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Başvekil ismet Paşa Hazre lerinin yeni fırka hakkınd 
Başmuharrirlmize sayanı dikkat beyanatı 

ı ıyor ki ki arkada ım büyü 
ırka liderinln mevzularını da 

1 r üz rınde ciddi mOnaka 
uret e eşrih e mesine 

al r y pacal)ız· 
htiyaç vardır.,. 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Serbest Cümhu~yet hrkuı 
namik yeni bir siyui te9ekkil! vücut .buluyor. Bu. s~y,~I fırk&. 

l"d · fethi Beyefendinın bu munaseb!!tle Reısıciimhur Hz. 

Buııün, Başvekil Patanın Ankanya avdetleri üzerine ken
dilerini gördüm. Yeni fırka hakkında dütündüklerini sordum. 
MJtat tebessüm ve net'eıile 9u sözleri söyledi: 

ve mufaaaal olarak mevzularını te,rih etmeıine ihtiyaç vardır. 
İnsaf ile ıöylemeliyiz ki, bu tafsilit için kendısinin henüz 
vakti de olmamıştır. 

nın ı en ed" M kt 
akd• ettig"i mektup gazetelerde lntışar ıyor. e up-

ne t ım • b . ki . •. i 
ı P H ··kum" etinin be• seneden erı ta p ettıgı umum 

ta sme &fil u • 'k · d J• · t k' t ediliyor. Bu tenkidat y&lnız ı tısa i ve ma • 

- F etbi Beyin, müst&kil bir fırka teıkil etmesi, ıiyasl haya
tımızd& büyük bir tekamül 1&fb~11dır. 

lntİf&r eden mektubuna göre" Serbeıt Cümhuriyet., fırkası 
daha ilk and&, HilkUmetin siyasetini ve icraatını tasvip etmi
yen bir iıtikamette olduğunu · ııöstermektedir. Anl&şılıyor ki, 
eski &rkadatımla bilyük meseleler üzerinde ciddi münaka9alar 
yapacağız. Siyasetini inanarak t kip eden fırkamızın ve Hü. 
kil.metinin vereceği cevaplann efl~arı umumiyeyi tam&men ten· 

O halde, bugün bize düşen vazife, bizi tenkit eden bir fır
kanın zühuruna kartı endişe ve çatık çehre göstermek değil 
onu, ııüzel yüzle karşılamaktır. Arkadaşımıza, hoıgeldin, deriz 
ve siyasetimizi na11l iman ile müdafaa edeceğimizi görerek 
yüksek politik&cı 11fatile zevk duyacağını temin ederiz . .,. 

aıyaset en 1 
•• d d h"li "d ed 

h 1 .. h kalmıyor A daletin tevzıın e, a ı ı ar e sa a ara mun asır • d • . 1 . 
harici politikada tutu1an yolun doğru olma ıgı söy en~yo~. 
Bu mektup adeta yeni fırka programının ana hatla~dır. Şımdı-

b l 1 ·· n"nde durm ak muhterem Fethı Beyefen-den u mese e er uze • . .. .. 

1 

dinin tenkitlerine cevap vermek mümkundur; . 

A k b kt d lüzumundan fazla ıstıcale de mah&t 
nca u no a il • k b 

vir ve bihakkin ikna edeceğine a tüphem yoktur. 
Bugün,derhal böyle bir mün ali' ş&ya giritmeyi lüzumsuz b~

lurum. Çünkü münak&ta mevzuları, umumi ve ana hatlanle 
anlllŞılıyoraa da Serbest Ciı.mhuriyet fırkaaı liderinin daha sarih 

Yeni fırka mevzuuna İsmet P&şa Hz. nln çok samimi ve &çık 
bey&n&tına bugünlük başka bir şey ilave etmiyorum. Batvekil 
Paş&, Y alovanın havasından çok İstifade etmit, çehresi ve neş'
esi tam bir aıhhat ifade eder bir man& almıştır. 

.. h k ki rası gelince Hükiimet, gere mat ualt&, 
Yoktur Şup e yo • 51 k b ·· · 

1
. k"· .. .. d bu tenkitlere cevap verece ve u gune 

erek Mec ıa ursusun e . . b"l kt" 
g aki t" _. Jitikuını müdafaa etmesını ı ece ır. kadar t p et ıgı po 

yeni fırka karşısında Gazi so_n dakik_!' 

Hz. ne düşünüyorlar? ~ı~ka1::;nHb~~ 
aca X-ını :U uharri şında kalacak .• 

ethi Bey fırkasının ne yap 5 . - Fethi ve Saffet Beg-

rimize anlatıyor ve mevkıı lerln en son vaziyet .. l.. hakkında beyanatı 

"ktidara gelmek için çalışacağını soyuyor. YALovA, <MUJiyet,ııece 
yanaı) - Şimdi Fethi ve S&ffet 

, Beylerle görü9tüm. Yeni fırka-
nıu bazırl ... &kl& meşgul ve pro 
ıramını Gazl Hz. ne &neden 
Fethi B. ımllerime fU cevapla

\ n verdi: 
\ - Yeni fırkanın takip edece 

• ti program nedir?. Dahili ve ha 
rict ıiyuet nokta•.-ndan batlıca 
h&ttı hareket ne oll!.caktır?. 

Reisi ismet Pş. H:ı. ti• Serbeat 
CDmhuriget Hallı FırJı;s; 1 Fethi Beyin bir •r•d• ve. 
CiJmhuriget /'ırkası : slinde atı11mış resimlerinden •• 
••mimi bir musafaha 8 

• 

~ethı· Beyin Gazi Hz.ne gön-_.., 1 b f l k'tni fırkaya kaydedilmek için Fethi 

d d·ı.ıe .. ı" mektu un me n .. Btyt maracaat tlllkltrl bildirilen er '" .. 1 aç mtb'us 

Fı ı. n teşkllln~ Haydar (lstanbul), 1alilt 
Serbest Cilmhurlyet rnasını 

1 
(Ankara), Ahmet (Karı) 

·hasıl oldu? Gazi Hz.n n Beyler 
neden lhtlgaç t v• bir hasbıhal.. I di intihap kararı vermesi muh
çok miJh/m beyan• l b b 1 runuşlar- temel değildir. Yeni fırkaya 
y ALOV A 10 (Milliyet) -: ı ğa kadar bera er u u bir kısım m~b'uslarm iştiraki 

• . ' . f k ın teşkili dır. h beklerunektedır. 
Fethi Bey yenı ır an Fethi Bey programını azır- G . H . b 
hususatile meşgul olına~t~~e lamış ve Gazi Hz. ne bu husus- azı z.nın eyanatı 
lllzum hlisıl oldukça Gazı . : ta ı'zahat venni~tir. Programın Gazi Hz. evvelki akşam Ya-
11 kt dir Reısı- • · h ld" 1 d f d ı· b 1 e de temas etme e · . . bu "n yarın neşn mu teme ır. ova a so rasına avet ı u u-
CÜtnhur Hz. dün gece Fethı B. ~ M~isin içtimadan sonra tecdi- ( Mabadı beşinci sahifede ) 
'kabul etmişler ve saat 4 buçu ........... '' •••• •••••••• Q:• •• •••••• ' •• • •••• 

1r·~~~ .. ·y;;~id~·~ bi~ teşriki 
teklif edılecek 

• 
mesaı 

- Fırk&mın pregramı tama
ınen tesbit edilmittir. Programı 
nih&yet bu bir kaç glln içinde 
neşredeceğim. Çok euslı h&tla
~a malik bulunan bu program 
tatmin edici hususiyetleri ihti. 
\'a etmektedir. Neşretmezden 

( Mabadı bctinci 1&hifede ) 

Komünistler 
3 kadın, 3 erkek 
mevkuf kalacak 

• 

28 komünist dün 
tahliye ıedildi 

Gazi Hz.11iı1 "I 
cevabı 

Gazi Hazretleri lıer 
şeyden evelCunıhıı
rlget Halk Fırkası
nın reisidir. Cevap 
farının bu ruh ve 
manada olacağını 

kuvvetle tahmin 
ediyoruz 

Fethi Beyin, Reisicümhur Hz. 
ne takdim ettiği mekutbu k111nı 
mahıuıumuzda bu,W. netrcdiyo 
ru%. Gazi Hz. nin cevabı henüz 
selmedi. Biz bu cevaba, pek hu· 
ıuııi bir ehemmiyet nn)'Oruz. 

Niçin?. Çlinkü GUi Ha., hem 
Reiıicümhurdurlar, hem de Cüm 
huriyet Halk fırkaaınm umumi 
reiıiclirlcr. Hiç şüpbeoiz, Gazi 
Hz., Reiıicümhur ııfatile olıun, 
fırka reisi mevkiinde olıun ilen .. 
diıine prensipleri Uzerinde müna
kaşa imkinını verecek her l~ck· 
külü memnuniyetle kabul edeı·. 

• b' Biz, bu hükmü onun senç :ıa •I· 
lik, kumandanlık ve nihayet 
mi11i HükUmetin riyaıetinde ge
çen mücadele hayatından çıkarı
yoruz. Şu muhakkak ki, Reiıi
cümhur Gazi Hz., yeni te9ekkü1e 
karı• yüluek mevkiinin icap etti
receği yakın alakayi söıterecek 
tir. Fakat ıuna da kaniiz ki, 
Cümhur riyaıetinde olsun, veya 
olmasın Gazi Hz. her ıeyden ev· 
vel Cümhuriyet Halk fırkasının 
reiaidir. Cevaplarının bu ruh ve 
manada olduğunu kuvvetle tah· 
min ediyoruz. 

Son vaziyet 
Haço tevkif edildi v~ 
Şarktaki Hava kuv

vetlerimiz tez11tt 
olundu .• 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

Sultan Hamit 
Tahsin Pa anın Hatıraları 

No: 1 1 8&,l<a gazetelere tercüme, aakl1 

ve iktibas hakkı mahfuzdur. } 

Sultan Hamit ile karş1 
karşıya ilk kalış!. 
Mabeyin başkatibi nasıl 
oldum ve Sultı1nla ııasıl 

tanıştım? •. 
BlRIKISöZ 

(Milliyet) in kıymetli autunlarına tevdi ettlAim bu yazılan 
(hatıralanm) demekten ziyade (hatırladıklarım) demek dahı 
münasip olurdu. Çünkü, ben bunları Sultan H&mit devrinin bir 
tarihi olmak üzere değil, o devrin tarihini y&Zacak müverrih. 
len kıımen tenvir elmiş olmak için tesbit ettim. Sultan Hamit 
devrinin hidisat ve ıüunu o kadar çoktur ki bir ıahsın ve bir 
kalemin zapt ve ifade edebileceğine, ben kendi hesabım&, kanı 
değilim. Ne yazık ki o devirde yaşamıı ve az çok faal bir rol 
oynamıt olan kimseler görüp bildiklerini tarihe tevdi etme!< 
zahmetine k&tlanmadıkları için Sultan Hamit zamanına ait neı 
riyat hiç bir kıymeti ilmiye ve tarihiyesi olmıyan ma1&l nev'in 
den yazılara inhisar etmittir. 

Hatıralarımı netre batlamadan evvel şunu söylemek isterim 
ki bunlarda hiç bir tarafın telkini olmadığı gibi hiç bir kimse 
yi tenkit ve müahaze kastı da yoktur. Sultan Hamidln sarayında 
on dört sene yaşamıt ve bir çok hidiaatın güzergi.hmd& bulun. 
mut olmak sıfatile gördüklerimi, itittiklerimi, bildiklerimi nt 
çin yazmadığım yolunda sık aık ıll&llere maruz kalıyordum. B 
ıü&ller bende br arzu uyandırdı; (h&tıral&nm) bu arzunun mah 
$Ulüdür. f, 

Muhakemelerimde h&ta etmit ol&bilirim; tenldtlerime ltiru 
edecek olanlar bulunabilir. Yalnı% bh ıey v&rdır ki onu d&imı 
müdafaa edebilirim: O da bu y&Zıl&nn birer (h&kikat) olm&1 
keyfiyetidir. Bu h&kik&tler ya bizzat gördüğilm, y& k&ğıt üstün. 
de okuduğum, yahut Hünkarın &ğzından itittiğim §eylerdir. 

Y azılaç . .rndan bazı tarafluın rencide olabilecekleri meıeleel
ne gelince, ben bu satırları karalarken kimseyi rencide etmey' 

ANKARA, 10 (Milliyet) - dütilnmemiş olduğumdan bu da v&rit olamaz. E1&1en Abdül. 
Hududumuza teca_vüzde bulu-1 hamidin devri 1&ltanatı tarihe karıtmış ve efkarı umumiye bı 
nan ve tekrar Sunyeye kaçan bapta hükmünü vermiş olduğundan bu sahada hakik&tten &ynl 
Haço aldıgım mallımata göre mak hiç bir fayda vermez. Bu ltibarladır ki y&Zılamnda yalnı 
Fransızlar tarafından <tevkif e• hakikati hedef ittihaz ettim. Eğer bu hakikatten mütecuir v 
dilmiştir. Diğer taraftan aldı- rencide olanlar çıkuaa bundan dol&yı bana itap tevcih edilemez 
gım malumata göre evvelce Ha- iLK KISIM 
çonun hududu geçeceği istihbar 
edilince Nusaybin kaymakamı
mız Kamışlı Fransız istihbarat Mabeyn baş 
zabitliğine bildirerek nazarı dik katibi Sürey
katmı celbetmiştir. ya P~. n~ ve-

Buna mukabil Fransız istıh- fatı uzennc12 
barat zabitliği verdiği cevapta T. sani 1310 
Haço ve avenesinin silahlı olma da_ ~ulta_n Ha: 
Si hasebi ile mani olamadıkları mıdm hızmetı 
nı ifade etmiştir. ne girdim. İn 

ANKARA, 10 (Milliyet) - ti~ap ve tayl
Şarkta hava kuvvetlerimia tak- nım şu suretle 
viye edilmektedir. Dün Ankara olm.~ştu: 
tayyare meydanına bir çok tay- Sureyy Pş. 
yare gelmiş ve hükOmet merke 

1 

ı:ııı:ı vefatından 
zi üzerinde devirler yaptıktan ıki saat sonra 
sonra Şarka yol almışlardır. evime bir me-

Aıuriler mur gelerek 
ANKARA, 10 (Milliyet) - Yıldız ~ara!ı

Davarlarmı otlatmak maksatile ·na azımetım 
hudutlar mızdaki meralara gir ı~:um~nu teb 
miş olan asurilere derhal top- l~g ettı. O ta 
raklarımızı terketmeleri, aksi nhlerde bahri 

Saraya girerken .. 

takdirde müsellehan çıkarila- ye mektupçu- 1 ahıln Paşanın f!n geni bir resmi 
cı.kları söylenilmiştir. Asuri le- luğunda bulunuyordum. \bir taraftan bir tebliğ vuku bul 
rin geldikleri yere çekilip git- Gittim. Beni mabeyin dairesi maksızm ve yanmıa hiç kims 
tikleri anlasılmıştır. ııde bir odava götürdüler. Hiç 1 {Lı'.\tfen sahifeyi çeviriniz) 
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l 
Sof ya Sefiri I lüsrev Bey, Varna 

Ne verilirse onu •/maktan başka birşey . ki milyondarı fazla işsiz vardır. Bunun şim- kadar teşyi edilmiştir. 
K abul etm ek ınecburiyeti 

YBpamıyacak ! d.k. h""k" • 1 h" ld ğ •• 1 • SOFYA, 10 A.A. - Milli j Çarşamba günü deniz il 1 1 U Uffietlfi a ey lfie Ü U U soy enıyor. Makedonya cemiyeti Türk ga- İstanbula avdet edecelcl1 
Bundan sonraki vakayide,Aka, Tarabulusşam Meıt --------------------------ı zetecileri heyeti şerefine bir zi- zeteciler de ayni günde 

ha~im olan gene İngiliz siya- met Ali tarafından idare edile-

1 
d 1 Felemenk le Fr•n•ada. yafet vermiş ve ziyafette Make 1stanbula avdet edeceld 

setı oldu. cek; Vefatında bu Paşalıklar- sene e 
1 

_ donyalı Bulgar güzideleri hazır SOFYA, g A.A. _.. 
Bütün bu işleri idare eden İn- dan her biri oğullarından veya B k t bulunmuşlardır. Muhtelif zevat gazeteler Ticaret ve Saııl 

giliz Başvekili Palmerston Meh torunlarından birine kalabilir- - oy o Esrarengiz tarafından irat edilen nutuklar- sında Türk misafirleri 
met Alinin nüfuzunu içinden di, Yalnız bir kişi uhdesinde iki J da Türk dostluğunda Makedon- tertip edilen içtima 
yıkmak için Suriyede, Mısırda paşalık olmıyacaktı. Bu paşa- ŞSfzler günden ya Bulgarlarının hepsinin bir uzun makaleler neşrede 
bir isyan çıkartmak istiyordu. !ıklar veraset suretile intikal et Alman malları lnğiliz casus teşkilatı histe bulundukları ifade edil- kiye ile Bulgaristan . 
Bilhassa Suriyede böyle bir is- miyecek, ölen ölunce tekrar Pa g'Üne artıyor miş ve Bulgarlar hakkındaki mevcut menafi iştiraki111 
fanın çıkması Mehmet Alinin dişaha geçecekt\. alınmıyor mı var? kıymetli sözleri münase~.!tile miyetlekaydediyorlar .. 
son derece aleyhine olacağını Mehmet Ali bunlarla da ikti- Gazi Hazretleri tazimle yade- at Türk efkarı umumıY 
hesap ediyordu. fa etmezse Girit, Kudüs ve Nab AMSTERDAM, 9 A.A. - dilmiştir. Bu nutuklara Hakkı salahiyettar erkanının. 

1840 senesi Mayıs ve Hazi- lis de kendisine brrakılacaktı. Ziraat birlileri Almanya ile Fen Tarık Bey cevap vermiştir. ticaret ve sanayi muhitill 
:anında İngilizler Suriyede fil- Fakat vefatında bunlar tekrar landiya arasında akdi mutasav SOFY A, 10 A.A. - Hüsrev ettikleri temastan ve 'f 

1 
hakika isyan çıkartmağa mu- Babıaliye kalacaktı. ver ticaret muahedesi 13.yihası ' Bey dün akşam Varııaya hare- gar dostluğunun bir zafetl 
la. ffak olmu_şlardır. Fakat İbra- Nihayet 840 Temmuzunun 15 ııleyhinde protesto makamında !ket etmiş ve nazırlardanM. Va- bu içtimadan dolayı bii 

b dd l b d .., olmak üzre Alman sanayi ma- s'lef b' k t t f d · · h d' ı 1ım unu şı et e astır ı. >ca- inde devletler arasında bir iti- ı ve ır ço zeva ara m an sevınç ız ar e ıyor ar .. 
. tat İngilizler bittabi ~u ~adar- laf akdedilerek Mehmet Aliye rnuliitma boykot etmeğe başla- 1 ı teşyi edilmiştir. Bu akşam Var- donya teşkiiatı komiteS 
~ kalmıyacak~ar, Sunye~ı İbra kabul ettirilecek şartlar tesbit mışlardır. Bu birlikler, Alman-

1 
nada kıra! tarafından verilecek misafirlerin şerefine bir 

ı:ım ku~v:etıerınden tahhye .. et- edilmişti. Bu mehmet Aliye bir ya Fenlandıya muahedesinin .ziyafette hazır bulunacaktır. ! vermiştir. 
tırmek ıçın her vasıtaya mura- ültimatom demekti. Almanya-Felemenk ticaret mu 

d k · ahedesi ahkamı hilafma olarak caat e ece lerdı. o .. f d k d' · b 
R . p ıa·ı n gun zarın a en ısı u- Felemenkten Almanyaya ithali 

B eş~ tşa ıe 1~· •b.. "k nu kabul ederse Akanın da ona edilecek olan ;~reyağı ile pey-

bi d
u e_~n~kl~k stladn uR uyfu bırakılacağı bildiriliyordu. E- · d lı ıA ı r egışı ı o u. us tara ta _ b .. AkA d nır en a nması azımge en re-

Adliye Vekili bugiin 

l
. seyahate çıkıyor 

ANKARA, 10 (A. A.) - tır. Vekil Bey Yerköy ıf 
•Adliye Vekili Mahmut Esat B. Kırşehrine gidecek ve O 

M hm Al' · d" ger u ongun geçerse ayı a simleri artıracağını ve bu halin 
n. ve e et ın~ uşmanı kaybedecekti. Mr. M•c Donald F 1 · b" "k l 
dıye maruf olan Husrev Paşa- BabıaJ' pa s d k t' k e emengı uyu zarar ara so-

. R · p · b 1 ra ız ı, uvve ı yo 1 ·ı d b' d . kacağını iddia etmektedir. 
nı~:rı.n~ eşı~ d~~~.~ş tşırıa tu. Biran evvel bu işin içinden k nfıbte~e e. ır ~rt var: ··.~ 
ge ıştı. u te e u un starı- sıyrılmak istiyordu sı sı a sedılen bır dert kı 
buldaki İngiliz sefiri Ponsonby R'f B d b' M buna işsizlik deniyor. Şimdiye 
nin teşebbüsatile olduğu da söy ı ~~ de;:lnd~Oın ad k''. zat b~' kadar neşredilen rakamlar işsiz 
1 · d M f'h 1 sıra gon en ı. ra a ı ecne ı 1 . 'k . 'd _ 
enıyor u. aama ı ne o ursa .. .11 . d k d' d 

1 
erın mı tarı gıt gı e arttıgını 

1 . 1• h ·ı·k f mumessı erme e en ı ev et .. . d F k o sun ıs a at ve yem ı tara ta- 1 f d 
1
. gostenyor u. a at temmuz 

l R . p . en tara ın an zaten ta ımat ve . . . 
rı o an eşıt aşanın gelmesı ·1m· . F k M h Al' ayı nıhayetınde neşredılen res-

d 'kk b' b ddül' d n ıştı. a at e met ı se- , . . 'k . . 1 . 'k 
§ayanı ı at ır te e e- h 'd' N'h b' k .. mı ıstatıstı ışsız erın mı tarı-
mekti. Hüsrev Paşanın nekbeti ya atte ;dı.' •. 1 ayet ~rf aç;un l nın 2,000,000 u geçtiğini göste
ni haber alınca son derece sevi- ~onr~ g~ A 1ı.gı. zam:ı'?'n 

1 .a~ .. :Y-
1 
riyor. Bu miktar, umumi harp

nen Mehmet Ali bu sevinçle İs- ~n a. ıa ının t: 1 erını ogre ten sonra 922 de en çok işsiz 
tanbula kendi katibi Sami Beyi nınc~ hı~de~ e~tıİ N; ol.ursa ~~- görülen miktarı da geçmiştir. 
göndermekte geçikmedi. Sami s':"1 .. u~ arı a u e emıyec~gı- Ingiliz kömür amelesi arasında 
Bey Padişah Abdülmecit ve Va ~ı, ~utun. Avrupa ya ve p.~~.ış3:~ bulunan bu işsizler iktidar mev 
lide Sultan ile vükelaya bir ta- ~ a?~ :syan .. eld~r_ek olumu kiinde bulunan Mac Donald ka
kım kıymetli hediyelerle geli- goze a ıgını soy. e 1: binesini çok düşündürmeğe ka
yordu. ~ran~anın '.:'a.~ıl'..etı Mehmet fidir. Temmuz nihayetinde iş
Fakat Reşit Paşa Mehmet Ali Alı lehın~e g~runuyordu. Bun- sizlerin miktarı 2,011,467 dir. 
ile doğrudan dotruya bir itilafı dan baba ıle 0 ?'._ul cesaret alıyor Bir sene evvel ayni tarihte bu 
muvafık bulmuyordu. Babıali !ardı. Fak3:t .dıger devletıe:e ka miktar 857,338 imiş. Bir sene 
devletlerin müdahalesini kabul fa_,tuı::na~ ıçın !Vlehmet Alı pek zarfında vaziyetin ıslah edilme 
etmişti. Sadrazam da bu müda- muşkul bı; vazıyette b~~u.ı:ıuyor si, bilhassa bu derde çare bul
lıaleden azami istifadeyi düşü- ?u: Evvel~ parasızlı~. l'.~z~den mak vaadi de iş başına gelen a
ııüyordu. ıstıkbal hıç parlak gorunmuyor mele hükumetinden beklenir--

Reşit Paşa Mehmet Alinin du. ken işsizlerin daha ziyade art-
kuvvıet 11e lmdr~tini mahvede- Fransa hükumeti Mehmet A- ması İngilterede şimdiki hüku 
bileceği kanaatinde idi. Hazır- lıye karşı himaye eder gibi bir meti istemeyenlerin elinde bir 
!anan bir projeye göre Babıali vaziyet almıştı. Mehmet Aliyi hücum vesilesi teşkil ediyor. 
Mehmet Aliye şu tekliflerde bu tutmak Fransanın menafiine Şimdiki Mac Donald hükumeti 
lunacaktı: çok muvafık görünüyordu. Bu- parlamentonun sonbahara ka-

l - Mısır veraset suretile nun için kendisine cesaret ve ü- dar tatil edilmesi hasebile iki 
Mehmet Aliye kalacak; 2 - İb mit veriliyor, fakat para veril- üç ay süale maruz kalmıyacak-
rahim Paşa Cidde (Arabistan) miyordu!.. tır. Fakat parlamento açıldık-
valiliğini muhafaza edecek; 3- (Bitmedi) tan sonra her halde hükfunet 

_ __ _ bir hayli hücuma oğrayacaktır. 
---~----uğramaksızın burada yirmi dört Sultan Hamidin emektarların- llı·ndlstanda 

saat kaldım. dandır. Padişahın itimadını ka __ _ 
Sarayda usuldendir: Bu ka- zanmıştı. Geceleri Hünkar isti idam mahkfunları 

bil hizmetlere alınacak zevat rahat odasına çekilip yatağa ya HANOİ, g A.A. - Cinayet 
ilk önce saraya davet ve misafir tınca karyolanın önündeki para- mahkemesi Hanoi'li ihtilalçile
edilir, bu müddet zarfında hak vananın arkasına şayanı itimat rin muhakemesini bitirmiş ve 
kında tahkikat icra olunurdu. bendeganından biri oturarak pa kararını vermiştir. Maznunlar
Bu tahkikat hizmete alınacak o- dişahın uykusu gelinciye kadar dari 12 isi katil veya katle işti
lan o zatın şüpheli taraflardan roman okurdu. Hacı Mahmut rak cürümlerinden dolayı ida
birine mensup olup olmadığını Efendi bu vazifeyi de ifa eder- ma ll'i müebbet küreğe, sekizi 
anlamak içindir. di. muvakkat küreğe, 114'ü nefye, 

Ert~si .gün akşam~ doğru, Hacı Mhamut Efendi zab şa dördü ağır ve beşi hafif hapse 

•••••• 
Balkanlarda 

Sina va konferansı 

I 
'---'"' 

\· I 
M. Ma11lu 

Bükreşten yazılıyor - Başka 
memleketlerde git gide ağırla
şan gümrük tarifeleri yüzünden 
Romanya'nın hububat ihracatı 

da eski dereceden aşağı düşmüş 
tü. Bunun gibi Yugoslavyanın 

ihracatı da sekteye uğramıştı. 

Fakat her iki Balkan memle
keti arasındaki rekabet eksilmi 
yor, artıyordu. 

Lakin gerek Romanya, gerek 
Yugoslavya bu rekabetin sade 
faydasız değil, muzır olduğunu 
nazarı dikkate alarak müzake
riye giriştiler ve Siııya'da bir 
konferans toplandL Konferans 
artık işini' bitirdi. Müşterek te
dabiralınarak hububat ihracatı 
tanzim edilecektir. Daha mii-mabeyıncılerden Bekir Bey ol- h . be . k b 1 b • mahkfun olmuştur. 

d - d 1 d - bi anenın nı a u uyuracagı-
ugunu sonra an ana ıgım r t bl'" tti İki . b' l'k S . -ed·· • • him olarak Y'ugoslavya - Ro-

zat odaya gelerek: ~ı ff e 1; el b' · 7~z ır ı te urıy e vazıyet . manya arasında bir gümrük itti 
Efendimi fe buyur a 1 yo uş u ır yo an çıka- B. EYRUT, 9 A. A. -. Surı- hadı tesı'sidir. Buna da karar ve 

d la- B' z rman t kd' - rak tek katlı bir daireye girdik. b 

\•yarın sabah saat 9 da Kayseri nadoludaki teftişatına 1 
trenile şehrimizden ayrılacak- caktır. 

Gaip konsotoJ 

Fransada bir iki aylık bir me Ira11ın cevallı anlaşcna i 111kttJll 
sele var. . . Marsilyadaki İngi- d d } • d • 
lizkonsolosu ReginaldArthur Va C ('}' 1113 ltyette ]f 
~ee buı:ıdan bir kaç ay evvel ANKARA, 10 A.A. - İranın 1 mesele bu teşriki mesaiııİ~ 
bırdenbıre ortadan kayboldu. T h an b .. "k 1 ·ı· - · d · ı· h d t ll' 'di tıd 
F b d d 

a r uyu e çı ıgın en ven- ı sa a a ece ısı r. t 
ı ausız 7~ ıtası ara ı tara ı. 1 b h "' d h · · tB K 1 . 'h ' . _ · I en ceva ı notasının u .... sası met arasın a allı ve ın " 
onso ~s~ ıntı ar . mı ettıgı 1 gelmiştir. Bu hulasanın husule eden esaslı husus buras""' 

Y?~~. b~r ~~nayete mı 
1 
k~rban getirdiği intiba hudutta emniye nilebilir. Binaenaleyh h~~ 

gıttıgı at 1 surette an aşı ama- ti ve teşriki mesai imkanını va- sele teknik bir safhaya 5' 
dı. F k . d' Lo d dede mahiyettedir. ıJimdi asıl sayılır. 

a at şım ı n ra gazete-
lerinin Fransız zabıtası aleyhin 
de şiddetli neşriyata sevkeden 
bir şey daha var ki o da Marsil
ya polisinin izhar ettiği kanaat
tir. 

l~aço Şamda ikaıı1cte 
ınemıır ediJdi 

~N~ARA, 10 A.A. - Me~- serlikçe _Haçonun me~b~ 
Marsilya polisi İngiliz konso 

1 

suk ıstı~barata na~aran Bekır met.şa.rtıle Şama nakh t dl 
Iosunun İngilizlerin meşhur o- Haı:ıı. Sureyya Sunye A ~udud~ etn_ııştır. Bu haber bura 
lan casus teşkil§u tarafından 

1 
haneme çıkarılmış ve alı komı- tcsırler bırakmıştır. 

kaldırılıp kim bilir nereye götü ' k · ı · d k ·} · · , lf 
rüldüğü neticesine varmış.. Batzan şa ı erı e çe ı ıp gıttı 

Marsilya konsolosu tanınmış 
cemiyetlere, eğlence yerlerine Birçok kabileler, hükumete hizmete 

'>. 

girip çıkan bir adammış.. hazır olduklarını bildirdiler 
Vak'adan ~vvelki gece ·• '1 VAN, ıo (A. A.) -İraktan ve İzzet çeteleri halkı isysJJ 

kızla dansetmış. · Fransız zabı gelip Oramar mıntakasma te- vik ederek bu yolda bir~ 
tas~ konsolosun ortadan kaybol- cavüz eden Barzan şakileri gel- pagandalar yapmışlarsa ~ 
~ugun.u haber al~~ .alma_z. k~nso- dikleri yere çekilmişlerdir ilden kimse bunlara y~ı ~ 
_osun ıkam_et ett.ıgı yen ıvıce. ~- URFA, 10 (A.A.) - Kara miş ve müfrezelerimizııı 
raştırmak ıstemış. Afa~t İngıliz keçili Abdülkadir Bey ve 300 ar ve köylülerin mukave~e~ 
~emurları b~na r,nanı olmuştur. kadaşı Viranşehir kazasına gele zerine kaçıp tekrar Sun_>-c: 
~~onsolosa aıt bır 5a_nta bulun- rek Hükumete arzı hizmet et- duna geçmişlerdir.Dahıl~ 
n_ıuş, . fa~~t ~unun ıçınde ~a~ mişlerdir. as tepesine bidayette pi~ 
şışe vıskı ıle ıç camaşırı, hır kı- MARDİN, 10 (A. A.) -Bir ret edeceği işaa edilen ~ 
tap çıkmış~r. Yalnız ~ama~ırla kaç gün evvel hududu tecavüzle Berik kazasına gelerek lı 
rın uzunlugu nazart dıkkatı cel Havalı mmtakasma giren Haço te arzı hizmet etmiştir. 
betmiştir. Çünkü İngiliz kon-

solosu uzun boylu değilmiş.Hal frana SOn bir teklif 
buki çamaşırlar orta bovlu bir 
adamın giyemiyeceği kadar u- - ( . . . h'f d b <l ) 
zunmuş. . Bırıncı sa ı e en ma a 

Mes'ut bir doğtı~ 
. ANKARA, 10 (Tel~ °i 
Ikbsat Vekili Şakir B. ı~ 
evladı dünyaya gelmiştır· 

V aaıf Bey . i, 
Ankara, 10 - Fethi :.J 

istifasile açılan Paris 92 
ne Vasıf Beyin tayini d~ 
düğü haberi doğru add 
mektedir. / 

f 

u r ır şey yazınız a ım yemn cenubunda edevıler ara- .1 • . İk' 1 k t d 
d ·-. ' Burası Çit kötkü idi. Biribirine sında bir takım çarpışmalar ol- n mıştır. ı mem e e arasın a 

e e~;~~mak 13.zım geleceğini geç~e birçok salo_nla.ı:dan müte duğuna dair ecnebi gazetelerde ihtilaflı olan diğer bazı mesai! 

t . d .. h . 'k Beki şekkıl olan bu daırenın kapısı çıkan haberler tamamile asılsız de Sinaya konferansında halle-

El yazısile bir de mektup bu 1 saat 23) - Heyeti Vekilenin i
lunmuştur. Fakat bu mektu- kinci içtimaı şimdi nihayet bul 
bun konsolos tarafından yazıl- du. Öğrendiğime göre bu içti
madııh anla«ılmıstır. Bu mek- madaİranın cevabı notası tet· 
tupta kendi .. inin intihar edeceği kik ve müzakere edilmiştir. 
yazılı idi. Fakat vazr onun ya- Tahrandan gelen telgraf an
zısını taklitten ha""'" bir şey ol- cak notanın hül3.sasını bildir
madığma hükmediliyor. mekte olduğundan nota metni-

Romanya ile ticaret 
nin Ankaraya gelmesine intizar Bir şaki öldürüldiİol , 

Senelerdenberi Koıa~· ,;'J l' 
niyenin Tecerli nahiye~\eı' t 
şini bozan, jandarma öl ıl ııı' 
birçok hırsızlıklar yapa~ ·ı. 
şaki Mehedinli kör fla '0ı/ 
çarpışma neticesi, yaralı 

ayın e mute ayyır ı en r .. ·· d h r d ı 
B .. 1 1 .. k'T' .. h 1 onun a ve met a ın " yaver er dır dilmiştir. 

1 
e~ şu soz er e muş u umu a den, tüfekçilerden ve harem a- · 

. edilmektedir. Notanın aslı gel 
PARİS, 9 A.A. - Fransa ıle, dikten sonra mahiyeti hakkında 

Romanya arasında yapılmakta daha vazıh bir hüküm verilebi
olan tica_~t m~zakeresi netice- lecektir. Bugünkü içtimada İ
lenmek u~ered~.r., Murahhasl~r. rana yeniden bir teşriki mesai 
ar~sındakı .~uk~lemele~ ıkı teklif edilmesi takarriir etmiş
mubadeleler_~ ınk~şaf ettırmek tir. İki güne kadar !randan bu 
arzusuna _mustenıden ~ereyan hu.-;usta - cevap beklenmektedir 

ettı : - 1 d .. kk b' kal ga arın an mure ep ır a-
- Hatırınıza ne gelirse onu balık vardı.::.utanHamit gibi bir 

yazınız. padişahın sarayında omuzları-
Bir hizmete tayin olunacağı 'dd - ı· l'b h. · B ır k' 0~ı.~ ma cı en agır wemesu ıyet ı ır 

mı ıssettım. e ı 1 zau ~- vazife tahmil edilmiş olmasın-
n.~ yazımı v~ t~rzt ifademi gö- dan dolayı zaten müteheyyiç İ· 
rup anlamak ıstıyordu. İcabı za 'd· Ç't k'· kü. .. ·• .. d k' b . . ım. ı oş nun onun e ı u 
m~a muvafık bır arıza-~~<Iııı;ı· (ekor heyecanımı tezyit edecek 
Bekır Bey bunu alıp ~ttı. Bı~ mahiyette idi. Bahriye mek
saat sonra ~ekrar geldı ~e be~ tupçuluğunun asude muhiti ile 
alarak. va~tıle h~sbelvazıf~ bır şimdi girdiğim bu yeni muhit 
de~a g~tm~.~~~uç:um ba~~tabet arasında müthiş br fark vardı. 
daıresıne gotur~u .. Başka~ıplere Hacı Mahmut Efendi ile bir 
;:-1;ıh~us :day~. gırdik.~kir. Bey likte bu kalabalığın içinden 
~ra ba a~ah: .. zatı şaha ek~ın ... ~ durrnıyarak geçtik. Tam karşı 

nı ma eynı umayun ş ıtauÇ" mıza gelen b" al ka . . bu d , ,, bli"' ır s onun pısı a 
tın~ tayın yur ugunu te . s çıldı. Girdim. Sultan Hamit, 
ettı ve masama oturtarak çekil- salonun rt d k 
di gitti. d do aşsınk ba_ ve_ .al yalb'ta 

F d 
.. d 

1 
uruyor u. ı ~r sıvı e ıse 

er ası gun, o aya yaş ıca · · · · R · · · 'f 
b. ld' B 'd' .. gıymmıştı. esmı tazımı ı a et-
ı~ ~at ge ı. unun gı ış ~u tim. İlk sözü şu olmuştu: 

duru Hacı Mahmut Ef. oldugu- H" .. h r · · · ·ıtı· 
b'l"h "ğ d' Gid' .. - usnu a ınızı ışı m ve 

nu 1 a are 0 ren ım. ış mu siz' başkatiplig· e kend · · t' -d" 1 .. - .. Hiinka b ı ım ın ı 
ur ul!u r~ ıı:a a veya hap ettim. Müstakimane hizmet 

a~la. bı~ tar~fa azımetınde buna edeceğinizi ümit ederim. 
aıt tertıbat ıle meşgul olan ma-ı . · 
kaın..dır. Hacı Mahmut Efendi (Bıtmedı) • 

• 
etmektedır. Bu baptakı muka- G 1 k b .. H''kA 
vele pek yakında imza edilecek! e ece ceva a gore u umet, 
tir. kat'i hattı hareketini tesbit ede 

Tayyare kazası cektir. r· 
NİCE, 9 A.A. - İçinde 3 İsmet Pş. yarın akşam Yalo-

yolcu bulunan bir deniz tayya- vaya dönecektir. 
resi denize ineceği sırada kapak 
lanmıştır. Pilot boğulmuş, yol
culardan biri de ağır surette ya
ralanınıştır. 

Alnıanyada 

Mektepliler 
miJsabakası 

66 ıncı hafta haşladı 
Sıvas şimendifer hattının 30 dim edilecektir. Madalyalar Azot İstihsali 66 ıncı hafta başlamıtttr. 

ağustos zafer bayramında ya- 1000 adet olarak darbedilmekte BERLİN, 9 A.A. - Amerı- Gazetemizde çıkan halterler 
pılacak resmi küşadmda dağt- <lir. ka hariç olmak üzre diğer bü- den en mUhlmmlnl seçip cu-
tılmak üzre darphane tarafın- Bir kaç güne kadar Sıvasa tün memleketlerde terkibi azot martesl akşmına kadar mo
dan basılan madalyalar ikmal gönderilmek üzre An~dolu - l~ı mevat ist~hsalini ve satışını 1 sabaka memurluğunn gönde
edilmek üzeredir. Madalyalar Badat Devlet Demıryolları bır usul ve nızama raptetmek 1 ılnlz. Neticeler pazar günü 
bir hatıra olmak üzre resmi kü- müdüriyeti umuı-a:yesine teslim ma. ksadilee yapılan beynclmi- 1

1 
ı neşreımecektlr. 

53tta hazır bulum•,::ak zevata takı crlileccktir. Jel mukavele imza edilmiştir, ~-----------
• 

tutulmuştur. "" 
Arkadaşı Adil ve r.tz 

öldürülmüşlerdir. Bu ~dl 
kiyette jandarma kd;ııııı ~ 
Tahsin, bölük kuın.an 'f P:ı b 
san, mülazim Tevfı~. Beyit 
nahiye müdürü Sabıt ıı"ctii' "1[1'1 • pek çok gayreti gQnl ---------

DAVET·· ıl 
. 'i 111 

Gü l , 1 :sirlı& ze san at er 
ki şubesinden: . sııd'~ 

Avukat Hüseyın ~aııf C 
Cemal Reşit, :Manas r.fesııt ,rı r 
ta, Mahmut Ragıp. ı\Iİ fı 1" 
mil, Musa Süreyya. çıır;aı;1 ~ 
Beylerin 13 ağust~S ve ilJ111 ti' 
günü 15,30 da mühı[1'1 3111 pi~ 
mesele hakkında beY 1 • ..al ı 

"\haı ~ ı'-.' 
lea etmek üzre G~ riOot' 

k. l k" kun' u te:Ş da ı a ay oş 

olunur. 



erli mallar sergisi bugün merasimle açılıy r 
iş yok mu? v=;;~~tihap Mahiller 1 B~-ı::;n yok 1 . Korsanlar Sergi bugün açılıyor 

·na Vapur ve ~ilep Dünden itibaren "Deniz kurdu" nun Sergiyi M. R. Kazım Pş. Hz 
küşat edeceklerdir. 

sahiplerinin Hazırlıklar başladı, ikramiyelerini İstanbul için muallim kurtları mahkum .. 
~;Jıtil şikayetleri 1 nizamnamenintastikıl alıı~.ağa başladılar . sıkıntı~ı yok Hareketçilerin davası 

ne oldu? d':J. d. 
1 

Hanımların azahğı Tevzıat devam edecek Lıselerde ıkmal imti-
n apurcular ne ıyor ar H ı·ıı · 
ce - Son gu"nlerde Tu''rk şlleplen· ı·kı· yüzü buldu arp ma u enne para tevzii hanına girecek ne B' - ne dün de devam edilmiştir. ır gece yansı Cibali iskele-

'$ en hemen atıl bir vaziyette E~lfrl~e ~apılacak_ olan yeni Dünkü nüshamızda muamelele- kadar talebe var? sinde d~mi~li b~lunan . Deni.z 

Yerli mallarımızı teşhir edecek olan sergi 
çok mükemmel bir halde hazırlanmıştır. 

•ri r. Vapurcularımızın en çok beledıye ıntıhabma aıt hazırlık ri ikmal edilen 10 malUle Banka Muallim mekteb' d 1 Kurdu ısmındekı yelkenlıye gı-- : :• k ·ı p •-- d d'l kt d' B "A ın e açı an rerek m t b · · k 11 ağustos ikinci yerli mal-
llP'." yaptıkları Rusya, artı şı e ....,a evam e ı me e ır. u se çeki olmadığından cumaerteııi "muallim kursun t d · aza ve enzın sır at et 1 . 

d~imize yük vermemektedir. ferki intihap şimdiye kadar o- günü tevziat yapılmamıştır. müddeti 15 gun" temd~t de . 1rı~t mek ve polise hakarette bulun- ar sergısi bugün saat l6 da Ga-e -~" F k land b" b" .. · · 1 e ı mış- maki İ latasaray lisesinde açılacaktır . 
.,.,ur~ vapurcuları, e~er ve--~- . an. us utun ay:ı.ve. yem Dün bu malullerle beraber 15 tır. Sonradan açılan dördüncü a ~aznun zzet, H~mdi ve S . 

kjııİ tıne rüsumunun yukseklıgı- bır şektlde olacağı ıçın ıntıha- malfıl ve şehit ailesine ait mua- şubesinin dersleri d b ti Ahmedın muhakemelerı dün A- ergınin bugün küşat resmi-...: • ·1 · d · b' · e u sure e • d · İ ni yapmak üzre geçen sene al-
ır. ,...n, bu vaziyette yeg~ne amı bın tarzı ıc~ası~ a.ır ır nıza~ mele ikmal edilerek Banka ç.cki ikmal edilmiş olacaktır. gırceza ~ ı:ıtaç edilmiş ve zzet dug"u gibi B. M. M. Reı'sı' Ka'zım 
_;-"'duüunu söylemektedırler. Va- name tanzım edılmış ve heyetı verilmiştir. 15-16 numaraya Dersler bu ayın ' h t. d le Hamdının hareketleri sabit "~~. b l' k'l · d'ki 'ktı' t nı aye 111 e old - d b' Faşa Hz. davet edilmiştir. 
ll. P""rcular birliği bu hususta a- ve_ ı .enın ta~ ı ne ı :an e -. kadar olan malullere numara ve kesilecek ve 1 eylfılde ehliyetna ugun an ırer sene ağır hap- Kazım . 
c'till gelen teşebbüslerde bulun- mıştır. Bu nızamnamenm teblı rilmiştir. me imtihanları . 1 k se konulmalarına ve Ahmedin . Paşa Hz. nın bu da-rıl • ..ı.. • . . . d'Jm kt di T b yapı aca tır. c.. .. b' vetı kabul buyurarak bugü y fiJ-:-UŞ ve alil.kadar makamatı va- gıne ıntızar e ı e e r. e - Aksaray şubesinde mukay- Mezun olacak muaıı· 'kt u.rmu sa ıt olmadığından bera 1 , . n a-ıııfdl Yetten haberdar etmiştir. Va- liğ edildikte~ sonra namzede- yet malfıl ve şehit yetimlerinin 216 dır. Bu muallimi~; mtst:~~ etme karar verilmiştir. kova dan teşrıf. buyuracak~arı 
bÜ rcular birliğinden bir zat bu rin de tespitıne ı;aşlanac.aktır. miktarı 200 kişidir. bul mülhakatındaki köy mek- İzzet ve. Hamdinin zabıtaya ui'e.tl~ ~ahının edılmektedır. 

esele hakkında diyor ki: Halk fırkasına ua kaydedılmek Komisyon eğer tevziatı bir teplerine tayin ed'l ki d' hakaret ettıkleri mahkemece sa H eısıc~mhur Hz. İsmet Paşa .. d H d d' ı ece er ır. b't .. .. azretlerı F th' B b" .. 
tesi - Bir taraftan ticareti b"'h- üzre muracaat e en .ın a e 1 haftada ikmal edemezse diğer Bazı gazetelerin yazd g· g'b' İs 1 gorulememiştir. b' • e 

1 

• ~Y ve utun · · · · · d · 1 'k · .. .. · J bunlar b ı d · b 1 1 ı 1 H k t · · d me uslar da sergıyı ziyarete 
)ir ıyemizin ınkışafı ıçın te bır er ı ı yuzu geçmış .. o up şu e er e tevzıat yapılamaya- tan ul maarif mıntakasında mu are e çının avası d d'l . . ılırken diğer taraftan fener -::_e ~kkın~a ?a henuz bır karar ve- caktır. K~syon her ~ü_n.20- allim buhranı yoktur. Hareket gıu;tesi sahiplerin- a';;:r e. ı mıştır . 
...,. rantine rüsumunun fazlalıgı- nlmemıştır. . • ~. 30 malulun muamelesıru ıkına! N den Suat Tahsın B. tarafından . b gı tam saat on altıda Bah 

gemilerimizin ecnebi limanla Adalar elektırıgı etmektedir. Komisyon Vilayet- asıl alınacak? Cümhuriyet gazetesi aleyhine rı~e İ ~d~su tarafından çalına-
rile iş yapamamasına sebebiyet Adalann elektrikle tenviri te öğleye kadar vazife görmek- .İlk mektepler için mubayaa açılan haysiyet kesri davasına ~:11 s~ı~~aı. ~~ıı:ıı. milieak!~ 
eriliyor Bir şilep Rus liman hakkındaki mukavelename Na- tedir. .e?ılen levazımı tedrisiye Maa- Üçüncü cezada devam edilm' N ay! ırl.ıgı katıbı umumısı 

. J.arına gi.dis aelişte 'bin liradan fia V ekaletile şirket a:asmda Kızların manları n.ff e;anetine ~elmiş olup tas- tir. Dünkü celsede Suat Tah~~~ tzmı ~ı:;.ı Bey tarafın~an sö-'~zla fener:.; karantina rüsumü imza edilmiş, Y.alnız. bu_ ış. gele- Babadan maaş alan kızların 2 11;1 ~h ı~ekte~hr. İlk mekt~ple- B. in vekili Nuri Bey, davasını ia~~~~e ır açış nutku ıle açı-
j;Jtı:,nnektedir. Rüsumun yüksek cek seneye tehi~ edılmi§tır: Bu scneliklerin itasına nihayet ve- ~·~dı.ktıyaç mıktarları tesb~.t .. e- teşrih ederek Cümhuriyet gaze- Bu ~- . 

ligi , Rusları gemilerimize iş ver sene Kartal ve cıvarınm tesısatı rilmiştir. 2o--45 yaş arasındaki 
1

1 
, 

1 te~ sonra mektep mudur- tesinde müvekkili aleyhindeki rek k~ a~ sonr~ kurdele kesıle-
- bıemek me~buriyetinde bırak- ikmal olunacak ve Adalara ce- kızlardan arzu edenlere verile- e~ ~ar~ ın?an tesellüm edile- neşriyatı kasdederek. Duşa ı~tsmı yapılacaktır. ıştır reyan gelecek sene geçirilecek cek olan 3 4 5 2 5 senelik ikra ~e. tır. enı lavazımı tedrisiye - Bunlar son za~and b' t'b' av.et ı ere sergı heyeti ter-

r
ll · ' ' ' ' ıçınde en mühim 'kt · · • ' a ır 1 ıyesı tarafından sergi ge d' Şimdi Rus limanlarında en tir. miyelerin itasına henüz başlan- h fi 1 1 .mı arı ye~ı sıyası recülümüzün dediği gibi rilecektir S . · . z 

1

: Sergiyi açacak olan M. M. 
Reisi RAzım Pı. H:z. ok iş yapan Yunan şilepleridir. Ekmek fiatı mamıştır. ar er e .o an h~rıta~ar teşkıl b!r namus harabesinden ba ka bitince • e.rgının gezılme~~ 

Vaziyet, Vekil.Jete bil \irilmiştir Narh komisyonu dün topla- Bu hususta zat işleri dairesin ~tmekte~r. .~skı l~arı~alar: top bır şey değildir." dedi. Muh!ke tçed · dave~~:ler h~zırlanan bu 
ükumetin, meseleyi ehemmi- narak yeni fiatleri tesbit etmiş, de yaptığımız tahkikata naza- ~fıp :a enuz yemlen verılı:ıe- me müdafaa için yarına kalmış- B: 

1

~~z e 

1 

~c~ktır.. . 
etle telakki ederek !il.zımgelen ekmek fiati ipka olunmuş, fran- ran tekaüt kanununun muvak- ş 0 ru:1 m~kteplere bu harıta- tır. gun. ~ergmın kuşat resmı makine, fabrikalarile tütün in-

h

. . · d'l k k d . . !ar tevzı edılecekti Ço • ne 1000 kışı davet ed'J · · ~s ılil.tr aöstereceğınden emı- - calaya 40 para zamme 1 ere. at ma desınde 21 yaşındakı r. cugu berbat edenler s · h Ik ı mıştır. hisar idaresi bu salonları işgal ı.z.,,. b 18,5 kuruşa çıkarılmıştır. Y ~nı kızlara 4 senelik mi yoksa 5 se- İkmal imtihanları Kadıköyünde Cevizl'kt 1 e~gı . a. a yarın açılaca~tır. etmektedir. Ford fabrikası da 
narh yarından itibaren tatbık nelik mi verilmesi hakkında ka- Lise ve orta mekteplerde ik- nüz 15 yasını gecmiye~ı He .. 

1
e- li ir~rgdı~ın noksanlarının ıkına- sergiye icabet etmiştir. Sanayi 

1 kt d h 1 d 
• d 

1 
. 'h . . · · use- ~1n un geçece tamamen ral M . f b 'k 1 

o unaca ır. nun a sara at o ma ıgın an ma ımtı anlarına ı ey Jlılde baş yın ısminde bir cocuğun şılmışt ~ ı ve aadın Bankası a rı a arı İki taraf anlaşacak keyfiyeti Maliye vekaletinden !anacaktır. İmtihanlar bır hafta geçen Kekeme Arap Burh;:~: Ser~~· i bir ko . . . da ayrı bir kısım halinde iştirak 
olursa so~uştur. Vekaletten . cevap devam edecek_ ve liseden mezun Mehm.et Ali dün Ağırceza mah- de 12 m~mur ve mıser ıda.resı_ı:ı~ etmektedir. 

Galata kulesine konan vakit gehr gelmez derhal tevzıata bas olacak Efendılerin adedi o va- kemesınce birer seıle aa h servı'sı· ol k .. gece gunduz Yeni tarife 

1 

· · . bır ap- ma uzre 26 k'şTk b' 
Her tarafta koruma küresinin işletilmesi için kule anmıştır. kıt bellı olacaktır. Bu sene İs- se mahkum edilmişlerdir kadro idare et 1 . 

1 

ı 
1 

ır Memleketimizde ~ye b-

Villl.yellt! 

Ağaç cemiyeti 
ile Kandilli rasat merkezi ara- 10 senelikler hakkında henüz tanbul lisesinde 150 '"'Kabataş -- ··-·. · da heyet' t .mb.e <t~dır. Satı~ dar eyi bir şekilde nakliyat si 

Cem
iyetleri teakil ı· ı · · ı· · d • .., 

1 

ertı ıyenın nazaret .,. smda bir kablo tesisine karar ma umat ge memıştır. _ıse~ın e 50 talebe bakalorea Eskişehir h Jd ? altına alınını tır 
1 

gorta tarifesi bulunmıyordu. uıf..tl edilecek verilmiş ve bu iş için Emanet - -- ımtıhanlatına dahiLolinuştur. ...J ne a e · Lokanta k~s~ınd k Ticaret müdürlüğünde topla 
ta""l · · · · Şük 8 H ~.. - _ a or estra 
.41 Dahiliye Vekili Şükrü Ka- te~ef?I1 I~kı~ketılef teml asacakgırıış- r n m. Ziraat mektebi Belediye çalışıyor işler dbulunacag~. gibi .ayrıca serginin nan sigorta tarife komisyonı. 
• Ya B . . .

1 

d" v·ı· mıştır. ı tara an aşa o ur T k 
1 

.. ' evamı muddetınce B h . yeni bir nakliyat tarifesi hazır· eyın ımzası e un ı ayete k 
1 

. k cak B--- e rar açı ması takarrur e- 1 d d b·ı· b d a rıye 1 
k d 11ıtacların korunması hakkında s~. ab oyu.şı.r et Y.apa... .ve Muammer ey meste- den Halkalı ziraat mektebi ka- yo un a.. ene 1 ır an .osu da bulunacaktır. Ayrı- ama ta ır. 

l

·J bi - . . . kure Kandıllıden bır dugme ıle ~· • d ğ• . d• d bl'- · b .. El E k' h' d f ca bır de sesli sinem ı Ticaret Odasının broıürü 
r ;,,amım gelmıştır. . . . . düşürülecektir. &ını e ıştır ı beroks

1
unun kte d~gı ugunlerde b 1 yevmb ks 1.ışe ıbr 1e terdan tır. a yapı mış-•ıimayeı· eşcar cemıyetı reısı T d I I İ . . . K' p enme te ır. u unan sa ı stan u defter- S . Ticaret odası tarafından İn· aş e ene yo zınır valısı azım aşanın ergı 22 b" · Şükrü Kaya Bey Villl.yetin d 

1 

.. kızı Şkran Hanımla kaçarak Mektebin heyeti idaresine darı Ali Hikmet B. dün bir ay kk . ~yıik salondan mü- gilizce ve Fransızca olarak neş-
e her tarafında cemiyetler teşkil İstanbul a di s~~~z uk. gun- günlerce kendi- ahiren Avrupada bilgilerini ta- mezuniyetle ~ehrimize gelmiş- ~e ~ptır: Kutahya çini, meva- redilecek olan ihracat eşyamız 

dilerek faaliyete gecilmesini den gune ken nı ıs1se_ttır~e~- mamlıyarak avdet eden mekte- tir. Hikmet B. bir muharriri- t ılgı aıye, konservecilik, mus- namındaki brosürün hazırlan· 
, • tedir Emanet susuz ugun onu- !erinden bahset- b' b k .. d . 1 · t · m·· · 1 • • a 1Zaratı tıbbiye k d 1 . . . · .... e agaçlarm muhafazasını agaç · . . db. 

1 1 
k tiren akto"r Mu- ın sa ı mu errıs erı ayın e- ıze şu ıza 1atı vermıştır: 1 , a ın an ça- ması bıtmıştır. 

" ne geçmek ıçın te ır er ama d'I k · B' · . . ıştırma yurdu h ı . . . ~ ayraınları tertip olumasını te- ammer B. artık ı ece tır. - ır ay mezunıyetımı gecir S" • a ı, trıkotaJ, Broşür yakında neşredılecek 
~ ... ltıenni etmektedir. tadır. F S hh . 

1 
• Halkalı ziraat mektebi mü- mek üzere İstanbula geldim. · ureyya paşa, Dape kardeşler tir. 

,,~ Emanet en ve ı at ış en sahneden çekil- d" 1 .. - .. A d b' E k' 1 · 1 
,,,,, Asım Beyin teftişatı .. .. . . - "f . k ur ugune vrupa an ır mu- s ışe 1ırc e bu sene mahsul 
-~ Mu"sk' at tımumi mu"dürü A- ınudurlerı ıle b~kunıı mEu ettış meğe arar ver tc.hassıs getirilmesi de muhte- çok iyidir. Yüzde yüz fazladır Avcılar Piyango r,, s ır . Tevfık Bey, ır aç manet m:ştir.Haber al- meldir Evvelki 1 . " • 
'(I. kını Bey İnşa edilmekte olan lı- emuru ile birlikte Taşdelen <lığımıza göre · k sene erın kuraklıgına ~ or fabrikası insaatını tetkik et- :yu membaında tetkike gitmiş Muammer B. Lise ve Orta mektepler tarlbş~ gelÇ,en sene halk fevkalil.de 
., l!J ıstir k d b' . k ec ır a arak çok mahsul 1 k 
,. " .: . . . !erdir. Bu su az a tıgın an sa,- 1 sır ette vüz Bu sene lise ve orta mektep üzere külli ·etli t a .m? 

~ r Muskırat ınhısarı kısmen şa- tıcıların fazla beklememeleri ı- lira maaşla ğire !ere tehacüm roktıır. Mekt~- V . · .. ? . ohum ekmıştır. 
ap ve k ·mal etmek . . kild k . > ' azıvetı zıraıve gayet "k 

l. ısmen soma ı çin fenni ve munasıp şe e na ce tır. !erde kaydı kabul muamelesine Jd' V . mu em-ızre k a· -· ·haber alan d M me ır eraı tahs'l't d B~. arar ver ıgını .. . sıl depo edile~egini göz en ge- uammer B. Ağustos 15 ten itibaren başla- baki . · k b 
1 

a ın an 
,

1 
1 
no~a .. ~~ğ~ı_l~rı Muskirat çim1i~lerdir. çok yakın bir nacaktır. Mekteplere kaydedil- ~ıh e • ala~. yoktur. . Halk re-g<nıurnı mudurlı.ıgune t_elgra~ üsküdardan Taşdeleıı meın- ~rkadaşına: mek üzre mıiracaat t;dcn talebe 'k' a dogr.u ."'ıtmektedır. Son bir 

Onclererek teşekür etmışlerdır. bama bir şose yapılması da ka- - Artık mes pek coktur. Maarif emaneti 1' 
1 

sene ıcınde bele<live çok faz 

A 1 M B 
- · - a çalı arak ~ehr· · · 

ygır ar rar altına alınmıştır. uammer . legımi de degis seh:imizdeki talebenın açıkta 1 . ' 
111 ı,marını ıler. 

I 1 .. · l · · · · d' B · d · · . . · etmektedır 
n· s ah ve yarış encume.- Sayfıye yer erını ımar tır ım. enı amatlıga bunun i- kalmaması ıçın tedabır almış ve B' · . 
f 

1 
• alisi tarafından Velıe İstanbul'un bir çok sayfiye çin kabul etmiyorlardı . ., orta mekteplerden 7-8 tanesine ır çok y~nı caddeler açıl-

. .J I endıcle icra edilmekte o- erleri bakımsız bir haldedir. Maamafih Şükran Hanıma- şubeler ilil.ve etmiştir. n;ıştır. Beleclıye bütçesinin va-
'-1.; ; 1.n Yaz at yarışlarından üçüncü y Emanet bu ciheti düşünerek ilesinin kendisini tekrar evlatlı Halk dersaneleri sı olma.ması.~a rağmen halkın 
"il · u ıs · .. .. · ı · · · • k b ı d .. 1 kk d k . vardımıle huvu"k · 1 · b P) PıJ • agustos ·cuma gunu ya- belli başlı sayfıye yer erını_ı- ga a u e ecegı ıa ·ın a i ri Halk ılersanelerıne ~u sene -.;ı . J ış erı aşara-
r_, !{ <ıraktır. Beş koşudan sonra mar için bir plan hazırlamaga vayetlere ehemmiyet vermedigi büyük bir ehemmiyet verilecek ı mektedır. ~ 

1 
aracabey .harası mahsullerin- J k ar vermiştir. Sayfiye yerleri ni ~öyltmistir. İki aşık şimdi tir. , Gelecek seneye Eskişehir 

c en İngiliz tayl~~ı satı!acaktır. b~r plana tevfikan yavaş yavaş Maltepede bulunmaktadırlar. Tedrisatta muvaffak olamı-(le~terd~rlıjiı tahsilat itibarile 
~ Çatalcll:'ya gonderılecek 

1

·mar edilecekmiş. ·--• yan muallimler derhal değişti- ba ıyesız olarak çıkacaktır. 
~ v ı Yalovaya telefon 

.. ila.y_ et .. muhasebi. hus .. usiye- Şehir meclisi top anın- rilecektir. Di.ğer taraftan _bu se-n k d k Yalova ile İstanbul arasında -_.Al · te oylulere tevzı e ilme te caya kadar . ne halk neşrı;ıı:atına azamı dere-
~· ?lan Btılgaristandan gelen bo- İ b ld yeni idare şekli- bır telefon hattı yapılması dü- cede ehemmiyft verilecektir. 
pı, !:alardan 20 tanesi sah günü Ça stan ~ a atbiki için şünülmektedir. 
- talcaya sevk edilecektir. nin tam bı~ .s1!rette t 1, _ :Su hat, posta ve telgraf ida-;;J, şehir meclısının toplanması a resı tarafından Büyükadadaki Zaro Ağa kucaklarda 

zımdır. _ . . telefon deniz kablosuna bağla-
/ Yerli seker Halbuki bunun ıçın. şehır nacak bir kablo ile temin edile- dolaşıyor 

meclisinin toplanması laz~~dır. cektir. Bu telefon hattı, telefon Asırdide Zaro ağa, Amerika-
A 1 p u il u şeker f abri kB· Halbuki bunun için ıkı .. ay şirketi tarafından idare edilecek da büyük bir alaka uyandırmak 
sının istihsaliitı satı- beklemek icap ediyor. Bu mud- tir. 'ta devametmektedir. 

det zarfında encümeni emanet Bunun içın telefon şirketi ile Zaro ağa şerefine müteaddit 
lam ıyor mu ? idari işlerle meşgul olacak, fa- po<>ta ve telgraf idaresi arasın- ziyafetler veri imi tir. Nevyork 

Dünkü aksam gazetelerinden k~t mali mesel~ler ~akkında da bir itilaf zemini bulunacak- hı kızlar bu 156 yaşındaki ihti-
bıri Alpullu şeker fabrikasının bır karar veı:~~~e!t~ tır. yann dizine oturarak yanakla-
Yaptığı şekerlerin pahalıya ma- Kiizım Pş. Hz. Bir yıl dönümü rını okşatabilmek için sıra bek-
lolduğumı ve 250 vagon şekerin B. M. Meclisi Reisi Kil.um Bugün Alman Kanunu Esa- lemekte imişler. 
satılmadan istasyonda kaldığını Pasa Hz. dün .akşama kadar sa- sisinin ~azolunduğuğüne ve Re ---·--
y·azıyordu. rayl;ırındn istirahat buyurmuş- P:n .ta~lıyesi Y~~ dönümüne mü- Berber mektebi 

Alpullu şeker şirketi erk' ~·n ı Jar ve saat 14 te hususi bir mo- sadıftır: Bıı munasebetle Tar3:- Berber mektebi rakmda ı-
'1 bir zat bu hususta bir ıııu· törle Adalar civarında bir deniz byadakı ya~lık Alman s~faretı kinci devreye başlayacaktır. 

'la . 
1 

. . k' ... .. 1 d bınasında hır kabul resmı yapı- Gelecek devrede mektebe er-
rrırı n z c emıştır ı: . tenezzu•ıu y~p~r _:_r. lacaktır. ~ - Alpullu fabrıkası yenı se- lstanbul Radyosu· ,----------- kek tıraşı için de berber olacak 

C re ı~t.hsalatma başladı. Her l'T f d , talebe de alınacak ve yetiştiri-
J abrıa gibi bızim de stokumuz Radyo şirketinin Filips He!- J' 8 an aş. lecektir. 
)1 ~ardır. Bu stoku da İstanbul- yas şirketile yaptığı mukavele Mektebe gelecek cievre için 

ak; ambarımıza naklediyoruz. dün Hükfunete arzcdilmiştir.~u Yerli ınalı kullan ne kadar talebe alınacagı şimdi 
Yazıldığı gibi istasyonlarda mukavelenin Hüku.:rıe~çe t.asdık den takarrür etmemiştir. l!alıı1ı& 250 

vagonluk malımı?! edileceği kuvvetle umıt edtlmek .W /. ve la•amı/ ırnıiytli Mektebin kapatılacağı habe-
roı.t ri doğru dei7ildir. 

" ur. •~rli• " 

Tercümanlar 
ihtilaftan kurtulamı

yorlar mı? 
Tercümanlar Cemiyeti azala 

rı arasında ihtilil.f çıkmıştır. Bir 
kısım tercümanlar heyeti idare
n~n bir işe yaramadığından ba
hısle heyeti idarenin infisahını 
ıstemişlerdir. Diğer bir kısım 
tercümanlar ise heyeti idareyi 
gayet iyi bulmaktadırlar. 
. Tercümanlar Cemiyeti heye 

tı. İ~ar~si ihtilafı halletmek için 
bır ıçt~ma yapmış ve bu içtima
a cemıyet mürakiplerinden biri 
de iştirak etmiştir. 

Fakat bu içtima neticesinde 
ihilil.f halledilmemistir , . . ........ _ -

Demir Ali Bey 
~s~anbul Polis Müdürlügüne 

tayını me~zubahsolan Miralay 
Demır Alı Bey, dün şehrimize 
gelmiştir. 

Demir Ali Beyin polis mü. 
dürii olacağı haberi teeyyüt et
ın.-1• t~dir 

... 
Bir kısım a ıcılara 
tebligat yapıldı 

--
Talihi olanlar bugür 

sevinecekler 
· Bu sene İstanbul avcıların-

d 
Tavyare pı'yangosu 9 uncu 

~n tezkere alanların adedi 5 ' bııı kadardır. tert · p birinci keşi<lesi bugıin og · 
leden sonra Darülfünun konfe-

. Avcılık mevsiminin hulu' lu"ne ı J k'l kt' 
b 

rans sa onunca çe ·ı ece ıı. 

~naen avcılar arasında tedari 
kat baslamıştır. İstanbul avcıla Keşideye yarın <la devam e-

dilecektir. 
rının yarısından zıyadesini ecne . . .. .. . 
biler teşkil etmekt el' Bu keşıdenın en buyuk ıkra· 

e ır. · · 3 · d B l Şimdi domuz, kurt, tilki ;:ıı)~sı b_o,ooı .ı~ra ff. 1 um an 
sırtlan, samur gibi hayvanat;. daş a ırço ı ranııye er var-

h . . 1 ır va sıyenın avlanma zamanı ol- . 
du~undan avcılar takım takım .• - -:·- -
şehır haricine gitmektedirler. Cumhuııyet altınlara 

Bu aylarda tavşan avlamak 
yasa.k olmasına rağmen bazı av 
cılar bu hayvanatı da vurmakta 
dırlar. Tavşanlar bu aylarda 
yavrulamak üzere oldukların
dan _a vc.ı.ıa.r _cemiyeti ve saydi 
berrı mudırıyeti tarafından ala
kadarl~ebliğat yapılmıştır. 

Kaçakçılık 
Büyükadada Yürükalide bah 

çıva.n Anastasın bahçesinde bir 
. kulubed~ oturan Yani, Pavli ve 
"'.an gel ısmiııde 3 rumun evle
rınde 400 kilo üzüm salamurası 
21 kilo konyak ve bahçıvanın 
bahçes~ yanmda balıkcı Odes
Y?Ya .. a'.~ 100 kiloluk kazan, ıoo 
~ılo uzum salamurası bulundu
gu ha?er alınmış, komiser Naim 
muavın Rıza Beyler tarafından 
meydana çıkarılmıştır. 

Peynir ihracatımız 
Ticaı et odası peynir ihraca

tı.mızı fazlalaştırmak için te<l
bırler almaktadır. 

. Bu sene yapılan peyııirleri
mız geçen seneye nisbetle yüz
de 40-50 fazladır. Bunlar icin 
bir mahrec aranmaktadır. 

Haber aldığımıza göre Mali 
ye V ~kil.Jetinden darphaneye gt 
len bir emirde arzu edenlı;re 
Cümhuriyet zıynet altınları ve
rilmek için tebligat yapılmıştır. 

Külçe halinde ve 22 ayard~ 
altın getirenlere ziynet altınları 
verilecektir. Her lira için darp 
hane 15 kuruş tebdil ücreti ala
caktır. Ancak talepler 25 altın 
dan aşağı olursa is'af edilmiye
cektir. 

Kenan Bey döndü 
Birkaç gün evvel vaki olan 

davet üzerine Ankaraya giden 
Müddeiumumi Kenan Bev, dün 
şehrimize avdet •tmi~tir. · 

(Tayyare bayramı İçin 

içtima 

30 ağustos Tayyare bayram 
ilızaratı hakkında görüşülme! 
üzre İstanbul Tayyare Cemiye 
tı kaza ve nahiye şubeleri reis
lerinin iştirakile ağustosun ı: 
üncü çarşamba günü saat 15 tc 
Cağaloğlunda C. H. F. merke 
zinde bir i,ı;tima aktedilecektir 
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11 AGl sros 1930 
1 .\REHANE - Ankara caddesi 

.~ >. 100 T~lgraf adreoi: Milliyet, la. 
la;ıbul 

Telefon r..umarah: 
l stanbul 3911, 3912, 3913 

Askeri bahisler 1 
"Türk-Yun an donanmalarının tahdidi" 

Meklepliler Mü ıabakaıı 

Şark 

Ye11i neşri yal 

Rus inkılabı 
64 üncü haftanın 2 nciliğini Cafer Seyd Ahmet BeY 

Bugünlerde, gerek ~izim ve ı müdafaaya mecbur olduğu sa· f:>alatasaray lisesinden 228 Fah ya ahvaline vakıf, vaktile 
gerek Yunan gazetelerı, Yuna· hilleri mukayese edelim: rettin B. kazanmıştır. Yazısı yanın siyasi hayatına karı 
nistan'la aramızda deniz kuv- Türkiye'nin yalnız Akdeniz şudur: Kırım milli hükfımefniıı 
vetlerinin, müsavat esasına gö- ve Adalardenizi sahillerinin u- Haftanın en mühim haberini na geçmiş bir zattir. Rus 
re, tahdidi görüşülmekte ve' zunluğu kesirsiz 1700 kilomet- Yüksek bir itiraf Şark hadisatı teşkil ediyor. labı hakkında bu itibarla e 
hatta esaslarda uyuşulmuş oldu 1 reyi geçer.. İran cihetinden müsellah çe- lahiyetle fikir beyan edebıl 
ğundan bahsediyorlar.. . Yunanlıların ise bütün sahil- .. .. I . • . . . . telerin irticai maksatlarla mem bir mevkidedir. Rus inkıla 

Hestiya namındaki Yunan ga !eri 1600 kilometreyi ancak bu- Batmak uzere olan. gun~ş len Kaşıf Sıonel Tıdet ıle genç leketimize girdikleri ve o taraf yince bunun senelerce ev 
lıBONE ÜCRETLERi zetesi yazdığı bir makalede Yu- !ur.. ~um ummaı:ıını erguvanı serpın karısı Mod idi; kendilerinden hudutlarımızın emniyet ve asa- ait bir çok amilleri, hazır! 

o Türkiye için Hariç için nanistan'ın 40,000 tonajında bir Yunanistanın adaları da var tıLerle ~ekelıyor~u. Ufukta k_um biraz ötede sonuncu develeri ho yişini ihlal ettikleri malumdur. sebepleri olduğunu söyle 
J aylığı 400 kuruş soo kuruş donanmaya ihtiyacı olduğun- denecek .. Fakat Yunan adaları tepelen al_e~le~ıyordu sankı. · · mur?an~r~k yatıyordu.:·. . Şakil_ere _k~rşı. ya~ılan ten~il 1 lüzum var mıdır? işte J{ 
6 .. 750 .. 1400 " dan bhasediyor. nı da içine alan bir kavis çizsek ~e~~ er_ıtıı: 1f kuriun!b. .. k.Hıç b{; ım~at ge~ı:ne~ını~ ~m- amelıyesının bınncı kısmı bıt- Cafer Bey inkılabı hazırla 

12 " 1400 " 2700 " Malumdur ki, deniz kuvvetle bunun uzunluğu da gene 1600 .. n ışe ı e. 0 u ho an .. ~ ~~i ~nı i 0 tu:. ~~tab.lır tç de -~j miştir .. Bu?~ ra_.?"men mesele e-! sebepleri, müessir olan aıll 
- •-.- . rinin tahdidi keyfiyeti Avrupa 1 kilometreyi geçmez. Ana vata- nun _sonk sa~tt~~ t_a ammu e 1 vı 0

; arı gor~uşk 1 ~-~ s~ egı hemmıyetını elan muhafaza edi' ciddi bir tetkik d rin bi 
Gelen evrak gen verılmez ve Amerika devletleri arasında 1 na en uzak olan: Girit adası 150 mesı ço mut ıştı. · · yar ım etme en. 1 e~ı~e .. Y~~ yor. Son günlerde Irak ve ~~ri-: kufun verdig·i sa~~hieyetle t 

.. . h 1 10 k . . da (Londra konferansında) u ı M·d·ıı· Ad . 220 k"l t Yatalı kadın hırıltıya benzer mek yaparlardı ... Şımdı olumu ye hudut! run d t ca t r ı.ıd<letı ı::eçen nus a ar uı uı - , ve ı ı ı ası ıse ı ome . . a ız an e vuza k d. C f B Lo 
ı~r. Gazele ve matbaaya ait işler için' zun müddet görüşüldü, fakat i- redir. bır sesle· beklemekten başka _çare ~ok- vuku bulmuştur. Gayeleri kuv- ~m~ te ı~. a er ey 1 bU 
mü1iiriy•te müracaat edilir. çinden çıkılamadı idi. . j Türkiyenin ise Karadeniz kı- - Su. · · Biraz su.. Diye in- tu. ·•·. P da ~ kadar. agı~ gelıyoı;: •·etlerimizi miiteaddit kısımla- 1 n an se ız sene evve 

Gazetemiz ilanların mcs'uliyetini Deniz kuvvetlerinin tahdidi yısı dahi var ki 1300 kilometre ledi ve tekrar buhran başladı. du kı ·: · · Sı~?e~ Tıd.~tın _şarkı· ra ayırmak suretile Ağrıdağ şa-1 zua d~ir ve~d!ği konferansı 
kabul etmez. için de bir tek ölçü vardır, o da ' uzunluğundadır. . Arkadaşı doğruldu.· · Yüzü- Akdenız~e buyuk şohı etı var- kilerine serbest bir faaliyet sa-1 ren bırçok ılavelerle tevsı 

o memleketin müdafaa ihtiya- 1 Boğazların serbestisi, tahkl- nün hatları takallfıs etmişti .. · ~- kk ~ıkka"ı haft:. 1;v~~~~e~ hası hazırlamaktır. Eşkiyaların 
1 
rek "Rus inkılabı" is"mli 

Bugünkü hava 
Oün hararet en çok 27 en az 

'.!.l derece idi. Bugün hava açık 
olacak ve ruzg:lr pm raz esecektir. 

1 

cıdır.. 1 matını mahrumiyet yüzünden, Uzun bir zaman mütereddit pek e e 1 acı arın ı ır ~- en kat'iyyen tedibini ş!iphesiz gö-' ser halinde neşretmiştir. 
Biliyoruz ki Fransa ile ltal- herhangi bir tecavüze karşı Bo- ledi. Genç kadın tekrar ediyor- PC~dtrdol,dkuyuhlarınkı aramak _uzere rüyoruz. Muhakkaktır ki; koca 1 setin münevver okuycula; 

d d 
.. .. - 1 d 1 ·ı M du · ı e en are et etmıştı.. . d ı tl · ·· ·· d d · d .. ı f d 1 k ı· 

1 
ya arasın a a musavat esası u gaz arın ve o ayısı e armara · Ö 

1 
. . b. k 

1 
ev e en uç gun e enıze o- ın an nası mera ve a p 

· d d · k 1 · . h · 1 C h"ll · · Su suı nce erı emın ır ı avuzu k M h t "ki · · b k" 1 k - h · ,, zerın en enız uvvet erını ta nın şıma ve enup sa ı ennı - · · · ·· · d h . . . en e me çı er ıçın u şa t- o unacagını ta m•n etme" 
dit keyfiyeti uzun münakaşala- de müdafaa mecburiyetinde ka- O zaman genç adam son kııı- ~ar ı ~~ seya at ~yı geç~yor- !erin imhası saat meselesinden 

1 
kül değildir. 

ra sebep olmuştur. Fransızlar, 1 Jabiliriz. . lan develerinin dinlendiği yere u .. · _ıç '~:.genç . arısını era- ibarettir. İran'a tevdi ettiğimiz 1 
• •• ha 

sahillerinin uzunluğundan, müs Marmara kıyJiarı cem'an 600 gitmek için çadırın içinde kay- ber getırdıgıne pışman olma- kinci noktaya henüz cevap gel-' Kıtabın ı:ıun?er~c~tı 
temlekelerinin uzaklığından ba- kilometreyi bulur.. boldu. mıştı. memiştir. İran hükumetinin eş-'?~ daha sarıh bır fıkır ve 
hisle İtalyanlarla müsavat esası' Demek ki, müdafaaya mec- Bir kaç dakika sonra tekrar Cehennemi sıcaktan bunalan ki yaya yardım cür'etini garip: ıçın bazı fas~ııa:ın serl~v~ı 

Mecburi hamam dahilinde donanmalarını tahdit bur olduğumuz sahillerin uzun göründü elindeki matrayı ya- Mod deveden düşmüş ve ürken bulmal.ıtayız. Zira kendisi muh- nı kaydedebilırız: Rus ın 
. . etmeği memleketlerinin müda- luğu kesirsiz 3600 kilometreyi ralının ağzına dayadı. . . Genç hayvan da göğsünü çiğneyerek tacı himmettir. Pek aşikardır' ru doğuran amiller, tarihi 

Lehts~aı:ıd~ bı~ kı~~~ halk o faa ihtiyacı ile kabili telif bul- buluyor.. kadın uzun uzun kana kana iç- kaçmıştı. . . Mod kendini kay- ki bu meselelerde ecnebi par-1 ler, fikir hayatı, İslavcılar •• 
rndar pıs ımış kı Hu_k1:1met ay- muyorlardı. . 1 Buna mukabil Yunanlılarınki ti, içti. . . betmişti ... O gece kılavuz da mağı vardır. Yüz elliliklerin fa.1 inkılapçıları, toprak ve ~ 

da mı, haftad~ mı -ıyı hatırla- 1 Bu mesele hala sürüncemede 1700 kilometreyi geçmiyor. . Arkadaşı gözlerini çevirmiş- onları terketmiij'ti ve giderken aliyeti bu fikrimizi teyit etmek-: sanayi ve amele, 917 inkıl 
mıyoru~-. hır kere hal_kı_n ha- <lir. Kestirilip atılmış değildir .. 1 O halde, sırf müdafaa ihtiya- ti. . . de erzaklarının çoğunu ve bil- tedir. v. s. 
ıı:ıama gıd~p yıkanması ıçı~ ':'e- ı Türkiyemizle Yunanistan ara ' cını mevzu bahsederek ve onu . Suda yeni kuvvet buldu .. Sa:ı hassa su götürmeği ihmal etme Yalnız bu devletler iyi bilme

1 
__________ _., 

sıkalar dagıtmış, herkes gıdıp- sında deniz kuvvetlerinin tahdi esas tutarsak, Türk donanması k~ tekrar ca?lanmıştı ... Kendı- mişti ... Onlara yalnız üç matra lidirler ki karşılarında ne Mı-
hamamda yıkandıktan so~ra o di için de esas, iki memleketin Yunan donanmasının hemen ilk nı kaldırmaga muvaffak oldu ' su bırakmıştı. sır, ne de Hindistan vardır. 
v_e~ikaları hamamcıya tasdık et müdafaa ihtiyacıdır.. mislinden fazla olması Hlzım ge ve sordu: . . . . , Sekiz gündür Mod yatıyor- Lausannes'da istiklalini bü
tırıyormuş. • O halde her iki memleketin r r. A R Sen de ıçer mısın Sıonel. .. du ... Soğuk kanlılıkla ölümü tün milletlere tanıttırmış ve 
Hamacıların, bir adamın te- ••1111111111111111111111ııııuıııııı • ıı.. ..ı11ı1 1111111111111111111111111 ; 111 ,;,.· Sionel sağır bir sesle cevap bekliyordu... Kendi öldüğüne şimdi de vüc;,utlerini -hayatı 

h d · ııııııııııııııııııııııııııııııtıııır,.. ~ııııııııııııııııııııııtııııııııııııı d" k d ·· ""kl d" miz olduğuna şa a et etmest :: :: ver ı: acımıyor ocasını a suru e ı- pahasına kazandığı cümhuriye-
pek mantıksız değildir. Tram- :: ANADOLU S: - Hayır, ben susamadım ğine üzülüyordu ... Eğer kendi tini muhafaza için- kıymetli 
vaylarda hele şu sıcak günler- :: SS Mod. sini orada bırakacak olsa kur- Ederlerinin gösterdiği yoldan 
de öyle yolcularla kucak kuca- §§ :: Yaralı anlamıştı ... Endişe- tulmağa binde bir bile olsa ü- yürümeğe vakfetmiş yüksek bir 

lrlihal 
Merhum Şevki Beyin ı•' 

Doktor izzet Kimli Beyin k•ıt 
!idesi ve . ·aslh Be in va'iJ<>• tl 
nln müptell olJukl.ırı ha,tJlıl 
kurtulamıyarak irtihal ettiklerı 1 

silrle haber alıomı~ur. NJ ·n.ııı 1>11 

öyle vakti Göztcpe e•nıiindc ğa gidiyoruz ki, bizde de hiç de :: SJGORT .1- ŞiRKET { :: den parçalanmış bir halde sor- mit vardı; fakat orada durursa Türk milleti vardır. 
ğilse hafta da bir defa denize -- - -l :: du: çöl bir yerine iki kişinin canına Bu hakikati anlamıyan kafa- edildikten sonra Sahmi ceditt< 
veya hamama girme vesikası §§ Türkiye İş Bankası tarafınd!ln teşkil edilmiştir :: - Bu ... Son matramız değil kıyacaktı... sızlarrn mevcudiyetini görmek- makpereslne ddnedıl;oekti; -~ 
ihdas etseler fena olmıyacak! :: SS mi?... 1 Ancak işidilebilen bir sesle le cidden müteessir oluyoruz. rahmet eyleye. 

:: Yangın - Hayat - Nalı.tiye • Kan • Oto;nol>ll - mH'ullptl -- G d b - ki "k M d k · Şapka hırsızlığı _ maliye Sigortalarını kabul eder. :: . enç_ a all) a mı egme e ı o te. rar ettı: . . 
B" k ·· 

1 
h b 

1 
· =- :: tıfa ettı.. . 111 • - Gıt... Benı sevıyorsan 

. kır Üaçk.?dundevvAe dal erkla .. - :: Adres: ' tncll Vakıf haa lstan'> ıl :: Ölüm kanadının rüzgarını git ... 
aı · · s u ar a na 0 u u- ·: Tel r ı ı b ı •31 T ı • 1 :: · ·ı F · · 1 · · .. . . . . . . . ::: e on: s an u - .,. e gra.: mtly u :: hıssettı er... ecı vazıyet erını - Kat'iyen... Bilirsin Mod 
bu reısı Hayrı Beyın ıkıdır şap- 11ım111111111111111111111111111111111111ıı.. ..ın11111111111111111111ıır11111111111ii bütün rıplaklıg-ı ile gördüler ben senin için ya"şarım hir bir 
kasını çalıyorlarmış. Geçende 1Wm11111111111111111111ıııııı1111111,- "'11t111111111111111111 11111111111111111w " . . . : " 

bu iii ta~k!k için bir polis me- Devlet oıcıf hcıcısı ınudurlug~un~en· ~e:;r:~~~k~~:~~~~r:t::;~ ;~ ~~Kn!>~~:e~~~::y:~:rı;:t:~=t~= 
:nu~ ~~e~~~;;f s~~u~~pkalar U UUU U U , saret edemedi. Yanlış ümitler kum bizim mezarımız olur ... 
, bol 

1 
K" d .. h 50 Ç'eki odun uyandırmak neye yarardı?.. - Sionel rica ederim .... 

.rny uyormuş. ım en şup c . , 
tiz var? Davacı mısınız? 2000 Okka mangal kömuru Zavallı kelımeler talaffuz et- Devam edemedi, deve homur 
_Ne münasebet efendim!.. 20 Ton kok ,, mek ne_ye yarar?.. k .. danıyordu .... Genç kaşif karısm 

Ben kimseden davacı değilim. 5 .. griple ,, ~elıme_lerden dah~ ço. soz dan hıçkırıklarını saklamak i-
?ükür ki başımı da beraber al- 4 ,, anura it ,, söylıyen bır bakış teatı ettıler_._.. çin çadırdan çıktı.. Yalnız ka-
nadılar ya alsalardı! Demiş- Bal!tla mıktar ve ccnası gösterilen mahrukat munakasai aleniye Genç kadın yavaş yavaş so- lınca Mod kendini topladı .. Gay 
tir. ' · · suretile mubayaa olunacaktır. Yevıııi münakas.ı lıir cylul 930 ta· nen kuvvetini toplamak için bü retle bir kağıdın üzerine bir 

FELEK rihine müsadif pa1.artcsi günü saat ı 5 tir. Taliplerin şartnameyi yük bir gayret sarfederek arka- şeyler karaladı eski bir zarfın 
------------· giirmek için her gün ve münakasaya i~tirak için de muayyen daşına yalvardı: içine koydu ve bekledi .... Yüzü 

Haliçte fabrika olan gun ve saatte teminatı muvaki>Me akçalarile birlikte m'atba· - Sionel beni seviyorsan din dakikadan dakikaya soluyordu, 
ada müteşekkil münaka>a komisyonuna ımıracaatları. · le ... Son matramız bitmek üze pembe, bir köpük dudakların-

Haliç gün geçtikçe bir sana-. re, fakat seni "El'Vahabi,,ye gö dan ı;ızıyordu .... 
yi şehri manzarası almaktadır. 9ftRH det lr' ., türeek kada su var... Bımi - Sionel sen mi geldin? 

Haliç sahillerinde küçük bü- d U U au fılfl burada bırak.artık hiç bir beşeri - Mod demek beni tanımı-
yük yirmiden fazla fabrika var- kuvvet beni kurtaramaz, Biliye yorsun? 
r:lır. Bunlardan 4 tanesi son bir ve ınon ııdg( dı're" IDİİ hcıyııa~ı rum -öleceğim fakat sen benim - Evet, sesini işidiyorum fa 
sene içinde yapılmıŞ_ ve faaliye- U U UU U l -UUU U O yanımda durmakla kendini de kat gözlerimin önünde daima 

te geçmiştir. Tı'itı"i ll in h İsa l'I um-r1111Aı n1t"1" dt.·J· ı·., ölüme mahkfun ediyorsun ... Be · kalınlaşan bir sis var ... Gel ya-
Haliçte Hasköyde bu sene ~ nim için yaşamayı kabul et. nıma otur ve sözümü kesmeden 

yeniden büyük bir kumaş ve lt'i a:tİ fide ll: Kaşif başını eğdi. .. Göz yaş- dinle ... Sana söyliyeceğim şey 
iplik fabrikası yapılacaktır. Bu " larını zaptetti fakat cevap ver- o kadar zor ki ... Sionel beni af-
fabrikanın mümessili olan zat l,taremi1. için ~ ,.. 5 )' 15 elı"adın<la 3000 adet kiri) ile 4 X 12 X medi... fet ... ,, 
sanayi müdüriyetine müracaat- l 2 cb"adıııda l OOH adet direk ambarımıza teslim ş:ırtile pazarlıkla Bu feci sahne Arabistanda, - Mod ! .. 
le fabrikanın müsaadesini al- ahnacaj!;\ııdan taliplerın yüzde yedı buçuk teminatı muvakkataları N ecit çölünün en ücra bir köşe- - Sözünü kesme Sionel.. .. 
ınıştır. Yakında bu fabrikanın ile 16 8-9.10 cumartcsı l(lınlı saat ı o,:rn da Galatada mubayaac sinde kurulmuş bir çadırın altın Beni affet ben ne senin aşkına 
ınşasına başlanacaktır. kombyoounda bufunmahırı da cereyan ediyordu... Aktör- ne de hayatını benim için feda-

ya lil.yığım. Şimdi, hemen beni 1 yık olmadığım halde. . . . 
terket ve beni unut. - Teşekkür ederim S: 

- Ne demek istiyorsun?.. Şimdi de beni affetmek iste 
- Vehabiye yalnız gittiğin sin? .. 

zaman bir daha geri dönmeye- Sionel bir miıddet tered 
ceksin zannettim... Beni affet etti. Başı elleri arasında bır 
Sıonel bir delilik anı geçirdim, saniye düşündü ... Daha da 
aşkını, iyiliğini unuttum... şünecekti eğer bir ölüm ifıt 

Beni dinle ben tamamile müc onu yerinden fırlatmasayd~ 
rim değilim: Tembellik ... iç sı- Mod heyecandan b:tkifl 
kıntısı, mücrimden ziyade sefi-1 müşti.i ... Kaşif bir kaç sol, 
lim.... cansız mevcude baktı. .. . 

- İntikam alacağım. adam onu ne kadar sevı111 

- Evet Sionel sen intikamı- da sever gibi görünerek oıt 
nı almakla benim de intikamı- istihza etmişti ... 
mı alırsın çünkü artık ondan Dişleri sıkılmış, hiç b·C 
nefret ediyorum. Sana hakkım kırıksız devesine bindi ve 
o)ma~~ğı halde. terkettiğim. ~u; gün sonra E_l-Vahabiye .1 
borcuodemen lazım; onıın ıçın mıştı ... Endıse, hırs ve yoff 
sen yaşamalısın . Beni dinle: luk onu bitirmişti ... 
Hemen öldüğüm zaman beni Bir kaç gün sonra me~ 
burada birak ve git... İnsanlık açmağa cesaret bulau. 
vazifeni yapmak için git.... Mod diyordu ki: 

- İsmi? .• , "Sionel hareketimi aif~'-
- Birazdan öğreneceksin ... zaman seni sevdim, hrr ıS1 

Bu mektubun içine yazdım ... sana sadık kaldım .... Fak8 

Şimdi bana yemin et bunu El. nin yaşaman için o korkurıf 
Vahabiye vardığın zaman aça- lanı söylemekten baş'<a çJI' 
caksın ... Burada cesedimin ö- lamadım. Beni unutma ve 1 
nünde değil. . Çok utanacağım. ut ol. /Jl1" 
Son ricam budur.. . N akledetl / 

- Yemin ediyorum ... Hiç la- MÜMTAZ Fİ> 

diler: ~·yordu. RasihNevre5;deİıize gi- bi üzerine bir yıl ağırllğı ile çö-1 = İpiffiiz var mı?. 
- İstağfurullah beyfendi... rince, iki genç kıza, istediği gi- küyordu. _ yok ... 

Bizi bu şereften mahrum etmi bi, daha serbest serbest, doya Ferhunde, omuzlarına, iliş Rasih Nevres, gülmeğe baş 

"Mifliııfe,, in edebi romanı: 45 - Amcacıgıın size ııı1 
• ıcı 

amma, lfıtfen bas tarafta 
pağı kaldırınız . Orada ip v:ı 
onu veriniz. e 

Babasının ciddiyeti, ağırlığı 
'nı gibi oyunlara mani olabili 
yordu. Ferhunde olsun, Belma, 
Nevres Vacide karşı bu kadar 
Jervasız bulunmağa cesaret e
demiyorlardı, edemezlerdi. Hal 
':ıuki Hürrem Hakkı, bir genç 
:lc!ikanlı cüreti gösteriyordu. 

Rasih Nevres, amcasının ya 
\a"ından yakalayıp bar bar ba-
7trmak istiyordu: 

- Kaç bu ateşten ... Bu ce
ıcnnem ateşinden kaç! .. alevler 
·açağı sarm;ıd:m kaç ... Yalnız 
Jllillar mı? her genç kız, hatta 
·irkini, hatta sersemi, cemiye
tin içine atılın ş birer kundak-

Malımut Ye.sari 
öyle ateş ki etraflarını yakmak 
kendilerini de yakmaktan çe· 
kinmezler. Çok defa yanan ken 
dileridir. Fakat bu yangın, etra 
fını tahrip etmez mi? etmiyor 
mu? 

Hürrem Hakkı, boğazı ya
nıyormuş gibi kuru kuru öksür 
dü: 

- Bu şerefi ricaya, istirha
ma korkan, çekinen asıl bende
nizim, Ferhunde Hanım! 

Ayni zamanda Belma'ya da 
bakarak hürmetle iğilmişti. Ra 
sih Nevres, amcasının bu gü
lünç tevazuunu görmemek için 
gözlerini kapamıştı. Ferhunde 

yeceksiniz. doya bakabilecekti. tirir gibi örtündilğü bornozu- ıamıştı: 
Belma ilave etti: Belma ile Ferhunde, Rasih nu atmıştı. Hürrem Hakkı, Fer - Siz ne kadar ihtiyatsız de 
- Şayet cumartesiye bir Nevres'le ayni dakikada atlar- hundenin dolgun dolgun yuvar- nizcisiniz!. 

mahzur çıkar tehir etmek mec- !arsa diye korkuyordu. Onlanl lak omuzlarına yutkunarak bakı Bu kinaye, alay, iki genç kı-
buriyetinde kalırsak? lakırdıya tutmak istedi: yordu. zı hiddetlendirmişti. Ferhude 

Hürrem Hakkı, kollarını aç _ Öğleden sonra mı inmıık Ferhund~, yerinden kımıl- kirpiklerini oynatıyor, dudakla-
tı: mutadınızdır Belma Hanım? dandı. Denıze atlıyacaktı; Bel rını ısırıyordu: 

- Ne ehemmiyeti var, Bel- _Nasıl oiursa... ma: - Sandal bizim değil ki..Ki 
ma Hanım? Sizler için ne gün R - Dur! dedi. ra sandah ... 

·· · ·d · asih Nevres, sandalın bumu N musaıtse o gün, gı enz. - e var?. Belmanın da kaşları çatılmış 
B l k 1 k al na gitmişti, kollarını öne dog· -e ma, o unu uzatara s - Sandalı ne yapacağız?. A alnı buruşmuştu: 

ı d ru uzatıp birleştirdi, vaziyet al a ı: d . kıntıya bırakıp ta sonra peşini - Sizin çapanu: var mı?. 
D k d - ·1 · be f ı ve çevık bir hareketle denize - a or egı mı, Y en- mi kovalıyacag"ız?. Bir çare bula - Hayır, Belma Hanım. 

atılıverdi. 
di? lım. - O halde?. 

Hürrem Hakkı da ayni şekil Belma, dikkatle bakıyordu, Ferhunde, Belmanın endişesi - Fakat sandal boş değil.. 
de kolunu uzatmıştı: ellerini çırptı: nl haklı buldu, sandalların etra Boş ta olsa, ehemmiyeti yok, 

- Dakor!.. - Bravo, Rasih Bey.•• Pozis fında sert hamlelerle kulaçlıyan sandalı akıntıya kaptırtmam, çe 
Rasih Nevres: yon çok mükemmel! Rasih Nevrese bağırdı: ker, kurtarırnn, Sonra sahile 
- Burası, dedi. Hanımlar Ferhunde, arkadaşının gözle- _ Rasih Bey, sandalı ne ya- de yakınız. 

atlıyabilirsiniz. rinin içine baktı, Belma, hemen pacağız?.. - Öyle lse, bizim sandalı da 
Amcasına hatırlattı: başını çevirmişti, Ferhunde, o- Rasih Nevres, sür'atle sanda kurtarırsınız. 
- Siz sıkı durunuz. Atlıya- nun takdirinin esasını anlıyama la yanaştı ve baş tarafından tut Rasih Nevres, "lahavle,, çe-

cağım. · dı. tu: ker gibi baktı, bir şey söylemek 
- Peki Rasih! Hürrem Hakkı, gizli sıtma - Çapanız yok mu?. istedi, durdu, vazgeçti, sadece 

Hilrrem Hakkı, buna çok se- ateşleri içinde sinirlerinin her te - Hayır... - Peki! dedi. 
vinmişti. Rasih Nevres'in bulu- li a rı r ·· · 

Hürrem Hakkı Bey. Y 
den ihtiyatla kalktı, o. ne 
.. u, nP de denizci idi. J\1'l'ıı 
mamasına, suların durgııfı 
ğuna rağmen sandalın· fıll ıı 
lıntılarından, yalpalarıt1~~11Je 
küyordu. Onun sandal .~f ıt• 
mekler gibi yürümesi gıı ~ııl 
Ferhunde ile Belma, kalı ·ııt 
larla gülmemek için di~lf~iS' 
daklarına geçirmişlerdı. rfl 
de yüzü gelincik gibi kııll 
tı. d lll1 

Hürr~m Hakkı, san aipİ 
ıra kapagını kaldıntıı•. tefı 
~armıştı. Rasih Nevre;~rıı 
lile sandala tutu_nı:ıuş aıılt if 
du. İpi aldı ve ıkı sa~\ 01 : 
tarından biribir;ne bag ~ıır 5' 

- Amcacıg· ım, su ~;,(!' 
..re.-~ 

doğru akıyor, ona go 
kullanın. . B""' ıc1' 

Hürrem Hakkı ~,' 

yerine dönmüşt~: 



l\t ILLl\"ı·"':·ı'"'"· --;,~,_,-::z;-.\~R:-::.l~E::-s11 --1=-,--_:-\c-::;L-:-.s-:-.,::-:.u-s--1-ıı-.ı-0--------------------------------.. 
ne ~~~ ~~ s __ on d~.kika 

_ ________ Delirdi f Atlctı'zı'nı tC'\'ı·ır • 
• v \. il ııcı s;ıh • l ti" ıın 

cümhuriyet ve laiklik prensiple tur. Ben programımı, noktai zade olarak geçirdiği sulh dev- Şakir nasıl tecennün 

Yeni fırka hakkında Gazi Hz. düşünüyqrlar'? 

( flirınci s:ıhifedcn m:ıbad ) 

n<.n zevat ile görüşürlerken 
Fethi Bevin teşkil etmekte oldu 
ğu "Serbest Cümhuriye~,,_f!rka 
sı lıakkmda diişündüklerını ızah 
etmislerdir. Gazi Hz. ni bu be 
yar::ıta ~cvkeden Ankara meb'
usu Talat B. in bir süali olmuş 
tur. Talat Bey, yeni fırka te
şekklilii mevzubahsolurken Ga
zi Hz ne hitap ederek: 

_·Efendim, daha iyi olmaz 
mıydı, önümüzdeki intihabı da 
siz yapaydınız?. Ve ~nd'.11'. son
ra Meclis içinde biz bır hızıp tak 
simatı yapaydık? · .. 

D~miştir. Gazi _Hz. bu sual 
.. . beyanat ve ızahatta bu-uzenne . 
lunarak demişlerdir kı: . 

- Hayır, bu dür~s~ bır şey 
1 - ·ıd· Laınındır kı ınsanlar c egı ır. . . . . 
evvelii siyasi rengını, reyını ve 
azmini, sarih ve m~lletçe anlaşı
lır tarzda ifade etsın. Merdane, 

.namuskarane hareket budur. 
Fethi Beyefendi, ancak bu tarz
da hareket edebilir arkadaşlar
dandır. Ve böyle hareket e:
mistir. Talat Bey, buyurdugu 
nuz tarz eski teşekküllerde ~:~ 
rübe edilmiştir. Bunun verdıgı 
neticeler, milleti elemlere, ke
derlere, sıkıntılara maruz bıra~ 
•'Iştır. Artık biz, ?~tü~ b~_ha 
dizleri ve neticelennı gormuş, 
tecrübeli insanlar olarak, saf~ 
sata mahiyetine geçmiş bu gı
bi şeyleri tekrar edemeyiz._ Bu: 
günün Türk heyeti içtim.aıyesı, 
m~zinin en derin medenıyetle
rinde banllik iddia eden bu 
Türk kavminin bugünkü çocuk
ları açık ve salim yolu bulmuş-
lardır. 

Açık ve salim düşünmek, a-
çık ve salim hareket .. etmek. ve 
bu suretle, Türkün yuksek_sıy~ 
• .. esesı'ni Cumhunyetı 

sı muess • 
vi.ikseltınek ... Beraber bu nok-
tai nazarları mütalea e~~n~er, 
asla hiribirine muarız degıldır: 
!er. Mühim olan, bu noktaı 
ı 3.zarların tatbikatta muvaffak 
olmasıdır. 

Cumhuriyet Halk fırkası ve 

rini müdafaa noktai nazarından nazarımı neşreder ve memleket rinde köylülerimizin şükrana IllÜSabakaları evvel tafsilat vermek istemem 
· b' 'k' 1 Ik ·1 1 k · ı· 'k ı · h 1 etti ? . . .. Kısa bir intizardan eonra her r.t Halk fırkasile bıtta ı teşn ı me te 1a ı e temasa ge ere sıya ayı ça ışmasllla ve bütiın a k Atletızm teşvık musabakala- yi öğrene k . . T 

sai ederim. sı çalışmam~ devam ederim.Bu sınıflarının memleketimizi yük Mezbahada paçacı Salih ile rı dün yazdıgımız veçhile Tak- F ~e sınız. kk 
1 Fırkamıza bugünkü Meclis- suretle fırkamın teşkilatını ya. seeltmek için iftihara şayan ~=;ir tara1sdın~a ?~edenberi m~- sim Stadyoınunda icra edilmiş-! etmi• ol~ca~~e zaman teşe ü 

ten meb'us aza maatmemnuni- parım. . Önümüzdeki intihaba gayretlerine rağmen hasıl olan ere o ugu ıçın dun Şakır tir. 1 T • • • 

Ye alacag-ım. Fikirlerimi kendi hazırlanırım. netice memnuniyetbah• olmak- odasında uyumakta iken Salih ' ·· b k ı h i - Zaman tayın edemem, Fa , . . . k ı...u musa a a ar er sporcu- k t k • . . 'k . . 
fı'kirler'ıne mutabık görenlerin Önümüzdeki intihabatta nam tan pek uzaktır kanaatindeyim. ıçerı gırere hıcakla Şakiri ba- k ld · ı ld 1 a anunı mer sımın ' malım 

1 
d - ya acı o ugu ıa e şayanı ·· k' f k h 

ve programımızın tatbikini ar- zetlerimi millet indinde kazan- Kendilerine derin muhabbet ve şın an yaralamıştır. Şakir bu d'kk 't k' · T .. k ı mutea ıp ır a emen teşekkül 
d 1 d k db. ı · · d .. · hil b l a · ani taarruz neticesinde tecen-

1 
ta tıdr .. fı gd~lyrı ~r. anaBsırı- etmiş bulunacaktır. Bu da pek zu eden bilcümle arka aş arm ırma •e ır ennı üşunilrüm. rmet es ediğim hük met rı- .. . . na esa u e 1 memıştır. un· k b. 

1 
. . 

bana iltihakı benim için temen- Kendime gelince, şayet bu m!id calinin şeklişüeheden azade ga nun e1tmışt!r1 : I dan baska bizim atletlerimiz de! ısa ıpr za1 ~aıı me,se ~sıdır. 
niye şayandır. Benimle hemfi- det zarfında her hangi bir mün- yret ve hüsnü niyetleri karşısın smaı ı yara amış 1 pek ims, ki' d k 1 - ar amentoua bır grup he .. . , . , T h . . • a ı avranmı ve oşu.ı 1. d . k 1 k ? 
kir olan zevatı fırkanın tabii a hal vukubulursa derhal oraya da böyle bır netıcenın nasıl ha- a takale sakınlerınden Ali atlamalar bir ka · · t. 1 ın e mı a ınaca tır ... 

f 1 ıd - d. İbrah· M h M , ç genem ış ıra- H F ' b .... 
zası telakki ederim. Maama ih şahsan namzetliğimi koyarım. sı o ugunu kendi ken ıme sor ım, e met, ümtaz ve kile yapılmıştır. j - ayır . ırKam utu em 
bu temayül his halinde kalma O yerin halkı benim programı maktan biran fariğ olmadım. Ahmetl.e şoför İsmail arasında Buna rağmen spor 1.-t . ıali gibi icap ede!! he• türlü te 
malı, filen frrkamıza intisap et mı hüsnü telakki etmiş ise be- Bu sualin cevabını ancak Büyük otomobıl parası yüzünden kav- nazarından gün ınuvaffak~o .. t~ı / kilata maik olacaktır. Bn teşk: 
melidirler ki faaliyet müsmir ol ni intihap eder ve bu suretle Millet Meclisinin bir fırkadan ga çıkmış ve neticede bunlar- geçmiş gülle ve Disk rek:r~a: ı latı miimküıı ol~n sür'atle ikmal 
sun. Fırkamıza şimdi intisap e- daha evvel tek başıma Meclise müteşekkil olmasında buluyo- dan Ali kama ile İsmaili yara- kırılmıştır. Gülle rekoru en ~ edeceğim. 
deceklerin bazıları, bilahara sa- girerim. Muvaffak olamazsam r~m. Fil vak~. fırka ~zası~ın. ken lamış~~r·.. ki bir eser olduğu i~in evv:~a!. -. Mecli~in bu a:vr_ei ~çlima 
ğa, yani irticaa temayül eder- ümit.~i~_liğ_~ d~~ecek ~eğili?1~ ~e dı kabın_elerını .tenkı~ten ıçtınap Yuzunden yaralamış lıun_dan bahsedeceğiz. (1923) se, ıyeııne ı~~b.us sıfatıle ıştırak e-
lerse bu gibilerin derhal fırkam- şebbusumu mutem1dıyen ılanı- e~mclerı sebebıle Mıllet Meclı- Haydarpaşa caddesinden nesınde Hilal kulübü azasından ı decek mısınız?. 
la alakasını keserim. h~ye tekrar ederim. E~bette bir sınde se~?e~t münaka_şa az~ı-: geçmekte olan a~abacı Farisin Ekrem tarafından tesis edileni • - ~ittabi. b:ınu arzu ve ü-

Gazi Hz. ve yeni fırka gun muvaffakıyet henım tara. mış ve hukumet gayrı mes ulj arabasına zorla bınmek istiyen bu derece (yedi) sene sonra mıt edıvorum. 
_ Ga

7
i Hz., Halk fırkasının fımda kalır. j de~ecek bir halde kalmıştır. Za- hammal Niyazi ile Faris arasın )l eysi tarafından kırılmış bulu - Yeni fırka nazarında ka· 

reisi bulunuyorlar. Ayni zaman Yeni intihaba yeni intihap ka tı r~ya~_et~ena~ileri ~u . '!1emle-i da ~vvelki g~ce kavga çıkmış, rıuyor. Bu hadiseyi atletizmin binenin vaziyeti ne olacaktır.? 
da Reisicümhurdurlar. Sizin nunile girilecek, yani bir de-. ketı mut~ış duş?1~n ı_st~.lalarıı~a, n~tı-~ede Farıs bıçakla Niyaziyi bu şubesinin terakkisi için kı- . - Esaslı ve seri bir değişik 
frrkanıza karşı acaba nasıl bir receli intihap tatbik edilecektir.! k~rşı harıçte mı~lı gorulm~_mı~ · yuzunden yaralamıştır. ymetli bir delil bir Cali hayır ad lık tahmin edilemez F~rka proP 
vaziyet alacaklar?. • Ha~ta. muhterem Ha~ı~larımız, bır ha~3:set ve _şıdd~_tle muda-ı .. Yol kea_en!~r dederiz. .. . tamına nazaran urensı>:> av:rılıl; 

_Bu süale cevap vebnekte da ıntıhap etmek ve ıntıhap o- faa ettın~z. Tarıhım~ze gayet Üs~udarda komurlerini sa- 1 12 metroyu mutecavız dere- ları olan noktalard tenkıdat-
mazurum. Çünkü Gazi Hz. ne lunmak hakkına malik olacak- ~a~lak ~ 1 ~. muzafferıye.t kaydet' tarak Omerliye dönen Talip ile! celer mevsim zarfında yirmiye ta bulunacağım tabiidir. 
takdim ettiğim mektuba henüz !ardır .. Bu sene Türk Ocağ~n- j t~nız._ Butun vat3:n evlatl3:rını~ ! ~ebı'ni~ _önte.~ine .s.ulak boğa- yak~n müsabaka tertip ve bu or -. ~~bineye girmek fikrin. 
kendileri cevap vermediler. Fa d~ ven_le!1 konferansl~r, teatı e- I ~ı~dıye kad3:r ~ussetmedıkler~ 

1 

zında sılahh_uç .. kı~ı çı_kmıştır. / g~nı~asyonlarda her . şube.!'.~· do!l mmnız?. 
kat ümit ederim ki, cumhuriye dılen fıkırler, ve bu esnada l'n. ıstıkl_aı ve hurrıy~te. ~avuştur_ Bunlar ~~murculerı soymus !-'. 11:1llı otuz, elit ve belkı de yuz - Kabineye dahil olmak iste 
tin banisi olan Gazi Hz. teşkil e büyük ricalimizin ornrla bulu- 'dunuz. Memı~.k~tımızı mede~t-j lar ve Nebıyı d~ agm::a yarala-' musabık temin eden memleket- tnem. Fakat siyasi bir fırkanın 
deceğİfl'l-fırkamı hüsnü telakki nup bunları hüsnii telakki etmi~ 1 yet Y~~unda y~rumekten men .e-

1 

m~!lardı~-. Tahkık3:t _n~ticesinde ~!erde .elde e?i_lir kıymetli bir de- lideri olmak ııfatile devlet idare· 
edeceklerdir. görünmeleri ban;ı bu itminanı 1 den ~ohne _tesısatı. kald_ır~ınız. m~tecavızle_r~en_ bır~nın Dudul-ı r~cedı~ ~ ~u ıtıl-arla Veysinin te- mekanizmasının başına geçmek 

- Devlet reisi olan Gazi Hz. veriyor. Zaten bövle olmasaydı Ve cumhurıyet tesıs, ett.ınız. Bu, lu da heyetı ıhtıyarıye azasın ·ı ~ı~ et~ıgı bu yeni rekor müsaide ve İcraatta kendi prensiplerimi 
. h l'f' bulundug-unuz bunu ben teklif edecektim suretle vatanın ehedı ınınnet ve dan Bekır oldugu anlasılmış ve ıtıbarıle pek mahdut sarait da- lıaAki k 1 k. l . B 't'b nın mu a ı ı .,,. ·· k . 1 - k ı . . ' m ı ma ıs erım. u ı ı ar 

fırkanın lideri olmaları sizin Yeııi fırkaya girenler ı şu r~nına ve umu~ ınsan ıgın ya alanmıştır. . 1 h~lınde elde ;dil~esi yüksek la bir kabine teşkil etmek urog-
f k . d'd f d"şürmü S b k r h .. İ takdır ve hayranlıgına hak ka- Yaralandı ve tevkıf ı bır muvaffakıyettır. d h . d "'ld' 
ır ayı ~ım 1 en zayı u t bal 1 ~a 1 v:ı şed re~ın~ :h. zandınız. Cümhuriyet idaresi- edildi Günün iyi derecelerinden bi- ramım ..;n. ;n~ eg;.. ~~ f k 

yor mu.. . . . .. h . an u ı:ne usu ay ar · e . 1 nin memleketimizde ebedi leş- E Ik' b . . ı ri de yeni Disk rekorudur Esa- - enı bır aya a ; ır a· 
- Bu vazıyet hızı şup esız Beye bır telgraf çekerek teşkıl . . . b' f k 1 h"k. et i vve ı gece za ıta ıle bır V ., . 1 b · tına mensup azı meb uslarıı> 

zayıf düşürebilir. Fakat ben ve etmekte olduii:u veni fırkaya da dmesı ~çın . ır hı~. a_ ı ~ u~ k- ·mütecaviz arasında Beyoğlun- . s7n keysdı_y~ a1ıtho an . u rekoru iltihakı tayiaları doğru mudur? 
- . . . . d k . _ ··. . . . aresı yerme urrıyetı muna a d b' .. d 1 yıne en ısı ıs a etmıs bulunu p d.' 

benımle teşrıkı mesaı e ece ar hıl olacagını bıldırmıştır. . . . h"k• t a ır musa eme o mu tur: l · 1 - rogramım neşre ı mcz-
kadaşlar, büyük Reisin, söz Bundan başka Ankara mebu iayı t7~ıs ~t~e~ ~e kk ~ u~;d: İstiklal caddesinde Lüks ga- yorŞ d k I den evvel bu vadideki bütün 
verdiği takdirde, bitarafane ve su Talat B. de yeni fırkaya gir- l~n mı. ett '§ e~ı a. ıntmaec~ eı zinosunda oturan Sirkecide An- ti t~rası .. a şaykanı . b3:yttır kil tahminler esaslı savılamaz. Pro 

k d 
•. t . esap ıs emegı temın e v ka · 1 'b' İb h' a e ızm ıçın pe yenı ır unsur . . d k adilane hare et e ecegıne am mek üzere Fethi Beye müraca- b · 1 d h 1 k · ra gazmosu sa u ı ra ıın 1 b . . . 1 gramımın ıntışarır an ~onra a 

itimadımız vardır. Zaten, bü- at etmi•tir. ~ 1-~ ~r .. edata varsa ıerd esı~ Ef. ile Zencirli kuyu gazinosu ob a~l udghenç skporckumuz st!l ıtı-1 haatlerime iltihak edecek meb'. 
. . - l"k F h B . k L gozu onun e cereyan e ece sah'b' H Ef k . . an e a a pe ço terakkı ede 1 1 1 • yük Reısın esas tuttugu aı et j evın me tuıJll serbest m" k t'cesi tas- ı ı asan . avga etınış-, c -· 1 d 1 us ar o ursa maa. memnunıye 

cümhuriyet prensipi üzerinde ça .. . .. · una asa ne 1
• • !er. Hasan İbrahimin üzerine· eg~ne. '.1.azaren ~?n zaman ar al kabul edeceğim. 

lı mak arzusunda ız. Devlet u "Serbes~ Cumhurıyet Fır: hıhe çalışmak g~yelerı?ın hu· iki el silah atarak Bursa soka- ! g~çırd~~ı hastal~~ın asarı tama . . . 
ş • h' tle -:n radikal tet kasını teşkıl edecek olan Fethı suı. bulmasına Cumhurıyet ba- ğına doğru kacmaiia b 1 mıle zaıl olup vucudu eski zin-! Her hhalde.va.zıyet~· }.akınde 

~umı ızı:ne rı .. 1 B.in Gazi Hz. ne bir mektup 1 nısı olmak sıfatile her kesten T k · . ., . aş amış degisini iktisap ettig-i vak t tavazzu una ıntızar e ınız. 
kık, tenkıt ve munakaşasından . . . ı 1 . .1 . . a sım polıs merkezı memurla .. . . ı 

k 1
. hAdd d .. takdım ederek yenı bır Fırka evve zatı rıyas~penahı erının nndan Suph' R . Ef 1 Turkıye Dısk rekoru 39 ve bel- SAFFET B. in BEYANATI 

geçere • en sa ım a e en su k'I k . d',. . b'ld' d' ta aft b 1 d ki ı· ı ve asım . er k' d 40 b 1 .. 
1 

k f .. 
1 

h . 'k 
1 

teş ı etme ıste ıgını ı ır ı-/ r ar u un u arına as a takibe ko 1 1 H ı e metroyu u acaktır. 
zu ere , ıı sa asına ıntı a et- _. • b h B" "k R . süphe edemem c-mhuriyetin . yu muş ar, asan po· Bu d · d ,· b Halk fırkası ki.t•bi umumisi 
tirilmesi ~üphesiz kendilerinin g_ını_ ~c u ususta uyu .. eı-, ~ k ı k f. ·ıu b ı lıslere de silah attığı cihetle · d h~rl~cdeyı .. e} ın_e_ ~ ı:nev-; Saffet Bevle de görüstüm Saf. 

' ~ . . . . sımızın noktayı nazar ve musa- aşı ı o ma sı atı e u gaye e- r ı d k b 1 sım a ı ın e gorecegımızı talı · · · 
esa~ arzula;ında~ bındır. Ben 1 adelerini rica ettiklerini haber 1 rin husulü mukaddes emelinde, ~~us ~r e mbu a edeye m1 ecbı~r min ettiğimizi kaydedersek kim fet Bey, ıüallerime şu cevaplan 
Gazı Hz nın eskı arkadaşı oldu . . . . b. ı h ı k'k• c·· ş ar ve u sıra a atı an Sl- f · K · v di· _ . : .. .. · vermıştık. Fethı Beyın bu mek- ınaena ey tam ve ıa ı ı um !ahi 1 H b - d se azla bır ehanet ısnadında er · 
gum ıçı~'. ':'e ~-~un ~u;u~ ka: tubunun rureti udur: huriyetçi ve bütüi\ manasile la- ralaar ak tasak~f adca1gı? ~n Vya- bulunmasın. 1 - Yeni fırkaya nazaran 
rakterlennı bıldıgım ıçındır kı ·k f k t c· tı h · H 11 nara ev ı e 1 mı tır. a- G" .. · · · 1 c·· h · H lk f k .. , . Türkiye Rt'isicümhuru yı ve a a ıı 1 urıyet a c k'a h kk d t hk'k t d unun dıger derecelerı • um urıyet a ır asının va 
bu cur ete malık bulunuyorum. G . M t f K, 1 H· ' FJrkasının malt ve iktısadi ve a ın a a 1 a a evaın berve•·hi atidir· ziyeti ne olacaktır? 
BT · G · H b'lh d _ azı us a a <ma z.ne . . . • . . . olunmaktadır. , ·ı . • .. • . 

ı ı.nm._ _azı .. z., ı assa. ev_ "Pariste bulunduğum beş d~hılı ve hancı sıyasetlerının Yüzme bilmedi-i İ İn Uzunatıa:rıa: ı - Fethı Bey yenı_ bır fı~ka 
!et ışlerının munakaşa, tenkıt o b k ··dd t f d h bırçok noktalarına mutaarrız . g ç 1 - Tevfık 5,99 yapıyor. Bu fırka Cumhurı fet 
1 k b t i uçu sene mu e zar ın a a- . f 20 yaşlarında bır Musev· ç unmasını ve anca u sure e . 1 k t' · · 1 1. . bulunan ayrı lıır trka ile siyasi • . _. 1 0 - 2 - Tahsin 5 62 çil;k ve laiklik noktasından l>i-

1
. . 1 'k . d •. rıçten meme e ımızın a wa mı . cugu Kumkapıda denıze gırm ı • 

sa ım netıce ere ı tıran e ecegı k' t tk.k tt' H mücadele sahnesıne atılmak ar .. . . -· ·Şı 3 - Abdülkadir 5 33 zim fırkamızla müsterek bir 
· kabul eden yalnız kabul de ta ıp ve e ı e ım. emen z d 1 1 · yuzme bılmedıgınden boğul- 5 ' . . nı • her sene mezuniyet alarak vata zusundayım. atı ev et erı Re- k .. 'k k 1 1 00 metre programa malıktır. Yalnız ma-

ğil hatta telkin eden ve bun- 1. . .. h ld ktan d . ı ma uzre ı en urtarı mıştır. 1 M h 4 36 41 I' 'k . d" 'd , b • . nımda geçirdiğim kısa müddet- ısıcum ur o u maa a şım M , , C h h ~ - e met , 5 '• ı tısa ı ve ı arı azı mPaa-
dan haz duya~ bır dehadı:. Ka- !er esnasında müşahedelerimin diye kadar mensubu bulundu- t use:vı çf:~~u 1 err: paşa as 2 - Muhsin ilde prensip ayrılıkları vardır ki 

onun reisleri bu sahada muvaf
fakivetle yürüdkledini iddia e
clerl~r. Fethi Beyfendi, minci
lıetin, yani esas noktada, es~s 
temelde C. H. fırkasil~ ter~~d~~ 
süz bir fikir ve fiil iştırakinı bu 
.:in ,,;~kı kabul ve izhar et
tikten sonra tetkikat sah~~ı!1da 
muvaffakıyetsizlik addettıgı şey 
!erin sebeplerini, b~ . e.~~~bm 
tebdil tadil çarelennı duşun
müş • tecrübekar bir devlet ada 
mı 'olarak beyanı fikir ~di.ı;.~~= 
ve vadediyor ki, menfi gord~gu 
bazı neticeleri müsbet yapabıle-

dim ve gençlık. ar~a?aşlıgımız verdiği intibalarla tetkiklerimi ğum Cümhuriyet. f'.lalk Fırkası- anesHe ':n '}' kş ır. 3 - Sunusi Fethi Beyin bu noktalarda t-
esnasınd3: ke~dılennı~ e~ ç~k tamik etmekten hali kalmadım. nın da umumi ~eısı. olmaların- K ~ _a ~vgası 100 metre küçükler •.. kit vaziyetine geçmeleri beklene 
nefret ettıklen ve muzır gorduk H · 1 tt" · f' k' k dan na•i i•bu sıyuı arzumuıı adı koy ıskelesı hammalla- 1 - Cvdet 12 1/5 sanı'ye b'ıl' . . !' . ası e ıgım ı ır ve anaat • • • d ş k'. z· y k k ır. 
!eri nokta, meşrutıyet ?.ca ını~ !arımı arzetmekliğime müsaa-1 nazarı devletlerınde ne yolda rın an. ev 1 

• .ıy?·. a ~p av- 2 - Suphi Bu fırkanın tetekkülü ile 
buna namüsait, çünku gayrı dei celile terini istirham ederim 1 mazharı telakki buyurulacağını kgabetmışler_. Şevkı ıle Zıya Ya- 3 - Ali Halk fırkası için yeni bir vaziye 

cektir.,,. b 
Bu esnada mecliste hazır u· 

lunan Fethi Bey söz alarak de- .. ta't ı ı 'di 'tb'I k ,.. u hi:s d' t u u sopa ıle yaralamışlardır G"/J mus ı oma arı ı . : Yeknazarda göze çarpan ve ı .me uzumun. se ıyorum. M · u e atma . . . tin hı.idusunu tasavvur etmiyu-
miştir ki: . . Mecliste ekserıyet umumiyetle hissolunan bir sı- Cevabı devletlcrııu bekler ve en 1 _ antarcd~k . . 1 - Veysi m. 12 03 (rekor) rum. 

"Bizim muhalefetımız dnezak- - Mecliste ekseriyet kazan- kıntı vardır ki bu da mali ve ı'k- derin muhabbeti .kalbıyemle be-ı .. Yogurtçu Hasan ısmınde bı- 2 - İrfan 1 l 15 - Bazı meb'ualarrn Halk 
het daı' resinde cereya_n .e _ece · ' · · G 1 t d k k mayi iimit ediyorum. Siyasetın tısadi vaziyet;ınlzin geçirmekte raber hürmet ve ta.zımlerımi rı a a a _an geç~r en mantar- ~ - Selim 9 73 fırkaamdan ayrılarak yeni fırka 
ve hiç bir zaman ciddıyetını ay ne olduğunu bilenlerce ma!am- olduğu buhrandır. Filvaki me- takdim ederun tfenılım. ,cıhk suretıle 9o !ırası a~ırılmış- Dısk · ya iltihak edecekleri rivayet edi 
'bet~~~c~!'.rb~nun üzerine de dur ki ~öyl_e ?ir ümit .?eslemi- 11adı iptidaiye !iatlarında tlünya _.-•• ._FETI/l 

1 

tır. . - . 1 - Veys_i m.37 25 (reıcor) liyor. Doğru mudur?. 
, f"ideki beyanatta bulunmuşlar- yenler cıddı b_ır t_~şebb~ste bu-. piyasasında hasıl olan di~şk~n- r -- bo. nı katıl lbra~ım tutuldu 2 - Selmı 32 63 _ Bu sadece bir rivayetten 
clır; lunmazlar. Çunku, aksı, nazarı luk hemen her memleketın ık-1 Hama~ il' • 

1 
Adanada bır agustos gecesi 3 - İrfan 3l 64 ibarettir Halk fırk •1 prens'p-

. _ "Cu··mhun·yet Halk fırka- ve hayali olur. Maamafih ekse- tısadi faaliyetinde az çok lıir Aksaraya bır saat mesa C< e, paşa Nebi mahallesinde bir ra- -·- - - 1 · · b t' ti : h kkı k - T ff k ı .. ı .. ıcrı halkın akın a- . . z l k erıne mer u ıye en mu a a 
Sı reı'slen'le çok mu"cadele ede- riyet teskı ıne muva a o amaz durgunluk vucuda getirmiştir. o up yaz gun d ki kı meclısınde tütiın fabrikası İ•- or a açırmış ol meb' 1 • t' • . · 

1 
't ı Ge A k 1 k · . k 'd yıkan ı arı ve cılt .1 . · • an us arımızın vazıye en 

{'eg-ı'nı'zı' tahmı'n edı'yorum,. Fa- sam bıle asa nevmı o marn. nca , mem c etımızde di- ın gı 1P f 'd 1. ld . cı erınden Ibrahim tentene Ah- Adanada bundan lıir buç k bo··yı b"ı 'ht' ı· • d ec~ .. "k k ır ti Cümhu - 1 d h f hastalıklarına aı e ı o ugu . . . u e r ı ıma ı azamı er ~-
1·.~t ben, Cümhuriyet esasları- ne en kuçu a a ıye e ger yer eren~ 'aran a a az'a .. .k. 1 f met ısmındekı şahsı bir hiç yü· ay evvel ameleden Şakirin ı d f d" d k k.lded·r 
~ d riyete büyük fayda temin edece hissolunan iktısadi müzayaka- soylenen ham_am 1 ~I '? ta ~v zünden çıkan münazaa üzerine c.uklu karısını Kürt Osma ço- e ga ~ u~ar ~ ece şc 1 Rı ' 

ı.ın kuvvetlenmesini temin e e -ime kaniim. ya bu umumi esbaptan maada vel memleketın su ı ~tıya~ı o: bıçakla öldüriip kaçmıştı arkadasları silah i . n vel .. - em fır a~a naza:ran. e-
rek olan bu mücadeleleri mem g lk 'd k.. hükumetin beş senedenberi ta- dayısile kasaba s~yu ıle bırle tı O günden itibare k t:l' b 1 ·ı' b stımal etmek 1 ısıcümhur Hz. nın vazıyetı ne 
~.ıniyetle müşahede edeceği~. tı ar mev ıı . k ld • • . ritm ve mı.imkiın mertebe ih- . . . n a ı ı u - ı.uretı ece ren ve amele arasın- olacaktır' 
Ve şimdiden söytiyebilirim ki, - İkt'ıdar mevkiine geçmek kıp e;.m.e te ~ ~g~ malı ve ık- . "? dil~rek bil"h mak ıçın faalıyete geçmiş olan dan alarak otomobil ile karın 1 ·-_ C h • 

• tısadı sıyasetın amıl olduğuna tıya5 tem!~ e . · a are polis taharri kısmı muhtelif kı-1 dikili kö üne ö ü ·· ı ' p ı - Gazı Paşa H:r. ~~ un-
cn çol k ka~g~lı f'ilıi ~ld~~~;ş~ arzusunda mısınız?.. .. l" kailim. tefrık ettınlı;ııştır .. Bu . ~uyun. yafetlere girmek suretile k t'- orada t ~ Jı t ~uş er ve yet Halk fırkasının bamsı ve U• 

r·~ce er, sızı so ram a - ' - Elbette .. Baska turu, I·Iı.ikfı_met, ı:ıali kuclr~timizleı ~~saba suyu ıle bırlcst~rılmesı l Iin akraba ve münasebeti b:1ı:.1 ınışlard:. ıp e ı ere yakalan- mumi .. reisidir. Riyaseticümh_ur 
raceğim, V"'b? .z~man tekr~;r:'. ı nokta! nazarlarımın tatbikine g_ay_rı. muten~sıp .. ve l?ugunkü ne ıçın tuzl_u suyuı:ı kayna~ı ı;ıu;ı· nan kimselerin evlerini tarassut Fakat bu . .. mev~ıın?e olmaları. dolayıs~le 
J' ayrı her ırınıze soraca . . imkan >ar mı?. sıl ıçın gayrı musmır masrafla tazam bır ha!e ı~rag :dılmıştır. altına almıştı. el • ·1·. mazn~nların mud- kendılerıne Başvekıl Pş. veka-
f ,,.n ne ded'n. ve ne i in dedın'. 1 k- ] eıumumı ıge t 1 d - _ Programınız ne zaman ra girişmiş ve bu masrafları te.I s an ı erı Salı günu .. ak anıı ı~eınurlar . . es ım e ilmele- Jet ediyorlar. Bu itibarladır k; 
Senin cevalıın n<" 'dô, n \'e isti- 1 r k k k •· rı ıcap ederk b · neşredilecek?. min içiıı halkın tahammülü fev Adanada yü se ·ıymette bir evde vine keııdı's'ı g'ıb'ı lıazı 1 en u muamele ya- vaz'ı aslide bir tebeddül imkanı 
n•t edivordn'. . .Bug-ünılen itı- h ı· pı marn ş · . . . ..k _ Progra. mınu?.I_n. , m_u tasar J k_inda.vergiler koyınus .ve dahi- buluna. n ba_z_ ı em_ va ın dii.n hir. eşhas ile ·oturuıı işret ettikler·ı ı·ak . ı ve gayr_ı k. an .. u.n. İ ola- tasavvur edilemez •. ,. 
raf ederim ki h•ı. benim ıçın yu ka ı h d ıı f Jandann h b 1 ı umdeler h~lind: .. uç gune_ . - ı sa~ atle.r ve mahsiıllerimiz b~d.el .'_le mu. a_ ı ere t~ '"'z.edıl sırada emri vaki yapmak sure- lı a arıcı o uk tara- --··---
~c'c bi~ zevk 0.lac~ktır.;.... t dar nsredılec~~ını. zan.nedı}O- hakkı le h'mayev~. te ·vı~ edil- dıgı soylendıgınden mufettışlık tile katili yaka lamı ·iardrr. nd~1!' serbes~ bır~kılını ·!ardı. 
F eth ı B eyı n be' 1tna '. ru~. ~unun_ ıçındır kı memle- ınemlŞ olması yuzuııden ıhraca- ~~ı husu~.ta ı_ahkıkat. _Yapmaga Hamam Boğazı h Bılahare _muddeıumumılık bu Şiddetli yağ. ur 

Fethi Bey• Serbest Cuınhurı 1 ketın cıimhunyctperver mat?ua tıımıza seneden seneye noksan !uzum gormuş ve ".ılayet maka Adana polisi bir ağu 1 .. ususu takıp ederek bu kanun- Adanada bir müddetten ben 
ye~,. fırka~ı.ıın teşekkülü sebep tından çok rica ed~rim, ben ıfa- arız ol~uştur. H_ükfımetçe ihti· mı vasıtasile lnı ~ılıi. i ~ere ai.t nasebetile böyle bir ha:e~!t:~- suzluga s~bebi_Yet verenler hak- l:u~ak ve sı.cak_ giden. ha~al~r 
Jerı ve t kıp edeceği hattı ha. de etmeden bana ızafeten prog yar edılen fedakarlıkların bii· evrak dosyalarını ıskan ıdaresı- cağını tahmin ett' "· · . .. a kında takı bat ıcrası ve serbest ahı ren degışmı ve şıddctlı bır 
re'cet hak~.nda atideki beyanat- ramlar, fikirler, mütalealar ~er yük bir kısmı pek ağır fai!Zlerei nder:. istemıştır. tertibat almış ve -~gı ıçı~ 0 guıı bırakılan ·Kürt Osman ve ar-1 bora çıkmıştır. Sehir toz duman 
ta bulunm_uştur: _ d~tmesin~~~'. O za~an.benim c:_id ve diğer kısmı ~a ec~e?i ithala- .. Adana.~a komünistler ~ir a- leri tarassut altınıd:pb~l:: ye~- k_a~aşlan?ı~ da derdest edilme 

1 için~e _b~_ğuld~ktan sonra gök 
_ İ'mlndcn de aıılaşılacagı dı teşebbusum suıtefsırlere ug- tına ve dolayısıle dovız müb:ı- gustos munasebetıle faalıyete muştur N'I t dur sı ıstenmıştı. Osman ve arka-' gurultusu ve şım ekle karışık 

ver hile fır':am!ı, Halk fırkası/ rıyabilir. _. . yaatına sadedi imi ·tir. Milli pa- geçmişlerdir. Adanada bazı yer- dan s · 
1~~e ~~c~. yarısın~ ~~şiarı bulunamamış harici bö-ı şiddetli bir yagmur başlamış· 

n; 
501 

'cenalıında, liberal, laik . - Elyevı.n ~eb'~s degıl~ı- ramız endişe!! ~urette sukut et- le'.~e bunların faaliyet len görül kisindoen~~rer u::;;et ah a:~rdan ı- lukten ne ~uretl~ bırakıl?ı.kla~ı . tır. Ayni şiddeti biı· müddet rı:· 
C 

, . t"İ bir fırka olacak- nız. Halbukı ıstıfanızı vermış mek tehlıkesını gösterinceye muştür, rakrl b' _P b a ınde bı- hakkındakı tahkıkat bu ışın bır lıafaza ederek devam eden yag. 
m11urıye bb" .. .. .. 1 b 1 k d k f d mış ır agustos eyanname y .. . d k ld • d 1 .. .. d k' 

S l 
- h tcm:ıviilün de- ve teşe usunuzu a mış u unu a ar paramızın ıymetini tes. Bir ay zar m a teri b 1 k 1. azıcı çavuş uzenn e a ıgını ınur am arın ustun e ı toprak 

tı o cena :ı , M ı· 1 d h·ı b' . . 1 b' . u unara po ısçe alınmıQ .. . . 1 ld - 'b' . d' . 
r 

. .11 t' ·ve ve tema yorsunuz. ec ıse nası a ı ıt ıçın esas ı ır tedbır alınma Adana ve mülhakatı dahilin tır ,- gostermı~tır. arı o ugu gı ı aşagı ın ırmı so 
esı, ı 1ı e ın sevı, .. .. .. , D B h 11 ·ı· · kakla da d ı ı ı 

< 
1 

fk" mumiyenin olmayı duşunuyorsunuz.. a- mıştır. u a ere ı aveten tev de Temmuz ayı zarfında sopa A}·n· zam d Bir kadın intihar etti r n er 1a çamuru sular 
, u ve c an ıı d ·ı · · 1 ·· d 1 h ·ı d 1 ·ı· '· , ı an a posta vasıta akmışt r M · · d .... 'le öleli ~ıil oluncıya ka ar ne ı e ıştıga zıı a a et usuGu ı e a 11 ı ve ıle 108 aleti katıa ıle 19 aleti sile bazı mü 1 - ı · evsımsız yagmı o 
~ .n e.n bune tenevvurunı esa~iı ı edeceksiniz?. harici siyasetlerdeki noksan ta-' nariye ,ile olmak üzre 12S aJi yannamelt'r;:~es\erede bu be- Koz~nd~ Meh~ed_in --~ar!_sı 1 ~an bu yağmurun açılmış olan 
;rk~ır. _F ~~amız~ eh ri ·et i _ Bir defa müstakil siyasi rı dahi tafsil eder~k maruzatı- •ak'a al.iti nariye ile 3, mağru- !ar Vita ·et mak ge mı ve ?un- Ayşe hı: a~le geçıınsızlıgı yu; 1 ıane pamuklarını dökeceği için 

r~~iıpı~aık ık\'.' ~um. u 1}· Je f ka teskiline karar verince res- mı uzatmak arzu etmiyorum. kan l, ihnak I, oerhai adiye ile dilınişti~ Polis ~m~na ~a~tım e· zünd~n ı:har~ kara~ .. vennı pek zararlı gorünüyor, Çarşaın 
tı• ·~· .. u ~ cnsı~ eraıey un ı~ :muri etimden istifa et- Huliisa, memleketimiz Lo- 3, ço k düşürme 1, aleti kat;ıı nasehetl; Ad aıresı ~-mü- v_e_?aıma un. esme _ _uzre git· ba günün saat 13 buı;ukta başlı 
1 :ıe:cıcul edecek bır fırl<anın, ta mık mb .•. (fy Bunu yapt;m.Der zan ahitnamesindenberi her tür i olm.lk iitre 10 katil vak'ası ot- li kimseler' • a~ada lıazı şuphe- ~ıgı orına?~a. bı~kaç_ guıı evvel yan yağmur arada hafifliyerek 
,ıatıle haEI11ı c~myım. Luzu-- me ta ıı ı ı. 'h . . k r· k1nitu" la•yon kuyudundan a- mrı •ıır ı ıs ıçvap altıı a al· ıple kendısını bir agaca asmak saat on dört buçu"a kada b' 
n, d . . k h 1 b'u oltrı•k , t•v~ ·ı y'> - • u ~" ~ mıştır ·ı · t'I . ; · ., r ır ·'1n a mı.irtecı fırkı>lar:ı. :ırşı a me . - _, suretı e ııı ı ıar etınıştır ~aat dev~m etmistir 



(j MILt,IY 1 1 AC 1sros 1930 

- Milli Sanayi ve mamulatımızı muhterem halka tanıtmak için: 

Galatasaray lisesinde bu gün açılan büyük satış sergisinde 
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasına ait bu memleketin en eski olduğu kadar en mükemnıel fabrikalarının mamulatı 

Bahçede sureti mahsusada yapılan vasi paviyonda 
perdelikler, halılar ve döşenıelikler .. .. ipekliler, yünlüler, battanİ)cler, saraciye, ı~~arpin, tuhaf iye eşyası, 

15 GUN MUDDETLE EN lJCUZ FİAT VE YUKSEK NEFASETLE HALKIMIZIN TALEBİNE ARZEDİLMİŞTlR. 

Bakırköy, Beykoz. Feshane Hereke Fabrikaları 
YERLİ MALLAR PAZARI 

' 
'{ Polis komiserleri arasında Enıniyet sa11dığt lllÜdürli.iğüntlen: 

Polis ser komiser ve komiser 
Y ıkleri arasında şu şekilde beca

yiş ve tebeddülat olmuştur: 

1 

DevletDemiryolları 1 

idaresi ilanatı 

L·T·PIVER 
PARIS 

Edirne serkomiserliğine An
ı 'tara serkomiserlerinden Şevket 
J Bey, Bursa ikinci komiserliğine 

Mersin ikinci' komiseri Halil 
\ ıRecai Bey, Denizli komiser mu

avinliğine Kars komiser mua-
1 ıinlcrinden Nu.ı, Bursa komi

! ser muavinliğine Maraş komi
~ ser muavini Avni, Bayazıt k<r 
~ miser muavinliğine Manisa ko
' miser muavini Hasan Tahsin, 

İzmir ser komiserliğine Bolu 
serkomiseri Musa, Bolu serk<r 
miserliğine Elaziz serkomiseri 
Eşref, Diyanbekir ikinci komi
serliğine İstanbul ikinci komi-

ı serlerinden Ahmet Hamdi, İs
i tanbul taharri komiser muavin
i liğine Rize komiser muavıru 

Nesim, Artvin komiser muavin 
ı liğine Kastamoni komiser mua 

vini Hüseyin Hüsnü, Van komi 
ser muavinliğine İstanbul ko
miserlerinden Hüdai Efendiler 
tayin edilmşlerdir. 

lııyiliz m•:nulaı, 

"NJSlONJL,, MOT~R1 
.\!azot ve mangal kömiıril ile 

muteharrik gayet sade, iktisadi 

ve liaıı her turlLi rekabetten 

aridır. Tediyıtta tesbilat. Her 

zaman tesftme amadedir. Tafsil~t 

i~in Galatada Per~embe pazarında 

Arslan 1 !anında l ·5 numaralarda 

IZAKINO ARDITTI 
m iL"esesine müracaat olunmasL 

- HER KES _ .... 
(;ELlPGÖREBtLIR1 

~ Bundan dalı:ı nefis rak.ı 

1 
•pılaıı1')•1cagına kani olmak .çin 

p:ııııı•,ı gllnleri 'ut ! 4 - 1 O 
Ara ınd• biaat fabrikamızı ıı:<lip 

-- ~orünuz. --

Şehren1aneti ilanatı 

B3y11.1c da.irc!j:inden : (.._'ırşıda ha· 
t:•p cmiıı hanında 17, 18, 2() No. 
du'<k~nl.rın ·ohlbi marangoz ! lıı;e
ıiıı l lılınU ~:f, nin 1345 kuruş ıan-

d ,,ıfıt verghiııi vtrmedı~ndeıı dol•ıı 
h:ıı:t.edilen ve bilm ;i1. ,yede sa.tılac3k 

nla.ı bir adet hllf<) ı almak i,t<yen
lerl'l !J 8·930 çarşaııba ğunü saat 
14 de nıahılliııde ha/.IC bultCnmılın 

Kıymeti mu
hamminf'I 

1770 

1028 

ikraz merhunaon çins ve nev't Bor~~unun 

ı~mi numara~1 

68 Davuıpa~a'da Oavutpaşa mahallesinde Etyemez tekke<i 
sokağında cskJ 62 ı eni 70 numaralı bir hıneniu tama
mı Fatma Zehra ve Tahire Meliha, l!aticc Seniha, 
~:mine Mediha Hanımlarla Osman Nuri ve <\.hmet Ke· 

576 
mafettiıı Beyler 
) enibahçe'de Odterdu Ahmetçelebi mahallesinde atik 

Orhaniye cedit Çelebi saka~ında eski 2, 4, 6 J•ni 5 

695 
numaralı bir hanenin tamamı. l?otma Zehra 11. 
lloıı;aziçi Kuruçeşme mıhalleslnde Zincirllkuyu c•ddesinde 
eski 10 yeni 14 numaralı maabahçe bir hanenin tamımı . 

3880 719 

720 2760 

4042 4212 

Hafıza il. 
Beşiktaş Koviçi mahalleıinde aıik lmamzade ceılit imam
zade ve .".leydııı sokagmda eski 48, 69 yeni !2, 48 nu• 
maralı maadükkan bir hanenin tamamı. Şefika 1 J. 
Yenibahçc de Em!ncu mahallesinde çıkmaz Arapodalan 
sokağında eski 14 mükerrer yeni 24 numaralı maabahçe 
hir hanenin tamamı. M~stafa El. Abdullah Galip El 
Hayril'e 11. :jahver H. 
lluP,azfçi Çubuklu mahallesinde Çubukluçaym sokağında 
eski .15 mllkerrer 35 mükerer 3S mükerer 35 rnükerr.r 
35 miıkerrer 35 mOkerrer yeni 8, 10, !2, !4. 16. :lO 
numaralı bet dilkkln "e bir bek~r odasının tamamı. 

Rafet 8. 
976 4368 Boğaziçi Ortakdy'de Şckercloğ!u 

yeni 21, 23 numaralı natamam 
sokağınıla eski 21, 23 
bir hanenin tamamı 

Fatma Fevziye H. 
2734 4393 Fethiye'de KAtipmulAhııtln mahallesinde atik Toprak cedit 

Medrese ı;okağrnda eski 43 mükerrer 43 mükerrer 43 
mükerrer 43 mükerrer yeni ! 7 numaralı bir hanenin 
tamamı. Timur Hilmi ~:fendi 

5810 4~54 Aksaray Guraba Hüseı·lnağa mahalleıinde Karı .\lchmet 
paşa sokı~ında eski l, 3, 5 yeni 1, 3, 5-1, l, 8, 5-2, l, 
3, 5·3 numaralı rııaa oda iki dükUnın tamamı Ahmet 
Reşat Bey. 

1704 4608 ı\k,.ray'da Gurabı llUaeyinağa mıhalbindc atik mehmct 
efendi cedit Gümüşhane sokağında eskl 14 yeni 2 numaralı 
bir hanenin tamamı. Fauna Dilber H. 

1788 464() Boğaziçi Kanlıca elyevm çubuklu mahallerinde çabuklu 
caddesinde 49 mlikerrer 22 numaralı maabahçe bir hanenin 
tamamı Bak!ıa! Kostl veledi Yorğl. 

!233 4737 Keçeciler'de Karabaş mıballe ı·e cadd<indc eski 44. 46 
yenı 54, 56 numaralı maadUlı:kAn bir hanenin tamamı. 

Sadık Ağı Ganime H 
227:i 47M Avracpazann\ia Hobıır mahallesinde Kuyu çıkmazı ıoka

ğında eıki 2 yeni 2 numaralı maabahçe bir hanenin 
tamamL Arif B. 

5911 4824 Sarnatyı'da Hacı l IU.eylnığa mahallesinde Sııııtya cedde
sinde eski 222, 22.J yeni '257, 1157 - ! numaralı maa
dükktn bir hanenin tamamı Yani Ef. Elisavi H. 

1027 4829 Bop;az!çl Kanlıca'da Yeni mahalle sokağında eski 7 yeni 21 
numaralı bir hanenin tamamı. Ahmet ~:ı. 

4424 4867 He~lktaş'ta Köl'iÇi mahalle inde Ihlamur caddcı>inde 16, 
1 ıı numaralı maadükkAn bir hanenin tamamı. 

Mehmet Tevfik B. 
77!4 4888 Kadıkoy C'afcraj!;a mahallesinde \'oğurtçııçeşme caddesinde 

«kı :.?6 ıcni 40,7-f numarall maabahçc hir hanenin 
tamamı. ismet, lkdia, ~ehıhat il. !arla l'Jkrtt Ef. 

2000 4'll 1 Bc~iktaş "inal'paşayı atik mahallesinde l lasfırın caddesinde 
toki IJ, l,J mükerrer yeni !J, 15 numaralı bir hanenin 
tamamı. fatma Şevket H. Cemal B, 

Yukarıda ikraz numaralı yazılı emldk vadesi hitamında tediye! deyin 
edilrncme<i hasebıle ( altmış bir ) gün müddetle satılığı çıkarıldığından 
talip olan .ırın ve ıazla t:ıfsıl~t almak istiyenlerin Sandık Sotış amirlil!lne 
müracaat c}lemeleri lü1.umu ilı\n olunur. 

E~e me~te~ine ~aJıt ve ~a~ul ~eraiti 
1 - Tıp l'ak(iltcsi Riyasetine İ•lida 

2 - Beş tane fotoğraf 
3 - Niilus tezhresi 

4 - Mahalleden hiisniilıal, ve ikamctıı;Ah UınUhabtrl ( Polisçe 
musaddak olacak) 

5 - A~ı şehadecnamc>i ve ~ıhhat raporu 

6 - Taliplerin ya~ları (20) tlcn aşağı (35) ten yukarı olmı
yacak. 

7 - Orta mektep _mewıııarı imtihan"/. kabul olunur. 

8 - Alınac~k talebe adedi (JO) dur. Ort.ı mektep mezunları 
bu adede baliğ olmaz~a ilk mdt<!p me1.unlarındın imtihanla se
çilerek talebe adedi (30) a çıkarılacaktır. 

9- Kayıt muamelesi her gün 10-14e kadar llaydarpa~a Tıp 
Fakulıe~ı Dosya kaleminde yapılır. 

1 O - Taşradan vuku bulacak mllracaatlara cevap verile bilmek 

için adresleri yaıılı pullu zari gönderilmesi 14zımdır. 

ılıh olunur. 
.--,~-,--.,.--~~~~....,.~~--~ 

1 TJObul ikinci icra dairesinden: 
l'ir borcını temini için mahcu:t' 

\·c t"uruhtu mukırrt:r bir talcım ev 
eşya,ı 12 a~uscos 19,10 wihine mü-

.. Et münakasası 
ıJif ,.1ı gunil saat 1 :.! den 1 Je ka · 

" hane onüııdc bilmüzıyede açık 

i rı rın"l .:.urctile saulacağından )"CVm 

'- ·••ti muayyende 9JO·'.l3J9 dosya 
.uır.arasilc mahallinde hazır buluna 

CJk n eınurun:l mur1.caat eylemeleri 
;I 1 ııluııur. 

\drc-: Tok5İm Feridiye Bıiyuk 
Uu\.oırt.:ı ~ .. l:ık ın 

Adliye levazım memurluğundan· 
l tan bul Umumi Hapishane ve Tevkifhanesi hastaglnının 

iaşeleri için muktezi 3280 kilo ikinci nevi koyun etinin tem

diden icra kılınan munakasasında dahi talep zühur etmeme

sine mebni bir ay zarfında paıarlık ıuretile ihalesine karar 

verilmiş olduğundan taliplerin 11 Eylül 980 tarihine mUıa
dif perşembe günü sut onbeşte Defterdarlıkta müteşekkil 

~ kominonu mıbıımına müracuılaıı. 

Samsun - Sıvas hattı güzergAbında Zıle i<ta<iyon.undan itibaren Boztepe 
Sılls, L' lusu ve Kunduz ista>iyonlan 1 ! \ğustos urihlnden itibaren ~olcu 
ve eşya münakal~tına açılacaktır. 

Bu kısım üzerinde şimdilik bahada 3 defa cumartesi, pızarıesi ve çar
şamba gUnlerl seyrüsefer edecek muhtelit yolcu treninin "akti hareket 5aat
lan ber .. eçhi alidir. 

Zile llcrekeı : 7,45 Kunduz : Ilareket : t.1,54 
Boztepe: Muvualat: 8, 16 Ulusu Muvasalat: 14,41 

Hareket : 8.17 Hareket : 14,45 
Silis Muvasalat: 8,54 Silis Muvasalat: 1 5,28 

IJarekeı : 9,03 !farckct : l 5,,l7 
Ulusu MuvaHlat: 9,51 Boztepe Muva-al ac: lfı.! 1 

Hareket : 9,54 ilarekct : 16, 12 
Kunduz : Mu\asa!aı: 10,4.; Zıle :vıuvasalat: lo.45 
Daha \'az1a malümat almak için istn<iiiyonlırın11;1,a müracaat e.dilını:si il~n 

olunıır. 

• * * 
Tuzla lçme menbaına rııahsus yolcu ucret tarffelerinde tenıilAt yapıl

mışbr. Bu yeni t<nzilAtlı urife 1 J Ağu"os l 9JO ıarihinden itibaren tatbik 
edllıcektlr. Yeni tarifeye göre me;!~. l lavdarpa;adan içmeye gidip g~'.me 

llcrttleri nakliıe vergisilc beraber birinci mevki 86, ikinci mevki !19. üçiiııcü 
mhkl 39 kuruştur, 

* * * 

Zahire Tuccarlarının nazari ~ikkatine 
Zahire nakliyat ve ihrıcatmı teshil için Devlet demiryollan tarlfılerinde 

yapılmış olan tenzillta ilAvtten ; 
Madde 1 l laydarpaşa ıilolarında yapılacak ameliyelerin beheri için 

alınmakta olan t!IT kuru' yerine uzde yirmi bet ıenzilltlı 

37,5 kurut ılınması. 
Madde 2 ~ Ecnebi memleketlere lhraç edilecek zahirelere mttnhasır 

ofoiak ü?.ere beher ameliyenin ücreti olan 37,5 kıır"'tan 
f~. kuruşun "" silo bölmelerinin icar bedelinden yüzde 

'" kadar olan mlkdarının ikramiy~ olarak iadesi takorrUr 
tir. 15 aıtuotos 1 !130 tarihinden itibaren mer'i olan bu 

tenılllt ikramiyeler" ait tarifeler hık.kında malumat almak 
iste.eni erin ! lıydarpışa liman ve nhıım idaresine müracaat
! rica olunur. 

IE!aıı~ul il~aıaı ~üınrülü ınü~ürlü~ün~en: 
Sara\ burnunda 1 11 :'\o. Cümrük a.,barlarmın mevcut keşlfnıme mu

cibince t'n•iratı pdıarlıkla ll Ağustos 930 tarihine mlisadlf paıar günU 
nat 14 ıt 1-trnlıtıl itlralat gümrügli müdüriyeıindeki komslyonu mAh•usıında 
mllııak .. <ası ıcra kılınacaktır. Talip o!anlann evvel emirde keşilnarne ve 
şartnamderiııi görcrok lhımgelcn teminatı muvakkata akçı!arını milstashıbeo 

yevmi mezkOrde mudüriyeti mezkur.ye mUraeaatlan. 

r:-~ At yarışları ~ 
Bakırköyünde Veli Efendide 

15 Agustos cuma gUnU, Hususi Trenler, Bahsi müşterek 1 Bu cuma Karacabey Harasının mahsulleri olan tay~ar satılacaktır. 
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KOLONYA 
SUYU 

N° 11 

EAU DE 
COLOGNE 

N° 11 

Porlümöri L • T _ P 1 V E R A. Ş; , lstanbul Şube.i 

Şi~li Ahmet BeJ ıokak No 56 . Tel Beyoölu 304-4 

il 
BU YÜK 

TllllBE rlliN~~~~ 
9 uncu tertip 
1İl'ıCİ l(E~fDE 

11 Ağustos 1930 da 
Keşideler, lilayet, Şehl·c

Defterdarltk. ]~, Zi
raat ve Osmaı1lı baı1l(aJar1 

. 
ı11anetı. 

ınurakıpları ve l1alk 
htızuruııda yapılır 
Büyük ikramiye 

30.000 Liradır 
Her keşidede çıkan nuınaralar 

tekrar dolaba konmaz 

Emniyet sandığı 111ücllirlliğ·ündc 1 

Dimitri Efendinin 19881 iknı/, numaralı deyn <en<'dt ıııu•ı 1 

Emniyet sandığından istikraz eyledip;i mcbl;\~ n ıkabili' de ' 

namına mcrhun bulunan Fenerde Tevkiicııfer malı·t' esin.le 1' 

IST ANBUL VILA YETi 1 koğlu sokağında eski :ı yeni 5 ve numaralı nıaJ haliçc '1ır fı 

DEFTERDARLIK JLANA Ti tamamı vadesi hitamında borcun odenmcnıe>ı ha·.hİk ınll 
liiıl•••••llll~llll ... ~•-•••••••••••••ııi deye çıkarılarak dokuz \lİil elli lira bedel mukalıilıııdc nıt r• 

SATILIK HAN ODASI: No. 45 çüüncü kat, namına kafi kararı çekilmiş ve mumailcyhi'l i tıkraz c• ı ~ 
h tayin eylediği ikametgahı kanunlsindc üç giinltik ilıharııarıı 1 

büyük yeni an, Çakmakçılar, kıymeti peşin !iği için icra kılınan ıahkıkat neticesinde ıııumaik,·h Dmıitrı ~ 
para ile 500 lira, satış pazarlıkla, 16 ağusto'i dinin hali h:ı'l.ır ikameq!;;\hının meçhul hulundııj!;u ıınlaıılı l• 

930 cumartasi 14,30 Defterdarlıkta. <R-z4o> ıtundan 11;ın tarihinden itibaren "' ıı:ün zarrında tıorç c ·"' 

••••••••••••••• F eyziye Lisesi 
Kız Ley il Istanbul - NİŞANTAŞI 

E;kek <Telefon: Beyoğlu 4039 ) Neh0

arl 
Tam devreli Llaedir - llk kısmı ve cocuk yu\'ısı vardır. 

-- Talebe kaydına başlanmıştır 
llcrıün saat 10 dan 17 ye kadar, Nlfanıatı'nda, Karakol karıısında 

bulunan mektcblmizde slyarct kabul olunur. 
POSTA iLE M0RACAAT 

edenlere tahriren iııhat verilir 

Tarsus American college 
Amerikan erkek lisesi 
lık mektep uıe:ıunlın kabul olunur. Orta mektep mezknla

nna mıllııue dört teilıllk llean ve ticaret kursu vardır: 

Türkçe, lngilizee ve Fransızca okunur. 
!(ayıt muamelaal yapılmaktadır. Tedrisat 20 eylDllle 

baflar, Mektep leyli va ıııharldlr. 

• • • Fazla malQmat için ınUchiriyete müracaat cdUlr ••~t 

Maarif mu~urıoıon~en : 
KUtüpbanefert muktezi 217 çeki odunun ıo - 8 • 930 ıırihlnc mUsadll 

çaıtınba gilnil saat IİÇ buçukta ihalesinin !tr11ı mulı:arrcr bu!undu&undııı 

t !eri mukil o 

ödenmedi~i takdirde mc1.kt)r hanenin ınu~tcri'i namına k.ıc i 
mUH!l'elesinin icra kılınacagı ilı\n olunur . 
~~~~~~-,,--::-~-:-~~~----,:o=--~~--::~-,,-~~ 

lstan~ul erkek muallim mette~i 
ikmal imti~anları 

İstanbul erkek muallim mektebi 

/ 

dürlüğünden: 93tı 
l\laarif VekAleıi celilesiııin emri mucibince mc~t~p 1 - 11 

tarihinde açılacak ve derslere 15 ı 9/930 da ba~lanac:ıkttr. ı• ıı 
Eylli! mezuniyet imtihanlarilc diğer '"ıtlların yuklamııl:ırı 

Umum sınıfların ikmal imtihanları ı / 9 9.30 da yapılacaktır 
1 

,, 

Binaenaleyh ikmale kalan efendilerin ~imdiden ıazırJıınn•a~:ıııf 
vakti zamanında yola çıkarak tarihi mc/.kLlrda iınıihaıul<• 
bulunmaları ehemmiyetle ilAn olunur. 

blao~ol erhk muaiıiıll ıllekle~ine ~irecell~ 
İstanbul erkek mu:ıllim mektebı J1l 

diirlüğünden: 1s-' 
lstanbul erkek muallim mektebine kayı ,e k:ıhul zart1

11111 

930 dan 30-8-930 tarihine kadardır. crıcrl 
Bu tarihten sonra kayıt yapılmayaca~ı için ~azılnıak 1

'
1
: ı.ah 

~imdiden her ıı;iin mektebe ·-•;•acııac etmeleri ~e ,er;ııt 



• 

~o u er kursu 
1 titi"ın in h i ~arı l . ~I iidürl iiğ·iiıı<le n 

F d k" Tı.tJr Eksper kursuna kabul ed lmek ( r oy'c.~ enıe e ı ' 

içi.ı:. k ( 1912_1905) (1328. 1321) dogumlu bu-
l Turk olma ve 

ıurnnak ' h T eksiksız bitı rmiş olmak; 
2 - En az orta t~ s ı ~·· . tütünle i ştigale müsait bulunmak 
3 • Tam sıhhatlı v~ tu~~:ı cürümlerden ve muhilli haysiyet 
ve ağır cezaları mus err:'ahkum olmamak liizımdır ; 
kabahatlerden bd.ol~yt~ da ile Galata' da Tütün inhisarı umum 
t stekli olanlar ı r ıs ı 
~üdürlüğüne müracaat ve; .• 
1 - Nüfus cüzdanı veya t~zkeresı' 
, Mektep şahadetnamesı; . 
, - N'hayet bir senelik çiçek aşısı ş~ade~amesı; 
3 -M~alle veya köyü ihtiyar heyetın polıs vey~ jandanna 
~ • . 1 ·nden musaddak hüsnühal ~ahadetnamesı; 
daıre erı 
5 - Dört tane foto~r~fı; • 

tevdi etmelıdirler,. . . 
hemen k d ki şartları haiz olup ta bu vesıkaları ve saı-

Ancak yu ar a · d d' d 1 d • 1930) saat on yedıye ka ar tev ı e en er a e-
reyi (23 Agustofs 1 talip zuhurunda yapılacak olan müsabaka 
di mürettepten az a 
. ·hanına girebilirler. k 
ımtı .. bak · t'hanı (25 Ag"ustos 1930) da başlıyaca ve 

Musa a ım ı F' 'k Kim 
rta tahsil derecesinde Türkçe, Hesap, Hendese, d ızık,. ya 

0 ak .. d"rt gün devam e ece tır. 
ve tab;:ı::-~~:~~t vaz~;e~f id~re hekimleri tarafından t.esbit 

edilir. . al be ari ders gun" !erinden maada olan 
Kabul edılen t e naz f b 'k d amele 

günlerde muhtelif imalathaneler ve depolar ve a n a a 

gibi çalışır. ·ım 
Talebeye hiç bir ücret ven ez 

DEUTSCHE LUFT HANSA 
11 seri bir surette emtia nakliyatı 

Tayyare postaıı vaeıtas e ., .. KARA '\IE'VIL~:KETLERI 
lstanbul ile Avrupanın bulun ) . . . ~ünakalat 

d ( p müste•n• olmak uıre yeı mı 
arasın a azar di 1 koliler erıul ~nü sevkolunurlar. 

Şut 14 de kadıröı~v o u~~n. tikımetıe sevıbıı müddeti 10 saattir. 
\'!YANA . YEŞILK \ veya a sı ıs . 

ALMANYA !ÇlN HAVA POSTASI . 
.. sıa merkezleri tarafından kabul olunur. Adı 

Mektuplar bUıun po U t 20 kuru~tur. Zarfların ilıerine TA VVARE 
k l.r için munzam ere d 11 .. ı· · 

me ıup I LUFHANSA işaretinin vazı mukıazi ir. er tur u 
VASITAS LE • . . d k. acantaya muracaat eınıelc iktiza eder. 

malilm•N\;·;.:;i~k~tıer arasında 
. . Muva!iB.lat Turk Anonim Şirketi 

N.ıklıyat \C · 291 1295 
Galata, Çlnlli Rıhtım hanı, Telefon lkyoğlu 1 · .., ___ _ 

Guınrutler Mu~alaza Mü~ürlu~un~en: 
Gümrük Muhafaza Müdiriyeti için 59,~ kilo mang~l k~mü 

tü ve zoo çeki odunun mubayaası 20 gün dm~?detl~ ~l~n.ı muf a
ka saya konulmuştıır. Münakasa kanunun

1 
a. ı _şe~_aıdtı'kta1z o an 

· ı · M"düriyette bulunan şartname ennı gor u en sonra 
ta~~p enn :nü olan 21 Ağustos 930 perşembe günü saat 11 de 
~~: ~elerile birlikte müdüriyette müteşekkil komisyona 

müracaa~t=l=arı.:.=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ziraat ıno~eu~isi olma~ isteyen 
Lise mezunlarına 
ı~tısat Vetalefin~eu: 

. <l'J Yu'" k,ek Ziraat Mektebi 193 f senei der-A k '<l tesıs e ı en , . . 
. n a~a a . d. tedrisata ba~layacak ve bu sene staı !çın t:ılebc 

sı yesl bıda yetın e . 
K •t ve kabul edilecelı: efendıler. 

ılınacaktır. &} 

• L' 'C mezunu olacaklardır· 
l - ıs 'k d ö . V k!ictcc tayin olunacak çlftJı !er e staı g re-
2 - Bır senendi;crin ikamederl çHcliklerdc ı~min edileceği _gi-

~cklerdlr. Bu efe . k ndilerinc ay<l:ı 50 lira ucreı venle· 
ı · ta mtiddetınce c 
ıı ayrıcı s l drisat ba~layacılmr. 

k S . ceakip mektepte te 
cc ·Ur. taıı mu .d. Tahsil devresi ,l senedir. Mezun 

Mektep leyli ve meccanı ır. 

olanlar Ziraat Mühendisi sıfatını 3Jtrlar. 
. . . 1 Türk tabasından olan ye sinleri 1 7 den 

Bu şeraıtt haız 0 up ile ıdu zıraate mtitehamnıil 
" d karı olma yan ve 1 

~agı ve 2• en yu . . 1 ·t loı:o~caf raptederek bir r . unu efendıierın 4 at c " .. .. .. 
bulunan tse mez ·. k d Ziraat Umum Mudurlup,tınc 
istida ile Agusto• nıhayedae 3 ar la 
veya Vilayet Ziraat Müdürlüklerine muracaat. rı. 

Pendik Labiratovarı ıııiidi.irlii
ğiinden: 

MiLLiYET 

• 
I 

ve muhtelif 
ci111 radiatllr bulunur. 

İkt. allı, Asri 
ve s~ ğ a 11 

( S l M P L E X) 
KALORiFER 
KAZAı LAJ INl 

Tercih ediniz 

Ayuı harareti temin et
mek üzere diğerlerinden ~. 40 
noksan kömür 1arfeder , 
ve istimali ıoıı derece auhu
letlidir. Fabrika tubeıi olarak 
depomuzda her ıamıın kifi 

kunette kaxanlar va envayi 

Proje ve ketif lçinı BorH ban ittlaalinde, 
caddeıinde 

Tllrbe 

KIRKOR mlieu's<"sin .' e Kalorifer nfr heodioi JAMGOÇYAN 
ANTRANIKY AN • mllrıre .at. 

yerde tsrclhen 

MEŞHUR 

DUNL P 
Lastiklerinin 

a 
sondere-

o~an 

c~ eiviriş·. FORT FORT 

:.;.•ması-~DUNlO pi 
-~~~~~ 

P. T. T. ~. M. Le~az ıın rııüJ uilü~Jn ~en : 
1 - İstanbulda yeni posta-1 tos 930 taribin.e_mi.tsadif çarşan 

ıe kaloriferinde istihlak olun ba günü ihalesı ıcra lr.ılınacagın 
nak üzere mühayaa edilecek o dan taliplerin şar~name alma_k 1 
'an 300· 350 ton Kandilli veya için şimdıden temtnat ve teklıf 
'1ut Çamlı ocaklarının yeni ih namelerini ihtiva edecek kapalı 
-acat maden kömürü kapalı zarfları tevdi için de mezkur tıı. 
~arf usulile münakasaya konul rih ve günde saat 14 te_yeni pos 
muştur. tanede mübayaat komısyonuna 

2 -Mezkur kömürün 20 ağus- müracaatl:ırı. 

~ Sıhhatini Seı ~nler hakıkt .._.....,.._,,....A.,,,.._~~ 

~ OLiMPOS Gazozu 
içebilmek için >l;deri açıırınad.ın e'vel kıp.ol ~urinJekl 

~ ........ Firnıalarıınıza <likkat etnıdi<lirler ,....,.."" 

Karaca~ey kayınataınt~ın~an: 

I-Iilaliahn1er hasta
bakıcı m•:l·tebi mü
düriyeti nd vn: 

Mesleğe aşinı hastabakıcı 

hemş!rc yeti~lirırtk suretllc 
genç ton:tarımızıt çok terem bir 
fıtilbaı ve hay&t hazırlıyan 

mektebimiz talebe kayıt muame· 
lesine b şl~mı : tır. Tahsil mnd
dttl iki !\j!ne dOrt ayaır. Tale
bclerln iaşe ve llbasları, ibate· 
teri ve cep ıra çtıkları mektep 
tar .. ıından temla edlllr. A~adakl 
f&rtları haiz olanlann nihayet 
15 cylQle kadar nUfas tezkeresi, 
hBsnOhal varakası ve fehadet
aamelerlle Aksarayda Haseki 
caddesinde mektep idaresine 
cumadaa ınada ber g11n mllra
caaı etmeleri ıazımdır. 

ı Tıır;..;ye Cumhuriyeti 
tabaaındaa olmak. 

2 111 yafı"dan kaçUk 30 
1 aşıRdaa bDyDlı. olmamak. 

Arpa .. ~aınau -nı ve Dana monatasası 

Kazamızda in~ edilmekte bulunan hulömct kon~jtmm halıyye· 
,inden 1 105~ lir3 112 ku,uş on hir bin el i dür lıra sckı.cn iki kuru~ 
miktarı kı,mının in~aatı 20 :\.ıttı;to 9.lO çar, g-iınu " sut 
Jb talibine ihale edilmek üzre m- nakc ~1.1 çıkarılnıı,trt' Ta-

• liplrrin keşif nameyi giirmck lçın her gun ve· taah,hiıt ctnıek j te
'i nlcrindı- mezkur glınde ı·e kanunda yazılı !3rıfat d irc ·nde 
K:ır~caher kaymakamltjtına aıüracatları ilfo olu ur. 

l S.hlıatl tam olmalı. (TıbbT 
muayeee mektepı. yııpılır.I 

4 Mlltcehhfl hlaama•ak 
nvdcc teclıhllt ctmlf ve lynl· 
,.., '" çocafa lııafua•am lı:. 

Kilo 
180,000 Sam~n 

170,000 .\rp.ı 

250 llaş Dana 

60,000 Samar. 

fıo,ooo A rpl 

Serom darülisth7.ar• 

Bakteriyoloıihanci Baytarı 

20,000 Otl .. 1. ·t'hzan ve Bakteriyoloııhanei Baytarlsine 
p ık Srrom ( aru l> ı · 

cfl( 
1 

• • • z:ırf asuli lc munıkasara vazolunın ba!Ada 
lı zt ııu olııp k . ıpalt · <lanavı ita"a talip olan· 

h . rpa, saman ot ve . ı 
mık la·l.ırı mtı arrcr 

3 
. . h' ' un defterdarlık bina" dahilinde 

1 • 't' n an i ·mak ıçın er g 
:ı r ' rnı ı '. '. hascbesine ve itaya t:ılip olanların 20 A
mu( J tı ı k ıısad ı y, mu b ·· ·· o•at 14 te mezkôr 

• <l f çar ·am a gunu ~ ~u t o> •ı lO rn ri" ınc mth J 1 ~ t k ı 
h. ~ dnh li:ı ılc mutc;ckkil ırucssesau ib.u.ıdiye mu ıaraat om . 

---------------··--------' 

lstanbul limanı sahil 
sıhhiye merkezi · baş 
tabipliğinden: 

Kavak tahaffurhanesile Anadolu kavağı ve Büyükdere sahi
li SThhıye binalarnun bazı aksamının tamiri aleni münakasaya 
çıkarılmı ·tı.~. Münakasa 18ağust~sl930 tar?ine .tcsad~f e~en pa 
zartesi günu saııt 14 de yapılacagmdan talıplerın bu ışe aıt şart
ıame ile yapılacak tınirata ait listeyi almak üzere her gün Gala
~ da Kara Mustafa paşa sokağında kain merkezimiz levaırml 
a nmrluğuna ve münakasaya işitrak etmek üzere tneıkfır gun 

5 Orta taUlll ll. .. ı elea· 
ıer l'lltllıaa ız tabtıl e · lrler . 

i - lık tahılll veya lıuaa 
llllladll talıılll ola r lmtlhaaa 
talılcttrler. 
7-T'alıılll terlı:l haUaff veyahut 
beş ııenelllı: lıl:ııaetl •ecburlyeyl 
ifa etmedltf taktirde ıııektcp 

masrafını tediye edecıtfH dair 
kltllıl adlldH muaaddalı: lılr 

taahhütname vermek. 

Muayenehane 
nakli 

Or l"ahrcddln Kerim muayene· 
hane•ial ll•bıAlı J : HUkQıııeı 1co11~1 
kar~• ·ın.lı 15 ·,. ya ıııldeııııı,tır. 
(Ja,tılarını Cu.nıdın ınuJa 14. 17 
•}a$1hda · ~lıul cJor. Tel. lst. 1(}33 

7 

n :ırı dJk at ne 

falırlkı. ının ı s >n ıcat et ~· 

Dlzel Tr a ktörü 
manyeto. lıl.mln ve benzic iz •O~uktarı maz ı t ıle v 1 ve r •lır 

Fazla ufsll4ı için ı ;,ıat•da Kuçilk l\lı ll et 1 hnındo 1!ı no ..u 

.. TAKAR Efendiye n1üracaat edil ir 
...,.. 

( 

En1nivet saııdıO-ı mi.idürliiii·tindeı 
J b b 

Kıymeti 11.rıı 
muhammıne!I No Mtrhunun cin · ve ı e v 'J 

177816 
181041 

183750 
184705 
188509 

189284 
189719 

167 
2274 
2831 
3202 
4339 

4763 
4820 
5437 

5732 
6127 
6630 
8319 

8579 
8736 
8811 
8848 
9102 

9681 

Bir çift roza küpe. Mehmet Sadık B. 
Bir pırlantalı gül yüzük bir incili yüzük bir pırlan 
te_k t~ş akar P.antantif 2375 dirhem gümüş. Fatma H 
Bır çtft roza klipe. Zühtü B. 
Bir elmaslı saat. Ahmet Mithat B. 
B_ir çift roza küpe bir pırlantalı iğne (bir taş noksa 
bır roza tokalı iğne iki roza tektaş yüzük bir roza m 
nekşe iğne bir altın saat maa köstek. Fatma H. 
Bir altın saat bir altın kordon 12,5 dirhem Ayşe H. 
1075 dirnem gümüş. Faik B. 
Bir çift roza tektaş küpe bir altın hurda saat. Yorgi l 
Bir çift roza küpe. Şekure H. 
Bir çift roza küpe. Abdülhadi B. 
Bir buçuk mıskal inci. Mehmet Tahir 1ı 
Bir pırlantalı gerdanlık bir pırlantalı akar pantan 
bir çift pırlanta küpe bir pırlanta kravat iğnesi. Sal 
haH. 
Bir roza pantantif. Seher H. 
Bir yakut yüzük kolu elmaslı. İhsan B. 
Bir roza menekşe iğne orta taşı pırlanta bir elmaslı 
at. Fatma Zehra H. 
İki adet beşi birlik zinet altını. Hatice Hürmüz H. 
Bir çift roza küpe. Ayşe H. 
Bir elmaslı saat bir altın kordon 8 dirhem. Halim I 
Bir çift pırlanta tektaş küpe bir pırlantalı bilezik t 
altın bilezik. Fevzi B. 
Bir roza gül yüzük. Sıdıka H. 
İki roza menekşe iğne bir altın saat. Aliye H. 
Bir altın ııaat. Fatma Zehra H. 
Bir roza dal iğne. Hatçe Saadet H. 
Bir altın çalar saat bir altın köstek 12 dirhem. Yas 
Yako Ef. 
Bir pırlantalı gerdanlık (üç taşı noksan) bir ro:ııa te 
taş yüzük bir çift pırlantalı küpe bir prlanta tektaş 
zük. Hasan B. 

9775 Bir çift roza küpe bir roza maşallah bir roza yüzük ~ 
altın gerdanlık bir altın yüzük 95,5 dirhem. Mediha! 

9825 Bir pırlantalı gerdanlık (iki taşı noksan) bir çift ro 
küpe bir roza menekşe iğne bir roza tarak iğne b:r r 
za karavana iğne bir altın kordon 235 dirhem. Kadri 

9905 Bir çift pı rlantalı ok küpe bir pırlantalı yüzük (bir t 

10225 
f0422 
10673 
10750 
11473 
11842 
11908 

13339 
16434 
19833 

19965 

şı noksan) bir pırlantalı kol düğmesi takurıı blr ro 
yüzük. Saadet H. 
Bir çift roza ay küpe. Hatice H. 
Bir altın çalar saat iki adet gümüş zarf. Fehimc H. 
Bir roza gül yüzük. Tevfik B. 
Bir roza hurda bilezik. Fatma Şaziment H. 
Bir pırlantalı maşallah. Fatma H. 
Bir pırlantalı kıravat iğnesi. Mehmet Adil B. 
Bir çift roza küpe iki roza boroş sekiz y üz a'tmı j. 
hem gümü . Gül Vahit H. 
Bir çift roza çember küpe. Servet B. 
Bir altın saat maakordon 13,5 dirhem Esma H. 
Bir çift roza kol düğmesi dört altın sa:ıt b:r altın kc 
tek parçası. Nigar H. 

İki roza yüzük bir altın yüzük (taş'ları sırça). N 
riye H. 

19974 Bir roza ağraf. İlhan Hakkı B. 
19996 Bir roza yüzük (iki taş noksan) bir giımü~ 

Mehpare H. 
20006 İki roza yüzük bir altın saat bir altın vüzük dört 

20017 
20044 
20057 
20058 
20085 

zarlık altını Ayşe H. 
On miskal inci. Zehra H 
Bir roza bilezik. İffet H. 
İki altın saat. Ali B. 
Bir roza tektaş yüzük. Fatma H. 
Dört pırlanta iğne bir çift pırlantalı küp:: ıir pırlan 
lı pantantif bir roza madalyon iki altın saııt. Medihal 

20146 Bir roza yüzük (kolu kırık) iki altın saat (birinin kaı 
ğı kırık) iki altm köstek ynni iki dirhem. Servet H 

20155 Bir prlantalı gerdanlık bir çift pırlanta tekta~ kÜPf i 
pırlanta çıplak taş bir pırlanta ay iğne (bir ta ı;ıo 
aan) üç pırlanta yüzük bir roza tektaş yüıük bir ~ 
rüt yüzük. Hüseyin Avni B. 

20180 Bir roza madalyon maakolye yetmiş. dirhem g.. i 

20244 
20261 
20301 
20382 
20400 

Melek H. 
Bir altın bilezik. Münire H. 
Bir pırlantalı yüzük bir roza kıra".at iğnesi. Sani~ • 
Bir ro;za tektaş yüzük kolu elmaslı. Faika H. 
İki yüz yirmi beş dirhem gümüş. Ülfet H. I , 
Bir roza resimlik (bir parça noksan) bir elmaslı ııac, 
Cemile H. • 

20412 Bir altın kolye bir altın kırık yüzük. Mebrure H. 
20524 Bir çift roza küpe bir roza yıldız iğne. Aliye H. 

Yukarda isimleri yazılı zevat gürnüş ve mücevherat muk 
!inde Emniyet Sandığından istikraz eylemiş oldukları meba 
ği vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alel 
ihbarname tebliğ edildiği halde gene tesviyei deyin eyleme 
miş olduklarından ecnası yukarda gösterilen mcrhunattao d 
ne kifayet edecek miktarı Sandık satış i:ıniri ve icra mem 
huzurllc 25 Ağustos 930 Pazartesi günü saat 14 tc Şehreman 
Sandal bedesteninde müzayede ile satılacağından talip olan! 
rın satış günü mahalli müzayedeye ve tediyei deyin veya 
didi muamele etmek istiyen medyunlann hitamı müzayede 
evvel Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilan ol 
nur. 

lstaııbul ])ariilfiiı1un Feıı fakülte 

Makine elekttrit Enstttusu 

s\ u' ına n1Ur :tc tnt 
1

·\.·J,..11 .. ~ı ~-~· -----------------••••••••••••••••••••.;;;;m•••••••••••••••-----------------------
Malı:ine - Elektlrllı: mübendl~I tehadolnaaıe 1 

. Kab 1 ııcnitl ıdn fakalte kalemine muracaaı ~:a1ale ko,.,..isyoııuna "1Üraca .. ~b.; ;ı~,, nl1U1ur . ı 
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___ ...... ; 
Ati olb• aaıı•ua~ıaıarına bqla•mı•tır. Ma1abakalar tıı; hafta deva• odec:elıllr, 

y 
Galata lı6p .... llallm baf taraflarında ynl yapılan rlf'l•r, Tayyare plyaıııos. 'ayllcrl tarafındaıı 

lal iz 1-ftıır. l<Oproııoa dlfor muhtelif _ycrlerlndıkl baralı:alar lıaldırılmalıtadır, 

Yeril mallar 11rglsl bugün Galatasaray'da açılıyllr. Rcsmlml:ı Saaa)'l Maadln 
Bankaaının pavlyonuau göstermektedir. 

aıoatıanıı son ıonıorde tabammW edllemlyocck derecede artması hallı:ın eayflyelcrc, plajlara 
tolı&oUlllUıM ıebep olıaııftllr. Realmdo, BClytılı:adada merkeplerle tura çıkanları görüyoruz. 

Uilalia~ıner istan~ul nıerkezinôen : 
lJllAliahmerin yazlık balosu 21 A~uıtos ~30 perşembe gilnU akşamı sut 

~2 de Adalar şubesi taralınd4n Büyükada Yat kulüptt verilecektir. Bileıler
HJIAliahmer Adalar şuheslnden, 
lstanbol cihetinde ; 
Hilföahmer htanbul merkezi, 
Türkiye iş bankası, 

Ziraat bankası, 
Ertuğrul mağazası, 

Mehmet K4zım cczıhane1I • EminönU • 
Beyoğlu cihetinde : 
Beyoğlu Hil:\liahmer şube>i " lsıiklAI cıddısl • 
Galatasaray l\Jılll sanayi sergisi 
lleyoğlu Tokatliyan oteli 
BUyükdere Tobtliyın otel! 
Beyoğlu Para pala! otelinden alı nıbilir. 

Flatler : J-lir çtrt 5 lira 
Tek hanım 2 • 
Tek Bey 3 • dır. 

lstan~ul limanı sa~il sı~~iye ınertezi ~a~~ 
ta~i~li~in~en; 

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

Münakasa 21/Ağustos/930 perşembe günü saat 14 te ya
pılacaktır. Taliplerin mezkur levazıma ait şartnameyi görmek 
üzere her gün Galata Karamus tafapaşa sokağında kain merke 
zimiz levazım memurluğuna vemünakasaya iştirak etmek için 
mezkur ı>ünde koınisvona müracaatları ilan olur··-

l(llprü parasının llgasıodllJI ovveı, halkı kartıdan lı:artıya natıedn aandallar, lı:6prQ pra11nın 
llgaaından sonra lfte bllylı rıhtımlarda birikerek bekl•tlP duruyorıer. 

Müracaat evi iMLA HATASIZ 
Apartıman ve emltk 1111nlarla 

kapitalistlerin teşriflerini rıca eder. 
Galata Aleksiyadi Hın Telefon 
n,.oltlu ._-4 

Olarak her hangi blr yazı yazdırmik istlyenlerln Slrkecl'de 
Şahlnpa~a oteli karşısında Devr~ler sokağında No 1 S te klin 

...J ( HAi 1( DA v.,..ıı,o DERSANESI ) ne mürııc:aatl.ın -~""-

Bartın -Inebolu Postası 
HILAL 

npurıı 11 Pazartesi 
Ağustos 

gUnU akşamı Sirkeci rıhtımından 

hırelı:ttle Ereğli , Zonguldak , 
Baron, Cide, İnebolu, Evrengcne 
1lifı !Jkelelerlne azimet ve avdet 
tdecekdr. Yük vo yolcu için 
Sirkecide yeni handı 1 num· 
rolu acentuına müracaat. Tele
fon• İstanbul 81 OS 

rsADIKZADE BiRADERLER 

VAPURLARI 
MERSİN MUNTAZAM VE 

LÜKS POST ASI 

Füruzan 
vırunıı•p b günU 

Atu1101 erşem eakşımı 
Sirkeci nbtımından hareketle 
(Çanakkale, lzmlr, KQlllk, 
Bodrııaı , Potblye , Antalya , 
Menin) lılı:tlelertıle azimet 
ve avdet edecektir. 

TafıUat lçla Slrlı:tcldı Mey-
111t lıaaı allında aceatalıtıaa 

mnracaat. Tıltfoatlıtaabul 21 U 

SEYRISEFAI 
Merkez Acencı; Galan k ' · 

bas' ,J,, Beyoll;lu 2.35l ' 
ıentesı: :\TahmuJiyc Ha:ıı a' njı 
lstınbul '40 

Mersin sür'at 
postası 

(Mahmutşevketpa~a) vapuru 
13 Ağustos çar~amba 11 d' 
Galata rıhtımından kalkar&~ 
Çanakkale lzrnir Küllük Fet· 
hiye Finike Antalya Alaiyt 
Mersin'e gidecek ve döıııı-tt 
Taşucu Anamor AIAiye Ants 
ya Finike Fethiye Kulluk 
lzmir'e uğrayarak gelecektir 
Çınakkale'dc yalnız yoıcu 
verilir yolcu alınır. 

Ayvalık sür'at 
postası 

(Menin) vapuru I 2 .Ap:t.,ro: 
111ı 11 de Sirkeci rıhtımın sn 
kalkarak Gelibolu Çanakk'll' 
KllçUkkuyu, Edremit, Burhs01 

ye, Ayvalıfı ıı;idecek ve d 
ntişte mezkür iskelelerle b1'1ikl 
Altunolufa up;rayarak gel -
ccktlr. Gelibolu için yalı 
yol~u alınır yük alınmaz . 

Mudanya postası 
Cuma, Salı, Mudanya')'• 

uğrayarak Gemllğ'e kad•1 

pazar, Çarşamba, l\ludanıi· 
ya kadar saat Q da Cuıııat 

tcsi , Pazımesi , Per~cmlıı: 
Ereğli vapuru tarafından ara· 
tık postalar Armutlu'ya da 
uğrayarak ;\ludanya'ya kadst 
saat 8,30 da Ttıphanede ScY 
riselain rıhumından kalkarlar 

İSKENDERiYE 
.. ' sur at postası 

Cumhuriyet) vapuru 15 ağu>1 

cuma l 3de Galata rıhnmınd•~ 
kalkarak cumarksi sabahılı!ll 
re ve akşamı lzmirden ı.-sl
karak pazartesi J,kenderi ye re 
varacak ve çarşamba İskcııde
rlye'den kalkarak lzntir' 
nğrayarak lstan bula gelecektir 

BARTIN hattı Lüks 
Ekspres postası 

AJ~ID v~:~;o:' Pazarlı~ 
Slrkcci'den hareketle Ereğli. l (j 
guldık, Baron. Kunıcaşilc ve '* 
deye aıimet YC avdet cd~ı:J 

TalsllAt için Sirkeci ,aıo•, 
karşısında Mizan oğlu han • O· 

_T_e_ıe_ro_n_l_sı_an_b_u_ı_3_S_4 __ / 

THEO REPPEN 

VAPUR ACENTALICl.,ı,I 
lsveç bandrıılı ( BRIT'I' · ~ 

RIE ) vapuru l .J- Ağusıo;tS r!< 

radenizdcn muva>aletlc ,111~~ 
Amsterdam, llamlıourg ve ı:ıi 

uk denizi limanları için e~~a 
ticariye tahmil edecektir. ~l ,6 

~~~~~~aiç~~6~a~ct;~~a11 c:kı ~: 
pani vapuru acentalığınıı ~: 
caat Telefon Beyoğlu :z\?• 

-;--·---1111"'.': Yelkenci vapurları 
Karadeniz po:;ta~ 
SAMSUN la ;:::;~, 
ÇARŞAMBA _ 

bJI' 
aktamı Sirkeci nhumındsn. ,~~ 

l 1 ,,ııı 
kıtle Zonguldak, ncbo ıı. ·~arııı•· 
Ordu, Glreıon, Trabzon, • ,del 
ne ve Rize) ye azimet v• 9 

ıdoeekıir. , elk•~ol 
Tafslllt için Sirkceld• \ ııııll'' 

Jıaııında klln ıeentestıı• 5 
cut 1'el btanbul :;g~ 
- ~ 

ı-~DEPO AllANIYO~ıb 
ga s• 

Sahilde teker konın• ıı,hç' 
kiralık dıpoıu ola'llırın 1 11•-

u Vık• , 11 kapuda Dördüne ıo "" 
runda dördüncü kıttı dr•"''' 

numerolu yazıhaneler• ııı 1 171 ·ı 
l aııbu · 

etmeleri. Telefon st ;.._,,:Jılill' 

Mes'ul Müdür: Biir11 


