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a v inkıl p esas ı ı 

ir f sat yardım etmiy 
'' Bu mem-lekette CUm ur e 
istiyenlere hiç bir zaman hi 

-:---::-:-::--=-----~--~--~~~==========~--~----~----------~ 
Yeni fırka doğarken C. H. Fırkasının siyasetinde 1 T. RüştliBey' 

tebeddül asla beklenemez ı ısmet Paşa Hz. ne 

C. H. Fırkasının bugün oJd x. gibi izahat vermek için 
Yalova, 15 Ağustos 

Yeni fırka ne Halk fırkasının j 2 - Halk fırkasının ken~i tara. 
bir h'ı b" 1 k ynlm•ıtır ne fından haklı olarak kırdııtı, ya-z ı o ara a • • d ed".. -
Je biç aebep ve ihtiyaç yokken, but tatm_in e em_ 1gı . ıns_an 

• U~U Yaloııaya geliyor •. 
yarın da ılk intihabı kazanarak ANKARA, 12 (Milliyet>

ekseriyeti tutaca Hariciye Vekili Tevfik Rüt
tü Bey bir kaç güne kadar 

bir fırka ile Cümhuriyet olına:ı: zümrelen, 3 - Cumhurıyetçı _o
liye d 1 t r· Yıeni fır- lup ta Halk Fırkasının tuttugu 

, uy uru mut u • d ğ · 
<a, memleketteki Cümburiyet- yolun doğru olma ı ına ınanan-
;ilerden bir kısmının bir takıın lar · 

ğl muhakkaktır.. Yalovaya gidecektir. Bu .e-
yahati lrandan alınacak ce. 
vapla verilecek cevabi nota 
etrafında Ba,vekil Pqa Hz. 
ne izahat vermek ıayesine 

!saslı itlerde bugünkü fırkadan Yeni fırka i~in asıl k~vvet bu 
Vn fikirler beslemekte olına- üçüncü züınredır. Gerçı ne kar- Muhalefet ve taraf

tarları karşısında İs
met Pş. Hz.nin nok-

tai nazarları gayet 

sarih ve açıktır 

ıının ve kendi fikirlerini tatbik 11 ftrkanın, ne d~ ikt~da~ ~~r
etınek için yeni bir fırka yapa- kasının öz cümbunyetçı gorun
•ak ekseriyet almak, en normal üp ancak hıra ve menfeat gören
Yol olma11nın eseridir. [Biz !erden kendisni kurtarmasına 
Yeni fırka doğarken bir gün imk&.n tasavvur olunamaz. Asıl 
Halk fırkasının ya~tıklanndan muvaffak olmak yolu, fikir ve 
başka iıler yapılacağını düşü- emel adamlarının dizgini elde 
herek memnun o:muyoruz. Böy tutabilmeleridir. 
le bir hareket k<;--ıdi.~iz~ i.n~n- - En korkunç düşman, dema- Asgari beş sene için 
ınamak oludr].f~~ bkılakıs,ıki ta· gojidir. Ve bir fırka için en bü- memlekette bir siya
raf arasın a ıı .. r avga ar~~ yük şeref, bazan büyük kalaba-
Cümhuriyet Halk fırkası Huku I ki . ed"ğ' d .. ··nd··g·u·· set değişikliği ola-
ınetini kuvvetlendıreceğını ve 'b' ol da hakikati apa- cağını zannetmemek t,. H. F. Lideri Jsoırt Pş. . · · ı ann ıst ı ı ve uşu u 

d h 
·· t '-'I d ha sa" gı 1 masa ' H:ı.nln }'aloı• d ,.eJ;il•11 

ona a a mus er.ı • a ,.- • ık rtaya atarak kazanmaktır. do~ 1 a a ' • ~ 
laın çalışmak için imkin verece- ~en? fırkanın asla başında de- gru o ur re.~lmler/nden 
ğini bilerek memnun oluyoruz. ğ"I fakat şüphesiz uzak ve ay- YALOVA, 16 (Hususi muhabirimizden) - Başvekil İs-

matuftur. 
Dahiliye Vekili de bir iki 

giin için Y alovaya ıidecek
tir. 

Etabli .. 
200Ruma daha 

vesika verildi 

Gümülcüne heyeti dün 
hareket etti Yeni fırka nasıl _meınlekc:t ek- ~~parçalarında ıimdiye kadar met Paşa Hazretlerine son günlerde mütemadıyen Halk fırkası 

aeriyetinin kendiaıle oldugun: tanıdıktan muhalefet usulleri- meb'usları gelmektedirler. İsmet Paşa, muhalefetin teessüsü 
zannediyorsa, Halk Fırkaksı ~ nin en kestirme yol olduğu zan- hakkındaki takdirini açık olarak söylemektedir. İsmet Paşa, M h 1. "b d 1 k . 
le bb" .. leket e sen- h k"k k a· . . f"k . b k lı b u te ıt mu a e e omıs-ş~ . usun, ~e.m . . ol nına düıenler bulunacaktır.Yeni a ı aten en ı sıyasetıne ı n muta ı o nıyanlar varsa u d iki .. 1, - d"J Yetının kendısıle ~ır~ık . • fırka için her kavga sahnesi bir zevatm bu muhalefetten istifade etmesini as11ı fena bir nazarla ?'k~ntunkdi~ ~vkıve gunki ~g~e b

1

• en 
d - k bı ııntıban .. d" - . . .. . • . . .. 1 k d' H lk ı ı a n ymet e pırun ıt:a-

Sulta 
Tahsin 

No: 7 

• 

(Tercüme ve iktibas 
hakkı m•hfuzdur. 

Yıldızda hususi ve 
resmi teşkilat ! 

jurnalcılık en çok nerden gellyotdu 
ve bunlar ne yapmak istiyorlardı? 

ugunu göster~e . r taraflı olmıyacak, biz nasıl ken gorme ıgını ve gormıyecegını soy er:ıe te ır. Başvkil, a f d 1 l · M Bad R hazırladıg" ı fiknndedır. d" 1 h"'-~- t ·ı·k f k b" · k' d ı · · d ra e ege erı · er ve o-1 unsur anmrza uı<wue çı ı ır asının ır sıyaset ta ıp . e _en enn tecanüs sayesın e pon memleketlerine avdet et- S il H 
Cümhuriyet Halk Fır~a.sını.? terbiyesi vermek · çin uğra~hksa b.ü<-bütün_ ~uvvetle~"ce.ğini v_e ıstıkrar peyda edeceğini ve ha- mektedirler. u •

11 

amidin bfrlncl ııe lltlncl nıabeylncll•rln• 
en büyük eserlerinden bırı, Tur· 

0 
da bir takım unsurlara muha- nçten daıhılden hıç kımsenın bu fırka ekseriyette kaldıkça si .. .. .. _ tah.~is ~ltlgl bina .. 

kiyede Garpli hükfımetçilik .an'- J lefet terbiyesi vermek için hay- yas~t tebeddülü üıerine ümit bağlıyamıyacagmı söylemek-• . Gumulcu_nedekı ~ 1;1ncu ko- Su_~t~ H~midin spor ve te-ı kullanılanlar Hunkfırın şehza
aneai kurmasıdır. Eğer ye?ı fır l li yorulacaktır. Onun içindir ki tedir. 'mısronu~- bıtaraf reı~ı M. Gol- nezz~h ışle_rıle münasebeti bun deliği zamanındanbcri maiye
ka da bu ınemlekette Garplı mu- hükUmet değil, fakat muhale- Halk Fırkasmın içinde bugunkü siyasete muarız olanlar bu-1 ter ıle Turk delegesı . Cevdet d?n ıbare~tı. Yukarda izah ettı- tinde bulunmuş ve uzun tecrü 
halef et an'ane&i kurın~ğa .mu: 

1 
fet yapmak muvaffakıyetinin şe; lunduğu söylenclkçe bu muanzlann ehemmiyet ve adetlerini. Ber ~e Y.una~ delegesı M. Fı- ğım veçhıle resmi ve hususi ışı bele~lc itimat kazanmıt kimsıı 

vaffak olursa, Cümhunyetın 
11 

refi yüksek olacaktır. , bilmiyenler bugün varın s:yaset tcbedd..ılleri olacaj;'llla zahip londıs ~un Gumulctineye hare-ı ler sa~a.?tan akşa_m.a_ kadar ~ ler~ır. ~unların ekserisi kendi 
Yasi tarih:ntn kemal bulmas.ına 

1 

• oluyorlardı. Şimdi arıtk Hükumetle temas eden'er bı•..,.ı.in yük- ket etmışlerdır. · ~~ butun saatlerını lŞgal ettı-ı ~azıfelennden bagka işlerle 
Yardım· etmiş olacaktır. Fetbı B.' Bır muhalefete alkıı .tutanlar sek bir ekseriyei olan ve ilk intihabı kazanacag1 ı k'rnkkak Bu heyetle beraber 9 uncu ı gınden bunlardan vakit bulup ı ·tigal etmez ve refah içinde 
de lsmt:t Paşa gibi Garpli bir çok olu~: Bun! nn. b~r k.1•_m.1 olan Halk Fırkasının as~ari be senelik sabit ivıısetini bilerek komisyona tayin edilen J J türk spor ve tenezzühle uğraştıgıl vakit geçirmekten başka bır 
devlet adamıdır. .o da. t.amet C~~un.yet z~relerının bırıbır anlaşacakladır. memurda Gümülcıineye gitmiş-! pek nadir idı. . . _ , ~y dli ünmezlerdi. Maama-
Paşa gibi, Şark aıstemı hiikQ- lenn,ı yıyece~ı ve meydan a- !erdir. Heyet ve memurl«r Gü- Yı!dız. sarayı?<la b!rı rcsmı , fıh bnzılan da teYCccüh ve 
Dıetçilik ve fırkacılığın bu vata- nar9ı ve ser~uz~t .a~amla_rına Fefhİ Bey İ-~b8f.!.1Jld8.. mülctineye vasıl olur olmaz fa- ve dı~erı h~s~sı mahıyette_ol- menfeat celbinı başka yolda 
na verdiği zararları i!ilçmüı, ve kalacaltı sevıncı ıçındedırler. V ~ aliyete başlanacaktır. mak üzere ıkı sınıf teşkılat arar ve jumalcıhğa vesatet e-
bu si t . kö'<ünden değiıtir- Bunlar Halk fırkasından ne gör f ... vardı. Resmi teşkilat doğru- - dedi. Bunlar bııhse değ 
tnek ;e:'~ejim. için borç oldu- dülerse, şüphesiz, Serbest Cüm yeni fırka azasını ÇOgv altmak ı·çı"n ·-?~.re~ s~~-n~ul?~· gerek Gu· 'dan doğruya muhaberat ve mu- kimseler olmadığı için silk~ 
ğu 1 t 

huriyet fırkasından da onu göre- mu ~~ e u~un 1 er 6-7 ay- amelat1 resmiye ile iştigal e - ·ile geçiyorum 
nu ar. amış ır. d" B 1 k Cii ) k hh. ) ? da bıtınlecektir d · l - · 
Y 

. f k d h ilk adımda, cekler ır. u meme ette m. ay ı taa u•t a mıyacak mı • •• . den aırelen en, hususı teşki- Resmi mahiyetteki d . ı enı ır a a a • . k 1· 1 E lk" .. 1 l"t t f tt·· k• h aıre er Ciiınbuiyet Halk fırkasına kar- hunyet v.e . ın 1 ap ~as. annı vv~ _ı .g~ . stanbulda mu- a . a sır un. arın _ususi is- şunlardı~ 
•ı 

1 1 
. . b" tasnı"f yapa- sarsmak ıstiyenlere bıç bır za- amele~ıı bıtırılmış Ortodoks lerıne bakan daıreden ıbaretti • ı _ Mabey:n MHq'" iti"'"" da 

T o an ar ıçın ır h' b' f d etm' S C F k h d fi . d b' - . • d R d H . k" - • ...,ur .,u . cakt B t 'f öyle olabilir: man, ıç ır ırsat yar mı ı- . • ır asının e e erın en ırısını e umlar an 120 kişiye etabli ve- ususı te ılata dahil olan iresi ır. u asnı ş elet' "k 'l . . d • 1 b 1 ' ı _ c-· h . tçi olınadıkları yec ır. · d 'l'k" k k k'} d" sı ası ven mıştır. Dünde 200 aıre er esvapçı a ı ık, seçça- 2 _ Başkitabet daires" 
icln Ha~:fı~{;z?'s7ıı.a kart• olanlar F ALlH RIFKI Şı m · ı ı ÇO rey azanmak" teŞ 1 e ı yor ki i kadar Rum vesika almışlar deci başılık, i~~~ta.~ba ılık, 3 _ Mabeyinci B~yle; dal-

dır. ahçıbaşılık, tutuncubaşılık, resi. 

2saat 55 dakikada Çanak
kale boğazını geçti ... 

• kah~edbaşılrk, kilercibaşılık- 4 - Teşrifat nazırlığı dairesı 

Kazım Pş. nın ziyareti t:ın ıbaret olup bunlar isimle 5 -Teftişi askeri komisyonu 

~Vliss Glaytize Being 

bo~azın en geniş yeri 

olan Tengerdeni 

geçmiştir --
ÇANAKKALE 16 (Milliyet) J 

-Matmazel Mersedca Glaytize 
Çanakkale boğazının en geniş Fethi B1111, nıerkez ittlhaıı olunan yeni binada ratışıyo;• 

KAPLICA, 16 (Hu. M.) -
B. M. Meclisi reisi Kazım Pş. 

1 
bu sabah geldi. Gazi Hz. ni-, İs

i met J'.'.~· ~z.ni ziyaret etti,.Ak 
şanı dondu. İsmet Pş. kendisini 

1 teşyi etti. 

1 Mektepliler 
müsabakası 

6 6 ıncı haftanın 
blrlnclliklerl 

nnde~ d_e anlaşılacağı veçhile 6 - Maiyeti seniyye erkan 
hususı hıZ?1etlerle meşgul olur- harbiyesi, · 
lar. ~u daııelerde bulunan kim 7 - Yaverler dairesi 
sclenn teşrifa~ mev~i!eri v~ 8 - İzzet Paşa dair~si, 
devlet salnameııınde ısımlerı 9 - Derviş Paşa daire · 
yoktur. Esasen bu hizmette (Devamı Altrncı sayı;~de) 

ı.,; kta olan Tengerden Kum- s b c·· . 
' . , !lO 81 • . G - iki saat er est umhurlyet fırkası j zere fırkanın önümlizdeki beledi 

caleye geç~ıştır:. e~ıştür Ha- dün sabahtan itibaren Voyvoda I ye intihabatında faal bir vazi- _ - --- j ~ili beş dakıka surmuş · dd · d N !ıh d k" d . . Mektepliler müsabakasının 
•urun meyanında Vali Bey ve c'.l d esın e a; l'.111 a ı aıre~ yette bulunması içın lfizımgelen 66 ıncı haftası birindliklerinl 
. fkası kerimesi. belediye rei- sın e resmen aa ıyete geçmış hazırlıklan görüşmüşlerdir. ·ı· sırasile neşrediyoruz: 
re ı • . . ve aza kaydına başlamıştır. Fethi Be şimdiye kad r 
,;i, iki gazetecı ve beiedıye me- Yeni frrkanın lideri Fethi B . 1 . "h Y d'ka ya 1 - Darünaiaka il.esinden . d K - pı an ıstı zaratı nazarı ı kate 37 AF N' . B 
ınurlarile saır zevat var 1• ~- bir gün zarfında sür'atle hazır- alarak m~i arkadaşların · · 

1 ıyazı · · · 
Şampiyon yiJzgecln denızdt> tt:dilen mesafe takriben 7 mı!- !anarak çalışmağa müsait bir ha eden direktifleri venni tira ıcap 2 - Galatasaray lisesinden 

alınmış bir reıml dir. le getirilen bu d.aireye dün öğle- Fırkanın. gerek İstanb~lda . . 140 Mahmut Şerif B . •• 
den sonra gelmış ve geç vakte Jve gerek lu'"zum görülen d"" 3 - G. Saraydan Muza/fer 

arkta Son Vazl•yet kadar teşkilat istihzaratile meş yerlerde birer mümessillik t~!i:r Cevdet B. 
gul olmuştur. etmesi takarrür etmi tir ~ - Darüşşalakadarı 16 H. 

• . , • Dün Nazlıhan, sa_bah~a~ ~şa İstanbul te~kilfıtmın .başında . ı:üsnü B. 
Jıahrıkat yapan hır Iranlı)'a lıudut ma kadar s. c. F. lıderını zıya- bulunacak olan mümessili he- 5- G. Saraydan 1144 lslam 

• 
• • rete gelen zevatla dolmuştur. nüz intihap edilmemiştir. R ı 'k B 

t
'l btl' kayn1akaml1k ·verJlllŞ1Cr! Bu meyanda olan sabık Di- Yeni fırka, a?.a kaydi husu- . . e 

1 

' •• 
c - . yarbekir meb'usu Feyzi, sabık sunda halka kolaylık olmak ü. Müsabakayı kazananlar mev' 

BA YAZIT, 16 (Milliyet, g~-ı l l-12 Agustos gecesı Ta~b~ru- Ayd_m m_ eb'usu s.ıtkı Be. Y.ler fır zere ş_in_ıd,_ilik k_aydü kabul mua- ut mükafatlarını gazetemiz i-

t bask k t 
· bb d k d ı dare memurluğuna müracaatla 

ce yansı) _ Evvelce y~p ıgı na ın yap~a e~e. ~sun e a 1ı enle uzun hır mülakatta me esını ucretsız olarak yapmayi aldırabilirlt.r. 

67 inci hafta başladı 

Donanmamız dün 
Kar ad en ize çıktı! tahrikattan dolayı İran Hiıku- bulunup ta mufrezelenmız tara bulunmuşlardır. , muvafık görmüştür.Aidat alın 

ıneti tarafından hudut civarın- fından püskürtülmüş olan Ağrı İsmail Sıtkı Beyin de Fethi ı maması tesirile fırkaya daha zi
dakı mem riyetinden uzaklaş- eşkıyası 60 dan fazla maktul ve Beyle teşriki mesai edeceği an 

1 

yade :ıaka gö:terileccğini fır-
tırı!rnış olan (Emir Tümen) in 100 e yakın mecruh vermişler- laşılmış~ır. . .. . . ka erkan_ı tahmın etm_ektedir. 
tekrar hud d yakın (Kilise- d" Bu zıyaretlerı muteakıp,şeh- Şımdıye kadar azalık için 

67 inci hafta başladı. Önü- Hamidiye, Mecidiye, kru- ı İngiliz filosu 
müzdeki pe~mbe gününe ka· vazörlerimize ve Berki Satvet, Karadenize geçmek ilzr 11-
dar gazetemızde çıkacak haber- p . . • .. . • e .. 

kent) k 1 ;. 
1 

- .. d 'l ır. R" sadan Abdullah Hulki rimizde bulunan fırkanın idare vuku bulan milracaatlann ücte 
diği h ~ymakam ıgına gon en ued . Mamo ve Ömer B;- heyeti azaları Fethi Beyin nez- bin kadınlar t;1rafından yapıl-

A a er alınmıştır. amcaza esı f k d. . dinde toplanarak vaziyeti tet- - mıştır. Hunlar arasında münev 
" - k be · ı · p l 1 Y'Usu un ar eşı :a~rı eşkıyasının a ı tı sı, 0 or u d d kik etmişler ve ilk iş olmak Ü- (Devamı Altrneı sayı/ede) 
n\'.ı\ZIT, 16 (Milliyet) - nıaktuller arasın a ır. 

le 
· .. h. 

1 
. . eykı Şevket ve dıger uç torpı- ınanımıza gelecek olan lngılıt: 

nn en mu ımm nı seçıp cu- fil b ·· · 
martesi akşamına kadar müsa- dodan murekkep filomuz dün osu ugu~ saat 7 de. lımanımı 
b k , .. . .. _ za muvasalat edecektır. Fılo 11· 
a ~ memurlua:umuza a:ondcnl saat dortte Bogazdan geçerek manımızı too atarak selıimlı 8' 

mesı. ;\Caradenize çıknu ur. 1 caknr. y 
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"Mitlivet,,ln tarihi tefrlkaın: 69 

l~tanbula gelmek istiyor 
Fakat /ngilizler, Frallsız/ar buna 01ani 

• 
o/uyorlı: r .. 

•r ~,. 

'.\ilLLIY~:T 1' 1.Z.4..R r :· A(;l ST\IS o.;o 

• ci H R E E ı::ı il 

indistanın simaiinde cidal! 
t 

f\f't·ridl kabaili lı12ilizleri ınesfful etıneı'Te 
. u ~l') o lHt~ladı.. 

' 

Amerik-acla lngillerede 

l1'ethi ll. Y aıovaya aoııu:y 

Yeni fı~kanın kat'i teskilatı iç 
hazırlıklar devam etmektedi 

Bomba .. KAPLICA, 16 (Hu. M.) - dare heyeti toplanacak, Harici ticaret Kan aşısı Nuri B. (Kütahya) akşam İs lacak teşkilatın kat'i hat! 

I · ı · ] t tanbula gitti. Yarın Fethi B. zilecektir. Programa bazı 
ı1g1 iZ <"l' a yya- --·...-- ile dönmesi bekleniyor. Fethi B delerin ilave edileccgi so 

lı, Bu sene d'"s ru''n H t I . .1 geldikten sonra yeni fırkanın i· yor. re yo uyor "", ... as a ar ıyı eşe-
Hindistanın şimali_ Şarki h~- görunüyor cek mi? 'ı ya vuz11n son muaveı1es 

dudun<la bulunan daglık arazı-
de Aferidi denilen kaJail hal'n NEVYORK, 15 A.A. - Arııe LONDRA, ! ' 
ile ~ngilizler arasında aylardan r~k:ın~~ ten:muz ayı i:ind~cki"'h·a' (A. A.) - Za 

1 

ben mucadele oluyor. İlk bahar r~~ı tı_aretı. on sened .nb_~n :-: 'J- . 

da 0 havali de Hacı Turanın a- ru.ım.~~mş. bır dereced~ h;r du~- ı r'.eden mu 7 t 
damlarına karsı lno-i!izler ta ,_ kunlu.< gostermektedır. lhrac3t. np ol::ın sah 

Harp gemimize yeni bazı 
ilave ediliyor 

aleti 

• b J k" 1 gz5 d k" • yare yolladılar, bombalar attı- ye unu - .. ternmuzua a ıne 1 Hint işleri na 
lar. Bir müddet sonra sükiin ia- nazaran yuzde 30 noksan ılc ., 1 t B" ,, 

269 . h 1, . .. d 3 . I ı. or ır •. c 
de edildi dendi. Fferidilerin ve ı t a at yıne yuz e O nıs 

' b t. d k l k 219 ·1 · headın dam:ı-' yakın olan Pcşaver şehrine a- e ın e ~~ san o ara mı -ı , ·' 
kın yapmalarının öniinc geçil- yona balıg olmuştur. rına oaşka 

ANKARA, 16 (Telefonla)- Hükumet erkanını ziyaret 
;avuzu tamir eden Sen Nazer. da etmiştir. Yavuz dün h 
,;rketin;n Gölcük müdürü Mös· za çekilmiş ve son muayen 
yö Dcn~s. tamiratın hitamı mü pılmıştır. Sefineye yeni 
nasebetıle Ankaraya gelerek aletler daha ilave edilmekt 

Mtıalliınler kongresin 
diği söylendi. Fakat Jon günler Y_ ~ŞİNGTO~. 15 A.A. - adamdan k 
de gelen haberler Aferidilerin Har'.cıye neza~etı D_up~°,~ bant nakledilmişt; 
yeniden İngilizleri meşgul et- f~br~kasının Çındekı ~ılııyetç . Bunun üzeri. 
meğe başladıklannı gösteriyor. lıukur_nete ceph~ne g_ondenn_esı hastanın kııv . 

.. . Aferidi kabaili dağlık arazide ne ~usaade .~dılmesı talebıle 
Mehmet Ali senelerce sü- l~n hesaba gore Me_lıNet Alı- yctişmis, cesur adamlar oldu- va.kı. olan muracaatını reddet ti bira.: artar gı 

- & ı D>•• ··-~=--
K. on gTed e Edebiyat etrafında müzak 

ı en mücadele, muvaffakıyet mn İstanbul seyahatı masrafı. ğundan mücadeleve girişmek mıştır. 
ve hezimetlerden sonra işte bu 50,0?0 kese (250,000 lira) yell için fırsat kaçınnıyorlar. 'ingi
vaziyete düşmüş oldu, müsta- balıg ~luyordu.-Bu paradan 100~ !izlerin verdiği malumata gore.i 
kil bir devlet kurmak hülyası· kesesı (5000 lı~a)_.Me unet -~lı Aferidilerin bir lusım reislerini 

relere başlanınıştır 
bi olmuşıur. Lord Bi~-~enheadı 

-ı A lKARA, 16 (Telefonla) · salar yapacaklardır. 
1 . Türkçe ?1ual~imle~i ı:ongre-1 Evvelki akşam Musiki 

na veda etmek mecburiyetindız tarafından eskı duşmaııı Hus- elde etmek için İn"'ilizler t~ a-
k ld P · 1 · · " "r a ı. rev .~ş.aya ven mıştır.. . fında çalı~ılmamış değildir. Fa-

sınde muallımlenn, . ımla, gra- ııim mektebinde Türkçe mu 
•mer, kıraat ve tahrır hakkında leri kongresine istirak eden 

Çarpışacak .nüfuz Hulas~ Me~met A~nın İs; kat bı.ı kabailin reislerine kar.>ı 
Mısırda bundan sonra Babı- tanbulu zıyaretı fevkalade ınu,1 olan itaati övle mutlak bir it~

:ı.li, Fransa ve İngiltere nlifuz teşem olmuştur. at değilmis. Muvafık bu:madık 
ıarı rol o.ıı:~y~cakt~. Mısır Mehmet Ali Fransa ile ele an- lan emirle;i Afe;·idi dinlemez· 
~smanlı devl/tı_nın bır e?;'_al~- faşarak bir mukarenet tesi~iıı~ miş ... Onun icin İngilizlerin bu 
tın~en başka bır !}CY ~egıld~. düşünüyor_9u. Oğlu İbrahımı yoldaki gayre'ti bekledikleri ne
Bu ımperatorluk. taksı~ ed~- Avnıpaya gönderdi. İbrahıl'ı ticeyi vermiyonnus. Afaridile
lın~e b~aı da ~ır devletın hıs İta_ly'.1da, Fran~ada bi~ çok .ye~· cin yaşlı adamlardan mürekkep 
~esme d~~cck1:ı. Fransa, Mı- lerı zıyaret cttı. İbrahıme gıttı- bir heyetleri varmıs ki bunun 

1 

ki müzakerelerinin en ehemmi- allimler bir müsamere terti 
yedileri ikmal edilmiştir. Bu- I mislerdir. Bu mü~amerede 
gün 250 Türkce mualliminden ıı·d· N ş··k"f N"h• 

1 b k k · . ı e usret ve u u e ı ~ 
aıı ·a -ongrcye 40 kadar edebıı'ı 1 C l"l S h" 1. 1 

11. · · 1 "h k . ar a e a a ır, ıse mua 

lyat mua •mı ı tı a etmıs ve ı · d H.k T h Be 
b l d 

. . · . erın en ı. met ur an 
u a csam an ıtıbaren edebıyat .. · 

h k' d k" ·· k 1 b 1 · şıır okumuslar, Reşat Mah a r:m a ı muza ere ere , aş an i ~ . k 
Çanahkalcden bir lntıba .. 

sırıı:ı. İngı!ızler !a:afından_ele ği yerlerde büyük bir hüsnü ka- .,...._,.· ..-'-~·~..--,,-~ 
geçırılm_esıne manı ol~~ ısın bul gösterilmiş, İngilter kıratı.! 
çalışmaga karar verrı:ı~tı. ~a:. çası Victoria tarafından vakij 
1<at artık Mehmet Alının huyu davet üzerine İngiltereye de git\ 
mesine başkaları gibi . Fran~a. miştir. : 

Şehitlikleri ziyaret .. mıştır. Bu müzakerelerde en e Bey ~e Halıt Faltrı Bey ha. 
hemmiyetli nokta eski edebiyat 1 da bır monolok söylemı 
yeni edebiyat ve cihan edebiya- Kur müdürü Bedri B. in refı 

Akdenizin önünde bir kan ve cehamet tına verilecek mevki meselesi o Ayşe H. piyano çalrrış ve 

-la muvafakat edemıyeccğını Basta Palmerston ve Napierl 
anlatmıştı. . olduğ~ halde İngilir. ricali tara ı' 

.Londrada verılen ~ehmet fmdan kendisine büyük bir hüs 
Alı tarafından kabul edılen ka- nü kabul gösterilmistir. 1 
rar v-e muahede ile Mısır bun F k t d" ed: l 1 
dan sonra yalnız Osmanlı dev- • • ~ .'.'e ıyor ·~·· 
!etin .;. bir ey.aleti olmakla Fakat but~ ~unlara ra~men 
da kalmıyordu. İngiltere ve ne !'1f~hmet A_lı~ı, ne de oglu İb 
Fransa bu memleket üzerinde rahımı hal ve ıstıkbal hakkında
kendi vesayetlerini tesis et- - ki endişele~ zail o~uş ?eğildi. 
miş bulunuyorlardı. Mehmet Mehmet Alı İngılızlerın Mısı· 
Ali için, İngiltere, Fransanm ra tecavüz edecek~erind:~ ? ka
vesayeti, müdahelesi altında dar korkuyordu kı Babıfilı ıle a
bulunmak Babıaliye tabi ol- rada mesele kalmadıkta sonra 
maktan daha ağırdı. bütün gayretini Mısırın müda 

Mehmet Ali, genç padişah faası. es.babını hazrrlamağa has 
Sultan AbdüJmecidi elde et- retmıştır. Orduyu yemden ten 
ınek istiyordu. 1842 ilkbaha- sik etmek i_çin hiç bir fed~~ar. 
rında itimat ettiği adamların-. lıktan gen kalmadığını soyle
dan Sami Beyi İstanbula gön meğe ha~t yoktur. İcabında 
derdi. Padişaha sadakatten u harekte getirilmek üzere 50 bin 
zun uzadıya bahsettiroyrdu. kişilik bir kuvvet vücude getir
Babıali erkanına hayli kıymet- mek istiyordu. Padişahın fer 
tar hediyeler göndudi. Sami B. manmda tahdit edilen miktara 
in bu seyahati muvaffakıyet- riayet etmeğe ylüzum görmiyen 
le neticelendi. Mehmet Ali ordusunun kadro- -

Bunu gören Mehmet Ali biz sunu mümkün olduğu kadar va
zat İstanbulıa giderek sadaka- 1 si tutuyor, mernkketin mühim 
tıni arzetmek ve bu suretle Bal işlerini de ordu erkanına tevdi 
bıali ile anlaşarak İngiliz ve Fı- 1 ediyordu. 
ransız nüfuz ve vesayeti altmi Mehmet Alinin bu mesaisi 
dan kurtulmak iatiyordu. On:--!tngilizlerin nazarıdikkatinden u 
dan sonra kendisi için gene zak kalmamıştır. Fakat Pal
vasi bir faaliyet sahası açacağı- merston bir müddet bekledi. 
nı, ihtirasatmı tatmin yoluna _ Mehmet Ali 1848 de ağır 
gideceğini düşünüyordu. surette hastalanmış ve Malta· -

Fakat razı ol~ad.ıl~r ya giderek bir kaç ay tebdil ha-
Fakat ~eh~et .. ~~-!s- va etmesine lüzum görülmüştü. 

:.anbula gıtmeyı duıt~dugun- 1 Bu sıralarda İbrahim memleke
·ı en haberdar olan İngıltere ve, tin idaresini eline almış bulu-
Fransa bu seyahate birer suret rd 
1 A • lm k . kal nuyo u. 
e manı o a t;an gen ma- Maamafih İbrahim de sıh-
nı ılardır. h t ·ıı·b ·ı esut sayılacak a-

M h Ali • • b" f a ı an e m 
. ~ met ıçın ır tara tan damlardan değildi. Uzun mesai 

tngılı.r. . ve Fransız re~abettn- ı harp ve mücadele tbrahimi çok 
ien ıstıfade etmek, dıger taraf · · B 

B b 
•
1 
.. 

1 
M d ıbozmuş, hasta etrnıştı. unun-

tan a ıa ı ı e ısır arasın a · h 
1 

· · 
1 1 

f la beraber gene calısıyor, bıl as 
an aşmayı tcmın ey emek yo u. . 1 · • h - · t 
Jardı. O da bu yolu takip etme s~ z7t ış enne e emmıye ve-
yi düşünüyordu. rıyor. u. . d hi ·hm 1 

M h Al . 1 t b ld Bıttabı or uyu ç ı a et· 
e met ı s an u a . 1 · · f li · t · 

M f.h M h Al" mıven brahimin aa yetı ngı-a .. ma ı . e met ı pa- · . . dalı d"k 
ısalıa sadakatini arzetmek ; lizl~~n bır ~t a naza_n ı • 

B b ·1· ·1 M d !katını celbedıyordu. Padışahın ' e a :.ı ı ı e ısır arasın a . . 
•asa vvur <-ttiğı anlaşmayi bir· Fennanındakı mıktardan .~a~la 
.ır. evve! tesıs etmek icin İs-!kuvvet bulundunnasmın_ ~nune_ 
tan bula gelmek em~lin( bırak- geçmek !çin .. Me~met A~ı ı!e og 
matlı. Nihayet buna kat'iyyenl'u İ~r~~ı~ uzennde tesır ıcrası 
ı;arar vererek 1846 :l,~nesi ağus, nı duşunu_Yorlardı. 
• ü nnda İskcnderiyeden 1stan-' . Bu~a ıse ancak lstanbuld~-
1 .ı"a harcl:~t etti. 'kı Padısahın hakkı vardı. Padı-

Mısır hidivinin lstanbulaışah Mısır hidivinden icabında 
,-lmesi üzeri:ıe Abdülmecit yardım istiyebilir, _ onuı:ı ordu 
;endbine fevkalade bir hüsnüı· kadrosunu arttnmaga m~sa~de 
•·:ıb·ıl gösterdı, hediyeler eder veyahut bu kadroyu ındırte 
~-erdi. bilirdi. 

Bir ec:ıebi tarafmd:ın Y3'>ı-1 (Bitmedi) 

abidesi 
0
o-ibi yükselen Türk şehitleri lacaktır. Türkçe muallimleri sa rum muallimlerinden Nö!J(r 

bahlan Dil encümeni a7asından İzmit muallim!erinden Ş 
Şehitlikleri imar cemiyeti-· I likleri imar cemiyeti reisi 1 Cevat Beyin gramer hakkındaki H. Anadolu Tü~küleı-i söylt 

nin tertip ettiği ziyarete giden Hakkı Şinasi Paşaya 1 konferanslarını dinliyecek ve ak lerdir. 
leri hamil Gülcemal vapurun- Hakkını.daki muhabbetkar 1 şamlarr edebiyatçılarla birlikte Osman Cemal Bey bir !<ı 
daı<i ziyaretçiler arasında Şük- hislere teşekkür eder, aziz şehit Türkçe dersleri ile edebiyat edebiye kitabından Reşat 
rü ~aili, Ali Hikmet, Hakkı, Şi !eri~ hatıralarını takdisle yade- 1 dersleri arasındaki münasebet ve Yakup Kadri Beylerin lı 1 
nası Paşalarla İstanbul meb u- denm. hakkında müzakere ve münaka- hikayesini lehçe ile okuınuşt 
su Hüseym, Yusuf Ziya Bey- Reisicümhur 

Tlirk-lran nıiinasel)atı ler ve Bursa Halk Fırkası müfet I Gazi Mustafa Kemal 
ti!Jİ Cemal, fırka mutemetleri Şehitlikleri imar cemiyeti a-
l defterdar Şefik Beyler, vilayet ! zasınm bu ziyareti hüsnü tertibi ı' ~OSKOVA, 15 A.f!y... - İz-ı suretile Ankara ve Tahran 3 

idare heyeti azalarından bazıl:ı-ı şayanı takdirdir. Bu defa bü- - "estıa gaz~t~si Türk - Iran ~Ü·, sındaki münasehatı hozf11J 

1 
n vardı. tün seyahat müddetince hiç bir 1 ı:a~ebatlerının do_s_t~ne m~hıye- yeltenmiş olanların bu husu 

Vapurumuz sabah saat beste intizamsızlık göriilmemistir Ha tını muhafaza ettıgıne daır Ana k. h 1 1 k ııı• ' · · · 1 · • · · d ı A · f d 1 ı esap arı yan ıs çı ı • 
' ezan seslen arasında Gelıbo- ber alındığına göre bu sene 500 J o u ıansı tara ın an neşro u D h"l" h . - . · b. 

i
l !uya geldi. Üç yüz kadar şehit 

1 
bin lira sarfedilerek bir abide. nan tebliğ vesilesi le diyor ki: ~ 1 1 arıcı sıy~sett~ ı ıı 

ı.d ·1 ı · ı k ha "B bı·- T .. k ı· ·· muşterek gayelerı takıp e e va ı e ve aı e en a ınara - 1 bir ihraç iskı:lesi ve yollar yapı u te ıg ur - ran muza . . .. ·· 
reket edildi. Harp sahasına gi- lacaktır. Ziyarete !Tİdenleri götü keratından müsbet bir netice el- kı mıllet munascbatının b 

/ rince :nızı~a ma~~m ha_v~sı çal· ren Gülcemal vap;;'ru <.lün sabah. ?,e .. edil~i~ini göste;mcktedir. muhafaza ve_ idam ~i meC:
111 

dı, bır mufreze uç el sılah attı saat 8 hucukta v.elınistir. ı n.urtlerı ısyana te~vık etmek yetle karşılanacak bır haldı!· 

k h 
'!~rdAfeb~ıdı 

1 
;~~~-~~:!:tJ:,:;üh~:v~:; ltaı;a~:.m~ktep 

1 

··--1 liııtte lıı!!:İliz harek<ttı 
ararı arıcın e ır şey yapı a- K · B konferansına başla- • • u 

mazmı_ş·:· . • . dı~ ey gem ısı.. , LOND~T, 16 ('--.A .. -. ~o~~ <logru ç~~lmek~e olan • 
İngılızlere karşı Aferıdılenn K f İt"l"' d 1 1 _ ?O Ağustos'ta İtalyanın en baydan Daıly Maıle bıldırıldıgı efradı mutemadıyen ha~' 

.. d 
1 

. . d k. b on eransta ı .... ev et e ı .. p . d 1- b b d d .1 k ıır 
mu_ci e :.ye gınnesın e fıs~ ep rinin boğaza hücumlarını anla- büyük mektep gemisi olan Pisa ~~ g~eAf C:~~~er cı~~r':; : edan dom ~: ım~ e ı me .. ~\1 ~ 
len ngılızler şuna at cdıyor- tırken ezcümle dedi ki: «Şu ıs- limanımıza gelecektir. _ırç_o_ rı kı,erhsa ıl"du ~nfi~- alutta ıkgeç_ı~ er vle mı u ıı alı 
!ar: k 

1 1 
d la 22 ağustos cuma gimü gemi-! gu ıçın mez ur ava ı e or ı ı-ı t ar es en ışga a tıın 

Hindistan milli kongresi isti sız ve ·.~zı sırt akrl a guru~ ya- nin zabitanı ve t<ılebe Taksim 
1 
dare ilin edilmiştir. Hududa ımştır. 

k'"l · · ·· d 1 k tan Turk çocu annm unaru . · . 
ld ıçın muca e eye arar ver-

1 
k "d d meydanına gıderek abıdeye bir ~-- ,- - -

dikten sonra Aferidiler nezdin- ~~anko~ ~ sckarşv veı dare e flen-,çelenk koyacaldardtr. o gün Giizel aan atler intihap .. 
de de faaliyette bulunarak İn- :~ u re~d·: a ~~t öğleden sonra sefir tarafından F'k t ·· ·· 
gilizleri Hint . Afgan hududu e .a. mı~ l ıan:~.1 

ahlp bir gardenparti verilecektir. t re gunu Cemtgetlerde ıntih' 
üz.erinde. meşgul etmelerini te· lennın ıçıne sap kalı ıy 1

; 23 ağustos cumartesi sabahı 
mm etmış. Bu maksatla kana beyaz~~~· :ır ıtl Kur zabitan ve bahriye mektebi ta- Güzel san'atler birli- bata başlanıgof· 
bulanmış esvaplar, çama~ırlar anlı, cılli alnızp Mo .. u1~- lebesi gemiyi ziyaret edecek- h Es f · tl · · ctarc it 
O··w··ru··ı r kı nun karşısında y UB u- - . . .. .. ğindeki i tifal na cemıye en ı _r 

g . e e ~ . . . T .. k d tır. Ertesı gunu sefir Tarabya- yeti intihapları gelecek lııı>. 
- işte Hındıstanda İngılızle man ur var ı.,. daki sefaretanede bir ziyafet B .... k · k ı· · · T vfl · iJ1 

rin öldürdüğü adamların kanlı Anburnu ve Anafartalar ön verecektir. 24 ağustos pazar gü- F"kr ~.yu .. 1~n ~- a~ şaı~ t .. e d 
1 

c baş~a~aktır. 30 cemıyet fi 
esvaplar! diye tahrikat yapıl- }erine gelindiği zaman burada 1 nü İtalyan talebe Heybeli bah-

1 
e ın °b uı:ıu~unl 

19
us ~ en den ıntıhabı yapılacaktlır. rıı·' 

maktadır uhare . . . . . geçen on eşıncı yı , agustos ret müdiriyeti cemiyet er. 
. • · . _ cereyan eden m belenn rıye mektebim zıyaret edecek- Salı günü tamamlanıyor. Gü el k be h . b . tıerıfl 

Dıger taraftan Aferıdı kaba- şekli bilhassa halaskar Gazi tir , . . . . . z e eyetı u cemıye Jıl1ll~ 
ili arasında komünist tahrikatı Mus~afa Kemalin burada mem- s.~atl~r B::ıı~ı Ed.~bıya~~~e tihap tertibatile meşgul o 
yapılatrak bunların Hindistan- leketi ilk defa kurtardığının bir Memurların alakası sb'.· "hu ~felm ı ~un m~hznase tı_e tadır.il ptııı1 e 
daki ngiliz idaresine karşı is- tan"h · . pıruştır. yoktur.. ır ı tı a tertıp ve ı ar etmış- Bu cemiyetler intı a .... ıe 

çesını ya · İht"f l c·· l S ' ti B. 1 b" · · k oaw yan~ kolaylaştırmak ma~s~dile Takriben 256 gün devam e- Son günlerde Ayetullahm t'.~·. . ı a_ uze ana er _ır- ve. ~rer ıç_tıma yapar:dir. 
aşagıy_a akın Y.aP~.aları ıçın ç~- den ve yanın milyon insana ya muhakemesi dolayısile emni- lıgıı:ıın Gulh~ne parkı methalın- lerını tesbıt edecekle 
ıı.~ıl~_ıgını da İngılız gazetelerı kın tarafeyn zayiatından hah- yet sandığında yapılan dolandı dekı _mer.kezı~de yapılacaktır. Vanda mektep a r11e1' 
soyluyor. .. setti. rıcılık ve sahtekarlıktan bahse- Tevfık Fıkretın mesaı arkadaşı Vanda bu sene bir ort 

Sebep ne olursa olsun bugun K f t sonra va da dilmişti. Bu hususta Emniyet ve dostu Uşşaki zade Halit Zi- tep açılacaktır. ••••'' 
1- 1 1 · d on erans an pur _ . . . ••'' f ma um o an Jır şey varsa o a , İ b I , Sandıgr miıdürü Bey şunları ya Bey, şaırın ~n'atı ve eserle- ............................. f 

bu havalide devamlı bir müca- mevl~t okundu: sctan .u ~eb u- söylemiştir.: ri hakkında kıymetli bir hitabe Tiyatro dersle 
d ı ld - d su Zıya, Maarıf emıyetı tale- , . . . . . . . fa 

e e 0 uç-u ur. besinden Ekrem Beylerle Ka- - Va_k ~ artık adlıyeye ı~tı- ırat e_decek, Tevfık Fıkretın ta- .. , ·r!iği ıı.ış . 
SİMLA, 15 A.A. - Peşave- . ·-· İff . kal etmıştır. Yalnız şunu soyle lebesı ve dostu Ruşen Eşref B. Guzel san atler bı ba§i' 

k k .. l Af "d"l · dmlar bırlıgınden et Halim ' r · b Uflda ~-t 
re y~ dm bor ere ~ ı edn~ te- Hamın tarafından birer hitabe ~ek i_sterim k~ ~u vak'a~a müf~ san'atkara ait hatıralarını anla- a ıye~tıne Su aby ~on edebiyat b 
cavuz e u unmasın an o ayı . . . tışlenn ve polısın yaptıgı tahkı tacaktır Miıteakiben Tevfik F. naca ır. er es . · arat 
Örfı idare Peşaver ha valisine ır_at edıldi: B_~ndan. 5?nra şe- kat memurlarımızın bu işle ala- krein es~rlerinden bazı parçala; tiyatro derseleri içı!1 ıhı ııaııer• 
de teşmil edilmiştir. Birçok kö- hıtlere dog~ -~~ .. eı_ sılfilı a~dı. kası olmadığını göstermiştir. k aktır mek üzeredir. A!dıgımıı giif11'

1 

ylerin ahalisi büyük bir korku vapur da dudugu ıle şehıtlen Zaten sahtekarlarnı kazdırdık- 0 i:~f 1 • b b k göre birlikte her oıı ?~şr ve!' 
içinde kaçmaktadır. Kadınlarla selamladı. Mızıka bu sefer ma- lan mühürler kanalizasyon çu- b lı tı ak saatG~~ leş u~u ta müsamerelerde temsıl c··r trtl~ 
çocuklar daha uzak köylere gön tem havası yerine İııtikl!l mar- kurunda bulunmuştur. ~ş . ~~ca tU:. uze ~an. a~~~r mek üzre yeni bir aın::~p g~~ 
derilmektedir. Bazı köylerde şı çalarken Çanakkaleye doğru Bırlıgı Edebıyat şubesı Bırlıgın çalışt1rılmaktadır.B'1 ki3ıl1 

Afridilere yiyecek verilmekte avdet başladı ve burada Gazi AZİMET • Şafak Çayı mü- muhtelif şubelerine mensup bü lerden müteşekkil ve 
13

de it~' 
ve yatacak yer gösterilmekte- Hz. ne bir arz.ı tazimat telgrafı esseses! müdürü Ahmet Şükrü tün san'atkirların ve alelfunum tir. İçlerinde dö~.t ta~eyi sııı1 8 

dir. Bu kabileler, muntazam kı· çekildi. Bey, nefis kokulu çaylar müba münevverlerin o gün Birlik mer mm vardır. Darulbe~a tafllf~ 
taat ile kat'i surette karşılaş- Bu telgrafa gene telsizle şu yaası için Aksayı Şarka azimet kezine gelerek bu rasimeye iş- karlarından Kem~! ·0 derS1e 
maktan şimdiye kadar içtinap cevabi telgraf geldi: etmİ§tİc. tirak etmelerini rica etmekte- dan kendile~ine tıyatr 
etmişlerdir. Gülcemal vapurunda şehi~· (Gönderilmistir.) dir. . v.erilmektedır. 



• 
Ekonomi 

ıf·· MaIOllere.. Lıseler.. • Nıçin öldürdü 
Bir kızcağız ansızın R S ğ · · · · 1 Çekler 100,000 kilo 

tütün alacaklar ıt Herkes vaktinde mü· öldürüldü Bu sene mektepler 1 eşit affet B. Avru- unu an atıyor 
r d ı erken açılacak.. pada neler yapıyor?. -
acaat etmeli ir Kaniye Hanım nası Belvü gazinosunda 

·aııı· • • ''ld" ? Lehistanda bir Türk ve ...,., v eni valiler memuri- ve nıçın ° u Tatil müddeti niçin öldürül.en Şekure 
ad y ti Balatta genç bir kızın taban- müslüman köyünde.. ç k 1 k ~eıı e erine ğidiyorlar ca ile öldfüüldüğünü yazmıştık. kıs~lıyor? Tüı-kiye Tüı-ing kulüp reisi Hanı~ın öldürülüş e os ova re1isinin 

• 

; Malüllcı-c paı-a tevziatına de- Yaptığımız tahkikata göı-e cu- Ha~e• aldıgımız~ nazaran bu Reşit Saffet B., bundan bir ay hıkayesi.. . .\ . . 
iltn ediliyoı-. ma günüakşam aat J<;daBalat sene lıseler 15 eylulde açılacak kadar evvel Avrupada bir seya taJil}ffi edıldı r~ambaya kadaı- Aksaray şu- ta Tahta mina .ır. Şimdiye kadar yapılan tet- hate çıkmıştı. Reşit Saff t B Maktul, _genç ve güzel biı- k 1 . . • • sınc mensup olanlara tedi- rede Recep E t kikatta m~~?eti tahsilin kifaa- den !ielen malumata naz:ran · kadın: Şeku•e. Ha~ıın. Ma:t.nun mc~~c~:tfv~kya •eJı.~ı !ter s~ne maktadıı-. Sergi 5 "'Ün nrfınc, 
t Yaptlacak ve Eyip şubesine nin kahvesin• yet etmedıgı anlaşılmıştır. kenclısi evvela Lehistanda Vin- İzzet Ef: ~eynsefaın vapuda- taı-da tüt .. mı?İdenkınuhım mık- 78,635 kişi tarafıııd'"a·ı zi) are 
ensup olanlara tevziat başlıya sandalcı Mak Her sene 15 teşrini evvelde la şehrini ziyaret etmiştiı-. Ora nndan bınn?e başkamarot. İz- un a ma tadıı-. edilmiştir. • "tır. Çarşambaya kada• A~sa sut, Kerim ve ; ac .la.ak kitap tedariki ile de da İslam mahafili taı-afından zet ~f: Ş~kuı-e J:I~nımla ~uı-sa- va Fa~a: gec;.~ı:. sene Çekosla- Satış nishetı her gün zi :ıd 
'i Şubesine müracaat etmı- - ki arkadaşı s:; geçen 15 günlük zaman bu sene çok samimi bir suı-et~e karşılan lı Alı ısmınde bın v.a~ıtasıle ta- k reJısıne :u~~ s~t~n ticare- leşmektedir. Seı-giye iştir~k e 
nlcrin işleri en sonraya kala- hoş olarak gel- kazanılmış olacaktır. Bu suı-et- 1 rı:_ııştır.Vinladaki kadim Leh is- ı nışıyoı-. o .. gunden ıtıbaren 15 !f.?:elerden hın tutunu tağşiş et d~nler çok memnun vazıyr te-
lıtıf'. w...U mişlerdiı-. Bura le clenleı-e sıkı bir inzıbat veri 1 lamlan Tiıı-kiye Tür k k r ay, evın hu tun ması-afıııı lzzet gınden bu sene Çekoslavaky ı dırleı- ve simdiden ,. 

1 
l 

H k l 

· ~ ·· · - ' ın u up Ef gôı-üyo· K ·k· rejisinden bi 1ı k ·· 1 · · ' .,e ece en 
ayat me tep erı da evvela muna lecek programların daha vasi reisine büyük biı- nezaket gös- '. . ı. an~ını ve ı ı ço- ' aı-e et goı-ülmi- sergısınin esaslannı h ·l 

'V'iiayete merbut kız ve eı-kek kaşaya ve bilah; bir şekilde tatbikine imkan bu- termişlerdir. Reşit Saffet B. ~u,gu~u ıhma! edeı-c~ ~eceli gün yordu. . . . makla meşguldürler. azıı a-
eli hayat mektepleı-ine l ey- re kavgaya ba• · lunabilecektiı-. Vinlada belediye ı-eisi tarafın- ouzlu bu kadınla.duşup kalkı- te Bu~.un ıçıı: !ıc~ı-e~ odası da . S~rgideki meşhe.der<leıı Es 

1
dcn itibaren ka:v.ıt muamele- lamışlardır. Bin- .iırııye ri-, Senei dersi ye sonunda mek-' <lan da kabul edilm · f T .. · k yoı-. Fakat son gunlerde aı-alan şebbusata gırışmıştı. kişehır lületaşı sanay.. k 
c başlanacaktrr:M:üracaat e- birleı-ine silah ta çekmişlerd><. tepleı- 15 haziranda kapanacak 

1 
kulup reisimiz ora~ı~ '~ica~e~n0_ açılıyor. Buna da ~:bep, o gün- . Çekoslavak ı-ejisi ~üı: Tica- b~t kazanmıştır. Agı~l~; ~!~-nlcı- çoktur. Bunlardan ikis! bu.\/azı?'~t .kar- tiı-. , dasında taı-ihi ik d" . . leı-de eve dadanmaga başlıyan ıet odasına bu sene Turkıyeden hıh, kolya. çicek . • . d - k d ' ' ısa ı, ve turız- Re~at Ef d. ç·· k .. 1 l 000 000 k·ı .. .. 1 . • . • •ozct, şapk 

Yeni Valiler şısında kaçmaga ıge• 
1 

ısı e Bu seneden itibaren devam- me ait bir konfeı-ans vererek, ~ . . · ır. un u zzet, gece- ' • 
1 0 

tutun a acagını ~ıçeçı ve saiı-e gibi zarif isle 
bahiliye heyeti teftişiyesin- kovıı:lam~ğa. başlamışlardır. sız muallim ve talebe hakkında Lehistan ve Türki . .h. len gıttıkten sonra kadın eve ve yakında mubayaata başlıya- uzerınde haraı-etli bi -

• K.,kı~,ı; V•liliğin• uyin KOn.y• ,.mmdo IS y>şl~!"'' çok oiddi d•~•mlmk dm U· mii=~h•<ind= b Y•:m ':ı",.' R•ş•d< •lmoğ• b"bm<Şl"· "''"' bildinni .. fr. Y'P'lmok<od"· ' . '" ı 
1 

·· d mekte ımış ' ' u ı ı mı e 111 N h Tıcaret oda b h b · d L"l ı en Mustafa Arif Bey bugun bir kız, ora an geç. . ~ atların.ın kay~olmamasına dik- kadın dostlu~ ve samimiyetin- ı ayet, mayı_sm 28 inci sa- h 1 b. . sı .~ a erı. ~·- . u. e ta ·ı .s.":nayiinin giin gc 
hrimizden gidecektiı-. Ma~- Tam o esnada Kerımın ateşle kat edılecektıı-. den bahsetmış dikkat e alal ·a 1: ak~amı lü.et !!.!. sefeı-den ": . ır tamımle tuccara bıldır- tıkc;e ılerledıgı ve bu nıad . 
Ya ayin olunan Fuat Bey gıt- eliği kurıun kazaen Kfüıiyeye Tatil ~imdiye kadar 4,5 ay ile dinlenilmiş~ir. Reşi; Saffet ldF·· .. ,te Şük ı-enin evine gidi- mıştır. . . t:zymatc;ılıkt~pek çoJ.. isti;~~~ ıştir. isabet etmiş ve zavallı kızı devam edıyordu. Badema tatil B. buı-ada bulunduğu müddetce > · ıyı çalıyor. Şekilrenin . Yenı komııyonlar yı.~nucıp oldugu görülmekteclir 

Zühtü Bey cansız yere yuvadamıştır. 3 ay olarak tesbit edilmişti•. Tatar köyleril\i, ve Tı-oki ismi.n ann~ • .• .farlire kapıya çıkıyor. Tıcar~ boı-sasında yeni ihti- K_uta~ya ~iı-_emitleri de Avnıp 
'lali muavini Fazlı Bey dün Tekerlek altında tlk mektep talebesi de bir Türk köyünü gezmiştiı-. !Fakat izzete kapıyı açmıyor. 5'.'

5 komısyonları teşkil edilmiş kıı-emıtlerını hem nefaset. he 

~lıaya ~iderek H~k~ı Şinasi Şişli _ Tünel hattına isliyen niçin zayıf? Ağustosun 8 inde Lehistanın Bunun üzerine izzet Belvii ga- tır. . . de ehemmiyet hususunda reka •Şayı zıyaret etmı9tıı-. Vah'<li .d . deki İlk mekteple İ·r· b" . Poznan şehı-inde Beynelmilel zinosuna gidiyor. Orada biı-kaç Teş~l .edılen konıisyonlar bet etmektedir. Çini sanayii bi 
.bevlet Demiryollan umun:i vatman .. ı n ı aresı~ .. de açılacaktır ' ey u un ırın vesaiti nakliye ve tuı-izm sergi- kad7h içiyor. Biraz sonra Reşat afyon,.tıftık, ~apağı, hububat ~a~sa ecnebilerin nazarı ılikka 
Udürü Hasim Bey Fazlı Beyı tramvay dun Tokatlıyan onun- !iseler ·ık· k k si açrlmıştıı-. Meşheı-de turizme Ef. ıle Şeklıı-e gazinoya geliyor ve zahıre komısyonculandır. 1 t~nı ~elbetmiş ve Avrupa ıci 

ti Yaret etmistir. den geçcr~en. 1~ y~~lannd: ~ talebenin ::yıf :ı~.~~p;e~.ç_ı. an ait her türlü modeller teşhir o- !ar. İzzet, Reşadı görunce ta- Bu komisyonla• tagşiş kanu ~ıpanş yapıl.mış, daha yapıla'c. 
Tahkikat bitirildi vang~los ı~mın e ır çocu ata zarı dikkati celbetm k e d.ıgı ll~ lunmuştuı-. Meşherde Türk tu- banca~ım çekiyor ve yedi el a- n_u mucibince bu mevadın ne gi gı da ~adedılmiştir. 

olis 2 nci şube 3 Unücü kısım mak ıstemış ve .tra~vayın altın mektepler· b.lh e te ~~. rink kulübüne d.e bir köşe ayrıl teş edıyor. Çıkan kurşunlardan bı şeraite tabi tutulacaj;uu tet- Eger yer bulunursa 
d ıniseri Lfltfi Ef. hakkında ya da kalarak tehlıkelı surette ya- nıfında pr:r~m~r~~ :~b,ik~::- ~~ş~.ıı-. Bu ~öş~d~ Tüı-ink kulü- üçü Ş~~reye !sabet e~erek d~r kik etmeğe başlamı tır. Şehremini Muhiddin Bey ge 

_lan tahkikat bitmiştir. Tah- ralanmıştır.. . dikkat edilecektiı-. Alakadar ba bunun f.aalıyetını gösteren iş- hal ol?munu ıntaç edıyor. Bır. Borsa vaziyeti ç~nlenle Ha~ekı hastane:;ine lı:at ev.akı Dahiiye Vekaleti- Bu kimm kızı? zı zevat ilk mektep talebesinin ler teş_?ır.olu~uş ve ziyaret~!- ~eı-~en ku~şun da Reşat Ef. yı Dün borsada İn iliz lirası gıderek tetkıkat yapmıştır. gönderilmiştir. Tahtakalede Aba~ılar cadde liselere zaif olarak çıkmasına lere.:ı:~•kıyc_n~n seyyahlara gos afıfçe yaı alıyor. 1034 kuruşta açılm~ş ve bir aı-a tesi~aatstanede yenıden ne gib\ 
sinde yol üzerinde bıı- kuyuda sebep toplu tedrisatı göstermek terdıgı. teshılat anlatılmıştır. Dün işte bu kanlı vak'anın lık 1035 kmuşa kadar yüksel- 1 yapılacagı k~r~rlastı 
dün henüz doğmuş bir kız çoc_u tedideı-. İlk ınektepleı-de zümre 

1 
Heşıt Saffet B. hali hazırda muhakemesine Ağırcezada baş dikten sonra 1032,5 kuruşta ka- ~ı m~ tır .. Hastancve .ılave ed ğu cesedi bulunmuştur. Tahkı- usulüniln yeniden tatbiki icin stokholmda bulunmaktadır. landı. panınıştır. b~c\. yem koguşlar ı c;ın başka 

evhit projeleri Anka- kat yapılmaktadır. bir ceı-eyan olduğu söylenm-ek- . lstokholmdan Kopenhaga Maznun İzııet Ef. isticvabın Liret 8,09, Altın 920 kuruş- n:~ ın.a b"aı-anmaktadır. Eget 
raya götürülüyor 122 lirau gitmişi tedir. Talebe bilhassa hesap ve gı~e~ek b~radan Brüksele geçe da Şeküre ile naaıl tanıştıkları- tan muamele görmüştüı-. dik;

1

~~ı~ ır/er Jıılunursa ~ım 
ç 'ITil.iyetle Emanetin tevhidi · Türkçeden zayıf olarak çıkmak ce .tır. ~r~k~elde Beynelmilel nı uzun uzadıya anlattıktan son Onüfiye 112,5 kumsa kadar çocuk ·~as~=n~~z fgum yer• ve 

tb 

Dün Balıkesirden şehrimize tadıı-. turızm ıttıfaKıle temaslarda bu ra: yükselmişti<. R d' 
1 

? acaK. tır. 

Emanet-Vilayet 

~ ikatına aı· t nizamname ve f · · d b' ı a ıy k t gelen Musta a ısının e ır ame Bu sene ilk mektep kitapları unacaktır .. Avdette Bolgrat.ve Buğday fiatleri 

0 

~ır. c ıne ı.;:,, '\i!l,\~'.,:~::;.-::;::: '' ._punı.n """çok- yom- b;, ''""'''' u<coy•<>k, ul•b• Sofyoyo •&•"Y•"k"~· R'!" h•bCI~:.:.:::. '6:..~~· ~~::ğ•~; Buğdoy fiotl•dnd< h•fif b° • vmd•t 
il d .. N na henüz kim olduğu anlaşıla- nin azami istifade yolları tet- Saffet ~· .ın bu ay nıhayetın~e oldug"unu bilmiyorum, dedı" ·,ve teı-effü başlamı,tır. ır ~c1'.ı Radyo k~mımı Medisin 

E a İyei vilayat mü ü;u a- miyan biri yanaşmış ve zadçı- kik edilecektir seyahatını ıkmal edeı-ek ·ehrı- Buııa sebe Yf. 1 • d.. .. bu ıçtıma devı-esımle cıkacaktır 
, B. yarın Ankaraya gıdecek-

1 
k ·ı 

122 
ı· d 

1 
d · · anlattı: P ıat enn u•tu ı Al'k • ı suretı e ıı-asını o an ır Maarifi f · mıze dönmesi muhteıneldfr. g"ünü go··re 1 ·t b 1 • ~ - ı a adarlarm temin ettigine r. te tış Ş k.. . . n s an u pıyasasın ·· T.. . 

"' k. · mıştıı-. Maarı·f emini Muzaffer B. Fransada "Lamartin" cemi- .- e urenın evıne scrbesçe daki tüccann 'dh · ı ı gore, urkıyede en asa
0

·1 10 hin 
. '•azif B. bu hususta ı proıe gır k d E . b.. .. ı aı a ı mese e- kaç k d ' ., rı d ·1 · Hem çalmışlar, hem de mektepleı-in açılma ihzaratına yeti, son günlerde, şairin vefa- er çı ar ım_: ~ın utun mas ridir. a rn yo makinesi bulun· ı, e Dahiliye Veka etme vere . ıafını ben gorurdum.» 8 . d. .. d maktadır . 

. •Cktir. İzmirli Tahsin isminde biri ait işlerini bitiriı- bitirmez, ey- tının senei devriyesmde büyük . ım ı gun e ancak 10-12 va y . k f - - ile arkadaşı Hüseyin evvelki ak HU bidayetinde hemen teftişe merasim yapmıştı. Tüı-kiye tu- Maznunun ifadesinden Şekil gon kadaı- buğday gelmekte- · k e?~ anun _çıkıııca, raci; .:ı 
Sfllet Pş. Hz.nin dişleri şam Bebekte Hennan tütün de- çıkacağını söylemi~tiı-, rink kulübünün Lamartin cemi- renin Reşattan evvel İbrahim diı-. şır h~ı u makıne ~alıiplerini 

1 

İsmet Paşa Hz. Yalova.da ~u posundan yedi balya tütiin ça- Muzaffer B. müllıakattaki 1 yetine bu münasebetle yazdığı Ef. isminde birile de münascbe Maamafih fiatleı-in yiiksel- ::ıa e:;ıeye. ver~cektır Bu yüz .~nnıasından bilistifade dışlen- rak kaçarlarken görülmüş ve lise ve orta mektepleri teftiş e-ı mektuba cemİY.et tarafından te·ı ti olduğu anlaşılıyordu. mesile ihı-acat da azalmı tıı-. e~ r~ yo .şıı-ke~ınin 100,000 l; "~tedavi ettirmektedir. Paşa Hz balyaları ataı-ak kaçmağa de- decek, bu sene a<;ılacak lıöy sekkür olunmaktadır. Bundan soma şahit olaralcı· Zabit katiplerine kurs •a • • a .~rlbır varıdat temin rde-
l ~ d;ş<rini diş wbibi s.,.; B. """' oımişl" '" do Y''.''""'"" "?'k"piodni """'""· MM- P•"~ komimi Hu1'•i El. il• Adliyo•bu k>ilpl"'"' •• "•',•oy •nm•klod,.. 
tdavi etmektedir. !ardır. Karakola ketınldıklerı rıf.emanetı Iıse ve orta mektel? gı-esine de i~tirak edecek mııal Ş.~kurenin sıit karde§i olduğunu aı-zu eden Adliye mensuplarına Jt11mbigo /Jor.~.'l!U 

zaman da serbest bırakılmalan lenn bu sene sonunda, muddetı timler Ankarada kalmışlardıı-. soylıyen Cevat Ef. dinlenildi. mahsus olmak üzre bir isteno-
Zuhtü Bey ve meselenin kapatılması için t~drisin uz~m.asrnm ne gibi ne- Cumartesi gıinü ehrimi ı e C~vat Ef. niıı ifadesi maznunun grafi kursu açılacagını yazını · -

1

'"'

1 

' ıo.ı. 
1 

Mezbaha heyetı idaresi aza- muavinle polisleı-e •o lira ı-üş· t:ccler v~r<lıgını tetkık edecek· döneceklerdir. ıtırazına uğradı. tık. Bu deı-sleı-i muallim Hüs:- (~
11

::":::
1

°'~-C\7'.
4 

:-:-::-::il:.;.:.:!:.. __ ~_] 
'l:ına tayin edilen Cabi~ B. .den vet teklif etmişlerdir. Her iki tıı-. Tef~ışatın esas mihverini ı Mekteplere tehacüm - Süt kardeşi degil sadece yin Kazım B. idaı-e edecektiı-. rrant •ı '" . sıı \im . · . ııaı eden Emanet ıhsa_ıyat cürümden dolayı haklarından ~~ t~~k~l ed~cek .~ellec,~lc seı~e ~ Bıı sene mekteplere pekçok vasıtası olduı;uı111 sö;ledikten Yerli mallar sergisi Liret ' 

0 

,.-. - - --.. ~- -ı lı lİlli.irlüğüne meclisi v.ilayet takibat yapılmaktadır. ıçın ukıususta şı cet ı te<lab:ı- ragbet vard r. Carş::ımbadalci sonra: Milli Sanayi Biı-Jiğiniıı Gala orahnıl '" 4;; ;-;-- . ,J 
askatibi Zühtü B. in tayını te· almaca tır. ·ık k b' · b' · · t2sa a d k' · · · · 1 j •a .. . Ç • ..

1
d .. d·' 

1 

T'· k I l ı · me te ın ~ "aatı ıtmıştır. _Eve her gün serbesre giı-ip • Y a ı sergısını zıyaret e· f ank _ H ,
2

, f nr· 
1 

- .. 

rru, etmiştır. ocugu o ur u · . ur çe .. ıoc. a arı Senei ders iye hidayetinde açıla k h ' denle. hergün biraz daha art-çı tıgıın alde nasıl olupta be-

"8 
aı. 

İ:z:rnirdeki komünistler Halıcıoglunda 15 numaralı Agustosun ıkısmde Ankara- caktır. ni görmemiş? dedi. _______ ...;.,;.. _______ _ 

İ . evde Madam Ennenya çocuk ?a.toplanan Tü•k.çe_kongresine· Haber aldığımıza göre bu h k t l .'miı-de yakalanan komünı~t k d h l · Muhakeme bazı ahitlerin ır Q grupu 
nn tevhı'den mulıal'emelen- dog· unırken vanında bulunanı ıştı:a e ~n ŞC rımız mua lını-ı se,1c ilk mekteplerin kadı-osu 15 Jb. b 1 op a ' M · d. 

1 
lerınden bır kısmı dönmüşler- bin talebe alacak kadaı- geniş· ce 

1 
ve azı ıususların sornl-

ın lstanbulda bakılmasına ka- Madam aryanı ıp omasız e d. · · · ması için 3 eylule lıırakıldı. . ta _ ır. letılmiştiı-. Açıkta 111ç bıı- tale-
r verildiğinden bunlar yarın belik yap.~a-~a kalkış~ıış Ye ço Ayni zamanda Edebıyat kon be kalmiyacaktır. Alt d' h d Be/ d • • f •h b 

ehrimize getirilecek!erdiı-. cıığıın ölumune sebebıyet ver- ~~şhu~nsa~;k:~ı ~~tıı~~iş Ni e ıge ın f a ına 1 eyli: ide 
Yunanistana gitti miştir. yazı Izmirc!e yakalanmıs ve baş/aJlffllŞ Olaca ı 

d 50 k 
şehrimize getirilmiştı'r. • • il•• 

Birkaç gün evvel şehrimize Bir ay a aza elen Şikago ticaret mahkeme- Son bir ayda elli kaza ol - Muhtelif hıı-sızlık vak'alaı- - . Ha_Jk Fırkasına mensup Ce· halledilmiş olacaktır, Ycnı tc: ı reisı M. Vilyams Alfir~t e~- muştuı-. ~duğu. polisçe tesçil edilen ~ıyetı ~el~diye azalan dün Fır- kilata göre lstaııhı' , ., .rn 
3

.,,, 
elk .. y · tana gıtmış ltındış Niyazinin bundan 2 ay a meı- ~ıınd. e Fıı-lca müfettişi ayrılmış ve evveke sehir J1 ııll '· 

evve eşılköyde yapılan hırsız 1 ıııası pa~anın riyasetin du haricinde kaldıgı iç· ı reve 

l

'r 1 gun unanıs - · Yaralılar arasında en ziyade ı y · Hakk Ş • 
· çocuk ve kadın bulunmaktadır. lıklara da iştirak ettiği anlaşıl de. tc;>planmış, ıçtımaa Vali mu- i~tiı-ak etmemiş bulunan b~:ıı kci 

Siı düdükleri Kaza neticesi olarak yarala- mıştır. Altındiş, bir müzekkeı-e avını. Fazlı ve Emanet muavini yler de bu kazalaı-dan bir hsmı 
Limanda kazalaı-a ma:ıi ol- nanlaı-dan 

6 
kişi sakat kalmış, ile t~vkifhaneye gönderilmiştir ~amıt_ B. ler de iş!irak .. etmiş- na raptedilmi'} olduğundan hn 

.ak için tahlisiye idaı-esı ta•~-
7 

kişi ölmüştür Şehir dahilin- Bugun soı-guya çekilecektir. tır. _İçtımada umumı butçe ve· defa bu köyle.in niifusu da da· ından konulacak sis düdüklen- d b·ıı : . fa la süratle ·-· eylulde yapılaçak olan intihap hil edilmek_ suı-etile mtihap y:ı• 
n yeri bi• heyeti fenniye tara I e, otomo 

1 
erını z . Herberler arasında hazı.ııkıarı etrafında gö•üşüı- pıı~cakur. ıntihar hakkındaki 

1 1 

kullana.ak kazalara sebebıyet müştür. Hali hazırda İstanbul t 1 · ne an tesbit edilmi~tir. _ . Cemı'yet 1·d h t• d a ım. a.tna.me.nın de b1ı giinlenle 

D S b 1 eren Şofo.ler hakkında tak
ıbat are eye 1 okuz dairei beledı.ye oldueu t bl -üdüklerdcıı biri aray ur- v ·- " ıgıne ıntızaı- edilmcktediı-. 

una, digeri: Kızkulesine, üçün yapılmaktadır. niçin istifa etti? halde yeni teşkilatta on kazaya 
su Haydaı-paşa'ya konacak- -·- Beı-beder cemiyeti heyeti J- ayrıldıt.ı için uı:ıumi bütçe de 

-...... ........ 
Üsküdar trarnvHyı 

ır. Edirne Maarif daresi Jün bir içtima yapmışlar b~~a g?•e 'an~ı~. ed_ilec:~tiı-. 
Talılisiyye idaı-esinc düdiiğli dır. Içtirr,ada Cemiyetin yeni Butçenın bu hır ıkı gun ıc;ınde 

tmak için muhtelit gı-uplar Eminliği k_adro v~ bütçesi tetkik edilmiı; iter ~alde .;cmiy~ti bel· ı:yeye 
<fatmdan teklifler vaki olmak Edime maarif emini Besim • tıı-. Yem kadroya ilaveten bir sevkı mukarrerdır. 

l . Bey ida•e işle.inden alınmış A iman ı·zc ·ıe . tb d doktor ve biı- muhasebeci bulun 
l 

1 
i
3 

cl Jıı en münasibi bir mua.llimliğe tayin ed~lmis~ir: l Ti Dla aaffllZ 8 maktadır. Yeni intihap hazırlıkları 
'>' lana ~rupıımn teklifidir. Yerme Trabzon maarıf cmını O . . . . Berberler cemiyeti reis" t ._ E • 

• l·l• r e • daresı bundan Hilmi Beyin tayini muhtemel- . . ç Alm~n 1.zcısı ahıı-en ~eh- ~raıısa, Holancla ve İsviçreye mail Hakk B h . 'd ı _:; ylulde yapılacak olan inti· ıta Karacl 1 1 manlarında d. 1 nmıze gelmıştır. Bunlar Maca- gıderek ge.;irmişleı-<lir. • .f ı ., eyetı ı ar~nın hap hazırlıkları devam etmekte 

(Üskü<laı- - Kısıklı) traı'lvay 
şiı-keti, hattın (Ü <kiidar Bag
l~r) kısmına biı- hat <laha ılav; 
sıııe karaı- verıniştir, Bu suretle 
en ziyade sefer ihti_,acı olan 
mıntakada çift hat yapıln•ış ola 
caktıı-. 

Tütün inhisarı .;ı 'i·r ı~ ı...aLa lar ın< kaı-ş ı tedbir ır. 1 ristan, Sıı-bistan, Bulgaristan- Gelecek sene tatilinde :~ık~:~~~kkında şunlarr aoyle- olup eyllılün birinci günü ccd-' . . d f dan geçerek buraya gelmışler, de Lehistan ve Norve•· ta- ,, B · b veller her halde asılmış buluna-
tıhaz cue1.e1>t.r. l Ta fan aş • d d y · , t ' - - azı se eplerden dolayı cakt t ·h "'Bı nun ı cın ıd re Karadeniz t' • • bura a~k·ıa unalnıkstaln ~e dt~ ~ .aflarına gideceklcı-dir. Bisiklet istifa ettik. Fakat istifamız ka- .. ı~'.funtı .. ap •. son yapılan tah ··•<ınlarmda te t' •l.at yapacak- lva tarı ı e mem e et erı11e o· le seyahat eden bu genelerin b 1 d·ı d' tk· . rırı nu s uzerıne yapılacaktır Tütün inhisar idaresi veni 

l 
• l k /l . ki d. B 1 . • ~ re- u e ı me ı. ı ay sonra yenı Nüf • • b" ''>n\'akınu' a ı...r tetkı· k heyetı' Ver l ma 1 u an nece er ır. u genç er mımar- sımlerini cleı-cediyorur Soldan he ' t' 'd - 'h b 1 usun umumı ıniktarr malum ı .. ' .c.·ins sigara daha cıkar~ayı L 

11 
1 .

1 
k 

1 
.
1 

- • \eııaı-eıntıaıyapıacak"sclb d" ... 
'"'Uid k 

1

. !ık tahsı etme te o up tatı za- saga Herrcıı Frartz Pageı- Gus tır- O k d .d d k 
1 

c e unun aıı-e uzerınc tak· duşunmektediı-. Bunun ı'smı" 
ı•ı Q a tan başlıyarak ıman ı f ·yetı 1 · 1 • · •· z.aınana a aı- ı are e a· · · lı . ıı:ı L-_:..;·1:.1...:;. . ..;.ı.:..•'.;l_a';.;·u.'.;..'u~ı-·r_11..;ıı;,..._ .. manlarını l(eçcıı sen«' nıı:ıltere. •nf, :R"rno Grn~clı•'"• ! Jaçal!ı7." &ımı yapı ~a~:adır. Bu da ına- "Halk" sikarası olacak ve 7.5 

ZI} ar et edecektir. ha1ll'l,.rdek 1 nııfusım tesııitile kuruşa sat ;.qktıı-. 
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lllli liy~t 
rtsrın umdesi "Milliyet" tir 

17 AGUSTOS 1930 
iDAREHANE - Ankara caddai 

l fo: 100 Telgraf adresi: Milliyet, ı .. 
l ın'Jul. 

Telefon numaralı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 
3 aylığı 400 kuru' 800 kuru' 
6 11 750 u 1400 H 

12 ,, 1400 u 2700 ,, 

Sıhhi bahisler 
Kendi kendini hazim eden mide .. Yaralı mide .. 

Dr. Rusçuklu Hakkı 

Ecnebi kelin1elc 

Darülfünun müderr 
leri ne diyorlar? 

Darülfünun garp ede~ 
Hiç düşündünüz mü? Mide jğildir. Usare ile beraber ifrazjsasiyeti artmış olan mideyi tes tarihi müderrisi Yusuf Şeri 

bir usare ifraz eder, bu usare- olunqı:ı sümük gibi bir madde- kin ile işe başlar. Mideyi çok Cografya muallimi İbra 
nin işi mideye yolladığımız midenin üzerinde bir ikinci taba çalıştırmıyacak, müteessir et- Kadınların inanmak iht ·y !Cl Hakkı Beyler irıızasile dün 
gıdaların hazmına başlamak- - ka teşkil eder ki adeta mideyi miyecek gıdalar tavsiıye eder.! . 

1 
• . mektubu aldık: . 

tır. Neden, mide usaresi mi- tecrit eder. Seebebini, hik- Süt, bu itibarla en büyük ilaç- . .. ~e?ç kız mutat sabah gezın-J anladım. kı benı a.ldatıyordu. Dil muallimleri kongresı 
deyi hazmetmiyor?. Midenin metini bilmiyoruz, bu tabaka tır. Yalnı7. süt. Ve uzun bir tısı .ıçı'.1 k~ra çıkmıştı. Bu sabah M~amafıh ge1'.e benım safd.~nın yabancı ismi hasların teıeff 
yapılışı yediğimiz gıdalara azaldı, gayrik§fi geldi mi? düş- müddet devam etmek şartile gezı1'.tılerınde kom~ular~ndan l~guma bak kı onun t~ tlı sozle- göre yazılmasına karar veril 
pek benzer; ~esela bir kuzu iş manm !:avleti, hücumu da artı- İş bununla bitmiş olmuyor. bır şı~man kad~ vaıdı ~~ ~em; rıne aldanmam kısa bır.zamaı~a j ğini gazetelerde okuduk. BU. 
kembesi 125 adet işkembe yor, şiddetleniyor. Başkalarında Mide ziy;ı,de miktarna usarr if kızı hıç bırakmaz, onu gorunce munhasır kalmad.ı. Ne ıse .. Nı- ·vadisin doğru olup olmadı 
Yi eritiveriyor. Kendisine hiç ld - 'b· b 1 d d me raz etmek kıa:biıliyetindedir Bu yanına gelerek mutlaka konuş hayet anladım. Bılsem nekadar j b'lm' E " d • ·se Gelen evrak geri verilmez o ugu gı ı u mese e e e v · k . d' t kf K k 1 • ı ıyoruz. ger ogru ı • 

ı.. tesiri olmuyor. Midenin gıda zu ne kadar karışık olursa mese- usareyi kalevi maddelerle ta- ma ~ ıste~ ~ d bö 
1 1 

~ ırap ~. 11~{ ~s anç ıg1;;11 ğıdaki noktalara nazarı dik 
ur~~=!~ !~.::t::::~:'":t ~~ler ui;! !ardaki albümini eriten usare- lenin halline yanyan ikinci dere ·ı dil etmeli. Hamız ve kalevi i· G u sa a a yde 0 muşktu. erecesını tan e emem. ı - 1 celbetmek i-steriz: 
.1üdüriyete müracaat edilir. · b t · ·ne karşı muafiyeti d k' ı d · b t '·i madde var E~er bu ka !evi enç kız şısman ka mdan ur- sem .. , ' ı 

nın u esı.rı . ce e 1 şart ar a 0 nıs e te ço- ·' . . ·. :> . • • • tulamamı tı İkisi ava ava . . 1) Diller asıl ismi cinsle, 
Gazetemiz iJanların meı'uliyetini şaşılacak bır şeydır. ğalıyor. Fazla olarak bahis can- ıyı seçılmış ıse ıkısı bırleşır b. ..ddş · .. "d . .Y kş Y ş Genç kız bılmıyordu. Yalnız .. t kk.td· . b b le ıu 

kabul etmez. · · · ·· ·· b" 1 d "'ld' b. 'lh b' ır mu et yuru uler onuştu h . d bT d. k' 1 mu eşe ı ır, u se ep . 
___ _;;,.,;.;_;_;_; ____ -. ı . Işı~ ıç ?~~u oyb~ eglı d'.~· lı şeylere taalluk ederse için- - ı:lhm1M ya:l~afr,h ~ra:skı~l ~r lar Fakat bu tatlı sohbeti ihlal ta mııbı. eke dı ırhı hı ldwcasdını çe muallimerinin asıl ismi cı 

Bugünkü hava Mı?e.nın ıçı ınce ırkz·aır ad oJ den çı~k daha ziyade güçleşi mb' ı ., .B es~ .. a a.dmıyetı. ~Is gı- ed~n bir hadise oldu. Evin yaş.! sevdenk ır .. a ın erb a de odn lan ı !erin imlasile istigal etınel 
şelıdır. Bu zan teş ı e en yor. Çünkü işin içine bir başka ı. u mı ı mı e usaıesı c ve 

1 
h. . . h 

1 
h 

1 
.. .. sa a at gormezse un an o a- ı d h f d 1 1 Dün hararet en çok 29 en az hücreler mikroplara karşı da- hakim unsur karışıyor ki mahi- onun hamızı klormasile temas ı ızmetpsı ız 1 ız .1 yuruye- yı işkencenin en feciine maruz a a. ay. a 1 0 ur. . . . 

18 derece idi. Bugün hava açık yandıkları gibi mide .. usar.esi- yetini bilmiyoruz: HAYAT. t~ bulunun~.a bir ta~aftan klorulrek gelmış, genç kıza: . , ._kalabilirdi .. ! Sonra genç kıza: 2) I~mı hasl~r, bırıncı d.~~ 
olacak rüıgM mütehavvil eJecektir. nin tesirinden de muteessır ol kıls teşckkul eder kı zararsı~ - Hemen avdet edınız .... dı N . . . d d de tarıh ve cografya ve ı" 

mazlar. Mide ifraz ettiği usare- Geçen ~özl~rden §':1 netice çı- bir maddedir; diğer taraftan yo;du. Genç kız endişe ediyor- - e ıyı, dıyor u,. aha ~oca derecede edebiyat ve fels' 
den müteessir olmak içni ken kıyor:. Mıdenın hafifçe ze~e- harnızı kaı'hon acık ta kalır ki u du. Fakat meraka mahal olma- ya. varmad~n·: .~a~~ ~;s~yı s~v ı müntesiplerini alakadar ~d 
d• • • k bu zarın her lenmesıle başlıyan yara, tercı- - Mr gider. , dığını hizmetçi temin etti: mıyorsun egı mı. , ır gun l bunun için bu hususta verıle' 
ısını oruyan h · d · · · d ·ı · ,..... anlayacaksın Seven ve kıska eCC 

hangi bir noktası bozulmuş ol an, mı enın ıçın e mayı enn Bu mide usa.resinin aynca - Teyzenizin kızı geldi, onu, b. k d · d k . b'- olan kararda, bir;nci der .. 
Külahlar ! mak lazımdır. Bu, her vakit irkili biriktiği noktal~rın~a b~ş~ bir tesiri daha var: midenin i- haber vermek için sizi aradım. \ 11~n ır a 1~ ne eme tır, ırı onların fikirlerinin nazarı 111 

. . . . olabilir. Kale bedeninde bir ge lıy~r. Bu noktalar mıd.enın dıbı çind ~ıki ince za~ı o.ı:un tesirin Sizi görmek için sabırsızlanr- ı gun anlarsı~ ·· . .. .. 1 ra alınması lazımdır. . 
. Geçenlerde, Selıınıye camı_sı j dik açıldı mı artık müdafaa im gıb'. . çukur~a, ~ahu.t bıı: et ç~m den korumalı, bır mudafaa hat- yor. - Fakat senın butun ıstıraıı- 3) İsmi haslar, beynelfll'ıı 

·un k!nk kurş~al~e benzı- kanı yoktur. Uzvun, usarenin be~ ıl~ ~~vnlmış mı~~ı:ıın. ~agır tı teşkil e.tmeli. Bunun için Genç kız yaşlı ve şişman ka-
1 
l~rın~ anlıy?ru~. _Evet .. Sen kelimelerdir ve bu itibar j!elı' 

en ~ır.yıkık ~ınaresınden.bah- tesirine karşı muafiyeti zail o saga bıtışık olll:°.d.elıgı gıbı yer hastaya mıdeye dokunmyan dından ayrıldı. Hızlı adımlarla şımdı tesellı ed~lmege çok muh nelmilel kaidelere tabidir;~ 
1etmış~ım. Dun Evka~ erkan_m- lur. Artık hücum, savlet baş- lerdr. Harap e~cı ış başlad; mı ve mide usaresi tes~r e~iyen evin yolunu tuttu. O da teyze- :~çsm ! Onun içın burada istedi- nelmilel kaide ise şudur: !il 

•an bır. zata tesaduf_ ettım. lar. İşte 0 vakit bir hastalık artık ark~s~ kesı~ez .. sathı~ tozlan.Y1:1tturmalı. Bızmut ve ka sinin kızını bir an eve! görmek \ gm ~adar kal... Istıra~larıı:ıı ha: harflerini kullanmış olan. ~e 
13ana mınare hakkı.ndakı yazımı karşısında bulunuruz: Mide ya her h~gı hır şe~ılde hır yara ı- olen gilbı. i~in sabırsızlanıyordu. Bu ev- na soyle. Ümıt ederım kı senı kullanan memleketlere aıt 
l ıatırlattr ve dedi kı: rası . .. Bu mide yarası bu esna- ken ınıde usaresı onu yav·aş· ya- Hekim böyle uğraşırken, .e velce kocaya varmış, zengin ve teselli edebileceğim!.. haslar, ait olduk lan merııle 

- Hel~ bu.son fırtın~!~~~ da pek çok bahsolunan hasta- ı· vaş. kenarlar: yu.varlak: gıttık~e !inde nişter. ce_:rah sahneye gı- güzel bir kadındı. Biribirlerini 1 Genç kız onu teselli icin bir tin imlasını muhafaza eder .. 
:onra tamı~.e~lilecek haylı.külah lıklardandır. Çünkü elimizdeki d.erınleşen bı.r yara hahı:ıe .. getı.- rer. Deı: ki agrrlar!. d~duı' · - görünce genç kadın: şey söyleniyor, yalııız on~ sual-

4
) İsmi haslan medeni d 

··ar. Bu kulalıların adedı, tah- yeni tetkik vasıtaları onu ta~u- nr. Bu dennleşme buyuk hır dunuz, ınce zarın ustune, k.>- J _ Ah dedi bilsen nekadar ! !er sorarak ıstırabını her gün d b' . 1• ·ı zıııal 
nin edemiyeceğiniz kadar çok- mağa daha müsait bulunyor. Ve tehlike teşkil eder. Midede açı- ruyucu bir toz tabakası çe'tti- - bedbahtı~! ' 1 tazer rdu Genç kadın ağlı- ~\:n a~rı ır 1~d~ ıde Y:u !(ell' 
tur. Her fırtınada böyle bir çünkü cerrahlık az çok vahim. ıan yara derinleşmeden devam niz. Nagihani tehlikenin önü- G k d g·· lerı· hakı' ka l yor ıyoso·· lu:'yor anlatıyordu a 

1 
ıştlıgımızhta ırfe,d ıı ıceY 

f · km d b . . . ' d. f d r · d · · · · Lak. d · enç a mm oz , Y , • ı me er ıer şa ıs tara ın a · 
~~~ra ve ış-~ı . a ansa ence vak'aların teşfıyesını deruhte e ıyor, arze e ım, mı eı:ın cı- ne geçtınız. 1.n yara, aı-. ten yaşarmıştı, ağlıyordu. Son- 1 Genç kız hiçbir sabırsızlık gös- fi bir surette ba~ka başka şelı:I 
mlahlan degıştırmek evladır ... ederek evvelleri hastalığın TJ k darmı oydukça oyar, nıhayet ma orada.. Mıde usaresı k d ·· la na da 1 d d. r d B" 1 1

1 
d 

1 
k · 

1
• za ı~· 

Tl'caret Odasının ı'radı ah·m tela'kkı· olunan akb deler. Bunu müteakip gürültü istilebalin keyfine kalmıs. Cüz' rha genç a bı:r1 gozyaş rı k- term~ . en 1~ ıyor. u.d oy e on , er e yazı aca. ve ım a!.11 1 
•• ~sır 

v ı · . • . . . . . . ' a serbest ır cereyan verere beş gun geçtı. N etıce e genç zumsuz yere hır teşevvuş w· 

1i . deki dehşeti hafifleştirdi !il, patırtılı arızalar meydana ı hır tedbırsızlık ıle tehüke ha- h . • 1 hem de anlatıyor k d h k.k t b h ' . k . Oda muhitinde gri renk hır · k b 1 'd · d , E · 1 k -·•· .em ag ıyor, - a ın a ı aten ıs ıra mm a- ru gırece tır. 
. Mlde yarasının hasıl olması çı ar, u anza ar mı enın ış zır. . . mnıyet o unaca an~ d . f' fi d. - . . h' d. d A" l ..,iJI 

ndişe hükümferma ! Odanın ı- . .. .. .. . . b' 1 O d b' . k' B" u. ı e ıgını ısse ıyor u. g a- 5) Yen· harflerin bize ıew • b için elzem _ fakat kifayetsız yuzunu saran ınce 7arm, pentar ır usu var.: a ızım ı. u . . ld' bir . . , k .. 1 k k ı dşıı 
adı azalmış, · Eger çare u: - bir art _mide idndeki ince tının zedelenmesinden ileri ge- yük ve '.küçük biçaklarımızıla - Nıçı~ ge ım, ı~ınısın." ma tan, ~0?' e:ııe ten artı yo- ettigi en kıymetli faydalar. 
Jnmazsa masrafı azaltmaga ş d . • · 1 r maksada ereriz· midenin yara- Ah, tesellıye muhtaç hır halde- rulmuş gıbıydı. Bu yorgunluk biri bizi Avrupa medeııı>" 
necburiy~t hasıl olacak. . zannd aBımı surette. mtusap o Vıre. eksen' ya meş'um bı·r akı.bet !arımı~ parçasıdı keseriz kaldı- yim ... Kocam beni bırakıp kaç- genç kadının elemini hafiflet- manzumesine daha fazla yaiıl31 

.. 'd b' "k 

1 

ması ır. u zarın ın ızamını - · ' 1 d d. · f . . .. aı 
.. ?d~ın .. tecrubedı e ır ru - bozan sebep nedir?. Muntazam le neticelenirler. Meşhur Brüe rrrrz, açtıiY:mız yarayı dikeriz, tı... e 1• . • mış 1• t:m;ıası?ır; ısını haslar ıç.•II iı; 
unu gorduı:n, bana: surette yapılan tetkiklerden böyle nagihani bir felaket karşı- hepsi ol " biter. ~enç kız şı.~dı b1;1 kadınad te.~el- Artık daha az bahsediyordu. hır ımla uydurmak kendıın 1' q-
-. E~en~ım, ceza alamıyoruz 0 kadar mütenevvi neticeler çık smda kalmıştı. Onu şöyle anla- Kat'! olarak buna da emni- - h vermek ıçın ograşıyor u · On beş gün sonra bir mektup manz:ımed~n :ızaklaştı.rı:1a af' 

rı ke~ıldı, eger ceza als3:1< tasar- mıştır ki bunların icinde haki tıyor: vet edilemez. Çünkü midenin - Ağlama, rica ederim. El- geldi. Bu kocasından geliyor- 1':1r .. Bız_ce, ısını hasl~r ıçır (ıil 
uf bıle yapacak kadar ıradımız k' sebep hangisidir, bulup çı- "E , - E k _ kinde müdafaa vasıtaları azal- bette bir çare bulunur, ne oldu? du. Zevcesine teminat veriyor bır ımla kullanmak ıle ayrı · 
rtar. dedi.· k~rmak mümkün ol~maz İs-- k y ugur~~·lfceceh. b ~ or mış ve fama miktarda usare if Anlat..! onu hiç bir zaman aldatmadığı- saat, ayn bir takvim, ayrı ıııP 

Ne iratlar değil mi?. pirtolu irkilerin yaptıg" ı ~ide- ı unkç g~cel.. e_ a .ebt. a edn, yer raz eden ince zar madem ki m söylüyordu. tarih, ayn bir alfabe kullaı~,.ıf. 
" . go gur emesı gı ı sen e ya- Genç kadmın kocası ressam . d h. b·r fark yO"' 

Hoppalar! iltihamından tutunuzda mide hı yılmıştı· Madam ölmüş' kıra- mevcut .. Midenin varalanrnak dı. Birçok kadınlar tanıyordu. İkisi mektubu okudukları za- aArasm al ıç ı . . kviJll' 
d d k • b. darb • · · "' .. tehlı.kesı· de daı·ma var demek k d . vrupalı arın saatını, ta ,, .. Neresi olduğu aklnnda e- zasın a ama ınen ır •· im baldızı mıde yarasından ol- - Zevcesi buna tahammül edeme man genç ız sor u. . .h. . lf b . · ıır~.,· 

·,il, yalnız işittim ki plaı' ve de- yakıcı zehirleri içmek entani ·· ·· d k t · · d tir. O halde cerrahlara deriz . . A 1 1 .h t nı, tarı ını, a a esını a JJ(' 
d'. . b. 1 muştu, o uz saa ıçın e... ki: biraklarrmzı hekimce bir mıştı. ra arı açı mış, nı aye - Ne yapacaksın? Gidecek ismi hasların imlasında oıı dl' 

iz hamamlarında buzlu ve so- hastalıklar, hatta apan ısıt ı- M'd 1 b .. 1 ld " bir kavgadan sonra ressam ka- · · , tılcİ 
d .1 1 b b 1 · 'çinde vardır. 1 e yara an oy e Y1 ırnn ~e" yapamadığrmız ciddi vak'a mısın... dan ayrılmamız, ne man .. 

1 
t' 

,uk şeyler satılması yasak e ı e e u se ep erın 1 ·b· ·· , 1 d b rısını bırakmış, kaçmıştı.. Genç d h. • ·ı • ul e 
ekmiş .. Çünkü halk sıhhatini Gerçek, bu hastalıklar, bu arıza gık ı lsdurkat ebvu:anbarkıza al_'.1 aş !ara saklayınız. d ·ı k d . - Evet, gideceğim!.. n~ e ıssı vde ı mı tıemay 
·· ·· b 'b' 1 · ' · 1 asında midenin içinde a 0 u ça anz aş a a amet- Buna mukabil cerrahlar di- ka ın ag ayara evam ettı: - Demek bu teminata inan- mıze uygun ur. 
·uşunmeden u gı 1 şey en ıçı- arth'ıesnaralar peyda oluyor Bun !erle belli olur.: Bu alametlerin - Beni ilk zamanlarda çok 6) İsmi haslar için ayrı b" 
or hasta oluyormuş. sa Y · b. . • d B' k 1 "orlar ki korkunç bir ıtehlike dın .. ? . ııı'' 

Madem ki bu yasag"ı koyan l ıarın hepsi _kendi kendine 1y1 ır tll:°~sı ag~ı 1~· ~ı:a sap an var, mide yarası iltiyam ıbul- seviyordu. Yahut hep böyle imla kabul etmek, hiç bı~ıfel' 
halkın ·h . . oluyor· yaht.rj: pek sathi bir mış gıbı keskin bır agrr; hem ka duk·tan sonra mevdana çıkıyor. söylediği için ben buna inanı- - İnanmak .. Evet, kadınla- letin yüklenmediği bir kıl J 

-:ı3:1<~· kik şa sa?' nedyı.yıkp ç"ızgi g'ibi kalıyor. Uzun müd- nnda hem arakada peyda olur. y · ·· · yordum. Fakat son zamanlarda rın buna ihtiyacı vardır!.. boşu boşuna omuzlarımıza.> ,,1 ".'tiğinı tet ve tayın e ece B. b' kl . ah ka ranın bünyeın ustıine kanser .. .. ısr· 
.•. adar ferdi hrfzıssıhhat ile meş det sürüp giden ve ~ah}m a- ır.a~. ır şey yeme e Y ut - yerleşiyor. Yarayı kesip atar- -"·-···~~M ...... ı~}··ı"'l:·V· .. e··"t"j';···l;·D ......... e ... g::"}"e ... n ..... C ... e .... ! .. e ... r .. "ı;"""''"" ""'• !etmek deı:ıek olur·;· çunkılavı1 
. ı d h b rızalar doiYuran hakiki mı de ya levı ılaç almakla geçer. Kaylar sak kanser korkusu da kalmaz. hasları telaffu?.a gore yaz. lı"' 
'.ul oluyor. Bura ar a er an - · olur Kusmakla mı.de rahat e · · · ı· · harfi ·ııı ı , b' ak hl rasının peyda olması ıçin evvel· · - • Haıkikat şudur: Mide yarası memız ıçın, atın erı p' 
odan sonra ırer sıc ı amur d Sa d klar m m·d de ara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 b" .. ·ıı l . bu 11ı ~ 

·-ilmesini mecburi tutmalı ve kl sebeplere başka şeylerin 
1
er. d ~ ı 1 •d 1

1 
eb·ı· YL' - nın ·yi olması bugün kat'i bir • a11;an utun ~ı et er:n ·ııi b' 

.' .. kl h ı de katılması lazımdır. Midenin ° ma ıgı zaman a 0 a 1 ır. a- kaide hükmündedir. Yukarda len nasıl tela'; uz ettıkerı ırtı• uksuren, barsa an asta o an . k. d aml . . yıw 
· · • 1 ani d · ıfrazatını arttıran sebepler bu ın muntazam surette ev a Borine'in ölümüne mersiye sıöy memız ıcap eder. Neden. ~ 

l·~lbı müsaıt 0 ~ıf darı el nızerd arada sayılabı·ı1·r. Al,.Ja'de za- _ n yara olmak ihtimalini arttırır. ı d' - · H · d' 1 biz Türkler polonyalılar•II• 1ıı gırmekten men' ıçın e ora a a . • - H k. r ·. ı 1 G·· e. ıgı anrıet ang eter yi.r- ' . tl r"' 
birer doktor bulundurmalı! manlar~a. bır mıde .. pa~~sı _çar I -~ b~~\ıgı?." ~~~e t:/\ o an or minci asırda yaşamış olsavdı landalr~~[m, Ç~k~rı~, v~i ıııi!{. 

Şehrin gayrisıhhi istihHl.k ya çabuk ıyı olur. Ç~ku mıde. fu ~~~or ~Y:,:· ~ e ~'::1 ge irmi altı: yaşında ölmeZ'di. rın v~ ~ m~m fi a . a a~ ıelJ, 
pılan yegane yeri plajlar mıdır? usaresi aı:_c~k b':1 gibı ~yle.~ı rs.e ık a ' a. ı.y~tM~~ ~ er. 1 S h f "J • 1 ~tlerın ·k~ . a~ b~~ı n~s:necvıı"' 

Dünyanın hiç bir tarafında hazme kafı gelı~, başka ış g'.: eşır. darar verırız. ı e e ya ':. e remane i ı anatı uz.etdtı ber1ını 1 ı ~e 
, ...... lm . 1 .. h . recek usare artıgı kalmaz. Mı- ra var ır. yetın e u una ım. . Jıığ 
' uşunu emış o an ve şup esız T h. · · · · R ş d s b ı rı " h eci delerinin usaresi ziyade olan- eş ısı teyıt ıçın ontgen ehremanetin en: · e ze halinde 7) İlimle işti o-al edeıı e rııe' 
a~kr azaba sokmaktan, ka v larda ise bilakis bu usare- suaı hekimin imdadına koşar. 4 hususi numaralı baraka 20 lira rudan doğruya ~lakadar e~~ 
:n de buz parasından kurtar- 1m1 suret;e serbes; kalır. Yapa Fakat bazen mütereddit a- aylıkla talibi üzerinde olup bir hafta mekle beraber istitradefl ş ·!(!' 
ıaktan. ~aşka. şeye yar~IY'.111 cak başka bir işi olmadıg" ından. dımlarla .... Bu şüalar da diğer müddetle temdit edilecek 23 •!';u>t ı da -söyleyelim ki bu ayrı Irk• ~ıı' 
u tedbın tatbık edersek gu tinç . t 1 d f l b. k t'' et cumartesi günü ihalesi icra kılınaca- OUnkU bllmecemlzln • . sa•• 
ı . uhakkakt kullanılmıyan bır kısmı da vası a ar an az a ır a ıy •ından fazluile talip olanların Leva- BugUnkU yeni sadı sahada ve bılhassa Jelle' 

ıJ acagmırz m rr. mideyi hazmetmeg· e başlar. Şu ifad.e etmez. Ancak bir ihtimal • bllırıcemlz halledllmlt •ekil muamelatında bizim ıneıı'..,, pif 
FELEK b ·h · 1 .. k·ı k 1 zım MUdürlüğilne müracaatları. ;-.. b"yU" 

------------ kadar ki ehemmiyeti ikind de- . u .ı ~. ote 1 ere ?tı mc.a SOLDAN SACA: YUKARDAN AŞAul: tin zararı hesabına u recelı' 
Mekleplller Mu-ııba~l'I recede olan başka şartlar olma- ıhtımal 0'1 olur. Eldekı beyy!: • * • ı- Yükseltmek (33.Kase(3) ı l - Bir mevsim (8). karışıklığa sebebiyet ve 

u ft o dikça bu işi başaramaz. Bu şart nele.r çogalmca korkumuz katı Adalar Şubei idariyesinden: Bedeli 2- Nota (2). Olmaz (2). 2 - Nota (2). Yuva (2). Ya- . / 
k 1 l y ı k 1 keşfi 8386 lira 37 kuruştan ibaret .tı_r_. ---------~-Başve kİ Iİ m İz İn yeni !ardan biri, midenin içindeki in şe 1 a ır: a~a 0 u.nca an ge_ - k 3 _Gaflet içinde olan adam ma (2). rt•tf 

mek mıdenın delınmek tehlı Büyük adadı Yat ulubesinden p k l'l h Erenköy Sinamasınd• kon«! vı ıJI 
fırka hakkında ce zarın mukavemeti azalmış ol- k . • d H 

1 
• 'dd: HükOmet konağına kadar Kaptan (5). 3 - orta a ı e meş ur mem G . h f Ah B ;ne' Ji 

maktrr. Mideyi usarenin ve es,1• e va~. asta ıgın cı 1• ;\'uri ve Çankaya caddelerinin piyade 4 - (R) ilavesile vahide irca leket (4). .azelh•n a ız met · ı efen bey an ati d f b k 1 hey"t! komik Dumbu!lu bm•1 'cı mikropların tesirine karşı koru- ·e ı çaresıne a• ma ı. · kademeleri ile oluklarının tanzim! edilir (2). Ağacın kolu (3). 4 - Bayağı (3). h v~ 
66 ıncı hafta birinciliğini Da- yarı yalnız bu zarın höcreleri de * * * ve ortasının soğuk asfaltla inşaası Su (2). 5 - Kıhıf (8). temsiller! Anasta~ varyete_;_ ..,. 

1 k ( 3) ~ayı etd • üşşafakadan Ali Niyazi B. ka- Bir mevzu•, temas ettik ki ameliyatı kapllı zarf usulile müna- 5 _Zaman (2). Vermek (3) 6 - Yükse tme , Zayi: Tatbik imzamı •. 
•anmıştır. Yazısı şudur: !arda hakikati itiraftan çekin- hekimlik ile cerraıhlığrn üze- kısaya konmuştur. Zlrfar 7 ~:vıuı Nida (2). 7 - Farenin düşmanı (4). flilkmü olm•dı~ı ilAn uluntlr· il/ 

Bu haftanın en mühim habe- mezler. Yalnız Halk Fırkasına rinde didiştiği bir zemindir. 930 pazar gCn~ saat iti da açılİca- 8 _ Kaldırmak (3). Geniş 8 - Kamer (2). Nida (2). LHl•cl Recep ~~! k• 
, i Cümhuriyet Halk fırkası rei- tevdi edilen; Saltanatın yıprat- Yanlış anlaşılmasın, hekimlik gında~ dtılip h0

1
1anlarm ~~k~ mu

1 
avyı- değil (3). Kırmızı (2). Şişli'de luet rıı• 

9
'
0 ~· 

· İs t Pa Hazretler· ın· t • ·hı· 1'1 T .. k. ·ı nine .. a ar c iyet vesı a arly" bl ·- 9 _ Dem (3). Çıngırak (3). 9 - Bı'r mevsı'm (8). ın :;ı me şa ın mu ıgı ı ıyar, a 1 ur ıye ı e ile cerrahlık bu zomin, bu iki ilkte teminat ve teklif mektuklarmı ğında Valide apartım•n"',..ıenı (lef 
ıalif Fırka hakkındaki beyana- Halk Fırkasının gençleştirdiği hemşir' bu zemin üzerinde encümene vermeleri ve keşifnameyi dairesi. 2 - Aksara)·d• k•~'nd' 

tidir. her sahada sağlam Türkiye ara gırtkı, gırtlağa gelmiyo · ha- - görmek için de daire heye'ti fenniye- k B h • mahallesinde Vezir çe~ııı• 5~ r• 1"'' 
Memleketin menafii için uğ- smdaki büyük farki görmek la- yıı!lı bir iş gömıek için bir:- sine müracaatlan ilAn olunur. ~Ta s·ım a çesı 8 No. hane. 3-Sanyerd~ ~oıı•"' 

taşacak yeni ve muhalif bir Fır- zımdır. Bu fark Halk Fırkası- biııleri ile rekabet ediyorlar. COMPAGNIA GENOVESA Dl yuıula 149-151 ve 15;3 1'0 • ıııtl~' 
· anın te!ekkülü siyası hayatı- nın takipettiği prensiplerin mu Bu re.kabet hakikati ekie etmiş NAVIGAZIO'.'i!E A VAPORE tar. 4- Sarıyerde Orta çeşıııedıikkır 

.ruzda şayanı memnuniyet bir zır bir neticesi mi sayılacak olduğuna kendilerinıce kanaat 20 ağuıtoı Ç&rfımbı ıqamı terlk mektep ııhıında S baP 
ıadisedir. Muhalif Fırka ilk Muhterem Başvekilimiz sözle- hasıl olmasındandır. Burada Cenova, Livume ve S•voneden Mıthur lspanyol mugannlsl arsalan. d•"' 
rsatta hükumetin siyasetini ve rinde ezcümle diyorki: "Anlaşı- hakikat şifadır. Biri diyor ki: ~I! ağustosta muHsıttıı beklenen ve icat ettiği DESDE ESE DIA DO LOR, Perlevnlyal vakfll'I kir•'' 
:ratını yanlış bularak tenkit lıyor ki eski arkadaşımla büyük Hakikat benim elimdedir. Öte- "CııPO YADO. aynı gün (Burı•• CORASONİ, REY DE MİLONGAS Bal&da muharrer eaılAk stlrcdl1 

olunu tutmuştur.Fakat bu ten meseleler üzerinde ciddi müna- ki iddia ediyor: bendedir, ii•·•:. Varna, Köstence, Galaız ve Bralla Yerilıııek Uzre açık arıo::ıtı 3red•1' 
itlere karşı her halde verilecek kaşalar yapacağız" her zaman Şüphe yoktur ki hekimlik la hareket ed~cektir. tangolar müellifi ve 20 giln müddetle y•'{lf' 
evaplar vardır. Serbest Cümhu ki samimiyeti ile bu sözleri sar- tif ve yavaş yavaş tesir eden u- Fazla ıa!silit için Galaıada Çinllt konulmuştur. Tallp olanlırt"ınassdt1 

yet Fırkası bugünkü siyaseti feden Paşa Hazretleri yeni Fır- sulleri ile mide yaralarının en Rıhtım Hanında (INTERCON Ti- u R t 8 A R R ı müzayede olan 6 eylUl~vk•f ıııU 
e İcraatı tasvip etrniyebilir. kadan her şeye rağmen mem- ezidlerinin bile hakkından ge- NENTAL!'.:) memleketler arasında cumartesi gUnU lst•nb

1
ul vakit iJ•~c 

akin suallerine verilecek ce- nundur ve bu hadise Türkiye- lebilir. Istıraplıarı hafifletir, milnakalAt ve muvasdaı Türk Anonim dilriyetlnde Pertevnly• 0..nr•' 
d aıtirnentne ap.ar kendilerini tatmin ede- nin siyasi hayatında bir teka- hastalığın seıbeıbini a.tıma.lı: için şirketine müracaat. Tel: Beyoglu: sine veya ı ar• en_ 

~k ~"kilrle olr\uktan sonra nn- rnüldür. uğraşrr. Haddinden aşırı has- 1294·1295 ~ icr,ıvi !Obiyatı baslıyor . ..._... .eylemeleri. 



• 

AL 
• 

<)rla oyuııculuğu ıslaha ıııt~htaçtJr 

İçine girdiğimiz medeni ale-j suda oyunlar vermeğe başladı-! Bilhaasa kırk yıl~k ba~at ve 
min daha heyecanlı eğlencele-. ğını diğer .l<enarda köşede bazı soğuk tekerlemelenn yerme za 
rinc kavuştuktan sonra bazı mil 1 oyunların birleşerek yeni ta- manın icaplarına lisanın bu 
it eğlencelerimizi unutmağa baş kımlar teşkil ettiklerini işitiyo- günkü inceliğine uygun nükte
lamıştık. Orta oyunu bu meyan ruz. Son günlerde bazı kahveha ler ikamesi mutlaka lazımdır. 
da idi Ancak görüyoruz ki bir nelerde de orta oyunu oynatıl- Bundan maada orta oyunlarının 
miiddetnberi orta oyunlarına mağa başlanmıştır. aile kadınlarının da seyrine gel 
karşı halkımızda ciddi bir alaka Halkın gösterdiği rağbete d"kl . b" ld " dil ü ·· 
uyanmağa başlamıştır. karşı orta oyuncuları bize kalsa 1 en ır oyun ° ugu § nuı 
Pişekar kü~ük İsmail Efendi biraz d(lha gayret ve faaliyet !erek başı açık tekerlemeler sar 

takmunın haftada bir gün Gök-\ göstermelidir. fetmemeğe çalışılmalıdır. 1 

Sulukulelilerin dertleri .. ; 

Sepeı ıuaınuHHunız çok zarı!ti·· 

Yerli mallar sergisinde teşhir Sepetten yapılaı\ balı-ede o
edilen eşya arasında bilhassa turmağa n-İahsus kanape takrm
nazarı dikkati celbeden sepetçi- lan, çok zarif ve zarif olduğu 
lik mamulatıdır. kadar daypnıklı ~eylcrdir. 

Sepet örgüsü işleri1Y1iz, son se Avrupadaki emsaline tere<' 
neler zarfında çok mühim te- düt etmed.'n tercih edilebili~ 
rakkiler kaydetmiştir. i ler. 

~ırlcıra dağılanlar .. 

.. azete merak- Şu resimde gördüğiinüz h~-
Soıı gunlerde g ded"k d - !ara baksanıza, günün havadısle 

lı!arı l<<?ğ~ldı .. l• ırk~ri ıh~ :_ rini dalgalara yarı gömiilti ~ir 
ları çılrtlgı günden ' ;_ ii halde fakat ne hararetle talrip 
'tnulmıyan kimseler gazete ar d" '1 t 

ld 1 
c ıyor ar. _ 

o uar!:.·~~~~------:-;.....;.~-.~--;-:-

~JatbaaCihk rnekt~hi 

açtı"ı rını ikmal edenler devlet matba 
Devlet matbaasının " 
b lık mektebi çok rağbet ası hizmetine alınarak orada ça mat aacı . . 1. "-" f 

.. dir Nitekım ıto6. a -
gor1!1ekte f . sahhihlik kursla lıştırılmaktadır. 
\·e tıpogra ' mu 

lskeınbe <,;orbası ! 
' 

fstanbulun surlan dibinde \bu köpriinün deres~ de. do~duğu J celeri burada P.ek çok ~avgalar 
barakalardan teşekktil etmiş bir için sular kaleden ıçen gırerek olduğu halde cı varda bır polıs 
mahalle vardır. O mahalle adda evlerde oturulamıyacak bir va- kulübesi bile yoktnr. 
şanile meşhur Sulukuledir. ziyet hasıl oluyor. Sulukulenin en mühim husu-

• 
sulukule sakinlerinin kimler Sulukulede evvelce 120 ev va~ siyeti düğünleridir. Evler dar Cuma gün!" er hekeıı kendine d ...,..,, kaim 

d ş· d" b 1 rdan (90) tanesı d' - · d b d .. "ünl d e ""'i' ıyor. olduğunu söylemeğe lüzum yok 1
• ım 1 un a . gel ıgın en ~ ug er ça ır serince bir yer arıyor. Kimi Bo- Resimde görilldüğü gibi gu-

B""gün de bu taifenin şikayetle kalmıştır. Her evde . ıbr, ~- , kurmak suretıle sokakta ya- ğaza kimisi şehir haricindeki rup halinde açıklık bir yer seçip 
u ·k· daha zıyade aıle ı kt d ' ' 

rine sütunlarımızı açıyoruz.Sulu zen 1 1 ve . · · pı ma a ır. mesirelere dağılıyor. Fakat, me kır havasından istifade edenleı 
kule mahallesi ihtiym- heyetin- oturuyor.Bunlar 

1 ~~~mı: ~:::ı1

1~ Bu mahallede İbrahim Etem sireler, haftanın diğer günleri de az değil.. .. 
den Ahmet Efendi mahallesi- ç~lpcılık, ?,e_metçlı ~ s' 1 i !el" isminde birinin mezan vardır. --~!!!lll!Jlll!!ll•-~!!!!!!!liıı .. ıiıııiııiıiıiiılııiiiiıııiiiıılıiiiiıiiııia------• 
nin dertlerini bize şöyle hulasa gıbı ışler goruyo_r daı. u kutu . ı- Sulu kule kıptileri bu türbeye ge rei maişetimize medarı cüz'i ol- Ezcümle idare heye'tini teş· 

. . !erin bir şikayetı e me epsız- 1 k· mak emelile tütün sattıiuruz kil eden ha evvela kendi arala 
ettı · . . liktir. ere · . .. _. halde bundan istifade değil, bi- rında dalına hali ihtlllfta oldulf 

- Ana caddeın.ızı~ yolları Çocuklar sokakta dola~m~k-ı «İbrahım Etem, gom~egı k~_ten, !akis z_arar gö_nnekte v~ sırf ida larmdan ~l~ktaşları üzertn 
bo~uktur ~şm geçılmıyor. Son tadırlar. Bunların Karagumruk muradını olursa bır kobek re nef'ıne hadım fahrt.bırec bayi de herhangı bir suretle müeoa
y~g~ ..Yagmurlardan mevcut mektebine kayıtalarını istedik, ~tam!,. derler ve ı:nur?tları ~ldu menzilesine düşmekteyiz. Peıin ıir olamamaktadırlar. Soneler· 
kopruyu Gel al•lı. ı kabul edilmedi. B!r de mahalle gu zaman da gelıp bırer kobek para ile, az çok bir sı:,r~-~ye ~~ğ denberi cemiyet umurunu elle· 
Fazla yağmur yağdığı zaman mizde su ve elektrık yoktur. Gc- atarlar. lıyarak aldığımız tlitun ıçın rinde tutan bazdan eczane sahi 

1 ari me ~upları . ı 
hem yüzde 2,S: 3 gibi pek kıy- bi olmıyan diplomalı meslektaş 
met~iz bey'i.ye verilmesi, hem lan aralarından ayınnak ve ce
de bir çok müşkülat ve zararla- miyete kabul etmemek gibi ga· 
ra maruz kalmamız hiç bir vic- rip bir karar vererek meslekte 

Bir istirham ambarlar rıda istihdam ettiği [bizim kadar sizin de müteessir danın, kabul etmiyeci bir hal- ikilik ve meslektaşlar arasında 
Dün matbaam!za gelerek ta- hamalların bir numara fevkin- olacağını~ı biliriz. Binaenaleyh dir. Binaenaleyh: mühim ihtilaf husule getirmiş-

11• d b 1 t""t"" b dedir. Ve bu luzmeti kabule sa pek rahim ve şefik olan vicdanı !erdir.Bu vaziyet karşısında ec-za um a u unan u un am ar . Ç. k"' k 1 'k • 1. . d h 1 d . 1 - Bey'iyenın· yu"zde ona ı"b-
h f 1 R · · ik te derdi maı:;ettır. un u e pa ve a ınıze e a et e er hız-lan mu a aza meur arı cısı- - · .. . . . !ağ edilmesi, zahane sahibi olmıyan eczacı· 

Uh H · -1 · t" serisi eski tekaut karununa lerın ve bızlere tebean bınlere lar ayrı bir cemiyet teşkilint 
c ur z. ne şu an7,e 1 e ıs ır- · d ı t k"l b ı· - ı l"d" \' · . 2 - Her sene tezkere tecdit 
hamatta bulunuyorlar: !tevfikan hizn:_ıct> eve_ t~n çe . 1 ı _a ıg 0 ~neva ~ .a~a.ımızın pe mecbur kalmışlardır. Fakat bu 
Bu··yu··k Mu"'ı1c•mı·:ı: Gaz"ı. Hz. ne mıs. ve tckaut _edılmı· ko_l_dugu lrıısa_ n efdılmd_em_esını ıstırham ey- ve defter tevzi edilmemesi. . . b 1 1 h d t 3 _Yırtık; noksan ve bozuk yenı cemıyet un arın a ey ta-

Arzı mahsusumuzdur; muzdan ve al _ıgın7ız ek a,u_t
1 

rna
1 

1 erız eTe.!"! .... 1.mız.b • , . . d . rane hareketleri karşısında ıçti-
. · et ; 1 paketlerın ıa esı Tütün inhisar idaresinin İs- aşlarılc tcmııu ınaı~. ·aoı o - UlUO ayı erı 4 _Bir miktar Ufak paraka malarını yapmağa muvaffak ola 

tanbul Başmüdiriyetine merbut 1 m:ı.~ı.ğı~dan ı~ecbuı:ıyetlc kabu~ Tütün Bey'iyesi esasen yüz- bul olunmasının emir ve temin mamaktadırlar. Bu mesele bir 
ve efradı 114 kişiye baliğ olan 1 cttıgımız ~u hı.:metın ayda 30 lı de 5 olduğu halde lüzumlu lü- buynılmasını pek yüksek ve te· çok eczane sahiplerini cemiyet 
kadim bir teşkilat vardır. rayr geçmıyen. 1?'r Pı":.raya razı zumsuz bir çok Tevkifattan son mız olan vicdanınızdan diler ve ten çekilmeğe mecbur bıraknuş 

Bu teşkilata dahil memurla-, olmuşken teşl~ılatın ;gıv ve v~ ı·· • .men nısfma tenezzül et- bekleriz beyefendi. tır. 
ra (tüccar ambarları muhafızla- 1 zife~:rim~ze. hı tam v rıleccgı 1 r .. ~.,tedir. Çok defa küflü, bo- M. Kemal Paşa tütün satıcıla . Bunlar son d~fa ecza~ıların ~ 
rı) namı verilir ki vazifeleri gar •

1 

teblıg e~l 11 ? 1 •• • • 1 ••. • • 1 zuk, yır(rk ve noksan sigaralar rırıdaıı maHll mütekait yüzbaşı tı.bb~ ~-arosuna ılhak edılmelerı 
diyanlıktrı. Vazıfr·erımızın ag\ıne bı_r 'çıkmakta ve bunların idarece i- Mustafa Raci, Ahmet Nuri -.,,e nı butun eczacıların arzu etme-

Bu gardiyanlar meyanında ~ey d~n ·'1:e~: Ancak İdarerun adesi ka!ıul edilmemektedir. diğer sekiz imza. · melerine rağmen atkı lamışlar· 
şanlı Türk vatanının muhafızlı- ote~e~berı yuz!ıınlerce l~ra men Her sene ruhsat tezkeresi tec- dır. 

. • . ğını şerefli haysiyetile mütena- foatını muhafaza eden bız emek dit ve bedeli tahsil olunmakta- Eczacıların şikayeti Bu yüzden dare heyeti ikiyı 
Havaların çok sıcak gitmesi- yılmanın başlıca çaresı telakkı sip bir surette ifa etmiş namus' t~_r me~urlıı:r: dururkeı; her dı . Aynca da biz bayilere kat'- Memleketimizde leblebicile- ayrılmış olup aralarında ihti· 

ne rağmen, işkembeci dükkan- edilir. kiir bir kütlei afife ve necibe 1 gun yem te. kılatlara harı~terı iyyeı. lüzum ve faides.i olmıyan re varıncıya kadar bütün esna- laf son dereceyi bulmuştur. 
lan sabahlara kadar iıılemekte- Bu kadar devamlı bir rağbet vardır ki bunlar tütün ambar- memur alma~ _muvafıkı nısfet idareni? ambar defterlerinden fın aralarında zamanın icap et- Bir kısım aza da idare heyetin 
dir d rb bunun için lan bekçiliğini ifa ediyorlar. ve adal~_t ·degıldır. . kıymetı ancak (10) kuruş iken tirdiği terakkiyatı ve aralarında den istifa etmişlerdir. Bu vazi 

Bilhassa akşamdan ka,lanlar kazanması a ga 
1 

a Aramızda bir zamanlar fırka Bugune. k~dar ye_nıd~n 3:lı: (SO) _kuruş m~kabilinde verili- birlik ve samimiyet duyguları- yetler k-arşısında galeyana ge-
ıcin i kembe çorbası sür'atle a- olacak. ve krt'alar idare ve kumanda et- nan .~e~urırun .. adedı y~rmı>'.ı yor, ıdareye aıt olması lazım ge nın temini için muhtelif teşck- len cemiyet mensubini nizamna. 
• ş miş mütekaidini askeriye bulun- ge~tıgı .?ızce musta?b~rdır. ~.1~ len fatura p_ulu b~deli dahi ~a~ küller mevcut' olduğu gibi bizim me mucibince temmuzda akt 

AMAT ÖRLER iÇIN Neticeden daima duğu gibi hizmeti mülkiyeden lenn mu.cer:ep ı:ıazrmızdeı? ı:stı sız ola~a-~ t>ız bayı_ı_erden ~esı!ı- de ötedenberi bir cemiyetimiz liızımgelen kongreyi sabırsızlık 
İıaııi.••••• emin pek milhim makam ve fade edı_l~ış olsa_ d_a hem ıdare yor. Tutun almak_ uzere duk_ka_n vardır. Fakat ayni zamanda il- la beklemektedirler. Fakat ol-

- olabilirsiniz. h b gıbı emekta ı k 
mevkiler işgal et~iş . ze- em ızım .

1 
, r _3:rıı;ıızı apayıp ıdar.~ye gıttı- 1 ~i ~!1hiyeti _hai~ ol~n ve mensu dukça .. t~nkid~ maruz ka~acaklı. 

K ~ ~ l K 
vat ta vardır. Saıkaı za- lan meyus edı me:se daha mu gı~ız zam.an uzun '._tlUd~e.t bek- bını alı tahsıl gormıi · olanlar- rpu duşunen ı<lare heyetı, heye 
ruret ve ihtivac ile kabul et- vafık olmaz mı?. letılmek, para begendırıleme-'ı dan müteşekkil olan cemiyeti- ti umumiyeyi içtimaa davet et· 
miş olduğumu; lı~ hi:.met idare . ~e~gili ve peı, muhterem Ga. mek ve senede lı_ir paket bile sa miz .ma~lesef en .basit bir e~na{ ~e~ektedir. _Muh~e:em gazete 
nin müstahdemini meyanında zımız! . . . . . • ~ıln:ııyan mamulatt~n. da .. alma- cemıyetı kadar bır mev.:udıyct mzın nazarı dıkkatını celbcyle 

l\ f.' l l ' 1 f . ·ı ıı· ·ıe kabul etm;• 1 Mıllctın 1' zıın gıbı naçız v~ 1 ga ıclıar edılmek gıbı muşküla- 1 gösteremedikten maada meslel· rim efendim 1ak"ıne ve ı ın erı sını ve 11 yac 1 
"' • ı kt F d l •· ı · ' · - b ·,. et i•larenin aynı zama ı• ~ ('llC re ra ın t~ maru~ •ıra".ı ıyoruz. Bız ver ta lan kin naf: olamamaktadLr Eczacı 

VELOX ITa .. b"'-ıtları fıJ----------<1--;:J lol~ugumuz u }.bzm ·ı' anr~k dilhı1"1 ede•ı elem· ve b• l.:r<leıı gi!erle d• ı{~an ı•ralarma ve ida b• · · H SAFFET 
r: - ~~~2ı~r~;~;tı;;•••••••••••E sınıf ve ~e.~~c__e.ı.t!. an e • · . 



• 

ı' 
1 

ı, 

' ı' 

(. 
li 

~llLUYE'İ" 17 .ACUS'l'OS 193 
-- - --- - --

Fethi Bey iş başında Yeni imla Sultan Hamit i SEYRISEF AIN 
An~ara muallimler "' ·-

" Merkez Aeenıı; Gılaıı köpril 
(B B . · · h"f d ) B' 'b' · · k t 1 d ·k· f kongresinin kararı . . h"i d ) ı bı.ındı, Beyo.•ıu 2362 Şubo a§ı ırıncı sa ı e e ın ınnı on ro e en ı ı ır ( Baıı Birıncı sa ı e e Osman Paşa cuma selamlık ' 

;er ve yüksek tabakaya men- kanın mevcut olması memleket Ankarada içtima eden lisan 10 - Şakir Paşa dairesi, ve Bayram alaylarında Hünka ıenıuıı Mıbmudlyo Hıl\1 altındı 
sup maruf bazı kadın şahsi- - için selamet ve menfeat temin e kongresinde mühim kararlar 11 - Kamphofn~r Pa§a dai- rın karşısında otururdu. lstınbul 7'40 
yetler de mevcut olduğu anla- deceğine herkes kanidir.Bu hu- VQl"ildi. Maarif müsteşarı Emin resı, Gazi Osman Paşanın vefatın 18 Ağustos pazartesi Trab-
. ılmıstır. susta ihtilaf yoktur. Beyin riyaset ettiği son içtima- 12 - Aleksandr Kara Todo- dan sonra zatı şahane arabası-

. d ·1 k l k"ld zon birinci postası yapılmı-Kadın aza bilhassa İstanbul- · Fethi Bey, fırkası hakkında a ven en arar ar şu şe ı e ri Pa"a dai:res'. k p al 
ı hulasa edilebilir: " nın karşısına seras er aşayı - yacakur. 

<la faz.ladır. .. .. .. 1 vaki olan tenkidata karşı sade- 13 - Mütercim Nişan Efen- mıştır Cuma sela'mlıklannda 
l - lsmihaslara raptedilen · J 

Fethi B. her gun soyluyor ce: di dairesi, camiye avdet merasimi resmi zmir sür'at postası 
Fethi Bey. fırkanın muvak- · Evvelce söylediğim gibi Jahikaların koma ile ayrılması H - Hususi: şifre dairesi, mahiyette olduğu için Hünki- (G(ilcemal) npuru 18 ığus-

ı. t ı u· - · N lıhandaki asıl münakaşalar Büyük Millet memnudur. Badema meful e- 1 · nn karşısında Şehzade Bürha-
"a en yer eş gı az . . .. .. .. d d datları kelimeye doğrudan doğ ıs - Mabeyin :nüterc:m erı tos pazartesi ı 4,30 da Gıla-
mesai odaı<mda dün bir mıılııır- Meclısı kursusun e cereyan e e .

1 
k . 1 b 

1 
neddin ve Serasker Paşa bulu-

, · d · k d'I · ruya raptedı ece tır. stan u - dairesi, . ta rıhtımından Kalkarak Salı nrmizi kabul ederek, yeni faa- cektir . ., emış ve en ı enne d .b. nur, avdet merasimi hususi ma 
liyet etrafında atideki bey;ıpa+- mektup gönderen zevatın he- a2gı ı.E b' . . 1 T .. k Mabeyin MÜ§Ü[lüğü dairesi hiyette olduğundan o vakit zatı sabahı b:mlr'e urır 'e çır· 

· · h h · · · f k - ene 1 ısım er ur çe Gazi Osman Paşaya m;.hsus ll d - b" şamba 14,30 da lzmir'dcn kal-ta bulunmuştur · men emen epsının yenı ır a h fl -1 1 k p · sahane bizzat ku an ıgı ır 
· · 1 1 k · j ar arı ı e yazı aca tır. ans olan bu daire bir nevi Saray na d d" k ı. ı b h ı· - Fırkamız birkaç güne ka programını şuuru o ara tasvıp I Alf .b. faytonla saraya avdete er ı. ara.. perşem le sa a ı ge ır . 

. ki . . k d" k 1 · ret gı ı. zırlıg" ı vazifesile mükellefti. An p b" eli V d k 
1 

b" •!ar daha 7.iyade taazzuv ettiği ettı ennı ve en ı anaat enne 3 _ T k h 1. k 1. 1 t h Gazi Osman aşanın ır - apur a mli ·emme ır 
f ... . b"ld' d"l l · · e ece ı e ıme er a cak Osman Paşanın kimse ü- d 

1 1 t~kdi~d~ belki önüm~z~eki bele , teva uk ettıgın~ ı ır 1 ~.erını rik edildiği takdirde son harlı zerinde nüfuzu ve hakkı idarisi ğer vazifesi de muaye e a ay~- orkestra ve cazhant mevcut-
<lıye ıntıhabatma da ıştı~ak ede- v~ progr~~ gırecek ma ıy_ette çift olarak yazılacaktır: Hiss, oktu. Mazideki şöhretine hür nnda tahtın yanındaki saçagı tur. 
riz. Fakat bu karar kat'ı değil-· ?ı; temen_nı .ızhar olunmadıgmr zann gibi. Bugün edebiyat hoca ~eten Hünkar onu bu vazife tutmaktı:. --------------
<lir. Jılave etmıştı. !arının da iştirakile lisan hak- ., lm. 'k" g"luna Bu munasebetle hatırlatmak Mersin sür'at 

D .. b b' 1 . ı e saraya a ış ve ı ı o . d·-· b' k d S 1 İlk teşebbüsüm üzün dal\a et- un, azı me us ann. yenı , kında mühim münakaşalar ya- 'k. S 1 • C ıste ıgım ır no ta var ır: u - t 
Taflıca mütalea edilme~i Iazım-I fırka liderini ziyaret ve tebrik il pılacaktır Münakasa lan müste ı l G u_ toan vermpış ı. saray- tan Hami din hükümran olduğu pos ası 
ılır. e~e erı. ır ya gır ı en şa 1 şar Emin Bey idare edecektir. daki dairesi cidden çok muhte- devır~e onun teveccu ve __ ı tı atı K O N \ .'\ vapuru 1 . f ka . d"kl . . 1 azı sman aşanın . ..h ·ı ·r ( ) 

Bir cok mektuplar alıyoruz., yıasının çıkmasına sebep olmuş ı Müsteşar Bey türk imlasının. ·· di Gazi Os _ na naıl olmak, ondan rutbe ve 20 A""stos çar:a.mba ı ı de . şem ve muzeyyen . . . k k bu 

Bunlara cevap vermekle meşgu· tur. _ değiştirileceği şayiaları hakkın ı man Paşanın bir vazifesi de ?'~ nışan vey~ atıy?'~ opanna Galata rıhtımından kalkarak 
liim. Fakat, fı~kadan aldıgnn~z da şunu söylemiştir: "Türk im Hünkara takdim olunan arzu ıçın saray daırelennın kap~.ıarı;~ Çanakkale lzmir Küllük Fet-

Proaramnnızın tevsi edilece malftmata gore, evvelce Fethı !ıa sı deg' iştirilmiuecektir. Ne bir i hallerı· aı·t oldukları nezaretlere nı aşındıran ve hat.ta_ bugunku h ı· k • 1 
,?;ine dair vaki neşriyat doğru Beyle teşriki m_ esai eden m_eb- ı şey ilave edilecek, ne de bir şey havale ve irsal etmekti. Bu ı mür.e f,eh vazıyet ennı o zama-... ı , , f . 1 iye ·ini e ·"nıı ya AIAlye 

1 d f k d 

1 

it f d un 0 Mersin' e gidecek \·e dönüşte r!eaildir. İlerde memleketin ih- usa; an gayn ır aya yenı en lçıkarılacaktır. Sadece lisanın 1 arzuhaler birer zarf içinde gön nın 111; am ve _e a ına ~e Y .• -
t;vaclarma göre tevsi edilebilir. ı dahıl ol.an meb'us, yoktur. ıttırat ve istikrarı temin oluna·' derilir ve arkasına (Maruzatı lan kı~seleı:ın .meşrutıyet ıla- Taşucu Ana mor Al!iye Antal-
Rugünkü ihtiyaç icin en müna- . Yenı fır.~a erkanından Talı- caktır." J rikabiye dairesi) ibaresi yazılı 1 nıru muteakip_ ılk bayram alay- ya Finike Fethiye Küllük 
r;p gördüğüm program budur. sın Bey, dnn_ a~şam Yalovay~ İçtimalara perşembeye ka- 1 bir mühür basılırdı. Maruzatr ( ından o ~~a k.arşı takınd~ lznıir'e uğrayarak gelecektir. 
Ve y~km seneler için bu prog- j harek~t . e..m~ştır. Frrk~- katıbı dar devam o~~caktır. j' irkabiye, zatı şahane cuma se- lan tavrı ıstıhkar cıdden teessu- Çanıkkale"de ıalnız yolcu 
ram kafidir. umumısı Nurı Bey bugun şeh- J H k J 1 lamlığına ve Bayram alayları- - fe şayan_dır. Bu ze~epe~est- verilir yolcu alınır. 

Şu kanaatteyim ki programr rimize gelecektir. Fırkaya mah .. e~ es Ç8 ışıyo~ na giderken rikabı hümayuna leri _teş~ır etmek mıllı, ahlak~ı·---.;....·--------· 
mızı tamamen tatbik edecek a- 1 sus mühür ile evrak dün hazır- . ~unku .'.11<şam gazete1er~nden 

1 
takdim olunan arzuhaller de - tasfıyesı ruımma pek ıazım bir Ayvalık sür' at 

1 k 1 k t "h"m h'z- Janmr~tır. Fırkanın, Ankarada hırı Üskudar - Tophane ıskelemektir Boyunlarında ranta- keyfiyet olmakla berah~r bahse ursa mem e e e mu ı ı 1 ~ 1 . d b' h 'li · ~ - d - · · · t 
1 ·r tın' l a-ı ve memleketin diaer tarafların enn e ır para ta sı muamc lar asılı memurlar bu arzuhal değer yeden olma ıgı ıc;ın geçı- pos .ası met er ı a e ış o ac g z. .. · · - f 1 
Ben, kanaatkar bir adam sı- ' da yapılacak teşkilat bugünler- lesı yapıldıgıı1;1. akat bu al~nan 

1 
ıeri toplar ve maruzatı rikabiye yorum. (Mersin) vapuru 19 Ağustos 

fatile diyebilirim ki bu hizmet- l de tesbit edilerek tatbikata ge- p~~ya mukabıl makbuz kesılme dairesine tevdi ederlerdi. (Bitmedi) salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
ı · ·· ·· k d' · b h · 'lecekfr dıgı yazılıyordu. ·----------------------- _ 
en gor~rsem en ımı a tıyar cH,ı Ik Fı . k b. t . · ı Biz bunu tahkik ettik. Ha- kalkarak Gelibolu Çanakkale 
atdd~hderımb. • d li l l a ır asının . ır amımı \ mallar Cemiyeti katibi umumisi Harik, hayat, kaza ve otomobil ~igonalarınızı .. , Kııçükkuyu, Edreınit, Burhani-
ntı ap ır erece 0 ma 1 Serbest Cümhunyet f~rkasr- bu hususta demektedir ki: Calaıada Cnyon hanında kiln ONVON SIGORTASINA ye, Ayv~lı~·a p;idecek ve d~ 

mı? nın r~smen. teş~kkül etmııı oldu - Böyle bir tahsil yapılıp Yaptırınız. 11 nü~tc mczkl'lr iskelelerle birlikte 
İntihabatın bir dereceli ol- - ğu bır _tamı~1d_ıl~ ~~k Fırkası yapılmadığı bizi alakadar et- - Türkiyede blla fasıla icrayı muamele etmekte olan Altunoluğ'a uğroyarak gele-

masını, hatta kadınlara bile si- şubelerıne bı mlınıştır. mez. ~alnız şunu söyliyeyim •• , 
vasi haklar verilmesini isteriz. Saffet B. İn beyanatı ki bu paranın makbuzunu iste- u N y o N ' 1 cektlr. Gelibolu için yalnız 
H k , f k af d b" f k yalcı: alınır yıık ~lınrnllz. ıi . umet. ır ası tar_ ın an. '!'f Bazı meb'usların yeni ır a: I miştir filan diye hiç kimse işin-
le hır teklif yapılacagmı da ışıt- j ya iltihak edecekleri hakkından den çıkarılmış değildir. 
tim. Bu gibi teklifleri fır~amız vayetler deveran etmesi ve bazı l Hilalia-hmerbal u 
haraetle müdafaa edecektır. isimler zikredilmesi üzerine bir l1 H.

1
,

1
. h f d OS 

K d 1 b d · t'f d f k' "b' ı a ıa mer tara ın an 21 - a m ar un an ıs ı a e kısmı meb'usların ırka atı ı • .. .. 
edecek Vaziyette mi? 'li"' .. t de ek agustos 930 perşembegunu Yat 

. umumı gıne muracaa e r 

1 

k r· ı k b" b l ·ı 
- Kadınlara siyasi haklar ve j bu hususta bir tavzih neşredil- ukupteByazb 1

1 
• ır a 0 ve:ı ~ -

· · · · ı k . . . . . .. ce tır. u a onun mevsımın nlmesını prensıp o ara progra mesıru ıstedıklen soylenmekte 1 
1 

k b" b 
1 1 

-
mımıza ithal etmiş olmaklığı- - . oldug- undan dün bir muharriri- e~ phar ad"l ır akosud' 0 acTag~a 

b ·· l k~r· k"l - dı" şup e e ı meme te ıı-. ertıp :111z u sua e " ı cevap teş ı e- miz bunun dogru olup olma gı h · b 1 ··k l l 
F ı k · b"' · eyetı a onun mu emme o -

der. ırkamız, meme etın u nı ög·renmek üzere Halk fırkası · · 1 k d ırı- 1 · 
.. f ı· b ı · d d' - .. ması ıçın ça ışına ta ır. ~ı a ı-tun aa ıyet şu e enn e ıger katibi umumisi Saffet Beye mu h ·b· k tı· b" h 

f k ·ı .. · h kk l"k a mer gı ı ıyıne ı ır ayır 
ır a ı e musavı a a ma ı o- racaat etmiş ve mumaileyh şu . ·· ·. t f d ·1 
ara sıya~ı mev~u ıyetını gos lbeyanatta bulunmuştur: cek olan bu baloya iştirak için 

kumfaı1\-a ~uıa hir ktrc uJ:ranıadan sigorta lıptırmayınız. --=• 7 e/efon: Beyoğlu - 2002 
----·---

Ticaret işleri umum müdürlüfünden : 
Turkhc Cuınlııırİ\etl ile ~o, vet. Sosyalist cumhvriyetleri ittihadı hükd

mcti ara11nda ınu::ekit ticaret '° Seni Sdıin muahedenaınesinin olbapıakt 
ahk~mına tc\fıbn ı<scil edilmiş olan ( Rczino Trfüt ) müc<Se.<e<i bu ktre 
müracaatla mue>•eccnin Türkiye umum! vekllll~inc şirket namını yapacıl;ı 

iş!erdcr. do~acak hütün daya\arda dna edrn edilen ve üçüncü şahı• sıfat· 
larile hazır bul cnmak ve leııdi<lne verilen veklleıname müddeıi J 1 Mayıs 
<)31 ıar;hinde hitam bulma!.. üzre \'atandaş ( c;. A. Ba~riansev I elendi}! 
r:1,·in rllc:di~ini bildirilmiş ve: IAzımgclen \·e.;ıkalırı vern·i.:tir. t\ryfiyct 
muvafık ~nrülmüş olmakla ilin olunur. 

·---------------~ 

1 k · , d' · · ·· 

1 

muessesemız ara ın an ven e-

term~k ıstıyecektır. , . - Böyle bir müracaat olma kibar mahafilde büyük bir arzu 
Yem fırkanın malı vazıyete dığr gibi tavzih veya tebliğ de ı1 beşlendiği anlaşılmaktaaır. Üsküdar-l{adıköv ve Ha valisi 

teıirivarmı? ! neşredilecek değildir. Yeni fır- E .- t - dı- C. 
Borsa hareketlerini takip et-

1
kanm resmen tesekküli.inü bir ta l ~nıye s~n gı .. Halk Tramvayları Ti.irk Anonim şirketi 

medim. Fakat ben de işittim ki mim ile subelerim!ze bildirdik. I · . Emnıyet ~andıgında dunden Belıer:nin 11, 11 .c ı hq Tllr:C liwı olan \c ilk nısıf bedelleri ıl ınon 
Onifiye yükselmiştir. Eylfılde yapılacak belediye İnti- ıtıbaren yenı yapılan kısım a- hl.w·\erin ıli•er ,.,,ıf lınkllerınin ddoı<·n tıhsili, şir<cıimiz esas muk.ıHleııa-

.• • ., ·1 • f çılmış ve buraya naklolunan ' ' 
Bu yukselme yenı fırkanın habında tabıı her tt:ı tara ta 

1 
., • • • . _ • nıe<inin ı; inci nıJdJc,ine te>ckın, ıdare ınecli•iınlıcc ıckaırür e.ııııııir. 

kk .. 1.. . • .. d 1 1 . . .. t h" 1 emlaK daıresı yenı kı~ımda mu- , .1 Oh l:ı 1 t "d 1 ·p· teşe u une ve sıvası muca e e- namzet enııı mun a ıp ere ar-
1 

B k". ı li-seoarların c.ı r ıoe ın vcuı 11111\ ,.,at ı m a eı ere mııs enı en a 11 

·e atılmasına matuf ise ınemle- zedecektir. Tabii ondan sonra amp e yapmıştır. u~ası zes ı- olı'"klan hi•5tl<rin rehcrinın nı·fı nlan l.i buçuk liranın da ôdaten l!hcllO 
krtin itiharına karsı olan itimat da kendi namzetlerimi7in kazan ~en ~ahç~ olan yer~ı. .. ı;abat ı l '•ktıdardak ı . leıkez ><znc,ıne !.'l·Eılııl 19.lO ıa•ıhine kadar yııt•rnıJiarı 'e 

d l · d kt" B'tt b" masmı emı·n icin çalısacag·ız.,, an ası urasını ço guze ır d'~:r n!~Ht'crde bulunan hi• edarl•Mda posta lrnnlcnanıt>!lc gc;ı,dcrilıı..lerl 
ya e.~şmış eme ır 1 

a 1 
• • ~ekilde h:ızırlamıs üzer ni renk- il!n nlı ur 

bu'. . d~ge.~ hususat~a da aynca Ferit Be. ' tekzibi. , fı camlarla kapat;nış .:arif bir --·--· -------
tesınnı gosterecektır. . . . . ki k '" B' d l j 

k d k h . Londra Scfırı Fent Beyını ı<e e oymuştu.. ına ar o - Z ld k .. k k d' 
- Aza av ına <'.O e emmı- • · d b "J' k ongu a yu se maa }fi Tiirkiyeye avdetle~ eni Fırkaya cıugun an u ı avc gere me- , vet veriliyor mu?. ' l ı h b 

gıreceği hakkında bazı .ıyıalar ı:ıu~ ~r ve_ gcrc.rne es <ı ı mcsa • •• h d' • kt b" 
- A;-a ~emek. fı;k.a.:1 1~ prog çıkmış ve bu rivayetler l vrupa lıh ·~ın ıyı olm•ı~tur. 1 Ve Safla Yl ffiU en 181 me e l 

amı daıre!mde, r~yını _ıs~ımal e d ı"nt'ıkal etmi tir. ı Darülbedayiın seyahctı J . " • t • d 
dt>cek zevattır. !sımlerını fırka matbuatına_ a . ş . 1 .. . . udurıve ın en· 
1 f • k d k . Ferit B. ··Tımes,. e bu rıvayetın Darulbedayı Atına SPyaha- m (ı • 

~ e tenne ay etme merasım- . . - · ı ı . :- d 1 · · · · 
l 'b tt' F k - ma~ını tcmın ıçın çalı~::ı-.:agn,.. tıne 1azır aruna.-ta ır. \l•h·ıı için rr. Jl ""'' ınu.arrcr •por eşya<: 2u·~·'lJO ıırıhmdcn mbaren ren ı are ır. ır anın prensıp- - D ·ıb d ·· 3 l.k 1 · • • · ı 
1 . ' • k d k k •• •••• • afU C 1Yllf.l SCn(: 1 re- ~1) J?,Pn ıntitldt>tlC 111Ln3kac: ... ;ı Çtkanıl 11 .. llr. 1\umunc)tr stanbu) ITillltaka.-.;ı 
erme ıştıra e ere rey verece tu ' daıı ·'5 eser çıkartıp . . ı . . d. ·ı· ı· ı . , k. .h d. ı·• .. ı 

d f d · · · ı Btı bes kişi kinl ? per '" ır. "' · 1 maden ·Ttuhcndi< i~ınııc ır. a ıp crın mcz ·u r mu en ıs ı&e muracaar arı. •vat eter e ısmı ıster o sıın, , y t. tro lıe et· ga··ncler . 1" L' 1 1 
QlO 

1 
. .. 

16 
d z ld k · · d 1 unaıı ıya • Y ıne llıal.- 1 kati\ c<innı ·• r,v ü • puanes ~unu 5ıat a .ongu a .ster olm&sm en ıyı arka aşları- B 1 · t M .· ı· · · · · · · ı · ·ı ı 

u garıs aruTJ. esem\ ıra 1- mı~tır l 1!!.v ı:ıi hıhıni\·ı.: rnudurı\'etın~. ıcra. lcılınac ııtl ı .\n o unur. 
mızdır... . manında beş kisi Sosopol ismin Bunların içinden oynanacak 1 

-- I , b l K M ___ ]_} __ ---------
Tabıı memleketın her tarafın deki küçük bulgar limanına gitlcserler secikcektir. Dari.illıe<la_I san U lZ Ua lffi 

la fırkanı": t:m!<ili ve halkl_a ~e- mek üzre bir motörbot kirala-' yi, bu sey~hate hazırlanmak i- ;'\l ·ktehi nıt•dürlüğüıiden: 

Bartın -nebolu Postaslı 
HiLAL 

vapuru 18 J)a;1,artesi 
Ağustu, 

günü akşamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle Ereğli , Zonguldak , 
Bartın, Cide, lnebolu, Evrcngene 
liişı iskelelerine ızlmeı ve avdet 
edecektir. Ytik ve yolcu i9in 
Sirkecide yeni handa 1 num
rolu acenıuına nıuracaaı. Tele
fonu lstanbul 31 05 
.. ı .................. mıl!!! 
11 SAOIJ\ZAOE BiRADERLER 

\' APL"RLARI 
KARAD~:Ntz :\IU 'TAZAM 

V .E 1. Ü KS POS l'. \.Si 

İnönü 
vapuıul~ p p;llnil 
Aj!;u<ıns azar okıam ı 

Sirkeci nhtıınıııdan hareketle 
( Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Ordu, Gireson. Tra· 
bzon, Sürmene ve Rize is
kelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Sadık Zade 
SALI y ıpu. 19 

ııı~tı!->tO\ 

GUnU akşamı Sirkeci rıhtı

mından hareketle Zonguldak, 
iııebolu. Sams~ n, Ordu, Gi
re8on, Trabzon, Sllrmeae ve 
RfLcyc aılmet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mey
menet lıanı altında acentalıfına 
mlracaat. Tılefoa:lıtaabııt 2134 -

Llmllnımıza rnuva,.1laıı beki 
Vapurlar 

(STJ~LLA DIT.\L r A ) \ a 
ı 7 Ağustoı pazar ( iıaly 

Yunanistan) dan 
(MERANO) vapuru 20 

tos çar~amba ( lralya ve \' 
niıtan) dan 

Y ıkındı llmınımudan hare 
edecek vapurlar 

(STELLA DIT:\L YAi va 
21 ağustos perşembe sn balı 
saat 1 O da (Loyıl Ekspre,) 
rak (Pire, Bren dizi, \'en edik 
Trieste) ye. 

(MERANO) vapuru 2 ı a 
toi perşembe t 6da (Kfütencc 
lina, Kıılu ve İbraile) ye 

(GAŞTAYN. ,apuru 21 

tos per~embc ( SelAnlk, \'ol 
Pire, Patras, Bren dizi, A nku 
Fiume, Venedik \C Trieste) 

[COSULICH Llne] kump 
yasının lüks vapurlarına aktar 
edilerek Şimali ve Cenubi .'ı 
ih llnıanlarına gitmek için r 

zll&Jı doğnı bilet verilir. 

Her neYI tafsllit için Galaıı 
mumhane ( Lloyd Trle~tlnO 

ıer ıcantesıne. Telefon Beyo 
2127 vayı Galata .srapn 
sabık Sellnlk: bonmarşası bin 
ıındılı:ı ya.ııhınelerine. Telef 
Beyoğlu: 2499 ve yahut _irlı:e 

Kırzade hanındaki yazıhanesi 
müracaat edllmesl TeJefO 
!stınbul: 235. -Yelkenci vapurları 

Karadeniz po-;ta'>t 

V t vapuru a an 20 Ajtııstos 

<,:arşa ınba 
ıkşamı Slrkecir rıhtımından 

hareketle (. Zonguldak ine
bolu, Samsun, Ordu Clrcso>O, 

Trabzon, :;urrncnl, ve R;zc)yc 

azimet \e avdet edecektir. 
TalsllA: için !'ilrkecide yclk•~ 

el hanında kA!n acentasına m 
aracat. Tel. lstanbul 1515 

NAl\t VAPL'RL:\Rl 

lzmir Postası 
Seri, Lllks ve mııntaznın 

ADNAN 'ıpur~ 

A~u<IO'" 1 

17 inci pazar 
guntı 16 da Galatı rıhıımınıla.ı t.s· 
rekttle ( lzmire ) ve ~alı ııın 
lzmirden lsıanbula hareket eder. -,, 

Galatı gu··mrUk karşısında ~ı 
•' o· Fnnıez hanında l 2num111da uııı 

mi acantalıtıJı• mürac11~ Telefol 
'leyoğlu: 1041 _../ 

TA\' !LZAlJE \'APCRL . .\Rl 
Ayvalık - İzmir postası 

. Saa~et 
, .ıpııru ı ıer I'· ı 

zane~ı akş;ıını s 
ı. Jc . irkeciden h,ırekc tlc Ge\ 

bolu, Çannkknk, ı :drtmit. ,\\ v~lı 
~' 1 Dikili 'c lzmırc :ız rııet 

ı Jel 1 Çanakkaleye uj(rırarak 4' 

edecektir. 
Yolcu hile ti 

verilir. • dt 
Ad re< : Yemi, ıc Ta' Hı' r 1ı ••• blradtrl~r telefon !•tat'h ,ı - ,.,,, 

,T'as ~tme~ı '.azımd.ı~, zar,t;rıılır , mışlardır. :r.totör denize o:çılın- 1 ~in umumi provalar yap·nakta- Birinci ,, 11 ıf• ı .. ıı aıın,.~ak Yenı ulel:ıeı:iıı nam•eı hYdını 16 Atuııos 
ore_nsıplcrı~ız dahılındeeıır. Bu, ca yolcular rovelverlerini <;eke- 1 dır. ıı. O tarihioden ıtılıar<ıı haıl•o ıı,ur. 
ıhtı~a;:a kıfayet edecek k~dar rck Rusyaya <loğru yol verme- Nüfusta yanlışbklar :ı l\u mL·aT.c!c .ıo .'\ ,.,os 930 rnmım'i ıı;ünilne kadar devam 
:eşkılatıınız olacaktır. sini emretmişlerdir. il Bircok kimselerin nüfus kii- ed cckıir ittisal Yetaletin~en ,, 

lkıısat VekMcıi Ziarat ı:ııstitüleri ikmali inşaatına ait ııııına'<J>J eO 

talip zuhur C!'tmeme~inc mebni hu de[ı mezk(ır in~aA!ln ı.ı~"'~ce 
veya kısmen paııırlık suretile ih:tl~si_ takarrıır etmi~tir. . ' ''\cieo 
ih.ıar olunan munakasa ,artnaıne5ının .l,5 uncu ınad<ıckrı ~· 
mada hilciimle ahktmı bu pazırlıkıa da caridi'. Pazarlık içırı 

0
e 

ğustosun yirmi beşinci gıinü akşamını kadar lktısaı \'e~AlrÜ~o 
müracıııt olunabilir. Yevmi mezkl'ırda ittihazı karar '.ılunac !':_10,cıe 
tılipleriıı ona göre miJracatları ve proje, ~eraiti lennıye. ınuka 1,c
ve mllııakau. şartnamelerinin kemekAn lka,;at \' ek&leıi rnıı~,seıtt• 
sine 25 lira it~>ile ~ıııacak vesika mukabilinde mevkii ınf:~~~r. 
bulunan heyetı lennıye tarafından verılmekte olduğu ı!An ~ 

.. - E~nebi gazeteler. Serbest Gemiciler bu emre itaat et- ğıtları 'yanlı& tutulmuştur. Bir- ;ı ;\lü,ah•i.a ı ı·:,ıu ı <ı.ıo pazartf<i r;ünü \apılacaktır. 
ı:um_hunyet fırka.sı _hakkında 1 miş gibi görünmüş!-·. fakat 1 cok niifus <lairclerinde evlenme, + ( "·ıı ·ilccd< ' sıl.•laı: 
tenkit Yollu bazı nesnya·,ta bu R "d k d t .. 1 ı · ·· d • ı • ı A ı ıu·,ı·ıct cıızdrnı, il ilk m . kıcp •eh•detııamesi · - usyaya gı ece yer e ur< boşanma, öluın, · ogum va< a :a- • 
lunuyorlar.?.. sahilinin yolunu tutmu>?lard~r. rı muntazam b[r surette kay . . c :\lli-.dda~ Jhktnr raporu. il- 4,5·6 eb"ıdında 4 resim. 

.. -.. - .. Hancın fırkamı:ın :eşel~- 1 Ertesi günü motörbotun benz~- j dilmcınr.kted:r. Bu yüzden bir
kulunu ne suretle telakkı ettı- ni bitmiştir. Bu sırada benzın cok va 111,slıklar olmaktadır. 
ğine fazla ehemmiyet vermek yüklü bir türk yelkenlisine tc- . B~• me~ele ehemmiyetle na-
!oğru değildir. sadi.if edilmiştir. rnrı d[kkatc alınmış ve nüfus 

Bu gibi intibalarla yolumu Yolcular kaza}'a uğramı·, ,;;- kayıtlarının derhal düzeltilme-
LU şaşırmıyacağız. Esasen he- ı b; iliaret vermi~ler ve ycll:eıı!i sine karar verilmistir. Nüfus 
n.üz !ırk~nın teşekkül~ ?~erine y2na~ınca yaklasarak tehditle kayıtları gelecek t~hriri nüfusa 
cıddı mutalealar serclı ıçın va- bcnzın almışlardır. Bundan son 1 kadar muntazam bir şekle soku 
kit ve fırsat olmamıştır. ra motörbot kaptanı ile iki ta- lacaktır. 

Türk matbuatı, hatta Halk 1 yfayı yelkenliye bırakmışlar ve Gelecek tahriri nüfus l 93 l 
fırkası gazeteleri bile fırkamızaı kendileri Rusya yolunu tutmuş senesinde yapılacaktır. 
vardım ediyorlar. Ve yeni frrka- . !ardır. ' Teftişin neticesi 
nın teşekkülünü Cümhuriyetin Tür!< yelkenlisi Bulg,:ır. !im~ Postadan son günlerde vaki 
levazımından addederek mem- nına vasıl olur olmaz hadıseyı olan şikayetler üzerine umumi 
feket için nafi görüyorlar. ;ınlatımgtır. Beş kişinin Bulgar i bir tecrÜbe ve teftiş yapılmış
F ethi B. meb'us olacak mı? komüni-;tleri olduğu zannedili- 1 tır. 

Müntahiplerin de teveccühle- yor. Hazıı !anan 100 kadar mek-
rine mazhar olacağımızı zanne- Sopa ile öldürdü! tup muhtelif posta şube ve ku-
iiyorum. Bu devrede meb'uslul: Yozgat, H. - Kızılkocanın tularından bir adrese atılmıştır. 
•Çin ilk açılacak münhal yere Kuzayca köyünden Nazif a~a, Netice muvaffakiyetli çık
rnmzetliğimi koyacağım ve ka· karısı Emineyi sopa ile üç saat mış ve biitün mektuplar yerleri 
rı nacPj~rmı ümit ecliyoru.m dövmüş, kadıncağı..: ölmüştür. J ne gitmiştir 

Istanbul zat maaşları muha
sebeciliğieden 

!dar~miz için luzunw olan 120 il& 150 çeki odun aleni mU
naka>a ile :rlıııacııktır, Vermek İ>tiyenler 3 eyl<ıl 930 çırflmba 
ı;llnıi >aııt f ~ te Zat maa~lırı mubasebeciliginde mUtetekkil ko
misyona yıizdc )edl liuçuk nlsbetinde teminatlarile birlikte nıüra

caat evlemclerl. 

MÜ H 1 M j LAN 
1\ırl,•HJc çalışan bilamum ıigoarıa şlrlıeılcrtnl ıcm•il eden Tttrlrlye 

sİJ(ortacılar l>aiıd ı.ı:rkcziyul her tllrltl mahıurlın Jule etmek mılı:saıtlle, 

ınuhrerern !'İ~ortacıların, si~ortı primlerini, sigortanın akdi ıırıqndı berveç!d 

peşin ııdemeıtri l:lzım gcldığini ırzeylemelf vulfede• add~er. 
llıı meclrnr•ycıc •demi riıye~ bir kaza vukuunda sigortalılar için clddt 

mahzurior tevlıı edtdilir. 
E-a<en, ıldıklm Luıün itlerin yarıaını Milli RuuUrans Tllrlı Anonim 

~ir~etinc ıeılcolen ;igc•rı.a ~ırkeıleri de primlerini pefinen Mdh• ıııeeburl

' (. tİ Hrlt dirlt T. 

Ta~lisiJe ~mum Mn~ırlitin~eu: b•P~ 
Anadolu Tabli11~e mıntıkasının Şile ye h_ı,aliıindeki Ta.bllsiı··~d:~tc '' 

ıinin icrayı tamiri mukarrer bulunmuına bmıen yırmı gün mı 
kıpıılı nlf uıulllı mllnıkuayı vuıdilmifılr. • ıc<• 

Moııld»J binJların lbılui 6 EJUll 9110 cumuıul günü "·"' 1
1
4 :c1eril'1 

kılıa.caauıdan ıallpl<!rln l,u bıptıki keşifnıme ve şeraiti fennıy< 1 ~11 t1ııt
götmek Uzerli Galat1dı Rıhtım caddesindeki ldarei merkezh•Y~'.a~ 

laıseri eucnnıeni daimisin~en: p• 
. • •ılZ şıtl>' O 

ICıy•eri ııııpılclıet haatanNI amellyııhıneslle laboratu\Or H ; alcııı P'.,, 
muktui 89 kalım ıllt ve edevatı dbbıye ile IS5 kalem. ı:nııal~r" mıı~•'.' .. 
natıtaayı taıedltııılt ye 27-8-980 çu,amba gtinti ıbal.,ııun icra. ı.aıtrıııtıl 
bulıanmuş olmakiı ıaliplerin Vlltver li·lıı~t MD. ılne " F:nwmen 
ıaüracuıları ilin olunus. 



u 
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-lstan~ul er~et muallim nıe~te~i 
i~ınal iıntilıanları 

İstanbul erkek muallim mektebi mu-

jijflÜğÜnden: .b. ·c mektep 1 - Q · Q.lO 
11 . . nrı nıucı ınc 

illaarif Vck.ıleti cc • c wın eı 
1 0 1 lıa,hll'ıcaktır. 

. . • d ·l 'r . 1 ~ 9 93 'a ' . . ıhıııck aı;ılauık 'c er., c c . [l· rn yoklamaları yanı 
·ı 1 ·ı dıgcr •mı a . 

I·:~ lul mczı.: yet ııııtı ıan arı e Q O.Hl da yapılacaktır. 
l fi iknı ı tıhan!.. ı 1 . 

mt, ı "nı ~ n .1 . diden ha1.ırlannıası 'e 
1 kal 1 e cndı Lrtıı ~.ın 

fi. ı·ı~Palcyh ikına e aı . . ı. ·' d inıtihıında hazır 
k k ıarı!ıı mez .. ur a 

ı akı, .ı.ıııı:ını-da ) ol~ çı ara 
u• J, nmaian chcmmirctıe ı«ln olıımır. 

lslan~ul erkek mualİiıll ffie~le i. e girecekle.r 
İstanbul erkek mu:ıllinı mektebı mu-

dürlüğünden: 1 ,. kabul zamanı 15·8· 
! ·ta t. 1 k~k mua im nıckrebıııc '"Yr ' ' n l,ı er ... 

·h ne J.;adard;· 
9~0 cfan .ıo f'\·9.lO carı 1 n· · •• vızılınak i tevc~lerin 

. k . r yapılmavacanı ı~ın • • 
B-. ıarıhtcn snnr•ı aı ı _ ın·elerı , e serllti knbu u 

. kıcbe m~ acaat c ,ımdidcn he. g~!ı ıne 

anla!"ıaları ılılı olunur. 

.~'.;F ey~~~ti. L~~~!~~::1~· 
Arnavutkoyunde kargir Çifte Saraylarda 

Ana sını ı ı e ı h ·d· 
k k umum tali •ınıfları mu. teu ır 

ve er e - T 1 vukuunda mektep 

MILLIYJ·T P \Z . .\R l ~ · .\<~ÜSTl>S 

SİMPLE 

cins radiatör 
Proje ve 

caddesinde 

ınu'.ıtclif 

bulunur. 
keşif için: 

il·, ı:atlı, Asri 

ve sağlan1 

( S i M P L Ji; X ) 
KALORlliER 
KAZ-\NL,\Rl~I 

Tercih diniz 
Aynı lı:ır:ıreti temin et 

mek üzere d?ğerıerindca "•40 
noksan kömür sarfeder , 
YC 'stimali so:ı derece eu:ıu
[etlidir. Fabrika şubesi olarak 

depomuzda her zamun kafi 
kuvvette kazanlar ve ennyi 

Borsa han ittisalinde, Türb~ 

KIRKOR mücssiscsin:ie K:ılorı~e· nıllbe.ıd.si JAMGOÇYAN 
ANTRANIKY AN amüracı t. 

\'enı ·ı; ık ın ... t p ı nu-:nı ... r i \e ıılc > '" 5lr ıle 8 :1 let 
muallım kür<u ı j.<ı.Q•O t.r in n" !il p .. ıar g~oıı 1 •· on .. l•ıdı ıbde i 
icra kılın;-ıak e k ıp~L 11r' " c ' nuna' • ı k m·ılm J '"' Talıplerı · 
numunclrn ırmek \r" t. f;.zi.\"' nlr"'lak L!:r.e komı.,, >n k ~ah t n ::nuracıadan. 

Devlet emiryo ları 

milbl an komhyon..ı rlyııseıin· 

ılen : Olbaptaki b.eşı,nnmc ,.c 
, artname i vcçhilc akliye ve 
asabi)C hastanesinde yapıırıla· 

cıık su tesl atına kapalı zarf 
usııllle verilen fiall r haddi 
14yı~< görlllmediğlnen l 9·8·930 
Salt günU saııt 16 da pı:ıarlıkln 
muamele i,ra edileceği ıran 
olunnr. 

ı~l 
" r p 

2 l N C İ K E Ş 1 T> E 

11 Eylul 1930 da 
K(':;;idel(•r: \ ilayct, Sehrf'
nıaııeı '~ J)C'ftt·rdarlıl~. 1.. Zi-, 
raat Yt: ()~ınaıılı llaııl,aları 

ıııurakıpları ''<' lıa!k 
lıuzu ru ııda ya pılı,. 

üylik 1 tra y 

5. Lira 
Her keşidcde c;ıknrı nuınara! ır 

teknır dolaba konınaz 

-' 

Bandırnıa kayı11akan1Jığındar1 
Bandınnada müceddeden in' raptedilecektır. 678-92 metro 

sa kılınmakta olan hiikumet ko-
1 murabbaı. 

f ·ı 'Ik kısmı ve ayrı tetkilat dahilinde ;.!kız 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. a e~ b 1. 2867 
tarifnamesi gönderilir. Telefon ıstan n • ·dares· ·ıan 1 ;ıag~nın. üst kısmı ve .teferrüatı 1 . 7 - Lağım .tertibatı, '.çerd 

-- ııışaıyesı Proıe ve keşıfname ve kı derenoz demır 150 milımctrc 
Hl · ,artnamesi. m~cıbince münaka-jsahan.mda ve borular ve ehnn LEYLİ Ye ~gu 

~. Tarsus American coı_ıege ... i 2.1 aj\u tos <ı.ıo tar!hintL ıcra 1 mukırrc. l·llyos beııncı kısmının mil Avusturya 
~ r.aka ısı \'lhldı kı}ıs fıat cetvellerinin tebdı!inden dolayı 4 eyltil QJO SEN J O R.J 

k k k 1 ı S e SJ perşembe gününe talik edilmiştir. Ameri an er e Taliplertn almı, oldukları vah!dıkıv i fiat cetvellerini Ank~radı .".lallvo kız nıektehi 

saya vazedılnuştır kanalızasyonuna bağlanması 20 
. 1 -Tuğla duvar: Resme gö-[santim salıanında horu ile bag 
· re yağlı kireç harçla yapılacak !anacak. Maktuan. 
,e bir metre mikiip tuğlaya yüz/ B - 6 adet abdestlik alatur· 

1 de 45 metre mikap sonmuş ki- ka hemayeden hala yapılacak 
reç ile 900 metre mik p kum is- 9 - İki adet ayrı abdeshane. 

kR· timal edilecektir. 288-28 10 - 4 adet sidiklik porselen 
2 - Doğmalar 4 santim ka- den. 

: . kabul olunur. Orta me ";tep mez knll· ~ve;;m;u;h~as~e~lı~e ~i~şl~en~· ~r~iy~a~.e~ti~n~e ~m~iı~·.,;c;.u~tl;a;t;e;bd;i;I ;caım;e~l~er;i ;' l~i~n ;"~!; un;a~r·;;;;;ı J' Gala ta ~. ına r sokak 

i 
ilk mektep mezunları ilk lisan ve ticaret kursu vardır. ı Her giın saat su:ıt •ı. 1 tı 

rona mahsus dl!rt seae H k•k• R d• t b kları 
T .. k lngı"lı"zee ve Franstzca okunur. a 1 1 a ıum ıraş ıça 1 dar talcb~ Layit o.ıun~r. 

ur çe, ıcuma Pazar giınlcrı mu,ıcuadır 
1 . yapılmaktadır. Tedrisat 20 eyllllde ( \ 

• !(ayıt m:.ı:;:;• Mektep ıeylt ve neharldlr. . . [ff..__HAKiKi .l.\\ /(QA . iUM '~\ Piyango müdüriye-
ı ••• Fazl:ı malômat için müdiıriycıe muracaııı edılır • • • 'O o d ~· 1 ~ ro o EJ ~ tinden: 

lst~n~"'ı divanı ınu~ase~al ınuleınellimn~en ,~ JJ ~0 ı u ,.,:':J iJ % (]..,~ ... ~,_~~,~· 1 :~~:~~tı:::~·;:;:~,:~~::: 
U UU U k 1 k t b d !arın pev. akçaları ile birlikte . ·vanı muhasebaı bina5ile ayrıca yapılacak pavyon Yerll malı kullanma mem e e orcu ur. . 

. Tev.uı mukarrer ,?.~eli iııd~ldc ııxülmediğ!nden münak8'anın Ağusto,un 1 ler"crde ara,·ınız ! q.3-9.10 pazırtesl ~•at 1 ;ı te 
l~ın verılcn llyıtltt b ününe talik edildiği ll~n olunur. , J raryarc mu~1avoat komhynnuna 

/'rmi b~;:e·:~~ Aı'1ER1Kı~N KIZ LİSESİ ~ murnc1.1l;ırı. 
18 iacl Perfembe gOoll açılacalı:tır. Kayit • 

lınlığında ve 7 santim genişlik 1 11 - İki adet la\·aho porse. 
kuru çıralı çam tahtadan ve 3 lenden. 
milimetre cam vazedilecektir. 12 - Mozayik merdivenler. 

3- Haricı methal kapısı: ve- 48 tulindc olacak. Taş dıvar 6: 
rilecek resme göre c;ift tahtadan metro murabbaı. Tuğla drvar 7 
ve ikinci maddedeki tahtadan o- - 83 metro mikab olacaktır. 
lacaktır. Bodrum katı da 1,60 eb'adm 

11-40 metr~ murabbai: 4 ~a- 1 da olacak v~ demir parmaklıkta 
hil kapılar verılecek resme gore ı 8 metro tulınde yapılacaktır, 
ikinci maddedeki evsafta olacak 13 - 22 tulinde merdivrr 

1 
tır. 129-64 metre murabbaı. demir parmaklıkları yapıl .• 

5 - Betonarme döşeme: mer: mahallerine vazedilecek ve u 
diven Betonannesi müteahhit 1 kat yağlı boya ile tal.l e·lilece' 

Ralikesir Nafia Basmühendisli- 14 - Dahilde sıva ve bad n ı 
Mektep EyJOJOa l!I dan EylOI 12 ye kadar Salı ve 1 TOKS 
ve kabul lçlıı At~ıtollsdlreyete mQracaal edilmelidir '-''""_,,,., • ,\.r '\..-..-.,,..... cuma gllnlerı m __ _ 

Dilalia~ıner islan~~t oı~~~!~~n i.., ,., ...... 

tarafından yapılarak: işbu proje 

1 

tir • 

1 
gi tarafından tasdik edilecek ve 11303-23 metro murabbaı o't> ': 
her betonarmeye 350 kilogram tır. Berınucibi şartnarıc i •· 
cimento yüzde 400 kum yüzde kısmın in. ası münakasa mi.ıcldc.
SOO çakıl ile yapılacaktır. 77,44 ti 21 temmuz 930 tarihinden • 

UH•!fahmcrin yazlık balosu 2
,. ~ada Yat kultipıe ı·erilee:lmr. Biletler: 

22 de Adalar şubeıl urıfındıln (.uyu 
Hillllabmer Adaltt ~ubesindeo, 
latanbul cilıcıind• ' . 
Hilatiıbmer lswıbul merkezı • 
Türkiye iş banku~ 
Ziraat hanka~ • 
~:rıu~I maflU•'· 
Mehoıcı KiJ:ım eCJ!ıhınctl • Eminönıi ' 
Bevoğ"lu cih~inde: • . . 

. 1 1 ı·ı•!iahmer •ubcsl lstıtiü cadde .. • 
Hcvoğ u ı • ' .. . 1 • sermQ c-.,ıasaray Mil ı sınayı •.. 
lleı oj\ltı Tokatliran oteli . 

Bü.yükdere Tokal ılir-:1eıf:d~n alınıbillr. 
lleroğlu l'aupa as o . 
Fi~ıler : Hır çift 5 bra 

1 .. ek hıoım ~ • 
Ttk lky 3 • dır. 

-~evlet ınat~aası ınu~urlu~uo~en: 
50 Çeki odun 

kömürü 2000 Okka nısnl{sl 

20 Ton kok ., 
5 " 

griple " 
4 ·ıntır.:ı,ıt "I• ı · ı ~nı\·e ., ' ·ı . hrukııt nııııı~~a .ıı .ı c , . k . . ·n·ıst l{osıcrı en ma •

1 
'U B:ılJ.<ıa mı ı:ır 'e cc .. k . . . naka<a bir cı lıı ''" ta· . l . . lunaca ıır. \ eı mı mu . . . . 

surcttlc nıu >aıa« o . . ı~ . Talıplc 1, ~·ırtn:ımc~ı 
. . .. ı·f . arcı:sı gunı, saat •' nr 
rıhıne ınu:--:H ı p8Z · __ • k _ .. . ... cirak i ·ın Jli"l• \ln 

. h. .. ~ her nün ve ınuna ~l~:t\ .ı ı._ ~ 11.ıtl'a-
~drmc ı.;ıı ~ • ·naıı nıtırnkkatc akçal:ırile l>ı• 
OJan ırun '\." ~l~tttı.: tcını - .. , t. 

n kk 1 .. "kU a komısvıınuııa ınurac.rnt.arı. 

-~~ffifıık.lef ""MU~alaza Müdürlu~unden: .. 
Gü r ı't Muhafaza Müdiriyeti için 59,000 kilo ınang~l k~ınu 

. ~ÔÔ cel;• orlunun muoayaası 20 gün mü?detl~ ~lem muna
.ı .. ve - ' 1 t M.. k:ısa kanunundakı şeraıtl haız olan 

ava konum ' ur. ı una 1 • . .. d .. kt 
• . .1"d''rivelte bulunan ~artname erını gor u en sonra 
' ''llertn L ~ ~ •1 21 Ağus.o; 930 per§embe güııii saa~ 11 de 

1 .a1-as'.l gunu ? a~. J'kte müdüriyette müte§ekkil komısyona 
Dıp to :;k ler.le .,.r 1 

"' ·'.ıii vifaJ-etl-encu-ıneni ~aiınisin~en; 
gün müddetle teınaıdınc ka-

A ri sineırı ka-ıalı zarf usu
.le ır.u•ayecteye >erilerel: (\.ğus 
•oı:un oııı; ı-.ı.. ..ın:ı ıhalesı ıcra 
tı ı nıu , I' ; .i etmiş ise de 
~·cvını. ıc .. .ı:uru.l v.ızolunan pey 
'er adrJ.i • • t!f r,öri.!n ediğinden 

oıı . l 1 
rar verilmiştir. Ta~p o an ~arın 
şeraiti sabıka ~~ir:smde Agus
tosun yirmi bırıncı perşe~be 
günü Encümeni vilayete mura

caatları ilan olunur. 

levlet ınatoaası ınü~Oriyetin~en 
adet 

4 

5 

1 

\! 

\! 

14•1 
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l 

5 
2 

\! 
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23 
'23 

Cinst 
lotor \. ~:. G. 

Boyalı ksb:ırcına pröı ,l3 J<l ch".1dımta 
!>iki~ makııı~i 

Tr.:ınsporı tezg;ihı 

-"lustamel etiket makine-. 9 12 

" .. 
" 

hırin.:ı kambura m~kiııc.;ı 

hıo makınc i ;;7 Rl! 

tipo ., 5~ 81! 
Lito ta~ı 

'\luhtelil ch'atta ıaht:ı k.L,nak 

1\lu;tamel ve eski şistcm galvano pr 
1 !urda karı makinesi 
l\llıstanıd te'efon ntraiı 

.. .. 
" 

lıısıklet 

.. .. 
Top•ak b:ınyo 
llu ~ı::ızı sanıi 

mnnvatolu 
pompası 

ala ı 

kavanozu 

made.,den \!00 beklik 
,, ., .ı~tan 100 ,. 

Hurda su kazanı 

Esk• çinko ve lıskır klı~eler Fi: 3K. wn 1000 kilo 
l iuıtl.ı çember ve saire 
Çini soba 
Hurda soba 

Hurda demir parmaklık 1 1 50 kilo 
.!IJOO kilo muhtelif elı'aıta par>a mukavvalar 

Yukard.ı ~imi ve mıktl rı muharrer mu ıamel mJkinc ve aır 
hurdal:ır ik Parçı nı •• avva':ır miızayedei :ıleniyc surctıit' s~tıla 
cak.tır Şartnameleri gormek ıst )enlerin her gun \e nıııza>• deye 
i~tirak etmek isteyenlerin ,ıc eylul 9JO ıarı~ın~ .mı adıl pJııtr 
resi gunu sut 14 de komis}ona ıouracaatları 

'· 1 '"~ ), 

En nı ·kcnı:,..lın [ı·vk" l~dir. 

1 ler } erde >atıl r. 
Acenta ve dcpozııcrkrı: 

llia A vramo~lu 'c llirndcri 

l.ıanlıul Kuru l.•h><cı llu 'o. 14 

j '1 ii hin ı d i r: ~~:ıını~, 1 ;: 
nı~lıur "Lİl KOK, ııra~ hıçak· 
l:ırınd:ııı 10 11dctlik lıir paket 
satın .ıla:ı:ı ~ll':CT \NE.· 2 bı· 

.;ak h~dıyc etlilecekar. 
lly3iiııııdeıı musırrtn isıq·iniz. 
-----

Glreauada llıl numaralı jaııdar
ma efrat mektebi mlldllrlyetloaen 
c:iresundı bulunan iki numır.ı'ı 

jandarm• draı mekıeblnln 9:JO erlu
hındcn itibaren on iki ıvlık ihtiyacı 

olan l 148000 ) JÜ7. lırk ekiz bin 
kilo d:mek kap•lı zarf u>alile mO· 
naka.;ıyı kıınulınu$tur. lhıle 1 27 
ağustos 9.JO ç•q•mba ~nil uat 
ondôrtıe Ciresun jınd.armı mckcebınde 
y•pılacıktır. :\1unakas311 ijllrlk eJ< 
ceklerin teklif m(ktupfırını ve mu 
vık1c:ıt tcmınatlıırını ayni gundc SJ•lt 

on uç< kaJar mcktepıekı münak .. sa 
komL;yonuna \·ermeleri U7.!mdır 

;:>arınameyı görın k 1 tcyen her gnn 
mektep roüdurtycune mura~aat ede· 
bı!1rler. 

Sllrtte seyyar 10 jandarma alay 
~ •ımandanlığından: 

ı ı ~ il~ 22800\l kıl" arpa 
Alıyunızd.akl hıyvana~n llfıyıs 

931 gayesine kadar istihkakı olamak 
üzre vubrdı ıııiktarı yazılı kapalı 

ı.ırf mün11kıı~a ılt satın alınacaktır, 

Münaka;a 17 ağustos fl30 paz>r 
gunti su: 14 tc Silrue ıl•y merke· 
zınde yıpılacıkor. Şartnameyi gormek 
»e almak isteyen ulipler lmnbuld.a 
ndırma iınaUthanc i milJilnyetlnc • 

nıt:..racaat etsinler. -----
l yi : ·eırusefer merlıezındcn 

aldığ"ım 'i 91 nuınerolu şof ır ve,ı 

kamı ı.1'1 emm. Yenisı alın •·•~n
dan e>~ismın hukmu yoktur 

1 rcJccık (~uırllcinr.> 

6 -- Çatı, verile~ek resme b:ıren eyyamı tatile müstes!l:ı n' 
göre detay resimleri müteahhit mak üzre 20 ağustos 930 a 
tarafından yapılarak Nafia Ba - samba günü saat 15 ti" kaY' 
mühendisliğine tasdik ettirile- kamlık dairesinde ınüteşe~ 
cektir. Çatıda Marsilya ki remi. 1 komisyonda kapalı zarf usu 'e 

. di veya yerli Marsilya taklidi ihalei kafiyesi icra kılınJcaghı
kiremit kullanılacaktır. Dereler dan taliplerin B:ındtnna kaymn 
8 metro borular, 12 metro çinko ı kamlığına müracaat etme len ı· 
dan yapılarak demir geçme ile lan olunur. 

Ziraat m~~Bn~isi olma~ isteyen 
Lise mezunlarına 
ı~tısat Ve~aletin~en: 

Ankara.da ı~-h ediltn Yük,ck Zira.at Mektebi l Q.l ı . cı•cı der 

siyc-<i bidayetinde tedrısata ba,layacak \·e bu sene stiJ ıçin t ılcb~ 
alınacaktır. Kayı ve kabul cılllcc-ek efendiler. 

1 - Lise mezunu olac:ıkl.ırdır. 

2 Bir .sene VeU!t-tcc t:ıyln oluıı ıc,ık çifd.kltr ;c staj ı:"re· 

ccklcrılır Hu efendilerin ibmrıleri çiftliklerde· t.·ıııin ulikc 'l!"ı ı:ı· 
hl il) rıca >taj muddcıincc kendilerine ayda ;i(J hr:ı uc•et V< .. le· 
cektir Stajı ıniit~akip nıcktcrt~ ıcdri·aı tı1ilay.ı·ıktır 

:\lcli.t~p leyli ve mccc:ıniılir T:ıhsıl devre,( J >Cll~J 
olanlar Ziraat l\luhcndı ı ıfatını aıırlar. 

llu ~craiti hai" olup Turk t:ıha>ından ııi:ı.ı ve sın lc•i 17 den 
?Bl';ı ve 21! den yukarı olnıayan ve 'ucuJtı zıraa,c mut •. ımm:! 

bulunan lise mezupu efendilerin .ı. adcı foıu;:•af r ıptt•derelt l>ır 
i tida ile Ağu>tos nihayetin knd:ır z;raat l'mum '1 • lıııt''" · 
veyıı V;l,IH"t Ziraat Mudur!uklcı ine ımır.ı.~:ıt'. rı 

ı·stau~ul ~uınru~leri ı ulıaf aza nıunu.,lu~ıuı~eu 
1 - Giiınrıik ıııuhafaz;ı yıldırım • ını m' .ı ı ın t 

ceddet mukinc vaz'iyc i ale,I ınun ık .. 11 .. krırc. nıı t 

\! - Şartname sıırctı musııdJal lw:nı ı 1ll ~ıı tlı ıı 
alınac:ıktır. 

'ı:n 

3 - Bu i•I \ apalıılcceklcriı c lııntJ<lı nıııı ılı mı ' , ' ı ~ 
mileoı Ye ~. 7 ,5 pey nl çc ı ı ey.. lhnka kel ıl t ıh 

olan 9.7 .\ğusıo5 ll30 Çarş;ımbl günıı sa ı ı l \C \1 ıh t.1..1 

durıyeıindı: hazır hulunmaıarı. 

KARON Alman Kitaphanesi 
lkyoğltı Tuncl ıneyıfanınd:ı ·:!J 

g ,. 1 
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BlN SÖZ 

BlR RESİM 

Halk fırkuı Katibi umıımlıl Saffet B. ıaııete mıüıa!Jlrlerlae 
lzııı.qt verfyorlar. 

Zaro Aj!;a Amer kada biiy ü , b • merak uyandırdı. Bu resimde 
gördllğUnllz lhti)'ar, Zaro ağanın kcndis'.dir. Yanındaki de to
runl!lrından Ahmet Musa :sminde bir gençtir. 156 ya~ındakl 

Zaro Ağa elinde eldivenlerle ~usanın yumrugunu tecrübe 
ediyor. Amerikalı alimler Zaro ağonın bu yaşa kadar 

yaşad;gıaın sırrı hikmetini aramakla nıeşguldllr . -----
~flll1İ)Tet saııdığı 111lidürlliğünden: · 
Kı~meti Jkru Mcrhunatın ctns \ ' C nt·Y

1t Bor~lunun 
'ahımmlneoı;ı , ·o ıoı; ml 

6500 714 Bc~ı ktı~ Kaptan ll>rıhimığa mıhaliesmde yeni !lamam ve 
Ortabıhçe sokağında eski 10, IO mnkerrer yeni 8. 67, 67-1 
numaralı maadi!kkAn bir hanenin tamamı . 

!lüstyin U;ta, Emine H. 
4760 211 ı Şchzadebı'ı Em ı n Nureulnbcv mahallesinde Mıhmutefendi 

mckte'bi ıokop;ındı eski 11 yeni 25 numaralı bir hanenin 
ıa namı, Zeliha H. 

2890 4502 Sülevm•niyc'de Silleymıniı e mıhıllesin<İe Ayşekadın ha
mam; sokağındı eski 5 yeni 9 numaralı bir hanenin tamımı. 

:\lehmet kAmil B. Muazzez H. 
3100 4513 S üleımıniye'de Şemsettin ~lollagüran! mahallesinde atik 

l~aret cedit Yübek sokaktı eski 14 yeni 4, 6 numaralı 
hir hane tamımı. 1 hmlra il. lbrahlm Al!eıtin B. 

7000 4697 Fıodıklı'dı Mollaçelebi mahallesinde Doğramacı ve Dereı,ı 
•okoğında eski 6, 30, J2, 34, 36 yeni 1, 34. 36 numaralı 
mudükkAn bir hanenin tamımL ~·atma Müberra B. 

1374 4882 Sarıyer'de l.kenderpaşa mahılleılnde atik Şaklr efendi cedit 
Dc~nekçi sokaP;ındı cıki 2 milkerrer yeni 3 numaralı nata-
mam bir hanenin tamamı Seyit Ali Bey 

1078 4899 Zeınk'te Kuap Demirhan mahallesinde Çefme sokağında 
cskı 4 yeni 6 numaralı bir hanenin ıamamı. Fatma H. 

6950 4942 Atpızan Manisalı Mehmetpıt• mahallesinde atik Yukan 
meydan cedit Atpuın eski 14, 7, 7 mUkerrer 12, 7 mü
kerrer 14 yeni 14, 16, 18 numaralı muoda ve ahır bir 
dükkfoın tamamı. Seher II, 

1773 4943 Fatih'ıe Haraççı muhittin mahallesinde Çırçır cıddı Ye ıokı· 
ğında eski 26 mükerrer yeni l 2 numaralı bir hanenin ta
mamı. Fatma Nadire ve Mıiıerel H. !arla Ahmet Efref B. 

J 200 4952 Beşiktaş F:kmekçlbaıı mahallesinde Adı ıokalJndı eski 18 
vrni 13 numaralı bir hanenin tamımı. l:bım Ef. 

1000 12294 lleşiktaş köyiçi mahallesinde Kllse sokağındı eski 11 yeni 
24 numaralı bir hanenin tamam:. Mm. Mıkrlna 

Yukarıda ikraz numaralan yazılı em!Ak vadesi hitamında tediye! deyin 
edllmemei hısebile (Altmış bir) gıin müddetle satılığı çıkarıldıfındın talip 
olanlınn ve fazlı tıls!IAı almak lsı!yenlerln Sandık Saı!ş amlrUğlne müracı~ 

ıyl<mt!er! i!An olun_·~lr_. ----=-------~--------

Tekir~a~ Daimi Eueüınenin~en; 
Tekirdağ - \lalkara yolunun 54+000 k!lometresile 57+666 kllomeıresl 

arısında üç mahalde 1496 metre ıiılUnde (8388) Ura 61 kuruş bede!J ke
şlfl!atamirın esasiye 28 gün müddetle ve kapalı zati usullle münakasaya 
konulmuştur. Kışilnımc ve şartnam_e suretleri O.imi Encümen kaleminden 
istihsal olunacak ve !halel kaı'iye 10-9-930 çarfambı gUnll saat on bett• 
,crı kılınacakbr. Tıliple.r 661 numaralı kanunun onuncu nıaddesindek! lzı
ıat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını ıekllfıtın °/

0
7 buçuğu 

ılsbetlnde ıem!nau muvıkkaıe akçesine ılı vesaikle lnfaaıta lıtihdam e<IJ
lecek Fen memurunun bir dalre! fenniye! re1mlyedın mu1&ddık vcıika n 
munfıkaınımesln! lef etmeleri ve yevmi ihaleden evvel Makamı VllAyeıe 
göndermeleri IAzımdır. 

~alılık 
Mükeınmel teşhir caınakanı 

Emniyet sanchğı ınüdürliiğünnden 
Sandığın malı olaa bir adet büyuk mükemmel teşhir camık!nı 18, 19 

20 Ağustos 9.JO rırihine müsadll Pa1.mes!, Salı, Çarşamba günleri Şehre
manıd Sandalbedesıanı Mezat ldare>lain eşya şubesinde ıeşhir edilerek 
tehri mezburun '.! 1 inci perşembe ~ünü öğleden sonra bümüzıyede satılması 
takarrür eylediğindcn göamek ve satın almak isteyenlerin zikrolunan gUnlerde 
mezkur satış şube;ine müracaat eylemeleri ilAo olunur. 

Yerli mallar sergisi bir ~k dyaretçller tarafından her gün ı:ezilmektedir. 

Amc:nıo.aaa Mis jalet bütün dans meraklılarını kııkandıracak bir nıuvaffalııyet kazaaıaıf11r. 
Şimdiye kadar belkl çok müsabakalarda birinci ıelerek sayısız kupaalar almıftır. S.. defa 

gene bir muvaffakıyet kazaamıf bir kupa daha alnıış. Mis Jalet fimdlye kadar kazandıtı 
kupaların vasıacla son -.valfakıyetialn mükAfatı ile ber,.,ı.er bu res!Jl1 ıı.lılırmıttır. 

Bu resimde gördUğUnUz boga yılanı 22 kadem boyunda 19 pus enindedir. Hakikaten korıı:uaç 
şey •• Bunu yakalamak cidden cesaret ve meharet ifl olmu,tur. ÇDnkU hayvan derla bir öğle 
uykusuna yatmıs, ba91nı vücudunun altına alarak dalanı. lıte bu esnada yedi sekiz ldfi ıellyor 
hayvanı kuyruğundan itibaren yakıllayorak ele ıeçirlyorlar. MUtblş yılan, ıon bir mocadelıde 
bulunmuş, bu kendini tutanların elinden kurtulmak istemiş ise de tellerle sımsıkı bağlanarak 
zlyanaız bir bale ıetirilmiftir. Hadise, ingillzlerin Malaya mDıteıoıllkcslnde vuku bulmuştur. 

Yılanı ev.,eJA l'akııtavan•ar Vabya ve lbrablm iıminde iti yerildi~ 

PAZAR 
17 ,\GVSTfJS 930 

.. - • 

Seyrisefain idaresinin yeıi aldığı E ' ' ,.. urunun hariçten b • 

Amerlkada beynelmilel g "z~ !!.- .. ıusabakasına ıöaderlled 
Şikago ıı:ıızell 

Galat~ ithalat giımrüğü mD 
d ürl iiğünden: 

Adet Nevi Markası N. Kilo Cinsi 
ı Saı:ı. A lfüA 1432 LAstik kunuu.a uk~P·I 

50 L~stik boru, otomc bil l;l ıı 

(j 

J 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

34 
10 

I s. 
" .. 
,, 

,, 

" 
" .. 

MB 
J\IP 
AP 
!\iP 

NCZ 
RA 
z 

MS 
AA 

,, BK 
Fıçı ASJM 

B. PFI 

" " 
" .. 
" " 

" • katet 

DCO 
NS 

D}IC 

114 48 ŞJrit halinda igara kAgt" 

741-1 / 15 196 Talk 

2 8 Allık. pudra tj yıi • , 
4J2 36 Badi yan, bomdo ccılil \' 
608 82 ipekli. pamuk mensuCJt 

2042 47 215 Tallın ~uyu 

79 20 Çorap makinesi 

424 80 Kundura boyası 

muhtelif 178 Sebze konservısı 

i0444 52 pil kömürü 

l 23 Magnezl kols!ne 
Bil& 50 Bağırsak 

401 37 Hakt pamuk pantılon 

402 18 Örme pamuk don 
403 40 Haki yün çal.et 
404 52 ., ,, pıncalon 

1134 880 Maden suyu 

l / 1 O 308 Sülfat dö süt 
1O1/104 800 Kalbur maldne•l 

ı 600 Sansar derisi •O ti' 
' ' 8•9o ı Rıhtım antrepolarında bulunan ba!Ada yazılı e,ya l !!- oıııı•~ 

·!binden itibaren '20 gün müddetle müzayedeye konmuş/ 
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talinluin müracaatları. ~, 

Mı ~· .. ı Müdilr ı Bi';t.tıall-


