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Balıkçılık mektebi 
Ankara, 19 - Balıkçılık mUteh11. 

sm, balıkçılık mrktcbinln Emirgan· 
da Baltalimanına naklini muvafık 
görmUıtür Mektepte hl= mil.ıe vücu• 
de getirilecek ve Avrupayı bir talebe 
ıı:önderilecektir. 

. - - ~ . 

Zavallı kadın! 
Cebellbtreket, 17 - Vilayet ian· 

darına takim zabiti millbim Tevfik 
Beyin hamile olan aileıi yayllda iken 
çardak direkleri rüzg~rın teıirile yı
kılmış, bunlardan biri biçarenin kulak 
zanna iıabct ederek o andr ölümünü 
in.tıu· rtmİltİ!• 

BUGÜN 
2 inci ~ahlfede : - ı - Emanet yolların lnta mu-

t- Tarihi tefrikamız: Ali p, , ) raflnı balkıın mı alacak? 
Z- Harlot ve Son haberler ~ , _ GthorDktf' bir ıullıUmal 

8 il•cll sahifede ! olda. 
ı- Ytnl l•fkiıttta belediye 4 Uncll aalılfede 
zabıtaıınıa vaıfyıtf anlatıldı 1- felek 

2- Mııırlllar Yalova kaplıca~ 2- HlkAye 
lan11a rabet cnıterlyorlar 3- Romaa 
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;au ta,,Atlamit !_ HARİCİ HABERLER~. 
Tallsiıı Paşanı11 .,.. Hatıratı~: 1!!!11 

N~: ·ıo 
(TercUme v• lktlbaa 
hakkı mahfuz" 

Ecnebi matbua~ 1 

Ne diyorlar? 

ı\iiemleket saraydan ve bir Yakın şarkta birharp 

elden idare ediliyor!.. tehlikesi var mı? 

Oyle bir devir gelmiştiki mahalle imamına 
Türk kıtaah Iran hu

dudunu geçti mi? 

(T ç şey ... 

Bir çarpışma. bir iştial. 
bir kaza t 

METZ, 18 (A. A. ) - Bir 
çok maden işçileılJıin naklet
mekte olan bir tren ile maden 
kömlirü yüklü diler bir tren 

lngllterede 

Ne istiyor? 

Gaodh'inin bir 
mektubu 

ve istedikleri .. 
Boulay civarında çarpışmışlar- LONDRA, 19 fi.A. - Daily 
dır. Birçok ölü ve yaralı vardır. Telgraf gazetesi- , 

kadar herkes birinin adamt ben desi olmak- Reuter ajansının Ankaradan San- Pedro "Kaliforniya 18 ne nazaran Gan-
. . • ' . . . alarak Avrupa matbuatına yolla (A A) _ Tascalusa ism"ndek" dhi Hindistan 

!:ı. geçınıyordu ve herkesın bırefendısı vardı ~ğı 1~ tarihli bir teıgrafıa de- sa~ıçiı İngiliz vapurun'un aı: v~lii umumıs~n.e 
nıyor kı: ambarında 1 kt 1 iki bıc sulh teklıfı. 

"T .. k H .. ,_.,_ n· K""rt · ça ışına a 0 an ne muad"l b l 

JstiJaya başlamışız ! 
----•-•O-CD• • 

Avrupa gazetelerinin yalan haber 
ferine Rus gazetesinin cevahı 

MOSKOVA, 18 (A. A.) - İz •. 
vestiya gazetesi Türk - İran müna
sebatı hakkında nc1Eettiği bir maka
lede diyor ki: "Avrupa matbuatı son 
günlerde Türk ordularmm İran ara
zisini iıtiliya başladtğma dair birçok 
haberlerle dolu. Emperyalist ıruıtbu-

1 
atının bliyiik bir kısmı hldiseyl mü
balifalı bir şekilde m""zubahsede
rek bunun bir Türk . İran harbinin 

1 başlanırıcı suretinde tefıire ve lranı 
'Cemiyeti Akvama müracaat için 

ilmaa ~alışmaktadır. Sa!Jbi}"1 
membalardan malumat aınrncıyı 
dar her türlü tefsirden içtinaP 
deceğiz. Bu vesile ile şuras:rıl 
heınmiyetl~ kaydederiz ki 
ve dahili siyasette bir çok mi.ıŞ1 

objektifleri olan ve müşterek e 
yalist muarızlar kartısında bol~ 
Ankara ve Tahran Hükü 
arHındaki mlinaaebat dostan< ~ 
yetini muhafaza edecektir. BunJ 
iyen eminiz. 

. u u ... wne u ası- boyacı, intişar eden tehlikeli 1 u u-
l~n:e karşı A İran topr~ındaki gazların tesirile boğularak öl- nan ve fakat M .. k devam d. 
Turk harekatı dolayım.le İran mtişlerdir. Mac Donald ka- 1 Ufla aşa e 1yof 
Hükilıneti tarafından izhar edi· I . . binesinden önü- _ _:. ________ _ 

.. 

1 n tem .1 . b"l likt Gene bu gazlann tesınle has mi.izdeki yuvar- Ed b de 
e im ~ ennıl en 

1 r;ıem1 ez T .. enk talanan 3 isçinin vaziyeti fena- - lak masa koaf e fyat muallimleri kongresir ge ege carar vermış o up ur · · 
İran hududundaki kum ndan dır. ıo kadar tayfanın da hasta ransmda istikla dün görüşülenler .. 
Salih P A tt ki ka bail neye kaldınlmasına lüzum gö- siyasetini müda-

ş. ya rara a a e ··ı .. tti ANKARa 19 (Telef 1 ) l .. _..., 
k h k . ru muş r. faa etmesini ta ""• ona - yat teşekkül edebileceğı ıw-
arşı are ete geçmeyı emret· ı • " • Ed b" ıı·-•- · k miştir. Türk askerleri evvelki Jackfon - Vılle Florıda,, 18 l~p eden şah;, e ıyat mua ıuucn ongreııi tini izhar etmiştir. ' 

~ gece İran hududunu geçmiş ve (A. A. ) - Petrol yüklü ve A- bi.r mektup . Gandhı mahpest münakdiaşalmil_a~ bKugün de .d~-E- Stileyman Şevket B., beYaıı' 
.~mtan Hamit Hamldlge camisinde sel•mlıg• gldlg<)r.. Ağndağm şarkında sevkulceyşi merikan bandıralı Prilliant va· gonder~ışt;r. v~m e ştır: ongre re~ı tında divan edebiyatını t,aSJIİf' 

O devirde şehzadelere (Efen- kuvvetli ve geniş bir istihbarat bir mevzi almıştır. Bu suretle purundan bir iştial olmuştur. İşsızük ne olacak? f· ~n B., cela~yı açarken vazı?"~- derelı: bu yolda bir çok ınisaJlll 
dı) derlerdi. Abdülhamidin şeh şebekesi vücude getirmişti. Bu- İran Hükumeti bir emri vaki İ· Bu esnada çıkan yangını sön· LONDRA, 19 A.A. - İşsiz- ti t~r huliaa ederek tanhi zikretmiş ve edebiyatın ınetılf 
zadeleri Yıldız sarayında ika- nunla S. Hamit her işten, her le karşrla~mıstır. Türkler asile-_ dürmek hususunda pek büyük lik ~eselesi hakkında M. Snow edebıyat_ı okutm_amak ve ~a- leri hakkında teşrihatta bul' 
m~t e~erlerdi. ı:ıer .birinin ayrı şeyden, her hare~~tten vaktin- rin ric'atini kesmek ıçin her tür- ı;:üçl~er çekilmiştir. İştial ne- den_ ıle M. Lloyd Geo_ı:ge aras1!1 kat tanzunat devnne kadar liaa- muştur. Süleyman şevket &o 
daıresı, a~n maıretı e~radı v:ar· de haberdar ~labılıyordu:. Nazı- !il tedbiri almıştır. • tıcesınde 5 kişi ölmiiştür. Mad- d~ ıl~ konferans bugun aktedıl nın tahavvülitmı anla.tmak ve lbu sahada muarızları bulu~ 
dı. Hususı muallımler ıdare•ın.e rın a~val ve ıcraatını musteşa- r·· ki l di zarar ve hasar çok büyüktür. mıştır. . . . ~kli hakkında ehemmıyetll ted- Ali Nihat ve Hamdi B~Y~ 
mevdu olan ve yine saray dahı· rı, musteşarın hal ve şanım ka- ur ye· ran arasında Tadil ıatenıyor nsatta bulunmamak ve yalnız aö le · · rh tm" divaıı r 
imde bulunan bir mektepte tah· lem müdürü, bunun yaptığını So'f;:ada çrka~ nimresmi La Fr11n~~ilfa KAHİRE, 19 A.A. - HükO- fikir itibarilıe olan t:ekMrıülüntt de~· n~ e k 

1~t veıması (ç 

sil ederlerdi. Ecnebi lisanlara ötekisi, şunun söylediğini beri- Bulgane gaz~tes'. "Yakın Şark- - - ~ met mahafili intihabat kanunu- göstermek esuı iliıerinc müna- h" Jea Udaf ~ u b ~~uştııl' 
az_ çobk itinkta obelunbazurdu. k~bbi?ülha kis~ 1mHe~~ukp" olduğ~ h~di. vaBsı- ~! hh~1 tehlikesttı·ı· ~arb. mı? .,k, s

1
er· Jş bas., J !.. nun_ t

1
aml edik·ı~ceğinekdaidr. olan kqa edelim, dernittir. ınS m aa ta u u eli" " 

mıt u me e ı e a r ço· tası e un .. ra yetıştirır ı. a- wv ası e neşre gı ır me a e- • şayıa arı te zıp etme te ır. Müteakiben ilk llÖz muallim üleyman Şevket Bey, . 
cuklarının da devam etmesine basını jurnal etmiş evlat, dama- de son zamanlarda Türk · İ.ran • H Ik F ka Süleyman &evli.et Be e rll · edebiyatmrn zeka, hassasıyet 
müsaade etmi~: ~itekim b_ir a dınm felake·ti·n~. s_ebep ol~wı,münas~batının aldığı vaziyetten, Grev yapanlar ışe BERLtZ: 19 ~rA 

81 
Ceneral tir. Y ve m&f ve kıymetli görüş eserleri oıd' 

ralık Mekke Emırı olan Şenf A kaymbaba, bınbınnın aleyhme 1 bahsedıyor. Sofyalı arkadaşımız başladılar F S k ' M. -<l b da (unu eski edebiyattan nÜifluııt' 
li Haydar Paşa da gençliğinde ihbaratta bulunan karde§ler ek-ıs.imdiye k?.dar teati edilen nota-1 on eec t, ag e ourg. SUleyman ~et Bey hazıı-. fı!r getirmek ve mısralaroJıtl' 
bu mektebe devam etmişti. Sa· sik değildi. Sultan Hami din her 1 !ardan ve Başvekil Pş. nın bu p ~Rİ~, l9 !"-·A· - Fransa: Halk ~rkası p~o.gramını te.ınh lamış oldufıı mütaleasmı oku- mak suretlle izaha çalrşınışttl'· 
raydaki mektebin muallimlerini şeyi bilmek ve bütün kuvvetleri münasebetle geçenlerde vaki 0 • nın şımalınde~ me?sucat fabn· ederek ırat et~~ğı_.nutu~ta, b~ muş. ve esk:l yazıların lehçe _,ı,ıı 
bizzat Sultan Hamit intihap e- sarayda toplamak siyaseti bu lım beyanatından bahsettikten ı kaları amelesı grevınd~n b?hse~ fırkanın her turlu ce~n suretılv~ zinnre takstmatr_ru anlatarak Süleyman Şevket B~>:,;ı 
edrdi. hali teşvik ve teşci ediyor, di- sonra her ki hükiimetin de s;m. den gazeteler .amelem~ .ışlerı hallere ~le!'htar oldugunu be-· divan ve halle edebıyatı hakkın- sonra Hıfzı Tevfik, Atıı"". 

Abdülhamidin Arnavutlara ol ğer taraftan da bunların uluorta diye kadar iyi gecinmek niy.,tin başına avdetlen hareketının de· yan etmıştır. . 
1 

da .beyanatta bulunmuştur. Hamdi, Hilmi, Sedat Be~ 
dukça itimadı ve bunların şeca- hareketleri Sultan Hami din veh de olduklarını izhar ettiklerini 1 vam etmekte olduklarını yaz· Açlık grevı · Divan edebiyatı ile tekke ııi- divan edebiyatı lehinde, aıevııi' 
at ve cesaretine dair bir kanaati mini ve bu siyasete irtibatını onun için bir sergüzeşte mghal' maktadır. GRA~~T~ •. 19 A.A_. - ~ra- irleri anıemdald farkları, su de fikirlerini söylemişler. tir, 
vardı. Sarayın ve şahilı hlimayu çoğaltıyordu. Bu hal yaı .. ız İs- verilmiyeceğini ilave ediyor. Mesai nazırı bugün serbest !arından ıkı kişıye tertıp edılen san'atldrlan ve halk edebiyatı san Bey, divan edebiyatı t~ 
r .. n muhafazasında bunlara ve tanbula münhasır değildi. Vita- La B 1 . b 1 hak sendikalarla patron sendikaları cezaya karşı protesto makamın nı birer birer teşrih ederek bun- satı etrafında izahat vere 
boşnaklara büyük bir mevki ve- yetlerde valiler ve bir çok me- k d C u ~ar~ A~ mese e hafl mümessilleri kabul edecektir. da ~lmak üzre bura hapiı8;'1esln !arın ınlirat edilen edebiyat ile şiddetle alkışlanmıştır. · 
rilmişti. Bunlar her türlü iltifat murlar, memaliki ecnebiyede rı~ ad emıy~k b l~am ma. : i Meçhul askerin mezarında dekı mevkuflar a~lık gTev~ Y8;P- mevcut aıikaıarmı ve bunlara Gece saat 21 de celseye fil' 
ve nimete nail idiler, hatta mem sefirler ve sefarethane mensu- mm e u:!'.a.:. u :.ınması ıtmı- maktadırlar. 4 gundenben hıç- müsten.iden müdellel bir edebi- hayet verilmiştir """ 
lekelerindeki akraba ve ehibba- bini de bu şebekeye dahil idi· ".~ .. m .. mucıp ır şey olduğunu PARİS, 19 A.A. - Kıra! Fe- bir şey yememişlerdir. Hususi · ~ 
lan bile bunlar yüzünden pek !er, Yıldız sarayı kah mektup· soyluyor. ysal mechul askenn kabrine bir bir hakim tahkikat icrasına me- Emniyet istiyorıı1 
müreffeh geçinirler ve bir çoğu la, kah açık veya şifreli telgraf . IA.!3u!-;~e: ."Kilrt meselesi- Ç_elenk koymuştur. mur edilmiştir. 
tabiri amiyanesile hlikumete ka la taıranın ve memaliki ecnebi- nın Turkıyı: ıle Iranın arasını 
fa tutarlardı. Abdülhamit bu su yenin halinden de haberdar olur açacak yerde şimdiye kadar bun 
retle Arnavutlukta kendine sa· du. !arı birleştiren dostluk yolunda 
dık ve her emrini infaza hazır Saraya gelip (arzı ubudiyet) ~etin bir könrü olmasını temen

Tevfik Fikret günü --
\ (Baıtı birinci sahifede) 

bir teşkil.at tesia etmiş olduğu- etmek sadakat icabı olduğu gi- nı edelim.,.. diyor. 
nu zannederdi. bi Sadırazam ve Nazırlar için 

- Büyük Tevfik Fikrctin ha
tırasını tebcil için toplanan bu 
cemiyette hem memnunen, hem 
mahzunen bulunuyorum. Mem· 
nuniyetiın münevverlerimiz ta· 
rafından yegAne bir kıymeti ede 
biyenin takdir edilmekte oldu
ğuna şahit olduğum içindir, 
mahzuniyı:tim i.e o nadirei ke
malipn ziyamı düşünmekten 
münbais blr emri vakidir." 

( Ba~r . Birinci sahifede ) 
arasında cereyan edecek siyasi t~ 
ve müzakereler için zemin ihı~r ttW 
miş olacağı vt: tarafeynin hüsn~ 
tile müzmin hudut işinin ikı rıı t 
ketin yiıksek menafiine muvafı';.ı,t 
şekilde halledilmesi zamanı y3 
mış olduğu temin edilmektedir· r 

Muhafaza teşkilatında ikinci bir vazife bir mecburiyet idi. nurdu. Şeyh Cemaleddin Afga
fırkaya dahil olan Arap ve Türk Sadrazam cumartesi ve salı ni, Şeyh Cevat, Maskat Emiri 
taburları, Söğütlü suvarileri da- günleri Nazırlar da Pazartesi Seyit Fazlı Paşa ve saire bunlar 
hi vardı; ancak bunlar ne Arna ve Perşembe günleri saraya ge- dandır. Abdülhamit bu siyaset 
vut!ar kadar kearetli, ne de on· lirler, merasim dairesinin üst sayesinde o adamların bulua
lar derecesinde nüfuzlu değil i- katında kendilerine mahsus oda duklan mahaller ahalisinin is- 1 ı;ı;",,,;·ıı 
diler. da bir müddet oturduktan ve ticlllbı kuli1buna muvaffak oldu 'ı 

"' "' "' "selamı şahane ile taltif olun- ğu kanaatinde idi. 
Sultan Hamit kuvvetli bir duktan" ve yemek yedikten son Sarayın devamlı ziyaretiçle- , Müteakiben Halit Ziya Bey 

kürsüye gelerek ylrmi sene ııet
ren Fikretle vkadaılıfmı an
lattı. Ve dedi kf : 

merkeziyetçi idi. Mülki as- ra avdet ederlerdi. Nazırların rinden bir kısmını da sefaret 
keri, siyasi, dini ve içtimai bil· geldiklerini mabeyinci beyler başterclimauları teşkil ederdi. 
tün mesaili Yıldızda toplamış- ya şifahen ya tahriren arzeder- Bunların iki mercii vardı: Ter- 1 
tı. İstibdat idaresinin icabatı ta ler, iltifatı şahaneye yir..e bun- cli.m_an Paşa, ~aşka tip, Abdillha 1 

biiyesinden olan bu sistem Sait !ar vasıta olurlardı. Nazırların mıdın merkezıyet sıyaseti yal- "Fikreti İzı;ıirden İstanbula 
Paşanın eseri himmetidir. Ma· kabul olundukları pek enderi- nız um~ ?ahiliyede değil, U· - geldikten iki sene sonra tanı· 
beyin başkatipliği zamanında di. Sadrazam de ancak mühim ~:X:.~ harıcıyede de hüklim sür- Baride açıl•c•lı •ergini• krold•I (X) tıar•tll fJ•r dım. Geoit omuzlan, kuvvetli 

ı Sait Paşa Sultan Hamitli bu yo- bir iş olursa kabul edilirdi. du~unden sefaretl~r Yıldız sara 1llr#ı /HIVlgonudur. kemikleri, pulit gibi. vücudu, 
la sevketmişti. Sait Paşa kudre Hulasa memuriyette olsun ma yr ıle bazan ~<?bılllıden fazla ~e- it ı • • bi parlak tıaliyl!Iİ ve nurlu gösle-
ti ilmiye ve kalemiye sahibi ve zul bulunsun pek çok kimaelerı mas. ederlerdı: :eb~alarına nış: a ya s e rgı s 1 ne z rile Fikreti ilk defa hayranlıkla 
sonderece cerbezeli olduğundan için arasıra saraya gitmek bir al şan ~stemek gıbı adı ve ehe~t 9eyrettim. Ona aan'atk!r ruhu 
Sultan Hamidi bu tarzı idareye det olmuştu. Saraya kimlerin yetsız.şeyler~~. tatunw;_d~ dıp de ıoştı• rak edı• yoruz .. babıuım.dan intikal etmiştir. Mü 
sevke muvaffak olmuştur. Niha geldiğinden, ne istediklerinden 1c;ıması mesaılınm en mu?~e- zehhep bir cilt içinde, gayet kıy-
yet iş o hale gelmiştir ki dev- Hünkar haberdar edilir idi. Bun. nne varmcıya kad~r her 1§! Yıl metli bir Şehnameyi bana göste 
let mesailinin tamamen saray- !arın kimine bir sel3m, kimine drz kanalından .. geçır~k adet rirken, onu babasmden aldığını 
dan geçmesini, sarayda itti13ma bir atiye, kimine niyazı dairesin o~u~tu. A A~ulhaı:ııt bunları s anayı· Birıı· ğı· s ergı· ye ı· ştı• rak söyledi. Koskadaki mutavazi e . 
vasıl olmadan hiç bir kararın it de bir cevap verilir, bazısına bir husnu tel~.kkı ederdt. vinde gecelerce, Fikretle konu-
tihaz edilememesini Sultan Ha- hususi hizmet ve vazife, bazıla- Baştercwna?l~rın sefaretlere h ı l d şur dertleşirdik." 
mit adeta bir umde olarak ka- rına yine hususi mahiyette emir ve tebealara aıt ışten ma~da hu i cin azır an maıtta ır. 
bul etmiştir. Artık her iş saray· ler tebliğ olunurdu. Bu suretle sasat ha~ınd~ ve me:oela şahı~ , Hüseyin R_ahmi B. çok uzun 
dan geçecek, hec şey sarayda Padişah ta, maiyeti de bila fası 1~?na mutea~!ık mesaıld~ ~e hu 6 eyllllden 21 eylule kadarı İtalya·aa ıSarı& tesıs edılen sU~n kıymetlı hatıralarını nak-
karar kılacak, herkes sarayı mel la meşgul olup dururlardı. Yıl- kumdara muracaat ve ı~ır~- devam etmek üzre İtalyada sergiye Milli Sanayi Birliği de !~~~en s~ıu:a alkışlar arasrnda 
ce tanıyacaktı. Bundan dolayı- dız sarayının faaliyetsiz geçen matta bulund~la_rı '."~kı ıdı. Birinci Bari Şark sanayi sergi-• davet edilmiştir. kursuden ındt. 

1 dır ki her gün Yıldızın kapısın- günü yoktu. Kı>;JI!arda fazlaca b~atta ~-eşrutıyetın ılan~nd~ I si açılacaktır. Sergi Akdeniz Sergi 6 eyllllde açılacaktır. Müteakıben Rüşen Eşref B. 
ı d . . !ar y ld l tak .. t t db" l . lın ır kaç gun sonra ufak elçılerın 1 . d k" .. M"llA S . B" l" •. T.. .. İ an gıren ınsan , ı ız te · ayyu e ır en a an cu- _ b .. kul"" k b . , . . memleketlerı arasın a ı muna· ı ı anayı ır ıgı utun n· kürsüye gelerek Fikretle Aşiyan 

grafhane ve postahanesinden ma günleri müstesna olmak üze aen .~ H:::~ a:l'. ettıgı ~Hr . sebatı ticariyenin inkişafına hız hisarı muamelatı ile, Eskişehir da yaptığı müliikatı okudu. Ru
geçen telgraf ve mektuplar sa- re eyyamı adiyede Beşiktaştan pa~ ıçın b . ra a~z; takdım met etmek maksadile açılmak- lüle taşlan mamulatı, ti.irk ha· şen Eşref B. bu yazısında Boğa-

• yılamıyacak derecede idi. Sadı- Yıldıza uzanan Serencebey yo- em.ıJ v.~ '.1 _arıza a ırazama tadır. lrları, ipekçilik, çinicilik ve Bur zm asude bir köşeıind~ ömrü-
razam ve nazırlardan tutunuz · kuşu bir karıncalık gibi durma- ~~nderbazı mılarştı. Esa1sen bu~ Sergiyi Türklerin de ziyare- sa havlrcılığı teşhir etmek sure nün son demlerini yaşadığı A~•-
<l d · 1 · ·· · kA d · 1 d. ıçın e ı ı ve stanbuldakı 1 ·ı · · · ak d k · ;r a aıre enn mumeyyız ve a- an ış er ı. .. . ha . b" h"' tini temin maksadile bir seya- tı e sergıye ıştır e ece tır. yanı tasvir ediyordu Ruşen Et-
tiplerine, mahalle muhtar ve Abdülhamidin bir de "daimi' ruesaı .ru. nıl'.e ce 1 uma yun- hat tert edilmiştir Seyahat Birlik heyeti idaresinden ref B di ordu ki. · 

, ımanılarına kadar herkesin Yıl misafirleri,, vardı. Bunlar mem dan. atıyeı senıye namı ~!tında ~t · s · · Mustafa Hayri Bey malları · y · 
, dızda gelip ziyaret ettiği bir o- leketin muhtelif kıt'alarından avaıt alırl.ardı_. ~eb~aya nışan al Stellal d .1talya ~=cak emıra~s hamilen 28 ağustoııta Bariye ha "Fikretin Aşıyanındaki yük.-

da, tutunduğu bir el, istinat et- celbolunmuş . Kürt rüesası, A- ~~ key~ıye_tını.n ~U: arat.ık hay ~af:r ~ e yk~J?; ve 
1 

reket edecektir. ııek zevk ve ualet te kıymetli 
tigi bir hami vardı. İnsanlar me rap uleması gibi insanlardL Bun lı karlı bır tı~aret ışı halıne so- a a surece 

1
: • Merasime iştirak için de Bir- bir eserdir." Ruşen Eşref B. hi-

muriyetlerile değil, hamilerinin !arın bir kısmı (misafir hanei kulduğu da nyaııet ?lunurdıı: İtalya~ zıyaret . edil~ek liğm ikinci reisi Khım Ziya be ı · h anı bitird" 
ismile kendilerini tanrtmışlardı. hümayun) denilen ve az çolt . Yukarda da yazdı~~ veçhil.e başlıca şehırle~ ~enedik, Mda- Bey gidecektir. ta s ru. e~c a ı. . 
Bunlara mabeyinde filan beyin, bir imarethane demek olan dai- vılaye~ler ve mem~li~ı ec~ebı- no, ~oma, Bandir. İstan.buldan Birlik Kazım Zıya Beye ikin İsmaıl Muştak B. tekrar ktir 
filan Paşanın adamı derlerdL rede otururlardı. Yemekleri sa- yede~ı. sefa!"~tlerımız bırçok 2~ agustosta hareket edılecek- ci bir vuife de tevdi etmiştir. süye gelerek Flkretin meşhur 
Sadırazamların ve Nazırların ray mutfağından gider, hazinei mesaılı Ba~ralide? e_vve~ saraya tır. Bu vazife derdesti teşekkül "sis" ınanzuınuhU okudu ve al-

da böyle hamileri vardı. Bir Sa- hassadan kendilerine maaş veri arz~de~lerdı .. Da_ıreı kıtabette Seyahate iştirak için vapur olan Milli Sanayi Bankası hak- kışlandı. 
dıra?.amdan bahsolunur~en " ..... lir, çocukta:1 me_k~~pl~rde mcc- 1 valilenn, sefırl~nn, ~and~= v~ ~ende ~~iJ?-ci mevki .. 3~, .~· kında tetkikat yapması.~ır. Kl- İhtifale vakit samimi bir 
Paşanın adamıdır., denılmek a- canen tahsıl ettınlırdı. Bunla- lar~, resmen hır yazıfe .ıle gon kıncı mevki ıçın 300, uçuncu zım Z1ya Bey İtalya muessesa- geç 
yrp bir :ıey değilidi. Bu tarzı si- rın daha meriyülhatır olanları- denlen zevatın şıfrelen vardı. mevki için 230 lira ücret kabul tı ile bu Bankanın teşekkülü tazim havası içinde nihayet ve-
vavt kendiliı!inden son derece na hususi konaklar tahsis olu- (Bitmedi) edlmistir. • hakkında temas edece!<tir. ril<li 

Hi.lsre·ı B. Yalovadan avd~ 
tikten oonra İran maslfr..ıtg di' 
Sait Hanla görüşmesi muhterıı•!;J, 

Müstakt.el anlaşma i~in bll . 
katın husu.;i bir eltc!nmiyeti :ı.~il 
dutu aöylenmclrtedir. 

--~· ... ·-·· .. ··~· .. ---
Rapor hazırlanıyor~ 

Ankara 19 (Telefonla) - ·" p 
lLınun topraklarını tetkike gid'Ô'; 
tıoat vekaleti kimya şefi Kerim ,/Jll 
Bey seyahatinden dönmüştiJr. 
!ete vercceti raporu hazırlıyor· 

Komünistler . .,;;ı 
İzmir. J 9 - Buradaki komu j,.ıl 

lcrin ilk tahkikatı bitıni,tir . h~.;;, 
dalrilerle tahkika.Uarı birlcştır• 
Ü•re ora}"a gönderileceklerdir 

Temdit edildi ııı 
Eczacıların 15 ağusto$111• 'f< 

hayet bulan kayit müdd~ı~if 
ağustosa kadar temdit ed• ·ııtı' 
tir. Bu müddet zarfında ı:~)'İ' 
odaama müracaat ederek eı;ıl 
muamelesini yaptırnııyaJl ıcıııııl 
cılar hakkında muamele• 
niye yapılacaktır. 

Kağnı yerine . ~ 
Ankara vilayeti hususi ida«;' ~ 

lülerimizi kağnıdan kurtarmda~ ıflll 
sadilc dört tekerlekli arabalar ~ut"' 
bayaasına karar vermİ'Ş ve bı.Jef1 s~' 
ta. bir münakaoa açmıştı. Gi t•~· 
münakua müddeti bitmi~.., • 
çıkmam11tır. kti :~ 

Arabaların tedarik ve v~ .,ı 1\ • 
ru ile köylülerimize verilebılmrr!i' el 
pazarlıkla utın alınmaıı takıl ' 
miştir. 

1 ••••• 1 -----

latifa etti rd•'~ 
MADRİD, 19 A.A. - ıeıa: 

ye nazırı M. Argueııes,d~a)'ıfl. 
run sukutunun devanı! 0 istif• 
le çıkan buhran üzerıııe 
etmiıtir. - • 

, ·uerı 
Papalık müıne•11 

19 
fı. 

C1TE de V ATİC~!'1 d!iflf': 
A. - Papalık nıah.afıl~·ror~ 
nm mühim şehirlenn~ 1

; ,,
sül tayinine dair o.-nıe" 
etmektedir. 
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MiLLiYET 1,,. 

Yeni lstanbul teskilitı takarrür etti il .. 
------------------------~--------------------------------~-=-=--~ 

Ytliigette 

Para tevzii 

Yarın Eyip şube~i 
te,rziata başlıyor 

BaşkAtipler bundnn 
böyle nasıl ve ne 

Yeni teşkilat Mısırlılar .. 

Zabıtai Belediyenin Y alovaya büyük bir 
vaziyeti takarrür etti rağbet gösteriyorlar 

TeşkilAt bir eylOlde Dün Yalovaya 5 mil- t 

M•lıll•melfrde 

Dayak! 

Dön icrada bir 
tetkik yapıldı 

Emanette 

Çare bumu? 

!
Sokaklar halkın hesa 
hına mı vapılacak? 

başhyaoaktır. yoner Mısırlı gitti 
Vlliyetle Emanetin tevhidi Seyrisefr.inln İstanbul İsken Bir mahallebicf polis- Yeni Belediye ve Ema 

ile beraber 1 eylillden itibaren deriye hattı çok rağbet görmek ten dayak yediğini net kanununun bir 
suretle seçilecek? :zabitai belediyenin de polise ili tedlr. Bu münasebetle, son bir • • • dd . 
Yar 1• 1. k mı·syonu u- vesi sureti kat'iyede takarrür et sene zarfında mütemadi meaai ıddıa etti. ma esı 

m ma u ın o ·ı A ban h' 1 · d • t ·· ·· Uıni b' · · ktır Bu miştir ı e vrupa yo şe ır en ere Bayazıtta, Parmak kapıda Asrı stanbulun hemen butun sokakları 
"n Akır ıçtıma ya~aca ' up B h ta dün müdürler ara cesino golen Yalova ve kaplıca- muhallebici dükklnı aahibi Ali Ef. harap bir haldedir. Halbuki Emanet 

saray şubesıne mens U us~s 1m tır !arı Mısırlılara tanıtılmııtr qiln Müddeiumumilijje müracaat e- bütçeıi bu sokakların ancak onda bi- ' 
ara tevziatmm arkasıalma- sında bir ıçtlma yapı iŞ ' 'li M 

1 
la . . . . ' deNk Gedikpaıa Polis mcvkiinde ko- rini tamir ettirebilecek vaziyette oldu 

ktır. Yarından itibaren Eyip İçtimada polis kadros~a 1 ısır. 1 • r yaz ~·~81';1~~ ı(ır- ..ı..r muavini HulQsi Ef. tarafından tun.dan Emanet yolların tamiri için 
. besine mensu olanlara tev- ve olunacak zabitai beledıye ~- mek ıçın en .~uııaı_t u . u arı dllvlUdütünü iddia etmiıtlr. . yem bi~ çare ~ulmuştur. .. . 

ta b 
1 

kp . t iat iki d d ki memurların pohs İstanbulda böyle hır yenn mev- Ali Ef. nln anlattığına göre polıı Yem beledıye kanununa gore bır 
~-ş anac~ tır • evz roııwı a . sureti tevzii görü- cudiyetinden pek menuıun ol• memurları evvellri gün muhallebici ıemtin _halkı kendi so_kaklarını veya 

ta sur~ektır. • • • n;ı:e~lenne .. betle _ mutlardır. Dün Yalovaya mev- dUldrlnına gelerek miltterileri .ceb- aemtl~rınde her han~ı tesısatı yap-
İhaaıyat müdürü ıulmüştür. Bu munase po · i · k Ü re bet Mısırlı ren karakola götürmek iıteınııter. nıak ısterlerae bu muracaatları ka-

Vilayetle Emanetin tevhidi lls kadrosu da tetkik olunmut- •ır;: geçı~e . ~ Ali Ef. sebebini sormuı. Polia me- bul edilir ve belediye yolu yaparak 
erin 'h . "d" .. olacak tur mı yon~r gı~_ıştır. . murları dökklnda birtakım aerbcst aarledilen parayı emlik vergileri niı-

Galata GllmrDlilniln umumi olJrBnOı&. 

Bir suiistimal ! 
e 1 saıyat mi! uru . . · • malOmata göre za Seynscfaın ularesi, yapması- kadınlar •!dutunu aöylemiıter. Son- betine ıöre tahıil eder. 

, . yııayet umumı ~lısı h:8f Aldıgınu.z 
1 1 e _ nı düşündüfü Mısır - İstanbul ra da i9'ff ılrerek mlltterileri ve be- Bu maddeye ıöre sokaklarını ta- C J ~ ( " " ~ " d b • k 'i 

~bı Zühtü Bey Şehır ~liıl bitatl belediye met?ur an y seyahatinin istihzaratmı bitir- raberindekl kadınlan alıp karakola mir ettirmek iıtiyenler yapılacak maı _,a a La , Ufl) rugtııı e ı r oms " 
tıhabma kadar bao.kitabetı ve- 10.lden itibaren polis merkıezle- k .. di İdare b h t . ın· ıöttınııiltlcc. Ali Ef. muhalefet et- rafları kabul ettiklerine dair bir taah- d J 
1 '1 , _,_,_ .... r Bun• me UZre r, U a lÇ -L ... _.,, --.; hllt d' •) bo k yo :>- o a ] • 0 ? eten idare edecektir. riııe tevzı oıunaca&UPuı. . . . h. ed - ,_ Bwuın üzerine ken- sene• verırene emanet zu IlCU ne .O ar çevırmış 
Bund h' meclhl lar da polis elbisesi giyecekler- en ıyı bır vapurunu ta 115 e- dı.t de lııaıalrola enkedilerek orada sokakları yapmaıta mecbur olacaktır. • .[. 
. an ~nra şe ır İD cektir. MıııırWarm memleketi- dayak atJlnua. Ali~· diyor ld: Emanet, tamir edilecek sokaklar B 

h başkatıbı aza tarafından dlr. . ka mizi görmek için bir vesile olan - Ju clilrlıııtn bir ticaretıtlhtır. için bu maddenin fehrimizdeki tatbik eyannameler üzerinde tahrifat .• 
apla seçilecektir. Seyrii..Eerin ıpli ~~o- bu seyahate fazla rağbet gösı.- Oraya her nevi adamlar celeblllr. kabiliyetini tetkike batlamıştır. Galata gümrüg'ünde bir komiı ne"---.. -· Nı,,...ı -A-

Tarik bedeli Seyrllııefer depo se 1 • k ti .. 1 . edilmek Nitekim polia -ıırlarr da düne Ei • • k """J<•-....... 1 - ~-
. İdarei huıuaiye h&ll tarik bedeli lunmaktadır. Ancak kadrosu ve receklen uvve e um tı kadu geliyorlardı. Ben, gelea mllf- er 1fl yapamıyaca sa y~u ile muavininin öte.den- sormuş. Ylapılan tetkikat neti• 
Vertııiyen hammallat hakkında ta- ldlltı aynen ipka edilmekte- tod.lr', te~ ~ oldutunu, ne mabatla Numarotaj itinin bu ay nihayetin- ben yapmakta oldukları hır su- ceııinde bu beyannamenin mlıırlfl 

bata batlanmamıttrr. tef 1ar da poliı elbise Diğer taraftan Yalovada ya- celdlt"';' taltkika qMm11r depim .. de bitmem lhımıetmektedir. Fakat iistimal meydana çıkarılmıştır. edildiği anlqılmlftır Şimdi 
Buntann adrealeri muayyen olma dlr .. Bu mem~ yrllııef« 1- plan büyük yüzme havuzu cu- Buııun. içill bana dayak atmala da bllJÜllldl vuiyete naza~an bu. itin bu Perapaias otelinin Danyal ia- k mi lamı --'~rtı»-

lından idarei huaualye h•mınal - si gıyecelı:ler ııe ma günü açılacaktır Kapl.ıcal.r klmMlll.ll bükı )'Oktur. .. mtlcldet nrfında bitemıyeceğı anla- . d b' k . rdır 0 ıyoncu a..... •• V'a'o 
Yetine bir tezkere yapmıt Ye hana- prednl tlflYBcaklardır. . d .. ' • Ali 9f. nin ıl~cti üzerine uıu- !'lmıttrr. mın e ~r omuryoncuau ~a • dikleri bütün beyannameı. 

. ın iıimlerinl muhteYI tık lı.t9 PoliH ilhak olunacak memur da ınpııı o,Unulenn sınemanm ı .. tahldka~ ~tır. • • Mü_tea_hhidin ıöıterdiil aebeplerin Bu komısy~ncu evv_el~e gümrllk kik edilmektedir. Şimdl)"8 bcs.! 
ıı_uıtır. İdaroi huamlye bu. U. lamı gene belediye 1t1erinde ça- hazırlılı:larına !'!°f' rnıştır. lora dairelerinin teftiti kanunı bir kıymeti otmadı_iı ~~- le~e yaptıgı fena hır ışt~ dola- ı dört tane tahrif edilmit be1N11llWI 

~rtnde tetkikat yapacak tarik bede lme1an mukamırdir. yal- y } ~k • illlddi"-' muarinlerinden lıraa mukavelenam~ fcahedılerek ııın yı ıı yapmaktan menedılen bir 1 
verınek iatemlyen hanımallar yol ~ iden oı.ctktır· . Uilail em l:l l Hayreddin, Mııhlla, Abdun.ım.n devamı başJ.;'!!na ihale olunacaktır. adamı da maiyet memunı oltrıalı: me mıııyduıa çıkanlmıftır. Bun-
tına teYkedileceklerdir. ruz ıdare blkar e 1 ___ 1_1_1__ Seref, aıdftn, Rarıp, Halda B.- Liion ıulan kullanmaktadır larda ayn ayn 1000 lira U. 2 

• Yeni ym~ S hf 1 1 ferden mUre!rbf altı ldfllllr '* ile- Bazı liğnn ıularmm bostan- .. · • lira araımda tahrifat yapdm'I" 
Gelecek ...,.ah(ar Yeni kaymakamlar da birey- a p er ne ne zaman yet tarafından ıeftiıat ,.....lı lan s lam k. . krt ld • E- Geçen gun bu komıayoncu tır. 

ae,,, • "··l calf.. malBmdıır u a ıçın a ı ıgı Gal .. .. ... b ki 'bi La 1 
b 1:-o~antik vapuru ile ~~afta 16.lden itibaren ıte ~ ıyı iade edilecek? Bu tcfdtat ikmal edil k Uıere· manetçe haber alınmıştır. Ema fü Beata g~nı~ "· ti. • t- B 'latimal 
~~ze 4oo aeyy.ah ıeı:;:;;;· ele lardır. _ Gayri mübadiller cemiyeti tara- ~ir. Ay batrnda MUddeiu':umililrçe net bu gibi bostancıları cezalan [ . _ye :vızesı ve ııaıresı 1~ • u ~~1 ve beyınnMM 

ı. JYa vapuru ile ~ . in f.e_ Maamafih asıllar 0 vakte ki fmdan irattan tahıll edilerek ıayri ıcna dairelerinin toltifine batlanacak dırmakla beraber sebzeleri de edılmış hır beyanname getırmış. 1 tahnfi ıple Perapaliı otelJ mtl-
ğlu ;~nyah s7y ar ~~ırlan- _ dar tayin edllemezlenıe belediye mübadillere tevsi edilmekte ohın vaıl trr. imhaya karar vermiştir Lutfü Bey, bu beyannamenin eescsealnin de allkadar olup ol.o 
ı.ta':ı. a ' oteller e yer mUdllrlerlnin kısa bir müddet yet edilmiş Yunan emllkiain birkaç Muhakeme edilecekler Ga d t · şeklinden şüphe ederek muaye- madıfı arqtırlmtktadır. 

t
r. 1 rl ltarrerdır güne kadar aııhabrna iadcel tekarrUr ı mir E r en par 1 • ı 
yi bir aeyahat vek!let etm~ e mu • etmiştir. Maamafih he11tız bu hueu.. • ml~k ve Eytam Bankaaı?da Emanet şehrimize gelecek MB I"' 1 Poll t 

l'rabzon'da Necmiiti spor kulilj.- Beşiktaş po~s merkezi Beşiktaş ta gayri mübadiller cemiyetine bir 1- W eyt.:,~\r't ~ı.'°talardan tıç bin !ıra- olan Romenler şerefine perşem ar 1 &fJ il fJ 
ne mens~p gençlerden ::•:t· bt~ kaymakamlıgma tahals olun- ııar vaki olmuı değildir. Cemiyet lıe- :ı::dırma:ı. mı.,.:rı aahte =la~la be akşamı Taksimde bir garden l\'lttza{'fıer Bey Sarhoşun intiharı 
· İsmaıl, ve Mehmet Yer muştur. ntız iratları tahsil etmektedir. Şimdi- H . znun. 0 . ar a? . 

klctterile Trabzondan. hareket ede- e kadar bu emlAkten 200 bm lira 1- azım, Bahaettın, Demır Alı, ~mı, partı verecektır. Galatada soa derece sarh"I olaıl 
~ Gümüşhane, Erzıncan, Slvaa, İb h' Tali Bey ~at tahsil edllmi! ve müstahak olan Hançer Klzım ve Kemal Efendilerin Du"n Yalovaya gı'derek İranlı Mehmet intihar kaedile ıuatalı 
Yseri, Kırşehir. Ankara, Eaklte- ra ım rı:ayri milbadWere tevsi olunmuttur. ~kmlldlderilumul mlll!ı'ı':~ llliumu Halledilern edi çakısını kamına aaplanuftn'. 

• l<ütahya Afyon Uff&k tar!klıe Deft d lık ed"-'- ....... a eme e ta epe va•vrak k"ll .. .. tÜ 
llıire va.ı1 ~1muıtard.r. Ş. U. Müfettişinin ıakin ia~r ,tr.._,_ "'~:L°!.. t,;"' :..'!'; mtıstantıklife iade edilmiftlr. ve 1 e goruş Sırbiıtanda p1man 

ı . d b" kul" • h t e ........ c-r - Vepurcuların müraca- İstanbul maarif emini Muzaffer h l 
Zmır e ır up ıza a ı yaptı"" takdirde bu emlik ya oeıai- l'ktı I b h• ı-~ m"--v er er 

S t · d bir tu •• "' u. lllJ IJ •••«JTJ t' ' t d'kl ' B. diın aabah Yalovaya gitmittir. E- ....., 
. eyyah celbi için smır e - Birinci U. mlifettİf İbrahim Tali yetle emllkhı aahipleri arMında uuer a 1 Ve IS e 1 8fl min B. Yalovada Vekille bazı mcaail s.ırbiatandan ekıpresle gcç:dı:911 

llııg ltliip açılması takarrilr etmiftlr. Bey Diyarbekirde ıu beyanatta bulun sabrt tutularak emlik aalılplerlne la- Borsada likidasyon Vapurcularla gümrük idaresi hakkında görüştükten aonra geç va- 10 bın liralık mücevheratını pldıraıl 
J:lir ,. "kiyetten anlaşı- de edilecek, yahut ta bu emllkinr bir da 340 ind 1 kit avdet etmittir. 1'."'anıız .•vulı:atl .ltont Harben .,,. .., 

,.ı muıtur: ti d H lioteai defterdarlıj!a verilerek iade Dün borsada likidaayon yapılmış- arasın senes en evve C . .. .. fıkası diln memleketlerine avdat et-
byor ki - Mardin h~'!üı an~ a? ı::t:nu!' muamelesi defterdarlık ta.rafından ya tır. satın alınan vapurları gümrük umarteaı gunu mittir. Çalınan milcevherat bulWUlll 

bir ~llı.irde Hatice Hanım namında da bir tecrilbeı 'li eilca:s;zat ka:::- pılacaktır. Defterdarlı&ın bu huıuıta Likidasyonda istikrazı dahili 4000 resmi meselesinden çıkan ihtilaf Cumarteıi günil btanbul maarif mııtır. 
"1r "'• kendisini vadi izdivaçla kan- yordu. Haço,dtecı ~ k cenupta buıtın bir llAn neşretmeıi muhtemel- tane eksikti 180 kurut deporla mu· elan."t halledilmemi,.tir mıntakaaı dahilindeki bilumum liac, 

at•L R E dan istifa e etmıyere cHr ha d'I · · "' · ıı· t ektep mUdllrl ri fen•;~ bikrini izale eden _ecep - nun • yaa. e 1 ımttır. . Vapurcular dün gümrük ida mua ım ve or a m e 
ırı· "'Yi tn!iddeiumumilii!e tıkAyet et- kalmıttı. b vUz Düyunu muvahhıdcden 3500 tane fevkalade bir içtima yapacaklardır. 

Tutuldu! 
Çemberlitaıta bir aıeylwMde .,. 

kad&fı Vefalı Feyalyl blçalı:la alır 
surette yaralayıp kaçan tanınımt -
bıkalılardan yU.cU keelk Klmll, poU. 
ter tarafmdan ltaraıümrükte bir kalı 
vede yakalanmtttır. Merlı:um haldaıı 
da1d tahkikat ikmal cdlldllrten _.. 
Adliyeye verilecektir. 

1!tir. ~ Efe eli bir mahalle Suriye hudutla~ı?da azı teca - H. Fı ,L ekaiktl. 325 kurut reporla mubayaa resine müracaatla bu resmin a- Bu toplantıda eylıll devreıi mezuni-
~Ulıtarın:~e~erdf<Ti ~mühaberle bat- (ere intiı:ar olunabıü~ırl. k f tedbir c, • Fn811lnd• edildi lınmaması Jazımgeldiğini ve 340 yet imtihanları mevzuu bahsolacalı:-

hir b Bil tün bu tecav z ere ar ı İkr · r d · tunda 160 · d k k kah t 
Yerde evlenmiş imlf. Eaaıen bunların arka· Esnaf Cemiyetleri ve anuye ı emır yo n senesın e çı an anunun ma ır. 

b . Ankarada bira lannler adlınmıha1~ır~rasından gidecek lıimae t1ane .. ~kaidakti. 2 kurirukıedilotUzdipara repor ine de şümulü olduğunu bildir- Muallimler İçin İnzibati 
""' A karada a fırka a p.,.asa n teda · · 1 rdi db" 1 n~a ~onti fabrikasınm n oimadıj!ı görillecektlr. " Aralan çimentodan 130 tane ek- rruş e r. te ır er 

ttn.ıa•t.tırdiği bira fabrikası pek ya· Halk huzur ve sUkQna ~uh~ç, Esnaf cemiyetlerinin yeni fırkaya sikti. 8 kuruş r porla mubayaa edil- Rıht • k t" • k 'ki • Maarif miıdilriyetine bildirildlll-
ıkınaı edilecektir. asayişin kıymetini takdir etmıf, hukQ girmek için müracaat ettikleri yazıl- di. _un şı~ e ~~un e Si . en. ne nazaran ilk mektepte muallimlik 
Bugün toplanılıyor metin kendilerine karş~ ola? alikaaı- nııttı. in-=•:- liraaı . Soylendığ_ıne _gore Rıhtım şırketı etmekte aczi üç defa teftit raporile 

, .. ~Uhtclit ··b d ı komisyonu bu- nı filen görmekte hergUn bır tllrlll Bu hususta C.H.F. müfettiti Hak- KlllA . . . teoısatını asrıleştırmez ve mukavele· sabit olan ilk mektep muallimleri te-
,un b· mu a e e . . tın ktedir Dlln borsada lngılız lıraaı 1033 na esind h ti . ı;ı ır heyeti umumiye içtimaı ya- .-efah esbabına ıntızar e e · kı Şinasi f.aşa demektedir ki: ku . 1 k 1034 k m ~ mu a~rer tar ara rıayet kaüde sevkedllecektir. 
taktır. . Bu sefer gerek Haçoya gerek Ora- - Böy e bir şeyden haberim yok. ruşta açıllll:':§ ve bır ara ı u etmezse şırket Hukılmet tarafından Bir mektep ve sınıfta inzibatı te-

a llu içtimade reis komisyon büro- mardaki şeyh Barzan akınına ve da- Esas011 böyle bir şey dt mevzuubahs ~uıa kadar yukaeldfktcn sonra 1032 satın. alınacaktır. min etmediği için iki defa başka mek
. tının bir hafı f daki faaliyetle- ha evvel Kör HUseyin oğulları akını· olamaz Çünkü blok hjllinde kimse uru' on parada kapanmıttır. Şırketin rıhtım üzerinde bulunan tebe tahvil edilen Orta mektep mu
~~· llluharrer:tl~ ~~yeti umumiye na karşı köylü ve aıiretle~n miiael- Fırkay~ mukayyet dei;ildir. Şahıslar am~ıret .. 8•98 Altın 919 kuruştan mu- v_inç~eri eski si~tem .. b~har makinele- allimleri en son nakledildiği mektep 
·ıa~•ahederek karar alacaktır.Bu içti tih müdafaa ve ~ukave'?etı .vehkı~a~- da serbeıtir. lıtedikleri fırkaya gire- 0~. gormüıtür. hh.d dun 103 ku- r;ı~ ışlker. yak~ıle h,u~~mct bunların te de idareıizllti ve aczi anlaşılırsa 

a Ankara 't'IH sinin meri- t mıza hizmetten umumıyetın a eti bilirler uyunu muva ı e e e trı le ışletılmesı ıçın şırket nez- tekaüt edileceklerdir. 
'tt tarihinin t~s~itin~~':..uhtemeldir. r~hiyesini tamamile cihana göstermit . * * • ruş on parada açmış 104 on parada d~nde ~eşebb!iııatta bulunmuş ve hiç Tayin edil.Xj!i vazifeye mazeret-

s" • t' ti " kapamıştır. bır netıce çıkmamıştır. siz olarak on bet giln zarfında h •• ı._ 
Unnet cemıye l r. "Muhterem Elendinıı B d b .,..,.. 

Eırar torbalan 
Balıkpazarmda Kllrfunlu ~ 

fıçılar içinde ufak beyu kıtada lOÔ 
eırar torban ıı.lunmUf: mllaadare ., 
dilmittir. KaçakvrJar baUI dellldlll. 

Çalımı amma 
Sabıkalı Cemile ı bir kadmuı ım. 

cağında bulunan çocufa alt 1 Jılah., 
mııdlye altını ile 1 mln.ıt mal'lhlıı 
çal.....,da yakalarımqtır.. 

328 liral Ji
1
· • • • - • • Nurullah Eaat Bey . . un an aşka antrepolarda eşya mıyan muallimler istifa •tmi• addedl-

ıg rnayeı Etfal cemıyetı, 21 ''azı'yet l)'l Serbeıt Cilmlıuriyet Fırka11na il- ıatıflne mahsus elevatörler yoktur. lecelrtir. "' • 2 mantaroı Bandırmalı Valıdetda 
Ustos b .. Ü K 1 n tihak ettiğimden veya edeceğimden Batvekil İamet pqa hazretlerine R ht · k · b k Efendinin 335 llrasrnı r••-- ........ 

1 perşem e gun a e - ı.. h k " ı itml 1 ım şır etı u no sanları ka- Harirte muallı'mlik sıfatı' le telı'f c- -• ·-.-~ y 1 • d dolayı cemiyeti umumiyei belediye a at verme üzre • a ovaya g ı " ' muıtur. 
e . Urdunda yapacağı sünnet Türk parası zmır ~ azalığından iıtıfa eylcdiğime müte- olan konsorsiyom icra lromitcoi reisi patma .. a y~naşmıy_or. Sebep olarak dilemiyen iffetsizliği ııabit olan mual-
.'11•ıretini 11 eylule tehir et- aranmağa başlandı dair neşriyat doiru delildir. Taıhihi Nur1;1tlah Eaat Bey dün avdet ettne- mevcut tesısatın bıle zorla masrafını limler me•lekten çıkarılacaktır. Vapurda! 

·11Ştir. ' keyfiyet buyuruhnasını rica ederim mittir. . kapattılını ileri ıürüyor. Temyl.. mahkemeal mııme,yı.t., 
Kambiyo borsasmda.ta~iillk efendim." Posta fabrikası 300 bin kitap var rinden Şerif Bey; Kadıköy.,,..,..._ 

-
'I'icaret odasında tam manasile avdet etrnıttır. Kambiyo Bonaaı Posta ve telgraf idaresinin İstan- Kütüpanelerin tevhidi iti bitmiş- da bir fenalık ıaçlrnıJı, Tıp faklllte 
- İzmirden alınan ma!Qmata M. Tahİ buldaki fabrikasının ıslahına çalıırl- tir. Kütüpanelerde 300 bin ciltten :;:il::u~edillıken kalp aelı:teelndeıı 

B · tli bir maktadır. futa kitap vardır. Müıtakillen idare " k " · · .. 'hracat ehemnuye E Uı2:un u ıı~tıma gore 1 b' Macar Sefiri dün Fabrika şimdilik tam manaıile bir edilen Darülfünun kütüpanealnde 150 yipte yanem 
u "5 surette artmış ve kam ıyo arz- imal mü-eaeai olmaktan ve poata bin c.ilt ki~p vard.'r ve İatanbulun en Eyipte Biler yokufunda H -

, lan coğalmıştır. Bu sebeple ~z- Ankaradan geldi telıraf levazımını harice muhtaç 0 1. zenıın klltil~neaıdir. ...ıı hlncde mUateclren aalı:lıı lıalen-
.eytin yağlanndan alı- mir p-iyasasmda. şim.diden Türk madan yapabilmekten usaktır. ~yazıttaki umumi kUtüpane Ma- d• hane C8ddeainde aebıed CaWln 

danı hisııedilmeğe bat- Macar aefiri, M. Talı! diln aabah- Posta idaresince fabrikanın fenni arifın malıdır. 13 kUtllpane evkafa ikamet ettilf hanenin baca lı:uruml.. 
tJan. muamele verğiSf ~:ı:tırfik. lıi ebpreale Ankaradan tehrimi.ıe gel ve ameli kıamlle mOfcul olmalı: ft aitti. Bunlar Maarife devredilmiftlr. ri tutupnUf ite de alrayetine mqdu 
l' ._.... al mittir. • ayni zamanda lizım ıeten ıalahatı Bunlarda 80 bin cilt kitap vardır. nrilmcden alindtlrtUmllftllr 
. ıcaret Odası meclisi bugiln Konsorsiyom mahafilinden • il. Tabi diyor ki: yapmak için bir miltehaaam mllhendia Eyipteki HulrC'l'flBfa lı:ütflpanealade Hır ' 

tr ıc;tima yapacaktır. dığımız mevsuk malOmata (öre -Ankarada yeni aefaret binaaıam Janclannalar nerede? anıaJe etmiye karar vermı,tır. 3191 kitap vardır. Gal da an: 
Bu t 1 da ytın' ag"la • • h ·---' ~•......: ve lnfU' ha•rr. lıklarlle mqgul oldum. ........ , 16 - Lo-'R --"''y--• mU- ltal __ J İ ata Azapkapıda Melthat ha 

nd al l . . ı af lı: •--'- İn llfU e e- o up gel-k dtlrtı, ---"· M-"'-~ ye Haaan la- B •lı•nlı• 0•..1 ı -....nme .. _ ,.~ 
op anma ze Y - veni mevııımın usumy.,...,., ı t ilıal ""-'- 1 111.... .,... ....... """ yan_ 8'mm• 1 G 

1 
nmm g numaralı dUL'-"---- h- -ı. 

an . ~ ~uame e vergısı- - ihtiyaçlarına muv ı o..- . ay bqmda intuta baıl•n•cak .,,. 11- ,_00:- """':"'' uılln ııelırlmın Jelecek olan lt.- ., "' .,'F- ıuBn Br.. rank 238 llralılı: clamıa pulu Çt'-t-
.n tahfıfı ıçm yapılacalı: ıeşeb- giliz lirası piyuall raylcın nllmmdeki ıene nrfmda ikmal olu- ınlnde lld .ıandarma ile köyler~ çık- lyan mektep ıcmiai için sefaretçe - • trr. 
•ıı_at, Odanın teıebbüsatı neti- de l020 kunlf etrafında nacaktır. ımtJu. Jandarmalar nahiye mtıdUrU- bir meııaalnı proıramı hazrrlanımttır. Puat Bey 
, . kk 0 A nU (Kotni) köyünde bırakarak (Si- Ticar t od 'd t 
·Stnde Sirkecı gannın nakliye tesbit edilmesi ha m- zaman nkarada dalmt aurette rit) köyüne citmltler. fakat bir daha e an aı a ı Avnıpadan dönen Hima ei 
Stnında yapılan tadilit hakkın da kuvvetli bir cereyan vardır. kalmak mUmklln olacaktır. kendileri d km•Dllf Talıld Ticaret odaaı azaundarı bir tllrlU E fal .. Fu B d y 
ık· iill hak • ~'"Ü Türk-Macar doıtlufu ıUnden ıU- kat tah~ı.:n ~ çı et . d. __ , _ __:_ aidatım toplayamamaktadrr. t . ~il at · ün Yalova-

1 rapor, ticari team .. er~.. Bu, gelecek pazarteaı 1>-· to? ne dalıa ziyade kuvvetlenmektedir. 
0 

sİın dlf t, n ~faı.ıı~ •·i:'b Oda son olarak tüccara 31 afuı- ya rıtmııtlr. Yalovadan iki gll-
da Oda ticaret raportorlügu ta lanacak olan Bankalar konsonı- Mllnaaebatımıs çok ~kı ve aamimf- (ittikleri :: ~'bunlar tarafı~~: to~ kadar bir ın~let vermlftlr. Bu ne kldar dönerek Ankaraya gi
Iından hazırlanan rapor ':°ül- yomu heyeti umumlyesinde kara dlr. Aramıadald ladeı mUc~lnıln mu- öldUrUldUkleri anlaıılDllf, maamaflh müddet za~mda aıdat~nnı verml- decektir. 
kere e ılecektir. Oda nızam- ra raptedilecektir. =nameıl sonbaharda ımzalana- jandarmalarm ceaetleri bili buluna. yent

5
er htehc~ıye ed~~cde~ · , 

~e.sinin 119 uncu maddesinin Du"n borsada 53000 İngı'liz lira- · maDUftır. Katiller de meydanda yok- 1 ıye mu ürü geldi Güzel ıan'atlır d 1 Macaristanda timdilik bir kırahk Ank 1 1 de tetkik edilecektir. 81 üzerinden muamele olmuş meaeleal yoktur." tur. araya gitmiş olan Sıhhi- • 
'!''Teklif kabul edilmedi ve İngiliz daimi tenezzül is- Filibede Turancılar ye müdürll Ali Rıza B. dün teh- kutilphanesl 

naıncamreut Oda! sı, lok~~t tidadı göstenniıtlr. FİLİBE, 17 (Huıuıl) - Turan Dalgalı borçlar rlmize gelmiftir. Güzel San'atler Birliğinde bir 
. ame c vergısının en. , - 'l k . k kal bal k . Ankara 18 - Datıalı borçlar ko- Dün toplanan mübayaa 1ıco- kütüphane tesis edllmİftlr. Kü-

Ve t dT . b .. Bır azı onırcoı ço a ı mura!ıha .. • mlıyonu temmuz nihayetine kadar misyonu B kırkö ünd ki ak tliph 
1 a ı ı ı n tese busatta . . UdUrll i tarla bu sabah açıldı. Aqama mer- gelen evraktan 3001 taneıinl kaba! , a • y e 11- ane için llznn olan kitaplar 
Unrnuct M ı· V k~l ti" frmır paket poataneaı m - ' ,_ hastahane1tne otom tflı: d edarik edilm 
'I a ~ U. ~ ı_ye. e a e ken mıifettı,ıer tarafından eli iften koz heyetnin hazırlamıt olduğu mU- 1492 evrakı reddetmiıtir. Kabul edi- J- • • a 1U pey erpey t ektedir. 

1 
Y gonderdıgı hır cevapta çektirilen Sırrı Beyin azltlduğuna aamere verilecektir. Fillbelilerde Tu len evrakın kıymeti 117642258 lira- tes~ııatı ınşııumı korıuşmuı ve &zı zevat kütüphaneye tarihi 

c~s~~~ı:_ ~s~isi ~i-~i harekete- ~~ir Posta telgraf umumi mlldllrlO- rancrlara kartı bUyllk bir allka var- ~r, redde~en evrak iae 246981025 bu .ı~patın bir miltaahhide iha- kıymeti 1uıfs lı:itaplar tebeITii et-

Konyada iki mumya 
Konya, 16 - lstaııiyon clvannda 

Taç veziri denilen ytrdtkl tUrbenln 
kubbeal altında bulunan iki mWll)'I• 
nm Selçuk padlf&hlanna ait oldufı. 
anlatılıyor. Selçuk hllkilmdarları ~ 
maklanna birer yiizilk takarlardı. c.,. 
aetlerde bu yüzüklerin bulunmamaaı, 
bunlann hu·uslar tarafından atmJdı
lı sannını uyandırmııtır. Esaaen mu· 
myalann meydanda bulunma11 bu 
zannı kuvvetlendiriyor. 

Cemal Bey 
mkara, 19 (Politika) - İıtan

bulda teslı edilecek ticareti hariciyt 
büroıu rnü~ilrlilğilne aabık ticaret o-



ı' 

Fikir, 

rısrın umdesi "Mi!liyet" tir 

~o AGUSTOS 1930 1 

iDAREHANE - Ankara caddesi 
No: 100 Telırraf adreai: Milliyet, la- 1 
tan bul. 

Telefon numaralı: 
lstanbul 3911, 3912, 3913 

'AtLIJYET 

~i~«th, 

hatil ~ .. 
ABONE ÜCRETLERi Fabna Şermin Hanım açık 1 mak için ismini sordu: 

G Türkiye için Hariç için perdeli pencerenin yanında al- - İsmi mi? Tanımazsın. Ah 
3 aylığ1 400 kuruş 800 kuruş çak bir iskemleye oturmuş eski met Ferit. 
6 

.. 
750 

" 
1400 

" İ:ıir rüyaya dalmrşu. ı' Şermin sapsan kesildi. Koc.a 12 .. 1400 .. 2700 .. 
k . ·1m Alnını soğuk cama dayıyarak sına belli ebnemek için başını 

MG~dledneti_evra ı11enh~en 10 ~ru mütemadiyen teşrinievvel yağ- çevirdi. Dikiş kutusunu düzel-
u g~ uı ar f , k • · ·b· C k tur. Gazete ve matbaaya ait itler için murunun ıslattıgı so agı seyre- tır gı ı yaptı evap vermeme 

müdüriyete müracaat edilir. diyordu. için büyük bir gayretle sesini 
Gazetemiz iliııların ..,..•uliyetini Kırk yaşında kadar vardı. Tu tabiileştirmeğe çalışarak dedi 

kabul etmez. valet ve boya ile muhafaza edil ı ki: 
Bugünkü hava ıniş teni, açık alnı ve koyu si-ı - Ahmet Ferit mi ... Şey ... 

yalı gözlerinden eskiden güzel Ha ... Hani ... Tüccar?.. 1 

ARŞAMBA 20 1980 

Eclebiy« tt, 

Diinkll bilmecemlzln 
halledilmiş şPkll 

'.2 .1 -< ;; b ~ ~ <ı ıo ıı 

• ..,. Sahibinin Sesi baş nuıgaııniyesi ~-

Fikriye Hanımı 
• Gortrt:k dinlemek isttrınisinız!1 

Bu akşam saat 9 da 

Küçük ÇiftliK parkına 
Gidiniz. Son c .. erlerindcn \·ere~ep;i 

Konseri dinleyiniz~• 
,....,,.....,,,.....,,,.....,,,.....,,,.....,,...,_,...,_,...,_,.....,........,. ,_ _ _.... ,....,,.....,,.....,,.....,,...,_,...,_,...,_,.....,.....,........,.....,. 
"""'-''-''-''-''-''-''-''-''-"'._,.'-"~'-''-''-''-''-''-''-"'._,.._,.....,.._,.,~ 

Taksim BAH~E~iNDE 
u A ş A 
~ le~hur l<panvol mııganni~i 

UR • 
1 BAR R i Dün harım en çok '24,5 •n 1 ' olduğu anlaşılıyordu. l - Evet, evet. sen tanıyor mu 1 

17 derece i.ti. Bu,Un ha>ı açık Onu ziyarete gelen bazı me- sun?. . 1 . 0laı1 l 
•• o.la·c·ık;;;;rn;;ı;;g;l;r ;;p;oy;r;a;z:t:;SC:;C~t-kt;;ir:. :::::;- mur H. !arı salonunu, parası-ı - c_ok küçükken tanıdı~ımı ~ı· • -~ il/ - ıcatgen_ esı tango an. 

[ı ~~ 1 nı her şeyini kıskanırlardı. Hiç zannedıyorum. 'i - .l! ~ • :1 rı ı- ':".:'O '-''-"~~"""""""""""'"'--A../ 
.. P'& ... . ıçocugu olmamıştı. Bazıları bu . Bu k?c~smm hiç te gaıibine 81 )171.- .l ~ ~fi.,.. C! ~~-~ llariJ.., har.tl. kaz.ı \(' otomolıil ~iıı;ortalarııu1.t ~~ 

-!:l!!!llmm=~~ yokluğu Şermin'in saadetine gıtmemıştı. Kanıyı kapadı ve 9 -·~-!': CI. "''•- ~ C•latada Ln, 011 h•nında Uin ÜNVO'I SİOORTASINA-' 

lbir gölge veriyor sanırlardı. Ba çıktı. ıo,E ~ • "1i il it ~ 

1 

'\'.aptırınız 
zılan da bunu bir talih telakki 1 ~ dakikadan itibaren Şermi- 11 lil :i° ~ • i il alliij Türklyede blla fasıla icrayı muamele etmekte olan 
ederlerdi. Yirmi senedir yanın- ne hır ateş basmııştı. Ahmet Fe 1 • •. . -

' Her g~t~d~ . o_lduğu gibi, da çalışan sadık ve işgüzar bir ri_t ... Onun bir tek sevgi!i~i o _i-, 8ugii11ku hilmf'l'l'miz 1 u·· N y ON Bu ne resim'? 

"Vakit,. refıklınıztn ıl~n sayfa- !hizmetçi sayesinde ev gailesini ldı. Genç kızlık romanı o ıdı. Yır 
1 

Soldan sağ" ve Yukardan aşağt: 
smda da Tevfik Fikret ihtifali !de baştan atmışu. ~i sene

1 
deıd1J;ıedri gençlik gölp,esi- ~ = ~:~·(4~~)Ü;~:; (~~~· münasebetile in_ti_şar eden beş Mes'ut sayılırdı. Geren gu··nle nı <en .. ın en . uzaklastır- 1 J kuınr:ıın••ına hir !-ere n~mnadan >igorıa ,-aptırmJ\1111z. 

~ " l 3 - Nidn (2). Yok etmek (5). 
on satırlık bir ılan, ve onun ba rin Şermine keder verip verme- mıştı. lk oncelerı bu ona uyku Beyaz (ı). -=-=---. 7 e/~(011: Beyo/!/ıı - 2002 
şında da simsiyah bir mustatil diğini kimse bilmezdi. Onu ta- suz gecelere ve büyük bir meta 4 - Bir <rkek ismi (3). 1.tifham ~80e888N880 ••• C-M~~-~-~w!MIC"MI~~ 
var. Bu siyah mustatilin altın- nıyanlar her zaman ayni temiz nete ı ·al olmuştu. Fakat s_onr_a (3). Büyük (3). TKuıırnczif;er. m. aide barisaçıı: taşmkum haestelılklaerı içrin i 1 
~a: l il N d 6 - Llikin (3). Bir çalğt (31. 
d ve sevimli yiizü ile görürlerdi. mun_ t.aza .. m h.ay_at her şeyın u-, 5 - Bay•t değil (4). Gelir (4). 

"En meşhur ve namdar şiirü 1 Hatta kocasının alaylarına bile z~· ın~ rn ~~~ş~ı. e. e~ sonra 7 _ Baş ( 4 ). U.z J-ayıgı ( 4 ). 
edep üstatlarından Florinali her zamanki anlasılmıyan tebes şımdı mazı butu~ k~lbı~ı tekrar 8 - ll•n (3). Raci (3). Yılan (J). 

Nazım B. ve kerimesi,, yazılı. sümii ile mukabel~ ederdi. ~aJ:>lıyo~?u. F~'.·'.~ .sımsıyah saç 
1 

~ - Nota (2). Ağıcfamak ( 5). \T 1 ron f İat Ja l"l llda tenzİ lü t 1 
Lakin, en büyük hüsnü niyetler 1 . .. . . l~.n~~· ~~el yuzu ıle __ tekrar go- (?) ilavcsık />_Hah olur (2). &~~~Xi~IO~e941«~. M•O:=•C•08C= 

. . . Halbuki, bugun bu teşnnıev- zunun onunde tecessum edıyor- ıo - Nakiı (4). taze değil (4). 
bıle hu sıyah lavhada hır şey vel Cuması rok yoro-un ve bit- . S . h"J" k 1 - d .. "' . ı; - Pi (3). Orta (.ll. 
• kt B ka nl - t ~ ... o u . es ı a a u a g ın a ı d ı . r, lı- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
~~çe':1~e ke:k u rak ıgMı ğen-ıkindi. Bir fırtına yorgunluğunu nin tatlı ağırlığını belinde his- . . \' . 
'ır ıçı? tet ı akt yaptı . e ~r söküp koparmıştı. Sanki. sediyordu. 

1 

du;ı, uy~bı ~ıu. e o sesler ona bır 
hu resım gece aranlıkta çekıl- Ü . . S 0 1 . sopa gı ı çarpıyordu. 
mis ımış. Onun icin fotoda ıennden suyun çarşaf gibı onra. ·: . s~ ıneyı yaşıyor- ... ~. Ahmet Ferit karıjısında 

Gazi ınnallinı nıe te~i talc~esine 
Ankara (~azi ~\luaJliııı ~1ektebi 

1: • - örlll kt- d" 1 lkaydığr cama başını dayamıştı. du: Annesının şılte arasında bul .d. 
.ır sev g meme e ır... d - k N k 1. . ı ı. 1 

~ . . Dalgın dalgın seyrettiği ne yağ ugu me tup. amus e ımesı.. K - a· • d k". •• 1 ·· 1 ·· - .. 1 
Sağvesol! lmur altında ıslanan kaldırım Ve gözyaşları... oc~sı !}Of _n. ı, - . 

1 lll\l( ur U!!llll( en: 
· · · 1 d 1 - Göz yaşları. . . - Bılınem takdıme hacet var < , 

Memleketm ıkı fırkaaı var. taş arı, ne e o ugun kenarında . mı? Çoktanberi biribirınizi tanı 
P.unlardanA hangisi sağ, hangisi titreşen inci gerdanlıktı. Bı'. kaç ay s?nra ~nu ~i~diki yormuşsunuz! ı 
ı,-;ıldur, hala ~\aşılamadı. Ga- o şimdiki saatten ve eşyadan! zengın fa_kat h~ç se,medıgı ada! Feri.t bu mu i<li? 
~ba anlaşılac~~ı .da.~o~! çok uzaklan seyrediyordu: ma vermıJlerdı.. . Karşısında yüz elli kiloluk biri 

l lanı(i kı-tından olur'a olsun ikmale kalan talche efendi
leriıı '.! ı F~ liıl 9,30 ıa•ihinde mektepte lıulunmalHrı. 

'.! • :\l"lcki h ımlara l(irmck ü·tiyen Lise mezunlarının 20 
f.ylıil 9.rn mnldeti zarfında mektep mıidıiri)t:tine rotira<:aat et· 

Geçende bınsı dıgenne soru- Gençliğini seyrediyordu. Tekr2r Her felaket gıbı bun'.'- ?a alış- adam vardı. Şem1in onun kafa-
} ordu· b ld - k k 1 1 . . be mış ve kocasının kendıı;ıne gos d k d' . . .. . . mdtri. · u ugu o u ara, yınnı ş se t d. ,. h.. . d sın a pn ısını gorebılıyordıı. . 

1 _ Sen sağ fırkadan m sm ki k er ıgı urmet sayesın e ya- . .. .. .. .~ Te-,·rinicncl 930 tarihindP tesi~aıa bas,ünacagından bu 1 • ne uyuşu u tan sonra uyanan Ocanım sıyah saçlar dokulmuş, 
r.oldan mı?. Şu cevabı aldı: acı haUralarla gençliği üzerine vaş _yav.aş hayata ısınmıştı. kaskabak kafatası meydana çık taribır t•,ki \t: yeni hilcllmle ıal<'benin mektepte hulıınmaları 

- Erenlerin sağı solu olmu. çökmüftU. Yırmı se?eden so~ra. · · Bu mıştı. IAzımdır. 
B h ·ki · d · 1 0 k d bi d . . akşam Fent gelecektı. .. Bunu Ş . 1 . b" h ld -----------------------en er ı sın enım.. a ar r enbıre gençleştı d .. · .. .. d ermın meca sız ır a e ~ 

Bu cevap tek değildir. ki şimdi ne yapacağmr şaşırmış usşunuyob~ du. b" - k Ik parmaklarının ucu ile elini sık- lstan~ul ı·t~ala"t gOınrn~--u·n en·. 
K .1 . . d N Ş 8 1 • .d. G . ı onra ır en ıre ayaga a - t F .t d" du k' 

arı enmız en • • eye. vazıyette ı ı. eçen pazartesı g-ii t ki Dud ki ı. en ıyor ı: 
. ı ve aynaya va aştı: a a- İ ·· · · 

Mek_tu~u?uzu aldnn. ~vam j ~il ~ocaı evden çıkarken demış. rı daha pemb;, gözleri daha can - şte_ s~r~nz ~ı~:~ b~a d~.'.: 
<~l~rsenız, ıyı saçma yazabılecek tı ~ı: . l ıı idi. Saçlarını kabarttı. Bu ha- !er. Zevcınız ısmmızı soyl~dıgı 
ı;ınız!. - ~ermııı bu cuma günü ye reket gençliğinden kalma bir zaman o kadar şaşırdım kı: 

1::_EL:EK n:eıte hır arkad~~ımı dave~ et-. 
1 
hareketti. Onu tanımış ve ür- Ve gizlice gözkırptı. Cevap 

!etfenJPer lfitablİ3SI 1 tim. Çok. h~ş bır ç~~uk. Sınıdı 1 permişti. Acı bir tebeıısüm du- alamıyarak sıkıldı ve: 
P · onunla bır ışe de gınyorum. Ku daklarını büküyordu. - O zamandan beri çok değiş 

İranla teşriki mesai ,zum iyi.bir !emek h~_znla .• _. 1 Gençlik ölmemiş mi idi? Bü- mi~im değil mi hanımefendi? 
.. .. -·· .. Şermın bır şey sovlemış ol- tün havat bitmişti. Ferit belki diye söylendi. .. 

66 ncı haftanın 4 unculugunu de evlenmişti Bu du··"u·· 1 . Sofrada çorbanın dumanı tu-
afak !. . d 16 N kl'f 1 . ' nce en .. - Ş 1 . .. D~rüş~ a ısesın en . te ı atta bu unmağa karar ve- kovmak ister gibi elini alnın- t~yorcıu .. ermın yer erı goster-

Husnu B. kazaıruşur. Yazısı şu rilmiş ve bu karar lran hükfıme dan geçirdı. Sofraya bir defa da, dı. 'f. '1-

Adet Nev'i ~farka Kilo Cinsi e:,ya 
ı Sandık Adres 100 c;ılise deri 
7 ., P S 80<ı Ha"a~ fotograf kAjtıdı 

ı ,.. K P 1l!1 Pamuk mensucatı 

s Balya il. ı:ıo cııo CilA!ı kAğtt 

ı 200 adet Tehi numuneh~nt: 'işelerl 
ı :anılık Adres 27 A~ır maden ya~ı 

BRlAda muharrer alıı kalem eşya 2.1 8ı<l,l0 tarihinde J,tanbul 
ltha!At Klimri.j!'ü ;~tı~ komis\Ontında hilml11Mycdc saulacaı;ı ilan 

olun ur. 
dur: tine bildirilmiştir. İran hükfıme ha baktı. J "" 

• 6? _rncı.haftan:1I1. en m~hi~ ~a ti bizimle teşriki mesaiyi kabul Ferit geri geliyordu. Sanki, Mükellef yemek odasında bu Evkaf levazım ınü~n"rtu·~--u"ıı~en·. 
oerı Iran la teşrıkı m~saımızdır. etmiş, planını hazırlamaktadır. gençlik geri geliyordu. beylerin aptalca gülüşlerine is-
f raıı hükumetine verdiğimiz Bu teşriki mesainin neticesi su . . uraplı bakışları ve meyus sü-
"kıncı- notamıza menfı· cevap olacaktır. Türk süngüsünde.n Şen __ nın her şeyı unutu_ yordu. ku"tı.le mukabele etti. k ı L. ı ·fi · f h f ı J M k h h Ba ·ırkö~ıımc "art~ tepe L~ıııııı ~erı nın etra mu a aıa • uvar arının 

:>;.:h, tm 1nerinden : ~ 

L -kııJar dhetıml.: " ,., 
lt'rin hakl.11 ınd1 ınL.ı ...,c1A 
tatbik olunJu~ıı halJc il• 
ü.1.erinde \"e sair mahall 
mtıa\ \lenden rvı:ı suratı 

gerek dcrurıunda hulunan 
gelip geçen h•lkı tehhl. 
bır.1ktıklın 11nla ... ı?dı,tında 
devam ,.e tektrrilrü hali 

. san~attan menulunıc.akları ı 

* • * 
Sehrcma:ı('tinder: Fat 

\erinde 180 •dıda Sarı lu 
le!indc 4408, ı;\~2_ 4.121. 
-ı,ı:; 1 ~' harita nuınarıh ar .. alı 
2cıo.8n mcıro mural>baı v 
sının 1 metro nıurabbaL 

kı' met takdir edil mi$ 'c he 
sene \c 5ekiz mü sa\ i tak:<i 
mt"k üzere alakad~.·ı 11ra~ın 

zarfla müza\edeye konmu~t 

lerin ••rtnıme almak h,.;n 
Le>azım müdürlut;ünc gelme 
mekıuplanııı da ihale Riıtıiı 

930 cuınurtesi A:ürıü saat 
kadar rrıe1.ld'ır rnüdl,;rlup_l' "' 

* * * 
Şc:hreınanetinden: it J.. .. 11r• 

yerinde !:'e h Ferhaı :nah 
,;4,l ~.J;~ . . )42 l!~ritı ıiunıarı 

a;·3~1nd::ı !? l ,20mctro nıurabh1 

metro ın11r1tbraına 2 Jir·ı 

t2~dir uloİ.arü -atılmak '~İ 
darları arasında :ı~:'-. nııi 
konınu~tur. 'falipleri şa 

giH"ruck ıı~:in iha.lt· ~u,,u 

Evlul <ı.m cnmartesi ıt"Unıi 1 

mtidürlu~üne ıı;dınel<ri. 

l)arü!'aceze ıni" 
iüğünden; 

;\Jüc,.~c~evc [arihi lh.ıle le7ı ıt'' 

icne zarfındd haJtıda ınua\ \ 

lerde ICC.lC •\İO \c\mİ 90 

"e h:t.c..cane i~inde )tttmi 
~· kadar hirlnci ne\ldc ı 
etinin l :i "''il <ı.3(1 paı.ı:t<> 
-aaı on diıı tt kapa!; ıar 

münak •sac:ı icra edilcct:ktlr 
lrrin temin~t ~ı.. 41·cltrı~ ... nıut

mu eıcı1atlar: 

l .,~k.üd:ırda ı .. tanhlı' 11 ın 
ınrınu rluP;uııdaıı: 

Be\ otlunda Sarı l .utfı ı: 1 • 
\ E lr~'\ilCl ,,,ı_a~ıııda 

aparl'ırıanda 11ıuklln iktn ık• 
meçhul 1\IR \ PE\ cfc"J 
fuat ht\'in a1aı::ı~ınJırı 

tahtı hacze alının mc zl: ur •P' 
nın l!lU) hı<.e itibarile il 
~i hakkında icr3 \ c ı 1 ~ k.dtl 
( 111 inci madJc,i ın"C' 
muamele ifa tdoleL"eA·iııtl ıı JJ 
ıırlhine mU11dif C 'L \J .ı..I< 11 
~ünü uac 11 l de L ,kcıJ•rd• 
bul icra ri\·:ı~eti m11ı1\ 1lrt;itıC' 

. "" nıuraraat \ e\·ı \tk ı lrle . . 
ak : takdirde ~·ı '' ı · ıf. 
ifa olunac.:.gı rnıı -:ıurı 7. d 111 

ıcbliıt mabınına hi "ııı 

ilt.n olunur. 

Pi va ı~n ıniJdtiri) erınd( 

. 'umtınc~i vt· şarrn·ım -ı 

bir ıni1von ıarf ınulıa aı 
' '1 

gınden itam tahp ı•t. ak , 1ı 
ak\·ılon ile birlikt• 2.1 - ~ • , 

111art !l ~ıinu a:ıt on l· ... ,c çı 
mi.!diırhiğünde ml Le,c 1 ~il 1

" ,. 
mubı,·!~t pomı'.'"\Onu :ı fl'I· 

ları. 
,·ermi~tir. Bunun üzerine Anka kaçan çapulcu kürtler artık 1-I . ev 11

.' zamanı: . er şeyı, er şe .. . . . b k ı f ı·ı ı .., yı F t k d k ki k lıı~ası ( ı 9 !I 9~0, tari"imlen ıti arrn ·apa ı ur .ısu ı c ınuııa,a-
rada H. V. Tevfik Rüştü B. in ran hududuna girerek küçük · crı. en_ ısını ·uca ıyaca Bu katil ziyafet kalbindeki 1 ıaıılıul muıltl ı ı" ' , 

mış gıb· gelıyordu saya komı!ınu•tur. lhak'I ( 1J,9 1930) tarihine ımisadıf <:umart<si 1 • 
köşkünde İsmet Pş. nın riyase- Ağrı ve Aybey dağlarını iı;ıgal 1 

• Feridin güzel hayalini öldür- • \le.luneıı :<taohulu• · 
d k ·ıı h • · · · d k ·ı · bo b - * ·· ·· giınu vapılac~.',:ndan talip olanların projesini görmcl.. Ye ~eraiıini 1 1 h 1 , ıJc' tın e ve ı er ey etı ıçtıma et- e ece , ası en m a yagmuru * * muştu. • akar at r«• nı ç u • ·' • 

miş, bu içtimada İranın Türki- ve kurşun mermisi arasında ta-1 Saat altı buçukta kapı çalın- Nakleden ıknlamak için her ıı:ıın 'a:ıt on dörtten sonra lıeyeu feııniyeyc 'C ınu•lantıK• Eır.ın be•i t<'~ 
ye ıle te riki mesai etmesi için mamile imha edecektir. i dı. Şermin erkeklerin seslerini MÜMTAZ FAJK ihale günü dı: ~aat bqk idare t:ncııınoııin~ ıııuracaatlan "''',,et ıri.c mı 

. ...., .. ı,...,J 
!ile, genç kızın ima etmek iste-' - O halde anlamıyorum. rum. - - -bakıyordu, - onunki~piklerinin yumuk ellenni dm'"'~'. ' . 
diği endişelere, meydan okuyor - Senin bir korkun var mı? - Haksızsın, Rasih. oynayışından bile manalar çı- türdü, ufaK ufak öptU· Jıt~ 
du: dedim. - İhtimal çocuğum! karmağa uğraşıyordu. - Senin lıuzu•·uı·ll 11tıl< 

- Kimden, ne korkacağız? 1 - Ne korkum olacak? - Neye öyle boynunu bUk- Rasih Nevres, gayet sakin yi.i 'düm, Ferhunde .. Li_rı10;ıif 
Genç kızın koluna girdi: - Bilmem! Yalnız, insanlar, tiln? rüyordu_._ Kulü~enin gölgeli ta- kıl~ı~ındanberi, ~erıı~ıı, vil• 
- Korkunu anlıyorum. Fakat bilhassa kadınlar, ümitsiz mef- - Kadınlar hakkında doğru rafını gosterdı: de ıçın rahat etnuyoı • rıiıt 

şuna emin ol ki bir çok vak'alar, tunlarını bile, sırf kadınlık zaa- bir hüküm veremediğime malı- - İşte... rdttm, görüyordum ... ~~eıt• 
cinayetler, öyle durup durur- file, teşvik ederlerde... zun oldum. Cebinden mendilini çıkardı, dar, hatta senden ıaıla gib'• 
ken asılsız değildir. Kaza kur- Ferhunde, Rasih Nevres,in - Senin dilinin altında bir yere serdi: azzep oluyordum. r-ıu:kı$İs 
şunlannı bırak. Ötekilerin hep- bir şeyler sezinleyipte mi, sözü ıey var. - Otur, yavrum! çek gibi kızsın; bir_ ba 11 ırı11 

Malınıul }"~.sari sinin bir sebebi vardır, çocu-, bu vadiye döktüğünü bilemi- - Hayır! Sesi o kadar yumuşaktı ki alıyorsun. köy delık~rıri' 41 

ğum. Senin bir korkun var mı? yordu. Evvela, her ne olursa <>l Yıkık bahçıvan kulübesi gö- Ferhundeye ümit, emniyet gel- o, bir sürii küçük bcY .; 
kalbi Ü;terine dayamı~tı: gın çılgın çarpsın, çırpınsın.· Ferhunde. Rasih Nevres'in' sun, şüpheleri ilk hamlede mah rününceye kadar hiç konuşmadı di, endişelerinin sadece bir ku- bakmamaları kabil rrı.'; ıe 

- Ah, kalpsiz adam. . Sana hiç mi heyecan vermiyo- bunu ne maksatla söylediğini, vetmek istedi. Rasih Nevres'in lar. Ferhundenin kalbine zehir- runtu olduğuna hükmetti. Ra- Ferhunde, müthi b1

11 'e' 
Rasıh Nevres, daha neşe ile ı rum? ona hissettirmeden anlamağa' sözünü, bir hakaret telikki et- li bir akrep kıskaçlarını takmış, sih Nevres te genç kızın yanına dilde düşmüştü: R~sı ,,.jıli ' 

~ülliyordu: Rasih Nevres, genç kızı, bir çabaladı: 1 miş gibi, silkindi, onun kolun- koparıp parçalıyordu. oturmuştu, ellerini avuçları ara- bu sö.derinde hic bı~ g~} et 
- Neye çocuğum?. top gibi kucakladı ve ayağa - Korkmaz olur muyum? Ge dan kurtuldu, asabiyetle gerile- Rasih Nevres'ln en iyi, yakın sına aldı: şünceye sapmayarak. ;11 lııt!1 

-Kalbin çarpmiyor ki.. kalktı: ce geç vakit ... Issız yerlerde ... ! di, kaşlarını çatıp dudaklarını bildiği şeyleri bile kendince ta- - Nasıl, burası sessiz, sakin mimi olabilirdi! J,a~ı .ı~ 1 

- Tabii ... Sen, insanı öldü- - Burada durmıyalım; gelen Rasih Nevres, onun sözünü büzerek, yarı nefret, yarı istik- yin ettiği, karar verdiği zaman değil mi? korkacak, çekinecek bir mukaddeme olrı~ s 
1 

niyorsun. geçen oluyor. kesti! 1 rahla: dan, bir saniye evvel de söyle- bir şey yok... Burayı dün keş- muhtemeldi Ferhuıı e. 
Ferhunde, çimdikler gibi par- F:erhundeyi, incitmeden yere -_Yok, y-~~rum, yok. . . Ne j - Oooh ! Rasih! dedi. Bu na me~ğlni, ilze~e _d~~ülse yine fettim. gülümsedi: 

maklarile Rasih Nevres'in kolu bıraktı: vaktın geçlıgınden kork, ne de sıl söz? aöylıyemiyeceğını bılyordu. Ferhunde Rasih Nevresi göz- - Evet! dedi. 
!lU burktu: - Biraz ilerde yıkık bir bah- yerlerin tenhalığından, ıssızlı-J - Kızma çocuğum, seni kas- Acaıtıa Rasih Nevres, bir şey lerile öpüyordu: Rasih Nevresin. ..ırla!'111 

- Hain!... Alav ediyorsun, çıvan kulübesi var; onun kena- gından... tetmedim, senin için söyleme- mi duymuştu? Kimden duyar- - Fakt o, bizim meşhur in- durgunlaşmış, S<'51 3
" etti: 1 

i;y le mi? rına otururuz. Yumnığunu sıkarak salladı: 1 dlm. Bütün kadınlar hakkında dı? Yoksa Belman_m. bu geceki cir altı da pek ~enamı idi? tı. Hüzün icinde devııt1'aeJil<~ı1 
- Peki, nasıl oluyor da kal- - Emin bir yer mi? - Onun kolayı bulunur. bir kanaat! yaltaklanmaları, bır ıhan~ti giz - Buray_a nısbetle, çok açık- -Evet, yavıı.ıll' Oe"'· v~ ı1 

bim çarpmıyor? Rasih Nevres, omuzlarını kal __ - ~akat sonunda rezalet, de-ı - F~~a~, ~en de kadınım! ... !emek için hazırla~ış hır m~- ta sayılırdı~ ;ıar, 0 kiiçükhe~.ı~:· 5.,.cııc J;. 
- Hayır. .. Böyle, cansız can dırdı; gözlerinde dik bir erkek gıl mı? - Bıla ıstısna her kadın, de- nevra, kurulmuş hır pusu mu ı- - O, dogru... senin değil, bııtuıı " . .edı) 

srz, ölü ölü, kurulu bir saat gi- parıltısı, dudaklarında küstah - Rezaletten rezalete fark medim ki ... Belki de yanlış bir di? Rasih Nevres, avuçlarında! (J31tr. 
bi çarpmasını istf'mivomm. Cıl bir erkek istih:ıası vardı_ Bu ha vardır. 'l<:rn~~t ! Ben. hnylı- rJüşüı1iivo-ı Giiz ucu il,. Rasih Nevrea'e sımsıkı tuttuiu Fl"rhıınclenin 

"~lilliute,, in edebi romanı : 51 



'tO .\GlJ~IO~ 1930 

Evlenenler 
SEYRISEF AIN ıl'lemlehette Ağaoğlu Ahmet B. in cevabı 

Dün Beya:ı:ıt dairesinde evle-
Feci bir intihar (Baıjl Birinci sahifedır) tin icraatından mütevellit meıı'

u akıp yapılacak içtimada ~zam- uliyetlere fırka azasının da iıtti -
nenler şunlardır: Merkeı Aceata; Gılm köprU 

Bedriye H. Ahmet Ef., Emı basında, Beyoğlu 2S6t Şubo 

500 lira bulamadıgı name projesi tetkik edılecek, rak etmesi laznngeldiğini söyle 
ne H. Ziya Ef., Fatma H. Salih ıenıuıı Mıbmudlyo ll1aı altındı 
Ef., Ayşe H. Ahmet Ef.,Nazlı l-l..;.•t..;.•n;;,;b;.;u;;,;l .;7.;4-0;;_ ______ _. 

i b 1 1 d • t keli de gazete dl ve emniyet meselesini de ilA 
İÇill mi intihar etm ş ~e~l: n~~~~1::-:ca~tır.r ve etti. Bu ir:ahat tereddüdümü 

. Fırka teklif varakalarmın izale etti ve kabul ettim. 
İzmirde üzüm borsası s~a: tab'i bir iki güne kadar bitecek- Maamafih muharririn dediği gi

tarından Alaettin Bey kendısını t'ır Fırka bu teklif varakaları- bi ben bu şirkette senelerce kal-
·ı · t'h r et · tavana asmak suretı e ın 1 a m gazetelerle tevzi ettirmek ni ıruş değilim. Üçüncü Meclisin 

H. Cemil Ef., 
Fatihte evlenenler: 
Melek H. Mahmut Ef., Hik

met H. Muırtafa Ef., Nazmiye 
H. İsmail Hakkı Ef., Huriye 
H. Nesip Ef., Hüsniye H. E
min Ef., Zehra H. İsmail Ef., miştir. Alil.ettin Beyin inti~arı: yetindedir. intihabatı arife~inde ~a~vekil 

na sebep son zamanlarda tıcarı Gazetelerle teklif varakaları- Paşa Hz. ne takdım ettığım mu 
' · 'eli Bu vaziyetinin fena gıtmesı r. nın bir sureti neşredilmesi ve Lssal bir raporda fırka aı:aları- l.ı. 4 üncü icra .. emurlupndan: 

zatın piyasadan 20,000 liradan • t'yenlerin bunları gazeteler-_ nm bu gibi mali işlere iştiraki- Açık artırma ile paraya ,evrile-
B mu ıs 1 

• f k .. · k d tah cek ıayri menkulün ne oldufu: Fab-
ziyade alacağı vardır. .~n: den keserek doldurup fırkaya n.ın ;r a ~zenne ne _ a ar. - rika ve üç dilkkin ve derununa cari 
kabil bir tüccara 500, hukume- .. d k ı·ıe· aza olabile- npkar tesırler yapacagını hır fır nıad masura mai Jezizin 10/24 hi•· gon erme sure ı k • h · · k · 
te de birikmiş 200 lira borcu v~r ceklerinin ilam da muhtemeldir. anın manevı şa sıyetı no taı sesi. 
dır. Alil.ettin Bey persembe. gu- Ag· aog·lu Ahmet B. dün fır- naza1rıdn~an bı~nahun ne. kabd~r ~~d- Gayri menkulün bulunduğu mev-

1 YI Zir O Ugunu Z ett m ki mahallesi, sokağı, numarası: Fın-
nü vadesi hul61 eden 500 1.~a ka hakkında şu beyanatta bu- - ı. 1 

• ır mu dıklı, Mollaçelebi m. Dolmabahçe 
veremeyince cumartesi günune lunmuştur: dlaet sonrda GI a~ı Paşanın malum caddesi ı. at 139 ı ili 145 c. 139/1,141 

Trabzon ikinci 
postası 

[Karadeniz] vapuru I? 1 ajtustos 
Pertembe akşamı Galata rıhtı· 
mından kalkarak Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 

Rize Hopa'ya gidecek ve dönilşte 
Pazar iskeleslle Rize, Of, Silr· 
mene , Polathane , Giresun, 
Ordu, Fat'i&, Samsun, Sinop, 
lneboluya utrayaralı: gelecektir 

İSKENDERIYE 

Kalıbı kırk kuruşa buz 
Şehreınaneti Karaağaç i\:lüessesntından: 

Sutlılcede lııı1. fııbrika,ındıı J,"l.ın ve ge~cniıı h~r :ıtımlc h 

isteyene yirmi~er okkalık beher kalı hı kırk kıınıştan ol mal. ı c h 
kalıptan ar. olmamak ııue bu ı satılmakta oldııjtu ilAn olunu r. 

Diyaribckirde 9 uııcıı tıeyyar .ı~ıı 
darına alay kuınandanlığıııdaıı 

l F.ylUl 930 dan 1 eyliıl Q~I tarihine hdor Diyaribekirdc buluna 
dokcuıuncu seyyu Janduma ıl•yı miri hıyvınatı:ıın lışcltrln< muktıLi ı 

iltl aylık azami 21>0700 kllo arka l 717'.!0 kilu ot ve 1202-ı!J kllu aına 
ve mahiye uıml Il'l305 kilo arp1, 12870 ltilo ot ve 10020 kilo sam 
almak ve bedall mıhbemalı ıeniye edilaelt uzre kapılı zarf u ulile ırıı 
bet gün müddetle milnaltuıya vaz odllml,t!ı. 30 ıtu5t05 'l.lO cu ır.ut 
gOnil .ut lb da Dlyarbekırde 51yyar Jandarma alay kumandınlı&ı d.,rrsind 
lhıle5J icra kılınıcıtınden t1lıplerı11 teralu ınlımak uıere L-tanbuld• J• 
darmı lmılaıbıne müdüriyetin• Diyırbelıirdı alay ltumuıdanh~ı dııı 
•indeki komi•yonı mUracuılan ve mıinıka.ı günu yü1de yedi buçu 
kunış teminat ınektubile arpı, samın ve ot numuncl.:nni ~ctirmek UZ!' 

milnık&Jıyı iştirakleri ilin olunur. 
~~~~.;__~~~~~~~~~-ı t h . . . . t ·., ve alacakhla- G . f d' b' mu o n um e en cıktr. ve ben de bu 143 145 •• , 

e ınnı nca e mı... - ayemız e en ıce ır - . tt k ld . . SUf at pOS'tası 

nndan borçlarına mahsuben bir haiefet yapmaktır. Rctrograde vazıye Dn u.rtu Alı;ıB 4o.:fo~k~;i;a~ 1 u~::...:~:~t: ::;,:;;ğ~, (IZMIR) \apuru ';!2 ağusto~ eıhhat ve ı·~ıı·nıa"ınıuaveoet ve~§ıetı'nden·. 
miktar para istemiştir. Fak~t teşekküllere kat'iyen mahal ve emır 1 ey yer. gün saat: İstanbul 4 üncü icra O 1111 l\U U 
Kendisinin teşebbüsü boşa gıt- meydan verilmiyecektir. Me- D A.nkar~ m~rkez kumandam dairesinde 22 / 9 (930 t. saat 14 ila lb cum:ı l .1de Galata rılıtımındın 
mis ve 20,000 lira alacaklı adam murlann bitaraf kalmalarına ça dem.ıh. r ~lı Beyın S. C. F~rkasın- ya kadar. blkıırnk cu:nartcsi sallahı lzml· Ankarada Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekaleti taraf 

· · d 25 li d n ziyade pa- 1 1 k a ır 7.ıyarette bulundugu yazıl 1 - İşbu gayri monkulün artırma re ve ık~arııı 11.mınlcn k:ıt . dan inşa ettirilmek~e bulun an atideki binaların muhtelif t 
pıyasa an ra a rsr aca tır. t Al' B d" b' h · şartnamesi 11 / 9 930 tarihinden itiba · .. k k lmak .. · l · 'h 1 ca 

h .1 d · fr h 1 f d · mış r. ı ey un ır mu am- karak Jlazarte~I lskenderiyc·v. c sısatı rnuna asaya o.ıu uzere proıe en ı zar o una 
ra ta sı e emernış ı . Maamafih mu a e ette aı- - rimize: ren 930-82 No. ile !at. 4 iincu İcra tır. Mezkur tesisatı taahhüde talip olan muhtelif müesse 

Bunun u" zerine Alil.ettin B.e~ ma menfi vaziyette kalmak is- H • . dairesınin muayyen numara.ında her varaı:ak "" ı;ar~amba lskende· ~ caklan • . h 
- ususı bır mesele hakkın- k · İ ve konsorsiyomlar Vek11letten ala planlara ve ıza at cuma günü saat 14 te, zevce_.sını temiyoruz. İktidar mevkiini e- esın göre bilmesi için açıktır. landa riye'dcn kalkarak lzmire j 

de da Nuri Beyle görüşmek için git yazılı olanlardan fazla malumat al- nazaran tesisat projelerile kullarulacak muhtelif malzemen· 
gezmek için Karşıyakaya gon le almak ta gayemizdir. miştim. Fırka ile hiç bir alil.kam mak isteyen1er, işbu şartnameye ve ._ılİııtİlc•av•a•r•a•k•l•st•alln•lı•ul•: ııİ~:İı'C•le•c•c•k•ti•rııİİ cins ve nev'ini ve miktarını mübeyyin keşif defterini 15 Te 
ıiyor: . - Fırkaya herkes aza kayd_edi- yoktur ve Fethi B. le örü me- 930-82 dosya numaraıile memuri- 1 rinievvel / 1930 tarihine kadar Vekalete tevdi ede.:eklerdi 

- Üç haftadanben sokaga lebilir, fakat unutmamalı kı bu dim.,. g ş yetimize müracaat .•tmelid.ir: TAVİL ZADE VAPURLAR! Mezkur projeler bir ay müddet zarfında Vekaletçe bittetki 
cıkmadm Ben bİ.raz hesaplarnn f kanın da basında Gazi vardır. D · · 2 - Artırmaya ıştırak ıç.ın yukar· ,..Muntazam Ayvalık poftası hangı· proı·e tercih ve kabul ediline münakasaya konulara 
1- . - s anne- ır . 'd' B' emıştır. da yazılı kıymetin yuzde yedı tema- C' 1 A t 
a meşgul olacagım. ~n Cümhuriyeti kuran Gazı ır. iZ • • • nat gösterilecektir . ~ e a ın e . en mutedil fiat ve şerait teklif eden müesseseye ihale olu 

nin evine git, eğlen! d.ıy.or. de Cümlıuriyetçilikte sol tarafa 3 - Hakları tap. u sıcililc sabit 0 1. I "aı,ııru her Per- nacaktır. Proı'eyi tanzim eden müessese tesisatın kendisine iha arzu KAPLICA, 19 (Milliyet) (Gece • 
Zavallı kadın, zevcı.n~n r-ı gitmek istiyoruz. Binaenaleyh 

1 
yarısı) - Eski itilafçı meb'uslardan / mayan ipotek!~ alacaklılarla diğer ali şemlıe alı:~amı ~aat edilmemesinden dolayı Vekaletten hiç bir şey talep etmiyecekti 

sunu yerine getirmek ıçın K~ ş Gaziye karşı vaziyet almış olan- bazıları y<. i Fırkaya mi.ıracaat etmit :::ıa;~·~:ıc~:1:;,tı!:\~:~~11;aı;;:!e:~ 1 ?de Sirkeciden hareketle Gelibolu 1 - Hastane binası: Tahminen 2867 metre murabbaı ara 
fakaya gitmiş ve akşam av ~t )ara mevki veremeyiz. lerse de reddedılmişlcrdir. Bunlar masrafa dair olan iddialarını işbu Çanakkale , Kılçukkuyu , Al- üzerine mebni ve altı kattır. Yaptırılmak istenilen tesis 
etmiştir. Fakat daha kapıdan ı- meyanında esbak Adliye nazırı İsmail ilan tarihinden itibaren yirmi gün berveçhi atidir: 
çeriye girince kocasının as.ılı ce- Agv aoğlu cevap veriyor Sıtkı B. vardır. Yalova mahafili Ser- içinde evrakı ınUıbitelerile birlikte tınoluk • Edremit • Burhaniye A - Kalorifer (bazl mazeriyel mevcuttur.) sıcak s:.ı ile, 
sedile karşılaşmış ve üzenne _ a- A- _ 1 Ahmet Bey bundan beat Cümhuriyetçilerin bu gibi Cüm- mcmuriyetimlze bildirilmeleri icap ve A.yvahRa alim t v ~ avdet B _ Sıcak su, 
t 1 k - t - bağırrnaga gaog u huriyet prensiplerine temas eden nok eder, aksi halde hakları tapu siciliie edecektir. D S 1 ara ag amaga, d d" p J't'ka refikimizin 1 dak. h b't im ıa d ı· · - u ha 1 t Bu zavallı ka mm sonra un o ı ı ta ar ' areketlerine çok hassasi- aa ı o ıyan r aatıı be e ının pay- Dikkat: Cuma ak'i'Jml F:dre· E - Tecdidi hava, 
f 

.ş amıl ş ır .• 'd nler derhal içe- yazdığı başmekaleye cevap vere yetle alakadardir. taımaamda hariç kalırlar. 
e. yat arını ışı e . . k' 4 Göat ·ı u d 1 mit yulcu'u trene yetiş ı lr lir. F - Sıhht tesisat, · . . 

1 
gördükleri man- re demıştır ı: Saffet Bey. Belediye intihabatın- - erı en g n e ar ırmaya 1f

1
. 

rı gırmış er ve b tum f r da Serbest Cİ1mhuriyetçilere bazı a- t.rak edenler artırma şartnamesin Yolcu biletl v .ıpurda da verilır. Q - Çamaşırhane (Kısmen mevcuttur). 
Z l- da şaşalıyarak za 1 

- "Fırkaya mensup • ı - okumuş ve lüzumlu matamatı alın,. d y · ·ı· ·1 d H So ' k h d t · t ara ,arşısın d' k .. d' 'd' e bu yolda zalikların t ·,izat olarak bırakılacaı.. b nl -. A re; : emışte a' ı ıa ı - gu ava eposu esısa ı, 
tav•1 haberdar etmişler ır. aya mun::ı ı ı ım v ,.. u an tamamen kabul etmif ad ve 1 M b k . (K ) şayıasını tekzip ederek dedi ki: biraderler telefon l~tanbul 221 O - ut a tesısatı ısmen mevcuttur . 

· T hk'k t başlamış ve masa da şakşakçı unvanım .aldan ve itibar olunurlar. Üstünde bırakılao J _ Elektn'k, a 1 a a d - Fırkamız bundan evvelki intı' - · k lü d .. . d .. d fter sahı'fesi üze- ben bununla iftihar edıyor um. gayrı men u ·n bedeli zamanın a vı 
uzenn e uç e f k hapta olduğu gibi bütün azabklara ve rilmezae gayrimenkill ikinci bir artır- Yelkenci vapurları K - Asansörler 
rinde iiç mektup bulunmuştur. Çünkü o zamanlar ır a progra- yedeklere namzet gösterecektir. ma ile satılır ve bedel farkı ve mah- L - Dahili telefon. 

mına, Teşkilatı esasiye kanunu rum kalınan yüzde bet faiz ve diğer Karadeniz postası M - Sinyal elektrik. 
Türklüğü tahkir na muhalif hareketlerde bulun- KAPLICA, 19 (Milliyet) - Son zararlar ayrıca hükme hacet kalmak- V t vıpuru 2 - Serom ve aşı mües9Csesi binası: tahmiıı'!n 1500 met 

İzmirde Türkler çarşısında muyordu. Fakat bir müddetten- günlerde Yalovanın otelleri dolup sızın memuriyettimizce alıcıdan tah- a an 20 Atusto3 murabbaı arazi üzerine mebni ve üç kattır Yapt•nlmak iste 
od' lmuştur b . F k b d - !dan başıbyor . Her gün birçok meb'uılar ıil olunur. Beş numaralı fıkradaki Çaı·..:a l lll )a nilen tesisat berv,.,.hi atidır: 

~ok çirkin bir h 11 ıse o . en ır anın u ogru yo gelip gidiyor. Tabiatın bu güzel kö- tart tahakkuk etmek kaydile üç defa ')' v" 
Bisküvit fr!ırikasşnd_a çalı~an inhiraf ettiğini görerek hususi şeıinde sert bir politika hava•ınm a- bağnldıktan sonra gayrı menkul en akşamı Sirkeci r rıhtımından A - Kalorifer tesisatı (Sıcak su ile) , 

Hicri efendi isminde hır T~.rk ve şahsi olarak fırka riyasetine ğrrlığı duyuluyor. Dahiliye Hariciye çok arttıranın üstünde birakilır . Şart hareketle ( Zonguldak in~ · B - Gaz tesisatı, 
aksam üzeri evine giderken uz- takdim ettiğim raporlarla ve Vekilleri bekleniyor. Yeniden bazı tahakkuk etmezse arttırma geri bira· C - Su tesisatı 

· k · • yakın bulu meb'usların yeni Fırkaya gertı'klen· kılıp alıcı taahhüUerir.dçn kurtulur ve bolu, Samsun, Ordu Glrcson, D _ Stcak su tesisatı, •im alma ıstıyor ve _ gerek Meclise sevkedilen pren- - • teminat ta kalkar. 
nan manav Leonıın magazasma siplerle alakadar addettig-im ka hakkındaki rivayetler yalandır. Ken- Trabzon. Sur mene, ve Rize) ye E _ Buhar tesisatı. 

dilerinden fikı'rlerın· ,· sordugu-m 5 - Artırmanın birınci veya ikinci d d ı. . • • ·ct· nı h kk d ld ğ · ı · k ı nzimet ve av et c cce•tır. F - Tecdıclı hava tesisatı, ~ı ı yor. . . t fın- nu ar a ın a a ı ırn vazı- rneb"usların verdikl<ri cevabın hulil- o maama v~ gayn men u e teallilk 
_ Şuradan bana ıyı ara yetle fırkaıun almış olduğu yo- sası budur: eden kantını hakka ve satışın tarzına TafsllAı için Sirkecide yelken Q - Elektrik tesisatı, 

kk il "m ver . . d ki d' N' . b .. ı .. .. . ıöre diğer şartlar. el h•nında kAln acentamı4 mıı· p - Sıhhi tesisat 
rl an bir o a 7.U ·:· 1 la karşı ıtıraz an çe nme ım. İ -t Pıçın h".L~ du. ş.unuyorsımuz? Müterakim vergi, lıeledı·ye vakıf İ S k h d . 

tt b rkar sa a e ata ~u • ·ı· 1 ı b l 5 5 - ovu ava eposu tesısatr, Diyor ve sepe en 1 
." Hele.: gerek efkarı umumiyetle b ~ 1 1 

"ı,'I'me~nın aleyhinde icaresi müşteriye •İttır. Yazılan em- rar••t e · st•n u 1 1 
kını ayırıyor. Leon huna hıddet ve gerek Mecliste kontrolün ade ku unabn. ar oba' ı ır. ak.ı biz de Fır- · 1"kin ve maa tatlisuyun yirmi dörtte - J - Asansör 

anm ır me usu olarak onun mes'- . . .. O"r ... GNH ( E'.l<O''l' • l)l K - Dahili telefon, 
lenı' vor. mı' mevcudiyeti Cümhuliyet mef uliyetine i•tirak etmiş b 1 on dokuz hıs•esı yukarııla goaterilen C ·" • ' . •, ' '•"" 

d • · u onuyoruz 22 9/ 930 h' d t t b NA\'J(' \ZIO:'><F \ VAl'ı>R" L - Sinyal elektrik, 
B. untın u"zerine ikisi arası.n ~ hum ile kabili telif göremediği- Kendi nrfaimizc imanım" olduğu k~ . I talı'. ın ed s adn ul 4 üncu " . . ' . r. 

L n Hlcn k d
. . . . dar Fırkamızın polı'tı'kaa d . ıcra memur u&u o asın a l'bu ilin 1 • 3 - Hıfzıs ıhha mektebi binası: Tahminen 1400 metre nı:ı o h ma a e :ı (:Cnov!, .ıvurnc ve Sıvonı:Jen kavga çıkıyor ve e • min bu ususta en ısı ıcın esas yetimiz vardır mnı- ve gösterilen aı ttırma şartnamesi dai· rabbaı arazi ilzerine melmi ve üc_ kattır. Vaptınlmak istenı'len 

b " ıyor ' S c·· " · d 1 ~ 'I ' 1 ':!2 3ğUSt0:'.it!'l tnU\ l)alitı hcklcnen Efendiye hitaben ag. ır ..... , umda ittihaz eden erest um- resın e •atı aca •• 1 an ° unur tesisat berveçhi atidir: 
d • l rn s•nıZ' · F - "C.\PO VAU<>. aynı gun • llıırgız, 

- Zaten Türk egı ı.. . huriyet frrkasma iltihtk etmeyı eyz.ı'atı' Lı'selerı· mu·· du'' rlu''ğu"' nden: A - Kalorifer tesisatı, 
1 k ınız f dd · 4 \ rarn:1, Kostence, C :3l11tz ve Rrıllı Hep:niz de hövle a c:a s ... kendim için bir vazi e a ettım.. T 1 B - Buhar tesisatı. 

"' "' • 13 E al~l ";. lpıldat _>•nıf yoklamaları ile ilk kı ım m•r.unl et lınılhınlaıını hareket tdacektı r. C - Sı<:ak su tesisatı, 
• h yanı ~-r inhisarı azalığına Y . umırte5ı güııu baılınacak~r. AIAkıd.ır taleben:~ bu ımhıe Fazla taf ılaı ıçın (;•)atadı Çınılı O - Su tesı·satı 

Serseri eze -r- mektepte hulunınalurı lhımdır. Rılıum lbnınd3 ı:-;·n:RCON Ti· 
Kürt Ahmet namında bir ~- gelince -:;::;---:---:--:;--:------------ ;-;ENTALJ<:) memleketler ar1>ınd• E - Elektrik tesisatı, 

hıs İzmircle Tepecik cihetlerin- Ağaoğlu Ahmet B. ~~n~a~ Fe yziati Liseleri' m iidu''rl u''ğünden: münaklllt ve muva.alaı Turk Anonim F - Dahili telefon, 
de halk arasında dolaşarak bazı sonra Cümhuriyet ref1kımızın M Q - Sinyal elektrik, 

k rrnış ve. d . . . ezun!yct im~ıanlan 1 t:ytıll'de b•şlan•c•krır \IAkıdsr ıılebtnin bu şirketine muracuı. Tel: Beyoğlu: H - Gaz tesisatı, 
cahilane şayialar çı a. b kendisininŞekerinhisarın aki ı- ıanhte mekıepıe .ıulun:naları llzımdır. l29-l-12Q5 

- Kürt ordusu gelıyor, u dare azalığı hakkındaki neşriya- --;:::-------:.:...::=::::::..______________ 1 - Sıhht tesisat, 
hafta İzmire ~recek! tına cevap vermiş ve demiştir l'icaret işleri Umunl ~lüdürlüğünden: ŞİŞ L l --- J -Tecdidi hava• 

yibi her>.eler savunnuştur. k'. Ksas mukıvden . h 1 . 11 kk ) · • K - Sovuk hava deposu tesisatı, 
Bu •o"z1erdentıiddetlenen birkac ı. "Dostum, Yunus Nadi B. in 1 •rne ı m:ı •il kanunlarına gnre unzlm eı!ılc"k usulen e l'U l ...ılSeSI L -Tamirat ate}yesi, 

ıescl kılının ve 30 llı:inci Teşrin 930 tırlhll konun hükümlerine gore te5dlJ 
zıı.t mesele'Vi zabıta".~ haber v~~ gazetesinin hayatnnda ~eg_ine istenen Yunan tablılyeıll ve yüz mllyon beşyil7. sek;en ••kiı bin drahmi MUdUrlU§ Unden: 4 - l6 apartmanlı bir ikametgah binası: Tahminen 501 
'llı~lerdir. Zabıta Kurt Ahrne vı'cdani endi'"" olan Şekennhısar sermuell ( Aktop ıı ti ... 11 metre murabbaı arazi üzerine mebni ve beş kattır. Yaptın!-

.,... 
0 1 s r, ıdoı Anonimoı Eıerla) şirketinin vekllcte ve· 1 - Mezunıyeı imnhınlmnı .,. k • 'l 

nezııret altına almıştır. . sirketinin idare heyeti azalığnn rllen evrakı utbik edtlerck muvafık gi•rtilmOftur. llu e..rık arı>ındıkl umeml IClUn birinde, dıger sınıllır ına ıstenı en tesisat berveçhi il.tidir: 
Dün gine Alsancakta hır fe- hakkında alenen izahatta bulun veUlmıımcye ııore şirket namını ,apıcığı işlerden dofıcak daval1rdı biltun imtıhınlırını redlslnde, Tcd· A - Kalorifer tesisatı, 

•1erci bazı eşhasa karşl: ak fırsatını bana bahşetmiş ol aıahhmelerde dua eden, edllen ve UçUncıi şıhıı 11fıtluile hazır bulunmığı risaıa da on beşinde başlana- B - Su tesisab, 
- Kürt ordusu geliyonnuş. :;1 ·undan kendisine çok müte aellhlyeı11r olar.it tayin olunan m>JJm1 •ek.il lstınbul'da Gllaıa'dı Metlıeı cıkbr. C- Sıcak su tesisatı, 
Şeklinde hezeyanlarda bulun ş:kirim.Şeker inhisar heyeti a- ~~:ı.~~~.ındı 4 numcroda ( Stıvri ~·eıepldl vı Temlsıokll Sıafllopıtf) 2 _ ~:5 1c.ı talebenin 1 Eyl6lc D - Havagazı tesisatı, 

:nu~tur. Bu Mhıs ta yakalanmış zalığını aramadım, istemedim, K k d k d k. E - Tesisatı sıhhiye ~ 'l'"'' eyflyeı mezkur L-nu dl 1 a ar ı ır ıyıtlırını tecdit , · f d · d d b l "" nun ye nci mıdd .. ıne tovfıhn l An olunur. F - Asansör, e ı a esın e: b' emrivaki karşısın a u un- ettlrmel1ri. 
- Bana bunları Kürt. Ahmet dır Tayin edildiğimi gazete ~lcareı ıılori Umum mildilrltll;Unden: 3 _ Yuva ve ilk sınıllarlı, Madde: 1 - İşbu binalardan bil' numaralısı (yani hastane 

para mukabilinde söyletıyor; de dumk. d m 0 zA-•n Maliye Ve E.as mukınlenımesi mahalli kltlunlınnı röı• tın,.Im •dilerek 1 11 k dal 1 ayrı 2, 3, 4 numaralı binalar yekdiğerine yakın ve bir mecmu,· . h . .. .. sa e 0 u u . ,.,.,_. 0 ey " re5 sabık 15 incı halı'ndedı'r 
mıştir. Kürt A metın curmu - T 1 Trabzon meb'usu Ha- u<ıılen ıescll kılının "e 30 ikinci teşrin 3;~0 urihlt klnLn hıikümlerine mektep hlnosına nakletmiştir. · 
bit olmuştur. Adliyeye verilmiş kı 1 0 ~ gittim. Bunun p;ore 1~t•(c!Doll isıenen Almın ıabiiyeılı ve yirmi beş milyon altın mark ser. 4 - Kayıt için • Illlil Rıfat Madde:2 - Z, 3, 4 numaralı binaların kaloriferleri merkezi 
tir. san ~ye olmadığım sor- mıy~ ı yçe Lulı Hın•• ononim şlık.ıl . Deumhe l.uCı 1 lınsa Akıl· Paşa konığındı mıidurlyete bir vaziyette olacaktır. 

. • . dasumlı. o u~eyeti Vekile ka- en (,esellschafc ) ~lrketinln veklletc veriltn tvrakı ıeıkik •dilerek muvı müracuı !'fladde: 3-11, 2, 3 numBnl:lı bi?alarm ~esisatı fenniyesine ai 
B 1 facıaaı . d !ık r;orulmılştür. llu evrık aruındak.t umumi "eklleınııneyo g"r• •Ir- - . proıe er ayn o up yukarda gostenlen tesısat bu tesı'satı feruı"ı ır aı e · . .1 tayin edilidinız, ora an k ki v • OPERATÖR DOKTOR yeye yugun olacaktır. .. 

İzmir.de. Şehitler mahall.esıı~-- rsoanr, decdi. Fırka reislerinden bi et namını yapıca arı iılerden doğacık dıvıludı büt!ın mahkemelerde HALİL SEZAİ 
kağ d b r aı davı eden, edllen ve üçün eti flhı.i 11faılarile hazır bulunmığa ıellhiyeııar • , , Madde: 4 - Binaların inşası bitm k ·· d" 

de l)cmırcıler so m a. ı. . n·sı·ne mu"racaat ettim.Bana fır- olarak lmnbulda ın LI EL ııı. nasında ba,.ka ı'nşaat kalmamış 1 ke uzere ır. Tesisat c• 
lm P tınelı U• m .rem namdi Bey Umumi \'ekti tayın olunmuş· • o aca .._ 

le f;>~iası o uştur. nş . kava istinat eden bir hükftme- A k 1 Basur memeleri ve ccrnhl huta · M dd 
5 

B" 
1 

ı~ •u · 
Aholi.ırrahman Ef. namında bir tur. oca mum.•i eyhi11 r;aybubıı! halinde • Hans Ryssel • efendi ve bu a e: - ına arm p .. ntan Ankarada Sıhhat ve 1çtima 

k · 18 k k" "ki" - .. nazarı dı'k ıkl zabn maz.oreıı veya Türklyeden gay ubcılerı· halinde de lstınbuldı Muavenet Vek .. letı" tarafınd kud · genç: co sevdiği :<evcesı miş ızın ·uçu ugu ııamam No 20 Tel: 1 tınbul . " an . retı maliye ve fenniyeJer 
d n h' b lına ak Abdürrahman Ef mul<lm flrketın Hukuk Müşaviri Leon ~iınmann dendi vektletnım·dekı' tanmn'lT.. miless-elerl b Ü yas~ a "a ıa H. ı övey ba ası kate a r · " , 3390 1111 ı o --·-. ~ e, um esııeııclerden mürekkep konsorsi 

Aziz F.f. ile ciirmil me~hut ha- 2 sene dokuz ay hapse mahkfirn bllumum sellhtyeılerle şırketı idare hakkını haizdirler. Keyfiyet meıkllr yomlara bedeli mukabilinde verilir. 
• . • R kanunun yed ncl maddesine ıevfilr.an ilan olunur. O A KUTI EL M dd linrle tutrnu~tur. edilmiş, hapse gınnıştır. a- r • • a e :6 - Tesisatın bir kıs mma • ı· 

~ k veya ,amamına ta ıp o 
A hdtirrahman Ef. ile Rabia bia H. bu srrada mah eme ka- Muayenehane ve tedavi! eıeıı:t. lacak müesseselerle veya konsorsiyomlarla müzakere An karadı 

H hundan bir miiddet evvei ço~ rarile yaşını 18 e çıkartmış ve Ticaret İşleri Umum müdürlüğünden: rlklye labraıuvan. Karatay Srhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından yapılır. 
ıı: ışki;l serait 9ltmda evlenmiş- Abdürahınan Ef. ile ev~nerelc; Slgonı tiıkeıl~rinin tefılş ve ınurılcıbul hakkındıkı kanun bnkilmlerin• Topçular caddesi 34 --- ·-------------

rlir T ayyare piyangosun- - onu hapisaneden çlkartabilmlıt· C~• tescil edllmıı olan mQ1eccıl ecnebi ıt~rıı şırkulırlndcn (Übrom I• - - - -· HA NJM_E_F_E_N--D- ı-• 
1an., bin lira kazanan Abdlirrah tir. L wbalne) Sigorta irkıtinto Tllrkirı uıııumı vekili hıfz olduğu ·elAbiytte Dr. Hor horuni ı• ~ ~ ~ .... r ~··~~ 
rn1n Ef para hatırı için eve ka Son -::nl•rde övey babaaı. binaen bu kere muracuıla TUrklycden nybubeıi uoı ındı yerine ,•ı'rket lata b l'd u · .. 1 k 1 ·L bh 

- 5 .... - n•-•ı.: .- Beyoğlu M.ktop şallak No 3J 1 ~ ~ 11 u a revagazı, c. e ·ı rı1. ve teşc u ;ttı si na iye 
' ı' ve p"a bittikten sonra ka- Aziz Ef. ile bir arada ya'l"'~- namını yıpıcafı 41arden doğacak dınlarda bıiıün mıbk•melerde d•vı 

1 ,,. -~" • meyuıne sabahtan lkfama ıkldat. • ~ 'l'urk Anonim şirketi ı dış;ırı edilmiştir. Fakat on ta olan Abdürrahrnan Ef. evve ,,.. ...... en n UQUn.cll f&bu sıfıtlırile hazır bulunmık Uı<e .\lek ınılr De 
be~ yaşında olan Rabia isminde- ki akşam eve gidince kapının b Hilbt ıfeadtrI nkll tayin ettiğini bildirmiş ve thım ~elen ve;Ikıyı ,crıııt.ılr --z.-;i' lstanbul şelıremınebnden 1

' • BEJ ı zı'l't'lll PLE'TR'ıl PJ 'ıNnP 
ki kız Abdurahman Ef. yi çok pah olduğunu g&erek şüphelen l(ıyftrıı muvafık r;orWmUı> ulmakla ilin olunur. almı; oldu~um 2J49 nuaıorolıı ınbı : : ~ a 11 a fı 1\ fı Ull 

i . pl~iunı kavbeııim. Yeniun! alıca- , . • 2.1.4,,.w;to• Cumartesi "İilllt sa sev'Tiiş, kendisine kaçmış ve mi'; duvardan atlamq ve çen Al K' h "ımd3n eskıslnin hlıkmU ı·oktıır. ,. • " " ht l .\30dıı verilecek :ınıcli nhçılık 
ı r · ..,.,, ile · · KARON man ıtap anesi & ıerşeye mu va akat etmıştir. girince Aziz""'•· nvce.ıru ya- Aup camlıinde T•f r lan'd• 4$ • 0 , • der ·inde lıJtkn ha1.ır bulıım:mtll rica ile kesbi şeref eyler. 

Mesele nıahkcsreve intikale~ k.alamm:ıt- Bevottlu Tiınel mev,bmnda '''' ;.rer Ata •• • •••••••••• •~H~••MM~ ... 
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fil, ekmek, Ja~ se~ze ınonakasası 
İstanbul Nafia Fen mektebi mübayaat ko· 
misyonundan: 

Mektebin mayıs 931 gayesine kadar ihtiyacı olan er. ekmek ve 
yaş sebzeslne ~17-7.930 T. vaki olan münakasada hiç t&lip çık

madığından bu kerre 28-8-930 perşembe günU saat 14 te kapalı 

zarf usulile lhalelerl yapılmak üzre yı:nlden münakasaya konul
muştur. Bu iş hakkındaki şartnameleri görmek isteyenler cumartesi, 
pazartesi, perşembe günler! mektebe ve münakasaya iştirak ede
ceklerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile muayyen 
saatta komisyonumuza gclmel,ri. 

Ticareti bahriye mekte
bi alisi müdürlüğünden 

,Y.IJLW ll!.1 .ı\GL:::>TU::> 1930 

Nalıa Fen Mekte~ine Tale~e Ka~ulü 
Nafıa Fen Mekte~i MOdOrlO~Onden: 

Devlet Demiryoll 
idaresi ilanatı 

1 Mektep meccani leyli ve tahıil müddeti üç senedir. Kayseri, Sivas veya Ulukış- vakkat teminatlarını a 
1! Gill€ceklerin yaşı 17-2 ." olmalıdır. la şehirlerinden birinde buluna de saat 15 e kadar ınü 
3 Lise mezunları imtihan ız leyll ve Orta mektep mezunları Hesap, Cebir. Musatı:afl hende- cak olan poz bölüğünün alu ay komisyonu katipliğine v 

seden müsabaka ile alınır. Ve lf ha •a nehari devam ederler. !ık et ve ekmeğinin kapalı zarf- ri lazımdır. 
la münakasasıl Eylül 1930 pa- Talipler münakasa şa 

__ •_-:-_K_a_y_ı_i_şi_E_y_ıo_ı_ı _i_lA_ı_ı_ı_9_3_o_da_y_a_p_ıı_ır_. ------------------- zar günü saat 15,30 da Ankara lerini üçer lira mukabilin 

P 
d k Q d 

1 
t bz d 1 d da Devlet Demiryolları idaresin karada İdare veznesinden 

enui oeroın aru İS i arı DllluUr U~Ull en : de~~~~~!;~ iştirak edecek- ~~İa~~:ı:: ::ıa~l~~J~~~~ 
Lira Adet Fiyatı Eb"adı Nevi lerin teklif mektuplarını ve mu 

540 900 60 13 X 28 X 400 Göknar tahtası Llseler mubıyaat komlıyonundan; 

260 
4-50 

500 
600 

52 
75 

l3X22 X 400 
2X22X400 

• • 
• • 

1 - Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine 
kaptan ve makinist yetişiirmektir. 

1250 2100 YekOn 
Pendik Serom darülistibzarına lüzumu olup akni münakaıa ile 3·9-930 tarihine müsadlf çaramba 

gUnü ihalesi icra kılınacak olan cinsi ve eb'adı ile miktarı yukarıda gösterilen tahtanın şıırtnames:r 1 
görmek Jstiyenlerin her gün Defterdarlık binasında l\lıiessesau iktisadiye mııhasebeciliğine ve 
münakasaya iştirak etmek istiyenlerin yevmi ihale obn 3·9·930 ça ı ğJmba günü saat 14 te mezkOr 
muhasebede müteşekkil mühayaat komsiyonuna müracaat eylemeleri. 

Yeni açılacak mektep için numuneleri veçhlle ( 225 ) sırı llı ı 8) 
muallim kürıUsU 4-9-930 tarihhıe mU11dlf pazar gUnU saat onaluda 
icra kılınmak Ozre kapalı zarf usulü ile mUnıkısaya konulmuştur. Tali 
numuneleri görmek ve ta!sıllt almak üzre lı:omiayon kitabeılne murac 

Maliye Vekaletinde 
MaliJe nıuf etti' nıuavinli~i iınti~anı 

1 ( 
• 

2 - Mektep Leyli olduğundan talebenin iaşe, ibate ve ilba
aı mektebe aittir. Bikes talebeye aynca muavenet edilir. Taşra
dan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. 

a - Liııe mezunları imtihansız ali birinci sınıfa kabul edilir. 
Bunlar için müddeti tahsil iki senedir. 

4 - iki seneden ibaret olan tali sınıflara da liselerin Onun
cu ve on birinci snuflarından naklen ve yahut o derece tahsil 
gördüğü alelftsul tasdik edilmit talebe alınır. 

5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur. Yal
ruz mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan terki tah
Ril edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödemeleri lizım 
ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname vermeleri mec
buridir. 

6 - Mektebe girmek arzusunda bulunanların hüviyyet cüz 
danmı, aoı phadetname11ini, mektep tasdikname veya §ahadet
namelerini, polisce musaddak hüsnühal ilmühaberlerini ve dört 
adet vesikalık fotoğrafını istidalanna repten Teşrinievvelin bi
rinci gününe kadar Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisalinde kiin 
mektep müdürlüğüne müracaatları. 

la~ıt ve kanon ınnnakasası 
Tütün inhisarı Umum 

Müdürlüğünden: 
18 - 11 - 980 tarihinde lcrı edilecetı iltn olunın k:Ağıt ve karton 

mUnakasa51nın idarece görilltn lüzuma binaen 23-8-930 Cumartesi günü 
aaat 10,SO ı tehir edildljl;I allkadarancı malum olmak üzere 11An olunur. 

BUYOK 

TlYYlBE PIYlNG~ı~ 
9 uncu tertip 

21NC1 KEŞİDE 

11 Eylul 1930 da 
Keşideler: Vilayet, Şehre
maneti, Defterdarlık, iş, Zi
raat ve Osmanlı Bankaları 

murakıpları ve halk 
htızuruı1da yapılır 

Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 
Her keşidede çıkan nuınaralar 

tekrar dolaba konn1az 

1 

Istanbul küçük sıhhat me
~ murları mektebi müdürlü
~ ğünden: 
' Pazar, Salı, Perşembe gün. rine kendi el yazrlarile yazılmış 
1 leri saat 9,30 tan 13 e kadar kız birer istida ile olur. Fazla iza
; ve erkek talebe kaydedilmekte- hat almak istiyenler Sirkecide 
( dir. Kayıt müddeti ağustos niha Demirkapıda mektep idaresine 

1 
yetine kadardır. Tahsil müdde müracaat edebilirler. Arzu edi

. ti iki senedir. Niharl ve mecca- lirse taşraya matbu, mufassal 
< nidir. Talebe tahsil esnasında duhul şeraiti varakalarından 

ı c askerlikten müeccel ve mezun gönderilir. Şartlar: 
c olunca hizmeti maksureye tabi- 1 - Türkiye Cümhuriyeti te
~ dir. Mektepten mezun Sıhhat baasmdan olmak. 2 - Yaşı yir-

' ~ memurlarına ilk senelerde ayda miden aşağı ve yirmi beşten yu 
: "49" lira verilmektedir. Sonra- kan olmamak. 3 -Ahlaki maz
c •arı kidemine göre diğer devlet but ve her türlü şaibeden arı bu-

t memu 1 ·b· 
1 

lunmak. 4 - Askerlikle alakası 
r an gı ı maaş an arttır fm k L" 1 ı rılmaktadır o ama . 5 - ıse a tı derece 

' · sinde olanlar imtihan ile ve on-
c Müracaat Sıhhat Vekaletine dan yukarı tahsil görenler imti-
c Jeya mahalli Sıhhat müriirlükle hansız kabul olunur. 
t 
r 
ı 

l 
f 

C 

d 
I 
}' 

Isanbul Kız Muallim 
l\1ektebi müdürlü~ünpen: 

Birinci sınıfı leyli ılınacak yeni talebenin namzet kaydına iti Ağu1tôs 
930 tarihinden itibaren başlanmışnr 

2 - Bu muamele 30 Ağustos 930 cumaııul günilne bdu dıvam 
rdecektlr. 

8 - Müsabıkı 1 Eylül 930 pazartesi günü yapılacakbr. 
4 - Gedrilecelı: vesikalar. 

Ankara şehremanetinden alacaklı 
olanların nazarı dikkatine 

Ankara Şehremanetinden: 

31Mayıs920 tarihine kadar gerek 
mukavelenameye müstenit ve ge
rekse başka suretleAnkaraşehrema
netinden alacağı tahakkuk etmiş ola 
nların 31 Ağustos930tarihine kadar 
bu husustaki evrakı ınüsbitelerinin 
asıl veya suretlerini bil istida ya rap
tederekEmanethesap işleri müdür
lüğüne müracaate eylemerri ilan 

31 ağustos 1930 da yapdacak ı İmtihan programı; 
Maliye müfettiş muavinliği mü- 1 - İKTiSAT; Serv 
sabak~ imtihan~a girmek isti-ı tih~al, t~davül, inkisam ve 
yenlenn, memunn kanununun Iaki bahısleri. 
dördüncü maddesindeki evsafı 2 - MALİYE: Maliye 
haiz olduktan maada, yirmi dört nin nazari kısımları, devlet 
ten aşağı ve otuzdan yukan yaş rafları, bütçe bahisleri, 
ta bulunmamaları ve '.Yüksek kredi ve istikraz, Türkiye d 
mekteplerin birinden mezun ol- nu umumiyesi, vergiler ve 
malan şarttır. ve tahakkuk ve tahsil us 

İmtihana talip olanlar, 25 muhasebeyi umumiye kafi 
ağustos 930 tarihine kadar An- nun esaslan Türkiyedeki 
karada Maliye teftiş heyeti reis talı ve vasıtasız vergiler v~ 
liğine istida ile miiracaat edecek ve tahakkuk ve tahsil şekill 
lerdir. İstidaya şu vesikaların muhasebe ve varidat tCŞ 
raptı lazımdır. (umumi malfimat). 

1 - Nufus tezkeresi sureti ve 3 - HESAP ve HENDE 
ikametgah adresi, 2 - Kendi Kesirler tenasüp, faiz ve is 
imzaları ile tercümeyi hal bul!- to, yeni mikyaslar satıh ve 
sası, 3 - Askerliklerini yaptık cım mesahalan. 
lanna veya tecil edildiklerine 4 - Ticaret usulü defte 
dair askerlik şubesinden veril- Esaslı ve pratik malumat. 
miş bir vesika, 4 - Mektep şa- 5 - Hukuku İdare: Cez•. 
hadetnamesi veya mezuniyeti hakemeleri usulü ve teferfll 
mutazammm tasdikname, (bil- kanunu medeninin gayriıııeJI 
tün bu evrakm noterlikten mu- tasarrufuna müteallik hükii 
saddak suretleri de verilebilir). ri. 
5 - Hastalığı bulunmadığına 6- Fransızca: 
ve yolculuk yorgunluklarına da 7 - Türkiyenin tabii, tııtı 
yabileceğine dair hükfunet dok di coğrafyası ve Mali tarihi 
torluğundan verilmiş rapor. kında umumi malfunat. le 

İstenilen evsafı haiz bulunan Bu imtihanlarda muvaffıı. 
lar tahriri ve şifahi iki imtihana !anlar azami Uç sene niha . 
gireceklerdir. Tahriri imtihan rek bl.r sene sitaj gönnelı 1• 
Ankarada ve İstanbulda ve bun sonra müfettişliğe tayin ed! 
da muvaffak olanların şifahi im rek bir sene sitaj görme!< ı 
tihanı da Ankarada yapılacak- Fransaya gönderilirler. . 
tır. İstanbuldaki imtihan için İs Müfettiş muavinliği iflltl 

--------------------------------------- tanbul defterdarlığında Maliye nma iki sefer girip kazanın~ baş müfettişliğine müracaat olu olanlar üçüncü imtihana iştı 

olunur. 
Muallim mekteplerine 
girmek isteyenlere imtihan: 
lstanbul Erkek muallim mektebi mü-

dürlüğünden: 
ı - Bu sr .ıe kız ve erkek mu 

allim mekteplerine ancak aşağı 
daki şartlar dahilinde ve imti
hanla talebe alınacaktır. İmti
handa vilayet merkezlerinde ve 
1 Eylül 1930 tarihinde bir im
tihan komisyonu huzurunda ya 
pılacaktır. 

İmtihana girmek isteyenle
rin şu şartları haiz olmaları 13.
zımdır: 

A) On üç yaşından aşağı on 
yedi yaşından yukarı olmamak. 

B) Bedenen ve ruhan hasta, 
malul, sakat ve kusurlu olma
mak. 

C) Tam devreli yani beş sı-

nıflı bir ilk 
olmak. 

D) Ti.irk 
mak. 

mektepten mezun 

tabiyetini haiz ol-

2 - Yukarda yazdan şartlan 
haiz taliplerin 30 Ağustos Cu
martesi gününe kadar bulun
dukları vilayetin Maarif müdür 
lüklerine ve Muallim mektebi 
bulunan yerlerde de doğrudan 
doğruya muallim mektebi mü
dürlüklerine müracaatlan la
zımdır. 

3 - İmtihanlar maarif Müdür 
11.ikleri ve muıtllim mekteplerin 
de yapdacağından talipler yal
nız bu makamlara müracaat et-

elidirler. 

Zonguldak Yüksek Maadin ve 
Sanayi mühendisi mektebi mü
düriyetinden: 

Mektebimiz için IUz ı. mu olan 30 adet Yerli malı karyola 
26-8 930 dan itibaren 20 gün milddetle açık milnakasayıı konul
muştur. lhalel kat'iyesi 15 Eylill 930 pazartesi günU saat 16 da 
Zonguldak Maden mL:d.iriyctinde icra kılınacağından taliplerin 
şeraiti anlamak ve plAnları görmek üzre Şehremanet! civarında 
lstanbul .Mıntakası Maden mühendisliğine milracaatları ilAn olunur. 

llbsat Vetalettnden 
tımsat VekA!eti Ziraat enstitüler! ikmali inşaatına ait münakasaya 
talip zuhur etmemesine mebni bu defa mezkOr inşaatın tamamen 
veya kısmen pazarlık suretile ihalesi takarrür etmiştir. Evvelce 
ihzar olunan münakasa tartnaaresinln 3,5 üncü maddelerinden 
mada bilcümle ahUmı bu pazlıkta da caridir. Pazarlık için A
ğustosun yirmi beşinci günü akşamına kadar lktısat VekAletlne 
müracaat olunabilir. Yevmi mezkOrda ittihazı lı:arar olunacağından 

taliplerlıı ona göre müracatları ve proje, şeraiti fenniye, mukavele 
n münakasa şartnamelerinin kemakAn lktısat Vektled muhasebe 
sine 25 lira itasile alınacak vesika mukabilinde mevkii in~aatta 

lktısat vekaletinden: 
Ballkeslr vllayed dabillnde 

Edremit kazasının Avunya na
hiyesinde Sarı Çayır karye sinde 
flmalen l(oca Ablılt gediğ i nden 

Sivri Çal tepesine mllstelı:lm, 
garben Sivri Çal tepesinden 
Patlak çeşmesine mıısteklm, ce
nuben Patlak çeşme~lnden Pat
lak tarla nokta! sabiteslne ve 
oradan da Taf Yatak batı nok· 
tasınt b ttı mUnkeslr şarken 
Taş •: tak başından !(uru 
Ardıçlık ve oradan da mebdei 
hudut olan l(oca Ahlat gediği 

noktasına hattı mllnkesir ile 
mahdut ve mcsahai sathlyesi 
(80) ceripten ibaret arazide Is
mail Hakkı Bey lle Onzlle Hanım 
tarafından bittaharri zahire çı

karılan ılmll kurtun madeni 
99 sene müddetle mumaileybl· 
ma uhteslne ihalesi icra oluna
cağından maıtdln nizamname
sinin 36 ve 37 inci maddeleri 
mucibince bu babta bir ıtına 
itirazı olanların (26-7-930) tari-

hinden itibaren iki ay ; artında 
Ankarada lktısıt vılı:Alella: ve 
mahalllnde makamı v ı ay. ~ ba
arzuhal mllracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

llerkesin 

Tercihen kullandığı 

Cappelli 
Film ve plaklarıdır 

LMuvaffakiyet muhakkaktır. 

Her yerde satılır. 

Kunduracılara ilan 

nacaktır. edemezler. __.-/ 
~ F ~::::::=:l~f-~~!t;r- • • e ~~:~!~=:!~: .. 

. EMLlK ve ElTAM 
BJNKJ~I 

Sermayeıl 20,000,000 TUrk lirası 
ihtiyat akçeleri 754,000 ,, • 

EMLAK ve iNŞAAT üzerin• 
mü~alt şerait ve mutedil faizle 

Para ikraz eder 

Bffumum Banka muame!Atı 

lstınbul şubesi: Babçekıpı 

Telefon lıtanbul: 397!1 

===-= Perlevnlyal vakfından: 
Şişli'de Metruılyeı mıhall11lnde 

izzet Paşa sokağında Valide ıpartı· 

mamndı 1, l!, 8, 6 numerolu dört 
daire Jdraya verilmek tızere mflzaye. 
deye konulmuştur. Talip olanların 

yevmlihaie ı • milzaycd~ olan şehri 

balln ll3 üncU cumartesi gUn1l saat 
on beşe kadar lstanbui Evkaf mlidll· 
riyeıinde Pertevnlyal vakfı ldareılne 

veya encümene müracaat eylrmeliıe. 

Dr. h•an Sami 

Öksürük şurubu 
ÖklUrilk ve ufea darlıtı 

için polı: tealrU lllçtlr. 
vanyolu SultınMıbmut türlıcıi 189 -

U.. Dfı.1dllfkr Um11rd 

.. -v•ı-oa••• • 

LEYLİ ve NEff Aill 

SENvusjöRJ 

kız mektebi 
Galata Çınar sok~~6 ~· 

Her gün aaat saat 9 
dar tslebe kaylı olunur· ııııl 

1 1 üste 
Cuma Pazar günler m 

od°J A - !lilvlyet cüzdanı, B- ilk mektep eehadetnımesi 
<: - Milsıddak Doktor raporu, D- 4,.5· ti eb'adında 4 resim. " , bulunan heyeıi fennlye tarafından verilmekte olduğu ilin o'ııııur. 

Zonguldak YUksok Maadin ve 
Sanayi MUbı!ndlıi Mektebi için 
muktezi 100 çlh potin n 100 çlh 
ocak çlzmetl mtlnakuıya !10-8-1130 
tarihinden itibaren yirmi gtln mUd
dede mtlnakosaya konu)mtıftur. Tallp 
lırln terılıl mUnılı:uıyı anlamak 117fe 
melı:ıep mUdUrlyeılnı mUracaaıluı. 
!halel kat'lyesl 1 O •ylal 980 çar
tambı gllntl aut 16 da Zonguldak 
Havzal Fıbmlye mUdUrtytılnde icra 
edllıcekılr. 

Hallç lıktlelırinde mubut J 1078 
daet ke1tıne çubuğu ile Dllrt çeki 
l!OO lı:llo met• odunn 4 - 9 - 9; O 
peaeembc gUnU ihale edilmek Uzre 
mUzayedıye çıkanlmıfbr, taliplerin 
yevmi mızktlrda 111t Uçte Defterdar· 
b\ blouındıkl ihale komlıyonuna 

mtlrıcaaılan. Bürh•11~ 
Mes'ul Müdür: 


