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2 illcl sahifede ~ 3 - Arap Kadri nosıl fildli· 
1 - Tlllflll ıeifıuiiiUi; Ali p.. ~ rBl4i ? 
2- Harl.:I •e Son lJaberter ,. 4 - Kııkançhk )"ÜzUnden bir 

S D•cil salıifede - cinayet 
l-VapurcuiAr-ıtitlııtının ıonu " 4 üncü sahifede 

neye varacak P ~ ı- 1-·eırk 
2-Zeytln yatları lçın tticcar ~ 2- Hlklye 

hilkümetten ne htlyorlar ? ı 3- ftoman 

Cıddi ve samimi 1 
olalım ırana. verilecek cevap ha ı .. • 

·-- I 
. Tenkit edelim, fakat bu tell-

er. kıtlerimizde ciddi ve samimİ 
olmaktan aynlmıyalmı. Bilhas-
5? hiç bir sebep ve vesile ile ha-

,dd kikati hissimize ve hevesimi
ze feda etmiyelim. Uzmıdır ki 
bugün tenkit mevkiinde bulu
nan yeni fırkanın erkftnı ve o
nun namına söyliyenler ve ya
zanlar bu ciheti herkesten zi -
~ade derin derin düşünsünler. 

Dahiliye 
vekillerimiz dün Istanbula geldiler 
ismet Pş. Hz. ve Hariciye, 

' 
' 

ve akşam geç vakit döndüler. 

Tevfik Rüştü ve Şükrü Kaya Beyler Iran 
ve Şark vaziyeti hakkında gazetemize 

çok mühim beyanatta b11lundular ... 
sasen yarın ispat edilemiye

cc~ bir davayi, hesabı veril
llliyecek bir isnadı ortaya at
nıak tenkitlerde aranan ciddi-

~=~a~:d~~i:~:~!>°z7ı~ka~! lrana verilecek şlfaht notanın esasları dün gece 
bckıenen faideteri hic;e indirir. Yalovada kararlastırılmıstır. Şark vaziyetinde 
B Dün muhterem Ali Fethi 
tiiey.Je bu mevzu üzerinde gö- hiç bir tebeddül yoktur. 

suyordu D d" ki · , m. e ı : Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
llıek 'Bilhassa tahıi~at~ girit- ve Dahiliye vekili Şükrii Kaya 
llıek te~ son derece. ıhtır~ et• beyler d\hı sabah~i ekspre~le 
k la~ımdır. Üzennde ım.ına- Ankaradan şehrimı ze gelmiş
c~a edılecek fikir, tenkit edile- lerdir. Vekil beyler Pendikte 
ıal ınesele yok mu ki münaka- Reisicümhur Hz. namına serya 

fİ. edi;:~er~·~ ,ahıiyata intikal ver Rüsuhi, vali ve şehremini 
i.1 ıi h ·• Bızım maksadımız gay- Muhiddin Gi~son meb'usu 

şa aı ıırf f"ki ·· · ·· ' n k • ı r uzenne mu- Hakkı Tarık Beylerle gazete-
~ A:c:k ~~ ınüc:adele yapın•~tır: ciler tarafından istikbal edilmiş 

si • boY_le bır ınücadeledır ki !erdir. 
Ye sı terb . . .. bil" ,. ıyemızı gostere ır.,, Vekil Beyler Pendikte tren-

ha~uhterem lideri~ . e~bette den inmişler, refakatlerinde is
jı es .. vardır. Kendilennı te- tikbale gelen zevat olduğu hal

ke~ur ve biraz da endişeye sev- de Sakarya motörile Yalovaya 
ne ~n sebep bazı beyanat ve müteveccihen hareket etınişler
~t srıyatta şimdiden eşhasa do- dir. 
d 1 ~_ulması, prensipler üzerinde Fakat motör Adalar önünde 

1 
egıl, ~ahıslar üzerinde mü ta- Y alovadaiı gelmekte olan ve İs Tev/llc RUştU ııe Şilkril Kaya Beyler Yt!rll mal sergl~lnde 

1 
ea Yürütülmesi olmuştur. Her met Pş. Hz. ni hamil bulunan fırka hakkında göıüşmüşlerdir. zere Tokatlıyanclan çıkmışlar-
~alde buna yol açmamak lazım- Ertuğrul yatma tesadüf etmiş ·ı v dır. 
ır. Çiinkü bir defa hakikat ve yata yanaşmıştır. Paşa Hz. . İsmet ~aş~ tt;azretle_? el e= Tevfik Rü tü v Şükrii Ka-

etrafında yapılması düşünülen Vekil Beyleri yata davet etmiş- kıl Bey len hamı! Ertugru ya Be 1 ... iş_, e 1. llıü d İ t s · f ·n rıhtımına yanaş ya Y er og e .. en sonra va ı 
d ca ele böyle bir cereyan al- !er ve beraberce stanbula dön- 1 eynse a.ı k"ll 1 b Muhiddin Beyi · tle b" 

1 ını siyasi teşekküllerin ba- mUşlerdir. mış ve Pş .. Hz. V~ 1 ere era- .. dd .. .. .. zıy~re .. ır 
Ştnda b ı ı·d ı · h"" u t t p H ·ı 1 · ber otomobılle dogruca Tokatlı mu et goruşmuşlerdır. Mute- -
ni ~ unan ı er enn usn sme ş. z. ne aı e en ve . . . . akiben Vekil Beyler Halk Fır- -

Yetlen ne kadar büyük olur- yaverleri refakat etmekte idiler yan otelın.e ınmışlerdır. Otelde k . • . sa ol . '"ğl k da · ti ah t t · ı kası mer eoıını z 1.ırd k 
sun ondan sonra bu ecre - İsmet Pş. Hz. yatta Vekıl o eye a r ıs ~ a e mış er Frrka müfetti•" H kk Ş' • 

Yanı ~evkif etmek c;ok güç olur. Beylerle samimi hasbihalde bu- ve yeı;ıek~e'?' so~ra f~met ~~· . . a 
1 

ınası 1 
~.en?ı hesabımıza şimdiden !unmuş, Şark hidfaesi ve yeni Hz. dışlennı tedavı ettınnek u- [Devamı Beşmcı sayı/ede] 
a~YlıyeJim ki biz bu noktada • • • • ............... • • • • • • ..... .-............................................ ._.. •• 

~~~~ı ~ikkat ve hassasiyeti Muhalefet ne alemde Yurıan emlaki 
rıa2 ·~rm~ge çalışacağız. İşin en 

011 
1 cıheti yeni fırkanın ve 

2,tun davasını müdafaa eden ga
te~erin. ayni hassasiyeti gös
nun elerındedir. Gayri meın
Serj ve. gayri mes'ul eşhasın ek
:ııi bYetı çok taşkın bir derece
sınaulan tesviklerine kapılmama 

Yeni fırka erkanı dün 
Y alovada toplandılar 

s;,, a,dı~: Eğer yeni fırka bu Fırka 
k Jası rusc .. · ı eti . . u gostenrse mem e-
Çok n sıyasi terbiyesi hesabına 

Parlak bir şey olur. 

İda İsmet Paşa Hükumetinin 
ge}~e Prensiplerine ve icraatına 
larıınce, muhterem Başvekil on
llıe '!- ?esabını vermeğe, hükfı
ınu~n~n takip ettiği politikayi 
zır 

1 
a aa etmeğe her zaman ha-
~ulunduğunu söylüyor. 

Ond u zaman çol uzak değildir. 
ialn:n so~ra hüküm ve karar 

2 efkarı umur iyeniııdir. 
Siirt meb'usu 

MAHMUT 

llerşey hazır .. 

Namzetler 
Sıkı ve dikkatli bir 

tarzda seçilecek 

Şehir · Meclisinde 5-6 
kadın aza bulunacak 

EyJ(ll birde ba9lıyacak olan şehir 
mecliai intihabatına alt faaliyet gün 
geçtikçe ve zaman yaklattıkça hum
malı bir safhaya dahil olmaktadır. 

HaU. Fırkası. namzetlerini teıbit i
çin tetkikata ba9lamı9 ve bu makaat
la mutat olan vilayet idare heyeti iç
timalan sıklaştırılmııtır. Bu husus
taki hazırlıklar etrafında Fırka mü
fettişi Hakkı Şinaai paııa dün bir mu 
barrirlmize fll bel'.anatta bulunmuı-

lt•l11an de11i;ı lalebe:Jlul getiren Pl:zo :urhlıll 
Do/nıabahre açıklarında 

ltalyan mektep gemisi dün 
limanımıza geldi .. 

tu~ ""Müteaddit içtimaıar yaparaı. Bugün dost ltalya denız 
ıntihabata hasırlanıyoruz. İntihap 

defterleri bir ey!Qldc asılacak ve ka- talebesı· cu·· mhurı·yet 
nunen muayyen olan müddet zarfın-

~:b~ti~:;~~~i~!~~~~:cek~~·§I!~!~!~~~'.- abidesı·ne çelen· k koyacak 
İntihabın bir an evvel bitme•i halkın 
göstereceği alakaya vabeıtedir. Halk İtal bah · . . yanın nye talebesinin 
reyını vermekte ne kadar istical eder- kOm · 
se intihap ta 0 kadar çabuk biter. eb yeni olan bu kruvazörü 
Çünkü bu defa yapılacak olan intihap dün sabah limanımıza gelmiştir 
~üddetlc de~ildir. Bundan batka es- İtalyan mektep gemisi, İtal
k~de? olduğu ı:ibi bazı kimseler reyi- ya sefareti ataşenavali ve diğer 
nHı bır nrf~ ~ol'.up gönd<remey.cek. bazı zevat tarfmdan Yıeşilköy 

erkes reyını bızzat verecek ve def-
terde ismi hizasını imza edecektir. açıklarında karşılanmışlardır. 
Binaenaleyh <ldteılerin kaldırılmaaı Kruvazör, sis dolayısile bir 
için rey sahibi olanlardan, adedi mü- müddet limana giremio/erek li

man haricinde durmuş ve an- -
cak yarım saat bir teahhürden 
sonra limanımıza girmi ,Dolma 
bahçe önlerinde demirlemiştir. 
İtalyan gemisi limana girerken 
top abnak suretile şehri selam
lamış, Selimiyedcn mukabele 
olunmuştur. 

Piza kruvaıörü, Yunanista- Vali namına /'adı Pty 
nın Averofunun eşidir. 10 bin hl d 
t h .d d" İ . . :ıır ı a on acmı e ır. nşa tanhıl 907 
dir. 23 mil sür'atindedir. 4 ta- vali ve Şükrü Naili Pa. a, gemı 
ne 23,4 liik,sekiz 19 luk, t 2 tane kumandanını gemide ziyaret et-
7,6 !ık topu vardır. ltalya Hü- mişlerdir, Bugün İtalyan bah 
kOmeti yeni olan bu Imıvazörü riye talebesi, Taksim Ctimhun 
son zamanlarda mektep gemisi yet abidesini ziyaret edecek H 

olarak kullanmaktadır. merasimle çelenk koyacaklar- . 

i
l Kruvazörde İtalya Kırahnın dır. 
yeğeni Dük D'Ankona da bulun Gemide bulunan Dük D'An 
mak~ad'.r. kona şerefine İtalya sefareti ta 

Pıza nın kumandanı saat 10 rafından cuma günü saat ı 7 ele 
da karaya çıkmış, ~ehir namı- bir çay ziyafeti verilecektir 
na vali Muhiddin B., kolordu İtalyan mektep gemis" ı: 
k m d Ş"k ·· N ·ı· p ı ıma· ? an anı . u. ~ aı ı aşayi nımızda iki üç giin kadar kala-
71yııret etmıştır. Öğleden sonra caktır. 

Şükrü Nail' Pıt. ita/yan taıe/, · lar:ıfı11da111.eıarni•mı" •ıı 

!----- ----· ----
Mektepliler 1 

.nllsa /Juka.-ıı -·-
<ı7 İnci lıafta bitti 

li7 inci hnfta bitml~tir • 
Gazetemizde çıkan haberler 
den en mDlıimınini seçip cu
n:arıesi akşıııı~ıı kadar mu-
8/lbal:n memııı lııj!;una ıı:önde
rlııiı. r\etlccler pazar ıtUnU 
ne~r,<.iıeccktir. ··- 1 __ _J :)ofiJr sol• sap .. 

N• mUnasebet ben (' H .. . .. . • ı·ır11aı11ndanıaı.. 
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HA ici ABERLER •• a,,tttamit _l __ 
Talısirı Paşaı1111 Hatıratı .. !M Avrupa Birliği ve Almanya Anadoluda denıır 

Nafıa vekilinin beya No; 11 (TercUm• ve lktlbae 
hakkı mahfuzdur.) 

Padişah Samsundaki Ermeni 
kıyamını nasıl karşıladı? 

Muahedeyi tadil etmek için Cemiyeti 
Akvama müracaatten acaba ne çıkar ~ .. 

YOLA VA, 20 (Milliyet) - Na-ı redir. Bu parça ile F 
Ela vekili bana fU beyanatta bulun- h~ttının Fevzip ı :,a -M 

du: 1 tamamlanacaktı r . 
Mukarrer program dahilinde tef- 3 _ Irmak Çankır 

ıiş seyahatimi yaptım. Ereğli !ima- 4 _ Uluki,ıa Niğ 

Maksat ne ? Amerikadr. fngillered• nını. Zonguldak havzaeını, havzadan ceman 436 kilometr< 

Gı·rı"tten lzzeddln vapuruna koyup • I cenulıe.incn demiryolları inşaat.mı, Zafer bayramı ~o ag 

Malı·" vazı" yet şsı" zlı" k Kayserı-Ulukıtla, Fırat, nehrıne hatların açılması mü 

1 • X-j C t p d tt • • kadar Fevıipqa Ergani domiryolla- heeaplıyorum. 
get rttı& eva aşayı sa are en Eskt' l)a . ...:\rekı'lı'ı1 rını, Mecain limanını tetkik ettim. l-Malatyafirat3 

b b i d b h ~ d • • d j , 1 Demiryolları. inşaatı proa:ram '.1-hili_n Nifde Kays<ri 115 k 
ayırmaSl0J0 Se e e U 8 JSe 1 •• ' issizler arttıkça de devam edıyor. Herkeı büyük bır parça ile Ulukışla K 

Her gün buralardan geleni fikirleri.. Bütçe açığından gayretle çaJ,şıyor. mamlanacaktır. 3 -
30 ağustosta Sıvas iıtasiyonunun 100 kilometre bu par 

şifreli telgrafnameler o kadat kOfkUf UyOr artıyor açılma11ndan sonra d.evletçe yapılmıı Sıvao hattı tamamlan 
kt ki baht k ama Ve Avrupa Birlig- i tesisine teseb ı ıa d ıı ı ço u sa an a Ş • LONDRA 19 (A A ) _ ve açı ı_nış o n eını~~o arının tu ü kinci ve üçüncü hat 

gece yanlarına kadar nöbetçi büs eden Fransa hiç isteme- J WASHİNGTON, 19 A. A.- • · · 1188 kılometreye balıg olacaktır. Menin Akdeniz ve Kaı 
katip beyler bunları halletme- diği bir şey karşısında kaldı. 1 Ziraat ve ticaret sahalarında vu 11 Ağustosta işsizlerin miktarı Bu seferki tetkikatım neticeıindo tı temin edilecelctir. 
ğc yetiştiremezlerdi. son sene- Bu birliği tesis ve idame etme- ' kua gelen inhitat dolayısile 2 milyon 50,737 ye baliğ bulun önümüzd~ki kq~an sonra yeni~en ~u . Bunların uzunluğu 

• h b · · "h 1 . . 1 makta idi Şu hale nazaran 28 hatların ışletmege açılması mumkun kilometredir, bir sene 
!erde bu kabı! mu a eratın nın enkestırme yolu umumı arp 1931 senesı hazıranmın 30 uncu T · . b 

39 270 
olacağını tosbit ettim. Deyirmensaz- yaptıg" ı demiryollarının 

b .. ··k b' k R ı· ı· ı ı - ı · ı .. .. · . emmuza nıs eten ve B l"k · . . uyu ır ısınım ume ı vu- ten sonra ga ıp er.e mag up ar gunu hı tam bulacak olan malı .. ' f _ . a ı ~sır 164 kilome.tredlr. Bu parça mınoı 1854 kilometre 
kuatı işgal ederdi. Uzun yaz- arasında aktedilen muahedele- ı ·t b"· - 2,.0 geçen seneye gore 882,669 az ıle Kutahya Balıkesır hattı temamla Yeni Fırka hakkında 

seneye aı utçe acwmm " 1 d kt malda meluf olan Müfettişi U- ri tadil etmek icap ettig- i söylen- . d . - - 0 a ır. naca ır. yoktur. Bu bapta Fırka 
mum·ı Hu··seyı·n Hı"lmı' Paşanın di Ö ·· ·· d k' l ' ld c _ ı mılyon olara balig olmasından 1 Mali müslcilat 2 - Kölbaşı Malatya 108 kilomet- fikirlerini söylemişlerdi 

. numuz e ı ey u e e lk 1 im k d H".k" . j . 
Şı. fı·elı· muhabeııatı fasılasız idı". d 1 k A or <U a ta ır. u umctın LONDRA 19 A A - A-nevre e top anaca vrupa h b · ' · · 
Muamelatı mülkiye, harekatı Devletleri murahhasları müstak ı arp orçlannı aynen tedıye e- vusturalya Başvekilleri konfe- Edebiyat muallimi askcriye, hudut mesaili, eşkiya bel Avrupa Birliğinin projesini decek .olan d_evletlerden alacağı I ransı, bütçesini tevzin edemi-
vukuatı, asayiş ve inzıbat işleri, hazırlamak için konuşacaklar.. şeylen kendı borçlanna karşı- yen yegane hükumet olan cenu- ANKARA, 20 (Telefonla) -1 llAve edilmiştir. B 
hulasa memleketimizin dahi- ı Fakat ister istemer. muahedele- · lık tutacağı ve bu mebaliğin 1 bi Avusturalyaya acilen mua~e Türkçe :-'~ ede.~iy~.t n_ıu~l\imleri 1 dersine gelince bura 
!inde olup biten herşey ait bu- rfn tadili meselesi canlanacak- I mil\i borçların itfasına tahsis ne.t edilm.es'.n.e . :n~tea;lik bı~ kongresının dunku ıçtımamda debi yatının tedrisi e 
lunduğu dairelerin daha ma\U- tır. Almanya bunu istiyecek, . etmel~ten ibaret bulunan siyase plan tanz·mı ıçın ıstışarı ve ırul kongre n!İııi Mehmet Emin B. rek muallimin, gere 
matı olmadan hünkarın kulağı ı Avusturya, Macaristan, Bulga tinden vaz geçeceği zannedil- - li bir komite tayin etmiştir. dört gündenberi devam eden etmesi lazmıgelen 
na giderdi; nezaretler bu işler ristan bunu istiyecelerdir. Bü- I mektedir. Murahhaslar milii borçların 30 münakaşalar neticcsinde fikirle- maddede tesbit edil 
hakkında saraya ma\Urnat ver- tUn bu arzulıırı tatmin etmek milyon İngiliz lirası raddesinde rin tavazzuh ettiğfni ve ınüza ı _ Rdebtyat de 
dikleri zaman saray esasen bun kabil olacak mıdır?. Lehislanda tenzil edilmesi lazım geldiği kerenin kifayetine dair verilen bugünkü hayat tel 
cı an haber~ar idi; _Bazı.mesai\- ! F k" B kT M Tayyare maçları fikrinde bulunmaktadır. takrirleri reye koyacağını söyı. gayri bir telAkki alt 
de vardı kı Babıalının ıttılaına ' . ran~~ es 1 aşve ı ı · . • . k k di. Ancak edebiyat tarihi ve di- lecek şekilde olmam 
vasıl olmadan sarayda halledi- Sult n Ha ide en çok •iç 6 Poıncare ahıren bu mevzu etra- Le Burıe, 19 A.A.- Asken Şırvan ayma amı d b. d . . • al 
1'p bitmiş bulunurdu. 

8

1 d aı R il Milv'fı,rt fında şayani dikkat bir makale tayyareden mürekkep bir Ro- SİNGAPUR, 19 (A.A.) - ~~nde be ?atı tle nsınınd kiekay- 2 - Eski san'at 
İstanbulda Zaptiye Nazırı vtlerien,:r eni . u

11
m•Hll 1 P.e - neşretmiştir. M. Poincare diyorjmanya hava filosu yarın saat 10 bin yerli amele ücretlerinin kınd e u ·ualnanlımyka mı:dio~ a .,_ havi parçalara lü 

ş umum St • m ş. k' 5 V .. 'h .1 d"l - · h di ···eri a armı•ı een ıııne suırı laz l'd Beyoğlunda Beyoğlu mutasar-

1 

ı: te arşovaya muteveccı en tenzı e ı ecegı ava sı uz .. 
1 

. . . ü d . . aman vermeme ı 
. - .. . . . h k d k d k .... k ı .1• . 1 d' Ü .. 1 soy emesı ıçuı m saa e ıstemıt- 3 Bf ...... ff 
!ılı hergun zabrta ışlerı hakkın kıp ittihat ve terakki cemiyeti "Almanya harbi kaybetmi::;- are ete ece ve ora a uçu ine grev ı an etmış er ır. ssu ti - r ""vre a 
da hem tahriren hem şifahen Selanikten Sultan Hamide ha- tir EP.er Fransaya samimi s~- itilafkupası maçına ayni kuvvet bahriye mensup olan bu amele r. B namına mualim ?hsiyetten sonra m 
arzı malUınat ederlerdi. Diğer her göndererek bu fesli sarıklı re~e ;aklaşmak istiyorsa imza- te bulunan Lehistan, Yugoslav 1yeni tarifeleri kabul etmekt~n. K t ~ Jrup ·n·n ink~r edil e nl g<Jstermekten tevi 
kimseler gibi bunların da saray karma karışık teşkilatın dağıtıl l sının şerefini muhafaza etmeli- ya ve Çekoslovakya filoları ile istinkaf etmekte ve 15 Tc;şn~ d.~. s~ ey m~zı ~ b" t t .hinı:n- dir. 
d b . 1 d .. kü" , . b b . . k d k . 1 k d h r h d 1 tarı ıgını. anca e e ıya an a ır vasıta arı var ı; çun masınr teklif ve şahsı hümayu- dir Muahedenin kendisiniı era er ıştıra e ece tır. evve e a ar a ı azır an d d" ed b' t d . b' 4 - Hayatların ve 
b l d b . · · " d " ·d· 1 · f 1 .. 1 - d am et e •van e ıya ına aır ır 

un ar a ırmın. a amı 1 ı- mın mui ıafazası cemiyetin ak- asağı mertebeye indirdiğini e ere. gor~ ça ~şı:naga t.v methalden sonra tanzimattan üzerinde tevakkuf 
ler ve bu vasıta ıle maruzatta demi vezaıfi oldugunu beyan et sÖylilyorsa hatırlamalı ki hu JtJpan1111dB me~ ıstedıkl~nnı bey~. ct~e~- sonraki edebi atın tafsilen oku- grafl. üzerinde ısrar 
bulunurlardı. · t. H .. k" b d f h ı · 1 l' k tedırler Nihayet, mufettışın Y . · · .. . . . mış ı. un ar un an e.na a muahedeye merbut bır co < vcsa Par amento toplanaca · , . · tulması muvafık olacağını bır dır. 
Abdulhamıdı bu tarzı ıdar~- de kuşkulanmış ve o dakıkadan ik vardır. Samimi ve ser MADRİT 20 A A - İk- 1 ~ualalum~ur dan gelm~sıne .ın çok deliller göstererek ileriye S - Eserden müess 

ye alıştıran ve sarayı her kesın itibaren cemiyetten itimadı best bir anlasmamn neticesi ol- • . M L . . . r l tızar etmege karar vemuşlerdir. .. .. tü ederken eski san'at e 
ve hrr işin merci ve merkezi ha .. r 1 .. - jtısat nazırı . eıs, ma ıye na surmuş r. . 
lıne getiren zat Sait Paşa oldu- munse ıp o mu~tu. . mıyarak ~kı . komşu ar~s~da zırlığma tayin edilmiştir. Hük: RomBRf18dB Müteakiben takrir reye koı:a kıymetlerini mübalağ 
- h kk d k" k t k d Sultan Hamıdın muhafazaı her hangı bır hudut tashıhı ar- met teşrii Meclisleri eylül ni- - rak kabul edilmiş ve M Emın malıdır. 
gu a ın a ı anaa o a ar h . . . · k • K l · · · · · · 
k l. ·d· ki ı fl · d ayat ve saltanat endışesıne kasında kın ve cenha bıra ır. hayetinde irtirnaa davet etmek ıra m taçı Bey edebıyat tanhının ve dıvan 6 - Eski eserleri o uvvet ı ı ı se e erım en _ . . ~, · 
Al. F t B S ·t p ·ık pek merbut oldugunu ve bu Almanya ıle Avusturyanın bır- niyetindedir Nazırlar Meclisi BÜKREŞ 20 A A - Ga- edebiyatının okutulmasının mu felsefesi üzerinde çok 

ı ua ey aı aşanın ı k d hi . . . . · • · · 
sadaretinde hattı hümayunu ha ma sa .a .. ~~et e?eı~ veya e- leştı~~r:'m, yahut :a Danzıg fili, askeri hizmetinin müddeti- zetelcre göre Kıral Karol'un vafık olduğuna, bunu okutmak- lıdır. 
mi len Sait Paşa ile birlikte Ba- d_e~ ~ıb'. goru.nenlerı hımaye et dehlızının ' ·a~dınldıgını. far~ede ' ni bir seneye tenkis ed<"n emir- taç giyme merasimi önümüzde- ta müşkülat IJulunmadığma ka- 7 - Talebede hasıl 
bıaliye giderken: tı~ını bılen bır takım meı:ıfaat lim: Bu taı<dırde Sarkı Prusya nameyi kabul etmiştir. ki ilkbahara tehir edilecektir. naat e~enle~ ~yağ~ ~_al~ası- kirler metinlerin doğn 

- Pa a hazretleri sara ı hü- perestler hem bu yoldan .. ıhba- halkı memn!"1 olacaktır. Fa- 1 d • 'f l - ·-·-··- nı tek\ıf etmıştır. Buyuk bır ek- ruya tetkikinden çıkar 
ş ' Y ratta bulunarak teveccuh ve k ed b · k d' kt ııpanya a ıııtı a ar S (arın bı"r marı"fetı• f · - d. mayunun merkeziyet usulün- . at on sen en en en ı ır aş M d · 19 -(AA) M 1. ırp u senyet ayaga kalkmış ve ıvan 8 - Sınıftaki tııle 

menfaat temın ederler hem de 1 ·ı - 'd 1 s a nt, · · · - a ıye · k l fk · 1 den en evvel zatı devletiniz şi- . . . .. ' .. an e yaşaınaga yenı en " 1 
- veİktısat müste•arları ile ziraat KOSOVA, 17 ---:- Sı;plar Koso~ edebıyatmm o utturu ması ı n sini ayni seviyeye !sa 

kA t d k · · Padışahın vehmını gunden gune .. . .. ~ . . . . va da ki tarihi kıymetı haız olan (Yu- bu suretle galebe calmıı;tır. Bun mamalı ve her talebeın .. ye e eoe ııımz. 'd b 1 1 d ve gllrnrilk mudlin umumılen .. .. . · ··k · - ,. n· k S 't P - ezyı ese ep o ur ar ı. . . . . . ru camıı) nı. etrafına benzın do e- dan sonra divan edebiyatı ta- istidadının müsait old 
ıyere aı aşanın saray ıstıfa etmıştır. kerek yakmışlar. minaresini de on . . . . 

da tesis ettiği merkeziyet siste "° "' .. dört bomb;ı ile berhava etmişlerdir. nhinın lıselerde ne suretle o~-
minin bir sadraazam için ta- Baş kitabete tayin olundu- Singapurda grev Yakmadan evvel derenin sularını tulacağı, programların ne şekil-
hammülfersa bir şey olduğunu · C t p S dı İnebolu kaymakamı Nuri B. kesmişler ve cami civarındaki tu- de tanzi medileceği, bugünkü 
. . . gum zaman eva aşa a :ı- 1 b ı d b ı d ü t rk ·· · E ·· 
ıma etmek istemıştır. Bu mer- . "d" B k · ·ı Şirvan kaymakamlığına nakle- um a arı ' ozmuş ar ır. s e ı celsede muzakere ve bır ncu-
k . . . S l H . azamı ı. Uma ama getırı me camün mütevellisi S'n•n Efendinin . "h b kl"f d"I · t. 
ezıyet sıyasetı u tan amı- den evvel Girltte bulunuyordu dilmiatir. Kendisi yalanda ora- ğl c El · k ki · h men ıntı a 1 te ı e ı mış ır. 

d . d l .. . d k . y o u enan . yı ya ma a ıt am E .. t . t'h 
ın umuru .ev et .~enn e on Sadaretin tebeddülü lazım gelin ya gidecektir. ve tevkif etmişlerdir. .nc~men~ şu zeva ın 1 ap e-

tr~lunu. temın ~lf'.l ne ka~~ ce geride sureti mahsusada dılmışl~rdır: • . 
aşıkar ıse B~bı~lı~~ kuvvetını İzzettin vapuru gönderilerek o- Tu·· rk - 1 ran mu·· nas e batı Talım ve terbıye hey~tl a.za-
adeta ~ı~ır_a ındırdıgı de o ?ere nunla İstanbula celp ve Sadaret sın~an İhsan,. ~abataş lıseeı &-

ce. bedıhıdır. Bin~enaleyh_ ıda- tevcih olunmuştu. Cevat Paşa debııyat ~ual~ı Behçet, 1~~-
r~ı ~~~~~kete aıt mesulıyetle- Sultan Hamide kendini çok sev l Jer İkt taraf hüsnü Il 1 yetle mese- bul llsesı c;debıyat ı:ıua~limı 
~· ~uş_unurken bu no_ktanın na- diımiş, Pa?işa~ın s;ok \Utuf ve • ~ıfzı TevfL~, ~nkara .lısesı e~e-
_a dıkate.al~ası ıcabe~er. en'ammı gormuş Sadrıazamlar- ley~i lıalle çalışıyor bıyat muallımı Ham~ı, muallım 
~a~aym ~zıbatı ço~ dı~a: dandır. Hünkarın bu muhabbe- Mustafa Nihat, mualım Baki ve 

v~ ıtına e~ıl~n mesaılden.ıdı. tinden emin olduğu içindir ki Kudsi Bey~~rdir. 
Bı~h":ssa hu~um~anı_ı. .şahsı ve Padişahtan muttasıl niyazda "Temps .. gazetesi iki taraf arasındaki mü- Bu Encumen 16.zımgelen 
daıreı h~susıyesı ve ıstır_ahat o- bulunur, konağının bütün ihti- nasebatın dostane halledilecefi kanaatinde. esasları hazırlamış ve encümen 
dası tertı'batı mahsusa ıle mu- yaçlan hazinei hassa marifeile namına Behçet Bey neticeyi kon 
hafa.ı:a alt~da bulunduruluyor- temin olunur, yalnız kendisi de 17 tarihli Temps (Tan) ga- takip etmediğini tekit etmesi gre heyeti umumiyesine arzet-
du. Gecelen >:a:ak ~asımı: dı- ğil ailesi de sık sık müracaat e- zetesi Türk- İran münasebatma nden istidlfil edilebilir ki yeni ih miştir. Encümenin hazırladığı 
şında_ şayaı_ı.ı ıtımat t~fen~çıler derek en'am ve iltifata nail olur dair bir başmakale ne,rederek tilafların önüne geçilebilmekte esaslar şunlardır: 
yatugı gıbı harem daıreııile dış !ardı. 6011 hadiselerin iki hükumet a- ve oldukça mühim İran kuv- _ Liseler dördüncü sene prog-
rnabeyin arasındaki kapılar tü- Bu minval üzere ve hep ikbal rasında bir inkıta şeklinde neti- vetleri Kürtlerin girmesine mi- ramlannda malum olduğu üze-
fcnkçi ve askerden mürekkep ve teveccüh yolunda haylı müd celenmiyeceğinden ümitvar ol- ni olmak üzre hudutta bekle- re haftada üç saat ders vardır. 
nöbetçiler tarafından muhafaza ! M. P(ıtncar' dug-unu go""steriyor. mektedir. Bu bo'"yle nazı'k bir Bu program esas. e. n ihza.ri mahi-edilirdi. det Sadarette kaldı. nfisaline " ld _ En üm 
Padişahın maiyetinde Türk, sebep Ermeni vak'asında gös- ' mı olan Lehliler tekrar Al~ .. Temps g~zetesi 18 .tarihli iş.~e ~~~ Hükfunetinin nekadar yette o ugu ~çın_ . c ence 

Arnavut Ve Arap efrattan mu··- terdiği kifayetsizlik olmuştu. 1 ş . . nushasındaki başmakaleyıde kıs fıusnunıyet ve sadakatle hare- - aynen kabul edılm1ştır. Bu sınr-
manyaya ıltıhaktan memnun o-

1 
T .. k İ .. b tı t tıı·-· ... t · fı:n hedefi bilhassa bedir ve kry-

te kk"l · d ·· · (B' d') 1 ki , B tl A men ur - ran munase a - .ce e gını goıs enr. 
şe ı pıya c ve su varı mu- ıtme r aca ar ~ı... u sure e vns- na hasretmiş ve Tahrandaki se- Bilinmesi lazmıgelen mesele metli eııerlerin anlaştlması için 

'1afız kıtaatı da vardı. t d b t k \ s la urya a ır a eş va ı mı . o - f" . . M d h ş k t B · · d" · T" k f' · · Tah talebem hazırlamak ve kendile-Sarayda ve şahsı hümayunun k · , ınmız em u ev e . ın ~ım ı yenı ur ı:e ınnın - r 
muhafazası hususunda gösteri- T t ca tır.,,. . , . .. geri çağırılması iki taraf ara- randa hangi esaslara göre müza ~ne bedii ~rbiye muk~~dinı:~le-
len bu itina bir aralık Belgratta l'.i Ve<; e.. M. Poıncare bu vazı yete go- sında bir inkıta demek olmadı- keratı takip etmekle muvazzaf n vermektır. Bu gaye ıçın goste 
Kral Aleksand r ile Kraliçe Dra Yeni Ankara sefiri ~ Al;na.'.ıyay.a takip edilecek i- ğını, çünkü ayni zamanda Sof- olduğudur. Bazı haberlere, gö- rilecek p~aların .tı:_nkit esasla-
ganın kati!leri haberi üzerine 1 ·ır.1· . . . yo gosterıyor: ya sefiri Hüsrev Beyin oraya toa. re Türk Hükfuneti Ararat mm- rma tevfıkan tedncı programa 
b .. b. f" d" d "lm' ·d· Stokho mdan hı ınlıyor: - .. .. . · - yin edilmiş olduğunu ilave edi- takasında Kürt isyanını kat'!-

uys uldun teıı 1
1
t ~ ı .1ş 1 ı. İsveç Hükfuneti Hariciye neza- Butun mılletlere diger dev- d" k" yen bastıracak ur tt b. t s 

ı ız tepe erındekı kı'?lala- . f· 1 r d b \etlerle doğrudan doğruya mü- yor ve ıyor. ı: • . . . . s e e,. ır .:. -
ra )'.cr!eştirileıı ikinci fırkanın retı ~e .aret e. ar_:asın a ~zı t~- zakereye irismek hakkının .,e- "Bu ta~dır.cl~ ş~ ~a~.ıs~de h!ç h~hi hudu.t elde etmek ıstedigı -
v•zıfesi esasen bundan ibaretti. b_eddulat yapma?a karar \e~mış l rilmesi c!miyeti Al vam misa- almazsa şundılık ıki hukumetın nı farzettırecek tarzdadır. Fa-
Bu fırkaya mensup askerlerin tır. Moskovadaki İsveç sefın M.

1 

k b'. dd . c .b. siyasi münasebatında bir inkı- kat Tahranda temin edildiğine 
Von Heidenstam Ankara sefa mm ır ma esı mı.ıc1 ınce . . ·ı~ .. Ank . hal ve şan•na hari.- le ihtilat ve - · · ta tehdıdi yoktur Fakat bı a- gore aranın son notası hiç · ' ' · · d·ı · · M v vaktı geçmış olan muahe<lele- - · 

mtinasebet•erine, istibdal!eri - re~ne tay n e 1 rnıştır. · on . .. d ; ·ı . . . kis öyle görünüyor ki Tahrana bir tashihi hudut meselesi ta-
k "k Heıdenstam İstanbulda dog- nn goz en geç.rı mesı ıcın ora- . b" f" .. d ki .ki l . k d . ne pe d at edilirdi Bunların · - .. · yenı ır se ır gon erme e ı ze emıyere sa ece ısyaru bastır 

·ı . mus Şa·k ;~ıen· hakkıııda vu ya muracaat etmek.. . h d d d k' K.. k . . 1 H··ı-~- .. maa~ ve ıstı ıka.kl:"rı tedahülde · • _
1 

'. :· • • • • - • • me.ml~ketın u u un a 1 urt- ma ı~ın ran u .. waetının 
J..calrnamas·na, şıka yet ve sızıltı k~f ~ahım b.ır. elçıdır. Y ~'.11 va- Fakat sayanı dıkkat olan cı- lenn ısyanıru bastırmak husu- - muktezı yardmıında ısrar etmek 
ıkm:ı.'!lasma bilhassa itina olu zıfesme teşnnıevvelden ıtıbaren J het eski Fransız Başvekilinin sundaki ihtilafı seri bir surette tedir. 

-~ rdu. Sultan Hamit bu muha- başlıyac~ktır. . lbu teklifte bulunması Aimanya halletmek için siyasi müzakera- Esas mesele şudur ki Anka
fız km·vet:n ledelhace saraya İsv çın Moskova sefar~tme nın bu suretle muvaffak olma tı tesri etmek arzusunda oldu- ra ile Tahran arasındaki müna.
hücum için elde edilebileceği ih de Londra sefa:et müste~arı o- sını istediğinden mi. yoksa bu I ğunu gösteriyor. sebat tabii bir mahiyet muhafa
ti.malini her zaman derpiş eder- la? ~- Gy1ıe~s~iema :ayin. ed!l-, yola gitın'!kle Alm:myanın sa-J Diğer taraftan İran Hükiime za etmekte olup her iki taraf ta. 
dı. ~ışt'.r. K.:nd!sı İs\·eçm a: ıl bır cl::ce vakit mi ka.ıhedcceğ;ni an 1 tinin el~ r(!Erneı1 Ti.irk kıtaatının ihtihi.fı mutat siyasi yolda hal -

Meşrutiyetin ilinını mütea-Jaılesıne m~nsuptur. II:ıtm:ık :stediği lıdli deı)i!clir. , ;..'ürt ~ ·ı.- .; · -

mi dereceye isale çalış 
9 - Muallim, kendi 

talebeye telkine uğra 
dır. 

10 - Talebeyi oriji 
ler bulmaktan ve te 
söylemekten menetme 

Bu maddelerin bazıları 
vaki olan.sual v~ itirazlar 
Bey cevap vermiş ve madd 
edilmi1tir. Grne edebiyat 
nin birind ·• 19 uncu asra ka 
edebiyatının şahe•cr!eri ede 
halinde ve lüzum görilldük 
kıymetleri ve mensup olduk 
tepler hakkında izahat ver 
retile talebeye gösterilecek 
yanda Litin ve Yunan şah• 
mal edilmiyecektlr. 

Altıncı seneye gelince; t 

mızdaki milll ce:eyanlar d 
ğu halde Türk edebiyatını 
medeniyetinden nR:ul mütee 
ğunu izah odebilecek ve e 
bu safhaları kuvvetli bir .: 
le izah olunacaktır. 

Encümenin hazırladığı b 
müteaddit muallimlerin iştir 
nakaşa edilmiş ve kongre 
ileri sürdü~ü bir tez münak 
miştir. Bu tez şudur ; 

Altıncı sınıfın cihan eM 
çin tahais edilen saatte sı• 
bir edebiyat tarihi gösterıtt• 
üç büyük ııahılyetln muaJiırP 
tından intihabile tetklld 

1 Kongre yarın s-,n celsesıı 
decelrtir. İcap ede~e bir d•ih 
timaı aktedcrck mesaisine 11 

ıecektir. 



Bu 
Ihtiıaı 

fi • ., 
~ apurcularla güm-

a rük anlaşamadı 

v apuroular blrllli 
u111umt kAtibl 

ihtlllfın 
vıı12v11tttJ 

Kapalı çarşı 

Vergilerin çok oldu
ğu anlqıldı.. 

Son vırıi itirazları 
Maliye V ıkAletiadı 

ne diyor ? tıtkik ediliyor 
Vapurcularla gümrük idare- · rl 

~ arasında 340 senesinden evvel Kapalıçartı. esnafı ver~le n 
tın alınan va urların resmi çokluğundan ııldyet. e~lor-

9'-Cıirıde çıkan ih~ilif devaın et di. Deft~r~arlık bu cıhett tet-
ktedi kik etmııtır. 
0 .. r. Filvaki yapılan tetkikata gı>-

un bu hususta Vapurcular b' k vergilerin fazla tar 
B . r.. müdürü re ır ısım 

ır ıgı . holunduğu görülmilştik. Bunlar 
Şevket B.bir mu h'h lunacaktır. 
, .. . de tas ı o 
ı~rı:nmıze - Vergilere itiraz 
mıştır ki· . .. · k Vergilere vaki olacak son ı-

- Mutare e- "l · d Türk tirazların Maliye VekB. etın •-
den s~nrarl f-'"'- .iri merkez komiıyonuna gönde 
ınnato er .,..... . ba 1 .,. aimaP riknesıne !! anmı,..ır. 
vapur d Türk tebaası olmak 
başlamışlar ı. • 1 Harbi uınumt ıııtiyen er 

r>:··~'~ll b lan• Son zamanlarda bazı ecnebi 
vapur ıra a- b' k 
clığrr.,'an, ve mü tebaası ve bu meya~da ı~ ı; 
badele dolayısi- srrn beyaz Ruslar Turk te. ı88 
1 f 1 vapura olmak için müracaat etınıt er
i~ti 3: a olduğun- dir. Bunların müracaatları tize-

Şevket Bey d~ ç bu netice rlne tetkikat.yapılmlaktadır. 
lbtid.ir Eyıpliler e 

Şimdiye kadar tarife vapur- Kyip şubesi~e. mensup malili 
1"1111ri..- resim alrıunaıııru Amir ol lıece bugünden ıtıbaren para tev 

ğu hald b --'- alınmıyor .tatma başlanacaktır. 
e U rC1SUU • s• • 'lik ka anlar 

· Vapurlar tranait eşya gıbl ırınot zan 
lr feydi O .. mrük resmi alın- Yanı ve ıslah encilmenl tarafm-

r. u . dan umuın Trakya vilayetlerine ta· 
~ ı lazımdır. 39 senesinde mil olmak ilzre Lilleburgaz~ ter~.P 
lpurl.ıı.rdan resim aiınmat• t&- ettirilen ehH hayvanat sergısı bugun 
!bbtiıı edildi. O zaman mlira- açdmııtır. Geçen aenelere na.aran 

lırtati'-•z Uzerfn.e 340 senesin· fovka!Me bir alika il~ kaf1.ıl~na.n ıer-
3 · k da giye muhtelif mevakıden ılri yilzden 

let'' 45 senesi nlha~etıne a r fazla damızlık hayvan iştirak ederek 
d l olmak üzere bır kanun ya- mUklfat kazanmışlardır. 
dı. Kanunun binnci madde- Yeni talimat 
.de "Türkler ve Türk şirket- Geçen sene B. M. Meclisi tarafın 
tarafından iştira olunan ve dan kabul edilen Hıfzıssıhha kanunu 

ll[ bayrağı taşıyan buharlı neşri tarihinden itibaren altı ay sonra 
ııi • 'h · ka tatbik edilmeğe başlanacaktı. 
~ 345 senesı nı ayetine Altı aylık mUddet 5 teşrini evvcl-

r .gilmrük resminden muaftır, de doluyor. Hıfzıssıhha kanununda 
CIJ.ilmektedir. birçok mühim kısımlar olduğu için 

Biz bu kanunun makabline vekfilet her kısım için bir tallmatna-
ŞÜmulü olduğunu gümrük i- me hazırlaı;ıaktadır. .. .. 

itesine hildirdik.,,. Halıl B. tekaut mu 

Tiirk petrolıı 

'1\iirefteden petrol 
Çıkarılabilecek .• 

k~U~EFTE, 19 - Türkiş - Ame 
~ ~trolyum tarafmda.n. pet~ol .a

'kt it ıçin yapılan sondaı ışlen bıt
•i en •onra, petrol çıkarmak için 

·· &ata başlanmıştır. Bu tesisat bu
n .bıtınittir. 
,!rketın şimdiye kadar işe başlı
b· ınası, hükumetle olan pilrilz

rı'.r ihtillftan ileri geliyordu.Bu 
tı af halledilmiş olduğu için şlr-
1 b>rıuınesslli M. R. O' Brlyen, ey

•t aşında petrol kuyularının faali"' 
e &eçccel(ini bildirmitdr. 

At yarışları 
Bu cuma günü Veliefendi ça 

tında dördüncü yazlık at ya· 
Şiarı icra edilecektir. 

Hilaliahmer balosu 
21 Ağustos Perşembe günü 
§arnı saat 22 de Hilllliahıner 

1Yeti tarafından Büyükada 
atklübünde bir yazlık balo ve 
ecektir. Bu balonun dfğerle
e nazaran mükemmel olına

çalışılmaktadır. 

Temdit edildi 
. °t!skiidar tramvayının Ka<l•
Yune temdit ·itecek olan kıs 
'na ait inşaat için açılan mü 
kasa müddeti blr hafta evvel 
ttiği halde teklif zarfları açıl-

ış görillen llizum üzerine 
le 12 ey!Ole temdit olunınut

r 

EVLÜDU NEBEVİ 

olacak? 
Müzeler müdürü Halil B. btt se

ne evvel tekaütlük yaşını doldurduğu 
halde memuriyeti temdit edilmişti. 
Bu sene son senesidir. Bir daha tem
didine kanun müsait olmadığı için 
avdetinde tekaütlüğünü istiyecektir. 

Polis kongresi 
Beynelmilel poliı kongresi Eylı11 

içinde Anverste toplanacaktır. 
Konırre Belçka kı~alı tar~fından 

k.. t edilecek ve Belçıka Adlıye Na-
uşa · d kt" müzakerelere rıyaset c ece ır. 

~~ıngrede zabitaya ait bütiln mühim 
ın-leler konuşulacak ve bilhassa 
Beynelmilel polis milnasebatı mevzu 
bahsedilecektir. HUkQmetin kongre
ye i?tirak edip etmiyeceği malum de
ğildır. 

1,ten el çektirildi 
Edremit posta mlidüril Cemal Be

ye yolsuz bir ih~le yaptığından dola
yı işten el çektırılınıştır. 

Cemal Bey Edremit-Ayvalık p~s
tasrna 25 lira_ya talipler varken bırı
ne bir emri v•ki halinde 170 liraya 
ibate etmiştir. . . 

İhale komisyonul\(la ıdare meclı-
sinden ve maliyeden birer aza bulu· 
maları lazım gelirken bıı azalar. vakti 
muayyeninde postaneye geldıklerı 
halde ihalenin yapılmış olduğunu 

görmü<lerdir. 
-'- + .......... - ---

Büyiikdere yolu 
Katranlı şose yapılmak için yazın 

ba ındanberi kapanan Hacı Osman 
ba~m evvelki günden itibaren seyrü
sefere a•;ılmıttır. Haoı ôıman bayır~
nın açılması BUyirkdere yolunu 6 kı
Jometre kadar kısaltmıştır. Fakat yo
lun hepsi de katranlı değildir. Ancak 
üçte biri katranlı yapılmış ve .dl~er 
kısmı hafif tamir görmüştür. Buyuk
dereye inen yokuş hiç tamir edllme
mlıtlr. Yolun aylardanberi kapalı .bu
lunması, BüyUkdereye kadar klmiltn 
katranlı yapılacağı zannını hbıl et-
P>if4ıl 

Evlenme 
' Manisa Orta mektep mUdilr mu-

ayini ve gazetemiz istihbarat ıefi 
Tevfik Necati Beyin hemşireal Aliye 
Hanımla ayni mektepte Fizik mualll 
mi Tahsin Beyin niklhları yapılmıı
tıc. Saadetler temenni ederiz. 

Şirketi Hayriye MU
brU merhum All Hü
eyın Beyin ruhuna it- Çırçır 8uyu kesildi l 
af edilmek Uzre ö. Evvelki gün öğle vakti anıı
UmUzdekl cume gClnU zın Çırçır suyu kesilmiştir. Su 
kUd r'da Şeyh camii damla dam\a.akmakta ve bir 

erlffnd tii)leyl mUte- çeyrekte ancak bir bardak dol
kıp mevlOdu n bevt maktadır. Çırçır suyunun kesil

kutturulac §indan lh- mesine sebep, . yolda ~azukluk 
anı dl in teşrifleri olduğu tahmın edi!mekt~ 
lca ol dir. Fakat kuraklık dolayısıle 

unur. membaın kurumuş olaası da 
Merhumun allefl ınvh• ......... ıdir. 

sonu 

Arap Kadriyi nasıl 
öldiirmü,lır? 

1980 

acaba neye varacak? 

Bir adamı katlet-
miştir. 

! Hüsrev Bey Suiistimal 
Bir muharririmize 
beyanatta bulundu 

Atina, 19 - Ttirk sefiri Enis B. 
dlin Hariciye Nazırı M. Mihalakopu
losu ziyaret ederek, Ankarada imza 
edilecek olan ve tanzim edilmiş bulu 
nan Türk-Yunan dostluk misakının 

projesini Türk hükumetinin kabul et
mekte olduğunu tebliğ etmiştir, Yu
nan H. Nazırı memnuniyetini beyan 
etmiştir. 

Marifetli yankesici 
llariciye memurlarından Mah

mut Nedim Bey; Taksime ıriderkcn 
l>ir yankesici yanına ıokulmu' "Sizi 
Kılıç Ali Bey istiyor., dlye !Ha tuta
rak 160 lirasını çalınış aavuımuştur. 
Şüphe üzerine KaBtmpaf"lr lsmail 
iımindc bir yankesici yakalanmıştır 
'\'ahlcikıt yapılmaktadır. ' 

Gümrükte dalavertt 
çevirenler 

SahtekArların yeni 
bir takım hiltleri 

meydana çıktı 

Maarifi• 

Fen fakültesi 
relslf~I .. 

Fen Fakültesi reislik intihabı 
bugün Darülfünunda yapılacak
tır. Hüsni! Hamit B. in nam· 
zetliğini yeniden koymıyacağ\ 
söylenmektedir. En kuvvetli 
namzet olarak müderris Bilrha· 
neddin Beyden bahsedilmekte
dir. 

Yeni bir liıe açılabi
lecek mi? 

Maarif emaneti yeniden blr 1!11 
açmak için blna ,aramaktadır. 

Evvelce ilse binası için erkek mu· 
all!m mektebi münasip ı:örUlmilştU. 
Son defa bu karardan vazgeçllmi9t!r 
Yeni lise için Caialoğlundald Vefa 
orta mektebi binası tahsis edilecek
tir. 

Buna karar verildiği takdirde Ve
{a orta mektebi Ltlelide yenl yapılan 
mektebe nakled!lecelrtir. Bu mektep 
binası evkafa aittir. Maarif emaneti 
bu mektebi evkaf ldareılnden lıtiy• 
cektir. 

Konyada dolu! 
~onya, 19 - Karabai ve clnrın 

dakı bazı köylere şiddetli yağmurlaı 
yaemıı dört köşe buz parçalan dut 
müttlir. Harmanların bir latllll mab 
volmuştur. 

Su ihtiyacı 
Ankara 19 - Anka anın ıu lhtı 

yacını temine çal'!an koınlıyon sıl 
sık içtima etmektedir. Su komisyon~ 
bugün de Dahiliye vekilinin riyaseti 
altında toplanacaktır. 

Bir tayin 
Ankara. 19 - Orman amellyaı 

mekteln ıdare amiıliğine Kırklareli 
eski maarif müdürü Abdullah Nac 
Bey tayin edilmiştir 

Başlarında kim var? 
Ankara, 20 - Koçvlran karako

luna tecavüz teşcbl>UsUnde bulunan 
asil rin başında Şahin o~lu Bozannı 
bulunduğu t:sbit edilınittir. 



Fikir, ..M.lz;ı th, Eclebiycı. , 
Jlin·r~t 
Asrın umdesi "Mi!liyet" tir 

21 AGUSTOS 1930 
iDAREHANE - Ankara eaddeai 

No: 100 Telıınf adresi: Milliyet, ı .. 
.an bul 

Telefon numaralı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 
G 
3 aybjı 

6 " 
12 H 

Türkiye için Hariç i~ 
400 kuruş 800 kuruı 
750 u 140e H 

1400 .. 2700 .. 

Meklepliler Miıabakııı 

Fethi Bey Fırkası 
66 ncı haftanın 5 inciliğini 

Galatasara)' lisesinden 1144 İ. 
Refik B. kazannuştır. Yazısı 
şudur: 

Bu haftanın en mühim habe-

D · ı . ti hiç şüphesiz ki Fethi Beyin 
1~ agrlS1 Ve a:;;h... Serbest Cümhuriyet fırkasını 

-Fransızçadan- teşkilidir. 
Tarakki Perver fırka kapan-

Dşçi elindeki ufacık ayna ile l lendirdir. Onun hiddetini gören dıktan bu zamana kadar idare e
müeterisinin dişine baktı. Sonra kadın: dilen memleket, inkılap zama
çıkardı. Müşterisi sordu: - Hem, dedi, bana karşı ka - nında yapılacak fırka mücadel

si mazarratından tamamen ma-
- Ne buluyorsunuz?.. bahatların var, hem de hiddetle sun kalmış ve büyük Gazinin aç 
- Çok çürümüş .. Sizilı yerine nıyorsun.. . . tığı refah yolunda hiç birmani-

Bilmecemiz 

DOnJı{J bllm•ct!mizln 
halledilmiş ı•kll 

, ................. ..... ...... ... ......... ... ........................... . 
111111111111111111111111111111111111,.. ............................ . .... 

:: ------.... ------------.... ----------------------------... 

A AD LU 
SiGORTA ŞiRKETi 

TOrklye ft Banka11 tarafından teşkil edllmlş 
Vengıo - Hayat - Nalı:llya • Kua • Otomobil - mes'ul 
maliye sııortalarıoı kaba! edır. 

:: Adres: 4 ııııcu Vakıf h•n lstınltJJI ... ... 1 :: Telolon: Istaabul - 581 Tolıral: mtıyı 

iin111111111111uı1111n111111111uıı1ı.. ..... "'"m'l""U'I'""" 
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TANB 

DEFTERDARLIK iLAN 
N ben olsam bunu çıkartırdım. Bu. konuşma fena bır şekıl al ye rasgelmeden serbestçe ilerle 

Müşteri genç, zarif bir adam- dı. Nıhayet genç kadın sabırsız. mitir.Fakat herişinde memleke
Guet-U ilanların me.'uliyetini 

kabul ebnez. dı. Çoktanberi bir diş yüzünden - Beni zengin bir adam bekli tin refah ve ı:.aadetini düşünen 

Gelen evrak geri vorllmez 
Miiddeti seçen nuahalar ltl kun&f 

tur. Gazete Ye matbaaya ait itler içöa 
•üdiiriyete müracaat edilir. 2 :ı 4 s tı 7 8 9 ıo ıı 

L 
&kişehir Defterdarlığından: 

.--..,.,.----------ııçok ıztırap çekiyordu. Fakat diş Y?r _dedi, senin gibi hem s~dık Reisimiz,Fethi B.in teşkil ettiği 
Sugünkü hava çiye müracaat eden bir çokları bir aşık olmıyan, hem de hıdde fırkayı memnuniyetle karşıla

Eskişehir Hükumet konağının ikmali i 
ve kırk bin liralık tahsiiata istinad~n 
beş gün müddetle kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur, ihalesi 6 Eyi 
tarihine müsadif cumartesi günü saat on 
yapılacaktır. Talip olanların ~.7,5 h · 
bank mektubu veya tahvilAt veya na1<te 
pozito akçesi makbuzunu ayrıca bir za. 
rununda ve teklifnameyi havi zarf dahıl 
ihale miadında imza mukabilinde nıün 
komisyonuna fevdi etmelidir. Fazla mal 
almak istivenler Defterdarlıkta müt 
koınisyon mahsusuna müracaat cdebilirle 

Dön hararet en çok >lb,5 en ar. 
111 dueoe ldi. Buıtın hau açık 
olacak rtiıglr poyraz e<ec• ktir 

Ne dersiniz? 
Tramvaydan indim, vapura 

&idecektim. Arkamdan güHl 
bir Matmazel indi. 

İskelenin duvar diplerini 
lual etnıi§ olan boyacılardan 
biri ve- en yrlıpk v~ suratsızı 
mçalan saRdtğa vurarak: 

- Matmazel 1 Tozlanmı§, te 
misli yelim! dedi. 

gibi o da buraya gelince kork - tini zaptedemiyen bir adamla makla bizi tarakki yolunda bir 
muş, bu çürük dişi bir türlü feda d~ha fazla geçinmek kabil değil kat daha ilerletmiş olur. 
etmek istememiştir. dır.. Zira her iki fırka reis,nin va-

- Fakat, dedi,bunu çıkarır- Sonra vakit geçi~m~den çık-j dettiği gibi şahsiyet üzerine dö 
ken acımaz mı?.. t~:ıpıyı kapadı gıttı. külmiyecek ve daima nezaket 

Dişçi teminat verdi:· Bu vaziyet onu büsbütün şa- ciairesinde cereyan edecek olan 
_ Katiyen .. Hisııini uyuştur- şırttı. Genç kadını seviyordu. fırka mücadelesi her iki tarafın 

duktan sonra ne olacak?. Onun böyle kendisini terkedip ~ikirl~r ve işler üzeri~e y~paca-
. . gitmesinden o kadar büyük bir gı munakaşa ve tenkıllen saye 

-. Çekilip çıkarıldıktan sonra ıztırap duydu ki artık bu mane sinde memleketin gerek dahili 
yen acımaz mı?_.. vi derdin yanında çürük dişin gerek harici siyasetinde bihak 

- Doğrusu bıraz acır. Bu da ıazabı çoktan dinmişti. Kendini 1 kin Xü.~scltm~ş ':'l~cak.tı~. 
geç.er.. teselli etmek için gezmek ihti- Buyuk Gazımızın ıkı fırka 

- Çok mu acır doktor?.. J yacında idi. Sokağa hazırlandı., arasındaki samimiyeti takviye 
- Bu herkesin sinirlerine go Fakat o sırada bir telgraf getir edecek olan şu sözleri hiç şüp-

re değifir. Fakat buna da ilaç diler. Bu bir iki saat evv.-\ ken- hesiz ki memleketin selameti 
vardır. disini terkeden sevgilisi kadın- için çalışacak olan her iki tarafı 

Fakat diiÇiyi daha bir çok dan geliyordu. da işl~rine daha cani~ başla sa-

BugUnlrü btinıeceml:ı 

Soldan saia ve yukardanaf"iı: 

1 - Ekıik değil (3). Allah (3). 
2 - Ukırdı (3). Vücut ıuyu (3) 
3 - Kımnıı (2). Nida (2). Bey-

ı:ir (2). Nota (2). Emniyet sandığı müdürJüğün 
"duh•11;mt• Jkraz Mtr'ltaıaıın cl•s vt ne\ 'i 1 

ki\ rneti N'o 

mü,.teri bekliyordu Daha bı"r Kadın şöyle diyordu· nlmaga sevk edecektır: 
K11ea.ıı.ız aldırmadı ve r"tık ~ · · ş· d"d ·· 1 b" · · k" 

• 11 • • • .• '<'.' kaç sual ve cevaptan sonra diQçi B · ff t N tı · b"l « ım 1 en soy eye ılırırn ı, çehre ıle geçtı grttı otekı de "' enı a e . e yap gımı ı - k k 1 .b. ld -

4 - Parlak deiil (3). Xarınc.a(3) 
5 - Nota (2). Caka (3). Rrkek 

(2). 
6 - Bagı~lama (2). Nota (2). 

18.14 80 Kadirgıda •ulı:adclcıaa Bosıaniall elynm 
mahallesinde Kadlr1alim1111 aokatJnt&a ••lıi 

arkaA •• ı.~·a smtarak' Beykoz nin sabrı tükendi. Nihayet: medim. Geleceğim beni bekle. j en çol ~v.ga ıf gı ı o. ug~uz 
-r-u• . . . . . ' . . gece er sızı so ramda bırleştıre-

ipret:i verdi. Buna lifatmak de- - Af~edersı~ız, ~klıyen çok. Bun~ sevır.ı_dı .. ~albının ıztıra ceğim,ve 0 zaman tekrar ayn ay 

7 - Nida (2). Mesih (3). Nota 
(2). l~42 ~i98 

ı•ni 102 numaralı bir lıanellin ıama•ı. 
ICadiıgadı mukaddema Bostanıali elynm Kil · 
mahalluinda eslı:i ll:adirgalimım caddesi yeni M 
aokafındı ukl 2 •lllıerrtr yeni 18 n•marıh bit nir mi?.. Onlar dış ~ektı.ı:meg_e kara_r ve- bı sevınce d~ndu. Fa~~~:. f'.:ı: r .• her birinize soracağım: 

Elinin akı! r~~ek gelmıt muşterıler:. S~z.h~- kat .. N~ fel~ket ·: Çur:ıık dışı «Sen ne dedin, ,.., ne için de

8 - Zade (3). Ansızın (3). 
9 - Hicap (2). Menfi (2). Nota 

(2). Beygir (2). 

Bir doktor tanırun. Vaktile 
beraber futbol oynanuıtık. A
ınerikada olsa milyoner olurdu. 
Burada yalnız herkesle yaren
lik edebilecek lradar airııindir. 
Dün racıeldim, eli beyaz bir 
"bant,, ile sanlı idi, sordum: 

- Ne o Doktor, hayrola! . 
Cevap verdi: 
- Kardeş, aksi bir cam eli

me &eldi çarptı ve kınldı.Meyha 
1teden alrumızm akı ile çıkacak 
yerde eHmizin akı ile çıktık.!. 

F~LEK 

Y "nl nqrtıat 
TÜRK SPOR 

Bıls9a çıkan 41 acl Hyıalle 

lllve •larelı: Yaıutua reıaılıl 
lıecllye ıdl;rOI". Çolı: resimli mıan
derecatı l"a41c Efrcf Şell lı:, Ö · 
ıaer Beel•• Adaan Calılt Bey
lerin yaıılMı lea ıpor lıare

"4tlePI. Spor elaemuında Aalta 
Paj V. S. 

Rcıntgen 
ile muıyHe ve tedavi 

Dr. llilmll 

Kadıköyündc 

Bahariye cıdde,ı SUreyyı !'f, 
ılneması sıra ında No. 31 
Cumadan baıka her gun 2 den 

149 •onra. Telefo• ICıdıkoy 

nuz buna karar vermemışsınız ... olanca şıddetıle bırdenbıre tek- din? senin cevabın ne idi neye 
- Evet .. Müsaade ediniz de rar ağrımağa başlamaz mı? istnat ediyordun? ' 

tı•ımı. 

288llO lll-40 Saraçanede Mim&r•lH •ıhılluindc Horhor • 10 - Kale (3). Valdc (3). 

biraz düşüneyim doktor.. - Ah, dedi, ne olurdu bu tel Bu günden itiraf ederim ki bu 
il - İhtiyar (3). Vermek (3). uki 87 ye•i ı ııa, 136 nu•aralı ıaubıhçe bir. 

tamımı. Fatma Aıiyr, Ane Nebile, Haıiçr NC 
~ıdıka Memduh• ti - O hal<k yerinize başkası- graf bana şu cl,işi çektirip attık benim için yüksek bir zevk ola-

nı çağırayım. tan sonra geleydi! caktır ! 4i85 31180 Erenköy Salıuyıcedlt mahalle•inde eski Bo••••" 
GÜNÜN MES'ELESI 

Fakat karar vermedi. Di~çi -
nin muayenehanesini bıraktı. 
Artık dişinde hiç bir ıztırap his 
setmiyordu. O halde neden çek 
tinıin,niçin yeni bir ıstıraba kat 
lansm!.. 

Fakat gece olunca sanki bin
ierce çekiç a(.ımm içine &irmiş 
mütemadiyen bu çürük dişin ü
zerine vuruluyordu!: 

Uyku uyumak imkanı yoktu: 
- Ah, diyordu, bugün niçin 

çıkartmadım? .. Ben ne korkak 
adammıtım ! .. Ah, bir k~re sa -
bah olsa, hemen gidip diıçiyi bu 
lacağtml.. 

Agrı şiddetle devam edıyor, 
ıonra niıpeten hafifliyordu. Bu 
arada biraz uyuyabilmek kabil 
oluyorsada bunu uyku saymak 
imkanı var mıydı? .. 

Fakat sabah olunca hemen 
diıçiye gitmek kararını veren 
genç adam gün doğdu\ctan ve 
saatler geçtikten sonra da oda
sından çıkmıyordu. 

Genç sevgilisi, zarif ve güzel 
kadını bekliyordu. Nihayet 
&'enç ve güzel kadın geldi. Ona 
dişinin ıztırabıru anlattı. Fakat 
genç kadın ona vefasızlığından 
bahsetti. Bu bütün geceyi uyku 
suz gec;iren genç adamı hiddet-

Bolu Maarif Mo~nrlü~ün~eu: 
1!1 ıi•inmlş bulunmaktır. llunYn 

için öttye herlı e baş vurmavınır.. 

Do!J'u, Galaııda Karıköyde Topçular 
cıdde<inde ll<bek lramu~lırı durak 

Ona . cadde esil ll8, 24 yeni tı6, tı6 numarJiı ~ 
bir kiı~kün tamamı. Mehıııet MtınUr v• hhmct il-• lı' 

5ll0 4111 Tıvtıntıfında Saraçlsbılı mıbıllulnde atik ~· r 
~eş,.c cedit Köşklii hamım ıokıhında -.ki "li 

mıhıllin<lc 53 numırılı Tayhmın 
Matbu heş dtrur.cli ilk mtkıcp plan nılmune>i ,. ~.'\488 ( ~ırmi beş lngillz kuroış ticarcthıncı;inc gidi· yeni 19, 19-1 numaralı lratlı ar-avı mü<temil 

b!u donyüT. seksen •kiz ) lira muz yedi kur J~luk ke~ıfnımesl mucibince niz. Orada en mükemmel ve en ıon tamımı. 
Bolu merkez kauhrnnd• ln•a edilecelı: ilk mıklep biuuı ondürt •)hıl rd 1.lOO 4f36 Bo•aziçi Sanyeıde aıllı: Kııdrttullıh cedıı 'filrlı< • moda kut111fları en •bven flatla a • 
930 ıırıhine miisadif pazar ıı;Jnu ~ut onh•Şte lhalc-i icra kılınmak tiırc alacaksınız. isterseniz iyi bir terzi de tınd,ı eski 3 ytnl 39 numaralı mubôçe bl~ ,,ıO 
kapalı zarr usulıle münakasaya konulmu,ıur. ıavclye edcceklir. tamımı. 1 

Taliplerin şeraiti anlamak uıre lmnbulda ınurH müdürldtıine n IMO 4537 Boıaziçi Buzıikderede Camiişerif •oka~nda uki ıs -
lloludı \'illyu dalml tncümeninc müracaat cvlem<leri ilin olunur. 

1 
. 1~ numaralı bır hanenin tamımı. Z•liha ~t' 

Ş h a t "I • t ı i4S4 46.l~ Pnikhanede mukıddonıı IJiııdariye ely" m t:~ 
Eıllnl·,,et ı.::an<lıo~., ınt .. ı<lı .. ırlı""ı ~ l··ınden: e renl ne 1 1 ana 1 ~ .;:ı g _ . mahallesinde Selihtarıtı nıekttbi sokı!tnda e•kı: r.14 

. b Şehrrman.ıinden: Temizlik işleri- r<r yeni 27 numaralı hlr hanenin tamamı. u ~ 
:\Jcmduiı Efcrdi \ ı.; Fatnı~ Badi J lar: nıın l 5 f ~ ihra1, numaralı ne ait bir aı iki be\ gir 24-Q-930 21184 477!1 P:renköd Sahrayıcedit mıhellesindt Batdaı cıdd•~ 

deyn 'enedi ınu<.:ihince Emniyet sandıı?,ıııtl~n i>tikraz nlcdihleri pazu gnnü saat 9.5 ıe C'<kUdar At 37, 38 ~·eni 286, 281l numaralı mmıbıf '' ~ 
mebl~p; mukabilinde 'andık naır.ıııa ınerhun hulun an A) \'ansa ray- pazarında müııytdc ile >alılaca!J hanenin ıamanıı. Emin• H. Cemal 1' 
da Hocaali mahalle.inde Hamam sokagında c>ki ve yeni 4:J, 4S il•n nlunur. 10000 48i9 Mıhmuıpışada Mehıautpafayıveli mıballe~ıod• 
numaralı bir hanenin tamamı vadesi hit~mında horcun ödenme- * * * ıolrakta ulri 3 yeni 16. 18 numualı hir b'I". 
me~i hasebilc mıızaycdeyc ~ıkarılar8k -ekiz dit. yirmi llra bedel ~·ııih daire>inden: Unkapınındı tamımı. ., .;a~I E 
mukabilinde mıı~tt:ri-i nam•na ~aı "i kararı çekılmiş \'t i~likarz Fener cıdde>indc 1 cgkı 'l ıeni 10285 ~001 Sulıanahmctte Uçlcr mahalle ve •okıtında e 

Cina•ındıı borçluların Cftyin evkdikleri ikametgahlarına tcbliğat numaralı dukktnın enkazı açık mü b nıımaralı mubahçe bır henenfn tam•mı. G<' 

iHfa:,ı için hgonderilen uç 11tinlıık >Ull ihhbarnanıb~ za
1
hrina mahallesi uyede ile 'ııı!ıc•kıır. Taliplerin 14 4~110 5-0ıl2 \'<nl bahçede Moııa,ere! mıhallulnde S~l~~.~ııl~ 

eyetı i ti)ariyçsiııcc yazılMn mc~ru attan orç ıı mumıilcyha eylıil 9,10 pazar günü sut 14 ıe br 
rnkağında eoki 42 yeni 7:.?. ~4 numaralı 1 fil 

Fatma Hanımın hali hazır ikametgahının meçhul huluııduı;u ~ııla· enctimene gelmderl llln nluıur. tamımı. Seher ve ahide .;e 

şılmı~ \C diğer borçlu :\lemduhEfeodiye tcblip;atı : ;\zime kra edilmi~ * * * 82~0 c'(>ıl7 Şehsadtbaşı Kaleııderhınc maballcslnde atık • 
olduğundan ilan tarihinden iti haren ııç glin ıarfında borç tama- Beyazıt dıire<lnden; Sekbanbı:ı mtktebi cedit Şelı&adccuııll iOkalınd• t<~i. ı~.:.,, 
men ödenmediği takdirde mezkur hanenin nıu~tcrlsi namına kar"! yakııp aga mıhallc>inde H .. anpaıa numaralı bir hanenin ııaıamı. Mu ıal• ~· 
feraıt muamclc;,inin it:ra cdilecep;i ilan olunur. caddc>inde 2 ye LAieii cıddcsındc 881\5 892 Beşiktaş Te~vlkiyı mahallesınde KtJ;tttın• "b,ıı< 

-- ;-, 28 numaralı dükkinlar muşahere ou· ıokalında e-1ı:i ve yeni 154, ı~. I~ numu•h ki r 
941~ FOT()~RAF AMATÖRLER1NE reıile kirayı verileceğlndtn ve pa tamamı. Salıh ~l~Pı J 

Foto Sıireyyı nın moccanl aoıııur mü<abakasın<l•n i>t.!ıJ, ediniz. zarlık' suretile ihale edileceginden Yukarıda lkrn nuıııaraları yazılı emllk vıdeıl hitamında tedl;~I' 
Taf•iltı için Voto Sürevyı P.evoglu ve lmnbul ırıagazılanna talip olanl•rın 17·8-930 çartınba edllaıemesi hasıblle ( alımıt bir ) ırUn müddetle mılı~a .;ıkın ırıwl 

muracut ediniz. gunü uat 14 te daire enciımeninde talip olanların ve fazla tıfllllt al•ık i11iyenltrin Sand•k ·•"~ • 
-··· Tcleron B, O . .l4Q~. Tel: l.ı•nbul .W89 ••••• ı hazır hulunınalırı il•n olunur. müracaat eylemeleri lüzumu illıı olunur.. il' 

"Milliyle,, in edebi romanı : 52 - Neye telaşlanıyorsun? yok.... Genç krz,gözlerini açtı, Rasih den, mutlaka ıttiphe etmem li- -ı Rasi Nevresin kort1>':ertı 
Ferhunde, Rasih Nevresin el Ferhunde, kalkınmak, doğrul Nevrese dikkatli dikkatli bak- zım gelse ortada sebepler var ... tavurla söylediği sözler: 

lerini biraktı, onun sükuneti, mak istedi, Rasih Nevres, elile tı: Ferhunde, tekrar kıpırdan- denin kalbine i~liyord0 ·. 0111 
ıert bir kaya ağırlığıyla bütün mani oldu: - Sen, geceleri büabütün baş mak istedi, Rasih Nevres: _Haklısın Rasıh! Şı~J11• ~ 
heyecanları bastırabiliyordu . - Hiç kıpırdama ... Biliyo- ka bir adam oluyorsun. Rasih - Dur, dedi. Günahın büyük sonra kinvıey~ ne giilert 
Ferhunde, silkindi: rum, protesto edeceksin, isyan Aına büsbütün başka... defli ... Bir kaç zavallrya ümit de bakarım. 

- Hayır. .. Ne şekilde olursa edeceksin ... Sakin ol... Biraz Raıih Nevres gülümsiyordu: veriyorsun. _ Hayır Fer' ııdC··· ,ıd' 
olsun, JtÜphe altında kalmak is evci söylediklerimi, böyle bir - Ne gibi başka adam? - Ne demek ietiyorıun? kadınhğmdan fedakitJıitııııf 
temem. Ne duydun? Ne biiiyor neticeye varmak için söyleme- - Evet ... Gece oldu mu, gün - Bir fey demek istedğim miyorum bak gül... 'f• 
sun? Ne düşüniyorsun? Açıkça miştim. Maksadım, niyetim büıl dtizkü Rasih Nevres gidiyor, yok ... Bir kaç zavallıya ümit ve mit vererek değil... . . .,_1,JI 

lf•haıut Yeıarl söyle. Bilmek anlamak iste- bütün ba§ka idi. F'.akat senin yerine ba§ka bir adam geliyor. riyorsun? Bu, sana delil, cinsi _ p kat 1 r kendılt 
rim. heyecanın bu neticeyi do(urdu. -Bir hakikatten bah1ediyor- yetine ait bir günah, bir hilkat de .. a.d ~ a ;ıeree? 

n, güzel kadınlan, hatta çir- ! - Benden fiiphe mi ediyor- - Neye bu kadar telaşlanı- Konuıahm, çocufum, anlatma- ıun, Ferhunde ... Gündüzleri, ı· hatası ... Hiç sevmediğin hatti ~ u~ı r: u'; gUldli: J. 
kinlerini bile sevmezler, sırf ö- sun, Rasih? yoraun? mız çok iyi olacak. . . tık varken ben, minaıız bir ada sevıneldifine, beğenmekliiine 811 evre . ()yle ll~ii 
vürunek için sever, haycan gö-1 Rasih Nevres, gözlerini dik- Ferhuı1de, ne heyecanla, ne Ferhunde, başı Rasih Nevre- mundır. Halbuki pek o kadar imkin, ihtimal olmıyanlara, bi- - Hıh! Ded1

• ı,akin ~ 
rünürler. Zannediyor musun ki ti,güler baktı, cevabını verme- asabiyetle Rasih Nevresi mağ- sin omuzunda, gözleri süzük, kapanık ruhlu da değilimdir. le ııt1löy-0r1W1... Çünkü onların ha~talar~ vardı~: 

1 
dir. S~ 

? zavallıların kalpleri var, duy- di. lup edemiyeceğini anlamıttı, ba yÜıEÜ hafif solgun, ıesi titrekti: Gözlerim ve leabım, gündüzle- hayran ve talııdiriılr nazarları H mtitecavız de~ 11. eri ıc:iıııl~ 
~lan var? .. Yok, yavrum, yok Bu ~kış,_ bu yan gülüt, Fer- tını onun omuzuna dayadı, göz - Seninle daha anlaımadık rin ıııklarından ve renklerind• ain kadınlık dfnıı tatmin edl- kimleri kaı~ttıtı~ 'i ,eıt•f-' 
çocuğum. Bu kepek ruhlu in- hundenın ilıklerini dondurmuş- lerini süzerek yalvard: mı? hiç bir zevk, ı.zzet almıyor... yor. Sana, tavııiyem; pek ileri bahsetmek ıs~lği;"1 etrB 
sarılarda aşk arama, his arama ... t~, bütün c~saretin~ ~op~dı, Ra - Oh, Rasih ... Üzme beni... - İnıanl..-, hiç bir zaman ta GUn karannağa ba§ladı mı, ze- ıritme! Dtlnektir. Bunu, kendim li anlıyoreun. ~:n bir it'~ 

sıh Nevreıın ellennı şıddetle - Neye Ü:ıülüyorswı, çocu- mamile,zan ve tasavvur edildiği kam uyanıyor, sinirlerim zinde- fcin, kendi hesabuna sö~liyo- hayran ve tak_ dır r _,.,,ıı "" Ferhundeye de sebepsiz, meç '" .__ gurll• ~ , rr 
tuttu, sarstı, kısık ııesle haykır fum? kkilde, minada anlaşmamrı - leıiyM, ııözlerime parlaklık ııe- rum :ıaımetme ... Hayir... at'i- lunmaaı, ucnını d" orııJll· ,, 

;mı bir hüzün çökmüştü: d ne ıY e .. 
ı: - Ben, sinirliyim, tahammül , anlaiamıyacıaklardır. liyor.... ycın aı.lma böyle bic ıey gelme- mıyor mu zan . spor t 1 - Niçin bana, bunları söy- - Susma, söyle... Bendon edemiyorum. ~yJ.c, üzme be- - N~den? - Neden RasihP •n ... Seain ltftl. ııeatn ~ııabına ası~da, aşk .ta b~r bıkl•rıfl ~ 

'üyorsun?. ıüphe mi ediyorsun? Açıkça ni... - Günler ve saatler, kendi Rasih Nevres, 19lni çelltil söyliyorunı. Umtt verdiğin za- halıne gel~•· Ml;i~ arttır 
- Hiç, aklıma öyle geldi. söyle... Rasih Nevrea, gonç kızın saç asil dütUncelerimize, hislerimi- - Yaradılıf, çocuğum! Hepi vallılar) 1;enl.n ilendi vehminde di, aşkın şiddetını il 
- Değil.· Genç luzın tellşı, Rasih Nev larrnr ha8f hatif okşıyordu! :ıe bili fasıla ve bili merhamet mis, bir cihetten malOlm. çi9dl.fin hududu tecavüz edive- hız veriyor. ·ıı kesılc: g 
- Peki. Ne sanıyorsun?. ı<esin üzerinde hiç bir tesir yap - Senden Jtiphe etmeli mi- ihanet eder dururken, naul olur Durdu, parmaklarını Ferhun- rirlM bir ,ıta...Hiç yoktan, evet Ferhunde, kcst .~ 

Ferhunde, Beli burkula bur- mamıştı. ayni hiisilnle Jiiliimse yim? EtmetMJi miytnı? Bunun da bir diğerinin lbütün hiılıerini denin saçlarında ııızdirdi: hiç yoktan ac:hn qrlı:ar_ Hem adı ğe batlalnıtta: (ili~ 
kula sordu: di: i~ıı "-sebep vv, lMm Kbcp ~edüt;;"cılerini payl114a biliriz? - ~ bwılan timdi ... S.,. ~ hu 
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Muhalefet ne alemde? ismet Pş. Hz. dün 
Istanbuıa geldı

•Jer JBaJ' birinci sa.hiled~) Esnaf cemiyetleri 
Agaoglunun dedıklen Bedestanı atik esnafı cemiye 
Kars meb'usu Ailao,~u All~et tinin yeni fırkaya aza olacağı 

) 1 
. d -T Ancak BeyC.H. Fırkasının Te,kılatı Euııye hakk d b" . B 

( Ba!jı Birinci sahifede bır nota v~_nnış egı ız. kanununa muhalif harekette bulun- ın a ır şayıa çıkmı§tt- U 

.Paşa ile görüşmüşlerdir. şifahi teblıgat yapmakta~. Bu duğunu iddia ederek beyanatını tey'it hususta Cemiyet reiBi Hilsnü B. 
Vekil Beyler ak~ama doğru hususta söylenecek fazla bır şey için de şu izahatı verınittir: demiştir ki: 

re fakatlerinde Hakkı Tarık B. smdilik, yoktur. "- Te1ki!Atı Eıaıiye Kanununa 

Oldug
-·u halde Galatasaraydaki • Faris sc_faretine Bem. sefiri muhalif gördüğüm kanun tarı izah e- " o· - f . tl • deyim: . - . ıg~r esna cemıye en-

Yer limallar sergisini ziyaret et· Münir Beyın ve onun yenne Ma • nın vazıyetıni bilmiyorum. Yal-
mişlerdir. arif Vekili ~~mal Hüsnü. Beyi~ 1 - Beledıye kanunu: nız bizim esnafımız sermaye 

M umaileyhim sergide sergi tayin delecegı hakkında çıkan n Cumbu~ıyet. H~llı: Fırk_a~ı halkç'.. sahibi kimselerden mürekkep 

B 1 h 1 k··ır tl d Esa ve cilmhurıyetçı hır fırka ıdı ve hila ima · "b .1 . d" k da 
komiseri Nazmi Nuri ey e e- vayet er u ıyen as sız rr. da o iddiadadır. Yani halkın kendi 0 111 ıtı an e şım rye a r 
veti idare tarafından karşılan-· sen biliyorsunuz ki bir memle- kendi•ini idare etmeıini ummdelerin- toplu bir halde hiç bir fırkaya 
~ışlar ve gezdirilmişlerdir. Her kete sefir tayin ed!In:1ek için o den biri olarak kabul etmiştir. Tctlri· intisap etmedikleri gibi gene 
iki Vekilimiz de sergi hakkın- hükumete yapılan ıstımzana mu lltı ~ıiye Kanunu da. b~nu bilhaa· toplu bir halde yeni fırkaya in
da beyanı takdirat etmişler ve vafık cevabı alınmak laznndır. "" toyıt ve t~kvlye etmı_1tır. tisap edeceklerini tahmin ede-

. l . . d"I k h ti Bu böyle ıken Belediye kanunun- m A .. f 'd 
sanayiimizin inkişafını sevınç e, Sefir kim tayın e 1 ece se eye da ı.atkın idare hakkı tanınmamrştır. cm. rzu edenler mun en en 
şükranla karşıladıklarını söyle- vekilede görüşülerek kararlaştı Belediye, köy ve ıehir teşkilatı yapı- nasıl Halk Fırkasına yazılmış 
mislerdir. rılır.,.. lır~cn bu noktalara kat'iyycn riayet !arsa gene arzu edenler bu fır-

V ekil Beylerin ziyaretleri bir Şükrü Kaya Bey edilı>:'e~i•. hilikis muhalifi iltizam e. kaya yazılabilirler. Şimdiye ka 
. .. k'be dılmı,tır. dar H lk F k 1 ded"I 

saat devam etmistir. i;fuharririmız ınutea 1 n Şchreminlerinin halk tarafından . a 'ır a5t~a ~;ıv . 
1 

• 

Vekil Beyler Çıkarlarken her Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. intihap edilmiyerek tayin edilmeleri ~1~ olanlardan hıç bır kımse 
ikisi de gazetecilere: ile görüşmüştür. Şükrü Kaya "ij_ bu pren•ipi ihlill eden bir şeydir. ıstıfa etmemiştir. İdare heyeti- -

- Sergiyi gezerken ferah ve Şark hadisedni ve Urfada ya- Tekaüdiye kanunu miz halen Halk Fırkas:na men-
sevinç duyduk. Sınai inkişafı- pılan veni tecavüzü mevzubah- - Son tekaildiye maaş kanunu da subiyetlerini muhafaza etmekte 
mız takdire şayandr. Sergiden seden-gazetecilere sükutla muka Te§kilıit•, Esa•i:ı:e ~anununu ihlal c- dirler. 

d 
· . .. der. Teş~ılltı E•asıyc kanunu meb"- . . 

m~mııuniyetle aynltyoruz, e- bele etmış ve. guler~k: , uılukla m•murlugun birleşmiyeceği· . Cemıyete mukayyet 300 kı • 
mışlerdir. . - Havadısler sızde çok, ne ni tasrih etmi§tir. Halbuki meb'uslar şı vardır. Cemiyetler talimat-

Hariciye ve Dahiliye yekılle yapacaksınız, demiştır: . ~aa-. tekaüt_ kanunundJ memur olarak na- namesinde ahiren bazı tadilJt 
ri akşam yata avdet etmışler ve mafih •unu öyliyebılırım kı zarı dıkkate. alınm ı~tır.. yapıldığı cihetle esnafn mensup 

t . . tını' ~ •. rl - · ek 3 - Vekıllerın tekauı kanunun- ld ki C . ı · 
smet P~. Hz. ne ıntızar e fi· Şarkta degışen veya egışec dan ,· tı· fade et le . . , i .1 o u arı emıyetlere l:avde· ıl-rf d . . · · k k • me rıne ım~ n ven _ . . 

Muzayede ile fevkal!dc ~an~ 

Afo1tosun ~2 inci cuma sabahı 
saat 10 da Şişli'de llüTtlkdere cad
dNlnde Bulgar l~gzarkhıneıl karıı
sındı 271) numero Teo!ın Staniç 
ıpammonının 8 numaralı dıireıinde 

bulu11n Madam Koıero ya a ı mit · 

kemmel e'yılar mlizavedı suretile 
satılıcıktır. · 

Büfe. dresuvar, karo mua, v-. 6 
adet 11ndalyodın mürekkep ronesın• 
cevfv. yemok oda tıkımı, kadire kaplı 
09 pırçadın ibaret pomyı tıkımı, 
.. ıon tıkımı, iki adet aynalı dolap 
çekmeceli, cuıfet. Jıvıbo, • gel'c m• · 
u11lın ve •omyalı ıgıç kıryolıdın 

mürokk<.' yatak odı tıkımı, dört 
parçadan ibaret dijttr yaıak oduı 
Mıypıl mımulAn biblo vitrin, 1rıbt1k 
koltuk, Japon para.-ını, demir ye 
ı~ıç kuyolılır, ıardroplar, lagıliz 

mımuliıı kıdın yızıhıneıl, lcutüp· 
hane, portmıntola"· oyun mauları, 
çini ve demir soholır, borulırtle 

bu•lulr, filtre, divar saati, kıJrolar, 

Singcr mıklne,i. yaldıalı aynılar. 
perde ve storlar, mu şımbılar, çln 
ve kanton vazolın, mııhtdH heykel 
ter, Japon ÇAY tıkımı, 65 parçııJon 

ib:trec sorrı tıkımı, ıntlkeınrnet Se\ , 
şbmlne <şyıları, jardin)el' ve ı<i 

ıdeı vaıo ,.e,,ir cşy al beyli ye. ~ 1 
adet rulo ile piyanolı .. \nadolıı "' 
Acem hılılın, p v stirenltrdm 100 
de ~.ı teminat Jlı n ı r 

lerdir. Bu müddet za ın. a olan hıçbır valı ve ayma am ı miştir. Vekillere verilen :ckaüdiye melen mecburidir . ., 
Vekil Beyler otomobille Fatıhe yoktur. hakkı çol< mlihim lıir yan!:şt:ktır. Müzayede ile satıt 
kadar bir tenezzüh yapmışlar Vekil Bey, emanetle vilaye- Düşünü.nüz ki bir meb'us bir sa· KA PLTCA, 20 (Milliyet) -
saa t 

19
,
5 

ta vapura dörunüşler- tin tevhidi hakkında da demiş- al bıle vekalet sanrlat:ı:esınde. otur~a İsta.nhuldan bu criin gelen ser- ı~ At usto> ouma günü saat 10 dı 
d" ı:e- . . ve sonra çekılse, bu bır saatlık veka- b c·· h . f k k' .b. Beı ug: uıı ,lı Tık< l ın Sıra Seh·i cad 
ır. ,.,.,.... ••• ...,, _... I . 1 tır kı;: .

1
• . h" !eti için kendisine ayda 150 lira teka est _ıın~unyet ıra~. :tı 1 ıles i l\.hve 0A"lu namilc maruf •par 

Başvekil t.met Paşa Hazret erı - Emanetle vı ayetın tev t üdiye vecilecoktir. umumısı un Bey Fet ı eyle tıTlını ı yc diııci d .. rC>inde bıılu::ın 
dün gece .2.1,s .. t• _refakatlerinde _D.a- di hakkında bugünkü Vakit ga · Meb"usların ve vekillerin tekaüdi uzun müddet görii~erek teşkila- , . ı,uyiik bir aileye ait gayet naJiJe 
~ılı~~ vekılı Şu~rü. Kaya ve H~~ıcıye zetesinde çıkan yazı yanlıştır. 4 ye ~imaları d~nyaııın hiçbir yerinde tlağ, belediye intihabatı hazır- 1 , va halı vesaire ınüzaı· ede sureıile 
'ekılı Tevfık Ruttu B. ler o uou · . ,. kk d görülmıycn hır garibedir 1 kl · - d b 1 'ıal<l e Yalovaya baraket buyurmuşlar ay teahhür edılecegı ha ın a- 4 B k · ı arını ızah ettı. Bura a u u- saıı la "aktır. \'!vana malı olup asri 

~-~-=--_,, ---- ~ . ~, 
~ 

Çocuıdarınızın ıacll umanları için lıır · 
•sROWNl~:.ye ihtıyaçlnrı vardır. 

_.BROWNIE'' ler ancak 

K1DAK 
TaroıiıııJan in al Olunur. 

Leylf ve nehari - luz ve er:.;'k.~!!'!'!~ 

Hayriye liseleri 
Sarıçh•ne llışı.ıdı f l,>riıor rıddeoinde .. llnlr p A ilk '" a, a "•ln11tında 
.. oa, ' Orta ve lise lneımlar havidir. 
lalim heyeti en ınoruf müderrlı ve muılllınle d . kk 1 

L.tyli tılelıenin bllh•$Sı ıd• ve r en mure epı r. 
olunm•ktıdır. Kıvır mualt,,, !eti b!',h

1
hadnc •z1ı1mr Jı_~kaı ıc !hamım 

• . • ımıştır. er gün 10 o· I b bJar 
ınUrac11t. falebe mektebin hu,uıt otomoblllerlle mekırbe 
--"==~ •kşım evlerinr aynı "ultle gönderilir· 

• istiklal Lisesi ~ 
MÜDÜRLÜGÜNDEN• Tedr, .\!• ı ;; t·:yl cı 931) tarı 

k 
. ' hlnd• lııılanı c P;ı c n tale'ıe-

r.-z Or tanhıc mekte ıtı bulunmılın !Uzumu ıı• ı n .1 o un 'Jt. 

• 
ı 

iır. ki sayialar doğru değildir. Bu B - arem .. anunu nan yeni fırka erkil.nı toplana- - " rı ve vitrinli yem<k oda takımı, 

ı . . . · 
1 

• • bT z ki ka arem kanunu yuksek maaşlı me rak beled· tl 'n"n tesb" dir .lıtıa r usulü modern \ ıtı-lt od• llk Ü t ( ' k . 
smet Paşa 1:faıretlzerıhnı teşyıttle- mese e ıçın .1 ıyor:'un~ ·beki ~l murların maaşlarını arttırmak için t" 1 ıye namze. Been 

1
d d" k~j • r a ve ~ıse ısımlarını nHıht"\'l.(lı"ı·. 

d~n bir muharrl11mıse: a met c - nuni m~ddetın netıcesı . enı halka yük!etilmiş bir yüktür. Bu ka- ıne ça ışttla~: ~uı: y ~ ı ı ı·ıkımı. g•yeı nadide ok•b• yıldızlı K '-
' " demışlerdir. . . . ıh mektedır. Bu da Ey!Ol bıdaye- nun bu mılkte ( ı ı) milyon lira va, - Her crun ıçtıma halındc- , rn•ü salon takımı piramit usul . ıı ve erkek talebe ayn kısımlardı •e ayrı trık-1~ ' da ı ı ı 

Pa•a Hasretten Seyrıselaın r - b h 1 lm B , . . F ' ' edılmektedlr. ' e ıre ' dil 
1 1 

t . g len ze tinde nihayet bulacak ve u u- ma o uştur. u. halkçılık ile kabi- · yız. ırkamızın bir an evvel ta ani kanıp~ koltuk ve perdeler, limo• 1, 1ımında ken er n e§yıe e .. • b"ki · li telif midir' ' M b' ı ı.;ofr:ı ııkımı halis hıkarı r lmas tıra ıo AJ L'HE KAYDINA BAŞ( "•tın ayrı. ayn ellerini sıkara~ v~d~ susta~ı kanunun tat 1 ne geçı İşte bütü~ bunlar Halk Fırkasının ı ~:7~1vuna ':~1~~okru~ e ~s- - kadeh takımı. külıi~ ahajt>r lJr. giı : ,r, tı ,A Nl)J. 
: tnıi~lor ve bundan sonra yat ara e lecek .r. . . .. •on. zamanlarda prensiplerine ve Teş 1 r an ye";ı ıltı a e en ?'0 u~. ımıı ayıklı krlml ••kerlıkl e r tablıı· Sehzade Başı Polı's ınerkezı· aı·l,·, ·ısııı•l:ı 
. tmı,tlr. . . İ Salıh B. ın İstanbul polıs mu kiJatı Esasiye kanununa eskisi gı" hi Vasıf Beyın fırkamıza gıreceğı- • , _ 

KAPLICA 20 (Milbyet) - amet . .. . d ' l -· d k k . _ · b"l . VT h l la., ipekli kol•uklar, divan ınarkiuı ..._ • I 
P H 1 

' .. 
1 

Hariciye ve Dahili d!irlüğune tayın e ı ecegıne a- ıs ançça rıayetkar olmadığını gfü- nı ı mıyoruz. l 3 ı ayet a · s ·lo •. ı ,_. 1 ,. ıhıı ı e,ı· v· ,lfonı ·rl. ('o· ~~~~~~~~~.,..~D41Cll'cl: st. 2.iJ4 
asa net erı ı e - . . · · teren misalle ı.I' km · d · · ' • ' ye ·vekilleri Ertuğrul yatile geldiler ır bır şey bılnlıyorum.,,. r ır. m toptan fırkaınıza gı r ıp,ı lumhia marhlı salon ~r•mııfoııu, ___ ..., ••• ••••ıe~~~~iCİİi~ 

ve G~zi Hazretlerini 3iyaret ettiler. Ahmet İhııan Bey yalandır. Bu bittalıi imkansız- günıllş ş kerlıkler, Çin YC Japon ı Serma d f k 
Tevfik Rü,tü 8. in Yeni bir tecavüz Dün bazı gazeteler Ahmet dır. Vilavetlerden bir çok tel- vazoları. Kolan ve ıtaj.rle r, kutup- t ye ar şer aranıyor 

beyanatı URFA, 20 - Yeni bir taarruza İhsan B •· . f k . graflar alıyoruz . Bunlarda mem hane. porımaııtn, nadide bir saaı i Elyevm Anıalva bış ıııuhendisiyim. 2<J •eo<llk ıniıhcoıJı; mektebi 
. . d" , daha maruz kaldık. Kırk elli kisi tah-. e}ın yenı ır aca şehır lekef d 1 : d bal d "l \ 411>! mezunlvıııı: J),gcrim olan parı)·ı alınııyoruın . belce d•hi 

f{~;icıye _ Vekilınu~ _ke~ ısı- min ~dilen h~ıdudumuzu bir ~şkiya'~eclisiııe namzet gösteril~ceği- rek 
111

1 
ert enn en cr·lSe 

1
• ~- yesar ejyai bcyuıe, dUııyanın en ( mUteıhhitlık emm. Her nevi lnşut ve 1,.1011 •rme 1 b 

le goruşen bır muhamnınıze şu çctesı evvelkı oabah ge•ti. 111 yazmı~lardı. Ahnıct Ihsan ça ışmak arzusu .,o_ sten. lı -. me~bur !abrik•sı olın Krapo Fonna f A , ıeu •t •p•rım • - H d S rıu eaenler aJresime mUracuı cdeblllrler . 
~eyanatta bulunmuştur: (Urfa) nm (Pcyamlı) nahiyesini B. bu mesele hakkında bize de- yor. e~ t~rafta bel~ ıye ıntı- tenvey markalı kons<r pı.ınosu. ( 

_Görüyorsunuz ki Yalova- b~stı . M~sademe oldu. Nahıye mü- i miştir ki : . h~batına ~~tırak edereıl na~z~t Tehriı, Belüç veŞlru halıları. apar ·~----IMl4l4• Antalya :-<a.f•ı bıı mdn<nJi i 1·.mln llil nü 
va gidiyoruz. Orada üç dört durli hafıf, karakol kumandanı agır _ H .. bö , gosterecegız. Nanp:etlenmız tamın kiralıktır. Pey ı •Jren ltrden ' 
gun kaldıktan sonra Ankaraya ::::;~ıit::~anp ~~ ~·~ ~ut bmıisabd~: haberim ey:':c:ur yle Fhı~ şet ybdeı. daha tesbit edilmemiştır. İtilaf- IOOde I!.> ıeminat alınır. ZonO'uldak yüksek maadı"n ve sana 
d

.. "" U • . . 
1 

ç a a u sa a . a a ana la C.. h .· t .. fiio. oneceıs,.m. muını sıyasetım tekrar gelerek (Kaçverir) jandarma teklif vaki olursa d.. . -- çı n. um uııye e muarız mur •• h d • • 
zin vaziyeti normaldir. İranla karakolunu bastı, beş neferimizi feci Müze müd"" .. ı:şıun~eg~m. tecileri ftrkamıza alamayız. Ka- İlt. 4 Üncü icra memurluı'undan: mu .. en IS~ me~tebi müdüriyef nde 
miinasebatıınız dostanedir. İra- surette yaraladı. Gene kaçtı . de bahsediliyo':.'u Ö ~ 11 ty eni yit muamelesine başla ılık. Ka- .\lektep talebe,, ı~ırı ılııctirllccck ı 00 rnkım lb .. I•> 1 k 

.
1 

k p bu k anı Halk haydutların yaptıkları feca- · Ye an aşılı- dmlanlan müracaat eden d Açık artırma ile paraya çevrilecek pa_ im ve 100 __ takım_ i,çi dhlse•lnin_ imaliv·--l ''."·e" · ''.sJeo, taırı·ht.dn·t'e 
na ven ece ceva a_ş yi karşısında derhal tak_iplerı"ne koş· y_or ki_, bu_ isimden bahsedı"ln1e : . . az ~-·· g' r· < kulü l ne oldu " bah 1 l 0 0 <l , .. ,_,, n ' ' 

d taka U d k E H ık f kasık t b - •Y ı m n ı gu: ınaa - tı ı_aran ~ gun ma derle uçıı_ . rııu·naka,·a)·a kıııııılıı1· t·ı· llıRlc 
Yalova a rr r e ece tır. mak arsuaundadır. Milıs te•lrilı· 1·ça·n sı Halil B, ın evvelce Sehr · • a ır · a 

1 1 umumısı e b" ba ha ıe G · k ,.. b .. • emın d 1 ç ır P ı . ayrı men u un u- kar iyesi J.J.Q.!)JO tarihine musadi! c t .· ' , 
c;asen İrana şimdiye kadar hiç telıı-rafla vilavete~rac.aat etmiştir. !iği etmiş olmasındandır. Saffet Bey e ıeyanatında; lunduğu mevki mahallesi, sokağı, nu- z Jd· k , . . umar C>I ~ııııt• saıc lıı d 

Da ru
•• ı f Ün una tale~e k ayı• t ve k a bu 1 Ü yapmaFsıınrkaasmebcızıpn hyuorkadtuarı.· çStioms-a m56a/r2asNı: Büyükfadda Kulmsal caddesi ~~~~p .t nı11'ciı~~lı_c}'.~ı · rnludurlıycti~dc icra kılınac"~ıııd• ıı calıplcrıı o. ctra ı uvar a muhat. Tak· dl 

11
,.. d ' in( L, scıınoııl nııııcak.ısı ııııd n_ mııhe'' 

dlr olunan kıymet: 27.380 lira. Artır s 11ın e mevcut . · · - · yaliı;t demokrat fırkası yapılaca manın yapılacagı, yer, gün saat; tıt. muvakkatelerlle bl" l~ırtnnm csl mucıbınce ıhıı. e gunti remın ı 

1 D 
• lf.. Tıp ff U kU k Ed b • t F - b" ete okud B h 4 üncü icra memurluğunda 15/ 9/ 930 r-'.::'":::'":("'("'("'~~·.,.r .. a.,.ıc .. r,,.;,ın~ürncaatları ilAn olunur 

• - aru un un • ' , e 1 ya , en ve: ~~~~a ~i:~~r fikrim ::~aı~m~~ pazartesi saat 14 ten 16 ya kadar. >-'"".'.'.:~..A..A..,,.._;.....;u~:.xJ 000C)C:X:X:)C)CX:()C:X:X~d 

IıaAhı"yat faku·ıtelerıle Eczacı ve Dı'şçı· mek-tıınyoktur.Bav vilayetlerin 1-lıbugayrimcnkulünartımıa SemsUI k il ( 
t S best C.. I . F ııartnameai 4/ 9 930 tarihinden itiba- m e 1 p~ 
optan er um ıunyet ır ren 9Z9·40 No. ile tst. 4 üncü İcra 

C. ':5' olabilir. ? • 0 halde diyebilirim kcain göre bilmesi için açıktır. flindn ilk : VILDIZ • TELl::FON: llEVOOLU 2282 ( teplerine 930-931 senei dersi vesi i~in talebe kasma iltihaktan nasıl mümkün dairesinin muayyen numarasında her BEŞiKTAŞ 

kaydı mu
amelesine başlanmıştır. ki bütün memleket bize iltihak yazılı olanlardan fazla malilmat al- kay~~n:'!: m~~ımıara leyll - nehari im; v~ erkek talebe ( 

b
. · 

1 
be be d" malı: iıteycnıer, i•bu ""rtnımeye ve C"aı 1 1 1 ayyeı talebe kaydının ltcd!dinc başlandı. ( 

etmiştir, ve ızım e ra r ır. • ·- • r es Pazartesi p b 

F k 

• Jt } } b J • Y u k k k 929-40 dosya numaraıile ınemuri- , ,..-.,.~ • • ertem c gflnlerl 9 dan 18 c kadar~. ( 2- 8 tl e er e şu e erıne, u se me tep- rad~~~~~;:·.;e0b.~~!~:~~ır-:.~. yetimize müracaat etmelidir. . ' ... , \r ' cd· •ılrre ın•tbu t•llmııname gonderilır CX')(X)( 

[er Ve resmıA ve hususi liseler mezunları alınır. s. c. Fırkası liderile görüşerek yeni 2 -Artırmaya i~tirak için yulı:ar-ı. oktor beyi f t Fırka prenıiplerinl k~bul ettiklerini da yaulı kıymetin yil•de yedi temi· ere ırsa -
• 'h J t 1 be ] söylemişlerdir. Srrbest Climhuriyet nıt gösterilecektir. 

3- Imtı an a a e a ınmaz. Flrlı:a.ının ı·dare heyetinden Rc•it Ga-
3 

H Bir l.ıltz l lırrdeblnl, bir Ultra - l\lıkro ·kıı t ı f k 1 ' - akları tapu ıicllUe sabit ol- I' 1 b ' P •et ıı ı ıı r Sunen 
!ip B. bu haberi teyit ederek dedi ki: 1 ınıostıt. lr hutı muayene mıu~ı ,2 J \il 

4 N tler 
atideki vesaiki getir ki d • T şahı! ti d 1 mayan potekli alacaklılarla diğer ala aleti, foıoğraf mıklnelerl ve dıhı ~~h ~l et 1 uhj, hır projeksiyon 

- amze • • • • ece er ır: 12-:ıeb~un:n;:;t.mua yeg~:c:~ı:ri:~ k;tdarların ve irtifak hakkı sahipleri· lstlklAI cıdde•inde T k 1 L te 1 ,ey"' .. ıılık•ır lernğlu: 

A Kayı
•t ve kabul JP.In ıstıda, bildirdiler. Fakat !faik Fırkasından nın b~ ha~annı ve hususile faiz ve ' ur uu O•lntası vanındıki la. ıntm no~11.1>ına 

: y ayrılmak için laıımı:clen muameleyi ?'asra a . . air 01~~ iddialarını işbu muracaat ••••••ıı=ımii:İİııııııiiiiİİ 
• k k kt hh t yaptıktan sonra frrkamıza iltihak ede ~n tarihınden ıtıbaren yirmi gün T 

B . Lise veva vu se me ep, Si a , aşı şe- ceklerinden şimdilik isimleri ifşa·- ıçındc- evrakı mliıbitelerile birlikte enzı"la"tlı h b b t .f---:-; 
• C. C. dilmiyeccktir. Belediye intihabatı memuriy~timize bildirilmeleri icap u u a tarı esı l 

hadetnameler

j, huırl!klarile hararetle meşgulüz.nam eder, akaı halde hakları tapu ıicillle J İ b } ( • 
<etlerin i•iml•rİ üzerinde tetlı:ikatta- aabit olnuyanlar aatıt bedelinin pay. 8 an u ,ın1an sirke 1 1'11d"11.· ~ 

d 

· ı· !aşmasında hariç kalırlar. l ' , 

C 
• Nu'" fus cu· z anı, yız. Yakında namzet ıstesi bitecek, 1 E 
0 

hatiplerimiz nutuklarla intihap pro- . 4 - Gösterilen günde artırmaya it s· k -! hene~! memlckctlert ihraç edilmek 1 l:ıydnrpa,a , ... t 

H 
u h } h b d b } d v pagandaaı yapacaklardır tırak edenler artırma 9artnamcsini u ec rı Cim arından nıavnal:ıra boşaltılacak tfiikm hu'ıuba- t D üsnu a es a ın an u un ugunu mü- okumuş ve lüzumlu malil=ıtı aım., cın lımftnda. her hangi lılr vapura nakli alııı:ıcJk U(TCtleri ( 

1 h b 
. bunları tamamen kabul etmiı ad ve gösteren ıarıfcıllr: t 

bevyin ikametgah i mü a erı, Zabıtaca mu- Müzayede ile ••bt itibar olunurlar. Üstünde bıraktlac Beher selariııdcı Tenzilttlı t C. gayri menkulün bedeli samanında ve 1!5 ıona kadar heber ton hir j\"İın 20, 

Saddak Olacaktır -~ıu• :,»ıın 2 iı ınd curn.a günU rilmezso gayrlmenkül ikinci bir artır· 50 ikı klln ıu 
' sabah •3"t !Od• Beyo~lıında lıdklll ma ile satılır ve bedel farkı ve mah- SO t~dan 'daha y'~kar;' " " 

15
• " " lo 

E 4 5 6 klt'asında mukavvasız M d t cıd<le!inrlc l'rınsır. Se!a•ru iııisa rum kalınan yüzde bet fair Ye diter iki d " ~ 12,5 ft " l!> 
: ' X UÇ a e llnde Polon" ıok•A"ındı 2~ numero zararlar ayrıca hükme hacet kalmak· gün en fazla beher l l?S !ona kadar beher ton 1 1 ı; 

f t ğ f 
Tev!ık Be) ıparıımınıaın 4 numı aızın memuriyeltimirce alıcıdan tah· 50 

Ü 0 ra 9 t d · · d b 1 ail olunur. Beş numaralı fıkradakı· - glin bekleme iıcreti : 'iO to~ndıın 'ı~ h " k ft l l! 
ro u "'°sın e u unan nadide eş· h klruk R f. 1 . . ıa a yu an o 

5 K 
• t J " f T • • } • • yılar mUzıyedo ile uıılıcıkıır. Rufe, gart ta • etmek kaydile uç defa ıı tat ar ıçındc mavna bekçi - a YI ffi uame a ına eşrınıevve 1n 1ptida- Dreıovar, nuu 'c ö ıdet sandılyı · bai;rıldıktan 50nra ıayn menkul en mavnaların cerri mısralları' dahildir ve muşamba tlcretlcrll 

ı 

d 
• h t •} kt • dan mürtkkep mulf ceviz mUkem- gok arttıranm liıtünde blralı:ılır. Şart I? - • D•hı !ula ıafsilAt almak ,· , . . . 

.5lll a n} a ye verı ece ır, mıl )Otııek uda tıkıını, yemek odı · ~:ka~~: t:~~~~~~e~~~:~~~~l~;r:; • glielcrine müracaatla matb ·r ·~IC)•nıerın Liman ~ırkc-tl 
6- Tıp fakültesine girecekler fen fakültesi- ;~y.•t ~:~;":,tr~~:': •• ı~::ıca:::ın•dd:~ t•~~t;;t:~::~ birinci veya ikinci • __ •_c9_m_9_·1c_·9_j _9_1'_e......:e;...u•.:n=-u•:r.:..:•::.:•:.:•::"~•~ıa~~~ı•!e~~~n'...:l~~,:''.~~:~:ı~'~"n~·,~"~~ıa~l\~ıe~d~ar~k~ 

e ml"ıracaat edeceklerdı'r, kUçilk hir yaıık oda tıkımı, mete olmaıına ve 1ayri menkule teallQk 
ığacındın kiltiıplııne ım!ye banyo eden kanun! hakka v• aatı"n tarım" 

7- Fen fakültesi için Salı, Perşembe ve diğer ;:;1ı 11!1u~:·e1ir01~~~u!ı~.r~~~.:i ~r~~: gör:~'.~:.~::::~ir. Birinci artırma 
fa { ultelerle mektepler için Pazartesi ve Per- ~~~~~~a~~~,~~1p~~~:~~·~· ;::r~~·~~~ ~u~:~~~ı:ne:::;!av':~;:e~~~~ !~a:· 

1 
• J • t d k • k d çiık bir tabak takımı. atik grnUrler, ve evkaf ieorcıi müıterlye aittir. Bu 

~eın Je giın erı saa Ofl an on se ıze a ar fa- muhtelif ıynalı komodlar, Cevir ~~~::~=~~r.f;:~;İ:r;:.':..nı~cü:.~!~ • .. t J kt } • d ı • " muif porımınıo, matbah tıkımı. tır. Yazılan maa babçe hane yulıarı-
•' U e er ve me ep er ı are erıne muracaat vesair ctyal boytlye, 40 adet plü:- da &öıterilen 15/ll/930 tarihinde lst 

etn1eıe ,,, 1• ı'la" n OlUOU"• lırile Sahibinin Sul bir grımofoıı 4 ü~cii icra memurlu&u odasında i~ 
1 

.l . Anıdoıu ve Acım hılılan. Pt 
1 

ıU· bu •!in ~e ~öaterilen arttır a ııartna 
renlerdcn 100 de ii!~ teminJt alınır, me11 daıreeındı aatılacıtı !Un olu

nur. 

. Maarif \1ekaleti 
Terzt ınektebi müdürlüğünde ı: 

1 - l\~ekıebc ıaiebe kayı ve kal ul~nc b ışla 1mıştır 
1 - Kııki talebe yeni kayt yaptırıı ki ır. · 
3 - Mektebe kayı ulunabilme>, ı in ' k 

olmalıdır. ınel..ıcp m zun 

4 M.ıkıep rılharl vt ınec~aoidir. 
S Kayı ve ıcccdld! ka 
1 _ F 

1 
lQ ye muamelcsı ııo cyh)Jc ltd..r-..r. 

aı: 1 1111 mıı mektep ldareslndeıı verılır. 

AJrcs: Sultanahınet - Dizdariyc 



• 

OKS 

Zonguldak yüksek maadin 
ve sanayi mühendisi mektebi 
müdüriyetinden: 

Mektep için mübıyıuı mukarrer spor enısı 26-8-930 tarihinden itibaren 
<O gün mliddctle münakasaya çıhrıımıştır. ."llimuııeler lstanbul mınıakası 

ınıden mühendl!lilindedir. Taliplerin ınezkur mübendi<li~e mü,.caatları. 

ihaleyi kıılyesinın 15 Eylül 930 P"'•rtesl günü •aat 16 da Zonguldak 
~ fahmlfc müdUrlyetiııde icrı lrılınacat;ı iUn olunur. 

lstan~ul erke~ muallim IDftlle~i 
i~mal iınti~anları 

İstanbul erkek muallim mektebi mü
dürlüğünden: 

Murif Vekaleti ce!Heslnln emri mucibince mektep 1 - 9 - 930 
tarihinde açılacak ve derslere 1519/930 da başlanacaktır. 

Eylül me?.uniyet imtilıanlarile dijler sınıfların yoklamaları yani 
Umum sımlların ikmal imtihanları 1 /91930 da yapılacaktır. 

Binaenaleyh ikmale kalan efendilerin şimdiden hazırlanması ve 
vakti zamanında yola çıkarak tarihi mezkt'.lrda ımtihanda hazır 

bulunmaları ehemmiyetle ilAn olunur. 

* * * 

lstan~ul erkek muallim nıette~ine ıirecekler 
İstanbul erkek muallim mektebi mü

dürlüğünden: 
lstanbul erbk muallim mektebine kayt " kabul zamanı 1 S-8· 

980 dan 80-8-930 tarihine kadardır. 
Bu tarihten :;onra kayır yapılmayacağı için yazılmak isteyenlerin 

$imdiden her gün mektebe mı.iracut etmeleri ve ~eraltl kabulii 
anl~malan il&n olunur. 

Tekir~ağ Daimi Enenınenin~en; 
Tekirdat • ,\,Jalk.ra yolunun 54-j 000 kllometresile 57 f-666 kilomeıresl 

>rrnnda Uç mahalde 1496 metre tôltlnd• (8.388) lira 61 kuruş be !eli ke
'111iatamlratı es.-i'e 28 glin müddetle ve kapalı zaıf usulıle mi n ıkuaya 
mnulmuştur. Keşiln•me ve şartname suretleri Daiml Encümen kaleminden 
stihsal olunacak '" ihalei kat'iye 10·9-930 çarşamba glinü saat on beştı 
.cra kılıııacaknr. Talipler 661 numaralı klnunun onuncu maddeıindekt lza· 
.at dairesinde taıızim erer :kleri teklif mektuplarını teklıfatın 'J.7 buçuğu 
1ısbetindo teminatı muvakkaıe ıkçeıine ılı vesaikle inşaatta istihdam edi
'ecek Fen memurunun bir daire! fenniye! reimlyedın musaddak ve!ika vı 
muvafakaınamesi.ıi lef etmeleri ve yevmi ihaleden evvel Makamı VilAyete 
~ondcrmelerl l~zımJır. 

Devlet mat~aası ınO~üriyetin~en 
adet Cinsi 
4 Motör A. F~ G. 
ı Boyalı habaıtına presi 33 89 eb'adında 
6 Di İi.i~ ııı ı 1< ıncsı 

·:·raıı pvı c tezgahı 1 

1 
1 
2 

2 
l4Q 
19 

1 

5 
2 
! 

2 
1 

1 

Miist:ıınd etiket makinesi 9 12 

" 
" 
" 

birinci kambura makineıl 
llto malönesi 57 82 
tlpo ,. 51' 82 

Lito taşı 
Muhtettr cb.atta 
Müstamel ve eski sistem galvano presi 
Hurda kart makinesi 
Miistamtl tele!on santralı 

,, ,, manvatolu 

,, bı,ıklet pompası 

" ,, salası 
Toprak banyo kavanozu 
Havagazl saati madenden 

,, ,, sa~tan 

Hurda su kızanı 

200 beklik 
100 .. 

&ki çinko ve bakır kli~eler Fi: 8K. tan 1000 kilo 
Hurda çember ve saire 
Çini soba 

28 Hurda soba 

28 Hurda demir parmaklık l l 50 kilo 
2000 kilo muhtelif eb'atta parça mukavvalar 

. l'JJLLlJ Ll ı ı .x."r .... \rınr .... Ll 11\JL'l>l\J~ • ı93U 

ıı~~at ve i~tiınai muavenet Yetaletin~en: 
Bu sene İstanbulda Ebe talebe yurduna Orta mektep şı:ha

detnamesini haiz olanlar tecihan kabul edilecek ve bunların a
dedi kaydı matlfip bulunan miktara baliğ olmadığı surette işbu 
miktarı doldurmak üzre orta tahsil derecesine tevafuk edecek 
şekilde icra edilecek imtihanda muvaffak olmak şartile diğer 
talipler de alınacaktır. Taliplerin kendi el yazılarile muharrer 
istidalarını muvaz:ı:ah adreslerile birlikte aşağıdaki vesaika rap
ten nihayet 15 eylftl tarihine kadar doğrudan doğruyaSıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaletine göndermeleri ifıLımdır. 

1 - Türkiye Cüınhuriyeti tebaasından olduğunu natık hü
viyet cüzdanı, 

2 - Mezun bulunduğu mektep şehadetname11i, 
3 - Ehli iffetten bulunduğuna ve hiç evlenmemiş olduğun.ı 

dair maham hükfimef tarafından musaddak hüsnühal ilmüha
berd, 

4 • 4,5 x 6 Eb'dında üç adet fotograf, 
5 - Berveçhi zir tayin ve tasrih edilen hastaneler heyeti 

sıhhiyesinden istihsal edilmiş bir kıt'a sıhhat raporu, 
Bu rapor bir zarf içerisine konacak ve zarfın kapatıldığı yer 

mühür mumu ile ve ha&tane baştabipliklerinin mührile mühür
lenerek taliplere teslim edilecek ve bunlar diğer evraklarile bir
likte bunu da Vekalete göndereceklerdir. Bu hastaneler .\nkara, 
Sıvas, Erzurum, Diyarıbekir nümıme hastaneleri, İstanbul çocuk 
hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun memleket hasta 1 
nelerinden ibaret olup buralarda muayene olunmak için mezkfır J 

hastanelerin mensup oldukları Vilayetlerin Sıhhat ve İçtiırıai · 
muavenet Müdürlüklerine talipler bizzat müracaat eyliyecekler
dir. Bu raporlar müdürlüklere gönderilen matbu nümuneye miin 
deriç ve musaddak resimli olacaktır. 

BUYÜK 

TilllHE rlilNG~S~ 
9 uncu tertip 

21NC1 KEŞİl)E 

11 Eylfıl 1930 da 
Kcşideler: Vilayet, Şehre· 
maneti, Defterdarlık, iş, Zi
raat ve Osmanlı Bankaları 

murakıpları ve halk 
hlızurunda yaıHlır 
Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 
Her keşidede çıkan 

tekr::ı r dola ha 
nun1arala!" 

konınaz 6 - Sureti a~ağıda yazılı Noterden tasd!kli velileri ve velisi 
olmıyanlarrn kendileri tarafından tanzim kılınmış bir kıt'a taah 
hüt senedi, 1 ' 

Alınacak taliplerin yaşlarının 20 den aşağı ve 30 dan yukarı - "'IL'l:~:ıniliii.'::~YıiölJ:.s.lf~ı2ılli~!I 
olmaması ve muayeneleri neticesinde tahsillerini ve ileride mec-1 
huri nizmetlerini ifaya mani bir hastalığı ve arizası bulunmama
sı meşruttur. Bu veçhile gönderilecek istida ve evrakın alındığı 
gösterilecek olan adrese Vekaletçe derhal bildirilecek ve müra
caat müddetinin hi ~amında tahsil derecelerine göre olunacak 
muamele kendilerine ayrıca tebliğ edilecektir. 

Taalıhütnamt-~ sureti 
Darülfünun Tıp Fakliltesine merbut (Ebe) mektebinde ted

riııl meşrut tlersleri takip ve ikmal ederek neş'et ettikten sonra 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin irae eyliteceği herhan
gi bir mahalde Ebeliğe azimetle üç seııe müddetle tayin olundu
ğu (olunduğum) vazifede ifayı hüsnü hizmet etmediği (etmedi
ğim) veya tahsil esnasında l:e; hangi bir sebeple yurttan ihraç 

lstan~ul it~alat ~ünırü~ün~en= 1 

Adet 
1 
7 
1 

8 
1200 

Nev'i 
Sandık 

" .. 
8alya 

Marka 
Adres 
p s 
J( p 

H. 130 

Kilo Cinsi e~ya 
100 Gıfüe deri 

809 llas5as fotoğraf kAğıdı 

12 l Pamuk mensucatı 

910 Ci!Alı kAğtt 

adet Tehi niımunehqne şişeleri 
Sandık Adres 27 Ağır maden yağı 

Balada muharrer ala kalem eşya 23181930 tarihinde J,tanbul 
ithalat gümrüğü satış komisyonunda bilıniizayedc ~atılacağı ilftn 
olunur 

edildiği (edildiğim) yahut ymdu terkeylediği (terkeyled;ğim) ı-"""''"" 
takdirde ...•.. kerimesi ....•.. Hanıma hükumetçe yapılan ma-, 1 F L ı • k 
sarifin faizi nizamisiJe beraber itirazsız ret ve İadesini mütaah-ı ey.i • a ta a er iZ 

bit, zamin ve kefil bulunduğumu natık i~hu senedim tanzim ve :·ehetıtl eyzıa ı ıse ıerk~k 
müşarünileyh Vekalete takdim kılındı. A tk •• •• d Tramvay c d: e .inde 

~--• -•t J, ER f .\1 ET OD U,, , rnavu oyun e kargir Çifte Saraylarda 

CelAI Nuri Beyin :iyasJtl altındaki heyetin Dil kltaplarınl alınız 
CUmlesl m .. ril vek~letin". ilk mekteplerin ders programlarına ithal edılmiştir 

Alfabe. 2 sarf. 5 kmmt. TUrklyede misli görlllmemlş bir seri. 
l(aldelerl derhal gözün hafızasına nakşediliyor. 

Bıı seri mündericat, :netot, kAğıdın, bpskının nefaseti ile 
hlltıın kitaplar~ rlçhanını ILi\N ed;r, Fiatı ehven. 

L 

ÖCREN:'Y\EK, 01(~\AI(, YAZMA)\ artık gUç değil, 

Adrts: iLERİ ktıtllplıanesi Mertebani sokn.i{t. Çilııri lıanı Galata lstanbıı 

İİlll .. RS .. lm;;;a~~~~~~~~~~~~~~~~= 
~f'*RiliiNt l{}zdkoTEJi 
rı ~~tabadUhul için her 11alt va cuma gUn! lerl saat 9,30 len 11,30 a l<ader müracaat 
ll:x:::ıx::_. olunmalıdır .ca:x:::::: 

MEYVE toZ'lı gayet tatlı t;ıbii mll-
leyyın, ~ekersı;ı; ve tuzsuz madeni 

mushildir. Eno's 'Fı uit Salt" tab;; hazmı 
tenıın ve barsakları ~e•best tutar. Bs~ 
•lnt.4t bıı:an.ı ve l<eyııs;zJığe . karoı 
~rdir. -

SabQh ve ok~arn htr •ıı ka~:tthl 
({,•runıınde btı· kahı•,_ l.:.t.14fllt alınır. 

BıL0MUM ECZANELEaDE SATtLIR 

-,.,,.,, 
S.f.11'" •• 

Eno'" 
l•ıınkril• 

C:lflı:tU 
fabnlu.nı• 

allmrU 
fırllıLaaıdır. 

lstan~ul ~unıru~leri nıulıaf aza ınu~urlu~un~eu 
ı - Gtinriik ınuhaiaza yıldırım ııam motönın teknesine mli

ceJdet makine vaz"iyesi aleıl münaka<aya konu'.ınuştur. 

2 - Şartname sureti ıııusaddaka· ı konı·s on kitabcıinden 

alınacaktır. 

Ana ıınıtı ife ilk kısmı ve ayrı teşkilat dahilinde ;Jkız 
ve erkek umum talı sınıfları muhtevidir 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. Talep vukm:nda mektep 
tarifnamesi gönderilir. Telefon fstanbul: 2867 

ŞiŞLl 

NİŞANTAŞJNDA 

TERAKKi 
Teıe:on: Beyoglu 2517 

Teşkilı\tını tevsi ederek "YUVA. 
ve • iLK ,, sınıfları ile • l(IZ 

LEYL]. dairesini 
ltıissllndeki ( eski 1 .5 inci mektep ) 

binasına nakletmiştir. 

LlSESİ 

LEYLl 
NEHARİ 

KIZ 
ERKEK 

Ana • ilk· orta - lise 
Sınıflarına talebe koydetmekt~dir. Her gün 10dan 1 
18 ya kadar ( Şekagık caddesinde Halil Rifat 

•paşa konağında ) mUdUrlUğe miiracaat~-· 

Bc<kli icarı s:ıbıkı 

~ehri lira 
9 

10 
7 

5 

7 

K. 

~o 

50 

Arnavmköy Liitlıye 

" " 
" " 
" " 
" .. 
" " 

" 

mahallc~imk 5 No hane 

" 30165 " " 
" l 31!9 " " 
" 

J 1 /35 " .. 
" 

11 /23 " 
., 

" 3l163 " " 
" 

10;2 I ,, 
" 

10 
8 

24 
12 

50 Nuru l»maniyede Mehmet paıa r.okak 3,5,7 No,, 
50 Vefada Dariilhadls caddesinde Atıf efendi ktitüp

hanesi ittbalindeki haııc 

Vilayet oainıi en cüıneni noen: 
Ba!ade muharrer emlaki hususiye birer .ene müd dede lcare 

verilmek ıizre müzayedeye konulmuştur 17 eylül 930 çarşamba 
gllnli saat on birde ihale muamclesi•ıin icrası mukarrer olmakla 
taliplerin vilAyet daimi encümenine muracaatları. 

Vilayet oaiıni encnnıeninoen: 
Çenberlltaşda Uin 70, 72, 74 No kahvehane ile dört odanın 

icar müzayede müddeti 27 ıgu. tos 930 çarşamba günil saat on 
bire kadar temdit edilmiştir taliplerin daimi encilmene mUracııatlarL 

'r ukardıı. cln!i ve ınıkdarı muharrer mıistamel makine ve 'alr 
hiırdalsr ile Parça muka' valar müzayedei aleniye suretile satıla

caktır Şartnameleri görmek isteyenlerin hı:r glin ve müzayedeye ( 
ı~tirak etmek i5teyenlerin de 8 eylül 930 tarihine mtısadif pazar· ( 
resi giinli >aat l 4 de komi!yona milracaatluı. C 

- Dondurma meraklılarına müjde - ı 

3 - Bu i~I yapabileceklerine itimatlı mutazammın vesaiki ha
milen ve % 7,5 pey akçesi veya Banka kefaletile ihale günü 
olan 27 Ağustos 930 Çar~amba gilnii saat 14 te Muhafaza m!l
düriyecinde hazır bulunmalar:. 

oao 

f eyziye I..isesi 

Vilayet ~aimi encüıneninoen: 
Tahtakalede kadı hanı altında kAin 8S No dUkkAn doksan llra

lık tamiıau tarafına ait olmak ve üç sene müddetle icar edilmek 
şartile on yedi lira bedeli icar lle talibi uhdeıindedlr 1 O eylUI 
930 çarşamba günü saat on birde müzayede ve ihale~! mukarrer 
olduğundan taliplerin daimi encümene milracaatları. 

Bir dakikada 
dondurma ppan n el ile döndUrU· 

len makinelerimiz Calata da Arit Ha 

nında 44 ı ·n. ':ttılınaktadır. 

- Jqr q} dei'!il hakikattir. 

Kız Istanbul - NİŞANTAŞI 
E;kek <Telefon: Beyoğlu 4039 ) Neh0

ar 
Tam devreli Lisedir - ilk kısmı ve cocnk yuvası vardır. 

Talebe kaydına başlanmıştır 
HergUa 1111 JO dan 17 ye kadar Nişnnıa~ı"nda, Karakol karı .. ında 

bulunan mekteblmizde ziyaret kabul olunur. 
POSTA iLE MuRACAAT 

·~IN~"80 edenlere , ... -:.'" ızahat Yerilir oooceo 

Istanbul Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 
ı - Mektehlmizde gerek mezuniytl imtllıınlarına ve ıterek aını! yoklama 

ımtlhanlııına Ey!Qlün birinde baılanacakıır. 
2 - Bir Ey!Ulden beş Eyltıle kadar tecdidi kıyı nıuamele•i yapılacaktlr. 

F.ski talebenin bu müddet zarfında ıahriren veya bizzat kayıtlarını tecdit 
ettirmeleri IAzımdır. Tecdidi kıyt ettirıniyenleritı yerine talebe alınacaktır. 

3 - Ala Eyliıldon itibaren ~<·nldeo talebe kayt ve kabul muanıdesiııt 

baslanacıktıo 

SEYRİSEf'· 
!\l.:rke1. '\.ccırı; c;ııt~· 

bosınd\ llor >! ı 2.ı ıJ 

ııcnte~ı: ~la:ıın lhe · lıı 

J<tanhul 740 

Pilaj ve bplwalan i 
Cuma postalaı 
Köprüden 

D. S, D. S, D. 
00 9 00 (13 J5) 

Yalovadan 
S,D. S,D. S,D. S 
5 1 5 18 00 19 00 l 

Yolcuların bilha•s:ı PJA 
dan azami surette istif 
sını temin için saat ( l J 
de bir posta yapılnı·~tır. 
posta kii'.Jrllde:ı harck 
d..ığru yalorn·ıa ( l 5.25) 
varır ve Yalova\!an (19, 
de kıılkaraı.. kôprıı~e •21, 
de gelir. 

Bozcaada post 
(Gf<:LlBOI .l'ı vapurn 2:ıA 
tos cumaric'ı ı ?de idare 
tımındaıı kalkarak Geli 
Lapseki Çanakk~le lmroz B 
adaya gidecek YC dönı 

Çanakk.ıle Lapseki Gelibol 
uğr.ıı ,-ı:. gelecektir. 

Antalya Posta 
(Anafarta) vapuru 24 \Jt· • 

pazar 11 de Galata rıhtı.n 
ı kalkarak lzınir KUlhik Bodr 
Rıdos Fethiye Flnikı Antaly 
ıidecek ve dönüşte mezk 
iskelelerle birlikte, :\nJi 
Kalkıın Dalrnn :\larr:•:ıri< 1\ 

ada'' ~'anakkalc Gdilıolu'' 
ul(rayarnk g·elccektir. 

Mudanya posta 
Cuma, Sılı, :\imlan .ı 1 

uğrayarak Gtmlijt' e had' 
pazar, Çarşamba, ~!uda~\' 

ya kadar >aat 'J tla ('c·" 1 

tesi , Pszımesi , J>cr;eJTlLı 
Erejtli vapuru taraftndııı ar· 
lık postalar Armutıu·ya d 
uğrayarak .\1udanya'yıı kad:ı 
saat 1'1,30 da Tophanede <;cı 

riselain rıhtımından kalkarlı•' 

Trabzon ikinci 
postası 

ıc[Karadeniz.J vapuru 2 1 a~u> 
Per,embe aksamı Galata rıhC 

• k 
mından kalkarak Zongulda 
lnebolu, Sinop, S!msun, L"nf'' 
Fatsa, Ordu, Girtsun Tratııon• 

Rize Hopı"ya gidecek ve .Jiinu: 
Pazar iskeic~ile Ri1.e, Of • .;,,r 
mene , Pol:ıthane, GJrc>" 1

'· 

Ordu, Fatsa, '.''msun, ~iııO~. 
lneboluya u~ravarak p;ele~· 

İSKENDEHİ)'f: .. . sur at postası. _ 
(IZ\11R) 'apur'i 22 a~tl'· 

cumı J 3dc Galata rıhu.-:;ın 
kalkarak curııartcsi ,, halıı lı 
re 'c aksamı lznıirtlı:n ~ . 

karak pa1.;rtc>i Lkt-ııdcriY'{ 
varacak ıc ı;ar~ııınlıa lskc11 ' e 

1 pıl'' riye·dcn h:t!kar ık ı 
ıığrnynrak J,rnnbule gelecek! 

ALlfGRO 
Jltet, Apol\o "' 1111 rını tın~ 
•ı<alı"nnı tıllt) ro IJu .,.7ını baJ• 
Nt lıQ(Ok mall:lruı llJtMndt ıutTlf 
..._•d• r•nl Db t>ı,11ı.11 0111 

elD&f cnu IMı ••vlıi{/?lllnl'dıll• 

H., Jt,dt .. tıht 
1 
~ 

U•ml Jıc.nııt.an: 

lloırlıbard Gani- .,. ... "'4'' ) 
hlaakl-GalAI• ~J' 

------~ 
Piyango mUdUriyetind•'" •il< 

· vef1' 
Numunesi ve şarıname91 

1 
. 

,Ji < 
bir milyon zarf mubay•• r'' 
jtlnden itaya t•lip olacıkl•tı00 cır 

20 8 -9~ 
akçaları ile birlikte " · . 1r~' 
marte~i gtinü saat on beşte pı)' . " 

1 t•l'' mUdUrlüğUnde mUıeşekki . ,,.1• 
111 ıır• · 

mubıyaaı pomi,~·onun• 

!arı: -----1 

: Satılık apartıı:naJlı 1 
ede Jok•' f 

•. Maçka caddesinde sen ııını<ı 1 
ınuke f 

i 
bin lira İl'are 'trır . •ı)..l'f· I 

cele ,aı:. 
a~rl hir ap;ıruınan a I 

ıe1<ın• f 
i'aŞJ ll:•h<;e 1J tC J -1 \1iıracaaı edılmcs. •••" 

-•••••••••••o• ddiO 
B ·· ııanc 

Mes'ul Miidlir: ur ' 


