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5 inci acne, it• Ui30 

~USHASI 6 KURUŞTUR 

BUG(N 
z iııcl sahifede · J 

- - - Anadolaya hanıı muaı~ 
llıııltr cldecek ? 
Konıoralyom tturiin umu .. 
mt bir toplanma yaptyor 

1 1 artbt l~frltamız: Ab4GI- f 
••mit 2- uarlel ve •on hab"rltr ,-

3 ilaca sahifede -
1 .. lflıe11ce yapan jandarma

larıa muhakeme 1 
2 - Bazı mtcmuaıarıo tentz~ 

zühJerl menolundu 

' ' ' 
4 üncU sahifede 
felek 

2 Aakerf bablıler 
J- Hikaye 

Fır kamız ekseriyette 1 

kaldıkça ... vazifemiz Bizim 
yakkuz 

sadece 
tavsiye 

dikkat, te
etmektir .. 

Serbest Cüınhuriyet . Fırlra~mın 
rnuhterem lideri diyor iri:.. e-

" Mutlaka iktidar mev~~ ıeç 
. - · E kısa bir zamanda ... ı..egız. n 

Fethi Bf. iktidar meYkii~~e :~~j 
nan Fı~k.anı~ iktı~t aı~~ın~yaaeti
siyasetını begenmıyor. . . be 
ni beğenmiyor. Vergi uıOllerını -
ğenmiyor. 

1 ·yasetini be&en-V elbaııl umum sı · b · 
. b . r proıtram. ve ycru ır 

miyor., Yem · ~ siyasi bayata atılı
Fırka ıle yem ·~derin muhalefetini 
yor. Muhter~m . 'yetle karşıla-.. k ek bır samımı 
en yu s . . . k' ilk fırsatta ve en 

ve 
C. H. Fırkası namzet

lerini tesbit etti .. 
Yeni fırka için ''doğmadan 
ölüyor,, diyenler de v~r ! 

itina 
Bir cevabın 

tahlil ve izahı 
Dün Serbest Cüınhuriyet Fır

kası umumt kıttipliğinden bir mek 
tup aldık. Bu mektubu ayn~n der
cetmekte mahzur görmuyoruz. 
deniyor lıi: 

Eski borçlar 
Sakıt hükumet 
zamanına aft 

borçlar verflecek 

ilk taksit .. 

Yunanlılar 440 bl 
lirayı verdiler dık. o.nun ıç:;;,~: i~tidar mevkiine 

kısa bır zam .. .t ve arzuları
geçmesi hususunda u:.:.sen böyle bir 
nı çok tabii buluruz. ş olsalar-

ümit ve arzuda buı~nm.a~"daha iyi Bir kısım softa ve müstehase adam-dı "Ben memleket ışle~ . bir 

yürütebil;rim ·~,~c;a~~,~r~;; ~u- lar mevdanda gör.ülüyor .. Bunlar 

'"Cümhuriyet Halk Fırk~sın
dan buı:üne kadar tek bir kışı bı
le Ürkmüı olmadıjiına dair dtln
kü gazetelerdtn birinde veriler 

Maliye Vekfileti eski borçlar 
hakkında Defterdarlıklara şu 
mühim tebligatta bulunmuştur. 

ilk taksit olan 6'.!, )CO isterlin 
komis)ron emrine gelmiştir. manası o maz . k . d mev kiıne • ? 

h•kkakk ki . F·~~ !!~~.~ ::veı B. r.:· meydanı boş mu zannediyorlar geçme ıçın . . ka nnıası la-
Meclisinde ekserıyetı .. zbaili. or Şe-L.'r Meclisi intihabatı etra-- · . d ÇOk ıyı Y • UJ 
zımgelecegıCn~ eh . et Fırkası lideri fmdaki faaliyetler devam etmek 

Serbest um urıy 'k • .. h . . 
1 d .. ·· nmez ki akalliyette ı "" tedir Evvelki gun şe nınıze 

elbet e uşu ·· kündilr · k ki 'b' de bu. kıirnetc geçmek mum d 1' gelen Halk Frr ası tı ı umu-., kb1hnenoan 
Bugün mütear~ e a s ediyoruz? misi Saffet Bey doğru fırkaya 

bu hakikatl~rel nıçı~•~rın:den bir fık- gelmiş ve akşam üzeri fırka 
Gazctemızı e ın s . . . . p 

k gazeteleri ve erkanı tara- müfettlşı Hakkı Şması aşanın 
ranın arşı . 1 u~ratılına" · · kil b' · · ıla lından yanlış tcfsır ere asılaız be- da lftiZ:S e ır ıçtiına yap -
Başvekil paşaya at!ol~nan. bulandı- rak ıntıhabat ve namzetler et
yanat ile efkarı umumıb'~e~':; mevsua rafında görüşillmüştür.Saffet B. 

l , kalkışılması -· •• "'-• rı maga · dun tekrar ı aıovaya avdet et-
ı;elmeğe 7ocb~r ;;: mutlak olanık miştir. İntihaba büyük bir iti
d ~6~. sme madı nefiıık hazırlarulmaktadır. 

beyanat hakikate muvafık değıl
dir. Ayni gazetede Tosya \C Kas 
tarnonudan memleketltri n mına 
telgraf çekildiğinin aslı ol?'adığı: 
na dair belediye reislerlnın aynı 
mealde iki tekzibi görüldü. 'Mem
leketi namına kimsenin teliraf 
vermeğe esasen hakkı olmadığın
dan bu tekziplerin mlinuı anla
l'lamamıştır. Fırkamızın prensipk 
rinin kabulüne dair oralardan 
telgraf çekilmediği ifade edilmek 
isteniliyorsa bu ifadt doğru ıltğıl · 
dit. 

459 numaralı mahsubu umu
mi kanununun altıncı maddesi-
le tayin edilen müracaat müd- •• • 

d.:1'.i zar~ınc1a kanu~un ta.rir ~t-ı Gayrlmubadillera tevzıat nasıl yapılacak 
tıgı eşkal v~ merasım daıresın- Yunan Hükumetinin yeni mü
de Sakıt HukOmet zamanınajbadele itilafnameslnt tevfikan 
ait alacakları iç!.n mürac~atta, Anadoluda emlAki buluna,ı 1e
bulunmuş ve muracaat vesik~.sı · tanbul Rumlarına, Garbi 1'rak
aldıkları halde hemasılsa du- ya Türklerine ve. gayrimübadil
yun ilmuhaberi almamış olan lerimize venn~sini taahhlit etti
ashabı istihk~ka ~ 00 ı .. num~ralı ğl 4<40 bin isteri in Yunan mi!H 
kanun~ ~~rıye~ mudde~?ce bankası va•ıtaalle İngiltere 
kemakan duyun ılmuhaben ı.ta- bankasına teslim edilmiıtir. Bu 
sına devam olunacaktır. paranın 62,.500 isterlini komle-

184,190 yona verilmittir. Mütebakiııl 
bankada ve konılayonım emrin·~B ·daha bet aene bülrfımıiftte Halk Fırkası nam.Eet listesini ik SaN•t lleg izah11t v~rlgor en d katı olarak a- mal . . M f'h 1 il' kalacağım." Bl.% e bö le bir etmıştır. aama ı eve ce 'dan liste henüz kat'i' "klini al-

Jri Baıvekll Pafll Y d h L.. d' .ı.: · 'b' · · ı .. 
de edelim . t !ere böyle bir e au.;r ver ıs.ınız gı ı ıntı- rruş değildir Bununla beraber 
söz sarfetme~, ı:::~i iddia eden haplardt daima namzetlerini en İ tanb ld · gösterilecek 61 

Milliyet gazetesi Fukamıza gi
renler arasında seciyeleri fiiplıe
li kimseler bulunduğunu yazmış
tır. Serbest Cümhuriyet Frrka
ıuna kat'iyyen kabul edilmiş se
vat araaında ıeciyesi bozuk ~
se yoktur. Fırkaıru.z siyasi terbı
yeyi tekemmül ettirectk bir fır
kadır. Fazilet vo fikir sahibi •
damları proı:ramı etrafına topla
mağa karar vermıştir. Bu pren
sip haricinde hareket ttmiyecek
tir.,,. 

Yerli mallar sergisini 
bukadar adam gezdi 

de bulunmaktadır. 

Gayrimilbadillere verilecek 
olan 125 bin lira üç taksitt• ve-
rilecektir. Verilen 62,500 lira 
birinci taksiti teşkil etmektedir. 
İkinci taksiti 47,500 isterlndir. 
Bu para, Ylunan emvalinin ia
desi tamam olduktan sonra ve

şey geçmemıştir: . ı S u. ~. . .. . . 
zevattan rica edıyoruz · namzedin ısımlen bugun ıçın 

Lfıtfen mevzuubahı fıkrayı ayn~n malfundur. Namzetlerden Ü!;il 
Od sonra me11ee kd . kk' cıeşrdsinle.r. n .. an kar n efkin a m 58 ı er e tır. 

hakkındakı hüküm ve 
1 

Meclise mülhakattan göıı-iyeye bıraksınlar. ' . 
umum . . ~ de bi- terileoek beş namzet ıse henüz 

B. melııtupta üç nolııtay• te
ma& ediliyor, birinciainin ceYabı 
flldur: 

Nafıa Vekili de dün 
sergiyi ziyaret etti 

rilecektir. Biz polıtıkanrn ıu cepla bi ed"lm' d • 'ld" H Ik F 
tes t ı ış egı ır. a rr liyoru•: bul rılarm k " ği t1 iktidar mevkiinde una aamm gosterece namze er Bizde kartı fırkaya intisap e

denlerin eümhuriyetçi, li.yik •e 
hakikaten ıerbeıt dütünenlerin 
İntİNp etmesini arzu eden v~ mu .. 
ralop, ciddi bir muhalefetin vücu· 
dunu memnuniyetle karı:la) nlar-

Yerli mallar sergisi günden 
·be Üçüncü taksit 15,000 isterlln 

ll•htellt Milbadel~ h. R 

M. Hotıtlll 

mudafaası güç, zaif, bnun ~e . taa- seciye sahibi, münevver ,meın-
güne daha büyük bir rag te . 

miıle uymıyan beyanatından ıstıfade l ke • · h · d k 
ederek efkiin umumiyenin dikkatini e tinı seven, ırs peş~n e oş-

lb k balefetin kuvvetli bir mıyan, menfeat naendiş zevat-ce etme mu .. kk ı · · · k 

dir. Ve htikOmet bütün mükel- fe mecburdurlar. Ayni .zarna mazhar olmaktadır. 1 fi tl · · 'f di ·ı k 
D" 15 3o da şergiyi e aye ennı ı a e nce ven e- omisyon tarafından bu gibi! 
. u~ saat ' N f v k" cektir. Tcvziatta mübadiller, rin vergi kuyudatma da bakı Şehnmızde bulunan a ıa . e ı 

silahıdır. Muvaffak olduğu zaman bu tan mure ep o acagı ıçın aza 
si!ahtan istifade etmek kart~ fırkala; , nacaklan muhakkaktır. 
rın hakkıdır. Ancak bazı lrelimelerinı Nezihe H. meıeleıl 
İhmal ederek bazısının da. mkan&b ;:,e İlk defa kadınlara siyasi hak b k .. k .. den değiıttrere aa.ı- v ı ı .. Jı d N 'h M 
ru unu o un . bü bütün ı ~it 1 ır .. anın il ın ll:Z.11• verildiği zaman ezı e uhid 
katleri efkarı umumıyeye s d ~dil H. · H Jk F k ·· 
ba hl d östermek ciddi bir sın an n ~ anım.. dın H. a ır asına muraca-§ka r tarz a g .. k kl'f k 
politika sistemi sayılmaz. son günde ilan etmek ıtıyadın- at. edere Ş the' ıM v1~r~ a~ı ve.r- -

· k ııananlar için da olan fırka bu sefer de ayni mış ve e ır ec ısıne .. za ın-Bu sıstem onu U tt rin · · d'I k ·· F k 
kuvvet değil zaf ifade eder. ze . - tekilde hareket edece~ınd~n o tıhap e ı me uz.~re . ır a .tara~ 
de çok durulan .ve manasız ta~zda ": samana kadar namzet listes~ ü- fmdan .n8:111zet goste~l1?'1esıni n 
tismar edilmek ıstenen bu glbı poi 9«inde ufak tefek bazı tadılat ca etmışti. Halbuki bır taraf-
ka manevralarına t~rafta.~d·ol~~d~n~l..,8pilınası muhtemel olduğun- (Devamı be~inci sahifede) muhterem Fethı B. ın cı ıye "' __ 
beklemediğimiz için dostlarının .. bu 
ı-rzdaki yanlış tefsirlerini bot gorme 
d'kl . min olmak iıtiyoruı. Ha-ı erıne e t !erde 
kikat şudur: İsmet Paşa, gaze ıı':ınd 
neşredilmek üzre beyanat ge e 
değil. dostlarile müsahabe esna11ndıı 
demiş iri: 

Iran perşembeye 
cevabını veriyor 

•Halk Fırkası bir si>:aaet takip e-

denlerin tecanü•Ü sayesınde b1t11ıu. Iran Maslahatgüzarı Hariciye tün kuvvetlenecektir. 

İstikrar peyda edec~ktir. ?n~ ,, ok1°l1°JnJ'zden randevü aldı .. sonra da dahilde ve bançte bıç ki '-

bu FIJ'ka ekıeri.yette ~dıkca siya~t KAPLICA, 24 (Milliyet) -
tebeddülü üzenne ümıt beitlamıya İ !§hatgüzarı Sait Han 
<aktır " ran mas • . . 

İ t~ bu hakikat ile ortaya atılan Haııiciye Vekilinden randevü al 
riva:et arasındaki derin farlcn takdi- eh. Üçüne~ not~ hakkında 
rini okuyucularımıza bıralayor\IJ'. Bu bUldlmetinın mutaleas~ı. per- • 
hakikat karşısın~ biln>lyoruz n~aıl_ embeye Ankarada Hancıye Ve 
oluyor, azaaı adedı benu.ı bir dilz.ıne ~r e bildirecektir. 
yi bulmamış olan bir Fuka lidın en ın İ d 'hti 
kısa bir zamanda iktidar mevldlne ANKARA, 24 - ran a ı 
aeçmeyi düıünüyor ve o u~ı. kar- l&l çıktılı haberi, yapılan tek
,, Fırka. t~raftarlarınca tabii ve m.a- %iplere rağmen doğ~d~r. .. 
kul gi>l'ulüyor da, filen bir T h an HUkCimetı bır mud-
<'kseriyet Fırkasının ve dola- a r · nnda bulu-
yıılle hUkOmetln baıında bulu- det evvel hudut cıva • 
nan İsmet Paşanın gelecek in~ihaba~- nan aşiretlere si~~h dagitmif, 
ta gene ekseriyeti. elde ~tmea.ı ilmi- son zamanlarda ıse bu silahlan 
dinden babaetmeaı gayrı. tab!f telAk- . imale istemiş, bu hareket' 
iri ediliyor? Mantık ve ınsafın bu ı 1gen. a hep olmuştur. 
mevzuda hiç bir ytri yok. ııe tayana se 

Siirt meb'11ıu ·Atiretler ile hükOmet askeri 
MAHMu'r anuıında muhtelif mahallerde 

------- mösademeler devam etmekte- -
Ankara - letanbul dlr. 

ANKARA, 24 - Ankara - latan- S 1 haberlere aare iıı-
bul toeeıinin iot!lqaf ameliyesi Mfl- on ge ~ . • 
aca münakasaya konmuıtur. yan tevesııil etmiştir. 

Mektepliler 1 

~alt Han ı 
hareket etti. Bu&ün Hariciye Valıili-
mlzle vukubulan mUlilıatı baklanda 
ketumiyet muhafaza ed!lmektedU. 

Hıyaneti hazırlanan 

milsabskası 

68 inci hafta baş]adı 

İsfahan ve Şiraz tarafların
da da memnun;yetııizlik al§met 
leri görillmeğe başlanmıştır. Ma 
amaEih Tahran Hükmetinin bu 
hareketi bastıracağı ümit edil- -
mektedir. 

bir çete tutuldu 1 
Adana, 24 - Zabıta son hidiae' 

ile altkadar Zara Mehmet ve Kürt 1 
Yuıuf isminde iki kifiyi yakaladı. 

68 inci haltı baflamıştır • YALOVA. 24 - İsmet Pş. 
Gazetemizde çıkan lıalıerler dişlerinin tedavisine devam. et-
den eıı mUhlmmlnl seçip c:ıı· mek üzere yarın İstanbula gıde-
ınartesl akşmına kadar cıU· cektir. 
•abaka memurlui'una ıönde· h ·· 
rıaıı. Netlcelır pazar ıanu İran masla atguzarı 

dıuıız. Eter hakikat ta hiniyat 
ve arzumuza tevafuk ediyor• aö .. 
ylenecek &Öz yoktur. Araya girer 
gibi görülenlerin de mana ve ma
hiyeti kalmaz. Biz muhterem F et-
hi B. in göz önünde bulundurmak 
iıtedltimiz enditeyi hatta bizden 
daha haaıas bir afika ve teyakkuz 
la dikkat nazarlarının önünde bu
lunduracaklarından eu.ıen fÜphe 
edenlerden defiliz. Ancak bütün 
teşkilltm ilk hademesinden en 
yükselıı mevkiine kadar bütün saf
larını da bir gozün bazı hall..-de 
kavnyamıyacalrndan emin olan· 
lardan.ız. Onun içindir ki: 

- dikkat itina, teyakkuz! de
mekte hak~ız vardır. Yandaki 
ıiltunda kaydettiğimiz gibi Beya-
21t aoftalannın takiden "ilmiye" 
ıırufına menıup bir meb'uıu çevi 
rip: 

_ itte fırsat .. lıte zam.an ... 
demeleri de bo huıuıtalci haıaa
ıiyetimizi tahrik edebilen arniller
d .. biridir. 

2 inci noktaya ı:elince: Cüm
huriyeı Halk flJ'kası içinden ve 
mahalai tetlııllittaıı, kafile kafile 
yeni .Pırkaya iltihaklar oluyor. 
diyen afızlara kartı: 

- Teıkilatımız yerinde ve sağ
lamdır. Arkada9lamnız fuur ve 
ır.u-.t1arile bize be.flanmı9lardrr. 
ıiunun iç.in bir kııım meb'uılar 
haricinde J..ır9ıya seçen belli bat
h lıılmae yoktur. 

Diyen aJU da hak vermek halc
flllNlık olın. Hakikat ta bu delil 
mi? .. 

3 Uncll mesele: Hepıinden par. 
lalııbr. lCIU'fl taraflı olduklarını 
aöyliyen gueteler duvar ilanları
na benzettikleri birinci salbfele
rfnde: 

- Kaıtaınoni, Çan.ı-ırı, Srvu, 
To.,.a. .. v. a. Şehirleri d., iltihak 
ettiler) diye adeta memlekette ih
tilil varınıı man:uırau verenlere 
klU'tı demi9lz ki: 

- l ıimleri yazılan tehirleri., 
belediye reiıleri bu haberltri tek
zip ebneie batladıllU'. 

ti Recep Bey ziyaret e~ş ~e 
paviyonlan ayrı ayn gcznuştır. 
Recep Bey serginin bil~assa na 
fiaya ait olan kısımlanle fazla 
meşgul olmuştur. 

Recep Bey sergide bir saat 
kadar kaldıktan sonra gösteri
len muvaffakıyetten dolayı ser
gi tertip heyeti.ni ve. komi~er 
Nazmi Nuri Beyı tebnk etmıır 
tir. 

Dün gece ~rg1de Cümhuriyet 
gençler mahfili tıırafmdan 
temsil verilmistlr. 

Yerli mallar sergisini dün 
13500 kişi ziyaret etmiştir. Ser 
giyi on iki gün zarfında 184,190 
kişi ziyaret etmiştir. 

Bugiin Romen seyyahlan 
sergiyi müçtemian gezecekler
dir. 

Janrlarına .. 
Kazım Pş. idareye yeni 
bir istikamet verecek .. 

hakkı milkiyetlerini ispat tme caktır. 

KeslkbafJ t'/nagt>fi/e maznun v~ mahktim olanlar 
mahkeme hozurund11 •• 

Kesikbaş muhakemesi bitti -
Ka.z~~n~~a~dj:.::;:;:r,~:'zı~u~:a~~a~ı Katilin arkadaşı 8 seneye mahktlm 
çin ehemmiyetli oldu, diX.er ikisi beraet etti. bir program hazır l; 

lamıttır. Bugiin< Osmaniye köyünde Ömer A- meri Küçük Ömerin öldürdilgü 
kadar oldutu gibi ğa isminde biri, başı kesilmiş nü ve Şabanla Ahmedin göz 
jandarmamn köyle· olarak bulunmuş ve katili Kü- cülük ettiklerini söylediğini hi-ri dolaşarak tebli-
ğat yapmaoı, bir çük Ömerle diğer üç arkadaşı kaye etti. 
adliye mübafirinin Sinan ve Ahmet yakalanmıştı. Diğer şahit dahiliye doktoru 
vazifesini ifa etmiş Ömer, hapisaneye girdikten İrfan B,. maktul Ömer Ağarur 
gibi sakim bir fi- birkaç gün sonra öldü. Katile evvelce başına vurulmak sureti · 
;,~!c:~~!'::'d!.~~ı yardım eden Sinan, Şaban ve le öldürüldüğünü, kafasının 
sadece emniyet ve Ahmedin muhakemelerine bir sonradan kesildiğini söyledi. 
asayiş işlerile m<ş müddettenberi devam ediliyor Şahitlerden Milddeiumumi Ra-
ğul ol~caktır. du. Diğer taraftan katil Kü- - gıp B. de kesikbaş cinayeti ta~ 

Dıeer tab~·ı~tadn çük Öıner, jandarmalar tara- kikatını idare ve katille arksda• Anadolu da ı ın c f d 1 · k · l • • 
sta nakliyatında ın an yapı an. ı~ .en~e ~etıce- - arını ıstıcvap ettiğini, Şabanın ı::'rmızı bayraklı pos,d k.ın}'on araba· sinde vefat ettığı ıddıa.sıle mer- evvelce herşeyi itiraf ettiğini 

sının üzerin~e görülen mavzer~i jan- kumun sağlığında vaki olan şl- cinayet faillerinin hu !fllretlr 
darma neferı bundan sonra hakıld va- kliyeti üzeine tahkikat yapılmış meydana çıkarılrlığmı Küçük t 
zifcainin biışında bulunacaktır. • d K"' Hü "n] • ' Ve iki üç Belediye reiıini• de 

teblp telpafrnı naırebniıiz. 

Filhakika bir belediye reiaininı 

Hudutlarımız üzerinde tesisi ta- ve ıan anna Urt seyı e mere Jandarma tarafından da-
aavvur edilen ıı:ümrük muhafaza nok- Hasan Pehlivan isminde iki şa- yak atıldığı, iddiasının doğru oı 
talarının timdllik jandarma ile alika hıs tahtı tevkife alınarak Afır madığmr anlattı. • 

- Böyle ıey yok.. 
demeıi biltiln bir tehir halkının 
ayni ,.y; IÖyl•Y-tine deWet 
.tın.. f'alııat bir belıcliye r.iıinin 
de o tchrin an ziyade talihiyet aa-
hibi olanlardan biri oldufunu ı... 
bul etmek laıım> dıfil midir? Hat
ta bugün de ayni tekilde iki hl
sral daha -r..terselıı kabahat mı 

(Devamı ikiııci SBhifede) 

sı olmıyac:a~! bunlar ayn bir tetkilit cezaya tevdi edilmişti. Dtin her Daha bir iki şahit dinlenll. 
halinde vuı e ıörtceklerdır. iki davaya da devam edildi. dikten sonra muhakeme safaha 

Şahitler dinlendi Hacı K§-. tı hitam bulmuştu. 
ltalyan gemisi mil B. Katil Küçük ·Ömerin ha- Müddeiumumi iddianamesin 

Dtfredllecekllr. ı KAPLICA, 24 (Milliyet) - İran 
- ------- 1 nıulihatıı:üzan Sait Han lstanbula 

Bunlar bir çett yapıp ite ba'1a
mak üzereyken zabıtanın teyakuzu 
sayesinde yakalanmıtlardır. Kürt Yu 
sufun şehir ve köydeki tvlerinde ya
pılan tabarriyatta mavzorler, cepha
ne, otuz kadar sabıpsiz nüfus teıke
resi bazı evrak, mektuplar bulundu. 
Hüviyeti me~hul dokuz Kürt te Bİ· 

lahlarile yakalanarak şthre gttirildi-ı 
ler. Tahkikat devanı ediv<>• 1-------------

Bir iki gtindür limanımızda pisane hastanesine geldiği za- serdeder~k ?1aznunlard~ Sina 
bulunan İtalyan bahri')le mekte man jandarmalar tarafından iş n_ın 4.4~ ıncı maddeye gore tec 
bi talebeleri, dün d şehrin muh-. kenceye maruz kaldığım kendi- z_ıyesı_nı'.. vak' ada gözcülük et· 
telif yerlerini, abidelerini geıı- - sine naklettiğini anlattı . Bakır- tı.klen soylencn ~aba~ ve Ahm 
mitlerdir. Dün, vlll Muhiddin köy hilkOmet doktoru Saim B., ~ın de harcketleı;. '!"'bıt olmad~ 
B., gemide İtalyan krralınm ye- maznunlardan Sinanın cinayeti ı gından beraetlennı talep ettı. 
ğenini zivıııret etmiıtiı'. itiraf ettiiini v• bu arıııda Ö- - (Lütfen sahife\ i cll!virinu) 



Sulta~amit! _ 
L Talısin Paşanın HalıI:atı .. M 

No: 15 (TarcUma va iktibas 
hakkı mahfuzdur.) 

Ermeni patırdısı Sultanı 
talaş~ düşürüyor! .. 

MILLJYET PAZARTr<:Sl 25 AOUSTOS 930 

L~hlstanda 

Buhran! 
Bu sefer de mi 

uzayacak? 

1 

Yunan/standa 

M. v ·enizelos 
geliyor .. 

Bu sey abat tehir 
edilmlyecek ve 
tam zamanında 
yapılacaktır .. 

Lehistanda gene bir kabine 
bııhwını çıktığı gelen haberler
den anlaşılıyor. Lehistanda 
hükUınet buhranı sık sık vukua 
gelen hadiselerdendir. Onun i
çin şimdi kabinenin istifasını ATİNA, 23 - M. Venizelos 
vermiş olması tabii karşılanabi- ve Mihalokopulos Ankara se
lirse de buhranın hemen izale e- yahatlerini muhakak icra ede-

Adliye Vekili M. Esat B. Kayserıd 
mühim bir· nutuk söyledi ... 

Inkıl~p yürüyor, hem de hakikatleri ortaya koyarak yürüvor .. 

M. Esat B. diyor ki: "Halk Fırkasının bir can borcu müstesna 
olarak Allaha bile verecek hesabı yoktur! ,, Boınba ataı1lara karşı odun .. ve 

sefirleri susturan bir manzara .. • ceklerdir. KAYSERİ, 23 A.A. - Adliye yeai bütün teşkilat noksanına rağmen nmlara, fırtınalara, bulutlara gö 
dileceğini gösteren bir alamet Vekili Mahmut Eaat Bey tarafından en sliratli adliyelerinden biridir. Bu- gerip tahammül etmek J;i.zımdrr. 1 
yoktur. Kabineyi teşkil vazi- Müzakerat bitı.te de bitmese dün lisede verilen :ıiyafette Vekil B. nu mukayeseli resmi veıikalarla ia- 1 resim da hükumet ıe böyle sari' 

Cemalettin Efendi ara sıra ~ fesi Mareşal Pilsudeski'ye tevdi de muayyen tarihte Ankara ya ağırceza mahkemesi aza1IDdan Fuat bat edecek kadar kuvvetliyiz. Türk 1 serttir. Onun bütün rsttraplarrn• o 
zatı rtahaneye taktim ettiği ari edilmiştir. Fakat Mareşal.'in ne hareket edeceklerdir. Beyin hitabesindeki "Ergenekondan adliyesi en çok tefti9e tabi olan bir da maruz kalınan bütün hücuın . 
zada mahdumu Beyefendinin suretle cevap vereceğini bilmi- İ kurtulmanrn remzi kalan Bozkurt teıkilattır. Yalnız Türkiyede değil / yalruz bir l"Y için tahammül edı. 
Avnıpt seyahatine müsaade AT NA, 23 - Türk - Yunan kapitüHisyonlardan kurtulnıanm ni- dünyanın hiç bir yerinde idare ınua- Türk milletinin melk6re dilekler 

rulm · · h d d" yoruz. ticaret mukavelenamesinin tan- aonesi oldu" cümleıine mukabcleten melltt bukadar tefti•e tabi bir mües- ' yerine keti"rmek 1·~1·n, her ne .,,.ha"' • buy asını ıstır am e er ı . t aha h k ki L h · .- • • ..-
C Ef di "bi · · · r z acet yo tur e ıs- zimi için teşekkül eden hususi atideki nutku söylemiıtir: sese yoktur denilse mübalağa edilmi§ 1 olursa olsun bunlan yerine koyrr' 

emalettin en . gı mızacı j tanda Mareşal Pilsudeski'nin komisyon gelecek cumartesi Muhterem meslekdaşlarım; olmaz. Türk hakiminin iatikliline ge- 1 için. 
hümayunu bilen ve memurların ı büyük bir nüfuzu vardır. Le- Ankara ya hareket edecektir.Ko . Cümlenize teyekkürlerimi. arzede- li~ce_ b~ huıuıta en küçü_k_ bi~. tered- ı Aziz misafirlerim ; inkılap yiı 
~ e bilhassa mensubinin Avrupa. • .. histanın istiklal mücadelesinde l rım. Güzide huzurun uzla naçız sofra- dudu dınlemeğe tahammulümw: yok- yor hem de hakikatlan ortaya ko. 
ya seyahatleri hoş görülmedi- 1 büyu"" k bir rol aynamış olan Pil misyona sabık stanbul muhte- mı ıereflendirdiniz iki gündenberi tur. Dünyanın e_n _hür en müstakim , rak yürüyor. Türk milleti bütün b·. 
ğine yakından vakıf olan bir za lit mübadele komisyonu reisi Kayseri Adliycııi ve barosu namına adamı Türk Mkimıdır. Bu yalnız ka- tarı ayakta bekliyor ve görüyor. cu 

. ~·· sudeski bu nüfuzu senelerdenbe M. Diyamandapulos riyaset ede dinlediülm gu .. zel sözlerden sonra bil- nunlarımızla müeyyet d_ eğildir. Ka· J huriyet Halk Fırkasının bı· r can . tın nMtl olup ta "marazıi .... ıye f d" ş· d" b" " 1 
ri muha aza e ıyor. ım ı ır cektir. mem ki bende ne söyliye_ b. ilirim. n~a~rmız_ o~asaydı bıle .. Türk hi- cu möııteına olmak üne Allaha bı muvafık olmayan., bu ınüraca- h k d l H k ·ı b 1 r 1 ki h d d h hükUınet bu ram çı ınca ev et a kıı_nda gö~terı en u ı tı ~~ a~ ~ının . ur . ~c an!na mu_ a de. e~ i vere~ek hesabı yok. Yalnız Türk 

atlara cesaret ettiğine hayret reisi kabinenin teşkilini kendisi- Ankarada müzakere edilecek teşekkürden bile korkuyorum. Çunkü degmezdi. Sızı temın ederım ki ıstık Jetinin hesaplan vardır. Ben cüınb 
ederdim. Sonradan anladığrma ne tevdi etmeğe karar vermiş- olan ticaret mukavelenamesi teşekkür etsem bütün bu yüksek ilti- lil sahasında Türk hakimi dünyanın ı riyet Halk Fırkasının bir azası sıf 
göre buıılar mahdum B«ıyefen- hakkında iki hükUınetin noktai fatları benimseıni§ olacağını. Müsaa- hiçbir medeni milleti lıikiminden ge-; tile yeni mulıalefe t Frrkaamın ıneY 
dinin filhakika seyahati için de tir. Neticeyi yakında haber ala- nazarı arasında fevkalade bir de ederseniz bu hissiyata yine şük- ri değildir. Şimdi müsaade buyurulur na çıkmasını şundan dolayı sevi • 

cağız. ranlarımı takdim edeyim. Şu şartla sa Cümhuriyet Halk Frrkasmın bir 1 karşıla yorum ki zaman zaınaı: v 
ğil, sebebi iltifat olsun için ya- Lehistanda bir çok fırka var, mübayenet yoktur. ki bütün bunlara liyakat kesbetmit vatandaş azası aıfatile bazı müUiha- limiz h~saplan bu fırka oiıa oloa 
pdırmış · • • Bu fırkalar arasındaki ihtilaf yü Tahsil meselesi adam srfatile değil beni sevenlerin zalarırru söyliyeyim. Cümhuriyet verdirmeğe vesile olacaktır. !şte 

* * * zünden ekseriya yeni bir kabine sevgilerinin tecellisi diye. Kayserinin Halk Fırkası benim anlayışrma göre kadar, Hülrfunctte bulunan bir FJt 
Sultan He.midin bazı zevata ATİNA, 23 (A. A.) _ Ka- muhterem Adliye heyeti namına aza kuru bir hükftmet sevdasile reaikarda 1 için sık sık hesap vermekte:ı 

nin teşkili hayli zaman uzar. . d Fuat Beyin hassas, kavrayıJlı müta- bulunmuyor. Türk milletinin hakiki 1 büyük saadet ve kuvv<t tasa.,... 
verdiği huausi maaşlar devlet VARŞOVA, 23 (A. A. ) - bıne • Ü~ ak:ıam ~oplanarak Yu lealarmdan çok mütehasıis oldum. dileklerini yerine koymak için hük\1- ' demiyorum." 
maaıı g'.ibi mukannen ve mun- Başvekil M.Klave kabinenin is- n'.'11 tabııy_e~nd.ekı . _çocuI?arın Hitabeyi türk adliyeciliği hesabına mette bulunuyor. Resik!ra ıuaktan j NEV!iEHİR 24 A.A. _ Alflll' 
tazam bir şoydi. Hünkar bu su- AbdOlhamidln yaverlerinden tifa'sını v,.rmiş ve Reisicümhur dini ve mılh hıslenru temız o- fahrile, lezzetle dinledim, Aza Bey bakanlar on~ çok tatlı görürler oraya ya, Tokta, Srva~. Kayseri adliye tef 
retle bıtyük devlet adamlarını en sadılı: ben desi larak muhafaza edelıj.lmelerini bana Boakurt-Lutüs etrafında Lahe- v~r.'."ak :.çl'..' ıhtiraslara _kap:tırlar. Re-

1 
kilitt ve hapisanelerile icra daıreleıl 

kendi ihsanına muhac ederek Kenan P~. ve ana lisana merbutiyetlerini yde türk hulrukçularile Fransız hu- sikarı huku'?e.t tıpkı şımdı uzaktan ni teftiş eden adliye Vekili Mahıııııt 
oıdarm merbutiyet ve sedakat- Sait Paşa Babıaliye gitmek- temin için ecnebi lisanlarla ted- kukçulan araamda cereyan eden ilim kar~ _tep~lennı zevkle seyrettiffmü &at Bey dün akşam saat 4 te tnceP 

ten korkmağa başladı. Canını düellosunu hatırlatmak nezaketinde Ercışın zırveleri~e benzer ve oraya 1 Orgüp yolu ile Nevıehire vilsıl ol-
lerini temin edeceğine kani idi. ve malını pek seven Sait Paşa risatta bulunan ecnebi ilk mek- bulundular. Ben _de '?üsaade?.iz!.e bir h~~kes çr_kma~ :•ter. Fakat çıkanlar 1 muıtur. Hemen teftişata başlıyan 'I• 
Meşihat dairesinde Şeyhülislam teplere gitmelerini meneden ka şey hatırlatmak ısterım. Bugunun ve b~~ı~!er kı Ercııın uzaklardan güzel 

1 
lriJ Bey yollarda ve şehirlerde !talk"' bir gün bana Ermenilerin kendi h k k g b ı ti 1 a lıktan başka Fetva emini ve nun Hlyi asını tasvip etmiştir. yarınrn tür huku çuluğu Bozkurt orunen u u u tepe erinde durabil- tezahuratt ile karşılanmı,tır Vekil"" 

Rumeli ve Anadolu Kadıasken sine de suikast etmeleri ihtima Bu karar en ziyade Yunaniatan Lutüs davasına daha çok yüksek eş- mek ve alemi görebilmek için ytldı- bugün Aksaraya hareket e~ştir. 
Efendilerin hueusi maaş alına- li mevcut olduğunu söyliyerek da adetleri pek çok olan Fransız ~r rara~cak kadar kuvvetlidir. Türk H d . B y l d k 
lan bu ze\'atm nnva ile alaka- B_abıfiliye gidip gellr~en Mabe- mekteplerine tesir edecektir. za~ei:ı~:·ı:-.e.~:!~~~u~~~uz~r~ Yat~ 3ffi l • a O Va 3J} ÇO ffi emn U:f1 
lan endiouinden mlitevelliıt idi yın çavuşlarından bır kaçınm bir yarmın tevali edecek mukadder YALOVA 24 (M"ll" ) · . .. ~ 
Müsteşar Efendi de Mephat da ~bası ya?-~da bulunma~a. B d i 1 muvaffakiyetleri önünde Lutüs hu- v· . . . . 1 ıyet - hiçbınnde bu kadar şifalı su o 
iresinde olup bitenleri. muntaza ~usaa~e ıstıhsal_ etm_eklıgımı 0 fUm C nayet kuk tarihinin herhangi bir vakıasın- ıya~ se~~ Hmdı B:. Ankara- madığıru, günlük tedavi bile es· 
me.n ve sadtkane haber vennek nca.ettı. ~-eyfiyetı Padışaha ar~ Geçen sene Bodrumun Yahşi dan fazla mani ifade etmiyecektir. dan dört guıı sonra doneoektir. ki romatizmasında şayani haY" 
hU:metine mukabil husuaf ma- rettım. Musaade buyruldu Maı köyünde Hacı Hasan ve karisi- B~~kurtu ka.~~anların e.?. büyük di- Yalovada 15 gü.n tedavide kala ret bir tesir yaptığını,tedavi içİl' 
aş alırlardı. yet çavuşlarının a~iri olan ser- legı onu.?la o~nmek degil bu !3krn ~~~ı, burayı ılk defa gördü- Avrupa kaplıcalannda beyhııd• 

Yaver Paşaya teblıgat yaptım. le Bekir çavuş ve kansını vahşi yarını gormektir. Oı:ılar buna. :nan'.- gunu, Avrupa kaplıcalarının para sarfedildiği . .. 
1 

di 
HuslHli mali§ alası vükela şwı · k 1 • yorlar. Şunu da kayıt etmeliyım ki • nı soy e . 

Sait Paşanın muhafazasına ta- Mareşal Ptı !!askı yane pır surette at eden Bekir adı Bozkurt olan bir dava esasen kay- T k .. h. . . 
• !ardı : Sednazam, Serasker, 

Bahriye Nazın Hasan Paşa, bi 
rinci vo ikinci fırka kumandan
lan, Hassa müfiri Rauf Paşa, 
Hariciye Nazrrı Tevfik Pap ... 
V oliaht Reıat Efendiiıin de hu 

yin olunan çavuşlardan birini yeni kabineyi teşkile Mareşal ve arkadaşlarının muhakemesi bedilemezdi. A~a. ve_ .avuka~ Beyler~ ra tor Sa ıplertn e İ3ZJTI IIlaİ 
ak4 am geç vakit celbederek ma · yapılmıştı. Bu muhakemede buyurdu)tlan gıbı Cumhurıyet ad'1-

,,. Pilsudski'yi memur etmiştır. ANKARA 2 (T l f ı 
lfunat sordum. Bu çavuş şu iza- M. Klave istifanamesinde ahva- Bekir idama, İsmail çavuş 20 yeai maşeri medeniyetin en mUtekli- , 4 e c onla) - ' bet dahilinde muayyen kn>ll11 a· 
hatı verdi: mil .zehniyet ve har~m~ ıfadesi ol~ Ba§vekalet müsteşarı Kemal B. n tenzil edilerek mütebaki k!S' 

1i sıhhiyesini ileri sürmektedir. sene a.ğır hapse ve diğerleri 15 yenı kanunlarla yenı ruzamla la ldi Ö "l de İ ı. 
- Ser yaver Paşa Sadrıaza- . .. .. • r • yenı ge · g e n sonra ktnıat nu tazminat !arak · ıete"' 

b d B b 'li Maresal pazartesı gunu ce- er seneye mahkfim olmuşlardır. esaslarla mücehhezdir. Bunlan hazır Vekil"n· · t tti" tı~ . B 0 verı _; 
mm ara ası yarım a a ıa ye - . 1ı ı k ti" "di T .. k ·ıı ı ı zıyare e . ı<usat tır undan sonra ag" ır Yilll Vap Vereccktır Gazetelere vu yan arın anaa şu ı : ur mı c- V k"' . .. . . · ıusi maaşı: vardı. Mabeyinci gidip gelmekliğimizi ve muha- · . : Temyiz ahkemesince kararın tinin muasır medeni ihtiyaçları han- . e a_letı traktor. sahıplenne tev traktörleri almak isti yen ırak· 

Beylerden bazıları ve daha bir fazasma dikkat etmekliğimizi ku ~~lan. ~~ya~~~II'd'ia k~bı~eyı İsmaile ait kısinı tasdik edilmiş beli, haneli, malild, şafii ve daha bil- zı edılecek tazmınatm şeklini tör sahipleri alacaklan tazrniııa· 
çok kimseler hususi maaş alır- tebliğ etmişti. Arkadaşlarla bir ' te~ ı ettı~ı fta ı~ e t:. ~ .. na diğerlerine ait hüküm bazı es- - hıem b~r sü~ imamların kavli ".e ~ç- tesbit etti. Tesbit edilen bu u- tı Ziraat Bankasına terketrJ1e~ 
lardı. Bu maaşların miktarı lilcte Sait Paşanın konağına git zı ~ı. mu a aza e ecegını soy- baptan dolayı nakzedilıniştl.A- tlhif dadı ile yıgılmış kalını~ d~satır ile sule nazaran bir sene evvel alın- ve yeni traktör fiatinde faÔ' 

1 uhtel . ...._ R t Ef _,,_,_ B" h lemıstır a e olunamazdı. Medenı Turk ırkı- b" t kt"" .. d b" . 
m ıııu.-. eşa enuun.u tik. Araba hazır idi. ız de a- · · hiren cereyan eden muhakeme na med , ih · ti · h ul '. mış ır ra orun on a ın ten mevcut ise fark miktarını ban· 

d b. li "' enı z ruyc erın ma s u o- • , • .. . • _ 
maaşı ay a ın ra idi, bilaha- zırlandık. Derken Sait Paşa ko T d 1 b d sonunda Bekire ait kısmı için lan yüksek kanunlar, yüksek usuller zıl edilerek diger kısmı ıkı sene kaya borçlanmak suretile aıtıf 
re bin beş yüz liraya çıkarıldı. naktan çıktı, bir kira arabası ge aş e en mem aın a eski kararda israr edilmiştir. Be- !Szrmdır. Çünkü yüksek ve asil ırkı- evvel almanın iki !lelleliği, ve da yağ traktörü tedarik edebiJece~ 
Sadnbaın ve Şoyhislamın rna- tirtti, kendisi bu arabaya bindi. Alemdağında Taşdelen suyu kirin muhakemesi tehir edilmiş mızın ihtiyaçları ancak yüksek ted- ha evvel alınanların keza bu nis tir. 
a.şları biner lira idi. Hariciye Bize boş arabanın etrafında ve damacanalara aktarma suretile birlerle temin olunabilirdi. Bu eaer- ----------
Nazın Tevfik Paşa üç yüz lira kira arabasının peşi sıra gel- ı doldurulmakta idi. Haber aldı- tir. ler etrafında.çalışanlar onların muvaf Maarif Vekilinin Ziraat talebesinin stajı 
!ll dı B ma ~ı b" · · kl'ğ" · 1 d" B b •1. E k f "d . Üfü'rilkçu'· fakiyetle tatbik ve lıazmolunacağına b ır . u a.,.ar aym ınncı me t ımizı söy e ı. a ıa ıye ğımıza göre v a ı aresı su a- kanaat sahibi idiler. İşlerini bilerek eyanatı ANKARA, 24 (Telefonla). 
günü birer zarf içinde olduğu bu suretle geldik. rabalarının membaa yaklaşma- Feke kazasında muallim Tevfik ve inanarak yaptılar. Çünkü belli z· 
h·ld doğrud d - H "" KAPLICA 24 (Milliyet) M F ıraat Enstitüsüne gı· recek t:ı'. '"' e an ogruya un- Bir devlet adamında vehmin malarmı muvafık görerek bunun Efendi Kayseride üfürükçülük ve nüs başli iki büyük varlığa güveniyorlar- Vekili Cemal Hüsnü B. dedi iri: 0~ ~a.·_ r tara. fmdan gönderilir.. Ap- bu derecesi ma:ı;ur görülemez. ı"çı"n membaın etrafında bazı 1·n- hacılık yaparken yakalanmı,. Adliye dr. Birincisi Türk Milletinin yüksek d . C lebeler, Gazi Ormançiftliği 111~ 

k b ·ı te rısat müdürü evat B. kadroyu , 
lul~t. bunların. teslım ve Vakıa muhafazai nefse riayet şaata karar vermiştir. ye tevdi edilmiştir. a 1 iyetine ikincisi onunhakimlerinin getirdi; henüz tetkikata vakit bula- eıısesesinde sitaj göreceklerdıf·. 
tesellümü muaınelesıne pek e- 1§.zımdır, ancak halkın telaş ve ve hukukçularının yüksek liyakatle nı.adıın. Maamafih mühim tebeddül Bu talebe için çiftlikte bit tıı 

- - - kavrayışlarına . Bugün hadiseler on- -
' "lernmiyet verirdi. heyecan içinde yaşadığı günler s • d 1 K •• ti !arın bunda aldanmadıklarını canlı yoktur. Bu ,..ne İstanbulda yeni bir na yapılmaktadır. 

* * * de herkese nümunei metanet ve u rı ye e ça iŞ an ur er vakıalarla teıbit edip yürüyor. Banu lise acacatız; belki bu, Aksaray Va!- I 

Sait Paşanın bu sadareti za- cesaret olması lazım gelen bir yalnız yarın değil ağyarın da hararet de mektebidir. Hiç bir çocuk mektep İncırlerimiz vaputa 
nanında Ermeni vak'ası zuhur Sadrıazamın böyle korkaklık ne yapmak ı•stı•yorlar? le kabul ettiğini görüyoruz. Yeni e- ait: lralmlyaı:aktrr." ytikletildi 

g östermesi ve gülünç tedbirle- - sasları hazırlıyanların beklediği en 
!tmişti. Ermeni komitalarının büyük mu .. k0 fet bu esasların no'--n- tz•••R "il< İli" t ··ı t · h lktak" h • .. _ . nu , 24 A.A. - Bugün ı _. "lariçte v~ bilhassa Cenevre ve re evessu _e ınesı a ı e- lan inkılabın yeni nesilleri tarafın- Yu""zu'"cu·· kadının ikin• cı· •· 

Yecanın Çogalmasına Sebep Ola d cır mahsulümüz vapur düdükler• ,. Londrada toplanan rüesası Tür . . . . : C } \ d l K " S • dan ortaya konularak Türk millet!- .. 
ciye dahilindeki ihtilalcilerinı bılirdı, bu da fena .. bır_hareket_tı. e a et ~ a ın 1 ran urıye en nin hudutaıu sahasına daha uygun muvaffakiyeti hallan samimi tezaburatı arastll re 

Vuk bul 1 P d f k h hald d Liverpol ve Amen"kaya gı"tmek öl ·üvelver ve hançerlerle teslih u an _sua uzer_ıne a ı.ş. a { l d ve a at er eve aiına daha ileri Ç 
h 1- A d l ı"rat• etmı'ş er I·r asarı yarattıu ·· k ta k ANAKKALE, 24 Milliyet - Rotanda ve tn.nıı·· bandrralr iki ,,r :tmişlerdi. İhtilal rüesası Türk a arzı ma umat ettım. p u - ıuannı gorme o ca tır. . . ..- _ 
ham"t b m tt" Bir hakkın tezaburunda avukatrn ro- Mıs Mersedes Oleıtze bugün A- pura yükl~tilmi~tir. 

topraklarında patlatacakları is- 1 unu ene L G h be ı s 1 k • · d kaim t K d" · · !ünü hakimin · · '--dar Ancak Ermeni ihtilali Sait elen a r ere göre urye- an lÇU?- e ış ır. en ısını ' . ':'Yaaeti aa mühim m~dolu sahilinde Halilpaşa çift- ~ 
yanı haklı ve Enneni milletini Paşayı o kadar korkutmuştu ki den hudut haricine atıl.an Siı_·rcy kurtaran polislerin nezaret ve bulurumka. Btlu ıtibarlal ba_rolara m~n- liğinden karşı sahilde Akbaşa İZMİR, 24 A.A. - Bugiın oıı ı -

, nazur ve mağdur göstermek i- d B dirh l d ·ı · "d b"lm· · sup avu arın mes eki ıereflerile ilA elli beş kuru~tan ciort bin do~ 
;in var kuvvetlerile neşriyatta bir gün saraya gelerek ailesinin ya an 5?nra gene. e anı~- yar ıı;'1 ı e evıne ~ı ~ 1 ı~tır. ı faaliyetler ile çok yakından atakadar üç saat üç dakikada yüzerek geç b" 

1 
.. .. be 

11 
otu' ııcl 

saraya alınmasını Mabeyinci den Celadet ve Kamuran da bır Elihrar gazetesı diyor ki: olmak mecburiyetindeyiz. İsim zik- miştir. Mesafe 8 mile "akın- ır çuva uzum v~ ~.,. ~. ı .. yeı· 
Julunuyorlar, bir takım nüfuzlu d b" S . d ta .. t "H h dudu teca ·· t tm - h .. k . . . , ı buçuk kurııştaq ilcı bın u.- vtt$ 
nahafile hulfil ve bilhassa Av- Arif Bey vasrtasile zatı şahane en ıre unye en gayyup e - açonun u vuz e re ege acet gorme sızın sızlerc dit'. Bir çok zevat hazır bulun- . . . - pi)"' 

Ye arzettinnişti Ayni zamanda mişlerdir. Cemilpaşa zadeler- ,mesi üzerine Türk kuvvetleri ta ıon zamanlarda turada burada okudu · aff kı u· . h mış beş çuval mcır sattlm .ş ıır. ,, 
rupa kibar kadınlarının rikkat · . . ı ,. . . ğum duydu " ı d bab muş muv a ye nı araret- sah t" · h r t kt•"'r. 

d E · "kh · · _ den Ekrem de hudut haneme çı rafından tart ve teb ıt edilmış- - . . ~ şey er en setme ' arare ını mu a aza e mc 
;e merhametlerini tahrik ede- a nnenı. pa_trı anesının as . . ğı yeraız bulmuyorum. Dedikodu ka- le alkışlamışlardır. .,r 

k f'-~ · · al h" · ker kuvvetıle ıhata olunup topa karılmıştır. tır. Fakat Sunye hududuna ğe- b!linden olan bu mütale ı ·· HALİL 1 • 1• 1 • 1 • 1• 1 • 1• 1• 1• 1• 1 • 1 
"e e """ umumıyeyı ey unı H 1 . . d .. b f r de F a ara gore 
ze tahrike çalışıyorlardı. Niha- tutulmasını teklif etmişti. Bun- . _a epte ıntışar e ~n ve y~- çer geçm~z .. ~ se e . ~ansız adliyed~ işler ç.ok_ t~~hur ediyor-

t "hfl'l b ··sı d" B !ar dehşetverecek şeylerdi. Ah- zellilıkler tarafından ıdare edıl- kuvvetl~n onune geçmıştır,. Bu muş. Turk hakiıninın ııtiklalı tam ve r-------------
yt ef -'ı · tı ah akş go er ı.lQ undun dülhamit artık Sait Paşanın se

1
mekte olan Doğruyol gazetesi kuvvetler telakki ettikleri emir ka~il 01?'alr imiş. Onun mesaisi çok Bir cevabın 

a sı a ı er esçe ma m ur. . h 1 _~ ı .. · . H d · d . teftış edılmeli imiş Senede aşafı 
Ermeni kıyamı ve bu kıyam l~metited~i~ kaybettiğine ve va Y~hip PaşaTlll1;_Kiırt are .... tına uzenne. açoyu er est etmış karı bir buçuk mil;on dava kaqıs~n~- lllhlı•/ ve 1•zahı 
'llÜna ı;ebetile komitacrlann ika zıyete bakım olamayacağına ıştırak etmek uzere İskendero- ve Cen:ıl ~aşalarla ber.:ber Şa- da kalan Cümhuriyet hikimleri heaa
e ttikleri fecayi bazı Vilayetler- hükmetmeğe başlamıştı. O gün ' na çıktığım yazıyor. ma getırmış. v~ orada ıkamete ?ına düşü~eliyi7 ki davacı, müddc
de de olmuş ve ayni zamanda 1 bir hayli düşündükten sonra i- Son hadiselerden sonra Su- mecbur etmıştır.,.. ıaleyh. ş_ahıtler ehli ?i.b_reler ve avu- ( Başı Birinci sahifede ) 
İstanbul sokaklarında da vuku darei memleketi başka bir ele riyedeki bütün muhalifler şaş- Gene Elahrar gazetesi Kürt :~tl~r bır aray~ getmlirs~ Türk h!- itlemiı olacağiz? lıte Bilecik ..., 
bulmuştur. Sait Pa"a bunun ö- tevdi etmek lüzumuna karar km bir hal almışlardır. Ne ya- eşkıyamıdan Haçonun arkadaş 

1 
ımıt kü~ _aşa~'. uilnç mılyon ınsanı ada- ""·-'-n belediya reiderinclen aldı-

~ · k d - K • ·1 b"l · l S · l ·ı tl ş k d"ld' ~· e rsusu on e çekerek davasını ....--. nüne geçemedi. İhtilal şehrin verdı ve a şama ogru amı pacaklarını ı mı yor ar. unye 1 an e nas ama sev e ı ıgı dinliyor ve mu··n za 1 f 
1 

d" tımız telgrafları . 
P h . · · · · d" b nl "nki • a a arınr as e ıyor. " n"htelif noktalarında ve kanlı aşa. _davet o~unar:UC. sedaret halkı da bunların ma ıye?ru :u1Jru tasvır e ıy~r ve u al"ll!- ı B.u da..-alardan en çok bir iki yüz bi- Çıınkın 24 - Memleketimiz 

bir tarzda cereyan ettiği için kendısıne tevcıh edıldı. lamış bulunduğundan hıç kim sarı hayale ugradıklannı anlata n~, o da senenin sonunda gelenler ye- namma yeni Fırkaya çekilen tel-
Ermeniler İstanbul sokakla- seden yüz bulmamaktadırlar. rak diyor ki: nı seneye devrolunuyor. Bütçe zaru- crafm uh yoktur, tekzibini rica 

retinden b .. tü b' kiJ• ederi&.. Çaııkıri belediye reiıi SaiL 1uJafaa vekili müdafaasını ya- rında ruvelver ve hançerlerle Doğruyol gazetesinin ilk sa- "Yirmi kadar Kürt Şama mu .. d f u ~ ır t~ı •t noksanı "Memleket.imiz hallruun yeni 
1 ı · · · . . b- 1• • • F ıçın e eragatm en yukaek derecesin 

parak heyet karara çekilmiş ve Ms .. am
1 
.. ahalalıyedataa11rru~ edın.ce hifesini p_ara _mukabılındedH~ vbaunlsa at hetmıd ştır. takransızdanlar de çalışan hikimleriınize uluorta IÖ~ dF-~1·!':. amahil'~ıehoalkid~~ltarıbr hbil~~~--1 cücede Sinamn kati.! ömere us uman r e erme geçır- yan Cemıyetıne satmış ol ugu- ı arın u ut mm asın söyliyenlcr bir lider sıfatile olsa .., ..-- "' ... """"' 

v;.rdım etmek fi ' linin faili ola- dikleri sopalarla kendilerini mevsuk bir yerden öğrenil- w:aklaştırtlmalanna lüzum gör- d~ha insaflı davransalar, dUsünaele~ ııı.. ymi Frrka:rı memıuudyetle 
ak 8 .ene 4 ay müddetle hap- müdafaa etmişlerdi. Bu esnada ıniştir. Onun için gazetede a- j müştür. Bunlardan başka hu- soyleseler daha dofru hareıcet etmit t';;'~~F~!...ııı;:!";ö:::~-

cine, ~ahan ve Ahmede gelin- bir gün Rus baş tercümanı elin leyhimizde yazılar intişar etmek ı dudun garp kısmında ikamet e- olukrlar. d~ı1ı1ay~. fırka1cıhkta kazan- "'·tirir _...., kanuıtlarııu tebdil e-
d b . iJıe od ld" d K"" E ·1 d b" ma en ıte en ınııan an hakikatlere ... •-fe hunlar hakkında vicdani ka e ır sopa ama ge ı ve tedir. en urt ve rmenı er en ır göz yummak vaziyetine dü .. _ d-ler onun için bu baptaki ip-

naat hasıl olmadığından her iki müslümanlar bu sopalarla er- Selim Memduh Antakya ge-, çoklarının da huduttan teb'itleri lidir. Ben burada tekrar ill~~~=k nn telızllıi rica olunur." 
sinin d .. \ıeraetlerine.Jcarar veril menileri öldürüyorlar'' dedi. nçleri tarafından mükemmel bir için tedabiri wime ve ciddiye isterim ki Türk hakimi dünyanın en Bilecik belediye r°l'::d:~::: 
di. (Bitmedi} dayak yemiş ve yüzü gözü'. alınmıştı• . feragat sahibi insanlardır. Türk adli- ._ ______ .,.... ____ _. 

Mandanın maı·ifeti 
i'I" Amasyada Kaynarda Zcyn•P 
ar· 

minde bir kadıncagrz geçen cuııı . 
tesi günü Kaynar mevkıindek:İ h•~v. 

-· ı re• zun yaınnda su igınek üzre egı at' 
bırden kalktığr aırada orada 1>ulll" 

bıf' 
sığrr hayvanattndan bir manda 
denbire ürkerek zavallr kadrnı lı"~ 
nu.rlaıru:ı ve vurduğu ııadeınt pt 
şiddetli olacak ki kadıncağız ko~r. 

·· ımıt? 
ğı enin ve feryatlar arasrnda 0 • 

tür. 

Grev bitiyor ~·•• 
ı Koınu 1 L LLE, 23 A. A. - uhtclı 

ıendllt:asına dahil bulunan rn .,... 
'csı r· 

mıntakalardaki mensucat anı<· rlıf' 
zertesi günü işe başlamağı 'ı<.$ ~,,e 
ttrmışlardır. Daha timdiden 1 · ıi' 
ve Turkuvanda bir takım aıne e 
başlamıştır 



• ( 

MILL!YET P \/.ARTl'.SI 25 1930 

doluya nakle • 
1 c • 1 

işkence .. vıı12~~tte Kimler? _ E'Ekıte k BuK~n .. 
Yerınde karar lstanbuldangidecek me .. IKonsorsiyomumumi 

\

1 

ar mı, yok ınu? B 1 mecmuaların te· 100 muallim.. /Fiatler düşüyor, _çok bir toplanma yapıyor 
az .. . k ld ld un ve buğday gelı yor . . nezzuhlerı a ırı ı. I Şımdıye kadar yapılan Dün mevkuf jandar

maların muhakeme- Askeri mekteplerden E t b ··ı · ·· erı·n işler o-özdengeçirilecek 1 h• 1 . . k ld mane u çesı uz • to.. . Yeni kaza ve na ıye er 40 sıvıl hoca çı arı 1 d 1 tk"k t b"tti Bank:ıı:ır konsors_iy~m~ı heyetı sine bakıl~J~hr_., ö hangileri olacak? eyapı ante 1 a l umumiyesı bugun bır ıçtıma yapa-K 
"kb · etının faıli - . Narh komisyonu dün Ema- caktır. , , esı _ aş cı~ay ··nu·· 1

•
0.raf et- G•çenlerde Ticaret gazetesı tt t 

1 
k , fı"atleri Bu içtimada konsorsıyom ıcra ko-A 

- nnu ~ h ne e op anara yenı . . . - t" d b 
1

- c<~-mer gaya c~ . a a- isimli bir gazete Yalovaya u- . . k mıtesının geçen ıç ıma an er ... 

' 

tirmek maksadıle ışkence y P • .. h .. tertip et- tesbıt etmış ve gerek ekme '.~e yan edrn muamelatı gözden geçiril~-
.. [.. üne sebe- susı vapur tenezzu u rek fırancala onar para tenr,ıl cck ve yeni tedbirler alınmasına lu-r~k merkumun ° ~r:ddesinden miş ve bu maksatla bir çok ~ü- olunmuştur. Buna nazaran ya- zum görülürse bu tcd•lıirin alınması ııyet vermek . n arma Kürt essesatı maliyeye, eşhasa Y~~- rinden itibaren ekmek 11 ve fı- tahtı karara alınacaktır. 

ma•nun olan l' d hl ~k ""'"''bil" """"· y,ı,. ran"I' d• 17 kum" """"k- Al"f•m" "''"~" "'"''" n.n- H<mal'I< farP•IDcak ol•n Yunan Şampiyonu Ang<lldl•• Hüseyin ile Hasan Pe ıvaln~ ete ihbar olunduğuna göre b~ B" h f ; . · k ekten kalar konsorsıyomunun b~gunku ıç· 
d d muhakeme en Y ··h t~r. ır a ta .çınde_ e_ m . timaında kambıyo vazıyetınde halı ün Ağırce~a. a gazete tertip ettiği tenezzu ı- bır, fırancaladan da ıkı kuruş tabii avdet etmiş olduğundan evvelce 
ne devam edıldi. .. . d rma çin hususi vapur tutmamış. ve tenzil edilmiştir. Buna sebep konsorsiyom tarafından 1035-1030 

Evvela Bakırkoy J~ a ·1e tenezzühe gelenlere umumı va- dünya piyasasında buğday fiat- kuruşlar ar .. ında tesbit edilmiş ola_n_ 

..... oı knm•nd•ru Nnn Ef. ' ~ bil« '"""' d•ğrtmlŞb•. '""''•ki «~nüiiin ,.,,m "- '"•''' "' ''"'" "" '"'"'" """"' y ll ıı a ıı ~ıı 111 l) iv o rı u. K c lll ar İ ll l izle i~d•=• Emin '~ H"""' .,. ~iliy" bn işi "hkik ebnolct~ m"i " "" "'""'" ,.rimd• '''" "' """ •••• ••uu ... , "'"" . J • 
hi< "'""' dinlondıl«. MohmM dic. B==la bmba Vilôy" . . .. . . °k d nmnm'""'" "" '""' '"" ""'P "8 f) a C 'lg'l N 

· Ef · uaların Orta 1•drı·sat MUdlı"rll şehrımız~ kullıyetlı_ mı tar a <deceği muhakkak addedilmektedir. J -c un · : .. · makamı bu gLbı mecm . ~ b ·d ı 1 asıdır t · -
-

1 

d un ve ug ay ge mış o m · ES>"'n son günlerde ngiliz !ırası 1 1 •• J •• •• ? 
. 

"ömerin karakola sag aı:n_gı_- tertı·p edeceg· i ten_ez.zühlerı . e Cevlft JJey ··ı k ·· ·ıd- 01 'l \ ı "Jl r. \'VC ll e e ı· 80\' U yoı· 
- k dısın t Şehremanetinden: Ağusto- tcnezzu e ço mutemayı ır. c lu \ , ' • . ••• 

rıp hasta çıktıgını, en menetmı"ştir. Hakrkı gaze ecı- R h 1 d 1 ğ rt 
im t t b ıd A doluya nak Sun Yı.rmı' altıncı salı gu··nu··nden apor azır an 1 · h ı d ·kı · · kil ·ı~ dil den işkembe çorbası ve _yo u ek meslekile alakadar o ıyan s an u an. na - y h"k" . - k' 

1 
ıı· Geçenlerde Selamiyi sayı e-Jçın ası etının 58 o ı .. ne 

- dan " l 1 k 100 1 rt mek itibaren ekmek on bir ve Fıran- unan u umetının va ı o an ır . . . • . . . '"•diğini, h'"' old~.<~ .. ~ bi ok lrim,.Jori "!"'"'" ~ 0 ~" . • '" ''°. '. · "'""'"''"'Ti""'°'"" '"'""'" ubilo ""ğlfıp od~ Yo~m•- d1gım do k•ydod•Y'm). bah,.ttı'ini =nk '"""''"ğ" -' b" • bi ,~,rohıocın m•n~ "• mmillımı=mn •••~ ı.m oı "'' on ''" '•ruş<nc. ''"'"' """ .ım""'"- """''"'" •~ ort• •iki« "mpi yoon Sed adm m uv aff akıyeti nti gö~edifini,, ı:<>yledi. l::::m:sr ~erinde verilmiş bir ka- dukları. a~laşılamamıştır. Ka~- Umumi bütçe muvalrk olup o~mryacagı_ hakkında boksör Angelidis'i stadyomun 
Daha sonra aynı karakol mil- rardır. royu hamı! bulunan _orta tedn- tetkıkat yapmagı Qd, Tıcarct rapor- .. d .. 

1 

.. k od d .. d ..... 
· d ·· • · C B Emanetin umumi hütcesi et· törü Hakkı Nezihi Beye havale et- mu uru asın a gor ugubı:n "'""""~d= bi"°'ç pın •~• tnanbnl Zira.<"'"'°"' m~ u< mlidürii omom$ '"" · · . m•O'•· . •=•n. K~çiik .K•'."'l'lo. " 

daha isticvap edilerek bunl'.11" ~ hal olan bir azalık için yakın- Yalovada bulunmaktadır. rafında yapılmakta olan tetkı-. Hekkı Nrzihi Bey bu husustaki

1

· maç yapacagını bıldıgım ıçın, Ö
men dov l k k • ı· ı d kat ikmal edilmi"-tir. Cemiyetı Hüseyin ve Hasarını. _ da intihabat yapı aca tır. Şehrimizdeki as erı ıse er e " raporunu hazrrlıyarak encümene v.,. kendisile görüşmeyi faideli bul 

düklen __ ·n_de~ ~a~erlerı olmaaddı~~= Telsiz ittihadı ki sivil hocalardan 40 ı açığa ~ı belediyenin per ,embe günü top miştir. F
0

k>t •radan uzun müddet dum: 
nı, gurultu fılan da duym Vaşingtonda imzalanan_ bey- kanlmıştır. Bu mektepl_er_dekı !anarak bütçe müzakeresine bas gectiği halde şimdi de encümen top- - Küçük Kemalle bir kontu l 

h d d laması tekarrür etmiştir. lanamamaktadrr. . , ı.~, .Oylodi "· .. nolmilol "'"' "'•"' i<b • • •~ı honlanian 40 "~•mn • Eooı;m••,,.. """ '''"" '"'""' "' •m••l=""'~"o·. Şahitlerden biri şunları soy mukarreratının Hükilmetçe tas- ha çıkarılacağı söylenmektedir. Esnaftan ceza rak raporu tetkik edecektir. Rapor - Evet, Selamı ıle maçumz 

loli ' . .. .. dik ol=doğu Vili "" "bliğ ~ Bn m~llimlorio yorino "'''ri .,, '"'"'" '"'""'" «Mh'" • '"' "'"'"'" "~m'" '""''"'"'''· d~ '""' K•m•I g•libi do fi yo 
- Küçük Ömen erte~dı _gunF u lunmuştur. muallimler tayin edilecektir. makta ol~n belediye cezaları doğru- Rusyaya ihracat etmişti. S eyliılde hir maç ya-

. sarı 1 ı a- 1 ''-" • dan dog· ruya kaymakaml~r tarafın- . k . h kk gördüm .. Rengı .s~p .1 . ~ Rum arın ŞIKllyeh Anadoluya gönderilecek mu- dan tarhedilecektir. Rusyaya. ihracat Ş•.r •. e~ı. a. mı pacagız. 
kat dayak yediğ~m. bıdmıyo ka~ Rum müessesatı hayriyeııini allirnlerin açıkta kalan bu hoca- Arkos şırketıııe devrettıgı ıçın hıç bır - Boks hayatınızı ve mühim 

ş.JUdocd~ blC '':'ru:"ö:. .. n """ oden ·~ h.'!'" mm ........ ofa"ğ' "hmin odilmok"'- ''"'=•~?.?..~':'..'::.. '"''' • ~~.;;:·::.~:;:~::;,~;. ·~~;;;, ';:: m•ç••nnm ='"" ""'m'"· 
rakol efra?m?a~-~~ . !emesi liyesı arasınd~ ıhtılaf ç.ıkmış, he dir. rasmda son akt,dil•n itil.lfname mu· pan tacirler baş vekaletle, iktısat ve- - Boksa 1921 senesınde baş 
arabaya bındırdıgı~ı .s(jy a·ıd· yeti mütevellıye kendı arasın- . .ki .. k cibince şehrin muhtelif yerlerine ye- kaletine şikayet etmişlerdir. !adım. Dokuz sene zarfında ' 
Üzerine Ali tekrar ıstıcvape 

1 

' dan iki kişiyi çıkartmak iste- Esas:n. ~a?ro hır 1 
gune a niden konacak olan soo lambanın yer Veril•n maliımata göre ticaret mü- son Seliimi maçı da dahil oldu-

'• Kü<iik Ömodn bira• "·"" ol mi ~ Vilôyfü mümu< d- ''.' "''"'' •hdro ·~~"'' " m• '"' "'"' "''"°'""· On '"" ''''.' "'''"' •"'"'". """' m."""""'"' ğu h•ldo 53 maç Y>P'=· Boşiın ki · b aber yürüyemıyecek .ş 1 
d" D am den bu ihtilaf anf Emanetıne tebhg edılecek- bunlar yerlerine konmaga başlanacaK başlryacaktıc Şırketm ~udııru Ce- ni kaybettim, ikisinde berabere a a er · • ..yledi mış er ı. ev e . .. t' mal Bey do ıstıfa etmı~tır. ld d k d halde de bulunmadrgını ~ K.: hakkında Vilayetten heyetı mu ır. trr. _ -· ka rm, 46 maçı a azan rm. 

Diğer bir jandanna ne.~cn ~e - u tevelliyeye verilen cevapta ara- Venı· teQkı·la .. t 1,erko.s s··1· ı·keti Milli tasarruf Kaybettiğim maçlardan do'rdü 
çük Ömeri gece saat uçe ogru tarından çıkartmak istedikleri ı 4 V , müptedilik senelerimdedir. Biri-

jandanna Peh.~iva~ H~san~ •. te.s iki aza olmadan ittihaz oluna- p il l i f '-il .. 1 İmtiyazı satın Jr <r • , • si de 1924 te Seliinik'te Maz: Sedat 
lim ederek nobetı ter ettıgını cak mukarrerat ve sarfiyatın <1 S e yen eşn a '-Ül1tıl est /!um ile yaptığım maçtır. Mazlu Fenerbahçe kulilbümUzün ~ "" ""''' monknfl•n" ~pa "='""" bildicilıruşfü. nasıl olacak ? ••• bi 1 i riz Anka rada to pi anac nk mmı k••Şl=d• üç dofa =kd•~ gonç "'"'"'""- .... , T•-~ğı.'." h" h•ldo bulnnduklan- o,n;tbeda}ie .O<ecekmi,? •~•" ,~ p 0

,;. ""''°"""'' Tockoo ,;ra .. ;nin "ndik im- oldok~n '~" (on" do <nm- rabY' <om"""- ,;ngl-la-
n. .. wylodı. DUn Viaye< koridod•nnda "' ""'''" ''""' '"""°"'°· '•· tiy., müddotinin SO ~· b"- K•n=o-lde A""'" d• b") ile m•ğlüp oldnm.J~ bora- nnd• S~d• ~ Şiriny'"', m>ğ-Ş.hid" m•y~md• bnlw;:" ,_ mo<re boy=d• "' Sw,. """ po>I• "''""' Ali "'" ~Y ri· miş". Mok•~•• mocl>i= Mili1 ""rmf ". ''"" Cem>y"' b"liğim Arti" "' Popo~ç ilo- IOp ol•rek mm""' kop•-• ka
ve biraz evvel ıı:ıahkem~ce .: tan geldig-ini, isminin Rıza oldu yaset et~iş, _bırıbncı ş~.bde. m,uduru .1 ~· hükfunet arzu ederse şimdi şir- tarafından hır zıraat kongresı dir. Popoviç'le yaptığım ikin zanmıştır. 

1 n katıl Ku- rahim, ikıncı şu e mu uru muavını . . kt"r t 1 aktır k l k dnn S d be 
"'"•• ka"' ~n • d ğ=u .öyliy<n bic """' önilno A" , '~' '""' mWllıö «•im. ""'"''" .U>bıltt< ' · op ~' · d m•<' = '"' • mn · '""'" en ri homon bütiin 
<Uk Ömorin ""'d•şlarm ~ 1 ol~<' "~';,, ,.,,. •"''' '''"""· >o Bic ik; gün'""'""'"· h•boc Bo kongreyo momlokodn h<c t.,...yol Pollo'yi ,.k;cind, Bol <nmn .. •l•n ka,_ "' d.ı.., Ş.ı.nm i•h=• ':"~wnn. Pohli- ı g _ B<n iyi komikim. fürillbe ,ın.; '""' mödOril. K<non re ""°'' •- itilif~• '"!"'"'" ı., "•«md•n mümra•ill" "' ,;,.. '" C•.,kofo 7 n<i "~'" n•- bo ""' biifün ıw.un1- m•ğ 
""' H=nın ~kil• No.n B.,..n dayi< gi=ğim. Mnı..m Efoo- •"" ~'"' ""'""' '"' Bcyho.,. iki güno kad" Voı..louon ,.,_ """""' iş<i"k od0<olctic. kan< oUim .. A<•yon" "· ra=<ı!Op ederek (Milliyet) kupasını ~tirazmı celbetti ise de ıddıa ma diyi (Ertoğrul Muhsin :Sey ol- tirak etmişlerdır. . . , , mak üzere olduğu bildirilmekte Bu kongre için Ticaret oda- ta sayı hesabıle galıp geldım. alan Şirinyan'a galibiyet, iki se-

.. 
1 

k şaha d d İçtimada beledıye ıle polısın tev- . . f Emanet ~v ş · ı - n s ı ld nla k d 
Jtanu yemin ettın e:e . .: sa gerek) arıyoruı:n, ıy~r ':':· hidi mesel.si v• poliste yapılacak ıdı .. Dıger tara ~an ~ srndan ziraat sigortaları hakkın- - ampıyon ugu a ı a ı- ne evvel bu sUtu rda ay et-
doUno mürara" od•lob~l0<og<n Bo •d•m"ğ" D•':"lbod•Y' mn- ·-"'"'"'"'"""'"'' ~iki hoyoti f-J'.' ""fmd~ "' m•lô=< ''"'nilmiş<ic. Odo ru'1. . . tiğimi• Sed" için çokbnberi 
de ısrar etti. Şaban ıstıcvabın- dürlüğüne gönderılmıştır. Polis 2 inri şu~ kaleminin llğvile hazırlanan bu proJenın de şeh- bu hususta tetkikata başlamış- - Sabık şampıyon Yargıya- beklenen parlak bir muvaffakr-
d, kondifilnin j'"d•= H".'" y ~; nah; ye ve kanla• """"" momnd""" ""' "'"''' •q rin ih<iy"~ kôfi olm•d•ğı mü di•'i =ğ<üp odorek. . Bn bok- Y•ttfr. G"'< '~'"'~ "brik " tarafından dövüldüğünü, Ku- Vilayetle Emanetin tevhi~i kiliitındaJ? ?'erk~zı-;re taksın,ıi~e iti- taleasındadır. Binaenaleyh bu- tır. . _ . sörle şimdiye kadar üc; defa kar muvafakıyetlerinin tevalisini te 

.. ,_ . . . danna b raz edılmıştır. 2 ıncı şube mudur mu ·den tetkiki- Diger taraftan Tıcaret Odası şılastım. Birincisini 15 ravntta . d . '"• Ömorin do •Y"' J'" .. · "li=m•m"i ilo bm "Y~• ,.;ru Au "'" "'='• ""'"''""'· nnn Eman"" yom . . ... H kk N · • mo~ • ='-i.~n dayak vediğini ~endısıne kadro Dahiliye vekalet~nden ya yeceğini il•ri sürmüştür. ne lüzum görülmektedır. Ticaret raportor~ a ı. ezı- sayı hesabi le kazandım. İkin-SoyJediğini hikaye ettı. . kında gelecektir. Yenı kadr~- İçtima; emniyeti umumi yeden a- •• hl_ ~eyden d~ hır rapo~ ıs ten- cisinde üçüncü ravntta, bn se-
. Müteakıben kesikbaş cınaye- da yeni kayma_ka~_lar ile _nahı- lınacak emre göre hareket edilmesi Şukran Hanım mıştıı; ~apor ıstandardızasyon ne yaptığımız son maçta da be- J J • 

'"" Y•nl= odorek m•hk=e'.' 
0 

müdiidoci bildmlmkb•. Yo '"'"" hl~i"''· fbl""'" mö"'""'" M. '· C. ~ ""'' h .. kmd• ol"''"'· şi~i mn<" oOOndono «<i. ta V811 SerglSl 
8 sene hapse mahkum olan Sı- ~i nahiyeler şunlardır:· Beyler- Polis merkezlerinde Wc~an_dan tu mektubu aldık: V g· kaçakçılığı - Selamiyi ~asıl b~ldun_u~?-/ Türk fabrikatörleri ~ Yem;ıie tabi tutulmaksızın beyi Kısıklı, Kızıltoprak, Eren Efendım. t b 

1 
aze er I Ytınan boksor, tabıı ma~lup ı . . . 

ISticvap ed"ıldı·. O da dayak. a t_ıl-. ko··y,' Amavutko··yü, Büyükdere, Polis müdiriyeti merkez ve kara- S?n günler zarfrn~a ataPna•~ frz BURSA, 22 - M. Kemalpa- ettiai adam hakkında iyi de&il ışhrak edıyorlar 

S. Galip 

kol teıkilitının ıslahı ile me•guldür. telerı den bazıları Kazım .- · H " " 
d • d b kısı Dola d • . kn - · Şilk an Hanımı katibem şa kasabasında Muharrem as- dı"yemezdi · J 6 Ev!Olden 12 eyl"le kadar 
ıgını, dövenlerin sa ~ u 

1 

•• Panga1tı, H_as~öy, J:l ere, Polis müdiriyetinden merkezlere nın erımesı r . . h' 

1 

· u 

Olınadı<rını, fakat ~n şıdde_t. gos Galata, Yeşılko_y, Heybelı, B_ur_- verilen yeni bir emirde hiç bir memu aıfatile maiyetime aldığımdan bahse- bı Bey namında hır zatın sa ıp F d _ .

1 

F k t h devam edecek olan İtalyada Ba-
" l ş h h f ili" d · h tanımadıg"ını ld • f b "k d - ena egı . . a a are- · '°'•n Poh'i"n olrluğonn '°" •- gn An•dolnhı,.n, • '~" run m~'"" •" '" n '"~•'• "'~'"· Mn='" '" . . . o ogu on • n "'m • mo=o- k. d b -.. 1 d h ri Ş.ck ~=yii •"<i•ino iştirak 

di. Şah•"t ı·andarma bölük ku- Ey:ı'p, Fener, _Samatya, Kuçuk- bir an bile karakollardan ayrılmama- ve asil görmemiş ?ldugum gıbı daı~e le vergisi kaçakçılığı mevcut j atın ~ adna nıo et e a a ve idn fabrikalar faaliyete başla· 
. _ B ıı bildirilmittir. Memurlar vazifedar mizde çalışmak ıçın murıcaat etmıı ld • d · b" "hb l fazla auır ı. -ınandanı Arslan B. de daya~ a- pazar, Sirkecı, Kumkapı, eya- olmasalar bile merkezlerde yatıp kal- olan bir ok Hanımlar meyanında bu 0 uguna aır ı~. '. ar ya~ı · ı ., .. .. ,. [mıştır. tıldı~ından haberi olmadıgmı zıt. . . kacaklar, 24 saatte bir nöbet defitti- HanımıC: mevcut olmadığını, bir .. sui mışt'.~· ~unun uzennı: fabnka ' - .. Kuçuk Keına; ın boksu~ Bari Şark sanayi sergi:>inde-

"'""'· S.hi< ol•rak golen B•- Bn •=d• 

22 =h'Y~ ·"''"

1 

''" "-"' ""'"""" "' '""""" """"""' m'"'" "'"'"'' .. ~" Y• gond=i<n °"'""'""' mo- 1 "" blh ~· mo>nno• · · y •ho• .,. ki Tück po"iyon=• 20 yo yllm kırköv s;ılh hakimi Refik B. ıfa edilecek ve nahıye mu~u:len ıonra 24 sa.tlik istirahatlerini kara- muhterem ıazetenizle n~ırını ho~met murları bir milyon kilod:m faz- ze malumat verdıler m• ?. T"' k f brikas i tirak etmekte-d 

· · l k ı rı gıbı be kollarda geçireceklerdir. !erime terdifen rica ederun Efendım." la unun resmi deftere kayde- _ Evvelden tanımam, boksu d.ur Ba .. ı şbetl 
1 

k "'""" "Ömorin if•d=ru • • do kWI .,,..... •m ' k . . _ "· o mo- • y•p"ra 

"'"' "'"' ''""'" •"'"" ·~·- i<diyo işlorii< "' moşgul oı... Asılsız bir mektuba T .,.;ın _,.. kanunu dilin<diğW giinnüş ~ ""'"' no '·" iMlmom •. M~.~ .. " ~·- t..ıya .. ,.ı..tino diln ·-· 
do h""'"'"''" dola~ Öm=n bcdrr. """" uu" '"""'~'' . "'"" "'"'b•oc = boş bin küM lfr• ~olıloc,. E."".'" ogre~.•k ""'''" 40 kı,ı kaydodiimiştic. 
gelemedii!;ini ~iivled'.klerini, son Eı·ı Naci Beyin sergisi cevap sanayi kanunund•n muştekidırler. muamele vergisi tahakkuk etti· ıstemem. Çunktı bence ıkı ~--ı Sergiye Sanayi Birliği namı-
ra kendisinin Ömerın bulundu- 1 dan Elı"f Sanayi erbabı bu kanunun aynen Av- rilmiştir 1 murta çarpışınca nasıl olsa bırı .k. . . Ka z· 
io °''" gidorek if•de•ID o~- G~ç """ . . .,,gı.ı •- ~ " u;.mo """" ,........, ..,. "= •• ,.,_ "'"'' '""' b · ,.. k "' • • •yn •Y " '' "' amlanmız "Son Poıta" cazeteıinin 23 Nu- rup_a k_an. un_lar_ından tercümed cd!ldi- Verg·ı· kaçakçılıg-ına cesaret /kırılır, fazla bir şey olma". BuM na ı tınfcıHreıs . B !zan _ıyt~ vk~ 
da aldri!;ını. 0 

esnada merku- Naci Beyin hır r~sı~l haber al Çankınd•n yazdmış bir mektuptan bey;n ediyorlar. İktısat YC~a.leti b.u eden ~üe_ss~se ayrıca mahkeme maçta da ya o enı ovece • ya/etmektedirler. 
no W<odündo d•Y'k ••ld•~- Ç>nğnu ~":"'!" ·' ·· ü Gii """"' Çonbn 

8 ""'''° ,.;,; s,;, ""'°"'"re'""""""""""'"'' <0 • Y• "'nım.,hc. bon =•· · Bn ,.redo Tiirlo fi~l•n ilk 
a d•;r bir alamet göremediğı- dık. Eylillun _bı~~cıdgunresmı· Bey gazetemi.ıe bir tekzip mektubu rillen nok.sanları nazamrı.ıditı.krkate ala- - -1 - Her halde.. defa böyle haricteki bir sergiye ~ B l gın- e yollamıttır. Memleketin ıercfi m•ne- k tadil k er ' R · 
i., oöyi<di. "' ........ , rr ' . 1'- .;.;.,ı ""'ill~ok .,..,~,. ,.,,., " •• •m • . {!ili f m e I" K•,-i bi• fikic yücübnok i~ iştirak •hnok"di•. $ahit Müdediumumi muavi- küşadı yapılacak olan ser~ YC maaleaef ıazete idorehaneıi tara- murlarının madamlorın• müracaat teıniyen muhatabım sözümü 
i Rap:ıp B. ömerin halinde sa- lif Naci Beyin yalnız ken 

1 
e- fmrbn tahkllt olunmalısızm netrolu- keyfiyeti de dojru değildir. Bugün geliyorlar kesti: ece 

. korku asarı bulunduğunu ser!erinden terekküp etm~~te- - nan bu mektup muhteviy•tını tekzip Yemek YC sofr• takımını çaqıdan - Bu maç hakkında düşün-!~ · B · sınde · in b kt b be · "ld' E.. Şehrimize gelecek olan Ro-ayak yediğ-ine dair hiç bir a a dir. Elif Nacı __ eyı~ ser!P ıç u me u un mute r ı:ozetenu:- tedariki d~ doğru değı ır. .,er mu- . .. . dliklerimi ancak maçtan sonra Mu 
· d - 1 n ade- le nHci rica olunur. habir bir çankmlı olsayd. r vasat halli men heyetı b_ug. un g __ elecekt.ır. et ~örmed;ğini anlattı. te- teşhır e ec.egı resun en kk 

1 

söylerim. Yalnız temennim şu-
"' hali im k d Bu mektupta hullsaten deniyor bir ,ile evinde bile nadıde ıofra ta- Heyet 300 kışıden muteşe ı · kıben haoisane gardiyanları di elliye ğ ~ a ~ ır',. .. in: kımlan, çatal bıçak olduğunu bilir ve dir. Bunların arasında Romen dur ki temiz hır maç yapalım ve 

inlo"di. Bunfa•d•n biri, Ömo- Socgi EylOI= 2 ~. 3 ""'"• N•<i• V•lli" "'",.,,,., '"""'' "'"' ''""•· mob'"''" Romen D.,iiifünnn ı..ık m=n= "''"~ H•ngimfa 
·n kendisine hapisanede dayak 4 Uncü günlen umuma açık bulu Ye H•lk Fırkası Azalarının bir kam- Ziyafetin 200 liraya m•l oldugunu '. kazanırsa kazansın, fakat kimse 

· 1 tt kt la · t"kb ı· k fi ti" d " d "'l bı·ı·ıyormuı gı"bı· ya·mak teessilf •dı·- mualimlen de_ vardır_. Bu akşam tıldı<Yını söylediğim an a ı. naca ır. yon 
11 1 

•' ey ye o.,ru e,.ı · • ~ f T k 

1 

maçın güzelliğine kusur bulama 
., 'k af Pavlova dir. Çünkü meb'ua Ziya, Tallt, V•lf lecek ıeydir. Romen heyetı şere ıne o at ı-

Muhakemenin tahkı at s - Mm. vekili Nuri, jandarma kum•ndaru Vekil B. yolları teftit e~memiş de- yanda bir ziyafet verilecektir. srn. ıt$ı dün hitıım bulmuş ve .. karar Paris gazetecilik ileminde Muıtaf• mühendis Tiryaki beylerle fildir. Ta Filyostan Kalecıte kadar 
1 
Diğer günlerde heyete müzeler, - Antrenmanlarının kimler 

akit geç olduğu için bugune bı maruf bir sima olan ve memle- İaveç grupu Başmühendiıi M. Lln- time".dtii~er it yollarından ve şoıedenlbüyük camiler gezdirilecektir. le yapıyorsunuz?. kı

l M Pavlova dal ve Çerkct eşrafı Vilayetin hudu. geçmış r - Kurtelis ve Franki Mar-mıştır ketimizin dostu m. . . dunda iıtikbal e~lerdir. Vekil ·B. gündüz S buçukta hare. Gelecek sene ten'le İdam kararı nakze· bugün tayyare ile şehnmıze ge- Şehre 4 saat moııafede iıtikbal e- ket etmiştir. Şu halde yotakta kalan Gelecek s•n• baharında Akdeniz S · .. 

1 

k h h 

· h b. ·d· T ·d . on soz o ara mu ata ım dildi Jecektir. denler meyanında erkim H.ükı1met, gazetenın mu a ırı ır. eşyı e mem limanlarına bır turM yapılacaktır. ·- .. • 

Eliizizde sıhhat işleri 
Elizir sıhhat müdürü Mes'ut im 

ZHfle dün fU telgraf aldık: 
15 ağustos tarih .-e 22S4 No.lil 

Cümhuriyct gazctcııot" Fuat irnzasi· 
le Elazi> nahiye oluyor, diye gönde
rilen telgrafı hayretle gördilto;, 1'hı 
hususta kimı~ ile cörilsn1cdim. Fu 4 

huş ve zührevi h;utalıklu. ~ildedir 
Memleketin ahvah 11hhıycaı ıkmal •· 
dilmiş olmayıp müte•ddit hastanemız 
mevcuttur ve viliyctin ahvali sıhhı 4 
ycsi de şayanı memnuniyettir .. M z
kur neşriyatın doğru olmadığını ar 
7.cdı-ri,..., 

Bundan uç ay evvel sebze halınde -~ --- meclisi umumi azaları, Beledıye he- leketi". o gün pazarı olmasına rağ- (100) lira mukabilin•le (15) gün ?an ':'ucudu hakkında malumat 
bzirnallar arasında çıkan bir kav- her ikisi de muhakeme edilmi_~ler ~e yeti eşrafı memleket bulu_nmuşlardrr. men bırç_ok Çankırılılar -~ulunmuşlar sürecek obn bu seyahat için eyriseh ıstedım '. 

•da R k' • · · bu muhakeme neticesinde Raı aga İnhı"sar memurlarından kiınse yol:- dı.r. v_ Pkıl.B. Okola degıl Ankaraya inin '"Eae,, vapuru kiralanacaktır. Bo~·: 1,67·, kulac 1,72'. boyun 
1 ız• v• Selami isminde i ı .cışı b · "da mahkum ı d " · 

"'

1 

o,,. O • "'' ••illl...ı<n ,.ı= "'"" """' ff S• " ' m• · N• g;d~ o-OOilloln ''"'' " '"' '""'1 '' .. "· . . . . '·"'' ne .. ~ ~.,,,,_.. ~"~""'' 0.37; h•m 0031 ; '"" 0.26; h•l o giioü "" 14 <o i«im, .ı-ırı t d'I ·şti Evvelki gün mahkemeı te- bı"r kamyonla gı"dı'ldig'i haberi yalan Goruluyor kı gazete mulıabmnııı 1zmır Yl'rıarıstan İtatya ve Fransa 1) GG . •. ( h"l ) O 

3

A •

1 

.. d • . ht • ~· uıuı-nu~ H , ve Fettah firar e 

1 mı · d s b · h k 1 · · ' ' · go •us se • ~ · ., · sı ·- gın e:t azayı rntı erememn ·~ıışI~rdi myizde yaprlan duruşma a a n_ .a mektubu tem~m•n as u esastan arı- nın tıii• , 
1 

c•nup şehir!erine ugrıya- • · • , • ·• • .. • ·· . · . . l{,,ı·ıı·n . 'ki k, da ··ı ı"dam kararında isabet gorule dır. t •lir • 
1
••:5fi kıln (ancak SeJ,..,,, tfP ıı<:ı tcşrıfl .rı rıca ohnur. 

a.r k .. ~uşevvik ve muh3rrı rn • . . . Evin t•frisi ;tin sveç ırrııou me • ""r . •••••••••••• .;.~~~.;..~:;:..::.:~_:_:~_:::..::.:_:.:::.:..::.:.::..:....:..::.:;..,;;,;;,,;;,;,,;,,;.;... _____ _ '< t rıl n RaH a~a ile birlikte mtdi~ınden nakzedilmıştır. 

Şehremanetinden: Cemiye•i 
Umumiyei Belediye 28 Ağusto 
930 tarilıine müsadif Per~embe 
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F kir, ..M.l.z;ah, Ecleblya.t, Sı t:ıoı'cı.t . ... . ... ... . ... 
Jttilliyct 

tt.snn umdesi "Mi1Ilyet" tir 

~5 AGUSTOS 1930 
iDAREHANE - Aalrara caddeei 

l'ıl9t 119 Tell'raf adresi: Milllret, la
tanbuL 

Telefon n"maralı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3911 

ABONE ÜCRETLERi 

G 
3 aylıit 
6 .. 

Türkiye ~ Hariç için 
400 kurut 800 k'1ni§ 

750 .. 1400 " 
12 ,, 1400 .. 1700 .. 

Gelen evrak geri verilmu 

Müddeti ıeçen ""'balM 10 ku"'f 
ıur. Gaa• Ye -tbaaya ait itler iP., 
mücltiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz il&nlann mes'.,Jiyetlni 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Dun hararet en çok 27 en az 

20 derece idi. Buııtın havı açık 
olacak rüzglr poyru uecektir. 

;;;;;;;;;;;-' 

Kendisini tanıyor 
musun? 

Bi.ıiın arkadajlardan Müba
hat bir kitap tercüme etmiş: 
Adı "Kendini tanıyor musun?,, 
Mübarek çocuk bu süali kendi
ne sorsa fena olmaz. . ÇUnkü i
Ki tiç ııen.e evvel bir hatun, be
ni Milbahat zannıederek mutta
sıl mektup yazar ve yuılarnn
dan manalar çıkararak hemen 
ertesi gUn!i cevap vermekte idi.. 
Şimdi bu eserin ismini işidince 
bu vak'a aklıma geldi. Çünkü 
bu hadiseden sonra kendisini 
gördüğilın zaman meseleyi an
lattrm, bana: 

- Sus. onu mahsus ben yap 
trm. . Kurtulmak için. . dediy
di .. 

Bari bu kitabr iyice okuya
rak kendi kendini !iyi tamsa ve 
"Başkalarını tanıyor musun?,, 
tliye bir eser daha yazsa! .. 

Btr ilin .. 

Duvarlarda bir ilA.n görüyo
rum: ağzr açık bir adam .. Bu
nun netlemek oldutunu üç muh 
telif adama sordum ve üç muhte 
lif cevap aldrm: 

Birincisi: 
- Maval okuyor, dedi. 

İkincisi: 
- Atııını _poyraza açmış. 

cevabını verdi. U çünclisü de: 
- Gargara yapıyor. . fikrin

de bulundu. 

Motörler bozuluyormuş .• 

Gazeteler Rüsumat motörle
rinin bozulduğunu yazıyorlar .. 
Bunda gazeteye dercedilecek ne 
görüyorlar bilmem. . Motör de 
ğil mi elbette bozulur. . Biz bo
zuluyoruz da motör bozulınaıı 
mı?. 

FELEK 

l lltpUler Mlsa~ılası 

ismet Pş. Hükumeti 
ve Serbeat C. Fırkası 

Mektepliler müsabakasının 
6 7 nci hafta ikinciliğini kazanan 
G. Saray lisesinden N. Muhtar 
B. in yuıaı şudur: 

•67 inci haftanın en mühim 
haberini, aşağıdaki hadise teş
kil etmektedir: 

"Yalovadan alınan haber
'erden anlaşıldığına göre "Halk 
Fırkası., meb'uslarınıdan bir ço
ğu, yeni teşekkül eden "Karşı 
Frrka., mi.inaseıbetile "Yalova -
ya gelere·k "İsmcıt Pa'Şa,, ;~ 
mulaki olmaktadıralr. 

Şimdiye kadar "H. F . ., metı'
ll':Slan arasında hi.i'kumetin si
yasetine muarız bulunarak, isti 
fa etmiyenler ve bir siyaset de
ğişikliğine intizar edenler oldu 
gu zannediliyordu. 

Fakat Paşa Hazretlerinin 
zahatlan, bu şayianın boş ol
luğunu teyit etmektedir. 

Paşa -Yalova,. da meb'usla-

Askert bahisler 
il- Demir,rolu siyasetimiz 

ol • 

Serbest Cümhuriyet Fırkası teıek ker. sillh ve cephane yetiştirdiği için 
kül etti. Proı:ramını da neşretti. Oku de&il, ayni zamanda ı:ittiti vatan 
duk .. Tetkik ettik ... Bu fırkanın da , parçalarına medeniyet ve ilim nurunu 
C. H . F . sının (ekanimi selileıi)olan: da beraber götürdüğü için, hem ense 
" Cümhuriyetçillk, Milliyetçilik. ve ri ve kolay bir müdafaa aleti, hem 
Uyiklik., esaslarına 11msıkı bağlı ol- de en emin ve en feyizli ilmüirfan me 
dutunu ve yalnız mali ve iktısadi sa- deniyet ve iktısat oluğudur. 
hada (Sol) a mütemayil bulunduğu- Bu alet ile memltketin uzak bucak 

Söyleneı1 )'alaııın sebebi 
nu öğrendik: ları biribirine bağlanmadıkça, bu o

luk ile vatanın kuzgun cehalet yuva
larına ilmüirfan nuru akıtılmadıkça, 
huzur ve emniyetimiz müemmen ad
dedemeyiz. 

Yeni fırkanın proğramından ve be 
yanatından anhyoru- ki, en esaslı ola 
rek demiryolu siyasetine muarız . Yan 
lı§ anlamıyorsak d<!mek istediği şey 
tudur: 

" Vere:ileri azaltacağım; bunun 
için de semeresiz flizuli masrafları 
kısacağım yeni şimendiferleri bütçe
den de~il. uzun vadeli istikrazlarla 
yaptıracağım v. s ... diyor: 

Maliye mütehassısr Müllerin rapo
runda da bu noktai nazar ileri sürülü 
yor. Bu tenkitlere, sırasında, zama -
nında ve yerinde ıüphesiz İsmet Pş. 
Hükumeti ve C. H. F. liderleri cevap 
vereceklerdir. 

Biz yalnız milletin bir ferdi sıfatile 
bu buıustaki düşüncelerimizi söy1iye 

Devamlı huzur ve emniyet temin 
edilemediği müddetçe de. temenni ve 
vaddedilecek mali ve iktısadi sistem
ler. maatteessüf nazariyat hududunu 
geçerek scmtreli bir netice veremez .. 

Onun için her şeyden evvel. hüku 
metin yapmağa başladı .'; ı ve başardı 
ğı. demiryollarına, hiç bir sebep ,. 
bahane ile halel getirilmemeli, belki, 
daha büyük bir himmet ve gayretle 
devam etmelidir .. 

Tabii takatımızın yettiği nispettt.. 

Yetilköy 
A. R. 

Genç kadıın, kendisine fazla 
yaklaşmış olan erkeği iterek: 

- Bunu size kim söyledi? de
di. 

Kadın, gençti, çok güzeldi. 
Latif bir aşamdı. İkisi tenha 
bir yerde, yabancı nazarlardan 
gizli bulunuyorlardı. Kadının 

kocası vardı. Genç erkek te ev
leneli çok olmamı~tı. F-akat bu
na rağmen genç erkek bu güzel 
kadına aşkını ilan etmek için 
frrsatı kaçırmamıştı: 

- Kim mi, söyledi? .. Evet ... 

ceğiz.. ---------·-----

Sizin, beni çl'ldırasıya sevdiği
nizi duydum .. 

- Ben mi? .. Değil çılğınca, 
fakat hiç bir suretle sizi sevme
dim. 

Şimendiferleri uzun vadeli istikraz 
!arla yapmak, bu suretle bu uğurda 
ki masraflara gelecek nesilleı · de işti 

ra k ettirmek.. Bu çok ~dilime . çok 
cazip görünWr bir nazariyedir: buna 
şüplıe yok .. 

Kari m~lıtubu 
Emlaki mazbuta 

mukabili 
- Fakat, siz bir takım mah

rem itiraflarda bulunmuşsu-

nuz ... 
Şimdi, acaba Cüınhlriyet Halk Fır Şehzadebaşmda Kozanlı Ze- - Mahııem itiraf mı? Hiç 

kası ve Hükümeti, yeni Türk devlet keriya Efendiden aldığımız bir kimsiye böyle itirafatta bulun
ve Cümhuriyetinin mali ve ikt11adl mektupta kendisinin bundan 4 mak adetim değildir. Faıkat ri
iatildili ile kabili telif müsait tartlar buçuk ay evvel emlaki mazbuta ca ederim, b~ni bıraıkınız ... Bel-
la ve demiryolu insasi için istikraz k bT 1 , k · 1 k r · 
tekili eden oldu da .. kabul etmedi mi? mu a ı ı ay ıgı esı ere e ıne ki zevceniz geliverır .. 
"Hayır istemem, bu demlryolunu be- bir vesika veri~diği, f~kat o z.~- - O meşgul, P,"elemez ... 
hemehal devlet bütçesile yapacağım, ma.ndan~ri mihem~_dı -~eş.ebbus _O halde ben oraya gidece-
bu uiurdaki maarafları gelecek ne - lenne ragmen bır turlu bır şey 1 ğinı. 
ılllere değil.' yalnız_bugü~kü_ neslin alamadığı zi~redilerek bu ~u-. -

1 
_Biraz durunuz ... Bana ya

omuzuna yuklıyecegım... ıddıasında susta Başvekıl Pş. Hz. ne bır ıs l ·· 1 d"l ? B 1 -
mı bulundu? . . . an mı soy e ı er. .. unu an a 

tıda verdığı yazılmaktadır. mak isti orum 
Yoksa: Memleketin hal ve istik - . . . . • Y ·· 

bali için. mali ve iktısadi istiklali i- . ~endısı. ıhtıyarlıgından ve - Şüphe yok.. Ben kocaya 
çin t:h_llkes!z bir ikraz teklifi bulama hıçbır varıdatı o~ma~ğından varmadan evvel de size ve her 
dııtı ıçm mı, devlet bütçesile yapma- bahsederek keyfıyetın nazarı erkeğe lakayt bulunuvordum .. 
ğa başlamak zaruretinde kalmı~tır? dikkate alınmasını istirham edi- _ Fakat dans hocanızla bir 

Yanılmıyorsak. hükümet, bu son yor. macera geçirdiitinize dair bir 
nruret kar~ısında kaldığı için, demir sayia çıkmış.tı, deği~ mi? .. 
yollarını. devlet bütçesile de olsa, 'iT 
bütçenin tahammülü nisbetinde, yap- .ı. eni neşriyat - Dans hocasile mi? .. İşte bu 
mağa karar vermek mecburiyetinde yalnız icat değil, hem de bir if-
kaldı ve tatbika da muvaffak oldu.. }stenografi grameri tiradır. Bunu söyliyen kim? .. 

Peki, Mademki hükümct müsait Bana bunu söyleyiniz.. Yoksa MuaUim Hüseyin Ki2ım B.lisarumı . 
tartlarla demir yolu yapısına tahsise- za mahsus bir istenograli usulu vücu- meseleyi kocama söylenm. 
dilecek istikraz bulamadı, 0 halde de getirerek bu hususta yazdığı eseri Gene kadın, hakıkaten buna 
böyle müsait bir istikraz bulucıya ka B 
dar. demiryolu yapısını tehir edemez ahiren neşretmiştir. Kazım Bey kita-! karar vermi~ görünüyordu. u-
m! idi? bma bir de istenografi grameri iliivc nu anladığı için, genç erkek, va 

etmiştir. ziyetini değiştirdi. Bütün bun-
ICanaatımızca, edemezdi; çünkü: 

Böyle m•S.1it bir istikraz imkanının, 
ne zamana kador hasıl olabileceğini 
ke"tırm k keramete bağlı bir şeydi .. 

Böyle olunca da, memleketin her 
!tyden evvel emniyeti. hayatı ve mü 
dafaası ü;in. elzem olan demiryolu in 
§asını. kestirilemiyen mechu1 bir za
mana bırakamazdı. Bıraksaydı. fikri
mizce. işte o zaman ağır ve şiddet1i 
tenkitlere uğrardı. O zaman bugün 
şark vilayetlerinin - eski devirlerin 
ihmali yüzünden- yolsuz, demiryol -
auz kalan kötelerinde beliren ve mem 
leketin emniyet. huzur ve rahatını 
ıelbeden şekavet ve isyanlar karşı -
sında : "Hükumet vaktile demiryolu
nu ark vilayetlerine kadar uzatsay
dı. O zaman oralara hem vaktile kuv 
vet yetiştirmek kabil ve kolay olaca
ğı için, hem de oralara medeniyet ve 
ilim nurunu da beraber götüreceği i
çin, ya hiç isyan ve şekavet çıkmıya 
cak ve ya genişlemeden ve daha çabu 
cak bastrrmak kabil olacaktr,. diye 
avaz avaz bağıracaktık. 

Binaenaleyh, kanaatrmızca, yeni f1r 
lıa hükumeti, neden demiryolunu böy 
le yapıyorsun diye değil,- inşa sistemi 
ne oluraa olsun- neden daha çok ve 
daha çabuk yapmadın diye muahaza 
etmeli idi. 

Hiç fÜphe etmemeli ki, bugün An
kara- Kayseri- Sıvas demiryolu Erzu 
ruma varmış, Karaköse- Bayezite ka 
dar uzanımı olsaydı, buı:ün haftalar
danberi iı;timai bünyemui ağrıtan 
"Ağrı" meselesi ya hiç çıkmaz veya 
çabucak bertaraf edilirdi. 

Sonra, gene Fevzipap - Malatya
Harput- Diyarbelrlr battı ikmal edil
miş olsaydı, Şeyh Sait vak'aıı ve em
aali ya hiç olmaz ve ya o derece ya
yılıp . geni,lemeden söndürülebilirdi 
ki, bu yüzden yapılan büyük maaraf 
lara, büyük insan zayiatına mahal 
kalmazdı.. 

Bütün dünyaca malum ve musad
daktır ki, demiryolu, memleket için 
yalnız hariçten ve dahilden belirecek 
tehlikelere kar§ı. çabuk ve kolay as-

ra, eğer hükiımetin icraatından 
memnun olmryanlar varsa, ye
m fırkaya intisap edebilecekle
rini, o taraıfa geçenlere karşı 
fena bir nazarla bakmıyacağmı, 
hu suretle Halk FH"kası daha 
kuvvctlenec~ğini beyaıı e<tmİf
lerdir. 

Meb'U9lardan yeni mühıılif 
fılikaya g~en, 7eoi simalac ycık 
tur. 

1stenografinin nekadar ehemmi- lan kendi kansıntlan duyduğu
yetli olduğunu vr hilinmesindeki lü- nu söyledi. O zaman, genç ka
zum apkardır. KaLım Beyin uzun ve dm daha ziyade hiddetlendi: 
dcvamlr mt>s~i n,..ticesi ihtisas kespct· 
tiği beynelmilel usullere göre Türk- - Ona, dedi, hic bir sırrmu 
çemiz için vücude getirdiği bu eseri tevdi etmemişimdir. Demek 
i>tenografi öğrenmek istienlerin bü- btın'ları uydurmuş. bana iftira 
tün müşkillerini halletmeğe kafi bir etmiş ... Ah, ondan bunu hiç bek 
kitaptır. lemezdim. 1 

- Artık bununla fazla meş
gul olmayınız .. Kendisinden bu 
nun hesabını soracağım. Bilmecemiz 

DOnlrll bllmecemlzln 
halledllmlı lJt!kll 

Bugilnltil bilmecemiz 

oldan oaia n Y"kardan •t•iı: 

1 - Keıtane satan (9) 
3 - Bir göz renıi (8). İlave (3). 

Beraber (3). 
4 - Ben (3). 
5 - Bayat deiil (4). Büyilk tat 

parça11 (4). 

- Bana aş.kınızdan bahsetti
ğinizi de söyliyecek m ;siniz? .. 

- Evet ..• Bu, onun için bir ce 
za olacaktır. Söyliyeceğim .. 

- Peki ... Müsaade ediyorum, 
söyleyiniz .. . 

- Siz de onu görıfüğünüz za 
man bana karşı derin bir mu
habbet duyduğunuzu söyleyi
niz ... . 

Bulundukları yerden avdet 
ettiler. Genç adamın kansı, ko
casını biraz heyecanlı görü~ce: 

- Ne oldun, dedi. ne var? .. 
O zaman genç kadın: 

- Gidiniz, dedi, zevciniz bu 
gece rahatsız, onu bırakmayı
nız ... 

İki kadının arasında kalan 
gcru; adam: 

- Evet, dedi, gidip yabnak 
ihtiyacındayrm. 

Kan koca giottiler. Genç ka
dın kocasına: 

- Yatacaık mısın?. diye so
ruyordu .. Ne oldu?. Neden ra
hatsızsın? .. 
Kocası cevaıp vermeden sür'

atle soyundu. Genç kadın koca
sına 1laç vennek için hazırlanı
yordu. Sonra kocasına sordu: 

- İzin verirsen yanma gele-
yim. 

- İstersen gel! .. ı 
Kocasınm yanına girdi süal-

lere başladı: 
- Çok mu, rahataıxsm? .• 
- Hayır, değllian ... 
- Beni seviyor musun? 
- Hayır, yalancrlen sev-

6 - Valde (3). Tüy (3). 
ıc:. mem. 

7 - Mektup (4). okulu bir JÇ- _ Ben mi yalancıyım? .• 
rak (4). ..,.__ S . d ·'-- - d a - Bıcapı elbiaea.i (3). - =vet... enın e, ""'mm e 

9 - Sdfaf bir madde (3). lyi (3). dostum olen bir kadının, beni 
BUıük (3). sevdiğim söyledin!.. Ben de bu 

11 - Balıri li,..ı. ~9). nu ona ııöyledim. 

- Fransızçadan -

- Ah, niçin söyledin? ... 
- Sen niçin yalan söyledin? 

- Bu, bizim aramızda bir şey 
di .... 

Sonra genç, yeni evlenmiş, 
tecrübesıiz, fakat gene bir ka
dın olan zevcesi ilave etti: 

- Yalandı, fakat seni mem
nun edeceğini bildiğim için bu 
yalanı söyledim ... 

Bu doğru idi. Kocasr buna ce
vap bulamadı .. 

R:ı>it Ri 1.a n a rLı d:ı ~ları t~ m,illeri 

2:- aı:u sı o~ c;ar~amba ak şamı 

Hc~ ikta~ Park tiyatro!\undı 28 aıus· 
tos perşembe ak~amı L\küılar 1 l!lk 
th3tr1JsuıırJa .JO atustos cumırtı:5İ 

akıamı llüyükdere Ahmet Bey hajl;
çesi l\ur Baba kome<il 4 perde 
\17.an: lb ııirrefik .\hmet Bey. 

Moda Elt!ktrik 
Abonelerine ilan 

l•tanbıılda 1 ıa, agazi 'e elektrik 
\e teşebbüutı sınai\ e Tlirk Anonim 
Şirkeı ı ( Satgazel ) abonelerinin 
t'!'İ:'atını taJ;diye eden tC\'t:ttUrün 

( safha ile hiı.raf tel arasında ) l 10 
\ Olttan ll20 \Olta tahnli keyfiyetinin 
·\gustosun '.!6 salı, 27 çarşamba ve 
28 perşembe ~ünleri ıcra olunacağı 
mezkur abonelere ihbar olunllr. 

~larıizzikir abonelerin bull' nduk 
ları mahalledeki ıcsisatın kMtealnde 
ampuller \ e nıııhıdif elektrik aktleri 
bir de rı,· n mah,c, us oimak üzere 
meceanen tdıdll rdilecektır. 

\'eni te\·cttür ile cere~' AU itı~ındın 

itibaren e~k.i eçhize. ampul vt saire 
arıık istimal edılmcvecek ve badema 
kullanılacak her yeni elektrik malze
me. i ııo 'oltluk olacaktır. 

('ert\'n inkitaına mahal "'"ritme· 
mck için ·ukardıkl ihtara tamamen 
riayet olunmı!lı ve memurlanmıza 

\ozif<lerini 1[a esnasında ıesbillt 

gouerilmcleri 
rtcı olunur. 

muhterem ehıliden 

;\ hidiriyet 

UmumgayrimUbadi iere 
An karı ıtilMn• ınL i ın.ıciblncc 

(~ayri müladilfcre ait ıncsail t'ma 
mile lıalledildığindcn bu husu,ta a1A
kad3r ıe\ ata bir hızmct olın-.k t~ zrc 

hııkukşi n aı zt..,&ttan mUteşekkil bh· 
t'tud te'l kil edilmişti r. \~azıhınemiz 

k !111 yonlard3 ı:tk<liri kıynı t' t mua• 

n1cl:\u 't:: dcrairi • irede icap ctt:~l 
ınkdirde m :ıh•kiındo her türlü hu· 
kuku •1..ır-aue inraç \ e tı.kip ''e mü · 
chfaa edecektir. htanhuı"da e ha
ri 1 ıe bulunan al~kaduan her gUn 
htanbul Galnta .\lerkez Rıhtım l lan 
.5 · tı numcrO\'I bizzat yeya tahriren 
mi.ıracaat edcbilirh:r. ' l'ahriri müraca· 

"'tlar kat"i yyen ce\Ops11. bırakılmaya 
cakıı r 

lst· 2 inci ticaret mahkeme<indcn 

:\lüfli JAl\OP °"'~:FC.:JSI efendiye 
ait nlup lstanbulda finc•ncılar yo· 
kuşunda >al:>ık çavuşoğlu hanındaki 

odada mevcut bulunan kum~lırın 

28 AC:l "STOS 930 J>~:R~EMBE 

günü saat onbirde açık artırma sur• · 
tile satılıca~ından tıllp olanlann 
ycı mi ve ı akli meıburde bal:ldaki 
sntış mahallinde bulunmaları ilAn 
olunur. 

lsıanbul 2 inci icra dıirosinden: 

Bir borçtan dolt)·ı mahcuz ve 
pauya çcnllmHi mukarrer olan 
yazihane eŞJ"tsı 28 ağustos 930 tı· 
rihlne muıadif peafembe gıinll saat 
12-14 auaında Galıtı'dı Gtinırük 

caddesinde lktillt hanında ll·lll No 
lu odalarda bir takım mobile bilmU· 
zayede >atıiacıp;ındın ıaltp olanlınn 

yevm vı vakti mezkurda 930· 1341 
r.io ile mahallinde hazır bulunacak 
memuıe mürıcutları ilin olunur. 

Pertcvnh·al vakbndan: 

Şişlide lızet paft sokağında 
Vılde ıparumınının 12 No daire
sinin mö11yedesl atuıtosun 30 uncu 
cumartesi gilatıne ııyia edllmlt iıe

.ıe yevmi mezltarun Zafer bayrlllll
nı mtiStdif olması cibetile eyllllln 
3 üne~ çarftmbı gtlnUne ııyil ln
lındıtını r• ıaliplerln yevmi mez· 
turda &Hl 1 ~ c kadar lsıanbul Ev· 
kıl mUdüriyeıinde Pcrttı niytl idare
> ine müracaat tylemclri ilta olunur. 

• 

-> Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı 
Gal1tada (' nyon hanında klin 0NYO~ SiGORTASINA 

Yapttrınıl. • 
Türkiyede bllA fasıla icrayı muamele etml'kte ol 

ÜN YON 
kumpanya~ına bir kere up;ramadan siııorıa yaptırmayınız. 
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Ameli Hayat Kız Erke 
TiCARET \' E LiSAN MEKTEPLF,Rl 

lsıanbul \ ila ı eti umum! Dıeclhi tarafındın tesis edilen kız '• e 
Ameli llayıt mekıepleti bu d•fa yeniden ı. lıh ve tevsi edilmiştir. f 
müddeti dört senedir ve tedrisat Fran11ıcıdır. 

Talebeyi ecnelıi mekteplerinden vare1te kılmak '" en ucuz ferıiıle 
kııı zamanda hem orta tahsil vermek ve bem. ecnebi :i~anı ôfreter•k 
ret baı·auna atılıbilecık malumatı '·ermek mıl<ıadlle açılan j u rrı_e 
!erde Türkçe '" Franmca llaanlarile beraber lngtlhıoe ve Alıııaoc• h. 
rından biri de mecburidir. Tıhsıl dereci ( .50) liradır. Mektebe ıırebıl 
için ilk mektebi bitirmiş olmak llzımdır. 

Kayıt nıuımılısi 20-8-Q.~O da blflar ve cuııurtes~ pazırreıi, ç·atı• 
ı<Onlerl mektepte icra olunur. Kız 111elı:tebi: Düyunu umumive kat1' 11 

eski "1ıılkiıı mektebi binan Tel. lıL 2~31. Erkek raektelıı: ( :.ıaıcJW 
Tel. 1630. 

••• • feyziye Lisesı 
Kız lstanbul - NİŞANTAŞI Letıf 

E;kak <Telefon: Beyoğlu 403H ) N•;,r 
Tam devreli Lisedir · ilk kı.mı ve cocok \"' " vardır 

~ Talebe kaydına başlann1ıştır 
1 lcr gün saat IO dan 17 ye kadar, '.\iişanıaşı"nda, Karokol ka ı ş' 

bulunan mektebimizde •lyaret kabul olunur 
POSTA iLE MURACAAT 

nJI 

••••• edenlere tahriren izahat 'erilir .--~IJ.~llillt' 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

istiklal Lis • 

llk, Orta ve Lise kısın1larını nıul tevidİI°~ 
·JW 

Kız ve trktk talebe ayrı k"ımlarda Ye am ıeski!Aı d•h ıiı~de 1 
t:<lı:mtktedir. Bıitnn sınıflan mcvcutrur. 

1,ALEBE KAYDINA BAŞLAı Dl 
Talıp vuku.ıında tarıfname ıonderilir. 

Şehzade Başı Polis merkezi arkasınc_ıı-ı_ .. 
• Tel: J,t. 2534- ~ 

lnkara merkez mektepleri ınu~a1aat 

M"k~=k~~~!!~~~ ~l~~~!~~iş old~ 
nesinin Haziranına kadar olan taliplerin şartnameleri g 'ıil_ 
bilftmum mekftlat, mahrukat ve üzere Maarif Eminliğine ,,.j 
sair ihtiyacı ile ot, saman ve ·5yo .. 

tepler mübayaat kornı 
arpa ihtiyacı kapalı zarf usulü i- __-/ 
le ve 20 gün müddetle müna- müracaatları. __ 

Yüksek Orma11 '1ektt>bİ 
llektörlüğüı1dt•ıı: 

Erzak ve levazımı saire ınunakasası .. 
·ı . 111ıı 

1 7 'Eylül 930 tarı 11ne Mektebimizin erzak ve leva
zrmı sairesi kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Ta
liplerin şartnamelerini görmek 
üzere her gün, münakasaya iş
tirak için de yevmi ihale olan 

Çarşamba günü saat 15 tt 

terdalık binasında ıniıt_ 
iktısadive mübayaat korıı•• 
na gelmeleri ilin olunur• 
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Poli&te 

( ) J d ii rd ii I er Ill i ? (Başı birinci sahifede) n söyledi;: 

• Illl· F rkasına mura...aat e- - Serbest Cümhuriyet Fır-
tan ' 

1 
1 ·· 1 d ld • Bir Zabıtai Belediye d Nezihe H. ikinci bir fır- tasının son gun er e a ıgr va-

•• •• .• k en t ~ekkülünü göıür gör- ziyet bura mahafilinde fırkanın 

C. H. Fırkası namzetlerini tesbit etti 

MİLLİYET 
MATBAAS 

Doktor beyle e fır at 
.'i 

mez oraya - h. · · d F 
memurunun olumu anın e.da :nüracaatta bir be-ıdoğmadan ölüme mahkum ola-

1 E~velki gece Büyükada . zabıtai is görmemistir. Halk Fırkas~~a cagı ıssını u~~n. ırmıştır. ır-. 
" ·•dıye memurlarından Tevfık Bey Nezihe H. la birlikte daha yuz- ~adan ba?s~d~.lı~.ke~ ~azı zevat. 
od.-· nda ölü olarak bu.lun.muş ve bu 1 Hanım müracaat ettiği Bu da b ı ttı, uçuncusune baka
~·Um §Upheli gorüldüğu cihetdle 1 T~v- herJcde fırka aza kaydederken Jım !,. demektedirler. 

Avrupadan yeni getirdiği Tahta Hurufatla BUyOk duvar 
Afişleri yapar. Her müesseseye eıverlşlidlr. 

Yeni ~enenin Kazan~ Defterler! nefis surette ba.ılmıştır. 

ili. Leıı z llunl<lılııi , bır l ltr• - '1ikroskop a leıi uı k bır Sım 
l'an to,taıl. bir ha ta mu•yrnc mı a<ı, ~2 det \lu •I· b r rr >Jel<sıy 
aleti, fotoğraf ı~ Lıncleri ve d•lı.ı muhtel f şeyler sat ı l · ktır Jlern~ 
lstikl!I c uucsinde Turkaot hıkjnt.1 ı y•mndakı lavanı ı ·ı m •ıtsıası 

muracıta t •m:ı:::ı=mımm::::m:iıılD:i 

- Ercnkör · ~ 
rılt Beyın cesedı Morga nakle ı mış· a a • • . . 1 
tir. arasına alacagı kımselenn ne 

Telefon lst 3911 - 2-3 Kitap ırısmı ENVEI{ PAŞA iLK MEKTEBİ 
Bu şuphell ölüm vak'aaı hakkında seciyede olduğunu öğrenmekte 

bir muharririmizin yaptığı tahkıkat çok hassas olduğu için henüz 
f)oktor 

~udu r: k' ı · k dedilcce.Yi ma!Um T [' k B Adada vazifeşinaslığı ım enn ay " . 
ile ta~:n

1

mış :>;; bunun için bir . hayli değildir. Bin.~enaler:h Nezıhe H. Cuaradan muJa gımlerdc lljtlc
<>nafın husumetini kazanmış bır mc- ın fırkaya muracaatı ya kabule- d<n O'>nrı s .. ı l 14 · 16 ) da lstan
rnurdur. dilecek veya edilmiyecekti. Bu bul l 'ivanvolunda ( J 18 ) numcro-

HA F'IZ CEM AL Kaı1dilli kız orta ıııektebi ıııüdii
ri y r tinde n: 

KIZ - ERKEK - LEYLİ - NEHARİ 
Tedri,.1t '\laarif \'ek41eu re<mr ilk mektep! :r pro~amına tc, fikan 

icra edilir. FR \ ·sızC,\ YA çok eh cınmiret verilir. 
Kayıt ınuamele,i: ('umırtc:- i. paz.1rıcsi, 

Kendisinc birçok h~sım kazanmıt ayn mesele. Yalnız kendis;nin lu husıı ; r kabinesinde hNaların 
olan Tevfik Ef. evvelki gece saat 10 • . l d h . kabul eder. 

1 - Son sınıf ıııcıunlyct lmtihınlırllc birinci, ikinci sınıfların ikmal 
lmıihanlarına 1 eylül 9JO da ba~lanacağından altkaJar talebenin mekteb• 
müracaadırı. 

Kartallı "'Nieso 
Tıraş bıçaklarını 

Her yerde arayını 

da bir kaç kişi tarafından bir rakı ri- b~ °;etıc~yı bek eme en emen 1 Telefon: lsranbul '..!.J8q 
yi.fetinc davet edilmiş ve gece saat kıncı bır fırkaya atı~ası ke~
bire kadar rakı içtikten sonra odasına disinin siyasi seciyesını ve mu
gelmiştir. • racaatrnın da o fırka tarafından i ~ i f OH ~ j rl f Z-

2 - EyliJIUn ilk haftuında pazarıesi, çar~ımba, cumarte>i r;tinl<ri 
tecdidi kıyı yapılac•lc cyliılun ikinci haftasından itibaren ayni r;Hnlerdc 
yeni talebe kayt ve kabul edllccektir. 

Ölen memuru.n yatagmm .baş~ u- hemen kabuledilmesi bu fırkaya 
Pek ııefi, ve uzun nıiıddet 1 

d i ııı n -lirifıniş olen 

.ı Lerlr mcccınt miıubaka imtihanı cylUlün 25 lncı günu icra edUc· 
ccğlnden ı.lip :v rın d•h• ev' el veslkalarlle birlikte mektebe muracnn•i.rn . cundaki küçük bır mauda bır Ş'I'" 1 d 

bundan bafka da göğsünde bir leke vaki müracaat .ann .ne._.e~ec~.
görülmüşttir. · ye kadar tetkık edıldıgını gos 

Ada zabıtası, bir taraftan Tevfik termesi itibarile mühimdir. 
Beyle o akşam rakı içen mcç~ul ~~a- Karşı fırka da faali yetine de 
sı ararken, Morgta ccscdın u~crm~.• m etmekte bu meyanda öte-
t ·h tt · akta ve ölumun va • 
••rı ame Y~81 yapm . d b ·d t şkilat yapmağa ça-eıbabmı tcabıte çalışmaktadır. . e en e e 

411 metre mık'abı 
keres e 

.. l\art31 .. rc:-rninc v~ "Nies 
ıııarkısına diH lt cJlniı. •• 
(Nieso) ınarkı<ı bıçağın muke 
meliyctinc temi ı1:1ttır 
TAKLITl.ERl.\DI·:N S .'ıl\l:"llN 

K d b • b lısmaktadır. 
aııımpaşa a ır ~e~ . .RUMLARA MÜRAC,\AT 

Kaaimp•da oturan ahçı Rifat ~le • . . • . 
Arnavut Eylp mUıtcrckcn tabanca ııı- Beylerbeyı ve havalısınd~kı teş
tırnal ederek arkada11arr Mustafayı kilata bir zamanlar birkaç nüs
batrndan tehlikeli surette yııralamıı- ha çıkan Hareket gazetesi sa-

1'iitiin inhisarı urnuıııi ıı1iidlirlii
ğii ndeıı: 

TQrkiT• i\in umumi vek< 
l!tanbul'da l'lncancılır'da Ar 
~'resko ban . ·"· lb-17. T 
ı,, 39;!3 

Van posta tel~raf ba, mudurluğuu~en: lardu. h. 1 · d Fahri Kemal B Mecruh hastaneye kaldırılmıştır ıp erın eı:ı . • M ·ı h. 
• • • memur edılmıştır. umaı ey 

Zehir ıçtı bu havalideki Rum müessesele-
Beyoğlunda Kumbaracıyom.ııunda rine de müracaat ederek yeni 

oturan fotoırafçı Alckaandr. otcdcn- . • [ • d 

lzm ,r fabri kası için 411 metre mik'abı muhtelif eb'atta kereste 
kapalı zar ı ! ı alın:ıc:a~ından ta: iplerin her gün ı;dup şartıı:ınıeyi 
alnııları ,.c zarflarını J <J ,' Q,JO çarşamba ı;ıinu saat ıo,.ıo a kadar 
G:ılatad : ı 111.ıh ı ya:ıt Lomisycnuna tcvdı etmeleri· 

1 - T:ılilıl z·ıhur .:tmiyen l!illı> Diy:ırıhckir .ır~sı m(!nab, 
müddeti bir balta Lenhlit ve yaz ve kı~ karj ı lıklı bir scferı 
mecmuu sikleri bin be~ vür. kiloya tenzil cdilmı, oldujtu il~ 
olunur. beri milptcli olduğu hastalıktan kur- fırka teşkılatı . yapı acagm an 

tutamı yarak zehir içer~~ i.ntihara te- muavenet talebınde bu 1 unmuş
Ş<bbüı etmiş ve tcdavı ıçın Franaız tur. 

,.. ,.. ,.. 

hastane ine kaldırdmıJtıT. Mürteciler ne umuyorlar? ı ;ıni•. \lidc ı . kam c ı b ı l'.ıın 
Gaip çanta Diğer taraftan Ser1"'st Fır· 1 ler yerde nrayınıı 

Pazar ıünü Bursa pnrınm Sııl- kanın teşekkülü üzerine bulanık İil•maıam:cıc::ı::&mı:::;ıll:ld 
tan hamamı merkuınd~ bır el.çanta- suda balık avlamak hülvasm- Emnıyet Saııılığı muılllrlugıinden: 
sı unutulmuttur. Salılbınln müracaat da bulunan bazı kimseler de ka- l lasan ll•y tar1fı~ dan 10 k. crel 

~4,~00 ~iJo ınan~al ~öınuru ınu~ayaası 
rl\itiİn İnhisarı UlllUJll JllÜdÜr}{j. 

o·iiııden· o . 

'2 - Yazın otomobil, kıiın hayvanla ve haftada iki sefer y~ 
mak ve k:ır~ı:ıı:Jı bir ,cferin mecmuu sikleti bin lıeş yu1. kiln ol 
mak ve yırnıi lıir lıayHn ve iki kamyon bulundurmak, ~artil 
yeniden ihdas cdılccck olan ve Bitlili merkezince yıını gün mud 
detle müııak.1 ,,;ıya k:ıınulmu~ hulunan ~ehri dört yuz lira bedel 
muhaın'llcncli Bitli , • Garzon arası posta-ı bin liraya pey altın 
alınmış isede hu bedel fahış görüldüğünden "'lınak:ı.-a muddet;ni 
yevmi carid e ıı itıh:ıren bir hafta temdit edildiği il:ln olııııur. 

la alınası blldlrllmclrtedlr. . _ 
? ra vıcdanlarını ortaya koymaga 

Odabatı nerde. baslamıslardır. Ezcümle iki 
Sirkccid• Köprülü h"? oda ba9m gü~ evv"et Beyazıt mıntakasın

liaydan dört gündenberı kayboldu- daki birtakun hocalar o mınta-" ·ı · t f dan polise ihbar olun . au aı esı ara m kadan gçmekte olan ve vaktıle 

929tarihinde SandıJtımııa bı ,,ıkılan para 
için verll<n 1 rtiJ5 num.ualı cuzJsnı 
kaybettf~inl söylemışrir. Yenisi veri 
leeeğln.len •>ki cüzdanın hükmü 
olınıyoc•ğı Han olunur. 

lrlare i ~ i n miılı :ıyaa olunacak 64,500 kilo man ı,>al kömiınl ka
pa l ı znrllu mübaya·ı cdikcektir. T:ıliplerin her gün gel ıp ,artna
meyl alnıal.ın ve r q ıı30 pazartesi gunü >aot !0,30 a kadar 
zarllıınnı C:ılatada ıııubayaat komisyonuna tevdi etmeleri' J~ııı vali rnetrııJre rniicliirJiiğ·iinden 

nı t Tahkikat yapılmaktadır. 
uş ur. • • .• • ilmiye sınıfına mensup bulunan 

Bır kin yuzünden bir m~b'usu yolundan çevirerek Zayi :.!o-<ı 9~q tarih ı· e 154.l ~ahlı~ ~ane ve arsa ~issesi Kaamıpaşada Abbasm kahve yeni fırkaya iltihak lazım oldu
sinde Havagan ameleainden ğunu vehazırlık zamanı geldiği
Yahya bir kin yürilnden Meh- ni söylemişlerdir. Mumaileyh te 
met. İdris, Aabr, İsmail is- kendilerini icabı veçhile tenvire 
minde 4 ameleyi biçalda yara- çalı~mıştır. 
lamış, llendlai de befllldan san- S b F k 
dalya ue yaralanmıştır. er est ır aya 

'<o. lı•y•nnomeye ait 2W8 .\o. ve 
29· 9.1129 tarihli 21 ·l lira .i2 lurıışu 
havi makpu< sene !in i hıaen 21yl 
cJledi~mden muteber olmadı~ı ıl~n 
olunur. 

&ynelmire1 Şuk Nakliyat Şırkui 
Çipruı. (.cron ve :;;ürokl ı 

Pazarlı~Ja 40 ton ~o~ ın11~a1aası 
Yıiksek Baytar mektebinin mevkii miınakasada bulunan ve 20 

.\gtı.>tos 9JO da ihaksi icra kılınacak olan kok komurı:i yevmi 
mezkurda ihale eılilemcdiginden '2 7 A~ustos Çariamh:ı ıı;unu saat 

14 te pazarlı~ surctilc ihale cdikee~inden talip olanların şeraitini 
anlamak ut.re !) ftcrdarlıkıa lktısat muha~ebccili~ine muraca:ıtları. 

Bu~aziçindc Yeni mahallede Pazarbaşı caddesinde l'Ski :16 rni 
ıo .ı numaralı harap hanenin flazineye ait nısıl hi<Se<lniıı tnmamile 
nısfı digerinııı tı 7 his-esi bedeli nakden ve peşinen /\denmek üzre 
420 lira ve mezkör mahalde birinci yeni okakt:ı ı .ı. rıı· 
maralı arsan.n dahi hazineye alt aynı mıkdanlaki hi c inin he· 
deli yine pe,incn ödenmek üzre 70 lira bedeli muhammen ile 
ı .ı Q 9.10 tJrih n<· mtisadif ~umartcsı saat 14 de pazarlı~ . uretilc 
bilmtiz:ıyedc "'ıııl:ıc:ıkıır. Talipkrin % 7,50 teminat maklıuzlarile 
İstanbul Milli emlak nıiidiıriytti ~a~~ komiıyonıına murara.ıı 
eylcmcl~ri. 

Kulafmdan yaralamıt 

Rifat Kaannpaşada ahçı İ
ranlı Rıfat amele Mustafayı ta 
banca ile sağ kulağından yarala 
mış, yakalanmıştır. 

gelince .. H•rıç iıkdderlndc m•zbut 1 J07tı 
adet ke.,;t .. ne çubutu ile:- Jon \-Ckı 
~00 kilo ıneşe oJur•.ı 4,CJ .'J.iO per

Serbest Cümhuriyet Fırkası ;embe gıınO ıı,.ıc t<!ilm<k IJzre mü 
dün gene Nazlıhandaki mer- zaycdcy.o çıkarılnııstır. Trliplcrin 
kez binasında toplanmıştır. yevm• mezkiırd• s331 uçır defter 
Fırkaya yeniden kaydolunmak darlık binasınd•k• komi syona müra. 

Gümrük tatbikat kursu mü
dürlüğünden: 

Gança ile vurmut için dün hiç kimse müracaat et- c••tları. 
memistir. Yalnız koridorda iş 

1 Eylul ıı,ıo da :ıçılacak ol:ın Gümrük tatbi~at kursuna hariç· 
ten dc\«lm etmek istiyenkrin craiıi anlamak n· kaydoltn:ık üzre Istanbul liman işleri 

İstanbul gümrü~ önünde için Fethi Beyden tavsiye al-
Ahmet Han_ıaI Abdiillahm arka- mağa gelip bekleşenler görü-
uına kanca ıle vurmuf, yakalan- liiyordu. 
ınıştır. Hamal Ahmet hakkında Tavsiye almağa gelenlerin a-
tahkikata başlanmıştır. dedi okadar çoğalmıştrr ki, Ftr 

Eve giren hırtıız ka artık bu hususta fazla müra-

şirketihayn"ye caat edilmemesini iHinda mus-Unkapanmda k lm t 
ıneınurlanndan Cemil Ef. nin tar 8 ış ır. • 
hanesine hırsız girmiş, bir ye- Nun Bey 
lek, bir saatle kordon ve iiç li- Fırka katibi nmumisi Nuri 
ra çalmış, kaçmıştır. B. bir muharririmize demiştir 

• • ti" ki: 
98 lira gıt _ Fırkamıza yeniden iltihak 

Beyoflunda, Papaa Kaımiş eden meb'us yoktur. Her daki-
Ef. nin içinde 98 lira bulunan ka içtima halindeyiz. Mutat ar 
cüzdanı bir yankeaici tara- kadaşlar toplanıyoruz .• ._ . .. 
fından çalınmıştır. Ağaoğlu Ahmet B. ıkı gun-

gÖz:ünü çdcarmq dür Fırkaya uğrBamBa~a~ktaddır. 
Ağaoö'lu Ahmet . uyu a a

Unkapanmda ahçı Hasanla d fırkanın dahili nizamnamesi-
azif kavga etmişler, Hasan a- n~ tanzim ile meşgulmüf.. . . 

ahtarla Nazifin gözünü çrkar- Suat Derviş H. ın kayıt ıc;ın 
ıştır. yeni fırkaya müracaat et~ği. ;_e cins radiatöc 

Otomobil kazaııı memnuniyetle kabul edıldıgı Proje ve 
ı · · f h · kitib" söylenmektedir. ' caddesinde 

muhtelif 
bulunur. 
keıif için: 

mi.ir:ıcantiarı. 

İktı ·ıtlı, Asri 
ve · ;ı ğln ın 

~ ( S f M P L ~~ X) 
KALOl{fFtR 
KAZANLARINI 

Tercih ediniz 

Aynı har.ııreti temin et. 
mek üzere diğerlerinden "'• 40 
noksan kömür aarfeder , 
ve istimali son derece suhu
Ietlidir. Fabrika şubesi olarak 
depomuzda her zamıın kafi 

kuvvette kazanlar ve envayi 

Borsa han itti alinde, Türbe 

s 

ngilız se aret anesı t Y n· fırkada bir kadın aza daha KIRKOR A 
r. Harding hususi otomobili e ı ır J MGOÇY AN mliessiaeainde Kalorifer mühendisi 

e Çiftehavuzlarda İhsan Efen- Darülfünun Felsefe mua ım ANTRANIKYAN amOracaat. 
iye çarparak yaralamıştır. !erinden Şekibe Ali J:l~un Xeni 1 

fırkaya dahil olıuak ıçın mura- Sabş : Fabrika fiyabnadir. 
Muallim kezzap içmif caatta bulunmuştur. _ • - .. 

F thi Beyin zıyaretı İSTANBUL KlZ M İ ~KTEB' .. . .. ATİ~A. 23 _ Romadan bildiri!: - UALL M Mh 1 MUDURLU 
Üsküdarda muallim Feri -

un Bey nişanlısı Seyyare Hanı
m kendisile evlcnmiyeceğini 
··yıemesiııden müteessir olarak 
euap içmek suretile intihara 
lkışmıssa da kurtanlmıştır. 

ski metresini onutamtyor 

Taksimde sakin Ferit Ef. 
" eiki gece sokaktan geçerken 

tufl acı Mustafa ismindeki şa 
t rafından kendisine taban 

at m tır. 

Bunun sebebi şu imiş: Musta 
m ıir metresi varmış. Fakat 

<lın ondan vaz geçerek Ferit 
· ile yaşamağa başlamıştır. 
ustafa kadını unutamamış, 
ndan dolayı Ferit Ef. yı gö
nce tabanca atmaktan kendim 

<ınııştır. 

diğinc göre Jurnala Ditalya gazet~sı, Oörduncu ve betinci "nıllann eyini muuniyct imtihıuılanna ı eyhll 930 pııartc•! ve diğer ıınıllann terfii 
Türkiyede yeni fırkanın teşekkuluıı- sınıf ( ikmal ) rmdhıuılanııa b eylQJ 930 <'llmırtes! glinu bqlınacıktır, den bahsederken Fethi Beyin Fran-
sız muhibbi olduğunu ve şayet mu- ~ - Bu ımtlhınlara tabi talebınln başlangıç gUnlırlndcn eve! mektebe mUrıc .. dan ltr.ımdır. 
maileyh mevkii iktidara gelirse siya- :ı \'eni Sene tedrtuıına 15 eylUI 930 pazartesi g-Qnd bışlınıcatındın lstanbul haric!ndck! ıalebcm!ıln 
setinin a!Jlka ile takibi şayam temen hareket gilnünil buna göre karsrlaşnrmuı icap eder. ni olduğunu ya•maktadır. _________ .;;... ___ ..;... ___ ;_ _______________________ , 

Refik İsmail B. müııade . .. . ' ıstemuı. 

KAPLICA, 24 (Milliyet) -
Sinop meb'usu Refik İsmail B. 
geldi, döndü. Serbest Fırkaya 
iltihak için müsaade istediği, 
serbest bulunduğu cevabını al
dığı söyleniyor. 

Bu da bitti, yenisine 
bakalım! 

KAPLICA, 24 (Milliyet) -
Salahiyettar bir zat bana §Unla-

Nafıa Fen Me~ebine Talebe Kabulü 
Naha Fen Mette~i Mü~ürlü~On~en: 

;\lektep meccani leyli ve tahsı. muddeti uı; scrıcdır. 
I! G'rcc•·klerin · ya~ı 17-25 olmaltdır. 

1 Je..,;ıp, Cebir, Muaattah hoode-3 Lise mezunları ımtihansız leyli ve Orc.ı mektep mezunları 
seden mü,abaka ile alınır \' 16 hafta nchart deı anı. cJcrkr 

.ı - Kayt işi Eylı11 1 ild r 7-1 !):ll• ~ "·"ıı!ır 

inhisarı TUrk anonim ,ırketi idare meclhtlnden: 
Ticaret kauumıııun Jtıt inci mıudesl mucibiuce hisıcdarlar "m"mı 

heyetinin ııaı:ıua yazıl meseleleri mU7.1kero ve kara ittihaz etmek u .re 
~S cyliJI 19:!0 pcrıembe güniı saaı 15 tc şirlcecln htnnlıııldı Sırk<cıde Hin 
l ,lr. an hanında ıdar• merkezinde fevkıl~dc toplanmıy• çaJtırılması karar· 
lışnrı lmı ştır. 

~1ezk~r kanunun 385, 381> ıııcl ınaduelerı mucibince hissc<brlaıın ası· 
letcn \'eya vek:llecen dahili nlzamnarnernLr.in ~ti ınt-ı maddesine te,·fikan 
toplanma gUnlınurn evelkı on ıün içinde hışse '•nctlorıni şirkeıiıı tdaro 
merkezine veya Türkiye iş llaııkasının merkez ve şulıderine tcvdı il• 
mukabilinde alac•klan makpuzu idare meclisine ime <dtrtk dühullye vara· 
kası ılmılırı muktezidır. 

ı\tüzakerat 
1 -S lrketln dahlll 

maddealnln tadlll. 

ruznamesı: 

nizamnamesinin ikinci 

2 - Şirket dahllf nizamnamesinin beflncl 
maddesınln fadlll. 

3 - MUddatlerl hitam bulan idare meclisi 
azasının intihabı. 

İkinci maddenin aslı ':fi 
Şirketi• unvanı . lstanbul Şlrkctı . • lstanbul 

Liman lf!erl lnhlsan TUrk Ano- Limanı tahmil ve ıahllye TOrk 
nim şirketi olacak Anonim şirketi - olacak. 

beşinci madden-i:-n-;ı-sl-ı -ı--=T:--~ıdil teklifi 

Şirketin ıermaycıl beşyOz Şlrketıo aermayesı bir ınll-
bln - 500000 - liradan ibaret yon - 1000000 - Uradan ibaret 
olııp beheri yirmi bet Türk lira / olup beheri yirmi bet Tlirk lira-
sı kıymetinde yirmi bin hisseye sı kıymetinde kırk bin hisseye 
milnkaacmdlr. münkıısemdlr. 

Di}Tarıbekirdt~ 9 ncu seyyar .laıı- 1 

darına alay kuma11danlığıı1<la11: 
1 aylill 9il0 dan 1 cylUl 931 tarihine kadar Diyarib<lı,irde hulunın 

dokuzuncu 1t71ar Jandarma alıyı miri hayvanınn hıelerine r.ıuktui on 
iki aylık ls&ml 260700 kilo arpı, 1717~ kilo or ve J 20'.?.Ul kilo an. 
ve mahiye lzaaıt 1930Ş kilo arpa, !2870 kilo or ve ıooıo kllo Hman 
almak ve bedell mabbcmah ıcıvlyc ed!lınek Uzre 25 gön müddedo oıünı· 
k&11ya YU cd!lmlftfr. 

00 ıfustoı 930 CUml!'tesı (llnö ıaat 16 dı Diyarlbekirdc ıeyyar J:ın· 
darmı alay kumandıuılığt daire inde lhıle•I !cra kılınacığındsn ralipier'n 
ferald ınlımat Uzre lııanbuldı Jandarma Iını!Athar,• mtıduriıetıne Dıurl
baklrda alaykumandaıılıtı dalrcalndcki komityona mUracaatlırı ve mUnıkasa 
sGnU )'tbda yedi buçulc lcurl&f ıcu inat m•ktubilc arpı. saman ve ot nı mu 
•elırlnl getlmıak 11.Va münıkasavı iştirakim l&ıı olunur. 

FEYZİYE LİSESİ MÜDÜRLÜGÜNOEN: 
Mektep 15 F.yliılde açılıyor- Mezuııi yet imtihanlarına tabi 

talebenin 1 Eylülde mekteptt: bulun,.. ı lazımdır. 
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BUY OK 
TllllHE PlllNGOSU 
9 uncu tertip 

21NC1 KEŞİDE 

11 Eylul 1930 da 
Keşidelcr: ' ila)'et, ~ehre
maneti~ Defterdarlık, l~, Zi
raat ve Osrı1a11lt llankaları il 

murakıpları ve halk 
l1uzuru11da yaınlır 
Büyük lkramwye 

35.000 Liradır 
Her keşidede çıkan nunıaralar 

tekrar dolaba konınaz 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

Irmak · Filyos hattının f Olı.3· 132,0 kilometreleri araoındaki albncı kısmın 

ınşaatı kapılı zarfla munaka>aya konmuftur. 
Münakasa 11-9-930 pcrfcnbe günü •aaı 15 de Ankarada Devlet demir 

yolları idaresinde yapılacaktır. 

Mttnıkasaya işılrak edeceklerla telı:llf molı:mplarını ve muvakkat teml
nıılannı ıynl günde 11ıt 14,30 ı kadar münaka11 komisyonu klıipllğlne 

vermeleri llzımdır. 
Talipler mnnıkuı farmamelerini (-40) kırlı: lira mukabilinde Ankaradı 

Maliye n muhasebe iflen riyıseılndın tedarik edebilirler. 

••• 
4J9/910 tarihinde münakasasının icrası mukarrer Filyos beşinci 

kısmının muknele projeEinde gösterilmiş olan yirmi a!lık geçit 

müddetinin on yedi aya ve yirmi iiç aylık ikmal müddetnin de 

yirmi aya tenzil edilmif olduğu ıaliplerce malCım olmak üzre 

ilıln olunur. 

l :!O ton gaz, 50 ton pis gaz ve 40 ton benzin lıapılı zarfla münakasaya 
konmuşıur. 

Mtını. uı 15 - EylOI · 930 pazarteıl g11nU aaaı 1 .'i,30dı Ankaradı Devlet 
demir yo;Jan idaresinde 'apılacakıır. 

Milnakasaya işılrık edeceklecin teklif mekıuplerini ve muvakkat ıeminaı

larını ayni günde •ut 15 e kadar komisyon k~tipliı;ne vermeleri IA2ımdır. 

Tlaipler mtınalcasa fartn&me1erlni beş lira mukabilinde Ankarıda ve Hay 
darpaşıdaki ve7.nelcrden tedarik edebilirler. 

· lstan~ol erkek ınualliın ınekte~i 
ikmal inıtibanları 

İstanbul erkek muallim mektebi mü
dürlüğünden: 

Maarif Vek!leti cclileslnin emrı mucibince mektep 1 - 9 • 930 

tarihinde açılacak ve derslere 1519/930 da başlanacaktır. 
Eylöl mezuniyet imtihanlarUe diğer sınıfların yoklamaları yani 

Umum sınıfların ikmal imtihanları l /9 :930 da yapılacaktır. 
Binaenaleyh ikmale kalan efendilerin şimdiden hazırlanması ve 

vakti :ı:amanında yola çıkarak tarihi mezkCırda imtihanda hazır 

bulunmaları ehemmiyetle llAn olunur. 

* * * 

lstan~ul erkek mualttnı ınekte~ine ıirecekler 
İstanbul erkek muallim mektebi mü

dürlüğünden: 
İstanbul erkek muallim mektebine kıyt ve kabul zamanı 15-8-

980 dan 30-8-930 tarihine kadardır. 
Bu tarihten sonra kayıt yapılmayacağı İçin ya:ı:ılm&k isteyenlerin 

şimdiden her gün mektebe muracaat etmeleri ve şeraiti kabulü 

anlamaları llAn olunur. 

İstanbul Kız muallim 
~f ektebi Müdürlüğünden: 

Anı muallimllli ehUyetnıme imrlbanlın 30 ağustos 930 cumamsi giinil yapı
ıcı&ından müracaat edenlerin o gUn •aat dokuzda mektepte bulunması lhımdır 

BaJ~arpasa emrazı istilaiJa ~astanesi ~aş 
ta~a~eön~en: 

Haydarpaşa Emrazı istilatye hastaneılne 1930 senet maliyesi 

~arfında lüzumu olan 147 kalem eczayı tıbbiye m!irakasal aleniye 

ıuretile mübayaa edileceğinden talip olanların 11 EyJUI 930 

tarihine müsadif perşembe güniı saat on dörtte Galatada Kara 

·~ıustafa paşa sokağında l•tanbul liman sahil sıhhiye merkezi bat· 
tababetindekl mubayaa komisyonuna ve şartnameleri almalı üzre 

ner gün hastane idare memurluğuna müracaat etmtleri llAn oluıınr. 

... 

Istanbul defterdarlığı kadrosunda muhte
lif dereceye tabi n1emuriyetler için ağustosun 
31 İnci pazar güııü saat onda in1tihan yapı
lacaktır. 

A - 10, 12, 14 lira rrıaaşlı memuriyetler için: 
1 - Yazı, rakkam, inıla, kitabet. 
2 - Hesap: 10 lira ınaaşlı ıneınuriyetler için 

amali erbaa ve diğerleri için ilaveten nisbet 
ve tenasüp. 

3 - Mallımatı umunıiye ( vergiler ve ınem
leketin cağrafi, Mali ve iktisadi vaziyf.ti hak
kında ) dır. 

B - 17,5 ve 20 ve 22 lira maaşlı memurivet
Ier için: 

1 - Yazı, rakkam, imla, kite.bet. 
2 - Hesap, <Amali eri aa, nisbet ve tenasüp 

faiz, şirket ınesaili) dir. 
3 - ~lali kanunlar. 
C - 2;;, .10, 35 lira maaşlı memuriyetler için: 
1 - Y :ız:, rakkaın, inıla, kitabet. 
2 Hesap ( nisbet ve tenasüp, faiz, iskonto, 

şirket nıesaili ) dir. 
3 - Usolü def teri ( Mali ve ticari ). 
4 - J\1ali kanunlar ( vergiler ve muhasebe 

kanunlarından ). 
İnıtihanda muvaffak alan münhal memu

riyetlere aldıkları dereceye göre tayin oluna
caklardır. J\1ünhal ınevcudu, muvaffak olanla
rın, hepsini ta yine müsait olmadığı taktirde 
bu gibiler atiyen açılacak memuriyetlere al
dıkları derece sırasile tayin olunacakları gibi 
civar Vilayetlerdeki açıklara da tayin edilmek 
arzusunda bulundukları takdirde kazandıkla
rı nuınara ile isimleri Maliye Vekaleti celile
sine bildirilecektir. 

Taliplerin 1 nüfüs tezkeresi. 2 Hukuku siya
siyesine nıalik bulunduğunu ve Ecnebi kadınla 

evli olmadığını ve mahkumiyeti bulunmadığını 
mübeyyin mahalle ihtiyar heyeti ilmühaberi. 
3 Askerlik vesikası. 4 Sıhhat raporu. 5 4x6 eb
adında iki fotograf ve e velce meınuriyette 
bulunmuşlar ise bulundukları son memuriyet
ten sureti infikaklarını mübeyyin beraat maz
bataları ve ya sicil cüzdanları ile Ağus
tosun 28 İnci günü akşanıına kadar Defterdar
lığa müracaat ederek talepname dolduracak
lardır 

İnıtihanın yapılacağı yer 28 Ağustosta Ga
zetelerle ilan olunacaktır. 

••• 
Kiralık Dükkanlar v~ Odalar: Mahmut paşa 

caddesinde, Büyük yıldız hanında numaraları 
aşağıda gösterilen dükkan ve odaların kirası 
müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin tayin edi
len günlerde saat 15 den evvel defterdarlıktaki 
ihale komisyonuna müracaatları. 

Kıpı numarası Cinsi ve lı::aıları Senelik kirası Müzayede glinU 

1 
l 

2 
2 
3 
9 
8 
4 
!I 
6 
6 
7 

8 
l l 
12 
13 
14 
15 
1 !5 
16 
17 
18 
19 
21 

ikinci kaııı tlcaretglh 
Üçlincil • 
ikinci • Oda 
Üçüncü • Ticarctglh 
Alı • 
lkincı • Oda 
L1çüncil • Ticaretgah 
Alt kot Oda 

• • 
ikinci katta • 
Üçıincu • " 
Alı kattı 

" 
• • • 
• • " 
• " TlcaretgAb 

• • • 
• " • 
• • Map;aza 

ikinci kaııa TicaretgAb 
Alı kına Mafazı 

• • TlcaretgAb 

• • Oda 

• • 
" . " 

Lir• 
84 
72 

100 
120 
150 
100 
60 
96 
96 
ıoo 

96 
96 

60 
120 
120 
1 SıO 

120 
150 

24 
150 
120 
120 

72 
24 

10 Eylill 930 

çarşamba 

11 Eyltil 9/10 

Perşembe 

Alpullu Şeker Fabrikasının 
Yeni mahsulü çıkmıştlr 

Avrupa 'ekerlerlne faik olmakla beraber daha acuzdıır. 

Her bakkaldan ve her teker tUcearından aranmalıdır. 

Toptan satıf maballl : Bahçe kllpu Dllrdanctı Vakıf Han 

DOrdOnctı kat No. 80 • 40 Tel : let ı 111 

1 LAN j 
Eskişehir Defterdarlığından: 1 SEYRİSEF 
Eskişehir Hükumet konağının iknıali İnşaatı ıı· .~h1·rkcı1 Ac.;-ı.; <,<" 
k kb. l" l h" .. d .. a~ın<•: leıo~•ı -·'' Ve tr in Jra ık ta SISata JStJna en yırrnt accntc<i, \luhurJar za 

beş gün müddetle kapalı zarf usulile mevkii a1tıııd1. Telefon l•ı 1 ~-ıo 
münakasaya konulmuştur, ihalesi 6 Eylül 930 
tarihine müsadif cumaı·tesi ırünü saat on beşte 
yapılacaktır. Talip olanlar'ın °~7,'1 hesahile 
bank mektubu veya tahvilat veya na'cten de
pozito akçesi makbuzunu ayrıca bir zarf de
rununda ve teklifnameyi havi zarf dahilinde 
ihale miadında imza n1ukabilind .. nıünakasa 
komisyonuna 1evdi etnıelidir. Fazla ınalüınat 
almak istiyenler Defterdarlıkta müteşekkil 
komisyon mahsusuna müracaat edebilirler. --------1 ........................ ~~~--= 

DEUTSCHE LUFT HANSA 
Tayyare postası vasıtasile seri bir surette emtia nakliyatı . 

İstanbul ile Avrur.anın hütiin KAR.\ \Jt:\ILEKETLERI 
ararnıd:ı ( Pazar müstesna olm:ık uzre ) ye\mi münakalat. 

~ ı:ıt l 4 de kadar ı. vdi olunan koliler erıesi günü sevkolunurbr. 
\ l\ ,\\i. • n:stı.KÜ) ıcp aksi i>tıkametıe sevahaı müddeti 10 <aaııir. 

AL\ l .\NY.'1. iÇiN 11 \VA POSTASI: . 
l\lcktuplar bütün post'' merkezlerı tarafındrn kabul olunur. Adı 

mektur l:l için nıunz1m ücret 20 kuruştur. Zarfların üt.erine TAYYARE 
VAS!TASİLE - LUFHANSA ;ar tinin rnz"ı muktazidir. Her tilrlü 

ın:ıliı n:ıt i:":i:1; di iç~n zirde'~· lc:ınt:ı;ı ınüracaat etnıek fl.:riza cJer. 

Memleketler aırasında 
.N.ıklivac ve '.\luvasalat Türk Anonim 
G:ılata, Cinili Rıht<'ll hını, Telefon BcyoJ);lu 1294 ----

Şirketi 

1295 

..---·-tLEB.ı \1ETOD C.,---. 
Celili Nuri Beyin riyaseti altındaki heyetin Dil kitaplarını alınız 1 
Cümlesi maarif vek~leıince ilk mekteplerin ders programlarına ithal edilmiıtir 

Alfabe. 2 sarf. 5 kıraat. TUrklyede misli gOrUlmeıniş bir seri. 
Kaideleri derhal gözün hafızasına nakşediliyor, 

Bu seri mündericat, metot, klğıdın, baskının nefaseti ile 
bUtUn kitaplara rUçhanını iLAN eder. Fiatı ehven. 

ÖCRENMEK, OKUMAK, YAZMAK artık gUç değil, 

l:dres: iLERI kDlüphantsi Mertebani sokağı, Çituri hanı OaJata lstanbu 

Bolu Maarif Modnrınıon~en: 
Mııbu beş der1&neU ilk mektep plan nUoıunesi ve 25488 ( yirmi bef 

bin dörıyliz seksen sekiz ) lira otuz yedi lı:uruşluk k<şilnamcsl mucibince 
Bolu merkez kasabasında inşa edilecek ilk mektep binuı ondört eylöl 
930 tarihine mUsadlf pazar gtlnU ıaat onheşıe lhılesl icra kılınmak öne 
kapılı zari usulile münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin şeraiti anlamalı: \izre lsıanbulda maarif mildürlUlilno n 
Boluda Vll&yeı daimi encilmenine müracaat eylemeleri llln olunur. 

Zonguldak Yüksek Maadin ve 
Sanayi miihendisi ınektebi mü
diiri yetindeıı: 

~lektebimiz için lüzumu olan 30 ıı.det Yerli malı karyola 
26-8 930 dan itibaren 20 gün mtiddetle açık münakasaya konul

muştur. !halci kac'iyesi f !i Eylül 930 pazartesi gtinü saat 16 da 
Zonguldak Maden mtdüriyetinde icra kılınacağından taliplerin 

şeraiti anlamak ve planları görmek iizre Şehremaneti civarında 
Iscanbul M.ıncakası Maden mühendisliğine muracaacları llA.n olunur. 

Galatasaray Lise Müdürlüğünden: 
ı - Yeni talebenin namzet kayit muamelesine başlanılmışur. 

Bu muamele 7 eylüle kadar devam edecektir. 

2 - ı Eylülden itibaren eski talebenin kayıclannı tecdit ve 6 
eylUl akşamı kayda nihayet verilerek elde edilecek neticeye göre 

yeni talebenin kat't kabullerine ait muameleye ha,ıa01laeaktır. 

3 Kaydı tecdit: llk taksitin tesviyesile mLimkün olabilecek 

ve tedrisata başlanılmazdan evvel daiml olmıyan talebe mektepte 

ibate ve i!şe edilmiyecekıir, 

4 _ imtihanlara 1 eylülde ve tedrisata 15 eylülde başlanıla

caknr. 
5 - 25 Eylülde yapılacak bir müsabaka İle ve kadronun mü

saadesi nlsbetlnde tali sınıflarına leylt meccani alınacak ilk kısma 

bu sene meccani alınmıyacaktır. 
6 - Eski ve yeni talebe llcretlerinden yüzde yirmi tenzil&ta 

tabi olanlar istinat ettirdikleri resmi vesaiki ve yeni tale~den 
kardeş olduklarını iddia edenler de mahalll meclisi idaresinden 

musaddak kardeş mazbatasını 1 az etmep;c mecburdurlar . 

7 - Mekteblmizin ilk kısmından bu sene taliye terfi eden 

meccani talebenin meccanilik hakkı sakıt olduğundan bunlardan 

tali tahsilini ücretle takibe mali vaz'iyetlerl müsait olmıyanlar 

yapılacak qıeccanl müsabakasına iştirak edebilirler. 

Te\ir~aı Daimi Eneonıeni~~en; 
Tekirdağ - Malkara yol•nun 54+000 kllomeıresile 57+666 kilometresi 

arasında üç mahalde 1496 metre tillUnde (8388) lira 61 kuruş bedeli ke· 
şlfllaıımirın esasiye 28 gtln mUddeıle ve kapalı zatf usullle müa ıkasıyı 
konulmuftur. Kışlfname ve tırmame surcı'r Daimi Encümen kaleminden 
latlbsıl olunacak ve !halel kat'iye J0-9-9:lu , .rşamba gilnU aaaı on beşıo 

lcrı kılınıcalııır. Tıllpler 661 numaralı kanunun onuncu maddeıfndekl lza· 
hıt dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını teklllaıın '/.7 huçugu 
nlıbetinde teminatı muvakkate ılı:çeslne alt vuallı::le lnfaatla latllıdam edl· 
lecek Fen memurunun bir daire! fenniye! rumlyedın nıu11ddalı: nıika va 
munfalı.unımeslni lef etmıılerl n yevmi ihaleden evvel Makamı Villyete 

göndermeleri llzımdır. 

Manıal köınoro ınonıkasası 
Istanbul Adliye Levazım Dairesinden: 
lstanbul ve Üıküdar hapishane ve tevklfhanelerlne muktezi 

480 çeki mubtellflllcinı odun ile 50000 kilo mangal gömüril 

münak&saya vaz'edilmi~tlr. Taliplerin şartnameyi görmek üzere 

her gün Adliye Levazım dairesine ve münakasaya iştirak etmek 

üzre 7-9-930 tarihine müsadlf pazar günü sııat 15 te Defterdarlıkta 

ıııiittştkltil komisvonu m.a.ı..nmn• müracutları ll&n olunur. 

Ayvalık sür 
postası 

(Mersin) vapnrıı '26 . 
<ah 1 ~ de Sirkeci rıhııı 

kalkarak Gelibolu <;an 

Kiiçükkuyu. ulremlt, B 
ye, Ayvalı~·· gidecek 

nüşte mczklır iskelelerle 

Altunoluı;"a uğrayarak 
cektlr. 

Mersin sür 
postası 

(J\lahm Jtşe\ kdpa~a) ' 
27 Agtı<to, çar~amba 

Galata rıhtımından kal 

Çanakkale lzmır l\,;llu { 

hiye Finike ntah·a ;. . , 

~1ersin'e ~idecek ,·c dö 
Taşucu Anamo· Alaive ~ 
ya Finike Fcchye !\. 
lzmir'e uğraya ~k gekc"t 

Çanakkale"de valnıı ~ 

alınır yolcu ven: r. 

İSKENDERif 
siir· at postası 

(Cun' 11 et a u u 29 a 
cuma ı .J-k (,,ılatn rıhunıı 

ı kalkarak cumartesi ,;ıbaht 
re ve ~icşamı lzmirden 

karak pazartesi lskendert 

varacak ve çar~amba !,ke 
rlye'den kalkarak 1 
u rayarak !stan bula e;ckc 

Bartın-Inebolu P 
HiLAL 

vapuru 2s Pazart 
Aıtustos ' 

günü akşamı Slrkecl rıhC1 

hareketle Ereğli , Zon 
Bartın, Cide, lnebolu, E' r< 
l1Işı iskelelerine azimet ve 

edecektir. Yllk ve yolcu 
Sirkecide yeni handa ı 
roiu acentuına mllracaat. 

fonu lstanbul 3105 

Yelkenci vapurla 
Karadeniz post 

S 
vapuru 

amsun 27 Agu" 

Çarşamb(l 
aktamı Slrkecir rıhtınıın 
hareketle ( Zongui<lak 

bolu, Samsun, Ordu Gir 

Trabzon, Sürmene, ve l:liı' 
azimet ve avdet cdecekdr. 

TafsllAt için S\r',eclde 

el hanında kAln acenta•ınl 
racaat. Tel. 1. tanbııl l ~ı 

lngiliz mamuıaıı 

"NASYONAL,, MUT 
Mazot ve mangal köıO 
müteharrik gayet sade, 1 
ve fiatı her turlu rek.• 

aridir. Tediyatta teshillf 
zaman teslime amadedı ı. 

için Galatada Per~embe P8 

!rslan i !anında l -5 nunı• 
IZAKINO ARV 

müessesesine munıcaac 01 

Dr. hsan seifll 
Öksürük şurll 
ÖklOrllk ve nefes d 

11
,, 

için pek tesirli ııaç 
Divaııyolu SultanMahınut ıur 

Kunduracılara~ 
Zonguldak Yilkselı: ~ ı,ı 

Sanayi Mühendhi Mekle 1rJ 
mukt11.i l 00 çift potin ~e 
ocak çizmesi mtinakasay• gtı• 
tarihinden itibaren yfrlJ)ı 1 

1 u•t detle milnakasava konum · ~I 
• Jaw 

!erin şeraiti mUMk•» l'1 an ·•' 
mektep müdüriyetine m~.ıO 
lhalei kaı'lycsl !O cylıli /,O 
•amba •ilnü saat 1 O da .;~ 
V ~ J" )\tV flavzai Fıhmlyc miı ur 
edilecektir. _ 

Mes'ul Müdür: Bürlı 


