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..,n ,... ••- •UftM-"'8ftbe.•..,..•U'llU,••,.. a uun n nu un lıyl reçecek - ı- 1 ayyar• plyanrosu 

Eski politikada inat ı Muhalefet Fırkası 
Geçmişleri tasfiye etmemekte ve 1 

~ililılanma yarı9ını durdurmama~ta 

resmen tesekkül etti 
~~e~~~~~:an:i;,e.de~ra .. mı.core-Serbest cumhuriyet Fır-1 Ağrıda son 

Şurası muhakkak ki, kürrenın ~a. 

~~~~~t~~v~~=;~~:d;ıt~::~~;~b~ kasının tescı·ıı· ı·stendı· ''aziyet Sulta· ~ .amitı! ... ınunıkün değildir. Bır aılllet ıçuı n~ 
ebedi bir muzafferiyet, ne de ebedı H • 
bir ınakhuriyet tasavvur olunamaz. udut komısyonu-
~~r~ü:~:Jz-:;ğ~ '!:!;;an•:.!::: Fethı" Bey du··n de muhabiriınize beyanatta nuniçtimaıgerikaldı 

Tahsin . .Paşanin_, f.Jalıratı.. il!!!!! 
No: 3 Yan bir iatikamet takiı> eder. Tarihin 

;~~;~~!i:.:~~~ı!e'.~·~re bulundu ve yapacaklarını izah etti 
llabiıdımız tarihin fe)aefcaım yap 

lllak de~dir. Anlatmak lstiyo~ kı, 
bugllnkü vaziyetin kendi lehlen~~e 
olduğunu görenlerin elinde bu failıi
yetlerini nihayete kadar muhafaza e
cie1ıileceklerine dair bir hüccet ve •e

Hükumetimiz fi'li teş
riki mesai hakkında 
Irana nota verecek 

( TercOm• ve lldllu 
lutklu m•hfuzdur. 

Sultanın çocukluğu ve 
Efendiliği nasıl geçiyordu • 

Fethi B. yeni fırkansn bllhassa adD va man ANKARA, 12 (Gece yan11, 

meselelere ehammlyt verecel}lnl söylOyor telefonla) - Şimdi Bayazıttan 
ıelen malibaata ıöre tahdidi hu 

1
,------------\lciut komisyonu lran heyeti rei. 

Hamit Efendi maaşlarını kime 
nasıl kırdırırdı ? 

ve •ika Yoktur. 
Her türlü fena ihtimalleri ortadan 

kaldınnak için, milletlerin ar~aı~da 
•nlapnayı ltkil eden sebeplen 91':"" 

diden yok etmek ]bmıdır. Her vesıle 
ile tekrar ettik llİ, ılJAhlanma ve borç 
lar meıcleai bu ııebeplerin bapncho:dı_r. 
Noktııi nazarımızı teyit için tarih_?' 
esiri ve uzak ııalıifelerinİ kanftırmag.a 
lilzuın yoktur. Yall'Yan neslin pbıt 
oldulu vakıalar bize pek çok canlı 
hakikatler ifade ediyor: in cilt.ere, Al 
nıanya'ya karp donanmııda bi~
ği nıulıafaza için uıaumi harbe ~·mut 
ti. Bu maksatla giriıtiii harbin ?"-
ticeıinde ıikdti lı:i, Am'erilıa ~n~ıl- y ••I fıt'llanuı ldaN h•11'tt IJZIJM 
ne mllaavi bir dona..- aalıihi ol-

T•haln [Erzurum ], Re9lt Gallp ( AJdın ), 0111f. • • _..__ ) B 1 Realiat bir dlıniyete melik ...... ve T•t ( Ank•r• ey er .• 
bu zihniyet sayetıinle .... ı.u:.ed- . thi B 1 v•ıA . "da be tini devam ettıreblal hliltere: yl - Sabık Paris sefin Fe . ı ayet ıstı ve yannıme 
öetti tedbirlerle aıuhafaa edeaıiyece dün saat on altıda Yalovadan yi poliae havale etmiıtir. Polis 
ı:· do faild eti tıserinde rsrar- b h taki l · "kmal .!u ,,rı:-ceçti. T:ı.didl teslihat yolu vilayete bir tel- 1 du ukı~lms üh" mbeu~e e~ ı . 
J • f ··~•ere mtnı ol- graf çekerek 1 e ere ı a n tanzını etmıı 

ı e alıla ıelmiyen e..-u . • b 1 . fırka 
nıak ydıanu tuttu; bu uysal politika teşkil ettiğı Ser- ve u suret e yem resmen 
sı yildlnden yapacaiı ~- :~ bestCümhuriyet teşekkül etmiştir. 
memleketin U.-df milt.....,•"" fırkasının teııçi- Program da akşam poatuile 
fiflc-&e ça'ıt•rak.ı. • Uaellih lini istemiştir. vilayete ~ştir. Serbest Cüm 

Tc....Oen -la Jıadar m h · f-L-- · •--bir .JDet NlW ıııan x.,.wr Alınan· Fethi B. bu tel- . unyet ...... mm programı ...., 
ya11 ne oNn> İfte lnawete" ellAba grafmda aynen mı ınahıusumuzdadır. 
. ...__.. _,_ .__ .. tııidı* A1mU1ya11 d" ki 
18":""' ,,_.. -..-- ..,.,it halde ıyor : ANKARA 12( Telefonle )-
tarilılD ~ ti" · "Program poc Anlı: M b' Tal Be edeni ve lıinacnaleyb kune ı yenı • ara e usu at y 
::;., AJmuya bütün mevcudiyetile ya- tadadır. Fırka- yeni fırkanın teşkilatını yapmak 
tamaktl devam edıyor. run ismi Serbes• üzere Ankaraya gelmiftir. 
Bilmiyoruz: Bu mevıuda Avuıturya Cümhuriyet fır- İa~ meb'usu Hllydar B. 
;:ı_O.:::: v!"~~": ka•~ır. Reisi ide yeni fırkaya dahil otmalı tbe 

dl faild·--• rinl korumalı Fethi, Umumf re müracaat etmiştir. 
onlar da !ren . r~-e alık k kitip Kütahya Nuri 8, (Kütaby•) 
ve baıblarını ınldflftan °~ , . . • • • 
imlrtnlanm arUDlf, bllytllr tecrilbe- meb um Nun ıdare azası • F-'- l'd • 
!ere ıiril"'ltlerdi. Ne bqeri adalete Aydm meb'uau Reşit Galip, Er Y enı nxa ı ennin 
ne beferiyetln lhtiy~cma . uymıyan %\UUm meb'uıu Tahain1 Anka- mubarririmize bey~b 
bu politika tecrUbelen, en ~:ı:~ ra meb'usu Talat Beylerdir. ~ KAPLICA, 12 (Yalovaya gi 
ınafrur saltanatların lıuln aJıi kanJn merkezi Ankaradır. Cemi den hususi muhabirimizden)-
ne mal oldu. "bin -...:li p·~a.: B ı ··ru ·· y · f GllrillUyor iri tecrübe edllmit t<Y- yetler kanunu mucı ce ·~..... cuu ey e go ştwn. enı ır 
lcri yeniden tecrltbcye kalk1f1D8k. blıs rir.ı olunur. (Mabaadi 2 inci sahifede) 
ranı mucip oluyor. Çilnkü: Aynı es: . tı bap ve ıerait, hemen dalma 8 >'?1 ne 
tel eri verir. Halbuki bu ıünlrii mc· 
dcniyetin seviyesi, hem bld muhit 0 -

lan cabap ve ıeraiti, hem de onun ne
ıicelerini değiıtirebilec:clr kadar yllk
'<ktir. 

Unutmamak kl, devir devir spah: 
lamı biçimleri, hassaları ve tesırlerı 
nasıl değiıiyona kuvYet me~wnu
nun da mahiyeti değiımektedır. Çok 
muğlak olan ı.uvvet mefhumunu bu
rada mütalea edecek değiliz. A?ctk 
§L muhakkak ki,-dar bir hodbın ı
ge iatinat eden eski politikada ıarar 
etnıck auretil&- 1-.ütün dünyanın ~a 
zep ve intikamını ;izerine çekmek, )ııç 
bir memleket içinkuvvet ifade et~:r: 
Bilikis kendi fayda ve menfaatlerını 
baf)ıalarının fayda ve menafüle telif 
edebilenler daha kuvvetli sayılır. Çün /amel Pş. Hz. C. H. T-ır/IBIJI ,,,.b' uslan ile •DDelkl 111111 
kü onların kuneti, muhite yalnız kor Ml/lr.t Mecllslnd• gaptığı haıblluılden aonra •• 
ku de~. ayni zamanda hörmet tel-

ki~:.S::kı.at ve >"rım tedbirlerle hiç ismet Pş. Hz. dün y alo va 
~0.t:.=t::=:-·:....:~= t şrı·f buyurdular nın ejJ@hJanm•aı ve anlanndaki .it:U- yı e falan dcreceellc ölçWllr. Onun ıçın- _;. _____ ..._ ___ _ 

:ı,ı.ı~":"~~ ~:~~:: Başvekilimiz Yal ovada 15 gün ma ihtiyacı da lrcndllilinden a:ralır. 

=":::~:. =~c.,=r::= istirahatten sonra gelecekler .. 
Ne ıarip bir tecellidir ki, Jıaldan-

nm teyidi için kuvvete ihtiyaç cıırcn ismet Ps. dün gece Gazi Hz. ne müla 
lcr alflcr dettJ; madclt ve manevi 
blttlln YUıtalar ..wı olanlardır. d rı m saat ao·· •. t ·· ı ı,tc Tnr1ı:1,.,,. vunaruıtan, iza ı ki ol u ve ya ~ rus u er 
ve. bütün milletlere tqmilini iıtediii- 8 ,..vekil İsmet Pı. Hz. dün 1 vatın ayn ayn ellerini sıktıktan 
mız esaslardan mülhem olarak pekt!A ..... adan !ar · · 
anlattılar. Şüphe•iz, muinin ta•fiyesi sabahki ekspre~le Ankar. so~ra yaya o . ~ Pendık ııke-
ilzerinde olduğu gibi yarın oillhlan- lstanbula gelmiı ve Pendıkte lesıne kadar gıttıler, 
ma üzerinde d: .u~~?urlana, hu°'! trenden inmi.ştir. . Yolda kendilerini ııelAnıla-
devlet plnız bınb:: ı.e ıyi ccçl~e~ .ı~ı Çok neşeli ve zınde olan Baş mak için toplanan p dik hal 
k<ımşu olmalı:la kalmıyacak, bkılrıbdırı- vekilimiz Pendikte kendilerini kını her zamankı" te"~üml . -

· • b'r dost olaca ar ır. ' . . .. h ki ..,.,.,.. en-
•. en ::::ı:.u ıki Almanya ile Fran karşılayan Riyasetıcum ur : le aelimlıyan İsmet Pt. Hıı: 
~r!aınla anlaş~ayı işkil eden a- tibi umumisi Tev~k, ~ardın Tevfik B. ile yeni haabihalde ~ 

illerin başlıcası ayni şeylerdir .. Y~- meb'u•u İrfan Fen~. ve bırader . . • • 
1 sıl ı ma ve borçlar meselesıdır. !eri Rıza Beylerle dıger bazı ze- (Mabaadı 2 ıncı sahıfede) 
Dunya matbuatının çoğu, bu me- ~!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!l!!!! ________ j 
nda Alınan, İngiliz. Sovy~t, ~t~l- 1 nin geniş bir zihniyet ve mu-J her hanı:i bir vesile ile mani olmak, 
~n ga t eri um mi tasfıye ışıle m~s~; b'r hüsnuniyet ile tetkikine blltiln hCferiyet düııyaaına lrar91 yaJ. 

<ıddi s r e me ul olmaktadırlar. te a ı '·ıd· mi gorülecek ki. müda nız iyilikle tefsir olunamıyacak bir 
Son İta' notas bu t zı esaslı tet- karar ~e~ı .' te;in tatbik k bili · harelıet değil, ağrr meı'ulyetli ve 
k klere i tınad 11 adeta bir kül halın· faa et~ığımız d rec den de yüksektir. nıücrimane bir ıiyaset olur. 
e if d umdugumuz e s·· M b' a e edı or mıllttler arasında uyuş- urt e usu 

P.· .. og .. •m n hükOmetinden aldıtı talimat 
• 

1 

• P üzerine Bayazıttan Tahrana dön 

Serbeat Ciimlıarl -
gel /ırka•uıın 

pro11raaıı 

Macide ı - Sermt Cılınhuri· 
yet frrksoı Ctlmbun~IHk, mll
llyctçllik ve llyildilıc esuJanna 
ballicbr, Bu -ı.no ınlllct lılln· 
y..U.de ebedllepıesl, ıayeııicllr. 

Tqkilitı Eaaai.yt: ıtanunundald 
hürriyet ve maouniyet ba)darmr 
bilA iıtiına bcrilea lçfn mer'i tuta
cak •e hiç bir an•ya uptımya
calrtır. 

Macide 2 - V ersBer aılllet ef
racbmn ilrtnadi te9ebbüs kabiliye
tini ıanmiyacak ve llallım takati 
hududunu qmıyacak clcrecede tah 
fif olunacaktır. 

Vcrıi tarhında daha salim esas 
lara lıtinat edilecek ve talıııilinde
lıi yvlıuzluklar kaJdm)acalrtır. 

Madde 3 - Fırka, devlet vari
datının semereli surette aarfına 
dikkat ve büyük Nıüıa te•ebbüs
Jeri masraflanrun vahuz bir nesle 
tahmilinden içtinap eder. 

Macide 4 _. Fqila, peramwıı 

loynıctiııi bir a ~l tcııblt için 
tedbir almak ve memleketimizde 
it cısrmck ilt4'"'* lıadct .. ..__ 
yeye bu ıutttle JdJ 11Çm91r amıin
dedir. 

Maclcle il - Fırlrıı, •atandafla
rm rcfahma mali ve ilrtısadt her 
tlirlil tetcbbilıılerine ena:el olan 
hüldlmet müdahalelerini kabul et
mez. Memleketin iktısadi hayatı
nın inkişafında ber türlü te,ebbüı 
erbabının zahiridir. 

Cilmhuriyetln menfaatleri için 
ciritilmesi icap eden ilıtısadl itler
de fertlerin kuvveti gayri klfi 
görüldükçe, devlet dogrudan doi 
ruya te,ebbüı eder . 

Liman iııılıisıın blclınlacalmr. 

Maclcle 6 - Köylünün ve çifçi
nin çok ucuz faizle ve müşkülat
sız uıullerle para bulması ve ik
tisadf bünyemizi zayıf dli üren 
murabahacılıktan Jıurtarılmaaı fır
karun en mühim maksatlarından
dır. 

Çifçinin fedaürlığile kurulmuı 
olan Zinet Banlıumın memleke
tin zirai kredi ilıti,acmı tatmin • 
clecek lıir milel- haline çdıanl
muı umdedir. 

Macide 7 - Dalıilt san'atların 
.. n1anıqa11 ve kolaylıkla inkitaf 
etmesi fırkanın visıl olmak iate
diii mühim hedeftir. Teşviki sa
nayi kanunu bihakkın tatbik edl
lecelrtir. 

Bu kanunun bahsettiği himaye 
ve kolayhldar icabında tevıi olu
nacalrtır. Sanayi ve Maadin Ban
lııMmm kabiliyet •e faaliyeti artı
nlacalrtır. 

Yerli mabıullerın himayesi ve 
hariç piyasalarda ılirilmluinin te
mini için tedbirler alınacaktır. 

Nakliyat ve liman tarifeleri bu 
maksatlara hizmet edecek surette 
tan:rlm olunacaktır. 

Madde 8 - Halkın hlllrllmet 
dalrelerindeld itleri azami allrat 
ve sühuletle gördilrillecektir. Rllt 
vet ve ıuiiltlmallcre kartı bilA me 
hamet milcadele edilecektir. 

Maclcle 9 - Mahkemelerin ıll
ratle it bitirmeoi için 1tkı ve de
vamlı tefritJer yaptırılacaktır. M 
kemeler t .. ldlitmdakl nclksanlar 
bu makll'lda cöre ikmal olunacak-
tır. 

Madde 10 - Fırka, barict ıılya
ııetinde Tllrlıiye cl1nılauriyetlnin 
koıntu Ye bllClmum devletlerle mil 
naıebetlerinin doıtluk ve samimi
yet dairesinde cereyan ve takvi
yesine ve Cemiyeti Alrvam müea
aesaalle daha ıılu ıurette t.fri1ı:i 
meuiııc ehemmiyet verecektir. 

Maclcle 11 - Fırka, bir derece
li intihap usulilnün tHlıini ve at
yasi hukukun Türk kadınlıfma 
da t ilini müdafaa edecektir. 

müıtür. Bu auretle, tahdidi hu
dut komiayonunun lidırdaki iç
timaı teahhüre ufnyacaktır. 
Hariciye Vekileti, lran Hüldlı
metinin notaamda ileri aıirdiliti 
bazı eaaılar hakkında noktai na
zarımızı izah eden yeni bir nota 
huırlamaktaciır. Bu notada, 
huclut üıuırincle fiH tetriki meeai 
teldifimiıı: tahlil olunacaktır. 

Öi..-clilime ılre Ain'da 
bulunan iıilerden bir lmmı mu- , 
haaara altında lralaealdannı an- Sllllan Hamldln m••11ede m•Taslml 
laymca dalı terlıetmitlenlir. • Tarihi rnlmhrlaılzde• • 

Ain'da ~at't ~Jet ~hare Müsyü Zarifi Abdülhamit E- maa etmifti. 
k~t~ ~acagı tekil tu bir~ j fendinin bu suretle kırdığı ma- Vehmi hakikaten ziyade id 
ıun ıçinde tavazzuh edecektır. aılannı onun hesabı cariırine Murat Efendi, küçük bira 

URFA, 11 A.A. - Birinci U. kaydeder, gerek bu paralan ve nfn ba vehmile araaıra ladf 
Müfettiş İbrahim Tali Bey gel- gerek iradından aldıklarını ke- tarzında eğlenimıit. Hatta Sul-
miştir. zalik Müsyü Zarifinin delaletile tan HamicHn pek e8ki adamla 

ı . . w. tenmiye ettirirdi CüHlı masra- nndari olan ttitüncii bqı Ali 
ranm bır tebli11 fı olarak kendi kesesinden alt- fendiden ifi'ttiğime &öre Mura 

Gece yan1Jndan 10nra Anka mıı bin altm sarfettiği muh•k- w-m küçük biraderine ~lu 
ra muhabirimiz bize şu telgrafı kaktır. sevk duyduiu için S 
gönderdi: Abdülhamit Efendi Müsyü tan Hamide aramra: "Birad 

TAHRAN 12 (Havas ajan- (Zarifi) nin bu husustaki hiz- bugün benzinizi )"İne biraz 
sı bildiriye~) _ Salihiyettar metini unutınamış1 Padişah ol- zuk görüyorum, ne oldu yine? 
mehafilden tebliğ olunduğuna ~ktan sonra arzı tuimat için Diyerek l~fe edennif. . • 
göre Tilrkiyede Afn hlıll.-i- hır kaç defa saraya ıelen Zari- Bu vehun Sultan Haınıdi 
nin daha bidayetinde İran Hü- finin oğluna iltifat etmiştir. aaltanatmm somma k te 
kOmeti tran ve TIJrk Kürtleri Sultan Hamidin siyası ve ida ketmemiftir, Bunun yaradılış i 
araamdaki münasebeti kesmek ıi nıak'aadarla bir takım kimse- cabı olduğunda ıliphe yokaa 
icin hudutların kapatılmaamı !ere verdiği hususi maq1 -atiye, fırut geldikçe izah edeceği 
emretmit ve İran Kürtlerini içe- ihsan gibi şeyler bir bakışta o- veçhile bir çok kimseler on 
· kmiııtir nun müsrifliği zihabmı tevlit bu vehmini tenmiye etme 

n çiran Hiı~ıimeti hudutlarda edenıe de bunlar bir maksada hali kalmamışlar, ona dai 
ıükOnıi idame etmek için müm- müatenid_en yapılmıı masraflar v~hmini arttıracak sözler söyle 

'kin olan her şeyi yapmıştır. Bi- olu~ hakı~atte Sultan Hamit mışler, ~ o~un etrafında v 
n~enaleyh, İran Hükumeti Tür- Pa?ışahlıgı ~.amanmda ~ muk hlm vencı bidısel~r. yar~°!1ı 
kiyeye cevabında asileri takip tesıt vaşar, luzwnsuz sarfiyatın !ardır. Sultan Hamıdin tanhi y 
için Türk kıtaatmm İran top- daim.ı aleyhin?e bu.lwıurdu.. . zıld~ğı zaman on~ muhitinde 
raklarına girmesine muhalefet . Sultan Hamıt, bıraderlen ı- tecnt ederek tasvıı:e kalluşıla 
ediyorsa buna hayret etmemek çınde en çok Murat Efendiyi c~ <!lurıa hatalı bır yoldan gi 

l A d sever, en aık onunla göriişürdü. dılmiş olur. 
azım ır. S 1 H · · · ·•· Sultan H · bo 1 u tan amıtten ışıtttgıme gö- amıt orta y u, ce 

FranllZ hududundaki re Murat Efendi açık fikirli bir val bakıılı, yüksek sesli idi. H 
terirler defedildiler zat imiş; erbabı ilim ve irfan ve riku!Ade denilecek bir kuvv 

R ı bilhassa fikirleri hürriyetle hafızaya, şayanı dikkat bir z 
MA D N, 11 A. A. - Bu- ki l"k · 

gün Mardin ve millhakatnda metbu olan gençler onun daire ya ma ı ti. Nazari malöma 
sine ıık sık giderlenni•. Sultan noksandı; fakat bu noksanı t tam bir ıükıin vardır. Herkes iş " 

ve gücile meşguldür. Suriye hu Hamit o vakit veliaht bulunan rübelerinin zenginliği ile teli 

ld d ·· · d b 1 k 1 Murat Efendinin pek harisi cah etmeğe muvaffak olurdu. Gö 
u u uzenn e u uruna ta o an ld - •. 1 tüğü k" •- tlz · " fi 

1 d 1 F o ugunu soy emekle beraber ımse..,, enn'lte na ı 
~apu cı:ı.ve ser~r de :r t ra;:ı; fikren terakkiye meyyal bulun nazarlarile ve uyanık zekis 

umt anetı. ~ ndez k~-~I 1 Deeşe : duğundan meclisinde her türlü bir teıiri mahsus bıraktığı 
sa n cesın e ... w en rzur .. bah ü h kt s r ı · 
a teb'it edilmiştir. mdu ~~~t~nd c~r~yaruna müİsa !lb. P ehyofil" u; be ırhenn ve ecn 

M di r · ·ıa h lk a e ettıgıru e ıtıraf ederdi ı- ı me a ının u ususta m 
b" a~ n va ısı vı yet da ~- te Sultan Hamit bu muhitt~ ye- addit şehadetleri vardır. 

nas . ırd k>'.annamh . le. neşremle erke ' tişmiı, daha cül6sundan evvel Vücutçe zinde ve çevik id 
urıye e ı aın enn m e et bi ok fkir · 

aleyhindeki tahrikatlarma karp r ç e ve vakayı Ue te- (Lötfen aahifeyi çeviriniz) 

ha1km dikkat ve teyakkuzunu 
celbetmektedir. 

Piyango bitti 
!J0,000 lira 48,900 

numara11• çılıtı 

10,000 llragı da JB,804 
nrım•r• llasandı. 

9 uncu tertip tayyare pipnıoau
nun birln4jj lıqideıl dDn IJımaJ edil· 
mittir. 

Jtetide eanaaında salon mlitat ka· 
Jabalıiıru mubafaııa etmiı, saat il da 
bqbyan kqide il de bitınfltir. 

X..idenln bilylllr llrraıııiyni olan 
so lıüı lira 4~.ıoo nıunanıya, llılnai 
derec:edeld 1 O bin lirah1ı mWılfat ta 
21,804 numaraya iaabet etmlftlr. 

Bllylllı: ikramiye en ..a lraldıtı 
takdirde verDmeai mnut olan 10 
bin lirah1ı mOWat bllylllr lkramlye 
en sona kalmacblı lgin on numara a
rsamda talraim edJlnılt n -cut IJı. 
ramiyelorden maada 1058, 1S556, 
15!168, 27212, 2!17!11, 174!10, 19942, 
44,381, 48,215, 49774 numaralarda 
biner lira kazanmıtlardır. 

Dtlıı lruanan nuaıaraı.,-m uraya 

Iran bizimle teşriki mesatg 
kabul etil. 



• u Milliy~t,,in tarihi tefrikası: 65 

Iııgi izler topa tutuyor .. 
Suriyeyi tahliye ettirmek için başka 

çare bulamadılar!. 

Mir LIYl•:T Ç' \RŞ.\:\tBA IJ ACUSTOS QJO 

ic~ H BE 
.fraıu~ada 

işgal! 
Alman nazır Fran 
sızları kızdırdı! 
PARİS, 11 (A. A. ) - İş

gal altında bulunan eyaletler 
nazın M. Treviranu'ün dün ya 
pılan merasimde söylemiş oldu 
ğu nutku ınevzubahseden 
Temps gazetesi bu nutkun Ren 
nehrinin ötesinde idare başın-

' da bulunanlar mehafilinde hü
kfun süren haleti ruhiyeyi ga-
rip bir surette tenvir ettiğini ve 
bu ınehafil tarafından Heri sü
rülen taleplerin evvelce aktedil
miş muahedelerin yeniden tet 

Çinde 

lğtişaş ! 
Çinde gene kan 

gövdeyiğötürüyor! 
ŞANGHAY, 12 A. A. -

LE •• 
Alman yada 

Müsavat 
Almanlar Fransadan 

bunu istiyorlar 
BERLİN, 11 (A. A.) 

Weimar Kanunu Esasisinin i13.
nı gününün yıl
dönümü münase 

Jeti le müttehit 
hükumetler mec 
!isi tarafından 
Rcichstag mecli 
sinde tertip edi 
'en merasim es
.,asmda M. 
Wirth bir nu
tuk söylemiş ve 
ezcümle demiş-

!Gerginlik haberleri ası s 
İran ile münasebatınıız dosta nedi 
ANKARA, 12 A.A. - Bazı-ı ahkamı ahdiye icabatı:ıl:ın 

ları mübalağalı, diğerleri mute- duktan baska İran hükuıne 
dilane olmakla benıber Türkiye 1 cevabi notası bu noktada 
-İran arasında gerginliğe dairi teminatı muhtevidir. Ve son 
çıkarılan baberler asılsızdır. dise üzerine Tahran hüklıJ11 
İki hükumet arasındaki müna- 1

1 

ce ittihaz edilmiş olan ted 
sebat dc.~tanedir. Hudutta asa- den ve icraattan bahsediltıl 
yişin teyidi etrafında cereyan , tedir. 
eden müzakerat hep bu hava ve S b k T h fi · 

d h .1. d 1 b .. k a ı a ran ıe esas a ı ın e o up u muza e- . 
ratın mevzuu daha ziyade tek- geliyor 
nik vadidedir. Şekavete muka- ANKARA, 12 (Telefo 
vemet, birinin diğerinin arazı- Sefirlikten istifa etmiş 0 

sinde şuriiş ikaına muhalefeti za Memduh Şevket Bey T 
ten ki hükfunet arasında mer'i dan hareket etmek üzeredir• 

Maarif \'ekili 
Bu yüzden Fransa ile İngilte Beyrut sahiline getirildi. Bey- kiki meselesini ortaya çıkardığı 

'. ·enin arası açıldı. Fakat İngil- rutun şimalinde Ceneviye mev nı yazmaktadır. M. Treviranus 
' ere diğer devletleri de kendi kiinde birleştirildi. ün bu nutkunun şahsına ait be
; arafma celbetmiş olduğu için İbrahim sahillerin müdafa- yanattan ibaret olduğuna dair 

1 
<'ransa yalnız kalıyordu. asını Fransız mühendisi Süley- bazı Alman gazeteleri tara -

1 Nihayet Mehmet Ali Mısırın man Paşaya bırakmıştı. Teh- fından serdedilen iddia hasıl o
' rerasct suretile kendine ve sü- dit edilen noktalara kendisi de lan tesir ve intıbalan hiç bir 

Komünistler tarafından tevkif 
edildikten sonra kaçmağa mu- -
vaffak olarak Şanghaya gelen 1 
bir misyonerin anlattığına göre 1 

Shnagsha şehrinde bir çoğu hü
kumet daireleri olmak üzere yüz 
!erce büyük binalar tahrip edil 
miş, ecnebi heyetlere ait 60 ka 
dar bina yağma edildikten son 
ra yakılmış, ahaliden 1000 ka
dar kimse katliam edilmiştir.Ec 
nebil,.re ait imtiyazlı arazi gam 
botların himayesi sayesinde bu t 
tahribattan müteessir olmamış
tır. 

tir ki: "Sar ara 
zisinde yaşıyan 
ve müzakeratın 

geliyor 
inkıtaa uğrama- Cemal Hüsnü Bey Av 

NANKİN, 11 (A. A.) -ı 
Changsha şehrinden dündenbc
ri telsiz telgraf alınamamakta
dır. Bu hal şehrin komünistler 
tarafından yeniden ele geçirildi 
ği zannını uyandırmaktadır. 

M. Wırth smdan dolayı 
Almanya ile birleşecekleri za- rupa seyyahatinden 
mana kadar elemli bir devre da vaz geçti 

Atina sefiri 
de,)·işivor mu? 

b • 
ANKARA, 12 (Telefo 

Münhal bulunan Vartov• 
retine Atina sefiri Enis, A 
ya da Hariciye birinci şube 
mumi müdürü Esat Beyi11 
leri mevzuubahııtir. 

· ilesine kalmasını kabul ile di- yardım edecekti. İki kumandan veçhile tadil ve tahfif edemez 
!er yerler için de Padişahın arasında hazırlanan plana göre M,. Treviranus'ün bu nutkunun 
nürüvvetine müracaat ediyor- kışı bekliyecekler, kış gelince meslektaşları ve arkadaşları ta-

1 lu !. . İngiliz donanması bu sahiller- rafından tasvip veya takbihi bu 

1 Mehmet Ali kabul etmektenlde barınamıyarak çekilmeğe karışık ve müphem vaziyeti her 
, 'ıaska çare görememişti. mecbur olacak, o zaman karada hangi bir suretle tavzih ve ten 
ı - T 1 1 

bulunan asker üzerine hücum e vir etmış olacaktır. 
1 opa ~utuyor ar · · . . dilecekti. Alman nazırın bu beyanatı 

Fakat lngıkere bwıunla ıktı- F k k İb h" · · · ·b ·1 b'" ·· F ı d" 3 E lAld İ ·li d a at artı ra ımın yıldızı umumıyet ıtı an e utun ran.-
• a etme ı. y u e ngı z o .. - .. 1 ç·· 1 · d ı· te · ı 

ı B tut tuttu. 11 sonmege yuz tutmuştu . . un- sız gazete enn e e ım sır er 
,ıanması eynı opa kü İ ·ı· l b l' k b ak. 1 h' 1 · · B ~ liHd B b Ar M hm t Ali · ngı ız er u p anı a ım ı- ve ıs er ası etmıştır. u ga-

ı 1 •Y
1 

d ek a ı~ 1 t e et ep ayı raktıklan gibi İbrahim Paşa ol- zeteler, Almanyanm m~vcut 
z e ere yerme zz aş yı s·· 1 p 1 ·ık ah d 1 . "d kiki ı · d" d 1 sun, u eyman aşa o sun ı • mu e e erın yenı en tet ne 

1 ayMınhme ıytoAr 11:' ·· • b d M defa büyük bir hezimete uğra-j matuf bir program takip etmek 
e e ı ceva m a ısır d kl .. .. 1 d H b' ı· d ld - b t I • l ·kt·f tt. - · · d' - t arını goruyor ar ı. ar ın, eme ın e o ugunu eyan e -• e-ı ı a e ıgını ve ıger yer- . . .. . . • . ' . b 

1 • • p d" h .. ·· t' netıcesı uzerınde ekserıya amıl. mektedir. Fransız mat uatı 
~r ıçın a ışa ın muruvve ıne 1 ·ık f 1 k ld İb 1 l b' h 1 · h. · \"' 

ı ıüracaat eylediğini söylemişti. oh.an ık ırsadt ar ~~'.rı ıd. ra- böy e dı.r_. ahetı r~ lıüyenıdnb.uzl u'.11 
r ı b b"laka dü .,,.,.... ım, uman a etıtigı or unun göster ıgı er tur te ır enn 

1 ngb ılz erA unuda tıelaA'-~' etm~ı·-· git gide fenalaşan hali karşısın ittihazı lüzumunu kaydetmekte 
a u manasın """" d · hAk' 1 d · 'k 

1 
orlardı. Bu Mehmet Alinin di- a vazıycte a ım o ama ı. ve bu nutkun har~ ve ınti. ama 

1 er yerler için de kaydi ihtirazi İngiı,izler meharetle hareket dav~tte"; baş~a b~r mahıyette 
1 

e noktai nazarını muhafaza et ediyorlar, işi harple halletmek- tefsır cdilmesıne ımkin olmadı
l '.ği şeklinde tefsir ediliyordu. ten ziyade bütün Suriye sahil- ğını yazmaktadır. 
~:unu ileri süren İngilizler Ba- leri halkına silah dağrtarak is- Grevciler dönüyor 
j ıalinin Mehmet Aliye karşı ~~ çı~arm~k suretile halletme LİLLE, 11 ( A. A. ) _ Lille' 
i ddetli davranmasına yol açtı- gı tercıh edıyorlardı. d . k .. 1 de grevcilerin 
· 1 · · · · · l . ,. . . e ve cıvar oy er 

1 ı.r. ngılızler, Me~et Aliyı .hı brahim ın ordusu Sunyenın vazifeleri başına dönmeğe baş-
1 ıa;:ede ~ran~~ oyl.e ?e~ ı~e her tarafına dağılmş, fazla ola- ladıkları resmen bildiriliyor.Şim 
1 l?ıdemıyecegını pek.11:"1 b~ldik rak_hastal~ktan k1!lıl'.'ordu ... ~.U diye kadar mensucat sanayii a
: ,n kadar Mehı:ıet Aliyı enınde vazıyette ısyan gıtgıde buyu- melesinden 3000 ve maden sa
l e sonunda Sun yede ve olmaz- yordu. İbrahim kendi ordusuna ·· · 'len·nden 1200 kişi gre 

1 k d . d ka.13. hdi - nayıı ışçı 
\ ıb~l en k~rı!'e. eb~~-

1 
ted t

0
e hker tar_af\an tecavüz edenlere ve nihayet vermiş ve çalışmağa 

, e ı ece erını ı ıyor ar ı. - arşı bır şey yapamıyacak hale b 1 t 
) un için şiddetli bir vaziyet al- gelmişti. aş amış ır .. 
.. ıakta hiç bir beis görmüyorlar Bilhassa Emir Beşirin kuv- Bır kaza 

ha geçirecek olan kardeşlerimi-
1 

f 
zi selamlıyoruz. Ren havalisin A~KA~, 12 (Te e onla) -

Ne yapacak? de Alman hakimiyetinin ancak M~arıf Ve~ılı ekspresle hareket 
NEVYORK, 12 A. A. kısmen teessüs etmiş olduğunu ettı .. Pendıkten .. Y~~ovaya geçe 

U. jandarma 
kumandanı 

ANKARA, 12 (TelefoıılJ) 
Umum janduma kw:naıloPj 

Kazım Pı. geldi. 

Bolivya Reisicümhuru M. Si- Ren'in tahliyesinden mütevel- _ cektir. <?emal Husnu B. Avru~a 
les'in erk3.nı harbiye reisliğini lit sevincimiz bize hiç bir vakit s~yahatınden sarfı nazar etmış-
etrniş ve geçenlerde Bolivya- unutturamaz. Hukukça müsa- tır. 
da çıkan ihtilal esnasında Al- - vat, hukuk itibarile madun bir 
manya sefaretine iltica eylemiş mevkide bulunmak gibi bir vazi 
olan ceneral Kundt'un şimdi Li yet yerine kaim olmadıkça ha
ma'da bulunduğunu Times ga- kiki hürriyetimizi istirdat etmiş 
zetesinin Lima muhabiri tarafın olamayız. 
dan bildirilmiştir. 

Ceneral Kundt, zevcesile 
kızını almak üzre Nevyorka ge
lecek ve oradan Almanyaya dö 
necektir. 

Romanya kıralı 
BÜKREŞ, 12 A. A. - Siya 

st mehafil prens Karol'ün pren· 
ses Elen ile nikahının feshi hak 
kında evvelce verilmiş olan kara 
nn hukukan ilga edileceği fikrin 
de bulunmaktadır. 

Müsademe devam ediyor 
LONDRA, A. A. - Peşa

ver şehrinin kapıları önünde Af
ridilerle İngiliz askerleri arasın 
da başlamış olan müsademe rll'
vam etmektedir. 

Cemiyeti Akvam'da 
CENEVRE, 12 A. A. -

Akvam Cemiyeti Meclisinin alt 
mışmcı içtima devresi 5 Eylı11-
de açılacaktır. 

Para tevzii işi dünkü içti
mada da halledilemedi .. 
Rumlara yarından itibaren etabli 
vesikalarının tevziine başlanacak 

Bulgar Krahnln 
ziyafeti 

SOFYA, lZ A.A. - Varnada • Sayfiyede bulunmak-ta olan kı-
ra! Boris sabık Türkiye Elçisi 
Hüsrev Bey ve refikası Hanıme 
fendi şerefine bir veda ziyafeti 
vermiştir. 

Hakkari Vali vekaleti 
ANKARA, 12 Milliyet) -

Şimdinan kaymakamı Reşat B., 
Hakkiri vali vekaletine tayin e 
dilmiştir. 

Cidde mümessilimiz 

Şurayı devlet azumclaJI 
Aaaf B. İn vefab 

ANKARA, ız (TelefoııJJ) 
Şurayı Devlet azaıımdan 
Bey vefat etmiştir. 

tik ilzüın ihracı 
İZM1R, 12 A. A. - "{ 

sene üzüm mahsuın ihracat 
bugün filen başlanmıştır. S 
leyin erkenden !i:ıümleri A~ 
paya götürecek olan İtalya 
drralı "Filipo Cirlmani,, va 
le üzümleri vapura nald 
şatlar bayraklarla slial~ 
Öğleye doğru üzümleri h~ 
yan müeaseacnin çalıştığı aJJJ";·. 

Memduh B. vefat etti davul ve zurnalarla memlekP 
ANKARA, 12 (Telefonla) _ ilk ~ahsulünil tatlara ~kletııif 

Cidde mümessilimiz Memduh l:erd1r. Yli~lenen ptlar ~ 
Bey vefat etmiş vefatı Cidde- bulunan bilQmum vapurlanO ., 
den bildirilmişti~. dülı: sesleri arasında hamulelet' 

ni İtalyan vapuruna tatmıış1'1" 
Ciddeye İskenderiye kançıla- dır. 

n Aptullah Bey vekaleten ta- - Bugün yapılan ilk urum [!ıtl 
yin edilmiştir. catı 1000 sandıktır. 

ismet 
22!S 

Ps. Hz. Yeni fırka ı. vetleri İbr~him için ciddi bir PAR1S, 11 (A. A.) - Bah-
: Bunun netıcesi olarak g Ey- tehlike teşkil ediyordu. Emir riye nezareti büyük Bahrimu- Vazıyet edilmiş olan lstanbu ldaki Yunan Birinci sahifeden devam 

1 ide İngiliz amirali meşhur Beşir İngilizlerle uyuşmuş, İn- hitte bir cevelan yapmakta olan emlaki bugünlerde iade editivor ( Birinci sahifeden mabad) 
apier Beyrut sularına geldi. gilizlerin tavsiyesile Padişah Bellatrix ismindeki Avizo'da se lundular. ka lideri muhtelif süallerlıne t' 

ı; Eylulde 1,500 İngiliz bahriye Abdülmecide sadık olduğunu i- bebi henüz bilinrniyen bir ka- Muhtelit mü~ade~e ~omisyo- ı Tevfik B., Yalovadan bahse cevabı verdi: 
1 si karaya çıkarıldı. Diğer taraf 13.n etmişti. za vuku bulduğunu tebliğ etmiş nu heyeti umumıyesı dun M.Ho derken çok yağmurlar yağdığı- - Bugünkü idare şekllııİ" 
f n 7-8 bin Türk askeri de (Bitmedi) l tir. İkinci kaptan ölmüş ve lştad'ın riyasetinde toplanmış- nı, ve şiddetli seller olduğunu aynen ipkasma taraftarmı. /.:, 
i tayfadan biri hafif surette yara tır. Bu içtimada gene Türk-\ söyledi. Paşa, Fethi B. in Yıı- yan teşkilil.tı programlmın 11'11 

1 Nüf b ı Yunan itilafnamesi mucibince -\ lovada ne ile meşgul oldug"unu · ı·...1-ataetten hiç hoşlanmazdı. Za: sonra ık incisini aY\li fincanda lanmıştır. usça :ı~ ca za cındedir. Adliyeden olan e.., 
' 1 Jete meftun idi. Temiz ve iti- içmeyip diğer temiz fincana ko yiat yoktur. Anadoluda mallan kalmış Rum sorarak: "Gene tenis oynuyor yet mahkemelerin iş gönneııı". 

1 1 . . k h t b" · t. 1 d S ita H .d. . ·-· G l !ara ve Garbi Trakyada zarara mu?,, dedi. · d .1 rl li İ..ltti~""' .N 1 ı gıyınme aya ta ır ın ı- yar ar ı. u n amı ın ıçtıgı örüşüyor ar sın en ı e ge yor. 'i" ı;~-:I 

l 
ım ifade ettiğini söylerdi. İn- su ikinci kilarcı Hüseyin Efen- uğramış müslümanlara verile- - Tevfik B.: kayetler çoktur ve halkın ir 
.nların kıyafetlerinde ihmal di tarafından bir sürahiye konu P.ARİS,. 12 ~· A. - Ga.~c- cek 300.000 İngiliz liralık tazml - Hayır Paışam, programla nin görlilmesi için mahkerııel" 
istermeleri kendilerinde fikri !ur ve bu sürahi mühürlü bir telenn. ver~klerı haberler~ _gore nat meselesi görüşülmüş ve üç meşgul» cevabını verdi. rin bugünkünden daha sıkı bit 
tizam bulunmayışından ileri çanta içinde takdim olunurdu. M. Bnand ıle Alman sefu:i M. saat kadar devam eden hararet- Bunun üzerine Başvekilimiz mUrakabe altına almmuı~kaıı' 

"ldig-ine kanidi Nitekim se- S d b .. ( b h ~ . ) Fon Hoesch, Almanyadaki va- li münakaşalara, rağmen mesele \ gül!imsiyerek: atindeyım· . Adliye tam ~ 
. . . aray a ın mat a I amıre . h kkmd d"• .. .. iikl hali dil . k b .. t kr r D k ki b'" .. .. cal iv denilen şeyin gavri ihtiyari d ·ı h ·· b' k b" zıyet a a un goruşt e- e emıyere ugun e ar - .eıne uttin g~, · 1 ile istikbalini kazanmalıdır. 
, . em en ve er gun ır aç ın . d f' ı al t1 b. · · ak 1 t karrür aıy ı di uk bel etti : ~-td 'abileceg-ine inanmazdı Bazan k. · · • · · · · h n sıra a se ır meşgu ey :e er ır ıçtırna to unrnası a ~ or · ye m a e . · . reminlerirun· ı·ntihapta oJıJI"" · ışının yemegını pışnp azır- M T · ... ·· 1 . · B d +.• F B ~ . ..ıı-
rr tezkerenin teblig"inde bir is- l b' tfak b. d ah nazın . revıranus un soy e- etmıştır. L-k u ~ı~ da mant erıbtuld- yeb?1 fikrindeyırn· . Vergilerin in~· . 

• . . . . ıyan ır mu • ır e zatı ş a mı· oldu"u nutkun Avrupada 1 . ..t ki'p başmu ah ne a uz tan 
. ın yerme başka bır ısım yaz- nenin hususi mutfağı vardı. Hu Aş .~. . . - çtımaı mu ea r - f y un en s a ır mcsi hakkındaki fikri 
'ak suretile sehvettiğim olur- susi mutfakta bü}•Ük bir itina ııa1sıl ettıgı tesln hafıfletmege hasımız Tevfik Kamil:·~ bu i-j ~~k dedikodular çıktığını söyle- tatbiktir. Vergileri 1;:&~ 
'.•· B~~ bir se~~v eseri ol?u- ile hazırlanan yemekler birinci ça ışmıştır. şin neden bu kadar uza ıgını so ı. 1 . . varidatı azaltmak demek d~t 
ınu soylıyerek ıtıZllf ederdım. ve ikinci kilerciler marifetile ve ran bir muharririmize, ortada b. s~~~ Pş. Hzb. TeMvfikrlBf .Vın dir . ..Herkesin verebileceği~ 

~i.r d. efa •.ana şu sözleri söyle- her gu··nu··n yemeklerı' yazılı bı·r Müııademeler oluyor bir ihtilaf mevcut olmadığını, ır su e ceva en aa e- t . t k h l'd'rr.. 
' teknik hususattan dolayı müza kT B · b ·· l -· · ·· arı ıs eme em ame ı ı -t• ıştı: . liste ile dairei hümayuna gönde KARACHİ, 11 (A.A.) _ 

1
1d1

. eyın ugun ge ecegını soy de tahal.13.tı kolaylaştırır. f'v:::i 
' - İnsanda sehıv olmaz, se- rilir, zatı şahanenin bu listeden Sukkur civarındaki havalide k~ratm hen~z. intaç edilmediği 1 e Bı. kili . il . vergilerin kaçakçılığı tevlit~ 
'. v _ya ka~ten. olur yahut dik~t intihap ettikleri harem ağaları mlislümanlarla mecusiler arasın nı, yakrnda ı~t~haz olı:nacak mu aşve mız gazetec enn su -· t .. be d.lm. ti Mali ~~r 
1 dık netıcesınde ~kua g~lır. vasrtasile alınarak kadınlara ve daki münasebat son derece ger karrerat ~ahılınde alakadar~ara Yunan Murahha11 Md:I FoTk~! cıllerineD ~arşı ~ul·tebesksi'.11a.ne: f~yie~:viy: i~inı!n r;vvel yap!; 
asten yapılan sehıvler muca- rilir bu suretle servis yapılırdı ·nı . f B. k 1 para tevzıatına başlanacagını Bu işe memur e ı en ii.ll - aıma soy etme ıstiyor- la ak· kıyJUetı"' 

i tı müstelzim bir kabahattir. Sul;an Hamit bilhassa hafif y~ gıı· eştış .;~· ı.rk ç~ ~.erd er~I po söylemiştir. İçtimadan sonra mübadele komisyonu yarın E- sunuz. Fakat şimdi yeni bir şey t c b.t ş~ t~~~ ·n e<)il• 

l
ikkatsizlik neticesinde vukua mekleri tercih eder ve her defa ~s v~ .. ngı ız .?~.;:;;.. ~c:',n en ıne bir müddet bitaraf aza ile temas tabii vesikalarını dağrtmağa baş ydok!,, diye mukabelede bulun- d~:.ı~ eso:ra ~ah~ıı:':nk~!~ 
~len sehivlerin kabahati 0 dik sında az yerdi. Yemekten son- sıne uzum goru uş ur. ta bulunan Yunan mu.rahhası !ıyacaktır. Komisyon evvela, u.

1 
. . dan ve Devlet Bankasnıdıın rı<'~ 

ttsizliği yapana racidir. Dik- ra bir parça istirahat etmek mu Halkın alkışları arasında M. Fokas ise, komıs~onda muamelesi bitirilmiş olan 4000 skelede, refakatlennd~kı ~e- lenen faideler kolaylaşır- B , 
tts.ı:lik mazeret sayılabilir mi? tadı idi. • müşkül3.t ·~çıkmasını mucıp ola Ortodoks Rumun vesikalarını vata veda ederek yaverlerı Fık- b" M k .h b nk -~n tll ~ 

MADRİD 11 (A A ) lm d B b h ... s·· ır er ez ı raç a a,,,.- ...,, 
1 

Sultan Hamit sihhatine pek . . . • · '. . -. cak bir mesele ka a ığını, verecek ve bir aya kadar da po- ret . ve a§IDU arnnmız ıırt ft p . fk çok w 

1 
na ettiği için çalışma saatle- Su~t~n Hamıdın y~tak. o~a.sı ~skı Alkazar sara~a A bıtı~ık mezkur para tevziatınm en adi- lis merkezlerinden alınacak lis- meb'usu Mahmut ve Tevfik B. ;-: ~· B ~ ıs 1 rarırrıua"1'11 

t yemek ve ıstirahat zaman- k~ndısıne m~h.sus daır~ın bırı!1 bır duvar parçasmm asarı atıka iane, en az masraflı ve ameli su teler üzerinde tetkikat yaparak !erle birlikte Sakarya motörüne f ım ınİ . U. us~ta ki xrıÜ~ 
n son derece muntazam idi. cı katında ıdı. Bu daıreye çı- dan bulunmasından dolayı yıkıl rette yapılmasını temin edecek diğer Rumların vesikalarını tev bindiler. f 0:ı 1 e~mız v~r ~~aktır fW 1 

l eceleri erken yatar, sabahlan meı;ıto döş~li bi~ .Y?ld.an ve cam masının men,'i ~akkında~ kara usulün tesbiti için ikinci büro- zi edecek ve nihayet altı ay zar- Başvekil Paşa Yalovada 15 ~ ~~~a~~. mu a miY~ ıııe· 
'ten kalkar, sabah banyosunu lı hı'. kapı ıle gı.':1l~rdı .. Bu kapı- n tanımak. ıstıy~": ahalı ba~la- nun raporu üzerinde müzakerat fında bu iş te intaç edilmiş ola- gün kadar istirahat edecektir. şı~ .. 

1 h~n~ um~tir. pövİ.1 

1 ç ihmal etmezdi. Her sabah ~ı~ ıç tarafı kuç~k bır taşlı~ nnda belcdıye rcı_:ıı ve ellerın- cereyan etmekte olduğunu, he- caktır. Gelecek hafta içinde İstanbula se .. :nın .. ı .~~darı ~a}if!ll' 
maz kılar, dJa okur, hafif ve ıdı, buna aç~lan bır.kapıdaı;ı ıkı de kazmalar oldugu halde şeh- yeti murahhasalar arasında her Şehrimizde vazıyet edilmiş gelerek yerli mallar sergisini zi n;ıu h y~a~ı ıçın ı • ı ak ıaııtfl' 
;emek verdi. basamaklı bır merdıvenle bır sa rin bedii manzarasını bozan bu hangi bir noktai nazar ihti13.fı Yunan emlakinin iadesine bu yaret etmeleri muhtemeldir. ~ın u u unu aşmam ~ 

'c;; ·çok sigara ve kahve içerdi. 10~ çıkılırdı. İşte Sultan Ha,- duvarı halkın alkışları arasında mevcut olmadığını ifade etmiş- günlerde başlanacak ve sür'atle İsmet Pş. Hz. Yalovada ır. ~-
: baralarını tütüncü başı Ali E mıdın yatak ~<I:tsı bu salonun yıkmıştır. tir. ikmal olunacaktır. KAPLICA, 12 Hu. M.) - dı. Samimiyetle kucaklaş~ Je 
'ınd; denilen ve en eski emek- sol tarafında ldt. Kırklarelinden gelen Bitaraf azadan M. Rivas ta, Gayrimübadiller cemiyeti ida İsmet Pş. geldi. Yanında ai- Paşa Çıkarken: "Ne haber" 
~rlarından olan zat tedarik ve Yata!c ?dasına girilince sol son müzakeratın iki tarafı biri re heyeti dün toplanarak, Mali- lesi ve Mahmut B.(Siirt) vardı. di. İbrahim B. rtl ,, 

lım ederdi. Kahvesini kah- tarafta bır paravana, bunun ar- mahkUmlar birlerine daha ziyade yaklaştır- ye Vekilinin Avrupadan avdetin K5.tibi umumi Tevfik B. Sakar - "Yeni fırka yapıya 
, · b:ış• hazırlar ve bir tepsi kasında da Hünkarın karyolası Umumi hapisaneye Kırklare dığını ve meselenin bugünkü den sonra alakadarlara bonoları ya ile Pendikten karşıladı. İs- diye cevap verdi. • de 
ı <le ıı<ı beyaz fincan ve bir vardı. Hiinkarın muayyen bir linden 31 mahkum getirilmiştir içtimada neticeleneceğini beyan nın sür'atle verilmesi için teşeb- kelede Saffet, İbrahim, Kılıç Gazi Hz. nezdin "<{ ) ,., 
~. >e ·ıe gönderırdi. Sultan Ha yatak odası olm;ı~ığı .ve yerde Bunlardan biri kadındır, Bu etmiştir. bilsatta bulunmayi ve şimdiki Ali, Ali (Afyon) Hasan Beyler KAPLICA, 12 (HU· ; ~ I 
ııt her defasında behemehal yattığı . hakkmdakı nvayetler mahkumların getirilmesine se- Diğer taraftan komisyon E- tevziatm ikmalini müteakip ma- ve diğer meb'uslar, Rüsuhi, İs- İsmet Pş. Gazi Hz. ne saat ı;ıı-

finc~C: kah~e çmeği_ se~diği hurafedır. . . j' bep Kırklareli hapisanesinde tabii meselesine artık halledil- li imkan nisbetinde yeniden tev mail Hakkı Beyler vardı. Fethi j' te mülaki oldu. Yarım saa 
n bırırıcı fınc 1nı bıtırdıkten <Bıtmedı) yer kalmamasıdır. mis nazarile bakmaktadrr. ziat 'Vapmayi kararlastırmrştır. Bey, yan voltla Pa ayı karşıla- dar e-orüştük 
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azif3nda hayat mayıs ayına nazaran daha u ~11 lla 
Pahalılık 

14 senesine nazaran 
12 buçuk misli fazla 

Yerli mal 
Sergisine rağbet 

çok fazladır 
Sergiyi on bin kişi 

.ziyaret etmiştir . 

Türk-Hicaz Belli değil 
Münasebatı çök dos- Zabıtai belediye tev-

tane ve samimidir hit edilecek mi~ 
Hicaz maslahatgüzar1 

Seni B. in beyanata Bele~iye. müdürlerinin 
vazıyeb ne olacak? 

Yüzgeç! \ 
Manşı ve Cebellütta

rıkı geçen kadın 

Cemiyetler 
Yeni kadrolar dün 

tebliğ edildi 

Şark musikisi 
G. S. Birliğinde 

bugün toplanılacak 
iki yarıf yapmak için Cemiyetler K. U. likle- Mısır musiki kongresi-

lshanbula geldi rine tayin edilenler ne murahhas seçilecek T. Odasının hayat 
pahalılığı cetveli 

Ticaret Odası haziran ayının 

Galatauray 1iıe1inde açılan ikin-
ci yerli mallar ıergiıi çok ~ağbet. bu~- Eyliıl birden itibaren tatbik 
mut ve dUn toplanan sergı koınıtesı, edilecek olan yeni belediye ka-

. Esnaf cemiyetleri kitibi umumi- Bugün Güzel San'atler birli-
lerı arasındaki tebeddülat ve yeni t.a- ~· "k" b · d H"" · "
yinler dün cemiyetler mürakaba he- r;l ~usı ı şu esın e. useyın ..,.. 

bazen izdiham halini alan halk cfa!· nunu mucibince tevhit işlerine 
galan dolayı•ile inzibati _bazı. t~dbır- ait hazırlıklar devam etmekte-

stanbul "geçirune indeksi,, ni 
neşretmiştir. Bu indekse naza
ran hayat 1914 senesi ayni a?
Yında -1 oo addedilirse haziran 
1930 senesinde 1256 dır. 

ler ittihaz etmiştir. Sergıde ıntızamı 
uhafaza için resmi memurlar bulun- t

1 
dir. Şehrimizde bulunan Dahi 

~urulduğu gibi 5 ivil meı:nu~l~~ _da _t~r j !iye Vekaleti umuru mahalliyeiı 

yetine bildirilmiştir. Yeni tayinlere dettın, Cemal Reşıt, Manas, 
nanr_an ekmek yapıcılar cemiyeti Rauf Yekta, Mahmut Ragrp, 
k.itı,bı umumlliğine. Nezareddin, ma- Mesut Cemil, Musa Süreyya A· 
denı mevat Amıllerıne Hilmi kapıcı r R"f t B 1 · · f k"l b" -
ve odabaşılara Hüseyin, soförİer ce- ~ ı ak ed~lenn ı~ ıra ı e ır ıc; 

.. Bu sene mayıs ayında hay~t 
füze nazaran 1265 nisbetinde ı
ken haziranda 1256 ya düşmüş 
r· 

tibat almıtlardır. Sanayı bırlıgı ~atı- vilayat umumi müdürü Na-
b" umumi~ Nazmi Nuri B. sergının 1 zif B. de tetkikata devam etmek 
~ en seneki kadar ~ükemme~ olma· 

miyetine Nusret, arabacılara Kamil, tınla 3: te ı ecektı~". 
fırıncılara Nerareddin, Tahmil ve İçtımaııı sebebı şudur: 

~ılı hakkı~daki neşrıyatı tenıp ede- Jle beraber bazı cihetler salahiye 
rek demiştır iri: 1 ti haricinde bulunduğundan 

j tab~iyey•. N~vres, hamamcılar cemi- . . M ısrrda iki, iiç sene ara ile 
l yetme Lutfu, lokantacılara Zeki, ka- ınıkat eden alaturka musiki l<on 

/
saplara Ömer. marangozlara Fuat g · d Ü llr. 

Yiyecek ve icecek maddeleri 
le Yakma, aydmİatma ve temiz 
leme maddeleri bariz bir suret
te ucuzlamıştır. 

_ Geçen seneki meşher 7 s~Jon- bunlar hakkında Vekaletle mü-
dan ibarrtti. Bu seneki 4 mislı bu!uk teaddit muhabereler cereyan et 

hammallara Oaman Faiz. dokumacı-' resı var ı~. . Ç sen~ evvel de 
ılara Nuri yorgancılara Hamit, sütçü b~ kongre ınıkat etmış ve bazı 

Giyecek ~yasile ev kirası ve 
beş nüfuslu bir ailenin sair muh 
telif masrafları geçen ayki sevi 
Yesini muhafaza etmiştir. 

tür ve daha iyi ve Türk. sanayı ve mektedir. Binaenaleyh henüz 
mamulatını Jayikile temsıl edecek su- .. h d Abdülgani Seni Beg tavazzu etmemiş işler var ır. 
rette yapılmıştır. E ·· l b · b 1 d" J' 

Halkın rağbeti, geçen s~neden uç Geçenlerde şehrimize gelen Hi- zcum. e ~a. ıtaı .e e ı~e po ıse 
misli fazladır. Bir günde zıya ret _eden caz, Necit ve mulbakatındaki elçilği- devredılebılır dıye bır kayıt 
balkın miktarı 10.000 ı _mütecavızdır. mizin maslahatgü•arı Abdülgani Se- mevcut olduğu halde bu husus -
Fakat satış azdır. Sergıdcn Defter: ni B. dün bir muharririmize demiş- ta daha ne Vekaletten bir emir 
darlık ve belediye tarafından .vergı tir ki: . . _ . gelmiş ve ne de kat'i bir karar 
talep edilmesi bizi çok muşkul bır va- _ Yarın Harıcıye vekaletıle te- . • . . . 
ziyete düşürmüştür. mas etmek üzre Ankaraya gideceğim venlmiştır. Şayet zabıtaı beledı 

Menafii umumiye için . ~apılmıı ve Jazımgelen izahatı vereceğim. ye polise devredilirse o vakit ma 
olan bu iş için böyle muşkılat _çıka- Memleketime iki ay mezuniyetle aş meselesi hakkında da bir ka
rılmakta devam edilirse sergıy~ ka- geldim. . rar vermek lazım gelmektedir. 
patmak zaruri olacaktır. ~ergının but .T.ürk-H_ıc~z ~uhade~et muahe- Çünkü polis maa ı 42 lira oldu-
çesi 7,000 liradır. Ecnebı s.e~>'.ah!8rı- desırun akti uzerıne munasebatrmız _ . ş . 
mn secgiyi ,,iyaret etmelerı ıçın ıcap çok iyi bir hale gelmiıtir. Hicaz ve gu halde zabıtaı bel~diye m~-
eden teşebbüsat yapılmı~tır: Necit balkı Türklere karJı çok ıami- murlarının maaşı 60 lıradır. Bı

Sergide bilhassa derıcılık kısmı miyet ve muhabbet göstermekte ve naenalcyh devir takarrür ettiği 
')llrÜlfünunda ehliyet- . çok mükemmel ve Avrupa mamulatı bir arada geçen eıki zamana ait re- takdirde bu cihette nazarı dik-

? derecesindedir. . . vabıt hatıraltrını muhafaza eylemek kate almacakt H ·· karara 

Darülfünun 
Eminlik için müder

risler ne diyor?. 

siz müderris Vat "11 Sınai varlıkta bunun ehemmıyetı tedir. d"lm" ı~. enuz d k 
büyük olduğu beyan edil_mekted~r: Hicaz hükumeti, eskiden sahiple- rapte 1 ıyen hır mes~le e .. ~_Y 

Neıet öoıer ve Ethem 
Akif Beyler 

Darülfünun Eminlik intihabı 
için gösterilecek namzetler hak 
kında kat'i bir şey olmadığı ya
zılmıştı. Darülfünun Emini Ne 
. et Ömer B. bu hususta diyor 
':ti: 

_ Henüz bunları konuşm~
Yoruz. Çünkü Darülfünun tatıl 
dir.,,. 

Hukuk fakültesi umumi ka
ibi Etem Akif B. bir muharriri 
llıize demiştir ki: 

- Eminlik için en iyi .n:ı'?~et 
Neşet Ömer B. dir. Bu ı~ı ı_Y':ce 
{avramıstır. Ve Eıninık ıçın 
lrzusu, yapmak için sayi. v11;r: -
dır. Bittabi ey!ı11de Eminlık _ıçın 
namzetliklerini koyacak diğ~r 
müderrisler de olacaktır. Edebı
Yat Fakültesi tarafından narn
ızetıiği konulması en mün~.si~-~ 
tn kuvvetli müderris Koprulu 
tade Mehmet Fuat Beydir. 

Etem Akif B. Tıp fakültesi 
ltıüderrislerinden Kemal Cenap 
~eyin makalesine c!:vap vererek 

demiştir ki: 

1 

Tıbbi müstahzeratta bır sene ıçın- rinin bulunmaması dolayısile vaziyet makamların mı beledıye mudu
de temin edilen tekamül göze çarp- ettiği Türk emlakini ~imdi alilkadar- rü veyahut belediye müdürleri
maktadır. !arın müracaatları üzerine iadeye baş nin mi kaymakam olacağıdır. 

Sergide mensucat fabrikal_arının, Jamış ve tebaamızın huk~Jwn;ı ?'u~~ Dün bu hususlar hakkında ken-

1 
vücude getirdikleri ince_ ve ?•!hassa faza yolundakı teıebbuşlerımız ıyı d" • .. d b" 
fantezi kumaşların yenılıklerı çok netice vermiştir. ısıne muracaat e en ır mu-
takdir edilmiştir. H. N . ı·k· Abd .. 1, . harririmize Emanet muavini Ha 

d · · k d k e ıcaz ve ecıt me ı ı u dZlZ • • • • 
M=- .er e ıtrıyat ısmı e or, z - İbni Suud Hz. Türkiyeye çok muhip- mıt B. şu ızahatı vermıştır. 

rafet itibarile çok caziptir. V k" J 
Bu serrki yenilikler arasında, ev tir v~ G"i Hz. ni çok takdir etmek- - e aletle bir çok husus ar 

velce memleketimizde imali imkan- tedir. Mü_nevver ve çok zeJc! ?ir ~a~ hakkında muhabere yapılıyor. 
sız görülen poplin gibi ince men•u- olan M~_lık .. hatta şapka .. gıyılmesını Eyliıl birden itibaren idarei bu-

t t b 1 kt d r bıle tabu gormektedır. Nufusu 5--6 · b 1 d" d d"l k 
ca a u unma a ı . milyonu bulan Hicaz ve Necit hü- sus~ye, . e e ıy~ye ev.re ı ece 

Sergide Türk kereste sanayiinin kümdarlıg"ı memleketinde emniyeti ve ıdaı'eı hususıyeye aıt muha
yüksek eserleri ve İstanbul sanayi 
mektebinin teknif evsafı gayet ince temin etmiş ve iyi bir idare tesis et- berat buradan cereyan_ edecek-
addedilen mobilyeleri de şayanı tak miştir. tir. Zabıtai belediyenin polise 
dir görülmüştür. Hicaz Londra kadar emindir. Hi- devredilip edilmiyece'i, edilir 

İpekçilik saııayiimizin parlak nü- cazın yegane gazetesi olan Ommül- se ne şekil alacağı, kaymakamla 
muneleri de milli sergide yer almış kurra gazetesi hakkımızda takdirkar rm mı belediye müdürü veya be 
tır. Ecnebiler sergide gördükleri eş- yarılar yazmaktadır. !etliye müdürlerinin mi kayma • 
yanın kısmı azamını Avrupadaki em - -- • · - . 
saJinden farksız bulduklarını söylü- Nakiye H. Ankarada kam olacağı ve saire gibı bütün 
yorlar. İstanbul kız lisesi müdürü hususlar bir eylulde halledilmiş 

~ergiye iştira~ eden ıtriyat fab_ri- N k" Hanım Ankaraya g"t- _ olacak ve kanunun tatbikatına 
katorlerınden Eviıya zade Nurettin ~ ~ye . . 1 başlanacaktır. 
ve eczayı tıbbiye amillerinden Pertev •mıştır. N akı ye H. Maanf Ve- • 
milessesesi Tayyare cemiyetine balo kaleti ile temas edip mektebe a- ltalya sefirı geldi 
için 250 parçada." mü_rekk~p m~ll! it işlerle meşgul olduktan son. Geçenlerde Ankaraya giden 
mUıtahzera~ın guzel bır numunesını ra önümüzdeki hafta şehrimize İtalya sefiri Sinyor Barone Alo-
hediye ~tmışlerd~rd. k .b b dönecektir. izi şehrimize gelmiştir. 

Sergı gecelen e ço rag et ul-
malctadır. 

Sergiye giden Halk gece 24 e ka
dar sergi babçeıinde sinema, bahriye 
müzikasının güzel havaları ile vakit 
geçirmektedir. 

~~~...-. .... ~~~ 
ltalyada hukuk tahsiline 

gidecek talebe 

Adliye vekaleti hesabına 1atan~u~ 
hukuk fakültesi mezunlarından ıkı 
Ef. berayı tahsil İtalyaya gönderile
cektir. 

Dün hukuk fakültesi meclisi mü
derrisini içtima edertk namzetleri 
tesbit etmekle me~gul olmuştur. 

Netice perşembe günü belli ola
caktır. 

Gidecek talebe 20 ile 30 yaşları 
rasında olacak. bu sene ve evvelki 

:ene mezunlarından olabilecektir. 
Talebe İtalyada hukuku ceza tah-

sil edecektir. ___ _ 

Darülfünunda kayıt 
muamelesi 1 eylôlde 

başlıyor 
Darülfünunda talebe kaydü kabu

lüne 1 eyllılde başlanacaktır. 

Poli&te Vilayette 

Bıçakla cerh Bir kalem 
Karagümrükte Neslişah Sultan C • b 1 d" k 

mahallesinde yeni çeşme sokağında emiyetı e e ıye a-
sakın Balaban namile maruf İsmail Jemi Ü mu mi meclis 
ile ayni mahallede mukim arabacı 
Neşet arasında dün münazaa çıka- kalemine raptedilecek 
rak Neşet hamil olduğu bıçakla İs-
maili • muhtelif mahallerinden cerh Emanetle vilayetin tevhidi Ü 
ett"ğinden derdest edilmiş ve mecruh zerine Cemiyeti umumiye kalc
lsınailde hastahaneye kaldırılmıştır. mi vilayet meclisi kalemine rap 

Tabanca kazası tolunacaktır. 
Kadıköyünde Söğütlü çeşme cad- Bu tevhit neticesi Cemiyeti 

desinde 204 numaralı dükkanda kun- belediye kaleminden bazı me
duracı çırağı ı ı yaşlarında Nuri Yel- murlar kadro harici kalacağı ve 
dekirmeninde Nuri Beyin hanesinde bunlarrn başka yere tayinoluna
tabanca iloe kazaen sağ kaşı üzerin· 
den cerh edildiğinden berayi tedavi cagı muhtemeldir. 
tıp fakultesine kaldırılmıştır. yan memur istiyor 

Araba kazası 
Van vilayetinden vilayete ge 

Unkapanında araba sürücüsü Os· · 
man arabasını Küçükpazar caddesin- len bir telgrafta idareı hususiye 
den süratle sürerken mavunacı muavinliği ile mürakıpliği için 
İsmail ••anın 4 yaşındaki kızı otuzar lira maaşlı iki memur is
Şllkriyeye çarparak başından ağır tenmi tir. 
&urettc yaralamrştır, Osman derdest 
edilmış. Şükriye Cerrahpaşa hastane- Polis müdürü 
sine nakl dılmiştır. 

ıı !ere İbrahim Şükrü kahvecilere Asım. m~lletler kongreye davet edil 
bedestan esnafı cemiyetine İmaded- mışti 

1 din, müskirat amilleri cemiyetine Sü- Mısırlılar bu seneki içrimaa 
1 leyman Şevket, ayakkabıcılar cemı- bizim de iştirakimizi tensip et-
yetine Sabit. şekercilere Tevfik. ter 
zilere Osman Nuri. kayıkcılara Ab: n_ıişler. v:- _bir murahhas gönde. 
durrahman Ali. bahçevanlara Ziya, nlmesı ıçın de Gü?el San'atlar 
balıkcılara Şevket, berberler cemiye- birliğine müracaat etmişlerdir. 
tine Hakkı, inşaat ustalarına Talat, Kongreye bizden iştirak edecek 
garsonlara İhsan. otelcilere Cemal murahhası tcsbit etmek için bir 
ve celeplere Hakkı Beyler katibi u · 

Ç mumi olarak tayin edilmi•lerdir. ıçtimaa lüzum göriilmü tür. Mı Cuma gDnil Bnakkaleyl • "d k On cemiyetin daha katibi umumi sıra gı ece murahhas bugün 
g•çecek olan lnglllz kadın tayini bugü~ beklenmektedir. intihap edilecektir, l 

11ü:ıme mukavemet Emanette Alakadar bir zatın söylediği 
ıamplyonu ne göre alaturka musiki kongre-

.Maruf İngiliz kadın yUzme muka Elektrik şirketile ihtili.f sine Rauf Ylekta Beyin gönderli 
vemet 1"mpiyonu Miı Mercedes Gle- Elektrik 9irketinin Anadolu yaka- mesi muvafık görülmektedir. 
itzc dün Semplon ckıpresilc şehrimi- at ve Adalar elektriklerinden şehre • •• ı ı • , 
ze ı:;elmiıtir. verece~i aidat hakkında emanetle şlr EJıonomi 

Henilz 18 yaşlarında olan İngiliz ket arasında ihtil1f çıkmıştır. 
yüzme 1"mpiyonu bir muharririmize Elektrik tirketi Anadolu yakası Ziraat Bankası şeker 
demiftir ki: ile Adalar için, İstanbul elektriği için •irketine girmiyor mu? 

- Yüzmeğe 10 yaşında batladım verdiğinden ba9ka aidat vermek iıti· " ' 
uzun ekzenizlerle hazırlanarak Manı yor. Emanet ise bütün İstanbul için Alpullu ve Uşak ıeker fabrikala-
denizini ve Cebclitarık boğazını yü- şirketin vereceği aidatın ayni niabet- rının bir şirket halinde birle,ecegi 
zerek geçmeğe muvaffak oldum. te olacağını iddia ediyor Bu ihtUifta yazılmıştı. Şirkete Sanayi ve Maadin 

Ben aür"at hususunda değil, sade- Nafia vekiilrti hakem vaıifeıini go- Bankasile Ziraat Bankası da iştirak 
ce denize mukavemette şampiyonum. rccektir . edecekti. Fakat henıiz şirketin teı-
Evvela İngilterede Kork adasında 30 Susuzluk tehlikesi kiline imkan hasıl olamamıştır. Çün-
saat yüzme rekorunu kazandım. kıımen zaı·ı oldu kiı Ziraat Banka>ı böyle bir Jirketo 

Müteakıben Hadeırilt'te 33 saat, dahil olmağa muvafakat etmemiştir, 
Dablen'de 28 aaat. elfasfta 34 saat İki gün evvel yağan mebzul ya~- Sebebi de şeker fabrikalarına konu-
deni.zde kalarak yüzme mukavemet murlar susuzluktan kıvranan halkın lan sermayenin az faiz getirrneıidir. 
yarışlarında birinciliği aldım. da yüzünü güldürmüştür. Kırk çcş- Ziraat Bankası idare meclisi henüw 

Türkiycyc iki yüzme miısabakaat me sularının membalarını teşkil eden bu hususta kafi blr karar vennemiı 
yapmağa geldim. Bunların birincisi· bentlerde bir müddettenberi sular a- tir. 
ni cuma güniı Çanakkale boğazını zalmı tı. Yağmur, susuzluk tehlikesi- Fındık ihracatı basladı 
geçmek suretile. ikincisini de Boğaz- ni kısmen kaldırmıştır. -. 
içinde yapacağım. lstanbula ilk defa Maamafih Hamidiye çeşmelerinde Günde 1000 çuval kadar fındık 
olarak geldim. Çok cazip ve güzel 1akalara ve suculara ancak gündüzle ihracatı yapılmaktadır. En çok ihra
memlcket ! Türkleri görmcği çok ar- ri ıu verilmekte, geceleri Emanet cat Giresun ve Büyfik liman mahau ... 
zu ederdim. Bu iyi halk arasında bu· memuru çalışmadığı için su alınması !ünden yapılmaktadır. İhraç fiatleri 
lunmakla memnunum. Galatasaray menoJunmaktadır Bu yüzden de içme 70-7 S kuruı arasındadır. 
klübünün yüzme müsabakaları ter- suları buhranı hhıl olmaktadır. Erna- Son günlerde piyasaya fada fındık 
tip ettiğini itittim. Şayet imkin var- net ou memurlarını gece çalııtırdığı gelmeğe baJ!amıştır Bunun tabii hir 
sa bu müsabakalara ittirak edeceğim. takdirde içme suyu buhranı hissedile neticesi alarak ihracat da başlamıt· 
Eylulde memleketime döneceğim." cek kadar azlacaktır. tır. 

Mis Mercedes Gleitze'nin dünya- Vezneciler kavat Borsada fiatler 
nın her tarafmda aldığı şampiyonlu
ğa mahıuı madalya ve diğer milkifat 
!ar büyük bir kolek•iyon teşkil et· 

Bayazıtla fen fakültesi yanında Dün borsada İngiliz lirası 1034 
Veznecilere sapacak kavistekl dük- kuruşta açılını~ ve bir aralık 1035 ku-• 
kanlar istimlak edilmişti, Bu dükkan ruşa kadar yilkseldikten aonra 1034 J 
!arın yıktırılmasına başlanmııtır. Bu kuruı on parada kapanmıştır. mcktedir. 

suretle bu kısım yakında genişlive- Liret 8.99 Altın 920 kuruştan mu 
cektir. · amele görmi.ı tür. 

•••••• 1 

Mahlıemelerde 

Komünistler adliyede Kar makinesi Düyunu muvahhitle dün 106 ku-
Emanetin Avrupadan getirttiği ruşta açılmıt 106 kuruı otuz parada 

Komij.nistlik maznunu olarak te, .• ~r mak~ne .i g~~cn sene kış qtmadığı kapanmı tır. 
kif edilrn Mehmet Emin, Remzi namı ıçın tecrube edıle e · k ı u 

m mış ve u :.-nııa- n.ambigo Bor.,•a•ı diğer Nusret, Kemal namı diğer mamıştı. Em•net bu makineyi garaj-,. ~ <> 
Nusretle Fatma. Hatice. ve Nadide da muhafaza etmekte ve ara sıra yağ ırt;:errl1Ji::n-İİ10.i'i1T~-:-:'".";",.<l'ri:.e~v":"a--~ .. ~..,"""" 
Hanımlara ait tahkikat ile yedinci is- !atmaktadır. Bu sene makineden aza- liıı);o;;;lo;;r-lio~.4:;-7-;ı;;,_';;;;loui~ı:i:u=n•~-_,3;::,,:1;,.;1,3ıı 
tintak dairesi meşgul olmaktadır. İs- mi !•tifade olunacal!ı tahmin edilmek ~·rant ı ı 9~.I)( ,\laıl ı W.b< 
tintak hakimi Rifat B. dün akşama tedır. liTı.ır:e;cr[--'i;A-;:v;:';.,_':;,if, f:ı.ev;;..::'----:;; •• , 4~0,;.::_,;.J., 
doğru ma7.nunJarın iaticvabını yap· Üsku""d t } Or:1hınl .Jhı •• 2.ı l>in.ır ar . ramvay arının 
mııtrr. k fl'ranl; ~ 4i 12 Koron 

laticvaba bugün de devam edile- adıköyüne temdidi • 
cektir. Üsküdar tramvaylarmm Ka-

Küçük dilenci heraet etti dıköy cihetine temdidi hakkın
. Küçük :ı:aıından memul edilmez da açılan münakasa müddeti bit 

bır ce~eze ı_le söylüyordu: tiği için bugün zarflar açılacak 
- .fendım, benım bahçem var. ve muvafık şera .t .. ""ld"" _ .. k 

Orada çalııırım. . . . ı goru ug u ta 
- Bahçe, senin mi? dırde ıhalesı yapı:acaktır. 
- Yok ... degil amma, benim sayı- Şehremini dört günden 

lır... he • h 
- Nasıl? rı asta 
- Sahibi bana emanet etmiştir. . Ş~hremini ve vali vekili Mu-
- İyi_ amma bak, aenin için boşta hıddın B. dört gündenberi ra-

gezer, dıyorlar. . hatsız bulunduğu için ne vilaye-
.- Hayır •.fendım, ben boşta gez- te ve nede Emanete gelmekte-

mıyorum. Evım de var barkım da... dir • 

240 Amerikalı geldi 
Dün Sitı dö Pari vapurile ıehri 

miıe 240 Amerikan seyyahı gelmit 
tir. 

Bu kafile Amerikan Darülfunun 
profesör ve talebelerinden mürekkep 
bulunmaktadır. 

Yarın da Alezia vapurilc 60 Ame 
rikan seyyahı gelecektir. 

Bir Felemenk kontu 

şehrimizde 
Hollan~a ailei hükümdari ine tnen 

oup kont dö Recbteren Almelo dun 
ıehrimizc gelmiş v~ Perapalaı oteli 
ne inmiştır. Amma bazı bazı bahçede yatıyorum. • 

- Dileıı:iyormutsun da... !11-!!ll!l-!!!!l!!m!!!!!!!!!!l _______ !l!!!!!!!!!!!!ll!l!!!!!!-!!!!B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.'.!!':~ 

_ Darülfünun ıslahat pro
Jesi yeni Emin ve divan ;iaza
ları intihap edildikten sonra 
tnüzakere edilecektir. Islahat 
§Üphesiz lazımdır. Müderrisler 
orasında ihtısası olup olmıyan
lar hakkında bir şey söyliye
nıem. Ancak Kemal Cenap B.in 
"dediği gibi Darülfünunda mek
tepten yeni çıkmış ehliyetsiz ;c 
nebi mütehassıslann bulundugu 
ııu bilmivorum. En genç müder 
ri~ Tıbbiyede M. Muse vardır. 
Ve 5-6 senedir Darülfünunda 
'l1Ürlerristir B" zat buraya gel 
m'!d~n evvel de Avnıpada mü
' rrislik yapmıstır. Bu yasta o 
lan Türk müderrisler de yok de
ğildir.". 

ş· d"den vukubulan muracaatla
ra eyıl~l;e gelmeleri bildirilmekte
dir. 

Bir gazete müvezzii 

Beyazıtta sakin gazete müvezii 12 
yaş•nda uphiye İstiklal caddesinde 
gazete satmakıayken 949 numaralı 
otomobil çarparak başından V< bata

Polis müdürlüğüne başka bir 
zatın tayini hakkında vilayetçe 
ademi malümat beyan edilmek
tedir. 

- Haşa ... niçin dileneyim. Uıtümü 
başımı harapça gör nler beni l'15İZ 
sanıyorlarsa ne- kaba.hatim var? 

İstifa doğru değil 
Berberler cemiy ti heyeti ıdareıi

• "st"ıfası ayiaIJrı üzerinr. dün ce .. 
nın ı . Ö d·•· 
...,ıyetten izahat ist•c k. g:en •&ı· 

, ze göre istifa şayi•ları dogru rle-

ilrlır 

Muallimler kooperatifi 
Aldıgımız mal mata göre İstanbul 
" '!imleri tarafından teşkil edilen 

~ooperatıf şimdiye kadar _an~a~ 2500 
lıra bir sermaye ıoplayabılmı tır. Bu 
'll!l<tar da yal- z miırssisler tarafın
~n V•rilrn paradır. Heniız koopera-

e dahil ola-, muallim yoktur 

tU l"eşekkulün ni•amnamesi bir kaç 
~I ne k0 i:lar ticaret oda ma tescil etti

etektır 

Peste mimarlık kongresi 

6 eylulde Peştede 12 inci beyne! 
milel mimarlar kongresi aktedilecck· 
tir. Kongreye Türk mimarları da İŞ· 
tirak edecckltrdir. F;tkat mimari ser 
giye iştirak edilmiyecektir. Kongreye 
gidecek mimarı~r Eylu.llün 2 sinde 
hareket edectkle-rdir. 

Tevfik Fikret ihtifali 

Önümüzdeki Salı günu Güzel 
San'atler Birliği t"debiyat §ubesi ta· 
rafından Tevfik Fikret ihtifali yapı
lacaktır. Bu münasebetle o gün Alay 
köşkünde bir müsamere verilecektir. 
thtifalin Tevfik Fikret'in şöhretile 
mütenasip olması için azami mesai 
sarfedilmektedir. Bir pro;:ram hazı.r
Janmıştır. Bu programa gore o gun 
Hüseyin Rahmi B. söz söyliyecek, 
Refik Ahmet B., Fikrctin ~ay~~ını ~~ 
!atacak ve bir şair, Fikretın şıırlerını 
okuyacaktır. 

Rumların emlak satışı 
gından yaralamıştır. Şoför İstelyo ya Rumlara enılak alım satınu 
kalanmı Mecruh çocuk tedavi altı- için mü aade edildiği cihetle 
na alınmııtır. günde en aşağı otuz Rum tapu-

Hırsız hammal ya müracaatla devrü ferağ mua 

Halit Faruk isminde birinın 40 li- melesi yaptırmaktadır. 
ralık eşyası meçhul bir hamına! tara 
fından kaçırılmı9tır. 

Bir avukatı dolandırdılar 
Avukat Hasan Prrtev B. dün Ye

ııicamıdcn geçerken bir kadınla iki 
erkek tarafından .. ıılan bir saati 20 
liraya almış, bil hare teneke olduı!u
nu anladığrndan polise müracaat et-

Edebiyat hocaları kongresi 
Ankarada toplanan cd biyat mu

allimleri kongresine iştirak edecek 
şehrimiz edebiyat hocaları harcı rah
larını almı~lardır. Yarın Ankaraya 
hareket edeceklerdir.Kongre IG ağua 
tosta açılacaktır. 

mittir. j-------------.... 
Köfteci bir adamı vurdu Vatandaş! 

Yerli malı lıullan 

Mahkeme, icabını dqündil ve kiı
çüğün dilencilik ettiğine ve suihalıııe 
dair bir delil bulunmadıgından bera 
etine karar verdi. 

Muallimler birliği 
çahşmıvor mu? 

Muallimler Bırlij!i son zamanlar
da faaliyet itibarile aönllk bir vazi
yette bulunmaktadır. Bu hususta 
Birlik azasından bir zat d miştir ki: 

- İstanbul muallimler Birliği ma
alesef arkada9ların li\kaydisi yüzun- ' 
den pek biçare bir vaziyettedir. Birli-
ğe uğrayan arkadat ad~di bile mah· T • J l . . h 
duttur. Evvelce 600 kiti ile konere- IC3fet OUaSIJlf a Jl}İl ap 
mizi aktederken ıimdi 6 kiti ile zor 
toplanıyorur. BütUn aaa t•ha! i,leri Ticaret Odası meclisinde 
peşinden ko,maktadırlar. Bu vuiyet- münhal bulunan iki azalıiın in· 
te Birlik sadece bir binadan ibaret- tihab dün ı t 
tir. Muallimler mecmuaaı dahi netri- ı yapı mış 1:·. . .. 

tüccar namına namzet konul- • 
muştu. 

Alipaşada köfteci Alaettinin dük
kinına gelen Enver henüz anlaşılmı
yan bir aebep!e tabanca ile Alaettin 
tarafından yaralanmıştır. Alaettin 
kaçmıstır 

yatın~a devam ediyoraa da az rağbet Bu azalıklardan bınsıne s.u: 
ve alaka uyandırmaktadır. Meıleğin reyya Pş. zade Atıf B., sanayıcı 

._ __ M __ ı __ 1 ·_e_ı_a_sa_r_rı..;ıf....;,c...;rn...;1.;:y...;t;,;l;_i_1 can_ıa_nmaoı için bu va.ıiyct çok tehli- ler namına, diğerine de kolani-

kelidır. va! emtia tacirlerinden E~ref B. 

İntihabın birinci kısmı düu 

yapılmıştır. Bugün intihaba de· 

vam edilecek ve hitam bulacak

tır. 



• 
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Meklepliler liıahıkası 

Cenupta 
65 inci haftanın 4 üncülüğü

nü İst. Erkek lisesinden 27 3 M. 
Burhan B. kazanmıştır. Yazısı 
şudur; 

iDAREHANE - Ankara caddesi Bu haftanın en mühim habe-
So: 100 Telııraf adresi: Milliyet, Is. 
Canbı.ıi. 

Telefon numaralı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
3 aylığı 
6 .. 

12 " 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş aoo kuruş 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 

- -- -
Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti ıreçen nuıhalar 10 kunıı 
tur. Gazete ve matbaaya ait itler için 
müdüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanlarm mes'uliyetini 
kabul etmez. 

ri cenupta Irak hududundaki ta 
arruzdan sonra Suriye hududun 
da yapılan "on taarruzdur. 

..,i lah kutıanmayı bılmel i ! 
-Fransızcadan-

Gerek · hududundan, ge-
rek Suriy._ .ıdudumuzdan ya- üç· Amerik~lı, dört İngi liz ı çok kıymetli eşya haydutların 
pılan bu taarruzların Sanki kadını ve bir lngilız erkeği, Al- eline gecti. 
Türk cümhuriyetinin başka mü man, Holandalı ve Sırp, Çekos Alacaklarını aldılar. Sonra re 
dafaa kuvvetleri yokmuş gibi lovak, Romanyalı. . ıs; 
Agrıdağ'daki kuvvetlerimizi ce Bir kafile ki aralarında yal- - Gidebilirsiniz, dedi. 
nuba çekmeğe matuf olması İ- nız bir Fransız vardı. Uzak bic Arkamızdan silahlarını dai-
ranın notası kadar gülünç bir otomobil seyahati tertip etmiş- ma üzerimize çevirerek bekledi
şeydir. Lakin bununla b~rabe r !erdi. İlk gün iyi geçti. Neşeli !er. 
bu tecavüzler yalnız Iranın bir yemek yenmişti. Biz uzaklaşıyorduk. Haydut
kom~uluk vazifelerini layıkile i- Sofrada benim ya:mnd<! bir la . h1Pa arkamızdan bakıyorlar 
fa etmesile hudut vilayetlerimi İngi l iz kadın vard ı . Gene, sıhha dı. Bu sırada. ihtiyar kadın ani 
zin asayişi temin edilmiyeceği- ti mükemmel caıı l , güzel bir bir hareketle ayaga kalktı. Elin 
ni meydana çıkarıyor. Çünkü, kadııı. Bu benim sagı:nda oturu de bir tabanca vardı. Dört beş 

___ B_u_g_ü_n_k_u_· _h_a_\_' 8--.,·r İranın hüsnü niyetle hareketi yordu. el silah attı. Hayret! . . Haydut-
c;ncak Şark hududunu korur. Unutmadan söyliyeyim ki bir !ar birer birer yere dü~mesin 

Dün harartt en çok ~4 en az 
16 derece idL Bugtın ~a\l açık 

olıı:"k: ri.ıı~ır mütehavvil t,ec-c.:kıir. 

Bu da yarım bir emniyettir. Hiç de ihti! :ıır kadın kafileye karış- mi? .. 
şüphe etmemelidir ki Şark ve mıştı. Bu kadın da hiç isteme- İhtiyar kadın gözleri sevinç-
Cenuptaki harekata bilfiil işti-ı diğim halde benim sağımda bu le parlıyarak: 
rak edenler - velev en büyük Junuyordu. Bu ihtiyar ve çirkin - Ah, dedi, onlar bizim para! 
rüesadan olsun- birer alettir- kadın herkesi kendisile meşgul !arımızı aldılar, biz de onların 
ler. Bu cahillerin hissiyatından etmek için midi, nedir, mü tema canını aldık!.. 
istifade etmek istiyen asıl erka diyen söz söylüyordu. Bu kadın Sonra tabancayı bize göster-

llaıik, ha}at, kaza ve. oloıııııLil ,igorlalarıııııc ~-lllUb. 
Şehrenıaneti i l<I. ııa Ca' tada l n Hın hanımh kAin ÜNYON SIGORTASINA ~ 

Yaptın nıı. 1 - ... Ş-eh-re•m-a"'n"'e"'ti"'n"'d"'e'"'n·:~Ci~Jı:ı 
Türkiyede bila fasıla icrayı muamele etmekte olan 1 yangın yerinde 32 harita 

Ü YON 
l\ tırnr an} a s1 na hi r kere uğran1adan ~igurca ~ap tı rma ·ın ı z. 

1 
1 

ralı adada-· 681, 1114 ), 
ve 659, 660, 661 harita ııu 
h arsalar arasında 72 metrf 
rabbaı mahal pazarl ıkl2 sa 
cakt ır. Taliplerin 1 7 ag 
930 pazar gümi saat on bt 
dar levazım müılürlügıLnt 
meleri. 

liiiiiiiiiiii:::.<.'.,iiiiil ... ~ 1 elefon: Beyoglıı - 2002 c - -=== 
"Millivet" in 

ı 2 s 4 5-57 8 

BugUnktt yenl 

bilmecemiz 
SOLDAN SACA: 

2 - Mürekkep yuvarlağı (7). 
3 - Nota (2). Nota (2). 
4 - Bir yemi§ (7). 
5 - Genit değil (3). Bir ıröz ren· 

gi (3). 
6 - Bilği teı·biyesi ( 5). 

eğlence!eri 

Dllnkll bilmecemızın 

lıalledllmif •ekli 
YUKARDAN AŞAGI: 

1 - lliç (4). 
2 - Şeffaf bir fey (4). 
3 - Bua:ünden ıonralli cün 
4 - it yapan §ey (4). 
6 - Geri .ermek (4). 

(6). 

* * • Şehremanetinden: AksJ 
yangın yerinde 43 adada 93 
936 harita numaralı arsalar 
sında 10, 93 metre murabııı1 
sa pazarlıkla satılacaktır 'f 
terin 1 7 ağustos paza~ ~iill~ 
at on beşe kadar le \•azını rııv 
lüğüne gelmeleri . 

lst. 4 iıncü icra McmurluiıılP 
Şecaattin Beyin E•t•r ha ııl" 

i!iitikraz eylediği s90 liraya ro 
ipotek ve i~bu alacaklı tara~ 
Aşkı Efendiye <levrü t<mlilt il' 
Biiyükdere caddesınd~ etik 44 

1 cedit 59 61 63 73 ' 5 65 67 6S 

Akıllılık ! 'ı 
nın rolleri perde arkasındadır. pek çok seyahat etmiş, dünya- di: 
Meşru müdafaa haklarımızın nın yalnız medeni değil, mede- _ Bu, dedi, otomatik bir si-

7 - Yet (2). Zaman (2). 
8 -Atk (5). 

7 - Nemli (6) 
8 - Arzu (4). 

i9 No. larl~ murakkam maa ııı 
mil hane ile bahçe ve arsa 6 ~i~ 
barile bir hissenin 960 !lithim ıtı 
160 sehimi 30 giin müddetle 
evveliye müzay~desine kon.ir;ı~ 
yüz rlli lir. bedelle t•libi uhdef 
olup ihalei katiyesi icrn kıluıııt•~ 
r~ ve ?f, S zamla on beş gün rf1il 1tl 

le mıizayideye konmu~tur. ttııv:. 
sag tarafı Dimitri ve Leonidaıııt'ıı' 
ne ve bahçesi v• •ol tarafı ya ,,; 
Ohanncs vf'rt-. ,.sinin mt'nzil "# 
çcsi ve b.a.ten Dcmirciyan. \'erci 
tuğla harmanı arka tarafı tıal 
bağı ön tarafı Büyükdere cadd< 
lt-bbidcrya ve- bahkağı sergisi vt 

! 1 
'.Akıl olmazsa kuru kafa ne icap ettirdiği vaziyeti bir katli- ni olmıyan yerlerini de gezip !ahtır. Hiç hedefini şaşırmıyan 

paplllll ?.,. diye bir söz vardır. anı gibi göster~n medeni (!)Av görmüştü. Fakat nazarı dikka- bir silahtır, bu ... 
9 - KÖpek (2). Yama (2). -,-;.. , 

9 - Nit.ih (4). ----
Ne yapacak, gül gibi otursun, rupa gazetelernin medeniyetle timi celbeden şey bu ihtiyar ka İhtiyar kadın muzaffer bir va 

1 
'bir yiyip bin şükretsin, çünkü a hiç te kabili telif olmıyan vic- dının anlattığı hikayeleri daima ziyetle nutkuna devam etti: ......._ 
ı · dansız neşriyatı bu erkanın kim başkalarının başına gelmiş vak' ~,. Ziraat mü~en~isi olma~ iste1en . · kılsızlık bir nimettır. - Demin hepiniz korkmuş ' t . !er olduğunu pek ala anlatıyor. alar teşkil ediyordu. 

c ı· şte size bir misal: tunuz, ben siliihıma emindim. 
ı Aksarayda birini öldüren Ka 1.'!eden~ Advrupayı son .hhudult hla Day~~amadım: Haydutların işlerini bitirmesini 

, H.. . . . d b' . . dıselerın e tamamen ı ma o u - Sızın başınıza hiç bir şey b ki d. ş· d. . d k 11 r rakaş dl~s~yı!!d l~~ın e ırısı inan komşuluk vazifelerini ifaya gelmedi mi? .. Bize bunları da e e ım. ım ı gen önüp ıy 
, Tıbbıa ının e ı raporu ver- d b.. .. b . b metli şeylerimizi alabiliriz!.. 

ı ' . .. . . , 1 dd avet, utun u neşnyata e- anlatsanız ... 
~esı uzenne ~nmes.:U da .

1 
e- liğ bir cevap teşkil eder. Fakat - Pek az şey ... Çak kere fe- Geri döndük. Haydutlardan 

,dı!er.ek t~ar h eyeh gon. e;;_.:- bu medeni alemin medeniyetsiz ci bir ölümle öleceğimi di.işi.in- ikisi hayatın endişelerinden ebe 
ıfTl•Ş~. Tımar 

1
an: eyetı k u- kimseleri unutmamalıdırlar ki düm. Fakat talihim vannış ... diyen uzaklaşmışlardı!.· Diğer 

eynı~ akıllı o dugu~ Tabrbar büyük Hükümet reisimiz İsmet Korktuğuma uğramadım. Ar- ikisi hala nefes alıyorlardı. Bun 
~ermış ve zannedenm, ı ı- p H tl · · "A 1 ı k - · b. . . .k B . . lan otomobillere aldık. Birisi • . . d rek ş.. azre e~ının: n ~~ı ma- tı yemegı ı ,ırı;ııştı . . ~u 

ı adlı de _hu ıddıayı kabul-~ de . sı lazımdır kı meşru mudafaa ı beı..•.} en o.tomobıllere bindık. öldü. Diğer biri gittiğimiz yer
i nütte~ mahkemeye gon en- vaziyetinde kalınca onun icaba- Yolumuza devam edecektik. de hakimin tedavisi ile kurta-
l ece~ı§; d d li ld , u tından bu memleketin çekin ece Bir müddet gittik .. Fakat şid rılabildi. 
~: Şımdı bu a am e o ug _ ğini zannetmek yanlış bir he- d r , . . Bu haydut hapishaneyi boy-
1 ıannile kurtulmuştu. Aktllılıgı saptır Sözü dostlar irin çok et ı Dur;.ıır ses . . 1 D ' h k !arken biz de ihtiyar kadın şe-
. be ·· d k ··ah .,, " - unu:ı:... ıye ay ır-1 e yyun e erse te rar. mu a- emniyetli, düşmanlar için çok dı refine parlak bir ziyafet verdik. 
ııe olunacaktır. Bu vazıyette a- tehlikelidir. .Dört kişi ellerinde tabanca- Kendisine: 
, ~.ı":ı ;nı, deli mi olmak ister BOYOK MÜSAMERE la=ı c;evirmiş, bize bakıyordu. - Siz _hi~e. bir çok vakayiden 

Lise mezunlarına 
tttısaı Ye~alelinaen: 

Ankara.da rc< i< edilen Yuksck Zir~ar Mektebi f tj,{ 1 senei der
si) e~i bidayctind..: tedrisata ba~layııcak Ye bu <ene st•ı için talelıe 
alına.:eklır. Ka) t ,,. kabul edilecek efendiler. 

l - Lise· mezunu ıılacaklardır. 

2 - Bir .•ene \ ' ekAlerce tayin olu:ıs.<~k \lfrliklcrdc ~taj göre
ceklerdir. Hu efendilerin ikametleri r;ihliklcrdc temin cdileı.:ep;i gi
bi ayrıca 't:ı .i muddctince kendilerine ayda 50 lira ucreL -verile
cektir . ."taıı müteakip mektepte tedmat ba~layacaktır. 

\Tel.tep leyli ve meccanidir. Tahsil devresi J srne<tir. \lczurı 

olaıılıır Ziraat \luhcndisi Mfatını atırl;ır. 
1 .ınız. · 1 Tayyare Cemiyeti Kızıltoprak na- E ... kalabalıktık. Fakat hiç biri- bahsetmıştmız. · Başkalarının 
: "Ege" vapuru. hiye §Ubesi tarafından 14 aı;ustos mizdc silah yoktu! .. Silahlı a- başına gelmiş vak'lar... Bu ~eraiti haiz olup Turk tahasınJan olıın ve >inleri 17 den 

l ı Seyrisefainin aldığı yeni va- per~embc ak§amı Fenerbah~ede Bel- damların reisi: Sözümü kesti; •tağı \e '22 tim yukarı olmayan ve 'üc.ıdu ııraate ınül..:lıammll 
l • · "E · · vü gazino ve bahçesinde bir müsame x· k ld c1· E t · d b' t b bulunan !be ınezumı dendilcrı.n 4 adet loto.,.ral rapt·derek bı'r .urun ısını ge,, ımış. . . d.l . . B .. . - ımse ımı amasın·, ıve - ve , sız e ızza aşım- ,, ' rr tertıp e ı mı§tır. u musamc:ren111 J 

)' Vakıa. şu sıra ne d~~ek o~- zengin programında variyete, daM haykırdı. elan geçen bir vak'ayı anlatma- islidıı ile "ıgustos ııihap!tinc kadar Ziraat l'mum \ltid u rltiğünc 
1ugu bellı obnıyan ve Turkçedır müsabakaları, monolok. balon eylen- İki haydut ellerinde silahlar- mı söylediniz .. Ne kadar mem veya Yih\\ct Zir3ac :\lüdürllıklcrine müracaatları. 
iye, şifa niyetine insanlara ko ederi ve saire vardır. la bekliyor, diğer iki kişi de üst nun oldum ki size otomatik ta- - -

:2~i:nJ~~e?~~r~:!.e;ü:~~ Me::~~ti~~::E::s:~n:~E:~~s~,::: ~~i~+~:~~~::~:~:Z!7~:~ ~~t~ ~=~~~~E~s~:J:!~~~n:,e::::~:: Es~i~e~ir vilayeti encuıneni ~ainıisin~en; 
i de öyle zannederek ne demek edilmiş " --.mi ·r ı ııb l-ıl i k•lan paraları olduğunu söyleıneğe den böyle kurtulmayı bilirim. • . 

ı ·ıduğunu anlamak istedim ve me\ cudu 'aliden h i .-cdar:ı " " ! " .ic hacet görmüyorum. ı Silahı olan onu hem sa kalama . As:.ı sınema kap~lı zarf ı~su- on gün müddetle temdidine ka
rar verilmiştir. Talip olanların 
şeraiti sabıka dairesinde Ağus
tosun yirmi birinci perşembe 
günü Encümeni vilayete müra
caatları ilan olunur. 

't:larenin vüksek memurların- yedi ku ruş kırk '"oııın \&Ol - ı ,',,r İnci, elmas, yüzük, saat biı: yı, hem kullaı.mayı bilmeli. 1 lıle muzayedeye .. v:.n!erek ~~us 
1 ~ tdHın i -.,· bchl r bt ; iir:!tk lı. "t \ c 1 tosu o n " h 1 
. an bl·n·ne sordum. b~na dedi n nu cu bunu ı a esı ıcra 

a otui: ,·edi k uru ~ .. isat, cr ımış cı 1 t ~ l 1 ~ il' ~t ~· k 1 k rıı maki• ıasnıe menı '' '' '~ ' " u a ti d ,ı ı s !ıilp lf J erue ınıı~ ıın ıne e J ·1 ınması te arrür etmiş ise de 

ı • _ Ege, canım, egeyi bilmi- ~ckildc ıevıi at icrn • ı " " 'l ı : ıırı U!i 1 1\ il yevmi mezkürda vazolunan pey 
• , mışnr leı: haddi layık görülmediğinden 

, ~r ~~~ny;~. kavrryamadım '· , T" "" sırkeı ""d·n• ~"" 1. ~ınal ı·nııı· ~anları bamillr:rin ıbral.' tdtC lğı mU\a · k :ı t t' - .. c~ı:U t.Öı:tJÜ .. Hani. Ö-'. hisse senedi ilzu in r ıc r" edıltcc 
f'ıÜr torpusu gıbı ... Nasıl şımdı ,ltind rn h is<cılannı n n rzk clr •tnrt Üzüm n1üzay edesi 
1
-avradm mı?. ltılle \1 bıııaı \e 1 n .uıemet ' crl 

\ ı .. ı t:ıs.ı lc "10 ıJ::U "tu tıJO~ tın hine: 
' Eh! Anlar gibi oldum!. kadar .~nkarada Zıfer c ıdduınde 

1 Darülbedayi Atin ada Z.fer occlırıin • .! " ııumıras.,ıa 

;; Darülbedayi ilk Türk ziya
' ttçi sıfatile Atinaya gidiyor. 
· eyahat tarihi olarak 3 eylill 
1:sbit edilmiş. İki gündenberi 
•1 rtistler rumca öğrenmeğe baş
f ımışlardır. Rumcayı Avrupa 
Fıi.izeli Mis Yunan'dan daha İ
'i bilen, hatta rumca şiirleri bi
c · olan Bedia Muvahhit H., ar
t tlerimize rumca dersi vermek 
j ~<lir. En iyi talebe Hazım, en 
. ~mbeli de Vasfi Rızadır. Yirmi 
tin sonra yapılacak bir imti
İanda muvaffak olanlar trupla 
~raber gidecektir. Atinada o
unlar filmler gibi iki dil üze
nden oynanacak ve aktör ev-

1 :la Türkçe olarak rolünü yap
' ktan sonra rumcasım da tek-

ıı- edecektir. Hazım Rumca 

1 faragöz oynatacaktır. Artistle 
• mize muvaffakıyet temenni e-
~riz. 

t' -- ------
FELEK 

ıLEYLl ve °NEHARi 

1 

J 

. .\\U~llır' I 

SEN JOR.J 
kız nıektebi 

Cabt;ı Çınar sokak 
ı 1 lc~ v;un 'aa t aat 'J-16 ka
l dar tnlc:.ı~ ı.a it olıı 'ur. 
ıi:'ı.ma Pa/.ar ı..ıınkri ml1'tenadır 1,.. ...................... -
1 
ı 

mürıcaarları. 

2 Bu tarihe kadar nıüraccat 

rdcmı.,en ~tırek~nın hisse.feri )Ukar· 
daJ..i niı;;brt tfaırrc:fndc i~•ht-t cdrn 
mtlıllg Ziraat flınlıa'1nın .\nkara 
mtrkezine tt\di edilecetınden 10 
ağu.,ıo• 9.lO • <lan ıoııra muv•~kat 
ıcnetlrrlc mc7kur Bsnka' a mür~t:~· 
ıt1ı hı "e!erinl almalaıı iI~n o1ıınur. 
·-------------

Ktit:ı.h a hukuk hAlı.imligindtn 

Ktitahya Ziraat Banlıasın ı 

m~dyuıı nı u ddeialeyh Eslişehir· li 

tüccardan Rü u:m Bey hakkında 
gıyaben cern:ın eden gıyap ka
rarı ta -.lirine \ c muhakemenin 
'l t eyl<ıl Q:W tarihim• müsadif 
pızarrcsi gunlı >Ut ona talikine 
karar \erilmi~tir. 1\lumaile)hİn 
hakkındaki tahkikatın bermuci
hi kan un gıy ahına yapıldığı 

ve bir diyeı.:egi oldu~u takdirde 
ye. mi mezkıirda Kütahya hu
kuk muhakeme ,lııe gelmeli nya 
şeraiti haiz bir vekil r;önder
mc i mahalli İkametinin meçhul 
kalma11na mebni tebliğ malı:&· 

mına kaim olmak üzre UAn 
olumır. 

Zayl: Ticaret Mektebi lliıinin 
ytik!tlc kıııaınden mezıınlyet teha· 
dtınım11I ••kamına kaim olmak 
üzre 11 klnunuevYal 928 tırlblııde 
almış oldutum 111dilcnameyi zayi 
..ı m. Altfı)ıul ilin olunur. 

18G Mek-• .A11 

lstanbul erkek 
düdüğünden: 

muallim mektebi mu-

\lnarif \ cUIPti cdik,iııi:ı emri ımıcihincc mekıqı 1 •ı · cı. O 

t~rihiıı<lc n~ ıJa. ·a k \C der•krc ı:ı 9 •ı.10 ılıı ba,laıı;ıcakrı r. 

ı ·:) ltıl mezun i ı er ıın ti han larik ıliğcr •ı nı ll;ı rın yol. l:ıınııları ı ani 
Cm um ,ınıflarm il.mııl imtihanları l •ı ıı.ıo da 'apıla.:akrır. 

Hiııacnaleyh ikmıı.!e blan efendilerin ~imdiden h~ıırlaııması 'e 
vakti zaınaııımhı ı· oln .;ık.ırak tarihi me/ktırda imtihanda hıızır 

bulunmaları ehemm:, Ltlc ilAn olunur. 

liİ<'"5Sf'satı iktısadi)-e ıııiiha)'aat 
konı i syoııundan: 

• 
Cebzc Arnıa lidanlıgı ba~ınııı scnci haiiyt üzüm ıııah:ulli 14 

agw,ıos '130 pcr~crnhe v;iinii şut f 4 tcınahallcn p•zariık suretile 
satılarnl(ınılan talip olanların yc,·mi mL·zkfırd:ı C:ehze fid:tnlıtıntl:ı 
heyeti idareı e mlir;ıcaaıları. 

lslan~ol erhk uıuaÔiıô uİekle~ine gireceller ~ur~a Evkaf müdür-
tstanbuı erkek mu3llim mektebi mü- luğünden : 

dürlüğünden: 
lsıanbul ernlı: muallim mektebine kaH \e lc;ıbul zamanı 15·8-

930 dan SO-S-930 tarihine kadardır. 
Bu tarihten sonra kayıt yapılmayacağı için ya:ıılmalı: i teyenlcrln 

şimdiden her gün mektebe müracaat ermeleri -ve ~craltl kabulü 
anlamaları ili n olunur. 

Manisa Yilayettn~en; 
Salihli-Borlu yolunun 11 + S74 ile 18 + 989 kilometroları · ara

!lnda bulunan menfeııler üzerinde cem·an 7 5 ve 14 r 143 ile 
16 +648 kilometroları arasında 2:100 metre tülünde şo;a inşaatı 

16668 lira l! 1 kuruş bedeli keşi! üzerinden 6 Eyllil cumartesi 
giınü ıaat ona bdıır müddetle ve kapalı zarf usulilc münakasaya 
çıkarılmıştır. Tafsilat almak isteyenlerin fimdideıı nllyet nafıa baş 
mllbendiıligine müracaatları. 

Kitaphanesi 
8eyoftlu Tune) ıntvdanuııla 523 KARON Alman 

Karacab~sde 1 luılııvcndigtr camii iıı~a~ıı kapalı zı;f usuliıe 

m\JııaJ..a•aya nzedilcrck e~fıilıirı on beşinci puartesi ~ünıı sut 
on altıda i balc"i icra edileceğinden talip olanların ~artnamcsini 

gtırınclı. 'c bedeli keşfi olan ( 17917) liranın yü;ı:dt JCdi buç11gu 
nisbetiııde teıninat akçeıini usulü daire inde yanrmak uzere Rursa 
Ev ka[ miidlirhib'linc ın[iracaatfarı. 

Boraa ve Osma nh Bankası l(omiscrllclnden 
llıyburı - Çoruh l n Fıbrikı!ı Türk Anonim ~irbtinin çı lı:armış oldut u, 

lıer biri iıiban beş Türk llmı klym•tindc yirmi bin hi11• ••n<dinin 
lsıanbul menkul lıı ymeıltr ve kambiyo l!orsMındı alınıp sıulmı ını mil<ade 
edll rniştlr. 

.... ••••••••••••••••••o•••• Karaciger, mide b&r!ak , t~ ve kum ha>talıkları iı;in 

Tuzla içmeleri 
Her gün sabahları 8 den itibaren 1 l:ıydarpa~a·ya giden vapur· 
!arın trenleri v~ ;ab;ıhları Burgaz, Heybeli, Büyük ada \apur 
i. keleler;ndcn lıusııd lıir istimnot irmeleı • kadqr ırldin llPlirler. - ..-.-. 

le ile mahduttur. Sol.:ok üzerind< 
şap lrüçük bir hane ve arkawıtllııııf 
küçük bahçe de var. Hanenin al 11 
boş bir dükkan mahalli sokakP~ 
P.' ile içeriye girildikde bir sof• ~ 
rındc bir oda bir hela olup dertıl' 
da his•edar Sami Efendi ikamtıtt 
mektedir. Bahçede bir miktar 'kııf 
müsmire ve gayri müsmirc ikı 
bir su haznesi harap hır tıah~ 
kulübesi vardır. Dört stne nıu_d~ 
Koç o Ef. müstecirılir. Mesahat 
yirmi beş ar~ındır. Bahçe ve arsı 
minen 25600 arşındır. Deniz ce~ 
sinde bulun~n arsanın mcsahası ~ 
?'~n~n 3500 a~şın olup !><:her • ,c 
ıkı hradır. Diger ln•mında ~h<r 
şını kırk kuruştur. ' 

Talip olanların kıymeti muh:ı,, 
~inenin his~cye musip ~ 1 O 111 f 
tınde pey akçesini müatahsiben. 4:..,, 
930 tarihinde saat l~ ten 16 ya P'. 
bizzat veya bilvck3.Je mt.ıracaatl 
ilin olunur. 

l>tınbul hlrin ·i Ul·ırtt m•. 
'."'İnden. 

Türl.ıye Sınni H .\laadln I' 
ka>1 namını nukaıı Jlılıl Feııi 11'1 
tarafından l•taııhul donltiııciı ,~ı 
hanında alt kaııa ""it AbuülAi< :,; 
•it\ hine ıkame evlcdiıı;ı Q28 • 1 
numaralı alacık . dııı<ından doı. 
mumıiltvh naJJ1 n ;:.ondcrilen d:sff" 
tiıe \lroka,ı ıkamtıJ(Jhını n meçbU 
J•ti ha-ebtie hill tehliı; iad~ tı~0 
mı< olmakla t•hl>ikat hAkimliğlcı" 
hukuk u,u i tı mu•ıakemcleri ı.:ar.u0 

nun 141 iııcı maddt .. i ınucıbinCC' 1 

nen reU ı ı~Jt Hı-.ına ka a ,.·erı1fl1 
Tahkıkaı ~unu olarak tı ı ın ,dıl< 
l 4 Tc~riıııen ti IJ:lO "•lı y; ln• '

1
'. 

on üç buçukta ı ç in m L: ın:ıihh r1 1 

. ht" n;ı 'azı la.n d:t\ eu j e v.ıra:..--ao:ı mı { 
me koridoruna talik t'dilm t~ t "· 
mail e• h Sc,it . .ı,t.d O lll• ile' "' •', 
\-l' ll Olan ~tin \ C :i<tll. UI riztll ~ 
~ah ı t \·ekil gondcrmrk .. ıırc· it t11 

kt·med .. ı~h:ıtı 'llcat t\ iemc:dlJ tı 
dlrde kımınu mrıkuruıı .ı<ı8 1,.p 
madde" 111 ııcibince h.ıld.ında P 

r 
kırarı iuibaz olunacaıı ilin Lıun / 

DEPO AftAN tYOff 
ıhılde şektr kıınını~J ·(ıh 
iralıJ.. dtp<" - ol•ıılırrn llal r;< 

1 
k.ıpııdı f lordıincc \ •• Ilı 
nındı dord•.ın ... ·li kau• .MJ 4(l 

num crol11 ,azıb.ınrlf'r .. rrıilrıc:sı 
etmeleri. Tele ton fsıınbul ~ 

Zayi: 229:1 numernlu ı rtb• ~-
ka mı n yi cuım. \ enbini çı ~ı rı 
Jımd•n t ~i..ınııı hitl.ıtıli ıuı.ıurl. ı-' 

• c · · ·ı· ı o• 1 • .,rap ıtnı a 1ilh 

biıı ~ıdı k __.....,, 

· oıo"" Za)i' 13~4 numerolu ıaksı) tP .i. 
bilimin pllk ı ıı i olmuşcur 
ılınacı~ındın hükmü ·okıur. ddıP 

Şol<ir .ı.~ 
'lqı! 

\ayı: 'ahihi bulundulurn • ,.ı 
il ı (il numcrolu tel yü~ ıralı:ıının k•• 

plt.kacını :.ı.: ı yi euim. Ji.3~ha .. ını " 
raca~ımdın hUkmü yokıur. Jt 

Ilı .-· 
- --------,---. -:.-nd-;:<'11; b l st. 3 uncu cra Daıresı . i~ ıııa 

Bir deynin temin istirası ;~o 01<V 
cuz ve satılması mukarrer Z 1s A 
bugday ve 3.\00 okka arparın nuf11~ 
~ustos 930 tarihinde mcvcutda JD· • 
nesi üzerine zahire borsa~:;ip ola 
11.30 kadar satılacaktır. ~ rıı' 
!arın mahallinde hazır bulu;an<lf 
murinc müraC4ılatları ilan ° u 



ÜJ 

21! 
2.!' 
2J9 
548 
5.ıf) 

(ı ! 1 
681 
:';'ii 
91 1,ı 

10.)9 
;\ıj 

IOn 
255 
285 
300 
.ıs2 

J65 
'1.)6 

581 
6~1 

l!OO~ 
-1.3 
53 
54 

168 
191 
19ıt 

260 
32S 
388 
40'1 
41!!! 
44tı 

474 
50& 
625 
881 

302J 
177 
217 
292 
317 
.119 
32J 
334 
419 
#1 
50J 
577 
579 
fö!O 
7b5 
!!<H 

831 
4157 

180 
4J5 
505 
686 
7•r 
ıl85 

9J7 
9.'iO 

·'215 
2 4 

" 8 
457 
497 
551 
5()2 
608 
63J 
6~4 

669 
bl:!O 
781 
86..~ 

!188 
607tı 

ı.ıo 

1.15 
243 
407 
494 

629 
640 
721 
846 

7154 
190 
'...'IJ<J 
2;'7 
476 
:i7 I 
tı<ıJ 

!09 
811 
EGO 
<;.> l 
9~0 

9'10 
81 ıo 

28 
,4 

2 

tı 

Dünkü keşidede kazanan 
numaralar da ş nlardır: 
L. 
50 
~o 

50 
100 
;ıo 

~o 

30 
;JO 

:ıo 

100 

30 
1000 

30 
3Q 

30 
100 
30 
50 
80 
50 
30 

100 
50 
B() 

80 
30 
so 
30 
:ıo 

30 
00 

100 
300 
00. 
~ 

100 
00 

100 
liO 
80 
80 
80 
30 

100 
50 
30 
30 
50 
30 
:ıo 

80 
ıoo 

30 
100 

50 
so 
50 

100 
ıoo 

80 
30 
30 
50 
80 

100 
ııo 

50 
~() 

30 
50 

100 
!10 
30 
50 
50 
30 

300 
30 

100 
50 
50 
30 
30 
30 

300 
30 
50 
30 

1000 
~ 

30 
30 
3U 
90 
30 
JO 

1000 
50 

100 
50 
JO 
50 
ııo 

100 

100 
ro 

100 
50 
JO 
. ) 
~.ı 

JO 
00 

• ı() 

o 
o 

8ı9 

90<ıtı 

303 
4-lıl 

46'.l 
41ı9 

~8.l 

8:i2 

927 
9;;4 

9/IJ 

10093 
3,10 
3;;4 

4.10 
514 
5J;l 
591 

1 641 
7b4 

( 766 

874 
' 946 

947 
4 962 

11018 
( 94 

196 
2.18 

26'. 
5 12 
S61 
5!:12 

' 715 
788 

< 8tıl 
875 

12117 
1 :;6 

190 
197 
305 
iJ,'I() 

880 
576 
597 
6ti7 
883 
916 

13005 
14 

21 
' J16 

• 

205 
218 
475 
492 
542 
556 
720 
778 
840 

4 8.~4 
t40C8 

143 
219 
!!14 
297 

{ 4,11 

502 
54:.! 
795 
879 

\ 981 
982 

15013 

1 

( 

~ 

14 

l'lJ 
294 
441 
572 

606 
624 
668 
8(>.j, 

871 
96J 
968 

16114 
• 145 

206 
205 
274 
357 
365 
4f.O 
504 
559 
560 
798 
895 

1704U 
.12J 

459 
511 
o\ı4 
704 
807 
92J 
9 ıO 

18909 
218 
J24 
41~ 

4JO 
l ı 

L 
.ıo 

300 
.'iO 
50 
,JO 
50 
:ıo 
30 
.10 
50 
50 
ıoo 

ıoo 

100 
50 
80 
;JO 

JO 
;;o 
30 

100 

ıoo 

ıoo 
ıoo 

100 
:ıo 

ıoo 
30 
30 

100 
JO 
so 
50 

1000 
30 
so 
30 
30 

1000 
80 
ııo 

100 
100 
30 
50 

100 
100 
50 
80 
80 
50 

100 
50 

100 

30 
30 
50 
60 

100 
50 

1000 
100 
50 
ıoo 
ıoo 

o 
50 

1000 
30 
ıoo 

100 
80 
JO 
:ıo 

f'O 
30 
80 

100 
50 

100 
50 
50 

100 
30 
00 
50 
50 
50 
50 

1000 
:ıo 

50 
so 
30 
30 
50 
30 
,<;() 

50 
.ıo 

00 
ıoo 

30 
100 
50 

JOO 
50 
so 
30 
50 
50 
30 
• 1) 

JOO 
JO 
~o 

100 
JO 

No. 
,'i94 

tıOI 
.,.-,) 
" -
891 
ııı.ı 

9.1.'i 
190:\6 

b6 
133 
2.1.ı 

476 
496 
li~8 

721 
940 
9'» 

2000tı 
8 

18'.I 
444 
458 
407 
4ıl8 

S.l5 

619 
857 
5:" 4 
946 

21080 
109 
1.14 
4..~5 

524 
508 
677 
(ı<)Q 

?~'} 

86:! 
220~1 

125 
199 
4:t3 
482 
;>o9 
7"7•) 

855 
877 
944 
952 
960 
9~3 

2J078 
94 

l 7:l 
574 
706 
769 
804 
824 
864 
890 
91)9 

990 
24-080 

94 
124 
l:l7 
14 
214 
360 
50l 
otı2 

693 
783 
844 
903 
924 

2517b 
250 
416 
492 
9J5 
963 

26044 
75 

3SO 
4'l9 
51 l) 
558 
588 
708 
:"4J 
709 

789 
270h5 

206 
212 
'.196 
346 
678 
59-1 
6:"5 
82:'! 
844 
975 

28014 
186 
,138 
278 
J81 
482 
1\ 1) 

550 
805 
82'l 
862 
890 

l. 
lJIJ 

1000 
.30 
.ıo 

30 
so 
30 

3000 
:ıo 

50 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
,10 
:ıo 

30 
IOOJ 

30 

30 
50 
30 

lQO 

50 
50 
50 
30 
80 

100 
JO 

100 
100 
100 
50 

100 
50 
JO 
50 

100 
:ıo 
JO 
50 
30 
so 
JO 
50 

300 
100 
30 

100 

30 
100 
50 
50 
50 
30 

10000 
so 
30 
50 
30 
30 
50 
JU 

100 
30 
;lO 

:ıo 

50 

100 
100 
50 
JO 

300 
30 
50 
;ıo 

30 
80 
50 
30 
:ıo 

30 
soo 
30 
so 
so 
so 

soo 
100 
ıoo 

300 
50 
;lO 

100 
1000 

JO 
JO 
.so 

100 
go 

100 
50 
.lO 
30 
50 

800 
JOO 
so 
so 
so 
50 
30 
ıoo 

50 
80 

J 

No. 
290'>l 

1.35 
1 ? 
l ı!Y 

.!07 
21~ 

2t).? 

282 
,l8'i 

5112 
SCJQ 

710 
7')1 

81-l 
8<l:' 

SO().l! 

f\ .! 
2tıO 

40•> 

4:'! 
SQ:t 
6().1 

6S'J 
811> 
9+'i 
•)·17 
Q1)2 

3 1001 
20 

1811 
l!Ol 
2ı:t 

.hlti 
48'2 
.~2~ 

8tH 
3202') 

.)'2t) 

5f X) 

,174 

'8<) 
tıV 

h44• 
t4'ı .! 

3.lO~ 4 
81 
ı!•ı 

268 
.ı ı ı! 

Sı!4 

4S~ 

lh6 
001 

899 
965 
988 
99.l 

340'2<1 
J•) 
75 
89 

J •H1 

.ı) 1 
~ s 
l)(/IJ 

8~014 

!4 
231 
2Jo 
503 
85.:. 
ıı.ı4 

9bJ 
972 

360 ı 
20J 
22ı 

3J4 
lliJ8 
.19.l 
41.l 
486 
505 
654 
659 
674 
675 
b91 

S702i 
24 

101 
lll 
29l 
.lJS 
39J 
410 
454 
4110 
~ı,ı 

5Sıl 

tı.'14 
tı6l! 

tııs8 

715 
j 7<2 
l 940 

380:!0 
llJ 
157 
171 
2!7 
2~0 

Jl6 
$25 
497 
588 
457 
849 

L. 
JO 
JO 
JO 
JU 

su 
1 OIJ 
:m 
50 
Jil 
50 
50 
30 

1000 
ııxı 

;i\) 

JO 
;'!() 

ıoo 

50· 
100 
100 
50 
30 
50 
3() 

50 
100 
50 

100 

1000 
300 
;ıo 

50 
:;o 
30 
so 
50 

1 \)\) 

50 
50 
50 
:ıo 

ıoo 

.ıu 

100 
.lf) 

.l\) 

30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
JO 
50 
ııo 

30 
30 
ııo 

100 
50 
.1\) 

30 
30 
50 
3() 

50 
:ıo 

30 
ııo 

.)() 

) 

50 
50 
so 
so 
00 

100 
100 
100 
30 

100 
100 
30 
so 

300 
:ıo 

:ıo 

ıoo 

30 
ıoo 

50 
~o 

JO 
.ıu 
.so 

1000 
80 

~) 

100 
30 
3\1 
:;o 

100 
.ıo 

o 
100 
100 
100 
100 

JO 
JO 
50 
80 
so 
so 

No. L. 
.~);-l.:l 8U 

!\ll 511 
ı l'l 50 
Hl .ıo 

2hh ~lO 

.3.17 50 
4.17 ~) 

.1.12 .ıo 

~4? 1000 
58.1 100 
584 ;10 
!Hl 100 
679 30 
9~2 1000 
955 ~ 

40012 100 
129 1000 
ısı ıoo 

Jtı.I 100 
.121> ,ıo 

4tıO 80 
748 ııo 

754 100 
8.11 30 
9;;9 30 

41201 80 
237 80 
24!l 50 
42b 80 
541 100 
590 50 
905 50 

420JO 30 
77 30 

274 100 
841 800 
470 30 
738 ıo 
869 .ıo 

43002 ;JO 
14 100 

147 30 
'ı!.15 50 
280 ,l\) 

304 :ıo 

.194 50 
:197 30 
488 JO 
:i\H :ıo 

8!'l 100 
9.H .ıo 

44181 300 
1!74 50 
286 .ıo 

JO'..? 30 
381! 1000 
SS7 30 

574 .lO 
6<l.l 100 
874 30 
<ı98 .ıo 

45047 100 
1 ~<J !10 
ı o+ ,ıo 

~l~) .ıo 

fü. 100 
'8'1 ,11) 
4 ı.ı. ~il 

4J8 .ıo 

!'!>5 .oo 
594 ı;q 

710 
w ~o 

812 :ıo 

8':!7 .JO 
9tıtı 30() 

08(> l(){l 

.J(ıOO'i 50 
13!1 100 
261 30 
ı9ı 30 
;J71 2000 
492 :lO 
522 100 
600 100 
622 50 
6.'10 ,IO 
635 100 
818 :;ıı 

8.'!4 :ıo 
890 3U 

47 ltO 
!Ot> 50 
.19.l 50 
419 30 
511! 30 
51(> 50 
s-ı.5 :ıo 

653 30 
7 Hl :JO 
747 
81J 80 
931 50 
998 50 

48125 ıoo.ı 

48300 :ıouoo 

J87 50 
4 ı:ı ,'l\J 

4-IO 3() 

44J 30 
842 30 
931 JO 
9:16 50 
961 1IU 

46093 100 

ı 16 100 
211) 50 
;!41 100 

/\'o, 
37.l 
5.12 
;' 18 
''>9 
7,.;,7 
77 .ı 
7rı7 

!lll ı 
8.l'l 

5001.ı 

IQ 
!>8 

141 
2'i7 
281> 
4~> 

507 

ıl2ll 

51039 
12i 
180 
290 
301 
3H 
441 
44!! 
4'i8 
498 
634 
8.19 

899 
52109 

313 
821 
894 
4-0d 
5-t:l 
(ı()J 

792 
9~9 

58092 
2-tJ 
2~0 

<12'1 
8.10 
48!! 
5u.ı 

622 
70: 
812 
948 

34179 

328 
40:; 
41 .\ 
524 
8.l:! 
88~ 
92.) 

550.lll 
Jtı 

97 

431) 
4J' 
4'J8 
BIJ 
815 
l) ' 

%1 
'19 l 

5611 ı 

(1 

~·· ll>I 
278 
,Jfı 1 
3 8 
3<ı+ 

47.l 
~02 
515 
{J(ı() 

(ııı;ı 

698 
&ı<I 

:iH08 
59.J 

64.1 
65 
ocıo 

70.i 
82.1 
8..13 
914 
9,ll 

94.1 
.94'1 

58019 
4J 
69 

113 
478 
5"5 . 
Sti) 

.598 
659 
928 

593J3 
45'J 
555 
blıO 

b84 
7 o 
71!7 
8 .:ı 

81>0 
'l 5 
(j'I 1 

L. 
50 
ao 
50 
30 
~o 

1000 
30 
80 
so 
50 
so 
50 

100 

50 
100 
30 
30 
30 
su 
80 
30 
50 
80 
so 
80 
su 

300 
100 

80 
100 
100 

50 
100 
30 
so 

100 

30 
50 
50 
50 

100 
800 
800 
100 
100 
90 
50 
ıoo 

50 
30 

100 
100 

100 

sa 
30 

100 
30 
so 
30 

100 
100 
30 
30 
30 

100 
30 
30 

100 
.10 
vO 
30 
50 

300 
su 
vO 
ıoo 

80 
30 
50 
30 
;ıo 

30 
2000 

,30 
;ıo 

50 
50 

100 
100 

50 
30 
50 
•lO 

100 
:ıo 

30 
50 
30 
30 
50 
80 
30 
80 
!\() 

50 
30 
50 
80 
50 
so 
30 
30 
30 
8 

100 
30 
30 
30 
50 

Hariciye Vekil.Jeti, Şark isya 
nmın içyüzünü bildiren, vesika
ya müstenit kırmızı bir kitap çı 
karacaktır. Kitap Fransızca ve 
Türkçe olacaktır. 

Yüksek mühendis mektebi 
rektörlüğün en: ------

n!k::ı::;ia:ı::~~nKireç Yüksek mühendis mektebi kay-
kapıda M. Frengiyanm yağ de-

posundan yangın çıkmıştır. d •• k b 1 ı • A u t 
re~:;k\~~~~ il~eli:c~~~ ~=~ u a u muame esıne gus osun 
~I~~ t~:ıı~~ef~~;~;t::r

1

aı;~ on beşinden itibaren pazar ve per-
yangm tehhkelı bır hal almış ıse 

.,'.i!:~~ı!!:'~:=.·:;.ı:~'"' 1 şembeden maada her gün sabah 
kom;:;n~~;~;;~.~;:~~~~;~:~ saat ondan akşam on yediye ka
;:~~.~r:-:~a~:'~~;.~~·~~:;:ıi0~:ı~; dar devam edilecektir. Bu hususa· 

mangal kömliru il~ !~ter depo· 
muzd hazır gayet ucuz ve tc· 
diyatta kolaylık. 

HILMl NAiLi 
Sirkeci Nur han No. 21 

ait şeraiti arzu edenler mektepten 
bizzat alabilecekleri gibi mektup
la da isteyebilirler. 

t ~ • .,. .. • ~ ı 

Yalnız 

FLi-TOKS 
FLY-TOX 

öldürür 
ve güzel bir kırıku neşreder 

FLi - TOKS, tahta kurusu, P ire, 
sinek, sivrisinek, güve, karınca, 

ha man1 böceği, vesair bütün ha
şarata karşı kat't bir tesiri haizdir. 

Accntalan: EllR~;NŞTl':IN ve TOLF.DO, lstanhul 

A.tı l';ırlııak 1 lan birinci kat, Telefon, l<L 775 

• 
lok ııa ~elırenıanetin~en 

Ankara'da inşa edileceK mez
bahanın 102843 lira bedeli ke
şifli zebih salonu, kanalizas
yon, dahili su tesisatı, aptesa
neler, gübre deposu, mandıra, 
ku yu, su deposu, memurini
kametgahı aksamı yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarfla mü-
nakasaya kanulmuştur. Talip
ler in yüzde 7,5 teminatı mu-
vakkate akçası ve teklif mek
tubu ile birlikte 26 agustos930 
salı günü saat on beşte encü
meni emanete ve o güne kadar 
şeraiti f enniyeyi öğrenmek 
isteyenlerin emanet fen. işleri 
Müdüriyetine müracaatları. 

Manisa vilayetinden: 
\'i!Ayeı sıhhı) esi , 1 ki' osu otuz dokuz iırı kiı aıeıı aıahımaıeae ttze. 

rind ., 2700 liralık kının mubayaa dilecekr • \lunaka a mUdded 16 afuı· 
ıos 930 cumartesi güııtı sut dokuza kadardı' Jcrafıınl anlım:ık iıtcyenle
rln şloıdld ı Vı yet sıhba, mildur!Ugtlnc mllrıcaatlın llAn elunu 

Maaril ınü~~rlü~üo~en: 
Kiltuph n tere mukte J 17 çeki odunun iO • 8 • 930 ıınhln• mUsad!f 

çarıanbı günü saat > buçukta ıha e ini ası mukarrer bulundugıından 
ı.Jlplerl.ı yevmi m ·ıku la lomısvo ıa mtlracaatları lltn o1 •-cıur. 

Küla~ya~a 6. No. J. EF. MP. ü~ürl~lün~en : 
Azami mllcd arı Erzakın cinsi 

IS~ 

ı.ıooo 

500 
ll<J(IO 

1\JOO 
,,()0 

1000 

Ekmek 
Sıgır eti 
Şehriye 
Koyun eti 
l'irinç 
Hulı:ıır 

Sade 
500 Ze ·tin yağı 

5000 Kuru la ul va 
S()()ll Nuh ut 
.1000 :\1 rcimrk 
80l~l Soğan 

SlMlO 1 aıat.; 

1 » Kuru bamya 
1000 Toz şekor 
1000 Kuru ıizum 

1000 Ke,mc ıektr 
' l Çay 

Mlkdarl 

1!\00 
1000 
500 

1500 
3000 
3000 
1000 
3()(~) 

iOOO 
3000 

40 

2\>0 
l'ı!OO 

200 
2000 

Enatın d111I 

Tıız 
Semla otu 
Tile bamrı 

8aılıcan 

Kabak 

• 

Taze fuulya 
Oomıds 

Lıhna 

fşpınık 

Puruı 

Kırmızı biber 
Salça 
Zı:ytln dancı! 

nmıal 

Saban 
Hlrke 
1'bmtlr 

lol.lf~>O Odun J~l Arpa 
1000 Gaz 6000 Saman 
1000 Taze haklı 1000 akama 

Küııhya 6 . 'umaralı jandarma mektebinin bir senclık kırk bir le.dem 
F.rzak Yenı mahrukatınd n Et ;ıe Ekmek lcapalı zarflı dlgcrlerlnin aleni 
mOnakı a;ı 930 ;cnesi Ağustosun 111 lacl perşembe günll ut 15 te Klltahrı 
lleledlye daıre<lnde m'Jteşekkll komisyonda ierı cdılccefınden ıaliplcrlr 
ı·cvmı mezkı'lrde • 0 7,5 ıomlnacı muvıkkıte makbuzlıriyl• lr.omlsyonı teralı 
nımeyl ılmık ve öğrenm•k üzere Mektop mUdHrlılğüne mUracaaılan -· ·--.-.- ·- -
~ı~~at ve i~tiınai Muatenet Ye~aletin~en; 

Bu en" 1-tanlıukla Tıp t3lebe yurdunun F. K T sınıfına wn 
devreli iise \ c ta 1 itibarile buna muadil m ısadd3k re mi vo 
husu 1 mektcplcnlc'l ı zıın olanlardan ve birinci sınıfına fen Fa
kııltc lnirı !·'. K. T. zi.ınrc :ı len ehadctnnme .ılanl n' ın ( ı 20) talebe 
lın~, ku , Tılc'tı niıı ve sı, yatmJ;ı e tut , yurt ı te-uin 

olunur \'c 3)rıca ,e rl ~ JUV).n ıniktard.ı muJven ti nakdiyed~ 
ulıınıırl • 

K1\ '< .ı u ,ıreti ve .ırt, ırı ~ nı rdır 
T 'iplcı d \;ızılarıle muharrer e muv•zzıh nd•e '.rinl 

ı vi ı<tıı..:ılarını .ış ığıdJ be\811 edilen evrak ve ve aıka rnptedt'rck 
n!'l:ı\ rt 15 ~:y ı\l tarı1ıinc kadar do~udan d ğruya ıhiıaı ve içti· 
ınaı lıı:ıvenet \ ckA!ctiı1c gonJerccekicr<lır. 

A Tiı•kiye "ııınhumcti tcbca ından buil'"Jduğaııu natık 
huvi\'et cuzdanı, 

H - l.iseden mezun olıiukların· mu eyyiıı mek.cp şelındetna· 

ınesı \'c tasdıkli ·ııretl, 

C • Tah<il etmiş oiduki.uı mue e<eden ııiınmı, hai ve bare
kctlerinııı mazbut ve kusur<ut. bir derecede buh.ııduğunu müş'lr 

hıısnuhnl varakası, 

D - \ lüteha•·ısıarı tam nasıane heyetinden ı tihsal edilmiş 

ııumunc:ine mııvafık v~ musaddak .esimli iıir kıt'a ; ıhhat raporu. 
(Bu rapor ha tane ba~ tabiplikierinın ınuhriic muhuriu ve mazruf 
olarak tabipler tarafından di~er evraklarile birlikte gonderilecektir.) 
öu hliStanelcr .\nkara, Sivas, Erzurum, Diyanbeklr nümune has
taneleri, lstanbuı Çocuk ha t:ıne,i, İzmir Hursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket h:ıstanclcrinden ibarettir. Buralarda muayene 
olunmak için hu hastanelerin mensup oldukları V.ıliliklcrin Sıhhat 
ve 1.;timal Mua vcnet . ludılrlllklerlııe talipler ıar•fından bizzat 
müracaat olunacaktır. 

I': Sureti aşağıda munderıç Noterden mll$addak velileri 
ıııralından \ e velisi bulunmıyanlann kenıli:erı tarafından verilmlş 
bir kır'a tenhhut senedi, 

F - Dört buçuk altı eb'n tında O~· ndel fotoğraf, 

2 - Yaşları 22 yi geçkin ol unlar ve tah. !lleı ini ve ileride 
mecburi hlzmctlerınl ifay. mani bir hastıılı~ı ve arızası lıuluran· 
lar kabul edilmezler. 

S - Vcklletc gönderllcctk olan mezkl'ır evrak ve vcsaikin 
alındığı tnlipienn gfütcrt!Ccklerl adrese derhal blldirUecek ve mil 
racaar edeceklerin evrakı tetltlk edilerek kabul edı'ip cdılmedlklerl 
kendilerine aynı veçhile tebliğ olunacakttr 

rreah hiitnaırıe Surt>ti 
DarUlfllnun Tıp Fakülte inde tcdri!I 'llcşnıt der lcrl tı.klp ve 

İkmal ederek nıezkl'ır Fakulteden neş'ct eykdikten onr ıhhat 
Ye içtima! Mus\ enet Vekaletinin ırö ttrcceıti her haııgı bir hukü· 
met tabipliğine giderek Uç ene muddet'e tayin olunduğu olu• 
duğıım vaıllede tıusnu hizmet etmcdığl ctmedığim) ven tahsil 
e'nasında her hangi bir scb p e yıırttm ihraç edUdl~ı edild )li 1) 

J11hut yurdu terk eyledııı ( eylediğim ı takdirde . • , , , • , oı>lu 

••• , ..• l!:fendlye hıikô etçc yapılan mnsarlfin 'aızl nuamı ·ile 
beraber lltrazsız kt ve iadesl:ıi mlitealı:.lt, zamin ve ukeff' 
olduğumu nauk i bu senediın tanzim ve mu~arunilryn \ ekAlcte 
I~ kılınd• 



• 
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-·-· At yarışları . ı 
Bak1rköyünde Veli Efendide 

Hl Ağustos cuma ıaou, Hususi Trenler, Bahsi mllşterelı: 
Bu cuma Karacabey Harasının mahsulleri olan taylar satılacaktır. ............................. 

Kriple Maden kömürü münakasası 
lstanbul Adliye levazıın dairesinden: 

lstanbul Adliye dairesi kaloriferleri için bilmunakMa ı_nübyaa 
edilecek 250 ton kriple maden kömurü münaka,uya vaz e<lılmı• 
tir. Talipler şartnameyi görmek üzre her ı;ün A<lliy~ levazım 
memurlLı~una ve münakasayıı iştirak edeceklerin de 28. Agus~os 
'l30 çarşamba gıinJ saat r 5 te Defterdariıkta ııı ıtc~ekkıl komıs · 
yonu mahsusasına mllracaatları ilan olunur. 

lstan~ul ~umrukleri ınu~alaza ınu~urlu~un~e~ 
ı - Gumrıık muhafaza yıldırım nam motorun teknesınc mu

ceddet makine vaz"iye:;i ale:ı! mtinakasaya konulmuştur. 
I! - Şartname sureti mu>addakası komisyon kitabl·tindcn 

ılınacakor. 

3 - Bu işJ yapabileceklerine itimadı ınlıtazıımmın vc,aıki ha

milen ve % 7,5 pey akçesi veya Banka kefalctilc ihale günu 
olan 27 Ağustos 930 Çar~amba gilnü saat 14 tc \1uhafaza mli

düriyccinde hazır bulunmaları 

•••• Bahriyuna ilan•••• 
r 
l ' . / ~ . / ; 

Karadeniz boğazı haricinde 41 "24 •30 arzı şimali ve 29 •O~ • 30 

ı 

tulu şarkide bulunan Fener ifarot gemisi ahali fevkaltde olmadığı 

ıô:dlrde bir haftaya tadar berayı tamir ve ıelY!n havuza alınacaktır. 
1 . 

' " 
I• ' ' 1 

Mezkur geminlıı ayıu mtTl<ilne sabit beyaz ziyalı çlfte ıllyon 

161tereıı Tecıllll Adalet npora muvakkaten demlrlenıcekdr. Fener 

lpret ~misinin tekrar mevkllne konuldu&u aynca ilin edilecekdr. 
t ' 

' 
! ı ••••••••••••••••••••••••• 
i 

Jütün Eksper kursu 
1 1 

'.ı fütün inhisarı U. Müdürlüğünden 
" 1 1 Ortaköy'de Feriyedeki Tütün Eksper kursuna kabul edilmek 

için: '·ı 1 1 ı -Türk olmak ve (1912-1905) (1328 - 1321) doğumlu bu
lunmak; ,ı 
2 - En aıı orta tahııili eksiksiz bi tiımiş olmak; • 1 f 
8 • Tam alhhatli ve bünyesi tütünle iştigale müsait bulunmak 
ve afır cezalan müstelzim cürümlerden ve muhilli haysiyet 
kabahatlerden dolayı mahlrllm olmamak lbımdır; 

• 
1 • 

' 1 İstekli olanlar bir istida ile Galata'da Tütün inhisarı umum 
müdürlütiine müracaat ve; 1 

' ı• 
1 - Nüfwı cüzclaıu veya tezkeresi; 

2 - Mektep p.hadetnamesi; 

ı' 

3 - Nihayet bir senelik çiçek aşısı fllhadetnaınesl; 
4 • Mahalle veya köyü ihtiyar heyetin polis veya jandarma 
dairderinden mu.saddak hüsnühal şahadetnamesi; 
5 • Dört tane fotoğrafı; 
hanen tevdi etmelidirler,. 

Ancak yukardaki şartlan haiz olup ta bu vesikalan ve sai
reyi (23 Ağustos 1930) saat on yediye kadar tevdi edenler ade
di mlirettepten fazla talip zuhurunda yapılacak olan müsabaka 
imtihanına girebilirler. 

Müsabaka imtihanı (25 Ağustos 1930) da başlıyacak ve 
orta tahsil derecesinde Türkçe, Hesap, Hendese, Fizik, Kimya 
ve tabityattan yapılacak ve üç dört gün devam edecektir. 

Talebenin sıhhi vaziyeti idare hekimleri tarafından tcsbit 
: ' edilir. 

Kabul edilen talebe nazari ders günlerinden maada olan 
günlerde muhtelif lmallthaneler ve depolar ve fabrikada amele 

l gibi çalışır. 
1 • Talebeye hiç bir ücret verilmez. 
1 

ı~ Bilalia~nıer istanbul nıerkezin~en : 
Hlltliahmerin yatlık balo;u 21 Ağustoı !l30 perfembc gilnfl akşamı saaı 

tt da Adalar şubeıl tarafından Bflyükada Yat kuHipta verilecektir, Blletlen 
~ Hlltllahmer Adalar şubesinden, 
; htanbul cihetinde ; 

Hlltllıhmer lstanbul m,rkezl, 
Türkiye lf bankuı, 
Ziraat bankuı, 

•. Ertugnıl mağazası, 

. ı Mehmet Khım eczahaneıl • EminönD • 

. ~ 
: 
'ı 
fı 
fi 
ı 

;ı 
ı 

i 
i 
• ' 

Beyoğlu cihetinde : 
Bıyollo Htltliahmer fubesl • lıtikltl caddesi 
Galatasaray Mlllt sanayi sergisi 
Beyoğlu Tokaıliyan oteli 
BUyükdere Tokatllyan oteli 
Beyoğlu Parapalas otelinden alınabiUr. 

Plaıler : Bir çih 5 lira 
Tek hanım 2 • 

Tek Bey 8 • dır. 

ın, ekmek, Ja' se~ze nınnakasası 
~ İstanbul Nafia Fen mektebi mübayaat ko

ı ~ misvunundan: 
ı 1 Mektebin mayıs 931 gayesine kadar ihtiyacı olan et, ekmek ve 
· ı yaş sebzesine 27-7-980 T. vaki olan münakasada hiç t&lip çık
ı ınadığından bu kerre 28-8-930 perşembe günU 11at 14 te kapalı 
l~ 

zarf usullle ihaleleri yapılmak üzre y~nlden münakasaya konul· 
muştur. Bu iş hakkındaki şartnameleri görmek iJteyenler cumartesi, 

pazartesi, perşembe günleri mektebe ve münakasaya iştirak cde-
1 ceklerln de ihale günü temlnau munli:ate makbuzlarlle muayyen 

saatta komisyonumuza gelmel!ri. 

Manisa vilayetinden: 
Vlltyct ilk mektepleri için 1910 lira kıymeti muhammeneıtnde 13 kaleıa 

.vrakı matbua münaknsava konulmuştur. 
Münakasa müddeti Ağusıosı.n 16 ıncı cumaaıesi gttnu saat 10 ı kadardır. 
Evrakı maılıua numunelerini görmek ve milnaka.a şeraitini anlamalı: 

1 l!ıl<en taliplerin !\la ril müdüriyetine ımiracutluı illn olunur. 

- -· 

--~ 

. ' . , .. "'' 

YENi Ford karoserilerinde görü· 
len en mühim noktalardan biri, 

1stihsal ve tevzide icra kılınan tasar• 
rufun, kıymetin arttınlması suretile müş· 
terilerin menfaatine sarfetmek hususunda 
ıFord'un takip ettiği usul neticesı olarak 
fıatı arttırmadan mevcut evsafına yeni bir 
zarafet ilave edilmiş olmasıdır. 

Filvaki yeni F ord karoserileri, yeni 
1Ford'u daiina tercih edilecek ve seve seve 
kullanılacak bir araba kılan evsafından 

biri.ıJy. Zira.: bu gördüğünüz zarafet al· 
tında arabaya hayat veren ve belki sizin 

" daima mechulünüz kalacak olan ınihaniki 
aks1mıda ucuz fıath bir arabada kat'iy· 
yep görülmemiş mükemmel malzeme ve 
misli namesbuk yeni mihaniki usuller 
vardır. 

IF.ord'un zirdt' kısmen tadat olunan 
evsaf ve meza ya, b\,I arabanın yük.sek kıyıne· 
tin~ şahittir:.tamamen takviye edilmiı dört 
tekeı:.lek üzerinde mevzu sessiz frenler .. 
Muzaaf te.sirli dört Houdaille Hidrauı1< 
ques amortisörleri ·~· Kırılmaz tripleks ön 
caftU ... Muaralı ve bilyalı çok mıktarda 
y.ata.k ... dökme demir ak.sam verine iyi 

Linco1" 

-· 

imal edilmiş çelik aksam . . • Aliniinyum 
halitasından pistonlar . . . Chromo silicoo 
halitasından mamul supaplar .... Kromlu 
çelik halitasından yapılmış transmisyon 
manivelaları ve demir kollar.. . . 3/4 bü· 
külmez arka dingil . . . Kat'iyyen paslan· 
maz çelik fenerler, radyatör siperi, dingil 
başlığı ve kapaklan . . . Kapot zırhı .•. 
radyatör kapağı, gazolin hazinesi kapağı 
ve arka lambası. 

Ford arabalannın tarzı imaline fev-··• kalade dikkat ve itina edildiğinin başlıca 
delili otomobilin hayatı aksamının ölçü 
sisteminde yapıJan uzun ve dakik hesap· 
!ardır. Mesela pistonlar, 3 1/8 pwı . ola

. rak tayin edilen kutra ·bir pusun binde 
biri derecesinde yaklaetınlmıştır. Piston 
kollannın uzunluk toleranm bir pusun 
on binde dördünü tecavüz etmez. Her 
krank mili gayet ince muayen~ tabi· 
dir. Bu mil motôre takıhnadan _eieJ 174 
muhtelif muayeneye catf tatıılw. Bu 
muayenelerden tiir ~ b1r pumo binde 
hm, bazıları ilci binde bhi .., dfğe1' bazı. 
lan da cm binde ~!.od- liİr t.oleraıaa 
W.hilindo ADllu. -

röRO MOTOR CoMPANV 

• l 

i 

SEYRİSEF AİN 
J\1eri...cz .ı\ce:ır., {;:tl!tl kop·. 

basınd,_ Bcvtı h 2J61 ~u'ı · 
ıentesı: Mahmudiye l bn altın 1 ı 
lstanb u l 7 40 

lSKENl)ERİYE 
sür.at postası 

(Cumhıım er) \apuru 15 ağustos 
cuma l Jdc ;aıata rıhtımından 

kalkarak cuınartcsı sa hı hılzmi· 
re ve akşsmı lzmirrfen kal· 

karak pazartesi lskendcriyc'ye 
varacak 'c çarşamba İskcnde
riye'dcn ka:karak izmire 

uğTayarak !star.bula gelecektir. 

Trabzon ikinci 
postası 

[Anl,arnl vapuru 14 ajı;ustos 

Perşembe akşamı G•lata rıhtı

mından kalk:ırak ZonKuldak, 
lnebolu, Sinop, S1msun, Ünye, 

Fatsa, Ordu, Gıresun, Trabzon, 

Rize Hopa'ya gidecek ve dönüşte 

pazar iskelesilc Rize, Of, Sür
mene , Trabzon , Polathane , 

Görele. Giresun, Jrdu, Fatsa, 
Samsun, Sinop, İneboluya uğ-

rayarak gelecektir. 

Mimar ve insaat • 

mühendislerin: 
İdare inşaat heyeti fcnni 

yesindc (13eşhin) kuru~ asli 

maaşlı bir mimarlık münhal
dir. Talip olanların Ağustosun 

14 ne kadar ~ahadetname 

ehliyetnam~ gibi vesaiki res

miye ve mutebereyl hamilen 

blr kıt'a fotograflırile bera· 
ber idare le\ azım mııdürlU

güne müracaatları. _, -----
TH~:o Rı<:PPEN 

VAPC'R ACENTALlGJ 

İsveç baııdra!ı ( BRITT MA· 
R1E ) vapuru 14 Ağııstusta Ka
radenb:den mm asaletle Anvers, 
Amsterdam, llaııılıoıırg ve Bal
tık denizi limanları için emtaai 
ticariye tahmil edecektir. Fazlı 

tafsilAtiçin Galara'da eski Loyd 
hanında Thıo Rcppen ve kom· 
pani vapuru acenıalığına mıira· 

.:aar. Telefon Beyoğlu 2274 

rsADIKZADE BiRADERLER 

VAPGRLARI 
MERSİN MU. TAZAM VE 

LÜKS PUSTASI 

Füruzan 
vapuru 14p b gun!I 
Ağustos erşem eakşamı 

Sirkeci nhtımından hareketle 
(Çanakkale, lzmir, Klllllk, 
Bodrum , Fethiye , Antalya , 
Mersin) lıkelelerlne azimet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide M•y
menet hanı altında acentalıtıaa 
mOracaat. Telefon:l•tHbııl 213::. 
.................. 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz po.stası 

SAMSUN ıa ;.a/u~~~. 
ÇARŞAMBA 

akşamı Sirkeci rıhtımından hare 
ketle Zonguldak, lnebolu, Samsun 
Ordu, (,ıreion, Trabzon, Sürme
ne ve Rize) ye azimet n avdet 
edecektır. 

Tıfsillt için Slrkeeldo Yelkenci 
lıaıuııda lelin acenıetlnı müra· 

cut Tel lsıanbul 1515 

TAViL. ZADE VAPURLARI 
Muntazam Ayvalık poftaıı 

Selamet 
vapuru her Per
şembe ak4aını saat 

ı . de Sirkeciden hareketle Gelibolu 
Çanakkale , KUçıikkuyu , Al· 
unoluk , Edremit , Burhaniye 
ve Ayvalıta at:lmet ve avdet 
edecektir. 

Yolcu blled vapurda da verlllr. 
Cuma ıktaını Edremit 

yolcuları trene yet\ştlrlllr. 

Adrl!ll : Y eınlşte Tıvilzada 
biraderler telefon lstınbul 221 O 

......... Betlktat ~ı-..... 
mtislimler de ılınır Hum;! ders 

tc verilir. Akaretler 62 ~ 

Hilalıahnıer 
bakıcı mekte 
düri yetnden: 

Mesleğe aşins ha 
hemşire y.:tlştirmek 
genç kızlarım,z11 çok Ş 
istikbal ve hayat .h 

mektebimiz talebe kayıt 
lesine başlamıştır. Ta 
detl iki sene dört aydı 
belerin iaşe v~ ıtbasla 
feri ve oep harçlık!an 

tar•fından temin :dlllr. 
tartları haiz oıanların 

15 eytole ka<l.ar nüfus ı~ 
hüsnühal varakası ve Ş 
namelerile Aksarayda 
caddesinde mektep id 
cumadan mada her gnn 
caat etmeleri lılzımdır. 

ı Türkiy.:: curo 
tabasından olmak. 

2 • 18 yaşından k 
)'aşından bllyUk olmama 

3 - ~ıhhııti tıım oırnıık 
mJayene me~tepte yapı!I 

4 - Mllteehlıil bulun 
evvelce teehhlıl etmiş ~e 
mıt ise çocuğu bulunma 

5 - Orta tahsili ikıll.ı 
ler l!Dtihansız kabııl edili 

6 - lık tahsili veya 
muadil tahsili oıanlaT '" 
tAbldlrler. 
7-Tah•ill terki halinde v 
beş senelik hizmeti mecb 
ifa etmediği taktirde 
masrafını tediye edeceği~! 
lı:Atibl adliden musadd .. 
taahhUtaame vermek. 
~~ • a:::~e~:::=::~:~ 
~ ·-••=ı im~ 

l' EML11 ve EJT!M 
B!NUSI 

Sermaycıl 20,000,000 Tıirk 

hıdyıı akçeleri 754,000 ~ ' 

EMLAIC ve iNŞAAT uıeti" 
müsait şerait ve mutedil 'ı~ 
Para ikraz eJeı' 

Bil'uınum Banka muaıııel 

lsıanbul şubesi: Bahçek•P' 

Telefon lsıanbul: 3912 

~~~-~ı=ı=~ 
ıtıınbul 4 Üncü icra nıelll 

dan: 
Açık artırma ile paraya çe 

1 gayri menkulün ne olduğu: .Mr .ili 
lit han.esi maa ana bir bap • 
ne. Gayri menkulün bulundııitl 
ki mahallesi, sokağı, numara••~ 
tada Hacıama m. Çeıme me~ 
14, 16 No. Takdir olunan 
5000 L. /.. 

Artırmanın yapılacağJ, y<I• iJI 
ıaat: lıt. 4 üncü icra dairesinde 
930 T. ı. 14 ili 16 ya kadar. ~ 

1 - İşbu gayri menkulün 
şartnamesi 21/8/930 tarihirı.d~ 
ren 930-221 No. ile lst. 4 üJl ~ 
dairesinin muayyen numarası" 
kesin göre bilmesi için açıkt:~·ıtı' 
yaı:ılı olanlardan fazla malu 
mak isteyenler, işbu şattnamef 
930-221dosya numarasile nıcfll 
mizc müracaat etmelidir. . ~ 

2 - Artırmaya iştirak içtn. 
da yazılı kıymetin yüzde yed• 
nat ı:österilecektir. ııl' 

3 - Hakları tapu sicilile ~ti 
mayan ipotekli alacaklılarla d•~. 
kadarların ve irtifak hakk:' sa f,ll 
nin bu haklarını ve hususile 
masrafa . dair olan iddialar~":
ilan tarıhinden itibaren yır bit~ 
içinde evrakı müsbitelerlle rl _~ 
memuriyetimize bildirilnıcle ,;&", 
eder, aksi halde hakları ta~u ııı f' 
aabit olmıyanlar satı~ bedel•" • 
!atmasında hariç kalırlar. rısı'~ıJ 

4 - Gösterilen günde artı ~. 
tfrak edenler artırma şartrı ~ 
okumuı ve lüzumlu maHlm•~~ ~dul 
bunları tamamen kabul etmı;,,JI"'~ 
itibar olunurlar. Üstünd~p 
gayri menkulün bedeli ~ . bİI' •- •• 
rilmezac gayrimenkül ikinCI e '" 
ma ile aatılır ve bedel farkı ~e. .~ 
rum kalman yüzde bet ı.ı.. ~ 
zararlar ayrıca hükme hacet d•" i.r. 
sızın mcmuriYcttimizcc aııcıfıtcr' 
sil olunur. Beş numaralı ııç 
şart tahakkuk etmek kaydile 11~u 
bağrıldıktan sonra gayrı. ~~ıır· Ş' 
çok arttıranın üstünde bır• eri ~ 
tahakkuk etmezse arttırııı• g 1uJıı' kılıp alıcı taahhütlerinden kur 

·~ teminat ta kalkar. ,,. ılıl 
5 - Artırmanın birinci ve,-ıe 

olmasına ve gayri menkUI• ~r 
eden kanuni hakka ve satıŞ•" __ ...,,.
göre dlfer gartlar. . . .r«"' 

Artırma 2 İncidir • 1 ·~~· 0 d1"·...,... 
ela en ziyade veren 200o. ".ıe --· 

ikinci artırmada en %1Y• ~jjt~1 
nm üzerinde bırakılaca:ttı~· şretİ ı1' 
kim vergi, Belediye vakıf '' ti" 
teriye aittir. el• ıö•1 

•" 
yazılan emlak yukarı 4 a~,u .. 

len 4/9/930 tarihinde lal; bu iJjll r"' 
ra memurluğu oda11nda '' e•• dal 
gösterilen artn·m.ı ıartnaın 
ıind1> satılacağı ilôn ohıııur· 


