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3 Uncn sahllcje 
Nnlha Muhiddin Hm. 
yeni fırkaya t;ıçıt! 

2- M. Fuat Bey mektepler~ 
deki edebiyat dersleri ve 
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, 4 Tercümanlardan çok ver-
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Devlet i§lerinde ııkı ~ir ~ü~ı-----------

Bir hakikat 'Vekiller Heyeti Gazi köşkünde toplandıla · 
rakabenin lüzum ve faıdesını 
İnkar etmek olur mu? Bunun 
Ü.Zerinde fazla edebiyat yap
'ınak lüzumsuz bir yorgunluk 
;:!ur. Yeni politika safhalarını 
nr' •. <taleada hüküınlerimizde a
dalet ve isabet olmak için şu 
noktayı iyi tesbit etmek 18-
zıındır:' Cümhuriyet Halk Fır
kası, yeni fırkayı hu!Us ile kar 
şıladı. Onu, vaziyetin ve za
ruretin tabH bir mahsulü diye 
aldı. 1nkişafma mani olmak 
'eğil, bu yeni teşekkülün yü
riiınesi için elinden gelen yar
dımı yaptı. Çünkü iktidar mev
kilnde bulunan fırka kanidir 
ki, Serbest Cümhuriyet Fırka
sı onu zafa uğratacak değil, bi
lakis kuvvetlendirecektir. 

t Irana cevap ı 
Vekiller h~getl Gazi 
köşkande toplana
rak lruna verilecek 
cevabı görllştüler 

Husrev Bey, "harp lhtlm•· 
il gok,, diyor 

KAPLICA, 21 (Milliyet) -
Dün aece aeç vakit -.e buıün Ga
zi Huretlerinin kötlıünde Tahran 
Sefirimiz Hüırev Beyin ittirakile 
Vekili• heyeti toplandı. lrana ve
rilecek cevaıbın esaalıırı aöriitüldü. 
Maamııflh, Hariciye Vekili hana 
beyanabnda: Resmi ve gayriresmi bazı ec-

nebi dostlarımızdan şu müıtale- - latirabat ediyorum. lrana -
thırı işitiyoruz: vap "bittabi Ankaradan aönderilir. 

Söyleyecek hir teY yolı" dedi. 
- "Memleket idaresinde her Hüsrev B. Gazi Hz. ne veda ecle-

Sıvaıl11n umumi bir nıan:ıara .. 

Şimendüfer siyasetini 30 
ağustosta tes'it edeceğiz 

Şeyden evvel sıkı bir disiplin rek lıtanbula banket etti. Bana 
lazımdır. Bir hükfımetin en eylülün üçünde Tahranda buluna- o gün Ankara - Sı vas hattının Açılma me-
büyük kuvveti otoritesidir, caiım, vuiyette deiitildik olma-
dahilde ve hari.;ıeki manevi Ağl'ıd•ğı aallel'lnl ld•r• •d•n firari ]hun Nuri av•n•l•rll• hr•ber çektirdiği bir iki t!::i';? .. fb!;ı:~ti.::! ~~ rasimi vapılacak, ismet Paşa Hazretleri 
nüfuzudur. Halbuki nekadar resmi karlposlal olarak baatırmıı ve muhtelif grrl•re dağıtmıştır. Bu r.slm cliıleriden rahat.,:dandıiından köı· •• h. b 
Samimi olursa olsun, bir muha- ,,,. o•l•rdan blrlıldlr. (1) Ihıan Nuri künde iırirahat etmektedir. mu ım ir nutuk irat edeceklerdir 
lefet fırkası bu nüfuzu n:ıutla- h k .A. d h f 1 .... ~- _ 
~~i~a;:a~e~JI~~deeb~~e~I~ Ağrı are atının a a az a Müdahale Merasime Büyük Millet MecUsf 
ka; böyle bir teşekküle niçin t h ül .. . kt namına da bir hey' et iştirak ediyor 
lllüsait bulunuyor?. Soviyet ve uzamıya a amm U vo ur k J 
Faşizm idareleri; memlekette • yo ANKARA, 21 (Telefonla)-
bir devlet orori tesi yapabildik- , Ankara - Sıvas hattıınm resmi 
leri için muvaffak oluyor}~~ -~e k h b t t • • küşadında bulunmak üzre BU· 
Prensiplerini kolaylıkla yuru- Müza erat ve mu a era ne ne ıce verırse Dahiliye ve kilinin yük Millet Meclisi namına bio. 
tebiliyorlar!,,. } "}d Ağ } . . k .. k •• d • b t heyeti meb'use davet edilmiş· 

liemen söyliyelim ki, biz her versin ey U C fı ffi ese eSıfll Q Ufi en mÜhf m ey ana 1 tir. Resmi küşada iştirak ede-
kanaate her içtihada karşı de- cek olan bu heyet Meclis reis 
rin bir' hünnet duyarız. Onun kesı"p atmıya mecbur11z Karşı fırknın propa- vekili Trabzon hıeb'uau Hasan 
için başka memleketlerin idare ... • Beyin riyasetinde olacaktır. ganda mitingıne 
tarzlarına o memlekette yaşa ANKARA. 21 _ Ağndağmda ha- kiler bir az daha aşağıya ınmişlerdir bap nahiyesini tercih etmesinin ıebc- Heyet gazeteci meb'uslar-
Yan siyasi içtihatlara tarizde rekit yapılması i~in heyeti vekilenin Cenup hududunda taarruz eden i bi burada askeri kuvvet bulunmama- müsaade edilecek mi? dan Yunus Nadi, Asım, Necmet 
bulunmak aklımızdan geçmez. karar verdiği malumdur. Bu hareka- çete takip edilmektedir. Urfa cihetin , sıdır CA M'll' . t) _ tin Sadık, Mahmut Beylerle Di-
fier memleket; idare tarzını ha ta, vaziyet ne safha arzederse etsin de hudut emniyet altına alınmıştır, 1 Fakat vilayetimizin derhal hare- ~~PLI . . .< ~. ı} e vaıu riyasetten Falih Fıkn Bey 
lin zaruretlerin den almak mec- eylfilde başlanacaktır. Umumi müfettiş İbrahim Tali B. 1 kete geçmesi bu ad~nıır • uularınm Dahilıye Vekılı Şukru Kaya Bey ve dig· e bir zatten ibarettir. 
b t W h d t üzerinde tahşidat Vana gitmek üzre Bitliıe vasıl olmu~ . husulüne tamamile mini olmuştur. bana §U beyanatta bulundu; 
uriyctindedir T;irkiyenin ida- ran ar u u , M d" · d b il 1 Açılma meraaimı nasıl kl" .. . ~ . y·· .. ve harekatlarına devam etmektedır. tur. • ar 11! ve cıvarın .a ug n erde şa- Burada iki gün kalacağnn. Be 

re şe ı . Cumhu.:ıyettı:. .u~- Tebrize sürdükleri Yusul Aptal ve a- Mardınde yanı dıkkat bır vak a yoktur, lediye intihabatında hükumetin olacak 
Ven hakıkat; Cumhurıyetın ı- ilesini kamilen öldürdükleri de pyi· MARDİN, 20 - Şehirde tam bir Henüz teeyyüt etmiyen vazifesi kanunları tatbik etmek ANKARA, 21 (Telefonla)-
~aplarından başka bir şey de- dir. ' " "'" . . . sükunet hüküm sürüyor. Herke•işile b 30 • ıla 
!:İldir. Türkiyede ne şahıs, ne Diger taraftan ogrcndım kı, ~g-~ı gücü ile meşguldür. Bazı sergerde- bir ha er ten ibarettir. Bittabi intihabat agustosta yap cak olan Sı-
de f k d'kta.torası mevzubah- dağının mukad~er~t~nın taayyunu !er Habap nahiyesine girmişlerae de ATİN A, 20 - Romadan bil- tamamen serbesttir. Hiçbir fırka vas treninin resmi kütadına ait 
6 

ır a 1 pek yakın oldugu ıçın orada bulunan bir a:ı sonra Suriye hududuna kaç- dirildiğine göre İranda bir is- lehine müdahale mcvzubahs O- ptogramlar ihzar edilmiştir. Bu 
i ol~az .. zaı:ıan z~man. alınan asiler v~ h_udut. b?yunda bulunan ba- ma~a mecbur olmuşlardır. yan ba göstermiştir. İran aske- lamaz. Dahiliye Vekili Serbest programı göre davetliler dav6. 

lıdarı ve sıya~~ t~dbırl~r, mun- zı_ları hukuı_netımızc dehalet ve arzı Yapıl.an tab~ik_ata naz.aran bu ser- ri ile a;iler arasında şiddetli Cümhuriyetçilerin intihap pro- tiye verekasında yazılı tren ve 
asıran bu reıımı takvıye gaye- bızmet etmışlerdır. gerdelerın hepsının vaktıle toprakla .. · · · · k vagonlarda kendiler· t h · · ) Sı 

'İni . "hdaf d' Yoksa bu Bunlar bu vaziyetten yalnız İran- rrııuzda oturdukları ve cerh kat"! - musademeler başlamıştır. Her pagandası ıçın mıtıng yapaca - d" h l . . ıne a sıs (X DB8 &l•dlge R•lıl dı 
nıeın;s~ :.k~yo~Urriyeti vic- ileri ittiham etmekte •. (Hobr•.n)

1 
ce- hırsızlık, yolkesiclllk cilrümİerind:~ iki taraftan da ölenler ve yara- lan sualine dedi ki: ~ ~~n ~a 81. en ışgal edecek- O gOn bir nululı MJglly.c•lı 

dan ~ e_tte . 1 ır aml ' · miyeti ile Taşnak cemıy~tlerının ~an dolayı memleketten kaçtıkları anla- lılar vardır. Gelen bazı haberle- Miting mi yapacaklar? er. ır. ~vetıye. verakalannın !eri e d · 111: d'kl .. k 
1 humyetı, her vat aşın sı- topraklarında faalıyet gostermelerıne t•lmıftır. re göre Kürt isyan ve hareketi T K yenne kaım oldugundan devletli ınasın a ı e ı ennı, o · 

hsi haklarına malikiyeti asıl- İranın müsaade ettiğini ve hatta mu- . . 1 . · . - ecemmu anununa m~ Jer bunları trendeki hus i larmda kınnuıı bantlar bulunaı. 
dır G·· .. d'şeleri yalnız avenet ettiğini ileri sürmektedirler. Bu pkillenn h~reketlerine riyaset rana da sırayet etmıljtır. gayir hareketlere müsaade edı- "st ki us ~~~ memuru mahsustan talep ede-

. unı•n en ı eden Haço vaktile Mardinde e i T" l .. b . . b"d" K mura go erece er ve resmı ku 
bir nokt • ı toplanabilir: Lider- Ağrı da b 1 t H P urk - ran munaae atı lemıyeceği ta ıı ır. . . anunen §ada ait madalyonu alacaklar ceklerdir. Sıvasa vanldıılı za-
1 • • • b'" .. zaman u unmuı ur. aço ve etra- T h b '/d · ']' İ müsaadesi alınarak mıtıng yapı man takı •- ..t- .50 ennin, ınüessislenn.ın u~n ANKARA, 20 - Şark hududun- fındalriler tamamile cahil ve iptidai a radan ı ırı ~yor; - - . . Ü .. . . ve göğüslerinin sağ tarafına ta- za,.r..,.,.. metredı 
6arnimyet ve hüsnüniyetler_ ıne da vaziyette bir değişiklik yoktur. insanlardır. ran hariciye nezarett Turk or- labılır. c;uncü fırka teşekkül e kacaklardır. Davetliler seyahat (Devam it hlled 
r • c·· h et • d H t '" k . . ( h ·ı ı a mcı. sa ") agınen Serbest um. ıın:ı; Ağrı dağında kar fazlalaştıgın an şa· açonun ecavuz etme ıçın Ha- Devamı altıncı . sa ı ede) (Devamı altıncı. sahifede ) 

!;:~~ı~:1!~v:~ur::~~~~~e·y~~~ .................................................... ............................... lzmirde tevkif edilen kÖ-
ııaasııanehareket edebıiecek AğaoğJU Ahmet Bey C. H. F. Ses ve nefes! .. · ti d .. t• ild•I 
hıidir?. Gerek kendi memleketi • • mllfllS er Un ge lr ) er 
lllİzde, gerek başka yerler.~~ d madan so·· yıı·yo Dün teşkilAt re Selım. Sırrı B. bu Y. enı 
ınuhalefet fırkalarının verdıgı ur r . terbıyeden bah&edıyor 
derslerden istifade edecek mi- si topland 
dir?. Dileğimiz, yeni fırkanın 1 eri 1 Şehrimizde bir tiyatro mek-

bu yolda muvaffak olması mer Yenı· fırka bele biye intihabı- tebi açılacağı ve s .. ıim Sırn 
~Czindedir. Ancak şurası da Mahalleler namına Beyin de bu mü-
111Uhakkak ki onun muvaffak • h l mÜr:'aCB8t edenlerin essesede muaJ. 
O!ınaınası; n'ihayet siyasi ter- ' na gırmeye azır anıyor.. !im olacağı ya 
bıyemizin henüz kemal nokta- mahiyeti anlaş !dı zılmıştı. 
sına varmadığım, memleket me Serbest Cumhuriyet fırkasına yeniden dört 
nafii karşısında küçük ~i.s_ıe~-: mebus daha iltihak etti 

Serbest Cühuriyet Fırkasının 
a~ı~ta'hl--i ır. .vakkat bürosun

den tecerrüt edemedıgımızı 
gösterebilir. Yoksa rejimi öl
dürmek, Cümhuriyet prensip
lerini boğmak gibi bir akibf ' 
,hatıra gelmez. Çünkü Cümhu· 
)iyet rejimini tutan ve yürüter. U".~"' 
büyük kudret ve milli şuur bu 

da dün .de ehem 
miyetli faaliyet 
olmamıştır. 

Yalnız aza 
aydolunmak is 

riyenlerin dol
durması için i
cap eden taah-
1ıüt varakaları 
cah "e istiyel"le 

ınem lekette ebediyyen yaşaya 
aktır. Bilinmesi Jiizım olan 

hakikat hudur! 
Siirt meb'u.su 

MAHMUT 

M, M. Müsteşarı rı· tev~i cdilmif 
tir Bıı taahhüt 

Borsada 'lan1eler aynen 
T 

BURSAS 21 (Mi1liyet) Mi1- ·ciylcdir: 
1i Müdafaa Müsteşarlığma tayin Layik bir 
edil Dervı Paşa mezunen bu As.ın Bey cumhuriyetçi ve 
raya geldi. B;qkitrP millıyetçi sıfat ve 

!··-·---- . 1 kanaatile SSerbest Cümhuriyet 
Ah_m t Şiıkrü Bey ~ulganı· 1 f k ı rogramını benımsedirr 

lana gıdcn matbuat heyeb arasın· ı ır as p . . . . 

I 
• (;azi 111.. in ııemwcıerı 

ela olduğundan iki haftadır Politi- ı Bu programın tatbıkı _ıcın reyı~ 
ka lcmaliru yıuarramıtlL Arkada- le fikrimle çalı magı taahhut 
!ı_ınız Bulg rıstandan avdet etti- . 
gınden karilerimiz yumru mutat edenm. M11kbule Hanım 
olan dördüncü 1&yıfamı:ıda bula· Bu taahhiitnamelerin altı im 1 rafından adres, doğduğu yer, 
-~:::..._. _____ ._J zalandıktan sonra imzalayan tal (Devamı altıncı , sahilecl•) 

Dün Cümhuriyet Halk Fır. Selim Sırrı E 
kası İstanbul tetkilatı reiıleri bu hususta bir 
Müfettit Hakkı Şinasi Patanın muharririmizt. 
riyasetinde bir toplanma yap- demiştir ki; 
mışlardır. Bu toplanmada Kaza .. H ·· b' 

h" . 1 . . h h - enuz c 
v~ na :!1 ~ reıs.derınınh em~nh ep k bir ~ey hal. 
ıı ve vı ayet ı are eyftı azır kında ma!Qm· 
bulunmuştur. Bi~ b?çuk saat ka tım yoktur. Ya 
dar deva'," eden ıç~m.a.da i~tiha , nız işittim. Ma 
bat hazır.ıkları goruşulmuş ve· arif ,ekaleti ek 
fırkanın teşkilatı üzerinde mutat 1 tahsisat verecek- . S. Sırrı B 
haıbihallerde bulunulmuştur. mis .. Fakat zanııediyonnn ki bı.. 

~~rendikimize göre C.· H. F. va;ifeyi deruhte etmeme şim
teşkilatından ayrılıp yenı fırka. diki azifem müsait clegıldir. 
ya geçen hemen hemen hiç kim Vekalet beni i. imin ba ından 
ıe yoktur. Bilakis yeni aza kay- ayırmayacaktır. Olsa olsa kızla-
di için ocaklara teklifler vuku- rım höyle bir teklifi kabul eder
bulmaktadır. Teıkilat reislerin. !er. Bizde şimdiye kadar ses ve 
den müfettitliğe gelen raporlar nefes terbiyesi diye bir şey bi· 
hakkında edindiğimiz hususi ma !inmiyor. Darülbedayide artist
lümata göre yeni fırkaya gidip: !erimiz, söz ~öylerken nerede 

1 

- .... mahallem namına müra nefes alacaklarını bilmiyorlar." 
caat ediyorum. "Hepimiz hazı-
rız ... diyenlerin çoğunu ya hiç müzdeki ilk intihap olan Şehir 
fırkaya alınmamı,, yahut ta Meclisi intihabını da ka:ı.anabile 
muhtelif sebeplerle fırkadan çı- cek ekseriyeti daima hai:ı vazi-
karılmış olanlar letkil etmekte. yettedir. Fırkanın bu intihap i
dir. Gene öğrendiğimize göre çin göstereceği namzetler de 
<;. H. Fırkası fıtıuıbuld• önıı. peyderpey le.bit edilmektedir. 

İzmirdeki komünistlerin lstanbul
dakilerle sıkı bir alaka muhafaza 

·ettikleri anlaşılıyor .. 
İzmirden şehrimize nakledi- İstanbuldaki komünistleri ile 

'~rek muhake~eleri burada tev pek sıkı alakalan olduğu anla 
hıden yapılacagını yazdığımı;; şılm ktad İ t' la · 
dört komünist maznunu dün . a .. 1 ~· s ıcvap n netıc( 
Adnan vapurile İzmirden ,eh- sınde muhım bazı hakikatlerir. 
•imize nakledilmişlerdir. meydana çıkacağı muhakka~ 

Yedinci istintak dairesince görülüyor. Henüz Adanadan 
ıugün isticvaplarına başlana- beklenen komünillt gelmemi~· 
c aktır. İıomir komünistlerinin tir. 

Komllm.ller adll11e11• ıiltllriHIJrlerlND 
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aı ... 

(Tercume ve iktibas 
hakkı mahfuzdur.) -

amsuna sultan bir 
heyet gönderiyor 

HA ict HABE E 
Lehistan protesto ediyor .. 

Bir Alman nazırının ateşli beyanatı Leh 
hükumetince çok soğtık karşılandı .. 

~~~--~~~~~.::.<.~~~~~~""---~~~~~~-

1 ki devlet 

Aralarında bir türlü 

Belçika da 

Dolandırıcılar 
Jnglltered11 

Bedbin . .! 

İran, aşiretleri silah an 
tecrit ediyor 

Emre itaat etmiven aşiretler var, 
Hükumet müfrezelerile bir aşiret çarpış 

yüzlerce kişi öldü 

Padişah hiç kimseye emniyet 
etınez, mühim şeyleri bizzat 

tahkik ettirirdi .. 

TAHRAN, 21 A.A. - Hükfunet tarafından . 
lerin silahtan tecridi hakkında verilen umumi emre 1 

etmiyen İrarun Hamidi atireti ile müfrezeler ar~. 
tiddetli müaademeler olmut ve birkaç yüz kiti öl.ın 
Atiretin gösterdiği mukavemet pek yakında kırılac 

anlaşamıvorlar Hepsi yakayı ele Sabık Maliye nazı- ·- U 
M. Bri~n~~ı: ortaya attığ.ı vermiş.. rının nutku Edebiyat münakaşası bi 

Avrupa Bırlıgı. tasavvu:u hak;- ANVERS, 20. (A. A.) - LONDRA, 20 A.A. _ Minsterde • ~ 
kat sahasına. gı~ec~k mı! Ey~ul Elizabetvil postasının vücudun- irat etmij olduğ.u b • '1. Kongre mesaisine nihayet verdı,eS 
yaklaşıyor. Önumuzdekı eylul- da Lizbon iskelesinden vapura . Churchıll (Çurçil: 1 • • • • , or 
de C~ne".rede topl~n~cak olan binmiş olan ıs portekizli porte hükumet~ Hindis 1 edebıyat usullerınc e 1 vaz geçıllY 
Cemıyetı Akvam ıçtımaı Avru- . . . . . .. . tanda takıp etme A K (T 1 f n1 ) . . . • b" ıı~ 

. . -· f d d b .... k kız polısının talebı uzenne tev- te olduğu siyaseti 1 N ARA 21 e e o a - mesatıını hulasa eden ır .. 
~~ ~ırtgı etra ~ a 1 a k ı;Ju kif edilmiştir. Bunlardan ikisi şiddetle tenkit et Edebiyat kongresi bugün son iç 1 irat etmiş, muallimle 

1
1
r a~ ye_t~ ~a ~tko aca : d~~: Portekiz adliyesine teslim edi- mi~tir. Mumaileyl tiınarnı aktetmiş ve mesaisine 'ı türkçe ve edebiyat tedri6' 

harlıdn epsı dıyı ... a .. at şbı~ 1 1 
lecektir. Mevkuflar, bir takrm Alfdridislerkin yapım nihayet vermiştir. Kongre lise • bilhassa harf inkılabından 

a e orta a gorunen ır şey . , f k o ugu a ının n ' ı "b' li 
1 

e p 
ki da A B. li - · b h · hemşenlenne 600.000 ran mu giliz nüfuzunur. '.lördüncü sınıf programlarından takı ı zımgalen usu v _,.,,.,. 

var o vrupa ır gı a sı . bT d A A .k . 
1 

hakk d k k.,~ 
ortaya atıldıktan sonra, bugün- k? ı ın e lnv~~s~e l' men alya dü~?'übş. oldudğu er eski edebiyata ait naznn ve nesir sıI?. eakr l md ab çl o du.;-uoU 
k" A h 't t b"t t 1 hıcret etme en ıçın azım ge en aşagı ır erec• k·ıı .1 laf d t1a muz ere er e u un D , 

~ vrupa an asın~ es 
1
- be ~ evrakı tedarik edeceklerini va- olduğunu beyan < şe 1 en e ız ve mana 8 a ızhac edilen temayüllerin ~kıt 

mış olan muahedelerın yenı aş d . 1e d' H lb k" n1 An miıtir Bahri mua rına ait kısmının tamamen tay-
1 

t h . tl nazarı dı 
tan tadil edilmesinin de başta etmışb r kı. a u 

1
' 

0 
k a~ı . - hedey~ telmih e yolunmasını karar altına almmIJ " e çe ~mmıyet~akkuk~~ 

Alm olduğu halde umumi ! verste rra rp savuşma ruyetın den hatip bu mua ' te a ası ve . 
h ~ya ağlup çıkmış olan de idiler. Mevkuflac memleketle bedenin lngiltere i trr. İçtimaa riyaset eden Maarif j mesi için elden gelenı Y 
d acf ;t ~arafından istenmesi- rine iade edileceklerdir. ~in Asıyada oldu- Müsteşarı Emin Bey, kongre nı söylemiştir. 
~v e er gu kadar Avrupada .. .. - 1 

Sult•n H•mldln b•şheklml Jlavroglnl P1- lçu. dır. . Frll lffSlfıill da tehlikeli olduğunu beyan eın ·•tir. Pirinç ve pamuk 200 talebe 
yıldı:ıd• yaptırdığı köşk.. Son günl-erde bılhassa Al- Mumıileyh, sözüne devamla de- mütehassısı 

o aralık Enneniler Samsun- dilic. man nazırlarından bazılerının Avrupa birliği miştir ki: Diğer devletler bahri kuv 
H · C p vetlerini artırıyorlar. Biz ise Aksayi- ANKARA 21 (Telefonla)-

da bir hadisei ihtilaliye vukua Sultan amıt, evat aşa - PARİS, 21 A.A. - Salahi- şarkta düşman bir devlete karşı tica- İktısat Vekaleti İtalyadan bir Herkes lstanbul• 
gelmek istiyor·· 1 

getirmişlerdi. Ermenilerin teşvi nm artık kifayet gösteremed;- yettar mahafile nazaran M. Bri-ı retiın~zi v~.m~nfa~t~erinıizi müdafaa pirinç mütehassısı ve pamu~a-
katı hariciye ile memleketimiz- ~ine hükmedince tebdili lüzu- andın bir Avrupa federasyonu edemıyecegımız gıbı Fransız tabtel- rımızın ıslahı için de Amenka-
de bir kargaşalık yapacakları j n_iUna kara~ vererek Ma?eyin- h k d k' ı'l . · d - bahirleri ve filoları karşısında Akde- . k .. h Anadoludaki ilk me~~ 

alHmlerinden mühim bif 'ıf. 
İstanbula naklettirınek 1 ~ 
Maarif emanetin-e milra.c•• c'. 

ve bu suretle meseleyi Avrupa- cı Hacı Alı Paşa vasıtasıle ken ıhdası a_ kın a 1 P. OJe_sı og- niz ve Manş denizi tarikile de erzak ~n bır pamu .. ~_ute assısı ge-
ad · ld rudan dogruya Cemıyetı Ak- nakletmeğe muvaffak olamıyacağız. tırtmek teşebbusunde bulundıı. ya aksettirerek bir mlidahalei disinden mührü. S aretı a ı.r- vamlı gönderilecek ve orada 

düvliycye yol açacakları öteden dı ve Sadaret Saıt Paşaya tevcıh devletler tarafından müzakere Hindistan hududunda 
beri malfun idi. Samsunda Er- olundu. • u u •dı'lecektir. Müzakeratı te~hil 

. ·-·-· h"d. l s l T T T ~ SİMLA, 20. - (A. A.) -menı v ..... ası " ıs o unca u - etmek maksadile M. Briand ken . 
t H "t · ade tel".,• dliş ... ' B' S d d · t Resmen bildirildigı""ne göre Pe-an amı zıy ... ,... ,... ır a razam an memunye - di muhtırası ile Cemiyeti Ak-
Ermeni kryammm asker ve jan- aUl.meti olan mührü alıp ge vam azası olan Avrupa devletle şaver mıntakasında vaziyet fev-
darma kuvvetile bastırılabilece- tirmeğe, yani vazifesi hitam rinin cevaplarını harfiyen ihti- kalade kespi salah etmiştir. A-
ği şüphesizdi; fakat Avrupada- bulduğunu kendisine tebliğ et- va edecek bir mavi kitap neşret fridiler dağıtılmış ve mmtaka 
ki Ermeni rüesayı f-esadı Türk meğe memur edilen bu Hacı A- mek niyetinde olduğu rivayet bu suretle düşman unsurlann-
milletini zalim ve hunhuar, Er- 1i Paşa kimdir?. olwıuyor. dan tathir olunmuştur. 
meni mlllctini de mazlfun ve ze- Unvanı memuriyeti Başına- Bu kitabı ey!Ul bidayetinde l d 
vale mahkfun göstermek için beyinci ve rütbesi vezir olduğu- devletlere tebliğ edileceği söy- tJpan ga B 
muttasıl propaganda yapmakta na göre bu zatın uzun müddet lenmektedir. yeni intihabat 
ve bilha116a kadın mahafilinden c!evlet memuriyetlerinde bulun M. Zıt sifi 
hayli istifade etmekte oldukla- muş, tal-•il görmüş, lisanaşi- Grev bitiyor MADRİT, 20 (A. A.) -Me-
rından Samsun Ermenileri üze- na bir kimse olması kuvvetle bugünkü Alman hudutlarının PARİS, 21 A.A. - Mesai sai nazın intihabatın 1931 kanu 
rine sevk olunacak kuvvet vası zannedilir. Halbuki Sultan Ha- vaziyetinden şikayet etmesi ve nazırı M. Lava! patronlar mu- nu esasisinde icra edileceğini ga 
tasile yapacağımı~ tedi~~tın Av 1 midin ~aşmab~yincisi .I:Ia~ı ~li bu hudutlar hariç inde kalan rrk rahhaslarının uzlaşma esasına zetecilere beyan etmiştir. 
rupaca bir Ermem katlıamı tar Paşa hıç te böyle degtldı.Hun taşların kurtarılmasından hah- müstenit formülünü kabul ettir- • 
ı:ında tefsir olunması ihtimali kaı· bu Hacı Ali Paşayı valide sedilmesi Avrupa Birliği tasav- diğinden Lil havalisindeki men MADRİT, 20. (A. A.) 
vardı. Böyle bir tefsir ve telki- liğinin Maçkadaki dairesinde vurları karşısında bir soğuk su sucat amelesi grevi bilkuvve Cümhuriyetperver radikal fırka 
nin avakıbini nazarıdikkate alan görmüştü. Talı ta cü!Us ettik- tesiri yapmadı değil. ~h;;ii!;ta;;ın~b!!;u;!;l!im!iu!!!s!!!!id!!!e!!!m!!!e!!ki!t!!!ir!!. ~~!!!!!!!!!!s!!!ı !!!i!!!lk~içi!!t!!!im~a!!!ın!!ı!!!ak!!!!!!t!!!e!!!tını~· ş!!t!!!ir!!!.~!!!! 
Sultan Hamit, meselenin mahi' ten sonra valideliğinin ve hem Almanya Lehistan münase- " 
yetnini tahkike lüzum gördü. şiresi Cemile Sultanın dairele- batı bu yüzden yeni bir sarsın
Zaten Sultan Hamit gerek mer rindetki emektarlardan bazıları- tıya oğramış oldu. Çünkü Al-
keziyet siyaseti, gerek hiç kim ld - "b' H Al" man nazırı M. Treviranusun . d k 'd . nı saraya a ıgı gı ı acı ! 
seye emnıyet e ememe a etı .. d od b · ı· bahsett;O-i hudutlar bugün Le-. b bu k b"l ··h· L~d' Efendıyı e un am arı emın ı .., 
ıca ınca a ı mu ım ua ı- • . • t - tı. B' "d his tana germiş olan bazı yerle 

gıne tayın e mış . ır mu - .. 
selori kendi vesaiti ile tahkik det sonra ikinci mabeyincilik ri ve Almanları da istihdaf edi-
ettirir.di. S~~un vak'as~ı kacş~ açılarak Hacı Ali Efendi bura- yordu. Varşo~adan ge~e': haber 
layabilme~ ıç~?' oraya ~:)lr tahkı ya getirilmiş, nihayet Şişlide· !ere göre Lehıstan hancı~e na
kat ~·Y~ gonde~ege karar Osmanbey namile maruf mahal- zırı bu _hususta Alr:ı:ıan hukfune 
verd!· Şefik ':'e Ce;aı Paşalarla leye ısmıni vermiş olan başına- ti nezdınde t~ş~bbusatta bulun 
M~cıt Efan~ı ve Ömer ~eyden beyinci Osman Beyin vefatı ü- maktan kendın~ alamamıştır .• 
murekkep hır hey~t te~kil o~un zerine rütbei Vezaret tevcihile Varşovadakı Alman masla
du, lizmı gelen dırektıf venle- Hacı Ati Paşa başmabeyinci ol hatgüzarına protestoda bulunan 
r~k gönde~di: ~u heyetin tah muştu. M. Zale~ki, Leh_ista~ın bu~lin
kıkatından ıhtılal hazırlıkları· Burada istitrat kabilinden kü mülkı temamıyetı aleyhinde 
nın gittikçe a~akta olduğu, bir noktayi zikretmek isterim: olan bu kabil .bey~natın iki d~v- • 
anlqılm11tı-, Bır taraftan da Kaymakam ve Mutasarrıf inti- let arasın~akı mu.?.a~eb~tı bu~
Samsun vak ası kanlı safhalar habına dair olarak Babıaliden bütün ihlal edecegım soylemış 
arzetmekte idi ... Sultan Hami~ gelen istizan teskerelerine, inti tir. . .. 

IJugan kazanması nıuht•m•I boksiJrlerdf!n Melih 
Vfl Nf!cml Beyler 

Boks birincilikleri 
Cevat Papnın luzumu kadar kı hap olunan kimselerin tercü- Almanya - Lehıstan _munase 
faye~ göst~emem_ekte o~duğu- meihal varakaları raptedilmek batı bir tlirlü_ y'?1una gıre~ez~. 
na hükmettı. Artık o dakıkadan usuldendi. Bu istizan tesk-ere- ken böyle yenı bır taknn muşkü 
~t~baren ~at Paşa hak.~~aki !erini zatı şahaneye okuyan lat çıkması iki memleketin. ara
ıt!rı:at zaıl .?lm~ştu. Hunka.;~ mabeyinci ve başkatip bir kere sını açtıkça ~çı!..~r. Bu vazı~et
halınden, sozlerınden, Babıalı- de tercümeihal varakalarını o- te Avrupa Bırlıgı ne olacak. 
nin maruzatını tarzı telakkisin- kur Sultan Hamit bu zevatın Bugünkü hallerinden me~
den, verdiği emirlerde~, Sadrıri: Mektebi mülkiyeden mezun 0 _ nun olm?yan_ları t~~min edebıl
zam Paş~ · saraya geldıkçe va~ı lup olmadıklarına dikkat eder- mek eskı gal_ıpler ıçın kolay ola 
olan teblıgattan anlıyordum kı di. Hünkar Mektebi Mülkiye- cağa benzemıyor_. ----
Cev~t .Paşanın i~bal günleri sa- yi kendisi tesis etmiş olduğu i- ·-
yılı ıdı ve zevalı yaklaşmıştı. . çin bu mektebin mezunlarına Am~rlkadn 

Sadarette ikbalin idbara in- bir kıymeti mahsusa verir, her 
kılabı hakikaten feci ve hazin- sene tevzii mükafat merasimine 
dir. Bir gün evvel konağının saraydan bir Müşir ile bir ma
içinde ve arabasının etrafmda beyin katibini göndererek mek 
ihtişam ve debdebeden geçilmi tep mezunlarını saat gibi he
yen Sadrazam bir gün sonra diyelerle teşvik ederdi. Hatta 
sukut ediverince her şey birden mekatibi aliyeden birinci ve i-
&Öner, herkes birden el çeker. kincilikle neşet edenlere veril
İkbalin nihayet bulacağı gün, mele üzere ihdas etmiş oldu -
mesela Sadrazamın bermutat ğu altın ve gümüş maarif ma
saraya geleceği güne müsadif dalyesini ilk önce mektebi mül 
ise konağına bir yaver koşturu kiye mezunlarına vermişti. 

Bııgtın yapılacak olaıı hu ınüsaba
kalar seneniıı şarı1pt yonlarını 

tayjn edecek:tir .. 

tur, o gün saraya gelmemesi Hülasa Babıaliden Mutasar
f erman buyurulduğu tebliğ o- rıflıklara ve kaymakamlıklara 
Junur bu sırada Sadaret kime inha olunan zevatın Mülkiye 
tevcih olunacak ise onun kona- mektebinden merun olup ol
ğına , başka bir vasıta gönde madıklanna dikkat eder .ve böy 
rilerek elinden teminat senedi le olmıyanların memurıyetle
yani rizayi aliye muvafık hare- rini tasdik etmiyerek iade ey
ket edeceğine dair yemin vara !erdi. 
kası alınır vı: san :.ı ria.ıet e- 1 (Bilmedi) 

A ıı· t hk.k t İstanbul mmtakası heyetle-ı Musevi boksörlerden Maka ve 
' .ıye a ı a ı . M R bok ·· y ) 

NEVYORK, 21 A. A. Nev- rinden bazıları .şam~ıyona maç- enaşe, .um sor orgos 
· · · 1- k'l' t !arını ikmal etbklen halde bazı en kuvvetlı unsurlardır. york valısının as ıye teş ı a ı .. 

1 
d . . . , 

hakkında bir tahkikat açmağa ları henuz bu maç an yapma ı- Boks heyetırun b1zzat mes u 
karar vermiş olduğu bildirili- l~r. Bu.rı:eY.~da 0~'.111 boks 'heye liyet ve nezareti altında yapıla
yor. Bu kararın saiki vukua gel tı d~ bınncılık m~sabakalarmı cak olan bu müsabakalar hiç şüp 
miş olan bir slirü rezalettir. Bu h_ugun yapacak ve ıntaç edecek- hesiz ciddi ve muntazam ola-
rezaletlerin en barizi sabık ha- tır. . . .. . caktır. 
kim M. Jorj Ravard hakkındaki . Boks hey.~tı gaynm~slı.mle~ Maçlar bugün öğleden sonra 
ittihamdır. Mumaileyhin 1927 nn de bu mu~~~akalara ıştırakı Taksim Stadyomunda icra edi
tarihinde memuriyete tayin e- ne müsade ettıgınden ma~larm ~ecektir. Boks heyetinin musip 
dilmek için muhtelif politika- he~ seneden daha hararetlı ola- bir mütalea ile boka birincilik 
cılara 10 bin dolardan fazla pa- cagı muhakkaktır. . müsabakalarına 25 kuruıı gibi 
ra vermiş olduğu iddia edi~mek .. Müsabakalaa dahıl olacaklar cüz'i bir duhuliye koyması bu 
tedir. Takibat bütün hakımle- ıçınde Galatasaraym genç ve h 1. 1 b" "k b. ka 
· · d'l · l k ı· b k ·· .. M J'h ·ı N araret ı maç acın uyu ır 

rın bu suretle tayın e 1 mış 0 - ı~et 1 0 soru .. e 1 1 e. ec- labalık tarafından seyredileceği 
dukları hususunu ve onların ba mı, başlarında Musameddın ola . 

1 
kt d 

. d b h . 1. K k ru an atma a ır. rodaki hattı hareketıne de teş- rak okuz a nye ı, um apı 
mil edilecektir. Matbuat bu ka- kulübünün son zamanlarda mun Genç boksörlere muvaffakı-
rarı alkıslamıstır t~7:>man <;alıştırdığı gençler, yetler tem<:nni eyleriz. 

Almanyada mekedirler. Bu kabil ı:nilı' 1 
. k b" • lacın adedi şimdiye kad~. 

Bavıyera a ınesı bal"" lm tu ı tanbul~...i 
Ü . e ıg o uş r. s (iV, 

M NlH, 20. (A. A.) - Ba münhal muallimlik Y J 
viye:a ~iyeti hük~tin hazi~e Hatta bu sene kurstan J!l dl 
ye aıt hır takım emımamelen: olacak muallimJ..erle kadro ' 
nin feshini t~le~ ed~n bir t~krin ziyade kabaracaktır. Bu ~ıtl 
kabul etmesı uzerıne Bavıyera racattan ancak 14 üniın ı 
kabinesi istifa etmiştir. isaf edilebilecektir. Çüıı"~ 

Yeni intihabat tanıbuldan taşraya ııak:le 
BERLİN, 21 A.A.- Brüning arzusunda olan muaııiı:ıııer 

kabinesi Almanyayı 162 intihap adedi dolduruyorlar. . aP 
dairesine taksim eden ve her 70 Bu 14 muallimin int111 fi -
bin kişinin bir meb'us İntihap tercihi için aılev! vaziyetle 
edeceğini natık bulunan intiha- kik edilecektir. 1 
bata ait ıslahat projesini kabul · ·-· k- ..rt~' 
etmistİT. Petrol yo ~·· if 

1'. ~ · . ? 
ı ~ıçııı az ... 

Şark viJayetlerı (11 

deki tetkiktlt .. 
· sıll' . f k .. 1 i Şarkta petrol taharrı rbıı' 

Edebıyat a u tes ne muc heyet şark vilayetle~ 
az mı talebe giriyor? zengin petrol membaı b ~ 

.. .. .. mıştır. Umumi harpte ~~ı 
Darulfunun talebe kaydu ka- ve civarını rus ordusu ışı:~ 

bulüne dünden itib~ren başla- ği zaman Hasankale cİ\~ 
nılmıştrr. En çok muracaat Hu- b' k" ·d ham petrola t . .ti 

k T F k"l l · k' .r O} e tııl !". 
kr ~e dıp Da ~ı}~ erme .vat_ı etmişlerdi. Rus ordusıı·dtll~ 
o ma ta ır. aru un~na ım ı- roldan istifade icin Bak:İl ~ 
hanla talebe alınmadıgından bu 

1 1 
f' . , hsııs Al 

1 b• .. 1 . f d'l ro ro tas ıyesıne ma ,,ev· ka ıl muracaat ar ısa e ı eme-
1 

. . . 
0 

_..,aJ1 r"' .A 

k d. ne er getınnışb. z,.,.. .
11 

ıJY. 
me te ır. k f k d - İÇi 'f 

En az edebiyat fakültesi rağ topra tan _ış ır ıg~ıştl· ' 
bet görmektedir. Bu hususta e- bo~lu ~on~aJ yapılm ·r d~~a 
debiyat fakültesi reisi Köprülü r~gm uzennde ufakfbıe c:Oıll'I 
zade Fuat B. demiştir ki: 1 bı akan bu sular tas ıY c1a-tıı 

- Edebiyat fakültesi ebir i- Karsla Erzurum arasııt ,..,,ş~, 
·1 h d d k ııan1"·· IY lim ve zevk şubesidir. . Mad~i kovı attnı a a u esis3t ılf 

ihtiyaç itibarile gençlen tat~ın Haıyten sonra bu tJ-le>'eı al 
edebilecek bir vaziyette degıl- ma dagnık olmuştur .. ,.e ed ti 
dic. Esasen dünyanın her ta:.a- sankalede petro~ tasfı;~~ 
fında Ed-ebiyat ve Fen Fakul- yerde de tetkıkat Y gib' ı:, 
telerine rağbet azdır. AvrupaJa Vaktile bu yerde dere >~ ~ 
zengin çocukları, bol vasait i- rol aktığına dair emare tol".J 
çinde Edebiyat taksit ederler. düf edilmemiştir. ffattııbite Y" 
Bizde maalesef ne muallim için lamı üzerinde bir sızıntı 
ne de takbe için vasait yoktur. tur. -
Maamafih diğer memleketlere -İmtihan açıhY0r ptl 
ve liselerinı:izde~. me~un ~lan Şehir ve köy yatı n'e"~atl~ 
talebe adedıne gore bizdeki va- küçük sınıfları icin aıııı ı:ıı aıı"" 
ziyete az rağbet buluyor dene- 1. - . . . 30 ·us, tosta tstb·r e 

ıgı ıçın ag . ıde ı r 
mez. Reis intihabı kız muallim mektcb11 apılacl 

liyetname imtihanı 'I illi sııı, 
tır. Muvaffak o1an~ar ~dil'' 
larına muallim tayın 

Darülfünl.lll fen fakültesi mec 
lisi mliderrisini dün içtima et
miştir. Bu toplantıda intihap e
dilecek fakülte reisi hakkında 
görüşülmüştür. Fakat bu husus 
ta yapılan ihzarat ikmal edile
mediğinden reis intihabı gele
cek haftaya kalmıştır. 

!erdir. ı,.teP 
Bol uda )eyli me . ı·"' ·et''! 

Bolu orta mekteb• 11 ·1<rt1' 
· on 1 

inşa olunan pavıy 

dilmiştir. . e bidııY':.ı 
Bu senei dersıY ı:ııeıcı"'• 

. . B lu orta il' den ıtıbaren o diııe 
Edebiyat hocaları leyU talebe da.hi. k:ki Je'lı;~ 

Ankarada toplanan Edebi- yacaktrr. Şehnı:nız1 r flO 
yat kongresine iştirak eden İs- lebeden arzu .ederı e 
tanbul edebiyat muallimleri bu- nakledilece~t!r. ektebİ rJ!. 
gün Ankaradan şehrimize av- T erzılık ~ rafııı 1 
det edeceklerdir. Maarif vekaletı :ııe tll~ 

Vakit kürresi açılan terzili~ ıne~~şlaıt1111" 
Vakit küresini düşilrecek olan kab kaydli kabulüne l k 0 1111• 

!onun takip edeceği istikamet tesblt Mektebe kız ve er <e ıarı • 
edildikten sonra ameliyata başlana- re ilk mektep ı:nez.~dndetİ zO 
calrtır. Binaenaleyh kilrenin nihayet K İt ı:nu ti'· 
bir aya kadar işlemeğe başlıyacağı maktadır. ay · diln1İfl 
Umit edilmektedir. lule kadar temdıt e 



r 
Hollvvood sineı11a yıldızları 
Sine~a yıldızı kalmak için. . 

O . . . . 1 i halk' muhafaza etmek mecburıyetın-zaman sızı, ısım er 
1 

• • 

~arafından bilin~i_Yen, ve yıldızı des~~~· maceraları geçirebilir
ıarın güzellklerını muhafaza e . . . ~ f kat meşhur olmıyan 
el k k d"l . servet te- sınız' a 

e_re en ı erme . bi oktörle hisst maceralar ge-
ının eden kadınlardan bırlle ~~- . r . .. saade yoktur. 

1 B k d !arın stud çırmenıze mu nıştınr ar. u a ın A "kada bir gazeteci her 
Yod bil ""k üfuzlan vardır. men . 
On a ~ ~ imadan biraz şeyi görmeğe, her şeyı yaz-

ların ıznı o .. " h tta her şeyi farzetme .. k b' odra suremez ma6a a 
.re.m, ır porça p . 'i ben - e muktedirdir. Gazeteciler hu 

ıınız, omaumuza bır sun ~k idarlarından tamamile istifa 
koyamazııınız. 1 t d 

1 
. . Sabahleyin saa~ sekizde .. ev- de ı:erC:e:r~ saf tanııunış bir 
ınıze gelfrler. Bır saat ~uren . . ~ skandaldan sakı 
sert ve zahmetli bir masaı yap kımse ıseanzıazr,alarınızın safiyeti 
t k nmız, n • ıraca sınız. , . muhafaza etnıege 

"Jd" . 1 d r. aaıma 
Sonra bir saat cı ınız_ e L . ·bursunuz. Herkes sizin zan 

iır. Oece yüzünüzde bır m. ~ "'~ildiği gibi melekhaslet ol
ke ile hususi kremler vardır. :adığınızı öğrendi mi şöhreti
Y' ani uykuda bile rahat ed~~ nizl 'kaybedersniz. 
mezsinia. Bundan başka peru- . · · husu-
kar, pedikür ve maniki.ir var- - Sınema yrldızr ısenız, 
dır. si hayatınız olamaz. E':'.lenme, 

ni anlanma ve hatta talak me-
Bir kadmın alelade ~ayat~- ~ si en büyük reklam vasıta

da lklnei derecede hızmetçı- sede Mesela" Maurice Cheva-
1 · . d b' r Si ır. .erı olan kımseler bura a ıre r "le nişanlandığınızı gazete-
anıir kesilir. Bunlara . as!!"~ıi 1~~: 

1 yazdırıp ta Chevalier'yi 
senede ~ fran_k. verı~sını~. de bu haberi tekzip e~~e~e~e 
Fakat kendı kendınıze bır ha_ razı eders-eniz işte sızın ıçın 
kınız. Oeldltiniz zaman ne ı- b"" ilk bir mu:affakıyet. 
dinUı "-İmdi ne oldunuz? .. Dok uy . . . d 

• "' . ilh dl · · n Eğer hassas ısenız rıca ı: e-toıun elektnk m en sı~ ' . H ll wooda gitmeviniz. 
~imyalııerin keşfiya~ say~~,~- ~:hut~ay diğerleri gibi oiunuz. 

e bamb8:ıka br ka ıns~ıri ;ör Orada her şeyden evvel dilşiinii 
nuz. Eıki doırtlarınız 1 her ne suretle olursa ol 
~eler tıınıyamazl~r. Arbit~k onk - en t'kıerini:ıbı muvaffakıyet· 
•arın sayeı!nde ıdeal r a- sun 

' 

f- r.·a • ••u~ 

"",tt<·'·ı'- •~ 'HF:'1Et4 

GOul/k ve kuvvet: Oeorge O'brleıı 
~~~---------~~~-~~~~~~~~~-- ........ _............................... ~ ..... 
lir. mobiliniz olacak. Sonra bir ı lan misal göstererek teşvık e-

1 Böyle bir aile kadını ismini yazlık otomobil lazım. Bir de. derler. Fakat hakikatte ora~a 
I imzasını bir podra, yahut bir kendiniz kullanmak için ufak 1 muv~ffa~ ola?lar .ancak 10 bın 
sürme ilanına veremez. bir arabanız olmalı. Bir tek o- de bır nısbetındedı~. . 

Bir kaç aydır Hollyavoodta- da hizmetçsi ile bir ahçı artık Fakat ümit daım~. ın~anla-

l sınız, fakat bundan sonra dai- kafi değild~ .. Evinizin idaresi r~n kal~i.n~e yaş~r. c;ıordlikler
' ma muhafaza edeceğiniz tipi de güçleşmış~ır. . . nız ve ışıttıkle.nruze ~-na?mayıp 
·edindiniz. Komiksiniz, artık Sizden istenılen evscafı ıktısap mezara kadar atlden.u!11ıt".a.r o 
hiç kederli görünmeyin, eğer ve muhafaza için. ~~r. gün'.kü- !arak g~deriz. ~n~n ıçm ~1ılıyo~ 
facia san'atkarı iseniz sakın bir rek, yüzme ve bınıcılık talım- rum kı hayalınızde sıneı.11 
sinema makinesi sızi kahkaha !erile beden terbiyesine vakit a yıldızı olmayı kurdunuzsa sıu 
atarken yakalamasın. yıracaksınız. Otomobil ~u~la- ne dese~ nafi.le: . . .. 

.. d b h d d k A nıyorsunuz amma bu da kafı de Tecrube edınız, talıhınızı de· Butçe en a se yor u . y . . . 
6 

ld . . H ıı d ld 
da kazandığınız 40000 dalon gıl. Amerıkada l yı ızın tal'. neyı~ız v~ . o ywoo a yı ı7. 
çoktan tecavüz ettiniz. yare pilotluk şah~detnamelerı olmaga gdınız. 

Farzedelim ki mesleğinizde vardır. Rekabet d?ı~a mevcut- _. , 0 uu •• 
muvaffak oldunuz ve ilk kazan tur. Bu talimler ı~ın hocaları- Küçük sinema haberleri 
dıg-ınızın iki misli ile size bir nız olacak. Kendı atınız . ~lsa Erich Poumer, Berlinde bir ·Ebtd/ serstrı,. fil ,,,,..:e·ı .. d h · 'd' H tta ke d 

. . k kazanmasıdır. Bunun mustesna mukavele tekif ettiler. a a ıyı ır. a. n ı~ı~e operet filme almaktadır. 
d~. oldunuz. Şimdı sız:aıJnti; lan olduğunu söyliyebilirsiniz. Bu para ile en mühim borç- mahsus tayyarenız ?e 01.abılır. 1ngilterede 
dıruzden ziyade onlar p ı Jarınızdan bir kaçını ve sonra Borçlar ödenm~ ıle bıtmez. İngilterede 1929 senesi zarfın 
Onların arattığı bir mahltlk 

01 
Evet Hollywood yıldız arı. yeni müşkülata doğru yürür Hiç işsiz kalmadıgınızı ~?rze.~- da 171 sinema salonu açılmış-

dunUz. y Kendlniı:e bir dost ~ile arasında evli! çol.u~ ço~uk sahı sek _ ki bu hemen de mumkun 
· "h · · B"ır kim- b" boşanmayı duşunmıyen ve sünüz. • deg- ·ıd· ne borrlular her tır. •ntı ap edemezsınız. ..d 1 

, .. ""k .k. ü·ç kişi tanı Bir yıdızın hususi masrafın 1 ır - ge ' * * * 
·e ·ı - ksanIZ stu yo mesut gozu en ı ı d h b"" ""k b" gün kapınızdadır İ · ·ı U 
". 

1 
e gezmege çı. . . Orada bile matbuat tesiri dan maada, a a uyu ır · Britich nternatıonal ı e . 

sızden izahat istıyebılır. rı_m'.. . Böyle ailelerde ba- villada oturacaksınız, resmi ka- Amerikada i~siz Y.~ldız ~ol~ F. A. müessisleri müştereken 
Gazetecileri daima kabul e ~ı ~o~erı~~muslu adam rolü ya bulleriniz daha parlak olacak, tur. Kontratınızın mudd~t~ bı büyük bir film çevireceklerdir. 

leceksiniz. Gazete sütunları~~a a aıma a daima afif ve namus esvaplarınız daha muhteşem o tince para kesilir. Otomobılı sa * * * 
ki beş satırlık yazı sizin _ıçkı~ k:~ ı:;:::;ri alır ve hiç birisi de- lacak, mantolarınızın kürkli tarsınız, hizmetçileri savarsınız «Les Artists Assossies» mü-
11ek mühimdir. Yalnız proıe . . osu ile resim çıkaramaz daha pahalı olacak. ve bir köşeye çekilirsi~ıiz .. Fa- - essesesi Londranın iki büyük 
tör karşısında değil, kendı nız ma~ nn resmleri aile ara- tik aldığınız otomobil deği- kat büyük bir yıldız hıç bır 7:a- tiyatrosunu satın almağa teşeb
karşmızda ve hariçte h~l~ın ~~da 0maasa etrafında çıkarılabi- şecek ve ~oförlü bir kapalı oto man böyle hareket etmemelı - hüs etmistir. 
karşısında da ideal kadın tıpml dir. 

1111 .deıı 

Herkesçe isimleri tanınmış 
yıldızlardan senenin bir kısmını 
sefalet içinde geçırehler çok- -
tur. ls;m zikretmek istemiyo
rum. Fakat bunların ismmı 
yazsam hayret ve iiınıts:zliğe 
düşersiniz. 

Bazıları da parlak bir başlan 
gıçtan sonra haibü hasir mem
leketlerine dönerler. Bırçokla

. rı da sesli film yüzünden mah
volmustur. Çünkü sesli film i 
çin hem fotoıeııik bir sese malik 

1 olmak hem de şarkı söylıyebil-
mek lazımdır. 

( 

Birçok kızlar memleketll"
rinde bir güzellik müsabaka
sı ııla b;rinci çıkıp Hallywoo
da g·elmişler fakat orada niha 
yt· t • ~aretle temini mai~.ctc 
mecbur olmuşlardır. Bunlardan 
tekrar vatanlarına avdete mu- -
vaffak olanlar bahtiyardır . 

• 
Hollywootta güzel hz bol-

dur. Orada sokakta çirkin bir 
kadın geçse herkes dönüp ha. 
kar. Bu güzel kızlar lokantu· 
!arda, berberlerde ahçılık! , 
manikürlükle çalı ırlar ve d•". 
ma iimit beslerler. 

Onlara sefalet çekerken b,r. 
denbire söhret kazanım vılclız-

Celect•k filn1lt•r serisinden 
"Maurice Chevailer,, yi Paris Amerikalılar sesli işinde i 

li şarkıcı,,sile İstanbul tanır. Bu ledikçe Almanlar onları yak 
adam şayanı hayret bir süratle dan takip etmektedirler. 
film çevirmekte berdevamdır. NFA bu hususta en çok ç 

Geçen nüshalarımızdan birin şan müesseselerden biridir. Y 
de bahsetiğiıniz "Aşk resmi ge- tığı filmler arasında Gustav 
çicli,,nden sonra "Büyük göl,, fil tlh, Liane Haıd ve Şlettov 
mi Avrupaya gelmiştir. Bu film çevirdikleri "Ebedi serseri,. 
tamamen fransızcadır. "Mau- minden Avrupa kritikleri e 
rice Chevalıer., nin bu filmde mtyetle bahsetmektedirler. 
"partneri,, 'Klodek Kolyert, tir. Bu filmin açık hava kısmı 

Mevzuu fran~rz zekasile ame nubl Almanyanın en güzel y 
rika dolarının bir aşk bahsinde !erinde çek.ilmiştir. Bu iki fil 
birbirile nasıl mücadele ettiği- bu mevsimde şehrimiz ekran 
dir. - nnda göreceğiz. 

Bir hata! 
Birkaç hafta var ki "Milli- kalmıştır. 

yet,, gelecek mevsim filmleri Binaenaleyh burada bir 
hakkında karilerini tenvir et- re daha alenen yazıyoruz: 
mektedir. İstanbulda mevcut Met 

Bu filmlerden ekserisi Para-ı Ooldvin, Fox, United artist 
mount mamulatı hır kısmı U First National ve diğer firrn 
FA gibi diğer müesseselerin ı lar bizi bu sene geçirecek! 
eseridir. İstanbulun bir iki si- filmleri hakkında tenvır etm 
nemasında geçmesi muhtemel o 

1 
1i ve bu iş için "Milliyet,. sin 

lan bu filmlerin Paramount' ma muharriri ile temasa gir 
acentesine ait oluşu şehrimi- 'lidlr. 
zin bazı filmci ve sinemacıları Bu teması arzu etmiyenler 
nı yanlış zanlara düşürdüğü- filmlerinin kıymetinden em 
nü haber aldım. Bu yanlış zan- olmadıkları anlaşılacaktır. 
nı derhal tasrih etmeği onlar 
için faydalı buluruz. Evveli Hollywoodta her kesin ağz 
bir kere daha alenen söyliyc- da bir haber dolaşmaktadır. 
lim ki bu sayf?, sinema, ~ine-., yük mill'.onerle.r<len. biri bir a 
macılar, ve sınema muhıplorı şam tertıp ettıği bır suvare 
ne hizmet için açılmış olmakla Maurice Chevaller'yi davet e 

"Huy .. k <.dil., ı t.ıı.naı ı 

beraber tamamen müstakildir ıniş ve Chevalier daveti redd~t 
ve oraya yazı yazanların ken miştir. 
di kanaatlerinden başka hiç bir Tabii mesele çabuçak şayi ol 
tesir altında değildir. muş. Bir kaç gün sonra diğe 

Bassettiğimiz filmlerin yal- bir milyarderin davetini Mau 
nız bir müesseseye ait oluşu rice Chevalier 50,000 frank m 
o müessesenin bize lazım geleıı ı kabilinde kabul etmiştir. 
malumatı vaktinde vem1es;n. Ziyafetten sonra Chcvalieı 
den ve İstanbulun diğer firma 50,000 franklık çeki Paris Yc
larından daha evvel davranma timler Yurdu namına yazdırmış 
sından neş'et etmiştir. Biz bu tır. 
yeknasaklığı izale iç;n muhte
lif firmalara vaki olan müra
caatlarımız maalesef cevapsız 

' b dl f'f'f t 1 ,, ı, ele ı 

* * * 
Clara Bow tatilini N ew. Y ork 

ta geçirecektir. 



• 
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\tlLLIYn ·ı2 ACL"STOS 1930 

~:.~:~: .. :nci~~;,:~ı r~.~!ci ~!~~ ,~~.~.~~.m~: .. "'" Devi et De mi ryo Ila 
tevakkuf edilecek ve davetliler j 

edilen yaş, oturduğu yer ve meslek ya tirildi. • d • • ı - t 
Memlekette •• 

Kanlı bir vak'a .. 
takın kar§ısında ihzar zılmakta, bu suretle fırkaya aza Belediye ve Tekaüt Kanunla 1 a re S 1 1 a na 1 
mevkii mahsusu alacaklardır. 

kaydolunulmaktadır, rına gelince: 

G • • }'ğ' b d ' Müteakıben sıra ile Başvekil eçlmslz 1 ln Sonu U Ur. Dün ilk taahhütnameyi sabık Bu kanunların müzakeresi es Pş. Hz., Sıvas Belediye Reisi ve 
. . Sıvaslılar namına bir vatandaş kadın birliği reisesi Nezihe Mu n.~sına be~m susı;nuş .?ld~ğ~ 

lzmirde Dibek başında geçen gece ederek masarifi kendisıne aıt olmak tarafından nutuklar irat edile- hidd.in Hanım doldurmuştu_r. soylenmesı bana hır Koroglu hı 
< •. nl.ı ~ir ~ak'a olm~şt~_': . Vak' anın j iızre hafriyat yaptıracağ'.n.' bildırmi~-j cektir. Nutukların hitamında Bund~n ~nra Gazi Hz.nın kayesi _hatırlattı: . . . .. _ .. 
.ıkı bır aıle geçımsızhrıdır. Kundu- ,tır Yaş« Beyin bu teklıfı kabul edıl B k"l p H f d k hemşırelerı MakbuleHanımcfen "Agalardan bınsı dugune 

ran Osman Efendi namında otuz beş · aşve ı ş. z. tara ın an or . . . . . A 
1 •şiarında biri kardaşı Bekir Efendi mıştır: Kendisile bir muk~velename dela kesilerek istasyona giril- dı v~sıtasıle Memduh .~aşa kerı gıtmış,_ saz aşıkı çalıp okuyo~
onun refikaaı Seyyide ve kainpederi 1 aktedılecek ve derhal hafrıyata baş- me merasimi yapılacaktır. Kor- mesı Fatma Hanım muracaat et muş, aga uykuya dalmış, saz a
M ustafa ıle beraber oturmaktadı~lar. ! lanacaktı:. l_laf~iyat. neticesinde, mev dela müteakiben Haydarpaşa mişler ve bir taahhütname imza şıkı hep Köroğludan. okur ve ça 

Bu aile Boşnaktır. Bosnada bıraz cut oldu~u ıddıa edı!en ddıne b~lu- 1 şimendifer müzesine tevdi edil- lamışla~d~r. Erke~.lerden_ sabık !armış. Saatler geçtıkte~ sonr~ 
'nalları da vardır. Malla~ satılmış pa· nursa, yuzde seksenı hazıneye aıt o- mek üzre memuru mahsus tara Şehremını Operator Emın Bey ağa uykudan uyanarak aşıka hı 
raları. gelmı,, fakat 1r11n;,d• .bt•

1 
kr lacaktır. Kalan kısmı da hafriyatı ya, fından muhafaza edilecektir müracaat etmiş bir mektup ya- taben biraz da Köroğlu oikusa-

rı••k ••ler olmuştur. tte u •1 er aı e tı y B ·ı kt" . .' ' ' d . A k "l 
aıasında geçimaidi&i doıturmuı. P ran aşar eye verı ece ır. Merasımden sonra muvakkat ıs zarak: nız olmaz mı. emış. şı gu 
Mustafa ile kızı Seyyide Hanım, Os· Ad d Yahudiler tasyon binasına girilecek ve bu "Fırkaya arzı hizmet etme~ müş: 
nana hile yapmağa ba~~amıılar. Bu ana a ıada çay takdim olunacaktır. istiyorum. Ret veya kabulü reyı - Ağa akşamdanberi hep 
•aziyet karvunda her cun ıkı karde- Adanaya lran, Kalkaoya ve şark Ç d k" b ar fahı"manelerine muhavveldir de onu yapıyoruz demic,, · l d · dd r k . . 1 . . . ay an sonra ı oş zaman z - ,, ~ 
ıın karı an araıın a 'ı et ı avga- memleketlerınden Yahudı ce dıgı ya- f d b S · ıı· O t"' E · Be >n Anlaşılıyor kı" bu kanunl:ır .ar almı§ yürümli§. Bundan Osman ın a arzu uyuran zevat ıvas mış r. pera or mm 

. . j "lmaktadır. ' . . d k . Ak k b F h' B h't b a .. k d"l' k P Haz 
Adana a a u ı er guıı geçtı ~ · . . .. · · .. ·ı 1 

daima muztarip olmakta ımış. d Y h d·ı .. .k 1 ~chrını zıyaret e ece tır. - me tu n et t eye ı a en Y muza ere e ı ır en ya aşa 

Nihayet geçen gece Osman. eve . o~almaktadır. Bugünlerde Adana şam 20 de Sıvas beledıyesınde- zıldıgr ıçın hen uz cevap ven me retleri Ankarada bu unmamış-
geldili zaman karıaı ile yengesı Seyl ç~ çR d .. y h d" .1 . d h , ki ziyafete iştirak edilecektir.

1

mistir !ardır Yahut bulunmuşlar da a-
.d H . k tm kte oJ ya uıya an uç a u ı aı csı a a I . · · ,. k" 

yı e anımınyıne avkga eh e ül" gelmiş oldug· u bildirilmektedir Ayni günün gece yarısı ilk tren ' Emin Beyden başka esbak lakadar olmamı~lardır. Çun u 
duldarını ı,:orunce artı ta amm u · 1 S h k d k d' · 1 · d Eb b k" H · k h · ,_ 1 t atır kapmı• ve üzer-1 ıvastan ara et e ece ve ı- şehremın cnn en u e ır a- beledıye anununun eyetı u-... a marnı§. c s ını 'f , K h k l d , . . 
/uine hücum dmiftir. ı o en ya . a an ı ğer i.ki tren tarıfede göst~nlen z.nn Bey ?e mi.\racaat etmış, Re- mumiyesini. v_e ~yn ayrı he'.°en 

Satırı birkaç defa Seyyide Hanı-! !.mirde bı· ·dan hır muddet evvel ısıra ıle avd~t edecektır. 1 renle fık İsmaıl Bey fırkaya telgraf her maddesını şıddetle tenkit e-
""' indirmi~, kadını omuzund~n v_e ~·Iııtıgı Katalan biraderler ticaret-j gelen da.vetlile~ dö'.1~şte vag~n- çekmi~tir. derek bilhassa belediye reislri-
oa,mdan .agır yaralamııtır. Hıdde~~- hanıi muhasibi Kohen Efendinin tica larındakı mevkılerını aynen ış- Bilecik Meb'usu ve sabık An nin v belediye memurlarının nas 
nı yenemıycn Oıman nvr;aların mu- . . d" b" k" ı· \ l d ki d" Geceleyin S h · · A f B · d b .. · d kk f · k 

b 'b" ld ~ k .. b 1 d'"' b. rctbane11nın ort ın usur ırasmı ga e ece er ır. kara .,c remını sa eyın e ı uzenn e teva u ettım ve a ·~ hı ı o Usu anaatınt eı t ııı ı- 1 h ı· · ,. · 
<•derinin kayınpederi yetmit yaım-1 aıırarak Avrupaya savutmuş ve ya- n:ıemurlar, asker, ve a a ı. ısta- fırkaya iltihak ettiği fırka maha nunun heyeti umumiy'!:si ıle be-
daki Muıtafanın ü•erinc yürüıııüt o- kalanmaaı içln tetebbüıat yapılmıf- sıyonda sabaha kadar şenlık ya filinde söylenmektedir. Fakat raber bilhassa bu noktaların teş 
na da bir iki aatır vurmuıı .. r. ~uıta- tır. pacaklardır. . biz:ıat kendisinden tahkik et- kiliitı esasiyenin musarrah mad 
fanın de. da~belerden kulalı, bır ya-

1 

Ahiren dün M:arsilya konoolosha- SürtarJlı pullar mek kabil olamamı .. tır. desine ve Halk fırkasının halk-
r.atı k<Jılmıt ve omu•u yaralanm .. - . . ., , . . . • 
ıır. n.uınden ııelen cevapta Kohenın M~r ANKARA, 21 A.A. - Sıvas bat- H~I~ Fırkasının ı:okat Mu- c;ılık pırensıpı~e _muhalıf oldugu 

Feryat ünrine &•leo> poliı acır ~ılyada za~ıta tarafın.dan yakaland.- tının mukur<r ol•n kü .. dı münase- temedı ıken mutemetlikten çık~ nu beyan etınıştım. . . 
yarabüırı memlclıet haı-ıine kal-1 C• v~ l~~ır~ ~erdutı ıevk bulundu betile posta pulları üzerine sür.,ırj nlrnış olan Hayri Bey de yenı Tekaüt kanunu da aynı şekıl 
d O d ldf t · t" fu bıldırılmı,tır. 1 B il 30 • t · · d 1 --'-' d k b k ırmıı ve •"-ı a teY • m19 "·ı yaptın mı,tır. u pu ar aıuı 01 fırkaya ıntıııap e en er meyanın ve tarzda tcı:~t e ere. u anu 

Define aranıyor 1 Altı yatında kız 1930 da mevkii tedavüle çıkarılacak- dadır. nun da teşkilatı esasıyey~ ve 
. . . tır. Dün fırkaya Lüleburgaz bele halkçılık prensipine muhalıf ol-

İ•mirde bir Nnedenberi afıdarda lımırde Mersınhde çirkin di · al t fından bı"r tel- d • adıya ı"zah et-
.. · f" • b' k' 1 H · B · • d h } kf yesı az an ara ugunu uzun uz 

dolqan Go.tepedelri de ınhe mu_ ele- ı~ vda b~ ? ~zuş,h ay~ı . eyd ıs6- M ıi a a e yo . graf çekilmiş ve müstacelen bir miştim, fakat ne yapalım ki yi-
ıi nihayet aon clinlerde e emmıyet mın e ırısı e ra ııımın e ...._ · · · ·ı · tı" f k d" • ı· · kanun . · · • · k .. · ıu.,., tesısı ıstenı mış r. ne ır a ısaıp mı namına 
kupetnuıtır. Marusa meb uıu Yapr Yatında bır ıza tecavuz etmuı- . . h"f d ) B 1 k · d Di bckir 

1 
'ki · d k b ı d"ld" . . . . . (B11~1 bırınci 11 ı e e a ı eıır en ve yar ann ı sı e a u e ı ı. 

Bey MilH emilir ıdareııne müracaat 1 tır. "-• - - d 1 t l fi la da •mbe p H ti · b kant" la 
ı deceğini bilmiyorum. Kanun da en ge en e gra ar r- aşa azre erı u · -

Beden terbiye~İ j ir_e~inde mü:~caat olursa diğeri küşadı için müııaade istenilmek rın Teşkilitı Esasiyeye muhalif 
Çapa terbiyeyi bedenıye mu gıbi yapılabılir. tedir. 1 olmadığını zannettiklerini be-

Tugla harmanları 
aHim mektebi bu sene de açıla- Sosyal Demokratçılar Belediye intihabına yan ediyorlar. 

Emanetin kararına rak tedrisata. devam edecektir. Doktor Rıza Beyin eski S°' • t' k Hakimiyetin millette olduğu 
't' d• 1 .. ıı ıra , nu ve millet doğrudan dotruya ı ıraz e ıyor ar Bu huıusta aldığımız maluma- y~I de1:11okra~ ~ırkasının ihya e- Dun fırkada Ardahan Meb - kendi mukadderatını kendisi ida 

Encümeni Emanet bundan ta göre yeni mektep ic;in bir dılmesıne manı yoktur. usu Tahsin Ankara Mıeb'usu Ta · ı 
mütıehaSBıs celbedilmiyecektir Fuhusla mu'"cadele ' , re eder esas ve memunyet e 

bir müddet evvel Eyüple Kağit- . • · . Hlt, İstanbul Mebusu Haydar meb'uslu ' un içtima edemiyecği 
hane arasındaki tuğla harmanla Db. ek~sbl~rı. gderek ndaza~, gereDk tat Fuhşu meta halınden çıkar- Beylerle sair fırkaya mensup T kilA ~ . K d 
rmın dumanlarının sıhhati umu 1 1 ız 1 are e ecea·~: anı- mak sokaktn kaldırmak için yap meb'uslar toplanmI§lar ve bele ş batı s:ı~.e tlanu:un:ıu~·t 

. . ld - d et markadan gelecek mutehassıs t - t 1. t -·n tesiri f sara at ve at ıye e ay e ı -
mıyeye mugayır o uıun an . . . ıgnnız a ıma nam~ .. ı diye intihabatında ırka namze- . k h • · 1 t f-

f d kilm 1 ızcı mütehaBBısıdır. faidesi ilerde görülecektir. Maa d' 1 k 'la d'l k lan zeva mış en, ııa sı zemın -ere ve e 
ra ma uvar çe es ne ve Terbiyeyi bedeniye müessi- mafı"h ftıhş tamamen kaldırıla- ı ol~ra .ı. ~hze ı e~le o gul ol slrlere bu hususta yer kalmadı 
ıannan fınnlarmm asri bir şek- . . d" k d 00 .. tın ıstesını ı ar ı e mes ırr k 
ıe ifrağ edilmesine karar vermiş s~; ~ım ıye .a ~ ~ . 11

";;::- maz. Cemiyeti Akvam da dünya mU§lardır . 61 açı tır.,, il "h k d 
~c bunu yapmıyan harman sa- tı ocası yctıştınnııtır. 1 a- nın her tarafında fuhuş hakkın- · Fırkaya tı a e en 
ıiplerinin harmanlarının kapa- bi !bu -~i~ark~fiudm ıı,~lud·~kiyBe m

1
ek da tetkikatta bulunuyor. Maa- . ~ayk~ar Bey bu hususta de- Meb'ualar kimler 

ep erı ıc;ın a e•ı ır. un a- f"h f h ltm k · r'n · rtı·- mıştır ı: KAPLICA 22 H ı e yarı ~ılmasına karar vermiştir. . . d 10 b' 10 b ma ı u şu aza a ı,.ı ı.., . . .. b" , usuı gec -
rm ırın e tane za ıt, za ı- • . . ..k 1 k 1• - Esamıyı henuz tes ıt et- dan sonra) Serb~t cümhuriyet-Tug'la hannanlan sahipleri . " . li maı sevıyeyı yu se tme azını- . ıın - '" 
taı beledıye memuru ve 10 po s d ,.._, l' h t k" medik Bu ışle meşgul bulunuyo çilerin Lideri Fethi, katibi umumi 

1u karara itiraz e~ktedirler. memuru dahildir." baır. uız 
1
1 umum ane varsa a 1 ruz Kaç azalık varsa o kadar Nurı· B. Jer htanbula hareket ettiler. 

Bunların kanaatince tuğla har- · · · t yapı ır · 
Kabloların tamırı D hT · V kT b" · namzet göııtereceğiz. Namzt:tle Nuri B. beyanatında: 

nanlarının asri bir şekle sokul- Posta idareıinin Bozca ada etra - a ~ ıye 
1
? 1 1 ır beennenkıcle rimiz fırkamıza intisap etmiş bu ·_ Karabisari şarki Meb'usu milli 

nasına ve fenni baca yapılması- f d t ı - k-z kablolar su gazetenın sua ıne ceva n a a - . f k . !Ak • . 
ın a op anan m,r ' - J' l k d . . d Junan ve dığer ır a ılc a a ası pir Mehmet Emin, Ertugrul meb u-

rla imkan yoktur. Çünkü har- dan alınarak tamir edilecek, ba9Jarı hı yet er kanun baırtetisın de d~eya- olmıyan zevat meyanından inti su Raaım, Elaziz meb'uıu Naki, İz-
manlann üstünün açık olması Ui Türlr kara sularında olan kablolar at etme te ser es r e ı. . , İ 'h k 1 

1 
. k 

1 h . çekilecektir. Uzun müddet devam e- , • 1111 • , hap edılccektır. ntı abatta. e - mit meb'usu brahım B. ler Fır amı-tımdır. Tuğla harman arı sa ıp . 
d decck olan bu tamirat neticeıinde A- Mı'llAı Türk san'atler sergı" ıi serlyet kazanacağımızı ümit edı za, iltihak ettiler. Daha iltihaka mü-

leri eğer En18Ilet bu kararın a IS dalar denizi ve Akdeniz de bize ait o- temayil birçok meb'uslar var. Beledi-
rar ederse Haliç sahilindeki 20 lan telgraf kabloları yenilenmiş ola- Milli Sanayii himaye ve dolayısile yoruAz.v vl b '"lhül oldu ye namzctlerimizin kat'i listesi henüz 
harmanın kapatılacag' mı söyle- caktır. kendi memleketimizin refahına yar- gaog U U 

d d' · H b ilt 1 d ·ı Ahm t B · h l hazırlanmadı" dedi. Serbest cümhu-'l!ektedirler. Bunun için tutulan vapurda lizım ım e ınız. er •n u s un ar a Ağaog u e eyın e e-

t.len tadilat yapılmıştır. BuaünJerdc ' tekra_r. et_mekte.n usanın. ayacağız. d' b em kanunlarının tes riyetçiler, Fırkalarına iltihak eden Tug'la harmanları sahipleri " ıye ve ar .,-araket edecektir. Turkıyede ımal edılen veya aksa· k H lk meb'usların inkilapta çok hizmetleri 
Emanete de müracaat etmicler- "' t r 'k b' ı t"rll' k ı kilatı esasiye anununa ve a • ' Polis te,.kilatında tadilat mı mu e errı ası ır eş 1 ıp uru an h 1 f ı oldug'unu söylüyorlar. Yarın idare 

. " . _ . vesaitin milbayaatını memlekete te- Fırkası programına mu .a ! . o -
Polıs mıntaka teşkılatının değış- min ettiği iktısadi fevait göz önünde duğu hakkındaki beyanatı etra heyeti toplanacaktır~ 

Kadınlar Bir lığı tirilme.si ~ararlaşm•§_tır; .. _ . . bulunduruluyor mu? Bununla fakru fında Cümhuriyet Halk Fırkası Fethi B. bugu" n geliyor, 
.. Üçuncu _sube_ ~udurlugu hır kaç zaruretin büsbütün izal'8i değilse 

gezintisı gundür bu ışle ıştığal etmek te ve bile memleketimizde hükümferm.ı Müfettişi Umumisi Hakkı Şina namzetlerini tesbit ettiler 
Türk Kadınlar Birliği 30 a- tanzim ?!una? haritalar_ üzerinde ma- ola~ sefaletin tahfifi ve birçok işsiz. si Paşa şu mütaleayı serdetmiş KAPLICA, 21 (Milliyet)-

ğnstos cumartesi günü Yalova- hallelerı t•tkık ve tesbıt olunmakta- !ere bu suretle iş temin olunmuş olu- ti: Serbest Cümhuriyetçiler idare 
Ya bir tenezzüh icra edecektir. dır. nacağı aşikardır. Memleketimizde bir _ Bu kanunların teşkilatı e heyetı· bugu"n toplanarak bele-Yeni mmtaka tetkilatının birrok kı • ı d k" k ı· b' Birlik tarafından isticar edilen ' ta m san at er var ır ı uvvet ı ır h 1' f 1 ' k !" . . kolaylıklara yol açacağı tahmin olun himayeye muhtaçtırlar. Vr bu hima- sasiye Kannnuna mu a.ı o cıu diye intihabatı namzet ıstesını 
vapur cumartesi giinii Köprü A maktadır. ye sayesinde anları layık oldukları !arını zannetmiyorum. Bununla hazırladi. Tadilat yapılması 
da iskelesinden saat ( l O) da ha Mıntakalarda yapılan yeni tadilat mevkie çikarmak icap eder. Bunun beraber eğer öyle ise acaba bu muhtemeldir. Fethi B. yarın İs-

d k K d k .. H b ı· 15-20 güne kadar bitecektir. · · d' k" ı G ı d ı · S ff B rcket e ece a ı oy. ey e ı- ıçın ır ı e yevm a atasaray a açı kanunların mecliste müzakeresı tabula gidecektir. a et . : 
k Y Belediye talimatname·ı· ı M·ıı· · ti · · · · ada, Büyükadaya uğnyara a- 0 mış 0 an 1 1 san a er sergısını ••- esasında Ahmet Bey neden sus "- Meb'uslardan Serbest 

d k . V Ankara, 21 - Yeni belediye ta- yaret etmrnizi hassaten rica ederiz. l "h k 
]ovaya muvasala~ e ece tır. e limatnamesi tabedilmektedir. Biter Orada Türkiycde tamamile imal veya muş ta bu düşüncl'lerini o za- cümhuriyetçilere yeni i tı a -
Yalovadan saat (20) <le hareket bitmez tamim edilecektir. aksamı müteferrikası birleştirilip ku- man söylememiş maam.:ıfih bu- lar olduğunu bilmiyorum' dedi. 
ederek Büyükada•,11, Heybeliye, Tayin rulan mamul.1tı nazarı hayretle tema- nun böyle olduğunu "e mes'uli- Meb'usların ekserisi buradadır. 
ve Kadıköyüne, Beyk..ız ve Ta- S hh' M""d" . . . "1 edecekıini•. Size bu ziyareti tav- yeti' mucı"p bulundugu· nu kabul -

r ıye u unyetınce yem- · ki M"lli b' Ağ h k t rabya, Boyacıköy, Beşiktaş ve ııy• etme e 1 ır vazife ifa et- etsek bile bu mes'uliyetten Ag'a fi ara 8 1 den ihdas edilen ayniyat muha- mit olduğumuz kanatinde bulundu-
Üsküdar iskelelerine uğrıyarak sipliğine Kayit Kalemi Memur- tumuz gibi ziyaretçilerin memleketi- oğlu Ahmet beyfendinin de his 
köprüye gelec?ktir .. Vapurda ay !arından Hüsameddin Bey tayın" mizde artık sureti kat'iyede yerletmiı ııeleri olmak icap eder. ( Başı. Birinci sahifede ) 
ne.~ s~_rbcst bır bufe ~ar~ı~. edilmit ve yeni vazifesine dün- aanayide vücude cetirilen mamulat Hakkı Şinasi Paşanın bu mü dusunun İran erasisine girdiği-
Koyluye buza tevzı ediliyor den itibaren başlamı•tır. öserine bilhaaaa nazarı dikkatlerini taleası üzerine Ahmet Bey tek- ne dair her hangi bir haber al-

., celbetmeyi vec:ibeden addeyledik. madıg-ını resmen tebliğ etmiıı-
Viliyet muhasebei hususiye Atıf bey haata -· ~ rar demiştir ki: 

d·1m k · Dok l · ı· p tir. Keza Türkiyeden bir nota since gköylere tevzi e ı e .üz Bir müddettenberi "ehn·mı·z- tor arın tenezzühü - Muhterem ve sevım ı a 
ı · d ha di .., k d B' alındığı da tekzip edilmektedir. 

re Bu_ ganstan - an mu y~a e . de bulunan Tapu ve Kadastro Etıbba Muhadenet ve teavün şamızın itirazlarını o u um. ır Alma ngazeteleri ve lngilizler 
len ~ılevne bogala~ından ~lr'ı:ıcı Müdürü Umumisi Atıf Bey ra- cemiyeti tarafından yapılmakta kere şunu tashih edeyim ki Ba- Şark vekayiinin İngilizlerin 
partı_ ol~r~k 23 boga şe~~rı.nı~ze hatsızlığı dolayısile tapu daire- olan tenezzüh bu sene de 29 a- rem Kanununun Teşkilatı Esa- tahrikatı eseri olduğu ve meş
gelmış vılayet Baytar Mudüriye sine bir haftadanberi relmemek ğustos 930 cuma günü yapıla- siye Kanununa muhalif olduğu- hur İngiliz casusu Lawrence ta-
tince Çatalca, Beyoğlu, Bakır- dedir. caktır. nu söylemedim. Bu kanunun rafından sarfedilen faaliyete 
köy, B~y~?t k~zalarma -~öJlü_lt Şirketler komiserlikleri Şirketi Hayriyenin 7f numa- halkçılık davasında . b_ulunan dair Alman gazetelerinin neş-
re. te~zı e ı me uzre gon en - Emanetle vllSyetfn tcvhidinden ralı v~poru i~e Alt1:11k~ ve Ka- Hal~ Fırkasının prensıpı":e mu riyatını kaydetmiştik. Bu neş-
mıştır. sonra te,killtta Emanetin tirlıetler ı·adenız de bır gezmtı yapıldık- gayır oldutunu kaydettım ve riyat Londrada ho~nutsulukla 

Vazifesine nihayet n:zdindeki komse_rlik!eri lllv~dilccek, tan s~~ra Büyük~erede akşam bunun üzerinde musırrnn. kar ılanmıştır. Deutsche Allge 
"ld' ttr. Bunun ••bebı bu komıaerlerln: yemegı yenecektir. Çünki yüksek memurların .ıı z . d k" Al 

verı ı maa9larıru 9lrketlerden aldılıları ci- , . . . . . . meme eıtung namın a 1 -

Aldığınıız malumata nazaran betle orada ılSrdükleri yolsuzlulr1ar~ Mea ut hır akit maaşla~ tezyıt etme\c ıçın nı- man gazetesinin Londra muha-
Bakkallar Cemiyeti Katibi U- buan llkayt kalmalarıdır. Darüffafaka Muhuebeciııi hayetllnnıhaye h~lktan , ~iman biri gazetesine bundan bahisle 
mumisi Fethi Beyin vai:ı:fesine Kıt temsilleri Nazmi Beyin kerimesi Mefha- bütçeye ( ! 1) ~ılyon gıbı afır yazdığma göre İngilterenin 
cemiyetler murakabe büroaunca Darilbedayi 15 teırlnievvtldc kıt ret Hanım ile Dr. Mustafa MU- bir yük yüklenmış ben halkçılık Yakın Şarkta karışıklık çıkar-
nihayet verilmiştir. ttmaillerine ba~lıyıcaktır. . nip pa§a oğlu Hüsrev Münip prcnııipi ile kabilitelif görmüyo makta bir menfaatı olmadığını, 

•lir. 

A~ağıda yazılı malzeme pazarlıl,la satın afınıcagından tali 
Y5}8ı930 pazartesi saat 9 dan f 1,5 kadar i~hatı vüC\lt etrrı 
ve tahriren fiat vermeleri llAn olunur. 

190 adet Bilet pensi rakkamların yeni rakkamlora tahYili 
liY 

5 ,, Hesap makinesinin tatblratı 
1000 Kg Karpit 

4 adet Prinç su mu,ıuıı;u (numune glhi) 5{8 
600 Kg YU\arlak demir 'l2 m "m 

400 .. , ,,. '' ı 8 'l"I 

100 ., .. ~ l'l .. 
600 ,, .. " 8 ., 
350 " .. " 5 .. 
200 ,, Derrlr tel 1.5 m/m 

8000 : Ar;ıp sabunıt (ycı il) 
20 m : c Dı~ı helezoni telli !istik boru :-o X 55 

3000 K:ın:ı' ı~ı-

2000 ., Dö~cmcd kolanı 

12000 adet Marsilya kiremidi (yerli) 
1000 metre Amerikan bezi (ince) (yerli) 
3000 ., ,, ,. (kalın) ,, 
5000 Kg Diki~tirin 

!iaat 1 1 1 ı 2 dan sonra fiat kabul eclilm<z izafia{ ahnal 
yenler cumKrtcsi pazar günleri mubayaa kı . mına müracaııl ti 

lidirler. Pa;r,arlııta erzolıınan malzemeden ) erli olan aksanı 

htiral edecek taliplerin numunelerini beraher getirmeleri nı 

nesiz vuku bulacak tekllfatın kahul edi!meyece~ illn rıJunur. 

••• 

~rpınh kaat muza1et1esi 
De\let Demiryollan l l;ıydarpa•• Ticaret n teftiş hasılat 

ıi ile bilet matbaasında \'e demiryollar matbaasında mc\'Cll1. 

sene :ıarfında teraküm edecek olan köhne e' nık ve idarece 
male el\ieri~li olmayan musveddat ile kırpintı kAatlar fi 

müstamel biletler şehri bilin (619/930) inci (Cumartesi) 
saat (10,30)da 11. P. maıı;uası dairesinde aleni mlizsyede ilt 
hine ihale olunacaktır, 

Hu baptaki t•rait varalı.alarmın şimdiden 
kumına müracaatla aJınaMlir. 

••• 
4 /9/ 930 tarihinde munakasa~ının icrası mukarrer Filyo~ 

kısmının mukııvele projesinde gö~terilmiş olan yirmi aylık 
müddetinin on yedi aya '"e yirmi ılç aylık ikm:ıl ınüddeıinİJI 
yirmi aya tenzil edilmiş oldufu raliplerce malllm olmak 1 

ilin olunur. 

Irmak - Fllyos hattının IOlı,3-1.1?,0 kllomeıreleri aruındalı:i ıhın<"I ~1 

inşutı kıpılı urfla mllnıkasıya konmuşıur. 
Münalcısa 11·9·930 perşenbe güaü <llt 15 de .'.ıı•aıa.da i)e\ıtl 

ı olluı ldue1inde yapılcc ıkur. . -" 
MUnıkosıya iştlrok edeceklerin ıtkhf ıııekıuplınnı H munkkıt. cııl 

naılınnı ayni günde lllt 14,3() a kıdar ailnalı.ua komi<)OQU UUP""" 
vermeleri llzımdır. ;I 

Talipler mOnılı:ua fartnımelerlnl (-40) kırlı: Ura mulı.ıbilinde Ank 
Mıllye ve muhasebe iıleri ri~asetlndtn tedarik edebilirler. _A 

Kız v · Erkek - Leyli ve Nehari 

istiklal Lisesi 
İlk, Orta ve Lise kısınılarını ınuhtevidir· 

Kız '' erkek ıılebe ayn k"ımlsrda ve ayrı tefki!Aı dahilinde ıJll' 
edllmelı:ıedir. 

TALEBE KAYDINA BAŞLANDI 

,EYİ BİR VALİDE 
Evlidının sihhatini diltOnen, her 

-hanııi bir rahatsızlık aebebile zail 
düşdiığünO &ören. bu mOnasebet: 
le kanıız kalan, ittiba11z bulunan 
çocuklarına !Atıf lezzetli ve mO
keınnıel bir kuvvet ilicı olan 

enôteiTatos 
Vl'rmelidir . Htr •c11•cd• ıı.ı .. •'· ........ 5Em!!!!5!E!lllm-::::---:-

Z on g u l da k Yüks~k l\1aadİll ~' 
Saııavi miilıendisi ıııektchi ıı 1 t1 ' 

J 

diiri yetinden: ~arıııl' 
Mektebimiz için lüzumu olan 30 adet \'erli nı .. lt ı.ıı•',, 

16·8-930 dan itibaren 90 giin muddetlc açıl. oııınııı.ı-.ı)•' ııı.,. 
mu~tur. lhalei kat

0

i}csi 15 ~yliıl 930 paznrtc<i ı:; -,, '·'~: pl<1 

Zonguldak Maden mlid:iriyetindc iı:ra kılınaı:ap;ıPd~n ırın' 
• t,;J \. 

,eraiti anlamak ve p!Aııları gllrnıdc llzrc ~chrcnıan_cıı. 1 ~,1 , Jtl_'.;/ 
Istanbul Mıntııkası '.\1aden mliheııdisliğinc mura.:aatl:ı~_.. 

R d • ı"tı"lifı . ~arulbed~yıde m.~ra~be •nelime- Beyin nikah merasimi dün Be- rum. İngilterenin kafi derecede baı;;-
a ıyo nının verdltı lıarar uıerıne bazı .. ,._ 1 d . . d . B k .. k . . - At yar şiarı Ankara, 21 - Radyo 'irlıetinin hat yapılacıaJı tcrnıil heyetinin tu!- yuıt e_v enme aıresm e ıcra u anun~~ muza ~reaı esna ka ?ertler~ o~d~g~nu yaz8:rak "'••••• 1 g 

Filips ~irketi ile ya.~tıtı mukavele ma tarzı dclıttlrllecelıtir. ~ı~mdı!'ı haber alınmıştır: Her sında.ben degıl, on _yedı ~rkadaş İngılterenın ıhtılafr mahallınde 
8 

f Bah•iııııi~ıertı 
burayı gönderllmı9tır. Taatilıe arro- Kış temeDlırlne de ıs tqriniev- ıkı tarafa &adetler temennı ede- aleyhınde beyanı fıkrettıler. Fa bırakmak daha ziyade menfaa- IL2:2:~A~t~u~ı~to:s:.;c;u;n~ıa~g:Dn;ü:,~V;el~i~e~fe;ı~ıd;i~d~e~T~r~e~n~ı~e~r,;.;;._ııe•,•ı-· ... _.1: luıı.acaktır. vel<M lNıtı.aacalrtır. <ı.z kat Duna raimen yine kanun tı ilrt::ısı olclu•>unıı ilr.vP ~oiyor. .. 



MiLLiYET Cl '\l ~ 1930 

Yeki lelin in talimatı be 1 • 
nı 

Vilayetle Hazırlık! Mahkemelerde Güle güle! Bir hile Lazım mı değil nıi? 

-' T ·· 1 lipıcııı ercuman ar Manitacılık 
Nezihe H. yeni 

fırkada •• 
Mutavassıtlar hay -
van sahiplerine ne 

yapıyorlar 

----Programlaristenildiği ka-
rınelı'· Yeni intihap için 

neler yapıhyor'? Üçer yüz lira vergi 
mi alınıyor 

8aytarlar hakkındaki 
tahkikat evrakı ne 

oldu ?. 
Tercünıanlar kendilerinden 

senede üçer yüz lira vergi alın
dığından şikayet etmişlerdi. Bu 
llıes'eleyi defterdarlıktan tahkik 
ettik. 

Terci.imanların herbirinden 
llıaktuan üçer yüzer lira vergi 
a_lınnıamaktadır. Bunların herbi 
rınin şahsar. kazançlarına göre 
kalanç vergisi tahakkuk ettiril
mektedir. Bunlar arasında ka-

t# 2ancına göre az vergi verenler 
ııııt' olduğu gibi üç yü;ı: liradan fazla 

Ve · d W' rg ı \'Cr~nler de var ır. 

ıııı~ Baytarların işi 
Hazineyi izrar maddesinden 

~aklarında tahkikat yapılan vi
layet Baytar Müdürü ile diğer 
aliikadar baytarlara ait tahkik~t 
ev_rakı vilayet makamına venl
llııştir. Muhakemat heyeti bu hu 

~~ 5\lsta kararını verecektir. 

jlll' 

~ 
150 dosya 

İskanda kalmış olan 150 dos 
Yanın da bu hafta içinde muame 
lesi ikmııl edilecektir. 

Naki Bey 
İktısat V ckalcti ziraat umu

illİ rnüdürü Naki Bey şehrimize 
~elrniştir. Zirai işler hakkında 
~tkikatta bulunacaktır. 

Ali Seydi Bevi nasıl 
dolandırdılar '? --- kadıncağaz benim --

dar değiştirilsin - imam 
gene bildiğini oktır .. Dahiliye vekaletin

den talimat bugün 

bekleniyor? 

Beykozu soyanların için fırka değia hır- Borsa heyeti dün top· 

muhakemesine ka ıaz•m diyor.. ıandı v:
0 
.. br~ş~u··eseıeyi Köprülü zade Mehmet Fuat 

İıtanbulda ba,lyacak olan şehir başlandı.. "' B 
meclisi intibabatı ve Emanetle vilaye- ' Hayvan üzerinde muartıelc eyin izahatı ... 

· · Sabık valilerden Ali Scydi 
tin tevhidi için Dahiliye Vekaletıncc ya.pan_ mutavassboıtların bir.hhıb"le-- Ankarada edebiyat kongresı· 
tanzim olunan ve Şurayı Devletçe tet Beyin geçenlerde manitacılık su .

1 5
,

9 1
. d 

1 
d 

1 
karlıgı Hayvan rsasına ı ar toplandıa.,- 1 ve •iddetli mu··nak _ 

kikati ikmal olunan talimat ve nizam retı e .. ı~a parası .. o ~ . ı~ı - ' a 
M 1 d rt k d r . edilmiştir. . şalar oldug· u bir sırada Ko""pnı·· _ 

nam<lerin yarın tebli&ine intizar o- mıştır. anı tacı ar o ışı_ "ı . lunmaktadır. Bunlar geldikten sonra İsail, Hıristo, Hasan _ve dıger Yapılan ıhbara na:a.ran bu lüzadc Mehmet Fuat Beyin bu 

.la
.kadarlardan mürekkep bir komis Hasan .. Bunlardan t_s_aıl ve_ Hı- mutavassıtlardan eksensı borsa husustaki fikrini öğrenmeği fay 

f D 1 h da hayvan alım ve satımında dair bulduk. 
yon toplanacaktır. Esase~ herşey ha- ri_~to mevku tur. ıger crı e- b . kb 1 h zır olduğu gibi şayet talımatnamelc- nuz yakalanmamışlardır. orsa dan verı len ma uz arı ta Kongrede bazı muallimler 

d
r rifle, \•eya başka bir suretle hay- Divan edebiyatının okutulma-

" göre bir noksana tesadüf • 1 ırse Ali Scydi Beyin parası şu su J • • 
bunlar d• ikmal olunacakt ı r . Her ma- retle dolandırılm •stır: van sah_ iplerine bor~a ücret erını ması fikrini ileri sürmüşlerdir. 

. "b d . fazla _gostermektcd. ırler_. Anado Kendisini evinde ziyaret eden 
halle kendine ait olan ıntı ap te - S d" B T k . d - . h 1 d bo ilerini hazırlamakla meşgul olup . ey ı ey ~ sıme ogru ~ı lud_~kı hay~~n sa. ıp erı e r- bir muharririmi:ı;e Fuat Bey 
ve . . h ft kadar bit dıyormuş. Manıtacılar .. muınaı- .- sa ucretlerının mıktan ne oldu- iddiasını söyle hulasa etmi•tir·. 
bunlar nıhayet bır a aya h" d"" . 1 T k . " "kmal eden ve ley ın arkasına uşmuş er. a ,. ~ ğunu bilmcdiklennden buna ka- Di d b" d . 
nıiş olacaktır. ıs yatını 1 • ld· -· . . t kt d" 1 - van e e ıyatı enınce . . ahip olan ı.a- sıme ge ıgı zaman manıtacı- mp gı me e ır er. k . 
hukuku medcnıytıınt s . . . . S . ço dar hır saha ve mahdut ••h 

k h vatandaş intihap et- . !ardan bırı ılerlıyerck eydı Be Borsa meclisi bunun için bir J . ,...... 
dm, erk< er 'krnal etmi' olup ı yiR önüne bir zarf düşürmüş. içtima yapmış ve borsa ücretle- s~yetlcr _anlaşılmaktadır. H~lbu 
mek ve 25 yaşını 1 •1 k f" t" b""t"" t" t d kı Tanzımattan sonra edebıyat 

· h - b ıunan her va- s d" B · -r arfı ne ol rı c ey ıye ın u un ıcarc o a . k" mıze uyguıt nesirler vardJr. 
t:ı ayni şeraitı aız u ı ey ı ey egı ıp z n !arına tamim edilmesine karar es ıden ~a~a mutl~k olarak de B .. 
tandat ta intihap olunmak hakkını ha duğuna bakarken arkadakiler ye . ti vam etmıştır. Tanzımattan son utün bütün garp edebiyatı-
izdir. Binaenaleyh tanzim edilmekte tişmişler: Bermutat kendisinden vı<~ış r. bo d . "h raki edebiyatı ne diye mufassal na yer vennek dofru olamıu. 
olan defterl•r ıs ile H yaş arasında §Üphelendiklerini ve üstünü ba- ilyvan rsuın ~ ı~tı ·~ okutmak arzusundadırlar? O ~ongredc bu fikrln mürevviçle-
olan ve hakkı rtyi bulunan kım•elc- şrnı anyacaklarını söyliyerck Hayvan borsası la cm e- d · d b" . ~. . n acaba kendileri garpten bir sa 
rin isimlerini ihtiva edecektir. Bu ced Seydi Beyi Kilise sokağına ka- N'zlhe Muhiddin H.ın Y

1 

':tin~e ~ünbhal bui::ınan Ü~ aza- k~vır e ır qey olmuş degıldır tır okumuşlar mıdır? Bulgarlar, 
v.lltr tyUıhln birinci ıünü her taraf dar getirmiş ve burada el çabuk 11~nl bir rl'smi ıgın ıntı a 1 yapı ıştır. u a- uyıf diye kendi -edeb... ti 

Yyen o- .. zalıklaı·a borsa meclisi idare6İ Mesela Fuzulinin bir çok <iir h " .1 1' . uıya ann:ı 
t• aoılacak ve kanunen mua . . luğu ile cebindeki 549 lira para D s ~ ıç ı mı• etm 1 f ı.n müddet zarfında auh .kalank ıtı - yı aşırıp yerine bir takım kağıt un, erbest Cümhuriytt Fırka- reisi Rıdvan, Şcrefeddin ve Ah- leri Cenaptan, Tevfik Fikretten 1 k ıyor ar'.. m~ alla· 

k 
· B Jf ı ıntıbaba sı_n_a . gırenler m_eyan:nda, Kadın. Bi_r- met Beyler ı"ntı"ha1J edilmişler- daha sadedir. Hir •ilphe yok ki danb.

0 
utuhyokrlkar. Tabu dünya e-

r .. ıar dinlenıce tır. 1 11 parraları yerleştinni ve hemen r b . ~ " e ıyatı a md d ı · - ide ba•lanacak- "' ıgının sa ık rrm Nezihe Muhıddın dı"r Fuzuli daha büyük bir •airdir . . . . a a umum 
ise ancak t-.rını evve • . . . ortadan kaybolmu•lardır. Dün H ı · ~ · bır fıkir ve y 1 T"' k k lr l lr ~ _anı_m <a vudır . Yeni Fırkaya kay- -·-- • - Divan edebiyatı kat'iyycn ih- . rı ?r ar. _ur. çocu -
tır. !ntıhaba nezartt ıçın on 

1
'

11 
bu manitacıların muhakcmleri dını ırra ettırdık t•n sonra bı"r muhar- \ l efll. ('""JTil.Vü~ . mal dı"Jmem l"d" B . !arma bilmedıklerl bır lısandan 

b
. h t' tcftisiye te,kil olunacaktır. f .. .. d .. .. 1 \ . ' · l e e ı ır u zengın e ır ey• 1 • • mevku en 3 uncu ceza a goru - ıirimız. Fırka koridorunda Nc· ih• deb· t b"t.. d . ." d b" yazılmış eserlerin isimlerini Y\ı 

Ş h. r•n• Cemiy•t beltdıye sa- d • ıya , u un uny e e ıyatı L" . l . ' 
• ır mec ~ 1 • d"lmesine karar veni dü. Ancak maznunlar .an Hasan Hanıma rastlamıştır S;obık K>dın Farmakologlar niçin d . f . k r nan, atın, ngilız, Fransı:r mu 

lonunun ta sıs e 1 • ve diğer Hasana teblıgat yapıl Birligi reisi, muiıarri rimizi~ iıtifham nb~n vebc~e eknlı;;ed ının uvvket ~ harrirlerinin &ad-ece gene isimle 
· t" Fakat buraaı ancak 54 an ı- d . ayrı bı'r Cem1°yet ır ŞU Si ŞC ın e Ve O no taı · ' · ğ · mış ır. . . mamış olduğun an muhakeme kar bakıtlarına ·•.ikrek . d k 1 nnı Ö retmck nıhayet bir taaal 

1ı,ı Afyon valisi 
IJ Afyon valisi Fahreddin Bey 

çin yapılmıştır. Halbuki şehır meclı- di- b" .. b k ld . .. · 8 f lar? nazar an o utturu maar taraf- .. · 
si 66 azadan terekküp cdecetinden ger ır gune ıra ı ı. -: Bonıur _azizim. Y p 1 • tarıyım ve bunu zanıri görüyo- ~p olur. Türkiyede Yunan, La-
ona g

öre lizımgelen tadilat birkaç * * * demış ve korıdorda, hemen ay•I· üz e- Türk eczacıları tarafından nım 1 akaı d" 1 b t d tın edebiyatını bilen bir tek a-r d .. h t . . . . . . . . • ıvan e< e ıy tın a d k B" 
rl ş~hrimize gelmiş dün vali m~a-

Vıni Fazlı Beyi :6varet etmış
tir. 

güne kadar yapılrna~a başlanacaktır. Beykoz ve A. Hisarı civa- m e ı za • • gınşmı~tır. Ne,.ııe H. teşkil edılen famıakaloglar ce- bazı çok kan§ık nesirler vardır am yo tur. ızde, son zaman-
---- - nnda birçok sirkatler yapmakla dı,yor kı: mi yeti bugün Beyoglundaki ce-ıMescliı Vev,inia v z 1 ~ !arda bnnlardan ahsedenler var, 

llk tedrisat müdürü 

~ 1 ti} )ad(' 1 C maznun Hüseyin, Hilmi ve Sa ··- Evet .. Serbest Cümhı"iyct miyet merkezinde ilk kongresi- 1 sen but.ıar C' kuttu~i:nı ~n -~~ bunlar gösteriştir. Zaten Avru-
-- lahaddinin muhakemesi dün bit Fırkasına şimdi kaydolundunı . Fırka· ni yapacaktır ld 11 · 1 .. ab " lşoyke pada da klasik killtüre verilene 

. Edirneye teftişe ~iden Maa: 
rıf Vekaleti ilk tedrısat umumı 
llıiiclürü Ragıp Nureddin Bey 
Schrimize gelmiştir. Ankaraya 
l:İdecektir. 

• d• ya ~irmemde Ü\ saik var : . ursun, m:.ıa ırn enmız ı e o u h . 1 
Komsiyon şım l ne miş ve cürüm sabit görülerek Farmakologlar cemiyetinin yamazlar. Tarız.mattan evvelki :mmıyet aza ~yor. Muhafua-

yaply
or? IH. üseyi_n ve_ Hilmi üçer se_ne, Sa Serbcıt Cümhuriyet Fıt k••· nın teşki_line_ sebep şudur: de\'tr "azılan irinde bugünkti karlan~ ~~edı ~zalmaktad.ır. 

_ umdclerini, kendi şahsi prensiplerime Sımdıye kadar mevcut olan 1. J k kül't. k . k Halbukı dıger yenı cereyan 154 

Muhtelit mübadele komisyonu lahaddın bır buçuk sene agır hap çok }'akın e muni• b ld - . . - . . ısaııa, zev e. ure ço 'a ın . .1 . . f'k •. k" f · v u ugum ıçın , Eczacılar Cemıyetıne yalnız ec- .. _ 1 d ' yem neııı ırın ı rı ın ışa ta yu 
diln içtima etmemiş v• ne gün içti- se mahkum edilmi~lerdır. ·ık k'l d'ld ,. .. · · yuz erce eser var ır ' ,__ 

1 
1 tet ı e 1 ıgı gur·d•nberı ı etı•ap zanc sahibi olanlar asİi aza ola- ·D. d k' · k' 

1 
nana ve Latin edcbi"atına lü-

m• yap•lacağını h•nm .... rarıa,arı - B t tt' d b. h ıvan an es zev ' mamlş-r. erae e 1 arzusunu t-rin ır tt• tAJük ,. ~ ht·; r- . . . . . .. 1 - , ası ava k " bılıyordu. Eczane sahıbı olmr- cak diye sarfı n ~a d'I -_ zu myo tur. 

lan bitaraf rüeaad":" M. Rivas bugün Edirnckapıda kamile isminde reketc derin bir ihtiyacım v•rdır. y,_ yan~ar ccm_ıl'.e~ gı~.m~yor ar ı. Öyle olunca bugünkü eserleri de Hele bizde bu esasen imkan-
Komisyondan ilıi ay mezuniyet a-ı Geçen mayısın 7 inci akşamr canla arzu ettim. ikincisi : Benim ha- . . . I d · a.. r e ı emez. 

aileıini memleketıne muteveccıh•n . k d 
1 

t K .
1
• ni Fırkanın bilhassa kadınla ra ve alı< i unun ıçın ır 1 u ec7:a!"e okutmak icap eder. Çünkü yarı sız ve faydasızdır. YüT,,enedir 

k k Yarin da kendisi gide bır a m vuru muş u. atı ın b sahibi olmıyanlann teşelıbusıle m kt J · · d f yola çı araca · - · H ld ğu .. vhi haklar, benim scnelcrdenberi . . . nın zevki bugünkünden haska e ep enmız c ransızca oku· 
(:ini r i J i !!-imiz 

\ l , 

' ---
Büyük bir ragbet ktir Aslanın yegenı acr o u soy bütün eczacıların. gı~elııle~egı olacaktır.' ' tuluyor. Öğrenen kaç ki~idir. 

ce T;li komisyondaki et•bli ve1ikaaı: leniyordu. Vakıa bütün alaim tahakkukuna çalıştığım g•yckrdi . f k ı ı t t k l ~ • Yeni Frrka ·rkinının . •ahsi men- arma 0 og ar cemıye ı eş 1 e- Edebi·yattan maksat, milli Her halde kongrede verilen ka-
tevzii faaliyeti devam etmektedir. :Hacının aleyhine idi. Hacı tev- ' • d"I · · B n· em' yete h 

1
. ı · b"r an evvel polia faatlerden uza~. tamamile meml-J·.et ı. mıştır. u ye 1 c. 1

• er kültür vcrn1ek, eski mı" ll"ı mevcu rarların esbabı mucibelerile be-
la Vilayet tc ıst• erın .1 

• kif edildi. Bir müddetten beri a - l b l k . Bu sene yerli mal r ser- t rafından tanzim edılorek bır an ev· . menafüne hadim hareketlerde Lulıın~ d~ploma ı eczacı gıre 1 me te. diyetten taleheyi haberdar et- ralıer Dariilfünuna bildirilmesi 

görüyor •• 

ı:_ısinin en fazla rag- bet kazanan a . a tevdii için icap eden muhakemesıne mevkufen devam ı . dır l . y k ki" l°" ımd O b ' 1 Ç ve! komısyon dT d D"" k " h k cak, mcmltket menfaat erme ıııut• · . . _ . . me <tir. O sa onu ta ıt etmek iiZ ır. zaman U mes C e 
ıni.,.ve çin i işleridir. . . tedabirı itStihaatzı:tımei'rtbeir. ıt :e~i~:rn~~ K:il~n:u i~t~ı:~ yir olanlarlada tiddetle mlieadtlc c- Dıger ~~br.af~an yenı cedmıyet ona nazireler yazmak için değiİ hakkında düşündüklerimi daha 
. "'ütahya fabrikalarının çııu- " dccek bir varlılf> olduğunu bilmem. ec_zane s~ 1 1 0 adn zevatı .a ce- dir. Gene 5Öyliyebilirim ki di - sarih olarak söyliyelıilirim. 
tılikte go' sterdı· o-1• teka· mül çok_ Tu"rk _ Yunan 1"tı'lafnamesi etmiş olması i~tim. al.inden tabip . mıyete gırmege avet etmışler- d b" .. ,, _ yeni Fırkaya girmcmın en mub van e e ı yatı ıçınde S "' I 

S
takdir edilmi ş , Sultanahmett~kı mucibince tapu idaresinde nım- raponı~a ".e Kaı;ııl~ ıl~ Hacı ara oaikidir. ım d_ir. Buk~ünkdü i~~imh ada chemikye- Nazifin, Halit Ziyanınu :~:i:~ 
anayi müzesi tarafından Azım Jara ait emlakin serbestçe alım smda hıçbır geçımsızlık bulun- - Pardon Hl. yanılmıyorsam, ev- tın ta ıp e ecegı attı are et den çok daha b" , k · 

Maamafih programlar isten· 
diği şekilde değiştirilsin, gene 
imam bildiğini okur ... 

fabr ikas•ndan 1 O parça çini sa- . ve satım muamelesi ifa edilmek mamasına ve daha bazı deliiile velce Halk Fırkasına da bır mıiraca- görüsillecek nizamnamenin tas- ıze ~ a ın, zevkı 
hnaı_mmıstır . Bu çiniler ~iizede ve yalnız bu gibi ı~rn.amel_el~r na.za;an. Hacının .~?1cas1 _kans~ atınız vard ı degil mi l dikı vapılacaktır. Ekonomi Suiist i ınal s:rgıden sonra teshir edılecek- vuku buldukça cmlakın huku- Kamıley~ katlettıgıne vıcdanı _ Evet. Yakın biı ıanıanda inti· Ec:ı:acılar ne istiyorlar 1 
tır. .. mctçe vazıyet edi_len eı:ılakte~ j kanaat hasıl o_lamadığında~ ~~~ sap için mür•caat ctnıiştım . O zaman Evvelki g iin Etıbba Odası Çtİ ma e d i 1 ece k .. 

Yuıı,1n ı;i ni fabrikal~n mut~- olup olmaığı tapu ıdaresınce vı- nuıı~~n berac:t_ı~e karar vcrıldıgı iki Fırka mevcut olmadıgı ıçiıı ter- içtima ederek odaya müteallik ._. Galata postanesinde 
ha~~.•sl an her gün sergıye g_elıp ıa·yetten sorulmaktadır. teblıg edılmıstır. cih meselesi varit olamaz... baıı kararlar verilmi~tir. Taba- Knnsorsiyom heyeti t ı d yapılan suiistimal 
s~ - 1 ı r edilen çini işleri üzenn e D d • k d Gümrükçülerin Ncı ihe H . o zaman kı t eşeLbiisu- bet Kanununa müzeyyel Ecza- • • r~ ".tl.erc e tetkikat yapmakt~ v_e e 1 Ü U.. muhakemesi nü şoyle izah etmiştır• cılar Kanununa tevfikan etıbba umumıyest toplanıyor memurları işten 
-1111 ı ·!erinden nümuneler ıııtı- ---· hmırdc vazi felerini suiiatimal et· .. - A 1.ıkca sôyleyim: llcr ınsanın odasına kaydo(nnmakta olan ec Konsorsi yom heyeti umumi- çıkarıldı 
hap ederek satınalmaktadırlar. fırka merkezlerinde mekle m•znıın olarak muhakeme edi· kendine gôıe bıf ihtirası vardır Bcn zacıların ayni zamanda ticaret o yesi pazartesi günü bir içtima 
~aaınafih çinicilerimiz yunan çi kı İ ild iği filan yok ltn paket gümrilgil memurlarından de ihtira_slı bir insanım.Yeni beledi- , dasına da mukay~~t _ hu~u.nmala- y_apacaktır. Bu içtimada kon sor Galata postane~inde geçen 
nıciliğin i n bizim çiniciliğimizc r~ . Ç .. _ d k .. 

1 
Muhlis, komi•yoncu Refik, muayene ye a zalıgına namzet gosterılmek en: n ec ?.acıların en buyuk ıtırazlan sı yom icra komitesinin son birı sene bir sınistimal meydana çık 

r
1
ekahet edem i yeceğiııe kanidir- Izmır Turko~agıbn al ra .. 1 ıç~ •memuru Mehmet Arif, h•şkitip Ah· büyuk cmelimdı. Ben on sekiz - E- . nı mucip olmaktadır. Eczacılar aylık faaliyeti gözden g"'·irile-1 mış ve tahkikata başlanmıştı. 
er B b K"" d"' ı kkındakı ha er er uzerı- · d' h h f • b" · · -, Baz k · ti" k ı · unun için başlıca se ep u ıgı 1a ki dedikodular met_ Hamdi: muhasebeci Hidayet ve vet tam on sekız - sen< ır er • · he".1 _ennı ır baroya hem de tı cektir. Bu içtimada İngiliz lirasr . .

1 ı\me ı nıe tup arını-
tahya toprak ve bovalarının baş ne bu hususta b . F k Nacı Elcndıt.rın muhakemelerine rrket ve yazımla kadınların tam v<t carı bır odaya mukayyet hulun- nın 1020 kunı§ üzerinde isfkra ı <:ındekı paraların çalınması su-
ka Yerde bulunmas.ınrn imkan- tevsi ed1il~redk ~at::kı ~~~lm~k:e de"am edilmiştir. tandaş hakkına malik olma•ına çalış- malan caiz olamıyacağmı iddia n için bir ·kar~r verilmesi ·n:uh retiııde olan ~ıu s~iistimal .tahki 
ısızlı it ıdır. merkez erın e e . k Bunlardan Rdik Efcndi !ıtanbul- mış bir kadınım. Bu ıarihi vt şerefli etmektedirler t ld" . katı posta mufettışlennce ıkmal 

Milli Sanayi Birlig-i Bari olduğu hakkında bır ta ıın şay- da bulunmaktadır. Maznunların iati~- kadın intihabında unutulmak istemi- Haber ald. - ·· . eme ıyı' . b" f b 'k edilmiştir. 
. deveran etmekte oldugun- • ıgrmıza gore ecza- '" " ır a rı a . . . . ser~isine çini işİerimizi de teşhir ıalar "'f tf . Hak vapları icra edilmittir. Fakat müta- yordum. Bu ihtiras ve cmeli me•rıı cılar etıbba odasına müştereken Tahkıkat n~tıcesınde bu ıııte 

ır'r madeni eş 'lnıek suretile iştirak edecektir. dan !lal~ Fırkaa~ mu ~ ış~ . ._ bih ifadelerde bulunmu,ıar ve muhd- n haklı telakki ettiren de budur. müracaat edecekler ve icap eden H r F ya ihmal ve şüpheli hareketleri gö-a ıc • ~ll~ f 

Esasen Galatasaray sergisin- kı Şın~sı paşa_ bir !'11~ ~rrınmı keme Relik Efendinin fstanbuldan Halk Fırkasına miiracutımı tcv. tesebbüsatta bulunacaklardır. Ü rüle'.1 yedi memurun \'azifeleıi -
d_e çinicilerimiz Avrupa ve Ame ze şu ızaha~ı 'ermışur · k . d ııönderllmeıi için latan bul müddeiu- !it eden acbcpler itte bunlardı .. " · . . . .. - .- • _. a- ne nıhayet verilmiştir. 

fabrikası kü,2t edilmesi için m 
essisleri tarafında.ı İstanbul s 

l'lkad b" k . . 1 bu "-Hiç bır Fırk~ ~e~- ~zın ~ mumililine tezkere yazılmaaına karar _ _.__ Denızcılık muşavırlıgı e 

l 
an ırço sıparış a mış - hiçbı"r zaman rakı ıcıldıgı vakı E l k · · h ·· ANKA. RA, 21 - İktıaat vekalet 

Utımaktadırlar. ~ d yerilertk talilı edilmittir. v enme ıçın enuz 

nayi mıntaka~r müdüriyetin 
.' müracaat etmişlerrlır. Mütekaitlere maa, 

Eytam ve eramil ve müt~ka
idinin eylül iiç aylıklarının yokn 

dcg-ildir Bu olsa olsa şun an .. dil deniz mıişavirliklcrinc Mehmet Al 
ari sergisinde teşhir edile- · d ı· Hapı'ıanedeki katı'! muracaat etme er Nüıbct Bey ve vapurcular birJiXi kl 

galattır. Bazı yerler e mcsc a .b. . . ş L B . • d'l C~k olan çinilerimizin bu rağbe- . d F k kezinin he- Ge\enlerde hapiıanede bir arka· Aktör Muammer Beyle Şük tı ı umumısı evaet ty tayın e ı -
u daha ziyade tenmiye edeceği Edımc e ır a mer · daıını vuran katil Abdullah hakkın- ran Hannnın evlenme me•nurlu diler 
U 

men yani başında Fırkaya aıt _ rnit olunmaktadır. B d daki müstantik tahkikatı bitmittir, ğuna müracaat ederek evlrnecek At yarışları 
ayrı bir bina gazinodur ura a Ömtr Kamil iyi o.ı~uğu için tahkikat !eri yazılmış idi. Bu hususta Be Bugün Veliefendİ çayırl'ıda Seraf de herkes oturur ve bir iki kad~h evrakı ıon rapor ılav• edılerck agır - . 

. '"'· . bira da içer. Aşatr yukarr Fatıh ceza mahkemesine verilecektir yazıt ve Fatıh evlenme memur- at koşuları yapılacaktır. Ru ko-
Yerli mallar sergı11nde dün ,;ya- k k · de ayni cekilde- .. 1.. d k t ld l luklanndan yaptığımız tar k i!•;ı- "ııya (36) at i<tirak edecektir. 
. . . . aza mcr ezı Y o um en ur arı ı ar .. 1 k · • 1 .. ' " " 

'
rttçı lerın ve meıhcrlerın 11nem_ aoı •- dı"r. Merkez Letafet apartıma- ta gore ev eııme ı_çın 1enuz Birinci ko<uya (12), ikinci ko'-'U Sandalcı Ali : Adnan vapurund•n • • 
ın.mıı, g•c• de Galataıaray tıyatr~ nrndadır. Ayni binaıla bir de yükkdiği z küfe iızümlc ı müşterisi · müracaat etınediklen ha her alın ya ( -t) üçüncii koşuya 6) ılör-

: unda Cumh.uriy~t gençler . m~h~ıJ; musiki heyeti vardır. Burada ni Sırkeci iıktlesine getirirken, Sey· 1 mıştır. _ düncii ko~uya ( 4) be~inci ko:u· 
rafından hır muaamerc verilmıştır. çalar eğlenirler. Fakat burasr risefainin Kadıköy vapuru saııdala Klzların maa•larr ya da (6) at iştirak edecektir. 
Miı mtrede z perdelik "yapış- ·· k d b"" b"" t"" b" çarpmış, sandal parçalanmıştır. Yol- .. l . . Fır a an us u un ayrı ır yer k 2S _ 45 }"a< ara n1d~ lıalı .•- B_u beş ko<ll( lin sonra.suvan ı:ı ••nl ,, · · · ı 

1 
cu ve kayı çr kurtarılmışlardır. " ..... q -.: 

ar ısımli bir komedı ı c, per- d" y k dedı'g· ı·m gı"bı" Fırka 1 h h 1 k ır. 0 sa lstanbul;ı nakil dan maaş alan kızl~ra Tekaiit ıtanma ma sus manıa 1 0 u-
deJik '2 ıncı t bı ' ısminde bir kome- k 1 · d kat" rakı i 1 1 1 k d' mer ez enn e ıyyen - ü·kudarda kahveci Süleymanı 0·1. Kanunu mucibince iki<er ene- ar yapı aca tır_:__ 

1 temsil cdilmış ve zeybek rakaı ya- 0 

' -pılmı,tır. çilmez. dürmekle m.,nun •olan Mehmet, tik verilerek ilişikleı . nın ke~ildi- "Ege" vapuru 
Ser - b "k Hilaliahmer balosu Mustafa v~ Anf hakkında · Ü•kudar, ğini yazmıştık. Habeı aldıg ımı- Seyriscfainin yrni aldığı "Eğe" 

nıaktadı;;,e rağ et gı.. geç tı çe art- Dün akşam Hilaliahmer '::-' !".ii•tantikli t i. tarafından y~pılan tal•· za gore zat maasları muhasebe- vapu~ıınun dahili ttrtibatı ik~I edil· 
G B .. "k d ,okat bıtnnşt ıı. ll~sya bu ~unle~dc • · ciliginle hesapl;ırı tasfiye edilen mek uzcıedır. Vapur yakın bır zaman 

•lecck sene Galatasarayın üst miycti tarafından uyu a a gırcc>• mahkı ınesınr gondrrılecek k . 1 :k ( 1 (IOO) • l 1 1 da ilk sdcrıııi lıkenderiyc hattına 
•at •alonlar•nda da t hır yapılacak-/ Yat kulübünde muhteşem bir ve mevkufür Oıküdardan ht.mbula ız arım. tarı ' · 1 ıu mıışl yapacak v< bilahare Kaadeniz poıta 
"'· h:llt> varilmi9tir. nakkdıkccktır tur. •ını vaoacaktır. 

ı 

. 

• 

Borsada vaziyet 

Dün borsada ingili;,ı lira gı lamasına 1 eyli.ilden iti haren 
başlanacaktır. Laznngeleıı hor· 
drolann ihzaraUna zat maaşla
rı muhasibi me. 'ulllügiince baş
lanmıştrr. 

1030 kuruşta ac;ılmı~ ve bir ar a 
an !ık 1031 kuru a kadar c;ıktıkt 

ııoııra l 030 kuruşta kapanını• 
Ur. 

Liret 9.65, altun 921, kuru • tan muamele görmüştür. 
Düyunu muvahhide dün 1 o 5 

... ~~ . 

Limanımıza gelen 
vapurlar 

kuruşta açılmııt "" l 03 kunış 
kapanmıştır. 

Kambiyo Bor11aıı 

Son iatatiıtiklere gör gecr.n r.:. 
ta ay içinde limanımızdan 520 vapur 

transit olarak geçmiştir . Bunlardan 
168 t.ane.i Yunan. 1'7 tantsi ftaJyarı 
85 tan .. i lngilizdir. 

tcrll n , .. ·-r .. Oôlor 0,47 - .3.' 511i"' 
Fr•nt il 01.00 \!ark 

'.im '> -.o~ r .• , 
Drahmi .. -·" lllııı 
rranl 2 43,00 Kotı•Q 

~~ .ıı< 

:. , ... ~ 
'.,~ 79 - -~' 

lft , hı 

10 • 

Limanımızın tranıit faaliyctl "'!.de 
bunlardan sonra Hollanda Romanya 
Ruıy~, Nor\CC' vapurları geliyor. 

Limanım1<dan Karadcniıc geçer 
Hollanda ~~purları gittikçe artıyor 
Geçen ay ısınde Akdnıizd•n Karad•· 
niıe .Hollanda bandıralı 24 vapur ıe· 
ml,tır °"Bunların tkıcriai ı.:a.1 vapur· 
Jnıdır. 

't 
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Fikir, ..M.lz;ı ıh, 

~~! .. !!.~! r:;::[:~~!€~:§:!~:a 
22 AC.USTOS 1930 Bulgaristanı ziyarete giden gaze- sarih surette ıöylemitti· Fakat Here 

dd 1 
teciler heyeti araıında bulundulum- İı eviranusun bu defalıi nutkunda da-

1 DAREHANE - Ankara ca es d 'ki h f d b . li h 'h h' 'f 
N 100 Tel af d . M'll' t 1 an 1 a ta ır u 1cma yazama- a sarı ır ı adc var. o: er a reıı: ı ıye , ... 
tanbuL dıın. Bunun için muhterem lı:arilcırim Zaman geçtlkce Avrupa şunu an-

Telefon r.umara!'l1: den özlir dilerim. Bu icmale her haf- lıyor ki Almanyadan arazi kopanp 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 ta, ancak cillan ıiyaaetini yakından . . 

ı•kad d lı: f 1. h 1 tu momleketlerıne ılhak eden devlet-
0 Rı a • ar e ece aa ıyete sa ne o an . . . 

ABONE CRETLE 1 k 1 . il ,L d' lerın bu arazıyı kolay kolay hazmet-
mem • et ın mev~u tuıaz e ıyorum. . . 

G Tilrkiye için Hariç içllı B . 'b 1 h d 1 . . kil . mclerıne ımkıln yoktur. Bu arazı haz u ıtı ar a u ut arı ıçıne çe mış . ... . 
3 aylığı 400 kurut 800 kurılf eak!n sakin çalıımakta olan Bulgaris- medılecegı yerde, her gün midede da-
6 " 750 " 1400 " tan bu slitunların bahsi haricinde kal- ha diri bir halde hissediliyor. Ve yal-

12 ,. 1400 " 2700 " nız alakadar devletleri sui hazma 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıreçen nuıhalar 10 kurut 

tur. Guete ve matbaaya ait itler için 
müdilrl,.ete müracaat edilir. 

Gazet.m, ilinlarm mee'ııliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Dön hararet en çok 26 ın az 

18 derece !dL BugUn b&va açık 

olacak ruzglr poyraz esecektir. 

Düıı vapurdan çıkarken bir 
hadiseye şahit oldum. Bir temiz 
pak güzel ve pk gencin eli, va
purdan çıkarken yanma tesadüf 
ed~n. ı,ıu ayak takımının dolattı 
ğı yerlerde 110k görülen pi.ıı cin
siy.ıini kaybetmiş ylirli bakkam 
?oyalı ağ.zında sakur ve ayağm
dfl topuklan kaçmıı iskarpinli 
dişilerden birinin eline raagel
miş, bir feryam koptu: 

-Vay edepsiz vey, elimi sık 
tr! Utanmaz, hayasız ... 

Genç evveli!. bu hcumun ken
dine olduğunu zannetmiyerek 
arkasına dönUp lAflarm muhata 
bun aradı. (Kadın demiyelim, 
kadınlara haksızlık etmiş olu
ruz) dişi atıldı: 

- Ne arkana bakıyorsun sa 
na söylüyorum! 

Genç cevap verdi: 
- Ben senin eline dokunma

dım! 

-A a a bir de inkAr ediyor! 
Burada bir polis yok mu? 

O sıra iskeleye çıkıldı ve bir 
polis göründü. Dişi vak'aı dile
diği gibi polise nakletti. Polis 
gene sordu: 

mak llizımdır. Fakat on glinlülı: tet-
kik seyahatinden avdet eden bir ga- maruz bırakmakla kalmıyor biltün 
zeteci bu komıu memleketin harici Avrupa sistemini tehdit ediypr 
siyaseti hakkında karilerine mücmel 
malU.mat vermek arzusuna mukave
met edemez. 

Bulgaristanın dahili siyaset cere
yanlarını ancak politika ile meşgul 

Bulgarlar anlıyabilir. Sağ, sol fırka
lar var. Demokratlar, ıosyalistler var. 
Makedonyalılar var .... Her siyasi ren
kte fırka vardır. Liyapçef kabinesi 
sonbaharda düşecek diyenler var. 
Kalacağını iddia edenler var. Kabine
de tadtllt yapılacağım söyliyenler 
var. Bulgaristanda kabinenin akıbeti 
hakkında siyasi fırkalar kadar kana
at vardır. Fakat, ben bütün Bulgar
ları iki noktada mlittefik buldum: 

1 - Bulgaristanın bugünkü hudut 
!arı Bulgar milletince kabul edilemez. 

2 - Bu hudutların tadili bir harp 
ile yapılmamalı. 

lıte Bulgar harici aiyaıetinin iki 
ana hattı budur. Bulgarlar, dört kom 
fularından ancak Türklerden arazi i•
temiyorlar. Romanya Dobı1ceyi al
ıruıtır. Varna ve havalisini doJaıtığı
nız zaman, size, Dobricc Bulgariıtan
da iken, bu mıntakanın refah ve sa
adetinden, sanki eski masallardaki 
hayali hayattan bahıederler gibi söz 
söylerler. Bu Bulgaristarun şimalin
de bir çıbandır. Fakat bundan daha 
acıklı Makedonya meselesi vardır. 

Bu da Yugoslavya ile olan münase
betlcril# alAkadardır. Sonra nisbeten 
daha hafif olan bir şikiyet te Bul
garistarun adalar denizine mahreci 
meselesidir ki, bu hak sulh muahe
deei ile de tanınmıştır. Bu üı;üncu 

moıc.tle ile de Yunanistan alakadar
dır. Fakat Bulgaristan harpten o ka
dar yılmıştır ki harici ıiyasetinin bu 
hedeflerine varmak için silah kuvve
tine müracaatı düşünmüyor. 

Alman nazırın nutku, tabii akis-
lerini Fransa ve Lehistanda göster
miştir. Fransız matbuatı ateş püskü
rüyor. Fakat Alsas Lorenden de bah-
scdilmediğinden için için bir memnu 
niyet hissedilmiyor değil. lreviranus 
un son nutku Fransayı doğrudan doğ 
ruya yalnız Saar meselesi dolayısile 
alakadar ediyor. Bu da daha evvel 
değil ise, nihayet 1935 senesinde bit
miş olacaktır. 

Eupen ve Malmedyye gelince; 
herkes biliyor ki Belçika bunu ergeç 
Almanyaya iade edecektir. Belçikalı
ların da buna razı ve hazır oldukları 
malumdur. 

Fakat en müşkül mesele Lehistan 
meselesidir. Bu mesele iki safhalıdır: 

(1) Şarkt Prusyayi Almanyadan 
ayıran koridor • 

(2) Almanyamn Lehlatandan iste
dili Almanlarla meskün arazi. 

Birincisinin halli nisbeten kolay 
görünüyor. Şimdiden koridor üzerin 
de bir Alman- koridorundan bahsedi
liyor. Fakat ergeç bu koridorun kii
mllen kalkarak Şarkt Prusyanın Al
manya ile birleşmesi beklenebilir. 
Almanyanın diğer metalebatına ge
lince; Lehliler sulhtanberi buralarda 
öyle şiddetli bir temsil siyaseti takip 
etmişlerdir ki, Almanlar akalliyette 
kalmıılardır. Buralar vaktile Lehli. 
Almanlar şiddetli bir Almanlaştırma 
hareketile Alman yapmışlardı. Sulh
tan sonra Lehliler daha şiddetli bir 
Lehlileştirme siyaseti ile Leh yaptı
lar. Şimdi buranın tekrar bir Alman 
!aştırma hareketine tahammülü var 
mı? 

• • • 
Cemiyeti Akvamın eylUl içtimaı 

için hazırlık başladı. Öyle anlaşılıyor 
ki, ruznamede olmamasına rağmen, 

Briandın Avrupa ittihadı, içtimaı en 

Edebiyat, 

1 

Bilmecemiz 

D/JnllU bllmeceml:ıln 
halledilmiş ı•llll 

... ........ ........... . 

Aşkta birinci ve ikiııci 
- Fransızcadan -

Kendisini umumi harpte as- Bu kaçıncı aşıknuzdır? ..• 
kertik ederken tannruştun. Har Kadın bu sualime güldü: 
pte tıeais edilen dostluklar de- - Ben bu genci sevdim. 
vamlı oluyor. O yaşça ben.den Kendisinden ayrılmak istemiyo
küçüktü. Pek gençti. Onun için rum ... 
hayatı ve onun müşkil safhaları Çok geçmedi. Bir gün dostu 

10 11 nı henüz bilmiyordu. Arkadaşla ma rasgeldiğim zaman bana mü 
r--ı-ı-ı-ı ı rı kendisile eğleniyorlardı. Fa- him bir haber verdi: 

il 

Bugilnkü bilmecemiz 

Soldan ıağa ve Y 11kardan •taiı: 

1 - Siyah (4). Su taşıyan (4). 
2 - Orta (3). Kayık (3). 
3 - Mey (4). Sert (4) . 
4 - Büyük bir hayvan (3). 
5 - Zengin değil ( 5). 

kat o bunlara kızmazdı. Onun - Ônu bıraktım dedi, baş
kibar, iyi kalpli bir genç olduğu ka birini buldum. Ondan kurtul
çabguk anlaşıldı. Malumatı da 1 duğuma bilsen ne kadar memnu 
genişti. Onun için anlatacak çok nuın! ... 
şeyleri vardı. Gitgide onunla eğ Aradan bir müddet geçti. 
lenmek değil, ona karşı bir de Kendisini göremez oldum. Aca
sevgi uyanmıştı. Onu dinlemek ba ne yapıyordu. Nihayet gene 
ten lezzet alıyorduk. Fakat o buluştuk. Bu sefer gene başka 
hal! saf bir çocuktu ki anlattığı bir kadınla beraberdi. Fakat 
hikayelerle bunu gösteriyordu. farkediyordum ki: dostum ihti

Bize daima aşk maceralarını yarlamış görünüyordu. Beni ya
anlatıyordu. Pek çok kadın ta- nındaki kadına takdim etti. Ya 
nımıştı. Fakat bu kadınlar dai- vaşça bana: 
ma başkaları tarafından aldatıl- - Bunun ilk aşıkıyım, dedi. 
mış bedbaht olmuş, sonra tesel- Anladım. Dostum yaşlandıkça 
tilerini onun kolları arasında artık "ikinci,, olmağı istemiyor, 
bulmaktan başka çare bulama yaşlandıkça kendini muzaffer 
mış kadınlardı. göstermek ihtiyacını duyuyor

Bu hik!yeleri bize hararetle, du ... 
emniyetle anlatıyordu. 

Biz de onu dinledikçe zavallr 
saf çocuğun tanıdığı kadınlar
dan dinlediği bu bedbaht, meyus 

8 - Geyiği ile meşhur bir nehir a~k maceralarına inandığını gö-
( 3). rilr, acırdık. Fakat onu bu ka-

6 - İnce ve zarif adam (5). En-
- dite ( 5). 
7 - Körfez (5). 

Malullere tevziat komisyonundan: 

Malili gazilerle yetimlerine ve ıe
hit yetimlerine verilecek paranın teY 
zi günlerile mukayyet bulunduklan 
aıkerUk ıubeleri iıimleri •takıda göı 
terilmiştir. Alakadarların bugünlerde 
müracaat ebneleri ilin olunurr 

9 - Sinirler (4). Nakit (4). 
naatinden çevirmek imkansız ol 10 - Tabaka (3). Suryalı (3). 

11 _ Sersem ( 4). İçinde para duğunu tecrübe etmiştik. 
saklanır (4). Bir kere izin vennişlerdi. Pa 

lstanbul ikinci icra dairesinden: 

rise dönmüştük. O gün genç 
ıırkadaşımızı bir gene; kızla gör 
dük. Sonra bunu anlattı. Yetim 
zavallı bir kız. Bir dükanda ca
lışryormuş. İlk sevdiği adam 'ta 
rafından aldatılmış bir zavallı ... 
Arkadaşımız bu maceralarda 
hep ikinci 6.şık oluyordu. Onun 
ic;in biz de kendisinden artık "i

FATiH 
23 - 8 • 930 Cumartesi 
24 - 8 - 930 Pazar 

SÜLEYMANIE 
26 - 8 - 930 Pazartesi 
26 - 8 - 930 Salı 

KOCAMUSTAPAŞJ 

27 - 8 - 930 Çar,amba 
28 - 8 - 930 P erıembe 

SULTANAHMET 

Bir borçıan dolayı mahçuz bulu· 
nan 2 teneke ayvalık zeytin yağı 

24-8-930 tarihinde saat 16, 18 de 
Şch,emlni Yaylı caddesi !'\o. 17 
dük' A un önOnde açık amııma ile 
satılacağından t•lip olanların vakti 
muayyende mahallı mezkı\rda daire
mizin 930. 111!1 dosya numarasile 
memurumuza mtiracaatlan lldıı 

kinci,, diye bahsetmeğe başla- 30 - 8 - 930 Cumartesi 

olunur. 

dık. EYIP 
1 - 9 - 930 Pazartesi 
2 - 9 - 930 Salı 

\ 

- Ne dersiniz? ziya de meş g u 1 edecek bir mese 1 e o la - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FATiH 

Yeni neşriyat 

Resimli Uyanış 
Resimli Uyanışın son nüsha 

mıttır. Bu nüsha Tevfik Fikr 
yazılarla zenginleştirilmiştir. B 
başka Reııat Feyzi Beyin ya 
Fecri ati hatıraları bu sayida ba 
tir. Mehmet Selim, Reşat Feyt 
!ip N aş it Beylerin şiirleri ile 
Enis Beyin hikayesi vardır. 

1 LAN 
Osmanlı Bankasının Galata. 

cami 'e Beyoğlu devairi, 
bıyr; m münısebetile ,\ guıt 
30 uncu cumartesi günü k 
bulunacaktır, 

MUHASİP 
JtCb• 

Fransızca lngilizce klfi 1(1"'. lir 
Almanca bilir ıicarl ve mail 111~ 
matı çok genif bOyük işler 1 d'· 
etmiş bir muhasip iş aramak!• 
MUıevazidlr. Uyuşur. Adres' Ista!' 
Posta kurusu 556. _, 
~~~~~~~~-----

- Vallaha ! Hanımın şu gü-
zel kılığı terbiyesi, nezaketi, o 
kadar hoşuma gitti ki dayana
madım elini sıktım. Siz, benim 
bu sözlerime ve onun iddiaları
na inanıyorsanız hakkımda la
zımgelen şeyi yapın! 

Bizim "sabır ile koruk helva olur" 
darbımeselinde mündemiç hakikate 
bizden ziyade iman etmiş bir vaziye
te, Avrupada umumt siyasi vaziyetin, 
gayelerini istihsale mliaait bir cere
yan almasını bekliyorlar. 

caktır. Fakat içtimada İngiliz Başve
kili bulunıruyacak. İngiltereyi Mr. 
Henderson temsil edecek. Sonra içti
ma tam Alman intihabatının arifesine 
tesadüf ediyor. Bunun için Alman 
heyetinden kat"! ve sarih bir vaziyet 
olması pek beklenemez. Bu itibarla 
müzakerelerin Briandın meşhur nota
sı ve notaya verile.n cevapların hudut 
ve çerçivesini aşması beklenemez. 
Yalnız son zamanlarda Avrupa Bir
liği projesinin daha ziyade Cemiyeti 
Akvam teşkilatı içine sıkıştırılması 

lehinde bir cereyan hissediliyor. Şinı
diden anlaşılıyor ki proje belki de 
gün yüzü görmiyecek. Fakat görse 
bile Cemiyeti Akvamın bir Aırrupa 

devletleri şubesi gibi bir şey olacak. 

harp kabul edildiği gibi, bazı şerait 
altında devletler için harp etmek bir 
mecburiyettir. Kellogg misakile Ce
miyeti Akvam misakı arasındaki tena 
kuz çok sarihtir. İşte bu defaki içti
mada Cemiyeti Akvam misakının ta-

Harp biti. Askerlik bitti. Fa
kat senelerdenberi beh onunla 
dostum ve biribirimize hemen 
her vakit tesadüf ederiz. Asker
lik hayatımızın hatıralarını biri 
birimze anlatmaktan zevk duya
rız. Bir gü'n kendisini genç bir 
kadınla gördüm. Sonra bana an 

3 - 9 - 930 Çarşamba 
4 - 9 • 930 Perşembe 

l Kadıköy Sulh icrasından · 
d ,,~ 

Polis tarafeyne baktı ve dişi 
ye, 

Haydi, haydi bakalım çek a 
rabanı ! dedi ve genci seliimlıya 
rak uzaklaştı. Bazan zevahirin 
mantığı ne kuvvetltdir. 

Almanya hudutlarının tadili için 
Bulgaristanm gösterdiği sabır ve te
vekkülü gösteremiyor. Geçen halta 
nazırlardan Herr İreviranus tarafın 
dan irat edilen bir nutuk Avrupada 
heyecan uyandırdı. Herr İreviranus, 
Almanyanın şark hudutlarını tadil 
etmek ve Versay Muahedesile Belı;i
kaya verilen Eupen ve Malmedyyi 

Girmek iıter misiniz? / geri almak ve Saar"ı da tahliye ettir-
Gazeteler şöyle bir anket aç- mck istiyor: Şim.diy~.kadar bu arzu-

<alar ne şekil arzed~ü !ar ızhar edılmcdı degıl. Hatta Lokar-
- Borca no mukavelesi aktedillrken Sterese-
- Derde man, Almanyanın şark tarafında şim 
_ Belaya diki vaziyeti kabul edemiyeceğini 

- Müsabakayıı, -
- Gerdeğe, 
- Mektebe; 
- Denize; 

- Müzayedeye; 
- Yeni fırkaya, 

Girmek ister misiniz? 

- Münakasayı> FELEK 

Fakat Cemiyeti A~amın ruzna
mesine dahil olan mühim bir mesele 
vardır: Cemiyet misakına Kellogg 
misakile hemahenk bir şekil vermek .. 
Bunun manası şudur: KeUogg misa
kı malilmdür ki, harbi ilga ediyor. 
Halbuki Cemiyeti Akvam misakında 

lattı: 
diline çalışılacaktır. .. - Bu da bir betbah t ki bana 

SOLEYMANIYE , 
6 - 9 - 930 Cumartesi 
7 - 9 - 930 Pazar 

KOCAMUSTAPAŞA 

8 - 9 - 930 Pazartesi 
9-9-930Salı 

SULTANAHMET 
10 • 9 • 930 Çar§8mba 
11 9 - 930 Peryembe 

AKSARAY 
13 - 9 - 930 Cumartesi 

Şurasını söylemek lazımdır ki be- tesadüf edince gözyaşlarını zap 
ynelmilel münasebatta devletlerin gi- tedemiyordu. Bir müddet bera
riştikleri mütenakız taahhütler bu ber yaşadım. Nihayet kendisin
tck bi~ noktaya munhas'.r . değ~dir. den ayrılmak isteyince gene göz 
~es_e_ıa harp Kellogg nusakile l~gv~- yaşlarile bana yalvardı. Benden 
~ıldıgı halde, Londra konferansile sı- ayrılmak istemediğini göz yaşla 
lahların mevcudiyeti kabul ediliyor. rile anlattı. BALLI•••• 
Mantikl olmak için harple beraber D t b ld • d • k r • . os um u ugu, yaşa ıgı a 
silahında ilgası lazımgelır. Fakat po- d l k d k t" · b d• vaıalr markı · 'k • · d h k' 1 d ın ara arşı sa a a ını e e ı 
lıtı a alemın e a ım o an üstur şu- b" h I · • ki d d d ır a e getiren aşı ar an e-

ur: ğildi. Beni ev'ine çağırdı. Gitti-
" Askeri ve bahri kuvvet ve kudre- ğim zaman genç kadınla beni 

timize dokunulmamak şartile sulh ve bırakarak fevkalade bir işi çıktı 
ır.üsalemet yolunda her nevi teviye ğından bahisle gitti. Bu hale 
tarzını kabule ve azami derecede alışmıştım. Nihayet kadmla sa-
mantıki hareket etmeğe hazırız". mimi olmuştuk. Kadına sor-

A. Ş. dum: 

2500 çift kunduralarda 
Yüzde 50,40 ve 30 tenzillt ile 
elden çıkarılıyor. 

B. PAÇlKAKIS 
lleyoglu istiklal caddesi 

l Bir deyin mahkı\mu bihten ° ~ 
mahcuz mavi ve kırmızı çiçekli ce' 
sdeı Jile halısı, iki adet halı s• 

1 

denin açık arınrmı sureılle 20-6 
tsriMne milsadif salı günü saat 1~ 
Kadıkör pazar mahallinde sarıl• 
llln olunur, / _______ _./ 

lstınbul 3 üncü icrasından : 
Mahcuz Fiyat markalı bir o~; 

bilin birinci arııırmısında ıc ıJll' 
mukadder kıymeıi bulunmadıgın ı: 
ikinci ve lı:st'! arttırma ve saDfl • 

8-930 tarihine milsadif çarşınba ~· 
saat 14 de carşuda sandal beJ•_.bı ·n ,,,. 
runda yapı lacığındana taUplerı ~ 

ve vakti mezkı\rde 929.ı t721 p. ,~o' 
sile mahal !inde bulunacak mern' 
müracaaıları ilin olunur. ,___,/ 

Dr. Horhorutl~ 
BeyoP;lu \1 ktep sokak 0 

meyuanc sabahtan okşıma aı.aJst 

"Milliyle,, lrı edebi romanı : 53 -- -- - Hayır, söyle:. - Bu, bana daha samimt ge-- san sadaka-ver. Lakin di°ı~i!i=' Ferhunde, Rasih Nevresin onun dud-aklarına yapıştırd'· 

wahmut Yesari 
-Ne tuhaf söylüyorsun, Ra- titriye titriye sımsıkı tuttuğu 

sih ! başını, onu incitmeden ağır a-
- Tuhaf mı buluyorsun?Ga- ğır, hafifçe kurtardı, doğrul-

yet tabii bulmalıydın. du: 
- Sen kıskanç değil misin? -Ben, seni düşmanım zan-
-- Seni kaybetmek isteıniyo netmiyordum. 

• .-um!. - Düşmanın mıyun?. 
Ferhunde, başını kaldırdı, - Sözlerinden o, anlaşılıyor 

h.ollarını uzattı, Rasih Nevresin - Beni çıldırtmak için ne gü 
ııoynuna doladı, onun başını zel bahaneler, sözler söylüyor 
;ögsü üzerine çekti, kokladı: sun! 

- Hayır.. Böyle söyleme.. - Senin istediğin şekilde 
~eni kıskanmam istiyorum .. bir adam olmak, evvela basit 
TTlma, çok, pek çok kıskanma bir adam olmak demektir. Mer 

ııı .. Gözün kararıp çılgına dön- si!. 
, eni, vurup vuruşacak kadar - Hayır, o manaya söyleme 
k ~kanmam istiyorum.. miştim. 

Rasih Nevres, Ferhundenin - Peki, geçelim" 

Rasih Nevres, genç kızın el- liyor da.. teme, karşılık bekleme. Nasıl ellerini yakaladı, ağzına gire-
lerini okşuyordu: Birden fikrini değişti rmiş gi evinin, odanın kapısını kilitli- cek gibi sokuldu~ 

- Sevgim, artık sana, bir bitli: yor, sürmeliyorsan, bu dostluk ' - Söyle .. Belma, ne yaptı?. 
yük gibi ağır gelmeğe başladı, - Asıl söylemek istedikleri muhabet, samimiyet hırsızla- - Rasih Nevres, merhamet-
galiba?. mi unutturuyordun. Sen, bil- rına da kalbini kilitle; emniyet le bakıyordu: 

Ferhundenin gözleri donu-- meden etrafında yer yer yan- : tertibat al.. Dostluk vadeden- - Daha bir şey yapmadı! 
vermişti, şiddetle kirpiklerini gınlar çıkarıyorsun. Hislerin- 'ı lcrin, senin hayatından belki Hissettim, o kadar!. 
oynattı: de samimi olabilirsin. Fakat en kıymetli bir parçayı çalmak Ferhunde, Rasih N evresi 

- Sus!.. Sözlerin bana azap insanlar ne oldukları gibi görü- , istediklerini daha aklında tut. sarstı: 
veriyor. nürler, ne de göründükleri gi- Bir an gaflet edersen, mahvol- - Peki. sen?. Senin de niye 

- Kızma, yavrum.. Kıska- bidirler. Evvela şunu bilmeli- ' duğun gündür. tin var mı?. 
nırsam, sen, benden kaçarsın. sin, insanlar iki kısımdır: Ya 1 Ferhunde, yarı sersemle- - Niyetim olsaydı, sana, bu 
Seni kıskansam bile, bunu belli hırsız , yahut dilencidirler. 1 miş bir halde dinliyordu: nu açar mıydun?. 
etmemeğe çalışırım. Çünkü, Hapishanelerde pinekliyen hırJ - Ne demek istiyorsun?. - Nasıl hissettin?. 
demin de söyledim, seni kaybet sızlar, sokakları dolduran di- - Belma ile dostluğun na- - Kadın olsun, erkek olsun, 
mek istemiyorum!. Bundan lenciler, aramızda serbest ve sıl?. en budalası, en ahmağı bu me 
başka, gülünç olmak ta istemi açık alınla gezinenlerden daha' Rasih Nevresin bu ani ve bek selelerde zekileş!rler. 
yorum. Görüyor musun?. Ne çok namusludurlar. Muhtaç,' lenmiyen süali Ferhund•yi şa Ferhunde, başını Rasih Nev 
kadar korkunç, tehlikeli ihti- hasta, harap zamanlarında so- ı şırtnni, sersemletmişti, di,le- resin göğsüne bıraktı: 
maller var. Sevgimiz, kafi! kulurlar, dostluk, arkadaşlık, rini sıkarak: - Beni aldatmıyacaksın, de 
Hayattan fazla şey stemiyelim, muhabbet, samimiyet dilenir- ! - Seni, benden çalmak isti fil mi?. 
Sonra bu şımarıklığımızın ceza !er. Bunlar, düşkün ve yor-\ yor, değil mi?. - Hayır, çocuğum. Peki, ya 
sını çekeriz. gun ruhlulardır. Öbürleri dost - Naııl keşfettin?. sen?. 

- Hep sevgimiz, sevgimiz. luğumuzu, muhabbetimizi, sa-ı - Ben, onu !Aına soraoak- - Sus! Diyorum., Bunu bir 
diyorsun. Bir kere bile aşkımız mimiyetimizi çalarlar. İnsan- tım. daha tekrar etme .. 
demedin!. lara daima bu gözle bak .. Kal

1 
- Ne diye?. ~asih Nevres, gülmek iste -

Rasih Nevres, gözlerini uf-- bini bolkeseden harcetme. Sada - Belma sana kur mu yapı- di, gülemedi, bir şey söylemek 
kun bir .kaç sönük yıldız delin- kayı israf edersen, kalbin ça-

1 
yor?. istedi, söyUyemedi, Ferhunde 

ıniş koyu karanlığına dikmişti: buk boşalır. Pek muztar kalır-j - Niyeti var, sanırım. nin çenesini tuttu, dudaklarını 

- 15 - ıı· 
- Rasih, benim bu roınıı 

dan pek ümidim yok. . ı!l~~ 
Rasih Nevres, müstehır 

tehzı gülüyordu: ? 

- Neden amcacığııtl·· tiıli~ 
Hürrem Hakkı Bey. sıı~riYo' 

zincirini sinirli sinirli çe"1ı;c: .ıı 
vakit vakit topuklarını ye 
ruyordu: 

- Gece seni aradık... te• 
, f"nuıe - Biliyorum. Lut u 

şekkür ederim. d Iarf· 1 
- Bırak, boş lakır 1 

dare ettim, o kadar. "ınitsit~ 
- Romandan neye u 

• ? ~ 

nız.. 111 '' 
Hürrem Hakkı, kolları 

tı, ellerini oynattı: 
11 

ııeıl< 
- Doğrusunu isterseb!r te' 

babanın romanlarındağn·r~· rJ~ 
kini bile okumuş de 1 1 

11e Ô1 

.. 10.b" d haberim var, tıiı us un en .. ce ~ 
tekniğinden ... nuı:ı ~~uıtl· p 

nebze öğrenir glbı 0 bÖYıe 
ğer bütön romanlaı;nd~n hll~ 

N Vacı ı .... ıı 
yazmışsa, evres .. çlilıv 
tına acıdım. Nekadar ~·) 

(Bitme 1 
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••~ HANIMEFENDi AlpulluŞeker Fabrikasının•r <;l ~~=~ı,~x:;;,. 6 

M il H T E B E M ı. J.;t:ınbul'd:ı l'c ... at.i, ı·:kktlrik \'C tcşcblı: '"tı -inaiyc \' • 1 ı·· k t j(~ EHLill ve EUJAM U • enı rna 1!"'u u çı rnış ır . ~!) ırı an ı anı 
a 1k1m1 z a t u~v ızı~lt -~,,~lKmTDıiı'r1Jlkcti t'Uı'NDE ~t A ·rupa ~ekcrlerine faik olmakla beraber daha ııcu:ı:dur. ~ BANK•sı 

Calm;arav \cr:i mallar ,cr~i>in 'T ulR 111\ IJ~lJ 111\ IJJ v Her bakkaldan ve her şeker tUcearıııdan aranmalıdır. if. il 
de teıhır vo İuruht etmekte _oldugu 1 2 ı \:tı:;to5 ('unıarıc'i ;;; n s :>t l -",_30da. vı-rılec_c~ .ımcli ahçılık~ ı Toptan satı' mahalli : Bahre kapu Dördüncü Vakıf Han RSermov.-; 20,000,000 Tıirk 1 

. <: nefis inekli ve bıll)mum ~ , V " 1 
mctın v . O ve mız ,ı,.. <lcr 'n,\e lutfcıı ha1.ır b-.ılı m 11 ızı rı.:~ ılc k~sl't ~··rd cı lcr • l!DI--• Dördüncü kat No. 30. 40 Tel : İ ı : 171 hılyıt ıkçeleri 75~.000 • 

~~~:; t~:;;~~:~e t~~;(s.~ PAZARI ~V':!l<i~+•~•H•~••ff4>•• O.......... ~D 0~:4~~~84M~~ 8:4~ tı.tOC1~MMIOfl494' 
~~~~~~~~~b~k~e~rc:__:_zi2y~ar~e~t~cJ~i;ni~ı~.-;;-:-:-I;:;:.;:~~ 1 

,~:
0

,'~~~:~~nl;a:y:~;~ 1'.~1ke ı11LidürliiAürıd<·n: !aYİ V UI : F.ıye~me~~.~~~~e~~irimş~~-i~ell~~!~!!~~~ıebi 
h ~ 1 \lı,f mezuni•im, De~erim olan para\'I alıınıyorum. ı·:,elce dahi 

\""at ıl ık do··rt bap ane ve A i Ticaret Mektebi müteahhitlik ettim. Her nevi ln~lll V< heton ırme ht>abal ı·apırım. 
Ari.O eJenler ıdre-imc mUncut tdebllirler. 

• Müdürlüğünden: Antalya \'ılı baş mUhendl;i Emin HUsnU 

behçe hissesı· ı -Kayit ve kabul muamelesi ı ey1eı1930 pazartesi günü 1 MM~•IMMM•84Meeooeo•oeee11e 
~ . ,, _ başlayacak ve 30 eyli.ti 930 salt günü aşkamına kadar devam ede- lstanbul Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 

.· de Fener <edJesiııde Kal.ımı;Jı, ı. k . 
Kadıköyiınde Zühtüpaj• mahallc>ınd d 2193• 25 ve 2~ numıral.rl• ce tır. d k \L•ktd,.miıde gerek meıuniy<:t imtihınbrına ve ~<r<k sınıf yoklı•a 

. iz bahçe erunun • ·- • .. 2 - Kayit ve kabuf için her gün sabahları saat lO an ~ - imtihanl•rınJ t•:ylt\lün birinde bıtlınacaktır 
ribcn dört donumn muıecav . ·ııb -1. haıı·n:ye ıit on beş buçu• 7 k d kt ·· l'" l" - .. ··racaat edıle 

h · 48 hısıe ı uı c - ş;ımlan saat 1 ye a ar me ep mu, ur ugune mu • 2 llır ~:,fulden be~ ı:,:ütc kadar ıecdldı kıyı ınııamele<i yıpıla"ktır. 
lnUrakktlll dort bap &nC~~ (' bedel verilınlj iken bu bedele )'~Z C 1 CCktir, 1:,kf !Jleb ·nın hu ınudd<l zırfında tahrıre, \eva bil/.Jl kavıılannı tecJıt 
hissesi için kapalı zarfla • ıra d 1 1 oldu•undın hissel me,..ırc • • ı 

1 8"50 !'rayı lbU~ e 'mı ~ 'h' ~ M ~t ~· 1 omu .A 1 y •ıtı'rmcl·rı' l!zımdır. 1\·cdldl ka.n ettirmiveıılcriıı vrrin< t11tbc .ılı nacaktır. yirmi be~ ıammi e ' ' . • ı e "u 8· (),JO tarı ıııe e e ili ' ' ,, , . 
· 'd '-üıayedeye konu muş v " L • , ; Altı ~:) hıhlen itıharen yrnlden talebe bvt \C k•hul mu•m<letlne 8750 lira bedelle yenı en V" • surctilo intacı muamdc<I mu.arrer ı 

mil•adlf salı günll sut 14 de pazarlık d" odı bir mutfal. •« heH ve • 1 
. · 1 hane iki kat ye ı k h !~ e e kısmına a ~ıl:~rJ~~ bulunmuştur. ili nu.nara ı 1 il oda bir sof• bir mutfa , e v ıy , 

bal kon 1!3 numaralı hane bir ht ı ç . .,. um aralı hane bir katlı bej • " • ' 
. d 1 . ıofo bır taraça. _., il r . •. 

çarı arasında lkı o • ıır d 11 oda bir so a vı mrc. 
-•· b am ve çatı ırasın a ç 

oda, bir sofa, mutlu., am b' fa'< helt "e bir balkon ve 
27 numaralı hane iki katlı yedi oda. ır m",'., 'ıarlle lsıanbul Mihi eml:\k 

. o - !;0 tenıınat ın·ı ... t>ut. 
saireyi havidir. Talıplerln • .,. .. t eyleıtı'·leri 
~~~:'._~~ .. ~~·s~v~;nu~n:•~::::mu:r•~ca~a;---_;_~~---~~-----------~ildüriyeti sataf a.omı . 

Darülaceze Mü~ürlülün~eo: Mmcde• forı. Fiy•l 
. . k t bir halde bulunan . .. .. . 1 

Cümle;i ıstımalden 11 1 J 1.- illi <JJ'.J cumartcsı gunu klpa 1 

b ı ·ı ki kımyoncı 1 .y k ı ırarkalı bir oıomo 1 1 e 1 t on dorttc teklif vara a arı 
. 'd satılmak uzero saa .. . . 

zarf usullle bılmüzıyı e l . c teminat akçelerile Darulaeeu• • 
1 . üzdı yedi • ,ıı• açılacaktır. Tallp erın J 

mtiracaıtları. 

Ciresuııda iki nuınar~lı .i~ndarıııa 
:.f'. t mektebi ıııti<l iirıyetındeıı: ( la kt·' n tı.JO 1 janJarn1:ı efrat ıne 1;:üllll 
Giresundı bulunan iki numara 'ı l 48000) yüz kırk ;eki' hin kilo 

'ki aylık thtlyacl ' an ~ 
9 
ıo 

f:ylülden !/ibaren onı '· lmu·tur ihale ·ı ~7 ag-usı•ıs ' 
ı !ile münakasaya ~onu ? . k 

ekmek kapalı nr uıu ,.: .. J.rma wcktebın,lc vapılac• ıır. 
" at ondortte ,.ıresun (Jn . 1 

Çarşa:T'hl gUou sa 1 . k'lf mektuplarını ve nıııvakkat temın•ı arını 
· ak edecek erın t< ı 

nıUn•kasayı tftır . k" "n.kasa kom>ı) onuna verme · rı . . . çe kadar me.tepte ı mu . . 
aynı gtiRdt saat on u . l lı (Ün mektep müdıitlyetıne mUracaaı 
ltzımdır. Şartnameyi (örmek ateyen er 

edebtllrler. 

Manisa vilayetinden: 
Bedel! keşfi 

ıailnakua mUddıd 

lira ~ 
34:i'.!7 61 ıs eyltll saat t ı,s da Manisa lıtısyonundıkl ikmal! 

inşaat ve elektrik teslsaıı 

Sal!hllde mekte P ln~aau 
11ıı9 13 cylol saat il de 

10,5 da Ahmetli nahiye merkezinde ınek· 
mektep inşaarı 

12514 54 13 eylOI saat 

8377 111 13 eylOl saat 10 da Mınlsadakl Necat. Bey mektebi 
ihata dıvın inşaatı. 

61:itl 38 13 cylıll eaaı 9,5 da Salihllde Altın ordu mektebi 
lbaıa dı van inşaatı. 

Akhlsardı Gazi mektthi ihata 
6077 13 eyl61 saat 9 da 

dıvarı inşaatı. 

1 ihale ~akitleri gö;ıerilmi~ olın mekteplerin 
Yukarda keşif bedelleri 1 e 

1 1 u•ulilo münakasaya çıkarılmıftır 
. u -kapa ı zar , 

ve ihata dıvarlarının ı~şaa de olm•k uzere kapalı zarflarm tam muayyea 
661 numaralı kanun daira ın b 

1 1 naca"' taliplerin ehliyet vcsıkalarlle 
. k ·Myette ka u o u "" . h k v•kitlerınde ma amı ' . d b 1 ndurmalan ve inşaat ve şeraıt • 

1 ılenn e u u . 
ticaret odası ve>lka arını. ye . vlll et Ma ıril nıildilrlagOne müracaıları 
kında tafsıllt almak lsııyenlerın y 

!uzumu illn olunur. 

Marmara ~ssü Bahri kuınan~anlı~ın~an: 
K112 10 / E•l~I f 930 sut 14 ıo açık mUnakua 
5000 Kuru fasulya , 

. . 10 F.y!Ol / 930 • 14 te • • . 
7~00 Plrın~ ı 1 alı yanlarında göoıerilcn urıh ve 

1 - Yukarda yazılı iki lı:a em eu 
k a konulmu~tur. 1 k m.ı fekiilerde muna asay . edecek talipler kumandanlık atın a mı o . 

2 - Münakasaya tııırak . .. elet! ve muvakkat teminaılarıru 
melerınl gorm 

yonuna müracaatla şartnı kbuılarla tüccar! veslkalorını yevmi r le alacaklın mı 
Kocaeli emvaline tes ım lerl llln olunur. 

. 1 na ibraz etme aıuayyenınde komı yo 
• 

&eıaüt Ziraal ~,an~~~!~!,~: .. ,,. . ... ( ,., 
Orbıngazlcle lznllı: gölü kenarın • ... e)ıpselılm itibarile Ziraat bankasına 

tuk '""''"'" (bin se ... en ·ı· ll 1 bin yuz üç) dönüm ... ~.- •ehiml bllmiizıyed• <1tılacakıır. a p o an · 
aıt ~~6 ( beş yilı yirmi ala ) U ıcaaı eylemeleri ilin olunur. 
lorın Gemlik Ziraat bankasına m r 

Veni posta pulları, re-
sim münakasası 

p T T O. ınü~Orlü~üo~en: · ... 
• • • 1 J - Müsabakanın son gunü 

ı _ Tabettirilecek posta _P~ 
20 

EylCıl 930 tarihidir. 
larının resimlerini yapmak ıçın 

4 
_ Resimlerden Reisicwn-

b;r mıinakasa açılmtştır. H · portresi etrafına de-
2 - Resimler posta pulları hur .. z.nın ·· diğer ikisin-

iı.:crinde lıulunınası Iaz.m yazı- kor ıçın beş Jrz v~ b·rer eser i. 
1 rla beraber hakkeclılebilecek den ~abul _e ı e~~af ıt verilec.-k 
şekilde olacak ve_b_iri Gazi haz- ç~n bıner !ıra m a 

ret terinin portresı •11~ ~~ra ~naf tırs - Tafııi!At almak için 1ıtan 
bir dekor olacak, ~-k•.~cı~.1 .. ~e bul'da P. t. Müdür muavinliği
ınkılabımızı ve ~çunc~su d ne Ankara'da P. işleri müdürlü 
m ı~lekette ziraatı teınsıl e c- ğfuıe müracaat edilmelidir. 
,ektır 

~istiklal Lisesi~ 

1 .. .. Ü""U .. NDEN Tedrisau. ı~ E1tııı 930 tuıMUJ) URL l7 ~ : hinde başlanıca~ındın taleb • 
nı., ır zliir ıanhtc mekre ıe bulunmaları lU:ıumu lltn ohıııııı. ..... 

A) Tam devreli liseleri ikmal etmiş Hanım ve Efendiler, ı r,,oı,u 
B) Darülfünun fakü telerile ali me!<teplerdcıı mezun olan-
lar veya nakil sureti le gel enler. .. • 

D) Lise ve ali mekteplerimiz derecesinde olduğu huku-_ 
metçe tasdik edilen ecnebi mekteplerden şahadetnamelı 
olanlar bit:ı imtihan kayi t ve kabul olunacaklardır. 

Ancak, ec;ıebi mekteplerden mezun olanlarb mektebin . bu 
kısmına muadiı bulunan ecn,..Jıi ali ticaret mel;tepleri müdavım
lerinden mukabil devrelere naklen alınacak olanlar Türkçeden 
imtihan edileceklerdir. 

4- e~telıin sek Ti-
caret ~ısnnna; 

A) Liselerin birinci de\'relerini ikmal eden Hanım ve E· 
fendiler. 
B) Orta mektepleri bitiren Hanım ve Efendıler. 
C) Orta ticaret mekteplerile, dörder senelik ilk Ticaret 

mekteplerine ınuadıl olduğu tasdik edilen ihti5as ve mes
lek mekteplerinden mezun bulunanlar. 

Ç) Bu derecelerde oldukları hükumetçe tasdik edil~!ş ~
nebi mekteplerinden şahadetnameli olanlar (bu gıbılerın 
türk dilinden imtihan geçirmeleri şarttır). 

5 - Dörder senelik ilk ticaret mekteplerinden gelenler (bu 
mektepleri ikmal ederek şahadetname almış olanlar bi!ii im~i
han Yüksek ticaret kısmının ikinci sınıfına ve Yüksek tıcaretın 
ikinci sınıfında tedris edilen derslerin tamamından jmtihan ol
mak sartile üçüncü sınıfına kabul edilirler. Bu mekteplerin ü
çüncü sınıflarından naklen gelecek talebe imtihansız Yüksek 
ticaretin birinci sınıfına alınacaklardır. 

BUVÜ 

T~11lHE rlllNG ~~ 
9 uncu teri 

21NCI KEŞİDE 

11 Eylfıl 1930 da 
Keşidel~r: \ 'iltl ~'et, ~ehrc

Defterda rlı k, I~, Zi
raat ve Osınanlı llankaları 

. 
111a O('İl~ 

ıııurakıı)ları ve halk 
huztırunda ynpılı,. 

Büyük lkra ıye 

35.000 L · a ır 
Her keşidede çıkan nuınaralar 

tekrar dolaba konnıaz 

6- Mette~io Orta Ticaret 
Kısn1ıııa: lstan~uı it~alat ~ünırü~ün~en= 

A) Liselerin birinci devrelerinde altıncı ve yedinci sınıfı 
bitirmiş olanlar. 
3) Orta mekteplerde altıncı ve yedinci smıf tahsilini gör
nüş olanlar. 
C) Tam devreli ilk mekteplerden şahadetname almış bu-

Adet 
1 

7 
ı 

8 

Nev'i 
Sandık 

.. 
" 

Balya 

l\Iarku 

K p 

H. 130 

Kilo 

roo 
809 
11! 1 

910 

Cin>i cıya 

(;ı!i " den 

1 la a fotu~rnl k lğıdı 
Panıuk men,ucatı 

CilAlı k!~ıt 
lunanlar. 1200 
Ç) Bu derecelerde olduğu tasdik edilmiş ecnebi mektep

lerden mezun bulunanlar (Bu gibiler türkç_eden ·imtihan 

udcı Tehi nüııııınchane ~İ~Plerl 
·andck Adre; 27 Ağır ıııaJeıı yağt 

edilerek kabul olunurlar) bila imtihan kayıt ve kabul e
lisl~,!a muharrer altı kalem c~ya '.!,! 8 cı.ıo tJrihinde J,tan\ıul 

dileceklerdir. fıhalAt gumru~ıı tıı komi>)onund:ı bılmu1.aycdc satı::ıcagı ilan 

Ancak, orta ticaret kısmına alınacak talebe miktarı tahdit olun ur 

edildiğinden müracaat ~'etmişten fazla zuhur edersc .. 25 eylUl 4 ta- g·!;~~n~!!ffi:!lgi!UH~Hl!l!!!i!!l!lillli!U~U!nHifiUg!~:gi~!iiU!HU!iHii~Ilgi~ 
rihinde kayit muamelesi kesilecek ve aralarında musab~ka ım-
tihanı yapılacaktır. Müsabaka imtihnı şeraiti me1<tcp dıvanha
nesinde itan e !ilmiştir. 

· ğer şartlar 
1 - Her üç kısma müracaat edenler, mektep katipliğinden 

alacakları matbu beyannameyi dolduracaklardr. !!il 
2 - Mektep müdürlüğüne bir istida ile müracaat edecekler !lfl 

dir. 1stidaya atideki vesaik merbut bulunacaktır. 'l.:ı 
A) Okudukları mekteplerin şahadetnamele~i veya şahadet • 
name mahiyetinde kendilerine verilen tasdıknameler veya 

1 
nakil ilmühaberleri. •••• 
B) Hüviyet cüzdanı, 
P) Tasdikli sıhhat raporu 

C) Aşı varakası Ç) zabıtaca musaddak hüsnühal varakası 
D) Üç adet fotograf. _ ----

l•:vvelıl SA YFİYENIZ sonr-a E\'I !z 
!çın uzun ı c kı>a nı<'ı celı h.ırıkııl:ldc 

FiLIPS 28~2 
Radyo Makinesi 

Eleklrlk ı:ereyanı vaya pil ile l9'ler. 10 111 
2400 metre mevcall lelaeyonıarı alır. 

~1üstesna ve gayri kabili kıyas 
kuvvei tetrikıve ve safiyet. 

Gramofon Plakları ızın 
Sesini yükseltmek için bir tecrübe 

i Ame li-A ay at KıZErkek 
·rıcARET v~: LIS:\N MF.KTEl'Lf.Rf HELi~~ 

[ :1 
:H 

htanbul \'ilh eıi umumr mecll l tar.ıfından tesl• eJılen kız \e erkek 
Amelt Hayat m~ktepleri bıı defa y.,ıfrlen ı>lah ve ıcv;ı edllml~tir. Tıh,U 
müddeti dört .enedlr \'e ıedr'saı Fron'1z.-ad•r 

Tol•beyl ecnebi mekteplerinden vareote kılmak ve n u~u7. •eraiıle en 
kı a zamanda hem orta ta~sil vermek ve hem ecnebi li;anı öğreterek tlct· 
ret hayatına aulabllecık malumatı vermek m•km!Jle açılan işbu mektep· 
terde Türkçe ve Fransızca lis•nhrile beraber lngtllzc ve Almaııca !ısanla· 
nndan biri de mecburidir. Tahsil ücr ti (50) lıradır. Mektebe glrebllmılı: 
için lllı: mektebi bitirmi; olmak ltıımdır. 

Kayıt muamelesi 20-8·9.10 da ba~lar ve cumaıtes~ paurıeıt, çar,amba 
gDnlerl mektepte icra oluaur. Kız mektebi: Oiıyun• umumiye karşısında 

eski Mülkiye mektebi blnuı Tel. l.tt 2731. Erlı:alı: ıaeltebı: Catalotlunda 
Tel 1630 

Mangal klmlrl münıkasası 
lstanbul Adliye Levazım Dairesinden: 
lstanbul ve Üsküdar hap!thane ve tevk.ifhanelerine mulcte&l 

430 çek\ muhtellfUlcins odun ile 50000 tcılo mangal gömurü 

munakasayı vaz'edilm~tir. Taliplerin şarınameyl görmek uzere 

her gün Adliye Levazım dairesine ve miınaknsaya iştirak etmek 

ilzre 7·9-930 tarihine milsadll pazar gilnü saat ! 5 te Delterdarlılcta 

mütettkkil lcomisyonıı mahswuna mürac:aadan ilan olunur. 

Müesses at 
Galata He
zaran Han 

No. t4 

Beyoglu 
Adet Kilo 
2500 

35 

" 1 

Fuulya çubagu 
ICeıtane mertclt 
M ... lı:ömllt 
Mete odun 

• • 

S.lundugu mahal 
Zekeriya köyde 
Çıhalanda 
Ataçlı da 
Dealrcl kör.S. 
lk•lkta~ta 

34 Mahlut. • 
11!<> t 4 Me,e • ~·ındıklıda 

ii .. 
,: 1 .. 

::·· 

·Cins ve mıktan baltda yuılı mtbadertlı emval hazine nlllllna müuye
deıen satılıktır. Tıllplerin 8eşiktlf orının ldare9lne ve ihale gıinü 7·9-30 da 
Beyo lıı kaymakamlıtındı mlltefekkiJ orman müuyedı komı ·youona 
mii.rıcaıtlın • 

EML.l.K ve iNŞAAT lizerı 
mlı.i&it ~'"rıit ,., ınutedıl fıı 

Para ikraz ede 

Ril'umum Hanka mııanıcl 

l>tanbul şııbe.ı: Hahçeka 

Telefon l.:anhul: :ııı~2 

LE\ Lİ ve NEHA 
vu5turyl 

SEN .TOR 
kız nıektehi 

• 

Calat;ı <,'•'1,ır ,,,kak 
ller gı ın "tat " ıt ıı ı t> 

dar taldıc l.a\ it olunur. 
l;um'ı Pa-.ar ;; ınlcri mtisccu 

::Ol~li'de l r.zet Pata 
gında \alide apartımanının 

daıre<I. 2 - Alt<ar•ı da Alem 
mahnlle.lnde Vezir çeşme ,oka 
8 o. haııe .• ı Sanvrruo dere 
yunda 149·151 \'e ı;;.ı. 'e>. bo 
lır. 4- Sarı} erde ( >rta çeşnte 

torik mektep t•htındo .ı hap du 
:ır31ları. 

Parlavnlyal vakfınd 
Ralad., nı"hurer emlllt ki 

vcrilmtk Uzre açık arttırma sur 

ve 20 giln rnildderlc milıaye 
konulmuştur. Talip olanlann r 
müzayede ol•n tı cylule mil 
cuınarte'I gilnO lstınb!ll }:vkaf 
düriycttnde Pertcvııiynl vıkh i 
ıne \'e):ı idlre cncnınen ne mur 

e ·leme!erl. 

Pi~'.t.1.;ı) müdtJrıy('ttn<leu 

\fumune:.i vr:: ·ıırtn1m .,ı veı,: 

bir mılyon zarf ınub.ıı u eJıl 

ğinden it.u a t ılıp olacakların 

akçaları ile birlikte 2.ı . a ·9.lO 
m:ırt l gjr\l.ı :it ıt on be~te pi ya 

mUdurlıığundo nıuteşekkil t•y 
mubtyaat pomı-.\onunı mürac 
!arı 

Dr. A. KUTiE 
Muayenehane ve ıcdn vll ete 
rlklye labratuvarı. Karak 
Tupçular cadde'! 84 --

!!imi- BAKTl:RIYOLOK 
Dr. lH N SA 

Bakteriyoloji laboratuv 
l 'mum kan tJhlı' , l'rengl no 
tıi nazarıııd:ın \ ascrın.an te.anıul 
kan kurt vatı Sl}thna~t, tı~o \:· ı 
ma hastalıkları tc,hlsl, idrar, : al 
gam , ccrıh ıt ve ıı tahlıl! 
C1ltra mikro~kubi ile frrngı aran 
ma ı, husu r ·~ılır •~flhz.ın 

l>lvonvolundı Sultan .\h'ım 
ıurheıi No. 18~ Tlcfl.ı k 9 1 

Satılık apartıman 
l\laçlı:a cadde onde senede doku 
bin lira icırc 'ftnr mukcmnı 
a rl bir apartıman acele ıtılıku 

l'•t• Bahçe 6 telef ,ını 
Müracaat edilme.ı. ................... 

Ecnebi ıneınlek~tler 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banks Ko:nmerçiyala 
ltalyana 

~ermay!l!·i 700,0')0,0()) 
(lhtivıı.t. ak.-' · - , 

580,000,0JO Lir~t) 
Traveller; (Seyy.ı'11 ı 

çelı.leri) saı:ır 

I.irel, frank, İr. r.ı ı: .. ı 
veya ıloları fr·ı:ı 1, olarak 

satılan bu çekl r ~yesn id 
nereye gıt!~ni7. rnr .uırn ke
malt l'mniyelld ta ·ır w lı 
zamlln i.ter· nıı du•ıy.n 
her tarafında, şolıirJd, oıe, · 
lerde, vııpıtr!ıtrJı. trenler.!" 
bu çelı.lori r·n kiıçıık t~Jiy t 

İçin ııalı.ıt ın·tkıımm i ı k.)!1· 

ylıklıı. istimıl c l hi ;ı., ı r.. 
Tmvııll r> ç~kıııc·ı lı:ık ;u 
sahibinden ha k ı kım ını.ı 
kıtlıı.ı:tııı:ıyar ığı lı r :ckıl iı 
le; Iİp YO ılıt;ı; rthl il ,lİı. 
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lstan~nl tuz inhisarı ~a~ ınü~Orln~un~en: 
Tuz in hi,arı umumi müdürhiğ!inden tuz nakliyatı için miibaya· 

·ı · ına !uzum görülen (50,000) adet dli bin adet y<rli malı ken
dinlcn yııpılmış 110 yuz on santim boyunda 68 altmış sekiz san
t m eninde kenarları dışarıdan kıvrılmış saç örıı:lisü şeklinde dikili 
ve hir -antimetre mürabba dahilinde 6 altı arğaç ve 6 altı erişli 

hir kilo ağırlııtında ve yüz kilo tuz alabilecek çuvblların 

lzmir ıı;umru~ iınde teslimi şartlle kapalı zarfla münakasası 
28 .Ağustos 930 tarihine mıisadlf per~embe gilnü saat 
on be~te umum müdürlük mübayaa komisyonunda yapılacaktır, 

Chdeslnde kalacak talihe ihale bedelinin sUliiiü nbbetinde avans 
'erilecektir. Taliplerin teklif edecekleri fiyatın yüzde yedi buçuğu 
mıktarında teminatlarlle müracaatları llAn olunur. Şartnameyi gör
mek ve fazla tafsi!At almak isteyenler .Ankara'da umum müdür
hık muame!At müdürlllğüne ve lzmir, İstanbul Mersin tuz inhisarı 
ba~ müdürliiklerine kastamoni, Urfa ve Sinop Defterdarlıklarına 

muracaat edebilirler. 

Manisa vilayetinden 
Manlsa meclisı l'mumisinin geçen içtima dcneslnc ait zabtna

mesi kitap h~linde ve yü;ı; adet olmak üzre tabcdilecektir, 
Beher formasının muhammen kiymcti yirmi liradır. ihale cylti

llln 6mcı cumartesi günti saat on buçuktadır. 

Şeraiti anlamak istiyenlerln encümeni daimli \"!];\yete mtiraca
atlan 

Manisa vilaJetin~en: 
1 - Memleket hastanesi için ~228 lira kiymetinde llaç mü

bayaa edilecektir. 
2 - IUçlann enva ve miktarını mübeyyln listeler İstanbul ve 

lzmir Sıhhat müdürlüğünde mevcut olduğundan tafsnt isteyenler 
buralardan ve Manisa Sıhhat müdllrlüRünden malömat alabil:rler. 

3 - Münakasa müddeti Eylöhin 6 ıncı Cumaı te 1 günü saat 
()na kadardır. 

4 - Telcliflerln 661 numaralı kanuna tevfikan teminata mils· 
tenit olmaları !Azımdır. Teminatsız teklifler nazarı itibara alınmı
yacaktır. 

İktısatlı, Asrt 
ve sağlanı 

(S t M P LE X) 
KALORİFER 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

A} n harareti temin, et
mek üzere diğerlerinden °ô 40 
noksan kömür sarfeder , 
ve istimali son derece suhu
letlidir, Fabrika şubesi olarak 
depomuzda her zaman kafi 

muhtelif kuvvette kazanlar ve cı. vayi 
cins radiatör bulunur. 

Proje ve keşif için: Borsa han ittisalinde, 
~a<ldesinde 

Türbe 

KIRKOR mües1·~ esimıe Kalorifer mi\bendisi JAMGOÇYAN 
ANTRANIKYAN amürac ıat. 

Dördüncü ve beşincı sınıfların eylOI mezuniyeı imtihanların• l eylW 9 30 pazartesi H dij!;er sınıfların terfii 
ıınıf ( ikmal ) imtihanlarına 6 eylOI 930 cumartesi gönü başlanacaktır, 

2 - Bu imtihanlara tabi talebenin ba4langıç günlerinden evel mekıebc müracaatları IA ıı mdır. 

3 - Yeni sene tedrisatını 15 eylül 930 pazartesi gOnü başlanacağından lstanbııl haricindeki talebemizin 
hareket gününü buna göre kararlaştırması icap eder. 

SEYRISEF AIN 
NAlM VAPCRLARI 

lzmir Postası 
Seri, LDks ve muntazam 

ADNAN A':s~~~un 

1 
SOÇETA ITALYANA 
Dı SERVıS't :\tARIITIMI 
ALBlıN!A va-

SA\'') i 
y • 

iilRL ; 1 
(, t:ısaı·ay yerli ııı ıll.ır Sergi inde 

~ uud El l l P l ; l r 1 ~ l O i ~ 
Kumaşlarından birer kostümlük satın ala 
zevata birer numero verecek. Sergi kap 
nacağı gUn çekilecek kuı"ada namları 
ikramiye isabet edecek zevat kos Um b 
dellnl geri alacaktır. 

Bu suretle bedava bir kostüm kazanılmış olacaktır. 

0.904MC~~.-~094DOC• 
Türk Jliçki Y'tırdu Müdürlüğünde kadınları 

18 inci ders senesi i~in Df\TAN 
talebe kaydına başlanmıştır. YOLU Tel: 1 

2038 

(Kayscri-\1ara~) ve (Ankard-İstanbul) yolları üıcrinde tak 
650 kilomctroluk ir.tik~af ameliyau kapalı zarf usulilc münak 
konmu>t r. 

Bu . m liyatın muhammen bedeli 162500 liradır 
Müna b"ı müddeti 10 eyllil 930 çarşamba günü Nafıa Ve 

tinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mek 
!arını aı ·d ı;uııde saat on bşc kadar Nafıa Vekaleti \histc~arlı 
vermeleri lılzırndır. 

Talipler münakasa şartnamesi, hususi şartn:ıme, mukavele numu 
Ankarada Umum yollar nıüdlirlüğünde ve btanbul-lzmir VilA 
başmuhcndisliklerinde müıalea edebilirler ve 15 lira mnkabili 
tedarik rxlebilirlcr. ..................... ~ .. .., 
i t:~!!!~!i B~!s.~!,~~i 
~~ tramvay caddesinde 

i
~~ KAGİR ÇlFTE SARAYLARDA 

1 - Mektep ayrı ayrı kısımlarda kız ve erkek leyli v 
nehari ana ıınıfı ile tptldal ve tanı devreli lise te,tdl&tı•• 
lıalzalr. 

~ 

? 
d 
d 
n 

15 - Şeraiti hakkında fazla malOmat isteyenler Manisa Sıhhat 
mlirliirlüjtlinc m!lracaat edeceklerdlr. 

~~~~-~~~~~~~~~~-

1 a ısen encümeni ~aimisin~en: 

Merkez Acenta; Gılıt• köprll 
buında, Beyoğla 236<J Şubo 
ıentuıı Mıbmudlye Hanı ıltı•cla 

lııınhul 740 

24 Ağustos pazar lzmit 
postası yapılmıyacaktır. 

24üncü pazar 
günü l O dıı Galata rıhtımından ha
reketle ( lzmire ) ve Salı günU 
lzmlrden latanbulı hareket eder. 

Galaıı gümrUk karşısında Site 
Fransez hanında 12numarada Omu· 
mi ıcanıalığına mürıcut. Teleloıı 
3eyoğlu: 1041 

puru 2 7 ağus· 

tos çar,am ba 
(Burgaz, Var
na, Köstencc 
Sulina, Ka· 

ı 2 - Leyli talebenin lstırah ati, gıdalan nın nefaseti, ııb .. 
..... •por lhtlyacalı tamamen temin edilmiştir. lstanbul cihetinde• 

gelecek nehart talebe için Fatihten Bebeğe kadar direkt 
vesaiti nakliye lşlettlrilecektlr. 

3 - 15 eylülde tedrisata mDba,eret edl• 
lecektlr. Kayll ve k•bul muameleslne bat• 
l•nmıttır. 

Kayıeri memleket baıııan.,i ameliyatbıneslle laboratuvar ve ıöz 'ubtlnı 
muktezi 89 kal.ut ıltt ve edevatı tlbbıye ile 135 kalem mualece aleni mli· 

t nık111yı vaaedllmı. vo ~-8-930 çarfamba günü ihalesinin lcruı mukarrer 
boonmu, elmıklı taliplerin Vilayet Sıhhat MD. tine ve Enctimen kalemine 

d miiroc .. tim ilAn olunur. 
a 
b 
k Tahlisif e ~ınuın Mn~irli~in~en: 

Aııadolu Tıbllılye n ı ıtakaıının Şile ve ha\ alisindeki Tıhliılye mebınl· 
ılnln icrayı tamiri mukarrer bulunmasını binaen yirmi gün müddetle ve 

n kapalı zarf uaullle münakasaya vazedilml~t!r. 
Mezkllr binaların ihalesi 6 Eylül 930 cumane>i günü saat 14 te icra 

kılınaca3ından taliplerin bu baptaki keşifname ve şeraiti fenniye lıstelerini 
~ •·k !lzerü GalRuıda Rıhtım caldesindcki idarei merkeziyey~!ıcaatlan. 

r 

lzmir sür'at postası 
(Gülcemal) vapuru 25 ağus
tos pazartesi 14,30 da Gala
ta nhtımından Kalkarak Salı 

aabıhı lzmir'e varacak ve çar
şamba 14,30 da lzmir"den kal 
karak perşembe sabahı gelir, 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazlııınt mevcut
tur. 

Trabzon birinci 

"ıcareti bahriye mekte- (R&ŞlTP~z~~!r~l25Ağustos 
b • a ı • • •• d •• ı •• '"' •• d Pazartesi 1 t de Galata rıhtı-

d 

~ 1 1s1 mu ur u g u n en mından kalkarak lnebolu, Sam-

il 1 - Mektebin dereceııi yükıektir. Gayesi tüccar gemilerine ıun, Giresun, Trabzon, Rlzeye 
kaptan ve makiniat yetiştirmektir. gidecek ve dönilşte Sürmene, 

2 - Mektep Leyli olduğundan talebenin iaşe, ibate ve ilba- Trabzon Tirebolu, Giresun , 
:>: sı mektebe aittir. Bikea talebeye aynca muavenet edilir. Taşra- Ordu, Onye, Samsun, lnebolu, 
k dan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. Zonguldağa uğrayarık gele-
n 3 - LIH mezunları imtihansız ali birinci sınıfa kabul edilir. 
b Bwılar i~in müddeti tahsil iki senedir. cektir. Hareket günü yilk ka-
n 4 - iki eeneden ibaret olan tili sınıflara da liselerin Onun- 1 __ b_uı_o_ıu_n_m_a_z_. ------• 
z cu ve on birinci ıuıuflanndan naklen ve yahut o derece tahsil 
gördüğü alelftaul tasdik edilmiş talebe alınır. 

} 5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur. Yal-
nız mektep tahsilini ikmal eylemek prt olduğundan terki tah
ml edenlerin iaııe ve llbaa maaraflannı maa faiz ödemeleri tazım 

r ve taliplerin mektebe girerken bir teahhiltname vermeleri mec
r buridir. 
r 6 - Mektebe ıfrmek arzuaımda bulwıanlann hüviyyet cüz 

danını, ıttı phadetnameıini, mektep tasdikname veya şahadot
aamelerini, polisce muaaddak hüsnilhal ilmühaberlerini ve dört 

ı adet .aslkalık fotofrafıru iııtidalanna repten Teşrinievvelin bi-
rind gününe kadar Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisalinde ki.in 
-ktep müdürlUJüne müracaatları. 

Tütün Eksper kursu 
Tütün inhisaıı U. Müdürlüğünden 

Ortaköy'de Feriyedeki Tütün Ekııper kursuna kabul edilmek 
için: 
ı -Türk olmak ve (1912-1905) (1328 - 1321) doğumlu bu
lwunak; 
2 - En az orta tahııili eksiksiz bitirmiş olmak; 
3 _ Tam sıhhatli ve bünyesi tütünle iştigale müsait bulunmak 
ve ağır cezaları müstelzim cürümlerden ve muhilli haysiyet 
kabahatlerden dolayı mahkum olmamak laznndır; 
İstekli olanlar bir istida ile Galata'da Tütün inhisarı umum 
müdürlüğüne müracaat ve; 
1 - Nüfus cüzdanı veya tezkereai; 

2 - Mektep şahadetnamesi; 
3 - Nihayet bir senelik çiçek aşısı şahadetnamesi; 

4 - Mahalle veya köyü ihtiyar heyetin polis veya jandarma 
dairelerinden musar' • : hüsnühal şahadetnamesi; 
5 - Dört tane fotoğrau , 
hemen tevdi etmelidirler,. 

Ancak yukardaki şartlan haiz olup ta bu vesikaları ve sai
reyi (23 Ağustos 1930) saat on yediye kadar tevdi edenler ade
jj mürettepten fazla talip zuhurunda yapılacak olan müsabaka 
mtiharuna girebilirler. 

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

Talebenin sıhhi vaziyeti idare hekimleri tarafından tesbit 
edilir. 

Kabul edilen talebe nazari ders günlerinden maada olan 
günlerde muhtelif imalathaneler ve depolar ve fabrikada amele 
gibi çalışır. · 

Talebeye hiç bir ücret verilme:r 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU) vapuru 23.Ağus · 
tos cumartesi l 7de idare rıh
tımından kalkarak Gelibolu 
Lapseki Çanakkale lmroz Bozca 
ıdı ya gidecek ve dönüşte 

Çanakklle Upsekl Gellboluya 
uğrayarak gelecektir. 

Antalya Postası 
(Analarta) npuru 24 Ajtustos 
pazar 11 de Galata rıhtımından 
kalksrak lzmir KUllilk Bodrum 

Rados Fethiye Flnikl Antalyaya 
gidecek n dönllıto mezktır 

iskelelerle birlikte, Andıfli 
Kalkan Dalyan Marmaris Kut
adası Çanakkale Gellbolu'ya 
ujtrayarak gelecektir. 

MOkemmeı bir 
kasık ba§ı 

l ROUSSEL Kasık 
bağo bütün lıp ile· 
mınce azim takdir· 
lerr mazhar olmLlf 
tur. Zira ancık" bu 
b~ ıtt emniyet vt 
rahah tımmt tldt 
edilir. 

liltın kusursuz olarak tatbikini 
temin için 

Yalnız Parlatekl 

lsıanbul tubelttl: 
.., ..... Tu .. ı meydanı• ile. il 

" 1111•111 ....... ; ...... ,., 
Mağuıılarımızı ziyaret veyahut kut. 

. nınuzu bildirmek ıOretlle ıipartflnlll 
posla v ... ıa .. tera edhtlL 

f-ıAılloıılıl.L l·Çllllıttl.Lı 1 
uu_..,, • ,. -. .ı , • l.IU--. il. ı ., • 

u SADIKZADE BiRADERLER 1 
VAPURLARI 

K.ARADl~Nlz MUNTAZAM 
VE LÜKS POST ASI 

Dumlu Pınar 
Hporu 24 Pazar 
ağusto1 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, fnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Gireson, Tra
bzon, SOrmene ve Rize ) ls
kelelerlae azimet ve avdet 
edecekür. 

Tafsilat için Sirkecide Mey
menet hanı altında acentalıtına 
mUracaat. Telelon:lstanbul 2134 

= 
Trabzon lüks postası 
S ıh vapuru p 
'- U 24Atustos azar 

gllnü saat 20de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle (Zonguldak, Ine
holu , Gerze, Samsun , Ordu , 
Giresun. Görele, rrabzon, Rize, 

Mupavri,Pazar, Hope)ye azimet ve 
ayni iskelelerle Sürmene, Vakfı· 
kebir, Fatsa ve Ünyeye ugraya
rak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için mahalli 
milracaat: Sirkeci salonu karşı 
sında Mizan Oğlu Han No: 2 
Telefon lı;tanbul 354 

las YC ibra ile) ye gidecektir. 

ATLANTID vapuru 28 ağus
tos perşembe (Napoll, Marsilya, 
ve Cenova) yı gidcektir. 

ITALY.A vapuru 2 eylill salı 
günü ( Sitmar Levanı Ekspres) 
olarak (Pire, Napoli, :\farsilya 
ve Cenova) ya gidecektir. 

Tafsil~t için Galatada merkez 
rıhtım l ı n ılla umumi acante
sine muracaat, Tel: Beyoğ\u 

771 • 772 ve ya Beyoğlunda 

Perapalas altında Natta , ·asyo
nal Tiirkiş turist acenaiye. 
Telefon Beyoğlu 3599 ve ya 
Tokatlıyan kar~ısında beynclmile 
yataklı vagun kumpanyasmn 
Tel: Beyoğlu 2330 ve yahut 
latanbulda Eminönünde lzrnir 
şakağında 8 Numarada acente 
vekiline milracaat. 

Tel. lııtanbul 179 

Doktor 

HAFIZ •CEMAL 
Cuo11dan mudıı günlerde Ofle

dcn ıoııra saat ( 14 • 16 ) da lstan• 
bul Divınyolunda ( 118 ) numero
lu huıust kabinesinde bastalann 
kabul eder. 
Telefon: lstanbul !1389 

lstaa~ul ~imanı sahil sıbhiJe merkezi ~a~ 
ta~i'li~in~en 

Vesaiti nakliye ihtiyacı için 1500 llA l!OOO teneke benzin ka
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur, 

Münakasa günil 1 1 eylül 980 tarihine milssdlf pazartasi ıaat 14 
on dört olarak teıblt edilmiş olduğuıtrlan taliplerin mezktır benzine 

alt ~artnameyi görmek llzre her gün Galatada Kara Mustalapaşa 
sokağında kAin merkezimiz levazım ve mübayaa memurluğuna 

ve münakasaya iştirak edebilmek için de miinakasa ve !halat ka· 
nunu mucibince ihzar edecekleri teklif mektuplarını münakasa 
vaktinden evvel koıniJyona makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri 
llA.n olunur, 

~FOTOGRAF AMATÖRLERİNE 
Tnrklyrde Uk defa olarak Foto Süreyya'nın meccani ama

mil~ıbakasından istifade ediniz.. Tafıilıı için Foto Süreyya 
Beyoğlu ve lııınbul mığızılınna mürıcut ediniz. 

Telefon B. O, 3495, Tel: lstanbul 8289 

istanbul Kız muallim 
l\Iektebi Müdürlüğünden: 

Ana muallimilli ehliyetname imrlbarıları 80 aguaıos 980 cumart11i gilatl yıpı· 
Jac,ııncı.n müracaat ~depltr!ıı o 111!! •t•I dokuııda ın•kttpl• b•lanması ilzımdır 

F eyziati Liseleri mtidiirlüğünden: 
ı - Mezunlyoı lmtlbanluını 1 Byltllde bqlanıcııknr. 

~ - Tali vı iptidai tınıf yolılamalan ile ilk 1ıı .. m mazualyet lmtlban
lanna IS Eylül cum1rteal ginll başlınıcalıtır. Altkaclar talebeni• bu tuth
lerde mektepte b11!11nmılın laıımdır. 

• 

4 - Kayıt muamelesi içla her ğtln ıabah saat ond .. 
• akfam ısat 5 e kadar • Arnavutklly'Onde mektep mUdUrly•· 

i 
tine ve lstanbul'da postahane arkasında Ba&iret Hanındll 
iktisat Anonim Şirketinde Dalrei mabsusaya m0racııa1 

edilmelidir. 

....... • Telefon: lstanbul 2867 - 8 41·M·~··•~r:ı 
ccx::x::x:x).... Teşki!Atı ayrı Kız ve erkek ~ .;...,;......A.-""'~ 

Hayriye lise eri 
Şaraçhana baışında Münir Pa,a korıa§ınd• 

Leyi! ve nehari ana, ilk. orta ve ilse kısımlarını havi tam Jıvrell 
Ttirk liseleridir. Talim hey'etl: en yilk1ek müderri• v< muallim:erden 
mürekkeptir. Saraçhane başındı altmışı mütecaviz oda ve müıcaddll 
vasi salonl&rı havi Münir Paşa konağına nakleylemiştir. Aynco l•anyo 
daireleri ve vui bahçeleri vardır, Mektebin hususi otomobilleri il• 
talebeler her sabah evlerinden alınır ve akşam yine gönderilir. 

Kayıt muameleel ba9lamıtlır 
M:ürıcut edenler her r;ün on buçuktan on altıyı kadardır. Mık· 

tebin Çar91mba'daki ilk kısmı için aynca bir •ubesi olup orada d• 
kayıt başlamıştır, 

,,,.........,,.._,.""',.,._f'-J'..., o::x:x:xx::t::: '-".A.~ ......... ./wl 

•Saray Burnu Parkı..-
Har ıııın icrayı alıenk eden l.tmlerl afağıda yazılı 

Nezih Türk aile musiki heyetlndııı ııyri bugünden idbaren ıldoci 
aabnede methur «8Zeihın '-'--tız Birhan Bey heyeti musföyesldl 
tırennUmsaz olaeaktır. 

Muııannlyeler 

·ı - Hikmet Rlza Hanım 

1 - Mahmure Hanım 

1 - Sımiba Hanım 

4 - Sarvoı Hanım 

5 - Seyyan Hanım 

e - Madam Eftalya 

Muganni ve orkestra heyed 

l - Muallim Nuri Halil !ley 

1 - Gazelhan Numan • 
8 - Kemani Necati • 
6 - Kemani Mustafa • 
il - Banço Şevket • 
e - Piyano Şefik " 
? - Viyolonsel Emin 

Galatasaray Lise Müdürlüğünden: 1 
ı - Yeni talebenin namzet kayit muamelesine başlanıJnıı:~ 

812 muamele 7 eylUle kadar devam edecektir 6 
'l - 1 Eyllilden itibaren eski talobenin kayıtlarını tecdit ve 

eylUI akşamı kayda nihayet verllerek elde edilecek neticeye ~o 
yeni talebenin kat't kabullerine alt muameleye başlanılacaktır- et 

3 - Kaydı tecdit: ilk taksitin tesviyeıile mümkün olablle pı' 
ve tedrisata başlanılmazdan evvel daiml olmıyan talebe ınckt< 
ibate ve IA~ edllmlyecekılr. ıl' 

4 - imtihanlara 1 eyllilde n tedrisata 15 eylülde ba~ı811 

caknr. ııı~ 
5 - l!5 Eylülde yapılacak bir müsabaka ile ve kadronun~ 

1&adesi nl!betlnde tall sınıflarına leyll meccani alınacık ilk ıs 
bu sene meccani alınmıyacaktır. ıı•'' 

6 - Eaki ve yeni talebe ücretlerinden yüzde yirmi ıeı~J 
tabi olanlar istinat ettirdikleri resmi vesaiki ve yeni talc d 

1. · ıdarc ın kardıt olduklarını iddia edenler de mahalli nıec ısı 

mu1&ddak kardeş mazbatasını ibraz etmejic mecburdurlar. d 
Y - Mektebimlzln ilk kısmından bu sene taliye terfi e d 

d bun tar 
mecıcaııt talebenin meccanilik hakkı sakıt olduğun an 0 
tall tahsilini ücretle takibe mali va:iiyetlerl mtL<ait olnııY' 
J~pılacak m•ccaııl müsabakasına iştirak edebilirler. - eeJ4ill 

Mes'ul Müdür: Bürhan 


