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~sn aima ayni pren-1 
sipler üzerinde .. 
1340 senesinde Reisicümhur ' . 

0 
azretleri Trabzond<> irat ettı-

~ıl i bir nutukta demişti ki: 
.e~ "Benim için bir taraflık var
' ~ ır. Bir tarafını. O da cümhuri 
d•rt?ct taraftarlrğı, fikri ve içtiınaİ 
n ,ı 1nkılap taraftarlığı ..• Bu nok~ 

da Y.eni Türkiye camiasınd~ bır 
b• ferdı hariç tasavvur etmek ıste

llliyoru 
- . m.,, .. 

U~ Y ıne ayni senenin 20 Ey ICılun l<t'lhl Bey meb'uslar arasında • Muh11llf v• muı•afılılar bir arada • Fethi &11 Yusuf Akçora &11 il• lronuşu11or. 
k·11 d~ Samsun belediyesinde söyle
k 1

1 
dıkleri bir nutukta ııöyle buyur· 

ır· ıııuşlardı: 
~ "E k e '1 . sas umde, memle et v 
; 1 lllılletin hakiki selamet ve saa-

1 detini temine çalışmaktır. Bu 
·,ııl ~aksada isal eden yol, bence, 

FethiB. akalliyetlere m tlak 
•• 

'ti b~.rdir ve muayyendir. O ~a 
o"fl ~U?nhuriyeti takviye ve tarsın 

1~ ~1~a.~~~1:e~i:~y~v~ç::!~~~ dikkate şayan beyan&tı !. 
ılf Yolunda milletin azimkarane ve 

Meclis Reisimizin mü'1im ve 

e ııı~vaffakiyetle yürümesini te- . . 1 e, ll_lıne delalettir.,, Gazi Hazretle- ''B c .. h . t H lk Fırkas na me bum * rı ayni nutkunda bu yolun yol- en um urıye a ı . nsu 
culan arasında mülahaza ve ted b. • h f d . bbirl~rce fark olabiI;ceğjnden ve bu mensu ıyetı ffiU a aza e eceX-ınJ .. '' 

ahis ve fakat umumı hedeften 5 
na~~rları ayırmamak lazmıge~~
cegıni işaret ettikten sonra şoy "Cümhuriyet Halk Fırkası-
1e devam etnilşlerdi: nın takip ettiği yolun ve is-

"Bugün muayyen yolun meb
~einde bulunuyoruz, henüz mü- tihsal ettiği neticelerin mf 
lahazalara tesir icra edecek ka- ıı·s rnu··11akaşaları esnas~n-

, dar mesafe katolunmuş değil- •• • 
dir. Noktai nazarlar lüzumu de- da daha ziyade tehtlrÜz 
rece vuzuh ve isabet kesbetme- .. __ ,-v 
lidir. Ondan evvel tefrika fikri, edeceği muhakkaktır .. ,, 
alelade bir fırkacılıktır ki mem~ 
leket ve milletin huzur ve emnı V"" P. H • 116 l• 
Yet şeraiti henüz böyle bir tef- ~azım Şe z.nın lYl.eC ıs 
rikaya yol açmağa müs~it değil tekı· vazı·yetı" ne olacak.? 
dir, Efendiler. Böyle bır zama-
nın tabii olarak hulülünde alma .. .. . . . . . • 
b·1 k ziyetleri bugünden i- Buyuk Mıllet Mechaı Reısı Kazıın Pı. Hz. 

ı ece va h d ki d . 1 . d fade etmek nazariyat hatırı için ni dün Dolmaba çe sarayın a aıre enn e BiJ11ilk Millet Meclisi Rebi KAııaı Paşa 
ıııemleketin vahdetini ihlalden bir muharririmiz ziyaret etmit ve yeni fırka- Hazretleri mesai bilrolarınd11 .. 
başka bir netice veremez!,, nın teıekkülü hakkındaki fikirlerini aormuı- ın. ı,ıe bu cihetl<o Cümhuriyet Halı. F1Tka11nın .,.,.. 

Bu ifadelerden sarahatle an- tur. Muharririmiz P,. Hz. nden soruyor: ni tet•kkiilcfen memnun olD".asmı tı.bil .aönnek llzmı 
laşılıyor ki, bunda". a_ltı sen_e e.v - Paşa Hazretleri, yeni fırkanın teşekkülü gelir. 
Vel Gazi Hazretlerının yem bır tam olmadıbih ve programı neşrolunmadığı "Serbest Cümhuriyet Fırka11nın yüksek Cümhu-f k riyet prensipleri ile Halk Fırka11nın umdeleri ara-
ırka daha vücude getirme ye- için şimdiye kadar beyanatta bulunmayi ar- ıında tam bir mutabakat vardır. Yeni fırkanın bll-

ni bir tefrikaya yol açar, yolun- zu etmemiştiniz. Bugün, gazeteler, programı hassa iktisadi eıaılan ile Cümhuriyet Halk Fırkaımın 
daki hükmü, muvakkat bir d-~~: neşrettiler. Artı~ yeni ~ırka hakkınd~~i fi~i~le- bu huıuıtaki icraat ıiıtemi ara11nda ehemmiyetli 
reye münhasırdır. İşte .he.r ~ozu rinizi öğrenmek ıçın ncada bulunabılır mıyız? farklar vardır. Programdaki maddelerden bir lumu 
t b 1 da ıesaalara değilJ ıtrf hükümet icr•atına ve memur .. 
anı vaktinde söylemesını ı en, Kazım Pş. bu suale cevap olarak demiştir Jarın tan:1 hareketlerine taalluk ediyor. Biltiln bun-

her teşebbüsü tam zamanında Jar Mecllıte bittabi milnakaıa olunur Ye hakikat te 
alan Büyük Xeis, şimdi o za~a ki: _ Mecliste bir muhalif fırkanın mevcut olmaaı tezahür eder.,, 
nın hulül ettiğini, Hl.yik ve cum demokrasinin inkişafı için lüzu~~ ~i~ adı_mdı_r. Bu - Yeni fırkanın teşekkülü üzerine şahsi 
huriyet esaslarına dayanmak oebeple yeni fır.kanın memleketııruz ıçın faıdelı ola- vaziyetinizin ne olacağı hakkında süal somıa-
.-ıtile bugün vücut b~lac~k o- cağını ümit edenm. mıza müsaade eder misiniz?. 
lan yeni b!r fırkanı.n, sıyası h~- "Mecliste müzakere ve münakatalarrn talııiyata - Ben Cümhuriyet Halk fırkuma menıu-
Yatırnızda bir inkışaf ve teka- intikal etmiyerek ilmi bir mahiyette cereyan edec.,. bum ve bu menıubiyetı• muhafaza edece~im. 

· · · f d ıo.ıne her iki taraf liderlerinin yüksek talııiyetleri • 
lllül safhası arzedeceğını ı a e 8 Mecliı müzakerelerinde ve Mecliı riyasetine ait 1 
buyuruyorlar. . zamandır. meselelerde bitaraRı"ı muhafaza etmek vazi-

B . .. k R . . b görüşlerın- "Cümhuriyet Halk Fırka11nm takip ettiği yolun f d• . ıs k I d uyu eısm u y . . tih 1 ettiği neticelerin Meclis milnakaşalan em ır. Dahıli nizamnamemiz ve anun ar a 
de büyük bir isabet va_r~U:: ·em :;0~:ın: daha z.iyade tebarüz edeceği muhakkak- bunu teyit etmektedir.,,. 1 
fırka karşısında Reısıcumhur ... ,,,,, ........... ,,,,,, ••••••••••••••••••••••• .... •••••••••••••·,,.,'tJ,,,, •• ,,,,,,., .... ,,. 1 

liazretlerinin vaziyet ve kanaa- J •• •• •• t M. /r.f l"T k ·ıı 
· ti hakkındaki ifadel~rini. --:--m~- f 80 8 UÇ U 0 C U 0 0 8 mi Z a.ar J t' e 1 
'elenin ruhuna taalluku ıtıbarı- • k • d • 1 

, 1e-aynenyazıyoruz. . verıJme Üzre )f Düngeldlvedoğrac11 1 

Gazi Hazretleri diyorlş.r kı: • • Y.alovaga gitti 
"Resmi vazifem dolayıı;ile k Ai'T d ğ k b 0

} l k İ 
hen bugiin Cümimriyet Halk Küçii brı a ına mu a ı o ara rana 
fırkasının umumi reisliğini fi- cenuptan bazf arazi verebileceğiz.. Millet Mekteplerine ehem· 
len ifa etmemekteyim. Reisi- mlyet verilecek, bu sene 
cümhurluk vazifesinin hitamın AX-rıdağ şakilerine karşı yapılacak müşterek muallimler arasında 
da, bizzat teşkil ettiğim Cüınhu h T h tebeddülAt yok 
riyet Halk fırkası reisliğini fi- tenkil hareketi, planı ah randa azarlanıyor~. Maarif vekili Cemal Hlisrıü B. ka-
len ifa edeceğim, tabiidir. ANKARA 13 (Milliyet) - lemi mahsus müdürü Cemil B. ile 

Büyük Millet Meclisinde ve İ fı'J"ı teşrlki mesai teklifi- birlikte dün ııabah Ankaradan gelmit 
· · d ·ıı · rana h 1 ve Pendikte trenden inmiştir. 

ınıllet muvacehesın e mı et ış· . noktal. nazarımızı mu te · · · 
lerinin serbest münakaşası, hüs ~z vte bugu'"n Tahran sefareti- Vekil Bey, kendi11nı kartılayan 

.. . h'b' ti . f VI no a . Maarif emini Muzaffer, Darülfilnun 
~u ruyet. s~ ı ı za enn ve kır- ıniz vasrtasile tran Hüldlmetıne emini Neşet Ömer, Edebiyat fakill-

1- rkl lider bir arad.ı 
l&m•' • Paşa t•e Jlethl Jf( • 
2- ı.•met Pş. fethi Beyi 
teşyi t•dlyor .• 
3- lkl fırkanın umumi 
klltlpleı I Y nloııada Saffet 
ı•e Nuri Beyler .. 

vat kabul ediyor 

Sulta 
Tahsin PaşCJni11 

No: 4 

amit 1 
Hatır1Jtı.. -

..... '"' sn, 

( Tercüme ve lktlbaa 
hakkı mahfuzdur. ) 

Padişah ne yer, ne içer, nere
de yatar ve nasıl çalışırdı? 

G~celerl paravan arkasında ~auapçıba.,ı· 
ı nın Sultana okuduğu romanlar .. 

1 
HünkAr yatağa girdikten son 

ra esvapçıbaşı İsmet Bey veya
hut Hacı Mahmut Efeııcli veya-
hut mabeyinci FAt1in Bey para~ 
vananın arkasına oturarak ma
beyin mütercimleri tarafından 

1 tercüme olunan romanları okur 
!ar ve Hlinklirın uykusu gelino 
yine Hünkarın emrlle dışarı çı
karlardı. O vakit yatak odası
nın kapısı içerden kapanır, oda
nın dı§ tarafında ve kapı önün
de bir harem ağasile bir boşnak 
tüfekçi yer yatağında yatardı. 

Sultan Hamit geceleyin mUs
tacel bir telrgaf veya tezkerl" 
geldiği zaman kendisinin uyan 
dınlınasına müsaade etmişti. 

Tabiidir ki bu ınes'~liy~ti o tel Sull•n Hamil muag-"~d" 
graf veya te?.kereyı gonderen d a dl 

·· 1 k ·· · 1 u e yor .• zat goze a ara ona gore ınıa ı . . . 
1 ederdi. Bu takdirde yatak oda- mabeyıncı veya başk!tıp yatak 
sının kapı dışında uyuyan ha- odasına girerek paravana arka· 
rem ağası kapıyı vurarak Ab- sından iradeyi telakki ederdı. 
dülhamidi uyandırır, kağıdı tak Abdülhamidin yatağı meyillı 
dim eder, kimden geldiğini söy ve yüksek olduğu için Padişah 
!er, Hünkar arzu ederse veya paravana kanat~armın ittisal 
cevap vermek lftzımgelirse nö- nokta~ından görünerek konuşqı 
betçi mabeyinci yahut başkatip du. Boyle gecelerde de Abdülha 
celbolunurdu. Bu gibi ahvalde (Lütfen sahife;ı.i c;eviriniıı) 

Fırkadan niçin ayrılmış ?.a 

Yeni fırkaya geçen Haydar 
Bey ile karşı karşıya ... 

Haydar Beye dUşen 
uazif e : C. H. Fır ha
sının beledlyecllllJlnl 
tenkil değil, kendisi
nin Ankara belediye
sindeki icraatından 
dolayı yapılabllece/1 

tenkitler" cevap 
vermekti •• 

alann '.çtıh.atJ_:u:ını ortf aytla . 0 : tevdi edilecektir. tesi reiai Kaprillil zade Fuat, İzmir 
yarak mılletın. alı men.':.~ erını Ağrıda. meselesi hitam bul Maarif emini Fuat, Talim ve terbiye 

Haydar B. ne ıöylGyo• 
ve biz ne diyoruz ?. aramaları, benım gençlıgımden- d k gı T""rk İran hudu· heyeti azasından Avni. Muhtelit mü- Fethi Bey dÜJl 

bbe. ri .aşık vde. taraftar olduğunı duu tatanshı~honerdia_liruken-hududumuz badele komisyonu müıavirlerinden Mltat B. Jer ve diğer bazı zevat ile /d • Sabık Pariı aelıri Ali l'ethl B. 111 
ır sıstem ır. dahilinde kalmasını istediğimiz birlikte P<ndik iskelesi yanındaki ga- ge 1 tc,cbbüıile ortaya çılran. 8CTbcst ~ Ytınl fırkadan Ha11dar lJ<y 
J'.?"effi;?uniy~tle görüyorum k~ Küçük Ağrı yerine trana Cenup 

1
1 zinoda bir ıaat kadar oturarak muh- mhuriyet fırkasına ilk ğircnlcrden ta il . layık _cumhunyet esasında yenı tan arazi vermemiz teklif oluna telif meııai Uzerindc hasbihaldc bu- --.. tanbul meb'uau Haydar B. Halk fır· ;:~ıb crın •lırl'.11 ve tkti":"dl buh-fırka ıle beraberiz. Zaten benim ktır lunmu tur. Cemal Hüsnü B. serbest; Yeni fırka aka/llget- kasından niçin ayrılmak istedi~! hl 1 e~:e h~~edılecek l1lcrın en mu· 

• • h atta b' t flı J k ca · Cümhuriyct Fırkası hakkında kanaat· ı l h ı ve yeni fırkaya ne gıbl esbaba hına- mf er ır. aa:ırrufat yapılarak, ıs 
sıyası ay _ ır ara 0 a!"a Ag·rıda ı·hata tamamlanmıs · ere •r "'uhad0 feş ra atın "nüne ·ı k . 1 - - ve mtital. easını aoran hır muharririmi- oı:. .,... u - ~':' _dah.il o~k arzus.u?u izh.ar etti- ık ,. g_eçı ere vergı -
daima radıgım ve arıya agım addedilmekle beraber yalnız bir ze dcmıştir ki: rlkl DleSa/ge amade· gını dun hır muharrırımlze ııııh ede Y olduj!': hadde _indiril bilir .. Za 
temel budur. . ~ Udd geçidin daha tutulması lazım 1 - Ymi Fırkadan çok memnunum 1 rek demi tir ki: ten, pek agır vergıkr lrdt temın et 

R 
· · ··mhur b~luncJ um m et d' çıı kü b kk··ı- u d . · bulunııyor 1 mcz. İradı mahveder. Umumi h r eısıcu d t ,. gelmekte ır. n u teıe u un v cu e getıril- • - Cümhuriyet ve demokraa·ı ye h tak dd"' ' l h R .. -· h rlu~un uh eme ev·,ı · c··mh . H lk F . - e a um eutn ne erin es:ıba., 

çe eısıcuın u . . 'feleri Bu geçit İran askerlerile müş 1 lirh Kıtaatı Ağrıda mesı u urıret a ırkaaı teşkı- ni fırkanın umdclcri demektir. Hatta na nazarnn Balkan harbındal' evv 

h
eyillkec' ~ıttyüksl ek vveeo~:,yu;~ ;ı~~alara tereken tutulacaktır. Bunun için . ••. 1 latı?'.n daha uyade kuvvetlc~meaini, Serbest Cümhuriyet J<ırkaaı Reisi b ıı, o iddiadayım ki Cilmhuriyetin Türkiycnin umumi ıcrvetı 20 m'l 

m e o an d .. k h ki ve Suruça gelen muhtelıf aşıret e~kiıınden dalıa toplu ve mutesanit Fethi Bey dün akşam Uzeıi motörlo tekemmülü için bir mebdei tarih ara frank hesap edilird · İlk b t 
1 

y ' 
ka Adilau. •• bitarafane ifa e e- Tahranda muştere are t ve köy heyetleri tarafından pek ~r ~ale gelmeııfnı temin edecektir. fchrimiı< gelmiştir. mak lazımgelirse bu, muhterem takriben 25 milyon ııi".a olaraku 1~~,~~z 
ceğ!m •. için bir pian hazırlanıyor. samimi olarak karşılanmıştır 1 u ıtib~rla ye~ı Fırka Halk FırkaSI- Hareketinden evvel llaşvckıl ta- Fethi B yfendinin vücude getirdi"i kuk etmi,ti o senenin iıtikr 

Gorlililyo ki, Gazinin bun an ~~ş İbrahim Tali 8. Müfettiş Bey Suruçta kendileri-! nı ~kvıylc ~1'.111~ o~ae~ktır." ı n;ct Paşa !lazr_etl rinı. ~oşklert!'de t şekkiıl olabilir. Çilnkil bu bllyİİk dan ıuırfı ~azar ediline vergin~:·~ 
•ene c.•rcl ıovlediği sözler le beş gun S t U fada . f 

1 
.. . . . cma usn. · vrupa ıcyaha- zıyarctle hır muddet goru mUsleılhr t ebbus hakikaten bizde Cumhuriye mııml irada nisbet" y1.ı d ik 

•vve: ıoyl !eri arasmda, ruh ve uruç a ve .. r . nuı etra ını o an yuzlercc kışıye 1 tındcn vaz geçmıf v Yalova kaplıca- Köşkten lomct P §" ile birlıkt tc tekcmmUlildil d d B ı z e ~n ı de 
?"it r hi bır far· yoktur: URFA. 13 (Mıllıyet) - ~ı- beliğ bir Mtabede .bulunmuş, 1 ~;:nı i~tiy9:c ~fı g<ir~gıi için Vi çıkmıslar ve • urudilktc • r Muhtolif vecl"r; rle gazcı lere va- ~1~~%~ :a:fdatı, ~ft~~ d~~~k?•:I 1'; 

llaınıa • vr rırensipler lizcrinde... n'ncı' umumi müfettiş İbrahım kendilerine hiıldimçtc karşı bor gı mesınc uııım mamıştır. eılerın s kar k I <thi Bey ayrılmı ki olan beyar!dtım da bu eıasatı da- dikkate .ılınrıııa 325 . İ M k ld ki , "f • 1 Vek!J B. Yalo•aya tedavı için ı'.t v• " ı ·obı le k lı<•lardan har k lr k • senesı ta ı k ı•lcrde' t ., rıne baş;ca m a- Talı' Be~· İstanbuldan Adana.- clu o u arı vazı eyı an atmış. m kte oldu nıı orada ne k d d'J . t' y d T h . B una tcyıt ctmi ur u una yakındır. Halbuki dcvktıı d .., J • A d k h' • • 1 ~ . • .ı ar a. e ı mı~ 1!" anın a a sın ey var E k" r k 1 . varidat bal d • 
evam c .. ce ~· , Halep tarikile Arap pınarına ı- trr. rı:ı sa a at ve ızmet ıçın l•cağı hcnilz malum olmadığını Ya-ı dı 's ı ır a, Vd< eıtıgı um clcrın hiç . mem . arın an olan Rumeli 

Sıırt Mebusu k Stıruca o-elmiş, istasiyon ( Mabadı beıinci aahifede ) (Mabadı be,şinci sahifcd~) ( Mabadı be 'nci sahifede ) hirni tahakkuk ettlr•m=• tır. Bu- nın zenrı" vılfıyctlerini Suri eyi. 
MAHMUT ,nere. " nun için ayrılıyorum. Billıa.sa (Mahadı heı;iııci sahifede) 
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HARİCi HABERLER •• 
;.....-.:::--ııliiiiiıi~ Iraktaki Kürtler ne istiyorlar? Asi er 

Suriyede muharebe başladı.. -------
Cemiyeti Akvaına müracaatla yeni birtakım . . Jngllizler Jbrahlnıln kuvvetlerini imha 

etmek l11tlyor •• metalipte bulunuyorlar, telgraflar çekiyorlar Ağknıneteklerınde kıtaatımıza son hır 
vapmak isteven şakilerle 

Muhtariyet mi A.m~rlkada Hindlstanda bir müsademe oldu 
-- Kuraklık var.. Şimal hududu Şakiler kıtaatlmız ve miHs kuvvetleri ta 

Irak lsliklAllnln dan hezimete uğrahlarak büyük zayı 
dedikodusu.. Hububat bu yüzden Asi kabilelere karşı tart ve takip edilmişler. Maktüller arsSl 
İngiltere ile 1rak arasında aktedi- yanıp kavruluyor hareket.. şakil~re kumanda edenler vardır 

len muahede bir çok dedikodulara W h" t 12 (A A ) ERZURUM, 13 (Milliyet) - Gerek müsademenin 
yol açtı. İrakta bir takım ckalllyetler . ~· ıng ~n, · :. .- PEŞAVER, 1_2 _A. A.-: Pe- İran eşkıyası Iğdır mıntakasın-1 ve gerek krtaatnnızın t 
vardır ki bunlara karşı muahedenin Şımalı Aınerıkada bazı huku- şaverde ve havalısınde vazı yete da yeni ve pek müthiş bir darbe 1 nasında eşkıya altmışı 
bir teminatı ihti~a etmediğinden şi- metler dahilinde 3 aydanberi hü İngilizler temamile hakim bulun daha yemiştir. Ağustosun on viz maktul vermiştir. 
ktyet ~dilmekte~r. küm süren kuraklıktan dolayı maktadır. Dün haber verilen kar 1 1 · 

Ahiı:;-n Azrnı Baban, Muharrem ak . k t d 'ki h lıklar P . K hatta birinci gecesi ranlı Abdullah ler arasında yultarda 
ağa Şeyh Kadir, Remzi, İzzet, Salih, erz v~ yı?'ece e ~'.ı .. usu- gaşa araşınar ve ? . Ömer ve Yusuf Mirza ile Ağn- yazdığnn rüesadan ve 
Faik Baban, Abdürrahman ağa, Hacı sunda şır;tıdıd_en pek buyuk sıkın olmuştur. Buralard~ afr_ı~ere dağındaki şakilerden Ömer Be- yadan Ömer Beko 

10 Teşrinievvelde İngiliz amij şayanı dikkat olmuştur. ~aul gibi ba~ı _imzalar'.a~la Ce~:ı:c- tılar ~ekılmege başlamıştı~.~~ Ora~o~ais kabi~elerı d~ ıltıhak ko ve daha bir serseri kumandan Mirzanın yeğeni meşhur 

1 
. rali Napier İbrahimin kuvvetle lngilızlerın Suriyedeki tı ,Akvam ~tibı um~mısıne,_ İngilız sul mıktan 25 senedenben mıslı etmıştır. Paraşınarlı bırkaç ka- lardan bir eşkiya grupu Ağrıda- Mah b 1 d - da 

tini toplamasına meydan verme faaliyeti • . . . m1 ü~~~-mleüm~at nili~zaretıneı BkagBdatta~- görülmemiş derecede azdır. Ba- dınla çocuğun tayyare ile şehir g· ının Şimal eteklerinde bulu- _ kuk eotmn~ştır' u uncı· :a~uköyl 
d k ,. b' h . . 1 . S . M nguu m eu ne ve ra aıveou h alid k' f k" l k l h . . ka ld - h be l . en_ atı ır mu ~rebeye. gırış- . ngılızler . urıyede eıu:n~t !ine, Slileymaniyedeki İngiliz müfet- zı a~ . e 1 a ır er ve yo su • arıcıne çı . n ~gı a r a ın- nan Taş-burun mevkiindeki müf Usleri bu müsademede 
mege _ka~ar verdı. Hakıkaten Alıye karşı bır harp açmak ıçın tişin~ birçok müraca~t vaki olmll§tılr. lar kafı derecede gıdadanınah- ~ıştır. Kab~lelerı~ bu ~areketle . rezemize bir gece baskım yap- mız ile yanyana kahr·aııllJll"" 
İbrahim ıçin fırsat kaybolmuş- daha pek evvelden hazırlandık- Aynı surette gönderıleıı telgraflarda rum kalmışlardır. Susuz lak do- nne karşı şıddetlı tedbırler alm 1 mak teşebbüsünde bulıınmuslar fedakirlık gösterm' şlerdit 
tu. İbrahim cesur bir adamdı lamı g,österen pek çok misaller ileri ıürülen iddia ve talep şu tarzda layısile müstevli hastalıkların mıştır 1 d k h kıt' • .. B" d h ıl t . ' . İ . . .. . . dır: .. . · d sa a a raman amızın uç ır çete e a e e 

·· Sonuna kadar şıddetlc mukavc vardır. Bır ngıliz muhendısı A la la K .. 1 da ka başgostermesınden korkuluyor. Bombar man ı' saat sı·ı· ren şı'ddetli mu··dafaası ANKARA 13 (T le' 
1 ' .. d' F k h . . k ld S . l . rap r urt er arasın r- K kl k b b'l 1 A- t T s: • e ı· 

~~~ goster ı. a a.t ezımetın ço evve eın unyeye ge mış~ daşhğı muhafaza için, Kürtler İrakta u:a ı se e ı e gus os SlMı...tt 12 A.A. - Peşaver kar ısında ek perişan bir halde Cenu hududundan eti 
onune geçımk kabı! olamadı. ı senelerce dolaşmış, her yerı tanben yanan ve mahvolan hu- den alınan son haberlere göre ! ş p . . . ? .1 t:'·k'ıf İbrahimın bayrağı İngilizlerin l gezm iş ve halkın İbrahim için bubat miktarı 100 milyon ölçek Afridiler kendi topraklarına do- İraı: hududbu ıstı~am~tı~e ~aç-· ~:tesı .50. av~n~\ e ;i~ 
eline g~çti. B~ bayrak b~y~zdı. ne düşün~üğ~nü ö~renmi?.ti . tahmin ~lunınakt~dır. Son ~ün I ğru çekilmektedir. Son günler- maga ~ur 0 muş ar 11 

· umetımıze e. a et e 
Sırma ıvlemelı harflerle ıkı sa- Bretell ısmındekı bu muhen- terde saganak halınde yagan de faaliyete geçmiş olan Orako B • • k . k f 
ttr yaz~ va~dı. Biri '.'Al~ahın ars dis mükemmel bir cas:ıstu. M~- yağmurlar ek~nler_! ~arap ol~ak zais kabileleri hudut civarında üy Ü Ziraat Ün <rres lltl 
lanı Alı., dığeri kelımeı şehadet i sır ordusunun kuvvetlı ve zaıf tan kurtarmaga kafı gelmemış- yapılacak her türlü tecemmüle- . . • •• ~. , •• lıf· 
ti. . . . • taraflarını ço~ iyi öğre~mişti: tir. Memleke~ ?er ta;afmdan rin İngiliz tayyareleri tarafın- Klt il Ull usa ( ll ll besıı1c1 .O"l Hl ll rı \lhl~ • .ı 
Maamafıh İbrahım son bır ı Mehmet Alı ye karşı şıddetlı hararet derecesının anı bir su- dan bombardnnan edileceğin- 1 t":l 

gayretle .dağnık kuvvetl.~ri. top hare~et ka~arı verf Iince bu mü rett~ düşmesi de mevaddı gıdai- den haberdar edilmiştir. k i y t' c i ft (: j l {' ri da\' e 1 e d i 1 i v o r 
' lıyarak bır defa daha talıını de- * hendış Surıyede ıs yan çıkar- yemn hasara uğramasına sebep . • • . > \ • 

1 1 
nemek istedi. mak için zemini hazırlamış bu- olmaktadır. Y enı bır haduıe ANKARA, 13 A.A. - Milli teşvikler. 13 - Zirai ka11 

: · ~ Bu suretle 25,000 kişilik mun lunuyordu. Waschington, 12 A.A. - M. LONDRA, 12 A.A. - ~ai_ly İktısat ve tasarruf cemiy::ti ka- : 14 - Hayvancılık 15 - tJ 
' · tazam bir kuvvet teşkil edebil- İbrahimin uğradığı fed hezi- Hoover tatil zamanını geçirmek Mailin Bom bay muhabiri bıldı- nunusaninin beşinci günü bü- mi mes'eleler. . 

di. ~azla olarak gayri munta- mete rağmen yeniden kendini üzre Rockey Mountains'e git- riyor: tün Türkiye çifçilerini büyük
1 

Ziraat odaları çiftçiletl 
'~ '!CK'll surette 30,000 kişi tahmin toplayıp bir taarruzda bulunma mekten vazgeçmiştir. Reisicüm Sin,!l eyaletinde müslüınan- ziraat kongresine davet etmiş- ruzname etrafında hazırlalll""'.L 

edilen bir kuvvet t~ vardı. . . sın~a_n korkulrnuy~r değ_il~. hurun maiyeti erkim~· H~ larla Hint müfritleri arasında tir. _Milli i~tısadiy_atı~ızın te- çalışacak ve mahalli kon~_..ı 
İbrahime karşı T~rk, lngılız 1'.~g'.~ızl~r İ~kend_enye or:unde ver'in kuraklıktan mıitevellıt ~ müsad~eıe: .. olmuştur. mel'. olan zıraat?1 ıhtıyaç!arrnı de belli başlı ziraat şubelP" 

ve Avusurya müttefık kuvvetle buyuk ~.ır ~-umayış ~apmagı ~u buhran ile meşgul olmak üzre İki tara~. bırço~ o~ü ve yar~ı tesbıt v~ tutacagı yolu çımıek çin toplanacak encüttl rn 
ri harp ediyord~ Aka müttefik vafık go~duler. Amı~~l. Na~r Waschington'da kalacağmı ve ~ardır. Sukun ve ıntı~~ ~enuz mak~adıle çalışacak o!an kon- hazrrlı.r.acağı raporlar k , ~ 
ler tarafndan ıtıddetle topa tu- İskenderıyey~ geldı_g'. zaman lralı Kar~lf'rlnd~ıı . burada daha faydalı bir surette ıade olunmamıştır. Şımdılik faz grenın esas rı.ı.z.namesı şunlar- müzakere edilecektir. flet ~ 

ı: tuldu ve düştü. Şiddetli bir infi Mehmet Alinin katıbı Boğos yatıınıağ• kabul cttıktenberi Cemıye- •
1 
calısabileceğini söylemişlerdir. la tafsilat yoktur. dır: tak ht l'f . t şu~ 

• , , .. . İ 1 ·· ·· ·· k d' · 1 k ti Akvamca k>bul edilen milli hakla- - • İ .h l l 2 z· anın r,,u e ı zıraa 1 ı~k 0.l~u. Akan~ ~uıın;ıesfı !>ra- da ı;-oru~udş, A~~ ı~ıb~e 5 en- rının '~rine getirilmesini istemişler- d y 1 A !k-d"s~. saz_şa:ı arı .
1 

-
4 

ı- erbabı kendi aralarında bit 
i' hım ıçın pek buyuk bır elaket ~rıyenınb'l e_ .. _gıd~ktaard_uz.a dir. Yeni muahed<1ıin akti üzerine lstan bul 8 U080 em a- ıFa_ı re ı.aıkk"l.'.rası versgı er - iki kongre murahhası aH.:v-. ..ı 
ı 1 oldu. ugrıya ı ecegıru şım ı en ı su- biz de Araplardan }>ir muhtariyet i- ıyat teşc u u - atış tea- . .. re 
1 Ak! düştükten llODCa İbrahim lalesine bir saltanat tesis ede- darcsi iatedik. ·Fakat Kürtlerin bulun k • d k• h • k ld Jd mülleri 6 - Standart ve amba- lerdır. Mulhakatta kong 

i.çin Suriye ve Filiatini tahliye- bilecek mevkide olan Mehmet duğu havali~eki Arap mc~·ular ~n ) 0 .e J 8CJZ 8 J f} ). laj mes'eleleri. 7 - Zirai teşek- hazırlıklar -~şl~ışt~. bd 
den başka çare kalmamıştı. Alin:n sadece bir Paşadan iba lan taleplerınden ~·z. geçırmek ıçuı küller 8 - Zirai asayiş. 9 - Zi- met mahafılı cemıyetın 'İl 

.. k l b' l - . . .. 1 . . bunlara kartı tazyik ıle korkutmağa • h .1 . • . bb.. ·· ·· mn n · etle 
içi!~~~~~a~f;~u~~taki~:~~~ ;;!ğos ab~ae~:~:~:~u;i~~ş~~ ~a~':;'~~ı!" A~a~raca:~:ı= ~f ali mübadele he yeti cumartesi günü ;:~~Y~ ı:f~f:i ~~şnyi~t~~di ~P ;;:u y:~ak~ f~~liyeti 

\, muştur. Çünkü Türk kuvvetle- harebesine sebep Ponsonby ol- Kürtler için fenalığından bahseder~k Garbi Trakyaya gidecektir yollar, 12 - Muafiyetler ve katle takip etmektedir. 
1 ri, bir kaç bin kişiden fazla de- duğunu söylemiş, yoksa Meh- K~lerin tıılebi şu olduğunu ilive e- d 

ğildi. Fakat bu kuvvetler İngi- met Ali Paşanın kendisine ve dı~.Y0.~' . - . Recep B. teitlşatına devam e~dlY 
1 • ıa la M k d k Kurtclrın son ve katı talebı Ce- - Etabli rumlara vesikaların tarzı tevzii ' lız ve_ Avus~ryah kumandan- ev t nna ~sırı t~r. e en .a- miycti Akvamın nezareti altında bir ANKARA, 13 (Telefonla) • teEtişatına devam • 

!arın ıdar~sı altında bulunu_yor ~ra razı oldugunu ılave etmış- Kürt h~Q~eti te•isidir." hususunda da itilaf edildi. Nafıa Vekili Recep B. Zongul- Kayseriye hareket eunitıi'• 
il bdu. İbrahffımk~ karbşı ~~dbae eldılenk tır. (B'tmed') d' ;c~y~tı Abkilir~am,bEukamlürı· actaata ne Muhtelit mübadele komisyo- 'ı da bulunan reisi M. Golter ile daktan döndü. Bu gece 11 de u muva a ıyet u ıti r a ço ı ı 11 e • ,..,,. ··· · ıye mcse- C d B M F'l · ______ .;_. _____________ _ 

1 
, lesi daima muhtelif hesap ve menfa- na Türk heyeti murahhasası va delege ev et . ve · ı orı-

tı. d" . k t f k b h atlara göre ileri aürülen şeylerden- zıyet edilmi~ Yunan emlaki ldis cumartesi günü Garbi Trak- Hariciye ve Dahi- T.Ruştü H. Rus'j~· ı mit uyku itiyadını bozmadan r ı ve aynı a ta, a at a çe d' ı gil' ı k h d · ıl ~ . d d ki d' 
1 Sabahleyı·n gene erkenden kal- .. t '" d . ha d b' ır. n "' - ra mua e esı yap - üzerine mevzu haczı lcaldrrmış- , yaya av ete ece er ır. li k"ll 1" ' "d" 

US un e genılj ve va ar ır o- dılı:tan sonra Fran•ızlar da bundan ı . . . . .. ye Ve J er J1e zaman gt tY 
.1 kar ve çalışmağa başlaı;dı. Bu daya nakletti. Sultan Hamidin m~un olmadıklannı göstermekte trr. . , . . İkıncı ıçtı~ saat d~r~ v~ ~ 

yeknesak hayat hiç değişme- her gece başka bir odada yattı- g~cıkmediler. ~ransızl~r da t~ • ~tıl~~n:me mu:ı~ınce bu em- ku bulan heyetı. umum~ye ~çtı- geliyor ANKARA, 13 (Milliye« 
~n bu suretle devam edip du- ğı ve muhafazai nefis endişesile bır takan ekallıyetlerden ve ecnebi lakin ıtılafrn m~ı;:ı:ete koruna- mardır. Heyetı umumıye ıçti- YALOVA, 13 (Milliyet) _ Hariciye Vekili 25 eyliilde 
rurdu. yatak odasının yerini muttasıl ~ufk~n·da~!'aedıyorlar. Her_ hal- sından itibaren ıkı ay zarfında mamda ikinci büronun tazmina H . . Dahiliye vekilleri! kovada bulunacaktır. Ruf 

S 1 H · h · tl. ı V • t' · d d - h kk d e ra ım h daha uzun muddet iade edilmesi icap ederken Türk tın nastl verilecegvı·ne daı'r ra Tanf~kıyRe• .. t'' Ş"krü. Ka g"ıderken Karadenı"z yotuıııt utan amıt e emmıye ı cegış ırıp ur ugu a ın a 111. kendinden hahaettireccktir. . .. .. . • . - ev ı uş u ve u ya . an 
\ hiç bir hastalık geçirmemişti. yi olan rivayetler bundan ga- T- -· ~-· -- --- h.e~etı .. murahha~":sı husn~_nıye-. ıporunun mUzakeresıne devam Beylerin iki güne kadar Yalo- tıyar e_decek, Avrupad 
, Sihhatine pek itina ettiğinden let olsa gerektir. ayyrecı kadın tını gostennek ıçın bu muddetı olunmu§tur. Türk ve Yunan vaya gelmeleri beklenmekte- yecektıTr. ki d v ı· . 

bütün ömrü arıza.sız geçmişti. Sultan Hamit tiyatroyu se- LONDRA, 12 A.A. - Kıra!, beklememiştir. J müşavirleri toplanarak bu iş et- dir. e r ag va lll ,.ı 
.: Bir aralık böbrek hastalığından verdi. Ekseriya çok çalıştığı ve kadın tayyareci p....,.., Tohnsonu Komisyonda dün iki içtima rafındaki uyuşmayi e\velce tes- p i f ti ANKARA, 13 (Telef~ 

mustarip olmuştu. Cuma gün- zihenen yorulduğu günlerde ti- kabul etmiş ve olmllljtur. bit etmişlerdir. Tesbit edilen 8f S Se are Tekirdağ .. valisi Rifat B. ';;JI 
1eri selamlık resmi yapılmak ve yatro emrederdi. Sarayda bir ona yüksek bir ' Bunlardan birisi Tali komis-1 şekil heyeti umumiyece de tas- YALOVA, 13 (Milliyet) - li memuriyetine hareket 

.: Hamidiye camiinde Cuma na- tiyatro hey'eti vardır. Bunlar nişan vermiştir yontar ve umuru hukukiye işleri 1 vip edilmiıtir. Saffet Bey Paris sefaretine tir. 
: c mazı kıhnmak Adet idi. Padi- İtalyan artistlerden müteşekkil Londra şehrem ile meşgul üçüncü büronun içti- Komisyonun bugünden itiba tayinini tekzip ediyor. Salahi-
: ıah ile memleket aratımda vası idi. Bu artistler Avruı11 piyesle ni de gümü.i mt maıdır. Bu içtimada Garbi Trak, ren faaliyete başlaması icap et- yettra bir zatin teminine naza-
.ı tai ittisal bayram namazlarile rin,i oynarlardı. Maamafih ala- sanna bir san- ya komisyonunun f~liyet tarzı mektedir. Hükumetten etabll ran mezkür sefarete gazetlerde 

bu CWlla selamlıklarından iba- tufka oyunlar için de mıızikayı dık içinde bir müzakere edilmiştir. Bu büro Rum Ortodoksların listesini is- ismi geçen zevatın hiç biri tayin 
li retti. hümayun denilen kadroya dahil tebrikname ik cumartesi günü tekrar içtima e- tenmiştir. Eğer bu liste geliaıe edilmiyecektir. 
ı Abdülhamidiu ilk önce fazla: san'atkirlar vardı. Son zaman- Avusturalya uç decek ve müzakeratı intaç ede- bugünden itibaren vesikaların Yeni Belediye intihabatı 
· iE.tırap vemeyen böbrek rahat-: !arda meşhur komik Abdürrez- uşunda takip e cektir. Komisyonun İstanbul- doldurulmasına başlanacaktır. ANKARA, 13 (Telefonla) -

:: sızlığı bir aralık o kadar arttı zak Efendi de bunlar meyanı- tii7i gü:cegal:ı Yeni belediye intihabatı yapılır 
1 ı ki nihayet bir Cuma seliimlık l1 na almmıstı. ~ t .. .. Spor ken nazarı dikkate alınacak hu. · · ı d A k c · d' -1d - .b. 1 gos eren gumu 
ı merallltnl yapı ama ı. nca .,.ım ı o ugu gı ı o zaman ar b' k'' 'hd susata dair Dahiliye Vekileti 

1 
ır ure ı a A ''' Jobr.:, on i Padişahın hastalığı hakkındır da da Avrupadan meşhur artist 
1 

•• • vilayetlere bir tamim gönder-. 
1 yanlış fikirler hasıl olmasından ferin şehrimiı:e geldikleri vaki e}' eınıştır~. --- F rans iZ ati eti er mistir 
: tevellüdü melhuz tehl«<eler göz l idi. Tiyatro işleri esvapçıbaşr Cenııbi Afrik~da lktıııat tabııiline talebe 
l o~üne getirile~ek keyfiyetin hiç İ~~as Beye mevdu olduğı;·ı .a~ Cı\P, 12 (A. A. ) _Cenubi ı Eylıll ortasında Romanyaya Trakyada yapılan sür'at koşu- gönderimiyecek 
bı; su! tefehhume n;eydan ver- 1 hoyle meşlıur artistler . g_eldı;:ı Afrıka H;ikiımetl~r i da'lilinde yapacakları bir seyahatten bilis larmda dalına birinci gelen Ka-

1 ! :nıyec~k ve hasta!ıgın .'?ek e- , zaman zatı şa~neden LStızan o şictd~tlı yağmurlarla karışık bir , tifade buraya gelmeleri muhte- ra Alinin şehrimize gelerek ku- f~!ı~~~kall~t~!:1:!~~l~v: 
11 hemmıl'.'etsı~ ?ldugunu go~tere- lunarak saray t~~a.tro.sunda bun 1 kasırga olmu,,, a ralla sırada kar mel olduğunu geçenlerde yazdı- lüplerimizden birine gireceğini 

ı ~e~ ş~kılde ılanı emrolund.~; da !ara. oyun verdınlırdı. (Mone- yağdığı da görulmüştür. Maddi ğnnız Fransız atletlerinin men kaydetmektedirler. rupaya talebe göndermekten 
1 ır.eı kıtab~tten matbuata gonde- solh). _(Sarabemar) (Jerıneııe zarar ve h::ısarbr ehemmiyetli sup oldukları P.:ırisin (P. U. C) sarfınazar etmiştir. 

1 t bı - d ( h 1 N 11 ) b ı 1 Bizim mevsukan aldığnnız Bunun sebebi Avrupada Ve-l' rı en. e. ıgn_ame e zatı_ şa a- . eve ı u s_ure . e oynamış ar bir yekun tutmaktadır. Balıkçı , kulübünden Galatasaraya dün 
b k 1 ı d jd B ı k- h malumata göre epey bir müddet katet hesabına mütehassıs ola-

ı nenın ır sogu a grn ıgın. a .. n . ı. un a.ra a nışan. veya m. _a· gemilerinden bir roiöu hasara j bir telgraf gelmistir. Bu tel~ra . h · . d b 1 ak d 
1 d kt l d 1 k h b ı ı ., "' tır şe rımız e u unm ta rr. rak yetişenler için artık Vek!-t oo .ayı o. or a.r. ın tavsıyesı u- 1 ~ ye, a ıne zu atı ye •en ır- ui7r:>mı« 15 kişi boifolmıı•tur. fa göre Fransız atletlerin şehri- . 

d h 1 d d .. .. .. ~ Hatta geçen cuma günü Ka- Jette iş bulunmaması olduğu 
' zenne aır - umayuıı ~rm an ı. . . . .. , . mize gelrrı~yi esas itibarile ka-
l çıkmadı klan) yazıldı. Bır taraf, Tıyatro hazan, sefır ıle muta- takdım olunurdu. Sultan Ha- bul ettikleri teferriiata ait mek dıköyünde, Fenerbahçe ve Kur söylenmektedir. 

1 tan da Almanya imparatorunun kata vesile olmak için de tertip mıt Fransızca tekellüm etme- tuplarının d~ postada oldug·u an tuluş atletleri arasında yapılan Trabzonda üç katil idama 
· • d ı · bbad f 1 d S f" ı C .. 1 ki b b b ı· · müsabakaya Suat namı altında mahkUm ıtıma ını ıaız etı an pro e- o unur u. e ır er uma gun e- me e era er u ısana aşına laşılmaktadır. Fransız atletle-
sör (Berğman) ve muavini dok ! ri Selamlık resminden soııra da olduğundan gerek kendi söz- . . h . . . • etl . ti iştirak etmiştir. TRABZON, 13 A. A. - A-
tor (Bir) celbolunarak tedavi Çit köşkünde kabul olundukları !erinin ve gerek sefirin ifadatı- ı:nın şe rımızı ':~ar ~~ .~ e- Kara Ali resmen de Fener- ğrrceza mahkemesinde Uç katil 
ettirildi. Bımlardan doktor ı gibi hususi ziyafetlereden son- nın· tercümesinde hata edilp tızm hayatımız ıçın buyuk ve bahçe kulübümüze intisap ede- idama mahkfun edilmişlerdir. 
(Bir) in liyakati mazharı tak- ra tiyatroda görüşüldüğü de va edilmediğine dikkat ederdi. Bu mühim bir hadi•e olacaktır.Bu B · . k h Yollar umum müdürü 
d. k 1 1 k' "d· B l"k h k ff · cekt_ir. u ıyı 0

• şucunun ıe ANKARA, 13 ("'-lefonla) -ır olara stanbulda alıkonul-: ı ı ı. u mü a atlarda tercü- ususta en ço mu va ak olan hususta alacağımız mütemmım . L" 
1• du, kendisine bir yalı ve yüksekjmar.ı divam hümayun denilen zat, tercüman Münir Paşa idi; malfunatı aynca yazacağız. rıı:ı:ıı~.d~. yerle~esini v~ ~ener Nafıa Vek!leti yollar umum 

bir maaş tahsis edildi. 1 zat hazır bulunur, hazan saatler çünkü Fransızcaya vukufu son Koo.ucu Kara Alı" klubunun atletızm tubeınnı tak- müdilrlUğUne muavinliğinde bu 
J Sultan Hamit bn hastalıktan ı ce süren mülakatlar bu zat tara derecede idi. "" vİ esi atl · · · · · · · 

Fındık mahsulü /. ~ 
TRABZON, 13 A. • # 

İlk iç fındık mahsulü a~~f"' 
tan vapuruna yiikletile~ 
rupaya ihraç edilmiştir . .t;...;ıf 
da hararetli muamele ~fi 
tır. İç fındık 78. kab\l 
tür. 

Amanullah Han ,ef 
İtalyaya giJ:niş olan sab• 11 

krralı Emanullah Han ön°;deı 
hafta sonunda lstanbula B 

ccktir • • 

İngiliz yüzme fAl!'P' 
Çanakkatede 

İngiliz yüzme şampiJoDı:ıeJ• 
zel Menıcdes diin Çanak ı 
miştir. Mlle Mcr ede• bOğa 
yüzerek geçecektir. • (eti 

Türkçe muallidl~ 
kongresi pek har• ~ 
Türkçe muallimlerinin ~~ 

ki kongresi mtinakaşalı v• .ıi 
olmaktadır. . . ,.ı;yl~_,.. 

Muallimler dertlerını ;,-ı.ııı 
ve bazıları da fenahkJarı"d:rıar· lfl'_ 
tcmenniyatta bulunın~kta ıı1JIİll' ,, 

Dünkü içtmada bır "'a1;,..ı.ı:--" 
şahsiyetlerin. batkaBl ıar ;tı_..-1' 
tip cdilmiJ olan ki ta pıa_raıeıni9 "' 'fi 
koyarak sattıklarını ııöY :t,.ıit~~ 
hareketi şiddetle tenkit ·~ır. 
muallim millal olaralı ..,n ~~ 
bir muallim tarafından :;., bir 
gata 1ıatJra birinin muaY 



MiLLiYET P~RŞ~: \lttt: I~ .\Gt:.To: 1930 
-~ -

Yeni Tahran sefirimiz 2 eylülde Irana hareket ediyor 
-

Yerli sergi Hüsrev Bey Kadınlar Mahkemelerde Mimarlar Uzilmler 
et Karı katili 

Hapisane 

D 
1 

Dün Sofyadan geldi Birlikte.kiler veni f~r- Güzel San'atler Birli- Son yağmurlardan Zıva B. hakkındak 
~ ıc.~~~~il~;~~~ ar Yalovaya gitti kava gırecekler mı'? Balıkçı Hikmetin ğinden müşteki mütee~:ir oldu tahkik~t ne~fhada 
it Sergideki satıştan Yeni sefirimiz 2 eylfıl Birlik reisi ne diyor? muhakemesi Bir mimar bu hususta Rekoltenin yüzde onu Tahkikat bugünlerd 

resl
'm alınmalı mı? de Tahrana ğidiyor Bir ~azete Fethi BeyindKadi- Cemal Ef. Ayşe ile mü ne diyor? zarara uğradı intaç edilecektir. 

dm Birliğine mektup gön er --'-' ş ktaki '- 4 disatm vukuu ile . lik b' k H nasebeti'nı' ı'tı'raf ettı' Dün Güzel san'atlar Birli<Yin- Dündenbeci ufuklarımızı kaphyan Hapisane müdürü Zıya 
Y l. il gı'sı'ne v_. ar ru1 g"ini ve bır ten ır ısım a- " h er ı ma ar ser blisbu"tu··n •-·bı' eh ......... ;yet ed_ en d • b · · · · kare bulutlar, memleketin bila i•tif· akkmda ikinci istintak daire 

r . tı'kçe art- """ .... ~·- nmılann da yeni fırkaya tema- İk' 1 G d''- şada ka e, mimarı şu esı ıçtıma etmış- h f . 
rağbet gİlll geç İran'a bu··yu"k elçı' olarak tayın e . . . . ı ay evve e ı .. pa · na er crdınde ciddi endi,elcr huıu- henüz kararını vermemiştir. T 

1 şıl'baktadır. . b h y!ille~nd~n bahset~ı.ştı: B' 
1
. 

1 
nsmı öldüren balıkçı Hikmetin tır. le getirmekte idi. . hkikat tamik edilmektedir.Mü 

S . ff k , vıyon- dilen Hüsrev B., dün sa a arzı Dün bır muharnnmız ır ı- h k . d" A" ezada Birlıkte mukayyet bir mimar Bugun alınan chm haberler, bu . • . .. 
....L ergıde muva a pa.. da etıru:k üzere gittiği Bulga · · · mu a emesıne un gırc Birliğin kendisinden beklenilen cndi,elcrin nekadar haklı ve ycrinue deıu~uı:ıılık ınutaleasmı se ''i meyanında bilhassa Turk ka vrı'estandan şehrimize avdet et- ğe gitmi~ ve ıdare heyetını teş devam edildi. Birinci celsede vazifeyi kat'iyen yapamadığını, olduğunu gö•t•.rdi • detmıştır. 

ın. lan esirgeme demeğinin ve celbine karar verilen şahitler- · ı· d 1. k' ı d Manisa, 1'a>aha, Kemalpa•", Aldıg" ımız mal"-ata go·· 
1 Jı b 1 · · soy ıyerek şid et ı ten ıt er e .- wıı 
öe"'~.ı~aliahmer san'at evinin u un mışHtıru . .'srev B .. dün akşam. Reisi- den avukat katibi Cemal Ef. ile bulunmaktadır. Bu zat, Birliğin Çeşme ve Urlaya yağmur yağmr~ "' Zıya B. hakkındaki fezleke 2 

,tlugu d · l k de şayandır. S · H d' 1 d' oldukca zarar vermiştir: ese · d' k• - d k d ·tıl aıre er ay . . cu"mhur Hz. ne arzı tazımat et- ervınaz ., ın en ı. her şubesinde olduğu gibi Mi- Kcmalpa'8da üzümlerin henüz n ce ıt agı _ı tutma ta ır: 
İzınir Şark sanayi fabrıkası mek üzere Yalovaya hareket et Cemal E~. dedi ki: marl subesinde de esaslı ısla- beşte biri sergiye alınmıştır. Yağan Zıya B., talıkıkatr yakında ı 

aviyonu da tetkike şayandır. . . Hüsre\' B Yalovadan - Ayşeyı tanıyorum. Onun- hat yapılması taraftarıdır. , · .. 'yağmurlar sergilerdeki üzümleri ıalat mal e~ılecek ve Ağırceza mah 
u pavivonda satış yapılma- mıştır. k avdete la münasebette bulundum. Çan. Birlig"in yegane ve en mühim va mııtır. .. .. kemesıne sevkedilecektir . 

............ ta, fa'kat pamuğun kozadan ağlebi ihtimal bu a ş~ . tasında cıkan bu mektup ta be- ı 'f . h , fh Menemende mahıulun beşte dordu 
tibar.:n iplik oluncıya kadar decek ve Ankaraya gıd~c~ttır:. . di . zı esı, alka san at m~ um.unu sergiye serilmiş oldutundan yağmur, Bir hanım tahsile 

1 Hüsrev B. dün kendısı e go mm r. . . . 1 anlatmaktır. Bu zat dıyor kı: daha fazla miktar üzüm ıslatmıştır. 
cçirdiği bütün istihaleler can I .. bir muharririmizin sualle Ay~enın. ~!l~esı, Cemalın ya ı "- San'atkar bilhassa mi- Manisadan geltn haberler sok fc- gönderili vor. 
!arak gösterilmektedir. rn~nşeenka""ı qu beyanatta bulun- - lan soyledıgını. kızının na- marlar memleketlerimizde he nadır, bu kıymetli üzüm yurdu, bu .. 
. Bu paviyon bilhassa.bu nok .,. ~ muslu oldug"unu söyledi k• . h' 1 • senede zarara ugramış ve S-6 bin çu- Rohert kollejın bu sene m 

ti t · men e serıya sermaye sa ıp en 1 - - . ı 1 Va! 'b H 
aı nazardan kalabalık zıyare e muş urB:ugu"n Vama~n geldim. Müteakıben müdafaa şahitle I . k 'fi . , 1 .. f d va uzum ıskarta olmuştur. zun arıııı an 11 e . Tür 

. . . . Ne nın evı erıne san at .erını e a Urla ve Çcımedc serilen üzüm ni• M 'f · 
e mazhar olmaktadır. . di Yalovaya Gazı Hz. ne ar- ı 0 . dınlenıldı .. Bunlar?an ru· I ediyorlar. Mesela bina yaptır- bctcn a>. olduğundan ıslanan üziım • aarı cemıye 
. Bu s~rı?:ı'nı'n kayda s.ayan. .bi.r Şım k'l i t P~ J dım berber Nıko polıs memu / ·· ·k tarafından tah ~ - . t ve Başve ı sme • . • • . mak için mimara muracaat eden mı tarı o kadar çok dcgildir. 

kheti de teşhir ve tezyın ıçın ~:::;~:rini ziyare~~ gi~iyo- - Alı Rıza Ef., Cemıle H. Ay~e-, sermayedar nasıl bir bin'l iste- Rekoltenin nz olmasına rağm•;> silini ikmal et 
Ullanılan bütün mevaddm da rum Bulgaristanda uç giln kal / nin fenalıkta bulunduğunu b.ıl- i diğini söyl~ekle kalınıvor, san bu sen." de .. v•kitsiz ~ag·;urlardan mek il zere Mişi 

J.'erJi mamulatı olmasıdır: . · 1 b !dan mediklerini kimsenin kendıle- k. 1• b'k b · -1 d - 1 oldukca muhım zarar hasıl olmuştur ı;an Darülfünu 
F d rgıde bır drm. İki EylUlde stan ıı 1 . . • dı' -·ını' . at ar p anını tat ı a a~ a ıgı Sal !.iyettar zevat ve makama" 

ord fabrikası a se hareket edecek ilk vası~~ ol.an ~~e hı.r şey haber vemıe g zaman, keyfi müdahalelerde göre heniiz kat'i bir rakam ifadesi nuna gönderll-
daire hazırlamağa başl~ı~tır. Pake vapuru ile Batu.m uzenn- • soyle?ılcr.. . . bulunuyor. Mimar, san'atini fe- mümkun değildir. Maamafih umum mektedir . 

. Ford için ayrı bir daıre ırae den Tahrana hareketım mukar- Latife Bekir llaııı.~ı .. Hıkmetın evrakı tetkık edıl- da etmek ıztırarmdadır. Bu. bir rtkol.~~nin % 8-10 nisbctindc zarar V'alıibe H. bu 
tdılmiştir. . rer oldug"undan Bulgar ~.lr kil eden Hannnlarla goruşmuş- dı Evvelce ücüncü cezada aley , k' . . h k'k t b' .. 1 gordugu de anlaşılmaktadır. 

ı' . . : . dd ; san at ar ıçın a ı a en ır zu --- gün Amerikay 
Sergide radyo ile reklam ya- Hz. ne veda etmekliğim. Reısı- t!ir.. . • .. . 1 hıne gene kansını verh ma e- ! dür. Saniyen, sanatkarın ma· V i / milteveccihen 

Pılmakta. heyeti tertibiye~en climhur Hz. nin arzu ve ~.rade~:- ~ı~lı~e bo?'le bır mek.tup gel- sinden edilen dava ile budav:ının halli olacağım kabul etmelidir. 1 en S gara Vahibe H. reket edecekti 
:t.füçteba Bey serginin hey~tı u ri cümlesi olduğundan dort gun memıştır ve ıdare .. hey~tınden ye tevhidi kararlaştırıldı. Bekçı Ha İstanbulda insaat yapan mima- ------

Urniyesini idare etmektedır. evvel veda mektub~nu bekle-: ni fırkaya temayul gosteren de san. Tevfik ve camcı Hasanın ra Tarsusta s~ker fabrikası yap Y af ova namında 
. Serginin bugünden itibaren meksizin Sofyaya gıderek.resmı yok~r'. . . • . . şahadetine müracaat için mu~.a tınlamaz. yeni nevi sigara .. 
neması alınacaktır. . d ki Bulgar mahafil ve . rlcalıne ve ~ırl.ık r~.ısesı Latıfe Be kır H. k~me 20 ağustos 1;arsanıba gu- İşte Güzel San'atları Birliği 
Şehremanetinin sergı. e dostlarıma veda ettım. . demıştır k~ · . nune bıra~ıl?ı. • .. mimari şubesi. bu hususlarda Gtlecelı hafla plgaıaga 

rl. tış üzerinden yüzde bir. h!sse. Bu suretle komşu Bulgans- - Yenı fırka hakkmdakı ha- Komunııtlerın bugun k a· · d" 'f · 'd k k ı ki · t tıbıyesı . . k en ısıne uşen vazı eyı ı ra rı arı aca ır. 
~ ıs.ternesi sergi ~eyett . e~ B - - tanda Bulgar milletinin Türki- berlen bız gazetelerde .o ?YO- isticvabına başlanacak etmelidir.,.. Tütün inhisarı idaresi bu se-
nı çok müteessır eu:nıştlırd. . uye ve Tu"rkler hakkındaki sarni ruz. Esasen kadınlar ıntıhap Komu" nistlik maznunu olarak k d • .. . . al n · C · t be e ıye ye · b 1 1 Fa ne çı ar ıgı mutenevvı sıgar a 
~~ ıçin emıye 1 mi dostluklannı bir kere daha hakkına malık u unuyor ar. tevkif deilen Mehmet Emin, Gıızefecİ[er ra ilaveten yeni bir sigara nev'i 
uracaat olunmuştur .. dahilin örmekle memnun ve mes'ut ol kat ben şalısan Halk fırkasın- ve Nadide Hanımların evrakı i- --- - daha çıkannag·a karar vermiş 
Defterdarlığın sergı dg danım İstiyen Hanunlar yeni ki . . . k h'k' . R f t B e Dil B l I f d d k' ı apıştırl- um. • . . b'l' l Çilnkil B' _ ncı ıstınta a ımı 1 a · R U gar .~ an an ve teşebbüse girişmiştir. Yeni 

r:akı r~~kaml~;a ::,~d~halesi de Vamaya geldiğimi:r. .~kşam f~rka?'a gıre ı ır ~r. 'd' B ~~ tevdi edilmiştir. Rifat B. maz d l ili/ çıkarılacak sigaranın adı Yalo-

Emanette 

Yeni tiyatro 
Proje Alman grupu 

na ihale edildi 
Asri koneervatuvar ve 

inşa edecek olan Alman grup 
ile yapılan mukavelenin tatb 
katma başlanmıştır. Tiyatr 
projesi bu grupa ihale olımm 
tur. ıçın va. . kıra! Hazretleri saray musteşa- !ık bır hayır cemıyetı ır. u 1 nunları henüz isticvaba başlama 1 av e e ~r.. 'd K t · 1 · 

bugün halledılecektır. aven' harbini kendi oto barla siyasi kanaatlerden dolayı İSTANBUL 13 (A A ) - va ır. u u resım erı ressam 
'd ·yade satış ya- rınr ve Y d h'l im k mıştır. • · '. .. Tahsin B. tarafından çok güzel Suıuzluk yok 

Sergı e en zı h obillerinden birile otelimize ayrı ayrı fırkalara a ı o a Bugün isticvap ba lprfcak- ~ulgar matb~atınm ~avetı uze bir surette yapılmıştır. Son yağmurlar dolayııril 
~an da'.reler. ~ensucat ve tu a- möndennek suretile bize beyanı la birlikte aza olmağa mani de- tır. .. • . n~e Bulg~~stanı zıyaret et: Bir hafta sonra yeni sigara bentlerde bir aylık eu toplanın. 
1Ye daırelendır. g . · ·r b ı d •'td' d k ti mış 1 n T k tb t 1 t k 1 h1ik hoşamedı ve ı~tı atta .u. un u- gı ır.... ___ ..- Şimdiye ka aı: o~~lı5. er:ın ° a ur. ~a ua leye .ı piyasaya çıkmış bulunacaktır. . ve şehrin susuz a rnaaı te 

!ar. Birade~len prens Sırıl •. ~aş- M h ula" tını 1 z yalnız vaziyetten tesbi~~,~~ş bu .sabah şehnmıze avdet etınış -·-~ • /ili kalmamıştır. 
vekil M. Lıyapçef ve Hanc1ye a S tir. Polisteki ifadelen ıle ıstın ve ıstasyonda matbuat erkilm ta Hayvanat gongreıı Zafer bayramı 
nazın M. Bilrof ve Madamlan- taktaki ifadeleri tevafuk etmek- rafından hararetle karşılanmış- Eyl(ilde Londrada toplana- D!in Tayyare ve aııfer ba 
nın da hazır bulunduğu bir ak- Borsa resmi makul te ise de bazı noktalar taaruz teş tır. Heyet erkilnı komşu cak olan hayvanat ve parazito- mınm programı için bir i . 

-- şam yemeğine refikamla bera- - \ kil etmektedir. memlekette gördükleri bQyük loji kongresine tarafımızdan mu yapılmıştır.O gün müaamenıle 
Yeni harfleri bllml- her davet eylediler. .. . hadde in diri i vor Emniyet sandığını ve samımı misafirperverliğin ralıhas olarak Tıp fakliltesl Pa- verilecektir. 

' 
f Yemekte Kıral Hz. Turkiye d l d }arın mu- kendilerinde doğurduğu derin razitoloji müderrisi İsmail Hak Etim.at 

ilen Varın " · Ih t zın tezyı'dı· 0 an ıran · · b d .. h' B · · k d k · v . nin feyizli topraklarından, necıp raca ımı h k • memnunıyetı eyan a mutte ıt kı . ıştıra e ece tır. Ankaradaki Ahı mea'utna 
Diin Vilayette tasfiye ~omı- 'lletım' izin büyük kabiliyetin- ı'ç'ın bı'r kodekı vücu- . a eınğesıd 16 b' tir. Falih Rıfkı Beyefendi A- Yunan emlakine mevzu yesinin femi Etinıe .. ut n.ammlİI 

ı M f or mı 1 Emnıyet sandı rn an ın d ı A" .w b Yonu toplanmıştır. aarı •. - den ve bu asil millete layık.o - .. . . . · _ na o u ıansma vau eyanatm haciz kaldınldı tahvil olımmu ....... . 
lh._ d cızle k de getiriliyor ve kusur lirayı zuruneıne ge d b h' il ı k b'l ... -
-.""1 ve diğer idareler en a . d • siyasi, içtimai mev ı ~e . d k ur a u ısse tere man o ara ı Muhtelit mübadele lı:omlayonu M lıkl ol 
tı görülen bir kaç memur tasfı- ug~· kazandıran biiyük Dahı- b . "kt d atım.,Ja müt çırmekle maznun san ı ı:~: la hassa demiştir ki: ' Türk Heyeti murabhau11 Rclalllin· ezar ara y 
Yeye tabi tutulmuştur. Bun~ar~ ş~remı uazzam işlerinden ve mü- .. ~tcde\~rı ~1.;~':n~ipol~n meaail larmdan Aıyetullah Fve ar Ef ~ "Heyet, bir komşu evine mi den: 10 Harlran 1930 tarihli Türk - d ıc:brlatanlann tenı!:' ~ 
"ıı fi ... bilmı- nın kdulat ~:ehşı abyc kısmını halletmek üz- rı İsmail, Zıya, ~at • . e- safir olmu - gibi o kadar sa- Yunan mukavelcnameolnin ılı uncu 'f::"lı:il•ln ~~-~ ı...ı--t... srnda yeni har en ıyı beccel şahsiyetinden uzun uza- en mu ım ır . . dlin Agırce- • dd · 1 ıJca 1 · • m"Y t ~r-·ua -r--.· 
Yen bir memur da vardır. dıya bahsettı'ler. . . . r• •cbrimizc gelen Ticaret müdürü nn muhakemesıne mimi ve sıcak karsılandı. Bulga mladl"~sın .• mı . ve cnın merıyetc huıuata ·'""·emanetine ..,_ ..... -'Uy • . . · B · · · b"t' ek d d dldi . . . . . g r 5 ı tarıhtcn itibaren nihayet ild ,_.. ........- -

Rumların tiki.yeti . Türk - Bulgar mılletlennın ~mumıaı Nakı . mesamnı ı ırm za ~ e~~m ~· 1 ~ dinlendi Si nstanda hızı en zıyade mıite- ay zarfında uhiplcrinc veya kanuni !er ya2ılmqtır. . 
Rum ha •anesi idare heye~ı halen ve istikbalen dos~ yaşaı:na uzr~dl~ B · · batına göre ihreeat . v~e a şa ıt e d Al' ·Ef hassis eden ve nazarı dikkati- mümeaaillerlnc iade cdileccll 1ıı.teri- Emanet. b.brııtanı- lılrw 

d' .,.. etmtŞ etıne daır d; 1 rici::' ~=ğşiş cdilmcıi~c mey- vıl polıs meınurl~ı:1'1 an t 
1
d k · mizi celbeden şeıy Türk - Bul len İatanbuldalri Yunan emllldnlıı yaptıracaktlt~.'-----

tin hükumete müracaat lan lüzum ve zarur 'l ·ı ;a c c ek üzre l~zımgelcn tah- bonoları almak ıc;ın, yap ır ı - gar dostluğu fikrinin sadece si- derhal iadcai hükiımctçe mukarrerdir, Avrupa elmprul 
Ve ayni heyet azasından . olan şahsi kana~tl~rini her vesı e ı e ıI~,;·i~~ ... ~ için Ticaret mektebinde lan salıte mühürlerı nasıl bul- yasi bir mahiyet göstermemiş ol 28 mayıs 1027 tarihli ve .1062 numa-
İstimat Efendinin neşnyatın- tezahür ettırdıler. • il tl b'r ISboratuvar açılması ta- duklarını anlattı b d 1 • f k ralı n')un abkimına tcvfıkan bu cm· ycr\Düer .. dne~ru~nur ypsaptı.~8trmü 
d · Bunlar f ·ı· rmekten yega • ra e 1 .• '· . • "h" 1 ması ve u ost uga muva ı ı•ki ı •·· ı ü · k 1 1 .,.... a~uau an şikayet etmişlerdır. . . ' Bu ta sı atı ve • • - karrür ctmit ve bu mucuese mudur- 1 me dana ıkınca mu ur e . .. .. . ' d n ,, •arı zcrınc onu muı o an 1 uat teehhQrle ıre•-ı-tır, 
b_öyle devam ederse heyet~n ıs- ne maksad~ UI~. halas~a~ımrz lüğüne Baytar mektebi rektörü H•· ri S~ltan~hmett~ki kanalizas- - 'm~hahlıf butu.~ fırkala;dı~ tam bır ~aczin kkaal~ırıldııl•k••uhal telbilkll ma· ı:ı .._ 
tıfa edeceğini de ilave etmışler- büyük Gazının T~rkıy~sını h?- !it B. tayin olunmu1tur. k attıkları anlaşılı-. mu7.~ eret gosterme~ı .ır. ar;~na ı ım oma zrc a adarla- Mal fillere feshllA 
dir. ric;te temsil. eden bızlenn bu bil- Llıborat~varda. y~lnız magşuş mc· yond çu ~un: ilah senetlerin ü-1 ~ıyafetlerde, ıçtı~alarrla, ra 1 nKoalunurd. d .. 

Be k
oz yolu , u"k Dahinin kalpler.d. e uyandır- vat değil. ıstandardııe cdılecck cm· yor u. ye u . k . . tertıp edilen müteaddıt tezahü en er e sunnet Beyoğlu K.aymakoml•i> dalıılllındoj 

Y v·•~ • y • h bbet ve hurmet saye- tia ve mahsulAt num.uncl.cri de tah!il zerindeki yazılaı:• . sılme ı~ın 1 ratta her nevi siyasi şahsiyetler düğünü müteıelrkil Rumeli, Butulçl, 
Be k Kanlıca yolu ııa-. dıgı mu a f 'k edilecek ve düsturu! cdvıyc gıbı hır Avrupada hususı bır ecza getırt ı 1 . . d . H' . ıir, Hasköy Betllıtat, Kalıt Al P 

Y oz- . ! . 'd k ttiğimiz şere ve ı d en evsafı haiz milli mahsu· .•. 1 1 rifat yaptı-, e temas ettik. Hepsı e T!irk· .•~aycı Etfal 21 afustos pcqcm Toıvilriye Şube Reisilerile a.,.Jı.ı 
Yetc;e •kmal ettirilecektır. . s~nde ı ra fkC,.rr t•mıımiyenin !.ıir ıactam.:::~~us bir istihsalat koJeksi vü. ~ıg~ ~e b~11;un a ta' . Bulgar dostluğu fikrinin esas- - b; günü Kalender yurdundaki ki~·~- Kaymakamı ve Malaılldlııü•+= -,:·-

za:ı..ıta vak'alarrnı geç tıdarad !1ae ma uttali olması için- de getirilecek ve ihracat·n tezyidi gı ıddıa edılıyord~. . . F lanmı~ olduğunu gördük sız ç~cuklardan 38 çocuğun Ycnı kö- ret malüllere para tenli komla 
u kere a , hcu da 'sti!adc olunacaktır Mühürlerin klı elerını ua- z· M G . ' V ydekı kalender yurdunda hitan ameli· berv-"" ati mukarrenb lttilıa 

b'ld' k ler ususun 1 
• d d D 1 ,ıraat nazırı rıgor a- · · · d k . ~u ı ıren mer ez dir. . . .. Ü öole Üs- Naki B. in neticelendirdiği işler- dın Yiiksek lak ırnn a anye ; .1 f . · . " . . . yesııu ıcra e ec; tır. miılerdlr: Malül ve malQll...ı- v• 

Polı• vak'alarını müdırıyetc geç Har~~etımız gun Madamı den biri de Tirareti bahriye mektebi· isminde birine yaptırdığı tabak s~Je. • . bdır nutkunda'. . Bızı bı- Yarmkı at koşuları fat edenlerin yetimlerile tehlt 
h
1 
aber v -ren bazı merkez memurluk- tü Harıcıye nazın vyfe. elerinde nin leyli teskilttıdır1• B1~ se1nbe me

1
kto· kuk ediyordu. krı' dınm1 ı7.. en aybı;1makk ıçın her '.: . B.u cuma Veliefendl çayırında il- ailen buk ~ukarrer~~~- ı.."....a.ib · ' 

arına ihtarname gönderilecektir. V rnarlaki giizel sa ıy bin fıli kısmına 40 ey ı ta• e a ına· M l !' nıurlar bu şahit ı ev etı yene ı ece uçuncu çirncil at koşuları icra edilecektir. ıp omrsyona se....._oe y u 

Z(~bıtada tebeddülat bi: ög"le }·emeğine çağırbdıla'.. a- caktır. 1 . u ıte ıs mi ~. ·n yalan oldu· bir kuvvet olmalıdır .. dedi. Koşulardan sonra Karacabey harası be!"em•>:IP murunelelen derhal iatat 
" n u zıy Naki B. şimdi Ticaret ve Zahire erın şahadet erııu 1 B 1 1 G . · M '"t f K mah'lıllarından İngiliz tayları satıla· edileccl<tır. 

Tevfık Hadi Beyin teftiş için İs- Pek dostane ge~~ f' d "rt borsasında müteaddit ellerden geçen ğunu söylüyorlardı. . u ı::ar ar, azı 1 ' a a . e~ caktıı. 1 - Malili olupta muaadclalr M-
tanbula gıılecegi doğru değıldir. Tev- fette dostum M. Buro 11.n ° emtianın her sat11ında a}'rı ayrı bor- Sandal bedesteninde 10 liraya; mal.ı ~ır Bulgar vatandnşı gıbı • Erzurumda petrol !erlerde iami olan M.M. plinoeye lıa-
fik Hadi Bey vazifesine başlamadan elik beraber kurdug~mu7. sa resmi alınmasından mütevellit mah b' 'ğ t Fuat hakkında benımsıyecek kadar sevmekte· - 1 dar vefat edenler elw mu .. dclalr dol 
CVvel İ•tanbula gittiği zaman ?rada ~Jrk _ Bulgar dostluğu bınası- zurları tetkik etmektedir ır 1

• ne sa aıı 'k' İ in muha'(e <lirler. Reisin beyanatı bütün' madenı yok terde isimleri var.. mabk-.len 
zabıta tlhkikatına vakit ve ımkarı . 'kh ide •arsılmaz bir şe- Bir kaç güne kadar Borsa resmi- tahkıkaı_;ın tamı ı ç Bulgar kalplerinde yeretmistir. 1 Rrzurum ve havali~ind; petrol •· ··~raset. i~iımile komisyona ıelıp para. 
bulmuştur nın ıstı a • ld ürü nin layık olduğu halde indirilmcıi me 19 agustosa kaldı. B rl T'" k B 1 d ı ramakta olan heyet ımdıyc kadar yı alabilırler. 

Mcrke;de İstanbulda ve taşrada kil alması için ayni yo a Y •. - cihetine gidilerek bu mesele de ala- Av katla hakimi _ ura a. u~ : ~gar o~t7 b!' ne~ice elde._etmemiştlr. Heyet bu 2 -: ~liıl r' • ta mu .. dclalr dol· 
zabıta ıem. urları. arasında bazı tebed }'ecek halefimle çalışmak azının kadarlarm mütkillttan kurtarılması d 1 d l lugu cemıyetının bır ~ubesını 1 ı-ar a ıçınde donecrktir t~rde mnı olan ve '-'··t ı .. ıL. __ 
.. · d ı b ı· · o an ıran ar k · · h bb"' b k ,.,.. ...._ , ıl 1ta mı.zar c ı e ı ır. de olduğunu beyan ettı. mu'.ıtemeldir. . . p B acına ıcın emen teşe uste u ca dereceye kadar haıta bulunma· 

~• k 1 1 . . 'h dmın Ycrucaınıdc avukat crtcv eye te 1 f'k • d • T - "k T" k k" 1 1 . . h. 1 'l • Eyı. .. dcn .•onra. t;>tbikr .n:'u arrer Avrupa dev et en ıttl ~ k b' . 20 r a satan Doktor tınmak ı nn eyız. anıştıgı- - yu ur ut e ennın ca ıl ;rın aı esı ve yahutta peder veya va. 
bulunan yem .ıcşkıfat mucıbıncc ts- T"rkiyesiz olmıyacağma ımane Poll•le ne ··ı ır saatfı Şcrıifra~ersancll Hibe· mız dostları Türkiyeye davet e müftülerin telkin:ı.tr altında me lıdesi tabib, tabip muevininden bir 
tanbul vı!ayctınc tabı 14 kaza buluna u k ti' t teşekkür o namı e maru • d • rapor lıit'bi d'llikt bir • 
cak ve lıu kazalara birer polis merkez den bu ıyme ı za a . yin ve Roza isminde 3 dolandınııı: ya deceğiz. enı cereyanlardan uzak kalrruş "f 1 a 1 en vekil 

ru tayin olunacaktır. Polis mü- ve muhabbetle veda ettım.... Erenköyünde kanlJ kalamıştır. . . Bµlgaristanda biz gittiğimiz olmalarıdır. Haysiyet hissin-_ ~".::,a,,:rek ''i.belbi =-a-::.. ed.'Z 
~~7u. · l4 merkez memurunun kim- Hüsrev 8. Tahrana iki EylQlde bı'r kavga ı;ıundan: bır ~Y _e~vcl ge~c Ycdnı- zaman zahire fiatlerinin dücük· den mahrum Başınüftil ve onun ı .. isimleri mıe.eu .. dseda rd_..__~ve •.u'.'_, 
ur ugu .ı..+ d" 'd k camıde Van bakımının aynı tarz a • ~.. ' · T" k k f . ....... """""" 

!er olacağım tesbit etnı-;,... 0 ır. gı ece dolandırmışlar, adliyeden kefaletle lügu~den sı~.ın~ı .vardı.. Fakat a~enesı ur .~v a mı yıyip ye nuunıı n~ lıad~ nıal61 •bit elnıt n 
Merkez memurlarının tanı.im ol~~- y ALOV A,. 1? ~Mill!.yet) - Eren köyünde Camiiterif sokağın· tahliye edilmişlerdi. son bırkaç gun ıçınde fıatler art 1 dırmekte ve Turk kütlesini dai- tehlt yetirnlen malili yetimleri ,,.,.~ 

nacak U,tcsi Emniyeti umumıye_ mu- Tahran sefınmız Husrev B. da berber Ahmedin hanesinde Halil Oç dolandrncı tekrar tevkif edil- mış ve köyHiniin yüzU gülmil• · ma cehalet karanlr~ı irinde bı. bubelnlar,, da m~nsup oldukları a..._.lilı 
. d .1 cck ve tasvıp e· d' G . H e tazimat t'tti ile Ahmet aralarında zuhur eden mü . 1 dl .. F' 1 . b A' km kta b k ."' "' tu erme murac:&11tla 930 aene.ı eyi( - · .:.r ~on crı e gel ı. azı z. n · nazaada bunları ayırmak istiycn po· mıt er~· r. tur.. ıat erın artışma se ep 1 ra a ~ aş a bır şey düşiln lün bctinci ail.;ilne b.dar iılmlenDI 

.::~:~, ıon" • ~rkez memurları vo1 Tahrana vası;,1 olmadığı için e- lis memurlarından Arif Eftndi sağ Eczacılar ve etibba odası menka kıırak11ğr, Fransa ve memektedırler. Bütün Bulgaris kayıt ettirecıelılerdir. Bu mUddet ...... 
e ba§ yacaklardır. liılün ikisinden evvel gidemi- etinden cerh edilmiş oldutundan her Etibba odası içtima ederek ceza- Almanyada hasadın fena gitme tanda bizimle temas tmeğe bi- fında gelenler erkaclatlan siW pan 

Y • • " 1 dl ikisidc derdest cdilmişıir. 'd' • zi gönn • ' larmı alacaldarclır B liddet ---'-
T 

yeceğını soy e · l • 'h cılann müracaat müddetinin bitmeal- sı ır. ege cesaret etmiyen yal d el . • · u m ......-.r. 
'. Odaımdaki intih~p Yalovada banyo havuzu Tabancaya ıntı ar ne bir iki gün kaldığı cihetle müra- Bulgarlar, bütün rstıraplan-lnrz Sofyadaki BaşmüftU olmuıt .,:k~ mıye~enn hlt bir mu.etino 

T ünh I k teşebbüsü . caat ctmıycnlcrin haklarında ittihazı na rag"men büyük bir sabır ve tur. malı: mıh f_:~ ~-•e bu sihller para aJ. 
>ki , ıcaret o ı ,1eclisinde m a y 1 ada tek tük inşaat yapılma · lazangelen tedbirler gllrüıülmtı;tiir. ..kQ la 

1 
T'" k . . . . a .... m_n ınalınım lcalacaldar. 

>ıi ;.••lıı:ın intıhabı dün icra edıl· a ov Dun sabah Kadı köyünde Söğütlü H'r l' h bal · su n vatan arına merbut ola ur gazetecılen Bulgansta dır. 
;{.: tadıör.. d .. 'mize ;:öre Bı vük otel Çeşme caddesinde kunduracı çırağı H'ı•ı·ı ha ıa m~r 

1 21°1~ rak çalı~ktadırlar. nm her gezdikleri köşesinde gör 4 - Komisyon her hafta ...-. 
i uıı at d b' k d r grcn ıgı · 9 na 1 i yaşında Nuri Ef: ~abanca ile ve ı d ıa mcr cemıyet a.ustos B l . d b" . il . dtikl • hli Ü k b lü ai, çartambe be -"Dl--' '"iltn d on an on ıre a a . da büyük bir havuz ınşaa ı 'ıntihar kastile kendını .sal\ katı üze- pcr;•mbc günü saat 22 de Büyüka- u ~anstan a ızı m teeuır . en 111 a U ve sami- oilu Ka~··-~'ıkem •• ... Bey. 
lan na.:. en intihamta evvelce konu- cıvarın j tır Havuzda. diğer mcm· rindcn vurmuştur Nurı Ef. Tıp fa. dada Yat klübünde bir balo verecek. eden bır şey olmu9sa o da, genç mı yeti aala unutmıyacaklar- ca1ı1.rı..: .. M=... tıt:•mdıt toplam 
~ve 'ketiler: Süreyya paşa zade başlanı dmış Jdug·u gibi, banyo yapıla- . t lmııtır tir. ler müRt.eıııu <ılmU Uzere, Wj. dS',,. •ua'-- • t sil"'- mü 

. ı .. le 0 onıyal emtia taciri Eşref. !eketler e 0 kültesınc va ın · ·-
aıtanmlf•ır, • ""ı.tır. 

Vilayette 
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4 '.1-llLı,l)' 1!. ı 14 1936 
• ................ "'!" .... . 

Fikir, M.iZıth, -EclebiyElt, 

n.srın umdesi "Mi'liyet" tir 

l 1t AGliSTOS 1930 
iDAREHANE - Ankara caddeai 

'o: 100 Telı:;raf adreti: M.illiyet, lı. 
tnnbul. 

Telefon r..umcıralı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER/ 

G 
3 aylıfı 
6 .. 

12 • 

Türkiye için Hariç için 
400 kuru' 800 kurut 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti ceçen nuıhalar 10 kurut 
tur. Gazete .. ., matbaaya ait iıler için 
müdüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz. ili.nlarm mft'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Dün hı.rırtt en çok 24 en az 

19 derece idL BugUn hlH ·~,k 

olıcık rlız~tr müttha' \·il ~ı;r~'":ktir. 

Kavun karpuz 

Çırkin 

Mektepliler Miubakaıı 

Suriye hududumuza 
taarruz 

65 inci haftanın 5 inciliğini 
Darüşşafakadan 206 Muhterem 

! Vefa B. kazanmıştır. Yazısı şu l 
dur. 

kadll11Il Saadeti ı Bu haftanın en mühim haberi 1 

F d ISurive hududumuza Hace ve a-' 
- cansızca an- ven;si tarafından vakı ~lan ta- ' 

"Millivet" in eğlenceleri 
12346679~ 

Yi~i beş yaşında bir gençti. ! otomobil şirketinin ortakları) arnızd~r. . . 1 
Kendisinin on bin frank paras ·asına geçti. Harıı:te~ı- .hır e.~ tarafn:da'.1 ı-
vardı. Bu kçndisine kalan biı·I Acaba çirkin kadın ne yapı-idare e?ı;dıgıne. Şl~phe edılmıyen ı .._..__._. .... ~. 
mirasın geriye kalan parçası i-; yordu?. Müstemlekede kalan şark vı.layetlenmıze olan taarru BuıUnka ye ıl OUıılı:U bllmecemı:ıııı 
di. Kendisi Frasanın müstemle- kadına karşı muhabl:iet ve min- za Surıye hududunda Haço ve bllınecenıiz halledllmlf •ekil 
kelerniden birinde idi. net bebesliyordu. Birbirlerile altmış kadar avenesi tarafından SOLDAN SAC.A: )"UKARDAN AŞAC.I: 
Buranın kadınları ile tanış- mektuplaşıyorlardı. Fakat bir- iştirak edilmiştir. Bo:ı emelleri 1 - Sirayet edici (4). Aletler (4) 1 1 - Su taııyan (4). Zamanlar (4) 

Yeni ne!)rigat 
TÜRK SPOR'D\ 

· ıe\ Hep taLe kalmak " · 
adam. 1 Urk sporun bugn~ 
kan 46 ncı sayısında hşrı 
fi kin bu güzel \ azısınds" ııı 

- ~G 
haftanın mlaabakaları, , 
nin yeni re.koru, ~emal ~cı 
hayah. Spor sineması. ~ 
Olemplyadına girm~ 

1HT1 il ı\ L 
!\'lerhum Fazlı P'' ı.d< M 

Beyin zcvcesı 'e di~çl fd .. 
Beyin ''•fidesi 11. ı·: di:o fu' 
lrtıhal ille mi< ı c \ lıın1J1i.J ~"' 
rinden kaldı~lıral l\O•ac• \hr. 
aile mıkberc,in • dl'fncdilmı:ıır. 
rahmet <Yl<ıe. mak imkansızdı. Çünkü bunlar denbire genç adamın mektup- vahi düşünceleri ; giiya Kürt is- 2 - Kırmızı (2). Ufuk (3). No- 2 - Bir renk (2). Garaz (3). No-

hem kocalarından başka erkek lan cevapsız kalmag- a başladt. 1 tiklalini temin etmek ve hüku- ta <2>· 
4 

_ taKo"~k· (2). Ölu" de&öl (3). . . . . 'f 4 - Beyaz (2) . Ya, (3). Nota(2). - ..- •. N• · 1 
lerle konuşmaz, hem de çirkin Bu kendisinin endişesini art- ı metımızı zaı dü~ünnek istemek 1 5 _Yükseltmek (3). Edatı şart R'lbıt edatı (2). ışan n1eras101 

~~~~~~~~~,_,-/ 

ç~hrel.~ ~~~ınlardı .. Maamafih tırdı. . . . . te.n.?aşka bir şry oln;~.Y~ bu.bi'. 1 (3). 5 - Bir erkek ismi (3). Sai ddil E•lııl z;,.,1 \ludiı ru ""' 
bın ınuşkulatla yerlı kadınlar-• Parısın kıbar ve zengın mu- suru baldırı çıplak: ııukumetımı ı 6 - Zaman (2). Etrafı kara orta- (3). Bt)ındırlı udc ııa,ip 11rı<rc' 
dan birisile tanuımıştı. Çirkini. hitine karışan genç adam bir zin aldığı kuvvetli tedbirler ne- 51 su (3). Uzak nidaaı (2). 6 - Zaman (2). Mıarın ıuyu (3). kilçuk kcrirnr,i Ejl;\ l i 3 ıııın<f< 
bir kadın! .. Genç Fransı<: yakı- çok güzel kadınlar görüyordu. ticesinde yedikleri dayaktan mü 8 - Kırmızı <2>· Ateşten arta ka- Nota <2>· ~ii1lde makine ır . .ıhr,1 d:,ırrill' lan (3) Şart edatı (2) 8 - Sülale (2). iade (3). Şart (2) 
şrklı bir delikanlı idi.Bu kadın Fakat o çirkit' kadının hayali tenebbih 01n:ayaı·ak kuru kafala 9 _Arız 01:n,.k (4 ). 1 ken~e (4 ) 9 _Bayat değil (4 ). Üzüm (4) """~rer l(ulln llncfo·ıdinin 
kendisine lakayt kalmamış 

1 

bir türlü gözünün önünden git- rına yerleştııilmiş olan sakat 

1 

•••!••••••••••••mı••••.. merasimi r11c•ki ~uıo 1 la•ip 8' 

ıı._ ~adınla beraber geziyorlar! ıniyordu. Buna kendi de şaşı-·d~şüncele~!nden vazgeçmiyorlar 'T k • .hah çesı· 1-d-in_i_"_~_·._ .. _·_t_rı_.ı_._,.d·-~i __,,,b•
0

'
1
' 

yi.ıruyorlardı. Fakat gene; adam yordu. Beyle gulunç harckf.tlere yel- l a sı m Jcra cdılmiıtir. Tarn1n·nc 
beraber gezdirdiği bu kadının, Bir akşam zengin bir fahri- tenen şuursuzlar: Türki)'e Cum tcm•nni cdrriı. 

~ehresinde bir güzellik aradığı ka sahibi kendisini davet et- huriyetinin böyle ,·akalardan sa 1 oü~ON ME~"ELESI 
halde bulmağa bir türlü ınuvaf miştı. P~k kalabalıktı. Bir çok r•ılınası değil kımıldaması bile 1 Pek yakında: l\'Ieşhur İspanyol tenoru lıi giyinnıiı h ıltırnı.ıkıı: i' 
fak olamamıştı. genç ve güzel kadın da davetli muhal oldnğunu takdir etmedik için öte;e heme ha; ,urııı• 

Nihayet bir gece kadın heye- idi. Biirdenbire salonda hir hare !erinden kendilerine !!'Ülmekten u R. A RY r - l>o~ru. C:ala:oıd• l\o ,,.ı ı·M_ ', 
canla kendisine teşekkür eder- ket oldu. Zengin bir dul kadın 1 baska çaremiz kalmıyor. Fakat ı ~ 

B k •k k k f · k' b .. 1 · d k' · d. caddc,indc lltbck trJmıaı 1" h 
u sene bostan ço , va ıa .en. eş et~ı ı u . ıı:uz~ , se~ım var ı ı şı.m ')'.e kadar ~ek_ çok şunu da iyi bilmeleri lazım ki mahallinde s.. nu:narııı ·ı·ıı 

~an kırmızı zannedip kesince ka lı bır mahluk olabılırdı ... Boy- zengm talıplerı reddetmıştı. asi hareketleri yanlarına kar kal ln;ti!lz hını·~ 1 c ,.,~;ı ıc<ın< 

oak çıkanlar da var amma ekse le- lieyecanlı dakikalard: .. '. .. f Şimdi bu zengin kadın da ziya mayacak yakında başlayacak o- 1 Illil kendi İCatg·erdeSİ tan o·olarda ni~. Orarlo en muhın ııel '' < 
riııi yenir şeyler.. Artık bundan sonra er ıkısı ete geliyordu. Ev sahibi genç lan umumi harekatta karşılaşa- h ·• il moda kumaşları .., chın fı• 

Ben bu sene kavundan müş- 1 de iyi denecek biı hayat sürme- delikanlıya: cakları kuvvet karşısındaki ~aş- · j alacak>ıııız. l<ı<r , 11 ;,. iı·i hlr r.: 
· · ., • b ı d ı K d d l'k ı s· · kd. -· . "' ı•••••ıııııııııııııııııııııııııııııııılıııı.. ~ıııııııııırııııııııııııııııııııııııı. 

~ekırm. To_Patan, Hasanbey, ge aş a ı ar .. a ın e ı a°: 1- • - ızı ta ım e~.e~.egıl11; de- kınlık ve hezımetlerinden müte- !!'""'"'""""""""""'"""'" ,.111111111111111111111111111111111ıu •• tav<iı·e edccüıir. 
lzmır, Kırk~gaç:. ne .. alırsan al nın 0yakışıklı bır genç olma.sıle dı .. Fakat kadını _gorur germez velli~ ne~~met te faide vermiye- , EE A ADO LU ES ;;;;;;;;;::;;::;:;;;,;:;;;;:;;;;:;;;,;;::;;;:;;;;.. 
tatsız .. Dedıklenne gore bu se- mesuttu .. G.enç adam da.. m.h_a.- delıkanlının rengı_ .sol.du, .Ş. aşır- cektır. Turkiye Cumhuriyetinin.:.:. :.:. , Ş I · 

b k ıı d B b e ırenıanel : ne kavun yokmuş a~ ka_rpuz y~t u çır.~ı~ adıııın guze ıgı- ı. ıı Y.a '.1°c.ı degıldı. Mustem her işi muvaffakıyetle başaran · SE EE 
bolmuş ... Hararetı • teskın et nı keşfettıgıne memnun yaşı- lekedekı çırk. ın kadındı!. .. Fa- kuvvetli idaresinin; kendilerine EE SJGORTA ES · h . ı· r ı• 

1 d k t k d h b 11' d" D ŞiRKETi '-'t renıonelınJı.:n: ın;ı mek için iyi haber.. yor ar r. . . :a a ın ıç ~ ı e~~e ı. e- vereceği dersin vaktı artık gel- EE ES yerinde 00 ,,dJd:ı 2 ~", ı. ı. 
Ben de karpuza bayılırım, Fakat fenalık şu ıdı: Elde likanlı da kendıne hakim oldu. miştir. :: :: · . 

1 
b. · G' · z· r b' · •• I harira uın1aralı ıu·,ıı:Jar- ar 

zararsız ve gösterişli yemiştir. mevcut para ıtıyordu!.. ıt gı .ıya,et ~ttı. Davetliler birer :: TOrklye ş Bankaaı tarafından teşkll edllmlştlr EE 14•58 ıneım mur !:ıh arSJnıD ~. 
Bir fenalığı var. . Karpuzu yi- de genç adamın neşesi kaçıyor- bırer çekılmeğe başladı. Çirkin Hilali ahın er hasta :.: Vanııa - Hayat - Nalı:lly• - Kaza • Otomobil - m .. 'ııllyetl :: mıırahlıaı•ıa 4 lira kl\m<f ... 

yorlar, kabuklarını yol üzerine du. Bazı akşamlar pek düşünce- ve znegin kadın da delikanlıya: b k k b 1 
EE maliye sııortalarını kabul eder. 55 olunarak mılmak ';'in açık rııu 

atıyorlar, insan görmeden ba li görünüyordu. Fakat kadına - Beraber gideriz değil mi?.. a !Cl me te İ ffiÜ- Si .Adr- 4 tıncU Vakıl ban ıstaııl>JI SS dere k"nmıo~ıur. calipl•rıo ;3 

sıp düşüyor. Böyle mevsimler- bu°:dan bahsetmiyordu. Lakin dedi. düri yetnden: ii Telefon: ıstanbul - MI Telgraf: lınıtyaı 5§ mevl ~orm<k için ıw- ~.ın "'"'. 
de dikkatli yürümek ve karpuz 0 bır gece: İkisi otomobile binerek gider İİs• ıuııuunnuı1111111111111r11111~ .ıııı111111111111111111111111uııı11111111·· deye girm<·k ıı·in ihale gDn" 
kabuklarına dikkat etmek la- - Sen, dedi, çok düşünceli ken kadın: Me~leıte a~ins hasta bakıcı n1111111111111nn1111111111 '"""' "'1UHt1111111111111111111111111111111 tı eylül cı.ııı cıım:ır .,, gun~ 1< 

ı görünüyorsun. Zannederim ki - Ben bir müddettenberi Pa hemşire yetiştirmek suretlle Emvaıı· metruke nıu"~u··rıoıu"u~eD :mn.. b . b . , . . . genç .,kj:ıjarımız" çok şerenı bir mıidtırlütıin<· ~elınc '"· 
Sinemaya gidiyor muaun? una se ep te para sıkıntısıdır. rıs teyım, dedı, senın her hare- l•tikbal e ha at h 1 B . 'd 1 S d d k . . k' . . d' • v y azır ıyan * * * 
Bir arkadaşı geçende sine- - .e~~ 1 n e. · . ana yar ım. e ~- etını ta tp et_tınY_or, e ıyorum. mekteblıniz lalebe kayit mııtlme- s t ı K K ti• 7-ll <ı.ıo r.ınhiııtle ı <•rı~anc 

nıadan çıkarken gördüm ve sor bılırım. Vaktıle ben zengın bır Ben çok zengın bır kadınım. ı lesice• ~lamıoiır. Tahsil mUd- a 1 1 ıyme 1 eşya \'eniyolıı <·addc;iıı«lc '"ulu ıarı 
dıım: aileye mensup bir kadındım. Varmak istediğim kocayı imti- deli iki sene dört ayoır. Tale- muhafazaıa •ltlırılon hu reis k" 

- Sen yazın sinemaya gider Bugün pek iyi bir mevkide han ettim. Sana şimdiye kadar belerin iaşe ve llbaıları, ibate- BuYiikadada Cami Güzeller sokağında 20 nunıarnlı hanede •ahihi her kim i. t ıı ,;uıı l 

m'ıs·ın?.. olan birisi vardır ki o zaman servetimden hiç bahsetmedim. !eri ve c~p harrfılcları mektep V b L 1 . b' . ·ı ın· 1 1 b l·ı,ku" dar bel,dil'e t!.ıir< ııı< bil"' • mevcut e er maraa ı ycnı ır pıyano ı e e ıse <o a ı, porcman· 
_Evet! dedi. Sivrisinek yok bizden iyilik görmüştü. Şmdi Çünkü ya beni bırakırdın yahut tarı.lından temin edlllr. A•adalci 

1 
k , . ., •im... , 111 hld<tı 111 cıkı ' 

b b. · ·ı·k b ı k · · ld '- d F · d'd • to ve mticeddı>t karyola Ye oda takım arı yata ve yorgıın ve i'1 yok, cin yok .. Rahat rahat ana ır ıyı ı te u unma ıstı- a a.ır ın. akat şım ı en son- tartları haiz olanların nihayet uımmda uıılac•~ı ı.ir. oluauı 
•· h tm' m b b' lm d b' b · ı ı• itli k d ur bir çok zikıymet e~'. ayı bc~ti'<: 17·8-930 tarihine müsadif pazar -- __. ra~ımı dinliyorum, hatta hep yecegıne şup e e ıyoru . ra unu ı en e ır cıs yo t- J t)· e · a ar n ııs tezkeresi, ı ı - ~ 

'!;Ördüğüm filmleri tekrar göster Delikanlı tereddüt etti. Fakat tur.Zengin bir kadın almak iste- hUsnUhal varakası ve şehadet· guııli saat 11 de hilmüzıyede •atılacaktır. Taliplerin mah;ılll satı~ Müzayede ile sıli 1 

dikleri için içim geçip uyudu_ kadın israr ediyordu. Nihayet mezsen benim ne kadar fakir nameleri le Akurayda l1aşekl komisyonuna mliracae.t eylemeleri. :\r;ıı<tmıın ı ~ lnri nını' 
ğum da oluyor. genç adam gidip o zengin ada- bir hayat takip etmeği de bi'- caddesinde mektep idare~lne <alıa'h >Ut ıo da i«ık!AI "ad< ,,r 

Zaro ağa! 
mı buldu. o zamana kadar gös- diğimi gördün değil mi?.. cıımader. mada her gün müra- TeZJI' dı' sermaye heıv anoııınesı' <inrma F.tu,ıl ,.,,,,ında l'•r~;,ı 
terdiği tereddüt ve endişenin İkisi evlendiler. Fakat saa- caat etnıc~erl IAzımd~r. . U U ~ U •parıtın"'.'"" 1ı ııınıcrdıı ~•0 .ı 
ne kadar beyhude olduğunu o detlerini sade yaşayısta arıyor- 1 fUrklye Cumhurıyeıl Bursa Cer, Tenvır ve Kuvve! muharrikc Ttirl.. anuııim ~irketi- lou:unan ınukcınnıe' "" 1181 "' 

l d Ç" k" 1 · - tabasından olmak. "'rcrile •tılaca~ı· r ,. · 
zete!er resimlerini bile bastılar. zaman. ana 1

• un u yaşı şış- lardı.... ı 18 yatından kUçDk 30 nın Ticaret kanunile ~irket c:;as mukavelenamöi ahk<tmıııa tcvli- -\-rı mulicmın" ' ıcnıek ""', 
Artık bu bir sır değildir: Ga 

Zaro aifa Amerikada kadınların 

1 

man bır adam olan bu adam 1" 1 d k •atından bUyUk olmamak kan 22 Ni,an 1 <130 tarıhınde COJ)lanıın hi<,edarlar heyeti umumi- us' 

geziyor. .. Halbuki kendisi e- - Çok iyi-. bir gençsinız.. • \, ,A muaJene mektepte yapı!ır.] elli bin !ıra daha uttırılnıak surctilc vcdi yuz ellı hın !irap 1=ı· bir ,;ıon, .ı Rina 1 abıu •• rı; 
.. d d. k'; - ' · Ilı '"' ann , ı · q , · - kıını, Keu~ kıu ın ıl -u< ııı 1 , 

eline düstü. Kucaktan kucağa e 
1 ı. 1 Tl .. JR K ç·.'or-u' c' 3 5ıhhati tam olmak ITıbbl yesinde heşytiz bin liradan ibaret olan ~irket 'Crmayesiniıı ikiyliz lii.c ntak odı takımı. ıon<' • 

ve gcnderdıği mektupta "Beş Bize de sizin gibi bir genç la- hiwm urdor. Knrı ol• " ın•tleni 4 .l\<\üteehhil bulunmıımak Lı ır·.sJ•. '· ı r<ın' , rt· S•ımı 1•1 ~· kıırılma>ın~ karar verilmi~ H hu wrctlc attırılan ,erınave mık< . ~ 
vakit namaz kılıp tesbih ile meş zım. Bizim otomobillerimiz için eııa hbrıkrn~ı mL<•caar. evvelce teehhül etrr.iş ve apıl- 1 " ı. tltfıdcmir l;\kc kar,ohl.r. ,a~lı. 

· · · b ı rının tamiminin tôahhiıt l'e tediye cclihli~i stanbul neyo6 1u dör- •• 
~uliim. Kimseyi gözüm gönnü müşteri bulmak işini sı<:e tevdı L;;irk<ci ı·:bu••uıı t cad,\e<i '" :ı • mış ıse çocugu ''. ~ı~mıınıak. ~ t•t,ıoıar, file ,e perJ.lc 1• "".: 

O d · h · tı' d' ~ !i Orta tah'llı ıkmaı eden dundi :\!oıcrli•"ınden ta>diki taahhutııanıe ılL l\aıık Bdf l'ur Lü · ver. erece sıze asre m,, e ıycruz. · - " manto. 111 ıhtelif ~b•i ırl r. 
diye yazıyormus. Kendisinin Bu .iş muvaffakıyetle devam l•tınbul ıkinci k°'J daiıesıııdcn: fer l!tıtihansız kıı~ul edilirler. Korner~ ~:Cranjc t.ırafınclan vcnlmi~ .l '.\layı s 19.lO tarihli ıııd.tup tabureler. kolon l'l'lt:n•rıı.ı. 

• . • • u· h · . · 'f · · 6 lık tahsılı VC\'ll buna ne \azıyette oldugu gazetelerde edıyordu. Fakat çok geçmeden "" orcıın ı•mını ıstı aşı ıçın muadil tahsill olanlar -imt'h ve Ticaret kanununun ,J<ıl inci matldc,i mucibince idan: mcdi,i ıaldıı!ı ""' ıc kun• ', r• 
l ·ı· fotograflardan bellı' .. Zaro delikanlı otomobil işi için Pa- m«lıcuı bir ad•:t diki~ makinC!i 14 tab'ıdı'rler 1 ııoa 1 ' • a~ıı,toa 9JO urihine mü<adif per- ve nıurakıpler ıarııfınclan l!"La edilmiş nılışterek be ·anııaınc \ e heykeller, brnn7. ~a,pc k ı ,r· 
cga cliyormuş ki: rise gitmek mecburiyetinde kal ıcmb• fiınti <aat 12 buçuktan iti· 7-Tah~ili terki halinde veyahut bu hmu,:ı aic tligcr ıc,aik mündcrccatından anlıı~ılmış ıe bu ilkle'. vcııi ha1dr •nu, b.ıısr. 

- Ah! Ben ettim de 100- dı. Kadından ayrılırken haki- haren ti111ro •oka,ında :ıs numaralı be• senelik hizmeti mecburi)· eyi · c;ıai he\'!İ\ c. Colıımbıı nıarl<' ·, 
1 ' ,erma'e artmasının ticaret kanunu ile ,;ırht esas nıuka velcname-

120 sene evvel buraya gelme- katen bu çirkin kadını sevdi- dc: hktn <iniin e lıi'rnıi 7ı1rdc fııruht ifa etmediği taktirde mektep ' · util ı c i ~aldc n· s ı:r• , • 
d cdllrce~ınuen talip olıırl:İr ıC\m ,e sinin hııkıimkrine mıı\'ahk olarak yapıldıjtı µ;örıılmil~ ulcluj!undan • • dim. Şimdi istediğin kadar gı- ğini anlıyor u. ;aaıı ınuaıı•,nJe rı_><ı 1047 "o«a masrafını ıediye edeceglne dair . \nodnh: ıe \ccnı iıalı'sıı' 4, 

d · t · 'd ı d O k d 0 
" • Ti"ıret kaıı,ınıınuıı :ıııı inci madcle"ne ıı·d'k;ııı hu he\ aııııaın~ d ı · I' ı ıoO cık la, bak para e er mı!..?.. Ş gıtgı e para ı. a ar nıın ara•il< innracaat <)lcmrleri ilAn kltibl 1<dilden musaddak bir c cıı. cı· c en" 1 · 

FELEK ki: delikanlı çok geçmeden bu olunur. taahhütname vermek. verildi. tcminıt alııır. 

"!Uilllyte,, in edebi romanı : 47 

Ti 
.ıfalımut Yesar i 

- Muvaffak olacağım ... Di ı· - Her gün ümidim kuvvetle 
ınagı yoruldu, söndü zannolu- niyor. 
nan Nevres Vacidin daha ihti- - Ümit edebilmek imkanını 
yarlamadığını, hftla dinç, ayak- buluyorsun, demek? 
ta durduğunu göreckler. . . - Hemen her gün gibi ... 
"Bahçemde bir gül açtı!., Hur - Mesela neler? 
ı·em ... Bu mucizeye inanacak- - Şu, diye anlatamam ki! .. 
lar, anladın mı? inanacaklar! . Sen, hiç tecrübe etmedin mi? 

- Tabii, kardeşim! Nevres Vacit, yorgun yor-
- Eğer ruhumda bu gençli gun kollarını sarkıttı: 

i, bu zindegiyi duymamıs, bul - Vaktim mi var, Hurrem? 
ıııamış olsa idim, pek tabii ol- dimağım, hep muayyen hedef
m:udı, olamazdı ... Bakalım Ra- !er etrafında işliyor. 
~ih becerebilecek mi? - Oğlun da bir hedef olabi-

- Oğluna itimat edebilirsin, lirdi! 
Nevres! 

Nevres Vacit, omuzlarını karsındakine sorarsın! işte, bü-
kaldırmıştı: tün, tehlike burada, bütÜn kor-

- Fakat o, her şeye lakayt.. kum bu! bir cümle başlangıcı 
Ruhu donuk, sinirleri donuk, 1 veya sonu, bir kelime'. bir tek 
kanı donuk ... Her manasik uyu kelime, öyle atmosfen bozar, 
şuk ... hissiz... çeşniyi değiştirir ki ... 

Hurrem Hakkı, Nevres Va- Hürrem Hakkı, sesini çıkar-
cidin gönniyeceğinden emin ol- matlı. Nevres Vacit, parmakla 
duğu için açık acık istihza ile 1 rını açıp kapayarak, sinirli sinir 
gülümseyordu: li anlatıyordu: 

- Sen, ona hi.ı; bırakmadın - Bir kelime, bir cümle, e-
ki, hepsini eserlerinde sarf et- 1 min ol ki çok defa, koca bir fas
tin..... ılı bozar, mahveder. Ben bu e-

- Sonra hissiz olması da o; serimde çok titizim .. 
nun menfaatine ... Hissizlik, ha _ Sen daima titiısindir. 
yatr bir muvaffakıyet... ~asih Ne res Vacit gözlerini gör 
becer~b~lecek mi? demekliğimin düğü, v görebildifi şeylere değil 
sebebını de anlatayım... Bu ku- hayalinde beliren ufkun derinlik 
ru~ donuk ruhi~ çocuğun ku~- !erine dikmiş, dalgınlaşmıştı: 
lugu, donuklugu, uyuşuklugu 
esere de sirayet ederse? - Bilmt<-• okudun mu? Çün 

_Ne mUnaaebet? Sen, söy- küsen, pek aHikadar değil-
liyeceksin, o, yazacak ı sindir. Biliyor musun, Fikretin 

"S ğm . '? 
ı b 

on na e,, sını .. 
- nsanın, tek Bflna otu- İ . . . . k . 

rup yazması başka, birine dikte ~ını çektı, tıtre bır sesle 
ettirmesi büsbUtfui başkadır. 1 e"bennden okudu: 
Bazan hafızandan kaçan bir l "Ey ,,,,, pur'<m•I ,..,ç,ıı-, 

ınişti: 

- Ölü sanılan bir telden, bir 
hayat nağmesi yaratacağım. 

Hürrem Hakkı, kardeşine o 
lan bütün itimadına rağmen, o
mın düşük omuzlarına, sönük 
gözlerine, yorgun tavırlarına 
baktı, içinden gayriihtiyari: 

- İnşallah! dedi. 
Nevres Vacit, cevap bekler 

gibi durmuştu; 
- Sen, buna ihtimal vere

miyor musun?. 
Hürrem Hakkı, hemen to

parlandı: 
- Seıı, bugün çok sinirli-

• 1 
sın .. 

- Evet ... Lakin çok mem
nunum. Bu sinir buhranı, günler 
ce devam edecek, giinlerce. haf 
talarca hasta yaşıyacağım. Di
mağım, bütün zindegisini asa
bımdan topluyor .. 

- Mademki memnunsun, şi
kayet edecek bir şey yok, demek 
Ben de memnunum ... 

Nevres Vacit, aklına bir şey 

du: zuna dokundu: J'S" 
Yaz odama geçelim. - Maamafilı bir ı:ere 

1 
ı 

- Hemen ya7mağa başlıya. soralım. Bell:i de halıçeı e. 
cak mısın?. hut odasındadır. 

- Rasihi bulalım da. . - Hay hay, soralifl1·• ıe9 
Hürrem Hakkı, gizlice saa- Aşağı katta Errıi11e)''ıd ~ 

tine baku, Rasih Nevresin bu sa düf etınişlerdi. Hıt11'.' ııır 
atte evde oturması şüphelidi. yemek odasını rlüteltırtış~ıfl 
Hürrem Hakkı, Belba hakkın- bardakları, tahaklnrı r!1 Jl~ııl' 
daki t~~v~'!1'larıı.ı~. açtı~ı. !ur e;ötürüyordu. Hür;cıJ1 k ı!~ 
kahvesını ogrendıgı, denız ge başını lıafifce titretıP te 
zintilerine başladığı zamandan- ı nü kırparak sordu: ı 
beri Rasih Nevresi kendine şe- _ R "h B evde ırıi t<ı .~ 
'k dd d' d B" .. b asr ev. ~ \! n a e ıyor n. utun un ı . 1 kJarıfl'" ştr 

!arı Nevres Vacitten saklı.rlık 1 Emme, . ~u< .~terdi "' ıl 
lan icin de bu şeriklik tc bir ne- Nevres Vacıdı gos ·ıısBJI ~ 
vi cürüm ortaklığı da vardi. cak birhirile. aı:!aı~ış ~şiııs1l 
Hürrem Hakkı, Belma hakkın- mahsus teklıfsız ı ti 
Nevrese yardım etmek, onu ko- baktı: da iıl 1 

rumak mecburiyetinde idi: - Biraz evvel bu~,. 
- Rasih olmasa da ehemmi Odalarına bakayrrn n\' odt~ 

Nevres Vacıt, yaı 
yeti yok. . Bana dikte et. do<>ru vürümüstii: .,,,ı. . 

- Nevres Vacit, ağabeysine "' · kııw· ~' 
- Bekli\·onıın. 

11
·c1e . 

nazik, nazik, tescl:kiirle baktr, H . 1 .. T kk• ge 1 ı 
güldü: İlrrem ,,a .. • .. ttırl' ;ı.. 

- Sıkılırsın, Hürrem!. mıstı, tekrar gözıınu delil 
Burada rnı. 1 - Böyle söyleme, gücenirim · · in .. 



Maarif vekili 
r;t lrana üçüncü nota Fırkadan niçin ayrılmış? 
r •ethı· Bey ıı· . .· sahifeden devam Birinci sahifeden devam inde bulunmıyan fırkanın vazifesi fa ( Binci sahifen mahad) 

ırıncı ·ı tk' .. k · t tih 
1
. f nh y rı e arane mura abedır. n abata . . ıl ...., 

_ .... - h etlerle muhte ı mev Irakı tenzil eder ve mo ua un;uı hile k ·çın b' b' 11 !ovada bır fırka ıçtımaı yap aca& .... 
( Bınnci ,31ı•fcden mabad ) geıenb_u e_yd go"rüşmüş ınern istilası dolayısile maruz olduğumuz o-elen "ı:'~~tramaol aı 'ıı k ıttaB.ı ZIDI dan haberdaı· bulunmadığını söyle· 

• .. .. 1 uzenn e ' tah . b ili 1 una a • yap aca tır. ır aoı- . 1 k . . d ku • az 
Yalova i•kelesinde Sakarya motoru zu ar . .. ·ıen samimi . nbat ta una ve o un . v .• yoloji kaideal olmak üsre denilebilir mıı "'" me~ e. ~tiınıZ e o ına ". y 
c'iy d .M .. Fethi Bey bııı· Jekete kar~ı gosten k . et rıdat membalarının 325 seneııne nıı ki hürriyet h 1 k . . il mayı tamım ~n yapılacak yenı teı· 

r ·iş;irorAu .. otot_~ed.e Yozgat meb'u· aıa·kaya teşekkür edere ıc~~h. - betle hemen hemen üçte bire indiği temadi talta'yy .. edr trnemüek~tf ıtçdın mB· kilit& dair ıu izahatı vermiJtir: 
. ynı mo or . dil ·ne mu un B' al h irat iki sü- u a ın m a a ı ır. e 

•ı Salih Rize meb"usu Hasan Cavdıt, ti<>i takdirte ken en_ .. beyan l aolaşılı~. ıdnaen eky tt'><' hald dava kimseye hürriyet vermezler -Millet;Mekteplerisayesindeaon 
r. h . Beyler e ., d. edecegını lüs mıktarın a tona ua e •aı 0 H da B ·ı'" 'iri d k "ğ zurum meh"usu Ta sın hizmetler tev ı . h"k• ı • . k lm tı M mi ketin i- ay r eyin, yeni fırkanın 8• ı sene e o uma ve yazma o renen 
bınınişlerdir . .. . . ... dere e e leınesi üzerine ~üınlen u u· ::~ı ~y: ta~e1il:~ ida;ei ~uıusiye tanbul t~killtmda bir vazife deruh- halk bir buçuk milyonu geçmiştir. 
ç · ' f' etbı Bey mo~orl~ BuyJ:o~kthi ley r:eti cüınhuriyernız uğrund~ ve beıeJiye rüsumil her halde 40 mil· te edecej!ı anlatılmıştır. Bu sene daha şümullü ve eaaılı 
.-:""r;k yah~{°a gıtmıştı{" 

1 
~aktır. 

1 
rmı mallarını feda edece yon liradan avağı olamıyacağından Milliyet _ Serbeot Cümhuri- tertibat alın•,,.;.,ıncmleketin her tara 

ur~ a ~e~kı ii_tla meşgu_ .0 ~ze atide· ca~ ~ .f d etmişlerdir. Yapılan vaaati olarak senevi vergi yckünü yet fırka1tnın t ekkill" da fında halkın okuma ihtiyacını temin 
~ , ethı B. bır muharrırı".'ı !ennı -~ ~- e hürattan sonra 250 milyon liraya baliğ oluyor. Bunu . . eı u oıraoın için Millet Mektepleri açılacaktır. Bu 
· beya_llatta bulu~m_uştur · tmek üz· pek buyuk teza . d rek orada· 1 umumi serve\ ile mukayese edersek ~ya ıntıoap eden baların fikirle sene yalnız harfleri öfrenmeğe delil. 

- Bır kaç gün ıstır~lıat ~- ve geç vakit Urfaya gı e ant verginin irada ııiıbeti yüzde elliden nnı öfrenmek meraklı olduiu için ı Hallan bunlardan asıl istifadesini is· 
;. k Büyükdereye gıdece0"~ınakla d istikbale çıkan halka ~ey . aşağı düşmez. Halbuki bir çok ma· eaki İıtanb~I ve Ankara Şehremini tihdaf eden ma!Qmatı umumiyeyi ver 

r anm t"l_kılatını h:~~~ Anka· a kkür eylemiştir. Bugun cı- !iye mütchassıalarının doğru olan ka Haydar ~eyı.? bey~natıru neşretmek- mek_üzre <!3> kurlar~.?" tezyit ~dile 
'ful olacagım . İl~ teş ı 1 aktır. teşe 1 dan ziyarete gelen naatlerine nazaran, yüzde yirmiden te mahzur ıormedık. cektır. Yem harfleri ogrenmek bıtta-

:~ stanbul, ve İzmırde 0 "°.1ı:tup- var kaza ar .. .. !erdir sonra verginin manası müsadere de- Ancak . fırk l'd 1 • bl kısa bir zamanda mümkündür. Fa· 
rırkaya 'ltih k · ·n bir çok m t ·ıe göruşınuş · yenı a ı er en program k 1., • • k d r ı a ıçı Bunlara zeva ı b" sükiınet mektir. Memlekette refahın artma· !arının anahatlarını bile henüz dün at I?• umatı umumıyeyı verme. .•· 

ve telgraflar alıyorum. " ., ktur. Cenupta tam ır sı büyük teoebbüslerin vücude gel neıretfkl . h ld H da 8 . ha zıyade zamana mütevakkıf bır ıt-
ı.emen eğe ımkdn Jo ,,.. .. •• ' • ::r • •• • ı eı:ı a e ay r eyın t' ı., !ı _cevap verm atınine çatışaca· hükum suruyor . meaı sermaycnın tC!jekkulilne, ya- ıeniı tenkitleri ile fırka liderlerinin ır. . • . .... 
ğ .. rsatta herkC9ı t h dudumuzdan gıren ni müreffeh ve mute,•asaıt sınıfla- mütalcaları ara1ındaki mutabakat do Tahııl çagındakı butun çocukla-
"""y . . . ·ında hiç Cenup -~ t tturaıniyacak· rın nıunta~a!" tasarrufatta bulunma receıini anlamak için Laman limm· rın mekteplerden istifade etmesi için 

rn •. enı tltıhak eden_ler ara:rmenice eşkiyanın dı Ş U Suri eye sına vabest•dir. İradının yüzde el· dır. ~azımgelen esaslı tedbirler alındığı. 
g eo us yokt~r. F~thı _B~yk bul ede· larını anlıyarak tekrar d ../ !isini feda edı:p mükelleflerin müte- H d 8 . . T .. k' ıçin biltün ihtiyaç tatmin olunarak t 
•zeteler mlimessıllerını a ili et· . ttikleri ve orada a ~- vassıt tabakası değll. hatta müre!- · ay ar . ~y, eokı_ ve ~enı ur 

1
• bir mektep buhranına meydan veril-;•k yeni Fırkaya nazar~n aka :Oya· fırar .~k. eti tarafından tevkıf fchleri bile tasarn•f imkanını bula· ye d-:v::l~n~ı.? v~rıı ve~r~t ~e. ·~.r- miyecektir. Memleketimiz bedava 

rın vaziyetleri hakkın a şu sız. hu uın kledildiklerini ı mamaktadır . vet nıı t ""'. ~zerınde fı r erın~ ı;oy tahsil noktai _nazarında~ diğer mem· 
oatta bulundu: .. .. .. siyasi edılerek şama r;. uhabirirniZ Bence üç dôrt senedenber geçir- !erken! . kap_ıtu~iloyonları, ecnebı ·~ leketlerden 2ıyade teahılat gösteri· 
' - Programımı gordunıı:-· vatan· yazmıştık. Mar uı m 'inin ı mekte olduğumuz iktisadi buhranın mal'.eıını~ rm~ıyazl~~· o zam.an 1 yor. Liselerin nihari kısımları hile 
~Tndelerimiı arasında TUrki~elü hür· b•ze Suriye hududu veka·yı1d· • en ehemmiyetli sebebi budur. • mi a_lı. ve ıktısadı vazıyetın ~u.•u!,'yet-ı iıcrel11iz olması buna büyük lıir dclil-
aşlarının billl iatiına her t r . . · · • telgrafla bı ın- crını tamamen unutmu' gorunuyor: dir 

tlyet ve masuniyetlerinlıt temWnı ı~· bir hulasasuıt di oruz: Diger umde~;rinıize. gel~nce :. bun E~ki Türkiyede en yiikıck kazanç te: · 
tiyoruz. V;\tandatlar araam~a hl<;, bır yor. Telgrafı neşre Y M.) - lar hukuku tabııyedc~dır kı, Cumhu ~n. eden oınıfların devlete verdikte- ' İstanbu_l~a bu_ sene Yıldız arayı~-
fark g6rmüyoruı ve fikri tıcarf vıc· MARDİN, 12 (H~· riyet mevcut olmak. çın. b~nların ~u- rı hı.sae hemen hemen ııfıra yakındı. da veya dıger bır yerde ~ı.z . kolleıl 
tlani hürri etlerin tatbikat sahasında 1 k t matrudu bırtakım cudü ııarttır. Mesela hurrıyetı kelim Aynı ev.af ve ayni tartlar arıwnda açılmisı mevzuu bah~ deı,:ıldir ... Bu • 
ıneydana ~lcmasına şahit olacaksınıı. ~eme ~ tesvikile bazı çapul- ve !kalem hürri}eti gibi... makayue yapmak daha doiru olu.-. s~ne •ta?bulda bır lıse. açmak 117.r~ 
Din ve d~nya işlerini ayıran Fırka: kımsel~nn h dudurnuza teca Her durgun su tefcss:ih etmek du. Fakat bütün bunlar iki fırka a- bır ~· gu I~ kadar tetkıkatta buluna 
ınızın akalllyetlerln ber sahada ;eşrı· cu eşkıy~ u ... erine Mar tehlikesine maruzdur. Cidal ve rcka-: rasında Mecliıte ve gazetelerde mü· cağım. 
~ ıneaaieinl kabule arnad~ ~!du~u~~ vÜZ etti~~en h~ben ~ ri orda- bet. ?\r tlirlü .torakkinin ve istıfanın [ n~ka~a ~dile~ği için daha derinlere Maarif .ida~esinde ve. mu.allimkr 
llôylcmek fazladır. Bi.&iın ıçın dın !ık- din Valısı Talat B. Y Y 

1 
izle lımılı~: '.· ·. Daıma cer~!.an_ eden su: gıtmck ııtemıyoruz. arasında hıç bır tebeddulat y~~~r. 

mezhep farkları cins ve ırk ayrılı k' Fransız kumandanına te s tazelıgını muhafaza ettıgı gıbı muh- D.ımokr . Ciimlı . et t Ve yapılması mütesavver de-gıldır. 
ları yoktur ' 1 tta bulunarak bu çapul- telif fırkalarla çalı•an memleketler buat h .. . aut," . u urdıy Bve. ma 'Tiya_tro mektebi tesisi için Vekaletçe . nk ınüracaa dan- ·- · .. urrıye ı ıçın ,.-,ay ar eyan es d'l k ... 

F th
• 8 A araya . . hudutlarımız u- de arzettıgım esasın payansız mena- ki fırk .._ _,_, 1 . ..1.. • Darülbedayıe yardım e ı ece tır. 

e ı • enrlenn f" d . 'f d d 1 H T .. k 11ına ... r1 ı teıuut enne ıu um 
t k ·r t • • gidecek cu ş tl sının teminini ta- un en ıst'. a e ~ r er. er ~.' ıemck liznn geliyor: Eier bakika· Cemal Hüsnü B. hasbıhal esna· 

y ~~ 1 a 1~~ et) _ Fethi B. zaklaştı.r ~a Fransız kumandanı ~~tan~a~ı ;çın b_ır g':[e vardır ' Tur- ten matbuatın, Haydar 8. in lstan- sında Yalova kaplıcalarınm sıhhi fal· 
/\nk a ova 13d ( kı ye Fırkateşkil~tı· lep etmıştır. u"tecavizlerin ıyeBy! md es. ~~ 1_g:',rlımeK· ·· · 1 

bul ve Ankara memuriyetleri zama l deleri hakkında Dr. Ne!at Ömer B. 
araya gı ece v 1 ·z' alınca ın . ız e """""' ı ~ma " namını d ld - .. 1 d'ğ " d ı. 1 

1
, 

1 
. b lı )<tır Ankara mcr- bu te sı ı D . ra celp d'"' . b" .. , h 1• d nın a o ııgu kaılcrr ooy eme ı ı za. en ma umat a mıştır. 

i~ inlnesısel'.:_JUnlYacaUte~kıp ilk şubeler hernen defini ve eyrıyo 1 vd~.' hıgım.ı_z &an uyu~k ~kas ve tec~l manlar olnıuşaa, o, it batında her i Vekil B saat ona douru refaka-
- z a.ıua uı Teş· . tir ut arc."etının en yu ac manası ı · an tenk"t d·ı • 1 1 · ıı:t lıtanbul ve İzmirde açı~caktıf· li· !erini eınretınış .d h dutta min. fennin, felsefenin memleket . "d ı e ı cctk ıı r yaran.'"~ ı t indeki zevata yeda ederek kendısine 

kili söylenen iiçUncU fırkanm me~ "' Fransız ku~an anı .u B ida·esine hakim olması demektir. Bi' ~ı!ı:~i e a;ı~lmasında.n ~ı;ıet etmıştır., tahsis olunan Sakarya motörıl• y . 
i_n kü!."dından aonra mevzuubah aldığı tedbirlen de Talat eye naenalcyh yeni fırkan ın umdeleri bu hüc.,:•:;; ve ıehır~ılık~ :n j°~ j lovaya gitmiştir. 

dıleceği s11ylcnmektedı_r. F kasınm bı'ldinniştir. . . büyük inkılabın mes'ut semeresidir. , rının tam' . ~0• v• 1• n alra ~ aHta a_ Vekil B., Yalovada Gızi Hz. ne 

S be t C"-hurıyet ır 
1 
.. d şundı tam B d '' f b. k .. 1 ırı ıçın e an ç ıtı an ay k . t . er ı. "'" mağa ilbık ı. Cenup hava ısın e en_, tesa u en, ır aç gun ev_ve dar Bey dostumuzun, belediye hak ı arzı tazimat Baıve ıliınizi zıya·, 

>tanbul tcıkilitını Y~PH ydar Beyin . "ku et vardtr. yem fırkadan haberdar olunca, ote- lnndaki müt 1 1 · fırk d ret edecek ,.e 15 gün kadar Ya· 
tanbul Şehreml;". A_li /. kuvvetli bır SU di~ al" inin halka denbcri müdafaa ettiğim e•asata mu- bu ; ler~en :: ":"'.'" ylcn~cak • v=~ ' !ovada kalarak tedavisile meşgul ola-
ıneınur edilmeaı ıhtırna_ının Mar n V ıs . vafık görditğüm için, derhal k~n- bırn' < ıaıı d h a ıyı anf 1

1
Y 1 dze f'ka caktır. Vekil B. in yakında şehrimize 

old • k d d'I elrtedır. b esı . . . d 1 F h' · · a a muva •;< o ur u, ı · . . . . • ugu ay e ı m , f _ e!;anna~ .. dımı bu :eşekk~lc ınale e~e c et ~ rindeyiz. g~lerek Istanbul Maanf ışlennı tet-
Başka meb'us yenı ır M rdin vilayetı bu munase- Beyefendiye mura.caat ettım. Fethi y . . . . kık ettn~i muhtemeldir . 

• • ecek a .. · b anname neş· Beyefendi, beni fırkaya kabul ettik • eııı. fırka eıki fırlıayı tenkıt •Çtn 
kaya gır~~ et) _ Halk betle. ş<:'Yle bır ey lcrini ce~a.ben bildirdiler. F~kat he· malı, ~ıyaı~, ilrtı~di kus.urlar a.rar-

Y ALOVA, 13 (Mıllıy f Beyle retınıştır: . • . nüz teşkilata başlanmadığı ıçın kayrt k.e~, bıttabı beledıye ve umran ııle-
Fırkası umumi kltlbl Saf et k meb" Mardin Viliiyetının azız eha- işinin foı nıalitesi kahnıştır. Fakat ben nnı de nazan dikkate alacak ve belki 
konuştum. Yeni ftrka_ya b!< ~inle· li . simdide.ı taahhüt •ttinı. namuska- mal\tleessüf, Haydar B. in icraatını 

Maarif vekili Y alovada 

YALOVA, 13 (H. M.) - Maarif 
Vekili Cemal Hiisnü Bey buraya gel· 
di. u_sların iıttirak edeceğınedaıdt' ki: sınBe gu"nlerde Suriye toprakla ;ane vaıifemi yapacağım. Halk fırka .. nın bu huıuıtal<l :ziıflan· 

rı •ldd ti ddederek e ı u son h . nm L.. d ., • - kt" H • e e re decekler i· d bulunan bir takım vatan aın· Yeni fırka beş on gün içinde İs- en .,...m " ı.en ıurece ır. ay- Gazi Hazretlerinin bir yaveri Ya· 

8
. l ~!~~ cd;';!::b~t:n ibarettir. ~=i ~rmenil~rle birleşere~ ve para i- tanbulda ve memleketin diğer muh· ~~~ ~ey:ı_~a~k -~ırkaaının belediyeci- !ovada kendisini karııladı 

Bm er ::;:' ~:d her hangi bir ilti· le vicdanlannı aatarak azız yurdumu- telif yerlerinde teşkilat yapınağa ıgmıb tc '~· tıil, fakat ııte o ,za.. Gazi Hazretlerini, İsmet paşayı ve 
h u~u;:.. rıc e otmıyacalrtır· Şim· za saldırmak cür'etinde bulunmuşlar bathyacaktır. O zaman Halk fırka· ~ u ten '.!~'i.';°ı cevap !'.~_Halk Fethi Beyi ziyaretle konuştu. 
~ 0 m~tll', ye ulanlardan yal· dır sından istifa ederek yeni fırkada ça· 1 ~·n.•n m . ...- mevkiıru hafiflet· 

:!:Y• kadar 1•j~rf r Tahsin (Ersu· .Bu !ıalnler, kendi iş ve güçle· Jıtmağa batlıyacaltım. Maamafih meaı duıerdı. 
z N) uri 0"~ 1/a(Aydın) Ali Hay· rile uğı"a§'ln masum vatandaşlarımı bu tebeddule rağmen eski frrkama - -·---·· 

~um Reoı~ul a ııylerin iltihakları te zı kandırmak ve aldatmak için y'•· karşı daima hilrmetkıir kalacağım. Kuraklık tehlikesi 
ı.:r (İıtan . ~r. Dilerleri muayyen lan yanlış bir çok haberler uydur:: ~a.ten siyas_i fa~ilet. t~ bunu icap ~t- Tayyare Cemiyeti Kızıltop-
b

. YYlln etm&f kl mak ı'çı'n uçurulan lı:ta ve onları sonu karanlık ve O· tırır. Buyuk lıderımız de bunu soy kalmadı ır makaada ya aş ma .. tiki k · k d • d H kik . rak nahiye şubesi tarafından 14 

----~-.-. ...... o-----
8 ü yii k müsamere 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARf 

Seri, lüks karıdenl~ po!t&~ı 

Biilent ,·apuru ıs 
ağustos 

PAZARTESi 
günıl ak1a : nı ıııat 18 de 

Slrkect rıhtımır.daıı hareketle 

[Zonguld~k. lncbolu, Sftm;un, 

Ordu, Giresun, Trabzon Rluye 

gidecektir. 
Mnracaat maha:lı : ı,tln ıu 

Meymenet hını altındaki yazı· 
hane. Te!ııfon l •t ı·ıiıııl 1 l 5~ 

NAi'.\! VAP ' RL:\RI 

lzmir Postası 
Seri, LUks ve ınııntazaın 

ADNAN "'puru 
Aıtuno,un 

17 inci pazar 
Ril•il iti dı Galatı nhtımındın hı· 
rekeıle ( llmlre ) ı~ :\ılı ortinu 
lzmlrden l•tonbulı hıcckct eder 

Galata gilmrük kar~ısındı Site 
J ı'rAnsez hanında 1 lnıımırıdı L'mu· 
ınl acıntalığına miıncoat. Telefon 
3eyoglu: IO~l 

BAKllUZ VfM 
DOŞEMELF.RlNIZI NASIL 

TEMiZLiYOR 

lıileelll'lHU>\Iİ. '"'"''* -d hıla
Winio>iL 
Yat b .. "Cft"" ıttn~ •tr aa 
'1• 'l"tVGIM - onı~ınm. 
8.ıt 'lftD\\,.w. aıupHııb• n r• 
t&btanu' nıztı ırt>R\ ınbı •lhır 9"! btt 
k 1 k:ıl.iıuaı. 

Tt-M Çini ·l•ınr " b&umakla.na 
ılb~. sotf9 " m•ıttak ta"1uı· 
lanaı '"9- )tr uuıpu\b&l.l.nnt t~mu.
le•. 
1'_~ ,.,. pn;cewn Oıtno" ııuJeo 
•ır as 'ltM btr duıhl •at ~k'llf'tm! 
cıkıuv. 

Ho~u11ıaJ• ft'fllı•hİ' •Çt• 
t1o1!l<111•••• · 

M-• •• !'\ •• • • ' 

v .. 

balon .. ·n ibarettir. Yeni Fırkaya gi· !Um ile dolu bir uçuruma sur eme lliyor ıb_ço okgk~.u ubr.l a atı ka- Ş h . . . aıa·kad - t be .... tc ana 0 t e rımırın ar mahafilın• agus os perşem ak~amı Fe-
rcn m ' ,. ' tifaları Fethi Bey te çalışmaktadırlar. r~r•".'.' ır şe ur. u n eşe . ' ~ Fırı...!;:.•ları t kkülüııden Bu kötiilUkler karşısında yatan-• kür lazımdır. gelen malumata göre Anadolunun nerbahçede Belvü gazino ve balı S AT JŞ 
•on t<ımen e§C bildire· d 

1 
nına bazı tenbih ve tavsiyelerde\' Benden başka kimlerin yeni fırka- başlıca zahi<' ambarı olan Eskişehir, çesinde bir müsamere tertip edil ~-- ••11111 

ce~~-~alk Fırkaaına reamen b~L~mal• !Uzum gördüm. ul y~ gbi.rmekh istediklennb·. islbilmiyorum Konya ve civar.oda yağan bol yağ- miştir. Bu müs1merenin zen- Kandilllye yakın Hekimbaşı 

P f d 
"ükuraetimiz bir kaç çap cu ve 

1 
Bıtta ı mu terem me u ar arasın- 1 bilhassa mısır ah . 1 . • • 

rogram etra m a n 'd ibaret bulunan ıakileri imi da bu teşekküle geçecekler de mcv- mur ar m su u ıçin gın programında varyete, dans çiftliğinde bir l'»rd oıoınoblll, 
nkid t 

•er!ICn eıı . Un d ld • d' çok faydalı olmuıtur Bu suretle en· müsabakaları, monolok, balon 1 ıı · d 
te a ha etmek için !Azmıgelen but te • cut o u;:unu .. ıanne ıyorum. . a ıJet ığ•Ç dingi ı emct ara· 

YALOVA, 
13 

(Millipt) _ Fır- birleri derhal al.rnıf, aıkerl hareldt Serbe•t Cumhurıyet Fırkasını.?. ık d~~ olmuştur. eğlenceleri ve saire vardır. 1 
ba" kullanılmı; bır iki eğer ve 

lııuııa **'1 ~1n edilen proııramı bura· b"tli 1lddet ve süratile başlamıştır.! tidar mevkııne ne zaman gcleceı;ın· M ı • v k A 1 • 
daki meb'uslar arasında epeyce m~- ı:.i.:Ier yalanda kendi elleri!~ kaz- d~n ş!mdi bahsetme~ kehanet olur a 1 ye e a et 1 n den. 
n_akaşalara aebep olmuştur. Ekserı- dıklan kuyuya d\lıürülecektır. . iri, sıyasette bunu dogru bul~n. • 
~et programın bariz yenilikleri ihti- D !et kanunlarına kuvvetlenne ÇaJıııalım. bakalım, vukuat ne goste ' 

koşun1 ve maıa, bir ıııepırötor, 

e-klmış çuval vesnlrc soulmık · 

M.lır. Sahibi ltı \ğıı>lO• ;ut tide 

çiftlikte hatır hulunac•k 
Ya ctmediti fikrindedir. Tatbikat sa· ve m:ıurlarına bilrme't ve taat eden recektir?. • . Mal'ıJH ınulettı·, uıuavı·uıı·ı~ı· ı·ınıı·~anı 
rasmda zuhuru tahmin edilen ayrı- k di yurdunda, kendi yuva!llJlda Fırkada deruhte edecegım v~z.'f~-
~tların zannedildilt" kadar mütcba· ve! en a uslil vatandaşların canla- ye gelinco; fırkacılık aokerllk gıbıdır l\ıl "f k~l • d "~ olmıyacağı ıöyleniyor. Fethi Be- ~:. ·:::ı.~i ~e mallan cümhuriyet ~a-, fırkam bana hangi vazıfeyi verirse 31 ağustos 1ıf!30 da yapılacak ı İmtihan programı: aarı ve a etın en: f d neıre~~e~ Fırka pro~ı etra- nunlarının dalma yilksek himayeaı alı Ha etmek borc~'."dur. . . Maliye müfettiş muavinliği mü· 1 _ İKTISAT. S t" • Orta mekteplerde resim mu· 
ın a tahlı!ı ızahat .verme11 muhak· tında.dır. Şimendifercılikte memleketımıı ı . . rna . . . 

1

. . . ·. erve 
11~ 1~ 1 a111mlij!;I için bu sene EylOIUo 

kalt addedilmektedır. Ak halde yani hainlerin fit,ıe ve bir teceddüt hatvesi atmıştır. Fakat sabaka ımtıhan . gırmck ıstı- tıhsal, tedavul, ınkısaın ve ıstıh 1 8 inci günü İstanbul' da GUzcl 
Halle fırkaaı umumi ıesa'.a~ına kapılarak ş.';ilere uyacak! bunu daha u~uz idare etme~ çarele· yenlerin, meınun~ kanununun liiki bahisleri. Sanat'ler Akedemlslode imtihan 

katibinin tamimi olanlar ve onlara yatakhk ve kılavuz rini aramak !bımdı~. İnbısarları_n dördüncü ınaddesındekı evsafr 1 2 - MALİYE: Maliye ilmi- yapılacakbr. Bu imtihanda mu-
Halk Fırkası umumi kAtibi tara· tuk edenler tlddetli bir aurctte ceza- iktısadi hayatta yen yoktur ve bır haiz olduktan maada, yirmi dört nin nazari kısımlan devlet mas 1 vaHak olanlar asgarı 17,5 lira 

fından Fırka tc§killtına gönderilen landınlacaklardır. Bunun muhakkak çok ıu,ull ve tüfeyli memur beale· ! ğ ve otuzdan yukarı yas 1 fl b"t bah" 1• . .1 maaşla orıa tedrisat mektepleri 
tamimde yeni bir Fırkanın tetekkiil bilinmesini ve ona göre hareket edil· mekten başka lıir ,ey ifade etmez. Bu ten aşa 1 

alan ve .. · • ra a_n. ~ ~e ıs .~n'. u~~mı ı resim mualllmliklerloe tayin 
ettiği bildirilmi§ ve bu münaaebetle mealni te.nbih ve be~-n ed_eri"i . noktaya da çok ehemmiyet veriyo· - , ta buıunrı:aın, • d yuksek kredi vc ı~tıkr.az, Tu:kıye duyu- edlleceklerdlr. 

G d 
. 1/8ı930 Mardin Valisi ruz. 1 mekteplenn binn en mezun ol- nu umumıyesı, vergıler ve tarh imtihana ıırebı'lmek 1·.,; 0 •• 

razi Hz. le Fethi Bey arasın a tcatı T A ,... olunan mektuplardan bahsolunarak AL T Halka fa<la sermaye ve i§ bırakajmaları şarttır. ve tahakkuk ve tahsil usulleri Türk olmalı., yatı yirmiden 
değişmiş bir şey olmadıfı ve Gazi Krzlanna tecavüzle ':'~ tcşebbils iınlranlarmı temin etme İmtihana talip olanlar, 25 muhasebeyi umumiye kanunu'. aşaıı;ı ve ~!>ten yukarı olmamak, 
Hz. nin Reisicilmhur bulunmaları se- lıdir. • • • • 'ağustos 930 tarihiı~e kadar An- nun esasları Türkiyedeki yası- en az orta derecede tah il ğör• 
bcbile fi'len Frrka reialilinin 1ımet maznun mimar Yenı fırka ve beledıye ışlen. karada Maliye teftış heyeti reis talı ve vasıtasız vergiler ve tarh düğüne dair şehadetname ibraz 
paşa tarafından. •.'fa _olu_ nın_ a.k. usulü- !zm"ırde kızlarının bikrini ·1_ , , . • .. 1 d' k . .1 .. d j etmek, sıhhati t \m olmak, bir 

d 
Ka __ ;.ıaatımızce son ue c ıye anu lig"ine istida ı e ınuracaat e e~ek ve tahakkuk ve tahsil şekilleri, cinayet veya cDnha ile mah .. "m 

rıün devam ettığı bıl ırılmıştır. .1 İt ı al · b k b f ol t B l •u Katibi umumt Saffet Beyi umir zale ı e maznun a Y 1 mın;ıar dnu ukyu .. " gakt bmbu~ı udr_. 1eııdc~, j lerdir. İstidaya şu vesikala•ın muhasebe ve varidat teşkilatı olm•Ldığı ve hü~nOhal eshabındao 
C

. . . · k İstanbul ıs cmo raıının mc c ı e e ıyc er ır.. • d , • 1 b 1 Fırka müfettişi Zühtü Beye çektiği ıvanınının evra ı • • Halkın elinden bu hakkını almak <n raptı lazınl ır. (ıımuını malumat). U unmıık lı\zımdır. 
telgrafta İzmir mutemedi Salih beyin tin tak hikimliği ile alakadar ol büyük bir terbiye m ktebini ilga et- ı _ Nufııs tczk.eresi sureti ve; 3 - HESAP ve HENDESE: ı Bu ~arlları haiz olanlnr ad · 
Yeni Asır gazetesinde yeni Fırka hak madığından İzmire iade edilme m.e.ktir. _Yeni _fırk~n·.n ilk işi önii- ikametgah ailre .. sı, 2. - K '.ldİ Kesirler tenasüp, faiz ve iskon- reslerl sarih olarak yazılmış bir 
kmdaki beyanatının dogru olup olma . · d k b ı ı t h b h h ı i&lld"a ile dolı;rudan Maarif C:ı.<ını sormı·,·' ve bu tarzda beyanata mıştır. . . b muz e ı e « ıyc ın ı a atına atır· im::aları ile tercumeyı al hııl". to, yeni mikyaslar satıh ve ha· kll ti ı; c· · h de ser est !anmak olacaktır. A 1• l'kl • · k h 1 ve ~ ne milracaat ıtınclldlrler. 
ihtimal vermediği cihetlo tekzibi"i ıvanı se nmız , ... 't b sh dl f.. .. f s;-sı 3 - ,er ı ennı yaptı cım mesa a arı. lı ki 

. . . ktedi Buı ,,.azetelerın uşyenıuası c g r c oy co c cc · • •1 d'l"' 1 • T" Tahsil derecesine alt tclıa· 
e edığini ıöylemıştır. gezme r. -· " Bizd garbin bir kaç asırdanberi !;ırı'la veya. tecı bee. 1 d11ık en ne. 4 - ıcar~~ usulü defteriai: detnamenln a~ıl veya sııretlerlle 

G:ızi Hz. nin hem ireleri Makbule Civani hakkında İzmirden tev- tecrübe eılilen ve memleket idare-. dair askerlı · U sın n veni- Esaslı ve pratık malfimat. mahalll Maarif idarelerlndelıl 
~:,~~~n;ı~:";t:iı::1:!işti~ümhuriyct kif müzek~cresi gdelildiğinib Y~- sinde .vıic~ ve ehem~reti anlaşılan miş bir ve~ika, 4 - fek tep şa- 5 - Hukuku idare: Ceza mu. nDmuneslne tevfikan tab p raporu 

T vf" • . . m sına ragmen a ··eye u u- pre~~p.lerı maalesef ku~~k fırka me lhadetna 1esi veya mezuniyeti lıaltemeleri usulü ve teferruatı \ ve hU ·ııUlıal şehadetııamcılle, 
e ık Kamı! B. ın ~·ısta hic J-ıir is'ar voktt:r. • nafıı ıçuı derhal feda edilıyor. d"kn (b" k d • . • • ı nUfus tezkeresi aııretlni ve 

tdaibi Meseli ittihat ve terakki fırkuı ~utaz:ırnmm ,tas 1 ~ne, U · ı ımunu me e~~nın . ayn ....... ::ılrnl 1 Maarlf müdUrlllğUnden tasdiki 
l\foh h~ milbadcle komisyoQU · ·r gUn yüzlerce müracaat mektupla c zaman muhahf g~zetelcrh biraz tun bu evrak.o noterlıkten mu- tasarrufuna muteallık hukumle- ve fOtoğranı fişi ile Uç ajet 

SEYR SEf'AIN 
f\.lerkez Acentl;. (~1'1ct k ,prl 

ba ınJ1, Bey >,ti • 2J.,l Şulıı 
ıent<'11 Mıhmu !iye Hn a!:ıo1ı 
l•tıntıul 74-0 

İSKENf)EHİ't'E .. ' sur at post.ası 
'Cumhuriyet) vapuru 15 a~ıısııı
cııma 1.Jde Galat;ı rıh t 11nın,\an 

kalkarak cuınartc,ı ~ ı ~ 1ııl1.nıi· 

re vt." akşamı ll.mır· lcn kal· 

karak pazarte<. 1 ~ ... n · l~riyc ve 

v~racak ve çar. a ,ıhı l,keı•de · 
r ve"den kalka Jk lı ırt 

Trabzon ikinci 
po"ta"ı 

[ \nkara ı vn;,.ıru 1 ~ :ı ıı t > 

Per~emlw akıuıı ı Glla ~ .ı'ıtı 

mındarı kal.k ırak /.on~ ıldak, 
lnebolu, ·inup, ~ ı·ıı, ın. ( ny~. 

Fatsa, Ordu, Glreı;uıı. Trah:t. ~. 

Rıze Hopa"ya gidc.;el. •c J»n.ı~ıt 

pazar bkcl ·<lk Ri1.c, Uf,." ~r 
mene , Tra1ızo~ • l'ulaılı ı IC', 

Giırele. (..ire c>n, Or ı .. l' ı s , 

'ıınsun, Sinop, ine olu' ı uı: 
ra yar._k ı:elecdi:ıır 

l\ıludan va po ta ı 
Ctım.ı. Stiı, i\hıdfüv ,· a 

u~rararak <. rıll!!:'· · kat' ır 
pazar, \ar~ t 1 'l;\, \ltıdanya -
ya kadar sa.ıt G da ( u ııar 

tl" i . Puzcırte ı , P ·r, . lı· 
Ereğli 'apıırıı tarı! ı lil:l .ıı ı 

Jık po ta~1r nmııııı·y da 
ıııtraprak :\111(1 n)a\ı ka lor 
saat R,_ IJ da Tuplıancdc ~. 

rbdaııı rıhomınd.ııı knlkJd ır 

Jalova 
Plaj ve 
Kaph ·":ıları için 

Cuma posta la rı 
Köprüden: 

O. ', D. S, ll. . ·• D; 
.~ 00 f) 00 ( 1 ,l 15'1 21 JUi 

Yalovadan: 
·, D. 
5 1 s 

S. D. 
18 00 

S, D :i, D. 
19 00 19 45 

Yolcuların bilha.•sa PIAılar· 

dan azami :urcııe ısti!adc 

sini temin için sanı (l.3, 1,5) 

de bir pusta yJpı 1 11ııır. Bu 
posta kö9rııtlcn lıarckcıle 

doğru yalova·ya (1 ;ı,25) de 

varır Yılova'dan ( 19,45) 

de kalkarak öpruye (:.! l ,S:'i) 

de gelir. 

................. 
RIRADERl.F.R SA.DIKZADE 

Vo\PllRLARI 
KARADE.'IZ '.\IUNTA"' AM 

VE J.CKS POSfASI 

İnönü 
varuru t ~ p günü 
Ağu,'to< azar akşamı 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
( Zonpldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Ordu, Gircson, Tra
bzon, SOrmene ve Rize ) t~ 
kelelerlne azimet ve avdet 

edecektir. 

Sadık Zade 
'';ıuru 19 SALI agu tln 

GUnll akşamı Sirkeci rıhtı· 
mından hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, GI· 
resou, Trabzon, Sürmene ve 
Rl.ıe 

Tafsilli için Slrkecldo Mey 
=menet ilanı altında ecentalıjtınE 
l:racaat. Telefon:! tanbul 213• 

Zayi - 401'1 n ıııerolu or 

pl!kuını z•yi ıtlm !ıir;erjnl çıh 

recağımdın e kısının ~UkınU ) ktırı 

Clbılldc hıtıp tııccan \' a fi 
'l'ur hcyttı muralıhasası reisi ve fs- " gelmektedir hiddetlicc tenkidatta lıul .., nasını bir saddak suretleri d verilebilir) . ri. kartonsuz fotoğrafın arzuhalo 
• ·nbul m~b'usu Tevfik Kamil Bey Nuri B"l:'fn masasının U.!ü mek- türlü hazmetmedi. Matbuat hlirrıye 5 - Hastalığı bulunmadığına 6 - Fransızca· raptedilmesi lAzımdır. 

F k 
' ltiha' ettT F th' tııp yığınlanle doludur. Nun Beyi ti esaslarını t:<ıkyit etti Hatta o aı 1 l k 1 ki d • r T T __ l _M____ ~ 1 ~ 

'"' ır aya 1 h ı&ı, ve e 1 kendisini ziyaret edenlere arasıra bu ralarda meb'uslardan blr ı:at: "'Nüfu: ve :l'.0 cu ~ yor~un.~. arma a 7 - Türkiyenin tabii, lktıH- f Ü n wü r .• ::~i~:b!':ı:i:i:ic~~r:e~;~a·;iie~e yıgınlan gl!stererek ve glllerek diyor zU hüktbnct inhil!ar altına alınamaz. yabıl~ccğlıne dııı.rl h_ukumet dok 1 di coğrafyası ve Mali tarihi hak ı ı ı ı ı ~ev azım mu . r urı ll en: 
J ki: . . Siz, demokrasi eaaı'/ruu baltalıyor tor ugu~r an verı mış ~apor. i kında umumt malumat. 

P etınııtir kkül.. - .Yalova posta~C9ı Holıvot pos- ıun";"· Bn yaptığınız, tahdit kanun-ı İstenılcn evsafı haız bulunan Bu imtihaularda muvaffak 0 • 
ni fırkanın leşe U tanesıne döndü. Blitiln gUn benim.!- larr ıle pek 21 sürmez sukut ettiği- lar tahriri ve şifahi iki imtihana ]anlar azami üc; sene nihayetin ı 

) k kadar Fırkanın tesci· çin çalışıyor Yüzlerce mektup getir- niz vakit ensenizde boza piıirirler'.. gireceklerdir Tahriri imtihan rek 'bir sene sitaı· görmek • : 
kk ak ilmuhabcr polisten alın diler. Vakit bulup ta okuyamıyorum. demişti. · İ . • ._ • ı_c;ın 

de haber veıildiği için Vi- Liderim İatanbula gitti. Şimdi belki Filvaki çok geçmedı. İttihat ve Ankarada ve stanbuld~ ve ~~n sonra. mtlfettış.lıg_e t~yın edıle-
yı r smen te,lö""~kül etmi' vakit bulur da okurum. terakki dllştil. iktidar mevkiine ge· da muvaffak olanların sıfah• ım rek hır sene sıtaı gormek içiıı 
edır. Binaenaleyh Fırka Haydar B. ne denılş! çen ttilifçılar bu nunlardan gayri tihanı da Ankarada yapılacak- Fransaya gönderilirler. 

açabilir. YALOVA. 13 (H. M.) _Hay- meıru olarak"iati.lade etti. Ve o meb'ıtır. İstanbuldaki imtihan ic;in ts Müfrttiş muavinliği imtiha-
Yalova poıtaneai dar Bey Yeni Fırkaya girmek için usun. ~yl~dlklerı pek elim _aurctte, tanbul defterdarlığında 'Maliye nma iki sefer girip kazanmamrş 
Holivota mı döndü Fethi Beye mOracaat mektubunda ~tlbaditçilb ermb.~leyblrhine çıktıtl • HilildkQhmet

1 ' lb"'" miHettişliğine müracaat olu olanlar üçüncil imtihana ittirak 
• 4 ...... birini k n ın ata ıç sure e m a e e ...., 

F YALOVA, 13 (H. '.M.) - y nl 'Bııtby G .... ta u anııııt- etmemelidir E.aıea iktltlar mevki- nacaktır. edemezler. 
ırkaıun umumi kttlbl Nuri Beve tıf, - -

1 - idaremiz lhılı acının ccnılni lçlr milbttya e 11 t ek ol ~ 
205,000 kilogru1 4 ve 3 nı m galv:ınit. dı:nıir tel ile l O 00 
kılograın 8 ve 2 m ın h~onı tel ka'1alı 1.arf u,ııllle miınaı..a .ı 
konulmu~tur. 

2 - l\lcvadı nıezkıhcnln 14 Eylıl, 9:10 carll· de ıhtıh! ı 1• 

kılın:ı.:ağından cııliplcrln şartname almak için :ıiıı ıdcn, şartname 
ntn Ü\üncu madde ine gurc ihz r edecekleri tekliı•ıaııı ve te11! 

n1tldnnı havi mcıııhur zarfları tevdi i~ , de me;:kQr tarlht mıısa 
dil pazar gUnU ·.ı&t 14 tc l.tanbıılda Yeni po-ınncdt miılıaıaa 
komisyonuna aıuracaatları. 
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-~ÜSK DAR AMERlK11N KIZ L SESİ 

~ Mektep Eylllllln 18 inci Pertembe ııınu açılacaktır. Kaylt 
ve kabul için Ağuıto• 19 dan Eyllll 12 ye kadar Salı ve 

CO) Cuma ganlerl mlldlreyete müracaat edllmelldlr '-"'-"~·"' 

.. ,or>,.--- -

:ıJfLLIYET f4 A!":l'STOS 1930 

Ankara şehremanetinden alacaklı 
olanların nazarı dikkatine 

Ankara Şehremanetinden: 

A~~iriF eytk~i~ti. LiT~~.!~~.=~· 31 Mayıs 920 tarihine kadar gerek 
YDaVU OYUDde kıirgir Çifte Saraylarda 

Ana sınıfı ile ilk kısmı ve ayrı teşkilat dahilinde ;Jkız mukavelenameye mu·· stenı"t ve ge-
ve · erkek umum tali sınıfları muhtevidir 

Kayıt m~amele~ine_ başl~~mışbr •• Talep vukuunda mektep rekse başka suretleA. nkara şehrema-
·• tarıfnamesı göndenlır. Telefon İstanbul: 2867 

;• Tars~s Amerıcanco~lege ~netinden alacağı tahakkuk etmiş ola 
~ Amerıkan erkek lısesı . . 

!ılı: mektep mezunları kabul olunur. Orta mektep mezknla
rına mahıuı dllrt senellk lisan ve ticaret kursu vardır. 

Türkçe, lngilizee ve Fransızca okunur. 

nların 31Ağustos930tarıhıne kadar 
bu husustaki evrakı müsbitelerinin 

Ticareti bahriye me 
bi alisi müdürlüğün 

1 - Mektebin derecesi yük!>ektir. Gayesi tüccar ge 
kaptan ve makinist yetiştirme'. 

2 - Mektep Leyli olduğuna _ ı talebenin iaşe, ibat 
sı mektebe aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet edili 
dan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. 

3 - Lise mezunları imtihıı.nsız ali birinci sınıfa kab 
Bunlar için müddeti tahsil iki senedir. 

4 - İki seneden ibaret olan tiili sınıflara da liseleri 
cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o derec 
gördüğü alelilsul tasdik edilmiş talebe alınıl'. 

5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yok 
nız mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan te 
sil edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemele 
ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname verme] 
buridir. 

6 - · Mektebe gimıek arzusunda bulunanların hüvi 
danını, aşı şahadetnamesini, mektep tasdikname veya ş 
namelerini, polisce musaddak hüsnühal ilmühaberlerini 
adet vesikalık fotoğrafını istidalarma repten Teşrinie 
rinci gününe kadar Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisalin 
mektep müdürlüğüne müracaatları. 

Kayıt muameleal yapılmaktadır. Tedrisat 20 eylDlde 
batlar. Mektep leylf ve neharldlr. 

• • • Fazla ma!Cımat için müdiiriyete müracaat edilir ••• , •••••••••••••••••••••••••• 
Feyziye Lisesi 
Kız Istanbul - NİŞANTAŞI Leyn 

asıl veya suretlerini bil istidaya rap- Yüksek mühendis 
tederekEmanethesap işleri müdür- teb~ mübayaat kom 
lüğüne müracaate eylemerri ılan yonundan: 

Yüksek mtihendis mektebinhı kapalı Karf usulile icra e 

Olun r mevcııt pr-0,ielerine ve şartname tir. Taliplerin bu baptaki U ~ . lerine tevfikan yaptırılacak o- me ve lteşifname ve sair 

ve n 
Erkek · <Telefon: Beyoğlu 4039 ) Nehar 

Tım devreli Llaıdlr • llt kısmı ve cocıık yuvaıı vardır. 

_.- Talebe kaydına başlanmıştır 
Herırtıa ıut 10 dan 17 ye kadar, Nlşantffı'nda, Kıralı:ol lı:arfısıııdlı 

balonan meheblmlzde ılyaret kabul olunur. 
POSTA iLE M0RACAAT 

edenlere tahriren izahat verilir 

lan kısmının inşasına ait müna- beş lira mukabilinde me 

-Pen-~ik-~e-ronı-~-aru-list-ilıza-rı-nıu-~nr-lu~-UD~-en-: ---ı~~~"-~tos_/930_tari_hind_e_ ta_betin_den_aıma_ıarı narı 
Lira Adet Fiyatı Eb'adı Nevi ,l 0~---... ~~ ~~ Stenografi dersleri 
540 900 60 13 X 28 X 400 Göknar tahtası ~~ ~ 

260 500 lill 18 X 22 X 400 .• ,, .ııııııt.f ........ 11.,. .. V 
450 600 ~s 2 x 22 x 400 • • ..,.. :;.-rw 7 

Şehrimizde ilk lsıenogrıff lnmu MuıahasJJa Benaroya Beyin idsresl 1250 2100 YekOn 
altında açılacaktır. Derslere Ağuıtosun 16 ıncı cumartesi gtlnü başla• Pendik Serom darülistihzarına lüzumu olup aleni münakasa ile 3·9-930 taril-ln~ müsadlf çaramba 
nacaktır. Kaydolmak ve kabul ,eraitlni anlamak lstiyenler Gılatıda 
YUksek Kaldırımda ubık Aılna Bankası ittisalinde Osman Nusret günü ihalesi icra kılınacak olan cinsi ve eb"adı lle miktarı yukarıda gösterilen tahtanın şartnamesini 

daktilo dersanesine müracaat etmeleri. görmek istiyenlerin her gün Defterdarlık binasında Müessesan iktisadiye muhasebeciliğine ve 
-----h--=ı-ı---,-h ı h 11d11 1 ... münakasaya iştirak etmek istiyenlerin yevmi ihale olan 3·9·930 çarğamba günü saat 14 .te mezkOr 

lstaOull UZ lllutSarı uaS IlllluUr ugun~en: mu:a:ebed:.mliteşekkil mlibayaa~ komsi:onuna ~1-caa_t e_yıem_eı:_rı. ____ _ 

Tuz inhisarı umuıiıt müdürlilğflnden tuz nakliyatı için mübaya· Kuçuk Sı hhıyeı hayvanıye memuru 
ısına lüzum görU!en (50,000) adet elli bin adet yerli malı ken· ' · 

<lirden yapılırut 110 yüz on santim boyunda 68 altmış sekiz san· 1 k • t• t kt 
tim eninde kenarlan dışarıdan kıvrılmış saç örrUsil şeklinde dikili o ma ıs ıyen or a me ep 
n bir santimetre mllrabba dahillnde 6 alu arğaç ve 6 ılu erişli 

bir kilo ağırlığında ve yilz kilo tuz alabilecek çuvıJların m e un 1 na 
İzmir giimrllğünde teslimi şarrile kapalı zarfla münakasası z ar 1 
28 Ağustos 930 carihine müsadif perşembe günü saat ı _ Baytar tabipleri maiyetinde istihdam e~ i io.cek kiiçük Sıhhiy~l hayvaniye memurları mek-
on beşte umum müdürlük mübayaa komisyonunda yapılacaktır. 

tebl Jeylt ve meccanidir. 
Uhdesinde kalacak talibe ihale bedelinin sUlilıü nisbetinde avans 

2 Tedris müddeti bir senedir. 
verilecektir. Tallplerin teklif edecekleri fiyatın yüzde yedi buçuğu 

3 - Derslere l :5 Ey!OJ 930 tar;hınde başlanacaktır. 
mıktannda temlnatlarile müracaatları llAn olunur. Şartnameyi gör- Mektebe kabul 
mek ve fazla tafsil!t almak isteyenler Ankara'da umum müdür- şartları 
ıük muamelAt müdllrlUğtine ve lzmir, İstanbul Mersin tuz inhisarı 
aş müdürlilklerine kastamoni, Urfa ve Sinop Defterdarlıklanna 

müracaat edebilirler. 

P. T. T. ~. ınu~ur levazım ve ıne~ani ınn~ 
~urln~nn~en 

4 - Orta mektep mezunu olmak, ya~ı on sekizden aşa~ ve yirmi be,ten yukarı olmamak 
ve askerlikle alAkası bulunmamak, nhlAkı mazbut ve ahva!ı sıhhiyesi tam olmak, 

!:> - Talipler istldalarına aşağıda yazılı vesaiki reptederek lstanbul Selimlyede Yüksek Baytar 
mektebi Rektörlüğüne, Vilayetlerde Baytar müdüriyetlerine 15 EYLÜL 930 tarihine kadar miiracaat 
etmelidirler. 

A ) Türkiye Ci!mhuriyeti tebaasından olduğunu natık hüviyet cUzdanı, 
B ) Hat ve müzmin her türlü hastalıktan salim olduğunu natık musaddak tabip raporu ve aşı 

'ebadetııamesi, 

C ) Orta mektep şehadetnamesi, 
D ) Dört adl't vesika fotoğrafı, 

ENO'S "Froit Salt" meyve tozıınıuı mun
tazamca istimali ohazı bazminin tabıi 

vazifesini temin ve dolayısıle mtU:emmel bır 
sibbaı edame eyler. TQz!U kaynar menlıaından 
istihzar olunan Enoı meyvelerin ekser ha vas1 
oafiasını cami ve tesiri tatlıdır. Bir iki damla il· 
mon sıkıldıktagayel latif bir limonata ~klinı alır. 

Sabah ve akFm bir n kadehi 
d•runande bir kahw kaftlı ahnır. 

BILÜMUM ECZANELERDE SATIUB 

llUj~:!.:L~:un•n.• • •. 8 • • • • • • • • • • • 
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Başlıca bakkaliye 
Toptan sarış mahalll: !·:. lstanbul'da Eminllnttn'de Valdc Hanında :'lo. 1 ~ 

f: S. AMAR ve ŞERiKi 
~ ----- ------ . e •. •u ••• ti. •• " •• • .• •• • .• •• • V' .!.!l...·-·~·-·-·---..·-Ankara telsiz iatuyonlan lh

iyacı için 200' ton gazoil kapalı 
:arf usulile münakasaya vazo
unmuştur. Münakasa 19 ağus
os 930 tarihine mllsadif salı 
:ünü saat 14 ta icra olunacağın 
lan taliplerin şartname almak 
;in ~diden ve münakasaya i§ 

tirak etmek için de tartnamenin 
üçüncü maddesindeki sarahat 
dairesinde ihzar edecekleri mem 
mur zarfları tevdi için yevmi 
mezkftrda muayyen olan saate 
kadar yeni postanede müteşek
kil mübayaat komisyonuna mü 
racaatları. 

E ) Polisten musaddak hüsnühal vesikası, , 1 ISTANBUL VILA YETi 
F) Terki tahsil ettiği veya mektepten ihraç cdildijl;l, yahut mektebi ikmalden sonra bükı'ımetln DEFTERDARLIK JLANA 1 

göstere.:eği yerde beş sene hizmetten istinkA! eylediği takdirde hükOmetçe yapılan masarifi maa 

faizi nizami iadeye mecbur olduğu hakkında velileri ve velileri olmıyanlann kendileri tarafından lıı-Ol!lllr•d•u-dll!llel!!ft•e•r•dll!la-rl!llı•ğ•ı•n•dlll!llma•n•:•-•-•-•-lllj 

'.·Devlet Demiryolları 
1 idaresi ilanatı 

Kayseri, Sivas veya Ulukış- ı vakkat teminatlarını aynı gün
'1 şehirlerinden birinde buluna de saat 15 e kadar münakasa 
ak olan poz bölüğünün altI ay komisyonu katipliğine vermelc 
rk et ve ekmeğinin kapalı zarf- ri lazımdır. 
ı mllnakasaaıl Eylül 1930 pa- Talipler münakasa şartname 
ar günü saat 15,30 da Ankara !erini üçer lira mukabilinde An 
a Devlet Demiryollan idaresin karada İdare veznesinden, Kay 
e yapılacaktır. seri, Sivas ve Ulukışlada istas-

Münakasaya iştirak edecek- yonlardan tedarik edebilirler. 
!rin teklif mektuplarını ve mu 

• • * 
23 ~ııustos 930 tarihinde icrası mukarrer Fllyos beşinci k11mının mll· 

nakısası vahidi kıyasi fiat cetvellerinin ıebdlllnden dolrıyı 4 eyliil 930 
perşembe günUne talik edllmişı!r. 

Taliplerin almış oldukları vahidi kıyasi Hat cetvellerini Ankarada Mallye 
ve muhasebe işleri riyasetine nıüracaatla tebdil etmeleri i!An olunur. 

Karaca~eJ ~arası ınü~uriyetin~en: 
. Her birinin be.Jeli keşfi ( 10307 ) llrtdan ibaret olan lkl koyun ağılı· 

nın inşası 25·8-930 tarihine müsadif Pazartesi gUnU saat on beşte ihale 
.dllmek Uzrrlrll ıpalı zari usulile ve ayrı ayn olarak münakasaya vazedilmlşılr. 

Şeraiti aaclnak keşif ve pllAnlan görmek lstiyenlerln her ğiln hara 
111idtiriyetine mUrncaatları ve talip olanların dı teklif mektuplarını ve 
hilyet veslıcalrını ve yüzde yedi buçuk teminat akç•larını hamilen ihale 

~Jnil vakıı ınuayyende hara merkezinde hazır bulunmaları !Uzumu illn 
lun•ır. 

tanzim ve Notere tasdik ettirilmiş taahh!:t senedi. Esas No. lıkAn No. Mıhalleıl sokılı: Artın Kıymetl mubaııııııe~ 
6 - Kabul şeraitini haiz olanlardan taşradan calip olanların yol masrafı hilkOmet tarafından Lira J(. 

tesviye olunur. 
~ ...... ---------~--~-~~~~~-:--::~':""""--:-~-=-~~-

Diyarı be kirde 9 ncu seyyar Jand1rma alay kumandanlığından: Pertevnlyal vakfından: 
l eylül 930 dan 1 eylül 931 tarihine kadar Diyarlbel<irde bulunan Şişli'de Meırutiyet mahallesinde 

dokuzuncu s •yyar .bndarma altyı miri hayvanatın laşeltrine muktazi on izzet Paşa sokağınd& Valide apartı-

iki aylık azami 260700 kilo arpa 171720 kilo ot ve 12024ü kilo saman manında 1, i, 8, 6 numerolo dllrt 
ve mahiye azam! I 9301i kilo arpa J 2870.kilo oı ve 10020 kilo saman almak daire kiraya verilmek llzere müzaye· 
ve bedeli mahbemah tesviye edilmek üzere 25 gl\n müddetle mUnıkasaya deye konulmuştur. Talip olanların 
vazedilmiştir. yevmllhale ve mözayedt olan febrt 

30 ağustos 930 cumartesi gilnll saat 16 da Dlyaribeklrde. seyyar Jan- halin ili Uncu comarte1i glln1l nat 
darm• alay kumandanlığı dairesinde !balesi icra kılınacağından tallplerln on beşe kadar lstanbul Evkaf müdQ· 

riyetinde Pertevnlyal vakfı ldareılne 
şeraiti anlamak üzre lstanbulda Jandarma lmalAthane müdUr!yeılne Diyar! veya enciimene müracaat eylrmeliıe. 
beldrde alay kumandanlığı dalreslndıki komisyona milracaaıları ve mUnı-
kasa günü yüzde yedi buçuk kuruş teminat mektobile arpa uman ve ot 
numnnolerinl getirmek üzre münakauya iştirakleri llAn olunur. 

ihanşOmul şöhreti haiz: 

~-- -~-----~ HE~IE~~ 

~ OC@~-f rıilının TEB~iBEN 
l!iB _ aranılan 

Liseler mubıylBt komlıyonundan: 

Yeııl açılacak mektep için numuneler! yeçhlle ( tiS ) mı ile (8) ıdet 

mual1im kürailsll 4-9-930 tsrihlne mil11dif puar gilnli saat onalnda Jbalısl 
·icra kılınmak üzre kapılı zarf usulü ile mllnıkasayı konulmuştur. Taliplerin 

1 numuneleri görmek ve ııfıılaı_almık üzre komiıy~ ldtıb•tlne mllracsaıları. 

Dıs. Horhoruni 
Beyoğlıı Melı:tep 10kak No ss 

meyuano 11bahlln aqamı ıkadar. 

Dr. A. KUTIEL 
Muayenehane ve tedavi! elokt
rllı:lye labratuvan. l{aralı:Oy 
Topçular caddesi 34 

l!ka''•-tO.efmtıta .... sn -......-.. 

760 289-346-547 Düz Sıvat 850 6000 00 
ıı,1ut 

Sahibi Cinsi Kat Oda Sılon · ~ 

Kakulıdı Yurkl zevcesi Elin Klglr bina türk ocağı 2 12 ~ 

Balada muharrer emvali gayrı menkuleJl 
mülkiyeti sekiz sene sekiz taksitte istif.ı oltl 
mak üzere 20-7-~~o ta~ihinden itibare~ birej 
müddetle mevkıı muzayedeye ve muzaY 
kaimesinde muharrer şerait dairesinde kaP~ 
zarf usulile müzayedeye k~nulmuştur. Ye"tı 
ihalesi olan 20-8-Q30 tarihine müsadif çarşıııl'l 

1 
günü saat "' de olacaktır. Talip olacaklrJci 
vaktı ihaleden evvel defterdarlıkta müteŞ~ ~ı· 
satış komisyonuna ve şeraiti müzayede~! arı 
latnak isteyenlerin de varidat müdürh1 ~ 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 
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Türkler ve 
Bulgarlar 

Meclisin tecdidi intihap kararı 

ı----------~·--cıı:a;ı--·---, BUGÜ.\' 
2 inci sahifede ~ 3-- Serg-lyc ratbet gllllkçe 

1 - Tarlht terr1ıC8mız : Aıl PŞ. ~ arft)"Or 
2· • Harlcl ve Son haberler 4 • Nadyo illllıh 
3-Çanakkale ••hltl<rlnl zlyar<t ~ 4UncU sahifede 
~cu sahifede ' ~ 

ı- Buıllnkll bokı maçları ~ 
2- Komilnls11erln lsıfcvabfa .. ,. 

rına baştanfJ ı - ı 

felek. 2 .. Hlklıye 
,\\tkteplller. 
5 inci sahifede : 
Slnema Alcmf 

• vermesz beklenemez 
Varna 5 Ağustos - Türk ~a 

?etecileri Bulgaristan'uı her k0-
§esinde sıcak bir dostluk havası 
buldular: 

Fethi Beyin yeni beyanatı Cevap - -
Sulta· . ~ .amit! _ 

Ancak derinden samimi ol~ 
bir dostluk bu kadar aıcak olabı 
lir. 

Bir kaç Meb'us ve muharrir 
Sofya'dan ta Burgaz'a gelmişler 
di. Herkesten, meslek arkadaşla 
rıınızdan hükOmet ve halk şah-. . -
•ıyetterinden, ilk duydugumuz, 
Gaziye karşı teşekkür ve h~~r~ 
lık sözleri olmuştur. Denebılır ~ı 
~:ızinin söylediklerini ikitiç gün 
ıçınde Bulgaristanın her vatan
daşı okumuş, kalbine aimrştrr. 

Burgazdan Vamaya kadar 
halk dalgaları arasından ~eçe
rek geldik. onlar bizimle, bız on 
!arla, sanki hiç ayrılmamış, san
ki aramızdan hiç bir kara go1ge 
geçmemiş gibi, öyle kolay ve. ~a 
buk tanıştık.Başka türlil olabılır 
tni idi? Türk ve Bulgar unsur
ları ve Türk unsuru Bulgar un-' . surundan daha fazla, aynı ımpa-
ratorluğun, ayni şuurs~z ~ara
Ynı çilesini çektik.Bu reıınıın ha 
tırası iki milleti biribirlnde a~ı: 
ncı defil, iki milleti blrleştiricı 
bir şeydir. Bizm .ara~ız_da wıu
tulacak bir ge~mış de'ğil, hatır
lanacak ve birlikte hazırlanacak 
!>ir gelecek vardır. 

Tarih ve Coğrafyanın anlaş
tnalanru mukadder kıldığı iki 
tnillet, her ikisi de birbirine kar 
§ı ihtiras ve hayallerden uzaklaş 
ınış, ikisi arasında da ne toprak 
ne his kavgası, ikisi de Balkan 
ve Avrupa kargaşaWdarmdan 
zarar gllrmüş, sulh içinde kuv
vet ve inkişaf bulmafa azınet
ıniş, Türk ve Bulgarların el ele 
ırerıneslnden ve el ele sulh için 
çalışmaıımdan daha normal :ne 
olabfUr? 

Doııt Bulgarlırtanm bir çok 
haksızlıkların ıstırabını çekmek 
te olduklarını bilmez detfllz. Bu 
ıstırap yalnız onlara mil~a~lr 
değildir. Sıkıntı ve buhran ıçın
de kıvranan Avrupanm sükOn ve 
istikrar bulmasını isteyenler er 
geç büyük haksızlıkların acısını 
milletlerin gönüllerinden silme
ği en başta düşüneceklerdir. Bu 
rneseleler milli olmaktan çıkmış 
lar, beynelmilel, ve bilhassa sulh 
Ve istikrar meseleleri olmuştur. 
Büyillı: buhran, Avrupanm bu 
gülıkii iktısadi ve siyasi ve lç~
tnai buhranı, ancak, Avrupa mıl 
!etlerinin gıllUgrşsız, anlaşmala 
l'lrıa baflıdır. 

Bulgar dostlarmwı gazetecile 
ti çağırmakla en iyi çrğn tuttu
lar: Biz ve onlar eski zamandan 
beri birbirlerine düşman olmak 
için yetiştirilen nesillerin edebi
Yatı yerine yeni bir edebiyat kur 
tnak, komşuluk terbiyesini tas
fiye etmek mecburiyetindeyiz. 
Bu hizmeti bilhassa gazeteciler, 
muallimler ve edebiyatçrlar ya
pacaklardır. 

Falih Rıfkı 

"Ese" vapuru bu ıabah 
bekleniyor 

Seyrisefain ldare9inin Fele
. rnenk'ten satın aldığı "Ege" va
purunun dün limarumtza gelme 
si beklenmekte idi. Fakat her
hangi bir sebepten dolayı vapur 
dlin limannnıza gelememiştir. 
Maamafih bu sabah "Ege"nin 
limanımıza muvasaHlt edeceği 
muhakkaktır. -

Yeni fırka11a giren aabılı 
111eb'uı Jiey:ıl Bey 

C. belediye azası yarın C. 1 Ingilizfilosu 
H. Fırkasında toplanıyor 
Bu içtimada eylftlde yapılacak bele

diye intihabatı görüşülecektir .. 

Ayni zamanda lstanbulun yeni belediye 
hududu da mevzubahs olacaktır 

18 Ağustosta lstan
bula gelecektir 

Ayni gün Rumanya 
ve Bulgaristana 

hareket edecek ... 

Başvekilin 
Tahsin PtışHnın HHlırtJlı .. !!!!! 

No: 5 ( Terclime ve lktlb•• 
h•kkı m•htuzdur. ) 

Sait Paşaya karşı Sultanın 
zafı nerden geliyordu? 
Devletin bütün umuru sarayda 

nasıl toplanmıştı? 


