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Bulgariıtana ğidiniz. Bul
Qarlarla Qörüştükten, ara
nızda hissi teatiler yaptık
tan sonra bana avdetinizdc 
hislerinizi intibalarınızı söy
lerken, benim $İmdi size 
naklettiklerimi benden faz
la hararetli bir tarzda teyit 
edeceğinize şüphem yoktur. 

naler şöyledi 
Türk, Bulfar ayni men5e 

olnn orta Asya yaylasından 
gelmiş, ayni kanı muhaf az~ 
etmiştir. 

Onlarla görütürken kendi. 
lerine hatırlatınız ki ben 
1912 de Sofyada bulunmuş 
kan kardeti Bulgarlarla 
yüksek dostluk yapmış bir 
adamım. 

' 

• 

Şüphesiz Türklerdfl, belki 
Bulearlarda dil ve din lhti-
18fını yapan Amiller olmuş
tur. Fakat artık bufün 1930 
senesinde hAli bu Amillere; 
masallardan, hürafelerden, 
idi politika cereyanların· 
dan ibaret bu Amillere ne 
Türklerin, ne de Türklerle 
ayni kandan olan BulQarla
rın ehemmiyet vereceğini 
zannetmiyorum. 

-2-
- bana bir şeyden bahsetmiştin. ha-

tırrnıdadır; fakat zan1an olup onun üze-

kanmıı, diDlenmif olarak huldu; ıeceai olmamıt 
isğii.dibu kadar çabuk d6nUp geldiği için, akpma 
sitem hakkım olacaktı. 

esintiler ortasında bir öğle yemeği; bir iki saatlik bir 
uzanıı .• birkaç yüz metrelik bir yürüyüşün çıkardığı pa· 
norama tepesinde bir taraftan ıize mavi gözlerile gülüm• 
seyen marmara, öbür taraftan bu znmrüt sathımaili ka• 
pacakmış, alacakmıı gibi görünen dumanlı dağlar orta• 
sanda bir " kUr.sii istiğrak ,, caati. kaynak parkında 2000 
yıllık kemerlerin genç ıeyrisefain yapılarile teşkil ettiği 

rinde görüşemedik. sen yarın gece kal da 
çok mühin1 gördüğüm ve kalben. hissen 
ahikadar oJduğum bu n1esele üzerinde 
konuşa hm. 

yalovada kalmak, gtinlerle kalmak bir ömrün her za
m•n kıskançhkla bakacağı mükafatlardan biridir; bu mü-

deniz ve pilij, sıcak au, dağ ve orman... kor ve si
porun bütün tabii vasılalannı birer çeyrek saatten 
daha fazla mesafeli olmıyau bir cemiyetle toplamak 

ibi raki siz bir muvaffald~ti otı~n yalovınm bu 
gün6al1 eı. vUfandn Wrei: •chım atatm•k auretile 
geç4"dim; 

çtnar altında 1>ir teniı d&nftfft... kUçUk bir oto· 
mobil gezintisinden sonra pilAjlar; ilk vapurla ge· 
leiılerin iskeleye gelirdifi ~oıkunlulc ••• baltacı çift· 
liğinde fennt bir tecrObe müşahedesi... bllyllk otel· 
de, tepelerden, vadiden süztilOp gelerek bir tüy 
demeti geziniyormuş gibi insanın yllzllnO okfıyan 

ahenk için bir tahlil_..benL, .nda, re«p zühtU, cevat 
abbaa beylerle bir yürOyOı. y an parkta, bilAlin delerek 
girmeğe savaıtığı yapraklardan kubbeye bürtinmtlf bir 
akşam sohbeti muhiti .. 

-- bu gece dokuzda! 
lrlfata, en bllyük türkün bir an daha huzurunda bulun
nıalç bahtiyarlığını katınız, yalovada geçen 22 temmuzun 
naaal bir ıifa olacağını tahmin edersiniz, ..... 
~ yablmıı olmasına rağmen, sabah beni, uykusuna 

llaMal\ takım matl6.p 1 Hus':!v B. 
Tahrana hareket 

Bulgarla:a ge~lerimizi ?ce karşı 4 ediyor 
YI ıle yendıler Ankara, 25 (T~Iefon) - Tah 

Muhtelitin ikinci devrede değiıik bir kadro 
.. de ~ıkmaıı bu fena neticeye ıebep olmuıtur 

ran elçimiz Husrev Bey bir ·kaç 
g6n,e kadar yeni nzifesi bqına 

hareket edecektir. Huarev Beyin • 
huekeüne ehemmiyet veriliyor. 
Yeni ilçimizin iraııla taıhihi bu· 

dut meselesini 16rlfmeğe AIA
hiyeti olduğu ı8yleniyor. 

ee 
, ·Kemalettin Sami Pş. 

U~Lt~\ . şehrimizde 
• '~ ~ ı Ankara, 25 (Telefon) - Ber· 

~~~l~ı- ;:: lin sefirimiz Kemalettin Sami 

B
-•-ar talcımı ve bfJket vf!rllirlcen Pqa ekapreale lstaıibula hare-
...Y' ket etti. 

Ş.ehrimize gelen V~ ıam· Bu netice aleyhimize olmasına ----.;._..------

emrinin ifası zamanı gelinceye kadar yalovada gtiııb 
dolduran bunlar oldu. 

>f. >f. • 
22 temmu:r:, saat 21, gazi hz. le bir sofr,dayı.z. kendi· 

}erinden ayrılıp da kendieini azlemiyen var mı? işte çok 

Moda kayık yanşları 
Muntazam olacaktı, fakat bir ön kes· 
me yüzünden ihtilaf çıkmasaydı ... 

Sahada zurna ve dümbelek sedaları da 
duyuluyordu 

&onu Şipçemki takımı ılk maç~~ r;nıe~. renç takım ismi albnda 
Clün yeni yetiten o~cu~dan mu bıze m...,takbel milli takımımızı,_.. __ __.._.. 
rekkep ıenç muhtelittımzle oyna- verecek olan teıekkülün göz önün• 
dı. de bulu~aaı, ecnebi takımlarla 

- '"T' 

Genç oyunculannıız bir ay ev· oynamaga alıtmaaı müstakbel fut· " V AKIT ,, ın 
hediyeleri 

'1 ~ _ DBn Modada ikinci deniz 
yarıılan yapılmııbr. Y arıtlara 
Galatasaray, Fenerbabçe, Bey· 

Galatasaray birine~ Altınordu 
ikinciliği kazanmıılardır. 

Bir buçuk mil mesafeli üç 
çifte küçllklerde Galatasaray 
birinci, F enerbahçe ikinci gel· 
mittir. 

:W,el ilk defa olarak muhtelit takım bolumuz namın~ faydalıdır. 
laalincle ilk maçlarını Macar genç· . Genç takım ılk devrede fU ter· 
ler lilanin temailt takımı ile oy~- tıple oynamııtı: 
llUflar ve ınuvaffak bir oyun netı· Rıza (F. B.) 
"6İnde 2·2 berabere kalmıılar.~ı. Adnan (B.) Ziya (FJJ.) 

~lerimiz bu defa o g~~el Velit (F.B.) Şekip (F.B.) lJaaan. (/.S.) 
eyunu yalmz. 0 da kıamen .. bırın· Muhteşem, Niyazi, Muzaffer, Fikret 
ci devrede göaterdiler. Ve dev~e (F.B.) Saltihattin (/.S.) 

bittiii zaman takımımız 2· 1 galıp l . . 
•aziyette idi. Fakat ikinci devrede Ad kıncı ~e~ı;de *b ta.kmı(l mıızda 
takım cleiitik bir kadro ile çıktı. d* nanı.n .YNerı~ı (Bam) ıaJd .Mı.), Veli
Sonra yorulmut bir hal vardı. Bo· ın yerını urı · ı. uhacim 
auk bir oyun neticesinde rakibinin h~tdt~nda bMuhtkle~emldçıktı. Nazım 
tazyiki altına dütere$ neticede i 1r ı ve u şe ı a ı: 
M yenildi. (Alt tarafı 3 Uncü sayıfamızda] 

. 
K uponlanm1zı 
aaklayınız I 

ICıır"a v•'""' lıd#ye • 
lrrln ~~ıuıerl .. ,..!ıHıtf4 
ol•cak, 'lterlu!• bu"4-

aı.ktır. 

koz, Beylerbeyi ve Albnordu 
klOpleri girmiılerdir. Müsabaka 
hakemliği kıdemli yüzbaşı Ah· 
met Fikri Fehmi, hareket amir
lijini yüzbaıı Apturrahman ve 
Basri, mesafe komiserliği Fadıl 
ve jüri heyeti de Ismail Hakkı 
binbaıı Zekeriya, Faruk, Ünvan 
beylerden müteşekkildi. Y arıı· 
lara saat on birde bapanmııtır. 

1200 metre mesafeli bir çifte 
kUçükler yanfı ile 2000 metre 

ı...,_..._ ________ ...__...._.....ı mesafeli iki çifte kilçOklerde 

KOçllkler serisinde Oç yanı 
birinciliğini Galatasaraylılar ka• 
zanmıtlardır. Bundan sonra 1200 
metre mesafeli müptediler yanıı 
yapılmııtır. Bir çifte olan bu 
yantta Galatasaray birinci Altın 
ordu ikinci gelmiştir. 

2000 metre mesafeli iki 
çift~de Beykoz fıtası yarııııı 

[Alt tuafı 3 ilncü sayıfamızda] 
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izleyenlerden ve bugiln gelmeğe 
fanat butanlardan bir gurup da· 

ristanda yaşadıkça onla- kia:aeye, bir teYe itimat etmek
ra ıaullabbetim arttı. çok ten doğan bir ilimdir. 
tabiidir ki benim bulgar- bir tarihçi eaerini rivayetler
lara gösterdijim bu mu- den, abidelerden, yazılı eserler· 
habbet ve merbutiyet de den kurar.tarihci bu rivayetle~, 
onlar tarafmdan ayni bu abidelerin, llu yazalı teYlena 

ha •froda 1 
muhtelif mevzular lzerinde 

konutu'uyor. mec.iı reislerinriz· 
~ea huaa b. ( bralnoa) bütiiD 
.lıonutulanlan dikkatli t~myizin· 
den geçiriyor. 

muhabbet ve ayni hisle ele birer inim ~·h~ll ~ 
karşılandı. au.I nu d&tün'ce tsc aB de bıızat 

o günden bugüne kadar bu veaikalardan . dcut bulacak 
bu ciddi samimi kardee tarihin geae bir 1D1U mahlalli 
yakınh~nın se~p ve ma- oldujunu bilerek okuyacaksınız. 

yemek, hiç bir yerde ıazinin 
90fan11ıda oldutu kadar bir la
ADa gıda olamaz. burada do
JaD bOtGn bir manevi,ettir. nam da büyUk bit' vuZUti ifte-gfti bu tarihleri oltufa-

ve sarahat ahmştır. ~ •mat bel ta,.a.rtn ttir-ben bir ıece ewel gaziye 
pnün halleri ve haberleri ola· 
rak •atanma gelenleri arzeder

n •fııa pzetedler cemiJetiniD 
de •atbuat cemiyetine ıelen bir 

hesiz türklerde, belki bul- bınnden uzak ~lftlDlt. puta· 
garlarda, cffl ve din ihti- ~-• hl~ Wr 
liflarını yapan &miller abl elf ylbeltl) 0 • 

olmuştur. fakat artık bu- • 
gttn, 1930 senesinde, hlll ıuİDİll bu ıeceld •itUel.t claYetten bahsetmiştim. 

•fJa puteeiler ceaai.Jeti, 
IMılpr gazetecileri federasyonu 
aamma, matbuat cemiyetiDden 
l»ir •e1eti llalgariatanı ziyarete 
Ye kesadileriain mİIİlfiri ollnıfa 
pflrıyorlar, türklerln memleket· 
lerine glet..,.it oldoklan alAka 
Ye mulaabMttea mltelamlais ol
daldanm, han Ye iktuat uha· 

ba lmillere; mMB ardan, de o blylk tariW. Wr fu-
hurafelerden, adi politika ı.a tema ecliJ-:-. . . 
cereyanlarından ibaret bulpr ıuetecileriain bbi ~
bu Amillere ne türklerin, w.ti Ozerine aça)a• bu llUİıl 
ne de türklerle ayni kan· blttln balıarlara ola 
dan olan bulgarlann auanm mefdm ~,,., ... 
ehemmiyet vereceğini a. I!'" 

• aa "9nt --~ zannetmıtorum. iltedim: 

Jannda daha ıı)n bir tlrk·b'9lgar .. bOylk tlrkl• ba r•it g&-
.-esai birliii yapmama kartıbklı rUtll lnünde İDHD tuanuru ne 
aidesne kani olduklannı ı&yli- kadar derinleşiyor. 

")erek, bu ilk ziyaretin sadece • • • 
hulgariatuı daha iyi taaıtmaya ıazinia mOclabalai, llaaa öyle 

•eaı1c değil, a) ni zaman\,· a ıeliıor ki yalms terk tarıhindea 
·bulpr raz~ec:ilerf aruntda ecnebi iatiliamı koymakla kal
mc.-i birliti baflaapaaa mıyacak, tarih mua•malarllllD 

ret ofaca;ı üm:d'nde liu'wı· halhıide ibtilifa c&iifea bltihl 
• 11vını bDdiriyorlardı. tarihçilere •ifte en doğTulu bul,, 
gui hz. bu gece kendilerine dedirtecek bir illa verecektir. 

ar.: ltığim bu malümatı dinle- ıazi hele son bir kaç ay içia
di' 'en so~ra 1:: :" Uin sofra halkını de daha ziyada enel zamama 
mu ... a., kıl r k. tarihine merak aardmh. fakat 

· · bu ••dece mlverrilalik aae-
efendiler, dediler, rakı dejil: mtlverrihlerin mGYer

n b~'t'"kan muharebesin- rlhi olmak, tarıhin hiç olmaua 
11 soua sofyaya attqe.. ana hatlanm ulusa uypa ola· 

ıiP er olarak sitınitUm. rak çiamek için bot durd.,_ 
-Jt...1&1..t.....ı bir •••idi -bllıalddr ada en IMJ&iı bir yıl kal- ~-· 

dun. bu)garlarla çok ve itPI -ediyorlar. 
aileri denilecek kadar ya- " ben tarihçiyim! ,, diyenlerin, 
kından temasta bulun- bu eaer tarih Dminee muteber
dum. bu temaslar bende dir, dedıkleri earlerini alarak 
dikkate layık lntıöalar bunlana, hazan zeki Ye iaticle
uyandırdı. dm lciz kalması, baza mlll " 

bunu, btl noktayı ayrıca ••but makutlann amil o1mua 
tetkik ve \ahlile Hizum ,Ozünd• IW'olumaam11 barak· 
ördU )ad ki b takları noktalar, eter ba aokta 

:ıste ::;.:: b..:i:arın' m'; tlrk tarilüae, tlrkla ıeçmif Ye 
asıldan gelmiş olmasının plecek hak ve laayabna ...._ 
teairi vardır. türk-bulgar •uyona, ıazi için en ehemml-
~ai JneDfe 011a .. ,. fetli bir IMflale Ye-aef&J& İU-

yayJaamdan gelmie, ayai felile tlft~mbe hlr tabir 
kant .. ....,.,.. .tJniltir Glnk IİfD ,.ıen ... blle ..,_.. 
daha o zamnlar bu nokta· ıil'• sinde 10 , 15 aaat 
tı en Wtt IRılprlara 18.r· ..,_ 111r znk memıular • 
lemiıimdir. bunlarda ba UUD tetkikler, mtlkayeaeler, 
rih cereyanlanru, beteri· talılı1İeria neticeleri de çok za-

yet ldblılarmı tallfP •· -· itte ..,.. bir ........ 
nilt, anlam11 elanlar beni mlltttnk Wr koa•m• nmW olar. 
teJlt • hula'a· ~ • cok n.tWea batkll bir 

- eok pzel llaJ•UJOllU-, 
.. ,.m, lllda balprlana bu dl
flacelere itlb'ak edı11lili m 
Ye faneder mm.iz? 

•m• ye •fara lrcal"•eleriDi 
tekrar eclerek 18 mukabelede ........., 

- anlar -Ye faraziyeler 
Uzerinde konupuyoruz. 
konUftuğumm •utkat
lerdir. 

&u,urclalar. 
- bu)gar gazetecileri

nin daveti llezerine oraya 
gidecek arkadaşlar ara
sında senin de bulunmanı 
arzu ederim. bulgarlarla 
cörtiştükten, aranızda 
~ teatiler ıaP.~dtktfn 
so~ bawqı avtletlnfide 
hislerinizi, intibalarınızı 
eöyl~rken benim ıimdi si
ıe naklettiklerimi benden 
çok hararetli bir tarzda 
teyit edecefinizde ıip
hem yoktur. 

pil hz. tayleyeeelderlnl hitlr
mlt sibi .... lar .laek•tlNl •-" 
b. (kltahya) &zerillde teplalllldf
b; içiad-. eaki blr arkadaıla ;an 
billur ......,..i çmhJaa letif.a 
bir aeale: 

- nuri bey! . 
diye ıelleadiler 'u aeı, lrir 

ı•ce emDd lraa behlİllde ma
ZİDİll llatllAflanm bir Mklr c!ep
.... olarak taftif ..... ..... 
c1.ı.,. ••ea f ..t,, 4iye aofracla· 
kilerla w.I••• tarelimaa olaa - ............ , .. --

0 Ha İfl8' ,... D9Ô it. d• 

değil, bütün muh tten aksed yor. 
• • • 

gazi bz. beni gene muhatap 
etmekle mesut ettiler: 

- seni bu akşam bura
da kalmıya mahkftm et
tim, dün akşamki süjemiz 
başka idi, bu akşamki bae 
ka! bu akşamki konuşma
mudan memnunmusu .. 
nuz? 

taltifinde bwluDdular. 
.. hkıayetr 
bu mabküm~ıete blltOn h&rri· 
tler feda edilebilir. 
memnuniyet? 
iki gece içiade blltGn bir dev-

rİll aiyui denini al•11 bulaau
Joruz: 

manin lhtl Wlanada 
aaad bir k&r döiilfhe 
beaayeaJer var. 
mtlt terek ha dut la rm 
mtlfterek vadfelerl ... 
terk - iran do•tlupnun 
aten mevcat olan yGk
Mk ve kavi temelleri Gze
dae AH bir karabet hl· 
DUi kurmak ı ipe ırazi
ala tahrana b8ytlk elçi 
olan " lnlDIAp" ve "milt· 
ldUlt " ukadapaa ver· 
cllil meauuty._ 
pzl, bulsarlar içinde ar· 
tan bir lll1llaatibet ve 
merbutiyetle yapmıı ve 
ayni mulaat.bet ve lllale 
bnılanımtbr• 
bir uıldan olan ttlrlrl• 
de, belki bulgarlar da dil 
ve elin ihtilifJarını yapan 
lmWer olmaftur ; l 958 
HDalnde bu Amillere 
ne tBrklerin, ne de bul
sarlana ehemmiyet vere-
ceklerini zannetmiyorum. 

bilUln bu hlllaalar benim 
aaldeclebildilderbaclir. ancak bir •ta lıuual llir dikkate detv
di; ı•zi bu bahis Oıerinde mu· 
tatianndan fazla sayılacak bir 
tafail iltizam buyurmuşlı rdı. 

ıazi bz. nden cDr'et ed!p 
10rdum: 

elzele f elik eti 
.Jon taf sil~ta g6rr. 
Roma, 24 (AA) - Ga· 

zetelere nazaraa, yalmz Ave
lino nahiyesindeki telefabn 
miktan 600 il geçmekedir. 
Potenza Ye Malif'te bir çok 
kasabalar tamamen harap 
olmuttur Alaallnln korkudan 
kaç_mıt olduktan Napoli teh· 
rin11e yavaf yavq ı~ 
teeuls etmektedir. 

Roma, 24 ( A.A ) 
Kara&. zelı.eledea mn"p 
olan ayaletleri ziy.,-et • 
mek tizere hareket etun-+tit. 
Ba ayal.etler 8 taıa• •• 
şunlardır • AvaDiııo, Bene-
venti, Pegğl& Potenıa, Na
pioli, Seleme, Bari Ye 
Campodaao dur. Bir çok 
eYler yılullDlf olduiaadatıD 
öllllere en ziyade karlarda 
teadllf edilmkteclir. ~ 
noya Deilattstae' da alenleria 
miktan 500 e ve ApuilnJ 
ada bu miktar 350 ye baliğ 
bulanmaktadır. 

Hıydır RifBt B. 
Hapis kartrı bngün tat• 

bik olunacak 
Haydar Rifat beyin 9 ay, 

5 glll hapH mahk6m old ... 
ait karar din akıun seç Yidde 
kadar kendilİne tebUi- ednme
mfftİI'. 

Haydar Rifat bey bu abah 
poliı mtidiirliiğ&ne giderek hak· 
kındakı hapis kararmm tatbik 
ve infazım iltiyeceldir-

Yeni iran sefiri -·-Horasan valisi Cem 
Han gelecekmİI 

Alman maltmata tire lrd 
hlkOmeti •ffonun,,nllll -C..,. 

- hakkın var, tarik b. Ham Ankara aeftr1ijlne tayin 
benim kısa sözlerimi çok etmittir. 
lUm, çok fizıl denilenle· Diter t.araftan ma.W.•tıtmr 
rin anlıyamadığını gör- Mehmet Saıt Hamıı bugtbl Aaka
düm de ondan! raya slderek Tlrk-lru ltlerW 
benim kısa sözlerimi ek- takip edeceği haber verllmektecllr. 

seriya anlıyamıyanlar 1i ı lJf h1tberlerbt• 
çok alim, çok fazıl denilen :,r.:a Mhitllrrt---
)er olduğunu gördyın de . 
ondan! garistana gidiniz. on1an 

seveceksiniz. saıni.ml 
rUşünüz ve hatlrlatmm 
ben 1912 de safy... ı~ 
)unmuş, kankardeş bUl
garalrla yllksek dMf!ll• 
yapımı adamım. 

dediler. pzi ld. bu slzleıin
deki zarif, ince Ye balda tarizi 
anlayordum. · 

ıofranm aonlanna gelmittik. 
ben ftda .nettim; en bllyllk 

tllrk lltifatlınaı ifade buJQrclular: 
- me aon sözlm: bul- ""1cla,.,. 
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Muhtelit takım mağlôp da~=.a:;:imk~~:d:~;z;: Tabiatın garibelni 
hil olan Serdarbulaktaki lran 
qiretlerinin asilere yardım et- eı·z sıcaktan bunalıyoruz 
tikleri anlaşılmıştır. Bulgarlar geçleriıiıizi üçe karıı 4 

Cephanenin de asilere fran M d d l k d 
tarikile Iraktan gönderildiği an- a rit ağ UID& ar yağ JğıDI 

(Oat taralı l lnri Mldledel . hakemin dildüiü oyunu kestiği Z&· lq~ıyor. haber veriyorlar. 
sayı ile yendiler 

r11crn, Baldhattln, Muzaffer, Nazım. man -8eDÇ takımımız (4-3) mai· ayyarelerimiz faaliyetine de· 
Niyazi lup vaziyette idi. vam dmektedir. 

itte IRı tertip, takımı takviye Yalnız tunu itaret edelim ki Ercitte ıehitlerimiıe bir abide 
ecl k dikilecektir. 
Lece yerde zaf a dütürmüftü. hakemin düdüğü - saati durduğl.J Şark viliyetlerı"nde ki hadı"se-
--m•nm futbol mevsimi olmama· ve yan hakemleri de kendini ikaz 

il Ye OJUDcularm nefea kabiliyetini etmediii için - o~ müddeti bit· ferin bazı yüz elliliklere ümit 
-. çok bybetmit olmaları ikinci tikten üç dakika sonra çalındı ve verdiğini ve bunların bir takım 
...... e bir aayı yapmamıza rai· bu suretle oyunun ikinci devresi faaliyetlerde bulunduğunu haber 
";'en neticeyi daha iyi, daha ener· üç dakika fazla 07nanmıt oldu. vermiftik. 
Jile 07JUY&rak üç sol yapan Bulıar Bu maçtan evvel Vefa birinci Bu huauıta aldıgıw mıı mlltem· 
1- kazandı. takımı yerli Bulıarlann tetkil et- mim malümata a6re bundan iki 
L_ Maçm cerayanına ıelince: Sa· tikleri takımla kartılatmıt ve çok • ~n ilk Bulsarlar çıktı. Kol ajız· üstün ve faik bir oyundan sonra ay evvel Riza Tevfik prld Er· 
~.Ye yakası beyaz mavi fanilalar (O) kartı (9) aayı ile ıalip ıelmit· den hGkumeti vezirler reilile 
liyıyorlar. Ondan ıonra bizim kır· tir· Hale be gelmiı ve Refik Halidin 
llUzı &eyu formalı oyuncular ıö· Tenlı turnuve11 netloelendl yanında bir müddet misafir kal-
liindUler. Milliyet refikimiz tarafından m1ttır • 

• Stadyom o kadar kalabalık de· tertip edilen tenis turnu-·ı du""n B alık lil trihU ı halk ..... u ar Kiraz Hamdi de 
d , n ~. on yan yanya neticelenmit ve tek erkeklerde Şi- kendilerine iltihak etmı"t ve b•"" 

olu. rinyan finale kalan Suadı 7.5 3-6 .... ~an blllUlhp denDie atıltuılal' 
Hakem Şeref Bey sahanın orta· ve 4-6 puvanla yenerek kupay; ka- hafi mükarrerat ittihaz olwımuı Yakıcı bir gDnefba albnda .. mlan •qama kadar binlerce 

llnıdL zanmıtbr. sonra dağılmıılardır. dtkı latiıdbul gene a.-caktan bu- kiti ile dolm11f, tqmlfbr. Biz 
lıir MalGm meraaim yapıldı. Yalmz Umumi netayiç ıudur- Bundan maada aynca Beratta nalan bir ııtıa ıeçirmlt..., bara- buradıı PYJl' çayn' yuarkea 
ta1c.!~ftbklik ftrı ~etif: 1 bi_zi~ ŞKir!~ykan ·Suat: 7-5, 6-l, 6-4. bir Ermeni - Kilrl koDıra11 ak· ret 29 a kadar yllkıelmiftir. diğer taraftan lapanyanın bazı 

• • ptanma mıaa ır enmı· rıtı os • Borg: 6-1, 7-9. tedilmiştir. B k C •• reieini11 kısı Matmazel Genova Matmazel (Paçakakiı ş· . Kongraya Kilrtl d .. hh ere et Tersin d6n uma ıehirlerinde havalar IOpmuıtur • 
._.di. yan) _ M d : ırın· er en mura u oldufundan halk kendini :rtiz· Madritte hararet iki ,an ev• 

ilk dakikalar mütekabil hücum var): 6-3 6~~m (Grodeskı • Şud- olarak mlıtareke de ıehirimizde te· girh, serin yerlere atmak imkl· Yel 30 dence iken birden 14 
larla pçti. Bizim ilk .-nere vere- Mis Vinol _ Mis V ıek~~l eden. Kilrt taali cemiyeti nını bulmUf, Boğu iskeleleri dereceye dGfmilf ve datfara 
~k aibi prünen alunnmz of· 8-2, 7-5. anhosra: ~Atı~ı umum••! ve elyevm Antakya Adalar, Flurya, Moda deniz ha- kar yaA-aja ""··lam• ... r. -~~ekuil~. &~mdeedeb~~~~l·~pu =~~~~~~~~~~~~~~~·~-~~~~~~~~~~~-

()pn sittikçe bizim hükmüm il· ş k ~lim .Memduh iıtirak etmif. Be· •e ıiriyor, üç ortamız çok güzel ar ta Vazı· yet darbaniler namına da Celadet Ali 
aııl&f&l'ak oymyorlar. Nihayet yir· ve Ekrem hazır bulunmuflardar. 
~i birinci dakikada bu ıayret go- ı· b Kongra uzun mllddet devam 
lünu verdi. Muzaffer fevkalade bir rahim Tali B. ettikten ıonra hiç bir netice elde 
liltle ilk l&JIYI yapıyor. b• b edemeden dağılDUf · tima · · 
I..! 38 inci dakika~•. Niyazi ferdi ır eyanname Marailyadaki cemi·~ ıç: k ·~D 
111r ıayretle kalec181 de atlabp dı· K . ye mer ezm-
tarda hirakara1t ikinci sayımızı neşretti ~en ahare tubesi vasatasile ge-
lcaydetti. 43 üncü dakikada Bulgar Yd.z en parada ıunun bunun f!linde 
lum IOI açıiı yalnız batına birinci ellilildere dıJir mıJ- kalmatbr. 
ıayılannı yaptı. temmlm maldmat Bunun ilzerine Refik Halit ve 

d l~nci devrede takımımız yuka- Şark Vilayetleri umum mü- sair yUzelliliklerin iıtirakile Ha-
~~ •taret edilen tekH almıftı. fettişi lbrabim Tali B. neırettiği lepte ikinci bir ictimf yapılpııı
:;:~~ ~tmtf*lb Bulgarlar beyannamede vatandaıJara hita· tir. Burada baza gizli kamıar 
::- biiyuk bır S&Ji'et)e bifha11a ben fU 16zleri sayfemektedir: ittihaz ediJdiji bu meyanda Şeyh 
ı.!r cenahlannı muv~ff~iyetle it· "Vatandaşlar! Saidin oğlu Selihaddine de tlli· 
ı .. ı~~ oynıyorlar. 8 ancı dakikada Bazı ecnebilerin vatan kaçgım mat gönderildiği zannedilmektedir . 

..._ .... •i açılı topa ıtirdü içeri birkaç kiıiyi ele alarak memle- • • • 
~aa ~erdi. Kaleci dıtan çıkmı1tı. krie fuat sokarak sizi aldat· Asiler periıan 
ai ıç topla beraber İçeri sirdi. mağa çalaşbklarını öğrendim. Bu 

F Bu ıuretle. Hı! .ik_iye. olmuıtuk. mllfevvilderden ikisi tutuldu 
ci akat dewenın - • ıncı dakiku cezalarını çekeceklerdir. ' 
. a iiçüncti uynnısı yaptık. Salah:; Vatandaılar ! 

tın, ble önündeki karıqalıkt D ~~iı selen,,... nefis bir tütle a9;,.~ evlet sizin takdir edemediği-
..... taktı. Burulan aonra Bulgar.:. niz derecede kuvvetlidir. Kanu
rnı daha canla batla oynadıkla na karıı gelenleri kimsenin kur
[~kohmuyor. Ve biz daha faz~ taramadığını ve ıizi fenahğa tq-
uozuk ~oruz. . vik edenlerin hemen hudut bari-

Bulıarlar devrenin 20 Ye 23 ün ı cine kaçarak ecnebi himayesine 
C\i dakikalarında aai açıklarm..; sığındıklannı llı d6rt sene evvel 
tYNtile üatüate iki pi yaparak g6rdlinilz. 
ler 2-3 Taziyeti lehlerine çnirdi- Namuslu vatandaılarl 

. · Ondan aonra •enç muhteliti- ltleriniıe bakınız. topraktan 
ııuz bütün çırpınmaama •e aıluttır- çok mahsul almağa, hayvanlan-
~aama ralmen maimi bir tabiye nw çotaltmağa ça1ıpmz, IİZİ 
d • OYD&madriı için bir teY yapama aldatmağa uğrapn ıeytan feat
t' ~llGp vazi7ette_kald~. Ve çılara ~ymayu~ız. Sonra kanun-

• VAKiT .. ın tefrlkas11 ı& 

Yuaıı: S. S. Van Dayn 
-Ne hacet, her gOD yllderce

ıini slrdOfOmOz cinayetlerin bir 
lilteaini giSzden pçirin. Failleri 
bulun-..- ba adamlar muhak
kak ki aptal, aersem bir takım 
bi~arelerdir. Vuat derecede zeki 
bir adam bir cUrllm iflemiye 
karar •erditi ve bu kararını 
tatbik ettljt takdirde neticeyi 
itilerek yapıyor demektir: ele 
.-çmiyecektir. 

- Bir cDrmlla cezamz kalma-
• mlltrimin zekllmdan deji.1 
polWa talibmlipdeaclir. 

-Talih ••. hıtidanazhtın 6ırll .•. 
•Gaevvw ve zeki bir adam talih 
tanımaz. Hayır Markam, bayar, 

• Nıtleden : Ômer Pehm 
fallı cezuız kalan en- 1 1 

k 
'"um er ya -

nız ze 1 mahsul& olarak terli 
ve icra edilenlerdir. Benaon J 
nayetinin de bunlardan olmam 
i~tim.ali yllzde dokeandar. : 
pmd! bunu ~lr kaç aaatlik bir 
tahkikat netıcesinde hallettim 
iddiasında bulununamz ben fik: 
rinize iftirak etmekte mazurum. 

Van• ıustu. C.ıaraamdim ar
k Hı arkuana bir kaç nefea çek· 
ti, •oma : 

- Tuttuğunuz yanlq yolun 
akıllara durgunluk verecek bir 
misalini isterlerse, dedi, hiç te
reddUtsOz tevkif etmek liıere 
bulunduğunuz bu zavalfı kadını 

Ankara, 25 (Telefon) - Ajn 
datı badiaeainde aaileria baflll"" 
da bulunan 1hAn Nuri hakkın· 
daki y~eni malümata · J.Öre bu 
adam Bitliılidir. HarbiyeClen me-
zun Makineli tüfek zabitidir • 
Sivas kongres"nde bulunmUf, 
o zaman Gazi Hazretlerine arza 
hizmet etmiı, fakat KOrtler hak
kıniaki bazı mUddeiyabmn red
dolunmamna kızarak data çekil
miftir. Kar18ı T&rktllr. Asilerin 
b&flllda mÜfİr unvanını tqımak
tadır. 

Yeni malClmat dilerin top ve 
tayyare atefİ albnda peripn 
bir halde yenid~n birçok telefat 
verdiklerini bildiriyor. 

göıteririm. 
Markam kendiaini zor ıapto· 

diyordu. Adamakalb kızmıfb. 
Kn.kilD bir tanda atıldı: 

- O •izin zaftlh kadm dedi
jiaiz haıpa aleyhindeki delille
rimi bir bilaenis. .. 

- Deliller mi? Eter vana 
mahrem olmadığından meydana 
çakmlf demektir. 

Markam 8fkuinden kekeli
yordu: 

- Bir kadın bayle bir cinayet 
ftleyemez mi? Şu halde delil 
dinen ıeyin ne manaıı kalır? 

- Değersiz ıeyler. 
- Me•eli itirafı cibilm et· 

mekte mi? 
- Tabii. Hiç ıllphe etmeyin 

zatea benim de lize anlatmak 
istediğim bu dejilmi idı? ltiraf 
1ahım detenil dejil, ...... al
dmcı hatta hazanda tehlike
lidir. 

-Haydi canı111 aiz de... llaldka
tin ketfedilecejini hiueden bir 

Moda kayı~ yarışları 

\ [Vıt taralı 1 bici ıahllede] 
nihayetinde ifaretlerin haricinden 
geçtiği için evveli diskalifiye 
edilaiiftir. Fakat yal1flarm hita
aunclaa •onra yan hakemlerinin 
de fikri aLnmıı, Galatuaray 
fıtaamın, ipretlerin içinden ge
çebilmeai için Beykoz futuma 
farsat vermediği anlaıılm!J, bu 
zaruri vaziyet karşmn:la Beykoz 
fataaının harice çıkbğı tahakkuk 
etmiftir. 

Bunun Gzerine ilk karar tuhih 
edilmiı, Beykoz birinci Galata 
saray ikinci addedimiftir. 1200 
metre mesafeli bir çifte hanım
larda Beylerb~yi birinci gelmiştir 

Oç çifte mllktedilerde Beyler
beyi birinci , Galatasaray ikinci 

in1an yalan aöylermi? 
- 5aylerya. Bilhuaa oıaman 

ıöyler. Çilnkl tazyik, korku, atk, 
ana tefkati, vicdan, vazife hiui, 
tefabllr, mqlıur olmak arzuu 
gibi bir takım biller ve duyp 
lar vardır ki imuı 7W yere 
ikrara aDrOlderle.-. 

- Ne alAJ Eğer lizİD dedik· 
lerinizi kabul etsek cemiyet bn
ttm mahkemelerini, blltiln bapi
aanelerlai kapat.-n. demek. Öy
leya ortada mllcrim kalmıyacak. 

- Gllzel iJtibraçl 
- Şu baldo 16yleyin bakalım 

bana bir cinayetin failini DUJl 
ele ıeçinneli, ne yapmalı? 

-Ha balon; bu hUlllSta kat'i 
ve ....... bir tek mal yarclar. 
Ôyle bir URl .Jıi biF talanı biça
re adamlar olan ubıta •nııar
lan bunu d.m. ilmtll etani ..... 
itip lca~ Bir ~ 
Gld• •• .nail ..... pmlkolojik 
allmetleri tayin edilir te hu •· 
llmetler muhtelif qhua tatbik 

bir çifte lodemzialerde Beyler· 
beyi birinci A1bnordu ikinci, iki 
çifte bammlarda Beykoz birinci 
Beylerbeyi ikinci iki çifte dirsek 1 
yarııta Galatas~rav birinci, 
Beykoz ikinci, Oç çifte hanım
larda Albnordu birinci, Beyin· 
beyi ikinci, \ifte kıdemaizJeryarı· 
flDda Beykoz birinci,Galatasaray 
ikinci, llç çifte Kıdemaizlerde 
Galatasaray birinci, Beylerbeyi 
ikincllitl kuanmatlardır Her 
zamankinden siyade •aadal 
ve mot6rlerin yanı •abauna 
girmeleri ipret dubalanmn 
yuında, içinde zuma ile dilm
belek çahnan koca bir salapur
yanın dolaıması yarışların kıs· 
men zevkini ve intizsmını bozdu. 

1 

olunarak hakiki m&crim balu· 
nur. Maraf bir ıenayii nefise 
mOtetebbilne bir tabloyu g&
tererek " bunu kim yapmışbr ? " 
diye sorun. O , resme dikkatle 
bakar. Tablonun buauiyetlerinl 
161den geçirir ve dftflalr. "Bu 
eser teluaik, renk, bulut itibarile 
ne gibi bqkalıklarlar gaateriyor. 
Yani Mikel Anj'ua, Rubena'111, 
Veronez'in, Tentore'nin husuai· 
yellerini haiz mi?" derhal kara· 
nnı verir ve ıunundur, der. 

- Bu iıler karlflk ve derin 
HDat bahisleri... Sizia aılan 
miullerinize mnkabll benim 
eliqıde bir •llrll delail ar. Bir 
ıtırft delall ki « Benson'nun katli• 
nam cinai tablonun bu ıenç 
bdm tarMmclan meydana 1..e
tirildiğini pek gtızel isbat ecll· 
yorlar. 

- Ba delaili sayabilir misiniz? 
- Hay hay, memnuniyetle ! 

Evveli tabanca abldıjı zaman 
kadm evin içinde idi. 

_,, (Bitmedi) 



Fazla istihsal 
buhranı 

Bizim rakamlar mı, 
onların mütaleaaı mı? 

Meşhur Fransız muharrirlerin- Zaro ağa bu yaşından ıonra 
den (j. H, Rosni) hali bazll'da kocamış bir kurda döndn, rast 
btitün cihanı istili eden iktisadi gelen Avrupa gazeteleri kendi· 
buhran hakkında ıayam dikkat sinden bahsedip duruyor. Bu, bir 
bir makale yazmıştır. İktisadi buçuk asırlık ihtiyar hakkın· 
cihan buhranının ancak milletler da ilk lince kem s6z söyleyen 
erasırıda mütekabil taavlin iJe ve kendi-ini 98 yaıma 'indiren 
tahfif edilebileceği noktai naza· Yunan gazeteleri oldu. Eğer bu 
rını müdafaa eden bu makaleyi knçnltme çok yaşamasi arzusun· 
aşağıya dercediyoruz: dan doğmu,sa teşekkür ederiz. 

"Rusya noksan istihsalden muz· Yok, Zaroyu yalancı çıkarmak 
tariptir. Garbi Avrupa, Cemahi- içinıe doğru değil. Zira, Zaro 
ri mütefika ve Arjantin cümhu· ağa yalan söylemesini becerecek 
riyeti ise fazla istihsalden ıztırap derecede akıllı olsaydı bu kadar 
çekiyorlar. Böylece görülüyor ki uzun yaıar midi? 
fazlalık ve oksanlık • her ikisi Ayni meseleye dair bir lngiliz 
muadil olmasu bile • az çok mll· gazetesinin mfiteliaları tuhafıma 
ıabih neticeler verebiliyorlar. gitti. Çünkil biri 125, diğeri 

Şüphesizdir ki az gıda bulan 169 yaşında ölen iki lngilizden 
Rus adam akillı karnını doyuran bahseden bu gazete, Zaro ağanın 
Amerikalıdan çok azap çeker. 156 yaşında olduğuna inanmak 
Fakat Amerikada da miliyonlar· istemiyerek «Türkçe rakamlar 
ca işsiz adam var. blı- az hayali olurl»diyor. 169 ve 

Milhim olan şu noktayı da ka- 152 hayali rakam değil de,156-
yit ediniz ki, fazla istihsal yalımı mı hayali rakam ? 
fabrikalardan çıkan masnuatta Bana öyle geliyor ki Türk ra
değil ayni zamanda mevadi zira- kamlan değil, Deyli Meylin mu
iyede ve bahusus buğdaydadır. hakemeai biraz hayali 1 
Arjantin, Kanada ve hatta Cema- !l..opbc. j41te 

pq n m •ıı-1-..-•1 •• • - ıı ••ııtı• .. ımuumınuuttttn 
hir müttefika mahsullarım zor sü· .racılan da, hakir Avrupa kar• 
rilyorlar. Bundan bir buğday daılan gibi mağlubiyet denilen 
buhram husule geliyor. Böylece nesneden nevalelendiler. 
milyonlarca Asyalı ve Ruı ğıda- * 
aızhk azapları içinde hvranarken Bir nokta daha. Istibıali tez• 
( son on iki ay %arfmda 6ç mil- yit etmek, ifçiye aynı zamanda 
yon çinli açlıktan ölmiiftür) ve istiblikini tezyit vesaitini temin 

hatta Avrupalılar arasanda bile ma eylemek büyük ve insani bir 
işet müşkülatma dilçar olanlar formllldfh. Maamafib mubalağa e
varkcn satılmayan cesim buğdaz dildiai takdirde bundan münasip 
atoklan mevcuttur. Bu vahıice· bir netice elde edilemez. Zamanı 
aine bir "Paradoks,, gibi gözük- hazır mihanikinin fevkalade kuv· 
mUyor mu? veti, hatten füzun bir istihsale 

Amerikan nazariyesi iatihaalin müsaade etmektedir. Fakat eğer 
elde edildiği cerecede istihJikin bu istihsal ilmi bir derecede 
tezayüdü şeklicde kabul ediii- tezayfit etmezse buhranlarla ne· 
yordu. Bu nazariye görünliıte ticelenir. Jstihliki tecavüz eder 
nekadar güzeldir! En arzu olu· ve ordularca ameleyi açikta 
nacak ıey iıçinin iıtira kudre· bırakır. ÜcreUeri mütemadiyen 
tini yani refahını tezyit etmek fazlalaştırarnk kafi değildir. Bu 
değil midir ? tarz umumi bir pabaltlqmağa 

Filhakika Amerikalılar vasati aevkeder. 
hcsaple diğer insanların kaffesin· Bundan baıka ihracatın az 
den fazla refahtan müstefittirler. çok tesiri varsa-ki zamanı hazır 

Maamafib bu, Amerikada aefüler aanayiinin kısmı azamı ihracata 
yok demek değildir. Ancak bun- tabidir - ücretin fazlalaıması is· 
Iar nllfusun heyeti mecmuasına tihsalatın mahdut bir miktarının 
nispetle bir akalliyet vilcude ge· harice sevkolunabilmesini intaç 
tiriyorlar. Daha doğrusu düne ettirir. 
kadar bir akalliyet vUcude ge· Bilakis ekseri ahvalde Ucuratı 
tiriyorlardı. Bugün buhran- fazla yUksdtmeksizin amelenin kuvvei 
Ocret alan bir çok kimseleri dar· iıtiraiyesini fazlalaşlırmalıdır. Bu 
beledi. Bu da ispat eder ki A- mesele gayet nazık ve ekseriya 
merikan nazariyesi hesapla tat- na kabili haldir. 
bik edilecek bir nazariyedir. Mesela lngilterede madenci-

Amerikalalar bir taraftan ken· lerin ücurab nisbeten ynksektir. 
di icat ve imal kuvvetlerinden Fakat bayat bahalıdır. işsizler 
diğer cihetten memleketleri ar- daha az ücretle şerait kabulden 
zının feyyazlığından husule gel- istinklf ediyorlar. Hükumetin 
me zenginliklerine mağrur ola- itıizlere olan muavenetinden istifa· 
rak nazariyelerini taflane bir if- deyi tercih ediyorlar. Bu mua
ret ile tatbik ediyorlBI'. venet ise ancak noksan yemek 

Onlar fazla isthaal ediyorlar ve noksan giyimden başka bir· 
ve fazla istihlak ediyorlar; yani şey temin etmiyor. 
iarafta bulunuyorlardı. Bir lata· Hulisa: istihsal mes'eleıi 
tiatike göre senevi elbise, ağ- gayet muğlaktır. Umumi rekabet 
diye , tütün , otomobil alcit ve bunu daha içinden çıkılmaz bir 
aaire hesabına yliz milyar Frank hale sokuyor. Milletler yekdiğe· 
sarf ediliyor. [Rivayete bakılırsa rine tamamen merbut tur. Cema
Amerikalı dilenciler bile ikişer hiri müttefika bile harici mliı
üçer birleşip birer otomobil te- teriye muhtaçdır. Anlqmak icap 
darik ederek bu otomobille yol· eder. Halbuki daha bu noktaya 
larda esaııa ve para dilenirler• yanqılmıyor. Ne kadar aamiml 
miş ! ] bir el uzatsak timali garbi ve 

Böyle umumi bir ısrafa dünya- cenubu garbt komşulanmız 
nm en zengin memleketi tabam- dif gliıtermektedtrler. Beride 
mül edebilirdi. Her f~ye rağmen Balkanlarda, Lehistanda, Maca,
inhidam wkua gefoli. ristanda Ru.syadaki vaziyete ne 

Amerika sanayi aleminin palaY- diyelim? 

SÜTUNLARDA 
. SEYAHAT CENNET 

• .. . 
Bir bel&dan kurtulu

yoruz! 
FEDAYILERI - .. -= Yızın:OHCU.?lıu= 

Salahattin hükmetti ? A iman kimayegerleri sun't 
mncevher yapmıya muYaf· 

fak olmuşlar. Dünya piyasalann· d k T " 
da şimdi tonlarca taklit taş var· ' Biriniz ölecek, biriniz gi ece • ,, 
mıf. Bu haberi okuyunca bilmem - 96 -
niçin sevindim. Pahalı tqlara, _ Balebek emiresi t Sizi kaçır· lahattin üzerinde derin bir teıir İO' 
kıymetli madenlere ötedenberi mak için hazırlanan tertibattan ha ra etti, fakat Sultan birdenbire gef 
kinim vardır. Hem galiba kin beriniz var mı? §emiyerek iki karde§İ ıonuna Jia• 
keHmesinin de yeri bu değil. - .A.li. ! dar imtihan etmek ve bu fıraattaJS 
Mücevherleri, kinimi kıskanacak - Siz buradan kaçmak emeli· istifade ederek Melikenin bu i1'İ 
kadar küç6k görllrüm. ni besliyor musunuz 1 gençten hangiıini sevdiğini ayni 

ilkin ıevincimin sebeplerini Melike kııaca: zamanda bu iki kardetin her1 

b l Ş. d" dü n dük - Hayu, dedi. ke• tarafından takdir olunan feda• 
u amamııtım. ım 1 1 0 

- Daha sonra Mesrure dinlendi, karlıklannın derecesini anlam.k 
çe, bu sebepler bir bir mantı- 0 da doğruyu aöyliyeceğine yemin iıtedi. Onun için Melike sözlerini 
ğlmın adesesi içine girip beliri- etti; ıonra Sultan ona ıordu: bitirdikten sonra ona dönerek: 
yorlar. - Bu kaçma itini hazırlamağa - Balebek emiresi ! dedi ••• Bıı 

BunJan ikiye ayırmak lizım. i9tirak ettin mi? iki kardeıten suçlu olam ceza gör~ 
Biri ferdi, 6teki ıçtimai:lir. Ken· - Hayır. cektir. lkisi de ıuçlu olanı tarih brı 
dime ait olan kısma ehemmiyet - Bu teşebbüslerden haberin surette itiraf etmediklerinden ara# 
vermiyorum. Fakat tesirlerinden var mı? larmda kur'a çekeceğiz. Kur'a bati 
kurtulduğumu da ileri ıüremem. - Asla. gisine isabet ederse ceza ona tal" 
Evet, ben elmasla çakıl arasında Bunu müteakip katip ayağa bik olunacaktır. 

kalkmıt, bütün tahitlerin dinlenil- Sultan daha aonra adamlarnı• 
fark görenlerden değilim. Sonra diğini, arbk sultanın hüküm vere-- dan birini çağırmıf, ona batkaları-
bunları bir gün pembe bir ku· bileceğini söylemişti. nm duymıyacağı derece yavaı bir 
lağın ucunda kibirle ıallanır, bir Haldun bir söz söylemek için kaç söz sö~lemit, bu .adam dı!ft:11 
başka gün güzel, beyaz bir ko· müsaade istedi: çıkmış ve bır kaç dakıka sonra eluı 
lu, adeta kıskanç bir ihtirasla - Verilecek olan hüküm ban- de iki kutu bulunduğu halde avdet 
sıkmış görmek te gücüme gi· gimize kartı olacak? Ölü ve diri etmitti. Kutuların her biri ipektetl 
der. tnce, zarif bir parmaktaki bütün ıahitler yalmz bir ıeı duy· bir bağ ile bağlı idi. 

YUzUgy ün yUkten ne farkı vardır duklarım tesbit ediyor, fakat içi· Sultan kur'anın nasıl çekilece" 
mizden hangisinin sesini duyduk· ğini anlattI: 

ve yumuıak, bileklerde gördU· larrnı tayin edemiyorlar. Mücrim - Bu kutulan!\ birinde mel"' 
ğfimllz bilezikleri kelepçelerden olmıyan bir adamı mahküm etmek hum Emir Haydara ait kıymetli 
niçin ayıralım? Bu milnaaebetaiz zannederim ki, doğru değildir. mücevher, diğerinde tam onun sik .. 
şeylerin başka biç bir kusurlan Sultan tekrar sordu: letinde olan bir taı parçası vardITı 

olmasa bile yalnız kadın gDzellik- - Batka bir diyeceğiniz var Balebek Emiresi bu kutulardaJJ 
!erini yer yer kapamalan onlar• mı? her birini amcazadelerinden biri .. 
dan nefret için yeter. - Hayır. ne verecek, merhum Haydann mÜ" 

Saydıklarım kendime ait şey· - O halde dinleyiniz. Emir cevheri kime çıkarsa ceza onun na" 
!erdir. Herkesin böyle düşllnme- Haldun ve Emir Zeydun, sizin işle- aibi olacaktır. 
sini istemiye hakkım yok. Am- mek istediğiniz cürüm çok çirkin· Bu kur'antn çekilmesi n ticesin 
ma ikinci 'Sebebin kökleri bu d_ir. Siz. c~hadımıza İ§tirake ve b~- de, hiç olmazsa Melikcni~ bu iki 
t raklara daha derin dalmış, zımle bırhkte harbe karar verdı· gençten hangisine merbut olduğu 
cemiyeti C:laha temelli yerlerin- ğiniz halde muharebenin devam meydana çıkacak, ve bu mesele 
den sarımlfhr. Bir yüzük, bir ettiği bir zamanda kaçmak istedi- halledilecekti. 
knpe, bir kolye, bir bilezik ba- niz. Bundan b&Jka bizim ordumu· Fakat Melike kendisine yaptı-

zun zabitlerinden birini iğfal ede· nlmaaı iıtenilen bu iti yapmak İl" 
zan bir yuvanın damına yddınm rek ve ona rüıvet vererek Balebek temiyordu. Melike tekrar ayağa 
gibi dUşer. Bu taşlar ve bu ma· emiresini kaçırmak istediniz. Harp kalkarak rica etti: 
denler yüzDnden kimbilir kaç ai- eınaaında bu cürümlerin cezası i· - Beni bu iıten affediniz. Be
lenin saadeti bozguna uğramıı, damdan başka bir şey değildir. Q. nim elimden ba,ka bir el amcaza
kaç yavrunun ömrünü karartan, nun için içinizden birinin idamına delerimden birini ölüme ma.hkılm 
alnına lekeliyen facialar kopmuş- hükmediyorum. ötekini de ıerbeıt etmelidir. Ben çocukluğumdanberi 
tur!... Gerdanlıkların zaman za· birakıyor ve onu maiyetimden ih- onlarla beraber büyüdüm. Kaderin 
man namus boyunduruğu haline raç edijr~rum. Mahküm olanınız kör kdıcr, onlara kartı benim eliın 
girdiğini hep görmQşUzdilr. in· bugün gurup amnda, cürüm irtika· le kul1anılmasın. Onun için b~ it• 
san, tütlin gibi, esrar, ispirto hına tahsis olunan saatte idam e- ten affımı niyaz ediyorum. 
gibi kendini eritip bitirecek ıey- dilecektir. Diğeriniz de bu akşam- Fakat Sultan onu af fetmemif, 
leri niçin buldu, bilinmez ki!... dan itibaren orduyu terkederek is· ona bakarak: 
Bu tatlar da işte onlar gibi :ıa· tediği yere gidecektir. - Balebek emireıi ! Biz sizin 
rarlı varhklardır. Şimdi fen, Haldun sordu: buraya gelmeniz, ve aramızda bu-
bunlann asırlardanberi ilstnnde - Hangimiz ölecek ve hangi· lunmanız için azinı fedakarlıklar 
oturdukları una.dirlik,, tahtına miz gidecek? ihtiyar ettik, size her türlü ikram• 

- Hakikati siz biliyorsunuz, d.a b~l1;1n~uk. Bun~nla bcr~be~ ıi• 
taklit damgasını wrarak kıymet- hanginizin mücrim olduğunu itiraf zın bızı bırakıp gıtmek fıkrınde 
lerini tekmeledi. Yana değilıe etmek size düşer. olduğunuzu biliyoruz. Gerçi ıiz ve 
bile pek yakın bir İ•tikbilde si· _ Biz bir fey itiraf etmedik, sizin maiyetinizde .huh~nan ~u ka
yah inci ile zeytin çekirdeği fakat mademki biriıniz ölecektir dm hazırlanan tertıbat ıle alakanız 
arasında ayrılık gaY,r1lık kalmı· ben daha büyük olduğum, için b~ bulunmadığını söyliyoraanız da bi
yacak ve insanhk eski bir bela- cezanın benim üzerimde tatbikini zim kanaatimiz bunun hilafında· 
dan daha kurtulmuı olacaktır!... istiyorum. zim kanaatimiz bunun hilafında-

Se«IJCIA Demi~denberi ağzım açmıyan dır. F~k~t _bütün~~ itlerin mubak· 
__________ ,,. _ Zeydun ılk defa olarak söz istedi: kak kı ıızın emrınız ve kumanda• 

Amerika ve Hindistan ve §U sözleri ıöyledi: nız ile yapıldığı meydandadır. Siz 
- Biliyorsunuz ki merhum e- istemeseniz ve muvafakat etmese• 

Taymisin verdim malumata H d · b ·b· t rtı'bata t d"l 0
- mtr ay arın mücevheri bende i· nız u gı ı e cesare e ı e-

göre Amerika Ayan azasından di. Onu benden ba§ka bir kimse mezdi. Siz bu suçunuz mukabilin• 
Mister Belen, Amerika Ayan veremezdi. O halde bu cezayı be· de emrettiğimiz vazifeyi ifa ede-
meclisine bir takrir vermif ve nim çekmem icap eder. ceksiniz. 
bu takrirde lngilterenin Hindis- Sultan Salahattin batta olmak Demitti. -T:V-· .. .,..,. 

tanda itisafkarane hareket üzere mecliıte bulunanların hepsi Melike bir lahza önünde duran 
ettiğini söyliverek, Kelloğ misa- iki biraderin bu tehametini takdir kutulara bakmıı, ıonra gözlerini 
kını imzalıyan bir devlet tara- ettiler. yu.mmuf, kutunun birini bir eline 
fmdan bu kadar pyn insani Balebek emireıi ayağa kalka- ötekini diğer eline almıt ve ellerini 
hareketler vuku bulmasının teleh· rak istirham etti: uzatmı§b. 
hüfe ıayan oldugunu söylemiştir. - Bu iki genç benim amcazade . Haldun ile kardeıi sıra ile iler
M. Belen bundan sonra Ame• lerimdir. ikisinin de affım rica e· lıyerek her biri karıılafbğı kutuyu 

rika hariciyesinin bUtiln 0
1

ufuzunu diyorum. Bunların büyük ve faya· almıştı. Melike12in ~ol el!ndeki ku-
k ll k H. d' ta b Ik nı iftihar hizmetleri vardır Hatta tu Halduna, sag elındekı Zeyduna u anara ın ıı n a ınm · · b · · 1 ı d kta 
h k k t "ne h onlar sizi bir defa lsmaililerin süi ısa et etmıftı. Kutu ar a m ı. n u u unu emı ça fmatnnı M l"k ·· ı · · 
talep eylemiıtir. ku~ından kurtardılar. Daha

1 1e~el s~k~a tl e ıbeeklgoz. et~ını açmıı, ve 
. • bcnım hayatımı onların ka e erın· ıu une e emıt 1. 

Taymıı bu milnasebetle bı~ den halis etmitlerdi. Şayet onların iki kardeşten biri de akibetle-
baı makale yazarak bu hattı ıuçları varsa affedilmelerini niya.ı: rini anlamak içiıı zerre kadar telat 
liareketin dögru olmadığım ediyorum. göstermiyordu. 
kaydetmektedir • Melikenin bu ıözleri Sultan Sa· (Bitmedi) 
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D. Demiryollarında ( .. VAKiT ,. iN Se;HlR HABERLERi ) 1 VAKiT 
Edirneye Aneksartitosun küfürleri :u1 

7-c..ı-•""JO Tenzilatlı tarife 
"'! 

dahilde Harlçt• 
BugGndenitibarentat- Yunan toprağından geç-

bik edilmete baıla- meden gidecek hat. 
nıyor Yunan toprajindan geçmeden 

Bu rum gazetesi Hronikaya çat· 
maktan vaz geçti 

Galiba Pat,.ikane araya girmiş! 
De.let Demiryollannda nakl- Edirneye ıitmek için yapılacak 

edilecek zahire Ye un için ten· hat hakkında Nafia Yeklletile 
dlth tarifenin tatbikine buğGn- Şark demiryollan tirketi arumda 
ti• itibaren baflaaacakbr. devam eden mllzakereler ilerle-

Ba tarifeye g6re Anadolu - miftir. Yakında mtızakerat bite- Rumca Aaebartitos pzele- oğla, batlln bu ittihamlara mute-
Batdat hatb &zerinde 1000 ki- rek derhal batbn intamna bq- aile, Hronika ıueteli aramda dil bir IUl'ette cevap vermif, ve 
lometn meufede bulunan bir laaacakbr. Aydın metropolicliaia mahut liyul bu hllcumlann kesilmesi, Anek· 
iltuiyondan Haydarpqaya sevk· makaleaiaden dolaya, bqbyan artitoa ıazeteaiııin idareltane-
eelllecek ulıire, eski tarifeye Devlet Bankası mDnakqa, ajar aajmeler teaU llne aak aak ~dip gelmefe de-
••• Jbde otuz alb tenzillta edildikten. ft citten pyam dik- vam eden ve bu pıeaelede çı· 

tabi olacaktır. Bundan maada Si- 4 ay sonra faaliyete kat ıafbalar rlfterdlkten ._,. jutkanhk roltlnll oymyaa Ay· 
na battmda da •o SO tenzilit geçecek. kapandı. Anebutitom gazetesi, cim metropolidinin bu hareket· 
ppalac:ak Ye tenzillt herhan~ Devlet bankaaımn tqkiline Ketit oğlunun Hroaika gazete1in· lerden mepedilmeai için Rum 
bir i.tuyoadan Mersine yapıla- ait hazırlıklara baılanlDlf kanu- de, Aydın metropolidhaia maka- patrikiain mOclahale ve taYaua
ak nakliJ&ta ela tepıil edile- na tevfikan tqkil olunacak mu- leaini tenkit ebDeUl bir tilrltl tunu talebetmiftir. 
cektir. vakkat heyet için Başvekilete hazmedememif. Ketil ojiu aley- 'Anlqdan, patrikane bu ip 

--~~-- tezkere yazılmlftır. Bankaya ait hinde gayet pdjetli makaleler mtldahale ebnİf olacak ki, iki 
Antrepodaki ıirkatler eaaalann ıür'atle ikmaline ~- yazmJfbr. Aaebartit• bu ma· pdOr, Aaebartitosun 0 fİddet-

r""1dlud llerUyor, ip tılacak ve banka takriben 4 ay kalelerinde, Keeil otlama, Tllrk li bllcumlan ve bionetice Hroni· 

"

,_,,._ balıındu aonra faaliyete geçecektir. ıazet.,.e akıl ajretmek, den •---- ak bel 1 • k--n • 
~ · E vermek, R .. akalliyetiaia bu- 1U111111 m a e en cmumlf o-

Saa plercle teJırimiz Rıhbm cnebi Vapurlara buz laakanu nea'e kaUclflNk, ldiaeye hyor. Yalnız, Anekaartitot ı•· 
flrketi aatrepolannda lunazhk· • • Ye rlelaJI nabaaı,eye bqı lall;r- ıetelİ, Seıasinot mecliainin 10D 

1um artmum siren zabıta tid· fllÇln Verilmez'/ metaiıJik ıa.t~ Tlrk mat· ijtiawnda Aydın metropolidinin 
MtJi bllaldkata baıl•mlfbr. Bu DilnkO refiklerimizden l»iri buabm patnlwae ...,.._ lat· mableai meseleaini tetkik ede-
dlmlecl• olarak bet sDnden- limandan trwit IUl'etile geçen lartmak, bak .. uldhb tahri- rek metropolidin hattı hareke
... --- eden tahkikat neti- vapurlann buz iltedilderiai fe tauuut ederek auette tilli takbih ettijini tekzip edi-
11ıdıtde Ali Ekber efendiye ait ve buna mukabil yiyecek. içe- bahe•kla ittiMil etmif, ve JOl'ft Siaot meclisinin blyle bir 
elap bir antrepodan çalınan cek sibi ihtiyaçlarım ......._ hak'-.. - .a.. .. ~ m---•e ile kat'i-en m--• ol-
15000 lira kıymetindeki ıecca- alacaklanm bUdirdikt.iai fakat..... ..... ........ .......... CiMii ;/;/ vnua 
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Bu geoekl Ar 
Fırt1114 (3) lil1ı 

Gane,m tlolafu; 4,50 - ,.,,.,, t 19.31 
Apl """"°: 4,59 - ,,,,.,. I 2/,01 

Namu yaJdtlerl 
w.aa O....._.~ r ... ~ 

J.cM ıa.ıı ıt.11 ıuı n.u 1;a 

B1111aı 

P.ap rllzgAr poJl"&I 
esecek, bava açık ol.cakbr 

D&n hararet ızamt 28, ... 
garf 20 derece idi. 

Radyoı 

,Bu akeam Ankar..-
R11ase0 dlmhar muikl _,... 

aut 19 bando 
1 - Vagner: Uverdlr rfJIUL 
2 - A. Toma : Fantezi Hamlel-
3 - A. Toma: dana Kukab-. 
4 - Lenu: Poporil Ulbembarj. 
5 - Gatti : Polka grimeo. 
6 - Mozar: MUl Türk. 

..._ llakkmda bazı ip uçlan buz fabrikuı idare.......-!~\. ' 1 ~-=·=Hi0alk==a=11=-=·=·=;•;•;•;K;";if;r,.;•;;•:=IL=:lfmli:::::"1::&11:Y:;Or;;.;::;:~=::=;== 

.w. ..tilmiftir. te~ ~ lhh'r':b-" ıc,pı- !f I 1 Günün müzaJecle 
8a tahldlrat btltün ·=~- GiüY~~:.,et eclef erıoek ~ Meml•ktttt• VAklT KQ9Qk haberler ve münakaaalar• 

nk'alanad• ..1 • • ~ '° 9'1l '1 "--'ar\at • sa'\\) bil L h b k J Yeni T&pur - Seyrisefain idaresi- • Galatada SuJtanbayzıt mahal· 
.~..... ~ a0trel>°~: eclece\c.a\t aerececl• katD\af11' -• 1 a ~ete a JD. nln Felemenkte tetkik ettiği vapurun leıf, köı;pUrcil sakatında JJ-13 numa• 
~ ~'f,.et ele ıııau-- tDl'lac clat ıo• · V matluba muvafık olduğu anlaşılmıştır. rıh Salane kapısı ve IS ill 99 Ü9 

tlla\a ~~:~~t tar\~~e"'e~eıı \Uh:.,. t\r .. ~~~~'-ec1eı\'f.o .L .ri A - Ja il LLI .1 k Darllbeclayide - Darülbedayi dükklmn nısıf hissesi ihalei evveliyell 
-.~"cıu ıovt" ·• ~at- kn,\ c ~ıu :.Aa.t-vu ya 1'91 e uırıeflp 1 O· kadrosuna yeniden 'l artist illvesl ka· S. 14-16 da İstanbul dx..tu .. ,.n J cra 
~~ ~~ ~eje ~ "a~ , "a~~~ ~-~öl~. idtanltlllflll'. menıurlutu~Jloaye ı~q'! 
~ ~ a;:.ı.r o\t - ~üı.eıCf )aJacak 'l~I ,erlrln ~ ia,.... Namzet .-...ı.r - Şehir mec· A Postanenin morosildetll nüll· 
tı• _:.~.ı~· --ei!e\ ter':i~:=e\\e 1u~ u..lab !.°!;. 11e~r Uaine tza olmak için mftracaat eden ha- yat mUnatuası sut 15 de yapılacat. 
·~.se» ....-- .e .... - -'- ene . D" L-L!- L-b· • • bild" 111mlann miktan fayaru diklcat derecede A Küuhya Karabisar yolunda ya· 
~u o\cl•"'1'\l üe "'"\~ bu 1 -Alile •laak••Ylik- ıyan11e&..- ma1111 ınmız .. çoialmıştır. pılacak: otan porsuk çayı köpriittilriia 

_...,.... 'o\\\\» aıııe\~. \Oto\ıl'a\a~ lı5an veuild •s.7~ te, ri7&,.da, çok feci bir cinayetin Kartal elektriti - Kartalda ya- kapalı urf1a münakasası: saat 15 dta 
9W.-. ıeclil• ~ l~ 'ou\09 ~- lhle elllll J.8.~ rtJ muhakemeli bitmif, bir bclmla plan elektrik tesisatının dün tecrübeleri evet nafıa veklleti mitsteprlıt ma-
a~ :.\,.\r.\arcla Ameleri. -.. ı a yor ,,. erkdl. . damlarma b yipdmı111r. kamı. 
.,-~l/,.t~ AJ ... Mıfaa .. ....,. iatatiltiie ,are il' ~- 1 rar Ye- Memur almmayacak -Polisteki A Emllk satışı: Emniyet sanda· 
....aı .,~ L, · milzeler varidab seçea rilmiftir. münhallere. tlmdilik memur alınamayacak· tında saat 16 ya tadar. 
-.~ ıc" · b ti 30 b. lir f Kadmm ismi Manadır, Ollna• A Bot fişe. sandık enkazı, klre-

JC PUS ' 'eneye ma e e ID a az• niyenin vnkan Zirke a. ... -: .. de tır . mit, kur•11n tapa ve taf S&bfl· Galata ar .--._ f' , ladır. ı- _,,_ Meyva ihtikln - E:uanet bazı v-

r -0- oturuyor. Erkek a,.U klyde otu- dütklnlarda mef''I ibdkln yapıldı1tnı Küfeli hanında ispirtolu içkiler inhl· 

BU sene ına • Pal<et tarifesi :.!'t:~ .!';'Z; ~ törenk buna mani olunmasını bildirmiş· san ;:n;;::~:ıas. ei~ _ YUbet 
'7Cl'!'\~l: R Devlet demir yollan idarea dr. mühendis mektebi mtibayut komla· 
J - ikili birlqetek Ha.._ kom• Arpa ıelmiyor - Arpa fıatlannın yonu. S: l'-
.to·-' ~ok. bu paket naldiyabnm gllnden pe Ali .J.1- M-L--.ı.I! L!-~ ta-1· b k d .. ,_ . 1 .. .. d k 1 .... ı f Al\Dn 1.1 ~- ...- ... Vl5... .....- ..- •-- ...- u sene ço uş,un oması yuzun en A 16000 i o 1 ... a ve -ru"" aı• 

~ıtri ucuzca artbğlm g6rerek yeni bir tarife baıpna wrank alcltlrm&iler, par- Trakya tilccarlan nakliyat imkAnı göre· lo taze sebze - 3 üncii kotar· 

Yiyeceğiz tanzim etmiftir. Blltlbı hatlara çalıyarak evin içinde bazariadfk• memektedir. du saan alma tomiayonu. S: 16. 
tamil olan bu ucuz tarifenin lan bir kuyaya abmfl... A 226 talem ubbt ecza m!lna· 

Jç pdenberi Trakyadan tatbikine Ajutoa bidayetinde Bu ~ler e,penen ciaa1ete Köhne paralar lwaa - Dedet demir yollan HaJ· 
.fe}arimbe kaYllD karpuz aaJdi. bqlanacakbr. 1ebep oLm ... .m lllep'8 m&Da- darpafl magazuı mUdiirlöğü. S: g, 

b L •• ı ... - ..... • Dk ah-' •--- d B'-•Lın -•ı-..a_ -L .. A Sanlık camh ve aynalı do'-'-.- ,. _,.._.. ... • m •uı --<>-- sebet bir 11· içı0a Aclanaya P en cu" '"""nu~ ,,_A -.-

lab .... m.-..ıe ıetirillDİf, Zirai ha yat Melımeclin pybul>eti emunda kalm11tır :_.~~~~u~:!.k~ı::_da. ~h:;_• 
11 ...- karpuz hemen aabl- Memleketin zirai hayab hak· baııl•mıt " az zamaa içiade Ziraat bankam kiplerinde her A Müteferrik elbiselik kumq-
IDlfbr. T11ccar bu ıene Edirne kında ticaret bona•na her ton bllttıa kay ballmun dedikodulu 1ab 1Gnlerl yapılan elki enaki tar - Sul~n hamamında 46 numa· 
" ........_.. mahaultbı çok muntazam mal6mat plmektedir. bir menuu haline girnı!ftir. Bir aakdiyenin degiftirilme muame- rah Atar R fik mağazasında. S:l2-1'-

olclatmna ftatlarm g&rOlmemİf Buna gire muhtelif mantıkalarcla mllddet IOlld Adanadan dlnea lal azaldığından halkın elinde Sinemalar 
1 

•enc:ecle acadayacapu 96yle- zirai vaziyet fUdur. Mehmet ita •terayı afrenaia, yn'tik para pek u kaldığı an-
illekteclir Edirne: Batlarda hastalık de- &kat balla cleıtaal iaumamlf, lıplaaktaclar. Alkaur - Pariate b1holu 

• vam ediyor. Oztımlere karapap1- k.,.claa IOl'•Uftar. Hana &kiden pde 25000 lira Alemdar- Atk ayumu 

1 1.3.-•--•--, -ldenl--r 1 u denilen bir kurt ara olmu.- ilk srtbaiude ialrAr halindedir. miktannda para tebdil edilir- Bepktq HiW -Beyu a11..-
- Ut:"K',...,•j 1'•' ... • tur. iftiralardan babaebnekte ye kea- Ekler -Val&or eaaba••ell 

llanilya ticaret mtlmeaili- Konya: Mabauı bereketlidir. dinia ula ibaaet etmediiiai te'· ~=== ı-B bin lira EIJ.amd -Seadet yola 
1Dfa fe1arimize pimiftir. Yana Buida1 tueleri iridir. Her ta- mia et.ektedir. Mwle harada Etaval - Tahtelbahir 44 
Ankara,. ıtdecektir. rafta huat faaliyeti devam edi- belki kapaaabllecektir. ~~t Kapatılan kolza fabrikası Franm - Karmen 

yor. mwle blyle ....., •• Haclil•• Orta ka..de kolza yam ım· al Melek - Hayal ye bakibt 
• Nafta nkAleti umumi it- K _.__ v' •· O ·~•• 

I• mlcl.__ Fehmi B. Çatalcaya • aıta'!lonu: Elma, armut •e ce- bir ıthi tamamen me.,,claaa ~- ed• bir fabrika ııhhl ıeraite opera - ç ı.,-
uıv mlercle bir kurt tahribat pt>ı~r. capn ve koc••m bllblltGll ku- di • d Şık- Cenup yolcalan 

sftm1ıtir. Ulukıtla: Harman faaliyeti bat- clıramıyacaı- taluniıa ed• Hav· nayet etm ğin en emaaetçe SOreJJa Kadska,•SiJam 
· lamıfbr. · " ltir .... lplnna korlumma kapab~Jfbr. Fabrika uhi~i- iL; _____ _. _ _. ........ 

Hendek: Havalar .ı.u pn,.. aııla~or •• bitin ba ... emaneti protesto ederek tazmı- Susuzluk tehlikesi mi? Hanımefendi, 
leta•balda, HaftPll Elek

trik " TetebblAti Sinaiye 
Tlrk ADoaim Şirketi, BEY A-
Zii 'TA ELEKTRiK EViNDE 
2' TEMMUZ 1930 GONO, 
SAAT tS/30 DA verilecek 
ameli ~ deninde ltltfeu 
buar ~ riea ile keaW..., .,ıer. 

ttlttlnlercle akbeaek b••"lı kil..,.. ~· ..,. koflc~ bir aat iatenriftir • 
bafladi. . karada ~or: Bedbald ko- -o- y ...... tetkQratta lark ÇS ... 

Samsun: Tarlalara anz olan ca11 ildir••• Et ucuzlıyacak mı ? 
çekirgeler mantar ~- Ba biw ,akanla ifaret elti- e. ... lıavalarm •luit ... ulkala beatlerimle ..,.. 
keneli kendileriae lllyoriü. tim ııldWe ıtatWk eclli7or, ffay. pm.i Emrum " haftliliad• mldıiı te1blt eclilmiftirr 

ft hiç titremed• lfa1a ile .._.. ....... ·<lk&mz • d artbrmlf Hanlar daha br" mlddet '-Yeni neşrivat: L__ L .. 1.r............._ L!- .--..1_ ı -- r-r- ..-- .,... .. , ••• ·~-... .... ..,..... kof• fulel...,Jfln'. 8a Jlıdea 
Sıhhi aahlfef er ve tıp dünra11 lld~or. •..L.. • har rak sittiii takdirde ıu baltram-

Sıhhr sahifeler mecmuumm 7 lnd iki ıerira •nltmh•eli ••1H .,ille dopa ,eammıe m e· mn bq pterecejl talamia eclll-
S1V1S1 Tıp Diinyuı mecmuasmm 8 flncU allka .;;;._~--a..-. clat utacak etin oldruı elli ku-
u~sı çıkmışbr, •7-~' r. r..,,,.. rap kadar iaecektir. mekteclir. 



L YA.ll•T-T•Lc•A•va!ı~=r:.:t~ frmeniler 
Suriyede Bolıeviklik 

propagandası mı 
yapıyorlar 

Seyrisefain 
Gazi Hz. M. Venizelos T erti defteri Merbs ıceatell: G.1111 KGprl bqındı 

Beyolfu UGI. Şube aeentetl: Mah· 
madJye Hanı altında Jıtanbul 2140 

Baıvekilimizi teb
rik ettiler 

loUJn şalhQnfJn yıl diJ
niJmtJ mflnaşebetlle -

Ankara, 25 (A.A) - Lozan 
muahedesinin imU91Ddl yıl d6-
n8mll mGnasebetile ReisicDnhur 
Haıretleri Baıvekil ismet Pqa 
Hazretlerine atideki telgrafna
meyi g6ndermftlerdir: 

.. Lozan muahesinine imzaladı
ğınız büyük gUnün şerefli hatıra
llDı tebcil, bundan duyduğum if
ifharlarımı takdim eder ve mu
habbetle gözlerinizden öperim.,, 

Reislciimhur 
Gazi MaJta/a Kemal 

Baıvekilimizin cevabi telgraf
nameleri: 
R.t.siciJmhur Jıazret/eruun JÜ · sek 

fluzur/arına 

Lozan sulbü büyllk reisin yeni 
Tlrkiye siyatetinde tayin ettiği 

nas hattın bariz ve vazıh bir 
tezahürü oldujıı için kıymetli-

dir. Bu esaa hat memleketin 
haysiyet ve mevcudiyetİDİD talep 
ettiği feraiti ittihHI için ıonuna 
kadar sebat ve memleketin Ali 
ve ameli menfaatlerine temas 
et '1liyenleri tabii buldular. 

Realiteleri görmek istidad1Dda 
o' 1myanlann blmmlanndan ko
ı undular. 

Esa5 hat hal ve ati için bOtln 
'.ıyınetini muhafaza ediyor. B. 
uu takip etmek ıuuranda oı ... 
laral tesadOfen Lozanda imza 

etmek mevkiinde bulunanlar için 
olduğa gibi daima iyi tali tecelli 

etmek mukadderdir. Lozan ba. 
ytık bir e.erin ancak bir sayıfa-
11dır. Eseri yaratan ve takip 
edene merbutiyetimiz ebedidir, 
ufz ve b0y6k reiaim.iz. 

Baş,·ekil 

lMnet 

Dağa çıkan kız 
Moatreal, 24 (A.A) - lnfiliz 

terbiye nazınnın kazı Mia Koth
leen Tervelyan, bntOn Kanadayı 
yalnız batına ve yOrOyerek 
seçtikten ve Rotozlardaki Edit
hcavelli daima çıktıktan 10nra 
haraya gelmiftİI'. 8a dai• 
lleadı.inden ene) hiç bir kadaa 
çıkmamaıtır. 

Gandiyi kandırmağa 
uğraşanlar 

Poona, 24 (A.A) - Mutedil 
Hint liderlerinden 2 zat l>ugln 
hapishanede Gandi ile 4 ıaat 
aBrilfmflflerdir • Liderler Riyter 
.;... muhabirine malimatlan 
olan bitin hadiseleri Gandiye 
anlatmlf ve izah etmif olduk
lanm .aylemiılerdir. Gandi, 
kendilerine bizzat Motilil ile 
Janaharlaf er tevdi edilmek 
llzere mektup vermiştir . 

Berlinde Türk Himayei 
etf al cemi yeti 

Ankara, 25 (Telefon) - Berlin
de IHr Tlrk Himayei etf.I cemi· 

Jeti tetekkll ederek ite batla· 
mıfbr. Cemiyet bir sene içinde 
100,000 lira vererek An
karada Berlin Himayei etfali 
namına bir çocuk paviyona te'U. 
edeeelıtir. 

Parlak bir surette 
kareılanacak 

Ankara, 25 (Telefon) - Blriaci 
teırinde tebrimize gelecek olan 
Yun an batvekili M. V eni&el..ı. 
Hariciye nazın M. Mihalakopu• 
loı burada aamimt oldup ka· 
dar parlak bir surette wtikbal 
edileceklerdir. 

Bu busu• için Hariciye vekA
letine tahsisat verilmektedir. 
Misafirlere Marq meb'usu Mit· 
hat Beyin Çankayac:laki k3fldl 
tahsis edilecektir. K6tkln tefri. 
ıine baılanmııbr. 

M. Şönör . 
BerJin fahri şehbende-

rimizin teberruu 
Ankara, 25 ( telefon ) - Blr 

kaç süadenberi .. brimiade bu· 
luaaa Berlin fahri konaolotaau 
M. şanar buaQD Hililiabmere 
5000 Ye iefikuı madam Eliuda 
Himayei etfale 5000 lira teberri 
dmİf)erdir. 

M. Şink refikuile IMap 
ötle yemejini laariciye koaajıac:la 
hariciye vekilimizin davetliai ola-
rak yemiı, saat 4 de 8-tveldli• 
miz tarafında klf)deriade ken· 
disine husutl bir çay verilmlıtir. 

M. Ş6nör ve refikuı lltabula 
hareket etmiftir. 

Japonlar 
Bahrf maahedevl tet1ıl1c 

edl)lorllır 

Tokyo, 24(A.A) - lmperato
nın bir emri Gzeriae Londra 
baıı;i maahedenamui tetkik 
edilmek üzere buaui bir mecliae 
havale edilmiıtir • Mu!aeume
nin eylDlden enel tadik edile
ceji zann edilmektedir. 

Fırkanın namzetleri 
Ankara, 25 (Telefon) - Ey• 

lülde yapılacak olu beJecliye 
intihabatında Halk Fırkaama ya• 
zıh kadmlardan Fırkaca muhak
kak namzet ı&terilmeai lı...a 
kararlqbnlmıı ve Farka tube
Jeriae laaber verilmiftir. Bu au
retle Fırka telair •eclialerinde 
kadıa izalamu da bulundarmata 
çahfacaktır. 

Radyo ile casusluk mu? 
Paria, 24 { A.A ) - EmaİJeti 

umumiyenin telaiz servisi de•· 
Jetin mufaatlerine ıoa derece 
muzır bir radyo ketfetmiftir • 

5000 amelenin grevi 
UI , 25 ( A • A ) - Madea 

••yil ameleainla gereti, mea
aueat amelelinede airayet etmiı· 
tir • Greve iftlrak etmft olan 
amelenla miktan talımİDell 5000 

kiıidir. Armantiyvden Wldiril
diiine ıare binlerce ı .. vd 
caddelerde dolaım•l•na da hiç 
l>ir hacliae olmamlfbr • 

Po8tayı soymuelar 
Londra, 25 { A.A ) - Potta 

idarehanellnln kamyonu aoyul
muftuı. Yol kMiciler, bir takım 
evrakı ilativa eden çanta11 yaj
ma ettikleri ıiW bia JaıiJiz 
liralı k.,.aetinde tahmia olanan 
mlcevherleri de al........,_,. 
Bundan .....,. kamyoau baıaka

rak ~. 

İsimler tcsbit edildi 
.tO Rlm'oı zafer bayra· 

mında 11.tn edilecek 
Ankara, 25 (Telefon) - Aa

lrerl terfi defterinia ltuırhklan 

bitmek tızeredir. Bu sene de bir 

çok zabit ve aıkerl memurlan
mıı terfi edeeekler, bazı mira-

laylanmu: mirliva olacaklardır. Def 

El-Alıram gazetesinin Berut
tan aldığı mal6mate g6re Berut, 
Trablua ve Şamda Bolte•iklik 
propagandası yapmakla maznun 
bet Ermeni tevkif olunmuttur. 
Bunlar bir takım beyannameler 
dağıtmakla · maznundurlar. Hük\i
met beyannameleri basan mat
baalan aramaktadır. 

Filistin de 

Bozcaada pata11 
(G E L 1 B O L U) vapuru 26 

Temmuz cumartesi 17de idare 
nhbmından kalkarak Gelibolu, 
Lapseki, Çan•kkale, Laroz, 
Bozcaadaya gidecek ve Ça -, 
nakkale, Lapseki, Geliboluya 
uanyarak ıelecektir. 

Anta~ı pastası 
( ANAF ARTA ) vapuru 27 

Temmuz Pazar 11 de Galata 

ter apato• nibayetlerine doğru 
Reisictımhur Hazretlerinin tu
dikine arzolunacak, 30 apatoa 
zafer bayramında illn edile
cektir. 

Mıaır gazetelerinin Filistinden nhtımından kalkarak lzmlr, 
aldıklan malumate göre Mister KDllUk, Bodrum, Radoı, F et-
Klayn nam1Dda bir lngiliz, Haz- hiye, Finike, Antalyaya glde-
reti Yahya olduğunu iddia ede- cek ve d6nOıte mezk6r lıke-

Vilayetle Emanet 
Tevhttnl~11m1U1mesl D. Sura 
nnda bu gtln lconıqalacak 

rek Mesihin yakında zllhur ede- Jelerle birlikte Andifli, Kalkan, 
cetini söylemeğe bqlaımştır. Dalyan, Mermeris, Kutaduı, 

Daha evvel bir y ahudi de Çanakkale, Geliboluya Dtn-

Ankara 25 (telefon) - latan
bul beledf yeiile idarel huau1lye-

Mesih olduğunu iddia etmiş, çok , ..... ya .. r_ak_g..,e_le ... c_e ... k..,tir_ ...... _...,~-
geçmeden Buharalı bir Yahudi fzmir sürat postası 

linin teThidi hakkında hU1rlanan 
nisamname cle.tet ,ara11 heyeti 

kadın da ayni iddiada bulun- (GÜLCEMAL) vapuru 28 
muştu. Bunlan protestan bir temmuz pazartesi 14,30 da 

uma~cle yana ( Bugtln) 
•Dlaken edilecektir. Mlzakere· 
ilin l:ııa iftimac:la bitmeli ıok 

rahip takip ederek Mesihlik Galata nhtımından kalkarak 
iddiasında bulunmuı, nihayet sab sabahı tzmire vanr Ye 
Hazreti Yahya olduğunu aöyle- ça11amba 14,30 da lzmlrden 

mulatımılıctir. · yen Mlmtel-. Klayn zühur etmiı 1 kalkarak perıembe tabıhı 
Jstanbala gelir. 

Yapmayın çocuklar! -~ 
Gene iki senç canlarına kıymak 

cürmünii tıledller 
1 

Son glnlercle tehrimlzcle bqlayanl Genç yqmda kendi elile 
intihar ıaJeım d&a yine iki kur- ' öllmtl iateyen ve o~ kavut~n 
ban vermiı ve heniz tahsil ça- İ&\inci bedbaht da Y et1lldSyde _. 
imda •• ae 1aparak memlekete tas,Jon caddeainc:le 32 numar•h 
mllfit olmak mecburiyetinde evde ~akin F eyziati lisesi talebe-
&>ulman iki ıuç mektepli ..ah- sinden llr'y.yında Ahmet efen-
telif vuıtalarla canlanu luymıt- dldir. .. -> 

lar, ölmltlerdlr. Ahmet Ef. allevt ~~ebep-
Baalatdaa biritıi ak .. m aoa lerden mtıteeHiren dOn elif1\e 

ada poltuam yapma .. Kmala " geçirdiği bir tayyare filintası ile Ti 

va.-ıaa• dip ı&vertesindea üst Oste kalbine iki daf' a ateı 
dniu abt.ak IUNdle intihar etmit ve. •• 61mOıtür. 
ehlif ft tlftrtecle yahnz mek- Polis her iki intihar hakkında 
tep f8pk..Ue burt4ak bir kapla etraflı tabldkata baılamııtır. 
yaıdıjl ldlçllr bir Yecla mektubu Fevzi Ef.ninintihanna sebep olarak 
Jmakmlfbr. gizli bir g8n!I. ?yunu gösteril-

Bu mektupta titrek bir elle mekte ve kendııının melankloik 
J•zıh yaJnıs IU aabrlar vardır : bir genç ~lduğu ıBylenmektedir. 

• intihar etmek için kendimi Beledıye memurunu 
denize atıyorum." Mektupta iıim dövmüş 
bulunmamuma rapaen derhal Din Beyoihında bahk pazan 
tahkik•? rapdllllf v~ m6ntehirin aokatıada bir bacliae olmut ve 
Şehre~mde ~r•~çaYUf ma- Alua~ immia~e. bir yemifçi cad
balleainde CamUferif aokaj'uada deyi iflal ettiiinden dolayı ken· 
. S numarala hanede oturan MDI- disine ihtaratta bulunu zabıtayı 
kiye mektebi talebuiaden F ev- belediye memuru Mtlmtu efen· 
si Ef. olduta anı.,.ı...., fakat diyi enel& davmllft 80Dl'a yara
.._ intHwnn aebebi tayin laautbr• Ahmet po&çe tutuJ-
eclile-iftir. muttur . 

Bayak Tayyare Piyankosu 
9 uncu Tertip 1 inci keıide 11 

Aiuıtoı 1930 dadır. 
Klffdeler, Viliyet, Şehremaneti, Defterdarhk, 11, Ziraat 
•• O.mania bankalart mOralapl.n ve halk lauzunmcla 

yapılır. 

Büyilk ikramiye 30,000 
~de ~ aumaralar tekrardolaba konmaz. 

Vapurda Mtıkemmel · l>ir 
orkestra ve cazbant me.cattu. 

Trabzon birinci pıstıı 
(REŞITP AŞA) vapuru 28 T •
muz Pazartesi 12 de Gatata 
nhtımnwm kalkarak lnebolu, 
Samsun, Gireaon, Trabzon, 

__Rizeye gidecek Te danlfte 
Sürmene, TraDzon, llrel;"l- · 

r BtJn;Qrau, Ünye. Samaun, 
İDebolu, Zongulda~ utnyarak 
gelecektir. Hareket zlnl yOk 
kabw olunmaz. 

Mudanya postan 
( Cuma, Salı ) Mudanyaya 

uğrayarak Gemliğe kadar 
( Pazar, Çarıamba ) Mudaııya
ya kadar saat 9 da ( Cumar
tesi , Pazartesi , Perıembe ) 
Ereğli vapuru tarafından ara
lık postalar Armutluya da 

- 1 KO•varak Mudanyaya kadar 
ug .. lan.1() da ToplıaDe Seyri-
saat affım. ~ından kalkarlar 
ıet.in •htl'l 5,.-------11 

,,.., k. pazar lzmit pos-
~ I e •. 4T\\ıa... • 4. 

tası yapılmıyac:lıMmlf: ·et.._ _ _.. -----·--.:: ı~~ 
Sa7ık7ada4ia;;;" ~. 

Karadeniz 
Muntazam ve Lüls poııaaı 

Dımıa ~ır T-::u..::1 

PAZAR ~ir~ci": 
mmdan hareketle Zonpldak, 
İnebolu, Samıun, Ordu. Gire- ~ 
ıua, Trabzon, SD.rmene ve 
Rize iakelelerine azimet ye 
avdet edeeektir. 

T afailAt için SirkecWe 
Meymenet laam albnda acen
talıjma mtıracaat • 

Telefon: Istanbul 2134 
Vaparlarımıa ı.. Paar 

muntazaman . hareket edl • 
yorlar. 

ıı9ı "l'J :a0 J313 l 01 "ON 
nmı!q r.Hll'P!tfJ!H ptn "'q.ıoı 

:ııteN uJ.&aınH 
Jo:ı>ıoa 
ıttsntplnm 

U11Pf1JWlftlJ Ulp1r)I 3A mn.fO(J 
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Yüksek mühendis mektebi 
rektörlü~ünden: 
YGksek mühendis mektebi kay

dü kabul muamelesine .AAustosuıı 
on beşinden itiJJaren Pazar ve 
Per embeden maada her gün sa
bah aat ondan akşam on yedi
ye kadar devam edilecektir. Btı 

a ait şeraiti arzu edenler 
mekte ten bizzat alabilecekleri 
gibi mektupla da istiyebilirla .. 

Aydın nafia başmühendis-

Bilecik Vitayeti DaimT encome
ninden: 

lktısat ve uıul defteri 
Muallim aranıyor 

Zonguldak Ytlbek maıcftn Te aaayl mtthendlll mektehf 
mltllıılywtille 8*aaat edilmeli Uh olaar. Ylbek _.., 
memnu olmak prttır. 

Modllriyet 

Fatihte BabriMfit çifte ayak meclrae _._ 
mlcldeti 6 Afaat• 930 Çaqamba .-t<Mn 



'cutca n• • 111 •11< •• "' ,,.,... IUla h&- ........ 

Ceıcte)C ıc11atr!l(ftk n:tl:t1 rıına fzmnc idare ff!DH (idare) ,...,. 
alt 1C ( T 111 ) retl t01a lmlhdlt 

, r r•• ••il••'•- •••••,.o 1 ı• '" • ılu••••r'r r•I ... ~ t ~ ,."'-' ı .. , .. ,. ......... ., ...... ,........... ............... ll 

. --=-· ··= .• -
Tahtakurusu, pire, sinek, sivrisi

nek, giive, örümcek, hamam bö~ 
ceği ve sair haşaratı yumurtalarile 
berab~r kat'iyyen imha eden 

daima birinci~. ~azanmıştır 
FAYDA daha .au•, a.1aa el",_.,_., • .,.._ 
cı.. Kolama latif .... kat'ı,,. leke çgr•· ı..aı.n, a..,_ 
Yalllua -.. •ılasWa w ,.ııa.. FA 1 r' ı d"+at edi· 
llis..l>ftair .............. ...,. .. krei,., S.,rilefala 
Hillliahmer, mektepler, blmatıler, Phhat prtlan. ha,ek otel• 
Wrntallr, ..,_ lmmpa,alan FAYDA lltl••I eder. 
~ 50, t.-e.ı 75, Mla dene. ~ "10 HDe tellılinath 
pom.,.. 75 lnmlf. Ham ~ -, ••• Tapta-'ara teasillt • • 
Kocaeli vilayetinden: 
Ada,.11n • Headek yola tullrab eaui1alle maktr J01ua 

5+917 kllometrolarmcla ............ kir SakarJ• klpıltd 
lntub 22036 .. 25 lmıutmk ..... YI oJbaptalri prt:Damai IDU-

C hince 13-8-930 çarwuM 'jllal -t on bette DWe eclihaek t1Sere 
•apah wf _.ille 181uk111,. kea•4tar. Talip e1e1.. ,.ıe 

• • • 
Kocaeli vilayetinden: 

VAKIT13 
Küçük ilanları 

.. _ ................. 4 

•••••••••Tarife••••••••• 
: ı De/aldc luarat • : • • 
: a • • • : 
: , • • tll : 
: 4 ZI : • • • • : Oıtw•~ 1ı.11ın.,,.,,.· : 
: C.1'• lr.,,_ (..,., : 
: 10 Je/11 J 11.tn edil- ıoo : 
: mfflı d&ere malıla : 
• • • Alloaı' 1aıaiıa ı.. il; a,lıt lllD : 
: a. del• .....,un• • 
• • • • .... ... tllalme tul• Nail : 

: ffla 1 ., turaş --·--· • .......................... 
Kiralık· Sabbk 

Kirabk eY, claire, ... ,_ .. 
blme - C&lll ollmıcla Maab• ..ı
yednin çakalı iti bı n, muayeaebaa., 

..... almt WraJa ••• ,. .... --pdebil_k_. _______________ _ 

Sabhlr .... - l'oea Maatapqa· 
da Abdallab dede ..... 17 No bef 
oclah ,eni bir -. acele ,. aeu fi. 
atla 11tılıtur. Talip olanlarm A1110fra 
yen batlll cıddal J 5 No. J1 ldraeul· 
lan. 

İı any2.nJar 
'• ...,._ - tahlili• ıitedir. 

Aakedilfml tt..ı eutafnnam lf•-. 
.... ftkdı1L Her blDgl bir ........ -. 
it myorua 1t IOdtdecek senan zlrdt
kf adresime yazmalamu rica ederflSL 
Oıküdar Nuhkayuaa caddesinde 149 

Damanda ~- Vlfll' 

== •Avıaı HEF\ YB~O~ •H Ul\UO == 
MATBAA VE İDAREHANE: 

IST ANBU~ Babııll, Ankara caddcslnd• • V AUT YURDU• 

Tel 1~70 (ldare)t97t tY111)123l (K.ltapıTcı.,.r ı Vabt. Posta tutas•: • 

Kütahya vilayetinden 
1 - VilAyet Naha idaresi için Balarlra, fabrlk .... n numUlleSİ 

me•cut bir numarab yerli bezinden imal edilmek Ye pıtaamellne 
__.,. olmak 8zen maldazi 30 adet mllceddet çaclu 1950 lra 
bedeli muhamıaeaeli ve 10 ağustos 930 pazar ıBnil uat on blfle 
kltalaya claiml enclmenl huurmıcla ilaale9i iera e4ilmelı tutil• 
al•en mOnakaAya konulmuttur. 

2 .- Taliplerin 661 numaralı iballt kamına madbiaee yllde 
yedi buçuk dipozito Yeya teminat irae etmesi ıartbr. 
~ IUl'eti lataabul ft l.mir Nafıa hlıtmlh.-lialiklerl 

Yey& Ktttahya encDmeni daimi bq kitabetine mllracaaflan lla 
ohamlr. 

P. T.T. U. M. Levazım 
müdürlü~ünden: 

1 - Anhar ibtiyaa olan iki boycla 60 adet llılcl he~ 
200 adet iki boyda emanet çantua, 190 adet keza iki bOJda 
ftDI Plltua lrapab mf uulile mtmakuap konlmaftw • 

2 - M,mtr efYllllll 5 Aj111t01 930 tarihlade lbale.ı icra lall
aaca ... daa t.ılplerla prtaaine almak için fl•dl"- ..-..
lçlllcl maddelindeld tarifat dıbiliade ihzar olanacak teklif .-.. 
tabile temiaatlanm teYdi için de mezktr tarihe ... dil W .... 
aut 14 te lataahal'da yeni poatuede mlbayaat kODlli,_.M 
mlraca&tlan. 

Posta . T.U. M. levazım müdürlü
Oünden: 
- 160 toau Ankarada umum mBdMGk bill..O. Aakara telll

iltuyoaluma ft 65 tonu telpaf fabrikall n ı.tı.... tıllıllıı.dnı 
ait olmak kere mlbayaa edilecek olln 225 toa kok ki•• 1 kıpala 
wf uealile m .. •k••P komalmQfhlr. 

2 - lle•adda auldreain Sl t- 930 tarlWade laalM icra 
~ -.klrıll ,,.,.,_, R.. , ....... b tallpleia f'Ublai'lie almak için fiadMea, ........... 

llilri~n IR~.ah n.rtçe. ~ ,kit.- ~I maddaina ....... -ilmr edecelderi teklif ~W 

Alım -Sabm 

,.._ye11._iclafede __ ı_ı _......,. __ 11_m•aracaac.--... r .atlmm teYCll için de ._.. tarihe ••• ,_...he ate 
Mtlteferrlk 14te lmabalcla JenipomDed• mlba,.at komJIJODWı .... n. -MURACAAT EVi e.r •..t • • d • 

akibaı. - 1lladan ıerc0m-.".. Naiıa vaklletın en. 
ilk icar " ldlralD1 bbal eder. 

Galatada Kredi u1on• D • k • • • kasas ılebiradi Haa emır opru muna J 
llmit • Kara1~ 10lamn °"°°° ili 26-000 kilom.uolan - ~· 'fllayeti dablHnde yapbnlacak olan Yeenelce mQniıÜ-

_._,akl ....U,.t liaeYcut 28000 •alık hbmab YeÇhile midi •J.• ~ili bilde i&'llen lllzum &zerine mlubı• 
ldf- ftat tberiaden l~s-930 ~pi lftt oa bette ilaaı, 1 Zayller J aJaara talik ~•it olan Maaavpt k6pl'laln6a demir..._ 

ecHlmelr illere lrıpah arf ...... wakau,. kotumqtur. Talip ol~ z. · _ 884-385 SenelerlDde Keı- ab f&rbaa.-ai ~ edilerek yeniden kapah zarf ualile .... " 
lana ylsde yedi ~ ilWMitinde .teminat mıkbmile teminat mek anıaıu!.' mektebinden aldıtam tüadetn•· •Y• konuJoauttur. •...._" 
tpplaruu Ye eWi,et .......... abu bım .. ılri tarifat da- me llyu dlnmıftlr. Yeatstnl •catı~ ihale NJia Veftl)lti yollar ve .. ~Jller mftn•kaA k°*~-
it"•.md• Koc.ilt YlllJethle .... eferl •e üfailat almak Ye farbul• ~ bük~ü JOktur. . , 1 icfaediJe~· 
m..W llrmek ~Kocaeli Nt •llllea4lilliiin ••ac:aatlan. • ta • 1r-l!pl_.:.-A...ı.,. -akını ...Jtrmek v•tadilAt...:;a ..._. '-•A 

Devlet d~mir yollan ve 
limanlan Umumi idare
sinden: 

Paket aakllyatama kuudaiı ra~ a&r- ldanmis. h.Jlan ha 
llltiyaam dalaa kolayhlda •e dalla f'llllalll hir IUl'ette temin içia 
ha ıtlD ıatr'i tarif• yerine At-f• 930 bidayetinden itibara 
tatbik edilmek Bzere 1>~ a~ all y,.U Wr tarife ibdu eJlemittir. 

88 tarife bilam .. DeWel ~ W..yoalan n bu iataı· 
,_...... DeYlet de~ mednat diier firket katlan İltU)'on
luı ( lralllit) aramndald uldiJ,llla pmildir. 

Tranait nakliyat ~ olmak illere kabul Hilecek paketleria 
-mı aildeti 25 kilodu 50 19 ~-

Ma16mat .. ta&illt iP. ~ mlracaat edilmeli muhte-
nm IWktaa rica oı.mr. 

Çankırı · viliyeti . daimi en
eümeninden: 

Memleket haatanefine mulctai 60 kalem eczaJİ tabW,. ile 30. 
•alem eclnab bbbiyeı •Jn •tn Wr •J •Wdetle alelll lllllDalra•ya 
••ulmattur. AJmacak malumenln liiteli ile terafti mlmaAyı 
laaYI ka,...ı.r lltaabal S.W..t n ltlüild wftDel .adM,etincle 
meveuttu. Taliplaoia ...... mlcllri,.te mürac•ıtla ılllaldın 
isalıat berine dojrDclaa Çanlan .a,.tiDe müracaat e,lemeleri 
illn •lmmr· 

Ailelere iyi bir vsıye: ... ..--. .... .- ı.v ,~ ... 
Nafia .~eti 1011P llmum mtıdOrltıjihıe, ı.taalnd ·~..-. ~ 

Bir para •erıneoeA ihti,.... fla hq 1111h~eıiae mlracaat edebllirler. 
olu laer tirit ea-11 tedarik Etrakı on li.ı. bedel mukabilinde Nafia YekAleti ,o&.:. 
etmek..... ·~- abD&bilir. 

.,.,....._ Tlael Puajmda ......._,.,. ~le etmek iatiyenleftll prtQ&melerlM teY.fiba 
7 •mania ~acaldlrı teklif naektuplannı 13 • eylal • 930 caaut..ı il-

K R E J). ı T O nl aa..t: t5 e kadar Nafia vekAJeti mlbteprbk -~··•• t..& 

ll&eu~HIİD• mlracaat edinfs. 

< KRtJ>rrô > DllD b~ 
latubalu• c.Jata ve 8-Jot._.. 
NfMa ~n bitil eder· 

1LAN 
o.....ıa Bank• G.ıata 11.

kul idaıat tarafmclaıa Te.-a
zun 3Q DCU Çarpmba llaallMI• 
itibarea her Car...- -t ıo 
dan 12 ,.. ye 14 - 16 J.& .... 
dar ,..,... ..... ~ 
tebdili ....a-IeliDia ifa ..uı.
ceji ilAa oluD8'· 

Maayen"-• ft ...... eleklrikf 
loabrttuVll'I. 1;.'MOJI r....., oec1cW 3 

•tealertilla olllllV· 

Erzak ve yaş sebze munakasası: 
lstanbuı Nafia Fen mektebi 

müba~at komisyonundan: 
t.fett~&tn mı,.. 931 gayeıtne kadar lhdyaa ol• er. ekmek ve erzatı muhtdihıde 
~ d'D''Ulle yedi• llıtle otan 29 haziran •ıade teillf olunan fladar pb ıisruJ 
lıttlf ve 1'f •hıe,,. biç tlllp çak.m1m1t oldııldndlDrn•ncil mezkOre ayn ayrı -.m 
lerJe ve k~• ıarf usulile yeniden milnak••J'lll' konulmUftV, Ev1af; mlkw' te wra· 
iti lllreslnl ötreftmek istiyenterin eyyamı tatiRjeden ma.da her ~ Göm~da 
ıae1ttep ıctare•l.ne ve münakasaya iştirak: edecekl~n de y(lzde yedi buçuk niabtt'n• 
de temınıt akçesını 111dessesatı iktisadiye molıutp[llfne blttesllm alacaktan ~
~- ve 1'leint eddında mukayyet buhıncluklarlll• dctr Ye•lkle blrl*'8 yetml 
lhaıede olan 27 TemlllDZ 930 Pazar cfinü sut 14 temektepte mtttefekktl tomı .. 
Jonumoll l~lerL 

" Ali ticaret mektebinden: 
Serbelt Daktilo bl'llan 2 AiuatOI 930 cumarteaı ltbl8 açalaeak 

"i ..,_ hiflaaaCaJmr. Denlere dnam etmek flt$ymleria o.-
liactar mektep mldlrlltGne mtlrac:aatla kayıt ohnaaaalan .._ ohmar. 

,., ••• ,,,""""' Rttfllı A1ınıfll 

- . 


