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Avrupa - Amerika 

Avrupa karşısında me~zu:_ 
ahsettiğimiz Amerika, cogr~fı 
anasile bütün bir kıt'a değıl, 

iyasi bir ifade teşkil eden şirn~ 
• Amerika birleşmiı devletlen 
ir. Amerika kıt'asmın Kanada 
e Iatin Amerika devletleri gibi 
iğer siyasi teşekkülleri de bey 
elmilel hayatta mühim roller 
ynamağa başlamışlarsa d_a, A_
erikanizm mefhumunu, §!mdı

Şakiler bÜyUk bir hezimete uğradılar •. 
Hazırlık Lisan ve edebiyat inkılabı .• 

Muhtelit Mübadele
de faaliyet devamda 

Mekteplerdeki lisan ve 
edebiyat tedrisatının çok 
geride kaldığı anlaşılıyQr 

-
ik gerek siyasi ve gerek iktı~
i ve içtimai sahalarda. en bu
ük bir otorite ile temsıl eden 
aşlıca Amerika devleti, şimali 
merika'nın birleşmiş devletle 

'dir. Avrupa'nın her husustaki 
Şarkla tenkil hareklltlle meşgul ol•• kıtaahmı:ıdan bir grup tıtlraJıat haıt1tde .. 

ukadderatına tesir icra eden 
ısa tabirile bu Amerika'dır. 

Monroe nazariyesinin ilk orta 
a atıldığı tarihten itibaren Av

rupa'ya karşı yabancı ve çekin
en bir vaziyet alan Amerika, 

·endme m hsus siyasi, iktısa-
1 Ye içtimai s stemlerile garp 1 

eden.yeti denilen medeniyet 

Şakiler Erciş şarkında büyük 
bir hezimete uğratılarak 

Sup han dağlarına atıld lar ! 
.Umresi içinde yüksek ve hakim 
ır mevki almak iç.in uğraşmak-

tan hali kalmamı;.tır. Avrupa 
illetlerinin biribirlerile boğuş
aları Amerika'nın bu arzusu

na kendi gayreti kadar ve belki 
de daha fazla yardım etmiştir. 
Cihan harbinin devam ettiği se 

eler zarfında iktısadi menfaat-

Son alınan malfıınata göre bu mıntakadaki 
şakilerin Iran ile muvasaleleri kesilmiştir. 

Son • 
vazı-

lerini Umidinden fazla temin et d • ? 
1§ bulunan Amerika nihayet yet ne ır 

harbin son zamanlarında ~u\·a
zeneyi istedıği tarafa lehine bo 
zarak sıyassi hakem r~~ünü.cı_c f:aki/er Ercişe 
oynamış ve kudret ve nufuz ıtı- ~1 

barile. b~tıin milletlerin başııı:a yaptıkları akın
eçmıştır. Ancak Avrupanın bır 
·ısı~. devletlenı:in bu kud:et la Van yolunu 
ve nufuzu kendı menfatlerıne 

llanmak ve yıpratmak iste- kesmeh z"stı·-
diklerinı hissedince gene kendi 

k~buğu ic;ıı;e _çekilmekte tered- yor/ardı J 
ut etmemıştır. 
Bu siyasi uzlet Avrupayı hay 

Ji gücendirmiş ve Amerikanın VAN, (Şark mııbabirimiz
hodbinliğine bir delil sayılını§- den} - Şarkta etkıya çeteleri-
tır. Fakat Amerika'nın borçlusu .nin tenkiline dün de bildirdiğim Çoğu lrana haçırılan KUrt all~lerlnden 
olan Avrupa zahiren olsun gene gibi mürettep program daire- -lunan ve lran cihetinden yar- lannı kesmek olduğu istidlal 
Amerika'ya kur yapmaktan ha ıinde devam olunuyor. ·dım ııören ıaki aıiretler Van edilmektedir.Fakat ıakilerin bu 
li kalmam19tır. Amerika İngilte Türkiye - İran ve Rusya hu- gölüniln ıimali ıarktsinde kain teşebbüsü kendilerine azim zayi 
re ve Fransa gibi büyük müs- dudu üzerinde kain Ararat na- olan Ercit kasabasına akın yap- at verdirilerek akim bırakılmış
temleke imparatorluklarına sa- mıdileri Ağrıdaiı üzerindeki mata kalkıımıılar fakat kıtaa- tır. Suphan dağlarına atılan şa
hip olan devletlerin iktısadi ki- 'etkıyanm büyük bir kıımı ten- tmnz tarafından vahim bir bezi- kiler her taraftan ihata edilmit 
f~yet itibarile kendine rakip ola kU edilmlı ve bu yüluek dal mete ve atır zayiata uğratıla- addedilebilir. Bunların tenkili 
bıleceklerini düşünerek mağHlp kısmen tathir olunmuıtur. rak Suphan dağlarına atılmıılar bir gün meselesidir. 
Almanya'ya teveccüh etmiş ve Dağın mütebaki aksamının dır. Kıtaatımız bu menatıkı ta-
.Jı:redilerile Alman ~tısadiyatı- e,Ioyadan tathirine devam olun rayarak ilerlemektedir. 

koruyarak, kendı mevaddı aktadır Büyük bir panik içinde ka- Hariçten ihzar ve tertip e-
lptidaiyesi iç.in büyük bir müşte m · çan ıakiler kıtaatımız tarafın- dilmiş olan bu şekavet hareke 
ri kütlesini muhafaza etmeğe Makunun garbında ve Van dan adım admı takip edilmekte- tinin istihdaf ettiği maksat ve 
çalışmıştır. Bu hareket te bazı ile ~eyazıt vilayetlerinin hu- dir. Şakilerin Ercit kasabasına gaye hükUmetimizin aldığı cez· 
Avrupa milletlerinin pek hoşu- dudu cıvarında sarkıntılıkta bu. tecavüzden maksatları Van yol ri ve kat'i tedabir karşısında a-
na gitmemiştir. kamete uğramıttır. Kat'i netice 

Çok seri bir inkişafın bazı ak- nin ahnma11 pek yakındır. 
sülameller tevlit etmesi ve iktı- ANKARA, 8 - Son gelen 

malfimata göre Ağnd~ğı~da 
adi buhranlara sebebiyet ver- dün de tenkil hareketlerıne de-

Komisyon icap eden 
vesaiki hazırlıyor 

Yeni lisan, öz türkçe 
ve onun edebiyatı 

tedrisata hakim 
olacaktır. 

..... Ankarada toplanacak 
dil ve edı:ıbiyat kongre 
terinin büyük ehem

miyeti var .. 
Milli lisan ve edebiyat tedrisatı

nın ıslahı i.;in ağustos iptidasında 
Ankara'da toplanacak büyük kongre
ye lise ve orta mekteplerden 200 mu

Umumi klltlp M. Voli Begn 
Muhtelit Mübadele komisyo 

nunda dün de büro içtimala
nna devam edilmiş, mesai pro
jesi üzerinde görüşiilmüştür. 

Komisyonun tatbikata baş
lar başlamaz siiratle iş görebil
mesi için icap eden vesaik ve 
evrakın tab'ına bir kaç güne ka
dar başlanacaktır. Tabedilecek 
evrak nümuneleri hazırlanmış
tır. 

Tasdik muamelatı ikmal e
dilen itiliifnamenin teatisinin 
bir müddet gecikeceği anlaşıl
maktadrr. 

Maamafih komisyon teati 
zamanına kadar bo durmamak 
ta, icap eden hazırlıklan yap
maktadır. 

Muhtelit mübadelenin bita
raf k§tibi umumisi M. Volf 
Beyn'in mezuniyeti ayın 15 in
de bitmektedir. Mumaileyh ö
nümüzdeki salı gü'nü memleke
tinden hareket ederek İstanbu
la geleceğini komisyona bildir
miştir. --------
Kemaleddin Sami Pş. 

Yal ovaya gitti 
Evvelki gün Mezunen şehri

mize gelmiş olan Berlin büyük 
elçisi Kemaleddin Sami Paşa 
Gazi Hz. ne arzı tazimat etmek 
üzere dün Yalovaya gitmiştir. 
Kemaleddin Sami Paşa bugün 
Ylalovadan avdet edecek ve ya
rın Avrupaya gidecektir. 

allim iştirak edecektir. 
Bu kongrede milli lisanın en iyi CiıillsqlJllilı---"" ...... :;....o"""'""l 

tedris tarzı görü9Ulecek •"C timdi tat- Maarif Mllat~şarı Emin Bey 
bik edilmekte olan muh elif usuller lıllil b' · ı.:. f 1 M k 
birleştirilerek dil 1 m ır ıı:ı....,a ? muıtur. c tep-
t dri t d - k !erde ana dili tednsatmm yeni vazlyc 
e sa ı agını - t .. kU be . 'ba d l 

lıktan kurtarılacak. o mum n merte '?tı. k e ece 
tır. 

Maarif vekiletı 
milli lisanın ted· 
risi meselesine ok 
ehemmiyet ver 
mekte ve bu kol' 
gre ile Türk lisan 
ve edebiyat tedri 
satının en hakiki v 
muhtaç olduğumu 
faideli şekilde is· 
!ahını istihdaf et
mektedir 

bir yol tutmaaı tlddetlı hır zaruret
tir. 

İmla, gramer, edebiyat, tahrir ye 
ni ıeraite göre tevhit ve tenılk edi
lecektir. Bu !Uzum yapılan tetkikat 
neticesinde ap açık meydana çıkmrş 
tır. Gramer tedrisatında vahdet yok 
tur. İmla tedrisatı yeni harflerin isti 
nat ettiği esas prenalplerc tamamen 
muvafık bir tarzda yUrUmekten uza!< 
tır. 

Milli dilin tedrisi gibi en ml!!!L~ 
bir kUltür işinde mektep ve muallim· 
Jcrimizi bu kadar kantık bir nizam 

Ders program· . sız!ık içinde kalmaktan hemen kurtar 
tarının dcğiştlrilmcsı M. Sadullah B. mak Uzere toplanacak olan kongre 
mevzuu b:ıhs değildir. Sadece bu pro- mesaisinin en yUksek bir randıma. 
gramların en ameli ve müspet tarzda v.enneai i~ln ~lelldt bir toplanma ha 
tatbiki usulünun temini cihetine gi- imde değil, hır nevi tatil kunu fCkllr 
dilecektir. de çalıımaaı muvafık görlilmliftü•. 

Vekfilet, bu bapta ııLikadar mual- Kurs 2 ağustos cumartcal gUmın 
!imlere gönderdiği tamimde diyor kf: den 20 ağustosa kadar devam edecek 

"Yeni Türk harflerinin kabuliln- tir. 
den sonra lisanımızda sür'atli ve şu- (Mabadı ikinci sahifede) 

Garbi Trakya Türkleri 
·bir miting akdettiler .. 

mesi tabiidir. Amerika da bu ka vam edilmiştir. Şakiler çok mik 
bil buhranlardan müteeıısir ol- tarda telefat vermişlerdir.Bun-
du, nihayet malfun gümrük si- fardan bir kısını da yakalanmış 

İtilli.fname ne zaman 
teati edilecek ? 

Mitingde başlarına musallat edileli 
yüzelliliklerin cemaat işlerinden 

uzaklaştırılmasını istediler 
yasetine tevessül etti. Bu siya- tır. 

~ set Avrupa milletlerinin bir ço- Asıl mühim netice ihata çem 
' ğunu ehemmiyetli bir surette Iran hududunda bir klJg : işte bu klJylerde oturuyor, beri tamamile daraldıktan yani 

ıaı ____ b_a_r_ı_n..:ıy;..o-r_v_e_b_ıı_:ı_e_n....;d;;.;e;...;b;.;11,;.:ı:;..;;,k;.;•;.;l.:d.:ır;.:ı!g:.:o;:r..:l•:r:..:t ___ ..:_:2::-::.3.!g~i.ı::'n:..::,so::;n;::r:.;;a:..a-l_m_a_c_a~k-tır_. __ 
mutazarrır etmektıedir. Arada • 

ke• husule gelen bu menfaat çarpış Davanın ruhu! Gizli cemiyet 
kııdl ~alan, Amerika'yı Avrupa'dan 
edrl bıraz daha uzaklaştırmıştır. Şim . 

hcld~_Avrup~tu.taca~ıyolu dil~ü-Avrupa birli~indenevvelharp ş h s 'dı·n ox-lunun tııı" nuyor. Hıç bır mıllet yalnız ba- 5 ey aı 6 

tc~ i~n~ Aı:nerika ile iktısadi ~da.le silahlarını tahdit etmek lazım muhakemesi . 
L il'( ıpnş.ebılecek kudrette değıldır. - • 

d 11 
Yenı gümrük kanunundaki, A-

e i•" merıika Reiıricümhuruna icabın- ) I - b dl b b 
ı~ıJ da tarifeleri tenzil edebilmek ta ya ceva ını ver ve u aptakl 

Diln hafi olarak 
devam etti. 

, •' ~1ahi~etini veren eıastiki mad- mesaiye türklye ve Rusyanın da isti· 
tlt•,. deden ıstifade imkanını elde et- k •• h ti f t I I I dl 'ANKARA, 8 (Telefonla} • 

11", mek için her millet güleryüzle ra Ve muza 1tre O ll em ll Dl Ste Maslup Şeyh Saidin oilu Sala· 
;~~ teşebüsatta bulunuyor.. Bu da ROMA, 8 (A. A.) -Bir kfunetleri arasında bir birlik haddinin muhakemesinin rüy&o 

~ıecl fayda vermezse ne olacak? A- Avrupa ~~tte~t devletleri vü- vücude getirilmesi için sarfedi- tine bugün Ankara ağırceza 
e Jlld' rnerika karşısında Avrupa asır- cude getınlmesı hakkındaki lec~k. ihzari mesaiye mtisaraat- mabkemesp;de hafiyyen devam 

11,-ı; !ık ihtilaf ve cidallerini bırakıp Briand muhtırasına İtaly_a tara le 19tirak etmeğe muvafakat olunmuıtur. 
birleşebiJ k . ? b' 1 ş k fından verilen cevapta mılletle- ettiğini, maaamafih, Türkiye 

ece mı. ve ır e me . b'lf"l lb' liğil ~ı.omala S M bk 1m· 1 için işe d b lı k ? nn ı ıı e ır e Ç°""'i. • ve ovyet Rusya hUkfunetleri- a emeye ıe ıt o an ev-
~ nere en aş yaca tır · ı artı teslihatın · k · · 1 · J 1 d d• Mussor ., . . _ . rmm en esas ı Ş nın de bu mesaiye müzaheret ra ta ıaım en yazı ı o an ört 

1 mı nın ve dıger bazı mıl- ahdidi d 'b t oldug-u bil 1 an 1 ti · · . _. . . . • t n en 1 are . - ve iştirakini temenni eylediği- 'maznun henüz ıe medili için 
çınd• e erın ıstedıgı gıbı sıyası saf- hassa kaydedilmektedır. . . .. · · · J bu . ıııs had;ın mı' H h ld · d'l'k nı, emnıyet ve sel~etın tes- tevhıt edılmıt o an davanın 
il • er a e şım 1 1 PARİS 8 (A A ) - Bri- • ·· I'k 1 
11akıil Amerikan cephes · d h k ' 1· ' f lihatın tahdidi esasına miistenıt ruyetl 31 temmuza ta ı o un-

1 a a uvvet and muhtırasına talya tara m- E hk · 
zkel .ı li ve sarsılmaz gibi go''ru"nın k ı .1 ha . . olması l§zun geldi~ mütalea- mu,tur. rzurum ma emesın-
.. il"', e - dan ven en cevap ncıye neza b · .• 
uk tedir , . 1 · t' R ma hüku sında buhwdu!uruı beyan et- den sorulan azı ıstılamlara da 
nıer · • retıne ge mış ır. o - I 
~ ZEifl MES'UT meti, bu cevııbında Avrupa hii- miştir henü:ıı cevap ge memiatir. 

ATİNA, 7 - Musaddak 
Türk - Yunan itilfıfnamesinin 
teatisi bir kaç gün sonra A vru
padan avdet eden Yunan hari
ciye nazırı M. Mihalakopulosun 
buraya muvasalatine talik edil
miştir. 

Amanullah Han ne 
zaman geliyor 

Sabık Efgan kıralı Amanul
lah Han temmuzun 18 inıle ?.o
madan hareket edecek ve doğru 
ca şehrimize gelecel tir. Sabık 
kıral için Tarabyada tahsis edi
len köşk hazırlanmıştır. Ama
nullah Han İstanbula ailesi ve 
maiyetile beraber gelecektir. 

İskeçe havalisi Türkleri 6 
temmuz pazar günü büyük bir 
miting aktetmişlerdir. Bu içti
mada İskeçe Türkleri ekalliyet 
ler hukukuna ait esaslı madde
ler üzerinde fikir yürütmüşler
dir. İçtimaın neticesinde şu 
mukarrerat ittihaz olunmuştur. 

1 - İskeçe Türk ehalisi, va
lii umumilik nezdinde yaptıkla
rı teşebbüslere rağmen ve hat
ta M. Venizelosa, ekalliyetler 
müfetti liğine çektikleri telg
raflar ve irsal eyledikleri maz
batalar hillifma olarak Oümül
cüneli Hafız Hüseyin namında 
hiç kimsenin tanımadığı bir a
damın münhal İskeçe müftiilü

, .......... -·--------- ğüne tayinini şiddetle protesto 
MI kf lll eyler. İntihabatın icrasına ka
ır.ıe ep er dar halkın işlerinin yüzüstü kal 

milsa bakası maması için elyevm milftii ve
kili bulunan Tabakhane imamı 
Kaşif Ef. nin müftülük umuru
nu tedvire memur edilmesini ta 
letp eder. 

--
61 incı hafta başladı 

61 lacı halta ba,ıamıttır. 
Oant•ml:ıde çıka• halıerltr· 
den en mUhlmmlnl seçip c:•· 

1 
m•rt•'' aktmına kadar mil • 
ıabaka memıırlntana ıönde-

i 
rlnl:ı:. Nettc:eltr pazar gllnll 
netredllecektır. 

~...:.. ........ .-.-.~~~-......... 

2 - Müftü.ve cemaat intiha
bı hakkında Başvekil ve diğer 
büyük memurlardan mütead
dit vaitler aldık. Fakat bunlar 
tatbik edilmedi. Kanunu Esa
siden mada Lozan muahedesi 

ahkamile dahi tanınmq olan 
müftü ve cemaat intihabının el' 
an teslim edilmemesini huku
kumuza tecavüz addeder, bu
nun teslimini talep eyleriz. 

3 - Türk cemaatine hiç bir 
Türkün reyi sorulmadan otuı 
tulmuş olan Ali Vasfi heyetinin 
azli ile sal~hiyettar bir memu
run riyasetinde halktan müte
şekkil bir heyet tarafından ce
maat hesabatınm tetkikini ta
lep ederiz. 

4 - Cemaat ve müftülük ka1 

nunları, Lozan muahedesinin 
ekalliyetlerin himayesine ait 
faslın 38, 40, 42 nci maddeleri
nin işaret ettiği şekilde tanzim 
edilecektir. Binaenaleyh e
kalliyetler müfettişliği isminde 
ki dairenin tanzim ederek, tas· 
dik edilmek üzere Meclise ver· 
diği kanun projesini muteber 
görmüyoruz. 

5 - Garbi Trakyalı Tiirk e
kalliyetinin harsi, içtima~ vazi
yetini tesbi t ederek ona terakki 
ve tekamiil hususunda emniyet 
li bir yol açması için, hükunıe· 
tin Tiirklere umumi bir kongre 
aktine mils:ıade etmesini rica e
divoruz. 



1 

Ecnebi matbuatı 1 Amerikada 
~~~~~~~~~ 

Fransa- Italya Tashih edile 
Bu iki devlet arasın- Cek ffiİ ? 
daki münasebat yu-

S ul tan Mahmut hazırlanıyor muşayacağıyerd,gün Londra bahrtmu-
--------· geçtikçe gerginleşiyor ah edesi Amerf ka 

Fakat lbrahlme karşı neyapılacaktt? . . . ayanın da 

Sultan Mahmut da1anü110,, 

Tahhyedensonrd ıhtılAf ••• 
"Teınp" ıuetaai Franaa - İtalya Washington, 7 (A. A.) -

mü_naıebatınıl~n ~ıedcn bat ma~: Ayan Meclisi Londra bahd mu 
leaınde Jıll. Bnand ın geçenlerde Daı ah d . . t :.ı.:L k .. 
ly Herald nammdalıi lngifu amele C .. csını C~ etme ıçı.n 
gueteıine vaki olan beyanatıru tah- bugun hwıusı bır cclac akdt:tmif 
1il etmektedir. İtalya Hariciye Nazın tir. M. Hoovcr, Mecliac gönder 
M. Grandi mezkO.r gazetenin m~~bi miş oldqğu bir mektupta mua
rine vaki olan beyanatında Parıa ile h d · ta-.. "-'-' ilti' ım-L ·d ·· k t c cnın 11U1AU11 zam e .,.. Roma araımda yenı en muza era a . 
baflanm.amaaının ı:nff'uliyetini Fran- t~, ya muah~c~ veyahut tcs
aaya yükletiyordu. lihat yanşmı ıntihap etmek li

Franau Hariciye Nazırı buna ce- zmı geldiğini beyan eylemekte 
vap vermektedir. "Tempı" Fransa- ve 1914 Avnıpasınm teslihat 
run hiç bir zaman hüsnü niyetinden ahili•· · t hlik 

·· h d'lm · · h d d k di yarışının v gını ve c c-§UP c e 1 emesını ay e ere yor . • Af' b' . . • . l 
ki: "Temamiyle muhakkaktır ki Lon s~ ki ı. }r delilini vcnnış o -
dra konferan11, aiyaai ihtitaflar daha dugunu ılivc kılmaktadır. 
evvel halledildiği takdirde fenni me- Bu mektubun kıraatinden 
aaili halletmek daha kolaydır. :Sina- sonra muahedename resmi su- -
en":'eyh .mantı_ld olan dostane bır su- rette tevdi edilmiş ve kıraat o-
retı halli teıhil edecek çareye tevcs- . . • . 
aül etmekti. Maatteeaailf M. Mus•o- lunmuştur. ı Ayan Mcclısı ıçtı
lini tarafından ııöylenen nutuklar bö- maını yarma tehir etmiştir. 
yle bir milkilemeye müsait bir ze-

Şakiler _ çemberimiz arasınd 
Eşkıyanın büyük bir kısmının tenkille 

hareketi ilerlemektedir. 
Çapul ve şekavet reisleri şaşkınlıktan birbirleri 
düştüler ve kendi kendilerini öldürmeğe başladıl 

Van 8 A.A. "Haau.i muhuirimizdea". 

Zeylan ve Hacıdiri deıeainde ııkqbnlan p
ki gruplannı ihata eden tazyik çcııberlerinin ıı
kqtınlmakta ve eıkiyanm kıımı küllisinin ten
killeri ilerilcmekte olduiu haber almmıtllr. 

VAN, A.A. - "Hususi muhabirimizden" 
(Gecikmiştir) : 

İranlılar tarafından serbest bırakılan Meh-
met Musto hudut karakollarnnızı taciz etmek
tedir. 

VAN 7 A.A. - "Hususi muhabirimizden" 

( Gccilmıifti.r) : 
Efkiya reiılerinden Kör Hfiseyin d 

Y u.uf Aptal alman menuk habere göre t 
lrana gcçmittir. Emir Ltıtker Yuıuf A 
Halit Ağayı Tebrize götürmek iıtemittir. 
:uldize kal'fıımda çadır kuran T ozonun ad 
rile Halit Ağa araımda münazaa çıkmıı ve 
rafeyn biribirlerini öldürmeğe bqlamıtlarsa 
Iranın hudut zabiti aralarına airerek barı 
mıttır. Bunların maksadı Kızıldizeyi izaç 

rek Ağn tarikini dıırdurmakmıf. 

11 

u 

y 

Vakit gece idi. İbrahim, Ab
folah Pqarun bulunduğu yere 
oir müfreze yolladı. Kendisini 
emniyet altına aldı. Abdullah 
Paşa ile kihyası boyunlarında 
teslim olduklarına işaret olarak 
bir-er mendil bağlı bulunduğıı 

halde geldiler, İbrahimin yanı
na girdiler. İbrahim Abdullah 
Paşaya şöyle diyor: 

min te§kil etmiyordu. Bugün de İta-
mukabil kendisini tatmin ve tc- lya-Franaa mllza~eratının yenide.~ Flllsllnde Gazi çifliğinde yeni traktörler Fevzi Pş. Hz. Tekirdaiı~ ı4ık 

u:. • 
BI 
g 1, 1 

1 - ., 1 
di '1 

1, 
\ 

-. 1 

? !. 
- Bana karşı kafa tutmak is-

tcdiğin için sen affedilmez bir 
abahatta bulundwı. Biz birlbi-

mizle müsavi adamlarız. Fakat 
Mehmet Aliye kaI"Şı muharebe 
ctnıeğc kalkışmak daha büyük 
bir kabahattır. • 

· ed k akinindc bir yere hat1ama11 temamile Romaya tahtı-
mın ere y dir." . 
oturtm~§, kendi de oturarak ko Muahedeyi tadil mi? Eşkiya hüc1HDU 
nuşmaga başlamıştı ... Bwıdan Ren arariainin tahliyesi münaaebe Kudüı, 8 (A. A.) - Tem-
sonra Abdull~ Pa~>?' kahve tile Almanyada yapılan tezahüratı ta- muzwı 6 ncı günü akşamı Safi
vc. ç~buk getırılmesını emret- kip eden Fransa. ~a~buatı AllD":nya- cd'den Akkaya giden yol üstün 
mıştır. run sulh muahedesını tadıl emelınde de kol gezen iki atlı Arap po-

Sarayın dahilinde ve haricin- olduğıından bahsetınektedir. . . , .. 
d b''yük b' k lab lık toplan- Figaro gazetesi bundan bahseder- lısı eşkiya hucumuna maruz 

c uh k ırM al at Al' ile Ab ken diyor ki: "Bu fikir bütün Alman kalmıştır. İki taraftan teati cdi 
mış, er es e une 1 yanın fikridir. Muhtelif şekillerde te-

1 
· . ı· 

1 dullah Paşa arasında ne cere-· zahür etmektedir." en ateş netıcesı olarak po ıs cr-
yan edeceğini merak ediyordu. Ren'in muahedede muayyen olan den biri ölmüş, öteki Akkiya 
Paşaya kahve ve çubuk getiril- zaman~an ~vvel tahlil'.esind~n bahse giderek takviye kıtaatı getirmiş 
elikten sonra Mehmet Ali her- den Grıngoıre gazeteıı de diyor ki: tı. Öl 1. . eli b 1 . • . • r. en po ısın ccsc u un-
k~sın .. dag~~asmı emretmış, A- İşgal ve İttıfak muş, fakat atı ortadan kaybol-
ka mudafıı ıle yalnız kalmak "İ•galin iki hedefi vardi: askeri 
- · · • muştur. 
ıstcmıştıı:-. emniyet ile Almanyanın borçlarını 

Endişe ediliyor ... 
Bu mülakat yarını saat sür- ödeyeceğinden ibaret olmak. Emni

müştür İki Paşanın ne konuş- yet meselesi malumdur ki bir hayli 
tuğu bilinmiyor. İkisi arasında endiıe gcçir~i. İşgalin on beş sene <>- Cite du Vatican, 7 (A. A. ) -
b 

· ,. . .,,,,_ b' 'kt !arak tahdidıne Fransa, anoık Ame-
Abdullah Paşa İbrahimin bu U gızıı mu""':at ıttı c~ son- rika ve İngiltere ile ittifak şartile ra- 93 yaşında bulunan ve son has-

sözlcrine şu cevabı veriyor: ra. Mehmet Alı tekrar emır ver zı olmuıtu". talığından ifakat bulmuş olan 
- Ka~ böyle istedi, beni mış, kapılar açılmış, kalabalık İtalya, Almanya ve kar-dinaJ Vanutclli'nin hastalığı 

buraya acvkcttif. • top~ştır. M Fransa nüksetmiştir. Etrafındakiler en 
Abdullah Pap ile İbrahim o yakıt geç olmuştu. .kehme~ Ordre gazetesi Fransa-İtalya mü dişe içindedirler 

gece uzun müddet birlikte va- Alı, Abdullah Paşanın ı ame~ı nasebatmdan bahsederken diyor ki: • 
kit geçirdikten sonra İbrahim için kendi sarayına yakın ~ır "İtalya, Franaarunkine faik .. nüfus Kaza buna derler 

1 sofradan kalkarken Abdullah köşk hazırlanmasını cmretmış- beşktlemdeğe 1me1 cbub~du_rk· Bb.u n.~1fus art 
JI '" ·' P • ti. Paşa oraya götürüldü. ına .a ır. ta ya uyu ır nu us~~- LONDRA, 8 (A. A.) -
{ ·' ı aşaya • selesı karşısındadır. M. Mussolini 

i il• ~ ~ - Bu geceyi rahat rahat uyu lbrahim bekliyor. • . bıınu pek iyi takdir eder. Eğer Fran- Tokya !imam açığında endaht 
! yarak geçirebilirsin 1. . Dcmit- sa aleyhinde Almanya ile bir muahe- talimi yapan bir torpito muhri-

uli ,; ~ ~ tir. Aka düştükten sonra İbrah:- de a~tede_rse ~a~er kaı:~nıldıkt.an s~n bi başka bir torpito muhribinin 

Müsabakalara iştirak için hangi 
firmalar müracaat etti'? 

ANKARA, 8 (Telefonla) - 1 Müsabakaların programı ha-
Ağustos bir de Gazi çiftliğinde zırlanmıştır. Şimdiye kadar mü 
mazot ile müteharrik traktör- sabakalara iştirak için üç firma 
!erin müsabakalanna başlana- müracaat etmiştir. 

caktır. Vilayetimizde köylüler tara-
Müsabakalann jüri heyeti fmdan istimal edilmekte olan 

sabık İktısat Vekili Rahmi, pullukların cinsi tayin edilmiş-
Yozgat meb'usu Tahsin, Zira-
at umumi müdürü Naki, Veka- tir. 
!et zirai alat müdürü Fuat Fah İktısat Vekaletinin bura zi
ri ve Avnıpadan gelmek üze- raat Bankası vasıtasilc tevzi e
re olan Halkalı müderrislerin- deccği pulluklar bu anket üzc-
dcn Rakım Beylerdir. rinc tevzi edilecektir-. 

Kayseri - Maraş • 
şosesı 

ANKARA, 8 (Telefonla) -
Nafi Vekaletince yaptırı

lan Kayseri - Maraş şosesinin 
Kayseri kısmına kadar- olanı ik 
mal edilmiştir. 

Liman tetkik heyeti 

Göksudan ba,lıyan ve bir de 
rece arızalı olan kısmın da ta
yin edilen güzergahında etüt ve 
mesaiye muvaffakıyetle devam 
edilmektedir. 

" f Abdullah Paşa btma şu muka min Suriycdcki nüfuzwıwı art- ra mu~t~fıI:J~rırun ken?-i. alc~.hıne d~-
ct J ·ı~ bel d b 1 • .. h k İb h' neceğını bılır. Onun ıçın boyle hır yanlış bir istikamette attığı ANKARA, 8 (Telefonla) _ 

Y 1 • ~ e c u wıuyor: tıgına şup c yo tu. ra ım şeyden evvel iki defa düşünmeğe mec bir torpilin isabetile chcmmi-m! 'ı' 
1
; - Her vakitki gibi. .• Sen be- bundan sonra Sultan Mahmu- burdur." Liman tetkikatını yapan heyete 

Sıcaklar bir kaç gün 
daha sürecek 

"'·~ 'r ~ ni bir kan mı zannediyorsun. .. dun göndcrcc,cği orduyu bekli- yetti surette hasara uğramış ve Hariciye Vekaleti hukuk müşa 
Benim burayı nasıl müdafaa et- ... ·ordu. Bu mücadelenin alaca- ...., • • "' • .._ • • • • • • • •• • • 0 ~ • • Y okosuka tersanesine getiril- viri Avni Bey de iltihak edecek 

~;, 1 J 

L
1
r ,ı 1 tiğimi düşününıen bir kan olma ğı netice çok mühimdi. Akaya 1\1. k miştir. tir. y ıl'! 1 dığnnı anlarsın. Benim kabaha- vaktinde yardnn edilmemesi ıv e teplerdeki lisan -MMMM•_ ... ,,..,_ .. ____ _ ... _, _______ .,._,_"_,_, __ 

~ ı: .
1 

tim Babıi.liııin yaraim yollıya- Babıalinin zaf ve tereddüdünü 
: 1 (~ cağını zannctmcmdir. Yoksa göstermişti Acaba bundan son (Birinci sahifeden mabat) 
1 • Babıalinin ne biçim şey olduğu ra ne olacaktı?. . Kursta gramer ve imla esasları, 

eğ ' nu daha evci bilecydim kendim- bunların tedris usulleri, yazıda şekile 
r • /!• ~ ce başka tedbirler alırdım ve sc- Muharebe başlıyor... ait k_aideler, yeni yazı':"n kaligrafis~-

Sıcaklık derecesi dün de yük 
sektiğini muhafaza etmiştir. 
Kandilli rasathanesinin tcsbiti
ne göre dün dereci hararet göl
gede 29, ve güneşte 59 du. Sı
cakların bir kaç gün daha bu şe
kilde devamı muhtemel görül
mektedir. 

Taymis'in İran muhabiri 

TEKlRDACI, 8 A.A. -
yük Erkim Harbiye Reisi 
zi Pata Hazretleri tdırimisİ 
rif etmiılerdir. 

Asma fidanlığı 
ANKARA, 8 (Telefon! 

Köylülere tevzi edilmek ·· 
200 dönümlük asma fid 
tesisine başlanıyor. Tekir 
da da findanlık yapılacaktır. 

-o-
v ekilete lüzumlu b • 
ANKARA, 8 (Telefon! 

Vekilctlere laznn olan bi 
mı inşaatı mevsim sonuna 
dar ikmal edilecektir. 

--0-

y eni belediye kanund 
ve cezalar 

ANKARA, 8 (Telefonla 
Yeni belediye kanwıu nı 

hince cylıllden itibaren bel 
ye caza1arma ait itirazlar s 
mahkemeleri tarafından tc 
ve karara raptedilcccktir. ............................. 

Fransa da 

Kasırga .. 
Kasırgalar dünya 
biribirine kahyor. 
dehşetli tahribat 
ve telefat. var 1 -·-

Kasırga nasıl geçti 
LİMOGES, 7 (A. A. ) 

~ l' ~. ni temin ederim ki böyle eline p k k .ı: k' 1 ne aıt esaslar, talebeyı okunaklı bır 
1 d.. d' 1 • e ;yme.,... .va .ıt .er geç-ı yazıya sahip etmek için tedris yolla-

I \ 111 uşm:z ım .. · · mış, Aka elden gıtmıştı. Sultan rı, tahrir, kıraat, i!'lşat ve Türkçe te-
' 1 Aka altı ay kahram~~ca .. m~- Mahmut nihayet harekete gc-

1 
drisatı usull•ri mevzuu bahsola~ak-

l 1 kaveme~cı;ı s?nra ,duşmuııtu. çiyor ... Mısır Hidivi Mehmet, tır. Her s_bah konferans _ şeklınde 
1\r 1 (26 Tcşrmısanı 1831 · - 27 Ma~ Ali Pa ·a nihayet asi ilan edili-' bunlar ta~rir edıleeek ve_?gledcn son 
( yıs 1832) Fakat daha kuvvetlı 23~N. d İ t b ld t 1 rakı mesaı bunların munakaşasına 

3 dakika kadar devam eden 
detli bir tayfını civardaki 
balardan birini tahrip etmi 

Taymis gazetesinin İran mu 30 binanın damları uçmuş '! 
habiri Burk Brans dün memle- yıkılmış, yüzlerce meyvalt 
ketine gitmek üzere şehrimiz- ğaç devrilmiş ve mahsuller 
den geçmiştir. Muhabir 13 ay rap olmuştur. 
evvel !randan çıkmış, Buhara MURİCİE, 7 (A. A. 
ve Bülücüstan gibi memleketler 1 Dehşetli bir- r.ı;t.~a me~kcz 
de tetkikat yapmıştır. ı eyaletlerde buyuk hasarla 

1 1 • • •• kar d · · yor, ısan a 5 an U a op- ı tahsis olunacaktır. Kurslara mütlıalı 
·ı bır duşman şısm a ıster 1ste !anan bu··yu··k bir mecliste ulema la k b. d k. · · · d'l 

'ı 
· la 'kd ·· o ra ır e ıtap sergısı tcsıs c ı e 

mez t:slım o n ve mı .an ~n tarafından Mehmet Alinin hain· cektir." 
den g.W?-c az~lan oradakı '._l'urk olduğuna fetva çıkarılıyordu. 
askennın.~a:,ıh~~ kazandıgı şc- Asi Mehmet Alinin yerine de Edebiyat kongresi 
rcf pc~ buyüktur. Abdullah Pa Mısır Hidivliğine Hüseyin Pa- Edebiyat tedrisatı .a ait ikinci kon 
şa Aka ~uha~s~dan bahse- şanın tayinine irade çıktı. gre ağus~os .. o~tasmd~ topi:ınarak ~u 
derken şoylc dıyor. Sultan Mahmut endişeli bir 1 maddeten goruşecektır: 

Maarif müsteşarı 13 
temmuzda gidiyor 

- Akiyı müdafaa için kale h ld 'd' O I · t ·! _ 1 l - Edebiyat ve edebiyat tarihi 
a c ı ı. sınan ı ımpara o. u t d · · d 1 Maarif müsteşarı Mehmet 

duvarları, asker ve para vardı. g"wıwı başından geçen felaket-! e rısın e us~. . - . . Emi B Anka d t 1 k 
İbrahim orayı aldıktan sonra ka 1 h f'f d • 'ld' c-· d· ı 2 - Edebıyat tarihı dcvrelennm d b 1 n · ra a op anaca 
1 d l kıldı 6 000 

k ı er az ve 3 1 cgı 1• .:;ıım 1 her birine derslerde verilecek zaman. lsviçrell reHamın t1tbloların an azı an olan Maarif umumi müfettiş ve 
e uvar arı Y

1 
• • as er bı'rde Mehmet Ali gailesi çıkı- 3 Cih d b' ·ı k ı • ı· t bl } Emini · ko · · · k 

d 5 600 ki · .. 1d .. B · 1. j - an e e ıyatına ven ece svıçre ı ressamın a Ü arı en ngresmc ıştıra en • şı 0. u. enım.. c un yordu. Mehmet Ali ya Sur-iye- mevki. 
d lru 1 b h 1 etmek üzere Maarif Emini C ya z para 1 C azı mucev e yi ele geçirmekle iktifa edecek, 4 - L.i•e. talebe;i. için bir k. '1tüpa-

t k ld 1 b ı h ı Muzaffer Beyle birlikte temmu 
ra a ı. yahuttkaSund'yek~epn Anı adodl:.ı.~~l~ı~ı~; gı 1 csercrı "1U tevı oma- Tablolar cuma gününden itibaren zun on üçüncü günü Ankaraya 

/skenderiye yolunda g~çere ora a 1 aşa ~rı .. a o-1 5 - Türkçe derslerile edebiyat • hareket edecektir. 
nune katarak İstanbul onur.e ka dersıerinfrı irtibatı." teshir edil ece ktl r .. 

Abdullah Paşa teslim olduğu dar- gelecekti. Ge~enlcrdc İsviçre ressamla- bazılarını Güzel San'atlar Aka- Mehmet Emin B. in izahı:t 
ilk geceyi ve daha sonraki gece Mitat Sadullah B. ne nndan M. Marsel Amike oto- demisinde bu Cuma gününden na göre, muallimler ar-asın a 
lcrı emniyetle geçirdi. Nihayet Baba ile oğul... d' ? mobı'!Jı· ato··ıyesı· ı·ıe Paristen umumi mahiyette tebeddülat ic 

ıyor itibaren teşhir edecektir. bah d ·'leli Mayısın 30 unda Paşa ile ka~- Birinci ihtimal daha kuvvetli . . •. . şehrimize gelmişti. rası mevzu s egı r. 
Yası Mısır donanmasından bır . . M h Al' AkA T b-1 Lısan kongresıne ıştırak edecek . Sergi, İsviçre sefiri M. Han- . 'b b'k eli 

t ıdı c met ı a, ra la G 1 b 1 k b' T .. k M. Marscl sera. ~a. tı esnasın- . ,. . . . Eylfılden ıtı. aren tat ı e . "'emiyc bindirilerek skcnderi- . . . H lık o n e "n ev orta me te ı ur çe - 1 d M hiına dedi rfi " . . lusşam, Şam ve alep paşa - , 11. • M' s d ilah B k da, vücude getirdigı eser- er en n artcn m yctıın r. lecck olan ycnı te ih ve teczı-
ycye gönderildılcr. Hazıramn 2 . . . k d 1 mua ımı ıtat a u . ongre- ~;~;;;;;~;;,;;,;;;;;,.;~..;,,!!!!!...!.....,....,....,"'"""""'"""'"""'.;,,.."""'"""' ..... !!!!!!!9 

. .. .. İ k d . A 1 larıle ıktıfa edere Mısır or u-
1 
ye tevdi etmek üzre hazırladığı ra- "' - · . . I --- kı ye kanununa Vekaletçe çok c-

ın,cı gAuıkı~ ~denf .. ekanyeyc vkası sunun Halepte kalması ve ora-, porda acilen ı'ttız' ı la'zımgelen ba•lıca sı ve Arabi ve Farla! keiimelerın Mektıcplerde yalnu raat ve gra- h . 'lm kted' Bunda 
o an a cıu a ıı r-aya çı ar- d d f··• b" . tt b ki • mümkün mertebe az kullarulması. mere değil, her hangi bir fikri d?ğrutak cnıınıal . yc

1 
".en e 'b' ır. 'ti b' 

1 ldı M hm Ali' a te a uı ır vazı ye c e e- ı tedbirler hakkında diyor ki: 6 _ Türkçe gramerin lisan'?".za •?yteyip ~·~ keyfiyetine, yanı . mu 1im crın ~c gı ı şcraı c ı~ 
lı;~n to_p ar atı . · . e et . - mesi muvafık görülüyordu. 'ı Lisanın ıslah ve tekimülilnü kc>- girınit bütün ecnebi kelimelere hakim rır ve t~rır. ı~ı~~ daha çok ehemmı- dereceden diğer dereceye tcrfı 
nın, ogl~ İbrahır~ın ~~andıgı İkinci ihtimal, yani Suriyeyi laylaştırmak için §Unlarm yapılma11 olması. yet verılmelidır. edecekleri tasrih edilmiştir. 
muvaffaKıyet tcs ıt edılıyordu. ele geçirdikten sonra Anadolu 1 lazımdır:.. .. . .. 7 _ Uzıın cümleler ve mustalih i- Maarif müsteıarı Yenı" kanunla muallimlik 
Abdullah Paşa gemiden çıkar ya kadar sokulmak pek tehlike 

2
1 - Btumlyudk bkır t~!urk kattmu~u.b t hareler yasak olmalıdır. Emin 

, d - M hm t Al' · - a a a ıure e ınzı a , , . Maarif müsteşarı Mehmet mcslc~~•n ınzı' 'batt i11lcn· de iyı' çunr.az ogru e e ının li olurdu. Bu Osmanlı im para- t · · Resmi kitabet denilen o an anevı B. de lisan tedrisat usullerinin ısla- ı;uu • • • ~ 
ı:ezdine götürüldii. Mehmet A- toduğunun Mehmet Alinin eli- emŞ~~un bunun indi mülahazalarla belayı kökünden ~~ırmalıdır. . ha muhtaç olduğu kanaatinde~. c.ııas!ara raptcdil~ı~ı ve mu~!~ 

ı lı sarayının kabul salonunda, ne geçmesi olurdu ki crgeç Av kelimelerin imlllannı değiıtirmeleri- 8-::-- F~.nni ve !!mı mektep kita~- .. Kongrcd~ yeni gra_mer proıe~ de ~ktc i.stikrarı ~stı.hdaf cttığı 
ayakta, bekliyordu. Abdullah ru anın müdahalesini celbedc- ne mani olmalıdır. l~rı m.~kun oldugu kadar sadeleıtı- muzakere. ~dilecek ve imlarun latikra- teının cdilmektcdır. 
Paşa getirilirken ahali toplan- cckti. Mehmet Ali Suri e ile ik-1 3 - ~ni tekamül.il ve ilini ha- rılmeltdır. • - . rı nazar_ı ıtıbara alınacaktır. . Vekalet bu scnci tedrisi ye ba-

. Ak' .. d r · 1 1 . • . Y re ketten takip ederek ıcap eden mu- 9 - Yalnız okum>gı degıl, doğru Yenı gramer gelecek dera aeneıı . . ffak 
mı"., . a mdu. a ıdı~ın Sı.~a~ı dg~- ~ tıfa etmegı ~uvafık buluyordu. karreratı ittihaz etmek üzre bir aka- yazmayı da halka öğretmelidir. iptidasından itibaren tatbik edilecek şmda vazıfcsındc muva o-
dıgıı~ı seyre ıyor u. oy en ıgı Fakat oğlu lbrahim, babasın- demi teıisi. 10 - Resmi dairelerde yeni Tür- tir. lan muallimleri taltif edecek ve 
ne .g'?rc A~ulla~ ~aşa .~ehmct dan daha haris olciuğu için gö- 4 - Arapça iatılahlarm deii§tiri- kçe tahrir uıulilnil öğretmek için li- KoJ?-grede na:ı~ itlerinde mllfklll- ademi muvaffakıyet göstcrcn-
Alının ııezdınc gırınce ıtızar et- zü daha ileriler-de idi. !erek beynelmilel istilihların kabulü. san kunlan açılmalıdır. tı muc~p olan lıli_~ noktlli:&r, garbın ler hakkında icao eden muame-
miş, kusurunwı affedilmesini s - Arabi .ve F_arial kaidelere göre l 1 - Gramer ".e .edebiyat program uı~lerınd.en de utifade edilerek bal- le . calrtır. 
· l!!tmis ... Mehmet Ali buna CBit..,edj\ yaodımt terkiplenn bUıbUtiln atılm•- larr 'slah edllmelidır. !edilecektir. yı yapa 

bep olmuştur. Telgraf s:ın 
lının camdan olan damı iiz 
de teraküm eden suların s 
le akamamasından dolayı 
olan tazyik altında yrkılm 
Bir çok aletler hasara uğ 
trr. 

Meclis tatil cdilmed 
evvel 

PARİS, 8 (A. A.) -
met, Mcb'usan Meclisine 
müdafaaya ait ihtiyaçları1' 
mini için tahsisat itası 
ni mutazammm bir kamın 
hası tevdi etmiştir. H:ik 
bu layihanın tatil devresi 
madan evvel kabulünü isti 
tir. 

Milli kin! 
BERLİN, 8 A.A. - F 

sefiri M. de Margerie h 
ye nazırı fon Kurtius'u z' 
etmiş ve Fransız işgal 
nm müfaraktindcn sonra 
chalisindcn bazıları hak 
yapılan sert ve şiddetli tıi': 
mclclcrin Fransada e!lnı .. 
sir ve intiba bıraktığını 
miştir. Sefir, bu hadis • 
iıgal zamanında yapılan 
hareketlerin failleri hak 
umumi af ilanına dair Fr 
ile Almanya arasında akt 
itilAflann ahkamilc telif 
miyeceiini sözlerine ilive 
tir. 
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talebe neşet etti. bu sene 3,400 ilk mekteplerden 
---------- r: -~-------,---·-----lllkm ektep le r Dilciş kursu vııay•tte Şoförler 

aMuallimler 

ri erfi ve tcczi ye kanu 
u dün tebliıt olundu 

• 
JJ) 

Yeni kanuna göre 
terfi nasıl olacak? 

}131 İlk ve orta tedrisat muallim
erinin terfi ve tecziyeleri hak

daki kanun dün tebliğ olun
•puştur. Bu kanunun terfi dere

elerini ve teadül kısmını evvel
tle yazmıştık .Beş kısımdan iba 

P JCıet olan kanunun dördüncü kıs 
dl;ı cezalar hakkındadır. Müdür 

Bu gece idare heyet
lerini seçecekler 

Taksi saatlerinin yeri 
) ükseltiliyor 

3,400 talebe 
oldu 

mezun Kız San'at Mekte:.. 
binde açılacak 

5 orta mekt~~ ve t j Kurslar bir buçuk ay 
lise daha açıhysı- 1 sürecektir .. 
Bu sene İstanbul ilk mektepleric-1 Maarif Vekaleti, Üsküdar 

' den 3400 talebe mezun olmuştur. ı ru san' at mektebi binasında 
Yansına yakın kısmı kız olat> bu rrı"51eki aile kurslan açılması 

çocu~ları.n . be;l'si orta ~ekteplerle li-1 i>in İsanbul Maarif Eminliği
selerın b~rıncı dev:relerıne kayıt ,.e ne tebliğatta bulunmuştur. 
kabul edıleceklerdır · B k 1 h k t u urs ara ma sus ayı 

Orta tahsil ihtiyacı nazarı itibara muamelesine 15 temmuzda baş 
alınarak Aksarayda Perteviyal vak-fından inşa edilen binanın nehari muh 1anacakt ve 1 O ağustosta niha-
telit mektep yapılması ve ayrıca bir yet verilecektir. 
de nehari liıe açılması tekarrür et- Kursların tedrisatı 15 ağus-
miştir. tostan itibaren 25 eylüle kadar 

Polisi• 

Feci ölfim 

Bir müvezzi canına 
nasıl kıydı? 

lntiharın sebebi maişet 
darlığıdır 

Dün Karagümrükte Hüsnü 
Ef. isminde bir posta müvezzii 
evinin penceresinden kendini 
atmak suretile intihar etmiş
tir. Müntehir, 10 metre irtifa
dan düştüğü için derhal beyni 
parçalanıp ölmüştür. 

Hüsnü Ef. nin aldığı cüz'i 
maaşla pek kalabalık olan aile
sini geçindirememekten müte

Sirkecide 1 otomobil satıcı Rasi mı çiğnedi. 
Dün akşam Vilayet caddesinde, 1!»8 numaralı otomobil 

Rasim isminde bir seyyar satıcıya çarparak ayağından yaralan 
masma sebep olmuştur. j,3aş Muallim ,muallimler veilk 

e drisat müfettişlerine işledik
sil tJleri suçların mahiyetine ve de-
1!cJ,-ecesine göre şu cezalar verilir. 

Soförler cemiyeti heyeti u
muıciyesi bu akşam saat 21 de 
Halle fırkasında toplanarak ye
ni heyeti idare için namzet in
tihap edecektir. Bundan evvel. 
yeni idare heyeti eski heyet~ i
darenin hazırladığı namzet lis
tesını fırkanın tasvibine arzet 
mesile teşekkül etmekte idi. 
Namzet intihabım heyeti umu
ıniyeye bırakmak, idare heyeti
nin kuvvetli ve arzuya muvafık 
olması itibarile şayani memnu
niyettir. 

vellit bir teessürle intihar ettiği ===-=====------=====-====---
Bundan başka memleketimizin devam edecektir. 

muhtelif mıntakalarında daha 4 orta 
mektep kxıat edilecektir. Geçen sene çalışmış olanlar 

Şehrimizin mekteplerinde bütün kurslann yüksek devresine gire 
tahsil ihtiyacını tatmine kafi tertibat cekler ve yeni kaydedilenler i
yapılması ve icap eden şube teşkila- se ilk devı-e derslerini takip e
tının vaktinde hazırlanması muvafık deceklerdir. 

tesbit edilerek defnine müsaade 

Yerli mal Zeytinciler 
btar, tevbih, ders ücretinin 
cesilmesi, kıdem indirilmesi, is 
"fa etmiş say-.!mak, meslekten 

Şoförler Cemiyeti reisi Ni-
edilmiştir. 

Yankesiciler faaliyette 
1 - Langada oturan İsmail Ef. 

v ikanlmak, devlet memurluğun 
- illan çıkarılmak. 

hat B., intihap hazırlıklarından 
bahsederken, Emanetin yeni 
bir kararından bahsetti: 

- Şehremaneti, taksi saat
lerinin müşteriler tarafından 
görülmediğini nazan itibara a
larak saatlerin, otomobilde otu
ran müşterinin görebileceği bir 
seviyeye yükseltilmesini karar
laştırdı ve derhal tatbikata geç 
ti. Emanetin karan makuldür. 
Fakat taksi saatleri ihdas olu
nurken bu cihetin de düşünül· 
mesi laznn gelirdi. Esnaf, i
kide birde Emanetin vaktile iş
lediği hataların cezasını çeke
mez. Son karar, yani saatlerin 
yükseltilmesi işi her ~oföre as
gari 7 liraya malolmaktadır. 

görülmüştür. Şehrimizde mevcut 11 resmi orta İlk devreye kız lise, san'at, 
mekteple S liıe bu suretle ihtiyaca muallim ve orta mektepleri me
tekabül edecek hale ıtetirilecek ve zunları ile geçen sene devam et 

Beyazıtta V eınecilerden geçerken 
seyyar şerbetçi Ali tarafından 120 li

Sergi komitesi bugün Torba resminin ten-
toplanacaktır zilin\ istemektedirler 

· ft Her vilayet merkezinde bir 
'. . •naarif inzibat meclisi bulunur. 
ızı 

Bir ziyaret 
Dün Vali vekili Muhiddin 

3eyi Emanette Vali muavini 
:<'azlı Polis Müdürü Ali Rıza 

.. al yler ziyaret etmişlerdir. 
UZ Akaratı vakfiye vergisi 
ciJ Akaratı vakfiye vergisinin ne 

r ıuretle alınacağı defterdarhkla
tır· ·a tamim olunmuştur. 

in,Jı ~ayvanlar~ ıııla~ı 

buhrana meydan verilmiyecektir. memiş olup ta bu sene dcvamla-
Lise ve orta mekteplerde ey!0.1 fk • iptidasında, ilk mekteplerde ise ey- rı muva görülecek kız san at 

10.lün on beşinden itibaren talebe ka- mektepleri meslek dersleri mu
yıt ve kabul muamelesine başlanacak allimleri devam edeceklerdir. 
tır. İkinci devreye yalnız geçen 

Kabul şeraiti geçen senenin ayni- sene kurs görüp muvaffak olan 
dir. tar devam edeceklerdir. 

kıs~;~:,:: ~:c::Ce~~~~~:rin :i~~:~ Birinci ve ikinci derecedeki 
tahdit edilmemiştir. kurslara kız san 'at mektepleri 

Yatı mektepleri ise Vekalet tara- moda, bi<;ki, dikiş ve beyaz iş
fmdan yakında gönderilecek olan ler gibi mesleki derslerin mual
kadrolar mucibince talebe alacaklar- lim muavin ve stajiyerleri deva 
di~ b Orta mekteplerine 12 yaşından ma mec urdurlar. 
küçük ve 16 yaşından büyük talebe Kurs, Ankaradaki İsmet Pş. 

rasI aıırılmıştır. 
2 - Ankara B. M. Meclisi salon 

memuru Sıtkı B. zevcesi Muzaffer 
Hanımın el çantası Haydarpaşada 
haınmal Süleyman taralından aşırıl

Mühendisler salon 
planlarını hazırladılar 

mışsa da yakalanmiştir. 
3 - Sabıkalılardan Nabi ile İbra- İkinci yerli mallar 11 Ağus 

him, bahçekapı civarından geçerken tos sergisi heyeti tertibiyesi bu 
Saniye Hanımın mantosu cebinden ·· S · b" r·· d b .. "k 
14 lirasını çalmı§Iarsa da yakalanmış- gun anayı ır ıgın e uyu 
!ardır. · bir içtima yapacaktır. Bu top-

Sokollar Pireye gittiler 
Şehrimizde bulunan Çekos

lovak Sokollanndan bir kısmı 
dün Pireye gitmişlerdir. 

lanmaya Ticar.:t Odasından se 
çilen murahhaslar da iştirak e
decektir. 

Muamele vergisi de 
basitleştirilmelidir-

-· İatanbul'~aki :zeytin yajı tacirleri 
dun sabah Tıcaret odasında bir içti
ma yapmışlardır. 

n1 ) Vılayet baytar ıdaresı aygır 
-~eposundan damızlık için köy-
1 tıtere gönderilen hayvanlar mer
a ceze iade edilmektedir. Bu sene 

ülhakatta 600 kısrağa tabii 
elkih ve 2 50 kısrağa da sun'i 

nU etkih yapılmıştır. 

Şimdi yükseltilen taksi saatle
rinin bir müddet sonra yeni 
bir kararla tekrar indirilmiye
ceğinden erırin değiliz.,.. 

Cemiyet reisi, şöförlerin ver 

kabul edilmiyecektir. kız enstitüsü miidürü, Madam 
Bu sene lise ve orta mekteplerin Ruvale ve ev idareai ve tabahat 

son sınıflarında yapılan umumi imti- muallimi Madam Bokar'ın ida
banlara talebenin bir kısmı girmiye-
rek eylül ikmal devresine kalmışlar- re ve nezareti altında olacak, 
dır. mütehassış matmazel Lalyö ve 

Sokollar memleketimizdeki 
misaferetlerinden pek memnun 
kaldıklarım ve tekrar ziyaret 
fırsatını elde ederlerse bu fırsa
tı kaçırmıyacaklarım söylemi~
lerdir. Sokollar Pireden Atina
ya gidecekler ve oradan memle 
ketlerine avdet edeceklerdir. 

Üç gündenberi serginin ku
rulacağı Galatasaray lisesinin 
alt kat salonlanrun planını ya
pan heyeti fenniye plam ve ra
porunu bu sabah Sanayi birli
ğine tevdi edecektir. 

Bu seneki yerli mallar sergi
si 43 salon üzerine kurulacak

Bu içtimada zeytin yağı imalinde 
kullanılan torbaların gllnırük resmi
nin fazlalığı mevzu babsolnmt ve bu 
torbaların resminin eakiııi derccceine 
indirilmesi için teşebbü1atta bulunul 
masına karar verilıni§tlr. Bundan son 
ra zeytin yağlardan alınan yüzde a 
mu~ele verı:isinin yüzde üç buçutu 
n.u~ ıad~ şeklinin biraz daha basitlct 
tmlmcaı etrafında teşebbüıatta bu
lunması Odadan rica edilmiştir. 

Zeytin yağcılar yeni halde Eına· 
netin yaptrrmak tasavvurunda oldu
ğu zeytin yajtı havuzunu da ıörüt· 
müşler ve böyle bir feyi muvafık 
görmemitlerdlr. 

nla) 
wııya Beye niçin 
b~~ ten elçektirlldi? 
tetk11 Geçenlerde, görülen lüzum 

"erine işten el çektirilen tev
tifhane müdürü Ziya B. e ait 
:ahkikat ile ikinci istintak dai
·esi meşgul olmaktadır. Aldığı 
nız malumata göre Ziya B. e 
şten el çektirilmesinin en esas-

a)'I ı sebebi, mumaileyh hakkında 
r :vvelce mülkiye müfettişliği ta 

O ' rafından yapılmış olan bir suiis
at timal tahkikatıdır. 
1 Hapishane ve tevkifhaneler, 

idaresi Adliye Vekaletine geç-
ti ~ikten sonra bu tahkikat evrakı 

Ç tekrar tetkik edilmiş ve tesbit 
A. ) edilen bazı maddeler dolayısile 
deıı Ziya B. in işten el çektirilmesi
; klls$ne lüzum görülmüştür. İkinci 
mi&istintak dairesi yakında kararı-
uş :Z -ecektir. 

vatı 1 -··--·---
ter tı' 

Bu na"ıl iş? 
. ) Di tabibi Bürhaneddin B.in 

ezdt Sirkecideki muayenehanesin1n 
la:11 ıtpulunduğu han sahibi, geçen 
sarıt ün diş tabibin;n bulunmadığı 

ir sırada hana gelerek hizmet 
i kıza;: 

- Siz hala buradan taşınma 
• ıı:ıız mı? di Y.e sormuş. 
g - Bugünlerde taşınacağız .. 

Oda anyoruz .. cevabını alınca 
defi hiddetlenerek aşağı iruniş ve 

Bürhaneddin B. in tabelbmı 
ıtii"J>arçalıyarak indirmekten işe 

e j11ilbaşlıy.arak hizmetçi kıza bir de 
rıt1 ıtdayak atmıştır. 

atalet" ~ürhaneddin B. Eminönii 
un ıJ !ıs merkezine şikayette bu
jkllrAuı:ımuştur. Ayni zamanda Müd 
i bll~ '.deıumumiliğ e müracaat edeı-ek 
"" an sahibi aleyhine bir zarar 
ı, . 1 ııyan ve lakaret davası açmış-

tır. 

Fi1';~ f etkik komisyonunun va-

dikl~i senevi ii6 liradan faz
la kazanç vergisinin, Cemiye
tin teşebbüsatı neticesinde ni
hayet indirildiğini söyliyerek 
diyor ki: 

Maarif eminliği ancak eylıll dov· Matmazel Fili p te ders verecek 
resi hitamından sonra bu hususta terdir. Kursu muvaffakıyetle 
kat'! malumatı alacağı için bu sene 
lise ve orta mekteplerden kaç talebe ikmal edenlere mesleki ehliyet-
çıkacağı malfun değildir. İmtihanlar name tevzi olunacaktır. 

- Cemiyetin müsmir mesaisi 
neticesinde tadil olunan yeni 
karara göre küçük otomobiller, 
yevmi 2 lira üzerinden 34, bü
yük otomobiller yevmi 3 lira 
üzerinden 51 lira kazanc; vere
ceklerdir.,,. 

geçen senelere nispetle çok daha sıkı 
olmuı ve talebeye vekalet tarafından 
gönderilen •ualler sorulmuştur. 

İlk mekteplerin imtihanları çok 
muvaffakiyetli olduğu ve Türk harf 
!erile tahsil gören çocukların eski 
Arap harfleri devrine nispetle yüzde 
on kadar fazla olduğu tesbit edilmiş 
tir. 

meldir. Silivri ve Çatalcamn S köyü 
ile Yalovanm 8 köyİinde hiç mektep 
mevcut olmadiğı içiıı bu yerlerde bi
rer ilk mektep açınak iizre bina ta
barrisine başlanmıştır. 

B11 iş nasıl? 
Akıl hıfzıssıhhası ce

miyeti ne yapıyor? 
Türk gençliğinin fikri hıfzıssıhası. 

ruhiyatr ile meşgul olacak olan ai<u 
hıfzıssıhası cemiyeti mesaisine de
vam etmektedir .. Cemiyet, nizamname 
!erini ta?edere~. dağıtmağa baılaınış 
tır. Cemıyet reısı Fabrettin Kerim B. 
cemiyetin faaliyeti hakkında 9u iza
hatı veriyor: 

"-Cemiyetimiz eylO.l sonunda ya
pacağı kongre için hazırlanmaktadır. 
Nizamnamelerimizi tabettik. Bu haf
ta zarfında terbiyecilere tevzi edece
ğiz. Ayni :ı:amanda gençlikteki cürüm 
!erin esbap ve avamilini ve bir de 
memleketimizde görünen intiharların 
sebeplerini tetkik ediyoruz. Kongre
ye kadar bunların bır kısmını yetitti
receğimizi ümit ediyoruz. Bunlardan 
alacağımıt metayici beynelmilel tıp 
edebiyatına da vereceğiz. Bu hafta' 
zarfında memleketimizdeki esrar isti
malinden mütevellit ruhi tagayyürle
re ait bir tetldkimiz Paris'te intişar 
eden ve Franau: tababeti ruhiye ce
miyetinin naşiri efkirı olan Ansefal 
mecmuasında intipr etti. Bu tarzda
ki tetkikleriın!ıd muntazaman hem 
kendi lisanımızda ve hem de diğer 
milletlerin \isanile neşre devam ede
ceğiz. Beynelmilel ilim dünyasmda 
memleketimizin ilmi mesaisini tanıt
mak en birinci gayemizdir. 

Ne yaı)ılıyor? 
Liman komisyonu 
tetkikatla mesgul 

İstanbul limanının vaziyetini şamil 
bir şekilde tetkik eden komisyo• -. 
kikatına devam etmektedir. 

Maarif idaresi. ilk mekteplere ge
çen se~eden fazla rağbet olacağını 
nazarı ıtıbara alarak vaaı tertibat al
maktadır. 

Şehrimiz ilk mektepler talebesinin 
bu sene 46.000 e baliğ olması muhte 

r 

Millet mektepleri teşrinisani ipti
dasında açılarak henüz kendi harfle
rimizle okuma ve yazma öğrenmemiş 
olan kadın ve erkekler davet edile
ceklerdir. Her sene açılması mutat o
lad muallim muavinlerine mahsus 
kurs için maarif idareıine vakı olan 
müracaatlara bu sene kurs açılmıya
cağı bildirilmiştir. 

Konya civarını sel bastı 
Seylap, tarla ve bahçelerle evlerde 

epice tahribat yapmıştır .. 
Cuma günü Konyada Dere ve Me mail iaminde bir çocuk küçük karde

ram ilerisindeki dağlara yağan şid- - 9ile oynarlarken ıu içinde kalmışlar, 
detli yağmurlardan bisıl olan seylıip orada bulunan polis Tahsin Ef. ile 
!ar saat üç, üç buçuk raddelerinde jandarmalar ve bir kaç kişi tarafm
gelmeğe başlamıt ve gittikçe fazla dan muhakkak bir ölümden kurtarıl-
laşmı9tır. mışlardır. 
hal Seyllbın istila ettiti yerlerdeki Yolda sular içinde kalan ve başka 
~ çoğu tepele~e ve yüksek yer- türlü kurtııiamıyacağını an\ıyan bir 

le re iltıca etmışlerdır. f" t nıobilini bir ag· aca bag-la· M k" -- -- .. .. . şo or, o o eram opruıunun. uzerınden a- mıı. suların ke11ilmesini beklemigtir. 
şan ıular kahveye, dükkinlara gir· .. . 
miş, içerde bulunanlar arka duvar· Bazı mah.allerde munakalat dur-
la!"l delerek canlarını kurtarmışlardır. mug, otomobı!• ~raba batta ~ayvan 

Çay. Kemer. Yenice değirmen ta- bile geçe~emıtt~r .. Buralardakı sular 
rafları da su dolmuıtur. benilz çekılmenııştır. 

Mı.;ırh Mukbil Pş. 
Mısır ricalinden Mukbil 

Mehmet Paşa yazı geçirmek ü
zere şehrimize gelmiştir. 

Mukbil Mehmet Paşaya re
fikası, çocukları, hademe ve ca 
riyeleri de refakat etmektedir
ler. Cümlesi pasaport diploma-

Eınanett11 

Taksim meydanı 

Tezyinat ta on beş 
güne kadar biti vor 

Taksim meydannm zemin 
ferşiyat tamamile bitmiştir.Tez 
yinat ta on beş güne kadar 
ikmal edilecektir. Taksim su
yunu tevzi eden su hazinesi ele 
Tahtezzemin yapılacaktır. 

Ancak bu Alman grupunun 
Taksimde yapacağı inşaatla bir 
likte yapılacaktır. 

Yeni çocuk bahçesi 
Emanet yeni bir cocuk bah

çesi daha yaptıracaktır. 
Bu bahçenin Beşiktaşta ya

pılması ihtimali kuvvetlidir. 

Mübeccel H. ın tuvaletleri 
Amerikaya giderek dünya 

tır. 
Sergiye 1stanbul fabrikalan 

gibi bütün memleket fabrikala
rı da iştirak edecektir. Bunun 
;çin sergiye bu sene üç yüzden 
fazla fabrikanın iştirak edeceği 
tahmin edilmektedir. 

Sergi binası 15 Temmuzda 
mektep idaresi tarafından Sa
nayi birliğine teslim edilecek
tir. Ağustosun birinci haftası 
nihayetinde sergi hazırlanmış 
bulunacaktır. 

Sergiye iştirak edecek fahri 
katar hazırlıklara başlamıştır. 

Bu seneki sergide satış ta 
yapılacaktır. Maamafih istemi
yen müesseseler satış yapınıya 
caklardır. 

Snayi Birliği Ticaret Oda
sınca tahsis edilen 2000 lirayi 
almıştır. ------
Heykeltraş Melek H. m 

ölümii davası 
Geçen mayısta Haydarpaşa basta 

nesinde vefat eden heykeltraş Melek 
Iianımın ailesi merhumenin zevcinin 
hastalığı esnasında doktor getirmedi
ğinden. ilaçlarını yaptırmadığından 
bahisle zevcesini taammüden hasta 
bıraJ..-arak ölümüne sebep olduğunu 
iddia etmektedirler. 

Melek Hanımın ailesi zevci Sabri 
Beyin eşyasına da vaz"ıyet etmişler
dir. Bundan başka davada a.-rnışlar
dır. 

Beşinci Hukukta muhakemeye 
başlanmıştır. 

Melek Hanım zatülcenp neticesi 
sektei dimağiden vefat etmişti. güzellik müsabakasına iştirak 

edecek olan Mübeccel H. ın el-
bise bedellerinin Emanet tara- Bir çocuk adliyede 
fından tesviyesi fikri izhar edil anasını kaybetmit 
miş ise de Emanet bu işte ken- Dün Adliye dairesi koridor-
disini alakadar görmemekte ve lannda 4-5 yaşlarında bir kız 
bu işin hususi olduğunu söyle- çocu~u beraber geldiği annesi-

-o-
Boraada vaziyet 

Dün boraada İngiliz liruı 1034,5 
kuruşta açılrnıı ve bir aralık 1035 ku 
ruşa kadar yükselmiş ve 1034,5 lru· 
ruşta kapanmıştır. 

Liret 8.98. Altın !111,5 lruruştan 
muamele görmüştür. 

Kambiyo, bocaaıımda dün likidas
yon yapılmr9tır. 

Likidasyonda 13,500 tane dUyunu 
muvahbede ekaik vardı. Bu eksik der
hal alın~ıştı~. Bu eksiğin repodan 
4,5 !ıra uzerınden verilmiştir. 

İkramiyeli demir yolu 7 80 taoo 
fazla idi. Bu da 2, 7 S reporla almmıt
tır. Arslin çimento aksiyonları 350 
fazla olduğundan 98,S kuruıtan bunu 
çılanişlerdir. İıtikrazı dahilt de ne 
ebik, ne de fada oldufundan likide 
edilmemiştir. 

-o-
Tütün piyasası hararetli 
Ttıtün plya1asında hararet artmq 

tır. Çekoslonkya bir bir buçuk mil· 
yon kilo tütnn alacaktır. Bundan bq 
ka maruf bir Alman grupu da İzınU 
bavalisinden tUtiln alacaktır. 

-o-
Adapazarı ,Bankası 

Adapazarı Türk Ticaret Bankas 
İstanbul şubesinin beşinci yı! dönü
mü münasebetile dün fUbe dahilin& 
tes"idatta bulunulmuştur. 

Bu Banka on yedi sene evvel Ada 
pazarında kiist1k bir ııcrmayc ile te 
şekkül etmiş olup şimdi on yedi gu 
besi vardır. 

-0-

Patates 5 kuruşa 
Bu sene patates mahsulü boldu~ 

Adapazarı ve İnebolu karadeniz mal· 
lan. ge~e'.' ıeneye nazaran pek iyi 
yetıfmı9tır. İnebolu patatcelerlnde 
hastalık kalınamlftır. 

Piyasada patates toptan $ kurup 
kadar satılıyor. 

-o-

Kambiyo boraası 
mektedir. ni kaybetmiştir. 

Y k b
. "dd h 1ttrlln t<>J4 -.~o .eva 

Liman meselesi ve ·-anet avrucu ' ır mu et ma - Dolor Limanın Emanet ta;;f:Udan keme mahkeme dolaşarak an- liF"i'.rut:::---o-'.~:.,:~-;~;;:!.:,:::~;,,"ıı;:~:.:ı~::.:~t:__ _ _:...;!;::::,ı 
ncsinı aramış, bulamayınca te ret e 97 .75 ı.c 

idaresi hakkında bir fikir mey- pinerek ağlamağa başlamıştır. fıo~r:;;abi-;m:;ı--::30~!..:-.~ı~~l~o~ı!.na-,-~~~ 
dana atılmıştır. Avrupanın bazı Çocuğun feryadı üzerine et-
limanları bu suretle idare edil-
mekte ise de Emanet bu işe ta- raftan bir çok kimseler koşuş- Rahmi B. geldi 
lip deg' ildir. Bu fikrin liman i- muş, kendisini teskine çalış-mışlardır. Çocuğun elinde bi- Milli t:asarruf ve iktısat ce-

hacı et zifesi nedir?. 
ziya Liman işlerini tetkik için İs-
kıt~ :m!ıula gönderilen heyet yalnız 
ra .... ıman işile meşgul olmayacak-

Komisyon azası dün münferıt oir 
şekilde ve muhtelif allkadar makam
larla tema§ ederek tetkikatta bulun
muılardır. Komiıyon azasından Feh
mi Bey dün sabah Rıhtım şirketi ko
miserliğine giderek komiserlikte bir 
müddet meşgul olmuş ve bazı evrak 
üzerinde tetkikatta bulunmuıtur. 

Sahasını genişleten ıeylap Me- Bir çok sebze bahçeleri su altında 
ramda bir çok bahçe duvarlarını kalmış, mezruatın kısmı azamı zarar 
kısmen ve bazısım da klmilen yılmıq görmüttür. Zarar gören sebze bah
tır. çeleri meyanında meb"us Musa Ki-

daresince ihzar edildiği za"nnı rinci ticaret mahkemesinden miyeti katibi umumisi Rahmi 
vardır. B d"" bir celp varakası bulunuyordu. · un Ankaradan gelmiştir. 
Emanet aıri bir ıtadyom Maamafih, aranılan mahkeme- Tutuşan otomobil 

kk"" tır. 
r ıt111 JI 1 pil' _ ey_et. ~stanbulun iktısadi 

.. i azo~ctın•n ınkiı;afı için ne gibi 
1 . 5~eJ' "" 1 1 ır .c~ğını,liman tari-
nıs fı'l l rı '111 -ızılı kabil olup ol-

11 ?i ıd!, 1 t kık edecektir. 
1<l<fl'ı# b ye• t tkiY.:.tını bitirdikten 
frıldiıt '-.ı r orunu hazır1a,ı. ;;-ktır. 
\<tf &l' ' tı • t e' 'ileti bu rapcr Uzeri

!if e ;J (' l' ı e :ı ,,. i 1, :ı: ede1; k 
ıve et .. 

Naki Bey ve Faik bey de ayn, a· 
yn tetkikatta bulunmuşlardır. -Buz yok mu? 

Bazı yerlerde buz olmadı
ğından ııikayet edilmekte ise de 
Ema'let her yerde kafi miktar
da buz ı:1evcut olduğunu be
van etm'şt.ir. 

~e~er Dere ilerisinde Hacıkıyma- :zım Beyin bahçesi de vardır. 
zır_ı iki, ~eşit değirmenin bir ve elek Değirmen köy ve diğer köyler 
t~~k ~abrıkası yanındaki bir gözlü mezruatında da zarar muhakkak ise 
k?.prul_erle, Meram çar§ıst koprüsü- de sel bSia devam etmekte hulundu
nun bır gözünü tahrip etmittir. ğundan o taraflara geçmek kabil ola-

Gene Derenin sokak mahallesinde mamıştrr. 
Hasibe haıı_esi kamilen, kahveci Ah Meram ve dereye yağmur yağma
met zevcesı Glllüzarın evleri kısmen dığı halde üç, dört saat za ında dört 
yıkılmıştır. ti fa şiddetli sel gelmi . suhır şebri-

Cirit yöresinde nalbant Ah nedin miz istasyonu .- ndifcr hattına kıı
ahırile, dayı oğlu Ahmedin hanesi dar uzanmışt 
1..-ısmen harap olmuştur. Nufusra zayiat olup o!:nac ı gı he 

M"<'.ll"da, on bir yaşlarında İs- j nüz malum değildir. 

yaptıracak de c;ocuğun annesi bulunama- Perşehıhe pazarmda dün akşam 
Şehremaneti ötedenberi asri hır mış ve zavallı yavrucuk bir po- bir otomobil tutuımuş ve kısmen 

Stadyum yapmak tasavvurunda idi. lis memuru refakatinde Mer- yanmıştır. 
Emanet şimdiye kadar Edimeka- Karlman'da yangın 

pıya vakın Çukur bostanı intihap et· keze götürülmüştür. Bugün an Dün saat 16 aıralarmda Ka-•"12-
miş. fakat !•lırin merkezine uzak ol· nesi bulunarak teslim edileceği mağazasında, elektrikle bava ga 
masmdan dolayı b,. yer pek mlinasip ümit olıınuyor. kontak yapın:ıaı yü>Jnden yancın ç 
görülmemiştır. 1 mışsada silr'atl v tı 11 it' ye tara 

Emanet bu hususta şehrimizin Elbise çalmış fından derhal s:> dimılmü t Jr. 
naruf sporcularını davet ederek fikir Gümü~ suyunda İki kardeşler a- Ceset b 11 namadı 
\erini soracaktır. St,dyum emanet partmıanındıı S numarada oturan Sa
tare'md "dar edilecek ve varidat dık Ff nin d ırc :-ıc bırau: girere .. 

Evve' : akşa""1 Sa' ı ·ıklann la 
krndisini denize 'l•ank · .tihar ede 

• CManet• ait olacaktır clhise ''e saire •irkat etıniştır O "c:.ın C $C ~ l h • J b r 



--• Fikir, ~i~ah., Edebiyat,~ Sa:rı9at 

~illiyet leklt!llltr ıöıôatnı 

Şark hududunda .. 
L 

n Asnn umdesi "Milliyet" tir 

Yeni neırlgat 

Olağan işler 
60 ıncı haftanın 4 üncülüğü- Yeni harflerle en çok nctrlyat ya· 

Gayri nıu~a~iller cenıiyettn~en 
Cemiyetimizin geçenlerde nisabı ek,;criyet olamaması yuzu 

teehhür eden kongrasının 15-7-930 salı günU saat 14,30 d · 
ocağı salonunda akdi mukarrer bulunduğundan mukayyet aı 

teşrlfleri rica olunur. 

r 9 TEJ\IMUZ 1930 
RF t 
o 

iDAREHANE - Ankara caddesi 
lo: 108 Tclıı:raf adresi: Milliyet, lı. 
an bul. 

nü Galatasaray lisesinden 898 pan muallim Ahmet Halit kltaphane 
Necmettin B. kazanmıştır. Ya- ıi yaz mevsimi için yeniden (3) ki-
zısı şudur: tap çıkamuıtır. 

B Bunlar: Rept Nuri B. in en ye-
u haftanın en mühim habc- ni lrilçilk hikayelerinden toplanan 

ri, şüphesiz ki _Ağrı Dağ hadise "Olagan itler" ile Aka gündüzün 
sidir. Bu sefer daha vasi bir Milliyet'te tefrika edilen "Çapkın 

-Fransızçadan- mikyasta tekerrür eden bu ça- kız" romandır. Bundan maada kıy

kadın 
Telefon numaralı: 

İstanbul 3911, 3912, 3913 Spor ve 
ABONE ÜCRETLERi 

G Türkiye için Hariç için 
( pulculuk vak'ası iki mühim cep metli resim ve malumat ile tezyin e-

Yüzme bilmiyordu. Fakat bu- - Teşekkür ederim, dedi, he arzediyor: dilen "Türk taribt bilgisi" dir. Diğer 
3 aylığı 400 kuruı 800 kuruı 
6 .. 7 so .. 1400 ,, 

· · f - · d k "br. be kitaplar da "izci kitabı" milderriı h-nu ıtıra ctmegı e ı ıne ye- n yüzme bilirim!. . 1 - Eşkiya tcslih olunmu~ · d. d" - · d d .- maıl Hakkı Beyin «Umumi pedagoji" 
12 il 1400 " 2700 " ın;ııc ıgın en .eniz. mevsimi - Kafi değil. , • Bildiğiniz ye vaziyettedir ve !randan gelmek oi, talim ve terbiye hey'etinden A.,. 

g~l~r g.clmez _d_cnı~c _gı~er, ken- j tişmez. İlcrletmelisiniz!.. Hat- tcdir. Bunu İran mehafili de iti ni B. in "Terbiyede ileri adamlar" 
Gelen evrak geri verilmez dını yuzme bılır gıbı gostcrme-

1 
ta size ders vermeğe hazırım!... raf ediyor ve hükumetin daha Hüviyet Bekir Hamının "lıq müreb-

Middeti ıeçen nuıhalar 10 kurut ğe uğraşırdı. Yaşlı bir adam de G k d · · b h k bir çok kabail ile başa çıkama- bi"' sidir. Bu eserler araaında bir de 
"'--~ L.. • • ı · · · ·ıd · F ı ı k k d ' 1 enç ız evnsı sa a er en- almancadan türkçeye lilgat vardır. ~ ..... ._,. n mat-.ya art •ter ıçın gı ı ·. a~ ~. o ara _ en_ ıne , den eldi: dığmı ve tatmin eylemek için 

:niidariyete müracaat edilir. pek genç susu vermege ugraş- g . . . . kendilerine para ve silah verdi- I""••• Ru akşam 
Gazetemiz ilanlann mea'uliyetini tıg" ından yüzme bilmedig- i yu··zu··. ı· - H __ aydı, dedı, b_ırlıktc gidc-

'--bul ~- d 1 b 1 g-ini saklamıyor. Tahran hüku- MELEK SiNEMASINDA 
1 

'ı .. ~-- ne vuruldu o-.,- u zaman bunu pek ım, yuzme ers ennc aş rya-
lım. metinin bu aczi bizi alakadar et 

• B',GÜNKU HAV* büyük bir haysiyet meselesi ha- · y 1 d d 1 k ı ' .._, .rt. K d" · k · · .. b"l" mez. a nız aramız a ost u 
' line koyardı Fakat bir gün ba- en ını ço ıyı yuzmc ı ıyor h d · d B h d 1 1·11• il h L n 9 · eli f d · . b ld mua e esı var ır. u mua e e Un ımet en ço •• en az . şına bir felaket geldi Denize gi ye arze en ıçın u acı o u, "f t d k 1 h""k. 
1 ' 1 20 ~rrtce ldl Bugün riiz&ir j rip açıldı · fakat genç kızın emrine itaatten tY_e .ı ıma . e .ere. dran u .ume

1
-

1 ı 11 b · ı h b 1 1 1 .. • b k b' b·ı . d ının samımıyetın en emın o -
1 • m ıe avvı na u ut u o acbnr. [ G"" 1 . . • k d" aş a ır şey yapa ı emıyor u. k b"l h 1 k k b" 

11 • ==!""" oz ennı açtıgı zaman en ı .. . .. sa ı e, ayat arını c ece 1-

ı 
111

G ni yatağında buldu!.. Çünkü bo ı Asıl guc.e _gıden. şey ?u. yuz- çecek tarlaları olmadığı için 
/ jl ı: ğulmasına az kalmıştı. Bereket . me derslerının verı~esını her- vurgunluk la geçiren bu adam

versin kurtarmışlar da baygın ' kes to~lanıp scyredıyordu. Da- lan teslih eylemiş olmak hata-
' 

111 
bir halde evine getirip yatağına 1 ha fecı olan şey de vardı: Genç · sını itiraf mecburiyeti vardrr. 

1 ı,,·:·' Karşıcı alayı f yatırmışlardı. kız evvela kurtardığı, şimdi de Eğer bizimle hakikaten dost 
ı ,·ı'.ı1 1 , Bir kaç gün oluyor, öğlcıden Başı ucunda annesi bekliyor- yüzme öğrettiği ':'damı. bütün iseler, hükumetimizin daha va-

f ~ 
11 

ıonra Haydarpaşadan vapura , du. Kadıncağız oğlunun kendi- tanıdıklarına takdım edıyor, on si tehlikeleri alteden tenkil kuv 
~ı il~ bindim. Bu vapur Toros treni- ne geldiğini anlayınca: !ar da: vctlcrine yardım ve mesaisine 
r tı nln yolcusunu alırmış. Filvaki - Çok şükür kurtuldun, de- - ~a. · yak'ayı du-y_duk! de- iştirak ederler. 

. ·~ . ~ bir hayli ·: kalabalık gördüm ve di fakat seni kim kurtardı bili- mck kı bogulmak tehhkcsı gc- 2 - Vatandatlarm hukukunu 

1 
f ~ ;nemnun oldum. Demek alış ve- y~r musun? .. Bir kız... çiren sizsiniz? .. Diyorlardı. Her her yerden daha çok koruyan 

•, 
1 

:ı ..ı. yolunda. Lakin ilk tesir ger- K , N 1 k , defa bu sözleri işitmek onu kah hükfunctimiz, fertlerinin cınni-
., ··"'l " - ız mı... ası ız... k d k.h d ı· .. b" d f dalı ı ..:1. dikka · 1 ız ınyor, a utan ırıyordu. yet ve se amctmı ır c a a 

1
' ~ ..... ten sonra t ettım, yo cu - Doktorun kızı. · · Tanıyor- Lakin doktorun güzel kızı ile temin iç.in icap eden tedabiri al 

; '. 
1 ~ olarak yalnız üç tane hintli var- sun ya. · · İşte o kurtardı. beraber denize girmesini çeke- mış bulunuyor. Hükfimetin va-

r 
1 

\ b ... Adamların çehrelerinde o- Buna hiç memnun olmadı. miyen, kıskanan dostlar da var tandaşlara gösterdiği alaka 
'l 

1an asan hayret nazan dikkati- K d" . 
1 • lbc . en ını kurtarana karşıminnet dı. Dostları kcndisilc şakalaşa.ı Cümhuriyctimizin emin ellerde 

•. 1 • 1 ~ ~e ttı. · · · tar olacak yerde müthiş bir rak kızın güzelliğinden bahset- bulunduğunu pek güzel bir su-

~le.simin <on hafınsı mUna>eb•:tlle 

Ranıon Novaro'n..ı.n 
Temsili 

Me,·,lmin tn büyiik muzafferiyeti 
gören filmi 

Dühuliye: 25 kuruş 

Ercnköy tiyatrosunda 
Sahir oper<ti bu akşım Arşın 

mal alan opercı 4 perbe. Kırkıs 

musikisi. 

laıanbul Uçuncil icra memurlu· 
tundan: 

Bir borcun temini lııiluı için 
mahcuz ve sıtı1m111 mukarrer bir 
ru beygir 16 7.930 tarihine mUsa
dlf çarşamba günü saat ondan on bire 
kadar Fatihte At pszannda açık art
tırma ıuretile saıılacaknr. Taliplerin 
mahalli mezkilrda bulu111cak mtmu
ruTJa mUractaılın ilin olunur. :~ 1 • ~ dum :anımdaki arkadaşıma sor- na~ltörflük hissetti. Manasız iz- tikçe o ne diyeceğini büsbütün rette ispat etmektedir. 

11 t _Yahu, bu adamlar hiç şe~· zctı ne ıi pek derinden yaralan- şaşırıyordu. ---··----.................. - ..... , .. ,_, __ .. ___ , 
mıştı. Kendi kendine: A k ı · ·· · ·----

1 1 'ıir görmemişler mi ki böyle hal. rtı gece en goztine uyku 

1 ı 1 ~ •an hayran etrafa bakıyorlar? ! - Bir kız, bir kız, diye söy- da girmiyordu. Hep bunları dü-
J-1 ı ı, _Onun sebebi başka. Bak lendi, beni bir kız kurtardı ha: şünerck erkeklik izzeti nefsinin 
o; · 11 ~ '!U üç yolcunun etrafında kaç Sonra annesine hiddetle: kırıldığını düşünüyordu. 
:'!,, ~i l<işi var: Üç seyahat acentası, _ Ben kendimi kurtaracak Nihayet bir sabah gene deni-

·' ı ,' ki otelci, üç tercüman, altı da kadar yüzme bilmiyor muyum?. ze giderken kıza: 
1 lıamal, etti 14 kişi. Biçareler diyebildi. 1 - Artık, dedi, vaziyeti tayin 

l 1 \ bu kalabalığı gl:lrüp: _ Biliyorsun oğlum, biliyor- 1 edelir;ı. Herk~s. bize niş_anlan
:\ \ ı "Bize karşıcı heyetler gel- sun ... Fakat herkes görmüş .. ~ış dıy~r. B_u ışı halledelım. Be 
i' 1 1 ı 'iliş,, diye şaşırmışlardır, yoksa Seni doktorun kızı kı.tarnuş ... nımle eglenıyorlar ! .. 
JI !~ !ı şehir görmemezlikten değil, ce- Gidip kendilerine teşekkür et- Kız buna hayret etmiş görün 
. \ ~ ~ vabmr verdi. memiz lazım. dü, güldü. 

ı q: Bekleyin, bekleyin! Devrisi gün ana ile oğul biri Beriki cesaretini toplıyarak: 
~ ~ ~ "Vakit,, rcfikimizde kırmızı memnuniyetle, diğeri hiç iste- - Ben böyle denmesini iste· 
ti . t ı lıarfterle basılmış, alt alta üç miyerck doktorun evine teşek- miyorum, çünkü ... Siz beni da-

1 ı · ı tane "Bekleyin, bekleyin!,, ya- küre gittikleri zaman o doktor- ima açık söylemeğe alıştırdı-
l, r 1 ~ nb. Toplu iğne ıırkadaııma la karısının evde olmadıklarını, ruz .. İşte açık söylüyorum: Ben 

·•, ıordum: fakat kızın misafirleri kabul c- sizi sevemedim. 
r• ı - Hazret, nedir bu Allahaı- debileccği ken~!lcrine söylendi. Fakat bu söz genç kızda ne 

1l'' 
1 
mıa?!. Kız bunları gulcrck karşılar- tesir hasıl etti? ... Birdenbire 

, )· .1 - Galibi Tank Bey sizi Üs- kcn: ağlamağa başladı: 
~·'~didar tramvayına bindirecek! - Arzu cdcracniz bahçede o- - Hain, fena adam, dedi. 
il .ı ledi. turalım, dedi. Mevsim yaz. Ar- O zaman beriki hemen atıldı, 
' , ;e M"'"kat d ed" tık içeride oturmak kadar can genr kızı kollarının arasına al-rt; - evam ıyor sıkan şey olur mu?.. dı: ~ 

ı ~ ".Alıjrnış kudurmu1ştan be- - Oturdular. Oğlunun hayatını _Ben seni denemek irin böy 
1 :erdir,, derler. Artık ranlı dos k t k a karşı ı"htı"y·ar an " ur aran ız · 1 ·· ı d" Y"" - · · · b.l 

\ 
il :umla mülakatlarım bir itiyat 1 kk"" d -· · b"l c soy e ım. uzmcgı ıyı ı en J ne nası teşe ur c ecegını ı e b" k h -

"Millivet" in 
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Bncıln&I yeın 

bllaıec:emlı 

SOLDAN SACA: 

1 - Hükümdar evi (5) 
2 - Hane (2). Okun çd<biı yer 

(3). Nota (2). 
3 - Nota (2). ICnmm (2). 
4 - Nota (2). 1Cnmm (2). 
S - Peder (4). Afit (4). 
6 - V......Jr (3). Bir :uıit bir (3). 
7 - yet (2). Şert edeh (2). 
9 - Sert (4). Ekilen fC)' (4). 

• 

eğlenceleri 

Dun ki bil mıcemlzla 
llalledllmlt t•kll 

YUKARDAN AŞACI 
1 - Cemi eclab (3). 

El ile kol .... ., (5). 
2 - Bir erkek iami (5). Nota (2). 
3- Köy (3). 
4 - Kamer (2). 
5 - Tren yolu (3). Emir huır(2) 
6 - Hayret nidaaı (2). 
7 - Bir erkek ismi (3). 
8 - Serıem (5). 
9 - Büyük bir hayvan iımi (3). 

Bir ay iımi (5). •I 
1 
-ı..ııne gı·rdig"i :dn bunlara . d K d · ır ız er şeye ragmen gene 

1 ,...... • mı yor u. ız sa ece: k d d A k k · ft" ı 
~\ ı levamdan başalamıyacağım. - Bu kadar teşekküre layık , asın _:rk. dş ad ":1°.şı ~~ı ır. -----------------·---------
' Tayyare hakkında görüşü- d - ·ı· d d. "f · , por, a mı egıştınr zannc- _- > Harik, hayat, kaza ve otoııı ,,bil sigortalarınızı 

1 1 egı ım, e ı, vazı emı yaptım. d. d E. - 1 d 
ı Torduk."Hacı Kablyi,, - ismi • . • .. ıyor um. ger ag amasay ın, Galatada Ünyon hanında kAin ONYON SIGORTASINA 

ı >Udur - dedı· ki·. Lakın kurtardıgı adama done senden nefret edecektim. Ma- y 
k •m~ t - Tayyare bizde de 11adı !. re : demki kadınlığını gösterdin, " Tilrklyede bili fasıla icrayı muamele etmekte olan 

• - Lakin hiç meydana çık- - Sizin deniz meraklısı oldu- sana perestiş ediyorum! .. 
• 1 nıyorlar, nerdc bunlar?, . ğunuzu anlıyorum. Onun için u·· N y o N 

- Ezizim şimdi yavru ze- yüzmeyi öğrenmelisiniz... MCV ASALET 
nanıdı, guluçgadırlar .. Civciv- Bu hüsnü niyetle söylenen llr, J. h .\ı.~:ı• \"l\ana llerlin ve 

,#- er çıhanda olar da çıharlar. bir sözdü. Fakat pek acı bir dar Paris· ıe y•pt• Jı tetkik seyahatinden 1 1 
tl't FELEK be oldu. Kıpkırmızı olarak: ınktl · hı ı !arını kabu le ba:l•mıııır. 

kumı:anyasını bir kere uğramadan sigona yapnrmaıınız. 

Telefon: Beyoğlu - 2002 

1 - Heyeti idarenin altı aylık raporu. 
Ruzname: 
2 - Son ltll&fname Uzerin beyanat 

Ticareti Bahriye mektebi için pazarlık! 
kereste ve ıhlamur dolap mübayaas1 

Kaptan ve Makinist Mektebi müdürlüğünden: 
Mektebimlze lüzumu olan }irmi bir metre kup muhtel if kcr. 

ile iki adet ıhlamur dolap mllbayaa edilecektir. Ta!ipi.:rln ,er 
nl anlamak tizre Ortaköyde kAin mektep müdtirlüğü ~ c ve m 
kasaya iştirak edeceklerin teminatı muyakkatclcrini lstaııbul i 
sadl miicseeseler muhasebecilijtine tevdi eder~k mukabi!iı de 
cakları mnkbuzu hamilen 13· 7-930 Pazar günu saat on dö 
m~ktepte m [ite~ekkll komisyonu mahsusuna müracaatları 

lstan~ul Barosu HiJasettn~en= 
1 temmuz 930 tarihli içtimaı umumide ilı:mal edllmiyen taa 

lflerl ve milfettlfl•r lnllhabıaın devamı mOzakeresl ile 24 ni 
930 tarihinde intihap edilen inzibat meclisinin bir sene hitamı 
nısfının ba kura tebdili llzım cellp r•lmlyece&lae dair ba:ı;ı r 
lı:a tarafından verilen takririn mlzalı:ereıi için heyeti umu 
15 temmuz 930 tırlhlnc mOsadlf Salı caııo saat 15 te fevko.l 
olarak lctlma edeceğinden rafekının vevm ve saati mezlı:tl 
baroyu teşrlneı1 rica olnnur. 

Ruzname: 
1 - Bau rllfeka tarafından verilen takririn mlzalı:ereal 
2 - Taavoa lflerlnfn mUzalı:ereai • devamı müzakeredir • 
8 - Hesap mllfettitlerl alo lııtlllabı • devamı mlzakeredlr 

hlniJet san~ııı emlat mnzayeılesi 
SAndıp;ın uhdei tasarrufunda bulunan Şehireminİ civarında O 

b&~ıııca :\lacuneu mahallesinde ICorukmahmut çe~ıncsi ~okağı 

eski 1 numaralı üç yuz doksan dokuz metro H ~ekiz santime 
murabbaından ibaret bir kıt"a arsanın tamamı. 

Boğaziçln<le Sultanbayazıt mahallesinde Taralıya caddesi 
eski 1 1 numaralı iki dönümden ibaret bir kıfa fundalık mı 
linin tamamı 

Arnavutköyündc Çarşı meydanında eski 7 1, 83 ve yeni 
45 numaralı mukaddema maa dükk&n bir hane elyevm bir kı 

arsanın nısıf hissesi on beş gün mUddetle satılap;a çıkarilarak 

Temmuz 930 tarihim: müsadil cumartesi giinLi kat"! kararları 
çekil mesi mukarrer bulunmu~ olduğundan tali p o ' anların ycv 
mezk!'ırda saat on altıyı kadar ~andık idaresine müracaat eyle 
Ieri ilAn olunur. 

lsı•nbul liseleri muba raat kv· 
mİS\'Oııu n d"ln : 

Galat•iaray liacai pansiyonunda 
her mucibi keti! yapnrıiacık olan 
lnşut ve ıad i lAt 3-8·9JO tarihine 
mUsadii p&Zar günü saat onılada 
lhaltsl icra kılınmak Uzre kapah 
zarf uıulile milnaka11ya kooulmut· 
tur. Taliplerinin kcşifnameyl gönııelı: 
ve ıalsllAı almak tizre GalatuarıJ 
lisesindeki komisyon ldtabeıine 
mUracaaılan. 

Devredilecek ihtira beratı 
• Cstura bileycilerln isllhaa • 

bakkıuda 14 Atusıos 1928 tarih we 
Viliyeı evrak lıalGDinln 13627 nıı
mıroıiyle mukayyet müracaatla ıılıp 
olunan ihtira beran bu kere ahere 
f, rağ veya icara verilecetınden aın
bayaısına veya lsticanna talip olan
ların lsıanbul Yeni Posıahane ırlta
sında Türlciy! Hanında 17·22 nu
m<rolanndı kiln vekili ISTOK t:fen
diye milracaaılın ilin olunur. 

lsıanbul ikinci ticaret mahke
mesinden: 

Enelce mahkeme tarafından lf. 
lasına karar verilen Çiçek pazarında 
16 mimerolu mağazada kırtasiyeci 
Hacı :\bhas zade Mehmet Abbas 
Kehn <mui efendinin ılacaklılın ile 
akdeıtigi konkor.l.ıonun ıudlkl için 
ya\ ın muhakeme olarak 19 temmuz 
cumartesi gilnil saat 15 tayin kılın· 
mış olduğundan kerfiyeı ılakada
rancı malum .. ımak üzre llln olunur, 

lstanbol liseleri muba)aaı 
misyonundan: 

KoıııiJ yon um uza 
lise orta ~c muallim 
pansiyonların l ·6· 931 ıarihlne 

dar ihdyaçlın olan yum urta, sa 
yağı. feker, kuru mcı ı alan ile 
kısım ılll ve sebzeler! 20· ~-930 
rlhine mıludlf pazar ıünü saat 
altıda ihalesi icra kılınmak Um• 
palı zarf usulile mdnakasaya k 
mu§tur. Talip Glanlırın tutnaaı 
rl görmek ve ıabil1ı atmık il 
Galaıasaray llseslndekl komls 
klıabetioe müracaatları. 

bıinci Ticaret Mahkemesinden: 
Luıikçl Hıiseyin llü•nil [fen 

alı olup lstaobul Tayyare piyı 

müdüriyetinden lstanbul iş Banka 
çekilmlf hamiline ait 17 mayıs 
tarih .,. 81~88 numaralı çekin zl 
dolıyısıle meru1mi kanuniye 
bil'ifa lpııli zımnında 1 tanbul Ta} 

pivanko müdurl-y.ti l<anıe olunaıı 
nın esnayı muhakeme inde kan 
tlcaretin630 uncu maddesi mucib" 
lllnaı icrasını karar Hrilm i~ ol 
tundan m<ıkOr çekin mabkem 
ibrazı lıizumu ' e tarihi ilAndan 
haren 45 gıin zarfında ibraz 
meditf taktirde müddeti mezkurc 
ıamında me,zu bahis çekin · 
edileceği iıç uncn defa ilan olunut 

\ t # 

~f. 1 "Mllllget,, in edebi ronıanı : 1.J · - -- uyuduğunu zannetmişti: -~-l- -Neden, Ferhunde Hanım?ıdu: - ~--- -- dimi? -· - Bonjur Belma Han 
- Sizi korkutacaktım. Fakat - Bahçede, kendi kendine gü ' - Nevres geldi mi? - Köşkte ..• Amcamla bera- Bonjur Nevres. .. 

uyumuyormuşsunuz! lüyordu. Şimdi de durup durur-! Rasih Nevres, Ferhundeye ber... Tek gözlüğünü cebine 
, ,

1 
f, ~ Hürrem Hakkı, doğruldu, a- ken güldü. Ne var Allah aşkı- baktı, Ferhunde, alay eder gibi ~cvrcs Vacit, ağır, tok bir muştu: 

AH Ç EM DE yağa kalktı, pantalonunu düzelt na? göz kırptı: sesle sordu: - Size bir surprizim var 
ti, reverans yaptı: Rasih Nevres, çirkin bir ma- - Bclma ile beraber geliyor- -·Hürrem, ne vakit geldi? ma Hanım ... 

'~ '' -2) -Siz, her an korkutuyorsu - naya alınmasından korktu: !ardı. - Bir saat kadar oluyor. Ferhunde kıskanarak 

BiR GUL A 
nuz, Ferhunde _ _Hanım. ..-:: Münasebetsiz bir §CY ama,

1 
_ - Rasih, ne duruyorsun? Ça- Be.~, ~cvrcs Vacit'in kolu-, dudaklarını 'ısırdı. Bclma, 

_.,. ·~· Ferhunde, Hurrem Hakkının guluyorum. Komşunun aşçısı,! gırsana... na gırmıştı: daşının hasedini gözlerilc: 
'"• nükteş' .. anlamamıştı: bu sabah zerzevatçı ile gavga et Rasih Nevres, hiç acele etmi· I - ·Köşke girel.im mi, Beyefen ğil kalbile görü~ordu sesi 

M•hmul l'esarl 1 - O kadar korkunç muyum? ti. Fakat ne gavga!. .. Siz de ol yordu, ağır ağD' bahçeye çıktı, di? lriy~ titriye: 
- Evet ... Çok güzelsiniz! saydınız, gülerdiniz. . . limonluk tarafından dolaftl. Ba 1 - Emredersiniz, Be ima Ha- _ Yok canını ı D di 

- Beybabanla beraber geli- Ncvrcs'in bıraktığı vaziyette, u- Rasih Nevres, gülmekten ken Ferhunde, dudaklarını büze- basının saadetini bozmak istc-1 nnn ! e • 
Hürrem Hakkı, küçük 

70C. 

Rasih Nevres, ayağa kalktı, 
:enç kızın bornozunu aldı: 

- Köşke girelim. Amcam 
•ı 1ar. 

Ferhunde, sevinçle hoplamış-

yur gibi oturuyordu. Ferhunde, dini alamadı. Bu kızları ürküt- rck bakıyordu: miyordu: Nevres Vacit, Behna ile yü- im d 
Hürrem Ha,kıyı görür görmez, mek, kaçırmak için, manalı, ima - Rasih Beyin, hazan öyle - Zavallı babam! Kimbilir, riirlerkcn Rasih Nevres, arkala- a ıı, .•çlJ'.or u: 

1 usulca Rasih Ncvrcs·i kolundan 1ı konuşmak kafi idi. Hürrem çocuk tarafları var ki... ne galjyiçindcdir! Böyle sadaka mıdan baktı, tekrar gühneğel ""'."" Şımdı~c. ~ada~ nere. 
dürttü: Hakkı Bey, bunu bihniyor, zara Hürrem Hakkı Bey, gözleri- kırıntısı hazlara, saadetk~ el 

1 başladı. Balmanuı güneşten ka- 1 resun çektı!ttı ıscnız, foto 
- Uyuyor .•• Bir azizlik ya- fetinc hayran edeceğini sanıyor ni, Rasih Ncvres'in gözlerinin açmak, ne hazin 1 Yarın, ben de 

1 rarmış, adaleli kolları, yanık en: hane fotografhane dola 
palım. du. içine dikti: ayni mevkiie düşeceğim, ben de 1 sesi, Nevres Vacit'in kır saçlı buldum v~ aldnn. 

Rasih Nevres, ona da lakayt- Ferhunde, Rasih Nevres'in - Pek çocuk ta değilsin am- böyle dilencccğim! Ve bundan 1yorgun ve hayal dolu kafasmm1
1 

Bchna, ınanmad.ı: .. 
- Ah, ne ~annan adam! •. tı. Yine cevap vermedi. güldüğünü görmüştü: ma... hakiki bir zevk duyacağım. Bu,lyanında öyM: zıt bir manzBTa - Yok ... Surprızınız her 

1 
;ok beğeniyorum. Ferhunde, ayaklarının ucuna - Rica ederim, bugün size Hürrem Hakkı; ben, bu yala- muhakkak! Demek ki insan, bu 1 te;kil ediyordu ki. . . 1 de bu, değit .. 

Rasih Nevres, Ferhundenin basarak, Hürrem Hakkıya yak- ne oldu? Mütemadiyen kıs kıs na inanmadım! Demek istiyor- kadar deği,iyor?.. ' Belma, kürek çekmek, yüz-
1 

H~rrcm _Hakkı, büyük k_ 
:akdirinde, gizli bir hınç ateşi laşb: gülüyorsunuz. Yine mi aklıruza du. Rasih Nevres, başını çevir- Bclmanın çıngıraklı kahkaha mek, kopnak, aı~amaktan baş lu bır fotografı çıkannışt•· 
andığını hissetti. Ferhunde, - Bonjur Beyefendi! bir şey geldi? eli, bahçeye baktı: ıını duymuııtu: kabir ıeyle alikadar değildi.İ - Buyurunuz... Yalall 

Bürrem Hakkı)l'ı ele almakla, Hürrem Hakkı, hiç şa§ınna- Hürrem Hakkı'ya clilc işaret - Bcybabam, nerede kaldı? - Fakat ne canlı, hayat, tür Nevreı Vacit'le ne güzel, ne uy,1aöylüyorwn? .. 
!levres Vacit"tcn öcalmış olu- dı, ağır ağır gözlerini açb, gü- etti: Ferhunde, omuzlarını oynatı- dolu acı! İnan, gülünç olabilir. gun bir çiftolurlarık. Bclma, süratlc fotoğrafıyı 
tordu. Rasih Nevres, hiç cevap lümsedi: - Bakınız Beyefendi. Rasin yordu, kendini kanapcyc attı: Behna, Ralih Nevrca'in yak- Hürrem Hakkı Bey, tek ıröz-ltı: 
1ermedi, yürüdü. - Bonjur Ferhunde Hanım! Beyin, bugün sinirleri üzerin- - Bahçede oturmuşlardır. iaştığmı gördü: lüğünü takarak onları kar§ıla- - Bakayım! 

Hürrem Hakkı Bey, Rasih Ferhunde. Hürrem Haklu'mn de.. Hürrem Hakkı. alaka ile sor- - Fcrhuıde, ncrffle? Gelme, dı ~ (Bi 



Oevredileceıı ihtira ber •ı 

ilan ;j SEYRISEF A N " l\I .... m .. ı 'li<e 1 l 'Jlıı 

-ıuameı. :. lı k • k c ı 

• • liııklyeı l munı ı esin . , i ı ' 1 - Askeri liselerle Orta mekteplere 930-931 ders senesi kad- Merkez Acntl!; G•atı kB)>rl 
noksanını doldurmak ve yüksek sınıfların talebeleri t~rc~h ' b .. ında, Beyoll~ 2362 Şub,. 
imek üzere aşağıdaki şartları haiz Türk talebesiı:ı:den ıhtı- aentesıı Mahmudiye Hını altındı 
miktarında leyli ve meccani olarak talebe kaydu kabule- ıı:-'-•-t•~nb_u~l-740--------·ll 

ecektir.: (GÜLCE'.\1AL) vapuru ta-

cdilmış olan rn ağıısto< 9'><l tarL 
,., 3087 numerolu ihtira 'e atı hak 
kında bu kere başkasına ferağ veye but 
icara verilec"p;!ndcn mezkur lhfüayı 

A - Devce Sınıf için rafından yapılmakta olan 
ı 6 ,. 16-12 yaşları içinde olanlar (lZMlR SÜR'AT) postalarıl4 
1 7 ., 17-13 " " " Temmuzdan itibaren badema 
ı 8 " IS-14 " " " htr hafta lstanbul'dan pazar· 
2 9 ,. 19-15 " " " tesJ İzmir'den çarşamba gün-
2 1 O " 20-16 " " " leri saat 14,30 da kalkar. 
2 il " 21-17 .. .. .. 

B - Evvelce gördüğü tahsilin derecesini gösterir şahadet· 
.ıame veya tasdiknameyi haiz bulunmak. -

C - Vücudiln teşkilatı ve sıhhati müsait ve sa~l~ ve he.r 
:ürlü ır.:ırazlardan beri olmak (emrü kumandaya manı rekaket 

ıı misillQ arizalan olanlar ve boyları pek kısa olanlar alınmaz.) 
tr D - Kusursuz bir seciye ve ahlak sahibi olmak. 

E - Ailesi hiç bir sui hal ve şöhret sahibi olma~ak. . 
2 - 6 ncx sınıfa yani birinci devre bi~inci s~~a gıreceklenn 

devreli (5 muallimli ve 5 dersanelı). ~esmı. ılk mektep şa-
ı !tadetnamesini h;ıiı.: bulunmalan ve hususı ılk mekteplı::rde tah

<il edenlerin ilk mektebin son iki sınıfında okunan_ der~~e.~de~ 
.ıntihan vermeleri lazımdır. Orta mekteplerin 2 ncı ve uç~cu 
ıınıflarile lise sınıflarının her hangi birine girmek üz~re mura-

ı 

(MERŞIN) SÜR'AT) pasta. 
lan da 16 Temmuzdan iti
baren her hafta lstanbul'dan 
çarşamba günleri saat 11 de 
kalkar. 

12, 13 Temmuz 930 kadın· 
lua 
14 Temmuz 930 erkeklere 

Tilrklve seyrise!ain idaresi 
mütekniclin eytam ,.e craınl-

!in Haziran 930 maaşları ba-
ldda muharrer günlerde veri· 
cektir. ;aat eden hususi Orta mekteplerle tahsili Orta derecede olan 

·esmi ve hususi meslek mektepleri müdavim ve mezunl'.11'ı f 
1 ~rmek istiyenleri sınıftan evvelki sınıfların bütün derslenn- skenderiye sür' 

len imtihan edilirler. Bu meyanda askeri tedrisat hakkında 8 t 
nci sınıfa girecekler 1 inci kitaptan 9 uncu s~a .. gi~ecekler 1, a postası 
! nci kitaptan 10 uncu sınıfa girecekler 1, 2, 3 uncu kıtaptan 11 (İZMİR) vapuru 11 tem-
.nci sınıfa girecekler 1 4 kitaptan imtihan edilirler. muz cuma günü saat 13 te 

saan alwak veyahut isticar etmek 
arzusunda bulunan zevatın l•tınbul 
yeni postahane arkasında Türkiye 
Hanında 18-1!2 numerolarda lelin 
vekill HANRl WALTER ISTOK 
Efendiye mürıcut etmeleri illu 
olunur. 
--~~~~~~~~~~ 

HaUç lskelealnde mazbut 6 adet 
yuvarlık ıhlamur eıcırı ile 550 adet 
fuulya çubuğu, 25 çeki kestane ve 
söküt odunu. 6 çeki meşe ve 25 
çek! mablut odun 24-7-930 perşembe 
gdnO ibılı edilmek üzre müuyedeye 
çıkanlmıştır. Tıliplor!n yovmü mez
kOrde sut Uç buçukta d;fterdırlık 
binasındaki ihale komisyonuna mUrı
caıtlın. 

Jandarma lmalAthanesi mlidü· 
riyetinden: 

Yerli imal edilmiş olmak Uz· 
re 617 adet demir efrat karyo· 
tısı kapalı zarf münakasa usu
lile satın altnacakur: Münakasa 
14 Temmuz 930 pazartesi günü 
saat 14 te Gedik paşada jandar· 
ma lmalAth1aesiııde yıpılacaknr. 
Şartname ima;Athancden verilir. 
Teklifnamenin tarzı imU~ı şart· 
namede münderiçtir. 3 - Resmi Orta m~kteplerden ve Lise s~fla~ı~dan. nakl~n Galata Rıhtımından kalkarak 

ı ;elenleri askeri tedrisat kitaplarından hangılennı takıp ettik- rtesi sabah İzmir'e varacak B Ü y Ü K 
• erine dair vesika ibraz ettikleri ve sair şartları haiz oldukları ve ayni günün akşamı İzmir' 
;.re ipka bulunmadıkları takdirde muadil sınıflara bilfümtihan den kalkarak pazartesi İsken- NESTLE .Etiketleri 
<:!mırlar. deriye'ye varacaktır. İskende 

4 - Kayıt muamelesi Temmuz iptidasında başlıyacaktxr. 1 in riye'den çarşamba kalkarak Müsabakasının 8 Tem· 
d maddedeki şartlan haiz bulunan talebelerden l.kinci devreye :cuma lzmir'e varacak ve öğ- muz 930 ketldeslnde 
~alip olanlar Istanbulda Kuleli ve birinci devreye talip olanlar leden sonra İzmir'den kalka-, kazanan numerolar: 
'ialıcıoğlu As. LS. terine ve İstanbul haricindekiler de doğru- rak cumartesi öğleden sonra . 35563 37516 18047 21869 3JJ5J 
lan doğruye dahil askeri liseye veya Orta mekteplerin mü- istanbul'a gelecektir. ~.533 32830 41244 41 !a7 31357 
iiriyetlerincı ve askeri lise veya Orta Mp. olmıyan yerlerde İ İ 40217 2100.l 28785 37440 2~289 
.ulunanlar il!nı okudukları tarihten itibaren bulundukları yer stanbul - skcnde- Jl 181 29770 l\4421 22:102 30236 
erdeki en büyük askeri K. veya amire veya askerlik şubesi Rs, 36375 30270 24731 32~87 3788.'i 
;k!erine istida ile müracaat ederler. Yeniden kaydü kabul riye yo}culart İÇİll Jl421 24727 42-U7 2798.l 30174 
nuamelesi lisenin son sınıfları için 25 Temmuzda diğerlerinin lirn .ll612 31656 29776 4218! 40170 
;mrflar için 10/8/930 hitam bulur. Birinci kamaralı 120 30854 4-0JOB 36058 29158 J8l49 

Bu taliplerden sonraki müracaatlar kabul olunmaz. 
1 

<H229 22.120 18304 17744 25728 
d kinci 80 Ders senesi başla ıktan sonra sivil liselerden naklen as- " :19068 :l52>? "12060 .17110 37735 

teri liseye geçmeğe talip olanlar kabul için müfettişliğe mü- Üçüncü ,, 40 20206 32990 29624 ı 95.15 3748J 
racaat etmelidirler. Güverte yemeksiz 20 32784 4-0761 :12787 18005 .J923l 

5 - İstidalara raptedilecek evrak vesaik şunlardır: Bir yolcunun azimet ve av- 22501 409!4 40073 26906 40527 
A - Fotoğraflı nüfus tezkeresi veya resmen musaddak su- det biletinin avdet kısmından W502 21089 37317 20599 J6263 

-eti. yüzde yirmi beş, üç veya daha 25524 27911 36420 2W50 36596 
B -Bir seneyi tecavüz etmemiş aşı şahadetnamesi (Aşı şa- fazla nüfuslu bir aile olursai 29531 34-046 19826 4ı)M8 3.l027 

iıadetnamesi olmıyanlara askeri lise veya Orta mektep hekimle- yüzde otuz; ve üç veya <lalı~ ~ 2:i7u.ı 41318 .ın94 J9555 31820 
ri tarafından meccanen aşı yapılır). fazla nüfuslu ailelerin yalnız J23J7 1968~ 20182 21519 3801.l 

C - Mezun bulundukları veya tahsil eyledikleri mektebin f azimet biletlerinden yüzde o~i 231~ 39960 18596 42349 26-105 
iotoğraflı şahadetname veya keza fotoğrafh ve teferrüatlı tas- tenzilat yapılı:. f! 22JI~ 2815'1 3'H06 25644 21840 
jiknamesi. ! 3z268 ııı: • .53 34574 44657 

D-Ailesinin ve kendisinin sui hal ve şöhret sahibi bulunma- Trabzon ikinci 140046 24212 3 45 39290 3519! 
lıklan hakkında mahalli hükumetinin fotoğraflı ve musaddak :ıı;794 27924 18142 4lJ36 .lYS~ 
'lir ilmühaberi. postası , :ıoı90 44rıo.ı. 19:.ı;J 40606 34116 

E- Askeri lise veya orta mekteplere kııbul olunduğu tal·- [Kamd~niz] rnpurıı 10 Temmuz 26363 2721 l 33950 387SI 26432 
lirde mektebin tabi' olduğu ve olacağı kanun talimat eıı'ırÜ Perşembe ak7lmı Galata rıhtı- ~ :12.141 20294 27.106 :li.199 30655 
~saslan bila kaydü şart tamamen ve aynen kabul edeceğine ·' .1.1616 323-J.'i 2666! 30752 18600 
dair velisinin ve kendisinin birer taahhüt senedi. mınd3n hareketi~ Zon!(Uldak, 2.<6~" 394~5 28'ı4.l 40002 41050 

F - Sar'alı, uyku halinde gezer sidikli, bayılmak ve mar _ lnebolu, Sinop, S1msun. Ünye, .l!\252 22250 3·1483 :l4Hl ,lö872 
n çırpmmağa müptela olmadığı (Bu gibi hastalıklardan b.a. Fatsa, Ordu, Gire-sun Trabz'.ln, S6!62 27960 S2J.l8 .17695 .16301 
le mektebe vermezden evvel malill olduğu bil~hara anıa;:-ı Rize Uop&"ya gtJ~cek ve dönüş- Seri harici mUk~Hatlar: 
•an talebe mektepten çıkarılır. Ve o zamana kadar 0 taleb te pazar iskeksile Rize, Siir- 2-HJ-l 2l2vl 29180 4J791 2fi218 
.çin hükumetçe ihtiyar olunan masarif ve!_ isinden tazm"m ett"e_ 3 ~2 4-4l60 J' ı r 43'06 .Zo829 ·1· ) ı mene, 0[, Trabzün. Polathanc, 19o · · • • • 
n ır , ve evli bulunmadığı ve her hangi bir zamanda tah T 42447 18542 44435 20~76 40813 
;erketmek isterse ve zabit olmadan evvel evl~ıirse mek:ı 1 

Glre:;un, !Ordu, Fats;ı, s~ınsun, 4 r328 20549 18093 42760 ,17679 
masrafını tamamen tediye edeceği hakkında notrelikçe mu 'J- Sinop , ncboluya u~rııyarak • 23222 80767 31J98 1!1298 37578 
Jak velisinin taahhütnamesi. sa gelecektir. • 3;>341 31731 38448 18509 39618 

G - Peder ve validesi hayatta değil ise velisinin kim 1 _ :;;::~==~===~ 20801 86236 3313~ 86%7 21.~39 
cağın~. ve tat.il zamanınd~ me~ gidecek ise kimin nezd~n~ rTAVIL ZADE VAPURLAR)"' 34705 39435 342i0 30J08 40489 
gidecegıne daır muteber bır vesıka. M •ıntazam Ay al k 

1 436 12 21212 21!7! 42310 !8347 
H H · hh" · ·· k'" v ı po' ası - eyetı sı ıyesı mum un mertebe tam ola k • 3'418 3;;:ı9 176&1 384!~~ 

bir hastanenın veya muayene omısyonlarxnın sıhhi ra ;:JC a ille - N.\1:\1 \'APL'RLARl 
(Kabiliyeti bedeniye talimatnamesinin muaddel (A) st~~~i lzmir Postası 

. k . n as erı ~~ } " İ 

veçhile.). . \ 7 apuru 
'f fi k d 1 t 1 b · Seri, Lüks ve muntazam 6 - M_uhteli sını ara. ay o ~an a .e. e ~ıktarı kabul edi- N 

lccek mıktardan fazla ıse matlup ş~ra:tı h:ıız olanlar arasın- Her Per~cmbe saat ı 7:de AONA T;~r;:~~un 
da sınıflarına göre Türkçe, ya~c! dı~: rıyazıy?t, !"rih, coğraf- Sirkeciden hard..ctle Gelibolu, JJ u•• OCÜ 
ya ve tabiiyat derslerinden tahrin musa):>aka ımtıhanı yapılır. Çanakkale, Kiiçüklrnyu, Al- pazar 

7 - Mekteplerdeki kayd!I ~abu! ko~ısyonlarınca kayıt ve tınoluk, t:drcmit. liurhani}e günü 16 da Galıtı n'ırımından hı · 
~yaru kabul görülen talebelenn kabulu !'ayrtları ile dahili Ye Ayvalıp;a alim~t ve av- roketle ( lzmlr• ) ve Sah ~ünü 
Jurnal edilmeleri müfettişlikten aynca venlecek emir üzerine det edecektir. lı:mlrden lstanbulı hır.ket eder. 

} üikbt: \'apur, badema şehrlalz· 
yapı ır. Yolcu bileti d d · 1 

8 - Orta mekteplerin birinci ve ikinci sınıflarına alınacak vapur a a den pızrnesi yenne pazar ve zmtr' 
lanl E · k • k verilir. Cuma nkşamı Edremiı den çar~mba yerine sah günleri 

o . ar tamamen Konya ve rzıncan as erı orta me teplerine hareket edecektir. 
ve iırün .. f ı k 1 l İstanbulda ve Bursad b ı yolculıırı trene '·eti,tirilir, ~ cu sını a a ınaca o an ar a u unan , T Galatı gümrük kırımndı Site 
askeıi liselerle Erzincan ve Konya Ort mekteplerine ve müfet- Adres ; Yemişte Tavilt.ade Fransez hanında l2numarıdı Omu· 
tişlikten verilecek tertibat veçhi le alınacaklardır. Lise ikinci ·biraderler tdon lstanbul 221 O mı ıcıntalıgını müracaat Telefon 
devre sınıflarına kabul edilecek olan talebe tamamen İstanbul- Beyoglu: 1041 
daki ve Bllr6adaki askeri liseler ihtiyacına göre alınacaktır. SADIKZAOE !'\Azım ~ .. IJIPll•llll!•--~[111111•• 

9 - Müsabaka imtihanı yapıldığı takdirde on birinci sınıfın Y clkenci vapurları 
müsabaka imtilı.anına Temmuzun 25 ve diğerlerinin Ağustosun VAPURLARI Karadenı"z postası 
11 inde başlanll", M 

10 - Taliplerin kabulii kat'i emrine kadar yapacakları mas- ersin sür' al postası Vatan ın~:~':n~z 
raflar kendilerine ait olup gerek bunların ve gerek hiç kabul e- Ç b 
d·1 . fi h kk d muntazam kamaraları ha\i aı·...:am a ı mı yenlerin bu yoldaki rnasra arı a ın a askeri liseler y 
hiç bir taahhütte bulunmazlar. FüruzanTem~~~u~~r~~mb• akşamı Slrkeclr rıhtımından 

11 - Kaydü kabul komisyonları aşağıdaki lise ve Ort? ·--.k- akşamı 18deSirkecl rıhtımından hareketle ( Zonguldak Jne-
teplerde açılacak: 

1 - Kuleli lisesinden (Yalnız ikinci devre talebeler• ıçin) hareketle (Çanakkale, lzmir, bolu, Samsun, Ordu Glreson, 
2 - Halıcıoğlu lisesinde (yalnız birinci devre talebeler için) Güllük, Budrum, Fethiye, Trabzon, Surmene, ve Rize)ye 

J - Bursa lisesinde (yalnız birinci ve ikinci devre talebe- Antalya, ve Mersin ) e azimet ve avdet edecektir. 
ler için). u azimet ve avdet edecektir. Talsil!t için Sirkecide yelken-

4 - Konya Hsesinde (yalnız birinci devre talebeler için) Tafsilat lçln Sirkeci: Altlye cı hanında k!ln acenıası na miı 
S - Erzincan lisesinde (yalnız birinci devre talebeler için). han birinci kat Sı dı"• zade racaat. Tel lstanbul 1515 

Darül' aceze nıü~ürlü~On~en 
:\! "· eseye senevi lktiz.1 eden 2500 

saman 13 Agııstos 'IJ çarşamba günü 
kasası icra t-dilecı:ktir. l'aliolerin yüzde 
!erile muracaatıan. 

kıye arpa ile 2000 kıye 
kapalı zarf usulile müna• 
yedi buçuk teminat akçe-

' 
Naıım vapuru acentaliıHne ;,.••a••••••-• • 

15• lstanbul ikinci ticaret mabke· 
müracaat Telefon İstanbul mesinden: 
4240 

Dr. A. KUTIEL 
Maayenelıaae ve teda vll elokl· 
rlklyo labratuvan. ltar&köy 

· .T._ı11r •"•4d• 1 3' 

M iıllls Kasap zade Emin Beyin 
muamclau i!IA iyc,inın iki slndikle 
ted•iti iın'1~ı talıasstil eyledığinden 
yalnız avukat l lılmt ll.iza ,.e Kılodl 

beylerle muamelltın tedvitlnefi- 7-930 
ıarihind~ mahkemece karar vcrlldlği 
Uia olunur. 

-

BAKINIZ VIM 
DltŞEMELE.F INfZI NASIL 

TEMiZLiYOR 

Diiser.ı lertnı.:: Jb:rc& a.:kem tuta.. 
lıili~iz.. 
Yq bir paçavra Uzerlııo bir u 
\~J: r.ı: aerpinıı n cvala11mz. 
Bir l&D.iyedo mup,mba n ya 
lablamn Jilzi1 ••Dl clbi olor •• lılo 
bir leke k&lmaa. 
vtıt Cini du.,,r '° buam&lı:lan. 
döfemeleri, aolra Ye mutfak &akım .. 
1anm " Jeı muşambalanru temis
ler. 
Yq bir ııacana tiııerino -pilaa 
bir 11 VÜI her dllrJU pt lekeleriııl 
çık&ru. 

Ha,-uni•d• t~nuslii içi1t y,·,,. 
iull«n•n.•,. 

ı.-- Bınderl« Umlled, Porl s.ı.h1t. laıtJc... 
M•V e1-oaeıA T 

PERTEV 
Müstahzarah 

fabrikası 
Pek NEFİS cim 
ve TÜRK eseri 
san'ati mamııla
tını muhterem 
ehaliye takdim 
eder: 
KREM PERTEV 

Briyantin 
PERTEV 

Pertev diş ma· 
cunu, Pertev ko
lonyaları, Perte , 
PUDRALARI 

Devredllecck ihtira beratı 
"llorıuçlann alasına mahsus eme 

!iyeye dair islAbat. bakkınd:ıkl icat 
için Sin•! l\lüdürlyctl Llınumiycsin· 
d('n lstih,al edilmiş olnn 15 Eylill 
l 928 tarih ve 26'.!44 nt!Llerolıı ihcirı 

beratı hakkında lıu )<.ere başkasını 

ferağ veyahut icara verilece:inJen 
mez~ôr lhtirayı smn alnıak veyahut 
isticar etmek arzusunda lıulunan ze 
vatın lsıanbul Yeni l'ostchane arka · 
sında Türklve ilanında l 8-2ı nume
rolarda k41n vekili 1 tanrı \\"alıcr 

htok Elondiye müracaat etmeleri 
i!An olunur. 

o~,vredilecek ihtira beratı 
• Beton tuğla imaline mahsu; 

makinelerde yahut bunl•u alt I;IA
hat • h•kkınd:ık i icat için Sina! 
MUdO ·iyeti umumiyeslnden istllı;sl 

edilm4 olan 19 Haziran 1928 tarih 
ve 703 numerolu ihtira beratı hak· 
kında bu kere başkasına ferağ ve 
yahut icarı ven1eeeginden mezkôr 
ihtiraı satın almak ve yahut 
lıdc&r etmek arıusunda bulu
nan ze.aıın lstanhıılda yeni posta· 
hane arkasında Trukıve l lanıuda 
18-22 numırada kAnln vekil! il.'-'· 
Rl \"ALTER !STOK Ef ntliye mıi· 
rAcuı etmeleri ilAn olun''·· 

ikinci '11careı Mshkeme.ılndcn; 
l\lilflis Rıfat \'!dal masası mu · 

ameBt illAsiy.,in.n ımyon surctile 
idaresine karar v.rlidlğinden ttlııbt 
matlubun unyon sendiği intihabı 
zımnıodı 16 temmuz çarsımba günü 
saat on dörtte mahkemenin illh 
odasındı hazır bulunmalln i!An 
o1nnnr. 

htanbul Hı.mel icra memurluğundan: 
Bir borçtan.. dola yt celse alınıp 

bı. kerre paraya çcvrllmesi mukar· 
rer bulunan bir adet büyillı: ve ce· 
vlzden mımOI k:Otüphıne ve bir adet 
ıynıh kontur b!lfı! ve bule 12 adet 
iskemle ile yemek masası 14-7-930 
tarihine müsadif pazarıeıl gıinU aut 
IJ de '.'lişıııtaşında Tcşvlkiye Palas• 
da açı~ amrrnı ıuretlle uulıcağın· 
dan talip olanların rnezkdr gün , e 
uatıa mnhallinde hazır bul·ınaı. ha
d< memuruna mıirıcuılan li&ıı 

<>ı..aıı. 

Mllza 
yede 

bedeli 
lira 

ikraz 
No 

ıa 
?ıltrhanlttn cins ve nev'i 
il mc,.kı , .• müştemilAtı 

• 

1 orç n n 
i;,r:tl 

95 6378 Topkapı'da Bayazıtağa mahallesinde Aksaray 
caddesinde eski ve yeni 82 ila 88 numaralı mıinhe 
dim dört dükkan arsası yüz otuz bir arşın arsadan 
ibaret arııanm tamamı. Alaettin ve Kazım B.ler 

185 8398 Salmatomruk'ta Kefevi mahallesinde Taşçı soka 
ğında eski ve yeni 2 numaralı münhedim yüz ar
liıııdan ibaret hane arsasının tamamı. 

Muammer Mustafa ve Arif Efendilerle Esm:ı 
Hikmet, Emine Remziye ve Seher Hanımlar 

605 8588 Koska'da Çobanisa namı diğer Çobançavuş ma-
hallesinde Havuzlu sokağında eski 17 ve yeni 16, 
18, 20, 22 numaralı (Havuzlu hamam) namile ma
ruf hamam üç yüz arşın üzerinde istihmam ma 
hallini ve keza iki yüz elli arşın üzerinde camekan 
mahallini ve yüz arşın üzerinde adi kargir ikişe 
katlı ve birer odayı havi iki haneyi ve iki yüz elli 
arşın bahçe)•i havi bir hamamın tamamı. 

Hatçe Nedime H. 
365 9193 Hasköy'de Hacışaban mahallesinde atik Sulak-

çeşme ve cedit Okmeydanı sokağında eski 2, 4 v 
yeni 13 numaralı hane yüz yirmi altı arşın üzerin 
de ahşap iki katta altı oda iki ufak sofa iki yü 
kırk dört :ır~ın bahçeyi havi bir hanenin tamam 

Madam Macinko 
120 10099 Beylerbeyin"de Havuzbaşm'da eski 12-4 mükerre 

12-51 mükerrer 12-52 mükerrer maklup numaralı 
eseri ebniye yüz seksen sekiz arşın arsa üzerind 
duvar bölmeleri mevcut olup ve üç dönüm bin dör 
yüz on iki arşın bahçeyi havi eseri ebniyenin ta 
mamı. 11/et H . 

155 12096 İğrikapı'da Hacıilyas mahallesinde atik ve cedi 
Ebe sokağmda harita 1 ve 2 mevkiinde atik 9, 11 
ve cedit 9, 11 numaralı yüz otuz sekiz arşın arsa ü 
zerine mebni kargir bir kattan ibaret sıvaları nok 
san bir bap ahırın tamamı. Osman El. 

132-0 14117 Yeniköy'de Güzelce Alipaşa mahallesinde Bağla 
ve Üç yol ağzı mevkiinde eski 55, 54, 14 ve yeni 
11, 11-1 11 mwnaralı iki yüz on altı arşın arsa Ü· 
zerinde kar gir iki katta beş oda bir 5ofa bir mutfa 
ve yüz otuz arşın arsada kargir bir katta bir alıı 
ve yüz arşın arsada ahşap bir katta diğer bir ahı 
ve krrk yedi l1önüm üç yüz elli dört arşın tarlay 
havi bir hanenin tamamı. Osman Ağa 

90 15710 Üsküdar'da Yeni mahallede Karamanlı sokağmd 
eski 27 ve yeni 21 numaralı altmış dokuz arşın ar 
sa üzerinde kargir bir kattan tbaret bir dükkanı 
tamamı. Osman El. 

2075-0 17081 Beşiktaş'ta Yeni mahallede Posta ve İhlamur so· 
kağında eski 27, 10, 10 mükerrer 10 mükerrer 10 
mükerrer 10 mükerrer 10 mükerrer 12 ve veni 13, 
15, 17, 19 numaralı bin beş yüz arşın arsa üzerine 
mebni kısmen üç ve kısmen iki kattan ibaret alt
mış üç oda altı 5ofa iki mutfak ve müştemilatın
dan bulunan yüz elli arşın arsada mebni ve mez 
kQr konağın ittisalinde beş oda bir sofayı havi 
kargir selamlık köşkünü ve aynca iki yüz otuz ar
şın arsada mebni kargir üç kattan ibaret yedi oda 
iki sofa bir mutfağı havi müştemilatı ve beş bin 
yüz dört arşın bahçeyi havi bir bap konağın ta-
mamı. Zekiye H. 

135 17527 Divanyolun'd'I. Atik Alipaşa mahallesinde Yağcı 
hanı alt katın<la atik ve cedit 6 nwnaralı otuz altı 
arşın arsa üzerine mebni bila hava ve kapısı oda 
içinde ve odanın arkasında bir ardiyeyi havi tam 
kargir bir bap odanın tamamı. Mehmet Şükrü B. 

4400 17603 Paşabahçesin'de Köyiçi elyevm İskele caddesinde 
eski 1 ve yeni 26-1 numaralı yüz altmış iki arşın 
arsa üzerine mebni kargir üç kattan ibaret ~stün
de sekiz oda bir koridor bir mutfak ve yirmi dört 
arşın arsa üzerinde bir aptesane ve gusulhane ve 
yirmi arşın bahçeyi havi maa oda bir bap fınnın 

tamamı. Mehmet Cevdet B. 
2065 17854 Kandilli'de Mezarlık sokağında eski 15 ve yeni 6, 

6-1, 6-2, 6-3, 6--4 numaralı iki yüz seksen arşın arsa 
üzerinde ahşap üç katta on yedi oda bir sofa · 
kuyu ve yüz altnuş beş arşın üzerinde bir mutf 
ve bir ahır ve iki dönüm bin yüz elli beş arşın ;zi 
bahçeyi havi bir köşkün tamamı. Zahide H. 

205 17913 Topane'de Karabaş Mustafaağa ve Bayazıt mahal 
lesinde eski ve yeni Lüleciaraksi ve Kale sokağında eski 40, 

mükerrer ve yeni 15, 36 numaralı otuz arşın ara 
üzerinde kargir üç katta üstünde iki odayı ve ar 
ka cihetindeki sokağa müsadif bir ahın havi b" 
dükkanın üç hisse itibarile iki hissesi. Mehmet El 

1840 19256 Eyip'te Kızılmesc;it mahallesinde Balcıyokuşu s 
kağında eski ve yeni 12 numaralı yüz altmış ar 
şın arsa üzerinde ahşap dört katta on iki oda d"" 
sofa bir mutfak dört kuyu iki bin üç yüz elli bi 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Mehmet Cemil Bey Saniye Hanım 
Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı C[!Wıkl 

hizalarında gösterilen bedellerle taliple~: üzerinde olup 26 tem 
muz 930 tarihine müsadif cunıartesi günü saat ikiden itiba 
ren müzayedeye mübaşeret olunar;ak saat on altıda kat'i kararl 
rının çeklmesi mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkO 
günde saat on altıya kadar Sandık idaresine müracaat eyleme! 
ve saat on altıdan sonra vuku bulacak müracaatların kabul edil 
miyeceği ve mezkiır emlake evvelce talip olanların kat'i karar e 
nasında hazır bulunmadıklan ve başka talip zuhur eylediği tak
tirde evvelki taliplerin müzayede<len çekilmiş addolunacaklan 
zumu ilin olunur. 

Zon~ul~ak lletter~arlı~ıu~an 
Zorguldak 1 lükOmet konağı in;aatından bu kerrc de 170 l\f 3 

Beton armc, 488 M 3 makine ile mah:ıllindc ır:ıruul beton tuğ 
ladan harici dırnr, 502 1\1 3 yerli tuğlasile dnhili l·ölm dıvar 
Ae Marsilya modeh yerli kiremit örıusli dahil oı::-rak 8.!J M 2 
Çau ve 78 l\l 3 Adi tış dn ar 11e diğer beş kalem mutefcrrlk 
inşaat aksamı bu günden itlbartn ( 21 ) gun mticldct ve knpalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. Keşif bedeli (44 b5) linı R kıı· 

ruş olup 26 Temmuz 930 tıırihine miisadH Cumarcc i gunLi saat 
16 da Zonguldak Maliye dairesinde ih:ılesi ) ııpıl:ıcnkur. 

izahat alacaklarle ••lipl~rln 7 rınınılclak Ddterd~rlıgınıı muraca 
atları llln olunur. 



1 
1 

' • 1 

• 1 

' 

·ı 

1 
1 

ı~. .. 
r 
' 

LLIYET ÇARŞA~lBA 9 'fEM!\\OZ 
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1930 NlODELİ 6-SİLİNDİRLİ CHEVROLET .. 
Silr'aı ve müruru uburda kolay tdan:ı edılınek gıbi asri ıhtiy:ıcata 

göre ımil cdılmiştir .•.. Büyük bir oıomobıl gıbi gôstc~ ve 

-. ~ har~4tı haiz ehven 6yetb oıoaıobıl ,...... 

Bu M1zanı elde ederek 
, ~Sillndiılileriıı llııilıs il ottıltlcrl mebzul tuvveıı. .. 
. Vinğillct t>q>nindcl<i W:UD mesmnin ba~ttığı e-sbabı 
• l>tirahalİ, ••. 4 iokcıkk fircalcrinin cınoiycıbahş kunıro

luu\l ve kolay jdlrc cdılco dirdsiyoo mabıru.ımasını 
lıerkcs havahişlc taktiı ctmı::Juclir. Esbabı 1$Urahari 
cami, gcw~ bit oıomobW bcrlcı arnı cunc-ktctv. 

pek dikkatli bir sureli; 
teıkik edin{ 

, 

fık.oı fevuUde rığbtıi tı.lı .. ehven fiycıli bır 
otomobıJı kim iştira ~ ırı:u eder 1 Bızzat yalnıa 
oJ.uak Juymtzi i,qıı clmej,t tJtvip cana misiniz? 

'Yeni Oıevroleı'run Kı}'fT'\C't Mizaıuw aa:ntadan talep 
jtdinıı. Chcvrofel'nın haiı olduğu ıo·adct m<"zaya)"I 
mah:ıu~yı tcü.1~ cdıniı: : Kıymeti, klymcti, kıymeti 
tctlci>. etmenize nazaran p.iranız.a mukabıl ne g1bi 
ı.nct..ayalaca lnahilp cdcccJinizi r.ayi.o ediniz. 

1930 Modeli Ala silindirli Chcvrolct"yi tema~ ediniz~ 
Otcvrol(t'dc ~rbcst bir gcı..inıidc bulunmağı, ve Chı:v .. 
roltt'Wn aylık ıaka~idt nç suretle iştira cdılc'-'Cli 
h~ında mf!lilit talep ediniz. .Malzeme veya işciüktc; 
vukuu mclhu:s nok~nıyctc karşı maruf bir scncnlikı 
Tc'mınaınamc ıle Chcvrolc~.Qjn ga~anti.,.cdılnıİJ bulun'\ 
"'•ı4-unu dcrbanr cditti:ı. 

/ 

1930, MODEL! .ALTI SiLİNDİRLİ. CHEVROLE1· 
TOilı<.IYB ACENTALIKLMI • 

l.a, Rql a- .ş.-c.Uıt. ~ C1ffftl/11 r~ıı, IS7 ANBUL. Jt_ Aımi Bq. ANKARA. Kım11ıı Y11dı• A-lı1ts"~si, MERSiN, 
il 1!. r..,,.,ı. Halİlno./o Qul'l" ıı--ı,ı, le.MIR,, Mllfı• ZatU MJuınn HAYRI 6' Ali Vıh A1~/tma Ali 8eyl•r, GAZI AY INTAP, Al(j 
KaırJ Zarfı Rtıpu Yıtmlıri,, SAMSUN, lC"""11 ZfllÜ DiJtw M'Mul & Er~urwmlıa Zoti• ,.fhm,.ı Bqf,,.ı. TRABZON, Bonr,,ı Bap Zaıiı 
tJ.n B<y, KONYA, Tllr~ 'l'ca/; Ş .. t.d. AJU,tl.Y~ Zod4 All K""'il & Malı"""1an, KAYSeR/, Ahar Zad< 1 l!1 Kasaı 

· d/{z.,M l- , ICASTAMUNI, A...ıd Mora,.., Siwu 

"""'"""""""-· Tahtakurusu, pire, sinek, sivrisinek, güve, örüm-
cek, hamam böceği ve sair haşeratı yumur

talarile beraber kat'iyyen imha eden 

J-. ı· .• ~ •'r>\ 

: GELIPH~ö~~ıili'.~ 1~~11~~,!!~!"~!e.~: nmı 0 , 0 1o mu.tonıt oın 
yük baınisi ve ilk Reisinin is- rak yazılmış en iyi eserin sahi
mine izafetle ve (Gazi Mustafa bine Cümhuriyet bayramı olan 
Kemal mükafatı) namile ilmi 29 Teşrinievvelden bir gün ev
bir mükafat tesis edilmiştir.Bu vel ita olunacaktır. 

• 

l 

mükafat 1500 liralıktrı. Demo-
krasiye ve Cümhuriyete ve bil- Eserler, EylUlün birine kaqar 
hassa Türkiye Cümhuriyetine kabul edilecektir. 
ve Demokrasisine müteallik ve Eserler makbuz mukabilinde 

'

isim ve mevzuundaki ulviyet, emanet kalemine tevdi edilme
ciddiyet, ehemmiyetle mütena- lidir. 

KARON 

F. 

Alman Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel meydanında S23 

ı. L. M. 
FABRICA fTALIANA LAMINE • MILANO 

muspet •• menfi müntahapFerrania Röntgen f ilimleri 

: Bundan daha nefis rakı 
yapılamayacağına kani olmak 

için paıartesi günleri saat 14 

16 arasında bizzat fabrika-

GELMİŞTİR 
Türkiye umuml ıcenıası Umberto Reforzo 

Telefon Beyoflu 4340. Beyoflu posta kutusu No 29S 

~ mm gelip görünüz. -

1 Şehremaneti il:lnatı l 130ton Kırp le kömürü münakasası 
P l d 

'I k bi H bi k Adliye sarayı kolöriifırl için milbayaa edilecek olan 130 ton maden 
anga u a " e te ar ye ar· 

"ında merkez kahvehanesi anınd ki kırlple kömUrU şartnam~~inde m.ubarrer enaf ve 'eralt dairesinde Ankarada 
• . . Y . a adliye sarayına teslim edilmek üzere aleni münakasaya konuldu~ndan ıa-
aıanavlık ser.glsı bır sene ı.çın açık llplerln yövml ihale olan ~-temmw:-930 Pazar gUnU saat on beşte adlJyı 
mUzayede ıle kıraya verılecekıır. veklletinde mUteşekltil mUbayaal komisyonunda hazır bulunmaları ve yahut 
bıeyenlerin 7 ağustos 9JO perşembe vekil göadermoleri ve bu hususa alt şartnameleri de fimdlden lstanbulda 
günü on beşte daire encümenine adliye levazımından ve Anlrarada mUbovaaı lcomlşyonundaıı ıalep etmeleri 
nıüracaaı eylemeleri. JüzQmu llln olun!lf. 

Osmamlı Bankası 
31 Kanunıısani 1930 tarihindeki n1al1 vaziyeti 

MEVCUDAT VE MATLÜBAT D11YUNAT 

lsterlln 
Hisse stnetlerlnin tesviyesi talep edilmemiş olan lrıımı 5,o:ıo,ooo 
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 2,2)4,702 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 844,922 
Tahsil olunacak senetler 4,682, 122 
Cüzdanda mevcut kıymetler r,520,444 
Borçlu hesabı cariler 9,160,255 
Rehin mukabilinde avanslar 2,770,412 
Kabul tarikile borçlular 2,03!.',81!7 
Gayri menkul mallar ve mobilya 668,561 
Müteferrik 78,715 

29,058,863 

Sh. 

14 
3 
o 

18 
2 

15 
4 
2 
o 
8 

P. 

9 
6 
6 
8 
7 
9 
2 
4 
2 

5 

Sermaı« 
Nizamname! dahili mueibince ifraz edilen ihtiyat alrçeıi 
Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli senetler 
Alacaklı hesabı cariler 
Vadeli bonolar , .• hesabı cariler 
Kabuller 
Mütefrrik 

lsterlln 
10,000,000 

1,250,000 
443,457 
241,369 

12,186,079 
2,545,207 
2,039,327 
353,422 

·<ı,058,863 

l{uyudata muvarık olduğu tasdik olunur. 
•muml MUcO · muavini 

ı. H. Rtıd 
Muhasebe Şefi ve 1 >inci h\üdOr 

E. 8 "dl?r 
l mumt Müdür 

De Sorbur de Pougnlldoresse 

istan~ul YilaJetin~en: 
Yalova Hükumet konağile Jandanna dairesinin tamirine a

it münakasa müddeti görülen lüzuma binaen 20 gün temdit e
dilmiş ve 19 / 7 / 930 tarihinde mukarrer bulunmuş olduğu ilan\ 
olunur. 
rx:=~ôô.oc.:ı<>('X'X')(' e • , 

mektehl bir ihzul ve bir meslekl 

ihzar! kısmın tedris müddeti iki sene olup ikinci sencdo talobc 
fen ve edebiyat şubelerind 'n birine ayrılır. Mektebin ihzari kısmı ı 

bitirenler mesleki kısma geçerler. Mesleki kısım: 
l - Riyaziye, 
2 - Tabliye, 
S - Tarih ve Coğrafya, 
4 - Edebiyat, 
5 - Pedagoji, 

Şubelerini havidir. Mesleki fubelerln tahsil müddeti ilç sömestlrdlr. 
Bu şubelerden birini bitirenler orta mekteplerle muallim mekteplerine 
muallim olurla.r. ' 

Mesleki kısım mezunları Darülfünun Fen, Edebiyat şubelerine gire 
rek üç sömestir daha devamdan sonra lisan imtihanına iştirak etmek 
hakkını kazanırlar. 

Gazi Mu•llim mektebinin ihzari kısmına aşağıdaki şartlan haiz 
talebe kabul olunur. 

l - ~ücudu sağlam ve kıısursuz olmak. 
2 - Yaşı yirmi üçten fazla olmamak. 
3 - ilk muallim mektebi mezunu olmak. 
4 - Mektebe kabul için yapılacak müsabaka imtihanında 

s IDDETLJ slcaklarda &ıo"ı " Fndt Salt .. 
• . Me~ lo%ile biraz limon lıahldıkta gayet 

lltıf, s~rı~lendirici ve silılıi bir metnıp dde 
edeceksınız. Şekcniz tuzsuz labll bir mllShil 
olap mey•eler gibi ınkıbazt defede•. 

Sabah ve akıom bır •ıa lca.dela 
derıınıınde bir kahve ka.pjı ah""'· 

BILÔMUM 
ECZANELERnıı: 

S4TIUR 

Adalar n1alı11ütlürlüğünden: 

"Fruit Sal 

Satılık Arsa: No. 64 Agası sokağı Kıı1• 
Ada [ vapur iskelesi yakinindedir] üÇ sok 

ağzındadır. 718 arşın miktarında olup talın1 
edilen 469 lira kıyıneti ihaleyi ınütea kıp def at 
alınacaktır. Satış muamelesi 10-7-930 perşe111 

Mektebin ihzari kısmının müsabaka imtihanına girmek isteyenler günü saat 13 buçukta Adalar maln1üdürl 
Temmu7.un 19.10 nihayetine kadar ilk muallim mektepleri mildürlUlc- ğünde yapılacaktır. R. 

muvaffak olmak. 

!erine ve muallim mektebi bulunm;yan yerlerde orta mektep müdür· \" 

!tiklerine müracaat etmelidirler. Ttitün inhisarı UIDlJIDI miidiifl~ 
Yapılacak ınüsabaka imtih n'arının tarihi lkl Ağustos eumartesi 

ve 4 Ağustos pazartesi günleridir. imtihanlar muallim ınektepledndo g"' Ünden: 
bulunmıyan y.rlerde orta mekteplerde tahriri olarak yapılacaktır. 

imtihan sualleri Gazi Mualllm mektebi müdürlüğünden gönderllecekılr. 70 ton Jerlı' malı ~1.,1, Gazi Muallim mektebinin meskk! kısmına ihzari kısmı bitirenler-
den başka aşağıdaki şartları haiz olanlar da kabul olunur. 

ı _ Vilcudu sa9;1am ve kusursuz olmak. idare için yerli malı olarak 70 ton çivi pazarlıkla mübAJ" 

il - Yaşı yirmi beşten fazla olmamak. edileceğinden taliplerin her gün gelip nümuneleri ve şartnafll 
3 - Liseden mezun olmak. görmeleri v~ pazarlığı lçin 14-7-930 pazartesi günli saat 10 

A) Meslek1 kı•mın Pedagoji lubeslne geçmek için ihzari kısmına da Galatada mtibayaat komisyonunda bulunmaları. 
girmezden evvel ikl sene ilk mektep muallimUğl yapmıı bulunmak --=------,,---:,------------------_/ 

::~:~~e M~:~e:~ı !~~:pş~~~~~~:ğ:o~·c~~ra~::t ~~~u.~~~~ı.~·EylOl-930 lstan~ul ~Oınrü~leri ~a~uıo~urlu~ un~ en 
ı><><><><><><><><><><><>< f) istiklal lisesi sabık muallim muavinlerinden ve Hopa güınr 

XXX:>ıC>ıC=<::ı<>ıôıôô(X. manifesto memurluğundan müstafi Hayrettin Beyin Başmüdii 

lstan~ul ~ünırOtleri nıu~afaza ınO~irli~in~en; ~iebcslne müracaan. 

Rusumaun (\) numaralı vapurunun güverte ve mal<ine tamiratı 1 G ~ t G E o E l I o E 8 E ~ E 111 
20 gi n müddetle ve kapalı zarfla mllnakısayı konulmufsa da telı.lil edilen 
fiaılar haddi itidalde görülmediğinden bu kere bir hafta müddetle aleni ı ı 1 

münakasaya vazedilmiştir. 
2 - Musaddak ıartname nushalın komisyon kltabeılnden alınacaktır. 
3 - Taliplerin pey akçelerile beraber yevmi ihale olan 14 Temmuz 

930 tarihine müsadif pazartesi gUnU saat 14 te muhafızı mUdUriyetinde 
hazır bulunmalan. 

BUYÜK 

TllllRe PlllNG~S~ 
6ncı keşide 11Temmuz1930 dadır. 

BOyOk ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca: "100.000,, liralık bir 
ınükafat ile"S0.000,,"40000,, 
"25.000,, "10.000,, liralık bü-

yük ikramiyeler vardır. 
Hiç kazanmamış numaralara 
"30,, ar lira teselli milkAfatı 

verilecektir. 
Biletler : Bayilerden Temmuzun 

yedinci günü akşamına kadar 
talep edilmelidir. 

• • • 

VlNTltlT~R~ 
HER lERDE ARAJINIZ 

MuhasipvaBankacı 
Olmak istiyenlerin nazarı dikkatine 

2~ sene Osmanlı bankasında bulunan mOtehassııdan di!rl 
cıırf 

ayda bll'amcl banlı:acılılı:, Banka muhasebesi, hesabı tUC ,,r 
ve sanayi muhasebesi oıı:renmık lstlyen bey ve hanıııı 

ıı•· Veni Postane arkasında TOrklye Hanındalı:I Amclt BaP 

dershanesi mOdlrlyetlne her akşam saat 17 den 19 ' 

kadar mllracaatla programı gllrmelerl klfldlr._ım 
.... 15 temmuzda kurs açılacaktır ~ 

Mes'ul müdürü Burh;ıt'..ıi 




