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CUMA -ag AGUSTOS t930 

6 inci HDO, !Ce 1634 -
NUSHASI 15 KURUŞTUR 

acısa .. ...._, a n n n ._. n • • • u o ••• ...,..,.. 

BUGÜN 
2 inci ~ahllcde • ~ mel notlcelor vertı·or .• 

1- Tarfbl lelrlkamızı Ab~ill· 3- Şehir haberl<rl. 
haıwlt 2- Harlol ve ıon ~oberl<r - 4 Uncll sahifede 

S Uncıı •ahliode 1 ı Feıet, 2· sıt .. ı ıc0taı 
ı- Ll•an ftf~ttını. aerıau· ' 3~ lflkAye. 4- Roman. 

yul bir milyon liraya ~ 
çıkarılıyor .• 

2- Mısır ıeftrlerl mDlr.ım· "' 
5 inci salı fo 

Sin:lma alemi 

1lsmet Pş. Hz. dün gece Sıvasa hareket et iler E erlerin dl 1.. 
Dreoten: 21/Vlll/1930 

Tastikt nçıkan 
llsteyl nef re

diyoruz ... 
-·-· 

MUUiztmden itiba· 
ren en yüksek rüt
beye kadar kimler 

terfi ettiler 
ANKARA, 27 (Telefonla) -

Tasdiki Aliye iktiran eden askeri 
terfi liııtesi Milli Müdafaa Veka 
letine tebliğ edilmiştir. Bu li&
teye göre, ordu müfettişlerin-

Ba•ı·eklllaılzfn harek,tlerl •11111. ı d " v n 11 •• 

ismet paşa Hz. dün akşa 
hususi trenle Sıvasa 

hareket ettiler 
Davetli zevatı han1il dii,ter bir tren 
Haydarpaşadan daha evvel kalktı 

de 

ismet pş. Hz. yarın Sıvasta karşı fırkanın 
hücum v,ı. tenkitlerine toptan cevap verecek, 
hükumetin :.ıiyasetini müdafaa edecektir. 

Resıııiküşada giderken .. 

İ.~ltı :;iı,ıdl 11:111a i:; ltlu• J;,-,.,,.1!, 
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Tahsin Paşanın 

No: 19 (TercUme ve Ikttba• 
hakkı mahfuzdur.) 

Bulgarların Yunanlılarla 
birleşmesinin önüne 

geçmek için .. 
Sultan irade ediyor: Usküpte bir 

n1etropolitlik tesis ediniz .. 

l rrt:a:ar , 

HARİCi HABERLER •• 
Amerikada görülmemiş kuraklık .. 

Çifçinin vazi)1eti çok n1Üşkül olduğu için yardım 
için hiç bir şeyden g·eri kalmıyacak.lar_ 

Felaket.. ![Ecnebi matbuatı ıı Şimendifer 
Kırk seneden beri Çlndeki dahlll Irak ile Akdeniz 

Marsilya ticaret i-Iüsrev .ı:. ..... ~·- -~ 
mümeasili geçti 

ANKARA, ~8 (Milliyet) - Mu- Samsun, 28 (Milliyet) B 
vakkaten şehrimize gelerek br mild- ran büyük elçisi Hüsrev~ 
det Sanayi umumi Müdürlük vekille- tum tarikile meınuriyet riJ1Iİ' 
tinde bulunan Marailya Ticaret mü· !ine gıderken bugün şeh ·ı; 
mes•ili yarın İstanbula ve birkaç gün çıkmıştır. Mumaileyh . \'! tı1 
sonra Marsilyaya gidecektir. makamı ile fırka daireıııııı 1 

Jandarma zabitani leketin bazı yerlerini zi)'.a~ 
Ankara 28, (Telefonla) - tikt~n ~~rı;a a~_şam üst~ali 
Jandarma zabitanının terfi Jiste•i ra gıtmıştır. Husrev B. 

Cümhuriyet bayramında çıkacaktır. , şa ve fırka kumandanı. tedı 
arasında Donanmada kaymakam Şükrü B. dan vapura kadar teşyı 

Amerika vasa,... garbisinde cTimeS> gazetoal Çinde devam e- miralaylığa terfi etmi~tir. tir. JI" 
görülmemiş.. muharebe 

""' d K f b 'k Orta tedrisat mua 1 
_,, bu sene ;iddetli bir ~khk ol- en dahilf ~arpt~ bahseden başına- erest.e a rı ası ame- ANKARA, ~s A.A. - J't(aP 

du Okad ki k k --"'-be . ı.aıesınde dıyor ki: BAÔDAT, 27 (A. A.) - l • 
. ar ır s.,,..,....u n B -d ·ı Akd . d ki esı grev ~a.ph . i killeti yeni dera sonesi ort•. t .~ 

ıyı '!!'ir tesir yapacağını ilive et TüriU)'ll He Almanya araeın- görülmediği söylenen bu kurak "Mareşal Çang Kayşekin kıtaatı ~g at 1
A e eruz arasın a BOZÖYÜK, 28 (Millıyet) _ Mü- muallimleri teşkilAtmı tesbıt _, 

mekten hali kalmazdr .. Bulııar- daki münaeebatı bir kat daha İr"'ı bü.,.ııı.. bir felaket diye tas- Nodel Tuı;una galip gdmek_Ie bera· mıinakalatı doğrudan doğruya t h il t' ·ı b' · · ı '-1 r 
.. J' - be Ş k Ç f e .•••ı.•. na.m e g_ e ın en .e. cn.e ı ışçı- tir. Mekteplerde değiflkli,. o 

lan elde etmek ve Yunanltlarla takviye oden en mühim sebep vir ediyorlar. r v. e. angtungun mer ezı ang u temin etmek üzere 600 mil uzun ı k .. n h il ı _...,. h N ki erın tur ış.;...erıne usn mua- Yalnız nhbl vealr sebep e......-
birlesmelerine m~ni olmak arıru Alınanya imparatorunun İııtan- Amorika Müttehit Hükumet ~· rının •. n. n hllkftmeti .. tarafın.· lug"unda bir şimendifer proJ

0

esi ı t ı · d d ı B .. "ki · , " da dil 1 _ me e e meme erın en o ayı ozoyu layı nakillerini iıtlyenlenn . 
d . · · ah b' k b l 'k" · • 'd" S l • A- 1 b · n zapte nuı o muını ragınen fi· vli d . . . f'k . ,, _ _, e ıldığındcn zatı ş ane ır a - u u ı mcı Ayaretı ır. ultan · erınuaı on a tısı u senenın 1 k . . . . . cu e getınlmesı ı n gwı.uen kereste fabrika•• işçileri terki va•ife yap·•-·· ve tcıkilat cetvellert ...t 

ı d b . ra~ k H · Alm af lı- tidd .... ı: kuraklıg-ında müt- _ ma uvvetlerımn kendılerını mağlftp Ü akk" ed' İ . ......,. 17 .. sam t yatro a enı 's"'Sırara amıt an tar tar gını sa- . ""' n ~ıı addettiklerini gösteren a!amet olına· g ne ter 1 etmekt ır. ngı- etmi,tir. postaya veriJ.mlttir. Teılı:ilAt ..116 

Üsküpteki Bulgar nüfusunun rih surette izhara karar verdi- ısır olmuştur. Yapılllll heııaba l" ··h d" 1 · B "da ·ı H Ela"zız' de ku"'rtçe k ilk apı1ıııır ·· Ab rlk b ha ali . d dıiı gibi hunların reiılerinin sulhe ız mu en ili en ag t ı e ay maralı anuna tev an Y 
tahkikini emretti. Üıküpt:e Ha- ğinden imparatorun bu. seyaha- gore e anın u v aın e J. f nd ki · · !anla k l At 1 k ·•t h ıııı-' 
fız Paşa isminde bir vali vardı. ti llOJl dereoe parlak olmu9tu.1 yağmunın tabii ve vaaatl mikda ya la§tıkla"'.'ı da goeteren b~r ıey a arası a arazıye aıt P - _ onU§U muyor çı ı m~ e a 
Hemen telgraf makinesi başına Sadruam Halil Rifat Paşanın rı geçen temmuzda yüzde yoktur. Hakıkatt• Fanıı Su Sıyanı::ırı tanzim etmeğe hemen ba,Iıya Elaziz 27 - "Cümhuriyet"ln geliyor 
davetle iradeyi tebliğ ettim. Er Sadaretine müsadif olan bu zi- 67 ye düşmüttür. Bu onaltı hü· ahiren kendisinin Nankin orduları i caktrr. ı· 19 tarihli nüshasında U. muha- ANKARA, 28 (Milliyet); 

~• k" bilh edi · k rak merkezine kartı yaptığı bir mukabil\ . . . . İ . . bi~i Fuat Beyin intişar eden caristandan gelecek olan atÇ · ~ tesi sabah cevap geldi: usküp- yaretin tafııilatL .• malfundur. umetten assa Y sı u [Irak şımencHfen ırın ngılız l ~., 
lık k il · ı...... taarruadan mühim neticeler elde et- • mektubundaki Elazizde avam t<haesıeı ile mukavele ı•ra"' te üç bin kadar Bulgar haneal Yalnız şunu söylemek isterim tan ço m tecssı.r o .... wytur. ı ı ı k H"'k" · d d 7. 
Ş , d" . tlğiııi ilin ediyordu. Nanki_ ·n. ise ,bun, a ere ra . u _umetı_arasın a ge sınıfının kürtr ... konuştuğu hak- edilın!ı ve mahalline ııön 

varmış. Bunun Üzerine Üsküp ki imparator ve imparatoriçenin ım ıye kadar bu havalıde gö- m•lrabll onun tecavlizlerının agır çenlerde bır sımcndifer mukave kındaki yazıl~;ı burada um\llllt Mütehasaı• bir aya kadar ııel P 
metropolitli~ne vekalet euretl- bu seyahatten çok memnun ve rtilınemiş bir kuraklık hüküm 

ı;• U d' - 1 · y ıı.... zayiat" ile defedildiğini ileri ıürilyOT lesi imzalanmıstı. Bu itilaf mu bir teessür uyandınnı" bu mü- ., • '7 •Si D le (Fennelyan) isminde bir Bul mUtehaııııis kalınalan için hiç s r ıigü söy eruyor. aı; ... urun ~ .. TAYYARE ~,.. "* 
bl f d k~ 1 kt h" . ..;ı.d 37 'ndiğl 1 dı ki bu askeri tebliğlerde kullanılan cibince İrak şimendiferleri ve nasebetle içtima eden Tilrk oca İ A -~"n 

garın tayinine müsaade olundu. r e a r ı an, ıç bır mas- 7 ~ e ye ı yer er var r. ..ylot" olup lr.ondiıinln .ı...ali garbi • 'd h t' b 1 . Ş KAGO, 27 A. · 
n k R 'kh · -' ft k' ·ıme · H"nk~ Kuraklıg" ın neticelerinden kor .. m Baara limanı inşaatından çıka- gı 1 are eye 1 u ası 812 !lefl'I- d ni ..ı ·ıı• hav• er en um patn ane ... şama ra an çe ıru meaı u arın - latikametinden ricate huırlandıfı •ik • . . İ yatı tekzibe karar vermiştir. e ~ tayy~e.., mı 1 Mı 1 
taya basladı; müracaatlar, şik!- miiteaddit emirlerile tekrar olun kulmaktadır. Amerikada hayat redillyor."Fakat vasiyeti böyle cew.- cak malı mesaıl İngıltere ve - . .. . lan ıcra edilmekte oldur 
yetleı·. · tazallumler. birlbirini muştur. Sultan Hamit bu seya- pahalılığının hafiflediğinden ret verecek bir tarzda görmek Şang· rak arasında halledilecektir. Traktör tecrubelerı da trlbi:lı11:er üzerine dö 
velyediyordu. İşin icine Kara- hatte misafirlerini Dolmabahçe bahsedilirken böyle bir fel1lketin Ju.yda yeni istikraz yapmak arzusu s· d" kar kit l ft AN KAR. 28 (Telefonla) - An· Yarıp. ıştırak etrnit olan 
dağ prensi de karıştı. ·Hatta Pet rıhtanmdan istikbal etmiş ve tesiratr neticeııi olarak hayat Ke renklenebilir Ç!nde dahllt harbin ._ım 1 yu .. 1 İ e.~r~ _an lan karada yaptırllmakta olan traktör yare havada birtakım 
resburg'tan da teşebbils'ler vu- ikametlerine mahsus olmak üze pahalılığınm artacağından kor- tAbi oldufu m.;i şerait iıe kıpn gel laşrl~ğma gor~ . n~ z erın. ~ - tecrübelerine devam odilmekted!r. hareketi.eri yapmakta lkell 
kubuldu. Fakat bunların her bi- re Yıldız bahçeleri içinde bila- kuluyor. meıile muharebenin imkinsız bir ha- rak ıle Akdeıuzı baglamak ıçın Bll tec.-übeler miltehassıs bir heye- denbire kapaklaıunış. d 
ri bir suretle geçiştirilerek hare Yıldız gazinosu olan dai- Çift hayvanatına yedirecek le ııelmeslne kadar milcadelenin gay- ötedenberi besledikleri tasavvur tin neza.-t ve mürakabeeinde- cere- ateı alrnııtır. Pilot k~ 
Fermelvan lic sene metropolit- - rei mabsusayı inşa ettirmişti. şey bulamadığından, çiftçinin ri lr.at't surette devam edeceğini gös- filiyat sahasına çıkacak demek- yan etmekte ve tecrübelere dört lir- Une gelmiş, seyircllerd~ 
likte ~ldı. Zahiren metropolit Almanya imparatoru da bu seya hayvanld ğarınd r aşabahğı fladit1!7 eli.ndEnen terir.,, 1 tir.]. ma ietirak etmektedir. Hiç bir trak- gi ağır surette yara! 
lf!le bir Rum veya bir Bulgarın hate ~~asi bir mahiyet. :verdir- çı~ar ~ ın an se ıyor. tör hakkında verilmiş bir arar ve Tayayreniıı. k-dl ilı h 

tayininden ibaret gibi görllnen mek ıçın Alınany!l HaI?-cıye Na ~um_bıt_ yerlerde hayvanatın Irak başvekı· ıı· N urı· Ps. nın edinilmi~ bir kanaat yoktur. Netice doğru d!1şmekte oldu~ l 
b•.ı mesele kilise ihti!Mınm bir zırmı birlikte getırmiştı. şımdı yıyecek şey bulamaması bir aya kadar belli olacak ve tecrilbe· ren seyirciler bUtlln ku y 
safhası idi. Ve bu ihtilaf UY\1- (Bitmedi) ve. yaklaşan_ kış mevsiminde b nin btitün safhaları. hesaplan bir ra- kaçarak ö\Umden kurtu b 
şulamıyacak derecede olduğu i- mUşkülAtı bır kat daha arttıra.- m ühi ffi ey an atı por halinde nesrolunacaktır. dır. 
çiıı Bahı.11i bundan lAyrkı veçhi- İsmet Pş. Hz. dün caktır. . .. 1 f da 
le istifade edebilirdi. ' B~ felaket kargısınd~ bütün muahedesinden sonra Türk - 1- ri gibi zatler tara m n 

hareket etti Amenka harekete gelmiştir de- Türk_ Irak dostluğu fevkelade inkişaf- rak dostluğu fevkalade surette kint ve daha bunlara ~ 
E~asen Bulgar milleti sevim- nilebilir. Rei.sicümhur Mr. inkişaf etmektedir,, dedikten bazr şer-alt vazeıtl.k. Ar;/ 

li ve Türklere karşı hissi Unıri- BllJl 1 inci 1111yf11d11 Hoover kuraklık sahaıınu dola- tadır. İki hükumeti izaç eden aşiretler S?nr~ Ağrıdağı hareketine ve a· b:ıncıl~ Harbiye mekt~ 
yetlc meluf olduğundan ve içle- • rak · · lıi 't " _.,. y sı Kiırtler hakkında sorulan su- gınnesı imkllru kalrnııfJ11'"" 

Hz. Sıvaı elıapretıi dedig-i ilk 8ıvae şa vazııyetı zza gvruu. a- meselesı' halledı'lmelı'dı"r.. M ul "-... rinde bi;ı:e cidden muhabbet bcs tltn ld lan h l ale şu cevabı vermiQ!erdir: us petroJ.UP· 
treıalndeki huıuai vaıı:onunun basarna P ası e . e ? . er ~y yapı a .. 

!iyen rical de bulunduğundan '"na ayak bastığı zaman iıtaıyonda caktır. Cıddı bir yardıma muh- , , , , il d' - I_rakta ifti~~kçı bir Kürt Nuri Pş. Hıı. bundall 
bunların ciddiyet ve sammiyeti ı:;lı:li 1 1ar h ki t be taç olan köyll!ye ikrazat yapıla- Nuri p • lrakta Kürt zabıta yetiştir me ı- hareketıne kat ıyycn meydan Musul petrollan hakkındt 
ne itimat ederek Bulgar siyase- yen yo cu ' er zaman c 1 nniyecegı-·z ve böyle şeylere lan suale cevap vererek n 
tini Tiırkler lehine müfit bir sümlerile selimlayarak heyecanla: caktır.. ğinl, Şeyh Saidin oğlunun bu sebepten Bağdat v~ 'et d nl . de hal mahkeme ki: ..M 

Haydi Sına yolcuları biniftl" V&Jıngton, 27 (A. A.) - k ld ğı .. I" c r e e en r .. ~ 
tarzda imale etmek mümkilndU. diye bağD"mıılarılır. Mahııulleri kurak:lık~denha harbiye mektebinden ÇI an 1 nı soy uyor ye tevdi edeceğiz. Ceza kanunu - Musul petrolları "~-
İki rremleket arasında anlaşma Khun P H k dil . . . rap olmuş olan çıftçılerle mahal _ muz çok ağırd,r. tlsmar edilmemektedir. t}1 
~a medar olacak miişterek esas- f· "' en enne ıyı """ Irak Buvekill Nuri Pş. Hz. Ağrı h8.disesinden ve Türk ye kadar yapıarı .aharri~ 

1 d yahat temenni ederek: - Anadolıt- ...,, d d --' far bulunduğu da görü üyor u. dUn ~ehrimizdc şayanı temaşa topraklarına Irak hudu un a yerde petrol olduğu llJ" 

b b .. ya Sıvaı trenile bizden selam ıötü· ~ b ""p Hatta bir aralık u apta muza- yerleri ge.....,;tı.ler, kendi!.erini zi tecavüz edildiğinden ancak ura tır. Daha da gayret r .. 1 . . B l rünl" deın.İJler ve müteakıben Sıvaa ......,.. d dim kerey c de girışı mıştı. u gar yaretc gelenleri kabul etmişler- da haberdar ol um ve öğren tadır. Bu iki yer için iilll'. 
ı . I . · ah treni Ertugrul yatının geçikmeainden A • 1 k "ki 1 ordusunu Tür avc ıızmetıne t dir. B<>ttvfi<il Hz. ne Hariciye ki Tilrk Hükumeti ra ·ava o- kadar TUrkiye Petro · B 

1 
dolayı 40 dakika teehhurla hareket ..,. . . . 

sis taahhüdü mutazammın ve u VekAletimiz kalemi mahsuıı mU lan müracaatine memnunıyetı keti ti ilı; milıyon isterlırı 
. . h . b' etml§tir. 1 E g:ı; prensimn ımzasmı avı ır C dürü Kemal Aziz B. refakat et- mucip bir cevap a ıruştır. sa- miştlr. Tesisatını bir _1 

h _, Bu trenle Ali Sait ve •vat P•ta· k .. - .. .,... 
ve ika da vardır; aransa aJrı- mektedir. Diln Başvekil Tokat sen Türk - Irak dostlu munase ikmali ve istismara derı• .. 

. 1, A k lu da gitmiolerdir. · k d ha ,....,~., ıei evrakta bulurtabı ır. nca lıyanda kendiıinden mill!kat is batı bu vesile ile bır ere a nılmaııı çln Irak Hükıw• 
' vakit Dahiliye Nazın olan Bir Heyeti vekile İçtimaı tiyen gazetecileri, bu meyanda inkişaf etmiş olacaktır. ketle ciddi bir müzake~Ye 
~emduh Paşa Hünk8.rm vehmi yapılacak ı muharrlrlmiıi de kabul e'tmi§tir. Huduttaki aşiretler miştlr .. Son Londra ııe ~ 
ıi tahrik edecek bazı maruzat- nil h Qa-•~'lere ka,....r ~~ı. ---'ı. dav de bu ittle de alakadar~! 
ı Dün gece Sıvaa tre • areket e- ~~'"""" • r """' u.a....... H d aki · ti · 1 h k ~ 
ıa hulıınduö-undan bu hayırlı ranan BA•vekil Hz. eon İngilte- u utt aşıre erı ıs a ço Şirket şayet cevap den Baovekilüniz Ankaraya utraya- -Y • kUld" Ş"' h · k' h iki .., 
Lü.rakere aldın kıılınıştı,. re seyahati hakkında so-lan IU mıiş ur. up esız 1 er ım· tı"yaznamenln blhakkw '" eaklar ve bu trenin Anı.arada tevak- • ~ h d b · l • * * ale cevaben demiştir ki: hUkfuneti ra atsız e en u aşı- kinin temini için hUkQrııe 

kuf edeceği illi saat zarf111da aktı mu- il. Hoov•r Nuri Paşa retlerin ıslahı da elzemdir. 
S H · b'lh ·k· de k H ıı· idi · timaı · lrak-lnailiz muahedeai vet sarfedecektr. ultan amtt 1 assa 1 1 v arrer eye ve e ıç na rıy_a· lt bankalar arasında mUtevassıt "' İ •-"- · · b J Fakat hudut asırlardanberi A ak il · tı' 

d h · d eli t d k lı:lll•rl• birlik nin eaasları nedir?. de ngiliz Hüı<.wuetıne aıt u u ne petro er uı 'etten soı1 erece te a•" e er . ıe e eoo ve sonra ve ~ - "f .. 'f -"'- ek 1 mahal ,_..,_ . . 1 k 
· r · vazı esını ı a ou.<:C o an İ nan hatları yı'mıi beş milyon hüı<.umet görmemıştır yo yo - ld kt ı'lrket 
Rusya ve İngiltere. TUrkiyenin t• Sıvaea pdeceklerdlr. 1• kredi k _a -•-- ,.__.ası - Londrada ngiltere ile 1- anı 1 an sonra 1 

M liııl ı orpo.-yutu .. u '"" . d . Rubyaya Irak Hükfuneti satın tur. İki taraf karşılıklı hareket~ kQ.metine baaşmda ton 3 
~a'imd;m gaile eksik olmama- BüyUk Millet ec namına hususu 12 htil.dmı.etin banka mil rak arasındaki son muahe eyı aldr. Bu paranın tedi..,...si ııart- geçerse bunlar ıslah edilir. Ypl k ıral' ~ 
•ı. Türk ordusunun techizat ve merasimde hazır bulunacak o- meıısilleri tarafından kat'i suret aktettim. Bu muııh«ıe ile biz !arını da kararlaştırwk.· Yeni yapılırsa bunlar hem çalıştırılır 4 

:: ~=:c~de ~ 
teslihat itibarile daima zalf kal- lan M~cliı ikinci rciııi Hasan, te kabul edilmiştir. Çftçilere şimdiye kadar !rakın itiraf et- muahedenin tatbikinde İngilte- hem ıslah edilir. Bunun için gene altm olarakTUrk it · .Jıi 
!nası, nihayet devletlerin mUda ba§llluharririmiz Mahmut (Si- mühim miktarda ikraıııatta bulu medi/c "Manda., denilen bir va re Hükfunetinin Irakta bırakaca 110 bin rubya sarfedeceğiz. Yol ne verecektir. '-lu 
halesini icap edecek bir mesele irt), Falih Rıfkı (Bolu), Sürey- nulacakt'T. ziye dUveliyede~ ku~luyor, ğı, Hangar, dekovil, elektrik, ıyapıldıktan sonrabunlar~ müca İstismarın beş ııenedeıJ;iti 
tmdusunda Rus donanmasının ya (Tokat) , Necmeddin Sadık açıktan açığa milııtakil ve her ııu makinaları, binalar ve sair dele kabil olur. Saha vilsı oldu- 'I' ~~ 
B - · · eli İstanbul me (Sıvas), A•nn (Artı'vin) ve Yu- sız bir sevinçle hararetli 'tczahü devletçe mu•nddak bir vaz'ı dil· uzun bir zaman sonra O ogazıçıne g P - ~ - fenni ve askeri tesisatı da Irak ğu için şimdi yapılacak hareket x..... .. 't ed'yoruııı· ':le 
ıelesinin halledilmcsiRus siyaııe nus Nadi (Muila) Beylorden rat yapılmış,izhan pdunanl • veliyeye giriyoruz. BütUn eski ç kU b ka yaca6~~ umı 1 ....ı 

· ti için gayet mfüıait şerait ile satın müşkül olacaktTr. ün u - kad tcsiııatın "" 
tinin ana hatlarından oldufu mürekkep heyet tc bu trenle Sı- dılmiş r. muahedeler ve zeyj.ller lağved- aldık. bi!eler İran Irak ve Türkiye ile mana ar .....ı 
malum idi. İngilizler ise Mıııır vasa gitmektedir. Bu coşkunluk geç vakte ka- Hyor ve dahili, harici meı'uli- ve ihracatın başlıyacaı;v· 

· eli d ı ·1 Tti ki D tlil · · "rah la dar devam etmiatir. Bugün 88_ d ğrud d ğ 1 k Bıısra limanını da dört be~ se alakadardırlar. Mevsim mevsim diyorum J 
veHın stan o ayısı e r ye ave enn ıstı at rı es- ~ yetler o an o ruya ra ne evvel takarrilr ettiği gibi ~e- yer ve yurt değiştiriyorlar. Bu- · p G , J-lıı t' 
nin zaif, her an meşgul, daima babı ve avdetlerine kadar yemek aStıv'a~Ohardaekbeitr etdreneceAktı~rk.aradan HilkQmetine teveccüh ediyor. deli 25 senede ödenmek üzere nunla beraber hükQ.met nüfuzu Nuri i ş. -:S1 e~ _J.;. 
gailelerle ,nuhat olmasını ister- !eri Demiryolları idareıi tarafın ~ Bu muahedede vakıa İnglte- takriben yedi buruk milyon gösterilmek istenilirse mukave- z yaret eu~,..ı ~ 
di. Sultan Hamit bunlardan İn- dan temin olunarak l!zımgekn Ne vakit avdet edilecek? re Hükfunetine tariki havat üze -. 1 h Ba!J_vekil Nuri Pı. r>,~ r 

· l Rubyeye satın aldık. Bu mua- met etmelerine rağmen ıs a ve ka"'~ ailtereyi daha tehlikeli göriir- tertibat alınmıştır. Merasim trenlen cumaı:'tes rinden iki hangarı-ki F!listinden · b"l 1 k mizde üç dört gUn · z 
dU, hatta bir aralık İngilizlerle Davetlilere trendeki memuru gecesi saat yirmi dörtte Sıvas- BasrakBrfezine giden çöldedir - hede İngiltere ile Irak arasında- tenkillerı ka 1 0 aca tır. dır. Bugün Ankarar• g_:~~ 

· N h k d k art ı gU F k ki bütiln püriizlü meseleleri te- Ku"rt zaL't yetı" •tı"rmı'yorlar '""' · · avv anlaşmak için Haricıye azırı mahsuıılar tarafından Sıvas ha- tan are et e ere paz eı kiraya veriyoruz. a at hangar İ m • erk8.nı hü"umetımızı,. 1 · İ rl d d kl d. mizlemiştir. ngiltereye son seya İ .,,_ıs Tevfik Paşayı ngiltere sefl trrası madalyaları ve albümleri nü av et e ece er ır. !arın muhafızları bizim ordudan ngilizleri Iraktaki Harbiye Yalovaya giderek ıw rıJif. 
(Sir Okonör) e göndermişti. tevzi olunmugtur. İsmet Pş. Hz. günlerdenberi masrafları İngiltere Hükfimetin hatim bilhassa bu pürüzlü mese meı,tebinde Kürt talebe yetiştitr Hz. ni ziyaret edecekle _?l. 

" İ leleri halletmek maksadile vaki t b la ..,.. ) TevfikPaşa sefir ile birkaç defa Davetliler bu madalyayi av-
1 
merak ve ehemmiyetle bekle- - dendir. Bu hangarları ngiltere- dikleri doğru değildir. Bu ınek Nuri Pş. stan u . i s, 

sureti mahremanede göriiştü ve detlerine kadar göğüsleri üstün nen büyük nutuklarını Sıvasta ye kiraya vermekten maksadı- - oldu. tep bizimdir. Hocaları da biz- lişeleri ve Türk harfletl 
sefir bu iş için muhaberede bu- de bulunduracaklardır. irat ederek tenkitlere toptan ce mız bu hattın havai inkişafını te Melik Faysal Hz. nin Lond- dendir. Yeni muahedede bu hakkında demi§tir !d: Ja ge, 
lundu ıse de bir netice hasıl ol- Şehrimizden merasime itti- vap verecekler ve hüknmetin min etmek ve hattın beynelmi- rayı 7 iyareti hususidir.Almanya mesele de halledilmiştir, umumi - Evvelce btanb~. ge 
madı. rak için hareket eden zevat 2 müsbet icraatına karşı yapılan !el seyrüseferde ve hava nakliya İtalya Reisi HükQ.metlerinden tahriri nüfus yapamadık. Aşair ğim zaman ile bugü~k~ıs'di 

Sultan Hamit bu vaziyet kar- .yü?. kişi kadardır. hücumların nekadar haksız ve tında ehemmiyet kesbedeceğini de aldığı davetlere icabet buyur çok bunun için kendi tebaamızı araaında İstanbulda '.krd!lt": 
ısında Almanya ile anlaşmak- Sıvas hattını, Türkün bu mu hakikatten uzak olduğunu açık ümit etmekte olmaklığımızdır. dular. Bu seyahatte siyasi bilemiyoruz. Mektebe müracaat tahavvül ve inkişaf g~ 1111 
tanbaşka çare kalmadığına hük- azzam medeniyet ve istiklal ese- bir lisanla izah edeceklerdir. Hangarlarda Irak askr ve zabit· makııa'tlar aranılmamalıdır. Ya eden gençler Iraklıyım diye nıyorum ki İstanbul a 
metti. Almanyanın muaveneti rini yakından görmek istiyen bir Bunu Sıvaslıların nutukları !eri bulunacağı cihetle hali sulh- kında Cemiyeti Akvama ve man müracaat ediyorlar, alıyoruz. bir şehir olmaktadır. a,bı l 
ile askerliğimizin ilerletilebilece çok halk ta yüzde altmış tenzi- takip edecektir. te İngiltere Hilkfunetinin heri- zumci dUveliyeye dahil olacağız Sonra anlıyoruz ki Iraklı değil- Yeni harf ink11 -~<•Y• ...... 
ğini düşündü. Alınan siryaseti- la'tlı tarifeden istifade ederek Ankara - Sıvas hattı 602 ki- ki hangarı tecavüzt bir surette Şahsi ve hususi olan bu ziyaret dir çıkarıyoruz. Maamafih memnuniyetle kar§1

\ .rıP:.,ııı 
nin İstanbulda hakim bir vazi- gitmevi muvafık gönnüştiir. lometredir. kullanacağına ihtimal ve imkan ~üphe~lz ki devletler v_e Devl~t şimdiye kadar ancak bir kişiye Fakat biz gözlerimiz a ~il<· 
yet alması ve Alm~n teşebbüsa- lıtasyonlar donatıldı İsmet Pş. Hz. Sıvastaki me- verilemez. , reıslen arasında da hır samı- tesadüf ettik ki bu da Şeyh Sa- için henüz Ulfet ederıı~u~ .r 
tı iktıs.:ıc'.iycsinin rekabetsizce Bütün istasyonları bu şimen 1 rasimi müteakip dairei intihabi Yeni muahedede her iki hü- mi yet tesisine vesile teşkil et- idin oğludur. Derhal kendisini di sizin kitaplarınızı 0 ı tr''• 
re -cbulması bundan mtitevellit difer bayramı şerefine bayrakla I yeleri olan Malatyaya gidecek- kil.met iktısadi ve t_icari taahhüt mis olacaktır. çıkardık ve bu vak' adan sonra ruz. Milşkülat c;ekiyorıı <JJ·•:..ım.._ 
tir Hakikaten biiyiik ve dirayet 

1 

rımı~la tezyin olunmuş ve ilk Sı len lir. !ere girişmemektedir. Eski mu- . Türk • lrak dostluğu Harbiye mektebimize girecek ta da bir harf inkılabı ıııetı 
li b•.- liplomat olan sefir (Ba- vas trenlerinin geçtiği istasyon-! B~şvek;limiz Malatyada mün alıededen artakalan meseleler- - inkiııaf ediyor gençlerin hüviyetlerinin iki ta- - ııolamaz, çünkÜ .. Ar;~ıı 
ron • !aresa1) in de bn hususta j larda toplanan halk ve demiryol 

1 
telıiplerile hasbi halde buluna- - elen şimendiferler, liman mese- Başvekil Hz. Türk - Irak nırunış Iraklı tarafından ve kay harekeli olduğu ıçın 

küfü yardımı nlırıestJr. lar· memurları taıafmc;an JJa\::ın caklardır. lelerini hallettik. Irak dahilin- dostluii;u hakkınd~ da : "JllCıısul makam. mutasarrıf, zabıta ami okunup yazılabiliyor.,.. 
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• sirketi sermayesini biı· milyon liı·aya çzkarzyor . 
'--~----------------~':......~~·~~~--~- -~~~----~--~~----~~~---------~--~--~----~----~--~-----=---------
Liman 

Ek on om ı 

Kambiyo işi 
-

Liman işleri Mahkemelt!rde 

emişcinayeti 

Vi/llgette 

Damızlık 
Mısır seferleri Poliste 

- 'f 

eftiş Hakaret mi? 

~~!# Dün dava nakzen BuJgaristandan 65 
i{f rüyet edildi boğa geldi Serm~y; de yarım Bundan ma'.csat Mısır- Mütefeı rfka işleri 

Şirketünvanınıniçin Seyrisefain tenziHltlı lki mülkiye müfettişi H. Suat B. ile Bedia 
değiştirecek? bir tarife yapacak tahkikatla.meşguldür H. arasındaki ihtiHlf lsterlin borsada ı;ok 

fazla satılıyor 
ııı Ağırceza eski kara- Bunlar köylüler~ mec- milyondan bir mil- dan seyyah celbetmik tetkik ediliyor 
1 rında ısrar etti en verilecek yona çıkarılacak . S~yrisefain ideresi iıkende- Emniyeti umumiye müdürlü 

. unda b' .. dd t vel Ye-_ can Lıman şirketi idare heyeti rıye ıle İstanbul arasında sey- ğünün milracaati üzerine 
lı . , n ır mu e 11

"., ··ıd" Vlliyet mulıasebeı hususıye- . k t h t' · · . · yahlara mahsus ten?.ilath sefer Vek~let •ehrimizde bulunan 
[1' ış te hamal Ahmet agayı o u . k .. 1 t %İ edilmek üze şır e eye ı uınumıyesını şır- ı 1 1 • . . .. . •. . . 

n M t f ğlu Mustafa At.ır sınce or ere ~v B l . ketin unvanı resmisini değiştir er tert P etmege karar verrnış mulkıye mufettışlennden Vah-
• z d u: ~t ~uhakemeye al~- re beherı 148 !ıraya u gans: - mek ve sennayeyi te..ıyit etmek ve bu hususta eea91.ı t'erti~t al- ya Sezai ve Hacı Hüs-

a a a ı ti . d• tandan mubayaa edılen 65 boga . . f k ı·d b' · t. d mıştır. Gelecek haftadan ıtıba- nü Beyler polis müdürJtiA-<lnün 
ış ve muhakeme ne cesın Q eh . . 1 · · ıçın ev a a e ır ıç ımaa a- r;u 

. ustafa 15 seneye mahkQm edil tamamen ş rımıze ge~!:~r. vet etmiştir.Dün bu tahavvüle r~n .ba~lanacak olan bu s~f~rle- muhtelif aksamında tahkikat ic 
ril . . Bunlardan 29 u Çatalca a - · · 1.. ·· ·ıd· ğ. h kk .ın ılkıne (300) seyyah ıştırak r·sına memur etınictir Müfet-

ıştır .. ST . k 4 ·· Ba- nıçın uzum gonı u u a ın- . . . , • . 
dl- Fakat temyiz mahkemesi a- ~a 2.~ u ı ıHı azası?~ u 

1 
da Liman şirketi mudürü Ham- etmek ilzre mllracaat etınıttır. tişler, evvelki günden itibaren 

• """ır verdig-i bu htik- kırkoy kaza~ına., 2 sık eyog uz di Bey bir muharririmizc · şu i- Yazın1Mısırdan İstanb~la, müdürlükte faaliyete haşlamış-
'"5 cezanın kazasma, 3 ti Beykoz azuma, , t . t. kışın da stanbuldan Mısıra bu tardır 
ıllnü nakzetmlş ve mununun . . . 1 . y 1 v ka- za.ıa ı vermış ır: . . _ . 

'nninln tahkik edilmedif ıöyle- 81 Şıle k~z~~ın.~, kı ~~ ~·ı - Şirketin unvanmı tahmil il s~y~~~ .. sefer!erının çok ragbet Tahkikatin başlıca safahatmı 
ilm' ti ze.sına gön en .ered·ı 

1
°r uVcre 1 ve tahliye ~irketin" tahvilden görBugu anlaşılmıştır. ımüfettişlerden Yahıya Sezai B. 

ış r. meccanen tevzı e ı ece {tır. e- k · ş· · · · · u seferler çok tenzilatlı o- ·d k d' y h B a·· 
01 Hıılb ki Mustafanın Ağırce- . _ . . k k .. r·ı ma sat şudur: ımdıkı ısım ve. ı are etme te ır. a ya . un 

d u d ·ık hake- rılen bogaya ıyı ba an oy u e'.e şirketin hJiz oldug" ıı imtiyaz bu- lacak ve seyyahların İstanbul- 'bilhassa müteferrika merke~in-
ta a coreyan e en 1 mu · d'lm k üzere butçeve b•n da geriııe ·eki · "dd f · · · · fi ı · 'ki tevzı e 1 e J · gün yapılan işlerin büsbütün ~ " en mu et zar 111 de meşgul olmuş hiriki senelık 
nosındo bizzat ıtırabı. e ylrmı ı lira konulmuştur. Bıı parada.n fevkinde ve onlarcloın harir bir da istirahatları da Seyrisefain ne.ıarethane defterlerini teftiş 
Vaşında olduğu tes ı't o unmuş kö ı··ı ·k · e verilecektır ~ idares' taraf d · 1 

· ahk" · t b Y u ere 1 ramıy · şekil ifade etmektedir ı m an temın ° una- etmi~ nezareti altmda buııınan 
~/le 15 senelık m umıye u T k yıtlarmın An- · caktır ' 

ıretle erilmiştir. apu a . Şirket bütün liman işleri in- · •, , eşhasın tcvkiflerinde yanlışlık 
; Dün ~ğırcezada nakzen bu karaya naklı .. . .. ?~sarına ~1alik. bir ı:nüesse~e. de- Yen.. b Ütçe olup olmadığmı tahkik eylemiş-

ava örüldü. Ve neticede maz . ~apu umum. mlldürl~gu mu- gılrlır. Lıman ışlerı denılınce tir. . 
nunu; yirmi iki yaşını derme- ~vını .olup kendı arzus~ ıle tı:ka- heı· n.ıemtı:ket~". hat.ıra g?l!n --- Ya.h~a Sezaı ~· ~ıuı~dan b~s-
Van t ine yirmi iki yaşında ilt edılen Mazhar Beyın yeı;.ne. resmı ve tıcarı ışlerın hepsıdır. C. Belediye dün tüp- ka muhım olan hır ıdcha uzerıne 
oldu~u~~s sö;Hyen bir m82nu- ~ t~yin ~ilen Ankara .ta~.u .'.nudu .. Me.ml~ket'. asayiş, sıhhat v~ }anarak tasdı'k ettt' Karagüm~ü~ polis merkezini ele 

1ııun t 'h' cürmü 1930 senesı rti LQtfil B. paz~rtesı gun~ şeh- gumruk ışlennden tutun da lı- teftiş etmıştır. 
~ubatı~~ 

1

onuncu pazartesi ~- rimi.ze gelerek vıliyet ~ayıt ~- ma.~la~ı~ yapılması, sularının Varidat ve ·~asarif 6,S Diğer . taraita~ bazı ~o~is 
f•ıü v k bulmasına nazaran nu- lemınln Ankaraıya naklı ışlenle ı degıştırılmesı, antrepo yapılma • merkezlennden v5kı olan şıka-

ıs kuay~ına mUracaate mecbu- meşgul olacaktır. Ankara~a. 1 sına kadar biltün işler liman iş- mılyon liradır yetler hakkında müfettişlerden 
' ·vetı' kanuniye olmadıfı, bina- nakledilecek evraktan memıılıkı, leri meyanındadır. C . t' b 1 d' . f k Hacı Hüseyin B. de tahkikat ic-

. t k d k d' B ·· k . 1. . emıye ı e e ıyenın ır a . leyh Temyiz mahkemesinin meşgu e ve uyu u a ımeye 1 ugun gere resmı ıman ış- .. .. - rasile meşguldiır. 
· ak 1 b ı t 'd · · k · . 1 grupuna mensup azaları dun og . . . . bu husuıtakl naluıma lttlbaa lü- aıt evr stan u apu ı aresın, l~rı, gere tesısat ve ış etmeye leden evvel Halk Fırkası mer- Müfettışlen? tahkıkatı rw:~-

ö Ulmedi»inden hilkmil de kalacak ve yalnız Anadoluya · aıt olan kısımlardan maada il- k .. d H kk ş· . cesi mufassal lir raporla Dahılı-
g r 6 · k d Ank ı · 11 kl' 1 r ezın e a ı ınası paşanın . . 

bıkta ısrar olunm sm11 karar a1tlıtbauyu unkl' harara ey ~tc en manda. e~y1 a nba. ıkyatı v1~ ta 1 ı: riyasetinde bir içtima aktederek ye Vekaletin~.~~ Embi~ldY.e?1 um
1
u 

rilmiştir ren na ıne aş anaca r. yeye aıt o an ır ısım ıman ış umumi biit t f-
1 

...• ili miye milıl.ilrhıgune ın ece c-
Ko "ni. at tahkikatı bitti Tapu dairesine Rumların !eri daha vardır. İşte şirket an- m··ş ve öğlçede ra .ne adgoruş. - tir. 

Şair diyor ki : Kukla 
demek tahkir değildir 

Şair Dr. Hüseyin Suat B. bir 
hicviyesi dolayısile Darülbeda
yi artistlerinden Bedia Muvah-

-·-
Konsorsiyom v ltZİyeti 

tetkik için yeniden 
toplanacak 

hit Hanım tarafından açılan da- Dün borsada İngıl z liraS1 
va hakkında demiştir ki: 1030 kuruşta açılını \e bi· ara· 

- Bedia Hanıma kukla de- hk 1030 kuruş on paraya kadar 
mek hakaret teşkil etmez. yükaeldilı:ten sonra 1030 kuruş-

Çünkü "kukla" tabiri temaşa ta kapanmıştır. . . 
lisanında kullanılan bir klişedir Borsaya kambıyo ~rzı dun o 
ve kukla denilen eı,jhas rollerini ~a?ar faıılalaşn;ıştır kı kamlııy? 
czberleyen:k sahnede sadece ıstıkrarını tehdıt eder_ bır malıı
söylerler ve oynamazlar. Bu yet. a~mı~tır. Konsrır::;ıyom Iıe
yü2den dava çıkacağını tahmin yet>ınm dun akşam Sıvasa giden 
etmem. Böyle bir dava komedi Nurullah ~s~t Beyin avdetin
olur. Hele 10.000 lira talep edil den ?onra ıçtıma ederek yeni 
mesine giilerim. 10 lira için he!- tedbıı1er almas~ muhtemeldir. 
ki korkardım. Altı:n 918, Lıret 9,03 kunış-

y h d. · d'' y · · h" tan muamele gömıii tiir 
a u ıyı ogen enıçerı ı- D'' . du··n 

k • · 1. d uyunu muvahhicle 
avesı ma um ur. 102 · . . . ,5 kuruştan muamele gör-
Yahudı kendısıne 6897 d.ci- müş 109,75 te kapannıı tlr. 

nek atılmasın emreden Yemçe· 
riye: "ya siz hiç dayak yeme- T. Oclaaı aidatı 
diniz, yahut sayı saymasını bil Ticaret odasının ücretlerinin 
miyorsunuz?" demiş. Kukla ke- cezasız tahsil müddeti :ıı ağus
limesi için 10,000 lira i~temek tosta bitmektedir. Bu tarihten 
bunıı hatırlatıyor. Benim kana- itibaren vermiyenlerclen iki mis 
atimce, memleketimizde henüz li cezasile tahsili tak rrür et
Eli~a gibi bir kadın san'atkSr mi tir. 
yeti~memi~tir. Ve yetİ§mesi de 
çok zamana mütevakkıftır." 

Seyrisefain idaresi hekimle
rinden olaıı Hüseyin Suat B. 
«EgC' vapuru tabipliğtne sayin 
olunmuştur. -·-

Bari panayırı 

mu .. h .. .. k b 1. . . . h u e en sonra a cemı- __.. 
ı ı d h rimizde komu te acumu ca u son ıman ışının atta et· beled' t .1 k b .. 

. zm r e ve şe . b' k . d . . 1 y ı ıye op anara utçe y • k 1 ( , f J f .. .. J> 
tııstlikl nun olarak tevkıf o Türk - Yunan itilMııamesi ır ısmını yanı. erpz.e aıt o '.'11 tetkik ve tasdik 1 u ·tur. e nı aza ar .(' fll H tlS n 11 ). 

e maz hkik tını 'b' R mı ı kısmını ,·apar bır ımtıyazlt şır- y . b.. . . 0 unm ş -
ıınan bazı şahısların ta ~ mucı ınce u arın a ım ve sa- k bJ k b'. . d - 'Jd' enı utc;enııı varıdat ve mas-

Bari şark sanayı paııayın ınli 
naseb~le tertip edilen seyaha
te ittirak eden heyet ve panayı
ra gönderilen eşyalar dün sa
bah saat onda hususı bir vapur
la hareket etmiştır. 

Seyahate elli ki • i~tirak et
miştir. Heyet bütün İtalyayı 
dolaştıktan sonra Bariye g de
cektir. 

yapan yedinci istintak daıresl tım muamelelerinin ifa edileceği '1~t~en. aş ~· 11 ş~yl . et1· b'.:· raf fasılları yekunu 6 471 574 li
bu husustaki tahkikatını bitir- - hakkında tapu idaresine emir ve v.ı.rk ~~ın:ıı~e ım~n~~ en ~~.ı u- nı 75 kuru5tur. Umu~i , bütçe 

iş ve mllddelumumıliğe ver- - rildiğini yazmıştık. Ru.m emlak yl u b. ır ıfsım. ve ınl ısl·a~ gıdı ~~in bir eylU!den itibaren tatbik edi-
'nı' i sahipleri bu emirden istifade ış ır sı at\ erme { c agnı egı - 1 kt' 

ışt r. dir. ece ır. 

Hangi dairelerde 
buJunacak 

Dün Yalovadan 
geldiler 

---· ettiklerinden dün tapu iclaresin- ·-- --·- -
Üç aylıklar de müthiş bir kalabalık görül- - Sermayenin tezyidine gelin- Beynelmilel parlamen- Nahiye merkezleri de Muallimler arasında 

mekto idi. ce yaptığımız işe göre mevcut tolaı· iktısat konferansı tespit ediliyor . 
Eytam, eramil ve mütekai~i- Terfi imtihanı 500,000 lira kafi değildir. Heye EylUlün altıncı glinü Briik- . . . tebeddiılAt yapıl-

.yl"ıil paaııyahrtkeıyı'okglun.:ım8u .. lo~~~dı~ır D fterdarlık memurları ara- ti idare bunun bir milyona ibla- selde toplanması nıııkarr~r Be- Vilayet.le .Emanetın ~evhıdı mıyacak 
u m,.. 6 ğını teklif ediyor. ynelmilel parlaınen olar iktıs;ıt hakkındakı nızamnamenın teb- M ·r V k·ı· C 1 H.. . s-nda umumi terfi için imtihan -- ..... -- 1.•. .. . • 1 t db' 1 aan e ı ı ema usnu 
dlrde 3 eylOl i' çarşamba gil- yapılacaktır. 31 Ağustosta Da Alman gruhile itilaf konferansına tarafımızdan mü- ıgı uzerıne ıcap ecen e ır er B d" k y 1 d eh . 

Ü başlanacaktır. Zat maaşları rülfünun konferans salonunda mesai! olarak i~tirak ede ek o- ahnmaktad r. Evvelce dokuz '. un ~~a':1 a O\'R an n 
nuhasebeciliğince maaş içi1: l~- icra kılınacak bu imtihana terfi ha ·ı i oldu lan Sıvas ıneb\ısu İbrahim Alaı bel~diy~ clair~ille i~l~~c olunan mız~e~~l ~~t~.işlerini tedavi etti 
:ımgelen borduroların tanzırru etmek ı'stiyen memurlar dahil o Bir Alman serınayedar gru- eddin B. Avrupaya hareket et- şehır bır Eyltı c en ıtı aren on k rtes· g .. nii Yal 
· 'k' d 'h t bula mı.ştı'ı· İbrahı'm Alaeddin B. kaza ile idare olunacaktır. Do- rece ve cuma. 1 u a-rı ı gUne ka ar m aye • lacaktır. pu Bıındırma ve Eclremitteki · . . . 1 k B vaya donecektır. 
ğl habe lınmıa+.r • A . d Parı'ste b·•'unmakta olan Kırk- kuz daıreye 11ve o unan aza ,e · C 

1 
H.. .. B .. k d r a ç~ • Umumı maaş Manganez ve ntımon ma en- "' ı nu yuz a a 

M ikr i - lareli meb'usu Nahit B. in de şiktaş kazasıdır. Bundan başka 1 e,.m~ ~sı·ı · ki d'l r aa,lı kızların am • Umum maaş tevzıatı ruıızar- !erini işletmeğe talip olmuşttır. d . . . 1 d .. ü B , nwa ımııı teU< ı ve na e ı e • 
,.- .. b ·ı . . konferansa istirak e ecegını, evv~Jce daıre er en uc eyazıt,' . . k . 

Yelerl teııi gtinü yapılacaktır. Bu grupla &sas ıtı arı e ıtı- ·ı . . .. A H' d ltl ceklen şayıasmı te zıp ederrk 
l 'f im k d · b ı bu konferansla heynelmı el ık- Yenıkoy ve . ısarın a o u- · . . . 

1-25 ve 45 yasından yukarı ha- Vapur enkazı a 0 uş ve ya m a 1 e aş a- · · · · ·ı d f x h ld b t k ıar 1 kaza teılımştır kı: 
7 ·• "' 1 1 t tısadi teşriki mesaınııı ıstı ı a 6 u a e u mın a a ıı , . . .. 

Bari sergisine 12 Türk finna 
sı i•tirak etmektcdır. 

Selanikte de 11ergi 
açrlıyor 

Seliınikt~ 16 eylillclc bır sergi 
açılacaktır. Yunanlıların biiyük 
bir ehemmiyet verdiği bıı seq~i
ye iştiraki İktısat vekalet. Tica 
ret odası vasıtasile erbab. tica
ret ve •anayie bilha~sa ta\ siye 
etmektedir. 

dan maa• alan kızların 4, 3 ve H""'darpaşa o··nu··nclA rıkarılan nacaı;ı an aş_ı m.ıı,ır. ·· k k 1 · Emi" ·· ·· E k •j - Ecnehı ve akallı•et nıek-
Y _, '· ' rdilmekte olduğunu ve muza eımer ez en • ~on~, . ey ".z h . 11' • • , ,. • 

,S senelik iknımiyelerinln itası blr vapurun enkazı diğer bir va İatanJ.'\'l • Ankara ara- 1 atın bir hafta kadar devam ecle Sarıyere nak!edılnuştır. Dıger · t~plen. mua ımlennın ~cgıştı -1 
'r iki gün 90nra nihayet bula- pura yUldetilmi§. _fakat v1lki o- unda telgraf hattı ceg"ni söylemiştir. kazalar bu iıı; daire haricinde ka nlı;esı h~k~ı~d~ d~ hır ka:ar 
l\tır. lan bir ihba uzenne vaııurun Ankara t tanbul arasında K•zıl- F ·ı ht Übey- lan dairelerin hulundug~ıı mınta yo tur. n~:ı ıııı arın va>ıyC;t 

---~ . azı ı mu erem 1 · · tk'k J' ·· ·ı 

Arjantf n mektep hareketine müsaade olunmamış cahaı..,aın, Gerede. Adapazarı üurin- dullah Ef. kalar dahilindedir. E'minön i ka e:;nı~ te 1 ·ı~c UT.U~ g~ru -
tır d k Uz b' ı f h za merkeziniıı Sirl•edur Giilbe- mu tilr. Tetkıkat netıcesıntle • • ld" .F l. 1 . hk en geçme re ycnı ır te gra at 8eyoghı evlenrnr ı.ncm. u.ru a· k 1· 1 . 

a.mısı er<> ı nkaz w ııp er ma emeye t a ı t ,_ rı· t . t' fi tt Ü f n•kı'yaıı l1anına ııaklı' tak, rrı·ı·r ığer me .er .. mmı ım ennin ev g... 0 .., . . ı y pı ması il<rtr ır e mı§ ır. a ın hcydullah Ef. nin v<ızı esının v 

" ı mu··racaatla vr ehlı hıbre vasıta- · • 8 n b •! 1 B 1 ı· A • . f etını'-tı'ı·. J)ı'ğer ı{aza ınerkezle- saf ve seraıtın• ha;z olan ve va "Proıılderıte • SıırrniefltO s- . b .. ı·. ın,a ı a a, anmı ır. ıı e ın n- ehemmiyeti ve keııdi ının azı! ~ 
. . . ktep gemi- sile takdır olunan eş yuz ıraya kara • Cerede kıamı bitmiştir. .. · . rinden hir krnmı miisait olan he ziEc1erine nıJntazanı ılcvam et 

dekı Aqa1.ntın meclmı·ş bı'r mı'•lı' zammı'lc 1000 lı'ra kefa ve liyakati itiharilc ur.retının t'kl r· ~ııı~· !anlar ı'pka erl'I ·ek 
. g B .. k'' t 1 d'l . ledı'ye claı'ı·eleri binalarıııa nakle ı e ı ·'. fl·'.. ·- • • ı ec . ı bu sabah ımanımıza g • . . h k · · uııun u • Y8 "4 arı yüz elli liraya ibl1iğ e ı mesıne .. 

t. S . t hem let akçesı ı e vapurun ııre etı ı- Buau··n Vel'ef ıd'd 1 k k dı'lecek ve miisait olmıyanlar i- ve ımıa:lımlık. vazı.te ın.e Iıyakatı. 
ır Pres'ıdente - armıen o • ı eı ı e yaz 1 Cemiyeti beledi vece ·arar ve- - f 

· . .. · dn karar alm:şlard•r. ı d · ' çlıı de bina trdarik edilecektir. olnuyanlar hıttabı ta· ıyeye tabı ot·· 1 .. hem yelkenlı guzel bır ~ at yarış arın an beşıncisi icra e- rilmistir. 
e o.r.u Vil§yet, enkazın bin liranın d'l ı · B Nahı.ye merkezlerinin binaı 1 rı tutt lacaklarılır. ın d . ı ece <tır. ıı yarışa l9 at i ti- Seyrisefain ia~e ambarı •., 1 ır. · · · çok fevkincle olmasına mebnı rak edecektir. Ve beş ko~u yapı da te~bit edilmektedir. 

Yerli nıallar & rgiııi 

On -edı gun zarfında GaJ t.ııa
ray yerli mal~ar scrg,is nı «• yu ,,r
mi altı bın yedı yüz sck:;rn k zıya 

re:t ttmiştır 
Akşaınla ı ~ergı ı:ol. t-J ~t.ı:ıhn t 

tc.dir. Dün ak.ş•m cum!- ~rıv t gt. 
Jer m•hafili tarafında' ttıns 1 dıl n 
(zor nikiıh) kom«!· • 1 k im 
kahkaha tufanile karş la ~ t r ' 

Poli8te Curnarteıı g\iniı ve: gc rı a~. gı 3 
Arjantin n~ktep g~~ısınae karara ı'tı·raz etmi•tir. Tekrar ~ Seyrisefain i<laresi, l·.enclı va -----

9 d G ku lacaktır. Birinci koşuya 5, il:in- ı h · · talebe var ır. emının · kı met tak?' olunacaktır. purlannın ihtiyaçlar nı c a a ıyı K d b• ffX.• t•yyare cemiyetinın musa eresıne 
ilndanı M MartCfl Avanadır. Y z· tl ci koşuya 3• üçlincü koşuya l 1, ve vucuz olarak temin etmek ii- ll l n 1 r ~ 1 Biri boğuldu öteki h k 1ı v ı h 

. . 1898 . ıyare er dördüncü ko•uya 6, be<>inci ko- . b' . t. "" ı ımıştrr. arı o gune ma 
.re&idente Sar.mı.ent.0 tan- Valı' Muhı'dd'n Beyı' cıu··n F.- • • zere bir ia e ambarı tesıs etme Yalovaya ır tenez- Kurtarıldı •

1
aus olmak üzre tayyare cemı•eı. ır U ı · şuya 4 at İştirak eılece~;tir. Bu B b ' 

~ınd85e min!.aroedduırlm. 2ı5ş5tı0r.ton~':.ui. !ek. tr.ik şirketi müdürü :1iyaret et beşinci ko§uya iiniforrnah süvari dğaenkbaı.rlaı·srtı.vfeamdeıip·tı·yira.sa:a~~h~;~ züh yapıcak r.l•ktrik am•leainden Emin; Va-jluden on kuruş duhulıvc alııc•kt ı. 
,., b' niköy sahilinde deniz girmi~. bıı sı f d I 

Pınde Uç tan.c 12 lik bir t~~ 10 mı~tır. B :ta ıtleri tarafından çalı minialı şeraitle toptan mübayaat yapı· 30 aı-ustos cumartesi günü ı.da geçen İtalyan harp Kemi ınin 
1
1 Ra İyo İş ri 

k 'k k t Aıırn ey koşu icra edilecektir. k" k ·· · k d , dört tane 4,7 lı top 1 1 a- . . . lacak ve gemilerde ı Y.eı;ıe. uc- Kadın irliği Yalovaya bir te- dalgaları ara•ında holulmuştur. i Radyo il" Fılips ır c~ arasın a 
e de torpil kovanı vardır. Milakirat ınhısan umumi mü Atrf B. haata retlerinde miihim tenzılat ıcra- nezzüh tertip etmi~tir. Vapur Eminle lı<raber deni.r giren kar- ıkdolunan mukavd< Jlulmrnetçc tas 

dürü Asım Bey, fnnlrdan yarm Bir müddettenberi şehrimiz- sı mümkün olacaktır. aabah saat 10 da köprünün Ada d<şi İbrahim; dalgalar aruında ,ır. dik olunmuttur. 
Mme Tahi iki kişi kurtardı şehrimize gelecektir.. • . de bulunan Tapu ve kadaıtro ilk mekt p kitapları iskelesinden hareketle Kadıköy pınırkon kuırnrılıru. ,1ırl ~ -
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-r---
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Macar sefiri M. Tahinin zevcni Hammallarm ,ıkayeb umum mUdllrü Atıf B. rahataı:ıı İlk mekteplere mahsus buse- Btiylikada, Heybeli adaya oğra- Otomobd çarpmı' t! en t' ~ l n t!r .• , 
1 · d tc Dlin Vil&yete Galata yolcu salonu lığı devam ettiti cihetle on"-- ne kabul olunacak kı"tapların bı"r yarak Yalovaya "'ı.decek ve ak-dam Tabi Tarabya ön erın 1 • d ba ı _.1 d be . 'f ~9 

b 1934 numaralı otomobil; Şi9hane Dü' h . . İ .
1 

. · 
>ıuh yaptığı sırada uıalı:tan bir <tyayıntlye llammalların an·ı ~ı a- gunk endi r; vazı esine ~ime- kısm• henüz talim ve terbiye şam saat 20 de Yalovadan hare caddeırinde çımacı Tahırt varpm,., n lje rımıze ngı terenın 
ryat işitmiş ve derhal katarak de- n tarafından bir lıtida vtrı mıt ve me te r. dairesince tetkiki bitirilmemi - k•tle Büyükada, Heybeli, Ka· yaralamıştır maruf reısarnlarmJan M. Kuv-

lı. • 911r hammalbaıp Sıtkı Efendiden şiklyet Etıbba odasına yazılan tir. Mekteplen'n arılmaı;ı zanıa dıköy, Kandilli, Beykoz, Tara- ney ile İnıifo: filesofla ndan M. zdc çırpınan iki gcncı kurıarmı · Ef d' ' U k d h 
... - olunmu9tur. İatidada Srtln en ı- eczacılar nından evvel yetiştirilmesi için bya, Yeniköy, Boyacıköy, Beşik n apanın a oer Vilııon Yuni &elmişler ve To- -

Şirketi Hayriyenin nin elbiae paruı topladıtı halde do- Etibba Odası heyeti idareai geçen sene kabul edilen kitaplar ta~. Üsküdar köprüye gelecek- Sabıkalı Kemal; Unkapanında t<- kııtlıvan oteline inmişlerdir. 
tenzili.tb karne uaulü lıuz Jrifinin elbiacıinl yaptırmadıtın- evvelki gün mutat içtimanu ak- dan bir kısmınm bu sene d" o- tir. Vapurda büfe serbesttir caz aad\H •ttigi amtl Hadiyi biçalda ya 

dan 131 lirayı zimmetine geçfrd'.fin- tetıniş ve vilayattan gelen ev- kutulmasma karar veri!miştir. b8rrt vardır. Vapurda bilet satı- ralam••· kaçmıttı« 8"h•bi ımçhuldur Açıkgöz müşteri 
Şirketi Hayriye, Boğaziçi ve den tik&yet edilmektedir .. ~ıl~yet rakın tetkikatile meşgul ol- Bu kitaplardan bazıları beş >le- lacalatır. Bir yaralı öldü 

)sküdar halkına bir kolaylık ol ~tklkat icraaııu poffoe büdırDllftır. muslardrr. Etibba Odasına ~ ne müdetle ilk mekteplerde oku • • •u• • ' ıcuıınpa,ada Dörtkuyu mevkii Yenicamicle gömlekçi Aptul-
ak ve kışın bu yerlerin boşal- O an mektebi diye kadar 130 eczacı kaydedil- tulabllecek ve bu suretle her se Tütünculer encümeni dalıilinde Mehmedin kabveıinde O· la~ Ce~detfE~enl dinin d~~kanhma 
amasını temin etmek üı:re ey- rm . . k' 1 k Ticaret Odası tütünciller en- yun oynarken biribırlerini yarılıyan muşten sı au e gelm uır '8 ıs 
iden itibaren t~ıızilatlı kame Bahçelı:l:lkyünbidelli~s·ı~:c~e~~~~ mık:dıköy hali ne olacak? ~~r::;:~:tp~:;~~a~::;~:~ ~~~~e cUmeni önümiiıdekı hafta için· ve o sırada araya girmek isterken ya- ~çık bulunan <;ekmeceden lOG 

~uıu·· nu·· tatbike karar vermis- Onnan me te ·- d Od d ı · · · k ı. bah · f !ıra ralmıatır 
k 

7 t•li b'ır Or- Kadıköy hali açıldıi!.ı •&mandan gerilecektir. e a a Mr ıçtıma yapa.ca - ra nan rıye ne eri Mehmet efen- " • · 
<ı Bütün kış d:vam edecı° r <>-J olmak üzre ~u 5.en~ e~ilecektir. beri hiç bir ite yeramıyor. " Tohumluk buğday ur. dı dün h11tanede vefat etmi . cona- Sabıkalı Sulu neler 
lı b 1 usule gore! .yolcu 8 ın:a" mek~ebı kuşa da talebe Son bir flktt göre vil&yetle ema- fktıoat vekıiltti, buldaylua arız .Şeh~J?iz~eki . b~yük tütün . •••• Feriköy kabristınına ıomillmuı yapmış? 

k ucret n ukabılınde 3 aylık Bırkaç güne kadar Seneba- net birıe,tlktcn ıonra Kadıköylinde olan ıune ha•ereıine ve kuraklığa tacı.rlennın Ge ıştırak edecejtı tür. 
rn al c.aKlardır. Bu suretlB kaydına başlanacakt~r. ba la- ayTı ayrı lılra yerlerinde bulurum po• mukav met eden Kıbrı• buğdayından bu içtiimada tiltün tahdidi mese 1400 lirasını çarpmışlar 

ı:" •petôntle tenzilat ya- §llldan itibaren tednsata ~e ta, sulh mahkemeli. maliye ub..ı bu en• 300 ıon 81tın almai~ karar leai gôrii•illecektir. Rizeden gelen manifaturacı 
trıış olaca.ıtır. nacaktır. İstanbu~ Orrnadi in rin- _ ıibl nıml dalreltr bu biruıda biolet vormi,ıır. Liınan ,irketi ınecliıi Salim Efendi Balıkparan ile 

• na1·man grupu mühen 8 e · ıı · B · · · z· B k O 1 . Bi a ormanla tinlec• tır'. . . . .. u ~ ıçın ıraat an ••ı •ı~aat Liman ~İı keti idare meclisi Bahçekapı arasında geçerkeıa 
12 zum satış arı den hır krmı_ı dUn g . gü- Bunun ıçın a1'kadar vek<iletlerın mu9oıvlrı hmet. Halloalı ıflik mudü- dtin hK- içtima yaparak yeni he çaketi cebinden 1 400 lirası hir 
ta:IR, 28 AA. - Buglin lJ ku- r~dan gelmifle~,r~':1~:~~ muvaf;&Jı:ati alınacaktır. Bu ıuretle r\I R .. it Bcylor mcmur edilmltlerdir. yeti umumiı:,ıe içtimaın:n hazır- şahın meçhul tarafından çarpıl· 

<ır 48 kuruta xndar 1271 çuv•l nu Bolu ve Kadi .., lıalk için.~• lıolayhk olaoaktll'. Yallmda Kıbma aideceklerdir. lıkla.Ii~ mese:ul olmuıtur. mıttır. 
••tılmıştır. 1 hareket edAıceklerrnr 

Bandırmadan gelen Gülnihal 
vapunında gece yolcular uyu- -
makta iken Recebin 3 lirası ile 
hususi evrakını, Muzafferin 4 JI 
rasmi ve Alinin saatini yankesf 
cilik suretile çarpan gabıkah Su 
in namile maruf Edirneli Zivı 
yakalanmıştır. 
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lHilliyct 
ıurm umdesi "Mil/iyot" tir 

29 ACuSTOS 1930 
iDAREHANE - Ankan cadde,el 

fo: 100 Tell"raf adre&i: Milliyet, la. 
:o.nbul. 

Telefon numaralı: 
lıtanbul 39}1, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç igln 
3 aylıiı 400 kurut 800 kuruı 
6 " 790 ,, 1400 ,, 

12 " 1400 ,, 2700 " 
Gelen evrak ııeri verilmez 
Mliddcti ııeçen nuıhalar 10 kuı·uş 

tur. Guete ve llllllbaaya alt itler için 
müdüriyet. mÜNcaat edilir, 

Gazetemiz illnların meo'uliyetini 
kabul etmez. 

r::::r·····H:&:lık·::r::i·····r:::-ı 
lwwww~uwwwevwwwwwwwwwwwwwuwwww:J 

Cemiyeti Akvam iç t. ı , ya<. 1 rültü1ere sebep olacak. Geçenle ğin Sir Eric Drummond'un ev-

_,ı\şçı ka<lınla hizıı1etçi k:ız ... 
Fransızcadan 

ta.tilinde.n sonra Avrup .. b dip-. re kadar Kanatlanın yerine lr- !at ve ahfadına intikal edeceği 
lomasi mevsiminin başlangıcı landa namiz6t olarak ıileri sürü- hakkında bir kayıt eksiktir. 
demel.otıir. Bu defaki içtima Ey- lüyordu. Fakat son zamanlarda Binaenaleyh Italya hükfime
lülün sekizinci gününe tesadüf Kanada yerine İngiliz domin- ti bahsettiğimiz mektubunda 
ediyor. O gün rmırıameye göre yonlardan bir devae-trin intihabı çok esaslı bir noktaya temas et 
iki içtima yapılacak. Fakat Ce- aleyhine bir cereyan baş göster mektedir. İtalyanın birtakım 
nevrede diplomafli faıwliyetinin mi"tir. Bunun da teamül olma- tavsiyeleri vardır. Eğer bu tavsi 7 İ Üç senedenb<ri burada hizmetçi - - Siz dU bilmiyor musunuz? .. Ne 
slkleı merkezin{, Cemiyeti Ak- smdan ve bi.n.netıice ngiltereye yeler kabul edilecek olursa, u- llkediyordu. den erken kolkıyorsunuz diye soru_ 
vam içtimaından ziyade Avru- Cemiyeti Akvam meclisinde da mumi katiplik. bir nevi kabine Bir karı bir koca... Tenha bir yorum. 
pa federasyonu fikri etrafında- ima <iki rey verilmesinden kor· vaziyetine girecektir. Bu şekil- yer ... İş şikayet edilecek gibi yok - Erken değil .. Mösyö itine gi
ki müzakereler teşkil edecek- kuluyor.Esaeen vaktile Kanada de vaziyet büııbütün islah edil- değil.. Onun için memnundu. Ma decok .. Kahvaltıyı hazırlamak la· 
tir. Cemiyeti Akvamın geçen se- nın intihabı da böyle bir prensip miş addedilemezse de hiç ol- dam emir verdiği zaman hızlı söyle- zım. 

f · · b·ir -· mez, fakat söylediği şeyin mutlaka - Vazgeç, yatağına yat! .. Bu 
neki içtimaında Briand tara ın- mesele9inin mevzuu bahsolma- mazsa şimdıki gayrı ta ıı ıgın yapılmasını isterdi. asırda öyle bir Jasım insanlar için 
dan ortaya atılan bu fikir bütün sr üzerine vuku bulmuştu. İrlan bnüne geçilmiş olur. Doğrusu pek nazik bir kadındı. diğer kısım ins . nJarın yorulmasına 

Bilmecemiz 

Dilnhıı l;l/nı,..cemiz/n 
lı•ll~dil aılş şekil 

yaz devletler arasında muhabe-, da başta olmak üzere dominyon · * * * Hizmetçiye iş emrederken: müsaade edileınez ! .. 
Bugün il hava reye vesile teşkil etti. Her dev- 1 Iar, Cemiyeti Akvama müste- - Liltfen şunu y.ıp, liltfen şunu Hizmetçi kı7. bu söz!Pri dinlerken 1 

Dün hararet en çok 27 en az !et, bu hususta mütalea beyanı- kil ve müsavi aza olarak geldik Hindistanda vaziyetin karı- getir derdi. IIizmetçi kız hem katı, aşçı kadına hayretle bakmaktan ken -

9 ıo ı 

d d. d" L 1 · ç · · 'dd' · l İ T şıklığa doğru gittiği şu hadise- hem de nazik bir bUrette iş emretme dini alamıyordu. Nihayet: 
ı 18 derece i<!t. Bu~ün hava oçık , na avet e ıl ı. c ustan, e- 1 lerıni ı ıa ctmış er, ngı ız mu )erden istidlal ediliyor. Evvela lji bilen bu genç kadına hem hürmet _Lakin unutmayınız ki eğer bu ~ 

olacnk ruz~r poyraz esecektir. kosloval.:ya ve Yugoslavya müs' r<:hhasının kendilerini temsil .• ld k" . h · k f devam oda hem de onu severdi. böyle is• bizim burada bulunmamı - · -
-- ~- tesna olmak üzere diğer devlet 1 etmediğini söylemiş1erdi. Bu şı~a e 1 tsyan a.re. :. 1 d .Iizm~tçi kız duygulu, anlayışlı zın de. m•n•sı kalmaz.. Bire de i -1 4 

• 

1 f i i 
· ler aş.ağı yukarı rctldeuiler. Da ayrılığı tebarüz ettirmek için cdıyor. Ve zanncdıldıgm<len a bir kızdı. Anası, b'bası kimdi? .. Bil zin verirler!. 5 

- ,·. ha doğrusu 0 kadar kuyut ve şu Kanada __ ıtihap edilmişti. Şim- ha vahim olduğu anlaştlıyor. miyordu. F:ık"t k··ndisinin kibar ta-1 - No u•mck? .. Bir.>z u· onlar it 
a;;.ı-...~~a:::,: d t ı k b d" k b ··1"' 1 "t d Sonra Gandhi ve ıaraft~rl.arının ba'.<aya meı1su~ bir e.·kekle_?ir kad~· görsiin. Sen d~mek onlard.ın tarafa' 

1 rut erm~yan e _tı e: ı, u A ce~ _ '. a~tı.· .u. ıı:u al1<l..l~ .ar varı . e :>onbaharda Londrada ıçtıma e- nm aşkıncla dunyaya geldıgıne kanı\ sın ! . . . .. . Dönmeyen 1 vaplar ret mahıyet!ntle teılakkı. gıldır. Bılakıs İngılız <lomın- d cek olan kongreye istirak et- idi. Güıel değildi. Fakat zarif bir Hizmetçi kız hır şey ~oylemedı. f. 
edilebilir. Fakat Fransız gazete yonlanna da mecliste bır yer- e. 

1 
• • 1 k d" or l bzdı. Kr·ııdisinıo hızlı HH söylenme - . şini yapmağa devam ett ı. Çok gc.;me 

Fırka, fırka varsa da o, §U a leri bu cevapları hüsnü tefsir et vermek itiyadınm önüne geç- mıyecek.en ,ah::ı.tku e ıy · ,i,ıden ınüt .. ·ssir ola~ak kadar ince· den bir gece asçı kadın 6ıtmege h,ı · 
al k k da Bunlardan mar. 'a bir itilaf zemi -~ l d · · ı , Y~ sa o. · .. mişir. Esas itibarile kabul telak- 1 mek için çalışan grupmanlar bir kızdı. . . 1 zır a'.uyor .u. 
Yenı Fırka çıktt 9ıkalı eskısı i ki edileceği musırren iddia edi- ·vardır. Bu vaziyette mecliste ni bulunacağından .ne~mit ol- Onun ıçın b.uradan memnu.ndu. Hızmetçı kız sord.u .' , 

ıe de rağbet artınıs. Allah ver- lıyor Bınaenaleyh hakikaten bir azalık bütün manasile mün- dukları anlaşılan Hındıstanda-,. adam genç, guzel. fakat. kendısıne - Nereye z~vcınızı~ yanına mı. .. 
· '1 · 'h" 1• _, B h 1 d 1 . ç· k d" · ki lngiliilerin ıbir içtimaı var-1 kabahat bulunacak hıç bır hareketı l - Zevcim mı? .. Benım kocam yok 

~ın. · mese enın tavzı ı azımuır. u a eme üır. ın en .ı ı;ıamt- . . . T h .. k . _1 olmıyan bir kadındı . Kimseden giz- tur. 
Yabırz şayanı ":kkat bir şey vüzuh müzakere netice;;inde hu zetliğini ileri sürdüğü gıbı, Bal dır .. B~ ıçtı~ada Ingı ız hu u ı lcnecek bir hareketi yoktu. Sonra ilave etti: 

;ar: Fırkayafrazıimak. · Bu ga sul bulacaktır. kan devletlerinden birinin de a- metının sakın mukavemet are- 1 Onun için hizmetçisine tevdi edi- ç 1 k k b" kadııı - . d 1 "dd r teda . . - a ışara azanan ır 
ip bir şey. . nsan mektebe, as· * * * zalığına çalışanlar vardır. ketıne karşı ala şı ~t 1. • ı Jtcek sırrı da yoktu. serbest olmakta haklıdır. 
,ere, kultibe, yazılır amma fır- bir: ittihazı talep edilmışt:r. Kocası.na gel~nce: b_:ı da eyi b~ a- Haftada bir kaç gece aşçı kadın 
'caya yazılır mı?. Nasrettin Ho- Diğer taraftan Cemiyeti Ak- * '' * Ingilizleri, gerek İngıltere, dyaamh~ı. b~ızme.tçıye dodgrud~n1·dogr~: kayboluyordu. 

h ak . • d 'I vamda, geçen hafta bahsettiği- İtalya, öteden beri Cemiyeti gerek Hindistanda telaşa düşü- ıç ır emır verme ı; soy ıyecegı ff . kı b .d. M d 
~a mer um., · s ızı çıgne 1 t- miz misak tadil&tından maada · . . . · ni daim• zevcesine söyler öyle yaptı .. ızme~çı ... ~ ~nu gı ıp a a~a 
ten sonra bumuna yapıştırmış.. Akvam teşkilatı hakkındakı re. n.şey, H~ndıs.tand. ak. ı vazıye- rı.rdı. Madamla Mösyö gezme"e git· soylemeğı duşundu .. Faka_t acaba bo.y 

intihabat da. olacak. Meclisin · ·· · f"k" ı · · · - d p k 6 ı 1 k d b hl k lık d Soranlara da: g·ayrı musaıt 1 ır erın gızıeme- tın ıktısadı tesırlen ır. e. ~z l tıkleri zaman hizmetçi laza ulak bir, e lare •!.e. rr~e .. ır . ~ ~sız ~ ı!I 
- Malun gözümün onünde muvak~a-t iıza!-&:ından üçü bu miştir. Mussolininin Cenevre ıngiliz Hind is tanda umumı bır 1 lıediye getirmeği <l·· unutmazlardı. etmıy~~egını duşundu. bır şey soylı-

iureun diye yapı§tırıyorum ! der sene muddetlennı dolduruyor. müessesesi hakkında itmadı kıyaır olacağına ve bu kıyam Üç seneden beri bu sakin hayat de. yeme 1
· • • . • 

"uş. . ca r ı1erin .. 1: aza ıntı f d 1 .. . . 1 " Bır d~ aşçı kadın vardı. Hızmetçı metç ıza şöy e ıza e ıyor u. 

-ı. 
Bugiirıhil biirııecenı/1 

Soldan sağa ve yukardan a~ 
1 - Kırmızı (2) .Kışyağmur~ 

Nıda (2) 
2 - Bir erkek ismi (3) Azap 
3 - Nota (2) . Nida (2). 
4 - Kemer (5). 
5 - R•bıt edatı (2). lstifhaO' 
6 - Nota (2). Yol (2). 
7 - Nota (2). Nota (2). 
8 - Tencerenin babası (.1)-
9 - Nota (2). Nida (2). 
10 - Ufuk (3). iade (3) 
11 - Nota (2). Ben (3). Bef ~: A ba fı kalar da malları Kanada, Fenlandiya, Küba'?~ yoktur. Bu fikirler geçen bir neticesinde memleketin İngiliz ' vam ~diyordu. . . Aşlçıkkadı~ glec.e zhıyadr~tlerdını. hız-

nı iÖZ ön tinde bulundursunlar ye e uç • ane ayrı · - 1 hafta on gün zar ında a ıa mus ~da.resınden cebren_ ayrı ?cagına kızla aşçı k•dın arasındaki mlinase. - Ben bir işçiyim. Kocam yoktur 
diye mi defterlere yazıyorlar ... hap etmek lazımdır. Çıkan aza ı bet bir şekil aldı. İtalya hükil- ıhtımal vermektedır. Bır _ .de~a 1 batın iyiliğine hiç diyecek yoktu. ve buna lüzum da görmem. İstedi. lllllll••••••••••llll'J 

İ§İn fenası böyle yazılanlar- nm yerine ayni mıntakalardan meti, Cemiyeti Akvama tevdi Hindistan müttehit degıldır. Fakat bir gün aşçı kadın memleke- 1

1 

ğim işç i ile arkadaş olurum!... f<.::Cnebi nıeınleketle 
lan bir kııımr sonradan pişman bir devlet intihap etmek teamül· ettiği resmi bir mektupla cemi- Sonra şimtlik muharebe silahla- t~ndeki oğlundan aldığı mektup üze- Çok geçmeden bir gün aşçı kadı -t gid~n tücca r ve 
:>luyor Ye ifteki tarafa geçiyor .. haline girmiştir. Mesela Küba yetin kitabeti umumiye teşkila- rı 0 kadar müessirdir ki, devlet- rı.ne. bura~an ayrılma.ğa karar verdi. . nın sokakta bir nümayiş esnasında 

;., cenubi Amerkada ve Latin blo tından şikayet etmektedir. ltal ler arasındaki muharebeler bile gıttL Yerıne başka bır aşçı bulundu, tevkif edildiği anlaşıldı. O zaman se_vyahlara 
uazetelerin neşriyatı ve siya- k d hild" B erı'ne La' C . . Ak , · be k h b . d . ade geldı. Bu da mükemmel bir aşçı idi. genç hizmetçi kız ağlıyarak hanımı una a ır. unun y ya, emıyetı vamın ıcı ta t sn en zıy 8 ~ K ' J "İ bulutlara göre iki fırka arasın . bl k d b" A . . A • • as er mu are e. 1 Elinde vesaiki vardı, c;.irkin değildi, na her şeyi anlattı. an " omnı)'('lllJJ ~ 

Ja mekik dokuyanlar varmış .. tın o ~n an ve .c~u ı men 1 teşkılat.'.nı lngılterenın ve Fran silah muharebesı olrı:uştur. Ta.y f~kat glizcl de değildi. lyi yemek pi- - Bunları, dedi, şimdiye kadar O J y J ı 
Böyle vantiJatör, veya fırıldak ~adan ~ır devlet mtı~ap cu::ıı;k, sanın nufuzu altr·:ıda clma~la yarelerle bomba yagdıran bır şırdiğini isbat etti. F•kat geldiğinin size söyliyemezdim. Çünkü ona yol Jtalyana 

ıcap edıyor .. Bunun ıçım Latııı 1 itham ediyor. Memurların yuz-

1 

düşmana karşı bıçakla karşı ge- ikinci glinü s~bahleyin aşçı kadın verirdiniz. Fakat artık anlata bill-
:ibi dönenlerden biri tekrar ge- blokunu teşkıl eden devletler ı de kırkının İngiliz ve Fransız !inemez. Halbuki Hindistanda erken kalkan hızmetçı kıza sordu: rim. Ah. eğer kiri derecede bliyilme Sermayesi 700,'))),0~J 
i döndUğü zanıan ona şu hild- Guatemala'yi namzet olarak i- olduğunu hatırlatarak cihanı şa rakı aouarmm bile kör olma- - Neden bo>'.le kalktınız?. miş ve muhak?mc etmek, dlitünmek (lhtiyat akı;Ai. 
eyi anlatmışlar: leri sürmektedirler. Guatemala' ·1 b elm"l l b'r teşkilat için - '" "d Kız ~undan bır şey anlamamıştı: kuvvetine m•lık olmamış olsaydım 580,000,0:)) Liral) 
Adamın biri u'ağma eski set . · k" · mı eyn .ı e 1

. • ••. sr ldZim ır. - Kımden bahsediyorsunuz? .. de- ben de onun gittiği yola giderdim, 
·esini vermilJ .. Bir müddet son- ıun ıntlhabı'!_a emrı va ·ı nazarı- bunun tecvız edılemıyecegını Fakat bu hercümercin iktısa- di. fakat korktuğum olmadı!.. Traveller; (S1y~ ı 'ı. ı 
-a setre pek eskimiş, uşak 'tek- le bakr:'ak_ lazımdır. . bildiriyor. di tesirleri çok mühimdir. Hint- •••••••••••• ... ............ çekle~ı) ~alı~ 
.-ar setre leteyince: Fen.Iaı:ıdıyanöın y;~ıne dFe'Nlhor Cemiyeti Akvam teskilatını li İngiliz malına karşı boykot TA Liret, frank, İng Lli : lirı· 

veç namızet g stenuıyor. 1 a- , . A • t T k l k s •. m B a h ç es •. 
- Sen onun bir tersini yüz- kika bu devlette İskandinavya yakıı:ıdan ~etkik. e?enler.'. 1:1mu- ılan e~ş! ngı_ız umaşı a ı;u- . ı·eya ~oları fra:1'{ cı' 1:· 1İ 

iine çevirtl. nasihatini almış.. d ld - · · c mi kıtabetın muhım rolunu tak yor, İngılız bezı almıyor, Hın- E ıoı satılan bu çekler >a \'d; ı 
ve çevirtimş. . Aradan, tekrar gru?un aı;ı o u~u ıçın .. ene~re dir etmişlerdir Cemiyeti Ak- distanda İngilizler tarafından - ı Y pazartesi nereye "İtsen il. p:ır:n; :ı ~ı 
'aman geçmiş, setre giyilmez dfkı tea:ille g~re h m~nase ~t 1 vam teşkilatın~ göre hükmen imal edilen pamuk ınensucatma M İ S S S İ M Ü N S mali e;nıyetla ta~ır w b~ 
ıale gelmiJJ, ulJllk gene IC'tre iste ? 1f~\> dınaen~ ~ kt 

0';e~ı~ hey'eti umumiye en n'afiz, mec karşı bile boykot var. İngiltere- Terbiyeli küçük atları ve köpcklerile, ve 3 evtul çar;ambadan itibaren -
uiş, efendi hl4 bozmadan . ~!:ı:d;n~ ~~ra~ac:ğı ır~ü:h:l 1 !is ikinci derecede ehemmiyetli de işsi:I~rin 11'.iktarı iki milyon 1' R İ Ü R A K Ü W S K Y zaman i~tersani~ diirıyı ı~. 

- Onun asıl ıyiizü fena deftl .. 1 1 1 k" b' t k .. üçüncü derecede de kitabet ol- raddesını geçtı. her tarafında, şehird~. ol 
di şunu bir daha çevirteenel.. oy e an aşı ıyor 1

' ır a ım gu mak lazımdır. Haılbuki filen va- Hindistandaki İngilizler tara Şayanı h•yret :~rot>atlk dansörler !erde, vapurlardı, ırealerJ 
lemi!J, tabl1~ Ufak gene çevirt- meseler. ziyet tamamile tersinedir. Ya- fından işletilen fabrikaların bu MAUD AND CHARLEY bu çekleri en kiıçük ıeJi11 
niş .. Pek ıu; zaman sonra setre . ni umumi kitabet başta geliyor. boykottan ne kadar müteessir İçin nakit maka mm l ı j(Jlı 
1 rtık bitmiı, uşak ta efendiyi Bahsetmışler. · Sonra meclis, hey' eti umumiye- oldukları şundan anlaşılıyor ki, BUyOk danslar eJlenceEI ylıkla istimal edahi!ir;İil ,~ 
·akalamIIJ dem.it ki: İki arkadaş Kadıköy vapurun. de hiçten ibarettir. Cemiyeti boykotun ref'i için Hintlilerle •••••••••••• ~~ •••••••••••• Travellerl çekleri Jıakı., 

_ Beyim sana blr bihnece dan çıkarken bahsetmişler... 1 Akvam teşkil edildiği zaman bu müzakereye girmişler. Hintlile- •"""'"'"""""""""'""'"~ ~ııııııııııııııı111:11ıııııı111ııııııl l 
~öyliyeceğlm, bakalun bulablle- Köprü üstünde polise rasge-; nu t:ıgilizler takdir etmiş ola- rin dermeyan . ettikleri şartlar, s=:_s=:llllllllllllllAlllllllNllllll!Alllll!llD1llolllllllllllllllul 11111 11111 11111

5!:_-.=== sahibinden başka kinı~9~jl 
cck misin?. linir ı:rn• ge~~ez m1~. . 1 caklardır ki katibi umum~nin Hiı;_t milliye:t~erv~.rliğinin ~~t~- .. kulnaamayacağı lıır ~e 1 

"Bir döner, btr daha dön.er, İkiden bın rasgelırur,, de- - ı Sir Eric Drummond olacagını sadı gayelerını gostermesı ıtı- teı Iİp ve ıh la~ edılıoıştıı. 
oir daha dönm~. nedir bili,,. miş, öteki aksini iddia etmiş .. cemiyet misakına yazdırın şiar- barile dikkate şayandır. Hintli- :: :: 

Efendi dUşünmtiş tasınmış, Çıkmışlar ve bunlardan biri balı 1 dır. Misak, siyasi bir teşkilatın ler, bu fabrikaların sermayesi :: SIGOR TA ŞIR K Er 1 :: 
değirmen demiş olmamış, dolan si kazanmış .. Hangisi. ?. Çok kanunu esasisi vaziyetinde ol- yüzde yetmiş beş Hintli olması-.§~ 5~ .. 
elemiş olmamış ve nihayet iti- düşünmeyin. Rasgelinmez diye- 1 duğuna göre, kanunu esaside fi- m, meclisi idare azalarının üç-· :: !:: 
rafı aczedince uaşk: ni.. Kadıköy isk<''esinden Sirke lanın katibi umum! olacağının te ikisinin de Hintlilerden inti- :: Türkiye iş Bankası tarafından teşkll edllmlştlr :: 

- Beyı'm, benim ce_ ket! Ar- ciye kadar bir tek 11olis.e rasgel- ! yazıldığı hiç bir zaman ,~örül- hap edilmesini talep etmişler- _:_: Yangın - linyat - Neklly~ - Kaza • Otomobll - mt1•uııyotl 55 
İ n.aliye Slgortalımnı kab:ıl eder. •• 

tık dönecek hali kalmadı.. memisler.. mi.is şey deD-ildir. Cemiyet misa dir. stiklalini kazanmış bir mil,:: . . :: 
ı · · · · ' " ı k" · l · d "k d' · · b . :: 1.dreş: 4 lincU \'akıl hn~ ısta~' ıı :: Allah vere de bu fırka cere- şte hakıkatlerden ıstıfade et kının on doktızııncıı asır(~ ı .ım etın e ı tısa ı sıyase~ı un-

1 

:: . , :c 
yanları bizde bu siyasi setreler menin yolu.. paratorluk kanunu esasılerıne dan farklı olamazdı. :: Telefon. ıstanbul - 531 Tel~raf: imtiyaz :: 

F "'LEK b . . . l A .b. ·ı· A ş •ıııııııııııııt:ıı ı ııııı11 11111ııtııı 1ıııııı.. .tılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
ıeyda olmasına sebebiyet ver -~ enzemesı ıçm catı ı umumı ı- · · l a.ııııııııııııııııı11ııııııııı"ııııı ıı,.- ~ıııııııııuıııııııııııııııııııııııııı 

"Milliyle,, iJ. edebi romanı: 58 

Mal esarl 
Kundurasını beğenmez, dudak ' harın bir nevi <--~/.!sidir. 
büker, alay eder. Borcunu ö-1 Genç, güzel kadınlar, kızlar 
demek hiç adeti olmadığı halde onların kolunda gC?mekten 
daima da borç para bulabilir. duydukfiarı zevki, lezzeti, iftfüa 

Vapur, tramvay parasını ta· rı, bir namuslu fa/kir işçinin ya
samıf için sabah akşam kilomet nmda bulamazlar. 
relere~ ?'ol ?'ürüyen amele, bu Genç kızları, hayal hastası 
tufeylıyı daıma arabada, otomo genç evli kadınları, morfine, ko 
'>ilde görür. O, tramvay~?n nef kaine onlar aiıştırnilar, kumarı 
ret etler, otomobile de, luks ol- onlar öğretirler. Çünkü bu eu -
nayınca binmez. retle kendi morllnlerine, koka-
es, gürdür, bakrsları küstahtır. inlerine kavuşabilirler; çünkü 
"·kad;ı§lığı, se,diği menfaa _ bu 9llretle glindelik harçhkları 

t'rı derecesine göredir. Ba-ra, lo m çıkarırlar. 
~ntı:,ya, k<:ılH"eye davet ettiği Fakat bütün kusurları, günah 

,damlara, masrafı görclürtür. !arı, kibar, asil bir cazibe şek -
SJnki bu kendi mevcudiyetinin, linde görünür. 
refakatinin verdiiii şerefin, ifti- Barlarda, kara sintider gibi 

m:ı.3adan masaya konarak saba] n~ göz yu:nuve~·11esi saycsindelrenecek. f ecli~i sebepsiz değilmiş ... ·Bu 
hı c.Jc. er. Para vermt·k şöyle gül gibi geçiniyorlardı. - Turnuva yaparsak, teşviık saygısı~, şımarık küçük Bey, 
dursun, bazan tab3ğa b:rr.'cıla'1 1 Hürrem H<.ı' c'~ı. köşke gelin- ~çin çok mükemmel bir hamle ! en adi, en iptidai nezaket, terbi 
garson bahşışı da gayet üstada ceye kadar, Kamil Bey, Nev - olur. 
ne bir el çabukluğu ile onların res Vacide ehemmiyet vermi - Hürre:n Hal~kı, dudakları a -
cebine giriverıni5 bulu:ıur. yor, Rasih Nevresten de nefret rasrndan: 
Bu mütereddi tufeylller, her de ediyordu. L§ı1<in Hürrem Hak - - Evet, dedi. 

viırde, çalışmadan, namus kay- kı Beyin "Elegans,, ı onu tes- Kamil Bey, anlatıyordu: 
d:ndan azade, ferih fahur ya- hir etmiş, deı~1al zhbaplığı iler - Benim, hlr çok c-cnebi dost 
şarlar. !etmişti. ların:ı vardıır. Onları da davet 

Zengin kızları, onların son a- Kamil Bey, fikirlerini, müta eder;.z. . .. 
vı, son desteğidir. Eğer yaşları 'lealarmı söylediıkçe, Hürrem H~rre~ ~aıkkı bır ev. sahı~ı 
ve sıhhatleri müsait olursa, bir Hakkı Beyi düşünceıler alıyor - sı.fatıle sukut edemezdı, Uikı~ 
ikinci, bir üçüncü, hatta bir dör du. Bir mecliste, dört beş kişi bırden o ıkada~ bozulmuştu kı, 
düncü, bir beşinci izıdivaç ihti- ile beraberce oturulur, konuşu- cevap veremedı. 
mali 'Vardır. Bu, izdivaçlarda !urken Kamil Beyin, kofluğu Kamil Bey, sanki izzet ve ik
gençlik güzellik mevzuubahs çiğliği, cıv~lığı peık meydana ramla davet edilmiş gi·bidi, gö
değildu'.. En büyük rolü para oy çıkmıyor, göze çarpmıyordu. ğüs gere gere ila'Ve etti: 
nar. Fakat bazan gençlik, gü- Lakin böyle yaı'nız 'kalınca ıbü- - Tabii onlar da bizi klüple
zellik te, servet hizmetini gö- tün kalaylar dökülüyor, haki - rine, bahçelerine davet edeıiler. 
rUr. kat sırıtıyordu. Bu suretle rölasyon peyıda e -

O tufeyli Pasa zade, o müte- Kamil Bey, Hürrem Haldu deriz, değil mi Beyefendi? Kış 
reddi beyzade 'bu müsam-aılıası Beyden izahat almakla beraber üzeri olduğu için balolarda, kış 
m, "asrilik,, dİye, medeni'Yetln, akıl öğretmdkten de geri ka!mı eğleı:ıc~1erlnde, b~ rölasryonlar-
irfanm, terakkinin, namusk!r yordu: dan ıstıfade ederız. 
alnına, bir cerahat gibi kusar. - Turnuva yapmağı da dü • Hürrem Hakkı, artık hiç se -

Kamil Bey, bu cins tufeyliler şünüyor musunuz, Beyefendi? sini çıkarmıyorou, dinlemiyor -
dendi. Karısının servetini bitir Hürrem Hakkı, gıijlec...;..~i. fa du, başını eğmiş düşünüyordu: 
dtkten sonra nevmit olmamış. kat gülmeğe de utandı: - Rasih in yerden göğe ka -
tı ve genç kadının hafiflikleri· - Bir çoihımuz daha yeni öğ 1 dar hakkı varmış 1 Korta itiraz 

ye kaidelerini bile bilmiyor, bi
rinden ha.beri yok . . . Kendin -
de, başkalarını da'Vet edecdk bir 
haı.lc ta görüyor! 

Rasihe; arkadaslarını sordu -
ğum zaman, mtn.lılı manalı gül 
müştü. Şimdi anlıyorum ... NC'V
res Vacit, tıu sink, soğuk herif 
lerle ,ne yapacak? Ya ben, na -
sıl tahammül edeceğim? Bu cı 
vıkların kızları, kadınları da 
var. Galiba başnnıza, durup du
ruı:ık1tll bir dert, bir bell! aldı'k ! 
Geri dönmek te im~nsrız ..• 
Nevres, bu hayuhuy, bu gürültü 
içinde romanını yazalbilirse, çok 
hıayret ederim 1 
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- Rasih, bugün baban İstan-

bula inecek ... Ben bu tıenis par 
tilerinden pek bunaldım. Senin 
kır kaılweısine gidelim, bir az 
başımızı dinliyelim. 

Rasih Nevres, Amcasına; ne 
çabuk! der gibi baktı. Hürrem 
Halkkı, maıhçuptu: 

- Hiç bir !fey söyleme ... Bi 

Doktor 
HAFIZ CE\1Aı 
Cuııııdan maJ .fa gtinlerde I 

dt:n sonra saat l l . , 6 LI ~ 
bul 1 ivanvolunJı 1 IH 
lu hu::;u..;f k·ıhine:;inJ • 
kabul e ' r 
Telefon: lstanhul ~.l89 

~iyorum, hatamı geç aı1tı<I 
bugün pek sinirliyim. . ~c 

- Fakat davetlileriınıt .. ıiil' 
Hürrem Hakkı Bey. Y11

•0c· 
buruşturdu, bir seyi ~ılcl~ 
muş, koparacakmııı gibı 113 

!arını açtı, kapadı: fJ 
- Davetlilerimiz ,ıır· · iştell 

gi gün yok ki. • Ben bU 
çoktan pişman oldun'.. ılnet' 

Rasih Nevres, hiç su1' 
bozmuyordu: 

- Fakat gelecekler!· 
- Gelsinler!. 
- Ayıp olmaz mı!· ·ne 1' 
Hürrem Hakkı, yegenı 

yan baktı: . jkat1' 
- Fena zamanda ırıt 

yorsun, Rasih!. le g"ô". 
Rasih Nevres, hayre

1
t yre 

!erini açmıştı, lak~n ~u.~:ıı ,P. 
de gizlenemiyen bır ıztı 
sı da vardı: cıg 

- Ne intikamı amca eııe. 
Hürrem' Hakkı Bey._ ·el• 

arkasında kavusturdu, sı_;ı~ iı' • agp 
dımlarla odada dolaşın 

!adı: (Bilfll 



Cl ~lA 

Buster Kaeton (Malet) Bir kere daha 
, Meshur sinema artisti Buster dim ve küçilk arkadaşlarım bu 
Kaeton bir kaç gündenberi Paris ciddiyetimle oğlenirdi. Görliyor
t e<lir. Karısı Nathalie Talmag sunuz ki gülmemeğe devam edi
ıle beraber seyahat eden Buster yorum, şimdide bilyük gocuklar 
Kaeton dünyanın en sadeliği se- gülüyor. 
ven adam.dır. Bu adam gaztele- Bununla beraber Buster Kae
re beyanatta bulunarak kendisi ton çok şen bir adamdır, çok 
için yazı yazdmnaktan holan- gülüyor tebessüm etmesini de 
mamaktadır. Buster Kaeton çok biliyor. Bu «gülmeyen adam»m 

Dünyanın her .tarafında ~üş-, lerl ihlal ve ihmale sevketmes· 
terek mcnfaatlerı olanlar daıma den korkulur. Onun içindir 
aralarında bir klüp bir cemiyet bizim film ve sinemalarım 

•lhaııd ~irleşme yapmışlardır. aralarında bir birlik yapmaları 
Dünya aınemacıları da bu kanu- bir kere daha hatırlatıyoruz. 
nun haricinde kalmamıştır. 
Her yerde her şehirde sinemacı
ların ya bir birliiklerii veya klü~ 

çalışkan bir adamdır. So? ~a- konuşuşu çok şendi!'. 1 
manlarında «ileri hucum>11srrun- - SiSnema Sinema!Bana her 
deki harp filmini bitrdikten son- kes sinemadan bahsediyor. Biri
m istirahat etmek için izin almış ne rasgeldimmi hemen soruyor: 
va 1918 senesindenberi gömııedi Sesli film hakkında ne düşilnü-
ği Parise gitmitiri. . . . yorsunuz? .. 

1918 senesinde Parıs~ _g~tt~ğil -. Affedersınız ben do ayru 
.::ı.ınan istasyonda kendısım kım, şeyı soracaktım. 

!eri vardır: 
Önümüzdeki mevsim sinema 

ve flhn işinde çalışanlar için 
sert bir cidal mevıimi olacağına 
fÜphe edilemez. geçen senenin 
Uç soııli salonuna mukabil bu 
m~ııimde altı sesli salonumuz 
olacak. Bu çokluk sinemalara re 
kabet hissll• müşterek menfaat-

Ayrı ayrı her birile görüştüğ 
müz alakadarlar bu bedihi !üz 
mu tastikte daima benimle b 
raber olmuşlardır. Lakin bu a 
zumun tatbikat sahasına çıkın 
sına mani olan şey nedir? On 
bilmiyoruz ve cidden mera 
ediyoruz ... Film ve sinema m" 
dürlerinin bize bu husustaki fi 
kirlerini bildirmeleri pek fayda 
olacaktır. 

~! ı er karsrlamamıştı. O zamar Buster Kaeton güldü: .... _, ........... " ............. -......... ,,,_,,,,,.,_._ ____ .. ___ ,, ...... . 

• 

· -Sinema, sin.emayı severim. Küçük ainema haberleri ı 
Ben Lyon, Warner Brothers 

le be~ ııeneHk bir mukavele 
1 

imzalamı~tır. Ben Lyon birkaç 1 
hafta evvel Bebe Danielı ile 
evlenml§tir. Kendisi için bu bet 
ııenelik mukaveleden daha iyi 
bir düğün hediyesi olamaz. 

• 

-::;:;..;:> -------i!__,: -

.)n ilç senedenberi film çeviri-
' yorum. Sinemayı sevmeseydim 

stüdyolardan kaçardım. Eski
den tiyatroda oynardım. Sahne 
den kaçtım. Çünkü ben hareke
ti severim ve sinema hareket
tir. Fakat 13 senedir Hollywo
od o kadar değişti ki orası bey
nelmilel bir şehir oldu. Bu bey
nelmilel şehirde Fransızlar var, 
" .fransızlann bir konuşuşları 
\, ar. • 

:inema gibi. 
Hayır! Sinema gibi değil, 

hıh'· doğrusu bugünkü sinema 
gibi değil. Sinema makinesinin 
önünde çok söylemek iyi değil- i 

dir. 
Mesela makinenin önünde bir 

bardak porto şarabı içiyorum, 
ne igtiğimt söylemem doğru de
ğildir; çünkü evvela içki yasak 
olduiu için zabıta gelir; sonra 
seyirciler bana geveze derler. 

- ÖyJe ise mühim şeyleri 
•söylemeli. 
ı - Evot pek mühim olan söz-
leri. Beni bir doktor gibi konuş ıJOlen gözler: Nel/ Hami/ton 
tunıyorsunuz. Bir hastaya re- ''''''''''''''''''"'''''' ,,,....._.,,,,,, ............. ..,....,, '''''''"'''''''''''' ,,,,,,,,,,, .... 

Oibııon, Sally eylerslıı ovlen 
mi§tlr. Sally esmer ve çok gü
zel bir artisttir. Düğünferi 
pek pulak olmuştur. 

Duğlaaın yeni filmi 

Douglas Fairbank& yakında 
"Reaching for the moon,, ismin 
de bir fflm çevinneğe ba§lıya- , 
caktır. Bu filmde Douglaala 
beraber l'.:a Bebe Daniela, ya~ 
but Joan Benett oynıyacaktır. 
Fakat Bebe Daniel11 çok para 
tstemektedir. 

Mary Picfort oynamıyor 

Mary Piskfort bu sene N ev
y ork tiyatrosunda oynaması i
çin yapılan teklifi reddetmiı
tir. 

George Bancroft Para
mountla barıştı 

J·im veriyorum zannedecekler. birtakım sözler söy~meıini is-ıİlk f!lmtm İngilizce "trencsy,.ıdak konyağa batmrken: 
temem d' tk· · · b . • • d.ğ. Parasını azlığından dolayı 

Çok söylemeyelim. . ır. ıncı~ ~ yenı bıtır ı ı~ - Malek bahriyeli filmini oy Paramountla bir zamandanberi 
Buster Kaeton sözlü sinema- Bu usul sözlü sinemanın ölü- ~~.ha~~~c fılmı. Merak _etmeyın narken bundan acaip ilarlar gör 

Ü Ü 1 ~~" s d ~ arası açılmış olan George Ban-
''Doris flıl,,j' tıwuye hazırlanırkrıı dan şikayetridir. Stüdyoda sü- müne sebep olur. Bundan sonra çw:ı~us o mıya.......,. ınema a düm·, dedi. ~ 1 1 1 1 k croft tekrar bu kumpanyaya av 

Buster Kaeton hududa sevkedi- kfu etmek mecburiyeti onunca sinema gitgide mil.ıileşecek ya- ngı ı~ce sp~nyo ca ~nuşaca- -------------ı det etmiştir. 
• len Amerikan ordusunda onba- nmı sıkmakıtadır. Bu sükuti bir but oı:ıtadan kalkacaktır. Bu mil ğım dıye berlıç mektebıne ben- William Powel 

şı idi. Meshur artist bu eski batı adam için garip görünür. lileşme film ihracatına mani de zedim. d .1 memnun Universal film yapacak 
ratı unutmamış. Karısı, ve Met- Birdenbire Büster Kaeton de- ğildir, memleketleri yekdiğeri- Bü&ter Kaeton hem konuşu- eğı Universal film bu sene 50 
rogoldü ·n Fransa mümessili ğişti. Geniş bir sedirin üırtünde ne tamtrr. ~~sa~z film Cemiyeti yor hem de parmaklığın üstün- Elyevm Ronald Colman'Ja filme sarfedecegi para ile 20 
M.Bıyrle beraber bir otomobile karısının yanında oturuyor yü- Akv.a~ ~1~1 • bır şey olmuştu. de cambazlık yapıyor. Karısı da beraber Londrada bulunan Wil- film çevirmege karar vermiş-
binerek hudutta harp ettiği yer- zünün hiç bir çizgisi oynamıyor Bu ıyı ~ .ıdı? Herkes ~vvela resmini ç.ekiyordu. liam Powel Paramounttan al- tir. 

Lon Çanty, bu maruf Amtrlkalı 

sintma akt(lrf/ 26 atuslosla 
ltfat rlmişlir. 

film çevirmek için İspanyolcı 
öğrenmeğe başlamıştır. Bı 
mecburiyet dolayısile Lon Ch: 
ney sessiz filmi aramaktadır. 

d 
.. 
1
.. k d du. Bu .tuhaf adam böyle bir an kendi dılını konuşmalı. Bır çok İnsanın bağıracağı geliyor. dıg- ı paranın az oldug'undan ba- D l 

leri gezmiş \'e ora a o u ar a .aş 1• b·ı· ·ı· oug as grev yapıyor içinde çehresini değiştirebili- ısan ı ıyorsa ne a a. Fakat o gayet sakin ve rahat. hisle son filmlerinde muvaffak Yapılacak fı"lmler 
!~r·nın mezarını ziyaret etmış- yor. Buı:tter Kaetonla karısının be Karısı da korkuyor. Oradan in- olduğu için bir zam istemekte- Douglas: "Yaşasın grev, ar-
ır Filmlerinde hiç mütessir ol- _ Ben fotoğrafçrlardan kor- ni kabul etıtikleri odaya pence- Be diye dört gözle bekliyor. Büs dir. tık film yapmıyacagım 1., de- 1910 senesinde Hollywood'-

k Bı'r fotoğraf mak"ı · reden güne~ vuruyordu. Kaeton ter Kaeton devam ediyordu: miştir. un 19996 ahalisi vardı. Son sta 
nıayan hiç gülmeyen ~oğuk kan- arım. nesı • Billie Dow boşanıyor 
it Buster Kaeton lıakıkatte ga- karşısında gülmek veya tebes- balkona çıktı --dokuzuncu kat - Eyfel kulesine bakın. 1g1s Bu haberi veren gazete Ma tistiklere nazaran bu ıehrln bu-
Yet hassas bir adamdır. Bütün süm etmek iırtemem. ta oturuyonlardı- fakat benim senesinde ta tepesine çıkmış- Billie Dow, kocası, vaziisah ry Pickfordun da 12 sene ev- günkü nüfusu 153.294 tür. 
hayatını karısı ve oturduğu ote- Muhavere ciddi bir safhaya gibi yerde duracağına ball«>n tım. ne İrwan Willattan aynlacaktır. vel tesis ettiği United artists Amerika Reisicümhwıı Ho 
lin salonunu büyük resımlerle girmişti. Sinemanın atisi mev- parmaklrğRllll üstüne çıktı. Be- Oradan aşağı inerken parma- Billie Dow milyoner Howard müessesesinden çekileceğini over Paramount'un ~thur mi 
tezyin ettiği iki ~ocuğu?a h~s- zuu bahisti. Hangi ati! nim başım dönüyordu. Fakat o ğını demire taktı, kanamağa Hugues tarafından imal ettiri- bildiriyor. dürü Adolph Zukoru kabul et 
retmiştir. Çok iyi kalplı bu aıle - Ben, diyordu, tek kalmak salonun ortasında duruyormuş başladı. Karısına: len "Helis Augels,, ismindeki Maamafih bu .ha.her henüz miştir. 

k
. isterim. Çehrem gibi sesim de gibi eoğuk kanlılıkla devam et- _ Aman p•...,.,ağnna biraz i- filmde bir rol alacaktır. Billie tahakkuk etmemıştıı;,, Ad ı h z k R · babası diyor -ı: • ,.. ••· , . o P u or eı•iolimhu-

-Fakat böyle soğuk durmam benimdir. Benim yerime .sine- tı: Iaç diye bağııdı. İlaç geldi. Büs Dow un Howard Hugues ıle ev * * * ra filmcilik aanayiinin atlııi ha'k 

1
• ım Ben çocukken hiç gülmez mada başkasının, anlamadığım - Ben sesli film çevirdim. ter Kaeton parmağını bir bar-1 lenmesi de çok muhtemeldir. Lon Chaney yeni bir sesli kında izahat vennlıdr. 
-~~.: ••• ...: ........................ ~ ..................................... r .. ··········~-~~·~···~·~~~~·j······ .... ···i················ ................................................... . 

Stun! y Smilh sporcu kılığında 

Defterdarlığın , hususi istilı- makla beraber bir kanunun yan
lAk vergisi kanununu parmağı- - lış tefsir ve tatbiki yü2iiııdeı1 bir 
na dolayarak sinemalara beda· kısım ticaretin böyle zorluklara 
va girenler için sinema müdür- sevkini şayanı kayıt buluruz. 
leri aleyhine zabıtlar yaptırrhdı Haklarında zabıt yapılanların 
ğmı bundan evvel yazmıştık. ela azim ekseriyetini resmi me
Son günlerde hu zabıtlar biıikip nnırlar ve bir kısmını da sinema 
mahkemeye verilmiş ve sinema- cılarııı kendi aileleri efradı teş
crlar sorguya ç kilmiştir. kil ettiğini söylersek bu zabıtla-

Almacak neticenin, sinemacı rın akibeti ne olacağını kolaylık 
ların beraeti olacağına emin ol· la tahmin kabil olur. 

Şarlo bilmiyerek para 

kazandı 
Western electric ne 

kazandi? 

Meşhur komik Şarlonun ba- We tem Electnc sesli film 
oma son zamanlarda gayet tu- makineleri şirketi 1928 senesin 
haf bir vak'a gelmiştir de 500,000,000 dolar kar etmiş-

Bir gün Şarlonun katil:ıi al· ti. 1929 sen~sınde 688 milyon 
dığ iki mektuba ne cevap ve kiiretmişti r. 
r il eceği n i kendi si ıı den so rm u ~ ...ı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!l!!!ll! 
tıır. 1 . 

Bi . . k . .. .. ı' dedıp 1000 dolar iane gönder-
rıncı me tup bır kurkçu- · · ·· . . 

den geliyordu. Bu adam Şarlo ıııcsını soylemıştır. 
dan biraz sermaye istiyor ve bu Fakat kiitbi ı:evapları gönde 
yüzden ~ok menfeat vadedi- rirken zarflarını yanlış koymuş 
y~rdu. Ş:ır:lonun böyle teşeb- - , ve bu suretle 1000 dolar kii•kçu 
buslere gın~~ek.adetı olmadı- nıın elin.: gitmiştir. 
ğından katıbıne cevabı ret yaz 
nıasını söylemistir. 1 Son zamanlarda Şarlo kürk-

İkinci mekt~p bır cemiyeti l; Aden hararetlı lı!r tcşekkü
hayriyeden geliyor ve Şarlo·. mektubu ile beraber ilk taksit 
dan fakirler menfeatine verile .ılarak 14.700 dol:ır alnıı tır. 
cek bir müsamerede oynaması Şarlo ··mru·· d ·ık ı r ı · c1·1· d o n e ı c e a o a-
rıca e ı ıyor u. k ı ·ı d k. ı b" · • . . ı a - ıı me en - ar ı ır ı~ 

Şarlo katıbıne, bunu da red· yaptı-'ım söylr.rrııştir. 

• 
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Cevdet Kerim B. in beyanatı Yeni fırka Askeri terfiler 
__.... ..•. ..--.-

(Başı Birinci sahifede) BB§ı ı inci sayfada 
( Başı. Birinci sahifede ) rum ki biz bundan c:idden mü- Meb'us Boyler Yalovada Gui ah N f Ahm D · 

uen milli, vatani bir kitaptır. teessiriz. Bunu bugiine kadar ki Hz. ile göriipnü§ler yeni fırka- r man a.ız, . et .ervıt, 
Ttirk tarihinin seyrini ve dün- hattı hareketimiz de &östermiş- ya girdiklerini beya~ etmitler- Aphmet NFac~, ~~!ıh, Ali Fuat 
i:ü felaketleri takip etmiş ve za- tir. Fakat maalesef bu vaziyet dir. aşalar en~Uge: fırka kuman
man zaman onlara fikrini çevir hasıl olmuttur. Ve • !maktadır. Senih B. B ~ rsa teşkilatını i- danlarından Fevzı İ~zet, J:iakkı 
mektc olan hiç bir. şuurlu vatan Eslıabı kehf uzun zaman s.onra darc etmek üzre bu ün !:!ursaya ~urat, .Mustafa Gali~>, Ali .Ga
·laş tasavvur edılemoz ki bu ma~~raaı~da u:ı:'andığı. vakıt ah haraket edecektir. ~efik İsmail Hp, .Mümtaz., A~ Riza, Burtıa 
umrlelerdcn ayrılsın. Bugiln ı vah alemı tctkık etmışler. U- B. fstanbulda vilayet ocağında neddın Boyler l\lırllvalığa, M?-
Cümhuriyct Halk fırkası adını yumağa hatladıkları illem.le u- , çalışacaktır. Galip B. öniimüz- sa .Kaznn, Fuat, ~chmet Nun, 
ta;ıyan fırkamız memleketi! yandıkları ~~em arasındakı fark deki hafta sonunda teşkilat yap Alı ~uzaffer, Alı Kemal Bey
yıkmak, istiklali milliyi mah- onlara yenı aleme uyamayacak mak üzre Niğdoye gidecolrtir. ler Lı"'.alıia, .bay'tar kaymaka
vetmek iıtiyen düşmanlarınl ları.nı anlatarak tekrar mağara Nuri B. yarın şehrimize döne- nu Sabi~ B. mıralaylıf~, Mus~a
karşısında müdafaai hukuk teş- lannda uykularına döndürmüş- cektir. fa Pevzı (Kozan), Emin (Edır-
1.ilatı namile taazzuv etmig kuv tür. 1 Fethi Beyin İımire ne vakit ne), Bahaedd!n (Şehzade~), 
;etini büyük reisi le büyük mille , Millet aradaki farkı haraket edeceği henüz malfim ~ehrı:ct Fehn (BeylerbeJ:'l), A-
:::nden alarak yiırümekte bulun deiildir. ıı. Galip (Konya), Hüseyın. Av-
mu~ bir te~ekküldilr. Bilirsiniz anladı Sabık temyiz azasından ve nı (Boyabat)• Halit (Ü skilp) • 
lci bu teşkilat vatanı kurtardı. Balkan harbile başlıyan ve icra dairesi reisi Refik B. ken- İbrahim (Bajdat), Adil, Meh-

Yeni ne,rt11at 
TÜRK SPOR 

OUn çıkan 48 inci sayıııada 
180 kiloluk pılılivan olan Filiz 
PCurullaltıo Avrupadakl garcşlcrl 
Federasyonlar rllesa11ndan Efref 
Şefik, Ahmet, Sadullah Beylerin 
ıııalıalcterl, Fenerli AIAattln 
Beyin hay•tı. 

Türkspor mcmlcketln güze~ cınlı 
Spor YJ. gençhk nı(cniua~ıdır 

-1-~ 
Elif Naci Beyin 

Resim sergisi 
Genç rHaamlarımızdan 

Bllf Naci Bey Gnzel aanatlar 
blrlltıade yalnız kendi eser 
!erinden mürekkep bir resim 
11rrıaı •ı;ıyor. SerrJ ey)(lllln 
yalnız 1 laci, 2 ncl, a Uncu, 
dllrdUnoll günleri umuma Millctin muasır haklarını Lo- iıtiklil harbi sonuna kadar fa- i disine mühim bir iş tevdi edil- met Necmeddin, Mustafa Nec

ıan sulhnamesile teyit etti. / sılasız devam eden bir mücadc- • melı: için Fethi B. tarafından s. det (Diyarbekir), Mehmet Nu-
Ondan sonra içtimai inkılap le hayatından uyanan millet sü- C. Fırkasına davet olunmuttur. ri (KorkOk), Selim (Manaıı'tır), aqıktır. 

hareketine geçerek ~m~e.keti 1 künete erdiği gün ayni suretle İstanbul vilayet merkez oca- Mehmet (Karagilmrlik), İsmail r;.;;1~:-;;;;;.;-·ı 
tı-7 aeırdrr sarsan akım ıtııyat-ı bıraktığı günle bulduğu gün ara ğı azaları tesbit edilmiştir. Vi- Hakkı (KorkOk), İlnıall Hakkı ·~-~J;;__:::;;;;;;;;;;;;;;;;;.:.,ı 
lan ve teşkilatı ~zeber ede- ı sın~aki fa:ka ~aktı. Kendisini Hiy.ı ocağı 7 azadan mürekkepj ('Çongelköyü), Mehmet rıkkr 
rck mu~sır me.denıyet yol'll~u yenı Alemın kaıde ve zanıretle-jolacaktır. Ş~rimizdeki kazaı (Tophane), Ktmil Sait (Van), 
t~ttu. B!z eııenle duran.,,. yil- ! rine uydurmaktan başka çare o_oak merkezleri de yarından i- Ali Galip (Yeşilköy), İlfendi-

Galataıaray Lisesi 
Müdürlillünden: 

ruyen bır tefkllttı&. ·kalmadığını anladı. Yeni fırka tıbarcn faaliyete ba,layacaklar- yar (Eyip), Şemseddin (Fatih) 
Gayemiz memleketi Türk milletini eshabı kehf gibi dır. Hamdi Ali (İstanbul), İmıall Mezuniyet imtihanlarını ve kı-

iatiunar deiil bırakmak istiyorsa aldanıyor. . 1'.'ırkanın dahi~i niz~n~e- . Fehmi (Edime), Ömer (Kütah yillerln ıecdldlne ı Eyltılde terfii 
Cü h . H lk F k Biz tarih yapan bir nesliz. Gün sı vıliyetçe taadık edıldıktonlya), Ahmet Ktzun (Edime), sınıf lmılbanlarını EylU!Un Yirmi· 

?1 _~>;9~.......,a ırllla~ın geçirmek hadendiş olınak bize 
1
sonra bu teşkilatla muvazzaf !Ali Naci (Manastır), Nuri (To- sindı bı,ıınılacafı ve tedrisata ba,-

ıayesı uıaıue.wTI Vt m etı ıa- . . . tın · · 1 · ed'l kti · p· · · . ~l d . ,_ ı&nat edıleme:r. Bır kumandanjzeva ısım en ner ı ece r. kat), Anf ( ılıbe), Şevki {Ak- lınmuının l Teşrinlevvılı kaldı ... 
tıımar , onıı tilE' ve 10ıı- . . . . Ald - lQ .. ' b' 
kanç bir ka i.le ayık oldufu tasavvur eder mısınız kı esnayı! ıg1?.1ıı: ma "?a.ta g~relblyrk),Oaman Nuri(Şehremini) 
1 1 

.. .. kti y . muharebede düşman karqeında Beylerbegı ve havalısı tcşkıll~ Beyler binbaAılığa Süvari yla- SEYRISEFA)N 
<ema e yunrtme r. eru mu- 7 ·ına sab k H k t t · ' 

anzlarm muahaııtl.ttioi ylo or~uau efradına ve zabitanına· ' . . 1 arc e gaze eaı sa- başılanndan hmet KAzım (Di- 1-------------• 
hulasa edebtılrla, Aaırbk i~al daııı:a mu_vaff~~ olamayacağını\ h~plerı.nd~n ;1"ahrt Kemal B. ta- yarbekir), Hüııcııyin (Kırklareli) Merkez Acente; Gılaıı köprü 
lerin ikmlltini yalnu bu ne&lc tclkın etınn. Boyle bir ordudan, yınBeiid~~mışhtır. l'd . . Ruim (Zile), Tahsin (Sclinik) 8&fında; Beyoğlu 2862 Şube 
yüklemek dofru defildir. Bilir zafer beklenir mi? Bizim gibi d tün ko 12~v~.1 • c ıı~~ıy~ ka- Mehmet RüŞtU (Bağdat), topçu acenıeıi; Sirkeci' de Mühürdar 
siniz iri hubi uırıumtde fark cop istiklil harbinden sonra her ıc-ı• ~r ~n~.a B 

1 
1~ ye~~ ır ay~ yilııbaıılamıdan Mustafa( Cihan zade hını ıhındL Teltfon ise. 

!.esinde yamn milyona yflkm yi hatta istikbali bile hazırla- gkırmd ışd ır. unb. ark an tdanehsı. gir, Ferit {İzmlrfkKAmil (Van) 
2740 

.. k ,.... · · d 1 . a m ır, ve ır ısrrunın a ı- C v.at~lk~~f11.1Hdu. Bunlar aefe ma me .. vuny~ın ~ o an hır . ristiyan olduğu söylenmekte- evdet (Van), hza: (Trab- - Mudanya postası 
rın ı a~~erınde Ulu lntla ve millete blinycsındekı kabiliyet- 1 dir zon), Muetafa Namıı (Erzu- -
sahil iıilelelerinden rota vuru- !eri inktr ederek mücadelesin- , .Fahri Kemal B. dün Fothi rum), İamail (Erzincan?, KA: Mudanya'ya badema Cuma 
lan kahramanlard~r .iri aylar aon de muvaffak olamayacağı telki 1 Beyle bir milddet görüşmilttür. mil (Samsun), İ~l Sabn pazar, çarşamba günleri posta 
!~ anc~k ~endllerıru hııduda •1:1- ninde bir vatandaşın, hele bir Bu husus mektum tutulmakta- (Trablusg~rp), hava yiizbapla- yapılacak ve saat 9 da kaJ. 
ı;;e bıldıler. Ve blr daha hıç te9ekkülün bulunmasına ne de-' dır rmdan Celal, Aptullah (Van), kacaklnrdır. Bunlardan cuma, 

ihtiyaçları lAyildle ikmal o- nir?. · ., th' B di 1 Ataullah (Manaatır), Arif (Er- çarşamba postaları mudanva'-
Mlmıedi. Ve bunlar vesaiti har re 1 • ne yor· :rurum), Mehmet Muhıin (Ka- ' 
biyerıln tMirile del~. yaşama İntihabat meselesi Fethi B. bermutat dün de ga ıapçeşmesi) iatihklm yiizba§ı- ya kadar pazar postal! da 
ihtiyaçlarmm ~·oksu.dufundan 

1
. 'h '--

1 
. 

1
. ııetecileri kabul edemiyecefini larmdan Me~lfl't Erzurum) Ah gidi' ve dönü~ıinde Mudanya'ya 

aefalott• ticiuler. fntkı a..,.thmesel kesime gbe.ıı:ı- ı bildirmiş süallere tahrir! olarak met (Erzurum) Şaban (Kir- uğrnyarak Gcmli~c gidlip ge-
ceı ır ımıs a:nr ı arını ıtır- DU ı · t' i ' lecektı'ı· . .,. ___ .ı·f i · · . . . . . . 1 ~ cevap arı vermıt ır: 1 maııti), Feh:ni .(Rados), Fikri 

_.. .. cnuı er ı yaıetının mış gıbıdır. Muhtclıf vesılelcr- 1 - Evet okudum. Muhterem, (E ) s b · (K ki ı·) f · d • 1 · k im I rzunım , a n ır are ı , 
aı eaı he ııayrkı nı:emnun. a b ış ve :l'.a- arkada~ım bu hususta Nuri Be-, Zihni (Bcıtiktaş), Mehmet (Er-

Bugun" lrii Hüktlmot t ut no taı nazar ıca ı 700 bın yden cevap beklemektedir. Nu- ı ) nakl' ı·-b 1 - -va an lı. ilik b' . . zunım , ıye y ız aşı arın 

lzmir sür'at rostası 
(Gülcemal) yapuru 1 Eyllil 
pazartesi 14,JO <la Gala· 
ta rıhtımından Kalkarak Salı 

sabahı lzmır·e varacak ve çar 
şamba 14,30 da lzmirden kal 

karalı: per,embe sabahı gelir. 
Vapurda milkemmel bir 

ıvlatlannm blr daha böyle bir ıı. ır şeh.ırde ye.ı:ıı fı.r~ara,ri B. Yalovadan geldikten son-' dan Hamit Ag8.h (İı;tanbul), 
!elaketle karfllaşma•ma vesile dahıl olmu~ bırkaç yuz kışının ra hakkında çıkan yalan beya-! Ahmet Hikmet {İstanbul) Bey 
bırakamazdı. Üç defadır teker- ~oplanması m~vz.uu. bahscdi~mc natı de_rhal ve resmen tekzip e-ı'ıcr binbaşılığa terfi etmişlerdir. 
rür eden büyük tcrk ıayanları g.e değme~. '!3•z :~tı~ap ne~ıce- dccektır. Mahmut B. bu husus- Necati (Üııkildar), Nazun (Si
gene fimendifenblik yiminden ı;ınden emını.ır. Çunku tarıhçe ta haklıdır. nop), Mustafa (Metroviçe), 
her ~ef~Jllda ha.ırar krt'alanruıı y~k~rdanberi hulasa ettiğim, . Sıva.s me~'usu Re~zi Beyin Mehmet (Diyarbekir), Zlya 
nakhnc ımkin olaıadığından büyük halbklrın kurduğu fır- şımendıfer sıyasetlmız hakkın- (Servi) İsmail Mehmet (Res-
maha111 ıcforberliklerle millete kanın halkin kendi fırkası oldu-ı daki makalesi ise cevap verme- ne) Aptülhadi (İstanbul) Ah- orkestra ve cazhant mevcut· 
milyOlll.arla liraya mal olmak- &u kanaatindeyiz. Başka tilrlil ğe değmez. Nihayet bir maka- me; (Babaeski), Hüseyin (Kı- ilııiıitullr. _________ .. 

tadır. Sin:endif~r h~ttının bedi- dütünme~ mmetimiz~ incitir ledlr:. . . . zarılık), Mehmet Arif (İstan- -
hf.~ dıtcr bir l\i%um ve fe- zannederım. Temennı ederim Cumhurıyet gıu:etesı bır re- bul) Mehmet Zeki Necmettin SOÇETA ITALYANA 
vaıdıni ayrıca zikre ihtiyaç yok selamet ve hakikat yo ı.im neşrederek S. C. Fırkası bi- Me~et Nüzhet Mdunet Asını Dı SERVıST MARITTIMI 
tur. Di~eri; Har.bi umumi mü- !undan ayrılan Serbest Fır ı na~l1'1:a sar~klı bi'. efendinin .~i~- (İstanbul), Diş 

0

hekimi Ali Şa- iT ALYA va-
tare~ııle ~u mı ilet senelerce lıta kıııa zamanda ayrıldığı diğinı taııvır etmış ve altına bı; ban (Bursa), Baytar Ziyaett-
~~gd!gı müdafaa . ~alzeme~ini yola döner ve memLekctte-za- s~rıklı .ef: fırkadan çıkarken' tin (Üsküdar), Hüseyin Rifat vapuru~ eylill 

amilon kay?etmııtı. Geride ran yok dar kadro ile de olsa- cumleeını koymuştur. (İstanbul), Ahmet Mazhar (Ge !ah p:anli (~lt-
k~lan ~-kazıl~ ~e bettr '."klırun nezih ve karşı bir taazauv kalır. Evvela şuraı;·nı kat'iyyen tas libolu),Mehınet Akif (İstanbul) mar J.evant 
~~~a 1~~0 .büyilk zaferı ;:aptı. Geyveli} C H p k rih edelim ki fırkamıza böyle İsmail Hakkı (Selanik), Taced- Ekspres) 

0
-

k 
1 

ımd tı bu auretle ~lı ~ er · d k. ır asına bir ef. ne girmit ne 'de çıkmıı- din (Fathi) 'Beyler binbaşılığa !arak ( Pire, 
ahlıı:::-. ~lllWl• her hangı bır aa ı tır. Saniyen maltlmdur ki mev- terfi etmişlerdir. Napoli, :'l<lar~llyı 

U ıçtn .. tmı olduğu mer- t k 'b' k b B' • rf' be lh ed d Geyve kazaıı halkının yüı:de cu anun mucı ınce sarı u- ınbaşı!ıga te ı eden leva- - gidecektir. 
ve Cenova) ya 

tt~teybugo ~ark~tmH"kefi:_~:aınazdıb BekecnKıin Serıbest Cilmhuriyot gün diyanet işleri müdiriyetine 1 zını yüzbaşıları: 
y un u u ....... ın u b t · h · .. · ı ı · A 'k · 

11
-le .. m .. ledi;ç idd' _ _,.

1 
Fırkasına gfrmeğe mütemayil mer u ımam, atıp, muezmn g Cemıl ( tı valde), Nacı 

- r- •ı ıa ...,ı en ve - . . bi m mt 1 h d M lı S · •--s '"-·'- .. . oldugu ımzaları gavrı ma!Qm, e ır ara mun asır ır. e (Boırkır), Mc met alım (Bo- -
maaac...,. ........... suz gostorııen ' 1 1 · k 'b' · · (S' · · h k şahıslar tarafından gazetelere mur ar ıse aııun mucı mce sı- lu), Halım Tıırırnt ıltvn), Yu 
· are .et·· . . . . yazılan telgraf havadisi olarak ıyaei fırkaya men~up olamaz!~~ suf Ziya (Kara l hmet), Ahmet 

Şimendifer a&yaaetını ,__ı.L c·d 1. 'l)'d 8 .. "k , ve fırkamız kanunun emrettıgı Cevdet (Girit), Ali Ratip (Yan _._kim OK\MIUA. ı a ı mı ı e uyu b 1 .. k d' . . . b' d" 
ancaa ler tenkit Gazinin tetkil etmiş olduğu mü;. u.uıau u e~ ~sı ıçın ır ustur bolu), Hüseyin (Pirzerin), Ta-

- .J _L!1• 1 ıttıhaz etmı•tır h' (M' si ) Abd"!' · eueuuır. dafaai hııkıık cemiyetinde bera y • ır ımar nan ' u azız 
Bö le bic . . . 1 Fırkamızın makaadı başka (H ) Mehm N f (V ) 

Türk y ·11 . ~uahadHyı ancak her çak"~ııan ~1:1 ~eyve!~ler . hür ve serbest memleketlerde Al' ınRı.s • (M ett )a Öız an(S ' 
mı etuUn saa et ve Mt- mez w cemıyetuı Cumhurıyet ld , .. T' . . . . . 1 ı ıza anaa ır , mcr ı-

vetiJe hiç alikaaı olmıyan fert- Halk Fırkası şekline inkılibın- ~ ~u gıbı. ıırk ~~~~·~tın;:ı ~ç~n · vas), Yuswf Ziya (Hırkaişcrlf) 
ler ve taazauvlar yapabilir. Cüm dan sonra da Büyük Gaziye ve e 1anarııyne· ' 0 u .~heci. sızın' Aptullah (Servi), Ahmet (A
hııri t H lk F k htlt . . namua u ıtere ı tecru ı ve 1 Q ) M h K' ·ı (V ) 

tı.ye ka 7-8ır aııd".e h u- ~un Reısı bulunduğu Cümhu- temkinli, mütekabilen biri birini 11 ca.re • et m(Se.t a)mAı d'l an(E , 
me anca soıte ır at ne- rıyet Halk Fırkasına ayni mer ti k b ed 'k 'f k Halım Ruh ıva11 , ı -
den Erzwııma ulaftınlmadı? butiyetlerini muhafaza etmek- m ra a e ~~ 1 ~.1r. ~ın yanlclirnc). İsmail Agah (Kartal), 
Şu, Mı ihtiyq niçin ılııik bira- tedirler. Ekııeriyeti azfmeai yanak yaşbuaya · .e1 ce·"ıınbı .~sı;_ıat et- ı Mehmet Nuri (Manastır). 
kıldı? Dl 

1 
muaha edil bilir .. . me ve vesı e ı e utun me- . 

Ak 
. lddiy .. ~, . e · Cümhurı:rot Halk Fırkası men- deni milletlere de Türk milleti- Binbaşılığa terfı eden harita 

sı ayanı ....... r bılmem. bu l:a G 1·1 · hd · · · .. İstikWI llmi · lbıl IU 0 n eyve. ı erı m~ ut nın, kelımenın tam manasile yuzba,ıan: 
mek prti:"ı,..,; ec:~ •=- ~tı.ıyetler temsıl .edem~yece- hür v~ scrbeıt olduğunu göster- Ahmet Hidayet (Gümiifha-
uesi kabul edi'--di V bu - iind~ ~ .huıusta.kı neşnyatm mektır. ne) Bahri .(Bursa), Askeri fab 
F • ..., • e tar teluibinı nca edenıı M ı k · • 1· f ı ' t. e1a1t dal.nllİnde ecnebi Hnna . · em e tın a ı men aat ~rını. rika yii7başılarmdan binbatılı-
yuinin 9&tana ııirmesi itıin ne- Oui Süle~pap M. (o~u mutuammın ~~a.ı:ı bu vazıfcyı ğa: Mehmet (Kütahya), Meh- -
kadar mesai urfedildi? Bunu namadı), O~~ye M. Hamdi, ~e~hll etmek ~utun vatandaşlar met (Van), Tevfik (Manastır), 
alikadar her fert bilir. Geyve Camıkebir muhtan A. ıçın her hangı fırkaya ıncnıup Beyler. 

SARDf:GNA yapuru 4 eyllil 
perşembe ( SltnıKr, Soria Eks
prts) olarak ( Rodos, '.\!ersin, 

lıkındıron, Trablu., Beyrut, Hay
fa, !skenderiye, '.\lesina, Napoli 
ve Cenova) ya gidecektir. 

TER~:Z.\ SKIAFINO \'apuru 
8 eylül pazartt~i (Napl)li, \tar
sllya H Cenova) ya gidecektir. 

'l'Af•!'h için Calatada merkez 
rıhtım n la umumi acante
sine ın, .ıcaat. Tel: Bııyo~u 

77 l · 7?2 ve ya Beyo&lunda 
Perapalas altında Natta Na1yo· 
nal Tiirkiş turi•t acen~iye. 

Telefon Beyoğlu 3699 ve ya 
Tokıtlıyan kar,ııında beynelırıile 

yatıklı vıgun kumpınyuıua 

Ttl: Beyotlu 2330 ve yahut 
lıtanbulda Eminönünde İlmlr 
sokağında 8 Numarada acente 
vekiline müracaat. 

S C F 
.__ Kemal, İıtasyon M. Abdülka- - olurlaru. olaunlar bir vecibe de- Mahakim •ubesinden İhsan 

ır-ıınm pro- di S · M ( ~·1 'di , ., l • • • r, arıgazı . okunamadı), aı mı r. B. beşinci sınıfa. Tel. etanbul 779 
sramma a-elmce E,me karyeşi M.Mehmet, Safi Fırkamızın programı ve fır- I.iıtemızın devamı yarınk nüıha- .. 11111111111' .. •llf!ll••• ... ••!!! 

Düne kadar bir proıramı ol- karyesi M. Fehmi, Umurbey kayı temsilen benim beyanatım mızdadır. encı vapur art 
miyarı ve yalnız bir makale hu- M. Mehmet, Hırka karyesi M. meydanda iken bizi taassup ta-ı·---9!!!--------11 K d · 1isası mahiyetinde 3-5 madde Ahmet; Kuan M. İamail; Boz- raftarı göstermek istiyenleıin .. . ara enız postası 
n~şreden Ser~st Cümhuriyet viran M. Ziya, İhaaniye M. ta,ıdıkları zihniyete acımaktn (Se.rb~st Cumhurıyet), fırkaıı- Vatan ;alu1:~ı Fırkasına gelıncc bugünkü ga- Osman Dotantepe M. Ahmet ba§lıa. çaremiz yoktur. na ıltıhakımın kuvvetle muhtc-
zetclerde görüyoruz ki bir pro- Hamdi. Pek yakın bir mazide mem- rr;eı olmasından bah~dilmekte Çarşa mha 
gram yapmata kalkışmış ve lcketin bu zihniyet yüzünden dır. Muhterem Fothı Bcyefen-
umdclerimizi kelime tadillerile ASAF B. GiRMiYOR duçar olduğu zararlar unutuldu diHin ve pek aııiz arkadatları- U.-mı lrkeelr rıbuıııından 
almağa çalışmıştır. Teessürle Bıuı gazetelerde Serbest Cüm mu? Fakat ne olursa olsun bu nın üstadane tenkitlerini lezzet hareketle ( Zonıı;uldak lne-
gönn.ekteyiz ki memleketto huriy~t fırkasına girdiği veya gi gibi adamların bizi yolumuz- l~ takip etm~kte iaerı:.de bıı.neı bolu, Saıııtun, Ordu Glrcson, 
Dervış vahdeti, serbesti, Silah, receğı yazılmıt olan sabık An- dan ptırtmata çalıpnaları ıe- nyat ve vazıyet (C~rı:hurıyet Trabıon, Slırmeııc, ve Rize)ye 
volkan tarzlarını andıran neşri- kara Şehremini ve Bilecik meb'- merealz kalmağa mahkumdur. Halk) fırkasına olan ıtımat ve azimet ve avdet edtcektlr. 
yata kapı açımış ve lüzumı;;uz u11u Asaf B. dün kendisile görü- Bit: gayemiııden ayrılmayaca- rabıtam.ı ancak . k\lvvetlendlr- Tafsilat için Sirkecide yelken 
yere çok kısa zamanda kaldırım şen bir muharririmizc bil riva- ğız.,,. mektcdır Efendım. el hanında kain acentasıns mü· 
politikac:lığı vaziyetine dilşül- - yctlcri kat'iyetle tekzip ctmi§- - Bir tekzip Konya mebuım 
milştür. Cok samimi söylüyo- tir Bazı İstanbul gaaetel•inde • Fuat 

racuı. Tel. lstanlıul 1 !515 1 -

Devlet Demiryolla 
idaresi ilanatı 

Eskiıeb.ir deposu kömür tahmil ve tahliyesi lcapalı ,,.rrı1 m 
konuıuşıur. 

Münakasa 17·9·9,10 çıışamba günü Hlt 15,ôO dı Ankarada IJC 
d•mıryoll11ı ldaruindc yapılacaktır. 

MUnık151ya i,ıirek edeceklerin ıeklif mektuplarını •~ mu•akk>' t 

natlınnı aynı günde s11ı 15,şc kadar münobu ktripll&ine ı·erm• 
ll•ımdır. 

Talipler mlınalıua ıarınımelerini lki lira mukabilind< Ankarıd 
Haydarpıtıda idare veznelerinden ve &klşel'llr btasyonn gii' ierlP 
tedarik edıblllrler. 

* * * 1000 ton yerli çimento ktpılı zarftı mUnakuayı konmuıtu' 

Münakua 15·9-980 pazartesi günü saat 16 da Ankarada De,let de 
yolları ıdarulnde yapılacaktır. 

Milnıltuıya iştirak edeceklerin teklif ıııekıuplırını ve mu\'akk•t r• 
narlarını aynı gündı saat U.80 ı kadar mUnıkın komi•fı>nu ~rip 
vermeleri Mzımdır. 

Tılipler munıl'"sa şannamılttioi blf lire ınulııbiliııde A~tıarıda 
Haydarpışıda idare veznelerinden ıedırik edebllld er. 

* * * Bakır, pirinç, kurşun, çinko l!vha ve çubuklnr kapalı 
mUnakftsaya konmuştur. 

Münakasa ı3 birinci te~rln pazartesi glinlİ ıaat 16 da Ank• 
Devlet demiryolları ldarealnde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklil mektaplarıııı ve mu"' 
teminatlarını aynı günde saat 13,30 ı lı:udar münaka•a kom•• 
kAtiplijı;ine vermtleri llzımdır. 

Talipler münakaea ~armamelırinl 5 lira mukabilinde Ankarı 
Haydarpaşa idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* 'I· * 
Muhtelif çiviler, perçin çivileri ve galvanize ~aç kapalı 

mUnaka!aya konmuştur. \lünakasa 13 birind teşrin 930 paıı 
giinü saat 17 de An karada De\'let deınlryolları idaresinde 
Jacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin tekli! mektuplarını ve nıU 
kat temjnatlarını aynı g!lnde uat l 6,30 a kadar ıniinkkH~ ı k 
~yomı kAtlpliğlne vermeleri lıl...:ımdır. 

Talipler mlinakase şortnamelerini 5 lira mukabilinde 
ve Hnydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

............ 
G. Luther fabrikası 1902 memulAtından 180 bey,l('ir ku\'Vt 

çit lmbi5atlı bir adet buhar maklneslle dinamosu 18-9-930 
~embe günii saat on dörtte aleni müzayede ile satılacaktır. 

Görmuk isteyenler her glln H. P. da elektrik santrali ne .,c 
mak isteyenlerin de muayyen gilnde H. P. mağaza•ınc mil 
atları. 

lktısat Vekaletindf'n: 

Tavuk~uluk enstitOsö insaatı 
Ankara'da ziraat ve Baytar! enstitUleri iltilak.ındaki arıızidt 

edilecek olup 2~ 165 lira bedeli ke"I bulunan Tavukçuluk tİ 
bir talllıc ihale edilmek üzre kapılı zari usullle mıınak 

~ · .rılmı~tır. :\lüddetl mUnakasa 28-8-930 tarihinden 17.q 
tarihine kadar 2 ı gündür. Evrakı fcnniyesi ve proıesi 1 
VekAleti muhas(·be~ıne verilecek ! :ı lira mukabilinde teHı t 

cıvarında enstlttiler inşaatındaki heyeti ftnnlve tarafından 

mektedlr. Zarfların 17-9 930 çarşamba gUnli saat 5 te lkn•aı 
kAleti ziraat Vlli>teşarlığı kısmında koml•yon tarafından ktişııı 
nacagı il An olunur. 

Galata ithalat Giinıriiğü ıJJıı' 
dürliiğündeı1: 
Adet 

6 

Kap Kilo Marlta No: 
i. 14~ AB Muhtelif Makarna • 

1 
1 

~ 

,, ~ l 9 S ı /5 Asit Borik 
,, 40i PF 8 Pam. Yelken besi 
., 135 SF 11!3 Pam. Çorap 
B 315 PD IOOllOJ Yün mtn ııcıt 

i,8 numaralı ambarda bulunan balAda yazılı c~ya 

tarihinden itibaren 20 gün müddetle bllmUzavedc şatılacağ 
taliplerin mürRcaatları. · :_______.,,) 

Tetir~a~ Daimi ~ncoıneoin~en : 
Tekirdağ - Malkara yolunun 54+000 ktlom.ıresıle~:' + 6otı 

resi ara<ında tiç mahalde 1490 metre tftlUnde (8.J88) lira t>l kıı u 
k~lfll ıamlrııı c<aalye 28 gün müddııle ve kapılı nr[ u ulile ınun• 
konulmuştur. Keşifnıme ve şarmıme suretleri Dıluıl Encüme ı k 1•111 

l1tib81l olunıc•k ve lhılei kat'lye 10,9/030 çartımbı gtinu sıat 0 

k:rı kılınacaktır. Talipler MI numaralı kanunun onun~u mıdd 
lubat dtlrealnd< tanzim edecekleri teklif mektııklırını ukllf•~" 
buçu&u niıbeılndı ıeminaıı 11uvvakkaıe ık~,aine alı vt!likle 
lsdhdam tdllecık Fen memurunun bir daire! fennlyei rumıyed! 111 
veaıka ve muvafılıınaaıealnl lef eımelıri ve ynmü ihıledrn t\'\'el 

Vlllyeıe göadarmelerl llzımdır. 

ıylan~sa y~layetinden .. ,Dl" 
Manıııa meclıu l'mumısının geçen içtima devretiiııc aıı ı 

mesi kitap belinde ve ylız adet olmak Uzre tabedileccktir. el 
Beher formasının muhammen kiymetl yirmi liradır. Jhalc 

!ün 6ıncı cumartesi gUnu saat on bu911ktadır. 1;1 
~raiti anlamak istiyenlcrln encümeni daimli \'llAyeıc 1111

./. 

atlarL __--_.U 

Kunduracı ve kundura boyacıl81~ kundura levazımatl satan esllB • 
nazarı dikkatine ..ıs -" 

Meılılıi b~ı buıu~ müakerHi ~ımnında eyh)llln ikinci si :1. 
ıut onblrde Çar'1ltapı da ayakkabıcılar cemlyed aıerk<zind• bU!fll~ 
ytıtı olmak Ozre içti•• aklı edllecıtlnden muhıtrem r1nıf11ıusın 
ılqıl&i t•trlfleri flcı olunur. ____.-" 

~~.tt~~~,!!~! .!!~~~,n,,u~.~~~:, ··~ 
tır. Şeraiti görmek iste} enlerin Haydarpaşada A~. Tıbbi} c 1 
Dahiliye müdürhıgıine ~ilahi veya tahriri mural·aatları ııAn o 

At Yarışları 
Ajtusloa cuma KÜnıi Yeli El. de ,aat 14,30 da 

Trenltr, Hah,i nıiiftt'rtk, Bllfc vardır. ~ 



~U.Ll\'ET CUMA 'l() 1930 

Emni et san~ı~ı em~t mnzayedesi 
eaki bir han~ -. llınıhbn Efendi Eınina Hanım. 

40ll Ml'i'i'O Galatada H•c- m..........,dı Ç9§memorda:u Clld.ıe.iaoie 

ealai ve y..,; 2Z 111m..-..lı Yit !!ltıJuıt ..,.,.ıe .. ibaret ınönhc
dlm buıe ..,. .. _.ta-. IWll Nuri if. Ayşe MU--11. 

Arnavutköyünde klgir çifte saraylarda 

Kat'! karar ilanı llH lMl ÇengelkllribMh K.ı.iııU caddeolnde esW 3, 13, 1-8, 17 lj>, 19 

mülıerre "" ,..ı G, S -maralı öç )'Öf - ı.e, -tın - llMrin 
ele ı.-ı. loııru ıılııfap iki bu~uk katta oıı liP oda lld oola bir 

L=~~~e Feyziafi li eleri ~~~=~ 
ilk aı1tıfl•r1 ve •rrı totklltt dahlllnde kız ve erkek orta ve lise kı ım 

llM'tftı muhtevidir. Aarın icap ettlrdlOI •• mUtekAmll veaalt ve teşklll 
il haizdir. Kayıt muamelealne baflanmııtlr.Kaylt için mektebe veyn ıs 
tanbulda Basiret hanında lktısaJ ,ırketlne mUrac•rııt edlleblllr 
fstanbul cihetinden gelecek Nehari talebe için Fatihten Bebeğe h ılar direkt vesai 
nakliye işlettirilecektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde d · : 1 \P,riı' vve d 

u • 

.J. 111! > •. _ 

l~ ;ı - ., ~ 

.--; .o ~ 

465 32 

Me<hıınıtın cino vı ne•I ıı. Borçknıan 
movi.i ve m(iftemtllb !tıııl • 

--.ı.ı. bir ı.u,.. dlAmr- ı tt Mı m- J11a oa bet llJ'1llll -
ihıerillde ııhM> lld katta it oda Mı- l<ft lılwf Utıno! dlferl 
rtrmi bot N'flD - ~nele IW m11tfajı ve ]lirmi dönilm 

Beylerbeyinde Bürhany• mahall...ıı..ıe Ruimal- aoka#ında 
eoki 12 mükerrer ve yeni 16-1, 164 numaralı 116 ar..., ar• 
üzerinde ahf"P bir buçuk katta iki oda ve dolı:oan alb artnı 
ana üzerinde bir buçuk katta duvar lafından bir fmıu ı..,,ı 

Mn ıek- bet .,.. ~ havi W.. laötldln -. Hilıı
met .U.,. V ebibe H. 

Yalcarıcla cıl•ı ve uv'llı .-1ti ve --ı.n muharrer enwııJ! 111&yri 
-ı.ulenin icra lulıaan aleıri müzayecl.leri neticeeinde hhrallll'md• ılSne 

~ deralore başlanacaktır. Tel: lat. 2887 ~ 
- ··."""~ J·.: .. • ~~ - :,.. • ı '" .·. ıt" .>,r:·· . ~~: . ~. 

bir hanenin tamamı. Abdillkaclir Ata ildMıl n1- bedellerle rqtifterileri iiaulade lakaıTilr etmıiı ioe de ..,_.. ı...ı.ller 
haddi l&:riloncle ıöriilmedi~ teknor (.., bet) ılln möddeda Dln ec!ll 
ıMlcırine lıanr ~? ve 10 9"141 930 lai'lhine ındl•dii çar.-he r6nil 
ıı.t't lrararlarımn -ı bılaınür eylemi§ olduiiundan yevmi mnkilr
cla - on dörtten on altıya kadar oandık idaresine milracaat eylemden 

t65 664 Çakmakçılarcla Dayehatuo mahlllleainıle V alcleham 
kapı alt katı ..-Hbdr Mlol Ye ,...ı J4 -.......ıı )'Üz yirmi 
sekiz artın ana iiwinde ltlrılr lılr katta il.et.de hana alt 
diğer etJıaMn o.ı.larmr havi blll hava bir odanm t....-. 

SİMPLEKS 
H-U-At. 

310S 1189 Koca Mustafa-da ~ ...ıuılleoinde Ko
ca Muotafapaf& oeddNinıle eolıl 142 il& 163 yeni 
186 ila 196 numaralı iki yüz on artın aree üaerinde karııir 
iiç katta ve bir çatl altımla 186 aumaral111 bir taılrk bir mut 

fak ve diier lııanenln bir tatldı bir oda11 arlıaaında yinnl ar
tın araa üzerinde mutfıı.it ve ik!Mi ve her iki hanenin katle 
rında ikifer oda birer &Ola ve iiot katlarında ilıter oda 
birer sofa ortalarında bir dükki ve bin dört yiloı on 
artın bah,eyi havi lW hanenin tamamı. ( Mez -
kur iki hanenm a:rn methalleri varclH-.) Fa- Harum. 

.25 6783 Üsküdarda Selimi AHefeoıdi mahall..ı.cle Kereotedmanll oo
kağmda eokl ve yeni ll numaralı dllri ytiz arfllldan ibaret 
muhterik hane ar_,, tamamı. Mm. Dikranohl 

!hllDIU il&n olunur. 

Kaylt ve kabul 
All Ticaret Mektebi 

MOdOrlüOOnden: 
1 - Kayit ve kabul muamelesi 1 ey!Ql 930 pazartesi günü 

baflayacak ve 30 eylfil 9.>0 salı günü aşkamma kadar devam ede
cektir . 

2 - Kayit ve kabul için her gün sabahları saat 10 dan ak
şamları saat 17 ye kadar mektep müdürlüğüne müracaat edile
cektir. 

İktısatlı, Asri 
ve sağlam 

(~ 1 M P L E X) 
KALORİFER 
KAZANLARINI 

Tercih edlnl.t 

Aynı harareti temin el
mek ıızere diğerlerinden % 40 
noksan kilmiir saıfeder , 
ve istimali son deren 1ahu
letlidir. Fabrika tube•I olarak 
depomuzda h.- zamıın kAfi 

!00 12218 Eyipsuitanda Kızıl~ ı,,.luılleoinde Kmlm...çit caddeain 
de eski 86, 86 miikerrcs ,.. yeni 41, 4' 44-1 DUDlflralı iki Jib 
on bet aı·9rndan ibaret nı6ııbı din- "- aroaıanun 1-.U ! j,. 
(yalnız yan duvarlan ınaveuthlr.) Faal Efendi Me~te~in UIOmu Allyel 

ticariye tısınına; 
ve 

cins radlat& 
Pro,·e ve 

caddes nde 

muhtelif 
bulunur. 
ketlf içinı 

kuvvette kazanlar ve e- ·• a:ff 

) 13552 Haaköyde Keçecipiri mahal.IMinde Halllbey ~nda dd 
1 l ve yeni 31 numaralı elli altı arımdan ibant ve bet arım 
aralığı havi münltedlın hane arMırmn tamamı. Rafııll Ef. 

250 164 73 Halıcıotlunda Abdü .. el&m mahalletlııde Kıunbıınıcı: soka • 
jında eski 183 ve ,,..; UU numaralı tıW. yedi • ...,.. arıa ilae 

rinde dört dınv ~ ıar-etoiz adi tahta ile ört<llmöt bir 
hape.nin t•m- Zebra ve Fatma O.atine Hanımlar 

.;ss 17141 Eylpoultanda lnııirfıahari mMalleoinda Kqla caddeıinde -
ki 113 ve y&Iİ 11 nummnılı dört yüz bq arpn ana ilzerincle 
ahpP bir W- lbuoet moloa iafındıın adi bir aama odayı 
.,e yedi ,-tiz altmot IMt •rtm bah...,.I hrwi ot malazamun 
tanıamı· Ahmet Ata 

,()9 11236 Y anibahted• Defterdar Ahınetselebi ınalıalleoinde Kazuker. 
camii ookaiında eski S ve yeni 7, 9 numaralı dokoen arıın ar 
ıa üzerinde ldırgir bir katta ÜÇ oda bir ufak antre bir mut
fak ve üç yüz lın-k sekiz a"ın bahçeyi havi natamam bir ha 
nenin tamamı. Hacer Hanım 

158 18214 Edimekapıda Çalııraiia mahalleıhtcle Harıçerlikiliıe tokağın
da eski 22 ve yeni 28 numarelı altnut arıın lU"la üzerinde mu 
lraddema karglr ikl 1Ju9uk katta dllrt odayı havi iken üıt 
katı yıkılnut yilnı:z i!Q oda bir bodrum ve harap bir nnatfa 
jit havi bir U-nin ıa-ıru. Nesim Ef. 

430 18295 Oavutpa§ada 0..YUtı>al malıail86İnde Tarhana metlıtehi ıo
kafında eski 7, 1 ve yeni 7, 7 • l nu.......Iı iki yüz yirmi altı 
arşın aroa Öftrinde lirıir bir katta ahm ve iki yüz yedi .,... 
pı arsa ti.zerinde oamanlılı ve ....lıiı ve sekiz yÜ yedi artm 
bahteırl havi ahır Ye arabalılm tmnamı Hüoeyin K!mil B. 

lllOO Ulll46 Gal-da Y enlcruni maballeoinde Ayazma ve Çe,me sokaiim
da ukl 8, 10, 8 miilun-e 13 Ye Ye yeni 10, 12 13 numaralı yib 
elli artından ibaret müııhedim hane aroa11nın dört yüz hi111e 
itibarile üç yüz elli dokuz tam ve ÖÇ ıehiminin,, , yedi hisse 
itharile bet bi11eıi. Muato Y oda Slmail Y oda. 

~30 19440 Paşabahçesinile Sultaıoiye ıokaiında eıki 21 ve yeni 28, 
28-1 numarab tıç yüıı: otu:z artın ana ü.aerinde ah"'1> iki 
katta on ilç yilz otuz .,..., aroa üzerinde abfap iki katta 00 

öç oda bir ıofa bir kuyu ... yedi yiiz elli •tm bahçeyi havi 
harap bir hanenin tememr. Zihni B ... 

;;QJ 191n Fatihte Dü!ıenacle mallalleoinde Nalbant ookajitnda eıki 
16 ve yeni 6 .umaralı dcıkoan arıın ana ÜHrinde kirıir bir 
ı.attan ibaret nMııw- bir dilkkinm tamamt. Muharrem B. 

930 
l97'79 fatihte oaı,enııde maballeoinde Nalbant ookaimda eski 

20 ve yeni 111 nuın....ıı doksan bet arıın aroa üzerinde kir
ir bir kattan ibaret mıllfrez hlr düldııbın tamamı. 

1 Mulıarran Bey 

,59 1979~ Fatihte 0111.,enarle moıhalleıinde Nalbant aokaiiında eold 
23,25,27,29ve yeni 111, 111-1, 16-2, 11, 19 numaralı ilç yüz 

artın aroa üaeriıırle klrıir iki katta bqerclen on oda birer 
ıofa birer mutfak hinr sarnıç lılnr tatlık altında iki dülo
kan mukaddema ,-tiz yirmi arwm - üseriade salhane ve 
odalar ve elyemı iki y;!• elli ..,..... ..,... ilaeırinde kirıir üç 
katta altı oda altı ocb. ve dört yllz ..ıds U'flll b.bçeyi hoi 
iki tıan-ün •e•ım• Mubarrem B. ve Fabna Hanım 

880 IOOlS p tlhte ~ -1ıai1Mu.de Nalbant oolıaimda ee1ıi 
ı: ve ymıl 8 nnmaralı dokoen artın arA u..incle kirıir bir 
ı..ttan iı..r.t mlheıı W,. clükklııın tı-mı Nazım Bey· 

l110 80014 Fatihte Dııı,-sa.te ınahaJJMinde Nalbant ookaiında eolci 
14, 22, 5 ve ,..m 4,4-1 a........ı. dokaa bet ..... tm. ar~ ~~" -
rinde klrııir W,. ba~ irattan ibaret lıatre)'İ MYI bir dük • 

Bo:sa ban ittieıt'lnde, Ttırhe 
• 

A) Tam devreli liseleri ikmal etıniş Hannn ve Efendiler, KIRKOR JAMGL'ÇY AN mOetıılıırııln<>a iCaicuıtet" mubendlai 

B) Darülfünun fakültelerile aır mekteplerden mezun olan
lar veya nakil suretile gel enler. 

ANTRANIKY AN • mörae,,•d. 
Satış : Fabrika flyatınadtr. ·-· D) Lise ve ali mekteplerimiz deı:eceıtinde olduğu hük!l

metçe tasdik edilen ecnebi mekteplerden şabadetnameli 
olanlar, bila imtihan kayi t ve kabul olunacaklardır. 

Ancak, ecnebi mekteplerden mezwt olanlarla mektebin bu 
luımına muadil bulunan ecnebi Ali ticaret mektepleri müdavim
lerinden mukabil devrelere naklen alınacak olanlar Türkçeden 
imtihan edileceklerdir. 

Ankara şehremanetinden alacaklı 
olanların nazarı dikkatine 

4- Metle~fn Yüksek Ti- Ankara ~ehremanetinden: 
caret bsınına; 31 Mayıs 920 tarihine kadar gere 

f2ıJrt::.lerln birinci devrelerin! ikmal eden Hanım ve E- mukavelenameye, müstenit ve g 
B) Orta mektepleri bitiren Hanım ve Efendiler. 

C) Orta ticaret mekteplerile, dörder senelik ilk Ticam rekse başka suretleAnk h 
mekteplerine muadil olduğu tasdik edilen ihtisas ve mes- ara şe rem 
lek mekteplerinden mezun bulunanlar. • d 1 Ç) Bu dereceler~e olduklan hükfimetçe tasdik edilmiş ec- netın en a acağı tahakkuk etmı•ş ol 
ı:~ı ~ı:ktepiı:rın~erı phadetnamell olanlar (bu glbilerln 
turk dılınden·ımtthan geçirmeleri şarttır). 

5 - D.örder senelik ilk ticaret mekteplerinde gelenler (bu nların 31 Ağustos 930 tarı"hı· k d mekte~leri ikmal ederek şah~d.~ame almış ol~~lar bild imti- ne a 
han Yukeek ticaret kısmının ılcincı sınıfına ve Yuksek ticaretin h k • 
ikinci sınıfında tedris edilen derslerin tamamından imtihan ol- bu ususta 1 evrakı mu·· sb "t ı . . 
mak şartile üçüncü sınıfına kabul edilirler. Bu mekteplerin ti- 1 e erını 
çiincü sınıflarından naklen gelecek talebe imtihanım; Yük110k 

1 1 . 0 

ticarttin birin~i sınıfına alınacaklardır. • ası veya suret erını bil istiday a ra 
6- Mekte~ın Orta tıcaret tederek Emanet hesap . 1 . .. d .. 

Kısmına· IŞ erımu U 
~~ir~~;ı~~:.l~~~ind devrelerind .. altıncı ve yedinci sınıfı lüğüne müracaate eylemerri ila 

B) Orta mekteplerde altıncı ve yedinci sınıf tahıilini p olunur. 
müş olanlar. 
C) Tam devreli ilk mekteplerden şahadetname almq bu- ........ -
lunanlar. 
Ç) Bu derecelerde olduğu tasdik edilmİJ ecnebi mektep
ler~en mezun bulunanlar (Bu gibiler türkçeden imtihan 
edılerek kabul olunurlar) bi!a imtihan kayit Ye kabul e
dileceklerdir. 

. ~~ak, orta ticaret kısmına alınacak talebe miktarı tahdit 
e~ıldığind~ müracaat yetmişten fazla zuhur edenıe 2~ eylfil ta· 
r~hinde kayıt muamelesi kesllecek ve aralaruıda müsabaka im
tıh~ Y~Pflacal.ctır. Müsabaka imtihnı şeraiti mektep divanha
neaınde ılan edılmiştir. 

Diğer şartlar 

.... Erenltöy -4 
l!:NVER PAŞA İLK MEK TERİ 
KIZ - ERKEK - LEYLİ - NEHARi 

Todrisat: Mıarlf Vekaleti reıml ili< melcıepler pıogrımına 

icra edilir. FRANSIZCAYA çolc ebemm!yet vtril!r. 
iıyıı muamelesi: Cuınartes~ puırıoıl, Ç&l'f&mbı günler!. 

. . ' '•-. . ... . ~ . . 
)• ·'"';·.~. ! .... ~ \. . 

tevftlcıu 

Ameli Hayat Kiz Erkek 
TiCARET VE LiSAN MEKTEPLF..RI 

DevredJlecet llıtlra baraa 
" Tttfenk kundak leldı-. 

makan!zmuını alt ı.ıaıı. • lıllıbıı 
<Ük! İCI! için ı!nal •fldClrl,.ıt aıa 
mıyulndoa la~ edilmif ola 
At &tol 1 Ola tarih V1 ll077 No, 
ib!lra berıtı lıetkındıı bıı lıeıre 
kuma ferli veyılı111 lclN ftll!ew 
tinden mezk4r ilıelrı,.C -. al 

lrlnm ıe-mı- Nazım Bey 
5lNI I0038 O küdarda Rum Mehmetpafl' -1ıalleıinde Uncular ıoka -

it:da eııki 67 ve yeni 73, 711 numaralı biri yü .. otu• iki lll'fII> 

üzerinde df8P lif ba,ulı katta alh oda bir oofa bir tat-

l - Her üç kısma müracaat edenler, mektep katipliğinden 
alacakları mad:ıu beyannameyi dolduracaklardr. 

2 - Mektep müdüı:lilğthıe bir istida ile müracaat •decelder 

lltantıııl Viltyeti umumi meolltl tırafındın tulı ed!lın tıs vo erkek 
Ameli Hayat mektepleri bu dofı yoniden u!ıh ve tevsi edilmiştir. Tahsil 
mliddetl di!rt mwıdlr ve tedrisat Funıızcadır. 

ve yahut lltlcu ıtaıet ,,_ 
balanın :wvıan '-bal ,..ı .,_., 
arituıncla Afor Efendi tlıabbaa 
cadd11lode TUrlı:tyı ffwndıı J8-
namıralardı lıtln nldll HANRi 
WALTQ llTOK lfeııdlJe mllnca• 
•1'•••1911 llaıı cıı-. arsa Ü • d 

hk bir nıutfalı ve cffteri ıelı:sen eeidlı artın aroa "9'.:"' e ah 
·ki katta ilç oda ı.;, lıüçillı oafa Wr mutfak ve uç yib 

fllP 
1 

bah eyi haYi iki hanenln tamamL (Mezkur al,tı odalı ha 
artın Ç • • 

ki d. ) Şerife Hörrem, Cerife Fabna ve Hazıme H.lar 
ne eı ce rr " 

950 e.u- Ka d d.L-<-11lıittln nıahalleolnde CamllfOrlf ooka -.,.,...., aımpaıa a .,......_ 
tında eolıi 11 ve yeni lJ "-" ~ kırlı ~ artın ana 
·· · d ._._....._ ..., •--tta doku• oda iki oofa ıki mutfak ma
uzerın e ıuu-v... ..-. ..... 
haU. · h • •--~ bir )wMnln tamımı. Hacı Mehmet Ef. 

ını avı nau..a--- . . 
1005 :11143 Oıküdarda Tabalılar nıahaJleoinde Selimpaf&ta!• caddesın• 

de eıki 11 ve yeni 9 nunıarah yüz alhnıt dört arıın arAa Ü7e 

rinde ahfall iki katta yedi oda bir oofa bir malta ?""k··~z 
artın aroada ahfap br katta nı11tfalı: bir kuyu ve iki yua ' 
alil artın bahçeyi haYİ dahil bazı 11vaları noluan haric~n lao
men tamir edilmiı yenioe bir hanenifl tıunamı. Haynye H. 

Mehmet Necmeddln Bey 

'158 2462 Ü•küdarda Muratreiı mahalleainde ç.vu,dere sokağında 
·ki ·· kırk ar 

diır. lstidaya atideki vesaik merbut bulunacaktır. 
A) Okudu~ları mekteplerin ş~hadetnameleri veya phadet 
name ın:ılııyetlnde kendilerine verilen tasdiknameler ve 
nakıl ilmühaberleri. ya 
B) Hüviyet cüzdanı, 
P) Tasdikli sıhhat raporu 

C) Aşı varakası Ç) zabrtaca musaddak hüsnühal varakaeı 
D) Uç adet fotograf. · 

E~~n~~y kız lisesi 
MUOÜRLLJGÜND.EN· ! - Meaııni~ot imtlbanhınna 

nacıknr. 
• EyHlliiıı birinci gUnU başı.-

il ~ Kıydı kabul mu•ıneleli •• terfii sınıf imtilıınlırı için ~8 EYLOl..I 
kadar CUMARTESi, PAZAKTE.~I. ÇARŞAMBA günleri u1t 9-4 kad 
mürac>at edllmesı. ar 

Talebeyi ecnebi mekteplerlndea vareııe kılmalı: vı en ucuz feroide ea 
kısı Iamanda heın orta tıhı!I vcrmolc ve hem ecnebi lisanı öğreıorek tlco· 
ret bıyauna ntılab!lecek mıliıınıtı vermek mak11dile 191lın ltbu mektep
lerde TUrkçe ve f'rantızca !lsanlarile borıber lngil!zoo ve Almancı l!tanlı
nndan biri de mecburidir. Tabıll Ucr<tl (50) liradır. Mekıobe girebilmek 
ııın i!k mektebi bitirmlt ol .. k ll:r.ımdır. 

Kayıt mu.amılesl 20-8·9il0 da b&4lar vo cumarttıil, pazarteı!, çarfambı 

ııtıeı.rt moktopt• !ctı olunur. Kız mektebi: Dttyunu umumiye lcartısıııdı 

cıi.i :.vtulkiye mekıebl blnuı fe!. lıt. 2731. Erkık mektebi: Cajtıloğlundı 
Tel. !030. 

ORTA -41 

Kayseri Talas Amerikan Mektebi 

Lisan Ticaret San'at 

EMIJI JB EJTAI 
BJrum 

•rııı.yeıj ll0,000.000 TUrlr llruı 

dyıt ılıveleı1 'PN,CIOO ,. • 

BMUI{ ve ll'ffAA T a..ıtııe 

sııtııaiı fWllt "' mutedil falsle 

Para ikraz eder 
eski 121 ve yeni 1153, 163-1 malılüp numaralı 1 yuz 

1 şın arsa üzerinde ah§&P iki katta ve iki böliilıten ibaret ~.~P lstgn hgf nu· ınruı-ıerı· Lof d 1 n d 
;:j~~:: :;;ı~u:~:k~: :.::;.:~ .. k:~li~::~~ ::~~;~ u 11 , !f . ı OJUua aza muuur UyUDul 

Leyn Ucretl 280 llra • Nehari Ucretl 40 Hra 

Tedrisat i4 Eylülde başlıyacaktır. 
Yalnı;ı erkek talebe ki4bwıi olunur. 

Bll"uaı~m Banka muımelAtı 
ve ikı yüz doksan arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı 1 - Gumnık. muhafaza m.nıur!&rı için 9 milinııtre çap d 

Raşit Bey münasip mıkdnr b:ırabcllom tabancası pızarlıkla mübayaa e~Üe~ 
33Q 2951 O küdarda Tabaklar mahalleoincle Meydancı~ sobğın~~ cektlr. 

, . . 12 numaralı doksan artın arıa üzennde ahıap uç 2 .-... Satmak İ'tey<nlerln 3 eyl_iı.I 930 ruihlne miisadtf çarşam-
Türk 
kadınları 

Talebe kaydına başlanm;ştır. 

Biçki Yurdu Müdürlüğünden: l<t•nbal şubealı Bahvehpt 
Telefon lmnbul: 8971 c ·1 ve yenı 11' b 1 6 k 1 h 

katta beş oda iki •ofa bir toprak avlu iki kuyu ve e ı. arı"'. a ı,'lln ll saat .. Y.a . Q(. ar er gun meJai saatları dahilhıde lttan- 18 inci ders Hnell I.._ 
'· L . ;; r "' bahçeyı havı _,,b,.l.___._m""'ı"'ıh,..a:::r,..az.,.a"-"m..,u.,.d._.ı,..ır.,h,.ı "'tı"'n"e_m=li..,ra,,..._~r<ı... __________ ı.__,_ ................ ~-a. ...... -----...ıı..n-I..nı..Ul-...1..Ll!'LLL-T;.;e;;:L:~l:.;sı.;:__J..ıi ________ ~ _ __:; 
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LIYET CUMA XCCSTOS 1930 
-------- ---- ~ 

a an Ko nya Lımon . çiçeklerinden müsta 
• harikai san'at olup 90 d 

Bütün mütemeddin memleketlerin ıtrıyat mütehaıaııları, esanı fabrikaları Hasan kolonyasının enfu ve ruhnavaz kokusu karıııında lal ve hayran kalmışlardır. Fransa, Almanya ve Amerika bu nefis Şark 
tahzarından külliyetli sipariş etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevatı Hasan kolonyası istimal etmekte olup daima ve daima sahibini tebrik etmcktedirle~. Hastalara bayat ve şifa 
Baygın: k, sinir, heyecan, ba,ağrısı, çarpıntı zamanlarında bir hayat arkadaşıdır. Fiat a da müthit tenzilat yapılmı~tır. 35, 60, 110, 200 kuruşluk şişelerde satılır. Hasan ecza deposudu•. Üsküdarda Eubemiz yo 

BUYÜK 

TllllRE PlllN~~~U 
9 uncu tertip 
2İNC1 KEŞlDE 

11 Eylül 1930 da 
Keşideler: Vilayet, Şehre
manetı. Defterdarlık, 17, Zi
raat ve Osınanlı Bankaları 

murakıpları ve halk 
huzuruııda yapılır 

Büyük ikramiye 
35.000 Liradır 
Her keşi dede çıkan nu ına ra l 1 r 

tekrar dolaba konmaz 

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

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

3 - Lise mezunları imtihansız ali birinci sınıfa kabul edilir. 
Bunlar i!iİn müddeti tahsil iki senedir. 

4 - Iki seneden ibaret olan tali sınıflara da liselerin Onun· 
cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o derece tahsil 
tördtiğti alelfisul tasdik edilmi.§ talebe alınır. 

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

6 - Mektebe girmek arzusunda bulunanların hüviyyet cüz 
ılanını, aşı ıahadetnamesini, mektep tasdikname veya şahadet· 
rıamelerini, polisce musaddak hüsnühal ilmühaberlerini ve dört 
;ıclet vesikalık fotoğrafını istidalarına repten Teşrinievvelin bi
•inci glinüne kadar Ortaköyde Çırağan Sarayı ittisalinde kain 
ınektep mtidiirlüğline müracaatları. 

Devlet ınat~aası ınu~urlu~un~en: 
50 Çeki odun 

2000 Okkıı mangal kömLiril 

20 Ton kok " 
5 " griple ,. 
4 ,, annrasit ,, 

Bal!da mıktar ve ecnası gösterilen mahrukat ml1nakasai aleniye· 
,urctile mübayaa olunacakrır. Yevmi mi.ınakasa bir cylOl 9JO toı 
nhine müsadlf pazartesi giJni.i saat 15 tir. Talipkrin ~artnaıncyi 
~örmek için her gün ve münakasaya iştirak için de muayyen 
olan giin ve saatte temiııan murnkkate akçalarile birlikte matba
ada müteşekkil münakasa komisyonuna müracaatları. 

Isanbul Kız Muallim 
Mektebi müdürlüğünden: 

lfüincı oınıla ley!! alınacak \eni tılobonin nam7.Ct ksıdına Ilı .. ğusıo; 
•IJO wiUnden ııibaren başlanını~tır. 

\! llu muamele 30 A~ustos 930 cumoııesl gününe kadar devam 
tdecdcıir. 

3 - l\lusıbaka 1 Eylül 9.30 pazartesı gunü yapılacaktır. 

+ Geıirtlccek vc11kalar: 
A llüviyet cüzdanı, B ilk mektep şclıadcınamesi 
(' .\lti-.ddak Doktor raporu. [). 4,5-6 cb'adında 4 resim. 

Bakkallar cemiyeti 
idare heyetinden: 

Bakkal esnafının nazarı 
dikkatine: 

(~ Jru{cn • 'zuma hın:ıcn c TliYetiıntz k3.tı' i .1um l .:\11met Fethi Beyin 
ıı1e ır.e hıtam \en lj · \ .~ c mi yet namına 'u uhulacak ınür:ıca:ıt 

C ;ures:,·un C Tll\ '(\'it ITIC .. m ı ·!nı yacağı t n f nlZlll m li l:U olm.:ık (j ~e 
:. ... v :ıur 

Istan~nl er~ek ınualliın ınekte~ı 
i~ınal iınti~anları 

İstanbul erkek muallim 
dürlüğünden: 

mektebi 

l\laaril VekAleti celilesinin emri mucibince mektep l - 9 · 930 
tarıbinde açılacak ve derslere 15/9/930 da başlanacaktır. 

Eylül mezuniyet imtihanlarile diğer ~ını!ların )Oklamaları yani 
L mum sınıfların ikmal imtihanl~rı 1 /9 '930 da yapılacaktır. 

Binaenaleyh ikmale kalan efendilerin şimdiden hazırlanması ve 
vakti ıamanında yola çıkarak tarihi mezkCırda imtihanda hazır 

bulunmaları ehemmiyetle i!An olunur. 

* * * 

stan~ul er~ek ınualliın ınekte~ine ~irecetler 
İstanbul erkek mu:ıllim mektebi mü-

dürlüğünden: 

Eskişehir l)e 1terdaı-iığında n: 
Es'<işehir Hü1-:iırnet konağının ikmali inşaatı 

ve kırk bin ı;, alık tahsisata istinaden yirnıi 
beş gün ınücldet 1e kapalı zarf usulile n1evkii 
münakasaya konulnıuştur, ihalesi ü Eylül 930 
tarihine müsadif cun1a~tesi ırünü saat on beşte 
yapılacaktır. Talip olanların %7,5 hesabile 
bank mektubu veya tahvilat veya na1{ten de
pozito akçesi 111akbuzunu ayrıca bir zarf de
rununda ve teklifnanıeyi havi zarf dahilinde 
ihale n1iadında inıza mukabilinde münakasa 
komisyonuna 1evdi etınelidir. Fazla maltimat 
almak istiyenler Defterdarlıkta ınüteşekkil 
komisyon mahsusuna müracaat edebilirler. 

* * 
TA:\llR.IT ~lÜNAK \ ASI 
Fındıklı <oğuk hava Gep0ları 

rıhtımının 3000 llrn ke~ifli ıanılraıı 

mlieakasaıa konuıınu;tur. T•liplerin 
ı~ır ıs <•hibi olduklarını i9hat eyle
ıı.ı.: i ıdıırudu. Keşif \c ,,artnıme)i 

* 
gormek lsııy,nicr her gtin Ddıer
d:ırlık he ;'eti fı.:nni~e:-.inc \'c müna
kasaya i;ıirak için de 7 eylül 930 
pa1.lr t .~ te lleltcrdarlıkıaki ihale ıc 

rrıünakas-a ı..«nıi \'Of ın1 111· ı;tc;tatları. 

( ~\ ,11.lf ) 

Sarnçhaaeba~ı'ııda Horhor caddesinde Münir Pa~a koııaj';ınd:ı 

L:::a:ı
8 

8 A I B İ J E L İ 1 E L E R İ ::k:: 
Ana, ilk, orta ve liat kısımları havidldlr. Kız ve erkek talebe ayrı ayrı kısımlordadır. 'lalim heve 

maruf müdeı'tis ve muallimkrden mnrekkeptlr. Fransızcı tedrisata ilk ;ınıfürdan başlanı- Lell tll " 
bilba<·a gıda ve sıhhatine azam! dikkat ve ihtimam cııunmakt&dır. Talebe mektebin 'ıuscsi otom 

mektebe gelir ve akşam evlerine ayni ve,ddc gön<lerilir. Kay• m a'lıd si lıa laını~tır. 
-·~-:-::===-=====:::::ı 

Ankara Gazi Muallim Mektetbi ilk 
kısmına girmek isliyenler 

i~in iınlihan: 
_L\._nkara Gazi .l\1ualliın mektebi 

D K 
Makine ve filinılerini beraberin1de taşıyorunı 

i• Kopya VELOX Kiitlıdı üzerine • 

Allf6RO 
Jnet. Aooııo "• ulr (lns hn, 
btc:aıı:tanaı bileyen ıtu .. y11u fl•J• 
ffl lı:llçOk rnaklııı Hfl!'1ınae- .vrerl 
d&i••dr ftni bit ot~ıkla bu•ı 

••ut ıı:ıbt Mı , •• ııı &1-Hlılt.; -~ ... 

Burkbard Gaalenl>olD •• f 
111 ..... ı~G&Jaı. 

---•Or. Ihsan S· mi 

1 
!STAFiLOKOK ,\ [ 

İstafllokoklıı•dan moıe• 
(erıenlik. 0<aıı çıbanı. I< 
altı çıbanı, arpacık) ve b 

L:
hastalıklıtrına _ıırşı 

tesirli bir aşıdır. 
Divanyolu Nr. 189 

Cezayirli Gazi Hs 
paşa vakfı 

Mütevelli kay·n•kamlığı:ıd! 
No Mevkii 1 'ın>i 
58 kayık i<kelMi nı~az• 

59 " .. " 
47 Mektep sokaP;ı b ıh.;ell 

Ba!Maki cmlAk sthven ,!0-
tarihindc ilan edilmiş ;,c de 
son olarak 3-9-9.10 çu; "lb:ı 

saat 14 ıe J,tanbul E\kaf ın 
yeti c:nctinıeni idareye mL:.r.ı.: 
Jemeleri 11:\n nlun"r 

Lt~t::lcr mubavı:tt kon1i~' n 
Komlsyonumuıca bilmünaka,:ı 4 

ıarlhinde ihale cdileccgi il:ln ' 
(250) mektep sı ss il (8 ku 
ihale günü sehven pazar 
tasrih edilmişti. ihalenin 4• 
tarihine tesadüf eden r 
gnniinde olacajtı il An olur. Jr 

Pi yıngo müduı i, etin 
Numunesi veçhile J Ol) adc 

kutusu imal etti:ilccei(lndeo 
talip olacakların pey nkÇ • 
birlikte 1·9-930 tarih pazar e' 
saat on beşte piyango müJ r 
mflteşekkil' tayyare mutı:ı a. 
yonuna münıc.ıatlllrı. 

lsıanbul ikinci icr ı 1"<,ınrlul\ 
Bir borçtan dolaı ı ma'ıcııı 

artırma suretite para vı ÇC~ 
mukarrer bir adcı fran-,ı nı! 
piyanonun .l-9-<J;JO t: ihlı< 
çarşamba güı ü saat 12 ıt 
Taksimde sıra <eldmle k 
namı diğer 1 laY•t apırtı"1an' 
satılacağmdın 111ip cıl.ıniJI' 

kılr glin VI.! saatte m1ha11 ırı .. 
bulunacak memııruoı mU.J 

lemele'.i il'l:ı ılııııur. ~ --
2 inci Ticaret Mahktnıe5 

Müflis Hayim .Pilosof_vc ,ı.lı' 
hen Efendilere aıt olup ıf1iS 
ce satılması kararlastırılan "rı 
tasiye, sicim ve bun~ münıu•1 

ticariyenin 2 Eylul 930 tarilı 
nü saat 10 d~ ve icap cderst 
kip günlerde ayni santtc 1 " 
sır Çarşısmdn k~in 83 nuroai 
da satılacağından talip ol 
kur giin ve saatlerde ~tı• .... ,,., 
zır l-tılunrnaları lüzumu itarı 

Darul'a<:azc 
Kilo 
8000 >O\'an 
:ıooo zcı tin 

.\lUc~sc eye bh sc ıe 
eden b•IAıla mikı rı · ı 

sovan \ c z ytınin ...!3 l' 

zar f!;Ünii ..,a.Jt on d· irt • 

usulil:. mün:ık· ... a ı icra '
1 

Tatiplcri11 ıcıı;ıinaı akçcl•'
1 

• 

caatları. 

"' "' "' kll • 
l\h.•1.: c~eyı.: sene\ 1 

1 
1. kılO' yevmi beı )ÜZ ti ı , 
1 5''' birinl:i nc"ı ckın..:k e 1 • ıo 

. . J. i OJI ' 
kılo ı;::ckeı ın 'l.7 ev u , y _· ,, p 
günU sJat on dtirııc • 1 . ı r 
usu1ile mdnakssı.;ı ıc · 

1 

Tallploriıı teminat ııkÇ 
e~seseyc mlir.ı.c,t:ıtln.:.:----
• --· :; ıl 
lhriil' •. ccz<' mlidı rl 

\lücs .. cı.eye •enc\f 

'erli mı ı ırınchn 1' 
eylul 1 ) r rş.m 
Z1ff ı o ık 
Ct:ktiı '1'11 p!cr l t n 

1 


