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ugün iki zaferi bir arada tes'it ediyoruz. 
Sekiz sene sonra ayni gün Türk milleti 

içinde azim ve iradenin yeni ir 

Gazi bugün Türkiyeyi yarattı. 
Sıvası kuşatan demir ağın 
timsalini yaradıyor.. · 

Ağustos Zaferi 
Sobranva meb'uslanndan bir 

~uharir ·şöyle diyor: "Tarih 
•ize biı ı;ok ani ÇlklŞ ve batış, 
llhmin. olunmaz yıkış ve ya -
ış misal/eri verir. Bu misalle
in hiı; biri Mustafa Kemalin 
eniş ve cesur inkılap hareke-

t • 
ıne benzemez. On seneden az 

.,~manda eski Türkiyenin üze
_,ıınde durduğu as11lık müesse-
1"' eler mahvoldu. Ne padişah

k, ne hali/elik, ne şeriatçılık 
ıe fes, ne peçe, ne arap harl

;eri kaldı. Büyük Petronun e
eri . Mustafa Kemalin eseri 
ınında sönük ve solkutur. Ve 
jtün inkılilplar Anadolu zaferi 
,maksızın muvallak olamaz
'ı !,,. 

26, 27, 28, 29, 30 A&ustos 
,unlerinin unutulmaz heyecan
arını bir daha geçiriyoruz. His 
ediyoruz ki, bu heyecan ruhla-
1mızda soğumamıştır. 

Evet Bulgar meb'usunun de
liği doğrudur: O zafer olma
•aydr, hiç bir şey mümkün de
{İldL Mustafa Kemalin büyük-
üğü, bir insana mahşere kad~r 
etecek bir şan ve şerefi, gı-
, ştıği harplerden daha güç, 
aha tehlikeli ideallere vakfet
esidir. 
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-· 
"';ıvas hattı bugün açılıgo& ....................................... 

Ankara halkı ismet Pş. Hz.ni 
şiddetli alkışlarla karşıla ı 

Başvekil Hazretleri söz arasında:" Bizi en kuvvetli 
cephemizden vurma~a kalkışıyorlar. Bu pek 

acemice bir tabiye usulüdür.,, dediler 

Türkün kendi toprağının üze
rinde, kendi güneşinin altında 
ilk ciğer dolusu hürriyet ve 
istiklal nefesini aldığı gün .. 

1 Bugün.: 
Tilrkigenln 
her gerinde 
coşkun tezahil 
rat yapılacak 

·-
Yeni Tlirkigegi ya
radan zafer giinil
devri senevisindtt 
Bugkn Başkumandan muha -

rebesinin 9 uncu yıldönümünü 
tes'it ediyoruz. Büyük Gazinin 
yarattığı bu mucize; parçalan -

-; 
• • 

1 

Ke11di eseriı.I ke11dlsl segredi11or 

Muhterem Bulgar meb'usu- Sıvas şehri büyük bir ıevinç içinde çalkanıyor, Sıvaslılar ismet Pş. 
ıun dediği nekadar doğru ise, / 
u da 0 kadar dogrudur: Mus- Hz.ne muazzam ve misilsiz bir resmi istikbal hazırlıyorlar \ 

sek şahsiyetinin şaheseridir. İn- yüzünde yaşı.yan Türklere hak
onülerden; Sakaryalardan son - kı hayat temin etmekle kalma· 
ra Gazinin en ince ve ufak te - mış bugün bütün cihanın hayret 
ferruatına adar yüksek dehasi ve tııtkdirlerle karşıladığı muaz afa Kemal yeni Türkiyeyi ye- Ankara, 29 ( Telefonla ) - ciler Sıvasa hareket ettiler. fanı koptu; tren durdu. Herkes 

ıi esaslarla kurmasaydı, ağus- Ankara bugün bir bayram gü- Ankara iııtaııiyonunda iııtik- muhterem Başvekili Jimdiden \. 
.os :ta.ferinden bir gün Mustafa nü yaşadı. Davetlilerin bir kıs- bal reıımi tebrike başladılar. 

) le idare ettiği ve tam bir muzaf zam inkıl3.plarm temelini atml§ 
feriyetle neticelendirdiği Dum - ve bütün esir ve mazltım şark 
lupınar muharebesi yalnız Tür- milletlerine de iatikl&l ve istih
kiyenin değil; fakat bütün şar- la's mücadeleleri için bir membaı 
kın tarihinde bir dönüm noktaaı iman ve kuvvet olmuştur. Bina
teşkil eder. enaleyh Başkumandan muhare

lenıalin haurasından başka bir mını hamil tren dörtte geldi. İs- 1 b ,J 
tey kalmazdı. tasyon hınca hınca dolu idi. Gö Tren istasyona girdi. Başvekil ıımet Pş. Hz .. te~ efUf \ 

1 

Ağustos zaferinin bir çok ğüsl~rinde demir yolu madalya- Pş. H~. !eri göründü Müşir vagondan ındıler 
tıeyvelerini topladık! Müstakil sım taşıyan bu zevat Başvekili Fevzi Paşa Hz. meb'uslar bin- İsmet Paşa şen; beşu§ herkeaj 
l<!Uk; garplı olduk; cemiyetin getirecek treni beklemek üzere !erce halk Başvekili arıyorlardı. le görüştü ve devlet işlerile meş ( 

ruh ve şeklini değiştirdik.-Bun- indiler. Saat 16 ,5 ta Sıvasa ka- Son vağonda İsmet Paşanın Sr- g;ıl. olmak iUere arkadaşlarile 
lar ağustos zaferinin devam ve dar uzıyan hattı alın terile yuğu vasa saadet götüren şen yüzü birlıkte dairesine gittl. 

Çünkü Domlupınar maharebe 
si; yalnız Türkiyeyi esaret ve 

besi ilemşumul bir ehemmiyeti 
haizdir 

enıniyet tedbirleri idi. ran mühendisler ve şimendifer- gerünür görünmez bir alk1ş tu· (Devamı beşinci ııa}ıifede) 
.Ağustos zaferinin devam ve .,,,,.,,, •• , .................. ,,,,, ,,., .. ,, ........................ ,,,,,,.,.,,,,,,,,,. ,, ,,,,.,,,,,,,,, .. ........... 

eltıııiyet tedbirleri henüz bit- Adtı·ye vekı·ıı· Tu·· rk tarı· hı· y . f k fl1enıiştir: Bıı tedbirler !ür.ki- en} ı f 8 
eye taarruz edilmez, Turkıye 

~kılmaz, Cümhuriye_t i~in .?iç Fethi Beyin tenkitle- Gazi Hz. mühim 
r tehlike yoktur, fıkn Turk . 
illetinin olduğu gibi, bütün rine cevap verıyor eserlerini ikmal 

Azalık için müracaat 
edenler pek az .. 

illetlerin kafalarında tam yer --~~ 

iği gün bitecektir. M. Esat B. Fethi B.in j etmek üzeredir Bir gazetenin malum 
O gün milli müdafaa ve mem 
kein v~hdeti için düşünülen t~nkitlerine M. Mecli- B . neşriyatındaki mksat 

asgari program tahakkuk ede- • d cevap verecek u eser vesıkalara ve nedı·r? 
sın e h k.k ti .. · · •eği gündür. a I a ere musenıttır, Yenifırkarun Galatada r.azlı ha 

. Bu programın yarısını geç- Reisicümhur Gazi Hz. n.in te- nındaki merkezi dün cuma oldu 
ık: Demiryollarımız Sıvasa h' 

dı; ordumuzun kuvveti h; r lif etmekte oldukları Türk tari ğu için kapalı kalmış ıç bir fa 
hinin menşelerine ait eserin bir aliyet olmamıştır. Fethi B. Bü-

' misli arttı. 'h d Ağustos zaferinin büyük şe- haftaya kadar ikmal olunması yükderedeki ikametga ın a ak-
fini tadan nesil, bu nesil, 0 k•ıvvetle muhtemel bulunmakta şam saat beşe kadar fırka i !eri 

;erefi her türlü tehlikeden ko- dır. Gazi Hz. nin bu kıymettar ile meşğul olmuş ve bazı ziyaret 
'lllllak için şimdiye kadar bü- eseri telif için yapmış oldukları çileri kabul etmiştir. 

Ak tetebbuat çok vasi: ve şümullü Fethi B. dün kendisile görüş 
ı . nıihnetlere katlandı. · dür. mek istiyen gazetecilere cevap 
~enız ve Karadeniz Edirne ve T Ad 

l•:rzurunı birleşince~e kadar ay- ürk tarihi ve medeniyetinin vermemiş; bunun için !iye ve 
rnıhnetlere katlanacaktır. şimdiye kadar bazı garezkar ec kili Mahmut Esat Beyin kısmı 
A • '- nebi tarihçileri tarafından tevil mahsusumuzda münderiç ceva-

gustos zaferinin devam ve d'l · b 
ınn· d ~ e ı ınış olan hakikatlan hu eser ı hakkındaki mütalea.qmı kay-1Yet mücadelesini ne yan a 
ıır k bi de tamamile vesikalara müste- detmek kabil olaınamıştır. a a ' liriz· ne hayallere ter- · 1 . . . ı 
edeb'J' . ' .- nıt oa ra~ tespıt edılmıştir. Bii- Yeni fırkaya aza o mak için 

B' 
1 ırız. .. .. g 28 (A.A) - Adliye Yeki- tün medeniyetlerden daha ka - yen.iden bir <;ok müracaat va -

sıt:ı u~und.~nl o~ur ucunmla son r Mor;;;~t Esat Beyefendi bugün 1k dlm olan Türk medeniyetinin ne ki olduğu hakkındaki haberler 
·~~· a g.ıd 1 fmı>'.e?- me e- ı •.. . trenle ıehrimize gelmiş- şe:tilde başka milletere maledil- şayani tashih tir. Fırkaya bir 

' mı ı mu a aa ıçın verece- um uzerı k . t 'Jd' .. b ·ı . k d ··ı .. f . t k "k ini tam verenı M .- tle istikbal edilmişlerdir. me ıs enı ıgı u ı mı eserde ço egı ; nıun erıe ve e tti 
ez. enıleket ler harare 'h · h ı k d ı k vvetlerinı'n ve k k K 1 du belediye ve makama va7ı an ıza o unma tadır. a am ar müracaat etme te ve 

. .. . ayna Iannın Vilayet o or . . u · d' d h ı k d 
Yuk bır kısmı muattal k 1 • . . aret etmışlerdır. Bu ak- .au eser şım ıye kadar yanlış er a kabul olunma ta ır ki; 

a ır. tı saıreyı zıy ·· ı f t 1-kk' t d · 1 T" k b 1 · · 1 · d · d' k Bu, harp yapmak için de. il am beledi ede şereflerine ınukcl e e ~ . ı ve e. r.ıs. o unan ur un arın ısım en e şım ıye a 
ıarp olmamak için esastır. g ' :ir zi afet :ertip edilmiş ve bir çok tarı~ı m:nşe~n~nın bundan son- dar gazetelerde neşredilenleri 

Iı ·ı Tü k' ·ı h b Y t ır Ziyafetten rakı tednsat ıçın de veçhe olaca- geçmemektedir. u ncsı , r ıye ı e ar et zevat hazır bulunmt.Ş 1 • . • • • · · h · eli K f ek 'h · . . 1 k . uharrırının gı şup esız r. endilerine ırkanm naşiri ef 
ı tımallerını aza taca as- evvel Babalık gazctesı m İl' m adamlarım .. kan süsünü veren·, fakat fırka 

. ri ogramı tahakkuk ettirdi vaki olan muhtelif suallerine karşı a-
1 

·m' 'z. muaıı·mı ız .; ~unbevver-
:z n 1 k · ıı b k 1 • tfunda bulun en • , ı enmız u eser ile hiç alakaları bulumıyan; hat 

csiJ :uı . ~c ece n.esı. er, u tideki izahatı verme 11 
• fendi- den çok büyük istifadeler ede - ta fırkaya kayt için vuku bulan 

Ct gıbı , ınkıraz ve ıhtıl§l zah muslardır. Ezcümle Fcthı Beye klerdir müracaatları nezaketen cevap 
ile m fi k d . . · eden beyana- ce · 

Urt 1 asra arını çe me en nın gazetelerde ıntışar_ . . , B Eserin telifinde hilhassa vesi- vermemek suretile reddedilmiş 
u acak 1 1 d k demışlcrdır kı. u 

arc ır. tına temas c ere . . ti edet'.1 kalara çok kıymet ve mevki ve- olan bir gazetenin garip garip; 
Gelecek ·ıı cevabı adliye te~kılaıını tef ş 'ı ·1 : t' · semt semt fırkaya iltihakları vu r:- nesı er.. b .. d"I r Be.·anatımı 5ıa- rı m.ş ır. ("ak t . • • ı ken A.na goster ı ( h' f k ' - J • k h ld - l k' • a onlar hızım ogu . Cümhuriyct 600 sa ı e acıa. cı an eserın u u ugu tarzmc a ı neşrıya-

e tor I ' " dan bulundugnm .. d ı . 1 1 • • t t ı t 1 un arımız ) caktır . . nesine mu- ıeby1Zı e ır.ma o uııc ııı ı an son ı muga a aı ır. 
( ,... o a • L.ılk f rke,ının nııam.ı b d'I k · (D • · · h f '-'e\a . . 'f d ) r::ı ta e ı ece tır. . evamı ı>eşıncı M ı ~de) 111 ' beşinci rah fe<le) (Devam hc~ıncı ~ahı e e 

I 

mukasemeden kurtarmakla; yer (Devanu bcfincl sahifede) .......................................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Ağrı harekatı başlıyor 
Bütün hazırlıklar bitti, İbrahim Tali Bey 

Salih Paşayı ziyaret etti 
Türk-lran tahdidi hudut komisyonu yarın 

lğ'dırda içtima edecektir 
Erzurum; 29 (Milliyet) - Türk-İran tahdidi hudut komis 

Ağrı dağı tedibatm.~ .~k yakın- yonu iki gtin sonra İğdırda top
da başlancaktrr. Butun hazır - lanrak mesailerine başlıyacak -

Dumlupınnrda G11zl Hz.- !ıklar ikmal edilmi. tir. !ardır. 
nlıı harehdlı bizzat idare Erzurum; 29 (Milliyet ) Erzurum; 29 (Milliyet) 
elllhlerl 110.lıtuda g11pıl11n 24 ağustosta Bayazıta gelen: bi Karakösenin hamiyetli tüccarla 

mehmetçlk abidesi rinci umumi müfetti~ İhrahim rı zabitan ve efradmuza muhte-
mak esir edilmek istenen Türk 1'.ali B. ve ~skeri ~ü aviri Kad- lif. nevi~en sigaral~r hediye et-
mı.llet'ru'. T' k "Ik . . k rı Paşa maıyetlenle beraber Sa- mışlerdır. Bu hediyeden dolayı 

ı , ur u esını urtar- l'h p k -h .. • 
dı; bize hakiki bir istiklal temin ı . aşa ararga ına muva~alat Kolordu ku~da~ı tarafın. 
etti. etrl1;1şler ve 25 ağ.ustos~a Dıyarı dan Ba?:'azıt vılliyetıne .ve muh 

B b" "k . f G . . "k bekire avdet etmışlerdır. terem tuccarlara teşekkıir ohın-
u uyu za er azının yu - Erzurum: 29 (Milliyet) - muştur. 

ismet Paşa 
Müdafaaya ihtiyaç hiı 
settiren bir jş yok ki 
yeni yeni gazetelere 

lüzum olsun .. 

Yeni çıkacak gazetele
rin vaziyeti hakkında 
başmuharriri mizin 

beyanatı .. 
Ankara; 29 ( Telefonla ) -

Ali Naci B. bir gündelik gazete 
çıkarıyor. Gtıya İsmet Paşa ken 
di politikasını müdafaa için böy 
le bir gazeteye lüzum görmüş 
ve bunu çık11rmak için Ziraat 
Bankasından 35 ;000 lira almış! 
Bir İstanbul gazetesinin yazdığı 
bt haber asıl. 1zdır. İsmet Paşa-

(Devamı h•şinci sahif~de) 

cevap 
ı 

- "-fendi ne dOşiJnDp duruyorıun-,.._ 
Yetıl flr.lıaga git ~en de bir memurlgel IJteyloer.Onların 
programlarında neler yok .iri? •• 
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No 1 20 (TercUme ve lktlb•• 
h•kkı m•ltfuzdul'.) 

Alman lmperatoru Sultandan 

MILLIYF.T CUMARTESİ 30 ACUS1~ 930 

HARİCi H E LE •• 
Irak petrolleri mes' el esi 

Imtiyaza malik olan şirkette muhtelif hisseler var 

Büyük bir hava seyah 
1 Bir Rus hava filosu :\11karnt1 

imtiyazları nasıl kurtardı? Seyahat .. 
1 

da g·eç~ııek i~z~re. 9 })in kiloın 
1 Ecnebi matbuatı 1/ Arjantinde relik hırd<'vtr seyalıati \'apac 

lsveçli kahraman Relsicümhur aley Moskova; 29 (A.A) - Sov- vastopol; Ankara; Bitli• 
Otuz üç sene evvel iki arlcada hl d h k yet vaha filosu ey!UI iptidasın- ran; Tebriz; Kabil; T~ 

t • 

Kıral Feysal Lon
draya gidiyor şile bir balona binerek Şimal kut O e 8 re et da dokuz bin kilometrelik bir de Uranb~'.gdan ç-eçerek•·r 

· . vaya donecektır. Bun"' 

• buna gitmiş ve bir daha avdete- Buenos - Aıyres; 28 (A.A) - vır seyahatı yapcaktrr Tayyare d . d ld .. yol 
1 1 L P · a ')renı mo c e uc; 

İrak petrollerinin işletmesi dememiş olan sveçli Sa omon a rensa gazetesi amele ma - ter Moskovadan har,.ket ile Si- 1 resi vardır. 
f meselesi son günlerde gene ta- August Andreenin cesedi geçen hafilinde vukua gelen tahrikat ~~~!!!!!!!!'!!!!~!!!!~~~İ!!!!~~!ı!;;~~~~!!!!!!!!!!l!!!!l!I~ 

deki kumpanya İrak petrol iş- !erde bulundu. Bundan bahse- dolayısile payitahta bir çok en- ~ast icra!it muhte_m7ı bulundu- j 
letilmesinde Türkiye de alfilı:a- den "Times" gazetesi tahsis et- dişeli şayiaların deveran etmek gunu beyan etmıştır. Kendisi Gene o 
dar olduğu için bu bahis etrafın tiği makalede diyor ki: te olduğunu yazmaktadır. Polis hükCımet sarayına öğleden son Moskova; 28 (A.A)" 
da dönen rivayetleri kaydet - " Bu hava kaşiflerinin öldükte müdürü btüun polis merkezleri ra etrafında mühim mıktardamu tiya gazetesi Bahreyıı . 
mokten geçcmiyeceğiz. ri muhakkaktı; fakat kutpun amirlerile görüşmüş ve hiikQ - hafız bulunduğu halde gelmiş - şeyhi tarafından petrol 

İ vahşetzarı üstünde nerde son o- met meurları La Platadaki aske tir. Payitahttaki bütün asker - nın bir İngiliz şirketi~e 
rak hükfundarr kıral Feysal l k t 

larak dinlendiklerini kimse bil- r1 alay kuandanlarına laznnge - er ışlalanndadır. Buenos- Ay si üzerine ranın Ceıtll 
geçenlerde Londrayı ziyaret et- h ı· · "l - t 

t rniyordu" len talimatı vermis.tir. Hü'.dlmet res a a ısı su mn çindedir. tti vam nezdindeki protOS ti. Bu ziyaretin rak petrollerini h di 
ı " Times" İs •edi kahramanla sarayı muhafızaları mühim su- az e imiş olan tedbirler hak- kında diyor ki: "Bu a 

biran evvel işletmek için ngilte • k d k' t · 
rın geçen ay Franz Josef arazi- re tte takviye edilmiş olup Reisi ın a ı esmi tebliğte bu ted ten sonra ngilterenın 

re ile bir tlafa vasıl olunduğu t b' l · .. " ~ 
sinde buzların cözülmesile yapı cümhur M. rigoyenin ikamet- ır erın unyon telgraf kumpan- tan sahillerinde vaz ı'f 

söylenmektedir. ı · · 1 ·ı 
lan tetkikat esnasında bulunan gahı yakinindc süvari kıt'alar yası ame esının grevi yüzünden yerlerden biridir. ngı Bugün İrak Petrolie ismin - -" 
bir takım şeylerle taharriyatın karakol gezektedir. Adliye na- zuhur etmesi muhtemel bulu - doğrudan doğruya ya» 

deki kumpanya I .rak petrol iş- j k ı •-1 l B 
ileriliyerek nihayet Andre'e ile z. ırr Reisicümhura bazı siyasi re nan . a.rga. şa_ "'- arın. öu.· ne. g.eçil ar vasıtasilc gerek . 

Yıldııı'da mer11slm ltöşkiJ letme imtiyazının hisselerine k h d ı h d k B k" fe \'k · B k k' diğer bir arkadaşının cesedi bu- ı~1e_:-·le ordunun bir kısmının tah me . ıçın ıttı :;-z e ~mııı ı tıyat e gere asra or 
lmparator İMaııbulda bulun-ı sebatı sarsılmaz bir hale getire- ma ı .tır. u umpan~a e.s .1 lunducrunu zikrediyor. "Times" rıkatı hakkında malilmat vermiş tedbırler oldugu beyan edlmek- kadar toprak varsa h 

duğu müddetçe her gün sabah- ceğini ve bu suretle Almanlar 1:~rkısh ~et~~~e~ şırketının dyior ki: ve bu ahvalin hükumeti acil bir tedir. La kritika gazetesi; adli geçirmiştir. İngiltere 9 
lan lal'llydan 11ı:karak şehrin şa- Türkiyenin mukadderatı siyasi vucude getı.rd~gı b~r kumpanya- " Andre'enin sergüzeııtinden ihtilal tehlikesi k:ırşısında bu - ye ~zı?111" Reisicümhura kon- caz kıralı İbnissuuttan 
yanı teı?Uli& mahallerini gezer, yesinde al~k:adar olarak Türk dır. Bu eskı şırketın Almanlar- uzun seneler sonra hiç kimse lundurrnakta olduğunu ilave ey grenın ışe başlamaması yüzün- olan Bahreyn adalarınıll 
!Sğle vakti. avdet edertık impara ordusunun tcnsiki ve takviyesi kutup seyahitini havadan yap _ le_:niştir. Reisicümhur;ın ikamet den halkın memn~ıniyet~izl.ik .iz !ini elde etmişti . BunLtll 
tori9C1 ile birlikte taam ederdi. Almanya için bir lüzum teşkil mağa teşebbüs etmedi. Kutup gahının damına mıtralyözler h?r. etmekte oldugunu b;ldırdı- İran protesto etmişti. 
İmparatorun bu tenezzühlerinde edeceğini söylemişti. 1 ha valisinde tetkikat için hava _ konmuştur. Müşarünileyh mem- ğını yazmaktadır. M. İngoyen; protestosu hii.kümsüz 
terli.bat lAzimenin alınmasına ta İmparatorun telkinatı Sultan !dan -Amundsen ;Byrd; Wilkins lekette bir fesat hareketinin vu 1 n 'hayet kongreyi 8 eylfılde fev- diki müracaatı <la a 
ra.fı ~ahafleden ben memur :~ı~ Hamitli ikna etti. Bir gün beni tarafından- 924 tenb~;,i yap~lan kuuna ih~iınal vermediğin_i an ~ ı kGHide olı~~a~ içtima e~e~c da u~rıyacağına şüphe e 
mı§tım. İmparatorun başkatıbı huzuruna çağırarak şu sö 1 · 1 mesai tayyarelerle i'.'., al edil - cak kendı şahsına karşı bır suı- vet edecegını vadeylemLştır. dır. • 

~:~ah~~p ~~~~~:~r;rle~~e=~ söyledi: z erı l~~t~~l!ı~~~·~~f:;z~J:aı;;~~~ -··3···0··· ···a···ğ··-u···s···ı"·o-s···u· .... n .... a ... s ...•. ı· .... y'"-a···p·-t-.··k···· 
samislni bana bildirirdi ben de - Şimdi imparaorun nezdine fif hava sefinelerile kutpa karşı 
teşrifat ve zabita memurlarına gidiniz, Anadolu şimendifer hat • d 

' 'çıkılmıştır. 926 da Amun sen lazımgelen talimatı verirdim. tının Almanlara ihalesi şeraiti- 1 N 
ve talyan inşakerdesi olan or İmparator bu ıri.yaretinde Su! nin kararlaştırılmasını Babıali- S . 

· ge hava sefinesile Nobile pıts tan Hamit ile müteaddit defalar ye ırade ettiğimi söyleyiniz, bir 
d ' · K d brgenden Alaskaya uçtular. 928 

görüşmticıtür. Bu mülakatlarda e ımparator hazretlerı u üs- 1 " b' p k'l' · 1 de Nobile evvelkinin eşi o an daima siyasiyattan, iki memle- te ır rotestan ı ısesı yaptır- 1 ı k 
ak · • 1 · talya hava sefinesini i ~ma ut ket arasındaki dostluğun takvi- m ıstıyor ardı bunun ıçin mü \ . be 

· b' puna götürdü; fakat Spıts r 
Yeııinden, Türk ordusunun te- nasıp ır mahal olup olmadığı- f' 

K d gene avdette hezimet hava se ı -

fi ne6ini mag-lftp etti. Bu facia he-
kemmültine Alman zabitanı ve nı u üs mutasarrıfından tel- ( 
fabrikalarmm müzaheretinden gra a sorunuz, bu hususu da 

· d' · · nüz bir çoklarının hatırındadır." bahsolunurdu. Bir defasında fm ımparatora arze ımz. 
Filistin ve İngiltere 

Parator Rusyanın tensikatı as- Ferdası gu"n imparator İstan ( · F' «Tempa• gazetesı geçen sene ı· 

keriyeııi günden güne ilerlemek bulu terkedecekti. Akşam ziya listinde çıkan karışıklıklar dolayısile 
te olduğunu ve Türkiyenin bu- {etinden sonra imparatorun da- Cemiyeti Akvam tetkiket heyetince 
nu şmd!den düşünmesi lazrm- iresine gittim başmabeyinci ma Kıra/ /'aysal ahiren verilen rapordan bahsederekbu 

' geldiğini söylemiş ve icabında rifetile kabul olundum. Sefaret daki hisse senetleri umumı harp raporun ne,ri lngilteredc hoşnutsuz 
boğazların kapatılması için Sul baştercümanı (Baron Nesta) te zaptedilerek harpten sonra; luk uyandırmaktan geri kalmıyacagı 
tan Hamidin fikrini yoklamış- tercümanlık vazifesini ifa etti 920 de San Remo konferansında nı kaydederek diyor ki: 
tı. Diğer bir mülakatta Sultan Hünkarın iradesini tebliğ et- Fransızlara verilmiştir. Fakat "Cemiyeti Akvam vekaletini alan 
Hamit imparatora Girit mese- tim. İmparator çok memnun ve gene harpten sonra Amerika "a- bir devlet için ilk vazife asayişin mu 
lesini açmış ve Rusyanın bu mütehassis oldu, teşekkür etti. çık kap" siyasetini ileri sürerek hafazası ve bunun hali husumette o· 
meselede Yunan amaline müte Bu keyfiyetin Almanyada pek petrol hisselerinden pay istıe _ lan ırk ve taraflarca ihıaline müsaa
mayil olduğunu söyliyerek im- ziyade hüsnü tesiri mucip ola- rniştir. Bunun neticesi olarak şir de edilmemek için tedbirler almak ol 
parato~ Türkiye l~hi.ne ~il: c?ğını~ zatı şa~~eye a~zını kete şu suretle bir hayli iştirak 
zaheretını talep otmıştı. Turki söyledı ve teşekkuratını bızzat eden olmuştur· 
yeclelfil tasavvuratı ik.tısadiyesi- ve şifahen arzedeceğini de ilave An 

1 
p : t . . .. 

· ha' t tb'k k k · g o- ersıan ( ngılız) yuz nı sa ı a ı a çı arma ga- ettı. d d e t iliz polisinin miktarı arttı· 
yesini takip eden ve esasen bu Ferdası günü şimendifer e 2~ ;7;;. R~yal Shell (Fele -. :ıı~~ş b:l~nsaydı Araplarla Yahudi· 

duğu aşikardır. Komisyonun raporu 
Ağlama duvarı hakkında tam vaktin 
de bir talimat vücude getirmiş olsa-

maksatla seyahat etmekte olan hakkındaki iradeyi Babıaliye n:ıeı: ) 23~7~~ •Jr~ız petro~en ·ı ıer arasındaki nizaın bertaraf edile· 
İmperator Sultan Hamidin bu tebliğ etmekle beraber Nafia şır. t • ! e~r aste~ e- -· b' aleyh tabtit lunacağı 
talebini hüsnü telAkki etti ve ye nazırı Zihni Paşayı da saraya veıopment şırketı ( Amenka ) ce1:1t . l ınandenl Bı·r t ft 

0 ı'dar• 
· İ 23 ·75 b' d G"!b k · · r:ıu a easın ? ır. ara an , . 

ğcnı olan Rusya mperatoruna davet ederek hattın inşası şera d hl Eve ır. e u e. yan ısm.~n de basiretsizlik diğer taraftan zabı· 
derhal o gün bir mektup yazdı. itini müzakere ve tesbit olu- e . ~eı:u ?"rupu ~ bu da yuz tanın · istihbara~ı ve kuvvetinin kifa
Bu mektubu İstanbuldaki Rus nurken (Hükfunetin her ne va 5 hisse ıle ıştır .. ak edıyor.du. ~a-. 

k t b kk l h 1 f - yetsizlifi bu meselede İngiliz siyase-
sefiri (Zinoviyef) vasrtasile Pe kit isterse mesarifini bittesvi- a u te.şe u mu te.ı _manı-

1 1 f li T tinin m >'ul tutmak için delil olarak 
tersburga göndermişti. Pek ta- ye hattı iştiııaya hakkı olaıbiıle- ere .. aa yet. e geçmemıştır.. e- · 

kk 1 dah 1 1 dermeyan edilmek isteniyor.,. 
bii olarak bundan bir netice çık ceg· inin =rtı esasi olarak ka- şe. . u e 1 o .. an Fran. sız şırke 

.,,.,. l F h kr:.- cTemps• makalesine nihayet verir 
madı. bul ettirilmesi ve bunun için t. ı ı.e. ransı~ u .. wnetı. arasında 

ht 1-f k - l nd S ken İngilterenin Filistinde hata et-Almanya imparatorunun bu Almanya Hükfunetinden res- - ı 1 a çı tıgı sov e ı. onra 
seyahatte elde ettig" i en mühim mi bir vesika istihsail edilme- İrak P. et. rollerini Akdenize indir mi' olacağını. fakat Cemiyeti Akva· 

k tl k İ mm vekaletini iyi bir surette ifa et· 
mnvaffakiyet Bağdat hattı im- si) irade buyuruldug-ıunu söy- m.e. ıçın yap aca mecranın_ n 

1 l H yf d F l mek istediğine şüphe edilerniyeceğl-
tiyazmın bir Alman grupwıa i- ledim. Bu vesiıka elde edil- gı ız .e~ a ~ a ~ansız ar ıse 
halesini Hünkardan koparmak- mi.şti. Son defa hattın Türıkiye kendı ıdarclenndekı İskendenın ni, Arapların meşru menafii ile Ya-

T bl Ş hudilerin hakkı mükteseplerini telif 
:tı. İmparator bu hattın inşaatı Cümhur·iyeti tarafından müba- ve ya ra usu amda nihayet 

b im ·ı · etmek kolay bir iş olmadığın söyle-Almanlara verilmesi pek ziya- yaasını bu vesika temin etmiş u asını ı en stirüyorlardı. Ni 
h k b · mektedir. de hüsnü tesir hasıl edeceğini ttr sanırım. ayet gere u cesım mecranın ------'---

ve iki devlet arasındaki miina- (Bitmedi) ve İrak ile Akdeniz arasında in 

• 

şa edilecek şimendiferin geçece 
ği yol hakkında tetkikat yap -
tırıldı. Bir İtalyan grupu ile bir 
İsviçre- Fransız grupunun ve 
hatta bir de Alman grupunun 
şimrli hak iddia ettikleri de söy 
lenmektedir. 

Bağdat- Hayfa hattı için pi -
!anlar hazırlanıyor. Fakat İrak 
petrollerinin işletilmesine ne va 
kit başlancağı kat'! surette ta
yin edilmiş değildir. 

Kıra! İıviçrede 

Bern; 28 (A.A) - İrak kıra 
lı Feysal; Thoune'a vasıl olmuş 
tur. 10 gün kadar orada otura
caktır. 

Rnsyada 
idama mahkUınular 

Hindistan da 
Milli komite 

Madras; 28 (A.A) -Hüku -
met; Hint ittihadı kongresi ic
ra komitesinin gayrıkanuni ol
duğunu ilan etmiştir. 

Hindistan konferansı 
Lnodra; 28 (A.A) - Resmi 

mahafil; Hindistan konferansı
nın muahhar bir tarihe tehir edil 
miş olduğuna dair olan haberi 
tekzip etmetedir. T. Sani ayının 
ilk günlerinde toplanacak olan 
konferansın ictimama ait hazır 
!ıklar proğram mucibince ikmal 
edilmek üzeredir. 

Hindistan kabileleri 
Simla; 28 (A.A) - Şimali 

garbi hududundaki kabileler ara 
sındaki müzakerat neticesi ola
rak hali hazırda muhasamat 
kuvve'tini kaybetmistir. 

Matem tutuyorlar 

yaradan Başkumandan Türk zaferini 
muharebesinde Mustafa Kemal.. 

Tam s.kiz yıl evvel ki bugün; 
ta. 19 Mayis 1919 d~nberi, Anadolu
nun ortasında bir halas güneşi gibi 
doğuveren ve kurtarıcı sesi ile, bü
tün Türk mlletine, dünyada misli 
görülmemiş bir istila ve imha zul-
mü altında inliyen Türk milletine, gc 
ne o milletten aldığı ilham ile, "Haki 
miyet bilakaydüşart milletindir. İki 

bin yıldan eksik değil çok fazla bir ta 
rihi olan ve daima Efendi yaşamış o
lan Türk milleti bundan sonra asla 
esir olamaz: Ya hür yaşar. Ya bu u
ğurda ölmesini bilir.,. diye haykıran 
Gazinin. o tok adamın açtığı bayrak 
altında, rub, fikir ve elbirliği ede· 
rek mücadeleye atdan Türk milleti· 
nin, hudutsuz ıstıraplarla boğugarak 
yanık bağrından çıkardığı milli or
dusu ile , kendisini ölmiış addederek 
vatanını parçalamağa kalkışan (yedi 
düvel) e karşı Türkün şimdiye ka- -
dar olduğu gibi bundan sonra da e
bediyen Efendi yaşamağa layık oldu
ğunu İ•pat ettiği gündür .. 

Geçen sene bugüne ait yazımızda 
demiştik ki: "Aceba her sene ayni 
şeyleri ayni sütunlarda okuyanlar, bu 
tekrarları lüzuınsuz , tatsız bulmaz
lar mı?,. 

"- Hayır, ayni şahıslar tarafın
dan, ayni sahnede, ayni dekorla tek 
rarlanan şaheserler yok mu?. Ve bun 
!ar böyle tekrarlandıkça, onu seyre, 
gene en ziyade onu evvelce seyret
miş olanlar koşmuyor mu?. Bu mü 
kerrer tehacümün sebep ve saiki o şa 
heserin seyredenlerde bıraktığı de
rin zevk, ulvi heyecan değil mi?.,, 

"Acaba Türk milleti için, kendisi
ni, imha uçurumunun tam kenarı
na gelmişken, onu ölümden kurta
ran, hayata, istiklale kavuşturan 

bu kutsi hamlenin , Başkumandan 

m ydar. muharebesinin vukubulduğu 
muazzam sahne kadar, muhteşem bir 
suhneye; seyircilerine ancak bir yeni 
azim, yeni bir kuvvet ve ümit kay
nağı, olacak bir dersaneye şahit ol· 
muş bir millet var mıdır?.,. 

1 • 

30 ağustos Başkurııandall meydan muhartl 
giJsterlr harita 

Çünkü bu son Türk zaferi, altında 1 nın top ve tüfek ateşi 
bulunduğu çok ağır, çok çetin ıartla 1 raseut mahallinde idare 
ra rağmen yalnız karşıamılaki Yunan Artık akşam yaklaşıf0~ 
ordusunu imha etmedi; yalnız Yu- tıya göneliyor, top t~f:.. 
nan miletinin iradesini Türkün ira- tüfek oğultu ve böğiirtill 
desine rimetmekle kalmadı .. Bu bii- ğulan dereler ve tepeler• r4d" 
yük zafer, bütün dünyanın mağrur merliği çökmeğe başlıY" 
galiplerini de, Türkün iradesine ra '- Tam güneşin 1ıaıtıı' 
metti. . Ttirkün ebedi istiklalini kur- Türk topçusunun o ani; '
tardı. Türk Cümhuriyetini kurdu.. ettiği düşman mevzii ıe 
Dünyada hiçbir milletin tarihinde te- man piyadelerimiz süugil 
sadüf edilemiyecek derecede seri ve süvarilcrimiz mızrak 1/t: ~ • 
müteselsil bunca siyasi. içtimai İn· muazam bir yanardağ~~ • e 
kılaplamnızın da temelini kurdu. . saldırdılar. . Çok "ü.~ıll ;ıtefİ t 

İşte bugün sekizinci yılını bitirip !ık basarken Türk sunll ,_u!':, 
dokuzuncusuna basan, zafer bayramı manın bağrına sap1avd1 ·;.b~ 
rnız böyle bir bayramdır .. Hiç bir bay lah 1,. sedaları arasında 
ramımız bunun kadar, azim ve kud- lcri boğulup kısıld~ · 11et 
ret kaynağı olamaz, sanırız. . Tam o anda batan g~~!l 

Bu zaferin nasıl kazanıldığını göı- emelinin gurubunu ve bUY~ 
terir krokilerimiz bu hususta bir fi- 1net aleminin sukutu b'~rt e 

. b ' O . b h d' d 1 Türk ... -kır vere ilır. . nun içın u ususta- e ıyor u. . . şte . et• 
ki hatıra ve müşahedemizi tekrarla- lalinin, Türk Cüınbur•Y, 

b .. ·I•' maktan sarfı nazar ediyoruz, yalnız inkıllıbının temeli. oy 'flir~ 
onun en heyecanlı olan son perdesi- kuruldu. . Onun ıçn . 
ni, "Milliyet,, okuyucuları, açmak
fa iktifa ediyoruz: Türk ordusu, daha 

. Ga"'i ı milli Peygamberı td a 
besi de Dumlupınarda 

DiJn mbekte "denize daim• ve atlama ,,nıü111bekalarına 
' 

Moskova; 28 (A.A) - Mü
him miktarda gümüş para top 
lıyan veayni zamanda mukabil 
ihtilal propagandası yapan 10 
kişi idama mahkfun olmuş ve 
mahkO.mlıır kurşuna dizilmiştir. 

Declhi; 28 (A.A) - Son tev 
kifatın neticesi olmak üzere se
hir dündenberi matem içinde -
dir. 

Ne Miliittan 212 sene evvel Ani
bal'in Kan'da yaptiğı ve Alman aske
ri üstatlarından Şlifen (Schliefen) 
in bir imha muharebesi için nümune 
ittihaz ettiği meydan muharebesi; ne 
de gene Milattan 200 sene evvel 
llk Türk kahramanı Mete'nin 320 bin 
kişilik Çin ordusuna karşı (Ta-Tum
Ko) civarında kazandığı meydan mu
harebesi: ve ne de son Büyük harpte 
Almanla rın "Tannoberg .. te yaptık· 
lart mahirane ve cilr'etkarane imha 
muharebesi; bunların hiçbirisi içinde 
vukubuldukları şartlaı;ı, ve verdikleri 
netice ve ~ümul itibarile, ıon Türk 
k~hramanı Gazinin bütün etrafile 
dü~ünülüp, ihzar, idare ve intaç ey
kdiğı bu zafer ile kıyas edilemez .. 

26 Ağustos sabahında "Afyon,, mey-: sidir. . e!l 
dan muharebesinde, belkemiğini kırı· Türk milleti bôyle. ıııı 
dığı düşman ordusunu; sıkıştıra sı- zafer ve istiklal hayra~"'~ 
kıştıra, 30 afustos gilnü, krokide gö ken, hiç gözü~den 1'ilr~ 
rüldüğti veçhile, tam bir imha çem· noktalardan bırı _de. ek 1 
beri içinde kıstırmıştı . . Kat'! netice miz hava<ını zehırlcın ırı 
anı yaklatıyordu .. fşte böyle buhran kar~'·. ~atan .~a~·:~'~a)'Y 
1ı ve kat'i safhasına giren bu muha· yesını gudeıı Tu . unu 
rebeyi, krokide görüldüğü veçhile , yeti .. ne yardımı hı;..etil 
Başkumandan Gazi Hz., 11 inci fırka 

hazırlıklar yapıldı. Resmimiz muvaffakıyetli 
hlr atlayışı giJıterly• 



la b ı muallimleri arasında 
j Hesa ğ C Hüsnü B. Istanbul cuma g/Jnlert nasıl eğlent11or? 

tebeddü 
ıB P açı ı · Havuzun yanınu isteksiz yürüyoruz ... 
liı )akkallar Cemiyeti- Muallim kadros~ndal . . .. 

Yerli sergi 
Memleket için iktı 
sadi bir zarurettir 

Niçin kaldı 
Verem hastan e-;i 
inşa edilmiyccek nin he. abatı açık.. tebedd~!_x?k dıyor 1 l)~rkı n me~alelı yollarında hır zı lın <;ııı layışını __ ve 

t'feth" 8 .k~ "f d Maarif Vekili bugün hır caı111n şuıgırdayışını aııdıran kahkahalar yuk-
1 ı .e ı ı vazı e en ı· ·h 1 b ...J 

V de işten elçekthildi Yalovaya dönüyor 1 Se ıyor ... işte 111 ayet lH\ UZllfi aşınutt)'IZ ... 
-

Sergi Komiseri Nazmi Çünkü arsa sahipler 
Nuri Beyin beyanatı fahiş bir fiat istiyorln 

Maarif vekili Cemal Hüsnü 
Cemiyetler mürakabe heyeti 
rafından bakkallar cemiyeti 

csabatmm tetkikine başlanmı~-
hr. · 

Bu tetkikat neticesinde he&ap 
a bir çok açıklar görülmek~e ve 
Unlarda amil olarak cemıyet 

katibi umumisi Fethi B. bulun
akta idi. 

B. evvelki gece Yalovadan şehri 
mize gelmiştir. Mumaileyh dün 
Perapalasta kendisini ziyaret e
den muharririmize İstanbula bir 
gün için geldiğini; bu akşam av
det edeceğini söylemiş ve : 

Bir ıes duyuldu : - Al senin olsun canımın içL paranın ne hükmü 
var. Başka bir ses yükseldi : - Ben kapısını çalayım da o ister•• 

açmasın .. Kocası mı ? Kim oluyormuş? 

İkinci yerli mallar sergisi bi Vrem hastanesin•n Cerrahp 
rnicisinden daha büyük bir rağ- şa hastanesi yanıııdaki arsad· 
bet gördü. Sergi eylıilün yedı- şasından sarfı nazar ed.lmişt'r 
sinde kapanacaktır. Sergi komi Sebebini şehremini Mulıidd•ıı l 
seri Nazmi Nuri B. bir muharri- izah etmiştir: 
rimize beyanatında geçen . eneki 

Nihayet bu tahkikat ve t.etki 
at evvelki gün ak amı netıce-

"- Muallim kadrosunda mü
him tebeddül olmadığın evvelce 
de söylemiştim. Bu sene kadro 
su en az değişiklik olan kadro -
dur. Ecnebi ve ekalliyet mek -
teplerindeki muallimler hakkın
da bugünkü "dünkü" Milliyette 
çıkan beyanatıma ilave edilecek 
hiç bir ser yoktur. y alovadan 
bir hafta sonra dönerek Ankara
ya gideceğim demiştir. " 

Rıhtım şirketile Evkaf 
arasında ihtilaf 

Rıhtım şirketile Evkaf idare 
si arasında bir ihtilaf çıkmıştr. 
Bu itilfıfa sebep şudur: Şirket 
şimdiye kadar yapılan şikayetle 
ri nazar itibare alarak iki antre 
po tesisine karar vermiştir. An 
trepo yapılacak olan yere Ev -
kaf idaresi sahip çıkmıştır. Her 
iki daire bu arsa meseleai 117.erin 
de uğraşıyorlar. 

Yiyecek ve giyeceğe dair 
konferanalar verilecek 

11 .. ,...,..;·§ ve kcadiıine vazif.~ne 
ayıt verildiği blldlrllmıştır. 

Ahmet Fethi B. ayni samanda Şehreman~ti esnaf ve hal~ için 
~kkallar kooperatifinin de mü yiyecek ve ıçecek maddelen hak 
fürü bulunmakta idi. Bu vui- kında ~erbes dersl~r açmak fik-

.. . k tif meclisi rlndedır. Kışın venlecek bu den 
et 112

1
enne

1 
oopera F~"'i Be- !er esnafı alAkadar edecek mvzu 

aree top anmış ve cu• ll"k d k · D 1 · vı lfe · 'h t onnit- !ara taa u e ece tır. ers enn 
tin vaa sıne nı aye v mahiyeti konferanslardan iba -

r. ret oldutu için herkesin iştiraki 

At yarışları 
oşular pek munta
zam cereyan etti 

Dünkü yarışlarda 
kazanan atlar 

tercih edilecektir. 
Şehir mecliıi daimi 

encilmeni 
Yeni şehir meclisi toplanınca 

bir daimi encümen intihap ede
cektir. Bu dalmı encümene &ehir 
meclisinden 8 kişi iştirak edecek 
tir. Bu 8 kişilik heyet bütün be 
ledye işlerini idare edecek; büt 
çenin tatbikini kontrol edecek; 
blitçe uıtbikatna dair 3 ayda bir 

At koşularının beşinciıi de rapor haınrlıyacak: ~lediye şu 
Un Veli Efendi çayırında ya- helerini teftıi ede~ktır. 
ılrnııtır. Dünkü yarışlar hır Encilmen içtlmaına ruzname
aftaki gibi muntaııam cereyan deki ite göre al&kadar şube mü 

ltir. dürlerl iştirak edecekler ve an-
Y ırı1 mahalli dün yine koıu-1 cak kendi işleri hakkında fikirle 
ı takip etmek üzere gelen rinl söyliyerek rey verecekler -

h&h havanın bulutu olmasına dir. 
i~n keaif bir kalabalık ile Hayvan neaarethaneai 

Parkın kap11ında ag21 le~ gibi ra- Parkın birinde haftada bir geceye 
kr kokan bir adam, kadınlara yiye· mahsus umumi konserini veren met 
cek gibi bakarak, atızlarının içine hur bir hanendt hanımın ~ercfinc !. • 
girecekmiş gibi sokularak kitedeki Evet ne zannettinız, Bütün bu 
memurla konuşuyor. Yokuşun ba- kalabalık hep onun •c•İni dinlem<· 
tında bir serseri içeri girememenin i;e e-elmişler. 

intikamını, içerdckileri taşlamakla - Buhran varl llalk açlıktan kın
almak iıtcr gibi var kuvveti le meh•· lıyor, tüccarlar batıyor! diye ey orta· 
rctini gösteriyor. lığı çın '\ın AtUrtnlcr ... Neredesiniz? 

Bir kaç taş, yolcuların önüen ardı- Gelin de şu parkın içinde birkaç aaat 
na dü~üncc hcytcanlı bir kaçışma ol- şarkı dinlemek uğruna şehrin öbur 
du. Ötede yirmi kadar otomobil, ucundan gelip masalarının üıtüne 
mütemadiyen boru öttürerek homur yüzlerce lira bırakan hovardaları gô
danıyorlar. Dühuliyemizi vererek rün L. 
içeri ı:-iriyoruz. Sola doğru birkaç :ı· i Yalnız etrafıma şöyle dikkat gö
dım ilerleyince karşımıaa kocaman 1 ıilc baktıQım zaman anladım ki bir
birdirek üstünde sallanan tabela çokları buraya şarkı dinlemekten 2i
çıktı. Şöyle bir iki rakkamını oku- yade biribirlerini dinlemt~e ve birihir 
yunca ne olduğunu anladım: }erini scyretmeğc gelmi,ter. 

"Bira l 00, dondurma 100, viaki Sulu sulu söylenerrk, yanık yanık 
120., ahlar oflar dinlemekten lıa,hancndeyi 

Arkadaıım güldü: dinlcmcğe vakit yok ki .. 
- Görüyorsun ya, hep yuvarlak Garsonların buzlu ko•alar içinde 

hesap. . sundukları rakılar, elbette ki şi~crle 
Maamalih, ikimizin de, doğrusu durdukları gibi durmıyacaklardı. Ni 

ya, keyfimiz kaçmıştı. Güzel bir •c- tekim yüksek perdeden etrafa ilti
yahat yolunda önümlizc bir haydut fat aavurma1ar, mestane nazüniyu
çıkmış gibi, sarsıldık. !ar, zemini yoklamak kabilinden cüz 

Havuzun yanına doğru iıtekıiz· danı çıkarıp: 

et yürüyoruz. Parkın meşaleU - Al, senin olaun. canımın içi .• 

yollarmda bir zilin çınlıyrırnı 1-aranın ne hükmü var? .. Mukaddc
vc bir camın gıngırdayı\ını andıran meılle gUya yanındaki arkadaşına, 
çıplak kahkahalar yükseliı or. Bu kah hakikatte kartısında gôzünr kestirdi 
kahalar, gittikçe şakrakta,ıyor, ııit- &i bir kadına çalım atmalar, çoktan 
tikç• daha billürlaşıyor ve gittikçe/ ba,Jamııtı. . · . 
billbüllC!İyor. .. lşte nihayet havuzun Maamafih, bunlar içınde edebıle 
başı: Haaır iıkemlelerle etrafı çcv bir kenarda oturup şarkıya kulak ve-
rilmiş, beyaz örtülü masalar, içki-1 renler de nadir değil. · . 
]erin envaile dolu, ... Bu içkiler .de· Yalnız ötekiler rahat vermıyorla_r. 
vımlı bir ra,ıı..tıe ıçilmiyor, belli Hele yanımızda birı var. A~ıı hıç 
ki ıümrillliyor. ~ş durmuyor . 

Bunu gara.onların çılgın gibi sa· - Ben kapısını Ç.ıi.layım da, 0 ıs· 
ia sola ko,uşmalarından anlıyoruz. terse açma. ın . • Kocası mı?. Kını 0 • 

Şimdiden bir çokları sızmı,ıar. luyormuş o'. Efendim?. Amma, .an · 
Havuzun etrafında beyhude yere larnak isttrim, kim oluyormuş. · 

~lrnuıtu. Yanrta Mecli~ Re~•! Topane civarında ecnebi mem 
lzım Pa11a. Fırka ~ufıtttıp leketlere ihraç edilecek hay -
akkı Şinasi Pa,a, vah muavl- vanlar için baytar! neT.aret ismi · > B E · b'' · · alını ben gördiı k boş bır masa aradık. Ne ~ezer .. ız. I vın utun masr 

den tvvel gelenler bile ayakta . ton sonrn . Efcn<linı '. 

( 

altında bir tahffuıı:ane vücude ge 
tirilmektedir. Tahaffuzhane ya -
kında ikmal edilecektir. 

(1,400) metre idi. Birinci Nail 
Efendinin Alderviş" ikinciliği 
Fevzi Beyin Mes'ude tayı almış 
trr. 

Fakat ne var, ne oluyor, bu teha· Arkamda başb•şa vcrmi~ . fısıld>-
lük kim< ve niçin?. ~ır gibi konuşanlar var Kulaklarım 

d h d . k k k. d. fl' · · otrkıne ye· Anhyama ınızsa ayret c · erım ~ pe ı•s ın ır . ırı,ı, 

Yeni şekil Spor 

- ... ..,..__ 
Üçüncü koşu: Dört ve daha 

yukan yaştaki yerli ve ~r~p at lstanbulda kazalar 
ve kısraklarına mahsus ıdı. İk-

İleri spor kulübünün 
galibiyeti 

ramiyesi (400) lira idi. (~1) at 15 e iblağ edildi Dün Eyip tıeri spor ~ulübü 
-~-., .. iııtirak e~miştir. Mesafeıı 1800 - - birinci H' ikinci takımlarıle Ra-

metre idi. 35 nahiye de teşkil mi idman kulübü birinci ve ikin 

sergi ile bu seneki sergiyi mu - Emanet verem hastane, İ· 
kayese etmiş ve bu vesile ile ya nin inşası için istimlaki icap e 
pılan tenkitlere de cevap vere- den arsanın sahipleri tarafında 
rek demiştir ki: gayet yüksek fiat istenildiğıı 

görünce bu arsanın sahiplerim 
kaça mal o!dugıınu te ldk f!'tt•r 
mis ve 4 bin küsür liraya mal c 
<luğunu re~mi evrak ile te bit ı 
derek arsa~'! hu nıspct üzerin 
den istimlak etmt-k •ste·nist r 
Fakat sahipke· arsanın 40 hi 
liralık bir kıymet ilamı alını la· 
dır 

mck vt i\ki listesini ,&öatcrcr k, par~ 

"- Birinci yerli mallar . ergi 
sinin açılıp açılmaması hakkın
da Sanayi birliği heyeti umumi 
yesinde ceryan eden müzakere
de böyle bir serginin açılmasının 
memleke lktısadiyatı i!;in faide 
li olacağına karar verilmiş ve 
ilk sergi 11 ağustos 1929 sene
sinde ac;1lm15tı. 

magını bastıgı yerler hakkında mü- Erbabı sanayiin ekseriyetle 
takasını soruyordu: beynelmilel sergilere iştirak et-

- Kavun ı1'sıl k•vun?. Otuı beıj memiş olması ve sergi heyetinin 
kuru~ diyor. . de kısmen tecrübesiz bulunması 

- Canım, bolkı meze içindir, ıı•· bir çoklarını seriginin rağbete 
tirmc ı ltr. . mazhar olamıyacağı kanaatini 

- ;JYok•a ga"oz mu içsek?. vermişti. Fakat resmi kilşat gü 
- Ne fayda. . O da yetmiş be- nü bütün bu ihtimallerin varit ol 

şe.. madığr anlaşıldr. Birinci sergi-
Gar.on, önlerinde arkalarında do- ye 123 fabrika iştirak etti ve 20 

!aşıyor amma, bunlarda bir şey ıa- gün devam eden sergi müddetin 
marlamağa niyet yok. Nihayet, karar ce 183 bin kişi sergiyi ziyaret 
verdiler: etti. Bu hal efkarı umumi yenin 

- Bize bir<r üzüm?. ı. yerli mallara karşf olan alakaar 
Onlar üzlimlcrini yiye dursunlar nı gösterir. 

.rksmdakiler iti gittikçe uıtıyorlar- Şu halde memleketımizde her 

Emanet bu vazi .vet kar ısın
da arsayı istimlakten sarfınaza· 
etmiş fakat son bir teklif olma' 
üzere arsa kıymetine hir buçu' 
misli zam koyarak 4 bin liraya 
mal olan arsayı sahiplerine ali 
kıin lira kar vermek suretilr l! 
bin liraya satın almağa razı ol
muştur. Arsa sahipleri malları 
nı 10 bin liraya vennemisler; e 
!erindeki 40 bin liralık ilama gı 
verıerek Emanetin menafii umı 
miye namına istimlak yapması 
nı beklemislerdir. 

Bunun üzerine Emanet te ha• 
taneyi orada yaptırmaktan sar 

dı. sene bir yerli mal sergisi acmak 
Hele bırisi iyice cıvıdı: . iktısadı bir zaruret haline girdi. Şimdi hastanenin in a 1 için 
- Meğer vüüüüslaaaat t: bır a... İkinci yerli mallar sergisini baska bir arsa aranmaktadır. V{ 

fınazar etmiştir. 

"''.'uş! .. Meger seeecevda da oş ş•y· bu ihtiyaç doğrudur.01ıçen sergi rem hastanesinin insası için ge 
mış. · . . . . de alınan tecrübeler huseneki ser lecek sene bütçesine gene talı ı-

Arıda bır muhakeme hıssının e•- . . d h "k l l sat konulacaktır. \ebesi, gının a a mu emıne o masmı 

Y h b. k . · • b 1 temin etti. Geçen sene yalnı:r. 
- a u ız ço ıçmıtız t . h. d 
Ö k. d h k · mal teş ır e enler hu sene tet-

tc ı a a mu avım: . . ki . ll d l 
Ş . d' . 1 hır ettı en ma arı a sattı ar. - ım ı parayı verıncc ayı ırıın. .. . 

Pusulaya bakınca yerinde sallan· Satış yapmanın muhım sebep 
d . !erinden birisi de yerli mallar 1

• _ Borç bini aşmış korkma ı.. hakkında bazı mahafil tarafın-
Lambalar ikide bir kıaılıyor. Bu, dan yapılan menfi propagandala 

oahnede meşhur hancndenin yeni bir ra bir cev~p te kil etm:si idi. 
k b 1 d · ı· ettir Bu şar Halk yerlı mallarına ragbet e-,ar ıya aş a ıgına a am . . . f' l . • ük 

k k Ok güzel şarkılar dınce fabnkalarm ıat ennı y 
ıyı o uyan ses ç · · . . .. · g · 
k h kı . L'akat dedi ım gıhi selttıklen soylenıyordu. ergı-ço a en ı. , • r • . . ] ğ h . d 

cıvıyanlarm miinascbetaizlifi yüzün· d~kı satı~la~ın ucuz U U il ı -
den zevkle dinlemek imkanı yok. Ar <lıaya k§fı hır cevap ve maddi 
kadaşıma dedim ki: bir delildir. 

_Kalk gidelim ı Bu ~eneki sergide ziyaretçi le 
Yüzüme baktı: rin yeknesak ve sakit bir pano-
- Daha trken d•ııil mi?. ran1anın tesiratından kurtulma-
- Ben de onun için kalkalım di- sı için mümkün olan her nevi te-

yorum. Meclısc ekabır ıı:eç gelir er- nevvü yapıldı. MeselA; haftada 
ken gidermış. Gel, lıu gece buranın liç defa verilen müsamereler; pa 
ckabirinden olmak şcrdini kimseye rasız sinema; bando; radyo; 
bırakmıyalım. caz; monoloğ; v .s. serginin ııe-

Parkın me alclı yollarınd• bir ca- vimli kısımlarını teşkil etmekte 
mın ~ıngırdayışını andıran çıplok dir. 

Yunan murahhaslar 
varın gec;iyorlar 

Atina; 29 (Apo) -Türk-Yı 
nan ticaret ve ikamet mukavele 
!erinin aktine memur olan Yu
nan murahhasları M. Di\·aman
dopulos; Zalokostos ve M risti 
dis Hariciye nazırından son ta 
limatı aldılar. Bunlar yarın ltı:ı 
yan vapuru ile İstaııhıılı:ı harekı" 
eı:livorlar 

mü~tür. Kalabalık o derece fa;ı; 
la idi ki; hal km sergi dahilinc;lt 
serbestçe geubilmeai için radyc 
ile mütemadiyen gezecekleri is 
tikanıet gösterilmekte idi. Serg 
yi meb'uslar erkan ve avamir 
askeıiıye ruesayi memurin \'e e 
nebi mektep talebeleri gnıphalir 
de gezmişlerdir. 

kahkahalar lıi2c yolumuzu ııöıttrdi. Bugüne kadar sergiyi 240 ;000 
M. S. kişi ziyaret etti. Şimdiye kadar Saat dört huçuka kadar 1670f 

hiç bir sergi bu kadar büyük bir ki i ziyaretçi gezmistir. Sergi -
alakaya mazhar 0 mamıştı. İki ni~ ~çıldığı ~ünden itibarer 
senelik tecrübe üçüncü yerli mal mıfitır. E~~el~ı gece. n•ektep ıı:ı· 
Jar sergisinin daha mütekimil 243480 ~ısı zıyar~~cı .tes~ıt ~dıl 
neticeler vf'rmesine çok yardım samereyı veren Cum ıunyet 

Nuri Paşa 
.-.... ............ -

Irak Başvekili 

Ankarava gitti --
A vdette Gazi Hz.ni 

ziyaret edecek 

el kt. gençleri" mahfili tema ubes 
e ece ır. . b.. "k ff k' 

• • • . • 
1 

• amatörlen uyu nıuva a ı vet 
Sergıyı 2.43 bın k~ıur .ı,ı ler göstermişlerdir. Sergı namı 

zıyaret ettı na üç büyük müsamere ver ıı hı 
Dün cuma olmak münasebeti gençleri tebrik etmek vazifemi 

le sergi fevkalide bir rağbet gör dir. 
Birinciliği Prens Halim Be- d'I • t' ci takınılan arasında birer fut-.k. Tğ' tt·i e ı mış ır 

yin Rüçhan kı~ atı,~. ın~ı 1 1 t bol maçı yapılmıştır. 
8 eyin Efendinın Gumuş kır atı v·1· ti t' 1 1·1 d l p Al ı ay<> e emane ın ey u - Birinci takımların maçın a -
üçüncülüğü Suphi aşanın den itibaren tevhidi üzerine ye- !eri spor takımı hakim ve iyi bir 
ceylanr kazanmıştır. Ü d 

1 
ni mülkı te~kilatın son sekil tes- el ra 1.2 ikinci takın 

D .. d" cü koAU' ç ve ala . 1 oyun an son 
or un . 7 1., k t T pıt o unmustur. !arda gene İleri spor takımı 1-3 

Şehrimizde bulunan İrak baş 
veikli uri Essait Paşa dün Bo -
ğaz içine giderek tenezzüh yap 
mış akşam treni ile de Ankara 
ya gitmiştir 

i F . yukarı yaştakı ha ıs an ngı ız . 
aılı Beyler O'elmişlerdır. ki a mahssu idi. Mevcut olan Çatalca; Kartal; galip gelmiştır. 

er h f • - at ve kısra arın B k ş·1 s·ı· . " k.'d 
il ta biraz daha fazla rag- t . . (600) lira idi. Mesa ey oz; ı e: ı ıvn; us u ar; ----------!9"1-

t bulan bahıi müşterek d~nl kr.a(zı~~) metre idi. Beyoğlu; Yalov;;; Bakırköy;. dar kazasına merbut nahiyeler: 
e Pek çok meraklıların talıh fesı •. . k tmiştir Çekmece kaymakamlıklarına ı!A . k 
.. rıi~lerlne vesile olmuştur. (3) ~~ ıştı:~. ~kif Bi: ·in Andro veten şehi~ hududu dahilinde ye Beylerbeyı; Kısıklı: Sarı~er 11-

Unku ko~uların neticeleri ber· Bırıncıl!g.ı Tğ' iaver Ah- niden teşkıl olunan beş kay - zaın:na meıbut nahıyeler · Ke -
çhi litidir: rnirnosu, ıkın~ı 1 1

.. t kazan makamlık ile on beşe iblağ edil- merbur az- Büyıikdere. Beyokz 
Bi · · k d'· . B yin Dırocuurt a ı · · 

rıncı oşu ort ve daha yu met e miştir. kazasına merbut nahiyeler: Hi-
1 ykal ştaki halhis İn~di~iz a ve mıBştır~ . koşu. üniformalı sil- Nahiyelerde 35 şe iblağ olun sar; Mahmut Şevket Pa~. Be-
a arma ma sus ı ı. Mesa- es,ncı . · 'd' D"rt y · k k b h' 

ı (2200) metre idi. Mükafatı vari zabitanına mahsus ı ıh. o muş ti ur. ..ed~ 1 ayını a alQmldve ':1~ şiktaş kazasına mer ut na ıye: 
00) !' . . d h karı yaşta ve er ır- hıye er mu ur en ey eQ ıtı Arnavutköy. Adalar kazasına 
'i ıra ıdı. ve a a yu k · diçlere b ren işe ba lıyacaklardır · 
. arışa (3) at iştirak etmiştir. ka mensup at, kısra ve 1 a . . • · . merbut nahiyeler: Heybelı; Bur 
•
1f Beyin (Parnbalna duru) m~hsus idi. . . Yem teskılattan kaza ve nahı gaz. Eminönü kazasına merbut 

~ır Akif Beyin Pomanderi ikramiyesi (550) lı.r•. ıdı. Me yeler şunlardır. . nahiyeler; Küçükpazar; Sirkeci; 
ın:; elmıstır. ~a~esi (3,0o_<>). metre ıdı. (4) at Fatih kazasına merbut nahı- Kumkapı; Bayazıt: Kadıköy ka 
k n ko u 1930 senesi zarfın ıştırak etmıştı~. . . . k b. yeler: • zasına merbut nahıyeler: Kızıl 
azandıgı ikramıyeler yekil- Birinciliği Bınıcı~ı~ me ~e 1 Şehremini; Eyip; Fener; Sa- toprak; Erenköy. Bakırköy ka-

J1·000) Jı ... a)'ı teca üz etmiş at~an~~an. ~~~l İ?~11.'~ Al ~k::: matya. Çatalca ~azasıRa mer • z~sına merbut nahi} eler: Yeşil 
K kuç :taşındaki yerli ve Arap ragı, ıkıncılıgı ~ınıcılık m B but nahiyeler: Buyı.lk Çekmece; koy; Mahmutbey. Şıle kazasına 
i.e "c d• ı taylara mahııus bi atlarında~ a~ık .. ~:.~ac;ak::- J{aracaköy; Boyalık.. Beyoğlu merbut nahiyeler : Ağva; Alaça 
İkr . idiç yağı.~ı, '!.~~?~ulugu Moro kazasına merlıut nalııyeler: H~s Jı; Teke; Yalova kaza ına mer
Y i a?1 1Yesı (400) !ıra idi. (3) ya; dörduucu,ugu Apaş köy; Dolapdere; Galata. Üsku- but ııahıyeler: Çınarcık; Kılıç. 

Ştırak etmiştır. Mesafesi M~car atı kua.nmıştır. 

Nuri Paşa Ankarada 2gün ka 
Jacak; erkanı hükumetimizi zi
yaret edecek avdette Yalovaya 
giderek Oaıi Hz.ne arıı:i tazimat 
edecektir. 

Nuri Essait Paşa lraka ıitti
ği zaman vatandaşlarına bir ıUr 
pri1. hazırladığmr frakta in ilir 
!erin bıraktığı tesisatın gayet 
ucuz bir fiatle satın alındığını; 
bu fiatin azlığı hayreti mucip 
olacağnı söylemiştir. - . .....,._. __ _ 

Avusturya ıeflri 
Mezunen mleketine gitıııiş 

olan Avusturya sefiri M. Kral 
ahiren avdet etmi vr. vazifesine 
başlamıştrr. 

Kadıköy kaymakamı 

Kadıköy kaymakamlığına Ça 
taka kaymakamı Cevdet Beyin 
tayin edilecegi hal•er alınmış -
tır. 

Etibba Mııhadenet Ct"miyt>ti tarafwdan yapılan dewz ge ·, 
tiçı pek rev11aklI olmuştur. Doktorlau v' ailelerini hamı/ ola 
vapur saat lfl da Kôpriiden harPketle Boğaziçini dola arak Al 
tınkuma gidilmiş, orad;ı iki ~ast kalınmı.~. sonra B •r11z harıci 
ne çıkı/mı tır. 

Hoğaz haricindl"kı cevelandaıı sonra vapur sıra İli' JJogazi 
ıskelelerine ıığrıyaıak köprüye avı/et etnıişrir. 

~~--------------------------==--~~~~~~~~~~~~~~~---
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l\srm umdesi "Mi!liyet" tir 

30 A~USTOS 1930 
iDAREHANE - Ankara caddeti 

No: 100 Telırraf adreai: Milliyet, ı .. 
tanbuL 

Telefon aumanlıı 
Jatanbul 3911, 3912, 391S 

mi?. Verirse ne ilil! Lfttfon atalıld 
satırları okursunuz, vermezıc aldır-

maz geçersiniz. 
Müsaade edin 1e derdimi açmıya

başhyayım: 

llkııız ve dlitkiln kadınlarmıtız gibi.. 
Bu vaziyet ka11ı11nda iMkln olaa 

.ierhal oradan ka"1rdıın. Fakat ı;arna 
ç.ır oturdum, amma i.uetl nefıimin 
ne deroce cerihadar oldutunu tah· 
mln edemezainiz 1. . 

J Sıhhi bahisler 1 
Akciğer veremi ... Hekimlerle 

cerrahlar arasında ... 
O cUne kadar ocmlyeti bef ... iy• i-

'inde teeadüf ettilim, cörilftillüm -. .,... Dr. Rusçuklu Hakkı 
hütün insanlardan ntzaket ve hürmet 

Oe&en aene Pariıte kurulan aon ı da on altı defa şifer, kabrır, ori altr 
goıll'ele ahtmlf, kütük bir iıtihnya 

cerrahlık koncreıinde ortaya ko- ckfa eıki haline cetir. Eğer vaziyet 
i.ati~kale maruz kalmamıı bir kadın 

• ilk askıı1 hatırası • ABONE ÜCRETLERi 
G Tilrkiye için Hariç için 
3 aylıjtı 400 kurut 800 kurllf 

Annemin anlattı&ına naıaran ve 
resmen 31 ya.,nda iıem .ıe m bu
na korkmadan üç yat daha ilave e
debilirıiniz !. . Boyum 1,70 ve afır
l<ğun 100 kilodan fuladır .. Yoool. 
HUıeyin Rahmi BC. yüzünüzü buruı 
turlllat'ın 1 .. Ben size ne dedim? Alay 
yok. Ne yapayım? Ben de ıinema ar 
tistleri. cibi i.p ince olmak istiyorum 
•muıa. . Sofrada yemeklerin karııam 
da · 

nan birinci mnele akciier veremi vahim iıe, bu ıerait altında tedavi 
için bu nekadar teoir edorn · h d · · "d B i 1 Hir unutamıyorum· çocuktum !erde bulunuyormuş .. Yeni nın cerra ça te avısı ı i. u, ti- güç epr. Talancı mikroplar akciğer • .. . · . . . · 

6 .. 7JO .. 1400 H 

ız ,, 1400 ,, 2100 " 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçen nuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete Ye matbaaya alt iti• içlq 
müdüriyete müracaat edilir. 

- Am•n kollil.rım, bacaklarım in
ce olacajtına kafam, ruhum ince ol · 
hun 1. • diyerek o an için zera[et ve 
rrodayı ihmal ediveriyorum. 

İtte Hüseyin Rahmi Bf. o t•••· tenlerin hayretini, mucip olmU§tu. !erde bazroı büyük, bazısı kügük 0 _ Uzun suren bır hastalık geçırmıştım. bir çocuk nasrl severse ben 
ıilık bu hammlara hicvedecek bir ya Çünkü bu hastalık, §İmdiye kadar yuklar açarlar. Bu oyuklar birer ya Anam, babam günlerce, gecelerce sevdim. Çıldırasıya. . Bun 
ırr yuayım dedim fakat kudretim ancak hekimden bol cıda ve hrfzll- radır. Baaillerin zehirleri ile, ha- I enditc içinde ne yapacaklarını şaıır- ra ziyaretlerimiz devanı et"' 
müsait olmadılından buna imkan bu- sıhhat uıulünün tatbikını iıtiyordu. rap olmuı neıiçlerin ankazilc veya- mrşlardr. Hekimler biribirini takip ğil .. 
iamdım. Şimdi cerrahın eline mi dütmüştü. ? but fıraattan iıtifade ederek oraya 1 ediyor, hepsi ba§ka bir şey söylli- Fakat bu güzel kadının 

Gazetemiz illnlann mea'aliyetinl 
kabul etmez. 

r---8------------·~ı Ha ne dedimdi?. Evet bu heybetli 
Ug'ÜDkfi hava vücude Allah meşin gibi bir cilt ver-

Diın hararet en çok 27 en az 
18 derece idL Bugün hıvı ıçık 

olacak ruzgtr poyraı esecektir 

mi1$tİr. Aman beni zenci sanmayın! 
Ben Türk kızı Türküm. Yalnız, 
boylu boslu, şişman, esmer. . Şinı 

di artık dinleyin: 

Kinıseye bar olmamak, kimseyi, Eğer öyle i.se cerahlrığın bu yeni za kadar gelen batka mikroplarla pisleş yordu. Nihayet hastalık geçti. Fa- sında okadar korkak olu 
iz'aç etınemek için çalışan, cemiyet ferinden neler bekleniyordu?. Cer- mit yaralar ... Makoat bu oyuklar- kat uzun bir nekahet devri geldi ki ki hemen hemen ne söyli 
için müfit olan bic kadına, ••inde rahhk bu kadar kurban veren, alet- dan o pislikleri boşaltmak, adi bir ya- ~~ sıkıntı!'. günlerimi kapalı bir oda ~aşırıyor, adeta kendi dilirnİ 
kocası • tarafından temin edilmi~ re- husus gençleri öldüren bu korkunç ranın ağzını bitittirir gibi, o oyukla- ıçınde geçırmeğe mecbur tutuluyor- yordum. Bilhassa onun h 
fah ıçinde akşama kadar malii)•ani hasthğın gifasını bulmuı mu idi? .... rın cidarlarınrda pekleştirmek için dum. B~reket versin günetli, ılık bir yacafı bir ıey söylemek, beğ 
teyleıle vakit geçiren akdından ne lıte makalemizin mevzuu.. biribirine yaklaştırmaktır. Ciğerlerin ye_rdeydım. Dışarı çıkmamak _mahru- ği bir vaziyet almak endiş.;ı 
için aşağıdır? .. Neden muhakk•nlır? Uzun süren hastahklar içinde şi- daimi hareketi bunu düşünmcğe ma- mıyetını pencereden guzel manzara- büsbütün cesaretımr kırı 
P. .. ıtı• herkes böyle mi dütünür?. fa kabiliyeti en çok olan veremdir. nidir. Yaralı kısım hareketten ala- yı seyretmekle telafiye çalışıyordum. Lakin felaket bundan 

'Kuzum Hüseyin Rahmi Bf. eğ~r Bu bir hakikattir. Lakin itiraf et. konmazsa yaranın kapanması müm- Yeni yetişiyordum. Hissediyordum değildi. . 
Efendim! ... Ben gen, lig"imde biri- ' kı' sı'hhat· e · ld'k b d siz ~ahşan kadınları hakir buluyorsa- ı·d· k' b' k "bel ·· ·· k" .. d .. > B' k k tela ı ım Y rıne ge 1 çe en e ni sevmek budalalıg"" ında bulundum. - mc ı ır ı ır ço tccru er ustu· un mu ur. ıc oyna tm( n· 

nız l•unları müdafaa ve ötekileri "•C · ne temel atmış olan bu nikbinlik mayrp istirahat etmezse oradaki itti- de yeni bir takım arzular canlanıyor-
Fakat bu sevgi meselesi başa gelen b' d' . ~ h . , H t .. b . du. Bu arzuları insanı hayata bag· veu• r ır yazı yazınız ıye rıca <->er- çok defa bir yeise münkalip oluyor. ap geçer mı... as a cıgere u ı•-
bir hastalık, bir dert gibi insanın b . üı·· . tı'd • k t·rah t. t . t k İ t l hyan arzulardır. Ben de artık haya-. B k b "' n, enı g unç. ıp at ve ç>cı.;. Bu, ıc:undan ileri geliyor : dog'"'rudan ı a ı, enun c mc . ıı. e mese c 
elinde olmıyan bır oey. u aş e- • • t b ğl d N h' d' 

' ruhlu bir kadın telakki etmezsini• de doğruya hastalıg· m üzerine tesir e- bu. . . Bu ihtiyaçtan akciğer veremi- a a anıyor um. e ısse ıyot-
ni o hale koydu ki, naıarımda sevdi- ·u > D d • · b d · · iil mi?. Oh işte bu büyük derdime decck bir ilacımız - söylendiği gi- nin cerahça tedavisi doğdu. 0 m-... uy uı:um şeyı en e ıyıce 

Hamdolaun iktisadi buhran ya- l im erkekten başka değerli, kafalı. tahlı'l edemı·yordum Yalnız bı'r takım 
b sizi ortak ettiğim için biraz ferahla- b' b. "d · h · · tli 'k k hl · 1 ı - ır cvayı ma sus,. umuz H k' •aı yavaı ceçmeğe batladı .. Her ta- mezıye , yiı se ru u, secıye ı, e ımliğin yoksuzluğu cerrahlığr mübhem hayaller görüyordum. Bu ha 
,. .. 1 lh' 1 .. k 1 dm' Bu vesile ile sizi tasdi ettiğim yok .. Hastalık, bir mikrobun akci- _ 

rafta 11· !er a~rlrna"a yüz tuttu"u ai oHcenap, guze ve "" mu emme . yaıatır. Hekimlik, çalııır, çabalar, yaller 0 kadar tatlı bir hisl• beni avu 

l_"_a_ıt_a_n_ı"_y_a_z_ıs_ı_, 
Yazı 

. . . 
sıparışı 

Genç bir ka lbın uğraya 

mitsizliği anlatmak için 
bulamıyacağım. 

Bu güzel kadını gittikçe i• 
buluyordum. Onu son dere" 
sek, ince görüyordum: 

- Kimbilir, diye düşünü 
bu müstesna kadın ahlik•'' • • • • ıçııı kusurumu affediniz! E mi Hüse· ğ ı ı · d d t h · k' ll . d d h k d blr erkek kal d er ere yer e•mesın en, ora a a rı sava•m b h d ld " k u• yazr emın e e are et pey a ma ı. • .--aımın ey u e o u6 unu, ay yin Rahmi Bf. Derin hürmetlerle.... b t d ·ı · ı· O 

oldu .. Eıı:cümle dün bir bamm oku- Halbuki hayata atılalı ıimdi 12-1• a yapmasın an 1 erı ge ıyor. 1 nağmın tükendiğini anlayınca cerrah 
tuyordu ki saatlerce bunların peşin- undan ne ıstırap çekiyor J •• 
den ayrılmıyordum. 

1 S b b '-• k A lı d halde bize lazrm olan ıey mikropların lıaı h • H h ld yucumdan bir mektup aldım. Bu sene o uyor. . a a tan aA ... ma a s na uyııun ur 1 • sa neye çagmr. er a e cer-
okuyucum Oıtat HUıeyin Rahmi dar birçok erkeklerle beraberim. müıtentilı\ yuvasına kadar giderek orada onları! rahlığı, baıka suretle tedaviıi müm Artık ı.üsbütün iyileşmiıtim. İste 

Bu kadına malik olmak. 
ıut etmeyi dütünüyordum! ,.-. 
lik, tecrübesizlik 1. . H · d' k d ı " .. FELEK · mahvedecek, lıiç olmu.ııa mef um it ku··n ol f 1 " k . t b' diğlm gibi gezebiliyordum. Civar-Beye ıene lıadrnlar aleyhine bir yaıı em şım ıye a ar ça ıştıı;un mues mryan ena ı6ı caıp a an ır 

liparit ediyor ve - bilmem neden?- ••aeler yükıek seviyeli memur kul- lcrine devam edemiyecek bir hale ge vasrta t:ibi telikki etmek te haksızlık daki komıulardan birine davet edil- Bir gün gene orada idik· 
bu ite benim deWetimi istiyor. Hü- fanan müesseselerdir. Buna rağmen tire~.ek bir ila.ç bul"".aktır. B~ .iHi~ı olur. Verem bahsinde o, bamb&fka mittik. :>rıaunlarla yeni tanı~ıyor- - titman, kaba tavurlu bir acı." 
oeyin Rahmi B., üstadımızla reka- beraber çalı_ştığun bu erkeklerden Kadın blrli~I henuz ele gcçıremedık. · Bu ııı co- bir tarzda it görmektedir. O, urları duk. Bu adamı görünce garip bir 

h . b' · · d' ... k ki kı rür diye ortaya çrkarılan ilaçlar çı- . ·" bet haddimiz de"ildir, onun kadar ıç ırını sev lı;tm er e e yaa e- kesıp attı''ı yarala d · bo it Genr ve afuıel bir kadın bizi kar- dum. Her halde salonda ~ • Yalovaya bı·r tenez- kar çıkmaz iflia etti, yahut iflasa ya- • . " • . rı eııp şa • • 
biciv yazrar yazamayız amma kadın domem. Amma diyeceksiniz ki: k b' h 

1 
dü w·· İ 

1 
. d b 

1 
tıgı gıbi akcığerdeki fenahkların da tıladığı zaman ne yapautımr ıaıır- bava esti. Bu adam koca9 

_, B b ·· ti sa a "h k ın ır a c ı . ç crın e azı arı k .. .. .. .. .. .. . aleyhinde yası biz de yazabiliruik. - u surat ve u vucu a n zu yapıca ki' 'k d . · d 
1 

k kal ökunu kazımayı duıunmuıtur. Bu- mııtun. Titriyordum. Şimdi dütünü- larındanmıı .. Sık srk celıP 
Bize aipariı ettiler de memnun kal ki'tl bakar?.. , . ası te avıye yar uncı 0 ara .. - rada tafsili uzun .aürecek olan birçok yorum: inaan o yaıta nokadar malı edermiıl.. 

H H . · Rah · Bf Eaa 30 agustos cwnarteaı gunu dılar. Bunlar, batlıca ha11aları ta- be 
1 madılar mı? .. Ne iıe bu bahıi kapa- ayır uoeym mı · - . . . . . . • . . se p erden dolayı bu denemelerde çup oluyor!.. O gün nasıl geçti?.. Bir cenç lı.adına bu 

Yalım. . . İtte ınektup .. sen ben bana iltifat edrn erkekle. rden Kadın Bırlığı Yalova ya bır te- bıatı şafıye .. denılen kudrete yardım B'l . y 1 b .. Uk b' b h 
1 muvafak olamamıştrr. O vakit yukar- ı mıyorum. a nız uy ır u bahsettim. Kimse yoktu. 

"Hüaeyı·n Rahmı· Bf. nefret ederim. Ben arkadaşlarımdan nezzüh tertip etmi<nir. Vapur ve mümkün olursa 0 kudreti takvi· ran aeç'rı·yordum Çü ku·· b k d · 
y• da taslağını çizdiğim meseleye yanaş • ı · n u a m dın ani bir hareketle benıll'I 

Sile bir gün bir kadın müracaat ,:, ima hürmet gördüm. Buna maz- sabah saat 10 da köprünün Ada ye eden iliiçlardır. rnııtır. Akciğeri istirahate mecbur benim hayalimdeki kadına okadar ketıti; ıen, tatlı, bana cesaret 
etse Ve de•• ki.. har olu•um da - emin olun - k:ı- · k 1 . d h k K d k Aradığımız ilacı bulabilecek mi- be · d k' ke d's' · se kt ~ • ıs e esın en are etle a ı öy etmek. Şüphesiz bu okadar parlak n"1yor u 1 n 1 ıru vme e ce- bir tavurla ! : 

_ Efendim, sizin: bütün ahlak clınlık gururumu muhafaza etmekli- - yiz?. Omit ve itimat lazım .. Bu ka- cikmi•tim. 
Büyükada Heybeli adaya og" ra bir tefebbils değildi. Buna ra"men • B k d d. ·rndi 

çirkinliklerini taavir etmekteki kud- ğimir, neticesidir. ' - dar çalı,manın, çabalamanın bir 6 - - ıra rnız, e ı, şı 

t ' yarak Yalovaya g'ıdecek ve ak • kuvveden file çıkarılmaSI kolaydı. Çok geçmeden anladım iri bu ka- mizden bahsedelı'm ı .. retiniz malum .• Ben sile bir mevzu şte Hiıseyin Rahmi Bf. ben bu - mes ut neticeye ermemesi imkansız 
d Y l Göğse hava vermek, sun'i olarak 

vereyim de bana hicvedici bir yazı ya tarzı hayatta.n ne mes'ut ne de müş - şam saat 20 e a ovadan hare dm Koca 4air Vezirin dediği gibi: 
Pünomotorakı yapmak, tasavvur O· 

zıruz ı. teki, çalışıp dururken, mensup oldu ketle Büyükada, Heybeli, Ka- Gün doğmadan mqimei ıcpten neler tundu. 
Bu söze bittabi lazar11nız, "Beni ğum müeaseıe bir tenezzüh tertip dıköy, Kandilli, Beykoz, Tara- r1 1 J doğar., 

· B ··1ı b k" · f k · · · d b k' Her akc;.;.er Pilvero denilen bir tor Yenicami arzuhalcısı mı zannetmiş. cttı. u tenezzu c azı er an vl.! b y 'k" B k'' B 'k ır ren -ş;ııcı~·ınn1 c una ya ın, ·& 

d. ya, enı oy, oyacı oy, eşı .. · b' ba içinde sarılıdır. Bu torba, cidar-!:ıu kadın~ ... dersiniz. Amma neden ~efler refikalarını getirecekler ı. Ben Ü mevzua munasıp ır mısraı var: 
b b k . d. H · taş, sküdar köprüye gelecek- "G ı · d ı • - k d h lan biribirne temas eden iki yap-Hüseyin Rahmi Bf.?. Faraza böyle u ha ere pe sevın ım. em• a- ece erı ay ın ıga ınanma a a 

• 1 · · · ·ı ı ·ı t k h tir. Vapurda büfe serbesttir caz h t raktan müte•ekildir. Tabii halde, iki bir kadın meşhur bir reısama git- rrır erımızın aı c erı c aruşaca , em oş ur.,,. :ı 

se de: de yalnız erkeklerle gezmekten kur- bant vardır. Vapurda bilet satı- Bu ilacın aşı mı, Serum mu olaca- yaprak arasında ancak bil kuvve de-

- Efendim, benim bir portremi tulacaktım. lacaktır. ğı şimdiden kestirilemez. İhtimal ki nilebilecek kadar bir mesafe vardır. 
ytıpınız !,, dcıe ressam kızar mı aca- Halbuki, o gün hayatımda ilk: de- - - - -- insanlar selatneti serumda bulacak. . Lakin içine hava girer ve yahut su bi 

oa?. Hem ıizin kızacağınızı hiç ümit fa olarak, çahıan kadınların ne Piştanidcn ( Çekoslovak ) B.ugün bil~ bu -~•bilden ilaçlar var J ~i~irse .o me"".fo ~çılır, hafiflegir, bu 
<tmem. çünlrü gazetelerdeki resimle muhakkar ve biçare olduklarım acr ... hildiriliyôr . kı veremın akcıgerlerden başka yer ıkı halın her ıkisı de ayrı ayrı birer 

• rı'nı'z-'-- anladı"ıma aöre siz çok cı gördüm. " 1 b l<ri tutan nevilerinde ümit olundu- hastalıktır. Birincisine Pünomotoraks 
\.KU • • leni U:J i istatistik· 

halim bir tipsiniı:. Belki aadece gü- _ Tenenühe g<0len erkan refikaları ler, nazırın insanların ğundan fazla muvafakryet gösteri- ikincisine Zatülcenp denir. Bu boş-
lerainiı: ... FaL-t ah o aUlüt yok mu? hanımlar bir grup oldular, biz çalı- d yor. lug·a hava girdi mi, akciaerin açılıp ,... • yilı e yetmişbeşl adali • 
lşt< beni öldüren odur!. Onun için şan kadınlar da ayrı bir grup olduk ve mafsıli romatizma- Aramalar, taramalar, sıkı elem- genişlemesi ehemmiyetli surette zor-
Jakın gtilmeyiniı:. Acımayrnız da! bıribirimize kediler gibi bakmağa baş dan müştekidirler. ler nihayet bu yolda muvaffakıyet· ıaıır. Havanın miktarı arttıkça ci-
Yalnız dinleyiniıı: o kadar. ladık. Şefin biri beni haremine tak- Bu afetle mücadele lı- sona erecektir. Bu mes'ut neti- ferin hareketindeki zorluk ta artar. 

Şimdi makaada giriyorum: di.m edecek oldu. Ah ne feci vazi- etmek için en iyi çare ceyi beklerken bir tarftan da ktıisik bir an gelir ki artık hiç i§liyemez: 

E fendim ben yukarda yazdıg"ım gi yete düştüm. Ben ayakta onları otu tedavi usulünü de tatbikten geri dur b · · h d beynelmilel ve cskidcnbcn tanınmış. mec uren ıstıra at e er. Bundan ne 
l.ıı. sız' den ku''ıtahça bır' yazı 1·stı'ye- rurken bu hanımları selamlamak mec muyoruz Ve muvaffakryetler de Piştıınlnin ( Çekos'ovık ) Rad- · ' netice bekleriz?. Bir düzüye 11kıştık 
cek deg-ilirn, yalnız siıe müracaat- Luriyetinde kaldım. Bu hanımla::ın . . h elde ediyoruz. Lakin .. Lakin mag"lı'.ı . • 1 d k' ki 

yaacıı vıte ass>sı ile ınııtta<ıf. Piş· ça cıger er e ı oyu arın içinde ne 
- dertleımek '·tı'yorum. Belki bu bi<ı dudaklarım bükerek batka taraf 1 bı'yetlerı'mı'zı' ı'tı'raf etmemek te çocuk - ~ tıni çamuri e kilkürı kaplıcalorıdır. varsa boşalır, avuç içinde sıkılan sün 
derdım- aı'zce ... yani dikkat bir mev- lara bakıyordu. . Hele gözkapaklar. B k 1 1 y h tuk olur. . d 'ki . d kı .-- u ap ıca ar ogne rinde bulunan gerın elı erın en fıt ran su gibi... 

dm kocasından memnun olmıyan bir 
kadındır. Sarboı. çapkın bir koca
" varmıg. . Uzun müddet iti itiba
barile zevceıinden uzak, başka yer-

tuğu iki ameliye daha var. Birisi 
göğıün geniılemesi için verilen emri 
nakleden siniri kesmek; diğeri de 
hasta akciğer cihetindeki birçok ka 
burca kemiklerinin birer parçaaıru 

keıip kaldrımak. Bunların her ikisi 
de mühim ameliyelerdir . Tatbikleri 
müstesna bir meharet, kemale ermit 
bir tecrübe ister. Anha, minha birer 
tahrip demektir. Her baıta kolayca 
nefıiRi teılim etmez. Bu cihetle cer 
rahlığın bu nevi müdahalesi ancak 
müstesna ahvale mtinhasır kalır. 

Omidimiz liboratuvarlardadır. BU 
yük bir üstadın ııöylemİ§ olduğu veç 
hile: "Cerrahhğm üstünde bir ilim 
vardır. O ilim ki bizi cerrahlıktan bi
le kurtaracktrr.,, Oözlimtiz lilbora
tuvarlarda .. 

Ben ona aşkımr itiraf edi 
O da beni mes'ut etmeklutfil~U 
gemedi. O da beni sevdiğit'' 
etti. Sevincimden kalbirn ç' ~ 
oradan ayrılmak saadetimi k<~ 
dime tarif edemiyordum. 

İki gün sonra tesadüf b•~' 

hakikatle karıılattırdr. Güzel 
· ı · d rnJ,ıı run cvıne ge en 11ışman a a 

ıederken, hissettiğim nefreti 

mamıştım. Beni dinliyefl 
güldü, beni ıüzdü: 

- Sen hayatı bilmiyoru•"' 

o şiıman adam kimdir biliyor 

Güzel kadının çıldırasıya seY 

adam ki aşkının mukabilind• 
0 

-

mediğin adamın servetine hik' 

yor!. -

Bir yıldırım inmif, beni. tıi' 
mi~ti !. . Dostuma bitt,b1 

aöyliyemedim. Güzel kad1111~ 
sevdiğini söyliyemediın· 

,u olur da birkaç aatır yazarsanız ;\cdiHleziz gibi buruşuk bir kocakarı bir ada üzerinde hulıınmıktadır. l!u · Niçin bir akciğer veremini yen - (•pislikler nefes borularına akar, ora 
,ize minnettar olurum. Ne yapanı b;, .. ı bakmamak için gözlerini süze rad• hususi konforu haiz , e tesı·sıtı mek, bir kemik veremini, bir bez ve En iyi tetkik ettiğimiı ve her ı:Un Dostum devam etti: J 

d k' h dan dişarıya çrkar. Pislikler defol- b • bo - .. d ı · · · · h 1 ııor. 
ruz? .. Allah kadınları Tevfik Fikret sü>.e başını çeviriyor u, san ı er fcvkalAde olan Termya l'ılıs otelı' remini, hatta bir karınzarı veremini ogaz gaza muca e e ettıgımız a - Güzel ve genç kadının 

1 . . duktan sonra oyukların cidarları bi- d ı fil d ~n 
merhumun "deve., ıi cibi yaratmış- hirile aramızda bir şey er geçmış g•- vardır ki bu tesisat tamamen sıcak mağlup etmekten zordur?. İhtimal _ki e 11trrap arrmıza g en verem en damı sevmesine şaş•Y.o_rf. ~ 

. ··ı ribirlerile temasa gelir; akci"'erdeki b' · k t k ı ·i- d b k 
ır. Dertlerini dinletmek onlar için ti hiç birimizle göriışmeğe teneır.u m nbaların üzerinJe kilirıdır. akciğerler verem basilleri için biçil - ı; ızı ur araca o anı acı ora an e - mi? .. Buna hayret etmedıgın 

d·ı Ak emek zamanı · k { d f ih fah yaralar kapanmak için muvafrk bir tı'yoruz · >lr tabii ihtiyaçtır. e~"'e ı er. şam Y • Türkiye için Piştani kıplıcılarıı. mış a tan, ora a er ur yaşr- · · ı 
k d. h mla hale gelmi• olurlar. Bu usul her has- yatı öğrenmiş olacaksın .. · 

Yalnu: şu cihet ıayanı dikkattir :Oeyeiendiler içece ıye anı ra müme$silı S. JAKOEL l\lahtumu yorlar. Tehlikeli bir hayatiyet ve fa • Liboratuvarların ufuklarındaki a-
b. f 'h d .. ·· ···•er ı· ka ı B' d taya tatbik olunamaz. Bunu hekim Bugün buna şaşmıyorull" Hüseyin Rahmi Bf.: Kadın genç ve ·ayn ır so ra ı zarını uşunmu,.. · Aşır ~:C. Sokak, 1 lav yar 1 lonı No. a ıyet zanıyor ar. ır e akciğerler laca karanlıklar sıyrrlıyor gibi. . Tan uııı· 

.öıleri de hafif olursa acaba o der· Fakat bizi erkan refikaları hanımla- 12- 14 lsıanbul, Talep ı ukıııında durup dinl~nmezler. Bu da basille- kestirir. yerinde ışıklar belirdi. Bakalım, ne "ttık anlamış bulunuyor 
Jı dinlemek bır erkeğe zevk verir rın sofraaına almadılar.· Guya ah- l~Ltmgderı ııfsiltu verilir. rin itine yarıyor. Akciğerler, dakika- Cerrahlığın verem tedavisine sok vakit doğacak, şifa günqi.. o )"aştaki aşkımı şimdi bul•"'' 

"Milliyle,, in edebi romanı: 59 - Çıkarma.-Bir arkadaşa ihtiya- ğil, sizindir. Sizin- mevkiinizi,r:· -Hürl'em Hakkı Bey, boynunu - Allah aşkına devam etme nuz"ı"Diyecekti: L.~iCi11 ;, 
cım var. Seninle kır kahvesine vaziyetinizi, eğer ağır düşmü- biilrtü: Rasih. . . Davetlilerimiz sözii, amcasının bundan alıl1 
gidelim· vorsa htysivetinizi düsünerek : - Doğru, sana hacet kalma- beni sinirlendiriyor. Evet, evvel düşündü. eJi 

Bu hava sıkıyor beni. . • davetlilerimiz var, diyorum. dı. ce davet etmiştik, etmiştim. Fa Hürrem Hakkı, devaıfl 
- Neye sinirlendiniz? Hürrem Hakkı, hırçınlaşmış- - Bilakis, ben, aksini temen- kat bu kadar olur mu? Davetin du: 1111 
- Yalnız bugün mü?. Kaç za- tı: ni ederdim. Fakat kabil değil- şekli, zamanı, usulü vardır· - Evet, serin serin. 'f 

mandır sinirliyim. Fakat nef- - Benim davetlilerim mi? di, imkansızdı. Bu netice mu- - Fazla yüz veriyorsunuz, yatarız. Jirl 
simlıe mücadele ediyorwn. Onlar kendi kendilerini, hatta hakkaktı. K.açmılmazdı. amcacıfnn! - Davetlilerimiz ge 3 ).(1 

- Farkındayım, amcacığnn! ahbapları, arkadaşları ile birlik - Peki, neden vaktile söyle- -Nazik olmak kabahat mi? Hürrem Hakkı, a'f 
Hürrem Hakkı, Rasih Nev- te davet ediyorlar. medin? - Adamına karşı... hiddetle yere vurdu: d ı:ııel 

Mahmul Yesari resin önünde durdu, kaflarım - Siz, alıştırdınız! - İnanacağınızı, dinliyecefi- -Hallerinden, tavurlarından - Davetlilerimiz ~e. 
li duruyordu,· Hürrem Hakkı, tçatıtdı, k. ollarını' göğsünde kavuş - Yine hınç alıyorsun, Ra- o.izi yüzde beıı ihtimalle tahmih; ben, insana benzetiyordum. Bu Liderse, gel.en olursa. 

- Evet, intikam alıyorsun .. b _ d ur u. sih! tasavvur etseydim, israr eder- derece saygısız olduklarını, ola- anlarun. ).(lerl 
Hem darbeyi vuracak zamanı da agır B~: .. 

1 
Rasih Bo - Ve lezzetle seyrediyorsun, Rasih Nevrea'in kaşlarının a- dim. biieceklerinl aklıma sığdırama- - Muhakkak geıec~,r; 

iyle intihap ediyorsun ki.. Ben - ~r şey soy e, • ·' değil mi? raııı buruımuııtu: Raıih Nevres, omudarı dü- mıştım. - Gelirler; bula.mat 

~ıktım, anlıyor musun?. ğulac~gım:. r . ? Rasih Nevres, başını iki yana -Hayır, amcacığnn, ne hınç, şük, acı acı baktı: Ne liübali, teklifsiz adamlar, ler. . .. tiltfaf 
- Siz davet ettiniz!. - e soy ıyeyım salladı i ne de intikam alıyorum. Daha - Benim hakkı kellmnn yok yarabbi! • - Fakat hepsını ~elli' 
- Asıl belayi değil mi?. - Buna çare? - Hayır, iatırapla... 

1 
öyle bir fikrim, niyetim yok! ki... - Daha uzun zaman olmadı, meyiz. Aralar.ında 11ı.ı11de. Yeğeninin cevap vermediği- - Neye aıncacİğnn? - İnanmam! ,.....,,, Hürrem Hakkı, Raıih Nevre- Hlirrıem Hakkı Bey, bu ııes- fıtralırını göstermediler. He - caklarnnız da var. Fer 

ııi görünce dişlerini gıcırdattı: Hürrem Hakkı Bey, kollarını - Niçin? ae gö:ılerini kırparak baktı: siz isyan ka:rııamda, kalbinde le biraz daha geçm, o v~kit k9 der? • . söyler• 
- Ben bilmiyordum .. Kom- yanma sarkıttı, omuzlarını kal- - Bana acır, beni kurtarma- - Eyvah, desene kl yandık. bir damarın koptuğunu, kuıadı- kulan meydana çıkar ••• Ben bl - Sen, hakıkaıt• 

ırnlarmızı, civan, daha doğru- dırdı: ğa Çlllııırdın. İntikam almağa karar verirsen, tmı duydu: lirim, o metaları... edersin. . 
s•ı muhitinizi tanımıyordum.Ba - Anlaşıldı. Sen, müthiş su- Raıih Nevres, hüzünle güliim baban da, ben de yandık demek - Neden çooutum, pek ili HUrrem Hakkı Bey, Rasih - Belma? "zteriıt' 
n::ı öğretecektiniz. Mahzurlarını rette intikama karar vermişsin. sedi: ıtir. söylerdin. Nevresin ııayzmdadaki; kininde Hürrem H~k~, ~~ çel<ti;/ 
gösterecektiniz. Rasih Nevres, sakin bir eeıı- - Acnnaıına acıyayım. Li- - Bon, neden, ne diye inti- Rasih NevrM, gözleri baıka ki tiddeten Urpermitti: du, hazin ha~~ı~_ıçın~Jırl1• fi 

Kısa bir sükfütan sonra ili- le, tatlı tatlı sordu: kin nasıl kurtarabilirdim ve hi- kam alaynn? Eğer bu iııte, be- noktada, amcasına değil, galp - Ne dtıılintıyoı:wun? Ne du- - Sus ... Butun a t<J 
\'~ etti: - Bunu nereden çıkarıyorau- ıa da nasıl kurtarabilir;m' Bn-ı nim zararıma, aleyhime bir şey bir muh&taba cevap veriyor il- ruyoruz? Gidelim. Çınar altında onda.·: rrıerlı~ ·~ 

• - Bi imi yordum, bilemez- nuz? glin sizin tekliflnfse, evet 1 Diye var idl.ııe, neticede sizlerin daha l bi idi ı 

1 

hasırlara uzanıp vücudlimüzU, ~sıh 'li! evr~s.' zili degı 
d'm... - Görüyorsun ki hasta dene miyorum. Çünkü davetıııerımızl aleyhinize oldu, sizler daha za- - Davetlilerimiz var. Buiiln kafamızı dinliyelim. değıl, tenkıtle, ıtıra ctJil 
Rasih Nevres, temkinli temkin- cek haldeyim. Sen de müşkülat var. O davetliler ki benim de- rar ettiniz! bir yere gidemeyiz. Rasih Nevres; çabuk yoruldu 

Ti 
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Btı giiıı Sit1as hattı 
. -· ----· .. --

(Başı birinci >ahifedeJ (Ba şı birincı <ahifede) 

Sıvas yolunda .. 
\ iizhaşılığa ·ve JJiriııci ıniilaziınliğc 

terfi eden zabitaıı kiınlerdir { 
ki: ba ve kardeşlerimiz bizim milyon kilo olacak Bugün neler yapılacak? 

"-Politikama taraftar bu ka için canlarını verdiler. On- -----.... _ Bugün zafer ve tayyare hay-
dar gazeteci arkadaşlarım var. I~rın eserine devam ve em- Mahsul 10 milyon kilo ramı münasebeti ile ~ehir ::ıaş-

Sıvas yolunda mükemmel sa 
)onlu bir vagon' yataklı vagor 
lar işliyor. Bunlar ta Sıvasa ka 
dar gidebiliyor. Anadolud
Türk halkının; Türk askerini; 
şiınendifersizlik yüzünden ne r 
traplara katlandığını bilmiyen· 
!er ve görmiyenler bu nimeti 
kudretini de bilmezler. İsmet p 
şanın a.zmi; muarızlarının ten • 
kitleri tarizleri önünde kırılmaz. 
Çünkü bu canlı eseri halkın na
sıl karşıladığını görüyor; istas 
yonlarda birikmiş olan halkuı 
gözlerideki şükran ve sevgi ya 
!arının manasını anlıyor. 

Halk Fırkasının gazeteleri yok t k • • öd d' tan başa donanmıştır. 
A_NKA·RA· , 2.9.(Telefonla) -As·. zım Üsküdar .• Natık \'anya, R.efik Eri değil k .. i ye.ni gazete teaiaine lu.··-. ~!YC:, verm~ ıçıı_ı ve .. e ı- noksan .. fakat nefistir z f b -

k İ K 1 R N H d b gunız hangı vergı, can ver- a er ayramı programı mu-
' e.rı. terfı lısteaının mabadi berveçhı zurum, smaıl. Van, ema ızc'. e·ı zum. goreyım._ er vatan aş gı. ı 1 · · cibince bu sabah saat 9 dan lOa 
atıdir: cati Bursa. Hılıru Malatya ,Cavıt Er Nacı Bey de bır gazete çıkarabı- gisi kadar ag~ ır olabilir?. zmı~ ıktısadi mıntakasının 

baş! h ı ıı · kadar kolordu kumandanı tara -
Yüzbaıı olan piyade birinci milli· zurum, Alilettin Erzincan, Yakup Ma lir ve bu gazete de fırkamızın ta Her ağustos zaferi bize .. ıca 1 .:S~at ~ ı_s~ ennden f 

zımları: Nazif Erzurum, Sadettin Be nastır. Kllıif Humus, Riza Trablus, I raf tarı o1abilir." şu suali sordurmalıd.ır.: ~~~i 0::0~:~:n~~n.~';1,~0~93~i~oe t:~.dan tebrikat kabul edilecek -
şiktaş, Mehmet "ükrü Resne, Ali Se- Mithat İstanbul, Müalihiddin Petriç, I Böyle asılsız neşriyatın ciddi Ağ f d E " 1 ı - ustos za erının e- olarak tahmin edilmektedir. Hal rkan; ümera ve zabitandan 
ıai Rııe, Bedri Edirne, İsmail Hakkı Rasih stanbul, Mustafa Musul, Şefik matbuata yaraşmıyacağını söyli b k r 
Maraş, Mehmet Salim İıtanbul, Ra- Edirne, Muzaffer Erzurum, Rahmi ı yen İsmet Paşa: vam ve emniyet tedbirleri buki mın akanın geçen sene re- .aş ava~ ve vilayet: emanet en 

ı 1 tamam mı?. koltesi 51,000,000 ve evvelki se cumenlen azası ve zevatı saire 
uf Ortaköy, HUıeyin Rahmi Edirne, şkodra, Cemal Trabzon, Hasan E- - En iyi gazetenin eıas hatla ta f d b · 
İsmail Hakkı Edirne, Ahmet Sürey- yip, Macit Bursa, Sezai Diyarbekir, 1 rı şu olmalıdır: iyi görmek; Hükumet: "- Evet!,, ?de. r~koltesi i~e 45 ,000 ,000 kilo tı;a m an te rıkat yapılacak -

· ya Kasrmpaşa, İhsan Karagümrük, Ahmet Cemil Şarkikarahisar, Cevdet 1 memleketi kendisi idare ediyor- diyinceye kadar müsterih o- 1 ı. u senekı rekolte de geçen 

1 

·Adi' k' .. .. 
Ahmet Hilmi Perlepe, Adil Beıiktaş, S ı- 'k K' ·ı E K ı El- 1 'b' b' • 1 h' 1 lam K"lf 'h ve evvelki sne rekoltelerine nis .. ~ye ~r anı; Darulfunun 

~anı • amı rzurum, ema. a- 1 muş gı ı ır meı u iyet ıui e ayız. u etten, mı netlbeten tahminde 10 OOO 000 k'- mudernslen de tebrikatta bulu 
Süleyman Nişantaşı, Fethi İstanbul, zı.z, Şerafe.ttı.n Erzu. rum .. İl.hamı Ma-

1 
ve hi.ikümler'. -:le bir hakim gibi ten yogunl kt k ama ' • 1 nacakl d 

Sil ı .. M t t ' u an aç - !o kadar bir noksanlık vardır. ar ır. Nusret Aksaray, Remzi . t uce, us nısa, Mubıttın zmır. Hılmı stanbul, adil olmağa ça~ışmak." H .. b b B 
tafa Klmı·ı seı•nı'k, Fehmi Antalya, s · M İb h' s··ı · j yız. enuz çürüyen a a Bu seneki rekoltenin noksan eyazıtta tecemmu 

a aım anastır, r~ ım . u eymanıy.e Her gazete o çirkin isnatlar k d S b 
Cemil t.tanbul, Adil Eskişehir, Ce- Mazhar İlgaz, Reşıt Beşıktaş, 1smaıl yerine bu yüksek sözleri yaz _ ve ar eş kemikleri ve he- olmasına sebep ilkbaharda ha -

1 
a ah saat on da askeri kıt'a 

ınil Fılibe,AbdülkerimSiirt,Rahmivan Hakkı Üsküp, Sait Harput, Cemal Si malıdır. nÜ7 kuruyan baba ve kar- sıl olan donlar ve vakitsiz yağ- ~ri mekt.epler tayyare cemiye-
1'ahir Hüsrev Kemalpaşa.Kamil Kırk vas, Mehmet Sadık Çal, Celal Mani-' Ziraat Bankasının salahiyet- deş kanları uykularımızın 1 murlardır. Fakat üzi.imlerimiz tmı ter_n.sıl e?en he;;~t ve ta~ya 
lareli, Halit Ziya Gelibolu, Nihat Ri- sa.' Lutfi K.ırklareli, Ha~rettfo Ort•-ı' tar erkanından öğrendik ki; ban kabusu olur geçen ve evvelki seneye nisbet- re .. tmsılı P?iıs; zabıaı beledıye 

Türk milletinin ytiksek şuu
rundan doğan bu sevinç yaşlan 
ona yeni, yeni kuvvetler veri -
yor. 

ae, Necati Çengelköy, Naci İstanbul, koy, Hamdı Harput, Faık Nışantaşı, katla öyle bir muamele cereyan Ölümde~ karmıyanların le daha nefistir. Çü~k~ l~avl:ı-r msa~frhezeletnl ; mBehtertt tatkım1 ı ve 
Ah t S. as Nurı· Trablus Saı·m E M h t s t İ k d B ı j ". . .. son zamanlarda musaıt gıtmıs ır eye er ayazı a op ana-m• ıv • • - • me aı ·'· o ra ey er. . etmemiştir. Her halde banka mü vatandaşla 11 d f ' ki d 

İsmet Pş. Hz. nin mühim 
sözleri 

Sıvas yolunda İsmet Paşa sö 
arasında dedi ki: · A H t H'k t İ ir Mu M h b b 1 ı Adı rı, mı .. 1 mu a a-ıve bag"cılar u"zu··mıerı'nı' sergı' yap ca ar ır. 

yıp, 11m arpu , ı me zm • u a ere. y~z aşısı o an ar: . ı I d~rlüğfüı.~n bu nokta .etrafın~~ fl 
•• Kazım Erzincan, İsmail Hakkı E- İstanbul, Şukru Taşlıca, Alaettın İs- 1 hır tavzıhı bu meseleyı daha ıyı a masra arını odemekten j makta müşkülatla karşılasma _ j Kolordu kumandanı kolorduda 
dirne, BUrhanettin İstanbul, Maksut tanbul, Şerefettin İstanbul, Zeki Cel- halledecektir. kaçmazlar. mıştır. , I tebrikatı kabul ettikten sonra 

- Bizi en kuvvetli cephemi 
den vurmağa kalkıyorlar. B 
p~k acemice bir tabiye usulil 
dur. Ben milletin niçin . 11ime 
dil;.r f aptın ne yapacaksın diy 
cegım hatırrma bile getirmiy 
rum. Belki milletin niçin dah 
çok demiryolu yapmadın diy 
beni muahaze edeceğinden ko 

Erzurum, Şevket Erzincan, Kemal latçeşme, Hüsnü Aşıkpaşa, Raif Üs- F ALIH Rl FKI Bu sene üzüm malısulü borsa Beyazıta gelecektir. Kolordu ku 
Sinop, Galip Çine, Hamdi Kadıkoy, I küp, Abdürrabman Kilis; Ziya Bursa, Ziraat Bankası müdürü - • - ya 1 7 ağustos pazar günü gel - manda":ı evvela kıt'aları tf'ftis 
6ıtkı Çine, Nadir Elb .. tan. İsm~il Arif Hikmet Manastır, Mehmet Ga- ne diyor? yeni Fırka miş ve bu tarihten itibaren altı edecektır. .. 
Hakkı Giresun, Raif Üsküdar, Eıru~ hp cyip, Necmettin Mimar Sinan, Ha Ankara; 9 (Milliyet) _ Zi- ~ . .. _ gün zarfında 1,459,604 kilo, Nutuklar soylencek 
li:dirne, Ziya Clbali, Mustafa Vasfı li! Mekke, Muharrem İstanbul, Nacd raat Bankası müdürü Şükrü B. ( Başr Birinci sahifede.) 1 satılmışt~r .. Bunların beh~r ok. . Bundan sonra kıt'~taı;-m orta-
Bivas, Saffet Sofula~, Yusuf Ko.nya, Selilnik, Abdülmecit Süleymaniye. j bankanın Ali Taci B.in gazete- Fırkaya "müsaade cdersenız kasının fıatı ayrı ayrı cınslen s na konmuş olan kursıdf'n en 
Ahm~t laim Bing~zı, Ha.sanBasrı M~ Mazhar İstanbul, Zeki Üsküdar, Ö-, sine yardımda bulunduğu şayıa bizim semtte teşkilat yapayım"! üzerine şudor: ~ıdc;_msiz h.ir zabit tarafından is 
faş. HU.eyin Nurı Üskudar, Hulkı mer Lutfi Zile Beyler. h kk d d d' k'. diye bir adamın müracaatı; bir En ala 45-54; ala 38-44; bi· tıklat harb~ ':e Başkumandanhk 
Üsküdar, İsmail Hakkı Diyarbekir, Muhabere birinci mülazimi olanlar: Isı a Gm at e kı ı. k . . Al' semtin iltihakı tarzında gösteril rinci 30-38; ikinci 25-31; üçüncü muh~re~esınıı:ı. safahatı hakkın -

kuyorum. 

. . - aze e çı arma ıçın ı d b h t be t 1 k Recep Elhız, Halım Tokat, Mehmet Halil İstanbul Enver Adana Muh- N . B k . k 'k mekte ve guya bununla da ef- 20-25 Karaböce 15-19 buçuk; a ır 1 a ıra o unaca t.ır. 
T fik C.h . Abd"li . s··ı ü • • . 1 acı . e gere ıane gere ı raz k' Kol d k d d b ev ı anıır. u zız u eyma tar ıküdar, Cemal Alasonya Beyler. ·ı 35 ·OOO r vı:x.· ~rı umumiye avçlanmak iste - yağmurlu 12-13 kuruş. .or. u um~n anı a ır nu 
niye, Ali lboan Girit, Abdülkadir . .. 1 su;etı '" ' . ı~a ve':' _:--ıne nılmektedir. Bu seneki yeni üzüm mahsulü tuk soyliyecektır. 

Başvekilin nutku pek can 
olacak 

İsmet Paşa Hazretlerinin söy 
liyeceği nutuk her nutku gibi 
canlı ve manalıdır. Men1leketin 
bütün meselelerine temas edi -
yor. 

Bağdat, Ali Naci Üaküp, Yuauf Ke- Demıryol yuzbaııaı olanlar: İhsan 1~aır haberler kıillıyen hı lafı ha- G 
E in Y f E . Ruh' Bursa, Mustafa Nazmi Konya, Sürey kikattır· yalandır Mesela Eyipten ve Şehremi- nün piyasaya arzından itibaren eçit resmi 

mal u can, uıu R,;:~c;n· b ı' ya tıtanbul, Mustafa Hatim Necmct ' , • ..... •-+ ninden vaki olan müracaatları gene altı gtin zarfında İzmir li- Darülfünunun büyük dış kapısı 
llalep, Veli Kırpan, f,; k' st~n ~' tin İstanbul, Mehmet Kemai Manas- bu kabildendir. Eyipten 3 kişi; manından muhtelif memleketle- yanında tribün yapılmıştır. Nu 
Rem•i Selimiye, Ahmet a ırllahnKıın- tır, Hilmi Musul, Zeki Hamadiye Arjantin mektep gemisi Şehremininden bir kişi müraca- re yapılan ihracat ta şudur: Al- tuklardan sonra kolordu kuman 

Mümt A talya Feyzu r • Cin, az n • . G . Hikmet Trabzon, Mehmet Cevdet An Limanımızda bulunan Arjan- at etmiştir. Halk namına idarei manya ve şimali Avrupa mem- danı buraya gelcektir. İdare politikası aleyhinde ten 
kiteler açık cevaplar veriyor. l•hir, Hidayet Şam, Sa.lihattın. e~- talya, Kazım Çanakkale, İbrahim Be tin mektep gemisi talebe, efrat lisan etr_nekten ve "ef~dim:''. lektlerine 433,216 ; ~taly~ya Tribünd,. vali ve şehremini 

bolu, LQtfi Maraı. Zekı H~ıkoy, Nı- tiktaş, Mithat lzmir Beyler. ve zabitanı dün akşama kadar d~rhal hır şube açalım göreceksı 86 ,604; Mısıra 7 ,680 kı cem an askeri erkan; fırka heyeti ve di 
yazi Antalya, Mebruk Edırne, Nev- nız" halk cür'etini kendinde bu 527 ,502 kilodur. Geçen sene ise g"er heuetler bulunacaktır. 

Nutuk uzundur, 40 küçük sa 
hife kadar tutmaktadır. 

ıat Üıklidar. Hidayet Trablus, Ke- Otomobil yüzbaşısı oanlar: Bahact şehrin muhtelif yerlerinigezmiş I b d H F . .. l f d h l'f , 
A 1 tin İstanbul, Kamil Beıiktaı. Meh- !er; yerli mallar sergisini zi1a- an u a aml~r esasen C. · · aynı gun er zar m a ~u te 1 Kolordu kumandanının emri 

nan İstanbul, Mustafa Tevfik nta · dan çıkarılan ınsanlardır. Muh- memleketlere 488 ,582 kılodur . tizen'ne geç'ıt e m' b 1 _ Hat nasıl açılacak? 
ya, Mehmet Fuat Edirne, Rıfkı Ko· met Halit Eyip, Fuat Gediz, Şevket ret etmişlerdir. t I' f k . k y . b k' 'h r s ıne aş ana 

1 İstanbul, Sıtla Sinop. Turgut Eıki Za Dtin saat 10 ,30 da 3 üncü kol e 1 ga:yret eşlerin bu bır şa - anı u sene ı ı racatımız ge- caktır. 
cımustafa Pap, Tahsin Çam ıca, labanhkla saf halka imzalattır- çen seneye nisbetle daha fazla-
Mehmet Batdat, Hasan Üıküdar. r• Beyler. odu kumandanı Şükrü Naili Pa d kf , Kıt'alar, heyetler önlerinde 
Kadri Beıiktaı. Mehmet Kaoımpa~. Askeri fabrikalar binbaşısı olanlar : şa gemiye giderek resmen iadei ~ ;_rı teklif varakalarının bile dır. _ __ 1 muzika olduğu halde geçerek ku 

' \Sıvas, 29 (Milliyet) - Ya
rın (bugün) yapılacak olan kü
şat resminde hazır bulunmak ü
zere köylerden buraya binlerce 
halk gelmiştir. Sıvasta büyük 
hazırlıklar yapılıyor. Halk bü
yük bir sevinç içindedir. Sıvaslr 
!ar İsmet Pş. Hz. ne muazzam 
ve emsalsiz bir istikbal resmi 
hazırlıyorlar. Şehir baştan başa 
donanmıtşır. Oteller; hanlar res 
mi küşatta bulunmak için gelen 
halk ile dolmuştur. Resmi kli -
şat yarın saat 16 da yapılacak
tır. Sıvas Ankara yolunda binler 
ce halk toplanmıştır. 

İbrahim Hakla Trablus, Mehmet İh· Mehmet Fuat Beşiktaş. Naci Mell~k ziyaret etmiş ve 15 dakika ka- a e 1 lOO~ rakamını tecavüz .et mandam selamlıyacaklardır. 
san Kaıtamonu, Mehmet Sait Erzin- Beyler. dar gemide kalmıştrr. Kolordu nıeme~te~ır; ve h~ rakamı bu- Adliye Vekili Geçit resmi alayı Taksimde 
can, Oıman Beya1ıt, Rilatem, Manaı Askeri fabrikalar yüzbaşısı olanlar; kumandanı gemiye girerken ve tun T~rkıyeye şamıldıc-. . . biter Bu gece asker ve mektep 
ttr, Naıınn Kaoımpaja, Süreyya İs- Kemal Istranca, Rauf Selanik Bey- çıkarken Top atılmak suretile ı Yenı fırk~ya ka1?ılanmak ıstı ----- tiler tarafından fener alayı yapı 
tanbul, Raşit İhsan Üsklip, Cemil Ge ler. selamlanmıtşır. y~n ~azetenm neşrıyatının ~a- (Başı Birınci sahifede) lacaktır. 
d 'k . H s· Askeri fabrikalar birinci mülilzimi Gemi efrat ve zabitanının bu- hıyetı de halkça matnm vazı - lıalif buluyormuş. Fırlı:amın nızamna Tayyare bayramı 

ı paşa, Rifat Cihangır. asan ı-

M h olanlar: Fuat İstanbul. günkü resmi geçidi seyretme- yettedir. . mesini muhalefet liderinden ôğrcnc· B .. . d t vas, Raşit Rahmi Aııkkapı, e met C H F k d ti _. . . . . ugun aynı zaman a ayyare 
b İ Abd" Su"van· yu"zbatılı .. a terfı' edenler·. len' için tribün civarında kendı· . . . nı.n a .m nam.ze. en cek degıhm. Ben teşkılatı e•asıye ka· b ld • . . t ·~umua, brahim Kastamonu, ur " h 1 C . . avramı o ugu ıçın ayyare ce 

kı N ıer·ıne mahallı' mahsus tefrı'k c- Bu seferkı şe ır mec. ısıne . nunu hükmüne menfaatumze karşı .· . f d ht l'f ğ 
rabınan Perlepe, İbrahim Lülebur- Sadettin Sa z, ccati Ni1&ntaşı, Ali H d t .. . . . . • .. mıyetı tara ın an mu e ı e -

h Al' Ki Galip İstanbul, İsmail Hakkı Bursa, dilecektir. . Fırkasm an n~~e go~t~n bütün mesuhyctını taııdıgım Cumhıı 1 1 rt' d 1 . t' 
&az, Muıtafa Bağdat, Me met ı F ka . l lecek kadınlar taayyun etmıştır. riyet adliyesi etrafında Fethi beyin va ence er te ıp e 1 mış ır. 
litbahir, Ahmet Nazım Erzincan, Da- Sabri Antakya, Bürhan Beykoz, Ce- 1 raperver cemıyet ere Fırkanın kadınlardan gösterece ki tarizlerinin doğru olmadığını söy- Tayyarelere isim 
n;1 K M h t Ekrem Bağ· vat i•tip, Faik Manastır, Hayati Üs- yardnn .. asımpa113, a mu • ği üç namzetten ikısınin Naki- !edim. Ben gene tekrar ediyorum, o konacak 
dat, Abdülkadir Süleymaniye, Servet küdar, Ruhi Koeamuatafapafa, Ah- Ş h . . d k' b' k f k S . y H d . 
}{ M h met Muammer İstanbul, LQtri Dağıs- e rımız ~ ı . ır aç ı ara- ye ve Rana anı aver .. aı:ıı~ sözlerle hataya üşmüşlerdır, Bey•· Dtin de yazdığımız üzere bu-

adımlı:öy, Nizamettin Aksaray, • tan, "--·n Nuri Kilis, Ahmet Ham- perver. cemıyetı bakımsız bir Ia.r. olduğu yazılın. 0IŞ~I. f?ç.un~u.su natlarmdaki vaitleri mucibince adliye gün; İstanbul namına alııunış 0 Sivaı hattının tarihçesi illet Bebaettin Mekke, Fahri Eyip, .,...... h J ğ L~ f 
ı eh Edı.rne, Nedim Aksaray, "·drı· Or- aldedır. . nun.de kadm bir ı ı reısı atı e etrafındaki görüştüklerini Büyük lan üç tayyareye isim konma me 
lyaa Sivas, Mehmet Rauf Bitlis, Mu ,... d ıh. h be 

Ab talı: .. Feyzi Kadıköy Kenan lzm· . Şhremanetı tarafından bu se Bekir Hannn ol U&w a r ve· Meclute söylerse tenkitlerinin nasıl raaimi yapılacaktır. Bunlar Bey Ankara- Sıvas hattının inşası 
imtiyazı 1908 tarihinde bir fer
manla Anadolu demiryollan i
daresine verilmişti. Şi~ketin bu 
hattı yapması için bir çok şart
lar vardı. Haydarpaşa· Ankara 
hattının senelik hasılatı kilomet 
re başına 15 ;000 franga çıktığı 
zaman şirket Ankaradan Kayse 
riye kadar bir hat yapacaktır. 
Kayseri ve Konya hatlarının va 
ridatı fazlalaşınca da hat Sıva 
sa ve Diyarbekir üzennden Bağ 
dat hattına raptedilecekti . 

•affer Cerrabpap, Yusuf Ergiç, - oy, • ır. , b" · d ·ı · ld ğ · Ü 
ki Ragıp Şile, Nazım Edirne, Ziyaetthl ne .. utçesın en Topk.a.pı; Kad. ı- n mektedır. ve ne o u unu mıllet kürsıiaünden oğlu; sküdar; Adalar namını 

dullah Trabzon, Cevdet Diyarbe r. k B k B k k E k d·ı 1 b' k d h · b d 
0 

Yozgat Beyler. oy; ey oz; a ır oy; yıp en ı er ne ır tre a a ı• at saa e- alcaklardır. 
ı\rif Hikmet Süleymaniye, Nazmi r .. . . . . .. • . . fukara perver cemiyetlerine iki Kimler etabli vesikası tini bana bah7etmiş olacaklardır. Bu- Çalköy abidesi 
taköy, Ali Sait Bağdat, Nurettin Kon Suvarı Bırıncı Mulazınu olanlar: yüzer lira yardım tahsisatı ve- almıyacak ııu bekliyorum. Benim beyanatım B" "k G . . b' 'd 
fa, Niyazi Üsküdar, Tahsin Kasımpa Hamdi Görice, Salahattin Üsküdar,' rilecektir . Mübadele komisyonu tarafın- meydandadır. Onda hiç bir tezat yok- ettigı"~y~ k azını~ ızz~t 1 ~r~ 
ta. Refet Davutpaıa. Ali Kemal E~- Necmettin İzmit, Mecit İstanbul, . . . 'dan vatandaşlık kanunundan ev tur. Ben Cumhuriyet Halk fırkasının . aş umantt'ğ~ mud arDe sı 
•urum, Mehmet Ziya Sivas, Sırrı Sı- Memduh, Mustafa İstanbul, Bahaet- MNadı İzmır, .Ah Seyfettin.. B .. eşiktaş.' vel Tu" rk tebaasından olup ta ec . d b' . f ·ı b nın cereyan e ı ı yer e; um 

1 aıasın an ırı sı atı e u fırkanın bir l Ç lk" 1 d rf 
Yas Mehmet Van, Zekeriya Erıu· tin Manastır. Ferit Koçana, Hamdi ehmet. Fatıh, Oıman Husnu Saraça neb.ılerle evlenenlere ve lag"us- bo. d b k Ali h upınarm a oy sırt arın ası . S İ I can rcun an aş a a a dahi ve- T" k . .1 . . k I 
rum, Ziya Çanakkale, Abdülbiz Ka.• Edirne. Muammer Sivaı Beyler. ne, eyıt sta. nbul, Selami Üsküdar, tos 1928 tar'ılıı'ndn sonra Tu"rk k h k . ur ışçı erırun eme ve gayret H I rece eaap yo tur dedım. Bunu tek l . d'l h I M h 
tamonu Kazım Antalya, Mustafa Gı- Topçu yUzbatılı .. a terfı' edenler·. asan Tahıın Çırçır. Bahri Niğde, top ki gı'renlere vesı'ka ve rar ed' o M ld ,. f e ınşa e 1 en meç u e met· , f z· • T f'k V N . E . 1 ra arına ıy rum. enıup o u.um ır- 'k b'd . h' 'km 1 d'l 
rit, Muharrem Trabaon, Yusu ıya Su"leyman Betiktaf. Mehmet Haıı·t So ev ı an, aım zıne, Emrullah '! . k . k b k d t . b k d "k k c;ı a ı eaı a ıren ı a e ı -

1 t b 1 Z"h .. ö , rı mıyece tır. a u a ar emız, u a ar yu se . . . B b'd . kal 
Erzincan, İbrahim Turr;ut Üıküp, fular. Hllanet Adana, Muıtafa Nas- 5 an u' u tu Bursa, mer Zeki Bu meyanda Adanadan gön- tir. Fırk. ve onun adliye vekili yalnız md ·ş.tır 929u a 1 eru~ m:rmer 
Tevfik Belinilı:, Cevdet Erzurum, Şe- !iç, Nuri Ayintap. Fahir İıtanbul, A- Galata, Bahri İ~met Grebite, Abduı-1 derilen ve hudut harici edilmek TUrk milletine hesap verir. Bu onun desı ılm senhe.ıı adgustosku~ 
rafettın. Elmalı, Ali Bilecik, Tevfik lı' Odabafı, Hüseyin Hersek, Babaet Iah Aksaray, Alaettın Beııktaş. Galip 1.. b 1 b'r kadın vardır bo 'f 'd' M h 1 f b ayap ış ve a ıren e bu aı-PU . Kad . A uzere u unan ı . rcu ve vazı esı ır, u a e et u d . Ü • b k l 
liarput, Sabri İzmir, Tallt hmir. A· tin 1ımir, Abdullah Sivas, Etem Ka- r_zenn, . rı rapgir, Umran Bin Kereste ihracatı için tenzilatlı heıapları aık sılı: verdirmek fırsatını erun zenne ronz 0 ve hay-
li 1 T f'k M . gazı, Şerefettın Unkapanı Beyler 'f rak rekzolunarak ikmal edilmi• 

Rıza Kırıehir, Aıım BUleyman ye, dıköy', Mehmet ev ı etrovıçc, · tan e bahşetmek isterse şüphesiz kuvveti- Y 

lriustafa Van Numi Preveze, Rab- Şadi t.tanbul, Celil KUçlikmuatafapa Hava mülazimhginden birinci mü- Devlet demiı:yollannda keres miz artar ve artacaktır. Kayserlde tir. Abide heyeti uınumiyesile 
mi lıtanbul, 'Serafettin Diyarbelı:ir. şa, Naci Trabluı, Ali Rahmi İstan- lizimliğe: Hasan Basri Edirne, Asım te nakliyatındaki yeni tenzilatlı bunları söylemiştim. Muhterem Fet- zarif bir eserdir. Kaidenin kor
Fovzi Antalya, Edip Bebek, Mehmet bul, Zekli KUçilkmustafapafA, Hasan Selanik, İhsan Halep, Ömer Lütfi tarifenin tatbikine pazartesi gü- hi Bey bu açık ifadelerde mutlaka te kuluğuna kadar irtifai 1 ;40 kor· 
Celi] Bağdat, Sabri Çorlu, Oıman ~- Sabri Sandıklı, Refik Bakırköy, Yu- Üsküdar, Rifat Nasliç. nünden itibaren başlanacaktır. zat görmek iıtiyorsa ben ne yapa- ~ulu.ğ~ 1,20 .ve.fezintibmaha~i~ 
Üziz, Cemil Erzurum, Halil Bllecık, ıuf Van, Rıaa Ayasofya, Muıtafa Hil İstihkam birinci yüzbaşılıgına: Ke Bu tenzil3t Haydarpaşa; De yım? Muhalefet lideri bu cilmlclerde en ıtı aren ırtı aı 3;5 ronz o. 
iıtkı Van Kaıım Baara, Hayrı Orta mi Yozgat, İbrahim Feyzi Aziziye, mal Van, Mehmet Harput, İ•mail rince: İzmit ve Mersin limanla diktatörlük kokusu da ıeziyor gibi ve ba?'rak yük~kl!ft. 5 ;3~ ~anı 
ktıy, İbra~im Yanya, Ruhi Yenifehir, Faruk Nevıehir. Selim Sırrı Bursa, Hakkı Görice, İhsan Aksaray, Kadri rmdan ihraç edilecek kerestele kelimeleri kullanmak &det haline ge- heyetı umumıyesınln ırtifaı 
lıtustafa Fevai Bilecik, Ali Demirci, Ahmet Turhan Van, Feyzi Bağdat, Aksaray, Süleyman Bursa, Kemal To re mahsustur. Bu iskelelerden tirilmezse iyf olur. Türk milletine de 11 ;40 metrodur. 
t.fehmet Feridun Samsun, Yapr Bit- Necati Düzce, Nuri Maraı. Hüseyin pane, Şerefettin Kasımpaşa, Ceınal: ihraç edilecek keresteler ytiz- hürmetklrlık olur fikrindeyim. Bugün devalr tatildir 
liı, Ali Riza Balikeıir, Maz!Om Kara Avni Tokat, Giyasettin Üsküdar, latanbul istihkam birinci millazim- de 50 tenzilatla nakledilecektir. Zafer bayramı mllnasebetile 
hiııar, Ali Riza Arapcami, Hasan Feh Şemıettin Kanlıca, Nuri Tunus, Ha.- liğine: Zihni Üsküdar, Halis Malat- Bu tenzilat dünyanın en zen- T buglin bilfunum devair tatil bu 

K 1ı İ ı c 1°1 · K · tik ı T acirler sermde aaht ıni İstanbul, Muammer Giresun, Ni· !it İstanbul, Cavit an ca, ımaı ya, e a ettın onya. gın ormanlarına ma o an ür •· lunacktır. 
fazi Beıiktaı. İrfan htanbul, Ahmet ffalı:lı:ı Lutfipap. Ahmet İltanbul, Piyade mlilhim evvelliğine: Ce- kiyenin kereste ihracatını tezyit ·yapıldığından müıteki --------
Bozcaada, Ziya Girit, Agih Gemlik, Fey>:i Eyip. İhsan Eyip, Nihat Kır~- mal Ermenak, Ali Fuat latan bul, ve orman sanayiini inkişaf et • Ticaret odası hariçten tücca.. Adliye tayinleri 
Yatar Pazarcık, Ahmet Harput, Sü- lareli, Ahmet Nihat htanbul, Alı Ri- Mahmut Gilmiltane, Ali Urfa, Osn:ıan 'tirmek gayesile yapılmaktadır . rın şikayeti üzerine yerli mallar Sultanahmet aulh hlkimlerin-
reyya Gerkök, Anlan Erzincan, Meh ı; Rize Recai Şehzadebafı, Bahaet- Selinik, Hayri Diyarbekir. Recep Ke Balıkçılık kongreıi sergisinde satış yapılmaeı mese den Suphi B. münhal bulwıan 

t N · M d ~ F tih• tlızır Harput, A11 Riza ı.. •um, Nurettin SUleymaniye, Celil . 1--;nı' tetkı'k etmektedir. İstanbul ikiı>ci ceza mahkem~ me urı u umu, Zeki Orhanlı Ri tın a .n T od 1 t b ld ~ ~-
fat Üsküdar, Nurettin Kırcaali, İdm •anbul, Aıımet Pertev Bey.kos Bey- urgaz, Celil Konya, hmail Çartam- . ıcaret aı;mca . s. an. u. a Odanın tetkikatına nazaran si azalığına, Sıvaı mahkemeıi 
Bursa, Sabri Kasımpaşa, Yapr Ser- !er ba, Mahmut İstanbul, Muhiddın Ma- bır balıkçılık ~g~es~~n ıçtı • sergilerd1 aatış,yapılmaz yalnız azasından Baki B. Sultanah
flçe, Mes'ut Yemen. Süreyya Bağdat, -i-o u birinci mWhlmi olanlar: nastır, SalAhattin lstanbul, Hilmi Un ma~ davet edi~e11 duşUnUlmek panayırlarda satış; o da büyük met sulh lı.9.lcimlifine tayin edil 
Ab pç İh Sı'vaı Nuif Kaıım- kapanı, Vasıf btanbul, Ahmet İıtan- tedır. ııatışlardır mitlerdir. 

dullah Edirne, Nuri Ereğli, İıfan Muammer san • K d "ril ül k · 
ı;:,.. h . H . . li Mahmut Şevket bul, Mehınet Ali İstanbul, Ahmet ongre e go § ece mese- Aldıg"ımız mal"mata nazaran Edirne caını'lerı' t .. -:, 
,ıp, Ali Riza Trabzon, Ta sın ar- paşa, Raıf Denı.ı • "'ilan M -•-- . İ ı l b' k kı 1 k u ..... 

Pu Şevket İstanbul, Muammer Ma- Erzurum, İsmail Lüleburgaz, Ahmet n ot a ...... Tevfık atanbul, Ali e. e.r . ır a.ç sına ayn aca tır: Tcaret odası gelecek sen" açıla ediliyor 
~ı&a C mal Selilnik, Haaip İstanbul, İetanbul Cemal Topane, Hayrettin lzmlr. İhsan Eyfp, Mehmet Tevfik Bın bızdeki ~~ t~a u.sullen cak olan ~ergide satış yapılma- Bir buçuk ay evvel vuku bu-
.. •! •ttin Naslı•, Ahmet Hamdi Si- Humuı 'Kemal Ortaköy, LQtfi Edir- uru, Cemal İsmlr. Ferit Çatalca, dalyancılık ı§len; ıkınc~ııı ha • sının önüne geçecektir. lan kaarrgada harap olan Edlr-
·•• C' • • • 1• Ilı: Tahir htan- Khım Fatih, Cevdet Van, Mebruk lık yatakları ve yerleri dır. Dı' ğe t fta · k · . 
tih ;., ~a Denizli, Ekrem Şam, Fa- ne Hayrettın Se .n • M r ara n sergı omısen ne caınilerinin tamirine başlan-

c.grık b i Y kt Musul Ahmet Hamdi, Trabluı, ehmet Manisa, Ahmet Şa- Bundan başka kongrede ba - Nazmi Nuri B. bu husıı ta de -
leıtiıı apı, Mehmet Bilecik, Kema- Ptiu • ~ aT vflk A• yı'ntap Hüıeyin dl Ankara, Hasan İıtanbul, Mehmet lık ticaretile ihracatına ait e- mittir ki. mıı;tır. 
•ettı Nııantaıı, Halil İstanbul, Şem- rzerın, • • . C'd Zekil Ü k'lld · Evkaf umumi müdürlüğü bu 
ınet '!, ~aataınonu, Sami Edirne, Ah- Nişantaşı Abdullah Çarpmba, Ha- Emın ı e. ı ar, Kemal saslı meseleler de müzakere edi- - Sergilerde satış yapılmaz tamirat için 200 bin lira tahsisat 
Fird c.dırne, Osman Sivas, Mehmet san Sabri' Ka11mpa1a. KilidU.lbahMlr,hCeva~·~dı~y, ~~l&t lecektir. Ayni z~and~ balık rti Fakat biz bunda bir yenilik ya~ vermiş ve tamirata başlanılmış 
Galipe.,.,S·Gbönan, Ali Haydar Tok>t, Birinci mUIAzlmlikten yilzbaıılıta: Ortakö!•l le '::~!-i ı~ ... •• ~·er ·ı tfl §11;1111.u; ve muhtelıf vegıler de tet tık; satış yapıyonız. Çok İyi ne tır. Tamirat kuj gelmeden biti-

• nca, J<&.,,il İstanbul, 'ICi· Muammer B i taa Tahir Sarıgüıol Avaa bır ne mu .... m ı,.e ter ı cttı er. uk edilecetlr>ir. ticeler almaktavı7 rilecfOktir. 

Sonra iıntiyazda bazı tadilat 
yapıldı; fakat bu hatta başlama 
nın bir türlti imkanı olmadı U
mumi harpte bu hattın ehemmi 
yeti anlatıldı ve 1330 tarihinde 
Sıvas-Erzurum hattının inşası
na başlanıldı. 

İnşaat gayet yavaş ilerliyor· 
du. Milli mücadeleden sonl'll 
1340 tarihli bir kanunla hat ic;in 
- ;5 milyon lira tahsisat konul
du. 

Hat 925 de Yerköye· 927 de 
Kayseriye vasıl oldu; 9JO da da 
Sıvasa vasıl oldu. 

Ankara Sıvas hattı üz:erinde 
Yahşihan; Yerköy; Kayseri Co 
meç Sannıııaklı; Tuzhi~ar; San 
oğlan Karaözti; Gemerek; İh -
sanlı; Şarkışla; Hanlı; Bedirli; 
Yıldız istasiyonları vardır. 

irtihal 
Mülga ŞOrayı Devlet azalığm 

dan mütekait Reşit B. kısa bir 
hastalığı mliteakip evvelki gün 
irtihalidarübeka eylemiştir. na
şı mağfretnaşı Kadıköyünde A
cıbadem caddesindeki hanesin
den kaldınlarak Karacaahmette 
ki aile kabristanına defin edil -
miştir. Merhum ahlaki hamide 
ile muttasıf; afif; müstakim hir 
zat idi, Cenabıhak gariki rah • 
met•leye. 
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Yeni neşriyat 
Elif Naci Beyin 

l\Iulıit Resim sergisi 
Muhit bu ay fevkaiade dene

_ek kadar güzel bir kapak için-1 Genç ressamlarımızdan 
le çıktı Bu kapak Reisicümuh 

1 

Elif Naci Bey Gizci sanatlar 
. birliğinde yalnız kendi eser 

Hazretlerinin çok nefis; renklı; 
terinden mllrekk•p bir resim 

\aldız çerçeveli fotoğraflandrr. 
1

- serı:-tsi açıyor. Sergi eylOllln 
Mündericatı arasında bilhassa 

· yalnız ı inci, 2 ncl, 3 ııncll, 
. eni fırka: lisan meslesi; Türk- ,' 

dOrdUncll günleri umuma 
ce ve edebiyat kongresi; yerli açıktır. 

ına•J:ır sergisi hakkındaki ya - r-~D-llh-ul·l·y-e •• y.
0 
•• k-tu •• r--ı 

:t1lar tavsiyeye şayandır. J 1 1 

,, 

Muhit; yerli mallar sergisin-
1 llıııı••'•-.-....... ·.---.··.--·.-.-.~.-.-.111 <le bir paviyon açmıştır ve bu pa 

viyonda Muhit satın alanların 

>ergide teşhir edilen yerli mal
lardan hediyeler vermektedir. 

Resimli Uyanİş 

!\Al\! \ APCRLARI 

lzmir Postası 
Seri, Lllks ve 

ADNAN 
muntazam 

\ apuru 
\A:ust., un 

31 inci pazar 

Bilmecemiz 

DOnkD bilmecemf;ıln 

lıalledllaılş şekil 

1 2 .1 4 ~ 6 7 ~ (j 10 ı ı J Son nüshası çıkmıştır. Bu sa
yıda Ahmet İhsan, Halit Fahri 
Beylerin makaleleri, Mehmet 
Selim, Reşat Feyzi, Gaip Na
şit Beylerin şiirleri ile Reşat E
nis Beyin bir hikayeS'i vardır. 

~ünü J o da Galata nhtınımdan ha· 
rekctlt: lımire ,., ~31ı ız:ünU 
Jzmırden J,,tant.ula hareket eder 

Galata f{ümrük kar~ısındJ -;ice 
Fr.nıez hanınJa I ~numarad.ı l mu· 
mt acanta\ıgına ınücacaat. T<ie[o!l 
·1tyoğlu: l(l4t 

~r -ı.ı • • ·ı·ı_ı~ -
ı\ :ı.• • . \m 
l 

• • 
~ .-FecriAti hatıralarını takip e

diniz. Yazan: Reşat Feyzi. 

Beşiktaşta sünnet 
düğünü ve müsamere 
Tayyare cemiyeti Beşikta~ 

oubesi tarafından 30 ağustos 
Tayyare Bayramı şerefine Be
~iktaşta Köy içinde Hasfırın 
caddesinde Park sineması bah
çesinde Büyük bir sünnet düğü
nü ve mükemmel bir müsamere 
tertip edilmiştir. Müsamere ge
cesi için variyete numaraları, 
incesaz, kukla, hokkabaz, sine
ma ve tiyatrodan başka muhte 
lif eğlencelerle sabaha kadar 
devam edecek zengin bir pro

ALEM DAR ZAOELER 
VAPURLAR! 

'eri, luks kHradenl1. p ı;: t<l 

Bli 1 <' n t "1 1 ~ 1
. 

1 
Lı lul 

:'.I • •• ~ ı -ı ~ 
PAZARTESi Bugiinkii bilmec~nılz 

Soldan sağa ve yukardan a§"ğı: ı:ıiıııı ~L.ı·nı :aa\ I~ ıle 
Sirkeci nhtımır.dan hareketle 

[Zorıgı;:dak, lnd o'u, \raıwk 

Sam<.un, Urdu, Giresun, Trabzon 

Riznc a.dmet Ye :n det edectkıir 

1 - Sevda (3) Dem (3) Garaz(3) 

2 - Yaşa (2) Nida (2) 

3 - İyi (3) Bir (v) ilave edince 

gram hazırlanmıştır. 

Mııraca~t ıwl111:1i ı~t ın u 
\leymenet hını alımdaki vazı· 
hane. 'J',. ı:fiııı ' ı .. ı ;l l ·ı :-l-! 

1 

parlar ( 3) 

4 - Kırmızı (2) İstifham (2) 

5 - Sinir hastaiığı (7) 

6 - Bergir (2) Nida (2) 

7 - Adalet dairtsinde (7) 

8 - Yet (2) Nota (2) ~~mniyet sandığ·ı ıııiidLirliit!;Lind<·n: 
luhımmen 
klvmeti 
l+ı-0 

lkru merhunıcın cin-. ve nc,-·i Br.n;lunun 
numara .. ı f mi 

9 - Ben (3) Aydın kabaday11ı (3) 

10 - Köpek (2) Nota (2) 
67~ ~:,upsultındı Abdulvedut m&hıllc ,. 'oka~ındı e•ki 31 

yeni 1 5 nı..ın"r 1ı mıahahçe bir lıanınin tamamı 
11 - Ekmek (3) Şeref (3) 

tan (3) 

Şey-

nııı 

ll64ö 

t~ 

7120 

lbrıhiın ~:rhem ~;f. 
790 (~aküdırdıSei" lıdenJı mahall<eindc l'arm.ıklıhakkıl 

3843 

okıJ;ındı e<ki 2.1 numaralı ıııt ımaın bir hanı nin 
rımamı Ahmlt 'ain1 8. 
ıbalıde lür;h1; maluli<•ıe le K ıınburb:lı ,oh~ınd• 

eski 9 ) eni Q, Q. I numaralı maa i~kkan bir hanenin 

Raşit Ri,:a 'c arkadıı~ları 

Bu ak,ım Hıi~ukd•re Bulba 
llahç 'i tle \ur Baba 

4SS. lüdiköyilnde Ü>manağa nıah&Jlc;ndc \fo\ ><kı~ıı.da ı SEYRİSEf"AJN 
tımımı. \lm. J\lenpatro 1 
eski ~ mükerrer ~·eni 4-0 nu nJrı!ı bir ha:ıe:ıin tıı11arnı . --------------11 

Cemal F.fcndi Samia \C Saime 1 lınıııı!ar \lrrkez .\ccnta: c;ııaıı köprü 
4283 Kıdıkoyilmle l"afera~a mahalle.inde eski '.'lln.la ,eni llaı11·ia; l'e o~Ju 2.lo2 Şuh' 

IOOO 

,\lurıtojtlu sokağında eski '>O ınllkerrcr rcııi 1 ~ 
numaralı mubahçe hirhıııtnin ıamamı A'şe ergı<ter H 
Ahcahamımda <,"dchi•ljtlu ..\ltetıın ınıhallt<inde 

accnl~~i : 
ıade 

'.2740 
hını 

. '-irk..:1.:fde ~flihürdın 

alrındo. Tcldnn l,t. ı 

Sabuncu hanı c11.ddcı;;i .... oka~ında c~kl 2Q 'rni '19 
numaralı bir dilkkanın ıaınamı. Sa·n'c l 1. 

47&9 llaı dırpışadı Oım•nağa u.ahalle,in de Bal.aı i ıc Mirı•: 
n~lu sokağında t<kl J ~ ınUkerrcr ~ enı -t•t n ·11aralı 

n11abahı;e bir h ınenln zemin Ye ehni\"c&in·n t.ıın.1m1. 

ı·:yhıt puartesi Tr•lızon 

lıirind p<.ı<t;t>ı ı apılmıyacak

ur. 

'\,Johmİıt Fch111i Bey. Mudanya postası • ıoııe 

1790 

4850 ~:ıupıultsnda Gamiikebır mıhalle,.nde Orıahn•t.ın •oka
~ında e<ki 19 )enı 21 numaralı maabahçe hir hanenin 
a oamı. 1 İ•fıı \lıınet F.f. 

'lhıdan~ :ı ''' badema Cuır.ı 

pazar, çar- '" ıı;iinleri po,ta 

11200 

2770 

.ıı45 ~:yüpte Süleymanıubııı mahallesinde :\lünz,' i cıddesi 

4986 

4990 

ıokı~ındı eski 7 yefti 7 numaralı mıa!ııhçe hır hane
•ln tıınamı. Saıt AP.a 
llıvdarpaşıda o,ınınığa mahıll.,inne il uda' erdi<>ğ!u 
ıoksğınJı eski 12 mukerrer yeni ;;~ numaralı bir 
hanenin t•mamı, ~ıdlre 11. 
l'enerde Tevfikicafer mıhıll"ınde Kiremitçi mahalle· 
sinde e ki 43 ,-•ni 43 numar•lı bir hınenın ı-ınıamı. 

yşpılacak '<' ,,ıat 9 dıı kal· 1 
kacaklardır. Bunlardan cuma. 

çar~amh:ı po,caları mııdanı a'. 1 
ya k .. dar pazar po,cası da 1 
~idi~' c diiıııi~ıınde 'lludanya·ı a 
u~ra) araı.. ( :erılit!;c gidııp ge· [ 

3880 

1797 

8746 

5760 

~046 
\lm. ~:Jenı 

L <kududa Tembel Hıc.meiımcı mıhallesiııdt ..\tla· 
mtuı~ı ... okaıt:ında 67 numıra'ı bir dı.Hı:ltnın llırrıımt. 

\luharrrnı il. 
.5062 EyLlpculrınd• Kı ımçıvuj mahalle"n le c•ki \mi 

~okıkta eski 10, 8, 8 ınü•errer il mlıkorrcr '"' 14, 
8, 10, 12 numarıiı m11dil'·•An ve hahçe hır hane
nin tamımı. 11.ı \ rı \•e 11, 

~098 Cs<ild•rda Kefçedede mah•llrnnnc Karıcaahmet cad· 

5105 

dosi okağında eıkl 9i yeni .ı~9 numar•lı hır hane 
nin tamımı. ~ara J 1. 
Ü<kUdarda Sellmi .\liefendl mahıll.sınde nıik l'a:a 
cedit llımaın sokı~ındı c<ki ili, 19-1 ıeni 4,4 
mükerrer numaralı mudu•kln hır han enin tamamı 

Ze\'nrr ve \Tahmure 1 lan ımlarla Şcvkeı B. · 
148.~i Clbalıde ~ ' •z ma hall.-inde e•ki odun i•keie<i 

ve Meydanı ' \lpur iskelesi sokığındı t>ki 5, 5 
mükerrer 5 ınu•nrer 5 müktrr"' yıni 11, 1.3. 15, 1 :' 
numaralı mudukktn bir hın o nın ıımımı. Zlimrlir fi 

Yukarıda itru aumarılırı yazılı emltlr 'ıde'i hitamında tediytı dey ;; 
tdll memesi hısoblle ( altmış bir ) gün müddetlt sanlıta ~~kırıldıt;ından 

1 ,. /ip olanların Ye fulı taf<ilAt almak iııfyenTrrin ldndık <at<~ ımirlifine 
ınurıeaat eylemelnl lll1.umu ilin olunur. 

lccektir. 

lzıııir sür'at 'loo;las1 

Gı · lTlıı<tl ı 'apı.ru J l~ylul 

puarte'I 14,.lO da (iala· 

ta rılıtımındfü Kalk.ırak ·ah 

~alıahı lzmır·e 'aracak 'e çar·· 

~nmha 14,.10 da lzmir'dcn kal 

karak per~eın be sabahı gelir. 

\' apurda mUkemmel bir 

orJce,tra ve cazhant mevcut· 
tur. 

J lavuzlar dahilindeki Jo. 

kanra kiraya verilecektir. Son 

ihalesi !! ~:ylül Q30 tarihinde 

yapılacAknr. isteyenler o gun 

Le' azım müdlirlüğlıne gtl, 

mekri. 

Bursa Ziraat Illektebi 111iidürliip;tiııden: 

Kayıt ve kabul şeraiti 
1 - Mektebe Orta mektep mezunlan bili müsabaka alınır. Talipler mektebe 

miktarı tecavüz eııigi takdirde müsabakayı tabi tutulur. 

2 \lektep leyli ve meccanidir. Birinci maddedeki enaftan başka mektebe girmek lıtl-
y~d elendiler aşağıdaki ~artları haiz olması lbımdır: 

A Turkiye tebaasından olmak, 

B Sinni l 9 dan ) ukarı olmamak. 

C Vticudıi ziraata mütahammll olmak, 

D Sari ha talıklardan aalim olduğunu muaaddak tabip rapora ile tevsik etmek, 

E Aşı şchadamaıne~i n hüo:' .ihal mazbatasını haiz olmak, 

3 - Bizzat ziraatla iştigal eden çiftçi ve arui sahibi olduğunu tevailı: edenler 
olunur. 

4 - Kayıt ve kabul zamanı Teşrini evvel bidayetine kadardır. Taliplerin ya dofruoa 

mekıel;ıe \ eya Ziraat mudur ve me01urluklan n müllı:iye memurları vuıtalile mektep mttdü

nvetine üç kıt'a fotogra[ ve vasailr.le ba isdda müracaat etmeleri Jaıımdır. 
5- Daha fazla nıalôınat almak i.ı;tiyenierln meklep mUdüriyednc müracaat etmeleri - • 

1 

..,, 

EınniJet san~~~ı eıııla~ ınüza1e~esi 
cı ve licüncü katlaı·da birer oda birei· sofa birer ht 
ci katı~ bir odasında üçüncü katın sofasında blr 
dolap üçüncü kalın bir şahniş en üıt kalla bir ttt 
aı bir sofa sofada yük bir balkon bir daraçayi havi 
nenin nısıf hissesi. Cabir B. 

660 

812 

1507 938 

195 1045 

Kat·ı karar ilarıı 

Merhunııın cins n nevi Ilı 
ıneıkı ve müştemilı\u 

Borçlunun 
i~mi 

Haaköyde Hahcıoğlu Turşucu mahalleıinde eaki Kumba
racı ve yeni Fabrika sokağında eıki 131 mükerrer ve yeni 
8 elyevm 6 numaralı yüz bet artın arsa üzerinde bodrum
daki oda ile beş oda iki sofa bir çini taşlık bir sarnıç bir 
kuyu bir mutfak ve on bet artın aralığı havi tamire muhtaç 
bir hanenin tamamı. 
Haykanot, Şimav«n. Mahil Haçador Efendiler vaaileri 
Kaumpaşada Haciferhat mahallesinde pirinççi sokağında 

eıki 29-29 mükerrer ve yeni 45,47 numaralı seksen altı ar· 
şın arsa üzerinde ve bir çatı altında ahfap üçer katta birin· 
ci katında zeminleri malla birer taşlık ve kırk bet numara· 
da bir hali ve müşterek kuyu ve her ikiJinde kömür v~ 

odunluk ikinci katiımnda bn·er ;:ıda birer ufak aofa47numa 
rada b;r hala üst katlarında birer oda birer ufak sofayı 

vo on iki uı·,,~1 ar'A üzerinde iki mutfağı İıa,, ikı tanenin 

tamamı. 

Kev.er H. Mustafa Mümtaz ve Arif Ali Beyler 
Fenerde Tahta n.ıinare mahl'!illesinde Külhan sokağınc1a 

eski. 22, 22 mUkerrer ve yeni 34, 36 nunıara1ı yüz kırk iki 
arşı"'l arsa üzeı-incJe kargir dört k~tta hane olarak kullanılan 
kısıın bir ve ikinci katiarı ihtiva edip dört oda bir ~ofa bir 
n1utfı.k bir antı·c apa.·tıman olaı·ak kullanılan kı&ım ise 

365 17150 Uzunçar9ıda Yavaşçaşahin mahallesinde Gazne•İ 
mut Efendi sokağında eski 11 ve yeni 19 numaralı 
san üç ar§ın arsa üzerinde kagir bir katta iki 0 

105 18242 

mutfak gibi kullanılan ocaksız mahalli havi bir h• 
nısıf hisıesi. Fatma H. 
Topanede Karabaşmustafa mahallesinde eski L' 
rastasi ve yeni Lüleciarastaıi ve Kale sokağında 
26 mükerrel" ve yeni 26, 3 numaralı on altı artın a 
zerinde mukaddema iki dükkan bir ahır elyevm bir 
tamamı. Şevki Ef. 

655 183S5 Kadıköyiinde Oımanağa mahalleainde eski v• 
Misk sokağında eski 2 mükerrer \'e yeni 36 nuınat 
ri yüz on artın arsa Üzerinde ahıap iki buçuk k&lll
oda bir sofa iki mutfak ve diğeri keza yüz on eır"8 

Üzerinde ahşap bir katta iki oda ve yüz yirmi art,. 
çeyi havi muhtacı tamir iki hanenin tamamı. 
Saffet B. ve Neziha, Mümine Latife Hanımlarla 
Kemal, lbrahim Necati Boyler 

Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müıtenıil8tı yazılı eml&k hi 
gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 3 Eylul 930 tarihine 1'I 

Carşamba &Ünü saat ikiden itibaren müzayedeye müba,eret olunar-"' 
on altıda kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğundan taliP 
ların mezkôır günde saat on altıya kadar sandık idaresine müracaat 
meleri ve saat on altıdan ıonra vuku bulacak ınüracaatların kabul 
yeceği ve mezklir emli.ke evvelce talip olanların kat'i karar esnaııodt 
zır bulunmadıkları ve batka talip zuhur eylediği takdirde evvelki 1 

yanj üçüncü kat bir nıermer antre bir sr.rnıç ufak bir oda rin müzayededen çekilmiş addolunacaklan lüzumu ili.n olunur. 

İçinde kömü,. koyacak mahal tahta bölme ile ayrıhnış bir 
sofa üç oda çini dö~eli maltız ocaltlı mermer tekne sabit 
kazan iki tulunıba bir mermer musluk mutfak ve sofarla 
yük dolabı dördüncü k~t iiç oda bir camekanla bölünmüş 

sofa bir koridor tulumbas1z alttaki katın ayni bir mutfaklı 
daire ve bir ba~konu ve bjr koridor bir çatı odası bir ufak 
kile,. bir kömürlük ve yük dolap ve bahçede çimento döıe
li olat'ak ve elli <l'kiz ar~ın bahçeyi havi iki hanenin tama· 
mı. ( Mezkür iki hane bir çatı altındadır.) 
Hüsniye ve Nesibe Hanımlar hlısel~ı·ini bili.&ale Feraset 
ve z~hra Hanımlar hilvekile ve tmine H. tarafından bil-
vekale Hiianiye H. 
Ayrnnsarayda Muıtafapata mahalle•inde Lonca caddesinde 
eski 72,74 ve yeni 82, 84 nu!ıaralı altmış arım arı,a üze· 

MATBAASI 
A vrupadaıı yen. getirdigi Tahta Hu rulatlıı Büyllk. ııuvar 

Afişler! yapar. Her mlıesseseye elverlşlldir. 

Yeni senenin Kazanç Defterleri nefis surette basıımışl1 1 • 
Telefon lst 391 ı - 2-3 l{ltap kısmı 

rinde yarım kilrgir iki katta birinci katında onü demir ke .. 
penkli ve haneden adi bir tahta ile ayrılmış bir dükkan bir 
toprak avlu arkada bir ocak ahşap merdivenle yukarı çıkıl· 
• madeft •uyu karıci~er ha tılığı çekenlerin aç 
dıkla bir oda bir •ofa bir haliı odada yük ve dolabı havi 

terde kullınat·akları sudur. 

1020 11llO harapça bir hanenin tamamı. Nazmiye H ,~~~=:ı:::::••·~~~:".r':~~~=:ı:::::::=:ı~ Anadolukavağında lakelemeydanı sokağında eski 91, 89, ~ •••••••••••• A 

lOll6 1640 

335 1675 

93,95 n yeni 12,13,14,13-l,ı3-.l,1313 numaralı yÜzaltmış -" 

beş arşın arsa üzerinde bıri it~ oda biı· Küçük koridor ve ha ı• TTIHADI Mı• LLI 
riçtc biı· küdik hala önünde adi bir balkon ve altında kayı-
kane d;ğer hane yeni olup iki oda bir hala küçük avluyu 
ve iki dükkanı havi iki hanenin bmamı. Haaan Ef. 

Ü•küdara t~bi Maltepede eıki vapur iskelesi sokağında 

eıki 519- 1 yeni 339 -342-19 numaralı yüz yetmiı iki ar 
şın araa üzerinde bet odayı ve yüz bir arşın bahçeyi havi 
beş dükkanın tamamı. Hüseyin Ef • 
Çenıelköyünde eski Telgarf ve yeni Aralık sokağında e•
ki 16 ve yeni üç numarlı altmıt yedi arşın arsa Üzerinde 
ahşap iki k•tta dört oda bir küçük ıofa bir avlu bir kö-
mürlük v~ otuz üç ar,ın bahçeyi ve bahçede harap bir 
mutfağı havi yenice bir hanenin tamamı. lımet H. 

rI'iirk sigorta şirketi 
Harik ve bayat üzerine sigorta muamelesi icrıı eylerif. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Han1ndl 
Acentası bulunmayan şehirlerde .acenta aranmaktaOır; 

····~~·~ Telefon: Boyof!lu-2003 i11Jıı. •• • 

3006 1825 Şehzadebaşında Feyziye mah .. lle ve caddesinde e•ki 2 ve 
dokuz defa iki mükerre ve yeni 107, 107-1, 109, 1, 1-1, 3, 
5, 7, 9, 11, 13, 15 numaralı iki yüz yetmİ§ iki rRŞın arsd 
Üzll!rİnde tram\'ay cadesine nazır iki dükkan elye,·m mak· 
lüp bir dükkan üzerinde üç odayı havi olup iki l<atlıdır. 

Devlet Demiryolla 
idaresi ilanatı 

' 

240 

3500 

Odalann methRIİ çartı icindeki dükkanlurdan birinin tah
ta ile kapatılm•k •urelile yapılmıttır. Çarşı derununda el
yevm yedi dükki.n·n ve diğer dükkanla.· odalara kalp ve 

mutfak mctlı~ı h~li ... de kullanılmaktadır. Mezkür dükkan-
1ar birer kAth :teminleri çiınento önleri camekinlıdır, cad· 
dedeki dükki.nın astor kepengi vardır ve yüz elli bir arşın 
kadar çartı içinde ge:ıinti mahallini havi emlakin tamamı. 

Bedri Cemal H. 
2034 Çar~ıyıkebirde Keseciler sokağında eski ve yeni 3 numaı·a 

h kırk arşın arsa üzerinc!e kargir bir kattan ibaret bir dük
kiının !'Ülü~ hi!'ıe~i. HaAene Şerife H. 

2422 Kumkapıda Muhsinebatun mahalleıinde lbrahimpafa ıo 
k< ğında e~ki 23 üç defa mükerer 3 ve be' ve yeni ı. 3, 5. 
.. , , 9 numaralı yüz otuz arıın arsa üzerinde kirgir dört kat 
ta ve bir çatı altında olup birinci katta üç dükkan zemin
leri ahşap altlarında bodruln üstlerinde önleri demir kapı
lıdır. 7 numarcslı hanenin zemin katı mermer avlu bir ocak 
ikinci katı dükkanların arkasına müıadif ufak adi oda Ü· 

çüncü ve dördüncü katluda ikiter oda biru sola lhtfu.de 
daraça 9 nun•aralı ltıane k•pıdan ~irince aTalıLı: ni
hayetinde bir tulumbalı kuyu bir mermer taşlık bir ocak 

ikinci kat bir coofa bir dolap üçüncü ve dördüncü kat
larda iki,er oda birer sofa üzerinde daraçayı dört artın ka 
dar aralığı havi iki hanenin tamamı. 

Mehmet Halit Ef. Atiye H. 
lOll 2623 Kartalda Maltepe karyesinde kariye civarı- da 413-1 nu· 

maralı seksen arıın arsa üzerinde k&rl'ir bir katta muhtacı 
tamir bir demirci dükkanının tamamı. Cavidan H. 

13GI 2724 

., 11814 

.. 17079 

Eyiple Zeynephatun mahalleobıde ldrisköıltü ıokağında 

eski 25, 27, 27 mükerrer 27 mükerrer 27 mükerrer ve ye
ni 33, 35, 37, 39, 41, 43 numaralı biri yüz yetmiş iki artın 
arıa üzerinde bir katı kirıir diğer katı ahtaı> olmak üze
re iki katta biri ıandık odaıı olmak üzere altı oda iki so-
fa bir kömürlük bir toprak avlu bahçe kapuı diferi yüz 
arıın ana üzerinde yarım kirgir iki katta Üç oda bir •o· 
fa Wr tatlık bir mutfak bir kömürlük bir ıuıulane ikinci 

katın bir kıamı ahııap harici •ıva11zdır. yüz yebniı arfln ar
ıa üzerinde ahıap bir abır ve ıene yüz yetmiı 'arım arıa 
üzerine kir,U- bir ahır ve ıamanlık ve üç ye~ dokaan ar
ıın arıa Üzerinde lıl ıir eıkıco ajıl ve .ı. ır ve bir dSnilm 

altı yllz arıın babfoyi ve bahçede iki kuyuyu havi iki hane 
nin tamamı. Salih YO Haıim Efendiler 
Kanlıcada Futıklı aokağında eıki 18 mülurer ve yeni 14 
numaralı yilz elli arıın arıa üzerinde ahpp iiç katta biri 
ulak Ye 'biri aandık oclaaı olmak üzere sekiz oda iki sofa 
bir malta tatlık Ye avluda bir kuyu ve kırk arım üzerinde 
banıp bir mutfak ve ıeksen arıın üzerinde bir katlı bir 
oda bir ıofa ve dört yiiz altmıı altı arıın balıçoyi havi bir 
h.....in tamU111. Nazife H. 
Kuınlrapıda Çadll'Cl Ahmetçelebi mahall .. inde Aamalı 

sokaimda eski 7 ve yeni 9 numaralı elli dokuz arıın ar
ıa üzerinde kiılr Uç buçuk katta birinci katta bir men 
!f"r avlu lıir mntfak bir ıarnıç oda içinde iki dolap. llıin-

150 ton gar, RO ton pi< gaı ve 40 ton benzin kapılı zorfl< milnık' 
konmuştur. 

\!Un ılısa 15 - ~:ylill - 930 pızarte•i gilnti aut 1 R,lroda Ankarıd• 
demir yo:lan idoresinde ıapılıcaktır. 

\lünık»ıı·ı iştirak edeceklerin teklif mektuplerini ve mu\lkkıt ıeıııl 
larını ayni gilndc sut 15 e kadar komisyon k~ıipliğine 'ermeleri Ilı! 

'rlaiplet İnllnaka<a şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankırıd• •• 
darpaşadaki veınelerdeıı ıtdarık edebllirltt. 

* * * 
40 adet rrühtndis 'e 100 adet am.Je çadırı kapalı urfla nıiln 

konmuitur. 
:vıunatı.ısı 13 10 · 930 pazartesi günü sut 16.30 da 

Dtmiryoliın idare.inde yapılacaktır. 

Milnıkasıyı i~ıirak edeceklerin tekili mektuptarını ve muvakkat ı• 

lannı ırnı günde saat 16 ı• kadar münıluıa Utipll~ine vermelcrı li 
Tıliplu münakasa şartnamelerini on lltı mukabilinde Ankırn 'e (il 

paş~dı idare vezn•lerinden tedarik edebilirler. 

* * • 
400 ton rezidU yagı kapalı zarflı mdnılca<ııı konmuııur. 
Münakasa 17-<)·9JO çarşamba günü •aar Hı dı Ankarıda Do,Jet 

ı·clları idare>inde yıpılacakıır. , tJI. 
Münakı ayı lıtlrak tdeceklerin teklif mtkıuplırın '" mu\akk•t 

natlarını aynı günde saat 15,80 a kadar münakasa kılııplıJ;ine ti 
lhımdır. " 

Tılıpltr milnıkl•• şarınımelerini oa Ura mukabilinde . .\nk•',.ıa 
l lıyd1rpaşadı idare \'e7.ııeltrinden tedarllı edtbilirler. 

* • • ~ 
Şortıışlı Sıyıs kıomının 1 Eyllll tarihinden idbıren iıletm•1' ;;,.; 

müauebetJyleJ Ankara • kıyıerl ve dolay11ile Ankara - Cebeci ,e 
Kıyıf • Etmeiut ka•ırlarının vakti hareketleri tepdil •dilmiştir. ~~ 

Yeni tarifelerimiz ımıc;lııucc Haydırpaşadın pazar 'e çarıınbl ~ 
111t 20,00 de ve masıın '· '• Cuma ~nlerl ut 14,5.'i d• hırek•ı 1" 
Uzera Hıydorpışı - Sı.u · 1 laydorpışi ırısındo bılrıdı iki del• bit 
k1tarı ltleyectk vebu Irıtarda bir vatıklı :vagon bulunacaktır. ({•' 

Bu do&ru katırın işlemedi!• gilnler Ankara . Kayaeri - AnkıCI ı• 
Sıvas - Kıynri oruındı muhtelit yolcu k1tarlırı ·işleyecektir. lı' 

Daha fazlı lıobıtı hni hareket cetvellerinin i•ta,ıunlırı"''' 
mahallerine talik edJldlğl iltn olunur. -

lil8Jel ~aimi encünıenlo~ın: , 
Unkapanında Hamit efendi medresesi ittisalinde bulu0 •

0 

0 
büy'ik hanenin hedmi ve ankazının kaldırılması !I eyhil 9~ e 
hine müsadif çar~amba günü pazarlıkla satılaı.:aktır talipkrın 
meıkôrda saat on birde viltyet enclımeni daimi,me ınura"' 

Yil8Jel ~aimi eocüıneoin~en: . e ~ 
lıtanbul Uk mekteplerile Çatalca ve Silivri mektepJerııı 

akı!S' 
tni ııra n yazı tahtalarının kapalı zarf u.ıılile nıun dil 
det! 8 eylill 930 çarşamba günü saat on bire kıı.dar te~ ıııc~ 
miftlr taliplerin vü:tl muayyene kadar temınat ve teklı 
lanru ıno.ümeru vilayete tevdi eylemeleri. 



• 
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D ~FTERDARULIK6-YİLANATI 1 Jzınir Ziraat Mektebi .\ 1 iidlirlliğiindeıı: 

Kayıt ve ka ul şeraiti 

Haliç lskelclerınd • 01.ahfuz .ı ,'i,1" 

'lletro mlkiba m dil 2 1·) od t çaın 
t.ahtast 11 <ı <ıJO pcrşeml c ı.:Unu 

ih•le cdılmek t' e ır Jt,ııctle) e ı·ı 
k 1r:1mıştır 1·a1ıpı ın ) ..,·mu ın, ı· 

kOrdı sııat uç h ı~ııkd• Jeft.rdırlık 
binasındaki lh ı. k mı.vonun3 mü· 
rıcaa! <ylernel ri ilAn olunur 

Bursa D.>kuın \C~ lı 
rurk \nt nı .:ırkdi 

Fevkı ilde heyeti Oınut.~lye 1 

KiRALJK EV; No. ı. Sidcris sokağı, imrah~r 
l lyas bey nıahallesi, Y cJikule, _üç od.a ve saır 
nıüştan1 ilat, senelik kirası !lti lıra, kıralamak 
açık arttırnıa 1 _ Eylul - 93U pazar defterdar-
lıkta < R - 338 > 

• • • 
KİRALIK ı\1 AGAZA ; No. fi6 • Mahmutpaşa 

caddesi, senelik kirası 320 1 ira, kiralanıak \çH· 

arttırnıa 1 - Eylul - 930 pazar 15 defterdarlıkta, 
( R - 33g) 

• • • 
KiRALı ,_ODA ve ~1UTFAK. No. 12, Valde 

hanı birinci kat çakmakçılar, senelik kirası 
12 lira, k ··ı larnak açık arttırn1a 7 - Eylul - !J30 

pazar ı~. .tardarlıkta. (R - 340) 

P. T. T. ~. M.tevazıuı ınu~ürl~un~en: 
ı - idaremiz ihtiyacının ıemlni için mıib•ıyaa edilcck olan 

1!05,000 kilogram 4 ye 3 m m ıı;alnnizli demir tel ik 10,000 
kilogram 8 ve I! m / m bronz tel kapalı zarf uoulile munıtKıı.aya 

konulnıuitur. ·h ı · · 
2 - Mevadı ıııızkllrenln 1 ~ EylM 9JO tarlhımle ı a e,;ı ıcra 

kıJınıoa«ından taliplerin şartname almak içın şimdıdco, ~artnaıne
ntn ü9üncü maddesine göre ihzar edecekleri teklilnamc ve teml

natlJ•ını haTI memhur zarfları tevdi ıçin de mezkur tarihe mu>a· 

dll .,aur gün[! saat 14 te lstanbulda Yeni po,;tanede nıübayaat 

koınioyonuna müracaatları. 

lstan~ul limanı sa~il sı~~iye merkezi ~a~
ta~a~etin~en: 

~ltilhlktt ihtiyacı için lüzumu olan yirmi ton kilkilrt kapalı 

ııarf uıulllı münakasaya konulmu~t,Jr 

Yevmi milnaka>a 18 Eyl;ıl 980 ıurihin~ mu,adif perşembe 

olarak teıbit edilmıştlr. 
TAllpldrin meılttlr kükürte ait şartnameyi gcirmek üzre her gun 

Galatada Kara Muııtafa paşa sokağında Uin merkezimiz leva.-:ım 

memurlu~na müracaat eylemeleri ve münakasaya iştirıık edebil

mek için tanzim edecekleri teklif mektuplarını m[ınakasa giinii saat 

ı~ ıen evvel komisyona tevdi eylemeleri i!An olunur. 

Manisa vilayetinden: 
Bed li kıffl mttnakau müddeti 

t.rı " S4.' l7 Ol 

il 19 
111524 54 

lJ77 ili 

~1~6 88 

6077 80 

13 cyJUI saat ıı.~ dı 

13 cylOI sut 11 de 
18 eylOI SA&t 10,5 da 

13 cylOI ıaat 10 dı 

ıs cyl61 caat 9.5 da 

18 ey!QI uat 9 dı 

Vfanisa loıasyonundakl ikmali 
lnşa•t ve elektrik ıesi atı 
Salihlide mektoP lnşııatı 

\hmetli nahiye merkezinde mek· 
mektep inşaatı. 

Manbad•kl Nec.ci Bey mektebi 
ihata dı varı lnşaan 

Salihlide Altın ordu mektebi 
lhıtı dıvan inşaatı, 

Akbbardı Gazı m ektobı ihata 
dıvorı lnşuıı. 

y karda k lf bedelleri ile ihale V1kiılerl gösterilmiş olan mekteplerin 
. u dı rı"' n ı"nşaatı kapılı zarf uşJlile mUnakuıya çıkınlmıtUr. 

1'C ıhıta va arını 

1 k n dair.,inde olmak Uz<re kapılı zarfların tam muıvyen 
~ı~mmı ~u . . · 

d k mi viltyettc kabul olunıcıgı, tılıpierln ehliyet veslkalarlle 
vıkltlerln e mı • . . 

d .ILıJarını ~etlerinde bulundurmaları ve ın~aat ve şeraıc h•k· 
tlcırtt o ••• ve .. ; 
kında ıafailtt ılmık lıtlyenlerin vlllyet Maarif müdurltiğüne miıracatlan 

)Uzumu HAD olunur. 

BaJ~ar~a~a emrazı istilaiya ~astanesi ~a~ 
ta~a~ettn~en: 

d E -~ !Jdlllye hastanesine l 9JO sene! maliyesi 
Hay arp•t• mr~. . · k · 

ı 1 •7 kalem eczayı tıbbı ye müna asal alenıye 
zarfında !Uzumu o an " E . 

.. b . 1 ec•->inden talip olanların 11 ylıil 930 
surotlle mu aı 1 t• '" G ı d 

·· J · · . b uünli saat on dörtte a ata a Kara 
tarihine musn ır pcr~em e " · . . 

1\1 f Soka"'nda lstanbul liman sahil ~ıhhiye mcrkezı baş-
usta a pa'8 ı;• 1 · 1 k · 

ıh k i ''-'Onuna ve şartname erı a ma uzre 
tababetlndekl mı ayaa om •' . . 

"d ırlu"'ın 1 n' ır:ıcııat ctmclerı ılAn olunur. her giin hastane ı are me_n_ıı __ ,,,_. 

~an[~.~.!l!~l~~.!~~!: .... r;,. ,;,."'"" "" m' 

hayııa edikcektir . . . , j b ı . 
1 e miktarım mubcyvın lı telt r stan ıı \C ., - !Açların enva v ' · . , 

l ~, S lılı t ··ıdı"ı"rlıı .. ıinde mevcut olduğ~ndan tnbllAt ı ıcye,.. er 
1m r ı a mı & . h'i' 1 

bura rdan ve lani~a Sıhhat mtidtirlujtı.ndcn mJlt)mat a,.ı ı .r r. 
, l\J .. k . 'deu· E•ltllün ti ıncı Cumartesı g .. ~.ı oaat 

ol una OS.l nl U ı 

ona kadardır. . 

4 _ 1'.:kllflerln 661 numara!• kanuna tevfıkaıı t~mıraın nıu 

1 l l•· d ·ı· ıne-t<ız tekli !er nazarı ltıbara alın mı· cer t o m:ı ·1rı ıızın1 ır. em • : 

J ı 1ktır. l\l · SıhL 
_ S "ti hakkında fazla ma!Llmat htevenlcr • anısa ~<lt 
~ - ,eraı 

1. muraca1t ecleccte~k~le:.:_n~l\:.'.:r -~-----------r. _r uı;.ıne _ 

AZi VA 
'im çe (,4zh '" ı• ,-e, l,uklAI cad?esinde 34 numarada 

k" hem .. : ıpııı'ü'rıerl 

21 Al\1 ZARFINDA E\ E TESL{M olunur 
Gıılnta• ıırny ~\fili SanaJI B!rllı'tl (Yeril Mallar Serg-lsinde) 

15 nn .aralı sıaııd 
'ıt '' JU B fO[';°Lı 898· ~99 

1 - Mektebe Orta nıektebi ınezunları bila ınüsabaka alınır. 
Talipler nıektebe alınacak nıiktarı tecavüz ettiği takdirde musa
bakaya tabi tutulur. 

2 - 1\tektep leyli ve nıeccanidir. Birinci nıaddedeki evsaftan 
başka, nıektebe girmek istiven efendiler aşağıdaki şaı-tları da haiz 
olacaklardır: · 

A Tiirkive tebaasından olmak, 
B Yaşı 19 dan yukarı olmamak, 
C - Vücudü ziraate nıütehamıuil olınak. 
D - Sari hastalıklardan salim olduğunu nıus:ıddak tabip rapo

rile tevsik etmek. 
E - Aşı şehadetnamesi ve hüsnühal ınazbatasını haiz olnıak, 
a - Bizzat ziraatle İştigal eden çiftlik ve arazi sahibi evlaJı ol

duğunu tevsik edenler tercih olunur. 
4 - Kayıt ve kahul zaınanı Teşrinievvel bidayetine kadardır. 
l'aliplerin ya doğruca veya Ziraat nıiidürü ve n1c111urları ve 

mahalli ıniilkiyc ınenıuru vasıtasile n1ektep nıüdüriyetine üçer 
kıt'a fi>toğ-raf ve vesaikle ha istida 111ürııcaat etını·lcri Uızınıdır. 

ıı 

Istanbul Ziraat mektebinden: 
Kayit ve kabul şartları 

Bu sene tali Ziraat mektebi halinde açılacak 
olan mektebe aşağıdaki şartlar dairesinde 
talebe alınacaktır. 

1 - Mektebe orta mektep mezunları bila mü
sabaka alınır. Talipler mektebe alınacak mik
tari tecavüz ettiği takdirde müsabakaya tabi 
tutulur. 
2 - Mektep leyli ve meccanidir. Birinci mad

dedeki evsaftan maada mektebe girmek iste
yen efendiler aşağıdaki şartları da haiz olma 
sı lazımdır. 

A - Türkiye tebaasından olmak, 
B - Sinni on dokuzdan yukarı olmamak, 
C - Vücudü ziraate mütahammil olmak, 
D - ~ari hastalıklardan salim olduğunu 

musaddak tabip raporu ile tevsik etmek. 
~: - 1\~ı ~tdıadetııan1csi \'C hiiı:-ıııii lıal nıazbatatıı

ııı lıaiz ohııuk. 
3 - llizzat ziraatle i~tigal f'den (İftlik Vt' arazı sa

hihi evladı olduğuııu te,·~ik edenler tercilı olunur. 
4 - Kavit ve kal)ul zaınanı teşriııievvel hidavc

tint~ kıHlardır. rraliplerju ~'ti doğTuca veya zİrHHt 
Miidiir ve ıneınurlukları ve ınahalll mlilkive nıc
ınurları vasıtasilc mektep miidiiriyetiııe iiç kıt'a 
fotoğraf ve vesaiki ile istida etıı1eleri lıtzıındır. Is
tanbul için vilavet dairesiııde ziraat müdüriyetine 

•• el • 

muracaat olunacaktır. 
l\ılcktcp Ve\'ilköy civarında f-lalkalı'dadır. 

. 1 

SİMPLEKS 

muhtelif 

cins radiatör bulunur. 

lktısatlı. Asri 
ve sağlaın 

( S f ~I P L 11, X ) 
'ALORIFER 

h.AZA. LAl{f l 
Torclh dlnrz 

Aynı bar reh temin et

mek üzere diğerlerinden % 40 
nokaan kömür sadeder, 
Vl"l istimali soıı derece sulıu 
letlidir, F s brik f bes· .,,arak 
depomuzda her zomwn kıifi 

k ıvvctte kazanlar vo "nvayi 

Proje ve keşif içinı Boru har ittisalinde, Türbe 
caddesinde 

1 !al ı ç •kcl,lcrinde mazbut 1J078 
adet ke;tanc çul>ıı~u ile dört çeki 
'.!00 kılo meşe odunu 4 9-CJ30 pcı· 

şembe günü ihıle edilmek üıre mU
zıyedey• çıkarılmıştır. Tıliplcrln 

nvmı ıııezkiırda sut üçte ddter· 
darlık blnrnndıkı komhyonı mllra· 
caıtJan. 

Dr. A. KUTiEL 
Muayenehane H tedavlf elekt
rlklyc labratuvıırı. Karl\kOy 
Topçular cadde 1 34 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu \1.kte~ •o'u:C . 'o J> 

1Tıll3j'CUC 58hA1ıtJ.t uk~ ı;nJ .ık:1Ja:. 

Zırdekı ruzcamede muh•rrer ı 
hakkınd• mczıkerc edilmek ıızr 
l·'.vlul to:ıo salı !(tinli aat ı 
Sirkeıin Burs.'daki merkezinde 
edılecek olan fev~ıUde lı•v~ti ıı 
mlye lçıimamdı hazır lıulanm 
muhrırcm hissl'darJan rica olıın 

1 - :ıo 1 lazlran ı q.10 tarihi 
tın1.iın edilen bilanço proje<inı 
Zl[CO ~irkl't VBidy~tinirı tetkiki, 

2 Şiı ketin hitamı müddetin 
e\ vel feshi ve ınatlôbıt ve dOyun 

derde6ti tefekkül huiunan yeni şi 
terlcedilmesinin teklifı. 

3 Tasfiye me .. ıurlırı lnuh 
ve bunları kıp eden •elıhlyctin 
siyle Ucrctlerinln ıespn 

-- Dr. Ihsan Sami --

~licarıc kanununun 38:1 inci n1 
desi ıh kamı mucibı ıc hıs;e st 
dıtl hamilt.ri. \elcv vabız hir hl 
ye malik ul:,alır hılt, heytti uo:. u. 
yenin uayı t•biı ı c ınJcn lıulunm 
yetlcrindı: buluna.ı his .. .! sened;.nı 
adedi hdır rey itı qlcıcbllecokl 

ffeveti lHnt..rnl\c ıçtım:ııııdıı ha 

hulunm11ğt ırz:u eden hi~seJıra 
hanıil bulunduktan hi •c enedı 
veya bu hl><c scnedıtmın tir ban 
ya tevdi edilmiş olduğuna dair 
\'eslkılnnnı ıçt.ma J.ın hır halta c 
şirketin merke'Z&ne '"'\ di etme! 
rica olunur. !\lec -ı idlre 

Gonokok A~ısı 
ilci ·>!\uklujtı.. \c ıhti1Atlarına 
karşı pek tesiri! ve tUl.C a,ıdır. 
Dirnnı·olu ı~tsn ~lnhmut 

ıu~bt"'i ·o 1 il ----

Kunduracılara ilan 
/,ın~uldak \ uk$ek .\l11<lın ve 

S•nayl \-luhcndisı . lektebı için 
mukte/.İ 100 çift potııı ve 100 çift 
ncak çizmesi mUn:ıka,ıva 20 B· 9 :ıo 
tarihinden itibaren yirmi gün rnüd· 
deıle münakasa ·a konulmuııur. Tılıp 
!erin "'<:ralti ffıunakısa) ı anla mık Ü7re 
mekttp ınUdurl\t:Unc rniJracaatlırr. 
lh•leı kat'iıesl 10 cylill 930 çar· 
şamha gunU •aat 1 ı ti& i'.onguldak 
l la\"z31 f'ahmlye 'llUdurlyctinde icra 
edilecektir 

Pıyango müdüriyetinden: 
umuncsı veçbı 1 e 100 adet lano 

kutusu lm•I ftlirılcce~lnden imal• 
talip of:ı,;:ıklırın pey akçaları ıle 

lılrlikte 1 O. 930 tarih paıarte i güntt 
saat on h şte piyan~n 'tlUrlurlu~Unde 

mf.trjekk. I taı yare nıuba ıu komis 
vonuna ınurac;ı19.r1 3rı 

f,ranbııl iıçunciı kr memurluğundan 

!lir lıoıı;tan dolayı mahcuz yiız 

yetmiş ki1>ur ç\tt kadm \C erkek 
ayak kahı t im buld:ı Çar ı kapı· 
sındı 1 kendcr hu~aıınd lskilip 
hanı onundc 9 cylul Q,jQ tarihinde 
saat 10 d n 11 kad r ıçık umrma 
ile !'ar1J3c1ktır. ·rılıplerin ıı c:ıcktır 

giındc mıhallınde hazır l>uluıııcık 

memuruna ınüracaıuları ilA.n olunur. 

GüzeJ ipek çoraplar 
Lüks ile yıkandıkta 

Şehrenıcneti ilanat 

Beyazıt d•lre<lnde ı: llıışkad 
mahallesinde Selim Pa ı yokaşu 
yeni 28 e;kı 2tı o hane nnk 
hedlm ve nıklı m>Srafı ılıcıyı 

olmnlc Uıere knpalı z ırf u,ufllc 
tılıcağındın almak lstel'enlerın şa 
nımoıinl g.:ırnıtk t'ııere fen kale 
ne müracaat ve iholc gUnil ol 
2.l Q-ll,10 sah ı;ünıl sut ı + de le 
dar teklif ve teminatı havi ıarll 
encümene tevdi cvlemelert. 

* . ... 
Bıyıııt dılre<inden: Yemltt• 1 

·ır lıkelc•i sok•jtındı 8 'Jo. ılJklcAı 
da tüccar !\hinlr ı•:f. nln 28 fı 

tanzifat vergi~i borcunun temini i 
tlfısı için haczedilen :?50 kıyye t 
~-9·9.lO salı güıııı sut ı+ te oı 

hallinde bllmUzayrde saıılıcığınılı 
ahnık i te\ c".lltrln y•vmf ınezkı)rJ 
hanr hulunmalın il~n olunu 

* * • 
Şehremanetlnden: Ü•kttdarda lmr 

hor çeimesı çatısının uıni. I açı 
münakasaya konarak 220 llrad 
talibi uzerladcdir. 4 eylOI 9.10 per 

şembe gilnilne kadar temdit dilmlşı 
Tcnxlle talip olanlırm şeraiti aolama 
için her gUn münıkuıyı girme 
için de yevmi mezk~rJo sut n 

beşte le\"azım rnUdUrlltP;üor gdme'· 

fleyoA"lıı Kıiıcali Nııfils memuı 
luğıındın: Bcııkıat \hbasaaı m 
hıllesı Fevzi sokaıı 8 numurol 
hanede ikım.ı etıne~tı olan 1 
meh·usı. Tevrık • nıl Hey her n• 
.,ı,. slelil nilfu 11 l\Jobmet 1 e,r,, 

hiç bir 
tehlikeyf' 
maruz 
kalmazlar olarak TIZılmış ı,, de lıtanbul Dorc!L 

rıi 1 iukıık mılıke ne;!nln 28-1! 9 ıı 
urih '• , O 18~ oumerolu l!Amı 
ü11rine İ<mlnln Tevfik Klmı' ola ' 
taııhib cdlleceP;intlen keyfiyeı knn 
meJ'Olnln mıddti mıhıusuno t 

Zı)I; 1 tınbul jandarma alayı 
(,!atılca bölüjtiınden aldığım ı kerl 
vosfkamı gaip cttım. Yenisini çıka
ncığtnıdan hükmiı yoktur. 

Ku ımonl vilAyetl G6re klıuı 
Mımsoı karyuiodtn Hacı Mındı 
oğuflanndın Salt oğlu Yuıuf. 

lsranbul birinci ticaret mabkeme
ılndcıı: 

lleyoğlunda lstlkltl cıJJeslnde 
(41<1) nllmeroln Kürk ıuecın l'. 
Oold cfeadlnln ılıeıklılın ile lora· 
en ıktettlrdlgt konkordato evrekı 
bcrı i toıkik mıhkemıyc tevdi kı· 
hnmıı \"e emri t tklkln 8·9 980 
torihtnı rnUsıdll puarusı gUnli ult 

kAı 11 n ''lun 1r 

l .f ı 1\ >. ur' " ""' ı c 
ı:n~kcmmr1 t.1 fc,kut .. dır. 

Her yerde atılır. 

1 
. .\c:ınta ve drpozitC'rlcrı: 

illa Avramo~lu ve biraderi 

111nbul Kuru f. ıh\Ct"İ han ·o. 14 

Mühimdir . Yalnız ,ı nv 
• lçın meşhur 

LÖ KOK tıra~ bı~aklıırından 10 

adetlik bir paket satın ıılanla

rıt ECCANEN 2 BIÇA~ HE

DiYE edilecektir. 

ııayimi7.den musırren Lt 'iniz 

1\.tUH Si P 
Fnn ı~c1 lng: ızce ~lll ın rt 

Alının.a "ıllir ıicar' ve :nalı mal 
matı çok genış btıyilfc lıler ıd r 
etmiş hır ıııuhı ip ış nrırnıktadır. 

Mütevazidir. l 'rnşur. Adre · lstan· 
lıul l'o ta kuıııs,ı ·'56. 

Doktor 

HAFIZ CE\1AL 
Cunııd•n maada gunl rJe c 

d<n sonra saat 1 ı · 16 da 1 12,. 
KIRKOR JAMGOÇY AN müessiscsin,le Kalorıfer mtilıendiai 

ANTRANIKYAN anıüracaat. 
Satı; : F bril· .ı fiyatırıadir. 

1 
14 te ıcrı.ı muitarror bulunmuı 
olduğundan bu bıptı ıllkıdar olın· 
ıann yevın vı '"ıtl ınozkı'ırda mıh· 

kemede huır bulunmalırt lüzumtı 
illn olnnur, 

bul 1 ıvanıotunJ 118 
lu h~,usl ka\ıln sı' le 
kabul eJcr. 
Telefon: 1 t• imi -"8 J 

Mes'ul Müdür: 



' . 
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MiLLiYET CU.\.TARTESI 30 ı\GUS lı S 

Bir harikai san'at 
olup 20kuruştu~ DAN TOS Hasan Diş Macunu 

DANTOS Dit macunu ditleri 1()0 ıena yapbr, çtırilmekten Tlkaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Diı etlerini kı.v.etlendirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin arasında kalan tefessühatı \e ufu'.e
1
'. 

izale eder. Dit •arılarına, nezlelerine mlııi olur. Ağızda gayet lıitif bir ıerinlik ve rayiha bırakır. Mikropları imha eder ve agı:ı~dan gelecek her türlll hastalıkların sirayetine mlıni olur. Avrupada daı~ 
birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Altın madalya ve nipnlar almı~tır. Hasan ecza depoıu. Dantos dif macunu yerine başka bir marka verilirse almayıııız. ÇüP 
Dantos dünyanın en enfes ve mükemmel diş mllatahzarıdır. 20 kuruştur. 

• .._. NlŞANTAŞINDA ~ 

I ŞİŞLİ TERAKKi LlSESl 
Telefon: Beyotlu 2~ 17 

Tefkllttını tevsi ederek "YUVA. 
ve • iLi( ,, aınıfla n ile " l(IZ 

LEYLi. dalrHlnl 
lttlaaUndckl ( eski 15 inci mektep) 

blnuını nakleımlşdr. 

LEYLI 
NEHARİ 

KIZ 
ERKEK 

Ana - ilk - orta - lise 
Sınıflarına talebe kagddmektedlr Her gUn 10dan 1 
16 11• k•d•r ( Şekagık caddtı61nde Halil Rlfat 

paflJ Aon•(lında ) mUdDrlD(Je mUracaat~-· 

> Kız ve Erkek - Leylf ve Nehari 

istiklal Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 

Kı:ıı Te erkek talebe ayn kı11mlarda ve ayri teşkilat da
hilinde idare edilmektedir. Büttın sınıfları mevcuttur. 

TALEBE KAYDINA BAŞLANDI 
Talep Tukuunda tarifname gönderilir. 

Şehzadebaşı polis merkezi Arkasında 
Tel : lıt. 2534 

ALMAN LilESi YE TiCJRET MEKTEBi 
Derslere 8 Eylülde başlanacak 

Kayıt günleri l ·6 Eyllıle kadar saat tekiz buçuktan on ikiye kadar. 
Beıaber gedrltecek evrak : 

Nüfus tezkeruı, a,ı kljtıdı ve IOn mektebin tasdiknamesi 

Robert Kolec 
Kolec kısmı · Ali mühendis kısmı . Sanayi kurlan 

Her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar ı 
milrıcat kabul olunur. Yerler mahd!!._~ı~un'!~~ical 
•••••••• tavsıye olunur. wwwwwww•••• ı 

DOKUMACILARA 
Gücü ıakc ıarak ve dokuma makinderi 

lsıN;u~:n ;:r~:·de HİLMİ NAlLt 
~~~~~~ ~~~-·~~~ 

longuldokyiiksekmaadin ve sanayi 
'lliihendlsl mektebi müdüriyetinden 

Mektep taleb~si için diktirilec~k ı 00 takıın elbise, 100 takım 
palto ve J 00 takım işçi elbl.ıesinin imaliyesi 25-ll·C/30 tarihinden 
lt!baran 20 gün ıni!ddetle açık münakasaya konulmu~tur. !halci 
kat'lyesl 18-9·930 tarihine müsadif cumartesi 6ıinu saat 16 da 
Zonguldak maden müdüriyetinde icra kılınaca~ından talıplerin 
mektep müdilriyetinde, lstanlıııl mınıakası maden ımihcn
disliğlnde mevcuı şartnamesi mucibince ihale günli teminatı 
muvakkateleril• beraber müracaatları i!An olunur. 

• 

BUYÜK 

TiYJlBE PIJING~SU 
9 uncu tertip 

2fNCl KEŞlDE 

ı1 Eylül 1930 da 
Keşideler: Vilayet, ~ehre
maııeti, Defterdarlık, [ş, Zi
raat ve Osınaıılı Banl{aları 

murakıpları ve halk 
htızuruııda yapılır 

Büyük ikramiye 
35.000 Liradır 

Her keşidede çıkan numaralar 
tekrar dolaba konmaz 

•••••• M E R S E D E S ~•••• 
BUro makinelerlnln(yazı maklnelerl, elektrlk 
le yazı maklnelerl, haeap maklnelerl, al•k· 
trlkle muhasebe maklnelari). 

Tiirki~ e umum vekA!etlni lstanbul'da Ziyaeddin Seit Bey 
denıhde ederek işe başlamıştır. Taşra vekiiletlerinc ihtiyaç 

• \ardır. TaliP olanların Birinci Vakıf Hanında Ziyaeddin Salt 
• Beı ile muhabere ederek şeraiti anlamaları rica ve tlAn olunur .• 

••• 6 ...................... . 

j • • ' ... • , ' • ,,~' ~ • -..:~ •• .~ " 

Yüksek Orman mektebi 
Boğaziçinde Büyükdere - Bahçeköyündedir. 

ı Evkaf levazım mü-
1 dürlüğünden: 

Taşdelende yapılacak tesisatın ihalesi 30/8/930 cuınartt~ 
günll icra edileceği ilin edilmiş iıe de eyamı tali iyeye te
sadüf etmesi dolayısile 1/9/930 pazartesi günü saat 15 t 

tehir edildiği ilıin olunur. _., 

Tahsil müddeti üç senedir. Leyli ve meccanidir. 
Talebenin her türlü ihtiyacı temin edilir. Mektebi 
ikmal edenler "Orman mühendisi,, diplomasını 
alırlar. 

Orman mühendisi olmak • • 
ıçın 

Taliplerin 1 teşrinievvel 1930 tarihine kadar mektep rektörlüğüne, yahut vilAyet or
man müdürlüklerine müracaat ederek evrakını ibrazla muamelelerini ikmal etmeleri 
llızımd r. 

Yüksek orman mektebinin ·kayt ve kabul 
şartları 

1 - Taliplerin Türkiye cumhuriyeti tebaasından olmaları. 
2 - Yqlarının 18 den aşağı ve 25 ten yukarı. olmaması. 
3 - Tam devreli lise mezunu olmak, yahut o derece tahsilde bulunduğu Maarif 

Vekaletince tasdıkli lise ve muadili phadetnameye. 
4 - İyi ahlaklı olduğu ve biç bir güna cezayı müstelzim ef'al ve harekatta 

bulunmadığını beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti ma z
batasına ve. 

5 - Her türlü hastalıktan aalim ve bilhassa kuvvei sem'iye, basariye ve lisaniyesi 
tam ve diğer noksanlardan beri ve gezip yürümeğe, suvariliğe mlltehammil olduğunu 
ınüş'ir tabip raporuna malik olmaları lazımdır. 

6 - Talipler Yüksek orman mektebi rektörlüğüne yazdıkları bir istidaya en son 
mektep ıahadetnamesini, ·sıhhat raporunu, aşı şahadetnamesini hüsnühal mazbatasını, 
hüviyet cüzdanını raptederek bizzat mektebe veya vilayet orman müdürlüklerine 
müracaat ederler. 

7 - Mektebe kaydolunduktan sonra mektebe dahil olmak için olb ptaki şartlarına 
tevfikan nolerlilrten tasdikli kefalet senedi vermek lazımdır. 

8 - Taşradan gelecek talebenin yol masrafı kayt ve kabul olunduktan sonra mek
tepçe tasviye edilecek ve de sler başlayıncaya kadar yemek ve yatmaları mektepçe 
tem:n edilecektir. 

9 - Fazl. tafsilat isteyenler Büyükde e 70 ra te'efon eaebilirler. 

•• 
Nalıa Fen Mekte~ine Tale~e Ka~ulü 

Nal ıa · fen Me~te~i Mü~iirlü~ün~en: 
1 - .\lcklcp meccani leyli v~ tahsil müddeti uç scncdır. 

\! - G rccckknn ya~ı l 7· 2!'i olmalıdır. 

3 - Lise mezunları imıihansı/. Ityli ve Orta nıçkıcp mezunları 1 lesap, Cebir, :\1usatıah hende· 
>eden müsabaka ile alınır \' 16 hafta nehari dc,·am ederler. 

4 l\ayt işi EyJCıl 1 ilıl 17· 1 <)30 da )apılır 

Ziraat mühendisi olmak iste
yen Lise mezunlarına 

Ankara'da tesis edilen Yiiksek ziraat mek
tebi 1931 senei dersi yesi bidayetinde tedrisa
ta ·başlı yacak ve bu sene staj için talebe alı
nacaktır. Kayıt ve kabul edilecek efen diler: 

1 - Lise mezunu olacaklardır. 
2 - Bir sene Vekaletçe tayin olunacak çiflik

lerde staj göreceklerdir. Bu efen dil erin ika
metleri çiftliklerde temin edileceği gibi ayrı
ca staj müddetince kendilerine ayda <50> lira 
ücret verilecektir. 

Mektep leyli ve meccanidir. Tahsil devresi 
üç senedir. Mezun olanlar ziraat mühendisi 
sıfatını alırlar. 

Bu şeraiti haiz olup Türk tebeasından olan 
ve sinleri 17 den aşağı ve 22 den yukarı olmı
yan ve vücudu ziraate mütehammil bulunan 
lise mezunu efendilerin 4 adet fotograf rap
tederek bir istida ile Ağustos nihayetine ka
dar Ziraat Umum MüdürlO.ğüne ve ya vilA
yet Ziraat müdürlüklerine müracaatları 
ilan olunur. 

lstan~ul ~üınrütleri ~a~ ınü~urlu~uo~~~ 
lstanlıul gümrükleri için 826 çeki odun ile ;10,500 kilo 013 

gal kömürü aleni mıin;ıka,a ile mubayaa olunacaktır. Talipl~ 
bu husustaki ~artnameyi ~örmekle beraber 13 19,930 cuınart, 

. ·çı·· 
~ünü saat 14 te icrası mukarrer münakasaya iştirak ctmeJcrı 1 

lla~ müdLirlükteki komisyona müracaatları. __../ 

r. T. T. ~. M. Levaznn Mu~urlu~un~en:_ 
Telgraf fabrika<ında imıl olıın1c ık pil mevadı ipıida!Ycsindoa olan ''. 

kilo llumzu sani mangane7. ile 4,oOO kilo Grafit kapalı tarf 11sulile [il~ 
k•saya vazedilmiştir. Ycv ni mJn ı'<•» 1 !i Eyi Ol 9.JO ıarihin: ıııüd 
pazartesi günüdür Taliplerin şartname almak üzere her ~ün v. münık•" 
iştirak için de şartnamenin üçüncü maddesindeki •arah.c daire>1nde kar' 01 
mış memhur teklilııaıne ve ıeminaılarını tevdi e~leınek üzere ye\'rııi ıııu 
kasada saat 14 ıle kadar Yeni Postane mühayaat kom,;iyonu riva!· 

~~~~~~~~~~~~--~~~____.,,, 

Nalia Yetaletin~an 
(Kayscri-:\lara~) ve (Ankar.ı-lstanbul) yolları tizcrindc takr' 

650 kilometroluk frtikşaf ameliyatı kapalı zari usulile munakll'' 
konmu:tur. 

Bu ameliyatın muhammen bedeli 162.'\00 liradır 
Mliııakasa mliddeti 10 eylül 930 çar;amlıa l(iınıı 2'afıa \'c~ 

tinde yapılacaktır. :\llinakasaya iştirak edeceklerin teklif ınc~t 1 
!arını ayni günde saat on h;c kadar Nafıa Vekaleti :\Histc,ar' ~ 
vcrmekri lazımdır. . 
Talipler miina kasa ~artname,i, hususi ~artnamc, ml'kavclc nunıl 11 

ı\nkarada lJmum yollar rnüdürluğiinde ve )sta:ı lıul-lzmir \ ılll 
haşmuhcııdislikkrindc mütalca edebilirler ve 1 S Jir;ı mnkal•ılıl\ 
tedarik edebilirler. ,/ 

11ıı- 0RTA DERECEDE • ..,....

Kayseri Talas Amerikan ~tektehi 
Lisan Ticaret San'at 

Leyll Ucretl 250 llra • Nehari Ucratl 40 ıırıı 

Tedrisat 24 Eylülde başlıyacaktır. 
Yalnız erkek talebe kabul olunur. 

-·· Talebe kaydına başlanmıştır. ..... ::;:::;' 

iin~ııl ~üınrukleri ınu~alaza ınu~url u~on~i· 
ı - Gümrük muhafaza memurları için 1) milimetre çal' 

münasip ınıkdar lıarabellom ıabam'ası paxarlıkla miıbayan c 
cektir. 

2 Satmak isteyenlenıı 3 eylül 930 tarılıinc mLb<~<~if ,•11: 
ha giinu saat 16 ya kadar her gıın mesaı saatl:ırı dalıılı"< 
bul muhafaza müdiirlıııı;unc mtiracaatları. / 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Ticareti bahriye mekte' 
bi alisi müdürlüğünde( 

·ıe 
1 - Mektebin derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gerT1

1 

kaptan ve makinist yetiştirmektir. e ı 
2 - Mektep Leyli olduğundan talebenin iaşe, ib~t~ "1 ' 

sı mektebe aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet edıtır. 
dan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. 1 e 

3 - Lise mezunları imtihansız ali birinci sınıfa kabtı 
Bunlar için müddeti tahsil iki senedir. . O~ 

4 - lki seneden ibaret olan tali sınıflara da liseJerııı t 
cu ve on birinci sınıflarından •naklen ve yahut o r'erece 
gördüğü alelusul tasdik edilmi~ talebe alınır. ut· ~ 

5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yokt lı· ı 
nız mektep tahsilini ikmal eylemek şart olduğundan te~i [3 

sil edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faiz ödernelf ri t!1 
ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname verme e 
buridir. .. . yel 1 6 - Mektebe girmek arzusunda bulunanların huvıY aJlBd 
danını, aşı şahadetnamesini, mektep tasdikname vey~ _ş vt ol" 
namelerini, polisce musaddak hüsnühal ilmühaberle~ıı11"elir. 
adet vesikalık fotoğrafını istidalanna repten Teşrinı~v de ~e 
rinci gününe kadar Ortaköyc1e Çırağan Sarayı ittisabll /. 
mektep müdürlüğüne müracaatları. ı 

ErenköY kız Jise~ı 
Ü Ü Ücü 

. jıTltibtP 

M D RL ND L'N• l - Mezunıvet . il 
ı:.. • Eylülün birinci gün 

n11aktır. . S f:\ 1 l 
il - Xaydı lcabııl ıııuameleıi ve terfii <ınıf ımtlhanları !çın 2; q • .ı 

lıadar CUMARTES~ PAZAKTESI, ÇARŞA",JBA ~!inleri •: ../ 
aıtlracut edllmısL ..-...--

Bar~IJB mekte~i ınn~nrlü~un~eo: oa·I•' ~ 
Askeri Tıbbiye mektebine talebe kayır ve kabıılı·ıı~ ;ıe 

tır. Şerıitl görmek isteyenlerin Haydarpa~:ıda A'-. Tıbbı!e 0 ıı 
Dahiliye miidürlüjb.iıl.e 'ilahi veya tahriri ıniiracaaıları ılin 


