! 

Frenklerin bizim ·hakkımızdaki 
yanlış fikirleri,artık içimizde 

heyecan uyandırmıyacak kadar 
eskiyip kuvvetini kaybetmiştir. 
Avrupa avam tabakaları şöyle 
dursun, onların harsi kuvvetli 
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FEDA YJLERI =:vazEn:Ömu1L~== 
Haldunun gözleri yaşarmıştı - -

ti Amcamın kızı ve hemşirem, ben artık 
gidiyorum, sizi Altaha emanet ediyorum,, 

-102-olanları bile Şark ve şarklı hak
kında dünyanın en acayip düşün-
celerini taşırlar. re bunların biri idi. Bu kadın yaşar - O zaman benden de kurtul· 

Türkü, hali beli yatağanlı , ve kurtulursa muhakkak ki arzın muş olurdun. Asıl ben sizin başını
başı kavuklu izah eden ne garp- taşıdığı en büyük kadını olarak za bütün bu maceraları getiren ben 
Iı alimler hatta ne utanmaz tebcile liyakat kazanır, fakat bu nihayet Mesrurenin felakete uğra· 
müsteşrikler biliriz. kadın ölmüşse, gene muhakkak ki masma sebep olan ben öleydim de 

Bu bilgili geçinenlerden bir en aziz tehitler arasına geçerdi. hepiniz rahat edeydiniz. Evet, ket· 
şair de kendini lstanbuldan Melike bunlaı _ düşündüklf~n, ki ben öleydim, Zeydun ..• 
Beyoğluna geçiren kılavuzunun sonra Halduna baktı. Haldun da - Melike, senin hiç bir ıuçun 

ona baktı. lkiıi de biribirlerini an- yok, onun için böyle sözler ıöyle• 
Tünel gişesine doğrulduğunu lamışlardı. İkisi de hakikati bütün me. . . Yalnız bundan böyle ba91-
görünce: d ihtitamı ve bütün fecaati ile görü· mıza bir felaket gelecekse, ikimi· 

- Yok, emiş, vazgeçtı'm- 1 d b. d ı · d d ı· - yor ar ı. zin ır en ö memıze ua e e ım ... 
Ben buraya deveye binmek için Melike birden ıu teklifi dermi- Eskiden bana bir hal olursa Hal• 
gelmiştim. Tünelin bizde alası yan etti: duna güveniyordum. Şimdi ondan 
varl - Ben derhal geri döneyim ve da mahrum olduk. Artık Allahtan 

Edibi, şairi, alimi böyle ol- Mesrure ile meşgul olayım. bizi ayırmamasını niyaz edelim. .• 
duktan sonra, basit halkının bizi Zeydun: lkisi de başyannı eğdiler ve 
kavuklu hatta kuyruklu bimesini _Hayır, dedi, sen bile Sulta· gözlerinden yqlar boıandı. Fakat 
ayıplamak, beyhude zahmet sa- nın gazabından kurtulamazsın. b?1'ada bu metruk ba~çede ~.zu!' 
yılmaz mı? k Haldun da bu fikirde idi o da· hır zaman kalmak dogru degıldı. 

Evet, başlar en de aöyledig-im ' · M l.k · b' l t• k · p - Hayır dedi Mearurenin kan- e ı eyı ır yere yer et ırme ıca 
gibi bunlar~ alıştık. ~:ırb.ın. tar- lı fe~akarlı,g"' ı bo:a gitmesin. Seni ediyordu. 
ka ait cehli, artık bızı smırlen- ~ z d k d 7 böyle bir hareketten menetmek ey un ar a qına: 
dirmeyor. bizim vazifemizdir. - Kalk, dedi, kendimize iltica 

Fakat bazan bu cehlin azgın d k b' hm. - Fakat bu kadın feci bir aki- e ece ır yer arıya . 
şekilleri ile karşılaşıyoruz. Kör bete uğranu,sa 0 zaman ne olur. • . . ikisi de kal~lar, at!~na. b~· 
ve kudurmuş bir gayzın ıaha Haldun Melikeye cevap verdi: dıler, nereye gıd~~kl~~~~ bılmı· 
kalkarak kustuğu yalanları da - Onun bu feci akibete uğra· yorlard~. ""! ollar suru auru ~~l~ 
ayni soğuk kanlılıkla muhake- yıp uğramadığım bilmiyoruz. Bu- la dolu ıdı. Herkes aon vazıyetı an• 
me edemeyiz. Meseli bir kaç nu· gidip anlamak lazım. Ben geri lam8:~ .~atiyor~u: ~~itan ~alihattin 

ı dönüyorum. Onu buluncıya kadar Kudusı:a~ teslımı!1ı 11temıf, ~unun 
glln evvel bir ngiliz kaleminin ve onun karşısında hürmetle diz ~~kabılı~de şehırden c;ıkıp ~tmek 
yazdığı sözüm ona bir lif yığı- çökünceye kadar onu anyacağmı.. ıstıyenler~ serbeıt bı~akacagmı. ve 
nmda Türk denizcilerine fırla- Melike ili ve etti: bunlara lazım olan yıyecek ve ıçe-
blmış iğrenç bir iftira vardı. _ yalnız hürmetle değil aşk ceği temin edeceğini aöylemitti• 

Giiya bir filomuz, Akdenizde ' Fakat Kudüsteki ehli aalip bu te-
dolaşırken Maltaya uğramak is- ile. • • raiti kabul etmemit, aonuna kadar 
temiş, fakat bir hayli dönüp do- Haldun kısaca: döğüteceklerini ilan etmiıler, da-
laşbktan sonra adayı bulama- - Belki, dedi. marlarında kan varken ilahlarının 
mq ve merkeze : Haldun ayağa kalkım§ ve yola öldüğü yeri bırakmıyacaklanm 

_ Malta yok J çıkmağa hazırlanmı§lı. Onu teşyia söylemitlerdi. 
Diye telgraf çekmiı mit • k.~11!-~ t_deli~e ~e Zeydun hazin bir Patriklerin ve papa.alarm tesiri 
Kaç gündilr bu iftiranın iş- ıükUt ıçınde ıdıler. Haldun onlara altında verilen bu k:ırar Kudüste 

bak:.ra~: bütün ahali'" pek memnun etme-kencesini çekiyorum. Bizim de- Am kı 1__ d • l .r • 

k h kı -:- ~ı~ zı ve ~r eşım · mitti. Çünkü Hattin muharebesi, 
niz cen leri tari İ yazmış, y- Dedı. Artık gıdıyorum, sızı Allaha ehlı· salibin bütu··n ümitlerini kırmıt 
metli ve kuvvetli kalemlerimiz 
vardır. İstedim ki evvela onlar emanet e~iyo.·u~. ! ekrar ~ulu~- onlann buradan tart ve tebit edi· 
bu iftira leıine mızrak gibi dal- mazıak ııze vaııyetım: Harbın ha· leceklerini ayan beyan göstermi.;ti. 

t~ına ka?~r bur~d~ kalmak, son- Bunlann yüz bin kitilik ordulan 
sınlar. Günler geçti. Ses yok. r~ ıl~ g~mı ıle gen .d~mmek ve ken- tarü mar olmuı, kumandanlan ve 
Anlaşılan görmediler, dedim ve dı evımızde huzur ıçınde yqamak- Y hüküınd 1 .. im.. ahut · 
daha fazla susmak elimden gel- br. Kardeşim Zeydun seni de Alla- da;': .. t·· B~ ant °K d~~' kry lı e~ır 

· k d u dükl · · k h d' ll d f l UfIDU§ u. ızza u u. a , esır• mıyere üş n enmı ara- a emanete ıyorum. k e a o a- 1 d ·d· B •t dahT 
lamıya başladım • rak bugün ayrılıyoruz. Şimdiye ka- deer ahrubeın adıe 1• g te~ı ğ ıkaın• 

Kıb G. •t, Cezayir n nı d b. l.kt . h bk ar vam eu._e e • ns, ırı "ss - ar ır ı e sevmıı, er ne yap • • 
harekeleriyle koskoca Akdenizi sa hep birlikte yapmı§, iftihara de- r~r. vermek ve Sulta°;"' sulh tekh· 
bir içdeniz haline koyan, dalga- ğer her iti birlikte ba,armıttık. fını reddetmek, a~~ı. l~lann 
)arı üstünde sayısız muharebeler Sana vasiyetim, mukadderabn sa· kanı~ nahak yere dokmektı. !aka~ 
veren ve yüzlerce zafer kazanan na naıip ettiği muhabbet ve mes'u· Kud~s pap~zl~'! ve ya pa!'ı~le~ 
Türkler mi maltayı bilmez, a diyetten istifade ederken hiç bir ?u cınayetı t§lıyecekler, umıtsız 

B db zaman vazifelerini unutmamaktır. ımanları harbe ıevkedecekler, on• 
utanmaz yalancı?... e aht Ce- Zeydunun gözleri yaşarmıı ve larm kanını lüzumıuz yere dök~ 
mi satan demir maskeli kahpe- göğsü tıkanmışb. Bin mütküli.tla ceklerdi. y oJlarda toplanan ahali 
lerin o kanlı yuvasını Türk de- §u ~:;zleri söyliyebilmişti: ağlıyor, yaklaıan felaketin fecaati· 
nizcileri değil iptidai mektep _ Kardetim böyle sözler ıöyle· ni hisaederek f?,ryat e~iyor, f!lkat 
çocukları bile bilir. me, Sen bana bir saat müsaade et bunların katı yureklen ruhanılere 

Çünkü o adanın şövalyeleri- ben. Melikeyi burada bir yere yer: tesir etmiyordu. 
ni zırhlariyle beraber biçen le- leıtirir, ve sana iltihak ederim. lki· Zeydun ile Melike ıehrin için• 
vent saldırmaları bizim müzele- miz de Mesrureye medyunuz. Bu de git gide ücra bir tarafta bir ka
rimizde hila duruyor ve bili borcun yalnız aenin tarafından Ö· :'lmm önünde durdular. Zeydun 
hocalar, çocuklara bu canlı ıa• denmesi doğru değildir. kapıyı çaldı. lçerden bir adam çık· 
bitler huzurunda tarih okutuyor. Haldun kabul etmedi: tı: 
Yalanın bu kadar ap~lc8!ı, an- _Hayır, dedi, zaman harp za· - Kimsiniz? 
cak onu kuıan ağzı kırletırl. manıdır, Melikenin yanından ay- - Sultan Salahattin tarafından 

SevwaA rılma. Ben bunu istiyorum. Kudüse gönderilen bir zabitim. 
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• Zeyd~n başını eğdi ve bir §ey Adım ise Zeydun. Arkadatrm olan 
a an ar a azıye dıyemedı. ~adın ile birlikte burada ikamet 

Varşovada çıkan Mesaje Polone ya- Haldun onu da Melikeyi de ku- edeceğiz. 
zıyor . caklamıf, ikiıini de öpmüş, sonra _ ltimatnameniz var mı°' 

Yunanistanda vaziyeti siyasiye M. atının sırtına athyarak ve arkasına y · 
Venizelosun tahmini veçhile inkişaf et. bakmıyarak geri dönmüştü. - ar. . 
mektedir. l\lcmlckct çalışıyor. Milli Bir kaç dakika sonra Haldunun Zeydun c~bınden bir mektup 
servetin isi ahı için gayret sarf ediliyor. ah görünmüyordu. Melike ile Zey- çıkardı, ~~~dı. .. . . 
HükQmetin vaziyeti gayet sağlamdır. dun göz yaılarile boğulmuş bir hal .. ~~ .~":~ıt Sultan Salahattmın 
Türk· Yunan itilafı hakkındaki müna- de idiler. muhurun~ taş1!or ve her yerde 
kaşalar M. Venizelosun rnevkiinin se- Onların Haldundan mahrumi· omı .. n hızmetı?de bulunan!ann 
labetini göstermesine yardım etti. Mu- yetleri büyük bir ziyadı. Bunu hiç Emır Zeydun ıle . Haldu~ ı.taat 
hacirlerin itirazları, muhaliflerin ten- bir !ey telafi edemezdi. Zeydun ederek onların ~a~ımatı daı~esınde 
kitleri başvekili, Yunanistaııa çizdiği bunu anlatmak iıtiyordu: hareket et~eler.ını .. emredıy?rd~. 
emin, vazıh ve doğru yoldan ayırama- _ Melike, diyordu, ömrümde Sultan Salahattın ıkı kardeıı fı· 
dı. O, hükumetin menafii fLliyesini şah- böyle bir şey beklemiyor ve karde- renklerin içine göndermeğe karar 
si menafii ile intihabat intrikaları uğ- timden timdi ayrılacağımı tahmin verdiği zaman onların şehirde kim 
runa feda etmedi.Zaten fırtına geçince etmiyordum. Keşki muharebede leri bulacaklarını anlatmıf v~ on 
Venizelosun büyük §Öhreti hemeıı orta- şehit olaydım da bu akibeti görmi· b.ra bu itimatnameyi vermitti. 
ya çıkarak nüfuzu ziyadeleşti. yeydim. - (Bitmedi) 



Şe ... mecJili - NaıpZdler 5 ey

IUldc illn edilecektir. 
Anlmra Salan - Şkldedl .. 

'CÜ1ir nedaell .... • lhtlyaa U'lll'lae 
Anbrada boa cetmelerin IUJO kelll
'lnİfdr. 

Bir apar telifl - Bir ecnebi 
~mpaaJ& c..ıu.c11a Yalova Jıa&b 1ç1a 
~· bir wpar afif ecBlmlftİt. 
• ftpllr Blytlbda ,.,..,,.,. mOplılhdr. 

.Kibrit balnm - Mfilp fnhJHr 

~- tllflJ9 ....... lledcell bal 
~ ~ ........ göstermifdr· 

v-.ı - ...,. ,.talednin yapu
?)a bir cıetf'el• p 988 de tabktukat 
~ '16...96, ON. 926 da i189JS 
:119 lir*. T.ı.,uac. plince 928 de 
•ıt; 181. ıa ve 029 da 208, 911, 21 ı 
ı111111s.ld IMl ,. rsb1ll benfiZ bt't de-

Anlaştılar 

• cınayet 

Verem kongresi 
Norveçin payUaJ.bb olan Oalo 

ıehriade ağultoa ertalanada 
a~dedilecek olan Verem kongre-

'1'te Wtirak etmek iiıere OllDU 
şeralettin B. dllnktt trenle ıeh· 
rimizdeır ı.r~t etmiftk. 

Irak sefiri 
Irak bGkumetinin Torkiye sefiri 

Rauf B. llç ay mezuniyet almış· 
tir. Rauf le yama Almuyaya 
gidecektir • 

Evkafta tahkikat 

.2 f!6ustoı Cumarte i 

dihJlde 

1 ayh) Kuru1 lSO 
J • • 400 
6 • • 75J 
12 .. 

Bu geoekl Ay 

G...,.. Jafu,u= 4,51- 6.ı~nr 1 • 
Apn tlofuıu : 14.~u - to1111 : 22 5. 

Namaa Yakltleri 
...... Ôlle .... 
s 14 ıa.ıo ıa.ıs 

BlJINJı 

• ı;>eftlr ft. .... ~ 
Zlyi abblye mblkaaa blMl 
ı., darllıdze mOdlrlilf • 

• 81610 'IJo aebze. aleat 
bsa .... a tid kitorcıu .mr 
toialsyOa'll .S: 16 • 

.& &aht •• .. K•htdıute 
ra 1.Jftdya caddellnde l-P f 
rak blbçell " Mnbul milli 
mtidlriyeci .. ıemtsyomı. S: it. 

A Saahk •~er - Emniyet 
S: 16. 

& 6SOO kilo bemla1t 800 leh 
kine J111 _..._ - P.~11 
JDtf~ lllUtefü*U ~ 
ıs. 

A SIQ tr.tipr eneU - J ·'1 
ın nalİllrlh Yeddmlede 
IJns bey mahallesi Siderls tok 
clefcerdarbtta. S: ı 4,30. 
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M. Millerin mali raporu EREYLI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
Sermayesi: 15,000,000 frank 

Merkezi: lıtanbulda - Merkezi idaresi: Pariste [Ust tarafı ı inci aagılada] 
Ybde d&rt buçuk faizli mntehavvil varidatlı gayrı inzimamt bik 500 Franklık tahvilitın • edilmiştir. Bu siıtemin tama-

7 Temaıuz 93G tarihli kur'a keşidai •• itmaıa veya kısqaen tatbiki 
Kqr'a kqidesinde çıkan (1777) adet tahvilibn ve 16 Tem- ile iktifa e4ildiği a~1ale it• na1'· 

m~ 950 tanım.den itibarfD (14) numarah kupqnun mfrbut dt istikrar teıebbllft~ri ~-lp~a 
~111\P.lJI. ·~ .. et mukabilindts te'd~ye edilecek olasal•nn liıteai: ve Lehistandaki ilk tq,bh"ıl,f• 
2.071 ilA 2.075 4.356 ili 4.360 5.64q Ul 5.648 7.286 ili 7.295 de Q}dup gibi {laUvaalfak.iyebiz· 
2,l~., 2.140 4.4l6 ,. 4.420 5.657 ,. 5.660 ·7.516 " 7.520 likle aetic,lenm\tm. 
2.151 4.476 ,, 4.480 5.666 ,, 5.667 7.636 .. 7.637 N•di istikrann ilk zaruri 
4.006" 4.010 4.506 " 4.51J s.670 7.643 ,, 7.650 ffrtlan şuqlardır: 
4.051 ., 4.060 4.551 ,, 4.555 5.731 u 5.735 '1.656 ,, 7.675 1 _ Sa(lam bir devle* ıq~-
4.066,, 4.070 4.625 5.1

1
41 ,, 5.145 9.001 ,, 9.005 liyesi, huıµ11U~ ..1 .. ., .. -ı. L:. bll"""e 

i·i>1i., +~~ 4.631 ,, 4.635 5.7 ı ., 5. 115 9.ou ,. 9.öıs '°4?"•~ .....- 9" 

•ıotf • 4.fQ5 ı.MJ ,, 4.650 5-7&&" s.795 9-04&.. 9.050 tevaznnn lt d"ı.P. tiQrçlatın 
4. t 68 " 4.11 o 4.666 " 4 675 5.816 " 5.820 9.056 " 9.060 t4bdidi. 
4.116,, 4.120 4.771 ., 4.780 5.856,, 5.SfiO 9.Qaı,, 9.085 2 - latihaal ..ıaa11 genlıle-
4.131" 4.135 4.786,, 4.793 5.946" 5.955 9.l63 ,, 9.165 miı bir iktuat ve matevadn lair 
4.146" 4.155 4.886 ,, 4.881 5.961 " 5.965 9.171 " 9.175 tıdiyat billnçon. Ttlrldye ~bi 
4.161 4.594,, 4.895 5.971 " 5.975 9,191" 9.192 . J l 
4.163,, 4.170 4.931 

1
, 4.935 7.031 ,, 7.040 9.387,, 9.389 zıra 0 an memleketler~e pı~~-

meıi elzemdir. Tetkikabmm ikin
ci kısmını t4!fkll eden mütaleat 
bu teraitin husullne lüzmet ede
cek imkiıılır:m ._.~ R)4qiun\l 
göster mektedir. 

K~n4'Jtiaıc' ı~ ta~ij e~et· 
leri ve p.bımaja hevukAr ve 
zeki bir nnfuıa malik olan Tllr
kiye, tediyat billn~osunan te· 
~az6'll i~in klfi gelecek ~asla
n kuvvetlendirmek gayesini ıtır
atle tahakkuk ettirebilmek mev• 
kiindedir. lıl§bı\ıB maka\lı tiı
dim ve ıeri bit ıwotte tatbiki 
De bu ~ bitin dfler metble
ketlerde :oldup gibi Tiltkiyede 
de tahakkuk edecektir." 

MOHer raporunaAnkaradan ge
len bir telgraf haberinden alı-4.176,, 4.180 4.~ ,, 4.950 7.msı ,. 7.055 ~.521 .. 9.525 vaıiq ıedi,.t billaçca1aadaa••k-

4.226,, 4.230 .f.956,, 4.960 7.071 ,, 7.075 9.551 ,, 9.560 sat, enelemirde aılU,vMin ve yoruz. 
4.236 ti 4.240 4.9'6" 4.980 7.tJt " 7.135 9.566 ,, 9.580 mtlm~ merteb@ ~Nf'IİI bir Diğer taraftan "Son Posta" 
4.261,, 4.265 5.011 " 5.015 7.141 " 7.145 9.586" 9.590 harici ti .. •-et mo-··en-inden . b 
4 28 2 

)\98 5 .. nn 'f J ıı::~ 7 160 9 5 6 - ..-- _,, gazeteaı u raporun ıu 1n11m• 
• 1 " 4. 85 5 • .> '' ·"tUV • .n1 " • • " 9.6 J O ibarettir. 4.336" 4.340 ?j,601 ,, 5.t)OS 7.271 " 7.275 9,641 " 9,645 M lannı neırebnektedir. 

9.651,, 9.653 11.166 ,, 11.17~ 14.246 ,, 14.250 l5.641,, 15.645 • Mililer bu .._gkadd~e4q "Resmi istatiıtiklere g6re lıa-
9.655" 9.660 11.211 ,, 11.21;, 14!321 ,, 14.325 15.701 ,, 15,715 ıonr~ Ttlrkif~c:I• "~ MJı~l§M ~çl ti~ ,it~ 4~ ~YM 
9.681,, 9.685 11.231 t1 11.!35 l4.341 ,, 14.356 15,756 ., 15.763 mali ve ikbsadt eaulannı yu• lirı~ 
9.711,, 9,.715 11.246 14.391 ,, 14.395 15.806 ,, 15.807 mak için evveli llrldıuin Bu neticeye göre harici tica• 
9.751,, 9.755 11.266., 11.270 14.401 ,, 14.410 15.8Q9,, umumi lıarptea evv"9 qmyqıi ~·ı 
9.791,. 9.795 11.stı n 1ı.sos J4.431 ,, 14.43~ 15.8§6,, t5ıs7o ha.rp .. '" • 1•~11 

U• te4iH\ Wtlf-
9.811 .. 9.sıs ıı! .. ıı.iH 14.446,, 14.450 15.ooı ,, ıs.oos 89~41. ..uu •~i~••• ~ lrfSIH•ki ~ • .... 
9.821~ 9.825 11.6 

11 
}}· 14.45& ti 14.460 15.911 ., 15 915 mP.~~tJes~'" Mili'• lllDUmi miyetsizdir. Bu hususlarda mut· 

9.831., 9:835. 11. ,, . 14.466,, 14.470 15.956 ti tS.960 iktııat, harici ticanl pil6açoau lak M~ B.\'• .., 11hU. 
9.866" g.870 tt.681,, ti.690 14.496,, 14.506 18.021 ., 18.025 tecliyat pilln901a, deYlet b&tçesi, rakamlar 'ftujk. ••ık 
9,906 " 9.91ı' ... t UOO 14.5H " 14.51 ı; 18.041 ,, 18.045 ~~ itleri, d&1aau 1111111!!!!ı'~ !V'" mllfkllldllr. Maamafih fikrimce 

::~k ' 1 ·Bt6 •: N"= ::~ :: ~t: ~tm :: l~m Yl8llU '!Pi .,.. tetkik qekte '° iııkipf tı;.maylllleri hakkında Henı1et iua ıJalnsinden 
10.006,.J.O. 1).9 1 "~;

1
911 lıl.'ti@lı,, 14.640 IS.136,, 18;140 dlitliUoJ& Yııaıi Qbİıııldaıllr. -U. flklrleıo ...._.k ....... ~" ,f"-tfiJe 3650 ~ İta• 

10.086,.10,090 ı.. , 1 İ4.670 ıs.ısı. 1s,1s5 Bar•1• ı...ı... elo tetlıifıAb· ......._ w lıllftlıl l\l!M "'~ 
10.124,, to;t~ f" 14.686" 14.690 ıs.ig3,, ı~195 •11 11aki\ L.~ 98 bu p Ttir~ ~~tl ~~lye,Pt. te-. Hendek Tntnn inhisar id~e· 
~O.Ul ,.1 • 2. 14..731 " 14-745 1s:221 ,, 1s.225 yenla tahaldnıbııa , ........ ede. diyet bnançolannm gayn mille· ıılııde me\'Cbl: tahminen ~'1164 
1.111., • ,..JJ.'60 14.751 ,, ı.f.755 18.2§1 ,, 18.252 cek bir 1Perke.ı to.4t,,.I banka- V•PJ cıld .. k•yfi.>'o.ıi gıiJU P'~ kilo ya'r~ tOtllJJlerl ewelc~ 
ıg:=: ı . !!ı1: ~~ ıu~: lt~~ mil~: :~;ı: aınm .......... fdıı,.tiııe de- rw•ı,cııi 4cv1M \ç.,O,i184çıı yaııJaıı ılıllMJeyede bir mltterl 
.tfMI U;9411 la;9i0 14.796,, 14.797 111,356,, 18-360 nm Heb11İı1eııi9iı1 •ilewılılııf beri tedrici, fakat de1'8mh ou· zıılııır elılıeml:line bu kere lıa;.. 
·ff!96 . f~MIO 1%'

9
97

1
6 1

1
2.980 

1
14.79!1,, 14-SllO l!i-366" ts.aıo olduju iplltlal.,. .-t pıtla• mttı ltıY'Jlt;~ ~~~ mucibi karar tekrar qıU~ellıı-

1,4t6ıl' ı~ .• 3800 ~~ 6 • MOO 4.841 " 14.845 18.4J l " 18.415 nu Tllrki,...ıe -t elap .ı. sabittir. Yf \lat'ı taJııırı11t elqılf olup 
i ·•• ~42 l.7.Q3f; "13.040 14.856., 14.865 18,~6" ıs.428 madıjını taharn,. matuftur, bu tarihi llindan itibaren 15 gOh 

' l • 14.890 19.\51 ,. 19.460 prtl ... tlJle. lllNla edebiliriz 1 _ıFıa':~ iıtikbala ait tan• liddeUe müzayed~ıe vq_fiil· 

10.S t0.570 il! t 35• ll494S tffl• IM7Q 1 - Hilıluı ••lıiiilMfWlfı· ~ . ~·_.r.J fe ~:: ~'C!t' ~= 
ıo.~ 0.585 s t4ill" ~ 1§"001"19.610 ..ı. ·~· lO.,. - ~ ı:JO 15! 1.6 ,, ı~ 1 8: 19.fi90 ;ı - T<ıı!IJwt lılllııpPUll *.. Zh iil- W... ne lıiljılıl ..,.. · Wr ffıonık i _. 

1
10.61.6 • :9;1~ ıs. 46\, f!i'!OaO 19,:; ı" 19.= vp\lqkl t""8 '"""'lktif Wr tediyatı, ne de timeaclif~ ati· flı'Wftiıı 111ullahtre 17 auınari1ı 

.. ·~· 765 15.259 19.gıö ,, l 9' lılrict lkAre.t Mlllı .. ~ bayaasma mllteallilı hiıll~ tlllftı • qıc,at etıa-r 
J ... 780 117 tt ~~'9ft 19.171 '' JO.Q7ı 3 S a..1-- L.;.. • U.. ,_ u" qlQDW\ 

" 9An 1 0 'Id/..~ " v - anın~ ""'"""' wr bil ........ ıw ff dlıfil pİJIM..,j 
. ..Ifff51iiiiiiii ·~::ev" 7" J 310 20.~06"~.ı1() d Ylet --U..--1 ..._,. 

ll 
1Ju .... , .. ıo 1 :!1,, 1!5-329 ~O. l "1135 • _,.... icrai tesir etmit değildir. 1919 M•161itm• #«in nHkr: 

ll·ı ,, lMi5 1 ,. 15.aec> 20. l,, .240 Yukandald lqlıata nqfr&D ......mc1a v...,_. detlfmklr. •' ' Wuhit'' '' 
t • ., Ş~75 1~2G., 1~.4S0 20,25l" 251 hllktı• 1"1 ~•...,.tart- Ve bu tahavvlll lttlmUzclekl IY~ 

10,9'1., O. f;G J .. 4;815 l!ii43'" I~ 20,;ı71" .2l!I lana .......... eıııta -.,ut ıenelerde keınllthıl ilah ıtl1ıld• "ıııoı.-ııııyısında Y.ı.up Kadri, Re-

fflf ::tt.=t , : ~~~ l~ : 1t~ıo ~~l :: ~:~ olııuıd!iJ mtırlıwlıııl• 8u ,,.. bi11eıtirerel< demt ede~ef®. r:.!'8~~mi~~~.:.h~:~~= 
11.106 n \1.J20 \4.1 ., 14.110 15'41 ,, 15~51i0 20.542,, 20-59 ~hı llMd 9ı1ıılfeııı bıı pıtlardı Tıırldyealıı lıitlct tlcatet, Şülqü. ş.Jİb Zekt Nahh S•m, H.Uda 
11.191,, ft.140 14. ., 14.225 13J86,, 15.587 20.~l 20 ı:se ne gibi t•~' ı.... ..,._ tediycat bilin~o•ıı ve iktısadi NuS{et. Şü1'0f4 l\~~al haımn ve ~yle-
11.61 l #IO.filO ILl16 " 11.920 22.1)61 " 22:663 23.486 : ~4,go cepu tabAn-1 ,tmp ıold.ıe itlbtn1t pek ıiyade h.W ebcmı~ rfn malç_ile ve rıtk4yeletini okuwmız. 
20.651 " 20.655 21:~ ,; :!J..r' ıa.li69 ,. 22;670 25.)1116 ,. 23,510 Mıı.,t Yıı.Per loaııdaıı .,.,. miyet olan bir bıılıikıt t. pıdıır: Lisan Nedir '!"kllctlhl ~eıtcsc ıa..W. 
20..726,,20~'1 ft'm ,, 2ı. S 2903,, 22,.sıO 23.531 ,. %3.53$ lllahata m1tetaWk pf!ıl'&llDIUB M"teUf teoıl~rin JQ;U~.,.,.. edertı. ,,, 20~''8,, 20.'f. · ı ·~ 22;025 2~ 16" 22.sısı 2&1 ,, 2~~! tetldlcabnı yapıyor. N~ar nokt•i .m~n --•--·llPff~ ki, u..,. l'ııM~!l!!M~M!f:-.ıii~--=:Wi!!!!~= tı.lilt •• rı.2'0 7l.(lM ., !tiOl,O 2 25 96 ,. 2:,~Q\JJJ ~ ~ d~\ftıttı etn\ek~dlf. 
21.261 •• IJ.26$ :l'J,11' • 22.1~7 2U56 "2ıı.860 2 16,. 23~sao ıı;azan fQcl1il': re\t NriçiJ.M ilMa~:::• t..- Mamafih lhrlcabb te11akusuna 
21A2l ıı.,4ı5 22.120 2a,S.71 22:'873 2l 626 23 "Tetkik mevzuum e>Wa 11.ıdt maılllü ıcm ıenalarde m,.. 
21.'flll ': ~!26 ., 22.130 22,005 " 2~ ı : ı3:~: ialkrarı .,. lılr Tlılıı .-kod de i~cat aterlıiıtıl'~ llırııcot 111dece gayri mlloait ıeraiti ha· 
2 ı .566 !, il t10 ın.ll06 " 22.207 2~11 ,, 32.913 23!701 ,, 23. 71111 llıraç baıılı:üı telial lıalrkmdaki 192f -ı...ı.tıı ldıltDtll!UOlı· ftıl:le Yt ._..iytJt atfttınela fik-
21 Jıfl ., 21.516 ~.309 " 21.210 2:lill61 " 22.963 23.84'1 " 23$411 bıı ıntıtaleattaıı 10ura ııillıl •e ra devaıqJı ııırette dfrıılııııf Ye rimce doğgı de~r. lstilıaaJllı 
2t.S'6 ,, ;ıt.61M! 22,241,. 22.250 22.999 .. 21.000 23.8ll6., 23.870 umumi nokt.ına18nıııı fll sııretl~ ~ <ftlllla ....,.. lı111usile ~ 
21.ftt ,, 21.62! 22.111 ,, 22.285 23.016 ., 23.020 23.876 ,, ~.sso .f d \lya~a ,.~1""'- elt1ı.yan lieriyat • 
at.at 

11
21.tH 21301,. 22.305 23.041 ,. 23.042 23.91111,, 34.000 1 a • edebilirim• 1928 aenuin• ait rıık~r ,.-

21 6fi6 26.610 :n,•Sli., 22,470 23.044,, 23.045 24.031 24 O:M Bıı iki tet!Mt için de ııanııl heııh ıııalt\m ıliflldlr. lll&fıılle- ııır.at p.ılitiRoı bu •11\ie.ler 
2Ü06 ;; 2i.7tO 22.476 ,, 22.480 23.076 .. 23.080 24.047 : 2.io!lll olaıı prtlar bu,an lıeııilz mev- de ve tahııılnler ~211 •enııalnlıı hMIHe ayni •11Pt

1
• 

1118
• 

21. ffl " 21. '1111 22.516 " 22.520 23.119 " 23.120 24.076 ,, 24.090 cııl deiilılir. Pir taraftan TOrlı Mr -ıı eweh" ılllltlü'D dab4 .ıııı .. tıır. 
2t,Y61 ,. tt.76t 22.526., 22.SJO 23.141 "23.145 24.181 "24.182 lkbaadiyatmm ıayri lclfi olu" thıtt olıicalı fdtıBd lak..t~ et• Bili• ınillet lktııatli;.lmib 
aı.ı11 •• 11.775 ~i.541 " 22•545 23.l~ft" 23•160 24.184 ,, 24.189 bllhllıa sOli. setteler zttfıada mektedir. 929 aetn!ıfne aalt tıh• mah11alt batla tltllaıı ke,ti,eti 
21 796 21.805 "J,'l.576 " 22.580 23.216 ,, 23.22 ) 24.1 Q6 ,. 24.205 . ı1:sl 

1 
: 21.815 22.611 ., 22.615 23.298 ,. 23.300 24.30 ı n 24.305 ihracatın ıı. ıııalıau• bir aurette mliilerde ferah verici mahiyetle gayri mDsalt ı eraltl bavalyelliıı 

tı 941 21 8SO 22.621 ,, 22.630 23.426 • 23.430 ualmasile danldıjı ıuılatılaıı drif~ 9aP ~ ı(e bir ııeııl> mıııı.ylji lfb4it eknl!ııiııc mani 
21:191 ::21:89:ı :n,636 .. 22.640 23.451., 23.455 lalllıAI -demuı ve birçok ruf· ~lııt •aMh dllı. ftıııa tla>- olıı"~ .., M ...., .. ~malı-
Tl'DIY AT 

1 

lar arzeden Ttırk mallyeıl ıllter cağı ifade edilmektedir. ıulü ebe-iyetli ıurette artını• 
1*ııhıılda o-aıılı Baakuında, 22 Tlrk llruı ı.-1ı11e; Pa• taraftaıo ıJevlet lıllWuiııin pek Şüphesiz ki bu inkitııflıır ı,,... cal< tiıdlill'Joriıı. ln!lı•zıni ""'-

Alı. ...,... .. ., .-.;ıııda 7 ııumaroda kAln o......ı. Bulıuile •• dllvlz taabbtıdab altuıda men ..,aiti bavaiyenin ~e hın- olıbıık iktll& eıler. 
11ıı1- Holaı...ı. 29 numarada ( Societe General ) ve flUlba• bul1111ıııuı derhal nakit üıllkra· netii'e fe'ııa malıaulöll ı.ı; neti• h Ttırlılye ulılt ~ııın 
luıda oafl (4$5 Fr. «6) besabile; nua tev-81 ve ı..ı~ merkezi ili· -ıdir. 0.yri llltlnkıtif ••t .,. ıktıaadl ve ..ıı tuuiııia illi 

Jaıı,wd• [Uıılon r-ci•r de Geneve) terafıııclaıı Partıı lıaııo- raç ~ t- mıı.aade memlaketlerioıde 1obt11ıt jkbudl- ......ı prtııı-•• 
bİJO flab tızerlddell (cta olunacaktır. • eaecek malıb'elte dejilclir. An- f bayat bu prtlann bblıaal aıtı... lloı nıpon111 ıa,.el Ye 1118ııtlll 

Te'diyah ibıeı edilen Hneclat lıeııtlz YadHı gelmeyen biletim- cak bıı k.,fiyet ıimdiki balde 1 dadır. Son Hneler T&rkiye için aync• \ercettiğlmlz aja111 telgra• 
le kup61ıt.tı 1ıaı1ll hulıınacakbr. ( Yani d4• numara dahil ol· yııpılar.,k hiı; ~~ ıey mOV1111t bu itlbatla çldıltıı c•ll ,_,.ı fıaııı '*Jattıit sibi lıbıllen şalı-
ı11ak illere •t4. ıııuııaradau itibaren ) abl takdirde nokııaıı olmaclıjını ifade '" talamıııun mlllait ııitmiftir. iyi ve mebzul siliir, 

olan lıer kupon. ıediye oluıuıcak ......,.Jedcıı ylbde dan ""'1c etmez. matı.ul bir . ~ fena ıeqeleri ftatta başlıa bir takım nıllte-
teail ot-kbr. Billldı fikrimce - bir an tellli ettireblllt. ra~t lıu 1ay· bı..,.larm mOtale,Janna ııyıııı-
~~~~~~~--------------· ~ n~W~~~~ ri~~~~t~ ~~War~di~ 



C.tff 't r srr ı !11 1•11 ., ,,., ... . ,_,."" ICtiirs tıklan sahfwaıihu -" 

Gazeteye (tııceri)ecek rre\.tt ı 'mu l:ı:crine !care içinse ( Jdare ) )·uıya ı 
ılt ac ( 1· azı "' işareti lioou imalıdır.' 

,,, ...... .... ,,, . ,,, .. , 1!ef'U•tL•ic•r•ı'2 .. .,.,..,.,..,.. , ,..,.Y•t ,.,•T•ıt 
~ hl t c!or anrca• •• llh '•11• • triuicahr41an kare • u"al ct(Cda ..,JI 
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MA TB \A VC. lDARSHA'.'IB 
tSTA:\BUL. Babıali, Ankara caddesinde • V .\ KTT YGROU. 

t97:l (l:!are)ı9;-ı tYazı)t2()2 (Kitap Tel~raf: Va.kıt. Posta kutusu: 46 _JI 

- - --ze~in -oım;k iıter~ıi~zT=- ----= ~K~ ~.kKill ! 11~
1

• N:h!~:.F eyzJ.ati liseleriE:::k. 
Bir defa da biletinizi "lSABET .. ten alınız, uçu an arı Arna tk ... .. de Tramvay caddesinde 

Tayyare piyango biletleri her yerde var )!kin, satıştaki kolaybktan istifade - • Her .,iiıı ne..,ohımn- .ıl v u oyu n kagir Çiftesaraylarda 
ve biiyük ikramiyeler isabetinden naslbedar olmak isterseniz mutlaka .. iSABET,, .••••••••Tarife••••••••• Ana sınıfı ile ilk kısmı ve ayrı teşkilat dahilinde kız ve 
ten alınız; sao~ şu mamemizi arayıruz. : ı Defalık kuru, 30 : erkek umum tali sınıfları muhtevidir. 

Bilet alacak ve almıyacak Bey ve Hanımefendiler; lütfen "iSABET,. ki~e- : 2 50 
: Kayıt muame• ... s"ne başlanmıştır. Talep vukuunda mektep 

sine bir defa geliniz, "Şartname,, yt okuyanuz. her halde biletsiz gitmezsiniz. • • • • tarifnamesi ön<'erilir . • s 65 • "İSABET., Yeni Postahane civannda Aksaraylılar Hanı altında No. 16 • • • • Telefon lstanbu!: 2867 
Şatir Zade KA.mil Telefon: Isı. 4048 : 4 • • :I5 : • • 

[ Devlet Demlryolları llAnları ] -------------------Ankara - lzmir - Ankara ve Ankara - Haydarpafa - Ankara ara· 
ıında muhtelit katarlarda haftada iki defa iıleyen doğru yata kh 
vagon servisi iş' an ahire kadar haftada bir defaya indirilmiş olup 
berveçhi ati hareket edecektir: 

Ankaradan - lzmire: pazar 
lzmirden - Ankaraya: salı 

Ankaradan • Haydarpaşaya : perıembe 
Haydarpqadaıı - Ankaraya : cuma 

• • • 
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Ağustos 930 cumartesi günfl saat IS de Ankarada Devlet demir
yolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakuaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlannı aynı gtlnde saat 14,30 a kadar münakasa komisyo
nuna vermeleri 147..ımdır. 

T aJipler münakasa fartnamelerini 40 lira mukabilinde Ankarada 
Maliye ve muhasebe itleri dairesinden tedarik edebilirler. 

Haydarpaşa - Eskiıehir hatb üzerinde Diliskelesi civanndaki 
ocaktan çıkanlacak 6000 m3 balut ve 6000 m' blokun kapalı zarfla 

münakuuı 25 ağustos pazartesi günfl saat lS de Ankarada 
yapılacaktır. 

iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat teminatlannı 
aym gilnde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna vermeleri 
lizımdır. 

Talipler mllnakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Yüksek M.aadin ve sa
nayi mühendisi mektebi 
müdüriyetinden: 

1 - Muhammen bedeli 1570 lira olan atideki resim edevab: 

: ihtlvaç kalmavın-ı : 
: cava kadar ( azamt : • 
: 10 defa) il.tn edil- · 100 : 
: mek ılzere mahiu' 
: Abonelerimizin her liç aylıAt için 
: bir defası meccanen! 

: 4 satırı geçen llAola.rıa fazla ~atın 
: lçl.n 5 er kuruş wnmolunur. ........... ··············· 

Kiralık- Satılik 
Satıhk hane - Koca Mustapaşa

da Abdullah dede sokağında 17 No beş 
odalı yeni bir hane acele ve ucuz fi. 
atla saolıkor. Talip olanların Ayasofya 
yere batan caddesi 15 No. ya müracaat
ları. 

Satılık (kelepir) hane - Samat
yada Ağa hamamında sancaktar camii 
yanında ikiye müfrez 12 oda, meyvedar 
vasi havuzlu çiçek bahçesi tramvaya 3 
dakika mesafede terkos ve elekrtiği mev
cut 7 No nezaretli hane acele satılıktır. 

Derunundekilere müracaat 

Alım - Sabm 

Yazı makinesi - Kullanılmış Re
mington markalı Türkçe. lngilizce kltv· 

_yeli. idarede l I numaraya müracaat 

Müteferrik 
MURACAAT EVi Her nevi 

akibat. her lisandan tercüme, ve em· 

ltk icar ve idaresini kabul eder. 

Galatada Kredi liyone 
aleksiyadl Han 

Mektuplaşmak istiyorum - Çe-

koslovıt.kyada Darülfünun talebesiyim. 
Ankara yüksek sosyetesine mensup bir 
genç kızla Fransızca veya Almanca mu

habere etmek istiyorum. Adres: Vakıt 

Jdarcsinde Darülfünun. 

100 Tarama kalemi ve ucu. mı 
1000 Adet resim kiğıdı 47X60 Escratouen No. 250-26 

ıımııınııooııımıımııımı ı~ıınıııMıııaıııooı 
24 ,, pergel kutusu Vll T marka • 
.30 ,, tripli desimetre selOloit kenarlı. 
30 ,, resim tahtaıı Wichmanu marka. 
30 " 62X50 Te ile çift gönye abanoz kenarlı. 
30 ,, miokala. 

2 - Bedeli keşfi 3600 lira olan mektep bahçeleri hudut par
maklığı ve methal kapı intası ıartname, pilin ve kqif Şehrema
neti civannda mıntaka maden mtihendisliğindedir. 

Her iki milbayaa hakkındaki kapalı zarf ağustosun 16 ıncı 
cumartesi günü saat 16 da Zonguldakta Maden dairesinde açıla
ca~dı:-. Kapalı zarflann Zonguldakta mektep mtldnriyetine irsali. 

J~rrı,rali metruke müdiirlüğünden: 

S ahlıkDevv ar tabı makinesi 
Hazineye ait olup Vakıt gazetesi idarehanesinde bulunan Devvar 

tabı makinası 16-8·930 tarihine mfisadif cumartesi günü saat 14de 
aleni mllzayede ile sablacaktır. Bedeli mubammeni 2500 liradır. 
Taliplerin yftzde 7,50 teminat makbuzlarile Istanbul milli emlak 
müdüriyeti satış komisyonuna miiracaat eylemeleri. 

Bursa ahmet Vefik paşa hasta
nesi baştababetinden: 

930 senesinde müessesemize iktiza eden tahminen (3,000) lira 
kıymetinde mualace 20/8/930 çarpoba. günü saat 16 da ihale edilmek 
üzere açık münakasaya konulmuştur. Talip olanların muayyen gün
de Bursa viliyet encümeninde hazır bulunmalan lazımdır. - - - ------------------------

Vilayet daimi encümeniı1de11.: 
Vılayetlerin 930 senesi bütcelerinin bir arada pazarlıkla tab ve 

imal ettirilmesi takarrür eylediğinden taliplerin 6 ağustos 930 çar
ıanba gtınD eaat on bire kadar encümeni vilayete müracaatları. 

flY~ll DenıirYDIU 
Müdiriyeti umu
miyesinden: 

İzmir Aydın Demiryolu aleltde 
altı ayda yüz kırk beşinci içtimaı umu· 
miyesinin Eylülün 30 una müsadif salı 

günü tam nkti zevalde Londra'da Old 
Broııd Streecte 100 mumeroda kain 
Winchester House te inikat edeceği 

U!n olunur. 
Ruznamei müzakerat berveçhi atidir: 
- l Heyeti idare raporu, 2 • 19~0 

senesi I Iaziran gayesine kadar olan he· 
sabatın tetkiki, 3 • Şirketi muamelı\tı 
umumiyesinin tezekkürü. 

işbu lçtimaa iştirak etmek arzu eden 
hlssedaran tarihi içtimadan Makal on 
dört gün akdcm hisse senedatını Lon
dra'da Old Broad Streeste te 100 numa· 
rada Vinchester Housete kttibi umnmi· 
liğe, lzmir'de şirket idaresine, lstanbul'da. 
Osmanlı Bankasına tevdi etmelidirler. 
Tevdi edilecek hisse ıenedatı için alına

cak makbuzlar bini içtimada. ibraz edi· 
Jecektir. 

Heyeti idare emrile kAtibi umumt: 
Hovard of Glossop 

Ailelere iyi bir tavsiye: 
Bir para vermeden ihtiyacınız 

olan her türlü eşyayı tedarik 
etmek isterseniz 
Beyoğlunda Tünel Pasajında 

7 numaralı 
KREDITO 

Müessesesine müracaat ediniz. 
( KREDITO) nun bonolarını,• 

f Istanbulun Calata ve Beyoğlununl 
başlıca mağazalan kabul eder. 

lstanbul ithalat Gürnrüğü 

Müdürlüğünden : 
Adet Nevi Marka Kilo 
1 Sandık SPP 133 
9 ,, LK 1014 
4 ,, BS 1204 
1 ,, VD 101 
4 ,, JTS 96 
1 Balya IC 113 
ı ,, Adres 126 
1 Sandık • • 
1 Çuval • • 

,, • • 

Cinsi eşya 
Pamuklu lastikli mensucat 
Ciltli mektep haritası 
Pamuklu mensucat 

. Sun'i ipek ipliği 
Demir çivi 
Pamuk mensucat 
Amerikan bezi 
Kakao 

. Pirint 
Fasbk 2 

2 
1 
1 
2 

" • 

" EZ 
Sandık • 

• Kabuklu ceviz 
29 Kabak çekirdeği 
18 Meyva ezmesi 

14 
31 
3 
1 
1 
3 
2 
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Adet • 

" • 
·Parça • 
Adet • 
,. • 
Kap K 
Çuval • 
Sandık 

• 
• 
• 
• 

0,150 
9 

69 
875 

HC 
" KC 813 

Köhne balıkçı kayığı 
Kö bne harap sandal 
Muhtelif cins eşyayi zatiye 
ipek Şarpa 
ipek atkı 
Pamuk mensucat 
Kasarlı pamuk ipliği 

· Hurda paslı dökme tabanca 

Çukulata ''Tıranait,, 

demlrf 

Balada muharrer 22 kalem eşya 2·8-930 
lstanbul lthalit gllmrüğü sabf komsiyonunda 
cağı illn olunur. 

tarihinden -itibaren 
bilmlizayede Abla• 

DARÜŞŞAFAKA 
TiNDEN: 

MODORIYE 

D.rfl11a/akaJ1a lalebe 
kaydı ıeradı 

1 - Dal'Uft&fakaya talebe 
kaydı muamelesi temmuzun 15 

inden ağustosun 15 ine kadar 
devam edecek ve 15 ağutosta 

kaytlü kapanacakbr. 

2 - Mektebe kabul ıartlan 
funlardır: 

A - Anadan, babadan Yeya 
yalnız babadan mahrum ve muh· 

taç olmak. 
B - tık mektebin 4 tincO aı• 

nıfına terfi et miı veya bu de
rece tahsil görmnı olmak. 

C - Yatı 10 dan atalı ve 
13 den yukan olmamak. 

D - Bu şartları haiz olanlar 
ara11nda Tilrkçe kıraat, imli ve 
hesaptan yapılacak mtısabaka 

imtihanını kazanmak. 
E -Müsabakayı kazananlar 

alınacak talebe mikdanndan 
fazla ise bunlann tabi olacağı 

kur' ayı boş çekmemek. 
3 - Talipler ilk müracaatla• 

rmda hüviyet cUzdanlannı -nufuı 
kigıdını· mektep vesikalan 
azami bir senelik çiçek aşısı 

vesikası, sıhhat raporu ve 3etda 
vesika fotoğrafı getirecektir. 

111111 rıııııııınıııın ''"""'""'"'PflHlfllllttıılltlNNHIU••·........,.,_ .... , .... N-

Mes'ul müdür: Refik AHMET 


