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Hakikat• 
1 iraricf siyasetimizde hiç bir deg\Jis, iklik unutmıyalım 11 j olmzyacaktzr. 

Haklı bir davaya acemane 
ınübalağalar karıştırmak 0 d_a
"anm aleyhine neticeler ".enr: 
Efkan umwniyeyi, asıl ~akikaf 
göremez, farzedenler daıma a • 

Hariciye vekilimizin 
çok mühim beyanatı 
Türkiye-Rusya-Italya arasın-

Halk Fırkası tam şeklile münevverı 
lktııat ~lılllmlze v~ } • 1 · f k } 

Çirkin I 

damrlar. . fırkanın 
Bakıyoruz: Yenı d bi 

arkadaılarına gapı- erın ve genç erın ır ası o uyor .. 
lan çirkin bir t~caviJz 

dog· uşu yeni bir hürriy~~~ı. e . · 
• d" Cünu•Un-

yatına cereyan ver 1'. • m 
yet Halk Fırkasının 15.tı~d • 
dan idaresindeki tazyık aı;; 
yeni fırkanın bu memleketefahu 

daki münasebat değişemez .. 
Mealleketi• tem;;;, adam- s. c. Fırkasına intisap eden birçok kimselerin kaydln 
t•rına haksız yer• t•arruıı maatteessüf ilan edilen prensipler hilafına sıkı bir sur 

etmek çirkin olduğu te dikkat edflmediX-i, siyasi hüviyetleri şüpheli gxru··ı 
h .. · et ve re dutsuz bir umy .. içinde bulunduğumuz umumt slyast 

lıad•r da a11ıptır. & v 
bilen bfr kısım adamların araya karıştıkları görillüyo . -· den bahsedıliyor. Bu 

. 
getırecegın kkülünU 
arada yeni fırkanın teşe 

. b'r on temmuza benzeı-en· 
yeruı "d 
!er de oluyor! .. Doğrusu ıçın e 

vaziyet nedir? 

Tllrlı-Rus siya 
setini değiştir 
mek için dlln
gada birdeği-

Son poıta p•etesi dü;ı "İktı&at 

!::ıa:~ 0=~.na••1 
z<ngin oldu?., Belediye intihabının behemehal C. H. Fırkasının mutlak ekseri 

=:,J.u' ao:-:;;~: tile neticeleneceği ve fırka teşkilatı haricinde şimdiye kadar ka 
bu yazıda Alpullı b 1 '' k •• } ' ' 
teker fabdkas mış u unan vatanperver tur munevver ve genç ennın de teş 
:~n-ı::, lata girerek faal birer vaziyet almakta bulundukları görülmekted 

ıYa adığımız hadiseleın: .ru~un~ 
ş . . bu kadar degıştırebıl ve rengım . 

mek için çok bUyük cesaret ı&-
ter! 

Niçin unutuluyor ki, ye~ f~
kanm doğuşunu ve onun ınki-

d · enler· bu-liafını en ziya e ıstey • 
gün iktidar mevkiinde bulunan 
Cümhuriyet Halit Fırkasınm u-

. . lan ' · "zı' clir bu fır· rnumi rcısı o '"'"'" . . t ,. 

şiklik olması 
lazımdır 

karun umunlı reisliğını vekiil~ 
ten yapan ts~~e!:ı~~~... Irandan hududun 
~e rı:ı. ileu7~:~\tmek fikri, kat'! tashihini lıtlgoruz 
! ır a . lü idi ·Bundan bet 

hır zaruretın mahsu ırtlc:at bir is-
altı sene evvel Şarır:a h Salt iayanı. Dav•I •dllmedltJlml:z Avrupa 
Y~. kopmuştu. ş Y ıJmak istidadı- blrll(/lle alAlı.adar detfll/z.. 
but\in memlekete yay . 

1 
d teşet· 

1>1 gösteriyordu. ~iki~ e'ıe~htarla- Hariciye Vekili Tevfik Rüır 
tüt baıladı. cu:1'uı:':.•fta •kımıldan- tli Bey Ankarada kendisini ziya 1.,11flk Rilıtü Bey 
n tarafından er rlhte Cüm· "T ajansı mu- ı 
ınalar hissedildi. O ta 8 hükil· ret . eden. . ~~· . • Harici siyasetimiz, muahede 
huriyet Halk Fırk••1 namını Fethi hainne atıdeki muhım beyanat lerimizdir Bütün dıinyaya kar . . f de bu unan • . 
~etın rı.yase.;~. Yerine İsmet Pa· ta bulunmuştur· . şı dürüst ve vazıh açık bir si-
tae~e~e;dı ç;:mlı~ketin iıtikl~li mev- - Ye~ m~alif f~~ı:ın1 re- yaset. Bu muahedelerin her 
•uba~stıi. Milli mucadeledeki fc~a- · isi Fethi Beyın hancı ~ıyas;. birine göre harici siyasetimi
kSrlıklar, a•keri mu•~:f"ı:"·'?~.~~- timiz sahasında herh~gı . 1,r zin esas hatları ne olduğu ve 
llıeınJekete tam ve k;':iı si ı niha- değişikliğe mahal gonnediğı muhtelif devletlerle olan müna
!alt ~·~· L~~:,.::;ua ;a;ıl;n bütün hakkındaki beyanat~ddanf pedk sebatımız vazıh surette görüle-
he kın 1 ap tan maholabllirdl. mutmain oldum. Bu bır e a a bilir are et er top . . · h · i • • 

"H. · et Jıir muhitte nekadar ha teyıt edıyor kı anc sıya- Muahedelerimizi elinde bu-
lbtilata~r;:;pa;sa yapsın. her ~e~ setimiz Gazi Hz. tara~ından te.s lunduran herhangi bir kimse, 
tazyik v~ • • • !!."'itik3eından ·~- bit edilmiş olup hakıkaten mıl Türkiyenin şu veya bu mesele-
dir!,. Bir memleketin i~a! ve d•;: li bir siyasettir. deki vaziyetini ve beynelmilel 

• meselclerını mıınhasıran B J"t b" leyh de· 
Y

35
• · b düsturların ve u ve u ve ınaena siyaset sahasında şu veya . . z sanılan azı . . k "h . im 'ya- . fı~me . aviyesinden gören ıdea· ğişme ı tıyacı 0 ıyan sı bu vaziyette hattı hareketı ne 

l .•ıdelerı~ 1' d .. şünebilirler. Fakat set dalına ayni surette kalacak- ' 
ıştler boy e u ·· .. n (Devamı altıncı. sahifede) 
alayişten ve şuna buna h~ş goru · tır. 
"'•kten ziyade memleketın hayatı-
na merbut, realist devlet adamları 
b!>yJc hatalara düşmetler. 

kak k. devletin bu· 
Şurası muha ı, . ı 

·· - · "b . 0 tarıhte a ı· 

at Velıill Vaki Halk Fırkaıı intihap huır· 
Beyle ortak oldu- 1 ki d kt ·· iu ve ima bir aa ı arı.na nam etm~ e ve .ıı~-
manda bu ortalılı terilecek namzetlenn teıbıtile 
dolaynile mUhic meHul olmaktadır. Fakat fır 
ıaervet yaptıfı ya ka, timdiye kadar bütün intihap 
ulmalrta idi. Dii !arda olduğu gibi bu intihapta 
Hayri Beyden b da namzetlerini en son gün ilan 
mesele bakkrnd edecektir. Kadınlardan gösteri-
ıu pyanı dikkat lecek namzet miktan da henüz 
mektubu aldık. Şakır Sey muayyen olmamakla berabeı' ıu 
Mektubu aynen neıındiyoruz.: reti kat'iyyede azami beti geçmi 
beri8:'!'!.::: vgueütesi _bir ••~i:::;~1;1 yecektir. Yalnız gösterilecek ka 

,..... em easıave I d' bi .. N k' bulundufum Alpullu Şeker irketini dın namzet er e nnın a ıye 
tiddetle aliikadar edecek bir silailei H. olduğu muhakkaktır. Za
mekallt neıretmekte ve bu nc,riyata man yaklaımakta olduğu için 
devam edeceğini de mekamı tehditte fırkanın bütün tubeleri faaliyete 
ilAve eylemektedir. Bu ne9riyata aşa- k k d" k J 
~ıda sırasr ile vereceğim cevapların geçe•e en ı mınta a an na-
ga.ıeteniz sütunlarına dercini teves- mına gösterilecek namzetler 
aut buyrulmasını rica ederim. hakkında tetkikat yapmaktadır-

Bundan on beş gün kadar evvel )ar. fırka katibi umumisi Saf
Sonposta r_n~har~irl~rinden İhsan B. fet B. de dün y alovadan şehri-
namında hırı benı zıyaret ederek ale- . . ·ı 
yhimde neşrolunmak üzre mufassal mıze gelm19 ve fırka Vl ayet 
bir dosya mevcut olduğunu ve bun- merkezinde meşgul olmu§tur. 
lan neşre başlamaıdan evvel fikrimi Son günlerde fırkaya karşı bil
sormak istediğini söyledi. Bu dosya yük bir tehalük gösterilmeğe 
muhteviyatının nel rd n ibaret oldu- b 1 • di k d f 
ğunu sordum. Halcoyı. ve Vekayie aş amış ~_e. ıım . y~ a ar ır-
serapa mugayır mufleriyat ve tasni- ka tetekkülü harıcınde kalmış 
attan mürekkep olduğunu öğrenince münevver gençler de karşı fır
kendlsine la71m gelen izahatı vormek kanın teessüsü üzerine Halk Fır 
(Devamı altıncı sahifede ) kasma girmeğe ba,lamıılardır .. 

Anadolu ya .. 

Yüz muallim şark ve 
garp vilayetlerimize gun kazandıgı ıtı ar. . · d. 

nan fevkalade tedbirlerin ~etı~.esı ~r. 
lfer halde İsm•t Paş~ gibı Turk ~=: 

h naklediliyor 

Binaenaleyh önümüzdeki beledi 
ye intihabım Halk Fırka11nın 
kahir bir ekseriyetle temin ede
ceği 9üphesizdir. Eylôlün birin
ci günü intihap cetvelleri ası
lacak ve bir hafta asılı kalacak 
tır. Bu müddet zarfında fayet 

tiki ·ı· . çetin mucadelelerle 
a ının, ne danların· 

•anıldığını gerek harp me~ 
1 

. de 
da ve gerek &iyaset cep e enn 
bizzat tecrübe etmiş ve duymıı.t ~ 
lan bir devlet adamı elbett~. 1 bi~te bir facıaya meydan veremez. 1• k 
lıtiklal Mahkemelerinin teşkılı, Ta : 
ririsükOn Kanununun tatbikı, ;n nı· 
hayet memlekette muvakk~t ır. ·~-

. , . f k sıstemının tnan ıçın tek bır ır a . 
kabulü böyle müstesna ve vahı~ )va
ziyetlerde alınan fevkalfide tedbır er
den idi. 

ij: ANKARA, 23 (Telefonla) -
Maarif Vekftleti orta tedrisat u 

·~ mum müdüıii Cevat Bey, Yalo
~, vaya gitmiitİr. Cevat Bey bu 
•. seneki orta mektep mualim ta· 
l yinlerine ait kadroyu birlikte gö 

tünnüştür. Bu kadroda 100 U 
~ mütecaviz muallimin garbf ve 

' şarki Anadoluya nakilleri ıırapıl ... 

' 

mıştır. Birçok kıymetli mual-
limler, Anadoluya gönderilmek 
tedir. Bilhassa Sivasa Avrupa 

Karşı taraf ne gapıgo 
Şehir meclisi intihabına na 
zet seçmek için dün bir komi 
yon teşkil ettiler; miting goh 
Yeni fırkaya mllracaat edenlerden çoğ 
tavsiye mektubu islemek için geliyorlar 
mış; Fethi Beyden bazı dairelere t11vsi11 

mektupları gelmeğe başladı •. 

S. C. fırkası ld•re heyeti 
Serbest Cümhuriyet Fırkası 

dün öğleden sonra Nazlıhan
daki merkez binasında meşgul 
olmu,1tur. Saat onbeşte Fırka 
idare heyeti içtima etmiş ve 
milzakerat iki saat sünnUştür. 

Fırka erkanı bu içtima hak
kında gazetecilere karşı ketuıni 
yeti tercih etmişlerdir. 

Dünkü iı;timaa Reislcümhur 
Hz. nin hemşireleri Makbule H. 
da iştirak etmiştir, 

dUnkil trtlnıartıuı so11ra .. 

Hatırlardadır ki. memlc~ette a~- da tahsillenni ikmal etmiş mu-
tık İstiklal mahkemelerinin ışlemesı-

1 d ı an allimler bir heyet halinde gönde ne lüzum kalmadığı hisso un uj!': 1 • b t d tJıtlıtJı re11lmlerden - · 
de, bu fevkalade adalet mah~e~c ~- ,AtJrıdald •ıllıyanın ati ırıp a ,,.ete : rilecektir. Sivas lıse müdülüğü 
•inin faaliyetine nihayet verılmış~ı.. Halis (1) in emrlnd•kl bir .. ne Sorbon mezunu bir genç ta-
Geçen aenCnin mart ayınd~ !a~ı~ı d • k y· dilm · ti 

BStikün.K•nunununmuddetıbıtınışti. Irana cevabımızı ver 1 •• ıne ış r. • 
C. H. Fırkası limuml Kllibl 

Saffet Bey 

Dün de fırkaya yeniden hiç 

1 

bir meb'us girmemiştir. Maa
mafih kayıt başıamı,tır. Mühim 
olmryan bir iki kişi kayit için 
müracaat etmiştir. Sabık Ka-

kil p Mecliste yaptığı be- l l 
l'.~~ndaa~t'kbukanununtecdidin_e • • 'A • • Mektepler bir. ~.tira~v.:.kioluraa~ıkımüd 
hı..zu'? .kalmadığını.ve m1:m1·~~~;~::,i A "' dag"' ındakI gayrı tabii Vazıyetı •• b k detı uç gun ~aha temdıt ol:u~a-
zıyetinın normal bı~. bal g .; L'\..grı . . masa a ası cak ve Eylulün onundan ıtıba-l<iyle . ti E~er bugun ımet aşa ı k ht d 
ycııi ~:ta;,,n doğuşunu güleryüzle iza e etJJle l ıyaCJil ayız.. _ r~ de intihap heyetlerinin tet· 
ltar§ılıyor ve samimi bir muhalefet 6'i inci hafılanın kılıne ba,lanacaktır. Buna naza 
f !fakı et te- b'lf"I · "h k · ırkası oıarak ona muva Y. • • • t minatı ve notamızın esasları bl i lllkl I ran ı u ıntı ap anca ayın yır 
menni edi/orsa; bunun. sebebı Bat· lngİIİZ ıefırlDID e r nC •r misinde ba,lıyacaktır. Halk 
"•kil P soıı gunlerde yapı- M'lJ' t) lecekti b" . . k . d k aşanın h KAPLICA 23 ( ı ıye - r. 67 inci hafta ınncıliklerini Fır ası namutlerı e anca o 
lan hürriyet edebiyatının avaaına ' ·· t 1 ANKARA 23 (H M ) ·· ·ı ed'I ' ) k 
kapılması değildir. Bilakis memleket hana cevabımız dun gece e ~- • · · - sırasile yazıyoruz: gun ı an ı mı9 o aca tır. 
ahvalinin, ikinci bir fırkanın t~ rafla Memduh Şevket Beye bıl- İranda çıktığı haber verilen 1 - lstanbul Erkek li esin- Bazı kimıelerin Halk Fırka-
§ekkülüne mani olmıyacak .. her nevı dil" eli Memduh Şevket Bey ihtil!lde buraya gelen maluma- den 219 Halit Vasıl B. 

1 ak ır t f h ş· sından ayrıldıg· ı hakkında bir •i,r-ıaı hürriyetlere müıı:ıı~ 0
• ac . .. · ·'n) İran Hariciye ne ta göre sa an ve ıraz tara- . . 2 - Galata~araydan N. Muh-

derecede kemale geldiğını gormeaı bugu~ ( du d. decek fında hükfunete karşı eskiden B takım maksatlarla işaa edilen 
Ve bı.lmeaidir. Onun içın· yenı fırka- zaretıne cevabımızı tev 1 e · · K" • • · tar · · · haberlen'n de aslı yoktur 
nın doğutu. bu nokta! nazar~~n tir. • ı~an etmış ~.lan ,.aş~arı aşire- 3 - Galatasaraydan 1116 S. · 
Cümhurıyet Halk Fırkası idaresının H"k"metimiz bu cevabı no- t.nde daha şumullil bır hareket Na~il B. Diğer taraftan Serbest Cüm· 
bir muvaffakıycti sayılabilir. Biz e- u ~ kta' nazarmıızda ıs- uyanmış olmasından mümbais- 4 _ Erenköy kız lisesinden huriyet Fırkasına İntisap eden 
miniz ~i. c.ümhuriyct Halk Fırka; tada es no h~h. h d t teklifi- tir. Fransızlar Suriye budu- 14 Nime Muhtar H. birçok kimselerin kaydına ma-
sının ıda.-sıne ve bınaenalevh mes - rar ederek tas 1 1 U u .. . . f d'kk edil d' · 
uliyetlerine iştirak etmiş oİan yeni . . "ki memleketin menafiıne dunda emnıyet tertıbatı almağa S - Kadıköy Orta Mektep- atteessü ı at me ığı ve 
fırkanın erk&nı; meseleyi başka su- mızın/k olduğunu f;ıah etmek- devam etmektedirler. Şahin o- - ten 8 inci sımltan •. Hasan siyasi hüviyetleri bozuk, aeciye.-
rette m!italea etmyorlar. Ve İsmet Pa m~adı t işini sür'atle halletmek ğullarından birisini tevkif ede- Muhiddin B. leri şüpheli bir kısım müateha. 
fa HUkCuneti tarafından alıfnank fl~vd· te u. uoldug· unu Ağndağmda- rek dahil şehirlerden birisinde Müsabakayı kazananlar ida- sa adamlann da yeni fırka aza. 
kal' ~ tcdbı'rlcrle gene ev a a c zarun ' "k b · ı d" h · " k ka t ki ·· ··ı ek ~ ' •· b' · ka- ki skeri vaziyetimizin meş- ı amete mec ur etmış er ır. re anem1Ze ugrayara mevut •ı aruına rış ı arı goru m 
zarur le de, dogduğunu ızım j a · . 1 'li f' · · t • t mükafatlannı aldırabilirler, tedir. Bittabi, yeni fırkayi te-dar hıliyorlar Çünkü onlann h~fız~- ru, müdafaa tedbırlen al- ngı z se ırının . e~ına r 
!arın?' hm de zek81a'!":'n kuvvcti·,maktan ibaret bulunduğu.nu a- KA~LIC~ •. 2~.~ıllıy~t~ _ 68 inci hsıfta sis eden Fethi Beyin arzusu ve 
ne t d d Bızım bu mev- · ı b"ld k t ] ef hukum t nı t 68 · · h ft ._ şl d G vazettiği diıiplin hilafına cere-1 ıma :nı ~'.' ~r'. .. . ık dostane Jısan a ı ınne - ngı ız s ırı . e.ı n • ıncı a a ... a a ı. azete- d bi b h 

1 
d"kk . 

1 zua tema. edışımızın sebebı • bıle- ç '. ran hududundakı harekatımızı mizde bir hafta ;,arfında çıkaı:ak yan e e l~n u a 1 .. atı ce • 
tek veya lı miverek lı3kikatten u- tedır. . . 1 k k' b I d betmektedır Onun ıçın yeni 
zakla 1 d d ı A' dag"ının hududumuz dahı bır zaruret o ara a u e ece- haberlerin en mülıimmini seçip ; . . 
b. şmış c .nara mey an a o an grı . . . b k t .. 1 .. h k 

0 
.. nu··mu··. dek' cumart~· akşa • aza kaydedılırken bıraz daha ır hakkı ve hakikaıı sadece hatırlat- 1. alınmasına mukabil cenupta gını, zaten aş a uru a~e. e- z ı voı mı .. t ._.__ b 

1 
k 

1 
.. 

ınaktır. ın~ 1 k İrana arazi veril- te imkan olmadığını Hancıye na kadar müsabaka memurlufu mu eya....,. u unma uzumu 
tavızat o ara . . .. . . . · 

s;1;;:~';" mesi yakında Tahranda yörüşü Vekılı Beye soylemıştır. rıa ııöndenlmca• (Devamı 1tltıncı. sahifede) 

dınlar Birliği reisi Nezihe Mu- G•;ıl H;ı.ni11 hemflnl•rl 
hiddirı H. da dün bir aralık fır- !Uakbule Hanımın dtln 
kada göriinmüstür. Ağaoğlu aldırdı(Jımız bir rrsml 
Ahmet B. dün fırkaya uğrama-
mıştır. lzere bekliyorlardı. Ve bazı dev 

Fırka binası koridorlannı dol irde Fethi Beyin imzaemı tqı 
duran kadın, erkek bir çokları yan tavsiyeler görünmeğe be•· 
Ff"th; Bevden tavsiye almak ü- (Devamı ikinci sahiftıde) 

Yeni/ırka 

- Hayat ııcuzlıyarvk, para bollana<·ak, rı·rglltr kal
kacak, h•rlles hilr, .~erbtsl fer/ha ı•e fahur ya~ıgarak .. 
- All1th hayra tebdil tisin .. Anıma b11 ruyaları ha· 
naped~ otııran rleall, koltukta oturanlar giJrUrler ... 



o: f4 

amit~I 
il ;ı tıratı.. "'"@MI~:~~ ... -~ ... 

(TercUme ve iktibas 
ha~tkı mahfuzdur.) 

MILLJtET ı"A7.AR. AGUSlOS 

f:tij;--~ 
Jran'ın bir tebliğı 

HARiCi HABERLER .• 
Hindistanda yeni bir vaziyet 

.J'\ektupçuluktan Şeyhül· 
islam lığa çıkan adam f •• 

Gandhi Ingilizlerle itilafa yanaşıyor mu'? 

istiklal! 1 Ecnebi matbuat. 1 Almanuada 

işsizler lspanyada vaziyet 

iki hükumet münasebatı 
mahiyetini muhafaza 

dost 
ediyor 

MOSKOVA, 23 (A.A.) - şayiaların asılsız olduğun 
Moskovadaki İran sefareti ga- dirmekte ve Kürt hadises 
zetelere gönderdiği bir tebliğ-_ r~n hükmetinin Türk H .. 
de Türk krtaatının İran arazi- ~ı~e müzaheret gösterdi· 

~eylıii lislllnıa n içi11 Yıldıza gel iı) 
~·iderkerı kimse selarn vermezdi( .. 

Neden verilemedi
ğini !'oru yor Mali müşkilat var, 

alınan tedbirler zayıf .. 
İş ve sipariş 

verilecek .. 

sini istila eyledı·g·ı· v T .. k" ıki memleket arasındaki e ur ıye b d h" . se atın ostane ma ıyetı 

Hindistan vekayii kaç aydan 

tarafından İrana tehditkar bir hafaza ettiğini ilave eyle 
nota gönderildiği hakkındaki dir. 

beri nazarı dikkati celbedip "Temps" (Tan) gazetesi İs-
Şeyhülislam Efendi saraya tifsarı da verilen jurnalın asıl- duruyordu. Gandh~'nin sakin panyadaki siyasi vaziyeti tahlil ~~RLİN, 23 A.A. -. Alman- Gayri mübadillerin maruzatı 

gcldig-i gu .. nler yolunun üstünde sız oldug-unu göstermi"-ti. Neti muk_ avem.et haerketı ka_ç. aydan!· eden başmakalesinde mali va- ya ışsızlere yardım etmış olmak KAPLICA 23 (M·11· ) · · ' d b h F için bir milyar 500 franklık bir; , • .. ı . ıy~t . -. ler Cemıyeu namrna İsme 
tesadüf edenler bile selam ver- ceyi bu suretle arzettim. Ser- ben kendin en a sett~ny~r. a ı ziyetin müşkilatından buna kar· sipari" yapacaktır Bu suretle İs~nbul me usu Huseyın, ıkıncı şaya maruzatta bulunmağ 
mek mecburiyetinde kalmamak best brakılmalan irade buyrul- kat so.n zaı_n.an. ıa.rda .H. ındıstan-, şı alman tedbirlerin müessir ol- " · reıs C l'l B 1 G · ·· d.l di 

d 
kl k 220 bin işsize iş verilmiş olacak e a ey er ayn mua ı ler. 

i~in ya başlarım çevirirler, ya du.Bilahare işittiğime göre Mu. da bır egışı 1 goze çarpı- -ı madığını ilave ederek maliye 
yollarını değiştirirlerdi. Şey- 1 sa Kazım Efendi Meşrutiyet! yor. . . . . . . 1 nazırının bu yüzden istifa etti- tır. Recep B. geliyor Teehhüre mevda 
hill;sıama selam vennis olmak, devrinde Şeyhislam iken mecli' Hındıstan ışlen ıçın sonba- ğini ve Berenguer kabinesinin Yeni hükmet fırkaaı . 1 KAPLICA, 23 (Hususi) _ ~ 
hele onunla birkaç keli~e teati si vükelada bu vakayı arkada~- harda Londra?~ toplana:ak o-• işi zor olduğunu izah ettikten BERLİN, 22 A. A. - Yenı· Nafia vekili Recep B. bugün verilmiyecek 
etmek h"!rhan~i bir kimse için larma hikaye ve hakkında gös lan konfe.rans ~çı.n.ha~ı~lıga ba~ sonra makalesine şu suretle ni- hükumet fırkası muhafazakar, / !stanbula haraket etti. Ankara 22 - Maliye ve 
şüpheyi ve hatta tehlikeyi da- terdiğim hüsnü muan:ıeleden ~o landı. Hınt. n:ıllıcıle~ı:ıı? de bu h.al'.et veriyor: "Dikta~ör idare~ ~alkçı ve iktısat fı:k~~arının jn-'. Recep B. dıin gece şehrimize tindeki vergi temyiz komis 
vet edebilirdi. ~eyhülislam E- layı beyanı m~mnunıyet etmış konferansa ışt'.raklen ıcın çalı- 1 sının h~talarma atfedılen malı tıhabat hakkmdakı muşterek da ' gelmiştir. larma gelen evrakın tee 
fendi saraya gelince doğru Çit- imiş. şılıyor.. Ha~:sane~c. ?ul~n ! ~uhran. ı~tih~batr yaptırıp ı;ti_l- vetine icabet etmiştir. . 1 Hüseyin Cahit B. u~adığı yapılan tetkikat 
kri i<ünün yanındaki bir odaya (Bitmedi) ı ~andh~ .vl! dıger mıllıc'.. reısleı • lı .. m.eclıs~ serıan toplama~ ıç~ ,B1:RLİN, 23 A.A .. - Nı_mres KAPLICA, 23 (Hususi) _ cesınde anlasrlrnıştır. 

g
ider taı aft şahaneden emir ol -- ıle İngılızler arasında muzakera hukumetın nazarında katı bır mı bır membadan verılen bır teb B 1 tt·· . C h' B Bunun için yeni bir k ' K S Fırk .. ·1d· d 1·1 1 b·1· B k . b h ı·- . uraya ge en useyın a ıt . . ınayınca kimse yanına uğra ar J a ta gınşı ı. e ı o a ı ır. u abıl u ran- ıgde mareşal Hındenburgun b .. B k·ı t · p H yon teşkıl olunmuştur. Yen 

H
. d" 1. · 1 ı b"" ·· 1 k · · · d h f 1 • • • ugun aşve ı ~met aşa z . maz bir müddet oturduktan -• ın •<;tan va ısı namına ar utun mem e etın ıtıma ınr mu a azaı<ar ıktısat fırkalarına . . . . · mısyon vazifesine baslanı 

' G dh. ·ı d .. h . ' 1 b. h··k' l ·ıı . "h b . . . . 1 nı zıyarct etmıştır . 
son a mabeyinci veya müsahip- (Başı birinci sahifede) an ı ı e .cerı;yan e en muz~- •. aız mes u '.r. u umet e mı e ıntı ~ ~tta kend~ ısmını kulla.n- . . . Vergi temyizi hakkrnda 
!erden biri gelerek selamr şaha-

1 
N 

1 
h d F 

1 
. B keratın netıcesı hakl;mıla ven- .ın kuvvetlennı toplamaktan mak ıçın mezunıyet vermemış ı Gazıaymtap valısı evrak bundan sonra günü g 

1
ey· teblig- eder eg'er ay ba<;t . 1amı~~~- akz ı :ın. a \et 1k1 . :y len mallimat göre Gandhi dem:ş başka suretle halledilemez. olduğu beyan edilmektedir. ANKARA, 23 (Milliyet)- ne muameleye konulacak 

ı • • ı e goruşme tav~ıye a m'.I ıcın . . G · · rr-· · · . 
sc maaş namile muntazaman sıra beklenm~ktedir. · ki: _ . . . ı . ~un~nla beraber ispanyada- . . . . . -::-- - .azıayıntap. va 

1 ıgıne tayın e- bır t~ehhüre m"vdan veril 
verilen ihsanı şahanevi alır ve y · f k lid · -

1 
- Eg~r Hındıstana tam bır ' kı sıyası hoşnutsuzluk karşısın- kılıselenn vazı yetme taalluk e- dıleıı sabık Jandarma kumanda- cektır. 

. enı ır a en gazetecı ere · ·ı ı·ı ·ı · h ı·f nı vekili Nazmi Bey bugün m 
taam ederek giderdi. Fetva E- b·yanatta buhınamıyaca , mı ı~tı < a ven m<!sı~e mu ~ ı 0 - - da şunu da saklamamalı ki yapı' diyordu. "Times" gazetesi baş- . . . . . .a- Transit muafiyeti 
~;nı· Rumeli ve Anadolu Ka- :: 

1 
. . B - g . lan ahrar ve mu11:ıfazakarlar·n lacak tecrübe bazı tehlikeleri makalesinde bundan bahsede- hallı n:ıem~yetıne gıtmıştıı. ı Ankara 22 _ Hol~n 

au • ısoy emıştır una ragmcn yem · . .. · _, ·· 1 •• t M ı h d k' · u z~skerleri ve Sadaret müste· f k · .. . . fk' 
1 

ıtırazr yuzun·ı''' bugun <l1 n- ihtiva etmektedir. Hala iyi tes- rek meseleyi şöyle anlatıyor: umaı ey ıan a:m~ e~ anı ta- Hindistana gönderilen ve 
ır anrn murevvıcı e :ırr o an T 1 1,, .. · ,,.· • . . . . . . · rafından teşyı edılmıştır 

şarlan da bu suretle eyyamı 1 gazete mümesdlleri kend;sile u g~ ız ame e u "':,m __ , .ıu!ltı ra-1 bıt ed'.~meı;ıı~ o:r takım yem '"Misyonerlerin diğer faaliyet . . leketimizden transit olarak 
matısusada getip .......... 1arını a- .. dd t .. .. .. 1 d. p~mıyorasa bun· tasııh etsın ... temayullerın ıntıhabat sahasın- sahalarında oldug· u gibi cenubi Bdedıye azalıkları çen tayycırelerin yedek ak 

··--. zun mu e gorusmus er ır. 0 . - f ıı·· ·· · • ah b. 'd · lırlardı. F th" B d" • 
7 

ıger tara tan ııtı.ın sıyası m ı da nasıl ır şı detle kuvvetılene Hindistanda da muhtelif hıris- ANKARA, 23 M1Iliyet) - na da transit mu~fiyet kan 
e ı . ne ıyor.. l , ı h kk d ' f ·1· 1 k . . . d.d k" h u Sultan Hamit devrinin en Feth" B b" h · · · rnm ar a ın a umumı a 1 an ce lerını şım 1 en ımse ta - tiyan teşkildtı bir zaman faali- Ankara Belediye azalığına Ce- tatbik edilecektir Ancak ın 

kuvvetlı· ve nüfuzlu Şeyhislam- k dı : t~r k~u arrınmıze edilir edilmez lı~n de ~akin m!ı- min edemez. Eski fırkaların ba- yette ve muvafık olmryan bir 1 beli bereket meb'usu Naci paşa- leketimizde benzi~ inhisara 

1 
ısaca emış ır ı. I ka t h k t. "h t · ı · be h.. · ların<'an biri Cemalettin Efen- Si .. 

1
. k b" veme are e •ne 111 aye ve- zı reıs erın yanatı ve teza u- rekabette bulunuyorlardı. Bu mn refıkası Makbule Hanımın 1 oldug-u icin bu tayyarelorin 

- ze soy ıyece ır şey -· k d. f ı bil ı ld - ·· · · ~ <li oldu~una süphe yoktur Da-ı kt t t b .. t 1 dk l rmegı en ı tara tar arıma - ratından an aşı ıgına gore ın- fenahgm önüne geçmek için 1 Halk Fırkası tarafından namzet zinlerinden de resim almaca 
• • · yo ur. ı; e ugun op an T • d" , -· k. f hm" d.l · k 1 ·· · · 

ha 
me"i"'-" mektuncusu iken ke B led" ' 

1 
. . 1 ıre~egım.,, ışa ı ta ın e ı emıyece su- Romen katolikler miıstesna ol- gosterılmesı kuvvetle muhte- Tütünlerimizin piyasall 

,,.•- .,,. e ıye azası namı>:et erını tes- M·ıı· · · ı d N h • d · 1 kk.'l't · · 1 · ndini padi·~"'a tanıtmag-a ve te- b" k .. be . . 1 ı ıcı reıs er en e ru ya rette enn o an teşe u a ı nı- mak üzre muhtelif kiliselerden meldır. stanbul namzetlerı ara yüksAliyor 
ıı-• ıt etme uzere mm rıyase- d · d"" ı ı f d · h · · d ııl. ı - d d N · R · -•ıeccühü şahaneyı· kazanmag-a . d H da N . . w 

1 1 
aır un gc en te gra ta em 

1
· ayetı emır e nas o acagını her biri için ayrı birer faaliyet sın a a akı ye ve ana Sanı MUGLA 22 A A _ M 

tım e ay r, urı, şaır le ı- k' k" · t'd'~l --' p l~ y H ı · · k ' · · muvaffak olmuş olan Cemalet met Emin, Tahsin Bevlerden yor 1 : • ımse ıs 1 "" ""'emez. ar "- sahası tahsisi kabul edilmiştir. a~er anım arın ısmı geçme - ta tütün piyasası 197 kuruşa 
t'n Efendi melttupçuluktan Şeyi U kk b" .. . "k ALLAHABAT, 22 (A. A.) - mentonun toplanması her hal- "T" "b d b tedır. mıstır. Milas mıntakasmda 
-'ı·sıa·ml•aa ı" ... ika ettig-i ~a.; bu mN re elp. ır. enhcı.ıı;:en ı;_ectı . M. Motilal Nehru kendisini is- de İspanya tarihinde bir bil yük t k.l!mt hes kk und a?- shontra u Afgan sefiri diy.e kadar 700 bin okka tii 
1 ... ... &-""' amzct erımız enuz malum de . bl 1 k d" · d d. .. kt 1 k eş ı a a ın a ıza a vere-

• rıakamı on yedi sene bili fası- ğildir. Bir haftaya kadar belli 1 tıka e ~e eı: ve. en ısın en önum no k" as~ o ~ca ;~ o -~a- rek konferansın b•t hususta bir ANK~R:A, 23 (T~lefonla) - satılmıstrr. Bodrumun kara 
la muhafaza eylemiştir. Meşi- olacaktır ! kong~enın ışl_en .. h~kkında_ tali~ ı;:an - sa. ın e~ı en tator- karar vermesi istendiğini kay- I Afgan sefın konvansıyonelle İs tütünlerinden 100 bin okka 
hat makammm ehemmiyeti ve Muha~rlrimiz Fethi Be e Ya mat ısteyen gonullüler~ atıdeki luk de ~ahı!. old~?'u .. ~.lde - a~- dederek son söz olarak cenubi tanbula hareket etti. y?z on kuruştan satıldı. Cin 
tehlikeıi düşünülünce Cemalet nn gazetesinin fırkanın o~ganı : beyan~tta bulunmuş.tur· tı ~~~elık ;4h~tator~ug~ ~~vlı~ Hindistanda takip edilecek ha- ı İstanhulda otobüs şirketi pıyasa 195 tedir. Alışveri 
tin Efendinin drayet ve maha- olup olmadığını sormuş Fethi ı "Bı~ mahpus _emır. ".erem~z. ettıgı netı~e er an aş~ ~ca ır. reketin İngilterede dahil oldu- ANKARA 23 (Telefonla) - yük bir hararetle devam etnı. 
reti teslim .olunur. Esase~ Su!- B. demiştir ki: ' Mahalh ~ongremn reısıne müra Hindistanda kilıse ğu halde diğer memleketlerde İstanbuuda bir otobüs şirketi tedi.r ... ~u sene vili\yet dahı 
tan Hamldın ahlakına hı.ç bir _ Hic bir gazete "org-ane _ caat edınız,,. Geçen gün İngilterede kilise de nüfusunu gösterecek hıristi- teşkil edileceö-i haber verilmek- dekı tutunler fevkalade nefi 
kims~ Cemaıct:in .Efe_ndi ka- naşiri efkar,. ımız değildir. Bit- İrak kıralı erkanından mürekkep büyük yan ~rliğini dindarane ~ te- tedir. Bu şi;ket 300 otobüs ge Mu~.la ve Fet~iyede piyasan 
dar vfilaf değildi. Mızacı h!ima- tabi bize karşı sempatileri olan ANKARA, 23 (HM.) _Bu bir konferans. ;?plandı. Bu ko.n mennıden çıkararak tam bır va-

1 tiı'teccktir bugun yam acııması beklen 
y~na. göre hareket etmekte hiç gazetelere teşekkür vazifemiz- akşam İrak kıralının senei dev-/ feransın verdıgt. ka~arl~rdan bı~ kar haline getirmeğe doğru bir 1 Ankar~ sebzecileri halde tedir. . 
bır kımse onun kadar kudret ve dir . . "'l(I .. .. bet"l ! k kısmı da Cenubı Hındıstandakı adım olacaktır. Saıt Han Yalovada 
kabiiiyet gösterememiştir. Ma- · . . . . nyeı c~ su ı:ııuı::ase 1 ~ r~ j ANKARA, 23 (Telefonla) - KAPLICA 23 (Milli et) 
k .h f f t k Fethı B, Sıvas trem resmı sefaretmde bır suvare verılmıs- Y4 v • h kl Bugün yangın yerindeki mu- t Iah ' ·· S .Y fi 
am~ meşı a ındikekva mıa amı küşadmda bulunup bulunmrya- tir. b.irl aptıgımız ışte a l kk b ·ı k 1 ran_ mas atguzarı aıt . oldugu nazarı ate a ınınca _ h . . . .. va at se zecı er ve asap arın geldı. Yarın Hariciye Veki 

Cemalettin Efendinin bu kadar\ ~g;ıu so~a~~u arı;ır_ımıze su- ı nelmilel vaziyeti iyi bilir dükkanları emanet tarafından görüşecek. 
uzun müddet Şeyhislamlıkta ta mSuala . e. etmış. mevkidedir. ve kuvvetlı•yı•z.. yıktınlmış,ve kasaplarla sebzeci Konya meb'u~ları fırkata 

1 
.. k . . d d. - u ennıze cevap vere- -

1 
F th. R F mah f"li 1 · h ı b" ki · l<alma an vusu ve ıtıma ı pa ı d" k .. .. .h e ı _ ey, ransız a ı - er yem a ınasına na etmış- kalıyor 

. . k d 1 b. d mem ıyere sozune nı ayet . h bbe · · k b. ı d" E ' ı şahıyı oe a ar sarsı maz ır e • k . . . nın mu a tını azanmış ır er ır. reğlide bulunmakta o 

1 
recede haiz olduğuna en büyük vermMe kuıbteml ışHtır. d" k' zattır. Fethi Beyle beraber Tür / 'i -~ ,J.. h d il Türkiye - Çekoslovak muahe- Konya me'usu Fuat B. in S. 
delildir. R .• ... u ~ ~ 'Y?r hl . kiye siyaseti Paris ve Londra Tayın s n yarn u u arı- desi Fırkasına gireceği şayiası tee 

Bir gün Cemalettin Efendi a-
1 
rt1::c~~ 

1
urH z. m~ ~ı:ıışı- ya teveccüh edecek, Türkiye ile d ki • f h kk d PRAG "'3 A. A. - Türkiye yüt etmemektedir. Dün Yal 

leyhinde Padişaha bir jurnal re :e •
1 

a ~dek. -:ıme en ıbga Paris ve Londra arasındaki an- mtz 8 V8Ztge 8 tn 8 - Çekoslovakya iadei mücrimin dan şehrimize gelen Konya 
verilmifti. Bu jurnalde Musa ~=~ e;~r~tı e 1 yanatta u- laşm~a_zlık _iz~le edil~cektir. . b • k l • ve ~~li müzaheret muahe~e!eri bmıu Refik ve Kazım Hüsn.~ 
Kizmı ve kalender Hasan E- t.,,k k k 

1 
l Turkiyenın ıktısadı terakkı- tr ffl8 8 est.. bugun murahhasımız Hancıye ler bunu tekzip ederek bil 

{ dilerin cı. bi lAnun 1ıs - ru ııe ma sat ar a ve . k 1 k tl · ·· t N Be ı Ç k K b' Ik ı en v-Y s ya ma millete, memlekete büyük hiz- sıne anca ~a.rp !!'eme e en Dünkü posta ile gelen ~o .tarihli! Suriyeden B~dirh~n. Beyin çı~rddı- mus eşan uman y ~ e onya me usla~ın Ha 
devam etmekıte oldukları ve I ll .

1 
S rbes c·· yardım edebilırler. "Time•" gazeteııi şark had11eıı hak- f:ı, İrak Kiırtlerının de İngiltere - murahaslan tarafından ımza e- kasına sarsılmaz bır kanas 

H
''-'-"- -'-yhinde üz-'- met er CTne en e e t um- Y . F k B ı d. t k uah d . d k dil . . . bi d"lm" . b . ......,... ... - m &&eni h . kkü . B em ır anın ursa kında bir bat maka e nqt"e ıyor. n-

1 
ra m e eaın e en en ıçın r ı ıştır. mer ut olduklarım söylemı 

yapıldığı bir tekke şeyhinin de unyet Fır~ası _teşe l ettı .. u te kilib giliz gazcte9İ. Kürt asileri yüzünden madd~ ~ulunmamasın~ fiklyet •.t- Fare akını 1 dir. 
bu üzak ta · ·rak ettiğ. bil fırkanın, mılletın, memleketın Ş . . Türk-İran münaaebatmın karıttığmı tilderıru yazarak 1raktaki Klirtlenn F . b" k .. If! or.ı:.nı: ühim 1deh bütün ihtiyaçlarım düşüneceği BURSA, 23 . (Mıllıyet) - yumakla aöte batladıktan oonra ev- vaziyetine geçiyor ve lngiltcrenin Çanakkale, 21 - Burhaniye ecı ır tayyare azaaı 
dın~~ . m ve v:e refaha ulaştıracağı kanaatile Serbest Cümhunyet fırkası Mu vclce çapulculuk malı:aadile Kürtlerin Türkiye, İra'.' ve _İra~ki Kürtleri taraflarında olduğu gibi bu ha- PRAG, 23 (A. A. ) -:-' 

ı fCtlı ıdi. Şeybialimm yalısında Ali F- th. B f d" 
1 

danya teşkilatına baclamak üze budu,...) yaptıkları akınlardan dolayı toplayacak bir milli Kurt cereyanı al" t !alarmda d f 1 tti .. r _ nakliye taya>yresi Fglau cı'V 
lanmak, 

Pad" h al h" ve e t eye en ıye o an ~ da uh b .. d t' k r . besi d·-· v ı ar a are er .e . 
top tp ey ıne bll .. nk. . d d 1 ·ı . . redir. Halk Fırkasının sabık iki hl..ı.dmet arasın .m a ·~~t ce- vucu e g•.ırı:ne eme.ını e ıgı . . B f l (10-15-20) da yere düşınüstür. 12 kişt 
konuşulmak derhal hatıra fet- TY rtıma ım o ayısı e ıntt- . . . reyan edene de bu yüzden munaae- hakkındaki rıvayetlerı, ve Lawrence mıştır. u are er .. .k. ki . • • e 

hal' lele . . · · sap ettim. İki fırka yekdiğe- mutemetlennden Hacı Vasfı B. batı ciddi bir hal almadığını, fakat in o havalide bulunduğuna dair ahi- santim boyundadır. muş ve 
1 1 şı agır surett 

va ve.. , ~se nnı getıı_-ır- rinin düşmanı değil kardeşidir. şubeyi küşat etmek için telgraf- geçe1;. haziranda iki Kllrt mülteci re- ren Alman gazeteleri tarafından vaki Kavun karpuz ve buğday ralanmıştır. • 

1 
dı:. H.~ar cıd~e.n tellfa dilt- Biribirlerinin hatal~rını görür- la Fethi Beye milraccat etti. 0- isin hududa gelere~ bir kaç yli~ a~- olan neş_riya~ı tek~i~ ediyor. "Time~" tarlalarına'. epey zararlar vermiş Buzlar arasında ölü 
muştu. Ancak ışm. dagdagalan l t h'h d 1 h d f cak nahiye mutemetlerinden ba mm baıpna geçmesı bu hareketın su- 1 İranm şunalı garbısınde bulunan Kur t' B k ·ı f . til' OSLO 23 AA N eÇ tlır.lmaamı: da arzu etmiyordu. er ve as 1 e er .erse • e e e . f k . ~ rüun yağma etmek için olmadığım tlerin kuvvetli olmaları ha sebile Tür- ır. ayramıç aza~ e are ıs a ' · · - orv F 
Böyle bir jurnal başka birisi a- daha çabuk vas:ı oluruz. ~ugün zıları ~ ye~ı ır aya gırmeıı;e gösterdiğini yazarak diyor ki: "Akın-' kiyeni bu vaziyete kat'! bir nihayet s~ uğn.~an tı:ıv~lı~e memurlar yeti ilmiyesi İspiçberg ile 
le hine verilmiş olsaydı hemen kadınlık erkeklık meselesı yok- teşebbus .edıyorlar. • A edan" bir mücadele plim vardı, ve j vermek arzusunu temamile haklı bul ve ılaç gondenlmıştır. Tarlalar- sua Josef arazisi arasında • 
. kY t "h ba tınlı k 

1 
tur, vatan meselesi vardır. Bu- Y enı Fırkanın ılanlan beklenmiyen ıurette müacllah ve •ap maktadır. İngiliz gazetesi 1ranm bu da bir metre murabbama vasati beyaz adada kaşif Andre ile 

ı ame g.. ı s r, evra ı e . F U • k' · ı· al'kt" A t da- 1 h s t T" ki ıı ti t · k l ... · . · · de gün içın bu kadar kafidir. . S. C. ırkaaı mumt atıp ı- ta rapta m 1 1· rara ~~mn ce- ~ uı a. ur Y~ • ne sure • 01rı- olarak dört bes fare isabet et- ar adaşının cesetlerıi bu un.,.. 
de edılır, kiındısı ge~eye T h . B . . ." •. d . nup ayağmdaki Bayazıt mustahke-' ki mesaı edeceğı muhakkak olmadı- . · t B 1 k f'k da 
gündüze bakılmıyarak tevkıf o- a. sın · ın d:dık~e.rı gtn en., _ mini setrederek Van şehrindeki kuv-1 ğını, Türklerin, türkçe konuşanların mektedır. . . .. ur. un ar utup a a ın 
lunur, ya sarayda yahut Be~k- Y:nı fırkanın bır_ m'.tıng ya-1 İşlenn ço~lugund~n dola~ı veti tecrit ve ele geç~rme~ tctebbü- ekseriyette b~unduğu Aze.~baycana llk ıncır mahaulu . balonla uçmak iizre 1897 t\11 

, taş karakolunda isticvabı yapıl pa:agı _?a~kındakı nvayetler 
1 
F~r~~ merke~.ınde . lıder Fethı, slinde bul~nd~lar. ~üpbesız bu sur~t "'.'ry•_cm.ell~rınd~? ~ram_? şuph': ett~- İZMİR, 23 A. A. - Bugıin muzunda hareket etmişler 

1 
dıktan sonra behmehal bir tara dogru degıldır. Bu hususta Tah 

1
. katıbt umumı Nun ve İdare he- le ga~pt.~k•. Ku~tlen de IByana tı;trık 1 ğını derı süren T~me~ İ~~n ıtlen- ,ehrimize Aydın ve civarından 

fa sürülürdü Halbuki bu sefer sin B. bir muharririmize <lemis yeti azaları Beyefendilerle gö- etmegı un:ut edıyorlaf rkdı. Bu vle~ıtas. n~ vutku!uk_oıan y~nıh sefır Hdausrev Bile- ilk mahsul olarak iki bin be"yüz Yunan/standa · · · · ı ·· d h savvur akim kaldı. a at mevzı ere yın eşrı ı mesaı ususun usu er . . . . :; 
işin içinde Cemalettin Efendi- tır kı: .. . .. ~~mek arz•ı -~ en zevatın er yerlettiler." 1 ~erıneyan edebileceği ümidini izhar ç_uval ıncır gelmıştır. İncırler Tfirk-Yunan 

ı nin şahsı vardı.Şayet ihbarı va- - Boyle bır şey yoktur, du- gun saat 15 ı e 17 arasında teş "Times., bundan sonra Kürt aaile- ıle tarihin esiri zamanlarında bu ha- lımanda mevcut vapurların dü-
1 ki doğru çıkmazsa Cemalettin şünmedik. Miting yapılacağı rif buyurmaları rica olunur. rinin harekitından bahsederek maka valide cerey~n e~it mücadeleleri ha- dük sesleri ve binlerce halkm te ticareti 

Efendi gücendirilmiş olur mü- doğru değildir.,. • • • lesine dev~mla.: . . .. . tır!atar~k. dıyor ki.; .. _ . zahuratı arasında istasiyondan . . . •• 
• . S b C.. h · F k M · . · k "Aailerı takip ıçın Turk askerler•- 'Tarıhın tekerruru ve dag kabile- . maha . kl di . . Atına 22 Hancı ye nazırı .,1 
ıaı;ıazasile z~tı. şahan:_ Mu~a. er est .um unyet . ır. asr, emunyet ve saıre ısteme nin İran erazi•ine geçerek Şahın !erinin Türkiye v• İram ciddi bir hu ptyaaa llıne na e lmıştır Mihalakopulus, sabık kirnYa !iL 

ı Kazım Efendıyı ve dıgerlerını fırkayı temsıl eden bır fırma ve her hangi bir işi gördürmek kuvvetlerile t-riki mesai irin Türk dut mllcadelesine ve netice olarak 20 ite 25 kuruştan satılmakta- - · .. d .. ·· M z lak..., k d B f f -· ' esseııesı mu uru . a .,.. 
d:ıgdagasızca saraya davet ve yaptırma ta ır. u ırmada S. gibi şahsi işler hakkında ırka- hükumetinin müsaade istemiş olma- çıkan karışıklıktan kaçmaları son do- dır. kabul . bi .. ddet 
merasim dairesinde kimsenin C. F. harfleri vardır. ya ne mektupla ne de şahsan mü sı hayret edilecek bir ııeY değildir. rece müessif bir t•Y olur." etmış ve r mu 
hissedemiyeceği bir surette me Fethi Bey için racaat edilmemesi ve bu gibi le- Türk hükumetinin Kürtler araıın- Türk _ İran hududu min ed_ccek ıekilde tashihi h~dut isti- gul olmuştur. Tii~ 

1 
· · ·f kr- · · p · E 

1 
. ·ı . - .. ,., 

1 
.. . . . . yecelı:tir. Şalım saha! k:udretıne raf- M. Zalakosta yakında ,) 

se eyı ıstı sar etme ıgımı em- arıs, 22 - ks:e sıyor gaze- re cevap ven mıyecegı tuan o u- da nufuzunu muhafaza etmek arzuau Tıınes muhabirı gazetesine bildi· ıııen Tttrk-lran hududunu Kftrtlere y ti t h d sinin 
retti. Musa kazım ve kalender, tesi yazdığı bir makalede yeni nur. ~uhiktir .. ~nadolunu'.' tarktalri_ llç.~ riyor:. • ve bunları tahrik ettiii söylenen miir unan care m~a e e i ti~ 
l asan Efendıleri bu suretle da. fırkadan bahisle şu mutaleada • • • bır havalısın~• ekserıy~t .. -~ürttur. t~ malumat alan Türk mahafili- tecilere lı:arfI muhafua etmek itin tına me_mur komısyona ş 
. t tf T kk S h' ·_, b 

1 
. k . . . . Bunlardan bır kısmı, görunuıe naza ne gore yarı bedevi olan ası Kürtler kuvveti ınahtut oldutu ııöylerunelrte- edccıektır. ...r 

"e e ım. e e - ey ıne. f'.1 

1

. u,~°:'.1y~r · . . Frr aya ?'ırme~ ıstıyenlenn ren yalntz az bir kısmı,, milli fikirler İran toprağından yiyecek ve eallha dlr. Bu komisyona hariciye IJ'r 

::len ~e~ur bu Şey~ Efendının Turkıyede yem hır fırka teş- fırka merkezıne muracaatla mat le metbu olup Kürt muhtariyet ve-ı almaktadır. Aararat üzerine eden yol Mulıablr bundan sonra bu iayanm rahha l k M Diyamarıd"' 
haylı muddettenberı hasta olup 1 kil eden Fethi Beyin takip ede- bu taahhütnamelerden almaları ya istiklali hulyasmdadır." cTime.. !arı ihata için İran toprağma kuYYet kat'! bir neticeye ,,.. son bir nihayete 1 sı .0 

ara od · •-"-nınd/I 
t 

• t çık kt ld - - · · · b · s · t kt ı da ·· ·· d k · · T" k h .k"- 1 pu os, tıcaret ası er1U1L a a«. an .a~ama a o ugu cegı sıyasetın aşlıca esaslan ec ve bunun için başka bir muame- .~rıye ve ra . a ıon z~man .~r gc; gon e~me .ıçı_n ur. ü wuet mil- erdirllocoli llmidt heelendllini zikre- . . . . · ed aberıni getırdı. Esasen Musa nebi memleketlerle mukarenet leye hacet bulunmadığı ilin olu r':'len b~zr hidıseler Tu~k hukumetı- saade. ıstc~ış.!'r. ~eyıt ed.ildifine gö- derek yeni Tahran Hfiri ıfterev Be- M. Hnıtıdı ışttrak h ftıı 
lCazrm ve Hasan Efendilerin is! t . t k . r F h" B b nın vazıyet .. karıı~ı~d~ki teyekkuzu- re Türk h.ukumetı tashlhı hudut ve ye aalllıiyeti Yuia verildllinl söylü- Murahhaalar gelecek a . 

· esıı e me tı et ı ey, ey- nur "" onuı,.t· oı:osternıtını kavn~de.-k Ararata ıttden volları mürakeberi le- yor. radan hareket ııdecekle~t. 



1stadbu1 un ye.-=-:n--:i:----:te:--s-;--::-i::-:-1 a~t~ı --;--n-=--:-i _h a~y~e.---:-1--:--h_a_z_ı -=-=--=-=-=-:::..:~!. 
Yeni teşkilktta Istan- Yerli mallar Suiistimal 30 ağustos Bıktık ı Fındık azf 

bul idaresi nasıl ? Rıhtım şirketi nevola 
gelmez şirketmiş?. 

Bu sene ümit edildiği 
kadar fındık çıkmadı 
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Fikir, ..M.i.z;ı ıh, Ecleblyc:ı.t, 

R.srm umdesi "Milliyet" tir 

24 AGUSTOS 1930 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

.lolo: 100 Tel11"af adresi: Milliyet, lı• 
tanbul. 

Telefon numaralı: 
latanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 
3 aylığı 400 kurut 800 kuru' 
6 " 750 " 1400 " 

12 ,. 1400 ,, 2700 ,, 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıbalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait iıler için 
müdüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ili.nların mes'uliyctini 
kabul etmez. 

Elmi aldı, yelmi '? Kırk yıllık Tlmt!s abonesi Kamil Pş.dan 
Bizim arkadaşlardan T. N. iJmitler- Tanin gazetesinin kafiyeye uya-

isminde bir gazeteci vardır. Ken • T t b ld ,/', 
di halinde iyi bir çocuktur, kim rak isimler değiştirmesı -1.s an u B se,a-
senin malında da gözü yoktur. retlere bağlı muhtelit donanma - Beyoğlu 
Lakin onun bu temizliği kendi- Belediyesinde ffl.e başlamak •• 
ne karşı haksızlık yapılmasına v 
maalesef mani olamamaktadır. İhtiyar Ahmet Muhtar Paşanın bağlı olan küçük yatlar Abdülhamit 

kurduğu büyük kabine Balkan har zamanında, Ermeni vak'aları baha- Bundan evvel söyledik. Al - ı İki kadını takip ederek yola ko-
Bakmız başından geçene: O an- binin felaketi iı;inde boğulmuştu; nesile çiftleştirilmiş ve yatların ikin-
latıyor: altıyü< ;enelik Osmanlı İmperatorlu cileri harp gemisi olarak limanımıza manya- Fransa bu kaza nasıl ol yoldu. 

_ İki gün evvel evden çıkar- ğunun Türk k>nile yoğrul".'uş Ru- gelmişti Bu harp gemileri önceleri du bilmiyor .. Köşeyi dönerken Bir çeyrek sonra genç adam 
ken çeketimin göğüs cebine bir melisi baştan başa elden gıtmıştı. Hu- küçük haeimde idi. Fakat emperya- otomobil bir ağaça çarpmış ve çamurlu esvaplardan kurtul -
. . . men- dut Çatalcada idi. Muhasara altına list devktler her fırsatta bunu bü- icinde bulunan sahibi bir tarafa muş, kendini ılık bir banyonun 
ı~e~li ~endil koymus ve f girmiş nl•n Edirne de teslim olm~ş yütmüştüler .. Balkan harbi bir _fırsat fırlamıştı. Bereket versin yara- içinde buluyordu. 
dilın dort ucunu ha~a~andı~~rak 1 tu. Galip ve mağlüp tanımayız, ıs- daha olmuştu. Rusya, İngılterc,: • _. . 
b. \ k t Ögle k k Fransa g'-ya sefaret maiyetine me· - sı agır degıldı. Ilık suyun içinde vücudünün ır serazat ı venmş ım. - tatüko muhafaza olunaca diyen an u 1 

Otoınobil kazasından sonra ... 
-Fransızçadan -

yin eve dönerken dikkat ettim cık Avrupa siyaseti sırtımızın yere mur büyük harp gemileri göndermiş- Bununla beraber ıztırabı yok ağrısı, sızısı geçmişti. Daha zi
benim mendil yerinde yok ... Eh, gelmesile eğleniyordu. Bundan tv !erdi.. İsta_nbul limanı ınuhtı;lif dev. değildi. Canın acısını düşünür- yade kalbinin arzularım dinle -

-------------...., velki mek•lede dediğim gibi Beyoğ- letlerın muş.terek _donanm~sıle dol- ken bir ses duydu. me başlamıştı: Buraya nasıl ve 
Bugünkü hava dedim, biraz ziyadece dışarı sar lu zevk ve keyif içinde idi. Haric_iye ~uştu. Abdulh~.mıt te ce".11.ıe ~ıma,kl Orman kenarı bir yerdi. Ge -

kmıştı her halde rüzgardan uç- Nazırı Reşit Paşa Avrupa Haricıye 
1 

uzere Almanlar Lorley., ısımlı ku-
1 

k d d 
1 

b" niçin gelmişti? .. Bu bir tesadüf 
()ün hararet en çok 27 en 37. muştur. Nazırlarını dolaşarak sulh dileniyor- çük tenezzüh yatından başka gemi en ses y~ _ın an uyu an ır mü idi? .. Hayır.. Kendisini gö -

20 derece idi. Bugün hava açık Mendilsiz cob{ Hvmem. Be- du. Fabt her yerde istiskal görü- getirmemiş old~kları halde, Balkan kahkaha ıd~. . . . . rür görmez koşan ve teklifsızce 
olacak rüzg1r poyraz eıecektir. yoğlundan geçerken blr ipekli yordu. Fransızların meşhur "İllüs- harbi bu şe.~lı. alınca İsta_nb~la en Daha ~ogrusu ıkı ses, ıkı kah hatırını soran genç ve güzel ka 

türasyo:' .. gazetesi Türkün Avrupa Y~~ı.v~ en. buyuk harp gemılc~ı~de~ kaha gelıyordu. Genç kadın se- dm iki senedenberi duldu. Genç, 
mendil daha aldım ve aldığım kıtasından çıkarılmasının şenliğini bırısını gonder~ıler. Bu: ~•mdLkı bı- si .. İki genç kadının kahkahası. güzel ve dul ·bir kadın .. Bilhassa 
dlikkancıya ilk mendilin uçtu- yaparak fevkalade nüsha çıkarmış- zım Yavuz yanı Goben ıdı. Goben B" . . . . . .. !"" d . 
• 1 d - tı ve ı" Jk sahı"fede bı"r su··ru·· av tazıla- 1911 senesinde harp gemilerinin Av- ınsıAonu~ ısmdınıbsoyduyorEu. bu kadının son derce uslu oldu 
gunu an attım, a amcagız.: . d . . ·· "d" N - h dıyor u u o ur - - ·· ·· · d" k d 

_ B"'ufendi, mendili yel al- rının Asyadan gelme yabaninin yani rupa_ a en yc;nısı ve en se_m ı ı: . a- , ' ·· gunu goruyor, şım ıye a ar 

FIKRA 

Milli. terbiye işi 
-J biz zavallıların gene Asyaya sürül- sıl _kı u_mumı _ha_rpte_ te~mıl ka?.ılıye- vet o.. hiç bir şey duymamıştı. 

Bugün her millet kendi mem- maz el alır, h~r ?a~~e ç~lm~şlar- düğünü gösterir lavha koıomuş ve al- tını gost_ermıştı. Şımdı de .. muke~: Genç kadın ağaçlar arasından Bu kadının kalbine malik ol-
leketinde milli terbiye işini ıslah dır, bu seferkinı ıgnelıyeHm .... tına Hallali demişti! mel tamırden sonra Yavuz çıkar_ak hızla ilerledi. Kazanın mak arzusunu 

0 
kadar şiddetle 

etmek ve bunun istinat edeceği dedi ve cebimin iı:ine iğneledi. Bu hallerin karşısında saray ve Ba- Tü~k ~?nanmasının temelini teşkil et olduğu yere gelerek: hissetmişti ki, bunu kadına i·ti-
umum• milli' terbı"ye ı"dealini ara İstanbula geçtim, Yeni cami ke- bıaiili bütün ümidini meşhur İngili, me te ır. S · · d d" 1 ı - en mısın , e ı, yara, an - raf etmiş, nihayet aralarında bir -nak ve tesbit etmekle uğraşı _ merine girerken baktım bizim muhibbi ve İngilizlerin guya sevdiği Balkan hezimetini takip eden kışta 

l h Ka,m·ı Paşaya bag· ıamıştı Çünkü Ka ben de bir Avrupa seyahati yaparak madın ya... rabıta başlamıştı. Fakat genç 
Yor. Bütün kültür mefhumu gi- mendil gine yerinde yok. Al a ı · mil Paşa elli senedir 'Taymis., gaze- İsviçrede Cenovaya gitmiştim ve Şeh Genç adamın düştüğü yer ça kadının bu macerasını kimse 
t>i bu da bugünün en karışık ve Allah! diye bir an düşünürken tesine abonedir, onu okur, İngiliz remini Cemil Paşadan Beyoğlu Be- murlu bir yerdi. Üstü başı ça - duymamıştı. Şimdi genç 
kavgalı meselelel'inden biridir. Yeni cami merdivenleri karşısın siyasetini tanır ve İngilizler onu se- lediyesi müdürlüğüne tayinim telg- mura bulanmıştı.. Halbuki bu kadın hısımlarından bil'inin ma-

20 inci asrın başlangıcı asri dakl dükkancılar bağırmağa baş ver diyorlardı 1. • !. · Ve bu sadık rafını orada almıştım. Cenovada iki genç ve güzel kadınların her va- likanesinde bir iki hafta kalmak 
lcültürde yeni bir safha açmıştır. ladılar bağırmağa: Taymis abonesini bir daha Sadrazam hafta daha kaldım. Cenova Kan- k" b • d" . 'k "f 

Am . yaptılar; Kamil Paşa tarafındaki tonunun bütün belediye teşkilatını ıt eg~n ıklerı ~azı • zar~ ~-- üzere gidince genç adam bu ay-
Son yıllarda bu kanaat en- - Beyfendi mendilinizi çal- gazeteler bayram yapıyorlardı. Şim- tetkik ettim. Fakat bu, benim hesa dama hıç ben~emı_y?rdu. Öbur rılığa tahammüledememişti. Da 
kadan Rus yaya kadar bir Ç<>k ka dılar. Döndüm baktım, karaku- di her şey olacak, bitecek diyorlar- bıma bir tetkikti. Sair tetkik seyah.tt kadın d~ ge_ldı. İkısı de ona baş ha doğrusu kendisinin tahlil 
falarda yer tutmuş ve sür'atle ru kırtipiıl birini tutmuşlar be- dı. Fakat hiç bir şey olduğu yoktu. !eri gibi herhangi bir bütçeye yük tan aşagı suzerek yaralanıp ya- edemedig" i bir his, bir kıskanç _ 
daha uzak muhitlere geçerek a- n'ım mandı'll elinden alıyorlar, Büyük felaketin karşısında biz yeri- değildi. İstanbula gelirken Viyana- l d - k ra anm_a ıgın_ ı sorar en çamur- lık vardı. Onun ne yaptığını, deta umumi bir telakki mahiye- koştum, herif sdkindi ve kaçtı.. miz de sayıvorduk. Kamil Paşacılar ya uğradım. Oranın belediyesini de 1 b h 1 d k 

Mektepliler Müıabakaıı 
Şarkta son ve kat 

hareket 
Mektepliler müsabakasının 67 

ci hafta birinciliğini kazanan lst. 
Lisesinden 219 No. Halit Vasıf 
yin yazısı şudur: 

Bu haftanın en mühim haberi Ş 
hadisatımn aldığı son veçhedir. 

Son defa İrana verilecek olan n 
Yalovada vekiller heyetince ha 
landı. Artık bu nota ve buna !ra 
vereceği cevap vaziyeti kat'i sa 
ya götürecektir. Çünkü Şark hud 
larımızda tahaddüs eden bu harek 
daha fazla sürüncemede kalmıya 
hammülü yoktur. Zaten heyeti v 
le bir müddet evvel Ağrıdağında . 
harekatın ir.rası için emir verrrıı~ 
Artık eylul bidayetinde milzake 
ve muhab~ratın n·~tir.rsinr -J:..JC.I· 
yarak harekete geçmek ve bir an 
vel bu nıes'eleyi neticelendirmek 
zımdır. İran hükümeti her neka 
bundan evvel ki notasında, kuvvet 
rimizin kendi arazisine girip de t 
kil harek3tı yapınuına müsaade 
görünmedise de; k<ndi hudut ku 
terini takviye etmesi ve orada bul 
nan aşiretleri kendi sahası dahili 
alarak Ağrıdağ ve civarındaki şa_ 
terle rabıtalarını yine bu hususta 1 

har ettiği hüsnü niyeti gösterme 
dir. İranın kendi arazisi dahilinde 
lunan aşiretleri sillhtan tecrit etLtl 
istemesi ve batta bu yüzden bir a 
retle hükümet kuvvetleri arasın 
mühim bir mücadele vukua gelrn 
dost hükQmetin bu meseleyi bü 
bir ehemmiyetle karşıladığına ve ~ 
dut meselesini dostane bir şekilde 
taç etmek istediğine en büyük bir 
lildir. Eskidenberi büyük bir sarn1 

yetle geçinen iki hükumet böyle uf 
bir hudut meselesi yüzünden y•l<l 
şarkta teessus etmiş olan sulh ve 5 

kunun ihlal edilmiyeceği kanaatin~ 
dir. Bir haftaya kadar seıırirnlıı 
Tahrana muvasalatı ve hükumet 
zırladığı cevap meseleyi kökünde 
hallederek iki hükumetin dostane 
yasetinin devam eylemesine vesile 
lacağı muhakkaktır. 

ini almı<.tır. Bu telakki şudur : Mendı"l du""k'-~ncırun elinde kal- sade İttihatçılara kabahat bulmak- öğrenmeğe çabaladım. Viyanada fu, _penşan ır .. a arze en ~ya gittiği yerde erkek bulunup bu-
,. ""' la gürültü yapıyorlardı. Hını;larmı İttihatçı arkadaşlardan bir çoğunu etme bakıp gulmek_ h~v~sıne lunrnadığını an11mak arzusuna Yeni neşriyat 

Biz 19 uncu asırdan ayn düşmti dı. Artık herifin ardından koş- İttihatçı gazete olan "Tanin., den "Bristol,. otelinde buldum. Bunların kapılmaktan da kendılerını ala- mukavemet edememişti. 
' şüzdür. Yeni asır kendine mah- madun." almak için Tanini ikide bir kapıyor- içinde İttihatçıların münevverleri mıyorlardı. . . İşte bu kaza ile neticelenen Resimli yenf 
1 sus bir alemdir. Bu henüz şekil- Bı"Jı"yor musunuz bununla Ü- !ardı. Tenin bu hallerin olacağını vardı, onlar dahi derin yeis içinde 1- G d d 

b·ıd· ·· · · s M · R · R dı"ler. en_ ç _a _am temınat ver ı. otomobı"l seyahatı"nı· bunun ı"çı·n tu••rkçe fu"gat !erini almamı~tır fakat aramak- k' ı ıgı ıçın enın, etın, asın e-
d çündidür ki mendil çarpma va nin isminde kafiyesi uygun birçok ga Tehlıkelı bır şey yoktu. -~enç_ ~: yapmıştı. . 

ta ır. . . , . . . . ası işidiyoruz. Anlaşılan bu ona zete imtyazları almış hazırlamıştı.Ta bist~:a~.~ ;~l~~ri~~;~~ı;;,1~ ~~: dam bu kadınlara tesaduf ettıgı Banyodan çıktı. Malikane sa- Tefeyyüz kütüphanesi taf8. 
Bu vazıyet mıllı te~bıye ~şını_n karlı bir şey. Her halde hep kı- nin kapanınca yerine sırasile Senin, mek k><bi! olmadığından Ro- ne hiç memnun olmamıştı. On- hibi yaşlı bir adamdı. Onun el- fından yeni bir !Ugat neşred.11k 

ıslahı etrafında da şı~det~ bı~ ymetli ipekli mendiller aşıran Metin, Rasin çıkıyordu ve be\ki de manya ve Köstence yolu ile İstanbu- !arın kendisi düştüğü zaman biselerinden bir takım verilmiş miştıir. ismi "Resimli yeni Tıır. 
' muharebe açmıtşır_._ Çu __ nk_ li ter_ bı bu hırpan'ı delı"kanlılar bu men- kafiye bozulmasın diye Cenin ve Ge- ı .. ge;dim, Beyog· ıu belediyesine k hk h . l ··ı·· 1 . . nut ' l" " L' M" h t S~ 

d 1 1. b"l ı k - a a a ı e gu uş erını u a .. -.. onları g"ıymı"ştı·. Bu kııuafetle çe ugat tır. ugatı ıt. a. o· Ye ıslahatı asrın kültur ı ea ın- dillerle m"u"barek burunlarını sı"l- ın ı e ge ece tı. "tt" •md' ı··k d ı t b d f "J 1 gı ım . .onu ur u san a yasına o ur- mıyordu. Kadınlar u tesa u u gen kadınların karşısına çıktı- dullah Bey vücuda getınrııf 
1
. 

den_ ve ':1illi devletin iktı~dt mezler değil mi? Mutlaka bu- Saray alıklaşrnıştı. Babıali şaşır- dum. O tarihte, evvelce de yazdı- . h .1 . l b' "' "kkat t 
vaZ'ıfele_ n_nde_ n çıkar .. H.albukı ~s nun bir alıcısı var.. Gördünüz mıştı. Matbuat acınacak manzaralar ğım üzere, İst,nbul belediye daire ıza ettı er· ğı zaman herkes kendsine gülü- up uzun ır emegın, dı nı 
~ımız bır ıntıkal devrıdır. Henuz gösteriyordu ve nihayet "Tanin .. !eri mü<rtekil idare olunur, bütçesi B~ orma_n ~ısıı:ılarından biri- yordu: bin sayin mahsul~?~· Lisa1_~; "d al" mü iyi işi... kapısını kapadı, Hüseyin Cahit Bey ayrı ve bir deire encümenine ma- ne aıt mal_ıkanenın orman. ıydı. _Bu esvapların içinde yüzü- mız_da kulanılan bu_tu_n kel..,.~. 
taayyün etmiş bir kültür ı e l İstanbuldan ayrılmatka mustar kaldı l"k · y ı ·· d .. ı · · ·h - b l d p•' 
olmadığı gibi, sabit bir iktısat Sunada mı mütehassis İttihatçıların münevverlerinden pek ı~:~ c:.:;;~• P".:~a u:a~~:~~tıv:Pd~i:~: Ucu bucagı bulunmıyan ır or- yorsunuz!.. diyorlardı. erın manasını havı ır, ve de 

ktu F 1 f ki 1 d 0 1 v· man .. Gezmeğe çıkmışlar, onun 0 b. .. 1 .. p . d.. çok kelimeler için resimler mefhumu da yo r. e eso Gazetelerden öğreniyoruz.. ço arı savuşmuş ar ı. nar ıya- !erin Belediye meclisini Em1net mer b"ld 
1 

d"" .. - .. .. nun ır tur u anse onme-
1 

İ . b" b k ·ıe çı• 
nada t 1 1 d Y 1 k ·t k · d otomo ı en nası uştugunu, . .. d t . 

1 
d yapı mıştır. yı ır as ı ı Sirrunel asri kültürde nizadan Kanalizasyonun işlemesi ıçın op aşmış ar ı. anız omı c ezın e toplamıştı. _ 

1 
• sıne musaa e e mıyor ar ı: k 

1 
b . l' b""tiil' 

k · merkezi gizli olarak faaliyette idi. arabanın agaça nası çarptıgını, E 
1 

. . . 1 arı an u yenı ugatı U 
bahsediyor. Zamanımızı apıta- bir mütahassıs celbedilecckmiş .. Harp zamanında Çatalcaya giden Bı·yoğlunda beledıyeciliğe başlayı- uzaktan görmüşlerdi. - dş!'a abrınkızı !~ırtınıkz .. karilerimize tavsiye ederiz. 
lizm sonu yahut erken sosya - Her şey için getirdiğimiz fakat merhum Talat Paşa ve arkada,ıarı şım, Balkan felaketinin en acıklı za- D . d Den ı ve u atı arar arşı- '••• ' 

' l:zm devri diye tarif edenler sözlerini pek te dinlemediğimiz fstanbulda idi. Hastaneler yaralılarla manında ve Beyoğlu halkının çok . Kadı~la':' : -. aha zıya e ~a sında genç adam itaat etmekten K d' • 
parlak bir karnaval yaptıkları seneye kıt gerırmıyelım Bu halde sız en ını tanıyor var. mu·· tahassıslar arasındabı'r de bu dolu idi. Büyük kabine reisi Muh- · B .. ~ · başka bir !fY yapamıyacag· mı rasgelmişti. Bcnım eyoğlu mü~ür- - k 1 h t 1 r 

Bu şartlar altında terbiye işi mütahassısı mı ilave edeceğiz ... ~r Paşanın oğlu . Mahmut Muhtar lüğümde kıymetli Celal Esat Bey sogu a ır, as a anırsınız.. .. anladı. So a yavaşça sevdiği mUSUO f'. 
nasıl halledilebilir? Ve umumi Ya mübarek adam. Mecraların aşa Çatalca_da agır yaralaı;mış ola- Kadıköy müdürü idi. Adalarda Ab- cudGu-~nnu.~nadaıang_ craı n acısından, vu- kadına: Muallim Mübahat Be'i~ 

. f ·-r· rak kıymetlı bazı genç zabıtlerle be-
1 

d··ıh .d. . Ya k B ve sızısm- ·gı 
terbiyedidealBine hkandg_ı .. oı:n~1 u selameti namına İstanbulluların raber Teksim Alman hastanesinde , d~ ~~~,~~ö;~~=r~ir E.::ıe:i ~:Y:::'~; dan kcıdınlara hiç bı;h- -Siz de benim kalmamı isteri (Gasson) dan tercüme ett 1·ıı· 
vermeli lr? üyü üşunucu er mahren hacetlerini kavde tabi yatıyordu ve hep umumi felaket karj 1 ·d "B t F tı"h B - . . misiniz?.. (Kendini tanıyormusun) isrP1 • 

b"rlb' · f" . • , d k -1 d ar ı. eyazı . a • ogazıçı ve setmedi. Fakat düştüğü j{J 
çoğu 1 ırıne zıt ve muarız ı- tutmak ısterse yegane kahyasız şısın -~ . anag ıyor uk. . .. Üsküdar dairelerine başka arkada . - Evet, kalınız.. ı deki altıncı kitap beş güne • 
k . ı mefhumlar etrafında . · d d h Duvelı mu;ızzama denıl•n altı bu- d" d . . ş yerden kalktıktan sonra a- d A 'h S b . k"" .. h ·1 t• ır er ve olan amelımız en e ma rum .. k A d 1 t" . . R !ar oturınustu. Yr ı aırenın mu- S k d ·1· · ar ga a n utup anes 

ı ı;arpışıp duruyorlar, işin içinden kalmaz mıyız?! 1 Yİ u ·ıt vrupFa eve ınAın yanı usAyaı, dürleri ha.itada bir defa Şehremini- yakta durmak istemiyor, bir an onra genç a ın ı ave ettı: 1 . . 

k ngı ere, ransa, vusturya - · ·' 1 d B .. ·· d evvel çamurlu esvabını çıkarıı> · - Bıı kazanın tertip edilmiş rafından neşredilecektır. ... rıkamadıkları ve umumen a- FELEK t ' . nın yanın.,a top anıyor u. utun a- ıı 
" manya v• tal yanın sefarthanelcrıne · ı · t k"l 1 d" - · İ t b ı h · · t" h t ·ç· e la' msa hepsı·n·ı oldug" unu anlamadım deg· il.. Fa Bu eseri,· (Müşkülleı•le ı1I bul edilen bir içtihat ve kanaat "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ıre erın "' ı eye· ıgı s an u şe rı ıs ıra a ı ın n zı ) 
üzerinde birleşemedikleri için ta san'atta ve iktısatta yeni bir attı, ve ıVIaarif vekaietiıniz hakkında iyi şevl:r düşünülüyordu. yapmağı düşünüyordu. Mama - kat sizin için ağır neticeler de l ~~del_e) -~e _(~üyük ha!'atııırtJ• 
mücadele devam ediyor, ve ruh üslUp .. Ve bunların hepsine sar Türk düşünücülerile, Türk mu- Babıali h'skını ile hükumeti tek- fih kadınlara: verebilirdi. Madamki beni gör- ısımlı dıger ıkı kıymetlı eser 
iilemi bir hercümerç manzara- sclmaz bir temel olan cümhuri- allimleri ordusi le, ve Türk mat- rar alan İttih1t~ıl or bilmem neden bn -Zararı yok, dedi, bir şey ol mek için bunu yaptınız ben de kip edecektir. 

usulü bir s•ne soııro kaldırtıp fena s" · d" aç teklı"fı. nde bulunu ·~••••-•+• -sı gösteriyor. yet ve demokrasi. buatile elele vererek, bunu bul- marn. ıze ız ı v - ı 
bir merkeziyet usulü yaptıhr. Büt- Kadınlar ormanın içindeki orum Türk Cerrahi mecmuıı.• 

lnkilr edilemez ki, Türk elim- Milli terbiye işimizi buna gö- mağa çalışıyor. En büyük kül- çeler birleştirildi . Daireler mesela Y · '/ 
1 huriyeti Türk ruhi yatında uzvi re tanzim etmek istiyoruz. Ger- ·tür milletlerini müşkülata uğra dört süpürge almak için Emanetten malikaneye gelmesi için ısrar e- Kadın teklifinin kabul edilece Operatör Burhaneddin 13e rı 

bir inkişafa başlangıç olmuştur. çe milli terbiye idealimizin for- tan bu ağır meselenin halli el- müsaade almağa mecbur olacaktı. diyorlardı. Bunu reddedemedi. ğinden emin, kuvvetli idi. Aldı tarafından neşredilmekte 013
14 

Bu imkanı hasıl eden reforma - mülünü henüz tesbit edemedik. bette bizim için de kolay olmıya Merkez"; et usulü yapılm_adan ve lt- ğı cevap: Türk Cerrahi mecmuasının 11: 
tör blr kuvvettir. Milll inkişa - Fakat dig" er milletler gibi biz caktır. Falcat bir meseleyi hali~· tıhatçıların kırmızı konagının Şehre- aylık memuriyet hayatımda Babıali - Hemen hazırım; dan ibaret üncü nüshası ~ıkmıştır. Ceı;1'11•1 manetini de fırka siyasetıne uydurma baskını dahil ol•.rak gördüklerimin U " 
fımızm tarihi istikbal çizgisinin de bunu arıyoruz. Cümhuriyet 1 debilmek için, bir kere onun !arını beklemeden ben belediye reis- içinde çok gülünç ve acıklıları vardı. oldu. Kadın bu cevabı alaca - ve tıbbi terakki ve tekemrrı yı 
teressüm ettiğini görüyoruz:İl- hükilmetimiz bu istiakmette bir,hallile uğraşmak lazımdır. Jiğinden istifa ettim. Beyğolu daire- Bunları hatıralarıma ilave eyliyorum. gından emin olmasaydı bu tekli den bahseden bu ilmi mecmıııı 
mi düşünüş,teknik metot,hayat- çok mühim ve hayırlı adımlar Hasan Cemil . sinde on dört ay kadar kalmıştım. 14 AHMET İHSAN fi eder miydi hiç ?.. hekimlerimize tavsiye ederi;:_. 

d b A • 5 !) yacak, iyileşecek. Fakat her maz. Hele o profes°&leri, adı- ken olmuş, sinirleri.. baştan ba--Bon, pertevsizle güç okudum. Hürrem Hakkı, Rasih Ne"· 
"Milliyle,, in e e I romanı • ' hastada, hatta ölüm döşeğinde çıkmış mütehassısları hiç sor- şa örpermişti. Fakat hissiyatı- Rasih Nevres, Hurrem Hak- rese sordu: • 

son nefesini verirken, can çeki- ma. Onlar, o kadar müstağnidir nı belli etmeğe de korkuyor- kıya yan yan bakıyordu! - Nasıl okuyabiliyor rrııı· 
şirken bile bu ümit, bu binefsi-\ ler ki küçük bir memur maaşı-' du; yutkundu: - Hakikaten okumak meha sun?. 
h~ telkin vardır. Onlara samimi na muadil olan mutat viziteleri - Doktorlara bu kadar hü- ret işi ... İstiloııuzun ucu çok in - Mükerrunelen .. 
yetle inandın mı, arkandan gü-J ni üç misline de iblağ etseniz, cum etme. ce ... Gayet te ufak yazıycıııısu- Nevres Vacit, oğlunu yaıı'" 
lerler: kandı, zavallı,! karşıları- 1 sıcak, kuştüyü yataklarını ter- Nevres Vacit, omuzlarını nuz, amcacığım. na çağırdı.: 

11
: 

na bir itiraz eden çıksa, hiddet ketmezler. kaldırdı: Hurrem Hakkı, neşe ile elle - Rasih, sen, amcanın Y. 
.. yIJ•' le isyan ederler: Kanmayıp, i- Sağ elinin şehadet parmağı- - Doğru, meslektaş sayılı- rini çırptı: dıklarını, kalın uçla iri ın ııi 

nanmayıp ta ne yapacaktı? on- nı tehdit eder vaziyette uzat- rız. - Bravo Rasih ... Üzerimden Hürrem Hakkı, bunun. ye 
9

• 

,, ,, ft, ~ 

BAHÇEMDE 
'~ ,,-2) 

~:~·BiR GUL A 
1 1 lara bu kuvveti veren, ilimleri- mıştı: Rasih Nevres', elinde bir des büyük bir yük kalktı. Baban ka ve kat'i bir ümitsizliğe yol 11~8ı 

wahmut Yesar nin, fenlerinin sihridir. Bu su- - Bir doktor tanıyorum. te kağıtla içeriye girmişti: bahati gözlerine buluyordu. bileceğini düşünüyordu. per 
zamanda doktora ve ilaçlarına ların ümitsiz gayzı, ümitsiz ki- 1 retle hareket etmekle de, insa- dostlarile konuşurken duydum: - Buluncaya kadar akla ka Hakikati sen keşfettin. Ben, önüne geçmek istedi: 3 ıc: 

1 devam ediyorum. Küçücük bir ni, ümitsiz nefretile gülüyordu: ni bir vazife yaptıklarına kani- artık para almaktan yoruldum! rayı seçtim. yazmıya ya2ll1lıya1 yazıyı da u- _Korkanın, tekrar okltı1' 
1 faydasını görmedim. İyiliğe - İnanmış görünmekle on-' <lirler. · diyordu. Nevres Vacidin yüzündeki nuttum; karınca duasına benzi niyttindesin!. 
' yüz tutacağına gün geçtikçe lardan öç alıyorum. Asabi bir kahkaha kopardı: Para almaktan yorulan bu zate gerik, sinirli hatlar gevşemeğe yor, artık. _ Eh, biraz .. 
vahimleşiyor. Bu kadar tedavi- Sıkılı avuçlarını muntazam -İnsani vazife ha!. sor bakalım, kaç hastayı iyi et başlıyordu: amcasının yazısını dikkatle sü- _Hayır .. Eğer 

. bir 
benırP 

' ye göre bir fark olması lazım- fasılalarla koltuğun kenarlarr-
1 

Sağ yumruğunu şidetle kol- mek için kendini sıkıya koymuş - Pardon Rasih, sana söy- züyordu: parça hatırım varsa, 
ı gelmez miydi? ancak bir çey- na hafif hafif vuruyor, iki tara- tuğun kenarına indirdi: yorulmuştur Hastalarım an- lemeği unutmuştum. - Yazınız Ç<>k işlek. İnceli- mıyacaksm .. 

bunu yaP 

•ek saat süren bir okuma, ne te fa sallanarak dişlerini gıcırda-f - Şöyle işlek caddeleri, şeh cak saat tayin ederek randevu Hurrem Hakkıya d!Sndü~ finden başka kusuru yok. _ Neden?. vıı<' 
ir yaptı. ~ gıcırdata homurdanıyordu: rln lUks semtlerini, arşınına a- ile kabul eden ve günde böyle - Sumenin altına koymuş- - Yok yok .. Müdaheneyi _Kendine kastın mı ııı1• 

- Tedavi bitti mi ki fark arı - İnandırdık! diyorlar. Bu,!vuç dolusu para verilipte yine asgari yüz elli randevusu olan tum. Rasihin bulması şayanı bırak. Müdafaa etme. Hem ben Gözlerinden şikayet ed~yor:ıııı· 
yorsun? Tedavi esnasında, ilaç onların ayni zamanda mesleki paylaşılamıyan yerleri bir do- bir doktorun hastalarına tam hayreti milcrim vaziyetteyim. Bir kere doktorlardan şikayet -:dıy?,r II' 
!arın tesirile hasta uzuvların da hodbinliklerini mesleki itimat 

1 laş. Doktor apartmıanlarının, bir dikkat ve ihtimamla bakması Rasih Nevres, babasına yak babanın gözlerini yordum. Son- Halbuki kabahatin bliyüğud~~o' 
ha hassas, daha seriütteessür ve kanaatlerini de tatmin edi-

1 
tüccar apartımanlarile yanş et muayene edebilmesi kabil mi- laşmıştı: ra da ümidini kırdım. de .. Kendi kendine zulme ı, 

'1ale geldiklerini doktorlardan yor. Hastaya; iyisin! diyorlar. j tiğini göreceksin. İnsani vazife dir? - Biraz da tesadüf yardım Nevres Vacidin yanaklarına 
ı nuymuştum. . Bu ?'alanın adı da: telkinle t:-

1 
ha! Geceyarıs~, ağır blr hast~~ . Hurrem Hakk_ı,. kardeşi~in e~ti, .?ey baba. Sum~ni .?'ere dü hafif bir pembelik çökmüş, oğ 

Nevres Vactı, avuçlarını sık davı ... Hastaya; hasta olmadıgı olsun, otomobıl parasını ve ıkı l ''.Cran dolu sesını duymaga, şurdum. O zaman gordum. luna gülümsiyerek bakıyordu: 
. nış, hıncını alamıyan, alamıya kanatini aşılamak. Bu telkin sa kat vizitesini almadan adımını, hatta fazla işitmeğe tahammül Nevres Vacit, sordu: - İkinize de teşekkür ede-
;ık, alamarıı~a malı lef n iıısan yesintle, hasta, kendini toparlı-'. evinin eşiğinden dışarı va at- edemiyordu. Tüvleri diken di- - Amcanın yazısı nasıl? ı riıp. 

sun. , 
- Kalın ve iri yazılırsa·· 

ısırı· · _Nasıl yazı1ırsa yazı 

G 
.. l . . . h t ınuhtııÇ· • oz erın ıstıra a e 



Eskiş·ehir taş maınulatı 

de mer bizim Eskişehir ta-. "Ecume ,, Eskişehirde frenklenn t ywnuşak, beyaz renkte 
ı dedieimiz bir ta:ı çıkar. Bu ta~ gayeağızlıkları, kolye, düğ -
' r, tedricen sararır. Bilhassa cıf ara yerli mallar sergisinde 

e gib~ şeyler yap~ak~a ku~a~ı Jı~~· taşı mamulatı, zarif şey
>•r pavıyonda teşhır edilen s ş 

'rdir. · · sö lemeden 
Ancak bu münasebetle hatırımıza gelen bır şeyı y 

~Çemiyeceğiz: f d d 
1 kullanılan orma a ır. 

Yapılan ağızlıklar yıl~arcakevve. f rmalar çıktı. Eskişehir 
. . p· bırço yenı o . 1. ·-· . cvkJer değıştı. ıyasaya.. ini de görmek isterdık. şıttıgı 

~. ı mamulatı arası~da h?J:'lelera !ar daha parlak oluyormuş. 
•le göre, Viyanada ışlett~rılen tk ş M mleketimizin servet mah

, L"lun elbette bir hikmetı olaca ·i e edilebilecek ve yabancıla 
l•llerinden bu taştan Avrupaya ı 1:aç gayret etmeliyiz. 
a beğendirebilecek şeyler yapmaga 

FRANSIZ HUKUMETININ me nbaları ' 
r INSDamıa Kum, AIAmı ICHJ CcLEST ,,;.ı.arıye Mstalıkıarı.,. 

IC y GRA DE·GRllL~Karaclg~:.ı;ıf,kları. 

YICHJuffQPI AL Mide •e Barsak halel ,ıfarı. 

HAL NAF 

Sirkecide akşanı pazarı ... 

----· 

-- ,..,. 

Sirkeciden Demirkapıya gi- zeciler kuru yemişçiler, hep bu 
den yolun üstündeki meydan raya t~planıyorlardı. Belediye 

· • · memurlarının .forile şimdi bu sa akşamları, hakıkı hır ana baba 
1 

d arkasındaki 
. . tıcı arı mey anın 

meydanı hır mahşer yen manza sokağa nakletmişler. 
rasını alıyor. M~veciler, seb - Buna diyeceğimiz yok. Fakat, 

• Halis Karakulak 

, Sirkeci tramvay duragı gazete satıcılarının belli başlı meı, 
kezlerinden biridir. Öğle saatlerinden itibaren caddeyi bir veıl 
veledir kaplar; 

- Politika, Akşam .. Akşam, Politika .. Son günlerin dediko 
dulu vak'ları, gazete meraklılarının merak ve tecessüsünü bit' 
kat daha çoğalttı. 

Müvezziler halkın bu tecessüs hissini istısmar etmesini çoIC 
iyi bilirler. O gün mühim bir vak'a olmasa bile dünün, evvelki 
günün havadisini haykırarak müşteriyi mutlaka bir gazete al
mağa mecbur ed~rler: 

- Yazıyoı.. beyim, Acemistan meslesini yazıyor. 
- Fırka işlerini yazıyor. Havadis!. . • 
-~-----~~~~~~~~~------- t 

Beyazıt belediyesine teşekkür 
Bir çok imzalarla aldıgımız bi, Fen memurlarile mühendis-

mektubu neşrediyoruz: ler, maalesef karıştırılmakta • 
Yenikapı ve Büyük Langa dır. 

muhitinde uzun bir müddetten· Halbuki Fen mektebine orta 
beri bakımsız kalan ve hatta iki mektep mezunu kabul edilir. Bu 
sene evvel muhitin en belli ba~- 1 mektepte 2,5 senelik bir tahsili 

bu yol, domates çürükleri, kar- , lı caddesi olan Yenikapı - Kum müteakip fen memuru yetişir. 
puz kavun kabukları, üzüm çöp-

1 

kapı şosesinin parke taşları bi-I Mühendis mektebi ıse li. e 
l · d g çilir gibi değildir . le sökülen mıntakamız bu defa mezunlarını alır, 5,5 senelik hır 
enn en ~ Beyazıt dairesinin faal ve gay- tahsilı müteakip mühendıs çı • 

Buna da hır çare bulunsa olmaz yur müdürü İhsan Beyin him- kar. Şu halde fen mektebinden 
mı? metile tecdit ve tamir ettiril· 

1 çıkan ilk mühendis hanım de -

suyu mektedir. . . ; gil il~- fen ~emuru ha?ımdır 
Müdür Beyefendiye muhıtı- İlk muhendıs hanım halı hazır· 

miz halkının hissiyatı miru1et-
1 
da mektebimizin üçüncü s1pıfın 

taranesini takdim ederken mu- da bulunan iki hanım kızdır • 
maileyhi yalnız göze çarpan Mühendis mektebinden 
yerlerde gösteriş kabilinden de- AHMET 
fil, muhitin en hücra ve uzak *. ,., "' 

1 yerlerini nazarı dikkatten dur. M"h d' d .. 
1 

,_ 
. .. b 1 u en ıa egı ""n memuru tutmıyan muktedır ve muteşe • • 

J ı.ıs bir belediyeci olması hasebi- . Cu~aları, ailesile bir'ikte te• 
lede kendilerini hürmetle yade, mız hır hava almak için uzak 
dedirz. mesirelere gidenler akşamları 

"' "' "' 1 avdette ~ok zahmet çekmekte-
Fazla para iatiyen şoförleri <lirler. Diğer günler eli böğrün-

" de bekleşen şoförler, cuma gün 
Gazetelerde geçenlerde Fen leri ortalık karardıktan sonu 

mektebinden mezun bir hanıma bir kaç misli ücret istemekten 
Uk mühendis kız denilmekte ol- sıkılmıyorlar. Pazarhğa giri e
duğunu yazıyordu. Bu suretle cek olsan, üstelik bir de küfür 
Fen mektcbile, mühendis mekte savurup gidiyorlar. 

I Bunun en mühim sebebi, hava 
halis olduklarından haklı ola- dan para kazanan, yahut hazır 
rak şüphe edilebilir. 1 yiyen bazı kimselerin üçe beşe 

Pek Al! biliriz ki Karakulak baİı:mıyarak şoförleri istedikle· 
suyunun membaı hemen de ku- ri parayı derhal vermeğe alı· -
rumağa yüz tutmuştur. O hald~ tırmış olmalarıdır. 

d -· ·. su·ıı<lan iyiıden i:ıazan çeşme suyu çıktığınıjzı sucuların Ta~delen, Rast gel ıgımız ~ . . . .. .. . . . 
. d - · f 1 rııı için· here:lin ısıtıp ızonıvoroız.Hrl• ha •:ık nıyetırı,. sattık lan su dıye al ıgımız ıçı a ı 

bu fıçı fıçı karakulak suları han: Acaba belediye memurları, hu 
gi membadan dolup geliyor. Bu nun önüne geçmez mi ? Yoksa 

Karaku 1 rası hakikaten tetkike değer Lir cuma günlerinin diğer günler· 
sul~rın meseledir. , den fazla bir imtiyazı mı v~? 



I • 

Çirkin Halk Fırkası H. Vekilimizin beyanatı Denizcilerimiz için n:;:a ~ !I '..Jl 'dl l 1 · 

aı~:Z~7~=at~r~attı madaı- l\fM"B l :ftti: ( ~ SEYRISE_F Air 
( Ba~r. Birinci sahifed~ ) Y Ş . \lt·rkez Acenca; (,a'at• ı ... p 

Avrupa ittihadı Darpane yakında hır mada- Limanımıza muvasalatı beklenen Başında; Beyoğlu 2.Hı2 Su • 
kendisini ıöıtemıe~e batlamıt

l< beraber neşrinden evvel bana milra t 
cJatla tenevvürc lüzum gördüklerin- ır. Hakkr Şinasi Pş. diyor ki 
den dolayı isabet etmiş olduklarını 

(Başı Birinci sahifede) • . . (Ba~ı blrlnol sayfada) 
olacağmı derhal tayin edeilir. Avrupa Birliği projesi hakkın !ya daha imal edecektir. Bu ma- Vapurlar accnte'i: Mühürdar zade h• 

daki vaziyetimize li · b dalyalar denizcilerimize ait ola- ( SEMiRAMiS ) vapuru 24 altında. 

söyledim. • Fırka müfettiti Hakkı Şina-

Rusya ile münaıebatımız 
Umumi siyasetimizin herhan 

gi bir değişiklik ihtiyacı olma
dığına göre Soviyet Rus ittiha
dına karşı olan vaziyetirnizde 
bir tahavvül imk9.ru yoktur. 

ge ncıe .. u cak, bilhassa muvaffakıyet gös- -----------ı 
bapta yalnız bir teY :rı= teren. tahtelbahicilerimize verile Aıtustos pazar (ltalya ve Yuna-

Fakat muharrir Bey her neden•• ıi P,. dün bu huıuıta bir muhar 
.ısaru haliyle gayri memnun olduiu- ririmize ~unlan ıöylemittir: 

liyebilirim: Trkiye davet cekbr. nistan) dan 
memiştir. Binaenaleyh bu pro- (KALDEA) vapuru 24 .~ğus-
je bize taallftk etmez. Kaleden lııtanbula tos pazar· ( lıa!ya ve Yunınis-nu işrap ederek ayrıldı ve birkaç l!'iln _ Fırkadan buıüne kadar 

sonra da her l!'iln şiddetini bir az da- tek bir ldıtl bile aynlmıt dejtll-
ha arttırmaksuretile neşriyat baııladı. J bal 

Son postanın yazdılına ıöre yerli dir. F rrkaya giren er mumu Bunu söylemeğe ve ispata ih 
tiyaç olmadığı bertaraf, za
ten böyle bir sual vazedilemez. 

Türkiye Osmanh Berlin, 22 - Bir İngiliz şir- tan) dan 

bor"larını tanıdı ketinin alakadar Turing kulüp- Yabndı limanımızdan hareket 
şeker fabrikalarmı yap.tınık için hal ile yapı9tınlmıt kimseler de. 
kın cebinden okka başına otuz kuru- Rtldir. Oraya girenler şuurla 
§il yakın faıla bir para çıkıyormuı. ıimıit ve tuurla hareket et- -

_ Cev~~: Hüı.:umct h.cr devlctt~ ol- mekte bulunmu kimselerdir. 
Rusya ile münasebatrmızr 

T !erle birlikte Fransarun Kale edecek vapurlar 
Fakat Milli hayatını fel- şehrinden başlıyarak Belgrat ü- (KALDEA) vapuru 25 Ağus· 

ce og~ ratan bu borçlan öde- zerinden İstanbula bir otomobil 
dd · .. .. .. ğti h tos pazartesi (Samsun, Trabzon, 

dugu gıbı TUrkıyeye ıııren ecnebi ıe; İ . • • t . . . 
kerden fimdiye kadar muhtelif ~m- ntihap ıçın nam~~tlenmun 

değiştirmek imkinmı fikrinii bi 
le kabul idebilecek bir Türkün 

mek kabilliyeti tetkik edil- ca esı. Y. apmayr goruştti a--
b 1 Bııtum ve Novorosisk)e l'd' er ven ıyor. 

bulunmasını tasavvur etmek nıe 1 1r R" . B T' ,. Bu tasavur yeniden bir cad- (VESTA) vapuru 27 Ağııstos !arla (r;ümrük rer.mi, iıtihJak, ınhi- hazırlıyoruz. Fakat bıhyonunuz 
sar) Iİiloda yirmi yedi kuruı on para ki biz namzetlerimizi daima en 
almaktaydı. Yeni glimrük tarife~ ıon günde ilan ederiz. Bu defa 
nuna g«c loe bu muhtelif verııllcrı d ~ 1 h k t d • • B 

müşküldür. 'I_'e~ ık uşt~ . ey ımes ın de yapmak demek değil, mevcut çarşambl (SelAnik, :\!idilli, lzmir 
Ahiren mecliste de vaki beyana şehnmız muhabırıne de beyanat caddeleri ıslah etmek manasına Pire, Patras, Korlu, Ayasaranda, 
tımda ~ylediğim gibi eııki dost ta bulunmuş~r. Bu bey~t almabilir. Brendlzi, Venedlk ve Trleste)ye 

bı ı ... _ L 1nız il "k mi a uy e are e e ecegız. u 
r c9uı.:erea ya ı mru rea na- ... • • . d b" 

mile yine ayni puayı almaktadır. Bu adetımızı bozacak orta a ır Juklanmızdan birini feda etme- telgrafla Pans gazetelennde 
B . d ı t b 1 Za M ı M h ı (SEMiRAMİS) Yapuru 28 A-

para dcvl•tin bilnaıta cibayet ettili sebep yoktur. mizi isti yen herhangi bir dost-ı daha evvel al~nmıştrr. ız e o- 1 an a t uş an u 11 p-

luk bı.zı'm 1• rı'n krymetı' haı'z de- radan nakledıyoruz: lllfnden: ğustos perşembe sabah tam IO 
, dljer vergileı-don baıka bir t•Y defi~- T kzi l ha I d 

dtr. Yerli fabrik.alar • teker olaun, ı- e P er ' a I 
,, 2~-45 ytf arasındaki bahı ndan d ( ) 

g"Jdı'r. Tevfik Rüatü Be}' Uç mü.him 1 a Loyd Ekspres olarak (Pire, " _ muş a an lııılara tekaüt kanununun 
pek ve kereate olıun, cümleten hem KASTAMONU 23 -
t'f"lld ııanayi kanununun .~ıetti~ Memleketimiz nam:na Serbest 

Rusyaya karşı olan dostluğu m~s~le mevcut oldug_uı:ıu sö.yle- muvak!rot maddesi mucibince ,·rrll- Brendizi, Venedik ve Trieste)ye 

muafiyetlerden ve laemde ıumrilk hi- • • 
mayeainden müateflt olagelmelı:tedlr- Cümhunyet F ırkaıma kctıde o 
Jer. Ş.ker fabrikalan bu zümreden lunan telgrafların aslı yoktur. 
olarak gllmrUk hiınayelinden iatifa- T elaibini hümıetlerime terdi
de ile lnlıi,.tlannı temine vahtnıalı:ta- fen rica ederim efendim. 

muz, umumiyetle siyasette bü mışt~. Bu~laı;: ;r'ahdıdı teslıhat m<lne olan iki 11nellk ikramiyelerin [COSULICH Llne] k.umpın· 
yük bir rol oynamıyan, hissiyat borçl~r ~e ışsı~li~. '. tevziat muamelcai hitam bulmuştur. yasının lUkı vapurlarına aktırma 
meselesinden ibaret değildir. Turkiyede ı~s~zlık . mesel~ 24·8-930 tarihinden eylOI lptidasın• edilerek Şimali ve Cenubi Ame-
Hissiyattan bahsedilen mükale- Y?ktur. .~ahdıdı teslıhat~ Tür kadar deva,.. etmek Uzere yire ka- ika limanlarını gitmek için ıen 
meleri çok işitiyor, fakat haki- kıye de dıge~ memleketlenn de nunu me7.k~run birinci muvakkat zllilı doğru blltı verilir. 
katte büsbütün başka şey görü- yapm_ası şa.rtı. le tar. aftardır. U- maddetl mucibince 21 yatından !5 

~ hd eli lih im d k .. d ı ... ı ı , c Her nevi talslliı için Gılatıda yoruz. Binaenaleyh bizim Rus- mum.ı ta. ı t~ • at .? a ı - J•fına •• ar o an ıut ara . .., yafın-

dırlar. Difer yerli fabrilı:alardan iıtih 
lllc rMOlİ namiJe hiçbir reahn alınma Katsamonu belediye reisi 

dıtı halde Seker fabrikalarmdan bu - HiLMİ 

Buda tekzip 
1tnc çıkan bir kanun ile her sen<. bir 
lı:UNt arttırılmak tartile bu seneden ~;> 

itibaren kiloda dört kurut alınacak TOSYA, 23 - Memleketi
miz namına yeni fırkaya çeki
len telgrafın ulı yoktur. Tekzi
bi rica olunur. 

ya ile dosluğumuz metin ve ha- ça T~rkıye de mıllı muda~aası- dan yulım olan kızlara kendi arzu· mumhane ( Lloyd Trieatlno •) 
batında başka bir Şey larilc verllccek olan ikramiyelerin ıer ıcanteaıııe. Telefon Beyo»iu kiki mütekabil menfai ile tees- run ıca n a 

' tevzi muamelesine baflanılmış oldu- I! 1°7 •aya Galata ıarıJlllda süs etmiş bir esasa maliktir, ve- yapamaz. ~ • 
tır. Binaenaleyh yerli Şeker fabrika
larının lctifadeleri kiloda yirmi ku
ruş bir !IBmrtik muafiyetinden ııı.rot 
kalmalı:tadır. 

Sonpoıta ııaı:eteai iki fabrikayı 
boloy:ip btlytltmell arzuıile halktan 
olı:ka Jıqına otu& lnınıp yalcın fazla 
bir para almdıltru iddia ediyor. Bu 
iddia doiru iıe Türkiye aene<ı( aclc
ıen bill tona yakın teker iıtihlik et
tiiine nauran okka ba9ma otuz ku
nıttan cem'an yelrdn onaekiz milyon 
kUaur lirayı hükUm_. demek her sene 
ilıi 9ekcr fabrilı:aama hediye ediyor, 

i llyle mi? 

T .. ki · h' ki · t ğundın eshabı maaştaı. bu &urctlı b lr. Sel•nJk b bl kayiin teakubu ile imla edilmiş- ur yerun ıç mserun op- sa ı • onmarpsı na-
F k allkuını kesmek uzu edenlerden 

tir. Rusya ile münasebatnnız rağında gözü yoktur. a at ıındılu yazıhanelerine. Telefone 
k d . · · · d h f vaktinde müracaat ctmlf olaalarlı 

her türlü imtihanlar geçirmiş en ı t.amamı. yetını e mu a a- Beyo»Ju: 2499 n yıhııt Slrkecld d d şimJidcn sonra müracaat edeceklerin a 
B•l•diy• reisi ve metin, sıkı dostluk, müteka- za azının e ır. . . zirde muharrer veHik ile hirllkte har Kırııde hanındaki yaıııhıneaJne 

R1F AT bil menafi sayesinde bunlardan Borçlar meselesıne gelınce; glin zevalden sonra idaremize mil- mılracaaı tdllmesl Telefon 

Yeniden iltihak yok 
KAPLICA, 23 (Hususi) -

Burada Serbest Fırkanın faali
yeti durmuş gibidir. Halk Fır
kasından tahkikatına göre Ser
best Fırkaya meb'uslardan ye
niden iltihak eden kimse yok-

parlak bir surette çıkmıştır. Bu !ürkiye Osmanlı İmperatorlu- racaaılan llln olunur. htanbul: 1!8~. 
münasebatm değişebilmesi için g~n~an kalmış borçlar kabul et- ı - Hiç milracut erraiycnlcr 
tabiatin fevkinde bir şey olması mıştır. ı:akat harpt~n .. evvel için bir istida 
dünya şeraitinin tahavvül etme ve. sonra.ki .. borçlar yu~~nden Müracaat edip veya ermlycnlar 
si, Rus Soviyet ittihadında ve rı:ılletlenn munasebatı mutees- Nüfus tezkeresi: Yoklama llmU· 
Türkiyede şekli idarenin değiş- sır olma_ktadır'. .. haberi, esbabı muşın bizzat kcndiıl 
mesi ve bütün beynelmilel vazi Tevfık . ~üş~u Bey bundan ver• bu ikramiyeyi almak için tayin 

TA VlLZADE VAPURLARI 
Ayvalık • lzmir poııtaıı 

...... vapu~~~~e~I Pa-
Halbıılı:i Efındilcrı bu para halk-

tan almıyorsa hulnei millete l!'iriyor. •tu-r.••••••••••••• 
1 

:9u para, bllvaıuta cibayıt olu,,.n dl-

yetin tahavvülü lazımdır. sonra d~.mı~br ~: . edecıgt notcrdan muuddalı. nkill. 

Türkiye, Rusya, İtalya gibi -. -. Turkıye bır.zır~~t _memle- il ~~~~~~~ ~~:!'~ 
devletlerin harici siyasetleri ge- ketıdır: ... Mev~udıyetı ıçın hu~u 22 • • 3 

t zarteai ak,amı saat 
1 :" de Sirkeciden hareketle Geli-

fer vergilerden ıı.ılı:a bir ıey delil
dir. Halbuki tffcr aanay:ii memleko~ 

ı yeni girdili cihetle pancar, zürradan 
ı Avrupa flatinin hemen iki miallne mu 
, lıayaa olunmaktadır. Bu aebeple ıeker 

fabrikaya bahalıya mal olmakta iae 
ıle diler cepheden bu pahalılıktan 
ılirra mUıtefit olmaktadır. 

Alpullu l•ker fabrikaaı bq yaflD· 
t dadır. Bu bet ._.sarfında ııı.sedar
' !arına cnnan yekiln 'J(, 45 temettü 

tev9i etnılftlr ki aeneliıtln• " il iN
bet etmektedir. Bu t•mettilll de an
cak bu aen• tn.allne lmlı:ln bulabildl
jlni hesaba laıyanalı: temotttiün mik 
tan -•t'f " 1 ye kadar tenezzül e
der. Binaenaleyla balkın keaealnden 
alınmıt ve eflıa11 huauaiyenin cebi-

1 ne ycrlqtlrilmlt ltir ıcy yoktur. Al
pullu jeker fabrikası MUcsıla ve Hia-

• • acdarlan, iirkıtlerinin billnçolarında 
mukayyet, l!'ayet malı:ul ve mütcamil 

ı bir hadden ibaret olan mqru bir ka
ıanç temin etmiıler demektir. 

Avrupadan ııeten ıekerin 11Umrü
fc kadar lri10tı11 on lı:urup. mal olma
ıının hikmetini aceba Son Posta ga
<etcai biliyor mtı? Bunu müsaadeleri 
ne ben izah edeyim: müstahsil mem
leketlerde dahi 9eker on kuruşa mal 
edilemiyor. Bunun belki iki ve daha 

i ııyade misline mal oluyor. Faltat her 
memleket kendi istihlak ihtiyacını 
ır:endi memleketinde temin etmek i.z:
tırarınd:adır. Çünkü, pancar ziraatı. 

• ıiraatı umumiyenin ıslahına ve inki
ı ıafına birinci derecede hadimdir. Bu 

nun ıçindir ki her hükumet müstcm-
t lıkdtında §eker kamişından şekeri 

daha ucuza mal cttili halde yine şc-
1 ker panoarx zcriyatını terketmemek-
1 tedir: çünkü pancar toprağın bahçe 

toprağı gibi itlenmesini tabii ve sun'i 
cübreler iatimalini derin hafriyat ic
rasını ve mecburi mlinavcbe usulleri
nin tatbikını istilzam eden bir ziraat 

1 ıır. Bu itibarla aair mahsulatı ardiye 
! nin artma11na yardım eder. !~te bu 

..,bepledir ki her memleket pancar 
eker, ,eker yapar ve istibl.iıkatından 

• fazlasını harice atar; memleketlerine 

' 
teker sanayii ı:irmiyen yerlere bu 
fazla tekerler gelir ve yok bahasını 

ı satılır. Meıcla elli bin ton ••kcr iıtih 
1 lak eden Bulııarlatan altmı' bin ton 
i fstihscil ettiği zaman bu on bin ton 

fazlayı harice sevkediyor. 
Alpullu Şeker fabrikasının aahip

leri ben ve Şakir Beyle diğer arkadaş 
farımız imiş. Halbuki Alpullu Şeker 
Şirketinin sermayesinin niıfından 

i fazlası bugün İş Bankasına ve mühim 
ı bir k1Bmt da Ziraat Bankasına ait o

lup eşhası hu•u•iyenin yani ben ve 
.:liger .ı.rkada~larımın hisaelcri ıiilüı 
nı.:ıpttini bile olmamaktadır. Binat-

1 r.alcyh fabrika eşhaaı huıuslycnin ma 
!. değildir. 

ı Şeker İnhisar kanununun Jagvın-
d~n ·~.nr_:ı Şeker fab~ikalarını himaye 
lçın hukumctçc tcşkıli takarrur eden 

ı ~mıt~d Şirkete Alpullıı Şeker şirkt-
1 tı dahıl olacak ta değildir. Şirketin 

ekseriyeti hissesine halen aahip olan 
iş Bankası finansımanını dahi drrııh
!c etmiştir. Binaenaleyh Fabrikanın 
ben ve arkadaşlarımın eline bedava
ya geç~iği ve limited ~irkcte üç mil
yon !ıraya satılıp aramızda taksim 
edileceği iddiası eirkin bir iftiradan 
b..• ·ettir. 

Son Posta gazetesinin 24. Aguı-
1 tos 930 tarihli nüshasındaki en aj!ır 

ttıhamat şudur: 

Ben Mülıtzim mütekaitii imitim: 

lKTlllAL 
Kıbat1f'ta Fındıklı caddeılndc 

180 nuıııarıdı Mora Yenişehir eıraf 
ve hanedanından hmail Ahmet !ley 
mUptıll olduğu hastalıktan kurtula· 
mıyarak rahmeti rahmana ka vuımuş· 
tur. Ccnuı nanıazı Bctiktaf camii 
ferlltnde bugiln öğle vakti eda edildik 
ten sonra Maçta l<abrl8tanında defini 
halı! KUIT&n lıılınacıkıır. 

çlci ahvale tiıbi değildir, tered- bat, tutun'. dı~er ~ahsulatı ıh 281 
dütlere tabi değildir ve esas raç mecb~rryetındedır. Maiıs:ıl 24) yafındalı: kızlara 2,5 ıcnellktlr. 
hatları daima ayni surette kal az ol~u. .ıhracat azaldı. İthal~t 25) 

maktadır. Bizim Rusya ile mü ta mliva~~ olma~a her~~~ ~- 4,; ve daha yukarı) ~.5 
nasebatı hazıramız iki kelime i- caret muvazenesı gaynmusaıt !•tındaki kızlara) 
le tarif edilebilir: Bu münasebat olmaktan geri kalmamıştır. 
tabii surette inkişaf etmektedir. T?rkiye .. sıkı bir tasarruf ııi
Bu anda Rusya ile ticaret mua- y~setı. ve m~keleflere ~rşı aza
hedesi müzakeratnnız neticelen mı hır vergı tarzı takıp etmek-
mek üzeredir. Bu muahede dost ten geri ltalmadı. Bu iki yoldan 

Şeker inhisarınm tcşeklrillünden son luğumuzun hakiki esasını bir daha ziyade bir şeye teşebbüs e-
ra zengin olmuıum; Şakir Beyin or- kat daha takviye etmek neticesi demez. 
tafı imitim; Adada ev alınışım; a- ni hasıl eyliyecektir. Binaenaleyh milli hayatını 
hır yaptırmışım; ve Şakir Beyle :ı.- felce uğratmadan borcunu tedi-
ilcainin emrine tahsis ctmiıim; ra- - Rusya ııeyahatı ye etmesi kendisi için imkhıııu:-
ldpaiz komiayoncululc yapmışım; Eylfıl nihayetinde Rusya ya dır. Osmanlı borçlannm kendi. 
billhare Şakir Bey beni Alpullu Şe- . . B . 
!cer Sirkctine müdür yapmış; bunun gi~~k niyetı_ndeyım: u zıya- da~ili inki.ş~fı~ ihla.~ etm~eııi 
Ja da iktifa etmemişim; mümeuili retımın hedefı, şahsı temas ve tedıye kabıliyetıne gore malı ta-
bulundu~ Lanı Şirketinin trak- Soviyet zimamdarları ve bilhaı- ahhütlerinin yeniden tetkik e-
törlerini zürraa "avans vermem!,, sa eski dostum yeni Hariciye ko dilmesi fikrindedir. 
tehdidile ve zoru bazu ile satmışım; mi seri M. Litvinof ile konuşarak Tevfik Rüştü Bey bundan 

ve ~~rtl~ra da cevabım şudur: Türkiye ve Rusya arasındaki sonra garp memleketlerindeki 
Ben 3li acneaınde Mektebi Hu- dostane münasebatı bir kat da- i~sizlk meselesinden bahsederek 

biycden ve 328 senesinde Mektebi ha takviye etmek ve daha bunun iştiro. ve istihllik kabiliye 
Hukuktan diploma ile çıktım. 18 sc- sıklaştrrmaktır. Harici siyasetin tinin azalmasından bunun da 
ne evvel arıum ile yüzbaşılıktan te- · d 1 d b" 1 h · • ı• h"tl d '} · 
kaüt oldum. Ve o vakittenberi de ti- .zı,'.11am ar an .ara~~ a o~ e an~:.m.a ı.. ta~ ~ er e~ ı .en 
oaretlc meşgulüm. On scnedenberi mulakatl~r. kendılennın. şahsı te geldıgını. soyle~ı~br .. Turkıye 
de Avrupa ve bilhassa Almanyanın maslan ıçın ve muhtelıf mese- bu takdırde şu ıkı vazıyet kar
yirmiye karip ve b.ir m.i.lyarı müteca- lelerin tetkiki için en mükem- - şısmdadır: 

Türkiye İş Banka
sından: 

MUesse>emizln tesisi ıenel 

devrlyetlne müsadlf 26 Ağustos 
930 salı günü Istanbul ve Bey
oğlu şubelerimiz kapalı buluna
caktır. 

Devredilecek ihtira beratı 
" TUfenk kundak tortibauna ve 

malı.anizma&ına alt l!IAhat " hakkın· 
dıkl icat için ılnai müdüriyeti umu· 
miycıinden l!tihsal edilmiş olan 119 
Ağustos 1928 tarih ve 25077 No.lu 
ihtira beratı hakkında bu k<rre baş

kasına f1tağ ve ı abuı kare vıdlecc· 
Ainden mezkllr llıtirayi sabn almak 
veyahut isticar etmek arzusunda 
bulunan zevatın l,ıınbul yeni poS!lne ~ 
arkasında Aşır Efendi klıAbhanesi 

caddesinde Tiırklye Hanında 18-22 
n'maralarda kAin \ckllı l IANRI 
\\ ll.LTER ISTOK efendiye mnrıcaaı 

~ız ~ermaye.ye .malık muesscsa~ı ~ı?a· mel bir vasıta olup mükemmel - Yla harici borçların yükü 
ıyesının Turkıyc vekılı umumısıyım. h' l b k l M K I d kal • d .1 •Jlcmcl<ri illn olunur. 
Şeker inhisarının teessüsünden iki atıra ar . ıra ":1ş 0 an · a- a. tın 1 mag~ e".~m 1

• e. gar- bıanbul ikinci icra Dairesinden: 
sene evvel tesisi karalaştırılan Alpu! rahanın zıyaretı esnasında da bı Avrupanm hır muştensı ol-
lu Şeker fabrikasının Avrupada mali böyle olmuştu. Bundan baş- maktan bilkuvve çıkmak; 
ve Sınai yardımlarını temin i~in baş- ka Rusya seyahati benim şah- Yahut ta meşru surette ten
ta Şakir Bey olduğu halde Trakya sım için pek büyük bir :113.kayi zilat elde ederek garbi Avrupa 
mcb'usları Beyler tarafından davet h · d' , 'h ·ı~ · .. · im 
d·ıd· 0 k'tt b · .. · . aız ır. 9 sene evvel ı tı a- pıyasasında muşten o ak .. e ı ım. va ı en erı muessısenın . .. . . .. .. 

tesiıine ve inkişafına beraberce çalıs !in fırtınası gunlerınde ben Mos Tevfık Ruştu Bey beyanatı-
tım ve hila da çalı,ıyorum. • kovada idim. O zamandanberi na nihayet verirken şimdiki hal 
. Şeker İnhisarı t~şekkül ettiği va- orada büyük bir iş yapıldı. Ve de tahdidi teslihat ile harpten 

kit kaP.alı zarf usul~~ '."v~u.pad~n şc- bizzat bu işin büyük terak~j • - evvelki borçlarla harp borçlan-
ker mubayaa cdeeeı:ını butiln cıhana l . . .. k · · d' li k f' J · · d .. 
ilan etti. Bu münakaaaya yerli ve ec- ennı gonne ıstıyonn. nın ta ı . -~:>: ıy.et e!'1nın un-
nebi tüccarlar iıtirak ettiği ı:ibi ben Türk _ İran münasebatı yanın cektıgı ıktısadı buhranın 
de iştirak ettim. İlk münakasa oldu- 1 .1 .. b t d yegane çaresi olduğunu ilave et-
fu için teklifler halkın ve matbuat .. ran ı e munase a rmız, e- miştr. 
mümeaaillerinin huzurunda açıldı. gışmez surette, dostane bulunu- B b 
En iyi fiat ve ıerait benim olduğu h" yor. Ağrıdağı mm takasında ki Tevfik Rü§tÜ • ugün 
kese ilan edildi. Bunun Ü•erine mü- Kürt çeteleri meselesini tasfi)"! Ankaraya dönüyor 
nakaaa mevzuunu tcıkil eden 2000 için teşriki mesai hususundaki KAPLICA, 23 (Hususi) -
ton şekeri ben taahhüt ve vaktinde "k~l th .. b' · J H · · V kil' T vfik Rü tU 
teslim ettim. tnhiaar tdarcsile yaptı- mu a em~ enuz ıtn;e.mış o up ancı~e e ı e ş 
ğım ilk ve son işte bu oldu. dostane bır hava dahılinde de- B. bugun Fransız ve Macar ae-

!nhisar İdaresinin beni mübay.ı.a vam etmektedir.Türk İran hudu firlerine bir öğle ziyafeti verdi. 
Y~ .memur ettiği haberleri külliyen dunun tashihi meselesi 'bu mü- Bu ziyafette Halk Fırkası kıltibi 
hılaşfı kh~kBıkatur. · . kalemelere doğrudan doğruya umumisi Saffet ve Viyana sefl-

a ır eyı altı sencdcnberı tanı- b d ğ"Jd' B 1 · · • H d' B J d hazır 
Yorum . adadakı· e · · · .k. mer ut e ı ır. u mese cyı nmız am ı . er c bu-, vımı ııe on ı ı oı;cne · • • •• 
evvel satın aldım; ve Şakir Beyin çok zaman evvel mevzu bahset- lundu. Hancıye Vekili Tevfik 
ikametine talıaiı etmlf dahi degilim. miştik. Bir taviz suretile bu Rüştü ve Viyana sefiri Hamdi 
Nişantatındaki urayı ise k.aatı tica- mesele tabiatile istikbalde • ka- B. !er yarın Ankaraya hareket 
retle aldım, evet, yıktırdım ; ara?İsini lıyor. edeceklerdir. • 
parça parça satmaktayım. 

Son Posta ı:azetesi beni alclamya 
üç senedenberi ortaya çıkmış bir a
çık göz ribi tavıif edeceği yerde yer
li ve ecnebi mahalili maliye ve ticı
riyeden l:akkımda bir referans aldık
tan ıonra beyanı muta)ca etseydi her 
halde daha doğru hareket etmiş olur 
du. 

!raktör işine l!'tlince: §•ker Şir
kctı ıle alikaaı olan hiç bir çifçiye biı ı 
t~ne. bile Lanz Traktörü satılmış de
ğildır. İtte bu da difer ncıriyat ııil>i 
eraciften ibaret olup halı: ve hakikat 
pek yakında Cümhııriyetin adli mah
kenıelorindt ı..ııur •rleeelı1ir. 

Türk gençleri Almanca öğreniyorlar 
ve bUtUn mılOman ricarlye !le blrllktc meşhur 

Yeni Yüksek Ticaret Mektebi (CalW> 
Cenubi Almanya - Karaormanlar 

'femiz ,.e havadar pansiyon - mükemmel ~da izahat ve tarifnaıııe 

içiw Direktör 7.ügde mtiracut 

Adres: Neue Höhere Handelsschule 
CalW <'Vürtt) 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
karaya çevrllme1i mukarrer Krisıılll 

yuı muuı bir duvar 11an vanıilA

tör ve kolumblya marka ve pilAltları 

ve sılreden !barcı emval ~8-8 930 
tarihine mUudif perşembe (iln il •ıat 
9,30 dan 10,30 kadar Fatihte Malta 
çar~ısındı açık arcırma suretilc sı tı

lacağından tıllp olanların mezkur 
gün ve Hatta mahallinde hazır bulu· 
nacak memuruna mürıcııtlırı JJ.ln 
olunur. • 

Haliç iskelelerinde mahfuz 31532 
mııro mıklbı muadil 280 adet çanı 
tahtası 11·0-930 perfembe gUnU 
ihale edllmelı Usre müzayedeye çı

kanlmıştır. Taliplerin yavmü mu• 
1<6rdı suı Uç buçukda defterdarlık 

binasındaki ihale komisyonuna mU• 
racur eylemeleri lltn olunur. 

Beyoğlu betlDcl icra dalresind11L' 
Bir borçtan dolayı mıhçuz bulu· 

nan efYtnın U Atuıtos 930 paıu 

günü •Hl lll/80 da Beyoğlun'da 

Timoni ıokatında Kısmet aparıı· 

nanı önünde uıılması mukattar 
olduğundan ynm vo saat mozktlrdı 
memuruna müracaat edilmesi. 

Sayfiyelerdeki tencz:ıühler 
için klfl miktarda 

CAPPELLI 
Flllm veya plAk 

alma&ı unutmayınıL B:ıılıer 

cihet mlkemaıel dlrler ve 
lltat'iyyen bozulmazlar. 

lllıl•• Her yerde satılır. --• 

bolu, Çanakkale, Edremit, Ayvalık, 
Dikili ve lzmire azimet n 
avdette Çanıkkaleye uğrayarak 

gelecektir. 
Yolcu bileti vapurda da 

Terlllr. 
Adrea : Yemişte Tavllzade 

biraderler tılefon lıtanbul 1210 -
NAfM VAPURLARI 

lzmir - Mersin 
Liiks ve sür'at postası 

vapuru 
ağustosun ADANA 

!18 p b gilnü 
inci erşeın e akşamı 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod
rum, Rodos, Fethiye, Ant~lya 
Alaiye ve Mersine azimet ve 
ndet edecektir. 

TafsilAt için Galata, glimrUk 
kar~ısında, Site Fran~ez hanında 
12 numarada umumi acantah· 
ğına mllracaaı. Telefon Beyoğlu 
1041 

Moda El~ktrik 
Abonelerine il8n 

l>tanbulda IIavacazi \'e elektrik 
vc ıcşebhü5atı ;ınaiı·e Türk Anonim 
Şirketi ( ~aıgazol ) abonelerinin 
tesisatını ıajtdiye eden ıcvettUrUn 

(safha ile bitaraf tel arasında) 110 
volttan 1120 volta tahv!ll keyfiyetinin 
Agusıosun 26 ulı, 27 çarşamba ve 
28 pcrtcmbe günleri icra olunıcatı 
mulıur abonelere ihbar olunur. 

Marilzziklr abonelerin bulunduk-
!arı mahalledeki ıuisııın klffoalnde 
ampuller ve mubtellf elektrik aletleri 
bir defaya mahsus olmak üzere 
mecunen tebdll edilecektir. 

Yeni tneıtUr ile cereyan iıuındın 
itibaren tak! açhiıe, ampul vı ulra 
artık istimal edilmeyecek ve badema 
kullanılacak btr yeni elektrik malu
mHi i20 voltluk olacaktır. 

Cereyan lnkitaına mahal verilme
mek 1 ç!n yuhrdıkl Ilı ura tamamın 

dayet olunması ve memurlarımıza
vazlf•lırlnl ifa esnasında teıhiltt 
glllttrilmcleri muhterem ehıllden 
rica olunur. 

Mlldirlyet 

MUHASİP 
Franrı.aca lngillıce k!fl menebı 

Almancı bilir tlart ve mail ıııalb· 

matı çok genif btıyttk itler ldart 
etmiş bir muhasip ff ıramalı:ıadır, 
Mltevuldlr. Uy .. ur. Adrası 1111nbul 
Posta lı:uıuıu S86. 

1 LAN 
Oaıııan lı Bankuınıa Galata, Yeni 

cami Y• Beyotlu devairl, slfır 

bayramı ıııUnasebetllt Atuııosun 

30 uncu cumarıcal sllJıü kapalı 

buhınıcıkrrr. 

Trabzon birinı 
postası 

(REŞITPA.ŞA) vapuru Agu,to> 
Pazartesi 1 f de Galata rıht 
mından kalkarak lnebolu, ~at 
ıua, Glreıun, Trabzon, RizeY 
gidecek ve döniı~te Surmene 
Trabzon Tirebolu, Glre•un 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebol 
Zonguldap;a u!fayarak gele 
cektir. 1 iare ket günü yük ka 
bul olunmaz. 

lzmir sür'at postası 
( Gülcemal) vapuru 25 ı~IJS' 
tos pazarteJI 14,80 da Gal• 
ta nhtımındın Kalkarak alı 
sabahı b:mlr'e nracak , c çar 
şamba 14,30 da lznıir·den kal 
karık perşembe sabahı gelir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazhant mevcut· 
tur. 

Mersin sür'at 
postası 

(Mabmut~evkeıp~a) vıpurıı 
1!7 Ağıı tos çarııamba 11 de 
Galata rıhtımından kalkar&) 
Çanakkale fzmir Küllük Fet· 
hiye Finike Antalya Altıye 

Merain'e gidecek. ve dönilşıe 

Taşucu Anamor Alliye Aıııııl· 
ya Finike Fethiye Küllllk 
lzmlr'e utrayarık gelecektir. 
Çanakkale'de yalnız yolcu 
alınır yolcu verilir. 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Meraln) npuru 26 AgustoS 
salı 1 7 de Sirkeci nhtımından 
kalkarak Gellbolu Çanakkale 
KUçtlkkuru, Edremit, Burhani· 
ye, AJvftlıffı gidecek ve db
nUşıe mezkQr iskelelerle birllkCC 
Altunolulfa uRrayarılı: gele
cektir. 

NAiM VAPURLAR! 

lzmf r Postası 
Seri, Lika ve muntazam 

-

ADNAN vapuru 
A~u>toıun 

24üncü pazar 
gılnU Hl da Galata nhtımından h•· 
rekcılı ( !~mire ) ve Salı ı~nd 
l:r:mirden lstınbula hareket eder. 

··rı: Ga!Ata gümrUk kart"ındı ~1 

Franıez hanında 12numarada Oııııl' 
mi ıcantılığına aıüracuL Telefod 
3eyotlu: 1041' 

1 SADIKZADE BIRADERLER
1 

VAPURLARI 
KARADE. 'iZ MUNT\ZA l 

\ E LÜKS POST .\Si 

Dumlu Pınar 
vapuru 24 Pazar 
ap;um,~ 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
(Zontutdalc, lnebolu, AJ a ıcıl<· 
Samsun, Ordu, Gireson, Trll" 
bzon, SUrmeae ve Rize J,; 
kelelerlne azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafılllt ~in Slrlı:ıcldı 1/t•Y' 
meHt lıaaı altıada aeeataııııd• 
mltracaat. Tılıfon:lataabul 2~ ·-------, Trabzon lüks postıısı 

Sulh 2•V:&:!fos Pazar 
gönü IUt 20de Sirkeci rıhtırıı10• 

dan hareketle (Zonguldak, foe· 
bolu , Ger:ıe, Samsun , ordıı ' 
Giresun, Görele, Trabzon, Rize, t 

Mapavrl,Pazar, Hope)ye azınıtl' 
. ~fi· 

ayni iıkelelerle Sürmene, \ • 
kebir, Farı,a ve Onyeye ugrav•· 

rak avdet edecakılr. J!l 
Yük ve yolcu için ınah• 

1 
müracaat: Sirkeci <;aJonu ~·~ 
sındı Mizan Oğlu Han ' "' 
Telefon lstanbul 354 _...... 

Bartın-lneholu Posta'' 
HiLAL 

vapuru ııs Pazartesı 
Ağustos d~n 
gtınU akşamı Sirkeci rıhtıııııok 
hareketle Ereğli , Zonp:uld• 0~ Bartın, Cide, lnebolu, Evrcııl\~eı 
lllşı lıkelelcrlne azimet ve a~çııı 
edecektir. YUk ve yolcu 

01
• 

Sirkecide yeni handa 1 ~ıı 1.,. 
rolu acentaaına müracaat. ' 
fonu lstınbul 1 105 

1 

: 



LO' 1!. l t'AZAR 24 AGUSTOS ı930 ? 

Yeni Mevsim yaklasıyor , 
Bu münasebetle Galatada Karaköyde börekçi fırını ittisalinde büyük mahallebicinin üstünde 

• • . ,. . 

-
Büyük Elbise Fabrikası 

En mükemmel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde 
olarak imal edilmiş zıı.tngin ve mütenevvi çe,itlerde müntehap elbiseler 

muhterem mütterilerinin enzarı istifadelerine arzetmaktedir. 

11 

ERKEKLERE MAHSUS HANIMLARA MAHSUS 

İngiliz muşambaları 9 1I2 
Kabilitebil muşan1balar 14 1

/2 

Muşambalar bivertin astarlı 19 1/2 

Muşambalar lngiliz 17 1 / 
biçimi kumaşlardan 2 

Gabardin pardesüler muflon ile 25 1 
/ 2 

Meıhur Mandelberg marka empe~:r.eab i liz ~ 29 l / Gabardin pardesuler 2 

Mandelberg pardesüier 37 1 / 2 
muflon ile 

lngiliz biçimi kumaşlardan 22 1 /
2 Pardesüler 

Trençkotlar 17 1I2 
İyi cins yünlü paltolar 13 1/2 

İngiliz hiçi.mi Kostümler 14 1 I 2 
spor ve saıre 

La~ve r t siyah ve kostümler 18 1/2 
saır renklerde 

liradan 
itibaren 

,, 

,, 

" 

Deri .taklidi muh· Muşambalar 1311 .li~adan 
telıf renkle.-de 2 ıtibaren 

Son mod~ biçi~.de Muşambalar 14 1 / ,, 
ve kaLııı teboıl 2 

Muhtelif renklerde T ren"kotlar 17 l /2 
g,1bardin "I:' H 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

Kauçuk muşambalar 41
/2 " Bivertin muşambalar 71/2 " Trençkotlar 91
/2 n 

T reçkotlar muflon ile 13 1
/2 ,, 

Yünlü paltolar 91
/2 ,, 

Ayni zamanda erkeklere mahsus gayet şık 
pardesiiler, paltolar, kostümler, ve muşam
baların müntehap çeşitleri ve hanımlara 
mahsus mantolar ve ipekli muşambaların 

mütenevvi çeşitleri mevcuttur. 

evlet emiryolları 
idaresi ilanatı 

1'ALEBE KAYDINA BASL ı Nf>I • 

~ 'l '130 tarihinde munaka :ısının icrası mukarrer Filyos be~inci 

kısmının mukavele proje,iııı.le gösterilmiş olan yirmi aylık geçir 

rn.ıdı.lctiııin on yelli ııy:ı ve yirmi üç aylık ikmal mi.ıddetnin ,1 · 
yirmi aya tenzil edilmiş nldugu taliplerı:e m, lum olm:ık uzre 
fül n olunur. 

'l'al"p vuku n 1:1 tarifnarnc- gönd nl!r. 

Şehzade Başı Polis nıeı·kezi nrknsıncla 
.. T ..ı: 1 s t. 2 ;; J ~ ...,.,..,,::;; 

lstiklii Lisesi ı\\üdürlüğünden : 

........... 
Irmak • Hlyn> hattının toıı,S· l;l2,0 kilometreleri aruındıkl alancı k11rnııı 

in;ıııı kapalı zarfla ınUn,ka»yı konmuştur. 

- SEN JORJ -
Avusturya 

mektepleri 
Gılatı'da Çinar sokağında, lngUiz 

konsolosunun kar~ısında 

Son sımfların ınauııiyet ınıtlhanlmna 1 lcyilı ldc, Jıgrr ı.ınrflmn ikmal 

imtihanlarını 13 Eyl~lde, Tedrhata dJ 15 Eylıl lde h>~laıııcaktır. Alakadar 

talebenın ona gorc lıareketiert teblıjt olunur. 

\lunakısa 11 . 9 .9;1() per~enbe ıünü saat 15 de Ankarıda Dovltt demir 
•o '.ırı ıd>re ındc yapılacakur. 

.\ltinakısayı iştirak edeceklerin ıekiıf ınektuplınnı ve muvakkat temi• 
n.ılannı ayni gundc saat 1 ~ .. lO e kadar münıkuı koml5yo1111 kltipliğlno 
\ erın~lcri IAzıındır. 

Zonguldak yüksek maad!.0 ye 8 !1nayl 
llıühendfsi mektebi müdurıyetınden 

. . . d'k . ·ıecek ıoo takım elbıse, t 00 takım 
:\Icktcp talebesı ıç!n. 1 btırı ··nın imıliyesi 25 g .9,30 tarihinden 

Palto ve fOO takım. ı~çı el l~~ı münakasaya konulmuştur. lha!ei 
ltıbaran 20 gün mııddetle aç . d'f artesi 7Ünıı saat l 6 da 
k· ·ı ı l 9 930 tarihine musa 1 cum 0 

·it ycs 1 • · - • . kıl ğmdın taliplerin 
Zonguldak ~aden . müdiıriyeti~de ıcra tak:ıaca maden mühen
mektep müuuriycundc, lstanoııl . mıo . ünll teminatı 
disliğindc mevcut ~ırtnarne~i mucıblnce ıhale g 
m•ı\'.1kbtderile beraber müracaatları ılAn olunur. 

San'at nıekte~in~en: 
:\leıktcpte mevcut Hurd• demir, Çinko, Kurşun, OtomobU, ?u· 

vıı ttnckc, koltuk kanepe, kazma, soba ve beş tonluk el zencırl
le hareket eder dökürnane vinci, Tahta dolaplar ve saire ey!Qlun 

hirind pazartesi günti mektept alım! müzayede i:e 0atılacağından 
• ı ı evml mezkQrda saat onda mektebe mliracaatlarL 

ta , o an arın:_:Y:.::._::::..~.:_---------------

ıstan~uı ııınrntleri ~a~ ınn~urln~un~en 
1 tan ıu l g\..:urüklcri için 8~6 çeki odun ile 30,500 kJlo man

gal komuru ;ılenl münaka,8 ile mubayaa olunacaktır. Tal!plerıo 
1 1 • 

bu hu ustakı şartnameyi görmek!~ beraber 13,9 /930 cum~~~sı 
[llniı saat ı .ı ıe ıcrn.ı mulı:arrtr münakasaya ~tırak eımelerı ıçııı 
Baş mlldurlüktck.i koıııisvona m~racaatları. 

ı- Erkek llse~i (\'uksek reıl 
ve Jlaınas reıl) ilk mckt,.bl ve 
ihzari sınrflın havidir. 

2-3 sınıflı YüksekTtcaret mektebi 
2 ihzari sını[ı dı havidir Kıydulı:ıbul 
muamelitı her gun icra edilecckılr. 

,_.-------------·--~' 1 Şehremaneti ilanatı f 
Şehremınetinden: Sehze halinde 

1, 5, 6 numaralı b arokılır pazarlık!" 
kirayı verilecektir. 'falip:erin 2~ 
Ağusıos 9.~0 perşembe gunü sut 
onbeşte levaıım mUdilrltiftine (el 
meltrl. 

• • • 
Şehre mı neunden Bedelı keşfi 

i70 ttra 72 kuruş olan l'sktidardı 
Salacık yokuşu hııı ndaki çeşmenin 
·amiri açık mün&ka aya konmuştur. 

Taliplerin şartnameyi vo keşif evrı· 

kını görmek için her glln muza yede ye 
girmek için ihale gtınU olın 15 
Eylül 9.10 pazartesi gUnu kı·uıaı 

müdUrlütUne gtlmeleti. 

• • • 
Beyoğlu daireıinden : SUtlic~de 

Bademltkte demirci ohanls sokıgındı 
3 numaralı hane gayet harap olup 
sıhibt Apt~ efendinin mıhılU lkımett 
meçhul bulundatıındaa on beı gıln 
zarfında rerı mahzur· cdilmedıtı 
tıkdlrdo cbniye kanunun 48 lnci 
mıddeıınin dairece icrasını müba
şeret olunacağı lbtarııame makamını 
klllm olmak tızore tllıı olunur. 

• Leyll ve nehıırl. kız ve erkek~ 

Hayriye liseleri 
bıraçhane Ilı rnd• 1 loıho, C•dd .. inde Münir Paşa konağında 
Ana, ilk, Orta ve Lise kısımleır havidir. 

J\'.11. \'C t<:rkck tılcbc ayn avn k:ıSlnll<trıfaJtr. 
Talim heyotı en marul miıdcrrı• ve muılliml<rden mUrck eptlr. 

Leyli tılcbeııın hllbassa gıdı ve ıhhotine azımı diki.at ve ihtimam 
olunmaktadır. Kayıt mııamcle!i başlamıştır. Her giın 1O,,.ı6 kadar -
müracaat. Talebe mektebin hu,usl otomobtltertle mekteb~ 
-· •kı•m evlerine ayni vcs•iıle g0nderi1ir. 4-

Talipler mnnakası ıarrnımelcrini (.W) kırk llrı mukabilinde Ankarıd• 
M liye ve muha.cbe işlcrı riyasetinden tedarik edebilirler. 

* • • 
150 ton gaz, .'i() ton pi; gaz ve 40 ton ben•ln kapılı zarftı mUnıbuva 

koom•ştu~ · 

l\lün a ası 1~ - ~:ytul • 930 pazartesi günU sut 15,30dı Ankarıdı Dcvlcı 
demir yo: lan idaresinde ) apı laeaktır. 

M•Jnakasaya iştirak edecclderin teklif mektup!criıi ve muı·akkıt teaılııat• 
lannı ayni günJe •ut 15 c kadar komisyon kAılpliğine vermelari lhımJır. 
T 1 ıhl<r mCnJkasa şartnamelerini beş lirı mulcabilinde Ankarıda ve Hay· 

dar. ı HiJki vcmel<rden tedarik ede!ıUirler. 

1) O K ll M A C 1 l.ı A R A 
C:ıicU tıkc tarak ve dokuma maklnderl 

lsıınlıul'da Sirkeci'de HlLMİ NAiLİ 
• ur Han ~ 1 No. -----=-

ENGLİSH lllGH SCHOOL .FOR BOYS 
NlŞANT AŞ TEL. B. O. 1078 

Mektep ~:yluluıı 2'l sinde ncılacıkur. Pazartesi ve perşcm!>c gUn!erı 
.>aat 10) dan ( 1 ~) ye kadar kayrt ve kabul yapılabileceği gibi diğer zama .• 
fırda telelonl• müracaat olunabılir. 

Devlet nıat~aası ınu~uriJetin~en 
2 \ Ap;uscııs 9.10 tarihinde müzayedeye \&ZO!ııııın bir fc~c 

zari n lıı tcrnktım edecek 10 ~antim eninde kenar ,e 5 .a im 

eninde kırpıntı kAp;ıtlarilc me~in parçalarına verilen fistlar lı:ıl d 
itidalde görtilemcdiğıııden 5 eytot 9:10 tarihine mlı.;:ıdif ıır 1nmtı3 
günü sakt 14 tc pazarlıkla muz~yedelerinln icra kılınaca tı ll~n 
olunur. 

. Telsiz memuru aranıyor 
. Anad~lu ~ıansı lstıınbul . lunıessılliğinde istihdam olunmak: üzre 

bır Tclsız 1 elgraf memuruna ıhtiya~· varı.lır. Talip olanlar \nkıır ı 
caddesinde "ikdam,, yurdunda ,\n,ıdulu Ajans ı • lunıcs,ılli,tınc 
müracatlan. 

• 
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MU.LlY!.T ·---- PAZAR !4 11136 

., .... 
Tl11lRE iLE lYRlrlll BEYiR 

8000 ldlometrellk beynelmilel mukavemet tecrU• 
besi ilk ac; galibin rakip oldnklan tayyareler. 

BOS~B MlGNETO YE BOUGi'leri 
ile mtlcebbes idiler. Bu uzun devir, clhazlanmısdt ca 
cUz'I bir Arıza husule gelmekıizln icra ıdll mlfllr. Mahalll 
mabuda vasıl ol an 36 tayyareden 18 1 BOSCH MAG
NETO ve BOUGl'lerl ile mücehhez idller. 

Bu suretle, bütün BOSCH cihaz
larının mükemmeliyeti fevkalıide
si ni ve telkin ettiği emniyeti mut
lakayı bir daha isbat edilmiş olu
yor. Her tayyare ve otomobil tipi 
için hususi bir BOSCH BOUGİ si 
mevcuttur. 
Baylinizden musırren isteyiniz. 

Umaml ac:entalan CONSTANTIN ve 
JEORGE8 DASSIRA 

Galata Bankalar caddeıl No. 66-7'0 

alacaklılın ifa akteylediltl konkor
daıonun 8 Ey!Ul 980 tarihine mtt
Hdlf çu,anba gana 1111 18/llO da 
mahkemece tctklkab icra kılınaca&ın
dın bu bapla ıllktdar olanlınn 

BU YÜK 

Tl11lRE PlllNG~S~ 
9 uncu tertip 

21NC1 KEŞİDE 

11 Eylftl 1930 da 
Keşideler: Vilayet, Şehr 
maneti, Defterdarlık, iş, z· 
raat ve Osmanlı Bankala 

murakıpları ve halk 
hıızurunda yapılır 

BOyOk ikramiye 
35.000 Liradır 

Her keşidede çıkan numaralar 
tekrar dolaba konmaz 

Maarif '' e k81 eti 
Terzi mektebi müdürlüğünden: 

1 - Mektebe talebe kayt ve kabulilne başlanmışur. 
t - Eski tılebe yeni kayt yapuracaklardır. 
8 - Mektebe kayt olunabilmek için ilk mektep 

olmalıdır. 
4 - Mektep nlhaıt ve meccanldlr. 
11 - Kayt ve teccdtdı kayt muamelesi 20 ey!Ole kadar 
1 - Fazla ma!Omat mektep idaresinden verilir. 

Adres: Sultanahmet - Dizdariye 


