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f\USHASI 5 l<Uf\UŞTUR 

,------~~~·--~----, BUGÜ.' 
~inci •alıl!e·le · - - ; 

1 ~ 1 ... rlhl 1efrfkamız: Abdül· 
hamlt 2~ Harı:r ve ıon ınberlt'r, 

3 üocll •nlıiiede ; 

rt:smi nıııl ~ıacak? 
4 - Şarkn sfl~h gônderea 

man yok 
4 Uncu sah:fcde 

., 1 - işkence )"ilpan J ''l darma 
nıahklım oldu ~ 

~ 1 

~ a 
2 · Konsorslyom dün top1aodı 
3 Siva• i t.ı., y onıı n un kü at \ 

'ismet Ps. Hz. her s ·· z n cevabını ve ecek r Bizim politikamız • 
ır 

' 

c. JI, f. lslHnbul idare heg'tl azası bir ar•da 

Halk Fırkasının faaliyeti 
arttı- Dün geceki içtima 

( ~. l-1. ~~ırkasuı uı narnzetleri bu içti~ 
ınada bir dal1a gözdeıı geçirildi. 

Karsı fırkanın cevapsız bıraktığı 
bir sual: - Kaç azanız var? 

Ağrı meselesi halledil
dikten sonra hudut 

tashih edilecek 
Yeni Tahran sefirimiz Hüs

rev Bey dün İtalyan bandıralı 
"Gadca,, vapurile ve Batu.m .tari 
kile Tahrana haraket ctmıştır. 

Hüsrev Bey dün kendisile 
haraketinden biraz evvel vapur
da görüşen bir muharririmize 
şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Buradan doğru Batuma 

} 'pn/ stfir 
Y.eni Mısır sefiri Abdülmelik 

Hamza B. dünDaçya vapuru ile 
lskenderiyeden ~ehrimize gel -
miştir. 

Sefir Hz. Yeniköydeki sayfi 
yesinde bir kac gün kaldıktan 
sonra Ankaraya giderek Harici 
ye vekili Tevfik Rüştü Beyi zi
yaret edecektir. 

Yeni Mısır sefiri, Türk -Mısır 
miinasehatının cok dostane su -
rette inkişaf edecegi kanaatinde • 
dir. 

Sefir Hz. henüıı: halledilme -
miş mesailin mlizakere~i ıçın 
hiikfimetinden talimat almıstır. 

Münir Bey Paris 
sefiri oluyor 

Fetih Beyden inhilal eden Pa 
ris sefaretine Bcrn sefiri l\Iünir 
B. in tayini kararlastırrlmıştır. 

ugün. 

Rome11. nıilll kıgafetlerUe g11rdenp11rtldt milli 
lugafel/i erktk mrbuslar 

220 Romen meb'us re 
ayanı dün geldi .. 

det edecektir. iranla mlinaseba
tıınız her zamanki gibi do tane 
dır. Benim vazifem hu dostluğu 
takviyeye gayret olacaktır. Her 

'faksim bahçesinde Turing klüo tarafından 
şereflerine bir gardenpartC verildi 

, iki taraf için de hakikaten bir 
cıban olan "Ağrı., meselesinin 
biran ev\'el halli hararetle te -
menni ve aı zu edilmektedir. Bu 

Bugün bir heyet Y alovaya giderek Gazi 
Hazretlerine arzı tazimat edecektir 

is sırf askeri sahada halledildik Romen meclisi meb'usan ve 
ten, hudut'arda asayıs temin o- ayan azasile hükumet ve mat
lunduktan sonra tashihi hudut buat erkanından mürekkep 220 
muamelesine baslanacaktır. . kişilik bir seyyah kafilesi dün 

Ağrıyı tamamen bize verme-· Regcl Karo! vapurile sehrimi -
si ve onun verine cenupta daha zc gelmişlerdir. Romen sen ah 
iyi arazi ;ıl;;,ası !ranm menafii- larmı Vali ve •clıremini namı
icabatındandır. na katibi hususisi Ekrem. polis 

Bundan sonra tarihi Tıirk- 1- müdürü Ali Rız2, Emanet iktı
ran dostluğu bir kat daha kuv- sat müdürü Kemal Ömer ,." 
\·et keslıetmıs ol:ıcaktr~ Turing kli.ip idare heyeti \'c Ro-

men sefiri M. Karp kar damı • 
!ardır. 

Romen meb'usan ve ayanı 
İstanbul valisile kolordu kuman 
danı Şükrü Naili paşayı ziyaret 
ettikten sonra Ayasofya, Sultan 
Ahmet camilerini, Asarı atika 
müzelerini, büyük kapalı ars \ ı 
ziyaret etmişlerdir. 

Akşam saat on yedide Ro
( Dc\'aını ücüncü sahifecl,.) 



• 

1 

l 

! 
t 

2 

lta~amitl 
Tahsin Paşa11111 Hatırtttı •. .... iiiı": ... :-:~ 

No : 16 (Tercüme ve lldlba• 
hakkı maMuzilur.) 

Sultan Hamit niçin 
telaş ediyordu? 

Irıglliz ve Lı\ vusturya sefirleri 
ne yapmak istiyorlardı ? 

Ben cevaben ennenilerin Avru
padan getirilmiş son sistem rü
vel verlerle halkı öldürmeh:rine 
mukabil sopa ile müdafaanın 
en tabii ve en mqru bir hak ol
dug unu söyledim. o aralık veııa 
ıtı istihbariyelor Beyojlunda 
ermeni kiliaeııinin drvanıı.da bu 
silahlarm laklı olduğunıa haber 
vermifti. ~un üzerine zapti
ye nazırına emir gönderildi, bir 
heyet marifeti.le kilise basılarak 
duvar yıkılclı.Sillh deposu mey
dana çıktı, bir ibadethaneyi eş
kıya tahassungihı haline so
kan Ermeni ihtilalcilerinin 
bu fesat ve hiyanet1. sefa
retler<I.n oelbedilen zevata 
gösterildi ve hemen bir zabıt va 
rakası yapıldı. Ermeni komita
ları en ziyade Londrada efkarı 
umumiyeyi aieyhimize tahrik 
etmekte ve bilhassa İngiliz eki K•mll Paşa 
0Jirinisvanmm muavenetinden is - S"tlan lfamldl• oadıruamı -

tifade eylemekte olduklarından ber getircmunesi üztırine o a
Türk muhibbi sir Arşmit Bart- ralık hizmete yeni ahnan ve 
!et) in delaletile bu kilieede çı- pek işgüzar görünen İzzet ~. 
le? &ilahlar Londraya gönderi- aynı maksatla tekrar Avuııtur-
teş~ir veJemcntonun yanında ya ıtefarethanesine gönderildi 
'Tliyede bt ~le efkArı umu ve Avusturya sefirin.den sonra 
gayz ze b' • • •wandırılan İngiliz sefiri Si'l' Fili'p Gi.irri'yi 
, ve gaze ın mecı~ .. . 1 d 

olund · +'lhvil gıormesı emro un u. 
K ' u .. 1 p .. . . . hzet Pş. bir müddet bu me 
. a.ını aşa .g_ostenşı severdı Sı:;-. icin sefaretlere gidip gel 

Bı !hassa kendısıne İngilizlerin di. Mes•·-·'ltıma nazaran her 
!?ek muhab.~t ve itimadı oldu- dııfasında Suı."-'\ Hamide tes _ 
gu ve kendisı me\·kiiiktidara ge !iye verecek ve ha"ikatte ken 
çer geçmez İn;flİ~iz poletikası- di mevkiini takviye edecek ce 
nm derhal lehimıze döneceği ef vaplar getirirmiş. Sutlan Ha
sanelerini -tenmiye etmekten mit Petresbur.ır't;ılci firi · .. 
hoşlıonudı. Sa<tareot.1 gunu Kenaı u,..., .. u rş. vasıtaınle ~sya'ha 
sile birlikte BabıUiye gidip hat riciye nazın Uyanof nezdinde 
tı hlimayun okundu. Avdetim 81 de teşobbüsatta bulundu. Rus 
rasrnda kendine büyük bir e- yanın bu meseledeki siyaseti hiç 
hemmiyet verdirmek ve hün- te lehimize değilken Layanof 
1:ar üzerinde bir tesir hasıl et- imale cdi1erek Rus politikası 1 
mek için şu sözleri söyledi: nihayet bize karşı mlisait bir 

- İngiliz sefiri şimdi tebrik §C'kle girdi. Ruslar ilk.ünce hu 
için geleceıktir. Bu mliı.Mı:ırtta duttan Rusyaya goçen Erme -
mühim birşey anlaşılmak muhte nilerine RRus topraklarında kal 
meldir. Keyfiyeti bu suretle malarma muvafakat etmiyor -
huzuru hümayuna arzetmenizi !ar, bwı!ları tekrar bize iade e
rica ederim. deceklerini söylüyorlardı. Hal 

Bunun bir blöften başka bir ~mki _Sulta~. ~amit bunlarin 
~ey olmadığı İngiliz politika- ıadesınde .buyuk mahzurlar ta
senın ha'kikatini bilenlerıce ma savvur cdıyordu. Rusları bun
lfım idi. Nitekim ne 0 zaman dan vazgeçiımek için Babıali 
~e. de ondan 90lll'a lngiltere po vasiitas_ıle ?i~ hayli teşebbüsat 
lıtıkası an'anevi isti'kametin- yapıldıgı gıbı o aralık Yialtaya 
den inhiraf etmemi tir. Bu, ol gelmiş olan Rusya Çarına ta
sa olsa Kamil Paşanın mu- rafı şahaneden bir tak1m he
hRfazai mevki için tuttuğu şah dayayı ta'•dime memur olan 
si '.>ir po!.itika sayılabilir. mabeyin katiplerinden A~i Ce-

Ermeni vıı.k'ası eenaaında vat Bey de bu iş için impera- -
komitecilerin bizim aleyhimize tordan ricada bulunmağa me
;ilah olarak kullandıkları en kuv mur edildi. Ru3lar gene ısrar 
vetli delil İııtanbuldan dör- edryorlardı. O devirde "taviz 
dllncü ordu Miiljiri Zeki Paşa- siyaseti., moda olduğundan ve 
ya gönderilen bir teJerafta er- bmm Rus hududuna doğru şi
bal>ı şekavetin meyyiten der- mendHer yapmak tasavvuru 
dest edi11melerine dair olan fık muz malUım bulunduğundan 
ra idi. Avnıpadaki Ermeni rü Ruslar A1'.manlara verilen im
csayi fesadı bu telgrafı her tiyaz mi11illft kendilerine de bu 
tarafa yayarak Türlcelrin mak- hudut hatlarmm irl§ası imtiya
sadr Ennenilerin vücudünü or zmm verilmesini talep ve al
tadan küliyen kaldırmak oldu- manlara verı1'en imtiyaz dola-
0unu ve Ermeni milletinin maz yısile Rusyada hasıl olan sui 
'um ve zevafo mahkum bulun tesiratın bu suretle zail olaca -
duğunu ~aa edlyoralrdı. Avus- ğmı beyan ettiler. Bundaki 
turya sefiri Baron Kaliçe de hü mahzur ve tehlike aşikardı. O 
kumeti metbuasma çektiği bir hatın imtiyazını Ruslara ver -
telgrafta Ennenl hAdi.sesinin mek, bizi atiyen çok fena ha
mes'uliyetini Sultan Hamidin diseler karı;sında bulundurabi
ohsrna atfederken Dördüncü lirdi. Ancak Rusyayı kızdır -
ordu Müşirine gönderilen o e- mama'k ve Petresburg siyaseti
micıden de bahsetmişti. Baron ni lehimize imale etmek te la
Kaliçe'nin telgrafı Suttan Ha- zrmdı. Nihayet (Bu hatlar dev 
midi pek telaşe düşürdü. Su!- letçe yapılmadığı halde Rus 
t~n Hamit k~ndisine atfı mes'u sermayedarlar marifetile yap
lıyet olundugunu hiç istemezdi tınlmak) tarzında iş tatlıya 
Her met;'uliyetin bir akibeti o- bağlandı ve Ermenilerin iade 
labileceğini düşünür ve daima edilmeme'leri keyfiyeti hayli 
~?. fe'.1a akibet1eri gözönüne ge pahalıya satın alındı. 
tırırdı. Baron Kaliçe'yi behe- İstanbulda Ermeni vak'ası-
me.hal ikna ve o telgrafın tesi- nm en mühim safhası Bankı 
~a.tını ~u~~aka izale etmek az- Osmaniye vaki oaln hücum idi
'nıne duştu. Bu maksatla i- Komiteciler Osmanlı Bankası
'cinci 'katip Kazım Beyi Avus- na hücum emtişler direktör 
turya sefiri nezdine gönderdi. Edgar Vensanm odas~a gire -
,..lkat sefir J:ıir türlü kani olmu rek bir metalip pusulası ver
\Or,. no.lctaı n,:ızarmı hiç deği~ miş ler, bu pusula muhteviya
tırmıyordu. Kazın: Beyin Avus tı kabul oluıunadığı takdirde 
turya sefaretanesınden iyi ha- bankayı bombalarla berhava e-
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HARİCi HABERLER .. 
Mısırda, Hindistanda suikast 
Mısır, Hindistan vakayii gene çok şayanı 
dikkat bir safhaya girdi, suikast oluyor .. 

Başvekilimiz I:.tiizizede 
gidecekler 

Bıori pıonayırınıo ki1'1Ier Jİ• 
decekler? arı' 

Baride açlacak şark 6 ,ıs 
panayırı münasebetile yııP Jılll 
cak İtalya gezintisine Od~yıe' 
bi umumisi Sami Ceı:Il:ıl 
de iştirak edeceklerd~r. 2~ 

Bunun için bir içtınt3 ~oti>' 
Oda heyeti idaresi bu. g~~itİ tf 

Vak'a etrafında gece gündüz bis- Oda cemiyet ve sanaY' b "c 1i 
zat Urfa valisi Etem B. Suruç köyle- rafnıdan iştirak ed~cek ~~t;< 

Karakolda bulunan jandarma lruv- rinde takibatta bulunmuş fakat hiç- için 1000 lira t:ıhs·s etrYl -

Cenubi Amerikada 
ŞANTİY AGO, 24 A. A. -

Limadan alınan haberler Ara
kipa hareketinin mevzii olduğu 
nu bildirmektedir. Hükumet kı
taatınm vurudu ile bu hareketin 
hitama vereceği tahmin edil
mektedir. 

vetinden on miıli fazla olan bu kuv- bir tarafta çetenin izine teaadüf edlle
vet karş<aında kendilerini müdafaa e- m•ınittir. Bu tecavüz hakkında kema
dcn jandarmalardan biri vak'ayi tele- h ehemmiyetle fransız hudut kuman
fonla "Basıldık" .. diye iı'arı zamanın danlığının nazarı dikkati oıclbedilmiı
da yaralanımı. diferleride hemen ci- tir. 
vardaki tarlaya kendilerini atarak mil 
dafaa ettikleri, bulundukları mevkide 

Bu bet vazife yehidinin cenazeleri 
U rfaya nakledilerek pek parlak mera
simle Ali Saip B. köprüsü kartıtında 
açılan ıtU1kberelerine defnedilmişler

dir. 

bırakt•kları boş fişek kovanlarından 

anlaşılmıttır. 

Fakat bu müda.filer boı: taraftan sa-

Frank !! Ot.OH '\lfart 

Liret 

Drahmi Db - . 

fr.1.ok. 
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f ı şakilerine b r şeb e • 
işkence Konsorsiyom Kadro gelmedi Beled1 cezalar Aslı yok 

J'" ati! Omeri döğerek Dünkü içtimaını Kaymakam olmak Talimatname Ema- Ağrı şakilerine silih 
rılüınüne sebep olan ı eylftle tehir etti evsafını haiz olanlar nete tebliğ edildi kaçıran şebeke yok 

1 ısıı ----- • 
Jandar;,,a Has~n 3sene lıterlin kıymetini daha Ancak Yeni köy ve Cezalar badema naııl iki silAh bulundu aahi 
4 aya mahkum oldu aşa~ı indirmek kabil Üıkiidar belediye alınacak ? bide adliyeye verildi 
0 . k .... d b"" ··k ö- Konsaraiyom heyeti umumi- müdürleri mi? Belediye cezalarının sureti Dünkü akşam gazeteleri İs-

. 01 
8.maı:uyde b~Y~ _ebi~yualacak yesinin dün yapacağı içtima 1 "ı tahsiline dair olan ahkamı ce~a tanbulda Ağrıdaki şakileresilih 

er ısının e ınsını ifil ~ı..' dilmi .• .ı k b" b k · d · 
meselesinden öldürmekle maz- ey e """u; e r-r·. . iye talimatnamesi dün emanete açıran ır şe e enın mevcu ı-
nun küçük Ömer Bakırköy Konsorsıyomuh. v~ıyetı ~ tebliğ olunmuştur. Buna naza- yetini ha~er veriyo~lardı. .. 
jandarma karakolunda bulundu- ranın hleususiy«;tlenlı:ıı na~-~tı_:- ran badema cürmün vukuu es - Yaptıgnnız tahkıkata gore Sitıasta 1 IJrlı Ot'alı binası 
ğ d d .. , k b" hafta son bara a rak ıstcr ın rayıcımu nasında derhal zabıt varakaı;ı bu haberin aslı yoktur. Hadise, s • 
r:~~~~s~eo~::~ha~:Sinde ölil- 10!0 kuruş ~~~m1a k~e:~iti: tanzim edilecek ve cezalar tah- mübalağalı bir ihbardan galet- ıvas ıstasiyonunun resmi 
müne sebep olmakla maznun ~a;ar ve;::e ~~ e~ kkm~~ ıril olunacaktır. tir. Vali Muhiddin ve muavin k 
jandarma pehlivan Hasanla hıçtıbemaı -~e _ceı;· alallmatma Tak•im abidesi hesabatr ;1'~zlı Beyler _Ağrıdaki . şakiler ÜŞ8t programı 
li.. · · h k melen"ne A a r er uzenne m 

1 
.. Abide komisyonu du··n şehre- ıçın burada b_ır şebek. en_ ın mev-useyının mu a e - .. . ;ı.· . N llah E ld - 1 1 

- d dü d am oluıunuş.- muracaat ettıı;ırruz uru - manetinde muavin Hamit B.in cut o ugu nvayelennın ası o 
:~~~e~aü;dei :m~"mı muavini stat Bey şu beyanatta bulunmuş nezdinde toplanarak komisyon m~d~ını s~y.ledi~leri gibi pol~s Perşern he günü iki hususi tren davetlilerle 
Bu dd. B ı dan ur· hesabatmı tasfiyA"e başlamı~trr. mudur vekılı Ah Rıza B. de hır b b . H. d d rhane ın . maznun ar . t . . . . - ' era eı ay arpaşa a h k d k Jand K .. rt Hüse "nin bera - hracat ışlennın şayanı il Taksim abidesinitı tamir eden muharririmize bu nıcsele hak - 11 are et e ece 

. . a~l" u H yı . · dikkat bir küşayiş arzettiği son ı M Kanonikanın taksiti de bu kında u izahatı verıniştır. • 
~tını, P ı~anı .. 1 .~sanınbıı;ebiışetı-. on gön zarfmda kambiyo va.ziye ı...: tikt k · '- Katiyyen böyle bir şeyin Sıvasa uidıp gelmek iıtiyen h•lka yu""zde 'll' 
aence suretı e o ume se e y . . . bi fh . tikal · ~~ geç en sonra verilece tır. 

1 
k B 

1 
.. "! b t• d . " ..>\! 

dolayısile mücrimiyetini iste - tı ~k ~üBsaıt .. rddsa a~~iı~a gtt beası~ ·ydo tb~r. unc alnl ~o.hgbun v~ nı& e ın 1 tenzıl8t yapı lacaktar. 
. kil" N . B ·· etmıştir. umu et za D f d fithl ı e ır ay evve ıır ı ar va S . . . mış, maznun ve ı un ·.mu- ntin bilumum ticari ihtiyaçtan en Z e m Ş ki oldu., Fakat neticede bunun ıvas ıstasıyonıınu 3o aguı; - Başvekil Pi. lb. 

d?faasını yapmış ve h~ye~ ~i- kemafisııabık tamamen tatmin bi çok miibalağalı olduğu göriıldü. t~s zafer. b~yramında yapıla - Sıvaıı Belediye Reiai. 
ki~e muzaker_eye c;ekıl~şb_r. edildikten başka piyasanın kam r cinayet Çünkü ancak iki· hatta iiç bile Cak resmı kuş.~~~na da~eth ~u~ Sıvaslılac namına bir vatan -
Muzakere yedıye ~~dar ~~üş biyo fazlası da konsorsiyom ta- Foça açıklarında cumartesi değil- köhne silah elde edildi. 1unanbzevatı &<;>t'.'1rmek ıçın ıkısı daş ta:afından nutuklar irat ed. 
;;; k~r~r ancak ye 

1 
ete ım e- rafından mtibıwyaa edilmiş ve günü Mehmet ve Cemal ismin- Ve bunlar memnu eslıhadan ol st~n .. uldaı~.' hın An.karadan ol- lecektır. 

1 :ış~r. an Hüseyiİıin kambiyo açığı bu suretle kapan S d t & 1 de iki tüccar Orhaniye motörü duğu için müsadere edileı ek sa ;a ~zer: ~ç husu~ı tren hara- 6 -1'.'lutuldann hitamında 
h u ~ra~a ı~~~madığı gibi mıştır. • 

11 11 ne biıvnişlerdir. hibi de mahkemeye verildi. Bina et ~ ec.e ~ır. 28 aguet?~ per - Başvek~ P§. Ha. ~af~ndan koı 
akkın a .. ~ ı. 0 

dövdü şeklin !sterlin rayicinin teabiti had- Emanetle Viliyetin tevhidi Motöriin ıahibi Oaman yolda enaleyh mahkemeye verilen bir ~~:11 ~ 2~u:5u a~am~ hırı 20 de ~e~~ ke&!'lerek. treının ıııtasiyOll 
~a~~unu. k e~ğ~ de m~but ol- dine gelince:Hükumeti aimdiye üzerine ıyeni kaymakamlar ve bu iki tüccarı öldürmeğe karar kıişidir. Müsadere olunan silah i~~~:~n j 1 ~ ti a~ ıı;paşadan onwıe gırmeaı merasimi yapıla 
~~sığm ~ı re Hüseyinin beraeti- kadar olduiu gibi şimdiden son nahiye mlidilrlerine ait kadrolar vermi,tir. ÜllTlan yanına üç tay ta ikidir. Bu da adi bir vak'adır. m~ giınü 1:;at ~8 ~O er ~~ı 30c~- ~aktır. K~rdele ye maka~ Hay
ne 

1 

h~ a; Hasana gelince ken ra da rayiç politlkası:n,ı memle - henüz gelmemiıttir. fe almış ve gece uyuyan tüccar - Bundan başka ortada hiç bir ha Ankarada.n ~areketı:~o ~ u a t arfaşa r;nendı.~er muzesine 
4i ~ va gecesi ilc;ten 'bete ketin ihtiyaç ve lktrsadf menfaat Aldığımız mevsuk maluma- lamı kamaraaına yaklaşmıştır . dise yoktur.,, tos cumartesi günü saat 13 ~7 s - eshım e ı mek uzere ~emun· 
sının cuma lerl . kt zf tın 1tr la Fak t R , e ma susça muhafa.aa edı lecek -

kadar nöbette bu~u~81'.ı,_k~çilk run mu .e .. ya a ~ e 0 
- ta göre şimdilik belediye daire- a. vapur kaptanı ecep R b 1 15 te Sıvasa varcaklardır. tır. 

Öın . ke d" · ıun ısmıru zılaıe mamaaını dhşunmektedır. 1 . " d"" 1 . d "ki . . k Efendi O,mıanm maksadını an- emen me US ar Ankaradan 29 aglıstos gu·nu" 7 M . de enn n ısı . . B gü kü k b" . en mu ur enn en ı sının ay- • . . - eraıım n onra mu _ 
dcrek dövdüğünden bahısle şılri 1 ~I . n b am ~Y0.h~uıyeti makam olmak şeraitini haiz ol lamı~ ve burut manı olmak ıste- (Başı Birinci sahifede) saat 16,30 da kalkacak üçüncü, vakkat istasiyon binasına girilc 
yet etmeai hapisane hastanesin ıter fiı:':'n ku umudm ı ~aç ve duğu anlaiiılmıştır mıştır. men seyyahların şerefine Tak- 30 ağustos cumartesi günü saat cek ve burada çay takdim olum 
d ' 1 · ı tm mena ı no tasın an en zıyade · Bunun üzerin o ile ya- · b ı d" b h ı T · ı ı 40 d s ı ı k e g-ardiyana mese eyı ana a- . örill k b' b d Bunlardan birisi Yeniköy da- 1 da . e sınan sım e e ı ye a ~e~ınc e urıng , a ıvasa vası o aca tır. caktır. Çaydan sonraki boş za 
sı, karakola getirilmeden evvel tşyatrub~rzt u ~- .ttıe.ce ır u ut iresi belediye müdürü Süleyman Enmf d~ı _tayfalar kaptan Recep klüp tarafından bir garden par- 31 agustosta ayni trenler 1,30 man zarfında arzu buyuran ze 
k · l · b l nma a es 

1 
e muaıu r. en ının üzerin t !mıdar ve · ·ı · t" G d artı" de 24 t S t h k ı ı ı · · endi sinde darp ız en ~ u : ln-J?iz dün 1030 d Beydir ki, eıki Üsküdar kayma .. . .. e .a ı Y tı 'en mış ır. ar en p v.e e ıv?s -~n .. ara et e ey 1 vat Sıvas şehrinı zıyaret edece! 

drğ r anlaşılma~ı. müdd~ umumı 8
' a kamıdrr. Diğeri Üsküdar beledi onu old~rmu~l«;rd.'.r. Bundan büyük şair Abdülhak Hamit, Jul pazartesı gunu 17_.30 ve 15,25, Ierdir. 

Ragip Beyin tahkikat yapt_rğı .• . . ~apand~ ye müdtirii Sedat Beydir. Sedat sonra kal.iti.er ı_kı tuccarın. kam~ Vali Muhiddin B. !erle Türk te Haydarpaşaya donecekler - ı 8 _ Akşam ·aat 20 de ilıva 
rada kendisinde darp esen g&- İngıliz lırası dün bo_rsada Bey Hukuk mektebinden mezun ralarma ~muşler, ellenndekı Turing klüp, Emanet, vilayet ve dır. belediyesinin davetine iştira ! 
memesi ,ertesi günü sulh hıld- ıogo kuruşta açılmış ve bir ara dur. br~aklar~a iki tücan da öldür - matbuat erkanı ve diğer birçok 1- Davetliler davetiye vara- edilecektir. 
mi huzuruna yalnız Örnerin ge lık 1030 kuruş on paraya ka - B "k· . . k k muşlerdir. zevat bulunmuşlardır. kasında yazılı tren ve vagonlar 9 - Ayni günün gece yarısıı 
Iememesi ve sulh hakimi karako dar yUseldıkten sonra 1030 lru 1 ki u ı ı z~~ın 1yenı aykuma am Caniler üç cesedi ~uvallara Romen seyyahları meyanın- da kendilerine tahsis edilen ma- da ilk tren Sıvaıttan hareket e-

. .•1 .__ t ka t ı ara tayın o unması vvetle koym ı d . •·- 1 h 11 · · 1 d ki d" . • . . 1~ ~ttıg 7.ama~: maz?uı~u? """ ruş a pan~ış ır... muhtemeldir. uş ar, ve enıze lltrtıışıcu- da Baku meb'u~u Dimitri acob a en ışga _e ece er ır. . dece~ ve 0dıger ıkı. tren itlnere· 
zını sarannış gonnesı gıbı deli Son~ dort gun zarfın da K dr !arın "h . dır. lamı, Vlasca Anstodor Yonesko 2- Davetıye varkaları bılet de gostenlen sıra ıle takip edt 
ile nararan karakolda dövtlldi!- borsadaki kambiyo muameleleri .. _a 0 

JU ayet. cumart~aı Osman hundan 11011ra v~pnr ile refikalan vo lnalar• milli Ro ye ir.e kaim oldugundan davet- rek avdet olunacaktır. 
ı · guniine kadar gelmem. beklcnı - k .. · · · :..ı·· ı hdi d · · · · d" ı · ı b ı d ı, · 1 ğtlnde ~ilphe yoktur ve pehH - o kadar nonnal ve sterim diliş- ma ınıstıru v um e tc t t e - men kıyafet•m ıksa etmı~ler ı. ı er un ... rı trcı~ o.' me-mura 

1 
l(l._ Tronl• gel..- do.u••ı·ı~ 

livan Hasanm dövdüğii sabittir. meğ'c o kadar meyaldir ki, kon- yor. __ - rek motörü İtal'. an sulınnıda Seyyahlar meyanında Roma- ı;;ostererek resmı kuşada n:.a"h· - dönÜ§te dahi vagonlanndak 
Maznunun darbr şeditle ölilme aoniyom olmasa İnglb 900 ku- . :. karaya çıkmışlard.r. . ny:ının yc~ane Tiirk meb'usu sus ı~adalyonu alacaklar gogus mevkilerini giditt:e olduğu gil-
sebebiyet verdiği anlaşılmış ve ruşa kadar düşebilirdi. Lı· s e 1 er Bir başka motörle tzmıre dö- M. Vehbi B. ile Türkçe Roma- lerınıı:ı solun~. takac~klardı~. Ay aynen işgal edeceklerdir. 
be sene ag r hapse mahkilm e- Liret dUn 9,03 Altıiı 918 ku- nen Osman y~al.anmıştır .. 1:'ay nya gazetesi ser. ~uharriri Şe~- rıca bırer alb~m verıl.~cektır. 11_ Geceleyin idare memuri 
dilmiş ceıa 6 sene 8 aya çıkarıl ruştan muaele görmüştür. falar firar etnuttır. Makinıst ket Cevdet ve Sıhstre gazetesı 3- Davetlıl~r 10 gun e".".el i- ni ve poz bölüğü ve efradı ahal 
mıs f~kat faili gayri muayyen Ünilflye 99 kuruşta kapanmı§ l Mehmette İzmlre dönmU~tür. sahibi Hamdi B. !er de bulunu- c~bet edeceklenru v: ha~~! ıs~: istasiyonda sabaha kadar şenli ! 
nı;dd ine t vfikaıı ceza ü se- ttr. 15 eylÜ de değil, Motör yalalrrUl1 Mehmedin yordu. sıyondan ı_rene ınece _ennı yapcaklardır. 
ne dö es i:dirllmi tir ç - ----- 1 teşrı·nde açılacak leı ve lfyaklan yanmıştır. Meh - Hu seyahatı tertip eden heye De~let ~emıry'?ll~rı umumı _ıda- 12- 30 - 8- 930 tarihinde bil 

rt ~ya ş · . Tütün inhisarı mu- met memleket hastanesine va _ tin reili Romen meb'uslarından resme lutfen bildıreceklerdır. • • D 
1 

d . 
11 

. 
Bu milddet zarfnrda memun ralapleri tmlrnıştır Osmanm tüccarl~r - M Dan Zaharya demiştir ki: Trendeki yerlerle Sıvas beledi- u!nuın ev et emıryo arı ısta 

Yetten mahrum kalacaktır. Maarif vekiiletı'nden dan 2800. lı'ra aldrğr anlaşıl - ·_Bu seyahat resmi deg·il, Y. esi sofrası oııa gdöre .thertip ve csıaykotnırları bayraklarla donatıla Tünü inhisar idaresi baş mu- ı - 20 
t h 1 mr~trr. tamamen dostanedir Programa ızhar o unacagın an nı ayet I · Elb" k b.c 

BerJjn - stanbu) ava rakipliğine sabık seker inhisa ı yenı emir geldi _ ·-- dahil olmamasına ve. vaktin dar ağustosa kadar bildirmiyen ze _ . 13- ıse ve şap a ser st 
poltalarr n müdiirü Hüsnü B. tayin edil- ı Akd • 4 000 iıterlı"ne · 1 t · bet tmemı"ş addolu a tır. 

enız • lığına rağmen Romen meb'usan va ıca e n - K . · · · k Doyn Lüftl1ans ismin.de_ bir miştir .. Hundan.başka mu:akabe Lıae ve orta ınelrtepleıin 15 eylQJ t ldr ~ d .. kk b" h caklardır 1 14 - ırmızı zaıt ışaretı c 
"'-- ..- de S M di B ıa 1 ve ayanın an mure ep ır e- · · . · nulan katarla tesrif buvurula ""nan şirketi memleketımı~ heyetıne an~yı .. ve aa. ~ an de. a\ılacağr vekiletten tamimen ma- Ald ğ mal Oma ta göre yet bugün Yalova ya giderek 4-Davetlıler seyahat len esna , 
hava naklı"yatı vapmak ıçln. kası sabık mudur muavını ,A - arıf emanetine bildirilmi•ti 1 ımız . . . . . d a . 

11 
ve em "ırler ·ını" ı !la f caktır, 

' ' · Sevri~efain idare~ının Halıçte Oan Hz. ne arzı ta7ımat eyleye- sın a rz co -hUkOmete müracaat etmiştir Bu· sım , sabık Trabzon mebusu y · ı b · d kırmızı bantlı memuru j 
. •nı g.c _en ir tdbiğde mekteple- demirli bulunan Akcleniı vapuru cektir. rın a ' Yüzde tenzili.tlı tarife Şirket Almanya ile İ stanbul ara- Rahmi, idarenin mülga idare rın ı tetnnıevvelde açılaoağr mukar- ankaz h r d 4000 İngiliz liraar Romen meclisi meb'usan reisi mahsuslarla talep edecekler - ı . 

snıct~ tayyare nakliya t~ y_apacak me~lisi ~a~ında~ Ruşe? Bı;yler rer olduiu bildirilmektedir. Bu emir na satııı':ı:~~ı;. Vapuru bir TUrk ve Dahiliye nazırı da gelecekler dir. • Sıvaıı ~attının ı~l~tmege açı 
':ır, lirket t eııcil edilmıştır. tayın edılmı~le~dir. ~tira~p~er ecnebi ve ekalliyet mekteplerine de irketi satı~ almıştır. di . İşlerin cokluğuncfan geleme 5-Sıva~a vusude tren takıza ması baJ ramrnı te~ ıt ve bu m 

--- - · rln vazifelen ıdarenın butlin ı;amildir. ş S . . "d . a . 1 d" - ferden 50 metre mesafede te - 1 na$ebetle Sıvası zıyaret etme 
f !' t tkik tm kt" eynsefaın ı aresı v purun mıs er ır. . I · . 

1 
k 

1 1 
k . in b' h Musfaf a Sere muame atını e e e ır. Şarkta tetkikat makinesinden bazı aksamını alr- Vehbi B. Romanvada 200,000 vakk_uf edecek. ve davetlıler tren 1 ıstıy.~n ere ~.a?. ı ıç ır a 

Şarkı.. içtima· at 1 ık·k 1 · · k k d ı T " k · k ır ti · den merek (tak) kar§ısında ıh- ta muddetle butun Devlet dem: l>eyfn ı·zah 0fJ.. • gidectkikı· Daru·· ı
1

ryu·· n e 
1 8

1
1 

•• 'ç'.n ·oymuştur._. _ _ - Ra ar o_adn ~r. fa a ıyle nın zar dilmiş mevkii mahsusu aıa l yolları istasiyonlarından Sıva .> u Arjantin mektep gemisi un pro caoru- omen ı aresının ena o mama . . 
1 

.• d 
30 

. 
Geçenlerde sehrimize gelen nun kim olduğu hrnuz belli dcıtildir. Evkaf umumi müdürü sına rağmen öz ve ana vatanı caklar~ır. 1 s~ gıdıp ge m~ yı_ız e te~zı · 

B. M. Meclisi İktısat encümeni ikiB~~ :~~:n~:d:ekl~~a~=~~ Müderris İzettın B. in ı:i dece&i sôy- Evkaf umumi müdürü Niyazi çok aradıklarını, ilk fırsatta Sıra ıle ve yalnı~ : ı ıatlı _YOicu tarıfesı tatbık edıle-
rei~ i Mu~tafa Şeref B. dün An- gelecektir. Gemi bir kaç gün lenmekıeMdir. "f . • • B. İzmire gitmiştir. Evkaf hesa- !ürkiyeye. ı:elme~ istediklerini • ıç2ş edalnadş etoı e et etao e cektır. • 
karaya gitmiştir. burada kalacaktır. aarı emını hına yapılan tütün depolarını gö ıktısaden ıy ı vazıyette olmadık N J 1 k 

Devletlerle ticaret muahedele _ _.. Maarif tmini Muza~fer B. Yalova recektir. !arını söylemiştir. Romen ~ey- ası yapı aca 
"İ müzakeratına iştirak eden Yerli se rai dan şehrimize avdet etmiştir. Muzaf- yahlan meyanında bulunan Si-
~f-astafa Şeref B. bir muharriml- u ftr B. lise muallimleri arallnda y;ıpı- A 1 1 ı r b . k listre valisi E. Melidon ve Dr. 
z demiştir ki: lacak tebeddüllt hakkında ademi ma- Pli U J8 Ti ast Pakırarı Türkiyeyi ziyaret et-

"- Yaz miinasehetile tatile- Halkın rağbeti teza- JCımat bf,yan etmektedir. - - . mekle çok memnun olduklarını 'T'<'V fil Kamil lle)T tevzİH t işi 
ctrafıııda izahat ''eri) or .. d.Jmiş oıan ticaret muahedeleri k d' • Evvelki gece azkaldı ve kendilerini samimı bir muhit 

ıııü2akeratına eylfilde devam edi yÜt etme lt: ır Muallim kurau d te hissettiklerini söylemişler ve: 
lecektir. Çekoı;lovakya, Lehis - Muallim mektebindelııi "A" mual- yanıyor U.. "Yaııa.;m Büyük Gazi!" demiş- Muhtelit mübadele komisyo· rak adiline surette tesbit olun 
tan ve Avusturya ile müzakerat Dahiliye Vekili Şükrü ıım lı:urau eyliıllln 4 ünde teJriaata !erdir. nu heyeti umuıniyesi bugün top cakttr. Bittabi bu cihet .meal 
IOn safhadadır. K B dün de nihayet vtrecclı:tir. Yııpılatak imtüıan Ateş söndürül mü, ve Bu garden parti iki nullet !anacak ve Yunanistan tarafın - müracaatler bittikten sonra an 

İtalya ile de epeyce ilerileınif, aya ey di neticcaind• muvaffak ol•calılu, 1etan' fabrika ancak iki ıaat guzideleri arasında yakından ta- dan komsiyon emrine tevdi olu- !aşılabilecektir. HilkOmetiınizı 
bulunmaktadrr. Yunan ve Munr sergıyı gez ı • nı~mag· a ıemin olmu!'tur. Sey- nan (440,0-00) isterlinin sureti tevdi olunan paranın sııretı" tevz bu mülba_kuındıki münllal muallim işliyemeDUftir • ., 
hükOmetlerile eylulde baflaruı- 11 ağustos ikinci yerli mallar hlı:lcre tayın edilecekl•rdir. Kuru mli yahlar meyanında Romen Epo· tevzii hakkında ikinci büronun ile komisyon alakadar değildir .. 
caktır. İranla Tahranda müza - sergisine halkın rağbeti iündcn davim ııo muallim mı.;•viıU v•rdır. ! Evvelki gec~ Alpullu şeker ka ga7.ete~inin muharriri M. dün hazırladığı raporu mÜ7ake Diğer taraftan aldığımız ma 
~erat cereyan e~ktedir. Müsa- güne tezayüt etmektedir. 1 fabnka mda bır yangın çıkmış- Maııo da vardır. Bilhassa Troç. re edecektir. lumata göre hükumetimizin en 
ıt safhadadır. Dün sergiyi ikinci defa ola- Ed b' k • tır. kıyı gönnek istemektedir. Bu paradan Türk hükumeti- rinde olan (62.500) İsterliniı' 

Suriye ile de eyli'.llde mü?:a - rak Dahiliye vekili Şükrü Kaya 1 be ıya!. oıı_grea• Yangın fabrikanın kazan da - Seyyahlar arasında 110 meb' ne teslimi lazımgelen 125,000 ve yakında verilecek olan müt 
k • D" ~ d ı ti · · ş··k ·· K stan ul muaılımlcrıııdon Anka · . d k 1 f"k 1 40 • . . . . ere yapacagız. ıı;er eve er Bey ziyaret etmıştır. u ru a- Ed b" k . . . ıresı tavanın an sıçrıyan ıvı - us ve re ı a an ve ayan azası iaterlinm ılk taksıtı olan 62 500 baki 62,500 i~tcrEnin gayri ın 
1 . h d • ktolun f k ) · d k 1 · l'1' e ıyat ongresınc ıştır•k eden R hl b İ . .. . ' 
e tıcaret mııa e esı a - ya Bey re a at enn e a erru d b" 11 • 1 . . • • cımlardan c;ıkmııtır. mevcutur. omen seyya arı u sterlın dtln Turk heyetı murah bad!llerc tev?.ii için Maliye vcki 

"k B l e e ıyat mua ım erı ~thrımı'"' avaet F "b , .. y d" 1 K · . muştur.,, mahsus müdürü c. rem ey o - . 1 d' akat alman tertı at sayesın gun e ıkule sur arını anyc hasası emnne verilmiştir. linin Avrupadan avdeti beklen . f k . . 1 etmış er ır. d b. f . s··ı . · ı . k rf 
\i[u tafa Seref B yenı ır a- duğu halde resgı pavıyon arını e ateş ır tara a sırayet etme - ve u eymanıye camı erı, as e Baş murahhasımız Tevfik Kı mektedir. 

nın program• C. H. fırkasından yeni baştan yegan, yegan gez- .. • . . den _söndürülm~şt~ir: Bu esnada ve Evkaf mii~elerini, Topkapı mil B. bunu teyit ederek demiş- Gayri mübadiller cemiyeti te· 
farklı olmadığını ve maamafih miş ve bazı eşya mübayaııtında Fen fakuyteaı r<'•• namzedı fabrıka yalnız bır ıkı saat kadar sarayını, Hazıne ve Harı-m daı- tir ki: zıat komisyonu iade olunan v;. 
Serhestriler hakkında simdiden bulunmuşlardır. . . _Da_rü~fünun fen fak~l~esi re-l tatili faaliy~t etn:i ve bu~dan relerini z~yaret edecekler v~ sa- "- Komieyon emrine verilen 2iyct edilmiş emlakin 

14 
ağu[ 

bc\•anı ütalea edecek ; azlyet ol Sergiyi dün 14,000 kisi zıya · ıslık ınt•habı bu hafta ıçırıde ya s nra tam bır şekılde faalıyete at on yedıde Ro~en se~aretı ta- paraların sureti tevrii hakkın _ tosa kadar müterakim kira be 
l'l'ıadıim VC' Hallı: Fırkasından rot etmiştir. 'ı pılacakftır.H .. . 11• B ba~amıştır.d K ki r T rafından çay ve.nlefcetk.tır. da bir formill bulunnıu,tur. Bu- dellerinin toplanması icin talıs" 
ayrılınıvacagmı ilave etmiştir. S "d ecnebi eşyaaı bulun- Buse er usnu ,·ımrt . nam angını uyan ır are ı, e çay zıya e ı na nazaran istihkak aahipl~ri - sat emval kanunu mucibince tf 

, e~ık~ daki şayia ve aleyh zetEğini koymıyacaktır. kird~ğ. ~<lime, Lüleburgaz, Ke- İstanbul meb'usları tarafın- nin vergi miktarları tevlliata e- sehbüsatta bulunmu tur. Mikt 
dugu a rnd 1 serni heyeti En kuvvetli narn.let olarak mü şa~ ıtfaıyeleri Alpulluya gel - dan Romanyalı misafirlere çar- sas olacktır. rı IOO.OOO lira kadar olan hu p 
te ~r~pa~a~ ı~:ı;~ rebddetmiş- derris Bürhaneddin Beyden bah mıs'e~se ~e .. o ~?kı.~e kadar yan · samba güııii 1:okatli~an otelin- Tevsiatm milktan iise hiitün ra gayri mübadillere verile,ek 
tertıbıyes. şı ı s_edilmektedir. _gın sondurulmustur. de bir çay verılecektır. müracaatlar nuan itibara alma · 
~r tir. 

Moskova sefirimiz 

Z\ı ~o~kova sefirimiz bir av me 
nıvet :ıl 1"'1stır . 
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Fikir, ~lz;Et.h, E ebiyc.:ı.1:, 
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lekleııliler MAııhakaıı Kadın göz ile 

Asrın umdesi "Mi!liyet" tir 

26 AG-USTOS 1930 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

l\fo: 100 Telııraf adreıi: Milliyet, ı .. 
~ 

Telefon numaralıı 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G 
3 aylığı 
6 .. 

12 " 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kurut 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilınez 
Müddeti geçen nuıbalar 10 kurut 

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

Gazetemiz ilinların mes'uliyetini 
kabul etmez-

Bugünkü hava 
üün hararet en çok i9 ın ız 

21 derece idi. Bugün havı açık 
olacak riııglr poyraz esecektir. 

l f ••.liifitl 
·Geçmiş olsun ! 

Felaket ne şekil ve clissede o
lurssa olsan hemen arkadaşlık 
tıevlit eder. 

Dün travmaya bir yankesici 
girdi ve hemen ekseri yolcula -
rm nazarı dikkatini oelbetti. Bir 
az sonra indi gitti. Herkes ceple 
rini yokladı, bir zayiat olmadığı 
anlaşılınca herkes biri birine: 

- Geçmiş olsun 1 temennisin 
ele bulundular ve sigaralar ik -
t'am olundu. Hiç değilse tram
•ıaylarda dostluk teminine yarı
"an yankesicilere ilişmiyelim ! 

1 Ecnebi edebiyatı 1 
Tenkide dair 

İsmet Pş. Hz.nin İstikbal arifesinde 
beyanatı Tam kadınların siyasi hayata ilk 

adımlarını atacakları sırada bir Fırka 
Tenkidin tarifinde olsa olsa dog-alı hiç bi'I" kıymetli eseri ih- 67 . . haf 3 .. "ltiğü' havasıdır esmeğe başladı. Herkes, 

ıncı tanın uncu - büyük küçük bu havanın cereyanına 
münekkitler muvaffak olur. mal etmediği gibi hiç bir kıy- nü Galatasaray lisesinden 1116 kapıldı, gllh sağa gah sola saptı. Ye
Çünkil ten~_it,_herkes~ k~~alı ye ~~tsiz muhar~re ~e -o muhar numaralı Nazif B. kazanmıştır. ni verilen hakkımızın uyandırdığı 
karanlık gorwıen bır ılimdır. rırın muvaffakıyetı ne derece hevesle, tabii biz kadınlar da bu ha-
Fakat öyle bir ilim ki şahsi te- büyük olursa oıs·un- layik ol- Yazısı şudur: vaya uymak ihtiyacını hissettik ve 
mayüllere ve mizaçlara göre de madığı mevkii vermemiştir. Me 67 nci haftanın 3 üncülüğünü münakaşalara girişmekten, fikirlcri-

d mizi scrdetmcktcn çekinmedik. Pek 

)'irıni hın fraııl{ ie klifi 
- Fransızcad 

ğişen kanunlara tabidir. Bir ro- sela Marcel Prevost yahut Hen- kazanan Galtasaray lisesin en ali, pek güzel. Fakat Hanımefendi-
mancı, bir şair, şahsi zevkine ri Bordeeaux'ya "edip.,diyen bu 1116 No. S. Nazif B. in yazısı şu lcr, intihabatın arifesinde bulunuyo- Ormanlık bir yerde, sakin Hiç tanıyamamıştım, 
galebe edebilir, yarattığı eserin güzide kari sınıfı değil, bir ta- dun ruz. Acaba be9 dakika olsun intihaba herkesten uzak yaşıyordu.Ken- hizmetçi üstadın fırçasile 
havasına, icabatına tebaiyet ede kını menfaat mülahazalarına "67 nci haftanın en mühim tın hakiki manasını belediyecilikteki disi gittikçe ihtıyarlamış, ., •. bütün başka bir mahlôk 
bilir. Fakat hiç bir münekkit bağlı olan mesleki, yani yazan haberi, Başvekil İsmet Pş. Hz. vazifemizi oturup düşündük mü? tık insanlarla mümkün oldlı tu. Diğer bir ziyaretim 
k d. k" k d' ' h · 1 d Memleketimizin teşrii mesaisine işti- .. .. . 

en ı zev ı, en ı mızacı arı- ve yazı arını neşre en münek- nin çok mühim beyanatıdır. rak ederken, bu mesaiye, yeni, faide- k~~.ar seyrek goruşmek ıstc- bahçivanın resmini yapıy 
cine çıkamaz. kitlerdir. Her şeyde olduğu gibi Fethi B.iıı liderliği altında S. u. medeni olarak kadınlığımızdan nc-

1 
dıgı için bu tenha, Paristen dum. Fakat başka bir 

Bu derece sübjektif bir janr edebiyatta d~ zev~ namer'i mem C. Fırkasının teşekkülü, da- !er ilave edeceğiz, hiç aklımıza getir-, uzak yeri intihap etmişti. timde yapılan resmin o b 
hakkında bir münekkidin balardan dogan hır has.sadır. hilde ve hariçte birçok dedi- dik mi? Benim eski hocamdı. Üze- - van ile hiç bir münasebe 
uzun. bir kitap yazması M. Thibaudet, meslek! tenki- kodulara yol açtı. Yeni fırka Ne yap:ıcağız?_ Nasıl harekct __ c~e-j rimde tesir icra eden bir ho- madığını görüyordum. Ba 
kadar eğlenceli bir man- de hasrettiği fasılda tenkidin ta programının ana hatları, İsmet ceğiz? Dagınık hır surette, gunun l ca ... Herşeyden evvel son de- diki: 
zara tasavvur olunamaz. rihçesini yapıyor. Bunu takip e- Pş. hükumetinin icraatını ten kcyf~~~ bağlı olarak, herkes aklına rece tenkitçi bir adamdı. Her - Her .. ey aydınlıktan 

gcldıgı hır tarzda mı? Yoksa maz- 1 • • ., 
Tenkidin objektif bir tahlilini deıı fasıl eserin en canlı sahife kit eder bir mahiyettedir. l:ıut bir halde kadınlık ve analık has·, şeym tenkıt edılecek taraf mı rettir. Şu karşıki tepe 
yapmak hakikaten müşkül bir !erini teşkil etmektedir. Milel- c. H. Fırkasının şüphesiz bu sala.rından ilham alarak_ ictimai ve i_ı~ bulur, • söylerdi. G~zl~rinin güneşi altında başka, öğl 
iştir.l'"akat bu teşebbüste muvaf lif onda "üstatlar tenkidin- tenkitlere verecek cevapları . sanı sahalarda temeyyuz ederek_ mı., şeytanı bakışından hıçbır şey neşi altında başka, güneş 
fak olan bir münekkit tanıyo- den,, bahsetmektedir ki bu, mes d y M ı· k" .. .. Bir misal: Almanyada beledıyccı ka-

1 

ve hiç bir kimse kaçamazdı .tarken başkadır. Bu res· var ır. arın ec ıs ursusun d 1 h d 1 rkle · 
rum: O da, bir kaç hafta evvel leki tenkitle -sırf meslek nok- d ı k .. k ı h m ar, er şey en evve gene ı .. Garibi bu her an müteharrik rin de başka başka olmas . . . . e yapı aca muna aşa ar, a- münasebettar olan mesaille. ona gos .. . . . • . 
tenkide dair gayet güzel bir ki- taı nazarından- bır ne~ı zıd~ı- kikati, bir vuzuh aynasından tcrilecek muavenet ve terbiye ile a- o~an ~ozlerın r~ngmı layı-. hayret edilecek bir şey 
tap neşretmiş olan M. Albert yet tazammun eder. Munekkıt- aksettirecektir. Başvekil Pş. lakadar oluyorlar ve bütün kadınlık kıle kımse tııyın .. ede:nezdı. tur. 
Thibaudet'dir (1). lere ~ör~ mübdilerin, üstatların Hz. Yalovada vukubulan en kuvvetlerini o istikamete_ tcv~ih edi- Kad~lar, _onun g<_>zlerı mat/ Bir gün kendisini gene 

M. Thibaudet, bu tarihin ka- kendılerınn veya başkalarının / son beyanatında "teşekküle- yorlar. (J~~~n.daı:nt) dedıklerı ve Al- oldugunu soylerlerdı. Fakat ha rete gitmiştim. O gün 
'bd tt.kl · 1 h kk d . man genclıgını hımaye eden bu res- k'k tt 'ld' k -nunlarına bile sıg-mıyan ve bel- 1 a e 1 erı eser er a ın a j den muhalefet fırkası sayesın- . d . 1 d k d k · tt ı a e yeşı ı. va apalı, agırdı. Hocam k · 'k b' .... l . b' f'k' l . mı aıre er c a ın a•a c serıye e- K d' . . k . 'd .. • . . B 

ki de bunun için edebiyat tarih- rıtı ır go~uş en, ır .. ı 1~ en de Halk Fırkasının büsbütün dir. Bunlar, Almanyada mevcut her .. -~n ısını e serıya gı er go nırh bır halde buldum. 
!erinde pek sönük bir mevki tu- olma~aları l~~-L~?ır: Çunkü bu kuvvetleneceğini, istikrar pey hangi fırkaya mensup_ olu~larsa_oı~un rurdum. . . .. . • - Son ziyaretindenberi 
tan janrın bir nevi teşrihini yap hak, bır eserı olçup bıçmek ve da edeceğini ve hariçten, da- ın muayyen_~_unle_rınde ~ç~ı~a . Kendısme muhı~ bazı ha- na bir haldeyim, dedi, ç . 
mıştır. Müellif tenkidi üç türlü onun üzerinde bir hüküm ver- hilden hiçbir kimsenin bu fır- e rlar '!" ~_enclıgın hımay~sı ıçın dıselerden bahsederdım. tını, çalıştrm, fakat elde ettı 

. k 1• h' · .. h . ' . yekpare hır kutle olarak çalışıyorlar. G .. k d' · · · t olarak tarif ediyor: Bırincisi me sa a ıyetı mun asıran on- ka ekserıyette kaldıkça sıyaset D k k' 1 . t . sıhhatıı· eçen gun en ısını zıyare şey ne oldu bilir misin?. • l . .. . . . I eme ı, gaye en emız, , k k 
binefsihi vücut bulan tenkit; i- ~a, yanı munekkıtlere aıt~ır. tebeddülü Üzerine ümit bağlıya- gürbüz bir nesil yetiştirmek ve öyle- etme _arzusuna ı:ıu avemet e- Bana yeni yaptığı bir re 
kincisi meslek! tenkit; üçüncü-IBınae_n?l~yh heı:ım~sleklerm- mıyacağını,, söylemişlerdir. . likle ~•.mleketlerinin müştakbel kuv- de~edım. B.u bıraz ~orgwı-: gösterdi. Bir tabiat manza 
sü de üstatların yani edebi müb den bırının en barız bır hatasını M ht B k'l' . vetlerını hazırlamaktır. . lugumu mucıp oldu ıse de nı sı .. Mükemmel deg-ildi, fa 

• 

1 

b' • u erem aşve ı ımız, H . . t k' d - . , S h . ld' _. 
dilerin meslek itibarile münek- ıle hoş gören meslekı münek- " · d" t k H"kA ti t ang~ _gaycyı a ıp e ~cegız. ı- ayet onun evıne ge ıgım za- öyle kendisinin merhamet 

• k' 1 f şım ı ar ı u ume e emas yasetc ı:ırıştiktan sonra hır fırkaya b l 1 kt k d' · 
kit olmıyan münekkitlerin ten- ıt, mes ekten olmayan akat d ı · b .. "k k b' · - · 1 · dk man u yo cu u an en 1mı ce tenkit edeceg-1• gibi de 

1 A . . . e en erın, ugun yu se ır gırmek ve onun prensıp erıne sa ı . l b d 
kididir Bunların her biri ayrı fevkalade ınce bır tenkıt hassa- k · t' h · 1 ·ık · kalmak şarttır Fakat sekter bir zib- pışman ° muş ulmuyor um. ğildi. 

• 1 1 b' b' . e serıye ı aız J an ve ı ım- . B 'ht' a hoca sk' b'ır res 
ayrı kanunlara tabi olmakla be-

1 
s: o an ır romancının, ır şaı- 'h k - h kk k niyetle malul olmak doğru değildir. u ı ıy r e 1 Fakat bu sırada iki ziyar 

raber yekdigerine pek sıkı suret rin edebi kaideler edebi zevk tıl anHı lakzaFnakcagı mu a • ba Vatanın menfaatini daima göz önün samdı Birçok talebesi olan geldı·. Bunların vaz'ıyetl_ 
1 ' o an a ır asının asgarı eş d k h ı·f f'k' ı · ı b' k' p · k tc bağlı yekdigerini itmam et- ve eserlere dair beyan ettiği en . . . . . e tutara mu a ı _ı ır erı uz aştır- ır ressam ı arısten uza ta halleri benim tuhafıma gı 

.' 1 d . f'k . "dd 1 dd .. senelık sabıt sıyasetı bılerek mak en kuts! gayemız olmalıdır. yaşamayi tercih etmesine rağ ,, 
mektedır erın ı rı şı et e re e mu- 1ı k' H.. · Adal Bir müddet biribirlerne ba" 

T ı b 1 . · . . . -1 · · · anlaşacaklarını... ifade buyur- Unutmıya m ı urrıyet. et 1 men bu büyük şehirdeki san' t 
e Üner en M. Thibaudet'nın Crıtıque temayı dır. Bu hareketın ne gı- d B " . H . gibi büyük faziletlerin timsali öteden • . a tılar. Sonra birisi: 

Seneler var ki, bu memleke - spontanee diye tarif ettiği ten-, bi hislerden doğduğunu keşfet- muşlar ır. aşvekıl z. nın beri elinde meş'ale yahut teraze taşi- J cereyanları ve saı:'at~ar dedıko - Ü stat, diye başladı, si 
tin fırka hayatını takip etmiş, kit geniş hudut ve adet itibari- mek kolaydır. M. Thibaudet, bu ?u bey~nat~ C. ~- F~'.~asının :- yan kadındır. Bu ebedi timsallere li- dularına karşı hıç lakayt kal- fikrinizi öğrenmek istiyo 

1 ' . ' b' k" 1 . na rag-men tenkitte pek yüksek ıman e ere ta ıpe ı en - sı- yakat kesbedelim. Bu münasebetle mazdı. Ş . . . . d' uıı 
·idale karışmış, fakat ağzının ta e g~yrı :nu~yy~_C: ır _ut ~nın, . . .. , • yasetini bir kere daha tebarüz kadınların siyasi hayatından bir mi- İçeri girdiğim zaman bana: u resmınız ıçın ne ıyors 
lını aldıktan sonra, dondurma- anonım bır publıgın sınesı~~e kabılıyetl~r gosteren. san ~~ka- ettirmesl ıitjparile çok mühim-_ sal daha vermek isterim: Geçen kış. Biz bunu almak için size'! 

\ ı Ufliyerek yemg-e karar vermiş doğan ve yalnız zamanın degıl, ların kemıyet ve keyfıyet ıtıba- d ş· df . t' hak Romen kadınlan , ilk defa olarak be- - Sana, dedi, resmini yap- mi bin frank teklif etsek kll 
, .1 .. k k .. kk. 1 ır. ımenı er sıyase ı - . . . k d k - k .. - . d d' 'ıir adamnn.. edebi bir ruhi haleti umumı te- rı e en yu se mune ıt ere mu . . . lediye intıhabatına ıştıra e er en, tıgım ızı gosterecegım, e ı. eder misiniz? .. 

"11 · ki · ' k "'= adil oldukl=ı ,,.;;,,eı bir suret- kındakı tenkıtlere bır hafta son Romen milli kadınlar cemiyetinin re- Görsen ne gü.rel bir kız!... Hocamın beg· enmedig-i r_e 
Bı.ına rağmen bazı hadiseler mayu en, zev en ve a SUlil- ,,_ ra lok mq•"f ctUdükl · b' ı · · · rJ 

,zenne artık kendımı tutama - nn .. llcı ı ı;o~teren tenkittir ki du te soylUyor. Müellifin tenkitte o, wı. 1 ~'.ı, ın ~r- ıı;esı, Frın~ess . Cantaeuııene, Roma· Merak etmekten kendimi ala mine verilen bu para az mı I 

ı .... 1.. h . d k ti' . ide mu"mtaz b"ır me k' ka· ce halkın qıınnet ve şukran hıs- nyanın selameti namına. memlekette · mamıştım. Fakat bu merakım k , y 1 1 "l ım şunu urse epsın en uvve ısı v ı zanmış I ,_ h 1 f 1 . 1 t k ço mur.. anız söy enme, 
. . . . . .. 1 k d - F . !erinin çağlıyanı arasında cevap '" mevcut mu a e et en uz aş ırma b k ·ı ld L'k' be d 

Kaç gündür gazetelerde bir ve tashıhı hemen gayrı kabı! hu o a.ra say ıgı . ransız _edıp-, . . . . . umdesini, yalnız kendi azalarına de- ça u zaı o u. a ın n e zımgelen bir şey varsa O 
akım telgraflar görüyorum. Bu kümler vermek itibarile hepsin- len Chateaubr!and, Vıc~or verırken, Baş~ekılımızın bu be- ğil sair c_emiy_ctlerin kadınlarına da kendimi gülmekten alamıyor- hocamın para işleri, meııft;1 telgraflarda ya: den korkuncudur.Daima okuyan Hugo, Lamartıne, Gautıer, yanatı d~ha zıyade sarahat kes kabu_ı ettırınege muvaffak olmuştu. dum. Hocamın bana güzel hesapları karşısında tilma[!ll 
"K h Ik k'" le · !ardan mürekkep olan bu püb- Baudelaire Barbey d' Aurevil-1 bedecektır,,. Şıarı:_nız n• olacak? Bu son zaman kız diye bahsettiği resim mo- lakayt olduğudur. Hocaın 

. az~ız _a ı aım . n yeru 'k b' . f l k' .. • 1 'd' H • . !arda. agızlarda sık sık dolaşan vo deli kimdi? .. İri, kuvvetli, şiş- d h'dd 1 d" 
ırlcaya gırmege amadedır.,,, Iı_ , ı_r tara :an rı;_e~ e ı munek 

1 
J>'. .. ır... er_ memlekette bu. gı- / . manası pek anlaşılamıyar. bir fetva erece ı et en ı: 

Yahut aksi: k!tlerın zevkıne tabı ~lursa dal bı munekkı~ler,, v_ardır. Bızde bızzat raparak ı~_tıf~ kanunları- var. Kadın erkek farkı yoktur, diyor- man vücutlü hizmetçi kız .. Us- - Gidiniz, çıkınız!!. 
ı ı " Kazamızda yeni fırkaya gi- dıger taraftan da ekserıya onla-, de -meslekı tenkıt mevcut ol- nı tatbık eden publık arasında !ar. Bu ne demek? İyi iş görmek için tam işte bukızın resmini ya- Diye haykırmağa başıııJ 

recek bir tek adam yoktur. ra hükümlerini kabul ettirir. Bu madığı halde-- Muallim Naci- mesleki tenkidin işi ve vazifesi muhakkak cinsiyetimizden fedakar- pıyordu. Hizmetçi duruyor, Onlar saşırmıslardı: 
Altında bir tek imza... da şununla sabittir ki en büyük/ yi, Şinasiyi, Namık Kemali, v.s. nedir? M. Thibaudet 'bunu pek lı_k mı ya.Pmak_ lazım? Yoksa. cesa~e- alık alık bakarak ne olduğu- _Az mı, ·diyorlardı, dB~ 
B b .. 1 1 fl .. 1 münekkitler bile okuyanlar küt yi sayabiliriz Bu gibi muhar- "h' .. .. b t k'd' tı medenıye gostererck tam manasıle nu anlamağa çalışır gibi bir va 

en oy e te gra arın yuz er . - . . . · . . ! '.11u ;m_ goru>'.or ve. u en ı ın kadın kalarak, kadına yakışacak bir · 1 b 1 d fazla verelim! .. 
ceslni görmüştüm. lesıne_, onıa:ın ho~Ianı:ıa~ııp e- rırler, yan~ ıb~a hass~sıle_ ten~~t 1 ıbdaı bıT mahıyet bıle alabilece- tarzda çalı,mak mı icap eder? Üçün- zıyet a mış u unu yor u. - Ne verirseniz veriniz ııı' 

Bunlara tel hünerleri derler serlerı ~evd~r_e_m~dıklen gıbı, o- hassasını ımtızaç ettırebılen us I ğine hükmediyor. Bunun en ba- cü bir cins yaratan insanlar kısır, alil O g_ün ?yle g_eçti. Bunda.n 
ı•alnız imza sahibinin eseri me- nun begendıgı bır eserden de 1 tatlar, asıl bu sebepten dolayı riz misali Platon'un Fedr' idir. ruhhudurlar, onlardan hayır beklene- sonrakı zıyaretımde başka bır 
llaretidir. kusurlarını bol bol izah etmek en yüksek edipler meyanında \ Filhakika tenkit vasi ve müte- mez. Zaten ~srl feminizmde o cinse manzara ile karşılaştım. Ho-

FELEK suretile soğutmağa muvaffak o
1 
olduktan başka . tenkit noktai kamil bir edebi ianr olmak iti- yer yoktur._ çünkü kadınlık a_rtık h~r cam bana bir kadın resmi gös 

lamamışlardır. Demek oluyor nazarından şu faikiyeti arzeder-lb ·ı "k k fk 't h" >:erde_ kc~dın' bır m~vki ~cmı_n etmış terdi. Mükemmel bir san'at e-
. • . . . . . . an e en yu se ı n eza U\a- tır. Şımdı, Alman şaırı Gotenın dedı-' . 

kı edebı hareketlen takıp eden, !er kı bahsettıklen mevzuu -ı- t . .. 'tt' F k t 'lk d ,. ·b· 1 " b d" k d 1 k" d sen.· 
k k f k h . . d k ld kl . ;:ı musaı ır. a a ı şartı og .,ı gı ı ya nız e e ı a rn ı var ır B . h . k d . 

ço o uyan a at ıç yazmıyan çın e ·avru u - an, en ınce te- t'k 1 d H' b' k ve bizim şiarımız da bu olmalıdır. 1 enım ayretım arşısın a. . .. 'd b. k . .. J f .. .. _ . ma ı o maması ır. ıç ır uv H. . . . d d' 
anonım ve guzı e ır an kut- erruatına kadar ogrendıkleri . h' b" t' "b' k .fi Almanya ve Romanya hakkında - ızmetçının resmı, e ı, 
1 . b' . 1• k' . . . h k b'lh vetın, ıç ır gayre ın su Je tı d·-· . 11 1 .... 1.. k. 1 d ~ 
esı ır nevı ame ı ten ıt esen ıçın- er esten, ve ı assa _ ver ıgım mısa ere goru uyor ·ı as- tanıyama ın mı ... 

lstınbul birinci ticaret mahmc-
~indı.::n: 

resmi alamazsınız!.. . tıl 
Gelenler çekilip gitti. Ho•3 

hala asabi idi. Ben söylerfle
ğe cesaret edemiyordum. f~~ 
kat niçin bu parayı kabul etıfl 
di, diye düşünürken bana: 

- Budalalar, dedi. yarı~ 
frank bile etmiyen bir resme 1 
mi bin frank vereceklerdi!.• 

llcyoj1;lunda Kalyoncu kolluP;undı 
~S No. lı müskirat mağazasında 

mukim Donavayakl şirl"tinln ıll

c,1klıları ıle icraen aktettlti konkor
dat<> evrakı bcrı . i tetkik mahkcme
fniıt tevdi kılınmış ve tetkikatın :ı 

eylül 930 tarihine mUsıdif çarşamba 

vücude getirmek sureti le edebi münekkitlerin bir çoğundan iyi <_>lmaktan , ku~taramıyacagı bu rımızda fert içtihatlarından ziyade 
1 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

alemde mesleki tenkidin fevkin bilirler.Binaenaleyh esas itibari Janrın s~~ atkar adamlar~ ~çık cemiyet ictihatlarının yeri vardır ve lesi, sıhhat ve halk terbiyesi gibi doğ- -------------
de bir salahiyet istimal ediyor. le, daha doğrusu nazariyatta, ruhlar, comert ka~plere ıhtıya- an~k cemiyetler sayesi~d<; menfaat ruda~_.doğruya ~adınlık kabiliyetile MU}-J ASİP 
Filhakika, matbaadan geçmiyen en mükemmel münekkit mübdi cı vardır. Ukelalıga taharnmülj tcmın olunu~. M:mleketımız.de. ka: tevafuk eden_ hızmetlere kadınlarım~-

k al . h' d' edemiyen bir edebi meslek va - dınlık hususıle ugraşan yegane sahı- zı davet etmıştır. hınsızca lngiliz -e kafi m.-rı<~' 
ve yalnız onu§m ara ın ısar ır. . . r bi salahiyet teşekkül. Kadın Birliği- İşte intihabat arifesinde. Hanım- •'" 

r;ilnU • sut 14 tc lcruı mukarrer eden bu tenkit, edebiyat doğdu Bir taraftanJ kari ku"tlesı'nı'n sa 0 da, şımdıye kadar_ maalesef dir. Geçen sene "Belediyecilikte ka- !arımız hiç olmazsa beş on dakikala- Almanca bilir ticari , .• 11 'li "'~ r 
ı bulunmuş olduğundan bubıptı ılı- h .. 1 k ı-ı malı çok g ni; büy ı!: i~lo' i 'r 

k•J.ır olınlırın yevm ve saati mez· (l) A. Thibaudct Pb ıiolo ie de mahiyet ve kıymetini pek i i en ta amn:u suz u. e. a arın mu dı_n·: nemile neşrettıği _bir broşürde, rını fcdil ed~rek, bu broşürü kır~at j , 
• • . . ' Y g . " .. . .. ,, Y. sallat oldugu tenkıttır. Bırlık, kadınlarımıza sıyaset sahasın ederlerse, faıdeden hail olmayacagı- ctmii bir mu'ı,"i11 ii a .ıın ıkll 1 

kUrda mahkemede hazır bulunma- la .C:r•tıque, ~aşırı: Nouvcllc Rcvuı 1 bılen bu munekk_ıt ustat_lar ~d~ı da tutacakları doğru yolu göstermiş- nı zannediyorum. '.Vlütcv.ıziJir. L' yuşur. ı\Jre" J.ıı b 
lırı lüzumu ilAn olunur. Cntıquc, Parıs. ger taraftan tenkıt amelıyesını REŞAT NURi tir. Oturduğumuz evler, gıda mese- Efzayiş Suat l"hta kutusu ~~fi. .JI' 

"Mif/in(e,, in Ed~bi romanı : 56 cek degil a ... Yakında- biter.ı Hürrem Hakkı, Rasih Nevre !arla odadan çıkıyÔrdu, ka-pının sana hak verdirtecek mi? Benlliiğnden bunalmıştı. Aşağı Y.ıı~ 
,. Doktorlar iziır verince doya do- 1 se döndü, elile omuzuna dokun önünde durdu: de roman yazılırken onunla ı rı hep biribirine benziyerı gıııl 

1
, 

ya okursun... ! du: - Bn gece çalrşacak mıyız? meşgul olmak fırsatını bulabile, ler, bir kasvet ağırlığı ile geÇ 
- Peki, peki ... Dediğin gibi - Sen, bu notları, babanın isJ - Düşünüyorum, Rasih, ak- ceğim. Ne dereceye enteresan yordu. ~ 

olsun... tediği gibi kalın uçla iri iri ya- şama doğru söylerim. onu anlıyacağım. Ferhiinde'nin Belmanın_ ıŞ~~ 
- Hayır ... Böyle gevşek de- zarsın. - Ben odamdayım. - Hem çok az zamanda anlı saçan mevcudiyetleri bıle ,. 

ğil... Dargın dargın değil... Nevres Vacit, ilave etti: - Peki, oğlum. yacaksın. ·kasveti gidermemeğe, dağıtıı1 
- Sen de hiç bir şeyle mem- - Bu seıretle romanın havası Hürrem Hakkı, Rasih Nevre Nevres Vacit, elini çenesine mağa başlamıştı. • 

nun olmıyorsun. Hep, peki! Di içine de gjrersin. ı sin arkasından baktı, döndü, dayadı, derin bir düşünceye dal Hürrem Hakkı gürültüli.İ 11~ 
yorum. fler arzuna boyun eğiyo -Şüphesiz Bey baba. 1 Nevres Vacidin karşısında dur-ı dı. Hürrem Hakkı, kardeşinin yata alışkındı K~lay muvııffııIP 
rum. Yine makbule geçmiyor -Kağıdın yalnız bir tarafına du: . . . ~ükfın iht_iyacım hissetmişti, a- yete alışkındı: Aşk ve kadııt: ır 

- Bak, asıl şikayet eden, ti- yazacaksın. ı - Çok talihlı ınsansın, Nev-, gır, sessız adımlarla odadan nun nazar nda daha ·fazla egl_eJ'_ 
-le şekilde olursa olsun, yormı-ı yordu: tizlenen sensin. Def'i bela kabi - t -Biliyorum, Bey baba. res ! çıktı. Sofadan geçti, bahçeye ce oyund~ B~lm nın, ferııuıı. 
ıacaksın. Bana, oğluna itima- - Tasdik ederim. Yalnız ha- !inden, peki! Diyorsun, boyun - Pardon, dilim alıştığı için - Ne münasebet? Şimdi ne- , doğru yürüdü. de',nı. ı"sı . a k ırı:ısıırfl• 
l k ' S · f'ki 1 · · l' · · d lı - · H d d h " ı· S kA -d b" ' d ki ld'? K h h b' · · n mec 1 erı ço ·ıılt ın yo mur. enın ı r erını ı, vazıyetı e unutmama yız ... egıyorsun. ayır, emen a a soy ıyorum. onra ag ın ıı· re en a ına ge ı. / ort emen emen ıtmış gı- be tl'kl · · h dudu çı 

ı .asvirlerini tahrif mi edeceğiz?. Fevkalade ahval karşısında, e- doğru, daha insaflıca olur. kenarını boş birak. İcabında tas' -Pırlanta gibi bir oğlun var.,bi iidi,filenin takılması,istiirahat ser ~ ~ e;mn u . 

1 ;ana düşmanlığımız mı var?. !im dahi olsa, bir çok zaruretle Nevres Vacit, hasta bir tesli- hihleri çıkarız. j - Rasihi ne kadar seviyor-, için yapılan küçük sundurma- ve ç~ ar ı. erçeVC ı· 
'le yazıldığını, nerede kaldığını re boyun eğmek mecburiyetin- miyetle boynunu bükmüştü: - Satırları da seyr-ek yaza- sun! nm saçağı gibi ufak tefek eksik . Hurre.1:1 Ha~ı, bu ç ıkıltYo" 

J ınlamak istediğin zaman, bize deyiz. - Peki, ne istiyorsan, açık rım. 1 - Hakikati söyliyorum. Bu ler, noksanlar kalmıştı. çınde, g_~n geç~ık9e1 s kapılı' 
ı .öylersin, okuruz. Nevres Vacit, oğluna işaret açık söyle. Onu yapayım. - Fena olmaz. 1 zamanda Rasih gibi genç pek Hürrem Hakkı, elleri arkasın fakat mubhe~ un;ıt ereordU· V' 

Nevres Vacidin sesi yorgun- etti: - Okumiyacaksın! -_Bazı ~otlar il'.1~.e ettim, şa' ender bulunur. Bilha.ss~ on~~a d~ bahçede dolaş:ror, vakit va- rak av~ı:ımaga u~ra~:yyar.a ?' 
1 1u: - Amcanın kalemile yaz, Ra - Peki, okumıyacağım. şrrdıgın, şuphe etıtıgın noktayı meşgul oluyorum. Gıttıkçe go- kıt duruyor, sokaga bakıyordu. ya~~da .. ı arkad~ş d meırı:ştı·: 
ı - İtimatsızlık, emniyetsizlik sih ! - Amma hiç... sor. ı zümde kıymeti büyüyor. Granit Sokak tenhadı. Kurumuş tezek- kat 1 cevabını gon __ ere a<ırı gıtı: 
· '!eğil Hürrem... Bu, ayrı bir Rasih Nevres cevap verecek- - Hiç okumıyacağım. - Peki Bey baba. gibi biir ahlakı varr.Zahiri uysal' !er üzerinde sinekler bulutlan•p Feyyaz, Hemen gut 1 a' hakkı' 
~-vktir. Kendi gözile görmenin ti, Hürrem Hakkı, sözünü kes- - Vadediyor musun? - Hepsi bu kadar, oğlum. ! lığına, sessizliğine aldanma! dağılıyorlardı. mektuı:la soruy~r, ~.Y 
~.ıvvetini inkar mı edeceksin? ti: - İstersen yemin edeyim. - Hemen yazmağa başlaya- Nevres Vacit, parrnaklarile Uzaktan akseden biir böğür- da malumat verdo~ ~."; c!c\><",.. 
'.>ozlerinle görünce dimağ daha - Kinayeye, siteme lüzum -Yemin sevmem. Söze daha yım mı? ı· gözlerini oğuşturuyordu, ölgün meyi bir horos sesi takip ediyor Uzun h::ı.ft~lar :ın ~ f:ıalİ>-ct 

· f'ratle işliyor ve hayal ufukları yok. Rasih, yine istediğin gibi itiimadım vardır. - Eğer vaktin müsaitse... ölgün baktı. Gözlüğünün camla du. eden humma ı gayre ' 
1 ;Ienişliyor. kalın iri iri yazsın. Sen, gözünü - O halde söz veriyorum. - Müsait. 

1 
rını sileli: Hürrem Hakkı, bu sakin köy te tavsamıştı. (Bitmedi) 

Hürrem Hak:kt, basını sallı- Y~~ •••• Tedavi yıllarca süre - Mersi... Rasih Nevres, elinde kağıt- - B~kalım 'Hürrem Z:arnan hayatının ruha dolan bezgin 
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Mahmul Ye1ı1Rrl 
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• • Ekonomi •• Halk fırkasının faaliyeti 
arttı - Dün geceki içtima .. SEH R 

' 
HABERLERi 

Vililuette Spor Poli:ıl11 
Haftalık mali icma 

• . . (Ba~ı birinci sayfada) ~ lir fakat onu <tem•il edeme•. Amerika Cemahiri müttehi- · Konsorsiyomun avans bakiy 
... Her ferdin ancak bir rey ver- Bir mı"lyon K..1:11u .. k ue.mal iki otomobil de bütçeleri son seneler zarfın- bu suretle 280,000 den 130, 

Beye kafi ve müş~l bi~ mukabe mek hakkı vardır. Biz müraca- U '\' Il 1 1 da pek büyük varidat fazlaları isterlinc inmig bulunuyor. 
le oldutu kanaatındedır. at edenleri kabul ediyoruz. " d v • l dl ? '"Brpl-{t.fl gösterdiği mallımdur. Bu nıe- 1 Konsorsyomun bir iki ha 

C. H. fırkasından toplu Bursa mctı'uau Senih Beyin egl •• R8 yor• '\' Y' yanda meseli 1924 bütçeııinde lede bu kadar mubayaa yap 
iatifa edenler yok •. ,Eırkamıza girdiği doğru değil- ----· 450 milyon, 1927 senesinde 500 mesi büyük bir muvaffakiyet 

Yeni Fırka katibi umurnııı Qi.r. Hali hazrda İııtanbulda hiç 16000 lira Herman- "Ba maça, taksbbill Dört hiş! ağır surett~ı milyon, 1929 senesinde de 150 Bu gidişle Konsonıyomun 
Nuri B. dün gazetelere bir~r t~- bir kimse bir mm takanın teşki- dildi lld yara ld ndı milyon do~ar ~azlalık vardı. 1~-ı v":'.1s. hisa_bnu ka~~ttı~tr.n _so 
ınıın göndererek H~kkı_ Şına~ı !!tına memur edilmiş de~ildi~. dan tahsile • ettiğim ııazif~yl m. .. tıaadi faalıyetın tenakusu netı· muhım bır tedavul kütleıı t 
paşanın Fırkadan hıç kımsenı~ Sabık Haraket gazetesı sahıp Tütün üzerine iş yapan Her- rik olarak Jıa:ıır- Dun gece sa~t 23,5 _?a 176~ cesinde devrei hisabiyesi :.J ha-ı kil eylemesi de memuldür. 
ayrılmamış olduğu ~a~kındakı !erinden Fahri Kemal Beyi~ man Spirer şirketinden bir mil- k numaralı otmo?ıl şo~öru İsmaıl ziranda hitam bulan 1930 büt- Yunanlılar tarafından ga 
beyanatı işaret etmıı_ıı: Ha.~~ı Beylerbeyi ve Çengelköy teşkı- yon küsür lira vergi tahakkuk lanma tayım,, ~ebekten Ta.ksım~_gıde~~~~ Be çesi ilk defa olarak 200 milyon mübadiller parası olarak ve 
Şinasi paşa dü~ ~e~dısıle. goril- J§.tma memur edildiği ve bazı ettirildiğini bir gazete yazmış- Yunan ş~piyonu Angelidis- şıkta~ta Camlı . koşk onunde dolar açık irae etmiştir. len İngiliz liraları da ta1)İ a ti 
şen bir m':1hamrımıze ııu ızaha- ecn.ebi papazlara_ müracaat et- tır. le 5 eylfil~e bır ma~- ~~p~cak_~ 1;'_aksımden B_eşıkta_şa ge_Ien şo- Amerika, şimdiye kadar, Av- Koosorsiyomun tavsi tilc ı> •Y 
tı vermi§'tır. . tiği doğru değildır. - lan namaglfip boksorumuz ku - for Yusufun ıdar_esındekı 2239 rupa de"'.letlerinden harp borç- ı saya çıkarılacak ıır. 

- Sözlerimin yanlı§ tefıtır e- Bazı sarıklıların Fırk:ımıza ~efterd~~lıktan r~~~gnnız çük Kemali, satdyomda antren numaralı otomobıle çarparak o- !arı namıle aldığı paraları dü-
dildiğini görüyorum: Ş~~kulu girmek için bir sarıklı meb'usaı t~hkıkata f0 r: bl~ b: e {~ v~r~ man yaparken yakaladın. Ange tomobilde müşteri sıfatile bulu- yunu umumiyesini itfaya tahsis Es.lıam , ... tafr· · :i t 
mahallesinden üç bın kışı na- müracaat ettiklerine dair bir f ~r~u 0 -~f . ~n h ~~a 1~ lidisle yaptığım mülakattan son nan çöpçü Muharrem, Moiz ve ediyordu, halbuki bundan böyle Piyasa durgunıu,u.nu mu 
mına bir heyetin yeni F_ır~aya malumatım yoktur." 1 ıa u ettırı mış ve a sı 0 

ra kendisile de görüşmek husu - Muzaffer ile şoför İsmailin ağır bütçe açıklarını kapatmak için faza etmektedir. Düyunu m 
müracaat ederek kay~edıldıkle- Acaba kaç kişi yazılmış? 1 muştur. sundaki arzumu bildirelim. Her surette yaralanmasına sebebi - kullanacaktır. vahhidede muamele yap:ınl 
ri ilan olunması üzer;ne ben ~e Nuri B. şimdiye kadar kaç ı _ Eski borçlar zamanki muti ve sevimli tavirle : yet vermiştir. Amerika için hiç t ümitbahş fırka liderlerinin mütekab.l 1ı 
bunun doğru _c_>lmadıgını ~eh 1~ kişinin Fırkaya dahil olduğu E k" 1 t h" k ' met zama - Antrenmandan sonr~ emn Sinir yüzünden olmıyan bu vaziyetler var iken yanatıüzerine pusulayı birpar 
bir taraftan boyle toplu bı~lma hakkındaki süale sükut ile mu- 8 .ı v~ sa ~l ~ ul b ne aadeyim. Görüyorsun kı, maç Sabıkalı Enver Cibalide demirli Maliye nazırı Mr. Mellon birkaç şaşırdılar. Pozisyonlarını han 
de Fırkamızdan istifa .. edı . e- kabele etmiştir. nına mt a_ ~ca b ı 0 an ar~! u -~ için çalışıyorum. bulunan Kırlangı~- motöründen sinir gün evvel irat eylediği bir nu- istikamette tutmak lazım gel 
miş bulunduğunu soyledımD. Fethi B. de muharririmizin , lacalkları ıçın E0110

1 verdı mi egl Yarım saat sonra duşunu al- buhranı neticesinde kendini denize at \tukta, istihsaiatı umumiyenin ğini kestiremediler. Son mu 
B dl.yorum e . · · baş anmıştır un ar a ga ı "d" · k 1 k ·· b" unda gene ısrar~ . . h. suallerine cevap vermek ıstemı- 1· b 1 · · d t d ' oluna mış olarak stadyomun mu un- mışsada tayfalar tarafından urtarı · tena usa yuz tutmasına ınaen mele 98 1/ 2 kuruş üzerine vu 
ğil böyle üç be_ş bın kışı ~tta yerek gülerek demiştir ki: o~ç ar meyanm a e ıyc yet odasına geldi . Kemale tev - mışt ı r. vaziyetin düzeleceğinde şüphe- buldu. 
kırk elli kişi bıle Fırkamız an _Buraya iş iç in m uracaat e- ca tır. cih ettiğim suallere vücudü hak Sandalcı Cemilin marifeti si olmadığını ve bu zamanın da İstikrazı dahili fiati 99 ku 
toplu bir istifa yokt~- Faka~ on denleri görüp yazmaga mı geli- • un • ' kında izahat istemekle başla - Sandalcı Cemil ve ı arkadatı; Ga- pek yakın olduğunu beyan et- tur. 
binlerle azası ol~ .bı_r ı:ır~a an yorsunuz." Rusya ve ltalya tayya- dnn ; !atada bir kahvede garsonluk eden miştir. "Financial Times" gaze- Geçen taksitten daha 110, 
teker teker be' kı.~ı~ın ı~!ı!:.e~~I Fethi B. dün saat. dörtte - Boy ; 1,69 Zoiçayı kaçırmaga teşebbüs etmi,ıer, 1 tesine nazaran Harvey Firesto- liralık kadar satın alınacak D 
mesi her halde ~uh_11:1 b F k Tahsin Beyle beraber Fırkadan rt!leri geliyorlar Kulaç: 1,71 ı.ıbanca ve bıçak çekmitlerdir. San- ne da Amerikanın pek yakında hiliye kaldığı için bwıların h 
l d ....:1a·r Belkı biııım ır a- · b' · e o f d ·· d"" · f' k d b d b e ea• 1 

•• bir ka ferdi iııti- a~lI?1~ ve ye~ ınayı g~zm~g İran ve Afganistan tarikile Boyun: 0,36 dalcı tutulmuş, arkada~ları kaçmış- s n on sene zar ın a gor ugıi gı ıate a ar orsa an mu a 
dan bu kabil L .Jn tekrar e- gıtmıştır. Halı ha~ırdakı bına Asyanm içerlerine doğru bir se Bazu: 0,32 tır. re~ahm da fevkinde bir refaha yaası l§zım geldiği Maliye V 
f~lar olm~~~; t:rafta an blok \jOk dar gelmekte_dır. Gerek -~- yahat yapacak olan iki sovyet Sait; 0,29 Zorlu bir karı naıl olacağını söylemiş imiş. k§letinden istizan edilmiştir. 
?1~orum 1~ yıt ve gerek tavsıye . almak ıçın tayyaresi perşembe günü An - Bel: 0,66 Aksarayda oturan Zebra H. dört Bazı iktısadiyun Avrupa bu- Tasfiyeye tabi Reji hissel 
'Stıfa yoı;rtu H Ii.e müdiir- gelen kadın erkek bırçok kala- karaya vasıl olacaktır. Gogüs: 0,90 -1,02 aydanberi kendisile ayrı yafıyan zev1 hra?'ınm izale.sini Amerika iktı- ri 7,40 lirada yine bir tereff 

Nakiye • i tif tf balık koridorlarda nefes nefese Oyluk; 0,46 ci muhallebici Hasana giderek bir s~_dıyat~nm ?uzelmesine bağlı kayıt ettiler. Bunun sebebi Re 
lüğünckıt •Pırı: e n1iııtan bekleşmektedider. Sovyet sefiri M. Suriç tayyare Baldır: 0,33 nıilttar para istemiş alamayınca muğ- 1 gosterdıkler~den, bu haberler idareııinin S\lriyede sahip oldu 

Cümlaur!Jet ~·lk nd •:dm aza Eıki emniyet sandığı !er geldiği zaman hazır bulun - Sıklet; 57 kilo şimdilik. ber olarak eline geçirdiği biı kepçe her halde calibi dikkattir. ğu emlakini eyi fiatlerte tasfi 
.ıul belfdiY• tnti.bab~~lıi a e ~anımın bina11 kiraltyacak~ar . mak üzere dün Ankara ya git - - Boks hayatııu anlatır mı- ile Haııanı batından yaralamııtır. Buhranın en az mahsus oldu ye etmesi, diğer tarartan da 1 
nıunzotlerı arasında ı.. ~akiye Ha- Dün Tepeb~ında bır bına miştir. sın? ğu memleket Fransadır. Fran- rak hükfimetinden iddia ve ta 
bıUunduiunu yumııtı h 'mizc a:cl- gezilmiş fakat muvafık görül- . ~ _ Boksa 920 senesinde başla Kuyuda boğulan iki sa şu sırada iktısaden kuvvetli lep ettiği 500,000 isterlin zara 
~ _dün Ankar~da;d!:Ur~lan Nalıiyo me~iştir. _Fethi B. ~üteakıb~n Şarki Avrupada bır ce~elan ya dım, evvel§ kendi kendi~e. c;~- zavallının cesetleri bir cephe irae ediyor ve müva- ve ziyan meselesinin eyi bir saf 
ını1tır. gıı: Ueeeı m . it' i2İtt Kıı eskı Emnıyet 11e.ndıgmı gezmış pan 10 tayyareden mürekkep hgtım ve ilk mac;ı mı tzmınmı- Büyllkada Alalamciyan kötkllnün zenci hisabiyesinin lehte olma- haya dahil olduğu rivayetidir. 
Hanım eiyali bayata il~~e 1 

etmittir. ve bura,sı muvafık bulunmuş-! bir İtalyan filosu da yakında zin istirdadında yaptım. o za- Jı:uyusunda boğulan makiniat Frangu- sı neticesinde durmadan İngil- Diğer Esham ve tahvilat 
Uııeai nıttdllrlll~de_n ıatı :ı Hanımı tur. Yeni Fırka ay başında bu Bükreş ve Sofyadan İstanbula mandanberi yaptığnn kırk yedi 1i ile arkadatı !sağın cesetleri çıkarıl- tereden altın celp ve iddihar tebeddül yoktur; yalnız gecen 
Dün bir muJııınir~ız ~· k~e dakika- binaya nakledecekti.r. gelecektir. maçın dördünde beraber kaldım, mııtır. ediyor. Bu hal İngilizleri fena haftadanberi Arslan Cimento 
ılyaret!e .bcledıyecıllk a n Yeni Fırkanın Üsküdar Çervina Ukraina Rus kruvazö- kırk üçünü kazandım. Boks haa- Belediye doktoru Cemal Bey ; ma- halde kuşkulandırıyor. hisselerine 1 lira fazlasına yan 
naatlenna a9rmllftur. .. •li · k' 'd h · t d h .. h' b' ağlftbi- zot yakan su motörilniln kuyudaki Bizde iş mevsimi artık başla 1 26 liraya talip çıkmıştır. Nalli e Hanım diyor ki: - mumesaı rü ile Djirzıns ı torpı o mu rı ya nn a enuz ıç ır m şt A al k b" K h' .. M K d" F 

- ,.._!'di Anlleradan &•idim: henll• Haber aldığımıza iÖre sabık bi yakında limanımıza gelecek- yet yoktur ve İn allah olmıya- borularını tamir etm~k !ine kuy.uy~ ~ı ~r: _vr~pa~ın ~ ep _ve ~ ı . ot? . ırı~ı . ısır r~ ! . ~n 
beled~y:·meolisine namzet g~ıtenloce Ankara şehremaneti heyeti fen lcr ve İtalyada Mesina limanı _ caktır. Kırk Ü ~a tan dördünü inen Frangulinin zebırlenerek öldu- lıyetı ıştıraıyesı nısbetınde ıh- sıyelerının _fı?tı berveç~ı atıdır. 

. •-'·bir fOY söylemedıler . Fa- - '"d '" -· Tokat Halk I ' d ki d' h 1 çk ç d rk ikisi ğünü, !sağın auda boğulduğunu te&· racat mallarnnız satıllYor. Ge- 1866 tertıbı 167 1/ 2 lıra 
ğııne ....,.. ·ı . d nıye mu uru ve na gı ece er ır. asım arımı na avt e r~ • - . . h ft f d A 'k 903 u 3 kat ın. tihap olunurtıf.m bu vaz ı eyı • F k m temedi Hayri B Üs . ha ıml rım d m edemiıye bit ve gömlllmelerıne müuade etınışıçen a a zar ın a men an 1 ,. ,. 

-~r ası u . . . · - nı s a . e~a = tir. Cecetler kuyudan takallua etmi Tütün Şirketleri tarafından kül 1911 ,. 111 ,, 
memnuniyetle kabul edccej im. kudarda beledıye ıntıhabatını .. . . . • . cek hale geldiklenndert h3:1te bir halde çıkarılmıttrr. liyetli miktarda tiıtün mubayaa Hamış; :Son daktkada habe 

_ 1Cı1dın ıtöırii ile belediyeciliği na yeni Fırka namına idare etme- İ. muddeı ıımumılıgınden : min müsabakayı durdurmasıle • d "ld · B h 1 "th 1 ·ı t · 1 · ald ğ .. d '" k b 
1 ıı-e memur edilmi•tir. Hayri B.

1 

İcra ve iflas kanununun 336 mcı on be•ı"nı' hasımların abandono Bırakla cerh e. ı kı. b~ a _ hıt_ a al acıkr e1 rı- dı ımıza g
2
o
8
re
500

un
0 

. a _şa1 mı · 0 · 
111 tellklri ediyorsunu• a. . . . ~ . . . . . . ~ . . . . . . ... ı nın am ıyo ı ıyaç armı o a- sa a ceman ıngı ız ıra-

- Ben hiçbir saman memleket ·nı· • bir muhamrımıze demıştır kı: maddesı mucıbınce eşyayı ayni- etmesi le, yırmı ıkısını de sayı he Kaaimpaşada kayıkçı Mustafa; ken 1 ylıkla tatmın' e sebep ld kt lık 1 1 B 
li · • d f' · k 1 N k 'ki k . . R ' o u an muame e vapı mı tır. unuı aclelerinde kadın ııöril'. erke~ &

0
; - Bugün c;ırektıf alacagım ve ' ey en tas ıy_esı mu tazı o an me sabile kazandnn. a avt e_tti e 1 di nöbetini zorla alma ıstıycn ıze ·, başka Bankalar konsorsyomu- 150000 liras(1ş Bankası tarafu 

d' bir fark dütilnmedım. Bınaena e- ona göre vazıfeme derhal başla- lfuf cetvel ~ı~s ve dosya numa- rim içnde Roma~ya şampıyonu ıı Mehmet tarafından bıçakla ağır su nun da 1030 kuruşa 140000 is- dan satılmış; 250000 isterlin ka 
y:~adın belediycclliğinde de '.'ka~ı~ yacağım. . rası veı;s:mısı ~~harrer _epa ve Karpen de ~a~i.Idir. . . j rette yarala'.""ııtır. Carih kaçmııtır. terlin kadar piyasadan mubaya- dar da Konsorsyom tarafından 
ayrı bir tekilde görür" nazarıyesını Hakim Rıza Be~ nukut ılan tanhınden ıtıb?ren _ Angelıdısı SeHl.mı ıle yaptı Deruz banyo•unda a etmesine vesile teşkil etti. mubayaa edilmiştir. 
nbul etmiyorum." . .. tsparta meb'usu h~kim ~za 1 beş se~e za;!ında İstanbul ıc~a ğı maçta gördün. ~sıl buld~? sirkat _ 

- Yeni Fırka hakkındaki ınutale•- B. şimdilik Serbest Cümhurıyet l dairesıne muracaatla talep edıl- - Çevk bir boksor. Nefesı ye Alman tebaasından doktor Firt 26 er-_ u stos ·. Bu gu·· n .. 
? fırkasma geçmiyeceği, fakat 

1 
mecliği takdirde bu baptaki hak rinde. Yumruklarını yemedi - Fenerbabçe plljında 650 dolar, 60 li- F. 

nn _ Ankarada Türkçe ve edeb!ya~ Meclis açıldıktan sonra düşüne- km düşeceği beyan olunur. Bu ğim için kuvveti hakkında bir ra, 1 altın saat, 1 ı:ümüt kalem çaldır 
k eııinde çalı!tığnn için son yırın• ceğini söylediği ~ü~kü gazeteler 1 baptaki eşyanın cinsi ve dosya söyliyemem. Seri ve eşanjlan m1'tır. Hırsız meçhuldür. 
b::~ içinde gaı:eteleri takip ~de:e de yazılmt~tı. !iakım Rıza ~ey 1 numaraları şunlardır: fena değil. (Başı birinci sahifede) heyecan ve sevinç veremezdi 
dim :Bu mllnasebetle Serbe•t C~ - bu yazıyı tekzıp etmektedır . . . _ Yapacağın mac; hakkında Bilmecemı·z !arından kalktılar; ordular Nasıl verebilirdi? ... türklük ve 

. d h'~bir fıkrım b' h ·nm· ı"ze demiştir ' Pırlanta taşlı bılezık 320-279, f'k . ? uıa Tu"rk du"n as cnln k d d" riyot Fırkası hakkın a ı, Dün ır mu arn ı 1 nn -· son taarruz emrını verecekleri Y 1• 0 .. -.e . a !lr u 
yoktur." ki; Bor<;lu NUsh~t ~baza H., Ma- - Tabiatile ikimizden hangi- ı 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 "Koca tepe" ye giden patikayı ya _k~ldu ku~lal~, htç~ır mıl 

• • • "-Yeni fırkaya geçmek ta- şallah, şal, gumuş kaşık, zarf miz daha iyisek o kazanacak. S 1 N ~C I ·hayvanlarile takibe başladılar letın ugramadıgı bır felaketın, 

K F rkada savvurunda olduğum, ve yahut 319-431, Atiye H. Nazire H., Yairuz tafrafuşluktan hoşlanma K E SIT ı ı-- ·-- . IHepimizin içi heyecanla h ·~· bir esaretin, eşsiz bir zulmü itı 
arşı l Meclis açıldıktan sonra dü~w:ıe- Yüzük 169-319 Mişel Ef. Laza makla beraber şu akdar söy~iı:-e ' K. L ı•Aı•,-~. A ~ lile dolu. Sükun, sükünet İıü~n': safın .altında i~e~i;:?r mu.ydu 

neler oluyor? ceğim kat'iyen doğru değıldir. ri Ef .. Ruvelver 323 176 ikinci yim ki, arada hazırlanmak ıc;ın E LA z,~ .~ l~M AA ferma ... Arasıra tannan bir ses D?rt senedır u~tune çorck· 
Ben Cümhuriyet Halk fırka- Oh E . H Al 1 pek az vakit olmasına ve antren ş • • E iN E • R ı 0 sükunu yııtıyor: "Paşam gö- lenmış_ df:an o ~e~aket, o es~-

Aro
X.lu Ahmet B.eY. smdan ayrılmam ve aynlmıya- ~n~.s kı;es~n . Ef ~n 1 sir ı man tibarile Karpen maçındaki T A z 1 E •, A ., K A y A receksiniz neler olacak". Bu r~t, o zu um ~~ _ıt.ısaf engeregı 
!!. cağını . ,. resım ı ıç un . az ı .. nin yarısı bir vaziy~tte olmaklı 1 A il A =A K ! 1 L · b yuca ses. 0 tek adamın, Gazi ~ın -~el~emıgıı:ın kır.ılm:ı.s.ı. 

fır 11 nizıımnamesını Bir sand'.k elbise bir sandık apu 

1 

ğıma rağmen sı_rf Ange_~idisi bu ; N A M E k. N A N ~ ı nin sesi. Biz bu sesi duydukça turk_ a em'.ne halas~~ı n~u, ?;li-
d Tavzilı . . !et ve saıre 325-354 ecnebi Ra- radan galip vazıyette gonderme ı E •• K 

1 
N. -ı N !zafere imanımız artıyor; sevin- yen ılk ~ılı eser deg.~l mıydı. 

hazırla 1 Yirmi dört ağLWtos tarıhlı 
1 

tip Ef. Tesbih 326-621 Hacı Hı- mck için bu maçı yapmak arzu- _ , , I . , cimiz taşıyor Hakıkatan, bugunku baskı 
Serbest Cümhuriye~ Fırkası nüshamızın beşinci sayifasında risto Ef., A v tüfeği 329_198 ec- sunu gösterdim. Bu arzu~u, ~k C ' A M • A : L A •. 1 R 1 . ... . taarruzmuzla düşmanlarunızuı 

dün gene Nazlı handakı merkez "Halis Karakula suyu .. serlevha ! b" M . Ef B h . lendicim vazife ve mesulıyetı ta ı 1 • A ~y· N •. Rı'!!I Z Nıhayet Kocatepey_e gchyo- altı ayda zapt edilemez diye 
binasında meşgul olm_uştur. A- sile biı; yazı çıkmıştır. ~u yazı- 1 ne ı avromaııı . a ny~ mamen müdrik olarak gösterdi K A R AID E NI ıZ r~z .. Kocatepe ... Sankı ı\fyo~ güvendikleri en kuvvetli ıncv2 
ğ _ B tanzım etmek 

1 

İ b 1 n her semtınde sa- ı H., 1 50 kunıs seı:cade 332-69 . -· k'lde ralıştığıma e- cıvarmda vukubulacak bugunku !erini altı saat irinde zaptetmı aoglu Ahmet . . . da stan u u . .. gıme ve o şe ı • Dll .. a bil t t d h b . . .. . • 
t ld · u dahili nızamnameyı 1 suların halıs Karakulak su Zehra H. Abdurrmman Ef., min olabilirsin. n.. mecem .ı n mey an mu are eıını seyru ı- tik 
i~~al ~iş ve dün Fırkaya ge- tyuı ~lmadığı alelitlak_ s?ylen - ı Antika sikke ve saire 334-66 Boks hayatınd~ ma~ı~_bi~.et hall•dllınlı ı•ktl dare edecekler ic;in kudret vak- .Bunun neticesi olara1·, tem 

Y k nlenn naza R Ef y d t1 bok ö tile düşiinmü te, bugün için ya men belkemiği kırılan düşma tinniıttir. . .. si- mekte idi. azıyıa a . . 1 üştü ., organcı za e. bilmiyen kıyrne ı . s ~uze 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 1 1 Nizamnaınenın muzakere rı dikkatini c~ıbe;ınek ıçın. Halı 335_1343 Ötner Ef., To- bu sefer de parlak bır galıbıvet ratmış... bir daha belini doğrultamad 
ne bugün başlanacak~r. , de bir sucu dukkaru ~esn;ı . . .. temenni ederk ay:_ıldnn . S. Gatıp ı _ I _ _ - · _ iııte, esatiri bir kartal gibi Nihayet son neferini dt. Duınl 

D .. d birbir yenı mebus D"n bu sucu dukka- don Ef., Fakfon saat 7 ateşlı ru - · ~ - ı·· Türk Başkumandanının, üstüne pınarda "Bask umandan mey 
un e • · · Mu" konmuştu. u Ek C H. vırka•ında 1 k k d ı "'l . ,.. d h b "' d fırkayailtihaketmem.ış.tır. __ - sahibiAkyabalısuc_u - verver336-313Anastasya H .•• ı·ı ~ - - ---- onara oruarına ıen. em- anmuareesıneverdi. 

him olmıyan birkaç kışı ~aahut. nın Beyden aldığımız bır mek- Eftimye H., Üç adi yüzük bir - ı-ı ·-1 rini verdiği tepe bu kadar mü· Türk alemi de, bu beliyede 
~ame doldu~k _üzrekmdura~;= ~=ta bu yazıyı kendi üze~ne al i kordon 336-1430 Süleyman Ef. Sof örter cemiyeti - -- 1 - ' sait bir yerdi... lrnrtuldu. "Tiirk istiklal ve Cür. 
t t ·~tı"r Şımdıye a ar 1 d n sattıgı su- M "k H İ . b ki k . ih b t - - -- , - --ı Tanyerinin kızdlıkları da- hun·y .... ı""nı'n temclı'nı· 0 gu""n or 1 

a e ı:ııy . adedi 1 Se dığı ve yazınıız ~ arı a ., kı uc;u u zınet •• nt 8 8 1 = = ,-···-il ... . ky~ gıren kadınyarın yun halis olmadıgı manasını çı altını göğüs iğnesi 336_3108 Fat ha kaybolmamıştı .. Bir seneden da kurdu. 
balığ o}mu~tur. . b t kardığı anlaşılmaktadır. H N' t H Güm" "kk Şoförler cemiyeti yeni heyeti ida- beri sırf bugiinyapacağı taarruz Onun içindir ki 26 ağusto 

Nun B. ın yeru eyana ~- Gazetemizde çıkan yazıdan ma _' ıme " uş sı e re intihabı yapacağı oibetle naau:etle- ~ için hazırladığı ordularile, dört her Türkün minnetle, grurla, 3 
Katibi umumi Nuri B. ır b' · tid!U edilme- ve saıre 37-947 Vatayyan Ef. rini ıeabit ve Halk fırka11na müracaat -. - -· - - ~ ıenedenberi bir türlü meram an nacag'ı günlerin en bu"yüklerin· .. k' böyle ır mana ıs - ---- - i 

muharrF i~mize de-:;1'!tır d.:.:ı öl 
1

. mekle beraber, şüpheye mahal M ustafaAğa,500 kurut kıymetn ederek f rkanın reyini almııtır. Bir ı -•ı __ . _ _ _ 18?11Y~~-b:: b r ~~~~et tı;- dendir .. 
- ır amızın. 0 fin:1a h.1.- bırakmamak için bu tavzihi yaz- de t~sız bilezik 38-4370 Meh- k•ç -gilne kadar intihap yapılacaktır. 11 o.;·..J....:.....ı....ı.~ımıno ur son sozunu ora a Yeşilköy: A. R. 

düğü hakkındakı n~şrıyadt r ı 'f!~ır ı mag· ı lüzumlu gördük. met ağa Mehmet ağa, Gümüş • söyledi; Türk ordularına hücwn 
[ hakikat ve mevsımsız ' . - ·-- . . Elif Naci Beyin Buıllnlıll 611m•e••tl:ı emrini vecdi.. • • 
:amız yaşamak için ~oğmuştu_r. Biçki de~s~eri 1 k.e1'.1eErf37S-2766 Artın Efb.lNıko- Sold~ aaia ve yukardan ...tıı . ~u emri alan Türk Ordus Bugün yalnız büyük ı:aferi 
Ölemez Bütün -tekzıplere Trag- Türlı hanımları E~ırgem~ do";'~ lakı . emaver tas ta a 37 - Resim sergisi 1 - Tencerenin babaaı (s): bur· bütün cehede taarruza geçti. başlangıcı değildir. 1924 senesi 

K · t moni Kütahya, oıı- ti riyaıetinden: Ccmıyetımız e ıç. 1490 Eftim Alyanak H., Kulup biin oamı (5). Daha sabahın saat 9 zunda yaıni nin 26 ağustosunda da Ankara 
men as a ' ı k ı · ·ı eg· indcn kayıt Ü o a 1 d di bir · (•) "f Bank •· kurd adan kabul telgrafları a m~ - ve dikiş de nı_ erı v~rı ec te- lu İsviçere altını 33-1733 lvi enç resıı m arımız aa a - Ka :n .. ır • • omri aldıklarırun altıncı saatın- da ş a sau u. 
~a F kat biz iddia etmıyo- muamelesi bır eyhı_lde Ak"":rayda mi- B. 1 sandık afyon 340-273 An- Elif Naci Bey GOzcl Hnatlar 3 - Bir nebat (4). Kokulu bir ne- de müjdeli haberler gelmeğe Milli sermayeleri birleştirme!· 
ru~1~1 b~tun memleket bizim~e v.ckül hamamında kı merken umu jel H. Kosti Ef., Kol düğmesi ~!~:~~~=e .::rı~:ı:.:·:~: ,::~~ 

4 
-1:~.~· (3). Qümüı (3). başladı; "Kalecikte~i'. ~elen- ve onları en semereli bir şekild, 

beraber ol un. H erkes teHikkı- 1 de yapılacaktır', fincan ve saire 340-~~?_S .~ah : 5 _Ekmek (l). Ukin (I). Ba- tepe, Tanaste11.o zaptedıldı. Su- Mili! ihtiyaçara karşılamağa se· 
. H Elmas taşlı gogus ıgnesı serıtlsl açıyor. Serf! eyıuıan yag' ı (3). vari kolordusu, d"•manın hiç k_ettn.ek için _ku_ rulan B_ anka f_aa 

sı nde serhestir. Çırçır suyu ver " . . . yalınız ı inci, 2 inci, 3 Uncu, --r·· ı ı k d f 
H ir şüphe yok "Yarın" gaze- - unun gerenlerde a- , 341-974 Alı Rı~a ~f Hamdı - il - A.•mak (4?- ~üyllk ann• (4). ummadığı yerden "Ahırdağ" ı ıyetı e en _ı~ıne venlen vazı~ 

~ Çırçır suy .,. H K 1 t bır adet 34 ı dllrdUncll gllolerl ıımuma 7 - :Şır erkek ıoııu (3). Vaid• (3) geçti düşmanın arkasına düş- yı muvaffakiyetle yaptı ve hu 
tesinin yazdıgı gibi hu tün mem • • . h tt bir aralık her han ye .. o saa ı . Ef - açıktır. Berhayat (M3). ( ) tii, dbımanın hmirle olan tel- gün milletin en kuvvetli iktısa 
l~ket Fır''a'111za ginniş rleği l- ı~ıd.ıg ı, a da,la\'lsile kesildiğini , 3588 Kadri. Ef. Alı Rıza A ·: ı···------·ı s - Son (3). •vt4J 3 . t . d'f 1 'h ld M h C ı·ı B 
dır. uıbı rarııa o .. . d" ' 'ze Kolsaaatibıradet341-3588 tı DDhul'ye aerbestlr t 9 -Elektri11llmercllven(7). gra_v~tımen ıermuvaıtaasmıcı azı o u: amut ea ~ 

'Bütiin meml 1_ t meselelerin kaydetmiştik . ~gren ıgı1:ec- na Bankası, 1 torba içinde kır- ·- -···-·•• ıo - Gayei hayal (5) . kestı.. yle kıymetli ~rkadqlarmı tobnl 
de a:. F 'l'ka kardeştir Fırkaya göre su tekrar cog~mı!i ve tır meç altını ve saire 38·3980 ıı - İsimler (5). Sim (5). ~ Bic bir zafer haberi buk r ederiz ~ 
h~c giren ·~kı l 'ta dahil ola ı- ıada da br arıza ka ınamış · 



Anadolu da Milliyet.. ••• •••••••••••• 

K k 1 d TAksim Bahçesi 
.... Sahibinin Seı;i ba~ muganııiyesi ~~~!1 

Fikriye Hanı ışın ar ar arasın a P•k yakındı 

mahsur kalan 1 ~erb!yılis k~ük ~lırıt v~kö~ler~iles Arzuyu umumt üzerine Çı"ftlı"k parkında 
yarın akşam 9 da 

.... ikinci konserini verecektir. Gidip dinleyiniz.<1111-bir Anadolu şehri!.. T R 
1 ~.nı h~et~kr!ak~.n~er s K Y 

Bayramiç, (Milliyet)- Bay-ıtesadüf etmek gayn kabildir. MAUD AND CHARLEY O 
ramiç kazası Çanakkale vilaye- Kanunu Medeni ile köy kanu- BllJtlk dans eglenceluinde + 
tinin en ücra bir köşesinde met- nunun neşrinden sonra bu gibi •• ••••• O ............. t ••••• 
ruk bir halde kalmıştır. Yaz vak'alara şahit olmak imkan 
mevsmilerinde her ne kadar ta- haricindedir. Bütiin ahali doğ-ı 
bii yollardan gidip gelmek ka- ru söz ve doğru özlüdür hatta 
bil ise de kışın muvasala mun- kendi menfaatlerine mugayir 
kati olur. Ve havayici zaruriye- olsa bile yalana tenezzül etmez 

••••••••••••••••••••••••• 
İTTiHADI MİLLİ 

nin fiatleri yüzde yüz artar. Ka- ler. 
;ı;a halkı bu yolsuzluk yüziinden Halk yerli mallara pek düş- Türk sigorta şirketi 
pek muztariptir ve ticaret ate- kündür yalnız yeni yetişen 
mi de bundan pek mütee•sir ol- geçler moda belası olarak Av- Harik ve hayat üzerine sigorta muameleai icra eyleriz. 
maktadır. Çanakkale ile Ezine rupa mamulatına meyyaldir- Sigortaları halk için mllıait ıeraiti havidir. 
arasında her ne kadar munta- ıer. Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 
zam bir şose varsa da bunun da . . . . 

k · 1 · ht t · d' Ahalı çok mısafır perverdır- Acentası bulunm,ay·an şehirlerde acenta aranmaktadır e sen yer erı mu acı amır ır. 1 G k .. · 
Ezine - Bayramiç şosesinin 7 

1
er.d er~ ~aza ve gerekse k~yı····~O•<lll Telefon: Boyogtu-2003 •••••••• 

k 'l l'k k im er e mısafır gelsın gelme5ın 

d ~ _omektre ı ... _ ı~hmıl yadp'ılrn~ş vle sıra sofrası namile günde üç . MİLLİ YET ıger ısmı ... ı a e e ı ış o - d f .. .. 
d - d ~ k' b t e a munavebeten koy odaları-ugun an e11er ı u na amam 
k b k ·k 1 d'I · na yemekler çıkarmak adetle-
ısım u ı§ ı ma e ı emıye- . h • . . 
k 1 B · · h rı ala mevcut ve bakı dırı Gü-ce o ursa ayramıç yıne ma - ·• 

sur bir halde kalacaktır. Bu ta- zel_ at beslemek merak ve adet-
b.. ıı k k .. h' b' len meşhurdur. Her sene at ya ı 

ıı yo ar ışın pe mut ış ır 
1 

. 
çamur deryasına tahavvül eyle- rııı arı ?'.apa~lar. Hele bılh~ssa 
dikleri cihetle kuş uçmaz ker- deve gureştırmek en zevklı ve 
van geçmez bir hale gelmekte- eı_ı :neraklı ~detlerinde:ı biri-

MATBAASI 

d . v ı· S" B · b dır. Develerın kızgın bır zama 
ır. a ı ureyya eyın eya-

1 
. . 

natına nazaran bu yolun kışa nı o an şıdd~tlı kıılarda suru
kadar ikmal olunacalı ümiıt e- lerle ~evelerı, gayet süslü ola-

1 ıij.lmektedtr. rak gu_re~e çıkarırlar ve binler
ce seyırcıler arasında güreşti-! 

t Bayram\ç'te hayat rirler ve başa, 200, 300 lira nak 
Bayramiç'in methalinde be- df mükafat koyarlar. Muh~elif • ! yaz cephelerile nazarları okşı- memleketlerde_n gel~ peh_liv~ 

t yan şanlı askeri daireler ve y<>- ?e".eler, ca~gır tabır ettıklerı 
la muvazi olarak uzıyan çok şık ıhtıy~. ~ehlı_vanların kıyrı:~t -

Avrupadan yeni getirditf Tahta Hurufatla Buyuk duvar 
Afişleri yapar. Her mUeHeaeye elverişlidir. 

Yeni aenenln l{azanç Defterler! nefis surette baaılmıştır. 

Telefon lst 3911 • 2-S !{itap kısmı 

Arna\ ut kövilnde 

• 
• • 
• • 
• • 
• • 

18.29 

5, 7 

11,J 3 

33.~9 

26,~3 

34,57 

No. Hane 

• • 
• • 
• .. 

• 
• • ı duvarlardan sonra bir köprüden dar ogutlen arasında gureş 

geçilerek §ehre girilir. Köprü- meydanına çık~_rırlar her ~e~e 1 Yı'la"yet dl ı·ını· enc"men ı·a den : 
, nün baıında kahraman aııkerle- ~azanır~. 104. ~oy halkı b~_tun U U U 
t rimiz tarafından tesis edilmiş 0 iŞ ve guçlerını bırakarak gur~ş 1 Baltda muharrer eoıllki hususiye icare verilıııelr Ozere U eyldl 930 

lan askeri yurdun müteaddit ve meydanına k~şma~tadırlar gu- çar anbı günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. Taliplerin 
sayedar ağaçlarla süslenmiş resen develerı seyır ve terı:aşa encümene milra"oatlm. 
bahçesi ve önihıde şişirilmiş 

0
_ eden halkın_duydukları zev1<_ve -------------------------

lan derenin teşkil eylediği lak n~elerı sevıı_ıçle parlayan go~- y·ıla",vet daı·ını· oncu"ınenı·nden ·. 
ile bunun içindeki mini mini lerınden bellı olurmuş!.. IJ U ti U 

. . 

t ı>andalı pek caziptir. Akşama Halı ve seccade 
doğru güzide bir halk ve muh-

, 'terem zabitan Beylerle onların Kazanın Bahadırlı köyünde 
aileleri buraya gelerek serin ve halı ve seccadeler ~ma~ olun
temiz bir hava alırlar ve sandal maktadır. Bunları mısafır oldu 
ile gölün içinde gezinerek hoş gum eski belediye reisi Rüştü 
bir vakit geçirirler. Arzu eden- Re!k ara Muammer Beym ev
lerin bira dahi içtik~ri bu kü- le'.ınde nazarı takdir ile gör-
çük parkta güzel bir gramofo- dum. 
nun tahrik eylediği hava dalga- Belediyeıi ve postası 

ı t lan samiaya temas ettikçe ata- Kaza belediyesi daha elveriş-
] lete dlişen hiıleri yo:niden can- li bir reise muhtaçtır. Rüştü 

)andırarak insa.na geniş bir ne- Bey namındaki zat hüsnüida
fes aldırıyor. Muhterem zabita- resile umumun teveccühünü ka
nmıız nerede bulunsalar orasını zanmış iken, Halk fırkası mu-

ı r az zamanda cennete çevirirler, temedi ile beyinlerinde hasıl o
ı onların elleri desti Mesih gibi- lan adavet üzerine tebdil olun-

dir, nereye sürseler ruh ve ha- muştur! 
ı , yat nefhederler ! Makineli jan- Belediye dairesi yangına kar
i - darına tabur kumandanı mukte şr (2000) liraya motorlu bir 
ı 1 tedir binbaıılarımızdan Rasim tulumba almıştır. Bu tulumba 
ı B~y!n bu baptaki himmet ve me ile bir yangın söndürülmüş ise 
l saısı kaza halkının şükran ve de f!atçe biraz bahalıdır. 

• minnetini celbeylemiştir. Posta hakkı d h k 'k' B · ,. h n a er es şı a-
d' Tamdıç 10 . ayatı pek. sade yetçidir. Gerçi posta ve telgraf 

ır. ura a sınema ve tıyatro memurlarının gerek h . 
n;~çhu_Idür, onun için h~Ik ~- gerekse seferde ve man:~;:1:; 

1 
duzlerı. ça~ışmak kelımesmın da ifa eyledikleri hizmetler 
tam manasıle çalışırlar ve ak- h .,, l" t kd' ı · f k' . • er •ur u a ır enn ev ınde 
şamlanda cesım çınar agaçlan- ise de idare hususu halkı tat-
nın altlarında oturarak biraz · d k d' A 

! 1 vakit geçirdikten sonra yarınki ml· ınf e emt~mef. te dır. zl m_aadş-
. ı· 1 k . a eraga ı ne ıs erece erın e 

mesaıye azrm o an uvvetı el- ı · · 
d et k · · k d ça ışan posta ve telgraf ıdaresı-
l e me ıçın er en en yatar- nin muhterem memurlarına di-
arK. . . yecek hiç bir söz yoktur. Ancak 

adınlann dıkış ve çorap ma E d k 'b' B . .b. h 
k. ı · h f r e gı ı, ayramıç gı 1 er 
ıne ses erı er tara a akseder g·· t b'll · ı· h ı 

b 1 'h . . . un o omo ı er ış ıyen ma a -
ve un ar cı etı askerıyenın ço !ere haftada .k. .. 1 • ı · 1 1 d'k . . . ı ı gun posta ter-
1 ap •.rını ~1l18: ey. e. 1 len gıbı tip ve sev kol un ursa bundan şi-
kendı elbıselıklerını de mükem kayet h Ik h kl d 

ı d k l b d e a ın a an var ır. 
;e en k ~· ur ar unk an başka Bilhassa gazete meraklıları gü

_a ora ıçen, ça~a. azan, dağ- nü geçmiş gazeteler okumak-
1 .. rdan odwı getınp satanlar 

• t h p kad 1 d 1 K" k ba tan aruk usanmışlardır ve ga-
ı: ın ar ır. oy ve asa 1 d b .. d 

!arda tasarruf fikri çok ilerle- zete ere ~ u yuz en rağbet 
mictir Ka a d h·ı· d . k. . . azalmıştır .. Muhterem posta ve 

~ . z a ı ın e ıç ı ıptı t 1 f t 1 f .. d. . . 
lası yokt 1 ak b' k e gra ve e e on mu ırıyetı u-
memurla u;.ek şr:a~~:t şa~ısl~~ mumiyesinin bu hiç hoşa gi:ıni
ra munhasır gibidir. Kö lüler yen se;:rek p~stalann yevmı~e
iş ve güciinden işrete k~t b'- ye k~lbi çaresıne bakmasını nca 

va 1 1 ederız 
le bulamazlar. Halk umumi- · 
yetle izzetinefis sahibidirler Ticaret kimlerin elinde? 
ve tab'an soğuk kanlıdırlar ve Kazanın ticareti hemen ka-

Bedeli ketfi bet yliı kırk yedi liradan ibıreı Silivri civanndı Çanta 
dere>i üzerinde vaki kınlı nam!le maruf köprürünün tamiratı 24 eylıll 930 

Çlrfınbı günıi Hat on bire kadar manıka~ıya konulmoftur. Taliplerin 
•ncnmene müracaatları. 

• 

Yila1et oaimi 

det 

2.=o 

300 

12000 

1500 

1200 

800 

600 

600 

600 

Demir 

Sıç ıobı 

\'erli boru 

Galvanizli boru 

Yeril dirsek 

Yeril den boynu dmek 

Soba tablası 

Odanluk 

Mışı 

Kürek 

tı(J()(;al\&nlz beyaz şıpka 

600 Sarı dökme anahtar 

encümeninoen: 
Ncd ve mikdarı yukarıda ,·azılı on iki kalem l••- tes!.inlye numune 

ve t•rtnamı•ine tevfikan kapalı zarf uıulilo J 7 EJtıııı 9i0 ~arşınba gün il 
ıaat on bire hd•r mUnıkasıyı konulmuftur. TıllpÜdıı ttminat ,.. teklif 
mektuplarını yevmi mnkUrde vakti muıyyenr k•der encunıenl , i!Av<te 
tevdl eylemeleri. 

At Yarışları 
29 Ağustos cuma gunü Veli ~:ı. de >aat 14,30 da 
~ Trenler, Bahsi miişterek, Bitte vardır. <111 

194•Ademi iktidar, kuvvet ve gençlik~'9iii 

GLiNDIKRATiN 
Erkeklerin bütün kudreti şebıbttlni iade eden yeıAne devadır.Almınyanın 
en methur proftsörleri•in uzun !lenel<rdenbul dakik lıtlbzaraıı 
kimycviye ile t•rtibaunı elde etdkleri işbıı deva ılrımete u&rımış 
kudreti serian iade ve marazı uablyytıten mOtevelllt lc!fftl emrazı 
ı .. kin '° sıhhi ahengi ubbiıine ırcı eyler. 

Her kuıu dorualinde Türk'ç• •ureti lııimıli vardır. Dıpoıu l11ınbul 
Bıhçekı ı No. 37, "ZAMAN. ecza depoıudur. Başlıca ecunelerde 11tılır. 

Fiatı 200 kuru~cur. 

Feyziati Liseleri müdürlüğünden: l. k
1 

avgba gürültüyü asla sevmez- mi len musevilerin ellerindedir! 

1 : er, eyinlerinde tahaddüs e- Sekiz on haneden ibaret olan bu 
, den münazaalar mahkemelere kavmi Musa buranın ticaretini 1 Mezuniyet imtihanlarına 1 eylülde batlanucaktır. 

<'kset~eden büyükleri:ı!n ta- elde etmişlerdir. Halk içinde en 2- Ll5e, orta sınıfı yoklamaları ile ilk kısım mezuniyet imti-
!. \ assutıle derhal halledılır. zengin bunlardır. ~hanlarına 13 eylül cumartesi gUnU bışlanacaktır. AI•kadar talebenin 

Katil vak' alarma buralarda _. R .. . K, . buıar ihlerde mektepte bulun mı.lan Ibımdır. 

Kanı emen 
bu hayvanı 
öldürünüz/ 
KUçük elvrlalnekler yalnız ba9larına bOtlln · 
vah ti hayvanattan daha büyük mazarrat ya. 
,Parlar. Her ııteçtıkları yerde ısıtma ve aaır 
öldüriJcü llaatal•kların tohumlarını uçar-· 
lar. Onları aziz _efradı alh>lzden uzaklllftırı
b,tz va bunun ıçırn Flit ı latlmal ediniz. 
P'llt •inek, aflrrl &inek, pire, sllve, karınca,• 
hamam böoetı. tahta kuruları öldllrUr ve 
yumu rtıllarını imha eder. Tahllkea:zdlr • 
Kat'iyen lake yapmaz. Fııtı ha9arat öldilrll· 
cU dli\'er mayllerle karıttırmay•nız. Sarı te· 
!'•kaye •IY•h kutata dikkat ediniz. 

:J)aha -Çabuk _6lclüTiiT 
--- ı• 

\Jmumi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI lllanbul- Galata Voyvoda Halı 

~l~ senesi ~e~eni JUi ınukellellerine 
Istanbul Nafia Başmühen

disliğinden: 

930 senesi bedeni yol mükel
leflerinin hangi yolda ifayı 
mükellefiyet etmek üzere ne 
tarihte ve nerede bulunacak
larını mübeyyin tertip edilen 
cetvelleri ait olduğu bilumum 
hey' eti ihtiyari yel ere peyder
pey gönderilmekte olduğun
dan mükellefini mephusenin 
hey'eti mezkiıreye müracaat
la keyfiyeti öğrenerek ana 
göre hareket l eylemeleri alt\
kadarana tebliğ ve ilan olunur. 

Milll ~araJlm· Mu~urlu~un~en: 
Dol mabahçe sarayının mc vcut kalorifer kızanlarının mahalline 

vaz ve tesi!i kapalı zarf usulile miinıkasaya konulmuştur.Ke~if bedeli 
(sekiz hin yedi yüz elli beş) liradır. 

Talip olan miihendl~ ve mimarlar veyahut onlarla teşriki mesai 
edecek olanlar Dnlmabalıçe'de Milll saraylar mudUriyeılne müra
caatla şartname ve kcşilnamedeıı birer nu~ha alabillrltr. Teklif 

mektupları 4Eylül 930 perşembe günü 11aı on be,e kadar Mill!Saraylar 
müdürlüğiıne teYdi edilerek mezkCır saacıa ıııcıimen tarafındın 
talipler muvacehesinde açılacaktır. 

ALl!N LiSESi f E TiC!HET MEITEBi 
Derslere 8 Eylülde başlanacak 

Kıyıt gtınleri 1 -6 Eylüle kadar uıt ukiz bu9uktan on ikiye lcadır. 

Beraber getirilecek evrak : 
Nüluı tezkeroıi, ıtı kAğıdı ve eon mektebin tudiknımesl. .... _.. --·-----------

.\Jrrkez Ac n••· Calaıa k P 
' bC Başında: Bey"~'. 2.1(•2 Şo 

acente~i: Mtihurdar zade bili 
altındı. Te!tfon 1 L 2740 

27 aıtunos çar,amh:ı Mtı 
danya postası yap;lrnıyacakıJ 

Trabzon ikinci 
postası 

[ Ankara ] vapuru 28 a~usıOf 
Pertembe akşamı Galata rıhll' 
mından kalkarak Zongnldaİt 
lnebolu, Sinop, Samsun, On1' 
P'aua, Ordu, Giresun, Trabıo' 

Rize Hopa'ya gidecek ve döll 
Pazar iskeleille Rize, Of, ':#' 
mene , Trabzon, Polath•rıl• 
Görele, Giresun, Ordu, Fıdlı 
S.mıun, Sinop, İnebolıı.1' 
ufrayaralı: gelecektir' 

Mersin sür'at 
postası 

( 1 "EBOLU) ,apurl 
27 A!(u,ıos çarşamba J I lf. 
Galaıa rıhtımından kalk•~ 
Çanakkale lzmir Külluk fıt 
hlye Finike Antalya Alllf' 
Menin' e gidecek ve dönii$1' 
Taşucu Anamor A!Aiye A"~ 
ya Finike Fethiye KUll 
lzmir'e uırayarak geleccldİ" 
Çanakkale'de yalnız yolfl 
ılınır yolcu verilir. 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Menin) npuru 26 A~ 
Alı 17 de Sirkeci nbtımıııd" 
kalkarak Gelibolu Çanakıı-1' 
lttçUlı:kuyu, Edremit, Bıır ,. 
y., Aynlığ'a gidecek .,, 
üşte mezkôr iskelelerle bl 
Alıunolut'a uırayarak ıi/ 
cektlr. 

1SKENDERiYE 
.. ' sur at postası 

(Cumburlyet)vapuru 29 a 
cuma l 3de Galata rıhtımı~~ 
kalkarak cumartesi o;abahı ~ 
re ve akşam lııuirden P' 

karık pazartesi l~kendert1''1' 
nracak n çarşamba fske~ 
rlye"den kalkarak fJlll"· 
uğrayarak lıtanbula gelece~ 

OOYÇE LEY Aı 'T Ll~I 
Hımburır, Brem, An•flf 
lstanbul n Bahri Siyab 
ıında azimet Ti! ındet !'..... 
ım postuı: Hamburır, J:ll"'-: 
Stetin, AnTerıı Ye Rote~ 
dan limanımıza muYa..ı 
beklenen vapurlar ; 
Ostse vapuru ;ı ev!Ule dol" 
Olimpos vapuru 6 ey!Ule ~~ 
Heroklea ,, 7 evlille .,... 

Burgn, Vırııa, Köstence, "' 
ve lbrıll \çtn llmınımııd•• 

hareket •decek vapurlar~ 
Oıtıe \&puru 3 - 6 e. 

tıhmllde 

Hımburıı, Brem, .".nvtr.., JlO rJ1' 
ve Dançlg için yakındı ıımıfll 1 

dan hareket edecek vapu~ 
Mexico vapuru S - 4 •1"'. 

tabmilde y/11 
Berıkleı YApuru 7-10 <'! 

tahmilde 
6 

ti'. 
Od trlınd vapuru ı.t· I 

lülde tıhmllde 

Y ıkındı Londrı için 
edecek •ıpurlır 

Troyı vıparu 20· t7 
tı talım!ldı ..ı.~ 
Hereklea vıpurw 7 • JO •1· 
uhmlldı ,,JJ 

Fazla taf~i.Al için Gali 'ifil 
Ovakimyan Hanında , 

mumt acentelitine ınilf11 u1' 
Te'.~lon : Bevoıtlıı 641 -

OPERATÜI{ oor:·roıı 

HALİL SEZAİ 
1 hPır 

llı•ur memeler! ve cerrah ft 
Jıklırı mtitehırnıı, DivanY1°

1~ • .,o! 
O ·ı· ı· ıı .. · 

llım•m No il e · 
--•38906Ut I b/ 

Şeker 

yerli 
hastalarına müjde 
mamulAtı halls ve TAZE HASAN GLUTEN EKMEGI 25 Kurllf 

HASAN f,CZI> 
deposun~ 

Zayıf ve 'istlhasız 
ol:ınlara ı FOSFATLI SARK .MALT Hulasası Kullanınız ı .. 

Her eczanede satılır. 
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~ılılı~t ve i~liınaın111aveuet ve~ale~io~en: I 
. . • enet Vekaletı tarafm-

Nafia \ · ek~tletiııdcn· 

islaltlı ~ose in~aafl 
• 

1 

SİMPLEKS -
Aııkarada Sıhhat ve Içtımaı m~a~. b" !arın muhtelif te-

.a ı :.ışa ettirilmekte bulun an atıde ı. ılna. "h ar olunacak-
. · k ·· re proje en ı z Ankara ci vannda 96 + ;; 70 kiiometro tulun de .ı> fıı t 1 o<~ ve nsatı mür_akasaya konulm~ uz~ 

1 
muhtelif müessese 

~r. Mezkur tesisatı taahhude tahtı 0 an lil.nlara ve izahata 
•e konsorsiyomlar Vekaletten alac~ ar~ ~uhtelif malzemenin, 
n_az.:ran tesisat proj:lerile ku~anı ~'::-ke if defterini 15 Teş
;~ns ve nev'ini ~e _mıktannı mu~::alete \evdi edeceklerdir. 
rınıevvel 1930 tanhıne kad~r rf d Vekaletre bittetkik 

İktısatl1, Asri 
ve sağlanı 

es ı M p L E X) 
KAL()RIFER 
KAZ1\NLARINI 

67 + 000 lcilometro tuhintlc makadam ~ose in~aatilc huni .rın he~ 
senelik mutemadi tamiratı kapalı zarf us•ılıl mıınakasara konmu ur 

ln~aatın muhammen bedeli 3539000 lira; bl'ş senelik ıııııtt>. ·ıcll 
tamiratın muhammen bedeli 802000 liradır. 

Mtinakasa 15 cyllil 930 pazartesi gilııu AnkaıaJ ııafia vckA· 
ldinde yapılacaktır. :\IUnakasaya iştirak edeceklerı ı, tekllf nwk· 
tuplarını ayni giınde saat •·ı S., e kadar nafi·ı nkalcti nıu,teş.ırlı· 
ğına vermeleri IAzımdır. 

u k. · 1 b" ay muddet za m a ~ 
·"eı ur proJe er ı_r 1 d·ı· e münakasaya konularak 
h · · t rcıh ve kabu e 1 ırs ' 
a~ pr~ıe . e .t teklif eden müesseseye ihale olu- ı Tercih ediniz en mııtedıl fıat ve ~eraı .. ese tesisatın kendisine ihale 

k p . . tanzım eden muess . 
na~a. tır. . roıeyı la ı Vekiiletten hiç bir şey talep etmiyecektır. I 
~dılmemesınden d~ Y . T hm. 2867 metre murabbaı arazi 

l Hastane bınasr. a men . . · 
.. . - b . altı kattır. Yaptırılmak ıstenılen tesısat . ' 

Ayn• harareti temin et
mek üzere diğerlerinden %40 
noksan kömür sarfeder, 
ve iıtimali aon derece ıuhu
letlidir. Fabrilı:., suk>es: olarak 
depomuzd~ her ıamMD kifi 

Taliplerin mUnakasa şartnamelerini Ankarada yollar umum nı ı 
di.ırlilğtinden, lıtanbul ve lımirde vlllyet nafia Başmııhendislik;. 
rinden tedarik ctmderi illn olunur. '..!zenne nıe nı ve ! 

.>eıveçhi atidir: ) ' ·ı 
( mazerı.yel mevcuttur. sıc~ su ı e, A _ Kalorifer bazı 

B - Sıcak su, 
O-Su 
E - Tecdidi hava, 
F _ Sıhhi tesisat, 
Q _Çamaşırhane (Kısmen _mevc::•ttur). 
H _ Soğuk hava deposu teınsatı, 
t _ Mutbak tesisatı (Kısmen mevcuttur). 

J _ Elektrik, 
K - Asansörler 
L _ Dahili telefon. 
M _ Sinyal elektrik. . . . 

00 
tre 

2 - Serom ve aşı müeııseaesı bınası: tahmınen ıs ın_e 
murabbaı arazi üzerine mebni ve üç kattır. Yaptırılmak ıste-
,ıilen tesisat beıveçhi atidir: . 

A _Kalorifer tesisatı (Sıcak su ıle) • 
B - Gaz tesisatı, 
C - Su tesisatı 
D _ Sıcak su tesisatı, 
,,.; _ Buhar tesisatı, 
F _ Tecdidi hava tesisatı, 
Q _ Elektrik tesisatı, 
p _ Sıhhi tesisat 
1 _ Sovuk hava deposu t'Csis.:-

T - Asansör 
K _ Dahili telefon, 
L _ Sinyal elektrik, 

3 _ Hıfzıssıhha mekte?i bi~ası: Tahminen 1400 metre mu-

bb ·1 u··zerine mebnı ve üç kattır. Yaptırılmak istenilen a aı araz 
esisat bervec;hi atidir: 

A _ Kalorifer tesısatı, 
B _ Buhar tesisatı, 
c _ Sıcak su tesisatı, 
D - Su tesisatı 
E _ Elektrik tesisatı, 
F _ Dahili telefon, 
Q _ Sinyal elektrik, 
H _ Gaz tesisatı, 
t - Sıhhl tesisat, 
J - Tecdidi hava ıı: 

K - Sovuk hava deposu tesisatı, 
L - Tamirat ate}yesi, • 

4 - 16 apartmanlı bir ikametgah binası: Tahminen 500 
metre murabbaı arazi üzerine mebni ve beş kattır. Yaptırıl
mak istenilen tesisat bervcçhi itidir: 

A _ Kalorifer tesisatı, 
B - Su tesisatı, 
C - Sıcak su tesisatı, 
D - Havagazı tesisatı, 
E - Tesisatı sıhhiye 
F - Asansör, . 

Madde: ı _İşbu binalardan b'.~ n1!'"1aralıııı (y~ hastane) 
• 2 3 4 numaralı binalar yekdıgenne yakın v~ bır mecmua .yrr , , 

halindedir. . k ı ·r ı · k • 
M dd 2 2 3 4 numaralı bınalann a on er en mer ezı a e: - • • 

hir vaziyette olacaktır. . . . . . 
M dd . 3 _ 1 2, 3 numaralı bınalann twsıııatt fenruyesıne aıt 

P . la e · lup' yukarda glSsterilen tesisat bu tesisatı fenni-
roıe er ayn o • , 

\"eye yugun olacakur. • . . 
Madde: 4 _ Binaların inşası bitmek ilzeredır. Tesısat es-

" asında baska inşaat kalmamış olacaktır. . • 
M dd . i; _ Binaların pl!nları Ankarada Sıhhat ve İçtımaı 

M ıı a e 'v k~leti tarafından kudreti maliye ve fenniyeleri 
avenet e " 1 rd Ü kk k · 

tan ti el erle bu mUesseae e en m re ep onsorsı-
ınmış m esses • . . 

Yoınlara bedeli mukabilinde verılır. • . 
Madde .6 _ Tesisatın bir kıs mına veya ~rna talip o-

!acak miie~seselerle veya konsorsiyo~larla müzakere Ankarada 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiletı tarafından yapılır. 

Ticareti b·ahriye.mekte
bi alisi müdürlüğünden 

b. derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine 
ı - ,e ın . . . 

k t makinist yetıştınnektır. . . . . 
ap an vMe k Leyli oldug-undan talebenın ıaşe, ıbate ve ılba-

2 - e tep d·1· T · t" Bı"kes talebeye ayrıca muavenet e ı ır. aşra-
11 mektebe aıt ır. · · ı 
..ı .• at ede"eklerin yol masrafları temın o unur. 
~an muraca · . . . . · · 

. l rı ı"mtihansız alı bırıncı sınıfa kabul edılır. 3 - Lıse mezun a . 
Bunlar için müddeti tahsil iki senedır. . . 

4 ık. d .b t olan tali sınıflara da lıselerın Onun
- ı sene en ı are d ah ·ı 

h. • . fi dan naklen ve yahut o erece t sı cu ve on ınncı smı arın 

gördüğü alelusul tasdik edilmiş talebe .alı~ır.. kt y 
1 5 - Mektep mezunları için mecbun bır hızmet yo u~: alı

nız mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan t
1
er. 1

1
.ta -

f · .. d en azım ->İl edenlerin iaşe ve ilba3 masraflarını maa aız 0 eme 
1 

rl 
\ e taliplerin mektebe girerken bir teahhiitname venne e mec-

buridir. • .. . .. 
6 _ Mektebe girmek arzusunda bulunanlann huvıyyet cwı 

· · k d"k a şahadet-c 'lı>Jııı a"ı şahadetnamesını, me tep taa ı name vey . .. 
ı eıe' r·n\ polisce musaddak hüsnühal ilmiihaberlerinı ve. doı:t 1 

• "d ı T · · welın bı-ac; t vesika !ık fotoğrafını istı a arına rcpten !§r:'nı~ in 
•ı r,unune kadar Ortaköyde Çırağan Sarayı ıttısalinde ki 
ıne~tep müdürlüğüne müracaatları. 

Tıırk 
lınl il 

Bi~·ki Yurdu Müdürlüğünden : 
Tel: lsto 

2038 lıı ~c ders 
t lehe k•ıdın• 

··nesi için DİVAN YOLU 
ba.s'anmıınr, 

miktarda ve 
ciaa radiatlSr 

Proje ve 
caddesinde 

muhtelif kuvvette kazanlar ve e!:vayi 
bulunur. 
ke,if 'çin: Borsa han ittisalinde, Türbe 

KIRKOR jAI\f GOÇY AN müessiseaiode Kalorifer mübeodiıi 
ANTRANIKY AN a nıürac,at. 

reo~ik ~eroın ~aruiislilızarı nıu~urlu~un~en . 
Lira ,\det f'iyatı ~;b'adı 

540 QOO bO 13 28 401) 
Nevi 

Göknar tahtı ı 
260 500 52 ı 3 'll? x 400 • • 
450 600 7S 2X22. 400 • • 

1250 2f00 YeltOn 

Pendik Serom danilistihzarına !uzumu olup aleni mun;1kua ile 3·9-930 tarihine müs:ıdll çaramba 
günu ihalesi icra kılınacak olan cinsi ve cb'adı ile miktarı yukarıda gö,tcrilen tahtanın ş~rtn;meslnl 
görmek i ·tiyenlcrin her gun Defterdarlık binasında Müessesacı lktisadiyc muhasebecilijtine ve 
münaka,;aya iştirak etmek istiyenlerin }"C\"mi ihale ofan ,ı-9.9,10 çarğamba ıtünü saat ı+ te mezkOr 
muhasebede mi.ıte~ckkil mübayaat kom<iyıınuna müracaat eylemeleri. 

411 metre mik'abı 
kereste 

-1'iitiiıı inhisarı umun1I ıııüdiirlü-
ğü11(len: 

lzmir falırlk • için 41 f metre mik'abı muhel!f eb'atta kere!te 
kapalı zar!! ı alın cagınJan taliplerin lıer gun gcltip şırmanıeyi 
almaları ve zarı::ı • ı ;l 'i 9JO çarşamba ıı;unu sdat ı o,.lO a kadar 
Galatada mübayut komi,;yenuna tevdi etmeleri· 

.... lf> 

~4,~00 ~ilo ınau~al ~önıuru mubayaası 
Tiitiin i ııh isarı tuı1 urı1 ı n lid iirlii-

ğl.iııdcıı: 
ltl:ırc• ıçln nııılıaymı olunacak 6{,500 kilo mangal köınlırü ka

palı zarfla muhayaJ edilecektir. Taliplerin her gıın gclup şartna

meyi almaları ve 1 9 1fJJO pazartesi gunu saat 10,30 a kadar 
zarflarını Galacada mübayaıt komisyDnuna tevdi etmeleri" 

lstaı1Lul l)ariilfünu rı ıııuba yaat 
koııısiyon u ıırlan: 

Tıp Fakultcsinin ı:ı.ıo scnei maliyesine ait bir senelık ve liste· 
sinde muharrer olan eczayı tıbbıyenin ı o eylül !)JO ı;arşamba 
giınu saat 15 tc ihale kılınmak üzere kapalı zarf usulile mi.ınalıa

saya konulmuştur. Talip olanlar ~artname ve liste~iııe göre bu 
bapta malumat almak ilzerc her gün öğleden sonra mülga harb:ye 
binasında vaki komslyon lcitabetine müracaat etmeleri ve alınııcak 
teminat makbuzlannın tcklifnamelerle hlrlikte ihııfc için tayin edilen 
müddette komsiyonumuıa müracaat ve ıevdi etmeleri UAn olunur. 

Umum gayrlmU badi llera 
Ankara iıiilfnııııe>ı mucibince 

Gayıi mübaJillere aır me;ail ıem1 

mlk halleJilıliğinJon hu h'hUSt& alt 
kıJsr zc,·1t1 bir hiımet olmak Qıre 

bukukşinai zcvallan mıiteşckkil bir 
etUd tcıkil eJilml;ılr. Y aııhınemiı 
komisyonlarda takdiri kıymet mua· 
melltı ve dcvalrl sıirede l~ap ettıgl 
takdirde mahakimde her tUılü hu· 
kuku sUrıtle intaç , .• takip ve mü· 
<ialaa edecektir. htınbul' da \C bı

rlçıe bulunan ıltkaıların her gün 
htanbul Galatı !\lerkeı llıbam ilan 
~-6 numeroya bizzat veya ıahıiren 

mürıcut edebillıltr. Tahrlri muraç.ıı· 
atbr kat'lyyen cevap•ız bır•kılaıayı· 

<"•k"flr 

lıt. 4 üncü icra memurlufundan: 
Açık artırma ile paraya çevrilec~k 

gayri mtnkulün ne oldugu: maa muş 
tcmililt köşk w bahçe. 

Gayri menkulün butundugu mev· 
ki rnahaıteai, sokağı, numarası~ BıJ. .. 
yük1da M>den M. Babcıvanoğlu ı. es 
in 59 mükerrer ve yeni 42, 44, 46, 
48 N .lu. T•.kdfr olunan kıymet: on 
bin yedi yüı otuz lira. 

Artıı-manın yapılacağı. yer. gün 
saat: İstanbul 4 üncü icra dairesinde 
18 19 930 tarihinde saat 14 . 16. 

ı - İşbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 619/930 tarihinden İıiba· 
ren 929-193 No. ile lst. 4 üncü icra 
dairesinin muayyen numarasında her 
kesin göre bilmesi için açıktır. 1liin
da yazılı olanlardan fazla malO.mat 
almak istiyenlcr, işbu şartnameye ve 
929-193 dosya numaraıile memuriye
timize müracaat etmelidir_ 

2 - Artırmaya iştirak için yukar 
da yazılı kıymetin yüzde yedi temi
nat göşterilecektir. 

3 - Haklan tapu sici!lile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılarla diğer ~
likıdarların ve irtifak bakkı sahip

Emlak ve l•:ytaıı1 Bankası Jstaıı
bul şubesiııden: 

Kiralık Emlak 
EtH No. .llevkiı w nevi 

2 Gal•tada \'ı•ku sılonu kır9.,111da atik mezbaha biıırn •l>hi· 
!inde eski et tev. i maholıl 

26 Dolmabıhçede Fatmıhıtuo mıhılle•I 8eyo~lu cıJde ı 5 , o.h 
hınc ve ahır 

8ô Çırpıcıda 10{ donüm cırla 
1 !O BUyUkıdıda rıhtım soka~ 2o No. lı kıhvehını 
lfö Cılaı.uıray ,\vrupı pasajı 8 No. h duklıln 
165 • • • ~~ " • 
170 Şışlı 401 numaralı Garaj 

8 O.yoğlu Yeniç3l~ı ~ No. lı dilkktn 
87 16 Çırpıcıda 200 dônüm ç•yınn (ollaklyesl 
224 L'nkıpıoında Y avuur;inan mıhılle<inde Teklrd•tı ı;kcl si ıde 

6 No. lı mı müştemillt depo 

icın 
hrt 
5!~1 

1,!I) 

48<1 
ıocıo 

2000 
420 
120 
1 (il 1 

Bılldı yar.ılı cmltk bir,•r sene muddetle kirı~ı verilecr~ındcıı talipk· 
rln ihaleye mUudlt 1·9-9.~) Puartcsı ••at 16 Ja şubemiz• nıurı~.1ıt 
eyle-meleri. 

~~~~~~~~~~ 

.... Leylt ve nehari - kız ve erkek <11 

Hayriye liseleı·i 
Sarı~hı ıe llaıı:ıJs l l·ırhor c·ıddc!lnde Münir Pa~a konagında 
Ana, ilk, Orta ve Lise kısımlar ha .fdır. 

K /. ve Erkel cılche ayrı ayn kı;;ıınlarılad• .. 
Talını heyeıi en maruf mıiderri; ve mııalliınlerdeo m ,, kk~nıır. 

Leyli talebenin hllhasu ıtıdı ve sıhhatine azami dıkht 'o ihuma'l1 
olunmoktadır. l\ıyıt muamcle•i lıa~lamı~ıır 1 le, gun IU,> Ilı kad•r 
nıilracaaı. Talebe ınt-ktebln hu u<! oıomoblllcrıle mel.ıcb,· 

_____ I• 3k~:un l'\'l('rİne ayni \esaille giln~d~c:ri~lor~-~~~~~ 

~azi muallim ıne~f e~i talclınsine 
Ankara Gazi ı\lualliııı ~l(•ktehi 

r:1iidiirlüğ:iinderı: 
ı l lıı'lgi kı ımdaıı olursa olsun i~malc kal;ın ta,r!ıc dı·cdı· 

leriıı 11 Fylıll ıı.rn t.ırihtn k mektepte hui· ımaları 
2 :'lle,fckl kı ıın!:ırn ~irrnck istiycn l.ı c ı:-, • nl .. rmm >o 

Eylul 9.10 nıuJdctı ı.t•.ıııda mektep ıniidurn c''• _ nı .ılı;, <I· 

mclcri. 
,l - f Teırinit'1'\'l.'I 9.lO tarihindt: te,io.ıta h:ı~. tıı ıl ~ınıtııı lıu 

tarihte eski \l' ycPı blltunıle talı•henın mcktq>k lıulu·•ıııa m 
IAzımdır. 

fstan~ul DaruUunun ıııu~aJaat ~onısiJonu ~arı: 
Tıp fakulteslnın Q,lo 'enci ıııaliycsinı: at lıir s' dik •, ı ,. 

r;urt, tere ya!';ı, y .. ~,ehze, sııdcyuıı,a ait ttklifkrin . ı.ıfık , J 

mcdi~ntlcn dolayı İllla~ dilıncmiı Ye lhtiyJc ıtı mlzt ür ~; , 'b· 
tos ıı.ıo tarihine ınıısadif çııı~amba gıınu s:ıa on lır,t. ıh: ·" I· 
ıuck uzcr<' yine kapalı zarf usıılile tekrar nııinak:ıs ıra v.v ılı( 
mijtİr. Talıp olanlar mevcut ,ıırtıı:ımc> v<' lbtclerir ı:or~ lıt. lnpt.ı 
malOmat almak ıizerc hrr ı:un ôğledeıı sunr:ı mı lıaı .ı:ıt f..0111>11 o~ıı 

kirabctine muracaat etmeleri ı·e komsiynnc ı rcmi:ı:ıt n.~·esı :ııı:ı·ı· 
mıyacağmdan teminatların heheınhal lı\r h'lin e\"\'d mııh." h~ 

veznesine yatırılması ve alıııacıık makhuwn r klilnanıclcrll hırhkre 

ihale için tayl'l edilen muıldcttcn bır sa~t l\' d krım i , •umıır.1 
nıııracaat ,.e t~\'di etmeleri i!Aıı olunur. 

-
Isanbul Kız Muallim 
h1ektebi mı1dürlü~ündenı 

Birinci sınıfı leyli ılınıcık yeni talebenin namzet kaydını 16 Aguııo, 
930 tarihinden itibaren bı$1ınmışhr. 

lerinin bu haklarını ve hu.uaile fai.ı i ...... ~ ıh\ 14 F.yllıl 1930 da devam ccec.k .. • 
ve maı~a!a dair_ olan idd~lar~nı İj~U Viyana bevnelnıilel seruis•ni 
l!Jn tarıhınden ıtıbaren yınnı gun • . • l"> , 
icinde evrakr müabitelerile birlikte Ziyaret edlnıı. Avrupanın tıı milhım ılım ~crleııdır. .\,·u.ıurı 1 nın 
" · · · b"ld" ·ı ı · · butön >1navı m rke?.lerl vı AHupının en milhlm dr1Jeılcrı ~ l [ndılı 
mcmurıyctımızc ı ın me erı ıcap il h' d ki dl 1 ı ı ı J' · ,.. 

2 • llu rnu•nıelc .ıo \ğu•to; 930 cumırıesı gündne kldar dtvım 
edecektir 

i 
t 

~ 
' 

3 - Mu,.ı•aka 1 ~'.ylul 9.ıo pızarte>ı günu vapıl•caktır. 
4 (!ctirllt cek vı:sikalar: 
A l lııv11 et ciızd.rnı, B - ilk m<kcep şehadetnamesi 
C :\1üsod''"' IJ.ıkıur r>poru, ıı. 4.5·6 eb'ıdında 4 resim 

4üi{l -
LAR1 

"•ESKıN 
iÇiN 
PEK 
MÜ
KEM 

MELDi~ 

PAP.\T\',\I 
t:~.\. 'Si 

· ld h ki 1 ıırı i ve UCU> mı ar re$ ır <' ece er r. y ve ucıı' mı t ı ar, ı,.a ~ 
eder aksı ha e • arı tapu 8 c. ı_e kıçırılmıyıcJk bır !ıısaııır. Ziı·•ıcıo;llere ıes:ıit~ıı lıl<im' g•ı teıılecckı,r ) 
aabıt 1>lmıyanlanlar •atı~ bedelının Tahlil! Avusturya stfaretin. l:n alınıhillr. J,11,ı!ıul . \"i)·.us • S,ıfv.ı • 
paylaşma•tnda harıç kalırlar. cınkllc " !;eyahat için tenzılith rıatlı bilt!t \trilın kttl!ir. 1 Ilı• l\et 

4 - Gösterilen gi.ındt: artırmaya verakıları fahri ıuuıııe.ssillerı ,.e (;ı.ıstısırıyda ve ptr.ı 11.a!.;,,. ~.:.ır"'"''" lı 
ittirak edenler artırma ş.artnamc&ini ıt ıt ~ ~ .. 'l :\·r~r.\. t-.ıyahat ll'cnı :ı.,ınd3n ted:u ık t di·t.>-ı.ı .A.~A$ 
okumuş ye lütumlu maltlmatı atmrt ------- __ ·-- ---- ---- __ 
bunları tc-.m.ımen kahul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Oıtünde birakılan 
gayri m,.nkulün brdr"Ji zamanında vf!~ 
rilmczse gı:1yri mt:nkul ikinci bır ar
tırma il~ satılır ve bedel farkt ve mah 
hrun kalınan yüıde beş lai• ve diğer 
zararlar ayrıca hukme hacet kalmak-! 
sıztn memuriyetimizcc atıcıdan tah· 
sil oluntır. Beş numaralı fıkradaki 
şart tahhakuk etmek kaydii uç defa 
bagırıMıktan sonra gayri menkul en 
çok ~rttırnı~n:n Uıtünde birakılır. 1 
Şart tahakkuk ctmt·ıse artırma grri 
birakılıp alıcı taablıütlerinıltn kurtu· 
lur ve teminatta kallcar. 

S - Arttrmanın birinci veya ikin· 
ci olmasına ve gayrı m~nkulc tcallUk 
eden kanunı hakka ve satışın tarzına 
göre diger şartlaı. 

Müt ralcim vergi ve belediye ve 
vakıf icaresi müıteriyc aittir. Birinci 
arttırmada aon mü<teri 3200 liraya 
talip olmuştur. Arttır ikincidir, en 
2iyııde arttıranın üstünde hrrakılacalc. 
tır. 

Yazılan gayri menkul yukarıda 
go • r lorı ı S 9 93ıJ tarihinde ht 4 

1 

un.::u icrt\ nı urlugu odasında işbu 
ılan V' rosterilen a tt rma §art me-
i riair a·nct at .utca ·ı ıii.o olun•ır. 

TABii _MADEN SUYU 
FRANSIZ HOKÜMETINE 

Tam yarım ve ceyrek şıselerde 

Damla - Şeker hastalıöı - AIAmı mafsaliys 

VICHY GRAftDE·ORILLE :::;:~:~:ı:~.;;:,~r• 
VICHY HOPITAL"M•dh:.:ı!ı!~··" _ .. _....._ 

'Vichy yertnt' başka marka 0!111a\1mz. • 

Menfıu11mı tayiırtndt' dikkat ı·dinİ.!. 

Rob t o 
Kolrc kı.mı \ ıııııhcncli• kı mı , ~~ 1\ i l.u • ın 
per~l'ıtıb,· ı c ;ınıa g ınl •rı s;ıA 9 ti ııı l l. "l 

mtiıacııc k~bul oluıwr Yc;'er nn"ı':ıı. ,,ı ı 

• ...,....., 
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BlN SÖZ 
BİR RESİM 

•nkaraoa yeni yapııacak olan Divanı mulıasebaı binasının 
ce,heden görUnUf u --

bir bekleme 

BUYÜK 

Tl11l~E rlllNG~I~ 
9 uncu tertip 
2İNC1 KE~İDE 

11 Eylftl 1930 da 
Ke~irlel~r: Vila)ret, ~ehre
nıanetı~ J)efterdarlık, Iş, Zi
raut ' Te Osmanlt Bankaları 

nıurakıpları ve halk 
lıuzuru11da yapılır 

Bliyük ikramiye 
35.000 lira r 

1-Ier kcşidede çıkan nuınaralar 

tekrar dolaba kollinaz 

7onguidak yüksek maadin 
ve sanayi mühendisi mektebi 
müdüriyetinden: 

\Iektep için mübayaası mukarrer spor eşyası 210 -8-IJ lO tarihinden itibaren 
20 gün müddcrlc münakasaya çıkanlmrştır. I'\L1n1u.ı eler J~t.ı:1!Jul mınraka~ı 

maden mü.ıen disliğindedir. Ta!iple<in mezk'iır nıüheııdislige müracı;.uları. 

lhalevt k.1tiıesinin 15 Eylül 930 pazartesi günü saat 16 da Zon~uldak 
~aj [ahmiyc müdurıyetinde icra kılınacağı il<ln olunur. 

)Tn rış Encümeni Riyasetindeıı: 
29 Ağustos cuma glınü üçüncü E--landikap koşusuna girecek 

hayvanlardan Rüchan 68, Ponıj 66, Tayyar 61, Gümii~ 59, Gazal 
57, al ceyliln 57, Küçllk ceylıl.n 56, ~ans ~4, Cey!An 53, i\Jebruk 
49, Necim 49 kllu ve dördüncü handikap koşusuna g-irecck olan 
b")'arl:nurı lmaılh•6tiış !'l. Androniklls 61, Drokur 5.'i, ;\lis
pikel .'i4, Folespoir 50, Frlıdinal 50, Pampalina 46 kilo ta~tyııcaklardır. 

~ınv ali metruke n1üdürliiğtiı1den: 

Satılık dükkan ve 
garaj hissesi 

Kadıkoıündc Caferağa maballeoindc !\loJa cad<lc;inde atik J IP-116 
cedit 188 numaralı dükkAnın hozineyc ait nısıf hi;sesi 800 lir.t ı-c •. ah:ıl
lei mezkUrcnin karakol sokağında atık 18 cedit 9 nuınarJlı A"arajtn nısıf 

hissesi 975 lira bedeli muhammen ile dort tak<!tte ödenmek üzere 9-9 9.10 
tarihine mu-.dıf salı günü saat 14 <le aleni mü.<ııyed' ile s;ıtılacakur 'J'a
IJpicrin n, 7,~0 tcmın31 makbuzlarile Jqaı,bul Milli ı-:ml1k mlltiiıriyeti 
~u_komis\.·onun~ müracaat t_\ leme1eri. 

botnıgu 

ıı;ay 

, Yemiş lıkelesindeki karpuzların fU ball ba bolluğun 

lf;g bir lfadesiıllr l!.'t.ı 

Bedeli keşfi 

l .ira "-
149.'i ıs kdğtthane köy mektebi 

21> ı 80 lstanbııl 31 ini!i 
" 

480 13enı~ln yirminci 
" 457 ,18 (\kü.lar otuz üçüncü .. 

458 (JI) L's'.~unıru köy ., 
600 ;ı4 Küplice 

" l 108 25 Siliı ndo kadı koy 
~ 

(.':ttalca karacaköy 

~<'1. Llain1i f'11cl'ırn eıı in den: 
B1.:Llcli kc~trleri re nH!\"kileri yukarıda yazııı ıncktepfı:rin tamiratı 10 

lyHı~ 9JU \·ırşaınl'L µünü saat <ın birt· kaılar ;,ıl'~.ı ınünıl..:!s:ıya kııi1ulınıı$

rll. l\c~itnaıne \'t ~arrnameleri rncürne:~ kalenıindı.:- g:örüfchiHr, mtinakaı;;aya 

işrirJk t:dccL·lltrin n1uayyen olan sa1nc daimi cncüıncne gt·imclcri ilan 
lılunur. 

ADANA \'apuru 
ajtu~to!'un 

')8 }J , b" ._ gliııu 
j-,ci c ı şe 111 ( ;ı.:,c.nıı 

Dr. A. KUT&EL 
l\1uayeııehane ve tedavii el•'•'

rikiye labratuvarı. Kuı ak ı 
Topçular cadde l 34 

Dr. Horhoruni 
lleyoghı ~Lkte,> so'.<J°< '\o J~ 

mua en·.: s;ı a · J· 

lngiıtere Vellahtının kardeşi ikinci defa oıaı.ık baba oıı• 
Bir adamın baba olmasında lı"vret edilecek bir şey yoktur· 
İngilizler bunu pek büyük meserretle karşılayarak ~ 
lugillz gazetelerinde haylı yer tutuyor. lnrlllz Veliahtı bC ~ 

l{ard.eşlnin genç yaşta iki kız babaaı olması fayanıdlkkat ı' 

Ankarada yeni açılan hal 

Devlet Demiryollat 
idaresi ilanatı 

Irmak - Fllyos hanının ıor>,3-132,0 kilometreleri arrnndaki alon~' ~ 
inşaatı kapnh zarfla münakasaya konmuştur. • o/' 

Münakasa l 1·9-930 perşenbe gcinü saat 15 de Ankuada Oevl•1 

yolları idaresind< yapılacaktır. 

Mün~l:ıs:1.ya i~tira'< edect:"k!erin teklif mektuplarını ve muvakkat. 
1 

naılarını :ırni günde saat ı .ı,30 a kodar münabsı komisyonu kltıP 
'L'rmeleri lit:;ı;ınıdır. 

Talipler aıilnabs:ı şa,nıamclerıni ,40) kırk lira 
.\[aliye YC ın:ı'ıa ·dıc iş'crı riy tsotiııden tedarik edebilirler. 

"' * * 
419/930 tarihinde mlinakasnsının icraıı mukarrer Filyo> bC~ 

k1'ınınııı mukavele p[OJC~inde gösterilmi~ olan yirmi ayiı1' ~ 
mliddetinin on yedi aya ve yirmi üç aylık ikmal müddet01 

yirmi aya tenzil edilmiş olduğu raliplerce malt\m olınak 
ilan olunur. 

"Ol~ 150 ton gaz, .50 ton pis ~az ve 40 ton benzin kap>lı zarfla mu 
konnit.ştur. t 

Ô' .\hJıı ı :ısa 15 r•:yllıl - 930 pa?.arteoi ı:ünü saat J.5,:JOda Ankat• 
demir ,·o_J ırı ida .::-;.inde 'a;Jtla'.'aktlr. tJ'I 

~hin;'<a<:ıya işıirık edcccklc in t•klif mekıuplcrini ve mu\'akkat '' ııı.1 
1 .rını ayni gundc •:ı.ıt I~ e ka.lor komisyon k:\dpliAine Ycrmelcri JAZl fi ,, 

Tlaipl r mC\n ık ısı şartnamelerini beş lira nı ık:ılıiliııd" Ankarad• 
d:ırpaşad.ıki ''cznciL-rdcn tdorik edehilirltr. _,.,,,.,~ 

l~nın i;et-bandığı Miidtirlüğiindeı 
·krsl 

Fauıa Bcr'..;cıual Honı:nla !Iilseyin Fehmi lleym ( J 7488 ı .ı~ 
y]<" 

m rolı dcyıı senedi mucibince farniycı Sandı~ından istikraz e (ı 

ııı tı!Jii mıı\abilin.ie Sandık ıınmına merbıın bulnnan Kasımp•l1d10 kolıir nı:ılullesindc c-cdit Çiipçmer soka~ında eski (28) ı·e yeni _ 1
1
, d 

maralı otuz beş ar.:1n arsa üzerinde Vf! fevkinde bir odayı havı b td 
k:lnın lt:ınamı \'il.desi hjtamında borcun ödeomenlesi hasebile rnilt

11
' 

çıkarı l:ır•k 

TL. 400 (dört yüz lira) lede! . ı 

mukabilinde mü~tcrisi Adem ~:ıbri B. namın• kat'ı kararı çeki111l'~d 
mumaileyh teferrujl;dan imtin.ı cylediğınden tekrar_ yirmi gUn ı~~ r; 
ıııü,aycı:jcyc çıkarılarak 17 eyltll 930 tarlhlne mlısadıf çarşnm . ı!' 
saat on altıda kat'i kararı çekileceğinden talip olanların y•""1 

k-0.rda Sandık ida.resine mürncaat cyleTeleri lüzuınu ii<l 11 olunt~ 

icra ve iflas kaııuııu serhi . 
' J ili 

Adliye Vekftleti cclilesi huku!, i~lcri nıüdlıru ı c Anh.:ırJ , 
1 S 1 . . k' ıı r ' ':ı1.ıı,.n mektebi proffosörlcrinc en . a ın ::>a ·ır ey tara tıı'_a~ __ ·r .. 

ye i!IAs k>tnunu 5crhini.1 birinci fasikıilü çıktı. Ft:ılı · ·'· ( 
85 kuruşa. Satı-ı m:ıhalli: kanbul ınk:ıra ead-ılc,ı.' k. /. 

kiıaphıınesidir. __.-:_). ------·---------


