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2 inci gahifede_:_ ' 3 
ı - Ta.lhl tefrikamız: AbdUI- ~ 4 bamJt 2· Harlcf ve •on halterll'r,.. 

s nnon sahifede ' 
1- lıterlln• 1020 kurut kıymet~ 

takdir edilmesi muhtemel ~ t 
2- iki milyon kilo t•rap lm•I " J-

edllecek ~ 5 

Paırl!ı vapuru kamla 
oturda 
l!czacılar dün ~:unıreıe .. 
rlnl atdettiler 

4 nncU sahifede 
feıer. 
Hl ki ve 
~&1. 8.rasın da 

'ismet Ps. 
Yeni Fırkanın doğuşu, dahil-

Harici politikamız z. yar -- hareket ediyo • 
de olduğu kadar hariçte de bir
çok telii.kkilere yol açtı. D~~
de hemen bir hükumet tebed?u
lü vukubulacağrru ve dolayısıle 
meleketin umumi politikas~a. 
yeni bir istikamet verilecegını 
~ananlar oldu. Vaziyet!n daha 
ziyade inkisaf ettiği su g~nle_rde 
daha iyi anlaşıl.'yor •. ~· bo~le 
bir ihtimal vant degıldır. Bıl: 
hassa harici politikamıza yem 

Basvekilimiz M. M. Reisi Hz. ile 
' 

birlikte dün Yalovaya döndüler 
lsmet Paşa Hazretleri Balıkesire gidiyorlar .. 

Firariler 

Türkiye aleyhine 
çalışamı yacaklar 

bir istikamet vermek tasavvuru 1· t p H 1 t ki k • d .. h • k 
kimsenin aklından gecmiyor. sme ş. z.n n nu u arı pe zıya e mu ım olaca ve 
serbest cümhuriyet Fırkasının tenkitlere cevap verecektir. Kazı.m Pş. Hz.nfn beyanatı 

Suriye ko niseri bir 
beyanname neşretti 

Halepten bildirildiğine göre 
Fransız Suriye fevkalade komi
seri M. Ponso ı,;r beyaname lideri de beyanatının bir yerin-

de harici siyasetin umumi isti- Evvelki geceyi Tokatlıyanda 
kametinde Cümhuriyet Halk g~çir.e~ Baş~ekil İs'?1et .~~· Hz. 
F kas Hükümetile mutabık ol- dun ıyıleşmış ve dişlennın te -
d~ğun~ açıkça söyledi. Hat - davisi diş tab~b~ S~m! Günzberg 
ta yeni fırkanın programında tarafından btınlmiştır. Ba~v~ -
mUstakil bir madde olarak yer kilimiz ?ün Tokatlıyanb~ 1ıstıra h•ıl;m Cemiyeti Akvam siyase- h.at etmış. ~e bazı me. u~ arın 
· tl d t t Pş 1·1~ Fethi B. zıyaretlennı kabul etmıştır. İs-
'1 e e sme . ~ d.. T k 1 d 

d esaslı bir ihtilaf ol- met Pş. Hz. un o at ıyan a 
arasın a d·ı . . . 1 . . f h 
madığı anlaşıldı. Esasen C~- kcn ı en1nı zıyaBretMe ıMstı s1~~ a 
huri yet Türkiyesinin harici sı- :ı~da _bu unan . . . .~~.ısı ı:e-

etı.. ne bir fırkanın. ne de ısı Kazım Pş. Hz. ıle goruşmüş-yas , . 
h·zbin muayyen karar ve fiknn- !er ve akşam saat on dokuzda 
d~~ doğmamıştır. Haicl siya- E~ğrul yatile Yalovaya gitmiş 
setimiz, milli bir mahiyette - !erdir. 
dir İktidar. mevkiine gelecek Başvekilimiz bugün Yalova
ol~ her fırka, bu milli siya - da istirahat edecek ve yarın An 
seti takip mecburiyet!nd~d~r. karaya hareket edecek olan me
Cünkü bu yol, Türk mılletının rasim trenile Sivasa gidecekler
.;e vatanının menfeat~e~n~ en dir. 
ziyade uygun gelen bır ıstıka - İsmet P•. Hz. nin Sivasta i-

mettir. rn edecekleri büyük nutka çok 

1 d. - · ehemmiyet verilmekte ve şimdi-
Her vesile ile söy e_ ı_gımz ye kadar tenkit namı altında ya-

gibi, siyaseti hariciyemızın. en pılan beyanata ve sözlere karşı 
mülıim temel taşlarındaTn.~ıknvdae bütün vaziyeti acıkça izah ede-

- d Her ur · · Rus dostlugu ur. .. k bir cek bir nutuk olacağı beyan e-
tandaşı; bu dostluğa yu~se . dilmektedir. 

· T .. k Cumhun-
kıym~t venr. ur_ ka.I Başvekil Paşa ile birlikte Ya 
yetinın: Rus dostlugun:ı bu . ]ovaya giden Meclis Reisimiz 
d kıymet ve ehemnııyet \er- b _. h . . 

ar . . . . h'l - . ugun şe nmıze avdet edecek 
mesi _ vazıyetı ıyı ı rnı}en . . ... - d . . • .h 

·ı · · · dd. ve cumartesı gunu aırcı ıntr a-
bazı ecnebı gaıetecı enmn ı ı- b' . 1 B 11 · · .ı ek · 
ası gibi - bir Şark siyaseti ta- ıyes~ 0 an a ı 'ecıre gı~~c -~ 
ki · •· · d l'I t tmez Kazım Pş. Hz. son gunlerde 

B
.P. et~ı~rmSızek _e a etı. e G rp.. bazı gazetelerde vaki birtakım 
ızım ıcın ar sıyase • a .. d k. 1 . . . · T .. k t nı- soz e ten ıt yo lu neşnyatı te-

neşrederek Tür 
kiyeden kaçıp 
Türkiye hari· 
cinde dolap çe
virmekte olan
ların Suriye tor 
rağında faaliyet 
te bulunmaları· 
na müsaade ede 
miyeceğini ilan 
etmiştir. 

Bu beyanna 
me üzerine(Ha 
ço) ile Cemil Suri7t lomis<ri 

Paşa zadeler M. Ponso 

Şamda, M~vıanzade Rifat ile 
Ali Hilmi ve Salih melfınlan da 
Halepte ikamete memur edilmiş 
!erdir. 

Halep merkez kumandanı bu 
hainleri çağırarak en küçük bir 
siyasi hareketlerine bile müsaa
de edilemiyeceğini söylemiştir. 

Taşnakçı Ermeniler de takip 
edilmektedir. 

Ağrı yaralıları Musulda 
mı tedavi olunuyor? 
Bazı haberlere göre Ağnda

ğında ve civarında yaralanan eş 
kıyalar İrak nududunu geı;miş 
ler ve (Musul) da muhtelif has 
tanelerde tedavi altma alınını§· 
lardır. 

sıyasetı j;okt~r. ur . va a bessümle karşrlıyarak demişler- .. 
nın menfeatlenne 1'11 zıyade u- dir ki: 1 vermek ıçın çok zaman vardır. kün değildir. Zira dünyaya ye
yan milli siyaset vardır. "-Beyanatta bulunmağa lü Yeni fırkaya istiyenler gir- ni gelmekte olan bir çocuk va-

Nitekim bu siyaset, Avrupa- zum görmüyorum. Matbuat ta- mekte serbesttir. Çünkü bu, ka ziyetindedir.,,. 

Yaralı akilerin söyledikleri
ne göre eşkiyada sukutu hayal 
son dereceyi bulmuştur. Bilhas 
sa İran yolunun kapanması do
layısile şakilerih cephane alama 
malan yeislerini taz'if etmiştir. nın büyük devletlerinden biri mamen serbesttir. Bittabi iste- naat meselesidir. Bu teşekkülün Dün birçok zevat Tokatlıyan 

olan İtalya ile ve başka devlet- diğini yazabilir. ne kadar kuvvetli olacağı ve ne- oteline giderek İsmet Pş. Hz. 
]erle sıkı bir dostluk tesis et- Yapılan .~enki:lere. ve yeni !er yapabileceği hakkında şimdi ne istifsan hatırda bulunmuş-
memize mani olmamaktadır. fırkanın soyledıklenne cevap den beyanı mütalea etmek müm !ardır. . 

~~~:~~~~::f:t~?:~:~ -t emı·yeıı···A·i<:v·a·m·a · ··· t~~lıTtt~·ii :· .. 
•

. Hariciye Vekilinin dediği gibi: n 1• c-_ ı• n gı• rm e d 
1
• k ?. 

"Eski dostluklanmızdan bi- Y 
rini feda etmemizi istiyen her 
hangi bir dostluk,bizim iç_in kıy· 
ıneti haiz değildir. Eski .?~t
luklar bahsinde bilhassa Tur~ -
ye - Rusya münasebatının m~s: 
tcsna bir hususiyeti vardır.Çun 
kü bu dostluk ;beynelmilel m~na 
sebetlerde s-k sık vaki oldugu 
gibi, içinôe bulunduğumuz ha
diselerin, vasadığımız anların 
tevlit ettiği hissiyata istinat et· 
miyor. Bilfıkis, her ik memle
ketin karsılıklı,hayati menfeat
lerinden doğmus bulunuyor.,,. 

matnamesi 

Tevfik Rüştü Bey bu sualin 
cevabını vermektedir 

Bugün Ankaradan 
Vilayete gelecek 

Vil3yetle Emanetin tevhidi 
hakkındaki istihzarat bitmek üz 

Hariciye Vekilimizin Yunan ga _ır~dir. Dün Dahiliye ~ekaıe-ze tınden Emanete gelen bır telg-
teJerfnf n neşrfvatına cevabı ve rafta bu husustaki talimatname 

gazetemize mÜhfm beyanatı ~~~ir~ostaya verildiği bilidiril-

Evvelki gün Basvekilimizle Bu itibarla talimat ve nizam 
birlikte Yalovadan şehrimıze nameler bugün gelecektir. 
gelen Hariciye. V.e~ili Te".fik il Dahiliye Vekili .Şü~rü Kaya 
Rüştü B. dün dışlcnnı tedavı et !3~Y de Ankaraya gıtmı.ş olduğu 
tirmiş ve saat on altıda Tokat- ıçın kaymakam ve nahı ye mü-. 
Jıyanda Fransız sefiri Kont dö dürleri kaclrolarınm ela yarın 
Şambron'un ziyaretini .. k~bul .. e- gelmesi beklenmektedir. 
derek bir saat k?dar goruşmuş- - -

Kazım Pş. Hz. tür. 

iş Bankasının yıldönü

mü parlak tes'it edildi 
Dün İş Bankasının yedinci 

yıl dönümü idi. Yedi senedenbe
ri Türk parası ve Türk emeğile 
büyük bir liyakatle idare edilen 
Bankanın yıl dönümü dün Ban
ka mensupları tarafından sami
mi bir suretle tes'it edilmiştir. 
Bu münasebetle Yalovaya bir 
tenezzüh yapılmış ve Yalova
da bulunan fş Bankası umumi 
müdürü Celal Bey de tenezzühii 
yapanlara iltihak etmiştir. 

Banka dün hu münasebetle 
kapalı idi. 

İş Banka&ı erkanı 
Yalovada 

Dün İş B~nkasının trsisi scnei 
devriyesint musad 1 ftı. Bu münase
betle Bankı\ erkanından bir heyet, 
dün Yalovaya giderek Seryaver Ru
suhi B. vasıta sile Gazi llz. ne arzı 

1 
tazimat tylcmiştir. 

Gazi liz. heyetin lıu ziyaretinden 1 

pek mütehassis olmu•lar ve Kılıç A-j 
li Beyin refakatinde dola.maların• 

ve Riyasetici.ımhur muzikasınrn ken .. 

Gene Hariciye Vekilimizin 
çok yerinde söylediği ve~hi~e, 
çok sıkı tecrübelerden ve ımtı
hanl::ırdan geçmis olan Türk. -
Rus dost'uğunu değiştirmek ı
çin, tabiatin fevkinde .se.beple -
rin ortaya cıkması,her ıkı mem· 
leketin rejimlerinde ve beyne! -
milel vaziyette ço esaslı tebed
düllerin vukubulması lazımdır. 
Yoksa hiçbir sebep, bu siyaseti
mizin her gün biraz daha inkisa
fma mani olamaz. 

Tevfik Rüştü B., müteakrben 
gecenlerde tayyare ile sehrimi
ze gelen Fransız kadın gazete
cisi Madam Pavlovayi da kabul 

B. M. Merlisi rrisi Kazım Pa a 
. .d dilcri için çalınmasını t'mretmişlcrdir. Hazretleri Ey!Ol ıptı asında intihap 

Herhalde harici siyasetimi
tin en esaslı bir um~esine ta
alluk eden bu hakikatin hariç
te olduğu kadar dahilde de bi
lirurıesinin lüzum ve faydası 
meydandadır. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

etmiştir. 
Tevfik Rüştü B., Viyana •e

firimiz Hamdi B.ile birlikte dür. 
Çankaya motörü ile H~ydarpr.- .ı;;;:.:..,a;:.:. 
şaya geçmiş ve aksamkı ekspre~ ---'-"=== 

dairesi olan Balıkesire gidecekler
lcrdir 

-~-

Maaş pr zartesiye 
Eyh11 maaşı pazartesıye tevzi edi

lecektir. Fak~t tevhit ıe,kilatı ile a
lakadar olen memurlar için yeni kaj 
ro1arın gelmesi Ueklenc-cektir, 

ile Ankaraya hareket etmısler- 1ı·vf/k lı O~tiJ Bey Sur/ç 
dir. . .. ~o/t/; ıta. ber'!ber Münür B. in Paris sefaretine ve 

Tevfik P,üstü B. ~ırkaç g:ıne I teş~kku~~ h_aı:tgı ş~raıtle aza o- Maarif Vekili Cemal Hüsnü B. 
!:adar tekrar şehrimıze gelere~ labıl~c~gımı.zı Biı!'_~k Millet in Bem se~areti~e getirileceği 
di !erinin tedavisini ikmal ett!- Meclısınde ırat ettıgım son nu- hakkındakı ne nyatr ne teyit.ne 
receğini söylemiş ve Türkiyenin tukta izah et?1iş~im. Bunu takip de tekzip ederek: 

'

Cemiyeti Akvama dahil olr~a?- edenler c.emı!'e~ı _Akvam karşı- - Münhal sefirl:klere tayi
ması Rusyaya kar ı taahhut a~- smda vazıyetımızın ne olduğu- ni muvafık görülen zevat hak-

' Davet tma girmiş bulunmasın elan ı- nıı gayet. a.~ık olar~k anlam~ş: kında alakadar hükumetlerden 

C M··f ıt· ı·-· d . lerı' geldig"ine dair Atina ga- )ardır. Buyuk Mıllet Meclısı yapılan istimzaclara heniız ce-
. H F u e 19 ıgın en. • k · t f d t · • ı·ı · 1 · •· · ' • · be .. ·· 1 . d "k nesnyaı te zıp ara ın an asvıp ec ı mı o an vap gelmedıgı ıçın bu zevatın 

2~ .g<1stos 930 pcr~em gun~ zete enn e va ı b k · d . · · k b. . . . . .. . ·. 
saat •m b çukta cemiye•i umumiyeı ederek demiştir ki• u no taı nazan egı tırm ıt- ısı~l~rını oylıyecek vazıyette 

Maarif Vekili sefir 
mi oluyor ? 

Bt-rn sefırı Munir Beyın Pariı ıe·: 
lirligine tayinind<n inhilll ed<cek o
lan Bern sefirliğire m.ıarif vekili Ce
mal Hüsnu Beyın tayin edileceği 
musırran söyleniyor. 

2 inci şube müuürlü~ü 
Polis ikinci §ul>e müdürlüğüne 

VekA!eten ifayi vazife eden Ata Be
yin tayini inha edilmittir. 

Yerli sergi temdit edildi 

Hüviyetleri şüpheli görü
lenlerin kaydi silinecek .. 
1 Ialkın taınaı11ile C. 11. F1rkns1ııa 

rey vereceği aı1la~1hyor .. 

Yeni fırka bir "tetkiki hüviyet,, komisyonu 
teşkil ediyor, azasını tasfiye edecek. Nudiye 

Hanım fırkaya kabul e<lilmemiştir 

Eskisinde .. Yenisinde .. 
Belediye intihabatı hakkındaki iı- Serbeıt Cümburiyet Fırkası dün 

tihzarata devam olunmaktadır. Dün de Nazlı handalri merkez binasında 
Cümhuriyet Halk Fırkasında idare içtima •tmietir. 
heyeti toplanmış intihabatın şekli Dün dahilt nizam 
hakkında görüıülmuftur. namenhı tetlrilıin 

Ocak, nahiye kazalar heyeti vı batlaıımııtır.Bu ak 
mahaller heyetinden gelen mal(lmata tam nihayet bula 

1 göre halkın büyilk bir ekıeriyetlı r~k neıredllecek 
Halk Fırkası namzetlerine reylerini tır. . 
verme&e hazır oldukları anlaaılmak- Yemden Frrkay. 
tadır. llıi Hanım dah" 

Dün Emanette Şehremini Muhid- girmiıtir. Bunlar 
d~ Beyin oda1ında .. Fır~a umumi ~ Seniye ve Belki• 
tıbı. Saffet Bey, .M~f~ttıı Hakkı ~ı- Hanımlardır. Dü 
nası. Pa'3 uzun hır ıçtıma aktedmft- Kuruçeıme bama 
lerdır. . ıJ ~.. 1 

ı . d b. . ve mavnac ar, • ,. 
çtıma a ır müddet Vali Mua - m a bir he t 

vini F~zlı Be~ d~ bulunmu9tur. ırı:;a kayit i~i:, ~Ü J:ğı Tlya-
İçtımada ıntıhan meeeleeinin vo racaat ~tmiıtir. Ha ""r-

li hazırda Fırkaya 1 a.. ı ney 
dahil kadınlar ancak otuzu miıtec. 
vi.sdir. Bl,çok taabütnamelere eı·~ ı 
cevap almmamııtır. 

Nuri B. Yalovaya gidiyor 
Fırka katibi umumiıi Nuri B. t u 

bbah Yalovaya gidecektir. Fethi B 
bir kaç güne kadar İzmir teşkılatı ı
le meıgul olmak üzre ıehrimizd n 

1 
haraket edecektir. 

Haber aldıgımıza göre Barut i:' . 
san müdiirti Cemal B. aileei ve Ct 
mal Beyin biraderi Ömer B. aile sı 
yeni Fırkaya girmiılerdir 

Fethi B. dün gene gazetocılcrı ka 

'

•bul etmemiş suallere tahriri cevaplar 
venxıiıtir : 

Fethi B. İn tahriri 
beyanatı 

Muhittin Be11 
Adliye VekiHnin Kayseridekı b< 

yanatını hayretle okudum. Can bor
cundan başka Allaha bile verllecek 

namzetlerin mevzuu baha oldufu ah he~p olmadıinu söyl11yor. Bu söz 
min edilmektedir. len söylerken anlatılan muhterom 

Kitibi umumi Saffet Bey Şc re- Vekil bir Cümhuriyet ldareaindc ya
~i~ini şahsi ziyaret makoadile g di- pd~ğını unut?'~' ve kendini bir dik-
i:ını gazetecılere ıöylemi,tir. tatör farzetm19tır. 

Diğer taraftan istihbararatımıza Mahmut Esat Beyin Ctimhuriycı 
göre bazı namzetlerin isimleri öz erin Halk Flrka11 namına MI• söylemek 
deki neşriyatta iıabet yoktur. Nam- salahiyetini ben tetlrik edecek de&ı 
zetlerin nüfusa göro adedi teablt e- llm. Biz kimsenin can borcu ile me -
dilmi~ ise de iıimler üzerindeki teı- gul olmak iıtemeyi•. P'akat muhte 
bit işi henüz tamamiyle bitmemi,tir rem Vekilin tedvir ettiti Adliye lş
Bitsebile intihap gününden evvel ı'. ~erile meuul olac•ğız. Kendileri bu 
lftn olunmaması mukarrerdir. ışler hakkında Millet 111ecliıine cevap 

vermekle mükelleftir. Vekil Bey so
ylediği sözlerin naııl bir enormlte ol 
duğunu hiseetmiı olmalı ki beyanatın 
da derhal tebdili istikamet ederek sık 
aık hesap vermekten zevk alacağını 

Askeri terfiler 
Askeri terfi listesi Reisictimhur 

Hazretlerinin tasdiklerine arzolun
mak lizre Yalovaya gönderilmiştir. (Devamı üçüncü sahifede) 

...., .... -.-- Ne günlerdi? 
Ne günl~rdi Allahım; o ne kara gunlerdi. 
Kan ve at~ deryası kudururdu, kükrerdi. 
Ne karanhk ünJerdi, ıam eserdi her yerde; 
Ay doğmut!ı, yıldızlar parlamazdı göklerde ... 
Ciıneı her gün kıpkızıl kan içinde doğardı ... 
h r §•y Türke düımandı, her t•Y Türkü boğardı ... 

••• 
Ne gunlerdi, dert, bela - • 
Bir çıldınn•ı kudurgan deniz gibi adeta -
Türkü nıahve kofllrdı: 
Dalga, dalga yükıelen zulüm dağlar atardı. 

• •• 
Ne günlerdi her ıonle hinbir acı dolmuıtu· 
y ~r yüzü Türk ıoyuna bir cehennem olmu,ıtu. 
Cö~ kararmıı her bucak timteklerle yanardı. • 
z~.lumlerle türklüğün kara bağrı kanardı .. 
Turk milleti yaralı arılan gibi inlerken -
Beklenirdi ölümü, yoktu llDtut bir yerden .. 
Derken zulmet içinden bir demir el yükıeldi. 
Arkaaından çok yüce bir uyaran ..,. geldi. 
Parçaladı ıiıleri. 
Sildi derdi, kederi, 
Dedi Türke "ileri .. ," 

••• 
Ey bahtı yar Türk oğlu. 
Hayatınd:ı f n dolu, teref dolu bir yolu -
Sen bu •eade bulurıun .... 
llerlemek daima ıana y nİ din olsun .. 

belediye fırka grupu içtıma en. cek: _Biz, Cemiyeti Akvam hak tabı me~zub~hs.~lamaz.,,. . . degılım. Yakında anlaşılacak-
t!r. Muhterem azanın ıeşrrflerını rı- k d k. ktai nazarunızı ve bu Tevfık Ruştu B., Bem sefırı tır , .. 

A' s ,.n,. Meb'usu 

Dün k:ıpanması lazımgelen 
Yerli mallar sergi. ı, görülen 
rağbet, ve mü teri, ve fabrika
törlerin müteaddit müracaatla- , 
n üzerine 31 ağustosa kadar ) 
temdit olunrnustur. ~ - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ rı. Atalay ta d . ın a ı no e erım. 444~.,, .......... ---~ 
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Talısin Paşa11111 

o: 17 (Tercüme ve lktlba• 
hakkı mahfuadul'.) 

Her şeyden haberi var, 
hiç bir şeyden yok!. 

Çarlık Rusyasının sefiri Yıldızda 
::-· ilnmeğe başlamıştı.. 

H RiCl E L •• 
Türk-Bulgar il Ecnebi matbuatı 8 eylülde .. 

iki memleket arasın
daki dostluk 

lngilterede Akvam cemiyeti 
hükQmet içtima ediyor 

Bulgar gazeteleri son zaman V8 fırka PARİS, 26 A. A. - Gazete!•, 
!arda memleketimiz hakkında Cemiyeti Akvam meclisinin 8 ve 9 
pek dostane yazılar neşretmek- eylül sabahı yalnız iki celse akdede-
tedir. Milli ahrar fırkasının ga- "Timea,. gazetesi tatil mevsimi do ceğini habor vennektedlr. Avrupa 
zete·.'i olan "Nezavisimost" u- layısile hükO.metin ve hükQmet ~ırka- konferansı 8 eylül Hil;leden sonra top 

• 
perışan 

Sorı giinlerde dehalet için 
vesileler arı)rorlar 

Hilktlmete sadık aslretler, dört 
sırun vaziyetinden bahsederek dıyor- !anacaktır. Avrupa devletlerinin ek-

mumi harp bittiktenberi Türki- ki: serisi Fransanın konferans hakkında- b .. ıenıol' 
ye ile Bulgaristarun münaseba- .. Parlamentonun tatili hükumete ki davetlerine müaait cevaplar vermit ERZURUM, 26 (Hu. Mu.) - asilere, İranlılar teşeb us 

haini teslim ettiler 
tı talihi.ıı garip bir cilvesi olarak olduğu gibi Labour Party e de zihni !erdir. Birçok hariciye naoırları biz- Ağrıda bulunan Asilerin 11-12 gece- karııaında mlnJ olmaktadırlar. 
az vazıh bir haldedir. Halbuki istirahatten mütevellit iyi bir, huzur zat müzakerata iştirak edeceklerini sinde yaptılıları mezbuhane gayret, İhsan Nuri, Pero HasotelU. ~ 
bunun için derin sebepler yok- vermektedir. Fırka kendisinden kti- bildirmiılerdir . kendilerine ağıra malolalıdanberi yer d kU,..et 
turu . rük bir istirahat, sinirleri dinledir - Aslı yok daranlı Nadir maiyetlerin e d .. ..ı . • !erinden kıpırdıyamamaktadırlar. elif""" 

l . mek ihtiyacındadır. Bir arada bulun RABAT, 25 A.A. _ Lejyon et- !eri muhafaza hususunda 
Bulgar gazetesi maka e~~e maktan mütevellit gerginliği gevşet- ranjere mensup 40 kitinin kurşuna Son günlerde asiler arasında nifak mütlcülata uğramaktadırlar. 

devaınla Türk gazetecilerının mek ihtiyacı. Bu huzur uzun zaman dizilmiş olduğuna dair ecnebi mem- başlamııtır. Dehalet için vesileler a- * * * .,_. 
Bulgaristanı ziyaretlerini ve için olmıyacaktır. Hük(\metind ön~nde balardan tereşşuh eden haberler aslı ramaktadırlar. İaşe vaziyeti, eşkıya- Haber almdığına göre Mu§._ ... 
Gazi Hz. nin Bulgaristan hak- imparatorluk konferansı var ır. un- esastan aridir. Salahiyettar mahafil, · 

3
.,r.-

H. d" k f sı top yı pek tazyik etmektedir. Mahdut ve Sürt mıntakasındakı .- ... kındaki dostane ve kıymettar dan sonra m ısctan on eran lejyon etranjerde hiçbir hadise vu- ı1 ~ 
k d d k b l !anacaktır . Bu eanada fırka için ev- kua gelmemiş olduğunu teyit etmek- membalardan buldukları su ile an- Hobyon Cemiyetine mensup d.ö 8* 

beyanatını ay e <:re un arın veUI Trades Union kongreıi vardır tedirler. cak kendileri geçinen eşkıyanın ko- ini hükumete teslim etmişlerd. ır .. ..ıı 
sırf nezaketten mütevellit teza- ki, hükumetin bazı icraatı ve hataları 1 eti t• 
hurattan ibaret olmadığını, Ga· gl>zden geçirilecek, son cüz'i kııım- Greve devam. yunları susuzluktan ölmektedir. Şlın !ardan bir tanesinin Kürt clbı~ 
zi Hz.nin hissiyatına Türk mü- da, siyaseti tesbit ve tetkik ede~ fırka PARİS, 25 A.A. - Rube ve Tur- dıye kadar M_a_k_u_d_a_n_u_n __ c_e_ıb_e_d_e_n_mı_·_ı_b_ir_E_r_m_e_nı_· _o_ıd_u_g_· u_a_n_ıaş 

. . k . .... . . konferansı senelik içtimaında aıya - kuvan mensucat sanayii amelesi sa~ .-
nevverlerınin de iştıra ettıgım · dakat primi yerine istikrar priminin • · h \ ·· h j ~ 

setin tamamile tatbiki bağlı olan cı- .... a"' t azır ıgı ilave ediyor. betleri ikmali tetkik edilecektir. ikamesine ait olan ve patronlar tara- uıv· .:ıl n arı l gune 
Müstekıil fırkanın gazetesi o- fından dermeyan ed!len teklifleri red-

Bunun irin nbahar istirahati o d d k d ğ k " 
lan "Utro" da diyor ki: • . e ere greve evam etme e arar Halk akın k b lstı·ra kadar kısa olacak, ve itaizlik meıelesı . 1 d" a ın ayrama Sultan hamil nıuayt1de mera&lminde.. «Eski Osmanli imparatorlu- endiıe verecektir. Fakat ne olursa vennış _er_ır_. _____ _ 

Rusya sefareti baştercümanı !iye nazırlığında bulunan Halil ğunun hatıralarından hoşlanmı- olsun Labour Party önü alınmıyan T d dild'l ı"çln sehre ir.ı"yor 
yan bir millet var sa o da Türk bir fenalığa karşı çare bulmaktan mu ar e ı er ı •• 

Maksimof saraya geldi. Guya Rifat Paşaya tevcih edildi. Ka- .11 .d. An d 1 b" vaffakiyet ve muvaffakiyetsizliğine PEŞA VER, 25 A.A. Kurram hu- Sİ AS (H • h k .. h f ~" ııJ 
h ·ç bı"r "eyden haberi yokrnu" ta mil Paşanın Sadaretten azlolun mı etı ır. a 0 uyu gezen ır dudu üzerı"nde kain Amirtkansta bir V , 26 ususı mu a- ,ma uzere er tara t .... " " ·· ·· k" O 1 "d göre hüküm verilmek için evvelin -
b1~ka bir iş takibi için gelmiş duğu şayiıı.ııı Beyoğlu mehafilin seyyah gorur 1 sınan 1 1 are- den intihap edilmiştir. Afgan mevziini işgal etmiş olan Joji birimizden) - Yüksek heyecan şehre gelmeğe başladı. ldı 

,.. A b sinin en birinci kurbanı Türk kabilesi efradı Afganlılar tarafından !arla çalkanan gu""zel Sivasa va- Yolculara tenzilat yapı g bi bir hali vardı. Hakikatte bü de malum olunca vusturya aş K r d ki Lab r Party ) 
tün o harekatta Rus sdaretnin tercümaru saraya koştu, beni milleti olmuştur." Bu gazete ken;{k'::~i~~ b~am~rnıştı:~ yerlerinden çıkarılmışlardır. sıl oldum. Sivas, tarihinin en ANKARA, 26 (Telefon!~ 
dcıhli ve Maksimofun parmağı gördü, Kamil Paşa hakkında Türk ve B

1 
ulgarl~illetlel ri akrasm Ahenkli bir surette çalışmanın mtiş Güneş çarptı büyük gününe hazrrlan!yor. Be Ankara - Sivas hattının. 

o l duğunda şüphe yoktu. Maksi- malumat sordu, cevap verme- da unutu ması azımge en aran terek surette sırrını ke,fetmeıniş cü- KLERMON feran, 26 A.A. - A- lediye, istasyona yeni ve mü- yeti umumiyesinin işletrne~e 
n ofu elde etmek pek o kadar dim. Maamafih bu hadiselerde lık bir mazi olmadığını, çünkü zülerin henüz bir toplanışıdır. Ge - yan azasından esbak başvekillerden kemmel bir şose yapmış. Bura- çılma hazırlıkları ikmal edıl 

f l A mazideki ıztırapların müşterek rek Avam kamarasında, gerek hariç- ve eski beynelmilel ticaret odası re- sı umulmaz bir alem. Kazma ve tı"r g üç bir şey deg"ildi. Onunla a- en aal ro Ü aynıyan vusturya · · M 
1
. · ..ı 

olduğunu ilave ediyor. te ihtilaf vardır. Küçük bir miktar- ısı . Klemante ı güneş çarpmıştır. k"" k · d b k b" · K"" · · ·· kıP ır 
c•k a konu ulabilirdi. Bankaya Hükumetinin bir memuru resmi D k . f k . da v• kanaat sahibi sosyalistler, yal- Vaziyeti gayet vahimdir ure sesın en aş a ır şey ı- usat resmıru mutea İl 

Çlkanlması si tarafından Kamil Paşanın emo rat ır .asının gazetcsı Klerman Feran, 26 A.A. _ Sıh- şitilmiyor.Sevinç ve faaliyet fır- gifn mÜddetle bu hat üzerıfl 
- olan "İname" gazetesi de Türk nız ismen sosyaliıt olup esasen sınai k G l. il 1 k l .. l ·ı dt 

olundu. İlk ön vaziyeti tahkik edilmek istenil- olan büyük bir teşekkülü tesis ile ida · hi vaziyeti salah kesbetmiş olan M. tınası opuyor. eçen n se er, yapı aca yo cu ucret en e -~ 
.,, etmemek istedi, fakat mesini garip buldum.Ecnebi dev gazeteciler.in Bulgaristanı ziya- resini ele geçirmişlerdir... Kl:mantel .tehlikeyi atlamış teJakki yollarda bazı tahribat yapmış. ğer hatlardan buraya gelec"' 

retleri vesile neşrettiği başına-. "Times""' makalesine nihayet verir edılmektedır. En büyüg"ü iki saatte temizlen- yolculara yu··zde altmıs ten anlıyacağı lisanla konuşulunca Jetlerin bizim devlet adamları- k d" k" 
ı alesinde ıyor 1

: ken diyor ki: miş. Milletin şevk ve gayretini lı tan"fe tatbı"k edı"lecek'ir. k1bul etti ;bankaya gidip geldi, mrzla bu kadar alakadar o uşu "G .1 1 k . · · ·· ' 
eldı er, meme etımızı gor .. Eskisinden daha açık olarak gö- Doktorlar gezı•ntı"sı· gösteren bu nokta Türk şimen- yenı· tarı"feye nalaran Ank3 hıklannda bir ceza yapılmamak tarihi siyasimizin herhalde acık d .1 T b" · b" k ·· ıı·k ··ı b" d ki d .. T de 

4 iı er. a ıatnn ırço guze 1 ru en ır şey var ır • 0 a ra difercilig' inin ba~ltca muvaffakı- d s· · · · k. 1 v ' vapura bindirilerek harice lr hadiselerinden addol unsa ge 1 · l"k f k f k" b' union hareketi siyasetin sanayia Etibba Muhadenet ve Tea- Y an ıvasa bınncı mev ı _,,, 
erme ma ı , a at a ır ır ı ·· ı dan b" "d" o A ·k· · · ·· ·· ·· rııo 

g tmelerine müsaade olunmak rektir. memleket ki bircok yük altında taa~l(lk eden ı:esail~e. k~ndini düıUn vün Cemiyetinin senelik yaz yetd s:r arınb ın ıdr. brtt - ık_ın6c6ı0mkevkı 1140, uçuncu 
Şıırtile bankayı terkedecklerini Kamil Paşa hakkında benden b 1 y · -T .. k" ·1 d 8 mege tevecc etmıştır. gezintisi bu cuma günü yapıla- na o unun ayramm a u un- - ı uruştur. 

u unuy?r. enı. . ur. ıye l _e O Trade"union hareketi ıayet diğer 
söyledi. Bu mesele de bu su- cevap alamıyan Avusturya baş tluk rabıtaları bızıın 1çın bılhas- bir fırkaya yaklaşırken netice ne olur caktır.. . . . . . M 1 • v k "1 • d b • • • 
retle kapandı. tercümaru birkaç saat sonra Ba- sa kıymetlidir. Son yirmi sene- sa olsun gre"'. h~kkırun gayri mah - Gezıntının her sene~~ gı~ı ga a ıye e a etın e lf lÇtJfll 

Ermenilerin nasıl bir maksat bralide Sadaret alayını mütea- nin hadiseleri 0 zamana kadar dut olmasını ıstıyor... yet muntazam olması ıçın laznn . 
la hareket ve hariçten ne suret- kı'p tekrar yannna gelerek gene tabii olarak iki miUet arasında Almanyada tereddüt. . geleıı istihzarat hitam bulmuş-
le silah tedarik ve celbettikl.::ri Kamil Paşayı sordu. O vakit ye / devam eden husumeti ve tarihi . . . tur. 

"ke d l · · "ki" · S d H 1.1 R"f p . . .. "Temps" <'ar..etesı Almanyadaki sı- G . . d meydanda ı n ev etın ıstı ,. ru a razam a ı ı at aşa ihtiUifı tasfiye etmıştır Bugun . . t"t h . tt"'" b makale ezıntı rogramı §il ur: , d b O ... · . . . yası vazıye e a ata e ıgı aş - A. S 
Müzakere kambiyo isleri etr fındil 

lmi muttasıl baltalamak siya- yanım a ulunuyordu. cevap muallakta bulunan mesaıl ıse ı- sinde fırkalar arasındaki pek derin 29 gustos cuma saat 13, ta 
setini takip eden Avrupa Dev- ~erdi; K~il Paşa Aydın ~alili- ki memleket arasındaki iyi mü- ı bir hoşnutsuzluk mevcut ol~uğunu Köprüden hareket edilecektir. ANKARA. 26 (Telefonla) _ Ma: rüşüldü. ;6 
!etleri bu meseleyi de müdana- ğ{ne tayın buyuruldu, dedı. nasebatı karartabilecek bır ma- anlatark nazırlardan M. Trevıanusun Vapur Kadıköy Haydarpaşa,Be liye Vekaleti vekili Sıhhiye Vekili İhracat mallarımıı·ı· n bir kyStll'_.t 
leye bir vesile ittihaz ederek Halil Rifat Paşa memur sım \ hiyette olmadİğı gibi halli de ı nutukla~ından bahsediJ0~· "d!emp: .. bek, Çubuklu iskelelerine uğn Refik, Milli Müdafaa Vekili Abdili· rak edildiğinden bugunlerde <""'. 

ceryan etmistir 

ı;uya tebaalannm bu ylizden bir fmdan yetişmiş, derece derece müşkil değildir." \ m~~alesıne ~lhaye~ ~e r ~n ~yor ı: yacak Altmkuma gidilecektir. halik. İktısat Vekili Şakir Beyler, l.fa kambiyosu satıcısı çoğalmı~ old0~ 
taknn zararlara uğramış olduk yükselmiş, idare işlerinde tec- Sofya matbuat cemiyeti reisi lfılBdu şera;t d';!''1;r'de hiç k~ms~l 4 Orada banyo için iki saat istira- liye Mtistetarı Ali Riza eyin iştira- dan bunlar etrafında müzakerece 
1 be ··1 B b ~1· .. ..be ah"b" 1 b 1 J • . . f d ... b" 1 ey e yapı aca o an umum ın - h d"l k B • h . an yanı e a r" ıye muraca- ru s ı ı o .muş, u un ugu M. Sılıano a neşrettıgı ır ma habatta hangi temaytilUn galip gele- at e ı ece ~onra ogaz an- kile Maliye Vekfiletinde toplanarak yan etmiştir. . j 
at etmişler ve tazminat talebin- yerlerde ismini hayırla yadetti- kalede Bulgaristanı ziyaret et- J ceğini tahmin edemez. Ztimlerlerin cinde bir gezinti yapılacak, Bü- 1 akşama kadar müzakeratta bulundu- Neticede İstanbulda Nurııll,ıı 
de bulunmuşlardı. Bu talebin recek .eserler bırakmış bir zat miş olan Türk gazetecilerinin aynlması, ikinci dercede ztimrelero yükdereye gelinecektir. Orada Jar. Müzakerede kambiyo işleri gö- sat Beye bazı direktifler verild•· 
kabulü Ermeni hadisesinin bü- idi. Ancak bir Sadrazamda bu güzel intibalar edindikleri ümi- inkisam etmesinden ve bunun bu se- Ak§alllyemeği yenilecek gece 
tün kabahatini devletin omzu- lunması Uzııngelen kudreti si- dinden ha hisle Türk gazetecili- fer geçen mecliste olduğunda~ daha 11 ,30 da Köprüye avdet edile
na yükletmek demekti. İptidala yasiyeye malik değildi. S<'dare ğinin Bulgaristanı sevdiğini, e- zly~det p~rçadlanmt~sımndekant kv.e.mkbır. ek- cektir. Bu senki üzüm rekolteıniı · · · · · · · l · h kkmd G serıye vucu e ge ır e ı ı ansız rı bu talebi şıddetle reddettık. ti zamanında kendısınce muc•bı sasen Bu garıstan a • a . a~ , lığın Alınanyanın b~zı mertebe aiyaııl --- İZMİR. 26 A.A. - Baf)ıca ihra-1 nın müteesıic olmasından ileri ~t~ 
Fakat İstanbuldaki sefirler mut şöhret olacak bir şey yapmamış ı zi Hz. nin izhar buyurdugu hıssı istikrar' bulmaımi:lan evvel kabincle
tastl müracaat ve ısrar ediy 1r tı. Böyle olmakla beraber arzu- yatı 21ikrederek Türk-Bulgar ri eskilenmesinden korkulmaktadır ... 

Üİ züm ve İncir•• cat mahsullerimizden olan üzümlerin tir. Bu sene rekoltesi az olan UZ 
İkZM R, 25 Ad.A.
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Bugünal 1ü6 .~e 1930 senesi rekoltesi 35 milyon kilo ler son samanlarda havaların fl1 
lard~. HattA bir aralık Amerika yu şahaneye fartı inkıyadı ken- matbuatı arasında samimi teşrf 
nm bu talebi teyit ve istihsal !- dine meslek edinmiş olduğu için ki mesainin, bu sayede iki mem 
çin Türkiye sularına bir harp ge vefatına kadar mevkiini ve te- leke_ti!1 ~ayati .~enafii . namına 
misi göndereceği şayiası da işi- veccühü şahaneyi muhafaza et- hakıkı hır teşrıkı mesaı hbrl o-
tildi. Meselenin büyümesine mişti. Kendisi ve efradı ailesi lacağını_yaz~~~dı::_ 
ve devletlerle aramızın açılması H!ink§nn mütevali ve mebzul Kaçak! 
na meydan vermemek için İn- in'am ve ihsanlarına mazhar ol- SA v ANNAH. 25 A. A. - lngi-
giltere, Fransa ve Amerika ya muşlardır. !iz bayrağıru hıimil o~duğu .. ·~.yleni-. 
bazı gemiler sipariş olundu bu Türk_ Yunan muharebesi len Nedeva namındaki motorlu gemı 

·ı · bed li bit edili k H 1il R"f t p d t" muhafız vapurların refakatinde oldu 
gemı enn . e tes r ~ a 1 ~. ~~nm sa are 1 za ğu halde bugün liMana gelmiştir. Ge 

54 uruı arasın a ~ çuv zum . . . d• 
Kasırga! ve 11 kuruş ili 27 kurut arasında tahmın edilmektedır. lktısadı . mm- cereyanı hasebile nefis bir tarı 

MERAKEŞ. 25 A.A. - Dün şe- 465 çuval incir satılmıştır. İki günden takamızın geçen sene rekoltesı 51 ralı: olunmaktadır. Üztim boroaf' 'I 
bir ve havalisinde bir kızıl kum ka- beri bir sıcak dalgası hüküm ıUrmek milyon ve evvelki sene rekoltesi 45 afustos pazar günü gelmiştir. O~ 
sırga1ı olmuş birçok mezruatı ,ıahrip tedir. Bugün gölgede derecei hara- milyon kilo idi. Bu sene rekoltenin rihten 23 ağustosd kadar l.ıir ~·~ 
!ıet!!mı!i.i:ı'ô!ti!!r.!!o-!"""'-'!!!~!!ll!'!"""'--'!!!~re~t!ıı!ı!36!!'"dmiır~.!!ll!'!!!!!!!!!!ll!'!!ll!'!!ll!''!!!!!!!!'!!!!!!!! noksan olması ilkbaharda hasıl olan satıı bir milyon dört ytiz ellı 

Romanyalı seyyahlar 
Meb'uslarımızı memleket

lerine davet ettiler 

donlar dolayısile bai domurcukları· bin altı yüz dört kilodur. 

Tütün piyasası çok hararetli ., 
MUGLA 26, A. A. - Muğlada hiyede piyasa açıldı. Fiyat 160 

tütün fiyati gene 200 kuruştur. Mi- nıttur. 170 bin kilo satılmıtıı'..., 
lesta bir buçuk milyon okka tütün ttitün kalınam!Jtır. Piyasa herta'~ 
aatılmıttır. Pek '-Z tütün kaldı. Fet· hararetlidir. 

o devletlenn zararları da dahilı manına uusadıftır. Yunanlılar mide 40 bin dolar kıymetinde tah
hesap edildi. Avrupanm o· ta- Türk ordusunun zayıf ve teçhi- min edil~n ispirto ve içki bulunmak 
lebi ne kadar haksn idise bu su zattan mahrum olduğu ve Avru ta idi. Nedeva gemisi Saint Katerin 

reti tesviye de o kada aclp ve çir pa efkarr umumiyesinin Yunanı boğazı'.'da raka!"nıru~tır. ' Evvelki gün tehrimize gelen Ro-1 heyeti reisi M. Don Zaharya tarafın· M11hhemelerde Sıvas hattının Kuşa·:Iİ 
kindi. ltadim muhabbetile meshun bu- Fırarılerı verıyorlar. men meb'usan, ayan ve hükfunet er- dan Gui Hz. ile B. Millet Mecliıi dmd dli &il" 

Gerek İstanbulda ve gerek lunduğunu ve Yunan o~dulan- - . SİMLA. 25 A.A. :-- Kurram mi· kanından mürekkep seyyah kafilesi Reisimin ve Baıvekilimize bu ziya- Mahkumları ancak ak- a a ye müme~ ...ti 
. . • . !ıs kıt.atı Massozelenn taarruzlarını dün Ye<likule surlarını, Kahriye, Sü- ret münaaebetile tazimat telgrafları • Şimendiferin Si vasa V~ 

Anadoluda kıyam ve ıhtilal nın az zaman zarfında Selanık defettiklerinden Massozcler hükO.- teymaniye camilerini ve müzelerle çekilerek Türkiyeden unutulmaz in- raba)arı zıyaret edecek münasebetile 30 Ağustosta &6' 
her nekadar bastınlmışsa da önüne kadar geleceği kanaatleri mete arzı itaat etmiıler ve kendileri- Topkapı sarayını, Hazine ve Harem tlbalarla ayrılacakları bildirilmiş ve B" .. dd tt be · h · n vasta yapılacak merasi111e ,. 
Türkiye işlerine müdahale fikri ne okadar bağlanmışlardı ki bir ne teklif oluMn bütün şartları kabul dairelerini gezmişlerdir. gördükleri hüsnü kabulden dolayı ır mu e en n apısa e- lı:~ 
sükun bulmamış biliikis bu ha- harp zuhur etmemesi maksadi - ederek topraklarında saklanmakta Dün aqam saat on ıekizde Ro· beyanı teıekkür edilınittir. ye mahkQ~~ akrabası oldu- ı li_ye _n:am~na ;r~myiz M~ t~ 
d . tt · t"f d ' d k t bb"" 1 B b ·ı· · ·· ._ d""" b"'t"" bulunan firarileri teslim eylemişler men sefiri M. Karp tarafından bu Bu sabah Romanyarun yegane ğunu vesaıkle ıbraz edenlerden sı Bırıncı Reısı İhsan B. ş ısa an ıs ı a e e ere eşe u e a ıa ının gos, .. r ıgı u un k 1 k ti . d ö f ·ı d k · 

. . . . . .. _ . . • ve ongre azasının mem e e erın e seyyahlar şerefine Taksimdeki Ro· Türk meb'usu mer Vehbi. B. tara- m_aadasınm. z.i.yaretçi s~ atı e e ece tı. r. • ,..f 
ratı sıyasıye sahasına gırmıştı. temayulatı sulhcuyane ve ıtılaf nutuklar irat etmelerine mini olmağa men konsoloshanesinde bir çay ziya- f~?.dan ~omanyanm . (De.lı o~man_} gırmelenne musaade edilme- Naki 8. Karadenı:ı:e gııv 
.hnadolunun altı vilayetinde tat perveraneye ve Rusya dahi da- karar vermişlerdir. feti verilmittir. Bu "Te dansant"ta 1 urklerı namına Taksım abıdesıne bır kt di .... rJt 
hiki teklif olunmak ve tazyiki hil olduğu halde Avrupa dev- Mali vaziyet milli kıyafetlerile bulunan Romanya- çelenk kona<aktır. Türkiyeyi ziyaret me e r. . . Ticaret umumi müdurtl ti' 
riyaııt yolu ile Babıiilinin muva- !etlerinin kaffesi tarafından vu- MADRİT, 25 A.A. _ Maliye na- lı miıafirlerimizin refikaları ve kızla- intibalarını memnuniyetle anlatan Es~sdenbhapı~an.elebr 

1 
nız~- ki B., Karadeniz sahil vilaye_.ıı: 

fakati istihsal edilmek üzere kubulan ihtarat ve nesayiha e- zırı dün en mühim İspanyol Bankala n Türk da,vetlilerile dans etmişler- Romanyalı misafirlerimiz bugün hu- namesı e unu amır u unma - . d b" tkik hatine ,.... 
· · d" · · k b ı dir. sus! bir vapurla Boğaziçinde bir ceve tadır. nn e ır te seya bazı mukarrerat itihaz olunmuş hemmiyet vermiyerek Türkiye- rından beşının ırektörlerını a u et 1 d B"" .. k d . mıştır _v. 

B k t d 1 t . .1• h betm" 1 d" A miştir. Mülakatın mevzuu 23 ağus- Büyük bir samimiyetle saat yirmi an an sonra uyu a ayı zıyarete o- Katil Hasanın muha· · . . . ttelıır 
ttı . umu arrera eve ın me- ye ı anı ar ış er ı. z za- tos tarihli emirname ahkamının da- ye kadar devam eden ziyafetteki da- decekler ve akşam saat on yedide de • Nakı B., Karadenız ~s. ~ U 
nafii siyasiyesine külliyen mu- man zarfında Yunan ordusu- ha müessir bir hale getirilmesi olmut vetliler arasında şehrimizde bulunan Tokatliyanda İstanbul meb'usları ta- kemesı rlnin iktisadi vaziyetlerırıı 1tıt 
zur '?1!Yierdi. Bunun önüne ge- nun, başta Veliaht Kostantin ol tur. meb'uslanmız, büyük şair Abdulhak rafı.ndan ~ereflerine bir çay ziyafeti Davut Paşada han odabıışıaı racat meselesini tetkik etrll~ 
c;ilmek ve o havalirun ihtiyaca - duğu halde nasrl perişan ve fi Maliye nazırı İspanya Bankası mü- Hamit B. Türk Turing kultip azaları verilecektir. Bu munasebetle Bursa Pehlivan Mustafayı katleden dir N k' Be akında şelı 

' dtirti ·ı üdü vini · ·d da d meb'usu Nuri ve Romen heyeti reisi Ağ ahkemesin · a 1 Y Y tını tetkik ile lazım gelen ısla- rara mecbur olduğu ma!Qmdur. ı e m r mua nı ve 1 are var 1
• M. Don Zaharya tarafından nutuklar Hasarım ırceza m - ze avdet edecektir. rıh 

mecliıi azasını ve Madrit borsası rei uh · d • 
lnt tedbirlerini teemmül ve ar- Kahraman Türk ordusu filhaki- sini kabul etmittir. Romen ıeyyahin kafilesi reisi Oa- irat edilecektir. de bugün m akemesıne evam V l 8 . ligı~ • •, 

k ·· M"" · Şaki p k b" k k h b" las meb"usu M. Don Zaharya Türk v ki ·· · im d - . . edil k · apurcu ar ır _.,.. z ·me uzere uşır r aşa- a ır ço neva rsı ar ıyeye Lon Şaney o""ldu"" a t musaıt o a ıgı ıçın Yalo- ece tır. • k • d ·ı-.::.ycı-'>'· 
· t" d b · h t" h • At' 1 . . . güzideleri arasında bulunmak, kendi vaya gitmekten sarfınazar eden Ro- Zı'ya 8 . 

10
• muhakeme ton şır etın en ŞIIU" ,. --:ı nyase ııı e ır eye 1 ma ragmen ına yo una gırmıştı. LOS Anjeles, 26 A.A. - Meşhur !erile tanıtmak ve gii2el memleketi- ·-'· · r -1\" 

t k·ı 1 k A d 1 Ş lat y l l h l manr~ mısa ırlerimiz bu aqam "Re- .. •• V l B" 1 .. i rıht• .. - ~ ~usa eş ı o unara na o u - ar an unan ı ar esap a - alnema akt!SrU Lon Şaney bugün ve- mizi yakından görmekle çok mem- gel Karo!" vapurule Köstenceye ha- . . .~.u . ~purcu ar ır ıg r<Yt ırıe• 
da dolaşt• rıldı.Ancak bu tedbir- nnda pek fena aldandıklannı gö fat etmittir. nun olduklarını Türk meb'uılarma reket edeceklerdir. Heyet azasından Vazıfesıru suııstımal etmek- retlennden dolayı Y32'.~ ."· iti jl 
lt"r meselenin vahametini bir rünce Rus GrandUşeslerinden o söylemi§ ve milletleri biribirlerine bazılarının izahatına göre, sabık la- le maznunen lüzumu muhakeme tuplara cevap vermedıgı 1~ 8~ ti;rlü izale edemiyordu. Sefaret lan Krraliça Olga ile Çardan is- mucip olabileceğinden bahisle çok yaklaıtıran ve beynelmilel sulhu ral Mihail ile birlikte Köstencede o- sine karar verilıniq olan Tevkif htnn şirketini Deniz Tı~ ti' 

takviye eden bu tarzda gayr! resmi turmakta olan s b k kı ı H ı ~ tıtt•Ş 'rrde sövlenen şe<·ler hic_ te iyı" timdat ettiler.Derken bir akşam ordunun fazla ilerlemiyerek te- . a ' ra ıça e en h MüdUril z B · evrakı mlldilrlügun""" e şikayet ,e 0ııı , , ve samimi ziyaretlerin ehemmiyetin- kıra! Karo! ile barışmıştır. Yakında ane ıya .eyın . . . müdiirl ~ 
d ği'di. Bu vaziyet karşısında Çar Nikoladan Abdülhamide bir vakkufu için emir verilmesini den bahsederek Türk meb'ualarmı resmi muamele yapılarak Helen kıra- Ağırceza mahlMınesıne tevdi e- Deruz tıcaretı • u tefi' 
rLinkarın Sadrazama emniyeti telgraf geldi. Rusya Çan Türk rica ediyordu. Bu telgrafnamc- ilkbaharda Romanyaya iade ziyarete lıça aıfatile sonbahar yapılacak olan dildiği yazılmıştı. Türk milll vapur~~lugun ~c 
arsıldr. Bu işi başaramıyacağı ordusunun iktisap ettiği zaferi yi Aleksandr Kara Todori Paşa davet etmittir · ~ç giyme merasimine iştirak edecek- Zıya Beyı·n muhakemesine ey sil eden Birliğe nıçın cev'.ltıt' 

h ""km l d Meb"uslarımız bu hararetli daveti t ş keti•· na u o un ıı. Nihayet azlo tebrik ettikten sonra daha ileri ya tercüme ettirmi.,lerdi. ır. G nl d b" ih "f IQlün 18 inci persembe günü baş medig"ini Rıhtnn ır " memnuniyetle karşılamışlardır. eçe er e t ı ·· b • 
lunarak Sadaret o vakit Dahi- gidilmesi teşevvüşatı sivasiyeyi (Bilmedi) Romen seyyahları namına tertip tile kını kıralıç.'~ıe .. ~r:o:~.~~~~ e- !anacaktır. sormu tur. 
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• MiLLiYET ÇARŞA:\lfl.\ 27 At.l'STOS 1930 :ı __ _..: _______________________ ......,.. _________ ~---~------~~----~------~----~~ 
sterline 1020 kuruş kıymet takdir edilmesi muhtemel • 

ır 
Hocalar Ekonomi Bir cinayet Şarapçılık Eczacılar 

Kam biy O Şoför Ahmet, Abdul- İki milyon kilo şarap Dün senelik kongre-

)eniz kazası işin aslı ne? 
atris vapuru karaya 

oturmuştur 

aza başka bir vapura 
ırpmamak için oldu 

Evvelki akşam Çekmece a • 
darında bir kaza olmuş ve Yu 
ın bandıralı Patris vapuru 
traya oturmuştur. ıı::aza h~

mda yaptığımız tahkikata go-
hadise şu sekilde olmuştur: 
Patris, e.:velki gece limam

ıza gelmekte iken Çekmece a
klarında şiddetli bir karayel 
ttınasma tutulmuştur. 

Denizde dalgalar büyümüş, 
·talık birden kapkara bir hal 
mıştır. Gemi süvaris.i, bu ~a~i 
!ti tehlikesizce savabılınek ıçın 
erhal icap eden tertibatı al
ııstır. 

Tam bu esnada, ansızın ka
ınlıkta bir ı~·k peyda olmuştur. 
:aptan. geminin pek yakınında 
nsızın mevdana çıkıveren ışt

ın, üzerle;fne doğru gelen bir 
eminin ışığı olduğunu görmüş 
fr,. İskele tarafında, sığlığa o
tırmak sancak tarafında meç 
ul ge~ile çarpışmak tehlikesi 
rasında süvari bir müddet şa
alamışsa da nihayet kumsal 
ahmin ettiği sığlığa oturmaY1 
ercih etmiştir. Bu suretle müsa 
:eme bertaraf edilmiş fakat ge
ni karaya oturmuştur. 

Meslekle alakası ol-Silah kaçakçılığını 
ihbar eden kim'? 
Zabıtanın tahkikat. 

n4t netice verdi ? 

mıyanlar var mı? Konsorsıyom bu sa- lahı bıçakla öldürdü yapılacak.. lerini akdettiler 
Komisyon haksızlıl'a balı içtima edecektir. 

d · k Cinayet bir kadın inhisar misket üzüm- Aidatın tenzili münıı-mey an vermıyece !sterline 1020 kuruş 
Ec b. k u· t k~ l yüzünden oldu lerı"nı· satın alıyoı kaşalara sebep oldu Ağrıdağı şakilerine buradan sillh ne ı ve e a ıye me .... p e f. I 

kaçıran bir şebekenin mevcut olduğu rinde bulunan TUrk hocalarını ıat biçm~si muhteme Evvelki gece saat 2,30 raddelerin İzmirde bulunmakta olan Dün, Beyoğlu Halk Fırkası 
hakkın<!a bir ihbar vaki ~Jduıunu. fa- tasfiyeye tabi tutmak için Maa- Kambiyo vaziyetinin yeni de Şişlide Koza gazinoaunda bir ci- Müskirat inhisar idaresi Umum salonunda Eczacılar Cemiyeti 
kat polişce yapılan tahkıkat ne.tıce- rif Emanetinde bir komisyonun safhasını tetkik etmek üzere nayvet ko.ımsuştur. d b' k d il Müdürü Asım Bey Burnavaya senelik kongresini akdetmiştir, 
sinde bu ihbarın aslu esastan an ol- kil d'ld'ğ' h kk d k' h b k . h . . i a a uat namın a ır a ın y . . R' N .

1 
Hal'tB . 

duğu meydana çıktığını dün y~mış teş .. e •. ı ı a. ı.~ ~ ı a er onsorsıyom eyetı umumıyes zünden çıkmıştır. Bakırköy emra" gıtmış, Nahiye Müdürü Edip _ ıyasete eczacı aı . ı . ın-
tık. Yaptığımız tahkikata göre ihbar ler . uzenne ga?'nı:nuslım ve. ec- bu sabah saat 9,30 da bir içtima akliye hastanesi şoförlerinden Ah-_ Bey ve daha bazı zevat ile bağ- ~hap olunmuştur. İçtimada Ga
şu surette vaki olmuıtur: nebı mekteplen TUrk muallım- a davet edilmiştir. Bu içtimaın met tahmil ve tahliye amelesinden lan gezerek bağcılarla görüş-_ zı Hz. ne, İsmet Pş. ya, ve Sili 

İstıanbulda şaki Kürtlere silah te- leri cemiyetinden bir heyet,Ma- böyle ani olarak yapılmasına se 31 yaşlarında Arap Abdullahı kama müştür. hiye Vekili Refik Beye tazimat 
min edildiğini ihbar eden zat Tahsin arif emini Muzaffer ve komis- - bep kambiyo vaziyetinin artık ile sağmemesi üzerinden cerh ve Burnava ve ha valisinde yeti telgrafları çekilmesine karar ve 
Bey isminde biridir. .. . . yon azasından Selim Sırrı ve iyiden iyiye inkişaf etmiş olma- katletmittir. Mecruh Etfal hastane 1 şen.mis~et üz_ümlerinin kaff.~si rilmiştir. Bilah.a:a Hil~il B. ta

Tahsin Beyin ıhbarı ulızerkıne skekiız Ahmet Tevfik B !eri ziyaret e- sı ve yeni bir tarzı hareket ta- aı·ne kaldırılırkenş yolda 0··1müştu··r.Jİnhısar ıdaresı tarafından muba rafından heyetı ıdarenın altı ay-on ev taharri edilmiş ve u aça çı ı- T'" 1'1· l . . 1· 
- a tıklan iddia olunan eşhas neza- derek urk mua ım ennın te aş kibine ihtiyaç hissedilmesidir. Katil şoför Ahmet te firar etmiştir. yaa edilecek ve iki milyon kilo lık mesai raporu okunmuş, mU 
~ty aiıına alınmıştır. ve endişe içinde bulunduklarını Bugünkü içtimada konsorsi- Bu hususta yaptığımız tahkikata arap ·imal olunacaktı.·. İnhisar z.akereden sonra kabul edilmit

İhbara nazaran, silahların mü~a- anlatmış ve bu hususta izahat yom heyeti umumiyesinin İn- göre Abdullahm yanında kahveci Ar idaresinin Fransadan celbettiği tır. K!Jngrede, Cemiyet aida-
yaası için pazarlık Gal~tada Atma rica etmiştir. giliz lirasının 1020 belki de da- şarap mütehassısı M.Buffar İs- tının tenzili hakkında münakaşa 
Bankasının karşısındakı sokakta Rı- Ald - 1· t .. h • b' f' t t b ld İ . . . İ lar tm' ti 

. . d b' d •-hvesinde ya ıgnnız ma uma a gore a aşagı ır ıatte istikrar e • an u an zmıre gıtmış ve - cereyan e ış r. za ısının e ıra amtn ~ . • , al" · N' · B • 
lmış imis. Muzaffer B. ıle komısyon azası mesine karar vermesi ve fevk a kınci kordonda Müskirat inhi- ızamettın . aıdatın tend-

pı Kasımpaşada oturan ve ev.ve!ce bu hususta telaş ve endi eye ma de kararlar itihazı muhtemeldir sar idaresi tarafından şaraphane li lazrmgeldiğini, gerek ıa,rada, 
tütün kaçakçılıgı etmiş olan Arıf ıs- hal olmadığım verilmiş bir ka- Bir gu .. nde 285,000 ittihaz edilen binaya konulmak gerekse İstanbulda bulunan me& 

· d b" adamla Lalelide oturan ' d • J kta 1 d 'da 
mm e ır . .. b' h rar mevcut bulunma ıgını, tet- isterlin satıldı üzere şarap imaline mahsus ma e ş ar meyanın a aı tını e Saffet Bey ismınde dıger, ır şa ıs, • . • k' . k 1 1 'd h 
dört Kürt ile birlikte Rızanın kahve- kikatın meslek!e alakası . olmı- Dün borsada İngiliz lirası meler ve saireyi beraberinde remıyece o an arın, ı ıı.re e-
sine gelmişler ve burada pazarlık et- yan, ve mesela eczane ışleten 1030 kuruşta açılmış ve bir a- getirmiştir. yeti tarafından vaziyetlerinin 
tikten sonra, yanlarına 7.000 lır.a da veya komisyonculuk yapan mu- ralık 1030 kunış on paraya ka- Makineler yerine yerleştiri- tetkikini talep etmiştir. Netice? 
para alarak bir 

0.tom~~ıle b~nmıtl~r allimler hakkında yapılmakta lince derhal şarap imaline başla de, aidatını veremlyecek olanla Ve Kasımpd•adaki Arıfın cvıne gıt- b 1 d • f'h b dar yükseldikten sonra gene ff k l im 
mişler imiş.• u un ug~nu, ve m:ama ı un 1030 kuruşta kapanmıştır. nacaktır. Misket üzümlerin rm a ı arar aştın ı9tır. 

Bundan sonra muhbir Tahsin Bey lar da dogrudan dogruya çıka- Kambiyo vaziyeti bilhassa bir kısmı ile siyah üzümlerden 
tarassutta bulunmuş ve zabıtaya ver- rılmıyarak kendilerine muallim evvelki gün normal senelerde bi mübayaa edilecek olanlardan i-
miş olduğu ifadeye naza~an bu e~- tik veya diğer mesleklerini ter- le görülmiyen bir fevkaladelik ÖldJirül~n Abdullah ki milyon kilo suma imal edile-
den siliblar. çıkarılar•.~ .~ı.~ ot.~mob.ıl- cih için bir hakkı hiyar verile- arzetmiştir. Borsanın bir giln cektir . 
le meçhul bır semte goturulmuş muj. .. . f I d . l b navut Süleyman, Emrullah, Hur it, Müstahsilin suma 'ımaline . . .. cegııu ve az a ersı o an azı ıu··k muamela"t · esı· 285 

Yapılan tahkikat netıcesınde dun 11. l . d d ti . · . 1 umumıy ve Hurşidin do. stu Suat ve Emruı.ıa.- müsaade edildig"i · · · 
de yazdıg-muz gibi iki köhne silah bu mua. ım enn ." e~s. s_aa enıun bin İngiliz lirasını bulmuştur. k ıçın ınhisar i-

Emanf!tte 

Tiyatro mektehi 

l 1 b 1 - be hın dostu s .. uzıye bulunm. a ta ıdı. daresi okkası 35 kuruştan su-lunmuş ve ihbarın mübalağalı oldu- tenzı o una ı ecegııu ceva n Konsorsiyom bu esnada 200 bin 
d . Bunlar şofor Ahmede gazın oda tesa ma imal edecektir. E ğu buradan Ağrıya silah kaçıran bir söylemişler ır. İn'"liz lirası mu"'bayaa etmiştir. . manetin yaptıracag· ı Ti ya-

k ı d - nJ 1mz .,. düf etmiştir. Bunlar gazınoya saat , ı uu ı şebe e mevcut o ma ıgı a aşı ş Ayni zamanda komisyonun Sanayı' Bankasının tro mektebinin inşaatına yar-

Maarif VekiUeti ilk 
taks;tl verdi 

ve bu iki eski püskü silahın sahibi b k' k . . d 24 raddelerinde gitmişler ve aaat 2,5 440 000 
evrakile beraber adliyeye verilmiştir. -~ tet 1 atı netıcesın ~ .ver~ce- tesisi hazırlıkları a kadar gazinoda kalmışlar ve hepsi ' dnn olmak üzre Maarif Vekih§.. 
İşte meselenin esası budur. gı kararlarda gayet adılane av Tesisi mukarer Sanayi Ban- aarhoş olmuşlardır. Bunlar eğlenir- ti 15,000 lira venneği kabul et-

• ranacağını, ve senelerdenberi ıniştl. V eki!.let bu paranın ilk Muhbıre dayak mı atmışlar c_alışan bu muallimlerin hakk. ı kası etrafmdaki faaliyet ilerle- ken Hurşidin dostu Suat. ga•inonun Mubtelı't mu" badele taksiti olmalı: üzre Emanete l 
. miştir. ortasına küfrederek bir bardak at- -Dün ismi .henüz :'~aşıla.~ıyan bir mükteseplerine riayet edeceğim bin lirayı vermiştir. Tanzim e-

Patris, evvela baş ambarla
"Indaki hamuleyi kıça almalı:, 
Ornistan etmek suretile kendi 
tendine kurtulmağa çalışmışsa 
la muvaffak olamamıştır.Bunun 
izerine lımanımızdan istimdat e 
iilıniş ve buradan Seperpatüs, 
fe Alemdar tahlisiye vapurları 
ıak'a mahalline gitmişlerdir. 
'f aprlan muayenede, vapurun o 
~varda bulunan bir kayaya bin
iirdiği anlaşılmıştır. Geminin 
tUrtanlmasma çalışılmaktadır. 
Patris, 3760 ton hacmindedir. 

şahıs Muddeıumumılıge muracaat e· ve bir haksızlığa meydan vermi Bankaya sermaye kaymağa mış ve sokağa fırlamış. Suadı gazi- emrine verilen para dilmiş olan mektebin nizll11Ul9-
derek Kürtlere silah kaçıranları hü- ... d .1• 1 . 1 . talip olan gruplarla temas et- - noya getirmek için Abdullah kadının 
kümete ihbar ettiğinden dolayı bu yecegını ~ ı ave ey .~mış ~rır.,. mek üzere perşembe günü Sa- arkasından koşmuş . Hurşit te bun!• --- mesi bugünlerde Cemiyeti bele-
kaçakçılığı yapanların elebaşıları ta- Şarka gıdecek muderrısler nayi Birliği ikinci reisi Kazım rın üzerine yürüyerek Abdullaha: Rum ortodokslara ya- diyeye verilerek tasdik olunaelllt 
rafından vahim surette döğüldüğünü D ··ıf.. d k . . z· B İ 1 N . B Al "Ne hakla benim dostumun üzerine k d t . t b 1 tır. iddia etmiştir. Bu şahsın istidası Po- aru unun an şar ta ıçtıma ıya . ta yaya, Ali un · 1 n a evzıa aş tyor, 
!is kısmı siyasi şubesine havale edil- iyat tetkikatı için gidecek iki manyaya gdecektir. gidiyorsun,. demi~ ve bu sırada ~ofö: ya bizimkı'ler? 

· f f ·· .. k' ld ki h Ahmet te sokağa fırlamıştır. Evvele~ mış ır. pro esorun ım 0 
u an e- - Liman şirketinin İsmi Suat ile alakadar olan Ahmet te lıu Muhtelit Mübadele komisyo 

S b h . f k nüz taayyün etmemiştir. Dün- değisiyor i•ten m1.1g"ber olmuş ve kama ıle Ah- nu h-..teı· umumiyes·ı du"n top-t rıyet ır ası kü gazetelerden biri Orhan ve · T -, er es C.Uffi U Macit Beylerin gideceğini yazı Liman şirketi heyeti umumiyesi dullahı yarahyarak öldürmüştür. landı. 
gelecek ay içinde fevkalade bir içti- Vak'aya müddciumuınllik vazıyet Reis M. Holştad im içtimada 

( B . B' · c· sahifede ) \istemiştir. Halbuki müracaatların hü yordu. Bu hususta maliim~tma ma yapacaktır. Bu içtimad~ şirket etmıştır Alıdullahın cenazesi hasta Yunanl:lann it!lafnamc muci-
aşr ırın 1 

• · 1 · k'k d"l k müracaat ettiğimiz Orhan B . nizamnamesinde t•dil.'it yapılması k k b . 
. vıyet ve secıye en tet ı e ı me te- neden kaldırılarak Feri öy a rısta- bince alakadarlara tevzi edilmek ıliive etm•k mecburiyetınde ~almı~- dir. Esasen yeni binaya taşındıktan demiştir ki: konuşulacaktır. 

'.ır Bu ifadelerdeki tezat kimsenın sonra iş için bir encümen teşekkül - Böyle bir şeyden haberdar Verilrn malümata göre bu içti- nına defnedilmiştir. üzere vcremeyi taahhüt ettiği 
nazarı dikkatinden kaçamaz. . . edecektir. Ve dağıtılan talep varaka· d · B h ·· b' kl'f mada sirket;. ismi de deği~tirilecek- Ot bil kurbanı 440 bin İsterlini İngiltere Ban-eğilım. ana enuz ır te ı . omo k d. . - . . b C. H. Fırkasının nizamnamesı".'.n !arı üzerinde tahkikat yapılacaktır. vaki olmadı. Teklif ederlerse dü tır. . a~ma tev ı ettıgını ve u para-
?5 inci maddesi Fırka namına soz Muvafık bulmadıklarımızı çıkaraca- Yeni isim "İstanbul tahmıl ve tah Pangaltıda Tramvay dcposundJ J dan Türk Hükumetine ait olan 
söylemek salahiyetini yalnız .F'rka ğız. Seciyeleri bozuk bir takun kim- şünürüm.,.. liye şirketi" olacaktır. tesviyeci Mchmeı namındaki şahıs !25 bin İsterlinin ilk taksiti 0-

;eisine bahşediyor Adliye v~.kıh.S- seleri fırkaya al.amayız:· . . - Bor.\a resmi yarıyarıya tramvaydan atladıgı esnada 1345 şo lan 62,500 İsterlinin de Türki-ın bu suretle Fırka namına soz soy- Tahsin B. Refık İsmaıl, Salıh (Nığ- A • t' kt 1 s b · · 'd · d k" ıı·ı 1 
. hk' r1an ın me ep indirildi för a nnın 1 arrsın • 1 otomo 1 yeye ita edilmek için komisyon '°inesi kendi nizamnamel.erinın a a- de), Senih (Bursa) Beyleri.n .lı~gün altında kalarak basından ve vücudÜ· . . 

'llı esasiyesine mugayırdır. Fırkaya müracaat edeceklerını soyle- gemisi İktı5"t vek.ilrti mallmmızın haric eınnne tahsıs olunduğunu bil-
.d b ı · t' k d'I e nün muhtelif yerlerinden yaralanmış dı'rmı'ştı'r. - Tosya ve Kastamonı en e c- mış ır. • . . memleketlere daha ucuz sev e ı m ~ 

di 'ki 1cz· 1 'kl" l t ArJantın Hükumetine ait · · tır. Mecruh Etfe 1 hastanesinde il:i ·ye reislerinin imzalarile ı te ıp stı a gaze esı . . . . . sini temin için borsa rcsmını yan ya- Komisyon emrine verilmiş o-
teigrafı neşredildi. Bunlar hakkında S. C. Fırkaaının İstanbulda ls- Presıdente Sa~ıento ısmındekı rıya indirmiştir. saat sonra vefat etmiştir. lan p;ıraların sür'atle gönderil-
ne buyuruyorsunuz? tiklal namile bir gazete çıkaracağı ve mektep gemısı yarın sabah li- • Ticaret borsasında Vapurdan kendisini mesi için İngiltere Bankasına 
• - Bu telgrafların ilıareler!ne dik- gazet~yi /\.ğao~lu Ahmet Beyin idare manımıza gelecektir. tasarruf d • müraccat edilmesi ve ikinci bii-
<~t olunursa ikisinin de harfıye~. ~y- edece_gı ~oylenıyor. . . 2850 ton hacminde olan bu enıze atmış ro tarafından tesbit olunan esas 
.ı !neti d• lmış oldukları goru- Agaoglu Ahmet Bey buna daır hır . . .. Tirar•t borsasının varidatı azalı-

Vakit küresi 
Galata kulesine konan valtit 

küresinin Kandilli Rasatanesln 
den tf'lefonla v ~rilecek işaret fi. 
zerine evkatı tesbit ve il.in etme 
si içln kablo tesisi hakkında E
manetle Telefon şirketi araslft" 
da itilaf hasıl olmuştur. Yakin. 
da tesisata başlanacaktır. 

Emanette barem 
Eylutden itibaren Emanet 

memurları da barem kanunu ma 
cibince maaş alacaklardır. 

Barem cetvellerinin ay baıpııı. 
dan evvel gelmesi bekleniyor. 

Vlll1ut!tlt! 

11ahkikat 

•ür. Bu "tta/~~~J ettiğini görmek is- malumatı olmadığını söyl;di. g~mıde 1~ zabıtk, 3? taledbe ve uç yor. Borsada tenkihat icrası için bir Dün saat 10 buçukta Köprüden !ar d~iresinde müracaatlar ka-
~~diğimiz e;ki bir zihniyetin m~hsu- Yeni Fırkaya gıren yuz bahnye as en var ır. cneümen teşkil edilmişıir. • . . Kadıköyüne hareket eden vapurJı bul edilerek yakında istihkak sa Mülkiye müfettişliğine lsk:Aııt. 
Udür, ve artık modası geçmiştır. kadınlar Arjantin gemisi kumandan Borse komiseri iktıS'lt vekaletının !>ulunan ve Kumbaracı yokuşund" hibi Rum Ortodokslara ait para işlerinde evvelce bazı yolauzlı* 

iskanda bazı memur
ların ifadesi alındı 

d N di M A • ·d · kadroda tenkı"h,•ta taraftar oldugunu 132 num•r•lı apartımanın ı"kincı· daı· 1 · d Jd • h kk d 'hb •ı.ı :S - Cümhuriyet gazetesin e a Yeni fırkaya iltihak edenler arasın arten rana nın ı aresı altın- " " · arın tevzıine yakın a başlanma yapı ıgı a ın a ı ar va-
eyjn makalesine n• dersiniz? da şu hanımlar vardır- . . dadır. encümene bildirmiştir. resinde otur•n Madam Yaynberg va- sı takarrür etmiştir. Bunun ,·_ olmuştur. Bu ihbar eski iak!ia d - k Borsa kadrosund1 yüzde 40 
- Bu husustaki fikrimi ogruca Himayei Etfal heyetı mer ezıye Gemi dün Selanikten limanı- nisbetinde tenkih•t yapılacaktır pur iskeleye yanaşmakta iken kendi· çin komisyonun şimdiki kadro- müdiriyetinde bazı teffiz işlerilt 

d'i_unus Nadi Beye mektupla bildir- ve Esirgeme derneği azasında Nüz- .. ·h 11areket et- ' ı sini denize atmrş. tayfalar tarafın- f d h ks 1 k tld • ah' ıın H 't derneg"in müessis azasın- mıza muteveccı en Bundan başka yüksek mlJS a an su ka i görüldüğünden ayrıca e a ız ı yap ıgı m ı-
. het amı · · · borsa rrkanının ma».larınJ1•1 50 s.er dan kurtarılıp berayi tedavi Tıp Fa· k' • d' M''f · l'k d" b Şimendifer siyaseti hakkındaki dan Mukbule Ömer, Tu.·tün inhisar mıştır. tes ılat yapılm•yacaktır. yette ır. u ettış ı ıın il 

noı...- M B f k lira İndirilecektir. kültesine yaıtırlmıştır. h . k' • kA ! .. "••i nazarımızı Büyiik Millet ec- hasebecisi Fuet eyın re 1 ası · · Bugu·· nlerde müracaatların ka ususta yem ve es ı ıs 11n me ıa k mu · ld · Bütçede ticaret sarayı ıçın ayrı. ın ı Ürsüsünde söyleyeceğiz. Prograd Nazmiye. Dr. Fua~. Beyın v~;·~ ki oldukt•n sonp. fırkam içinde daha lan para münakale suretile maaş fas- Bir arözöz iki tramvay bulüne başlanacaktır. murlanndan bazılamın ifadele-
d ıdnuzda nafıa işlerine müteallik ma Remziye, sabık Na" nazırı il' Snı kolay çalışamazmıyım? lına dahil olacaktır. ............... rini almıştır. 
e en fazla bir şey söylemiyeceğim. Paşanın hafidesi ŞuayıpN .. ~hua ıHm •- arasında kalmış Adı· k · ı · b .. 

t bite Avni Hanımlarla. U! et amıt Başka bir şey: Yeni fırka lideri, ıye ve 1 1 Uı.?"Un- Vergilere itiraz 
ki Fırkaya ihtiyaç var Hanımın hemşiresi hanım. eski fırkadan hesap aramak için me- Kombipo Bor.'iBSI Karaköy tramvay tevakkuf mahal lerde lzm·ıre g·ıd·ıyor nu··n vi"'yet idare heyeti· t..,. • · e emur ydana çıktıklarını söyledi. tsmet Pş. ı· d ş h . . r· y • •d _... Memleketun'izde Cümhuriyet e- Esirgeme dernegı aza v m - ın e e remanetıne aıt şo or usu; l k . . . l 

'asi . 1 kd'ğ !arından bazı Hanımların. da fırkaya ve arkadaşlarını bu güne kadar hükil Ef d. 'd . Adliye Vekili M. Esat Bey, anara vergı ıtıraz armc ı tet-' ... arını ebedile•tirmek ıç n. y.e ı e· mett tut r g·· "ne ıı· d .. 1 . en ınin ı arcsınde bulunan 12? İ k'k t . t' 
' ki F k ·ı 'h k d eklerı· so··yıenıyor e uyo oru n ız egı mı- 1 Eylu"lde ·,mı'rde toplanacak ı e mış ır. ını daı'ma mu"rakaba eden ı ır a- ı tı a f" ec ' · numaralı arazo·'z Belıt"k hattına itli- ~ . 

B f l• tt yız? hatta dün~ kadrtr biz bu arka- V"k' l ti" l d b' k 11
n ı·· d'k !unmuş H ydar aa ıye e adlı'ye mu··rettı'şlerı· kongresı'ne a ı o anı raz ar an ır • uzumu herkesçe tas 

1 0 a • daşların reylcrinl takip etmiyor mi- yen 249 numaralı tramvay ile Beşik 
".r. r 'illı" gayenin vücut bulma•.'. İstanbul teşkilatına memur edi- ydık>. riyaset etmek üzere bugünlerde mı muhik görülerek lazmı gelen 

taştan gelen 33 numaarh tramvayın Çın ş huzurumu feda ederek mu len Haydar Bey. Ekm.ek Y.apıcılar. İzınire gidecektir. tadilatı yapılmıştır. d V 1 d Kendi. mea·uıı· etı'm'z' h b arasına girerek Bt"bek tramvayı hat ~ ele meydanına atıldım. e g.ay.e- Tahmil ve tahliye cemıyet erın en a- Y 1 ın esa ını Adi' V k'I' f · d Ç kir kal dı 
· h k d"I ·ı lıiz mi kendimizden alacag"ız? Yoksa tan çıkmıştır. Nüfusça zayiat yoktur. ıye e ı ı zmır en son- e ge ma ın temini için takat nisbetı arıcın- yrılmrş olan bazı azayı . e~ ı erı c 

e denilecek bir say kartısında bulu- teıriki mesaiye davet etmıştır. mes'uliyetten kurtulmak vaziyetine Ü .. . ra Kuşadasındaki çiftliğine çe- Yapılan şiddetli mücadele 
uyorum." Tahsın' B. Karadenız' e gelmek neden? • sküdar soyguncu çetesı kilerek bir müddet istirahat ede sayesinde Vilayetimiz mülhaka F b Şirketi Hayriyenın vari- ·1 k l dı k E ı·~l 'h · d • ethi B. dişlerinden rahatsız u- Bu fırkanın devam ve bakasmı kamı en ya a an ce ve Y u nı ayetıne ogru tindaki çekirgeler kamilen imha 
.nan İsmet Pş. Hz. ni ziyaret etmek gidiyor k yürekten arzu ettiğim tenkit aalabi- datı niçin azalıyor? Son zamanlarda Üsküdar havali- şehrimize gelecektir. olunmuştur. 
tedigini söylemiştir, Serbest Cümhuriyet Fır aaının y•t ve kuvvetini muhafaza etmek İ· Şirketi Hayriyenin bu seneki vari- p 
Nudiye H. kabul edilmedi tetkilitmı yapmak üzre Er.zurum çin, bence, bugünkü meb'ualar bu datı geçen seneye nazaran yüzde on ıinde bir soygucu <;eteai türemiıti. Kaçak sigara kiğıtlan oliıte tebeddüller 
Nudiye .Hüseyin H. isminde bir meb'usu Tahsin Bey Karadeıuz .ve fırkaya girmemek lazımdır. Serbest iki dereceoinde bu senenin aleyhine Bu çete geçenlerde Uakildarda kÖ· Yeniköyde Madam Sürpikin dilk- Dahiliye vekaleti tarafından 

bık muall.•m. evvelki gün bir refiki- şark vilayetlerine hareket edecektir. Fııka İsmet Pf. kabinesini bir taraf- çıkmaktadır. Yapılan tetkikat bu ne- muılerini satarak köylerine gitmek- kanında birkaç defter ıigara kAl•dı, yapılan yeni teşkilata göre İs· 
izde resmını bastırtmı• ve yenı· F-- Tarık Beyı'n bir mekt.ubu ta bırakıp Halk Fırkası meb'uıların- ticenin esbabını 'öyle tesbit etmi,. te olan kömürcü Talip ile Nebinin Tahtakalede manav Bahri Efendiye tanbulda mevcut 

35 
merkez me> 

' .. d d b' F k tır.· önüne çıkmış bunları ıoyduktan ma- a·t d"kki d 400 d ft · k•ğ ya girdiğini söyliyerek Halk !"ırka Bugun·· kü sabah gazetelerın en an ır ır a yapacak değil Y•? 11- ı u n a e er ııgara a •· murile komı'serden 2 merkez me 
F k t P 'ktid · d b' k 1 Bil t ·· ti · e yapılan ada Nebiyi de ıilahla ağır surette ya dı, Mı11rça~111 kartt1ındakl fırını-" tenkite kalkısmıştı. Halbuki yap birın· de ı.•nim Fethi Bey ır aksına me ş. ı ar yerın e ce ır ve a- - e ucre erın zam dı " "" 2 k . . ka dil ,_ 

b "" hırla mı duruyo k h·ı· b' · Bog-azın meıı're mahallerine vukubu- ralamıtlar · bir miktar karAk tiltlln 11 deft•r 
11
·,.a muru ve omıser ıp e ecea ımız tahkikata gore u Haruın fil- geçeceğı'm, bı"r de yeni ga.zete çı ara- r, yo aa a a ızım J d "f . ta f d ..- ~ • ( ) 

k 1 1 il '? R ı · d 1 t h ·· ·· kı •t r •n arma mu rezeaı ra ın an ra ki"ıdı bulunmuttur. 10 tanesi "Ubelere alınacak, ti kayit için yeni fırkaya müraca- caı.ım hakkında o f1.rka bınasının. O· ve on arın rey er e mı ey enn e an e acumu rmı, ı . t ki d'l kt 1 t dü nl " ., 
• ld'JO: ayn Fırka yapacak kadar serbest 0 • 2 - Mevsim bidayetinin •erin geç a P e 1 me e 0 an çe e n ye Blnbirdirekte Nuri isminde biri (15) j de kısmen İstanbulda na> etmiş fakat bazı esbaba mebni bu ridorlarmda bir havadis işiti ı,.. ya- · bir ıoyaunculuk daha yapmak ibre halka ka••ı.. tUtil k 

r dd d'l . . ıld !anlar o iktidarı Fırka içinde de el- meıi nisbetin eksilmesini ıntaç eden • ıı-a n satar en yakalan hiye müdürlüklerine tayin edi· aı:.ıatı re e ı mıştır. z ı. bette gösterebilirler. •ebeplerden biridir. iken yakalanmıttır. Çetenin eleha9ila- llllftır 
~uı1·ye H••seyı·n H. du"n de Fırka Ben Halk Fırkasındayım. Gaze- B · 3 İk d b b 1 I rı Muata.fa, O~man kop1.1k Muıtafa. 11.4 lecekler, kısmen de vilayetlere " • "V k .. .d. tk· · bir ana gelınce: Eg-er ıiyas! hayatın - tısa i es ap, u sene a e ü- memur tekrar hı' 

tem a ıt gazeteaı ır. ıncı dır. Cürümlerini itiraf e ..... ı.ıerdir. •- ...ı,:nderilecektir. sına gelerek meşguJ olmak iste- k k . .. b'r gidişinde bana düşen en .on vazife, mum mesire ve sayfiyelere rağbeti --. alınd ı;~ 
fakat kendisine gene menfi ce- gazete çı arma içın de henuı 

1 

alel'ıtlak, bir şahıs izini takip etmek tenkis etmittir. Boğaziçi vapurlarının 8' k ku d ~ete. . r Polis müdiriyeti şube müdür 
Ve~ ' icap görmüyorum. . 'ba t k 1 b b yaz seferlerind• mutat varidat t•mı"n f ır çocu yu a TUtlln lnbıaar ıdareaı yaprak tll- len'nı'n a·ı,· mektep mezunu olma ·~nı.,ıır. Fırkamız iktidar mevkiindedır; ten ı re a mısu en uoun •n şe- ' ' tO d 
·«1.1ru b' T h · B b fi' · · "G . ., · t k' t ·· .. ·· •dememelerinde bunun da tesiri var- bog~ ulınuı D epolarmı tef üt için kullandıfı l M m me usu a sın . u hemen hemen yalnız iktidar mevkii- re ısını azı yı a ıp e gorurum ' muralırpan kadro bariol çıkarma"• an şarttır. aaşları da kayma• ta bır muharririmize demi•tir F ka Büyük Reisimiz eski ar aşına mu- dır. K d k . d ba d bh " k 

' ni almak için kurulmuş başka .. ~r - Hanım tu''tu''nu·· a 1 öylin e Acı dem e Ye- karar verını1tı. Bu karar llıerlne açık am maaşına muadil olacaktır. ki ki f habbet biz Fethi Beye hürmet göa- · H Ef d'nl -ı d' ~tkik ya geçmek niçin? Diyorlar 
1 ır- .1. . 1-k· G . . k d' cı aaan en ı n og u ye ı yaşm- ta kala. cak olan. 114 ı...ı.ı batvekiletle Fen-f~kü.lt •• -t'h b ~ • • ·· enı' h ide terebı ırız.· a ın azı. ı•te en ısi Tu··t11•n ı'nhı"sar 'daresı' t· af d d k' H kk bah J · d ı.· k d ...,. a e•• ın ı a ı ı secıye encum ka karde•tir, gaye&i birdir; o a • ı .r ın an a ı a ı çe erın e ı uyu an malıye voktletın• müracaat etmitler- ,. 

.._ • b k da imzalamadı mı ki Halk Fırkasından- hanımlara mahsus yeni bir tütün çı· k k · · k b ı D ''lf'" f f k'"I · d l Bu lh,..ım F rkara kabul edil fırkamın maksadına daha ça ula, - dır, onun başındadır. s~ çe er en muvazene&ını ay etın ş dir. Vaki olan bu tOfCbbUı üzerine aru unun en a u tesın I' 
.; <leg. clir. Bu ~a ım kendisine ha az zayiat, daha ço~ kazanç .er- Halda Tarık ~=~~;;:~~ ~~rSı~~ ·tlerin içinde 42 tır. Hakkı kuyuya düşmüş ve bir az inhisar idare.ı ııene 114 ıaenıuru kul yapılacak reislik intihabatı per-ın vaptır rak m~akk1k girme!'. :nesi için ben, hele yem fırka emrıva· onra da boğulmuştur. lanmafa kar~ venııfttir. şembeye kalmıştır. 
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rısrın urrdesi "Mi'lıyet" tir 

27 AGU:5TOS 1930 
iDAREHANE - Ankara caddeei 

N,,, 100 Telgı·af adresi: Milliyet, [ı. 
ır' ul. 

Telefon r..umaralı: 

lstanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 

Kartal gibi ! 
Şu günlerde gazetecilerin ip 

arttı. Memlel:etin hayau umu
mlyesini alakadar eden ehemmi 
yetli işleri takip ederken bazr 
ufak tefek şeyler gözden kaçı
yor. Nitekim, birkaç gün evvel 
bir imam hakkında bizim gazıe 

Biiyük aııı1eııiıı te~ekkiirii 
-Fransızçadan-

G 
! eyıığı 

6 .. 

12 " 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kuruı 
150 .. 1400 " 

1400 .. 2700 '' 

telerden biri bir haber verirken Uzun zaınanlardanberi para birikti 
hem imamın ismini hem mahal riyordu. Nihayet istediği gibi bir rad 
lesinin adnu yanlış yazmış. Er- yo aldr. Kendisi yalnız bir adamdı. 
tesi gün mesele meydana çıkın- Belki de bu yalnuılrktan sıkıldığı için 

Gelen evrak geri verilmez ca Sekreter hangi birini tashih olacak ki, o da akşamları odasında 
Müddeti geçen nushala; ~O ku_"!f edeceğini bilemediği bu. küçük böyle gürültü edecek bir cihaz bulun 

!ur. Gazete ve matbaaya. ~t rılcr ıçın yanlışları bana gösterdı ve ta· durmak ihtiyacınd.a kalmıştı. Kendi-

- Şimdiye kadar hiç dikkat etme 
mişim. İşte bir asır evvel yaşamış 1 

taşralr bir kadın ki, bugün tekrar dün 
yaya gelebilseydi gök yüzünde uçul
duğunıı görünce kim bilir ne derdi? .. DOnlril bllmec•ml:zln 

h•ll•dll mlı ı•kll 

miidüriyete müracaat edılı~. . . . zallüm ederek dedi ki: si genç bir adamdı. Radyoyu alması 
Gazetem.iz ilinlann meı uliyetinı -Monşer Nevyorktan haber gençliğe mahsus bir sevinci gösteri-

Sonra gôziı büyUk babasının bü -
yük resmine ilişti.Bu da çiftçi .. Çeh
resinde onun da köylülüğün meşkka
ti okunuyor. kabul etmez. ' a·b· 

--------------, veriyoruz da burnumuzun ı ın yordu. Sonra anasının, babasının resimle-
BugünkÜ hava deki şeyleri yanlrş yazıyoruz... Sevinçle radyoyu kurdurdu.ıevinçle rini tetkik etti. Bunlar da el ile yapıl-

Teselli için ŞU cevabı verdim: dinlemeğe hazırlandı. Bu eski bir aile mı< r•simlerdi. Fakat annesinin, ba-Oün hararcı en çok l!8 tn ız , • , 
- Azizim! Hayıflanma! Ga- nin son evladı idi. Eski zamanlardan basının fotog· rafı"leri de yok deg" ildi. 20 ctrcce idi. Bugün hava aı;ık 

zeteciler kartal gibidir. Uzaklaş kalmış bir binada oturuyor, fakat Onlara da baktı. Büyük babayı ,bü -ol•ı:ak riııgtr poyraz e<ecc·kıir. 

~~~~,~~~i~~~~~!l Ukça yükseldikçe daha iyi gö- kendisine biiyük bir servet kalmadığı yük anayı ayıran bariz farklar vardı. 

S" "" z ri.irler. için m"seli bir radyo cihazı aımak Annesi,baba&ı yakınzamanların intiba o J -J- F adil Ahmet Bf • için mut't kazancından tasarrufa mec Jarını gösteren derin farklar vardı. Fa 
<... ./arasmaa İki gün evvel Hazrete rast· bur olmu~tu. Eski odanın duvarların kat anası, babası yeni icat edilmiş 

234S67891011 

l"ürk memuru! 
~ geldim: da büyük büyük bir takım resirr:' r bir çok şeyleri görilp öyle ölmüşler . 

- Deli olacağım! dedi. Tam vardı. Bu resimler onun büyük baba di. Lakin böyle bir oda içerisinde dün ııL...J...-----==----'-'--"'-' 
. . .. .. k sı, babası. büyük anası, anası v. s. ye yanın o··bu··r ucundan gelen bir sc~i altmış saattır gozumu ırpma-Yeni fırkanın muhterem lideri 

günlerden sonra, 
- İşte programımdan bir mad

de .• 
Dedi ve. . ilin etti; 
- Memurların rü~vct almasının 

cnllnc geçeceğiz. 
Memnuu olduk. Ve: 
- Onlar da bizim yolumuzun ii-

zerinde .. 
Dedik. Biz de ayni hastalıkla 

mtic&dele ediyoruz, biz de Osmanlı 
lmpcratorluğunun binbir fenalığile 
beraber sürüp gelen bu dev hasta-
lığa karşı koyuyoruz. • 

Meclisin son devresinden geçen, 
- irtikap ve. . İrtişa kanunu ... 

Bu cidalin en başta gelen tezahii-
runden başka bir şey değildir. Bun
lar, öyle miraslar iri lmperatorlu- · 
ğun milyarlarını ödemek ne kadar 
güçse bu derece tefessilhün batağı
na boğulan bir haleti ruhiyeyi de bir
denbıre gömleginden sıyırmak ve a· 
çık tenle alınterinin hızına salmak 
okadar gilç. Belki de imkansız. O
nun içindir ki, alınterini, fazilet ve 
tcragati inkir eden devirlerin içimi
ıe karıştırdılt ve birer ikişer öteye 
beriye datıttığı bu adamları zaman
la, itlerile, sık sık teftişlerle birer 
birer ele geçirmek, yuvalarında bog 

• makt yok etmek ve .• bir tarftan da 
cümhurlyetin temiz, ö~; açık alınlı 
ve tek cepheli neslini yetittirerek i
gin ba~a ıetirmık lizımdır .. diyor
duk. 

Ve .. Geoe zannediyorduk ki, 
- Memurlar rüşvet alıyorlar .. 
Diyenler de bizimle birlik olarak 

muayyen bir hudut içine aldığımız 
bu adamlara i"'1ret etmek istiyorlar. 
Fakat, dün kar~ fırka umumi kfttibi 
Nuri Beyin eazetelere verdiii beya
natı okuduk. Nuri Beyefendi diyor-

ait resimlerdi. d 
dım, Uyku uyuyamıyorum! hapsetmeği bilmiyorlar ı. 

Henüz radyonun çalacağı vakit gel . . 
Zemine münasip bir cevap ve memişti. Bu dakikayı sabırsızlıkla bek Fakat artık radyonun vaktı ı;elmış 

rerek avrıldrrn. Vak'ayı arkadaş lıyen delikanlı yeni aldığı cihazın öte. ti. Saate, proğıama b.kt .. Hemen cı 
lardan b irine anlattıg' ım zaman h d k d Oh ı du ı Rad sini, berisini kurcalıyor. oynuyor, aza o un u. . ça ıyor ··· · 
bana dedi ki: her defa ellerken sanki yeni bir şey yo bir çok §eyler çaldı. Bütün sevin-

- Açrk göz olduğunu iddia keşfetmiş gibi seviniyordu. cine rağmen delikanlı bunların ken -
kolay mı ya? Gözüne duvardaki büyük annesmin dince meçhul olmadığını. duyduğu 
Domates ve M. Osman Bf. resmi ilişti. Eski bir kadın kıyafeti. şeyler olduğunu görüyordu. Ah, hiç 

Zügürt ve fukara listalan tan Taşralı bir kadın. Çehresinde loöylülü bilmediği bir f.ey istiyordu. Fakat 
zimile şu günlerde hayli meş- ğün meşakkatini okumak kaiıil .. Ec • bu intizarı uzun sürmedi. Bir şarkı, 
gul olan Doktor Mazhar Osman dallan intikal eden meşakkatler ki eski bir kÖylü şarkısı duymağa baş
Bf. bilhassa domatese parmağı- mutlaka torunlMın da yüzlerinde !adı. Gayri ihtiydri gözlerini büyük 
nı doladı. Okadar ki - eger riva- çizgiler bırakıyor. annesinin duvardaki resmine çevirdi. 
yeti ere inanmak! azırr:gelirse -ev Odanın aydınlıgı öyle pek kuvvetli Bu sade bir şeydi, bir zaman o da söy 
de domates korunası mutat ol- olmamakla bareber bu eski resimde Jemiş, o da dinlemişti. Evet .. Şimdi 
mıyan yemeklere domates koy- ne kadar çok çizgiler, ihtiyar kadının sanki ihtiyar kadıncağızın çehresi te 
durttuğu gibi limonata ve kah- yüzünde ne derin hatlar buluyordu!.. şekkürle bu yirminci asırdaki toru-
veyi de domatesli yaptırıyor- Kendi kendine düşündü: nuna gülüyordu 1 •• ............................................................................................ -............ -
muş. Bunu öğrenmiş olan dost- l?H.-:• Sahibinin Sesi ba, mugannlyesl ~ 
ları ziyarete gittikleri zaman 

daha oturur oturmaz kahve is- F. . Han 
1
m

1 temediklerini bildim';~r~ier. rı ye 
Vekleplller Mmnbakrn Görınek ve dinlemek istermlşinlz? 

Bu aksam saat !l da Y alovadaki toplantı .. .. I · İ 
67 nci haftanın 4 üncülüğü- KUÇUK ç FTL K PARKINA 

nü Erenköy kız lisesinden 14 Ni gidiniz. Son eserlerinde vereceği 

~:!ı~~~~:rr ~· kazanmıştır. ~ 2 ı·ncı· "onserı· dı'nlcuı·nı·z. 
''Bu haftanın en miihim haberi: a u b J 

•İstanbul,, dan •Yalovnya giden 
İsmet Paşa Hz. ile Dahiliye ve Hari
ciye vekilltri Gazi Hz. ne mülaki ola
rak geç vakte kadar kalmışlar ve ait 
şam tekrar huzura kabul edilmi~ler
dir. Bu esnada İrana verilecek cevap 

~·~~ 11,ıı ık, lıa~at, J..aı,;ı Ye olornohil sigurtalarınw '"'.~. 
Calaı.ıda l n\on hanında kAin ÜNYON SiGORTASINA ' 

Türki) ede bila fasıla icrayı muamele etmekte olan 
\ aptırıııız. il 

~~ 

U YON lar ki: konuşulmuştur. 
"- Bizce teıbit edilmit bir ıuiiı- Paris, Varşova, Sofya sefirleri je 

timal yoktur. Bu huıuıla meıgul 
olmadık. Yalnız mu halı.ak ve mÜı· 
bet olarak bir cibet ,praa, birçok 
devairde rUıvet uaulünı.in umumi bir 
itiyat halini almıı bulunmasıdır. 
Mesela gümrüklerde kendisinden ev
rak ve muamele seç.en her memunın 
beş kuru,a tenezzül. ettiği muhak

tcsbit olunmuştur_ • 
Dün gece Hariciye, Dahiliy{ vekil kumı ;H~'tl.sına 1 .. r ı..cre u!"ramadan ~i~orta 'apur~yını~--

lerile H. F. umumi katibi Saffet Bey. _ _ - • 7 el don: Beyoğlu - 2002 ___ _ 
geç vakte kadar İsmet Paşanın V<- .. m ı -
da kalarak mühim meseleler hakkın- ( 'ı ta Jl }) ı ı l J 1~rkt·k ,\lu311İın ~If'ktebi 

kaktır. 

Birçok ecnebiler poıl.ı ve telgraf 
qlerinden mütteki bulunuyorlar. U
fak derecelere kadar inen bu rüıvet 
adetinin büyük mikyulan da bulun
mau tabiidir it sahiplerini daima 
müıkülata maruz bırakan bu itiyat
Jarla mücadele, batlrca vazifelerimiz 
den biridir.,,. 

Bu beyanatı okuduktan sonra, 
- Ayrı yoldan gidyoruz .. 
Demrie kendimizi mecbur bildik. 
İtham sarih ve açıktır.: Nuri B., 

Cümhuriyetin bütün memurlarını 
töhmet eözü ile g!Srüyor, 

- Çalıyorlar, bef kurufu bile ça
lıyorlar J. • 

Diyor. Bu scate, bu tonda, bu 
ııöyleyişte daha açık, daha sarih, da

. ha vazıh hatlar da yok defi!. Nuri 
'Bey: 

cia kortu§muşlardır. 
Hariciye Vekili Bey, umumi siyase 

timizin normal olduğunı.ı. frana verile 
cek cevabın Yalovada takarrür edip
Ankaradan ı:önderileceğini söylemiş-

lcrdir ... ı•••:ll•ED::m 
-El"f N . B . m., 

ı acı eyın 

Resim sergisi 
Genç ressamlarımızdan 

Elif Naci Bey G~zel sanatlar 
blrlltlnde yalınız kendi eser 
lerluden milrekk•p bir resim 
Hra:l•i açıyor. Serıı eyJUIUn 
yalınız J inci, 2 inci, 3 lncU, 
dördUncU günleri ıımuma 

açıktır. 

- Mcmltkette rütvet ve irtikap ı·;U;u7~;'"';e~~:;·ft 
tahrik- ediliyor. __ ----~·• 
- Cümhuriyet memurları irtikabı!~:::::::;:;:::= 

teamül haline soktular, . 1 ! 

- Beş. kurutla küçük memurla!" .. tuluş ve ayrıhk si.!ahı bilirler. 
dan ba,lıyan auiistimaller kartopu Nuri Beyefendi ve onun temsil et
gibi büyüye büyüye en ba,ıara ka- mek vaziyetinde kaldıiı fikirler ne 
dar dayanıyor. bir simsann, ne bir menfeat düşkü-

Dl"mek iıtiyorlar. Nuri Beyefen- nünün, ne bir gayrimemnun it ada ... 
di ve onun muhalefeti işte burada ha mının fikirleri ve onun siJ3hları ol
tanın ta ic;inc dü,üyor, "fi.irk nıcmur mamak gerektir. 
k~tt ... :ıin.in tcmiı: alnına kara lıir dam- Memur da halkın ta kendisidir. 
e-a vurmak vaziyetinde kalıyor. V c.. Memur•, 
ı .. rnc o ağız ki: - Sen hıraızaın .. 

- Bizce t~sbit edilmis bir suiis- Demek, Nasrettin Hocanın bin-
tımal yoktur. Bu hususla meşgul ol dili dalı kesmesinden başka bir te-
madıL. ye benzetilemez. 

L):yor ark.asından da~ Türk memurunun da nihayet sa-
- Riişvet ur.ulünün umumi bir i- bır hududunu aşabilecek bir izzeti 

• >t hükmüne girdiğini görüyoruz .. nelai yok değildir. Hem, bu izzeti ne· 
Tezadına düşüyor. Eger, konyi- lis sözleri senet bilinen birkaç düıt
"*to Ü.ttrinde is~ediği tahrifi yapa· kün ecnebinin ifadca.i ile tahrik edi

Jm,..1,. iırsatı:ı:l kaçırdn bir gümrük lirse. 
mısyoncusunun agı:ından bu sözw Onların bu memlekette görmek ve 
•ın ç·ktıgını ı;ön.eydik onu bir de- daima ı:östermek istedikleri manzara 
c ye kadar mazur bulmak isterdik. zaten bundan baıka bir t•Y de!Jldi., 
in :u hır kı:.,m ır.cııfeat düşkünle- başka bir ,ey de olamaz. 
. lıakik;a ve <liırüstlüğü kendileri- Onların cörlitünü kendi gözleri-
• brn<lcdemir.n sinsi yaradılışlar ne cözlük etmemelerini muhalefetten 

w ·ı lendil ri jçin -e ·· ~ kor- bilhas&a ric• eder~ • .. 

~2~ ~ ~~o senesi nıezunlarınıu ınurette~ 

34 CeUI 
1 ;\J 
16.1 

llaki 
'\u:i 
~mi 

Siikrd 
·uri 

ı'\ıhat 

J layrl 

El. 

.. 
• 

• 
• 

• 

~81 

291 
29.l 

3Jb 
321 
322 
32S 

("ıyit • 

:\iahmuı • 

333 Siıkı 

348 Enis 
346 Azam 
348 Asım 

• 
• 

• 
358 
465 
6~ 

Taceddin, 
~lurtaıa • 
Halit • 

723 Ümer • 

ol~u~u nıa~aller : 
l~t&nhul 

Ankara 
J\cıcatli 

Sinop 
Bikcik 
Bur.sa 
:-\mı~vı 

l•ı.nhul 

Halıke~tr 

Ankara 

Zonguldak 
o\rte\:ın 

Ankara 
Artc.in 

lstanbul 
C:anukat• 
Edirne 
Çorum 

:-:::o ~cnın .. 
728 Alaeuin , 
98 \Ju<ıafı • 
<ı9 

368 
4-0\! 

406 
4tıl 

423 
46,'i 

~'ll 

522 
525 
:128 
532 
fi3l 
699 

:\liıhaı , 

• '\iyazi 
.\lııstafa • 

Fahri 
Zahit 
<'•ili 
Yıkup 

!\'litat 
Sılib 

Suıt 

Tahsin 
Sırrı 
Bur ban 
Tıh•in 

" 
• 
• 
• .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Mektebe mıirıcuıiarı ve •on adreslrrinin iş'arı. 

Amf'" 
(,"anakkale 
K:.:~ seri 
1-ıanbul 

ltınir 

Zonguldak 

Auıalya 

Antal~a 

Bursa 
Ankara 

Çınakkale 
Çanakktle 
Zonguldak 
Zonpldak 
KocaoH 
Denizli 
Blleclk 

P. T. T. ~. M. tevazuu ve ıne~ani nıu~urıuıun~eu 
P, T. T. labrlkısı için 4,300 kilo 1 nı m 'e bOO kilo 4 m/m ltvba 

Tuıyıya Acilen ihtiyaç olduğundan pazarlık <uretile möbayu olunacaktır. 

Puarlık 6 eyi~! <J30 cumartesi gnnıi sut 14 ıe icro olunaoığından ıaliplo· 

rin olbaptak! şartnameyı almak için her gün ve pazarhta lftlrak için de 
nıııavyen olın suııe yeni postanede ınüreı•kkil mübıyut komisyonunda 
hazır bulunmaları. 

Ticaret işleri un1um müdürlüğünden: 
Şiğorıa firk<tlerlnln ıeftlş 'e mürakabcsi hakkındaki 25 haziraa 927 

tarihli lranun hükümlerine r;ore ıcscil edilmiş olan ecıııbl şlrlı:eılerlnden 

( ÜRBEN • L'lJRBAl'\E ; Si~orta şlrkoıl hu kem mOracuıla şirket his
~edıtlar beyeri t umumivc•ince esas mukneltnamctlnln bazı maddtlerinin 
• , e bazı maddelerinin de tadiline lrarar 'cnldiğini 'c tlrkeı ;crmaycı!
nrn ,iımi milrnn franğa iiılAl': cdıldiğini l>ıldirmi~ 't lhım gelen H-ıka· 
Ju.ı : .. ,. .. ı~tir • • )\' ,., fİ\:Cl f; u \ illhL •. ;;,. lnııı ~ ' ın:ıl..J.3 i'!lırı uf onur. 

Bugiinlıü bllnıec~mi:z 

almak suretile süt
lerini kuvvetlen

di re bilirler. 

tiyatrosunda 
Bu akşam Hafiz ~urhan B. 

saz hey'eti komik lsmail el. 
DUşkUn kadınlar 3 P. Ana.tas 
bale hey'eli varyete. 

J Şi~li"de lzzeı Paşı sokağındı 

Valide aparıımanının 9 No. dairesi. 
2- Aksaray"da Alem Roy mahallc
~inde Vezir çetme ıokığır.da 8 :\o. 
hane, 3 - Samerdo Dere boı·undı 
149· J.'i J ve 1 ~;J No bosıanlar. 4· 
Sanycrde Orıa (,."eşme muhıtıik 

mektep r•htındı .1 bap dükUn aısa
ları. 

Pertevnlyal Vakfından 
HılAda ınuharrcr cın1J kırJ)a \ c=til· 

mek üzre :ı\·ık ~rttııma '"lırttilc \C 

20 ~tin müddetle nıUzaıedcye kunul
ınL·şıur. Talip olanların ye\'ml mil· 
zaHÖe olan h C\!ü\e mO.adif cu· 
m~rıc'i günü lsıanbul E\'kaf müdil
riyttind• Pencvniyal vakfı idaresine 
, cya idare enetim enine müracaat 
eylemeleri. 

ZA YI: Seyrfüefer merk01.inden 
aldı&ım J 86~ nümerolu )' Uk araba 
plAkasını zayi ettim. Yrnisinl alaca
tımdan hnlı.uıü yoktur. 

KüçOk (,'ımhca Maliye odalarında 

ÇH lsmail 

ZAYi: 337-SS8 senesinde Tlet· 
rot ••ktebindcn ılmıt oldutum fi· 
lıaclttnamem zayi olmuftur. Yorıillni 

alıcatımdın hülımıı yolıtu& 

l 800 Mobmet Bau 

l.ıınbul 3 üncU Jcruıodan: 
Bir dtynln temini isdfuı aım· 

aıındı mahcuz olup bu karre sabi· 
masına karar vııtlen 1700 llrı lııy
ıaeti mubammlncll aynalı dolap, 
tuvalet, iki komedln, iki karyola, bir 
duvar aynası, bir mıu, öç parÇI 
ıkl koltuk bir baaıpc, pzdlrop. 
porımanıo eylUJUn birinci pazanN.i 
ıUntl aau 9 dtn 11 kadar Tabı. 
Sir11elYilerde Kthyı otl• aputııaoı 
öntinde 1&tılıcakur. Tal!pltrln aıa
balllnde memurunı mürac11tlan 
Jltn olonur. 

Rontgen 
ile muayHe ve t•davl 

Dr. KIJınll • 
Kadıköyünde 

Bahariye caddesi Süro:ıya l't. 
sineması ıırasındı .ı. o. aı 

Cumadan hafkt hor gün 2 den 
'"~" Telefon Kadıkoy 149 

.. 

. :ı 

rikası müdl1rlı Osman B. evvel tir. 

Tütiin piyaıı 
müsait gid yor 

t ce fabrikada çalışar ve cıkarı
lan dört amele tarafından feci 
surette öldürülmüştür. Katille
rin üçü yakalanmış, dördüncü
sü henüz tutulmamıştır. 

Tarife komisyonu 
Liman vesaiti nakliye tarife 

komisyonu mesaisini bitinniştr. 
Yeni tarifeler tasdik edilmek ü
zere Vekalete gönderilmiştir. 

Deniz müşavirliği 

Tütün piyasası hcrnen . lı 
tarafta acılm:§ gibidir. But~ 
tütün kumpanyaları evvelce 
zırlanıp tasarladıkları mıntak 
!arda faaliyete geçmişler \'e 
vafık fiatlerle mübayaata 1ıııs 
mışlardır. 

Bu hafta içinde Bod_runı~ 
(100) bin Milasta 700 bın °

1 
ka tütün satışı olmuştur Mı 
ta tütün piyasası 197 kunış, 9 

Bodrumda Karaova tiit.:ı c 
210 kuruştan satılmaktadıf· 
Kumpanyaların verdiği \:ın fıB 
!er çok Iayik olduğu için fC-'1 

İktısat Vekaleti deniz müşa
virliğine tayin edilen sabık Va
purcular Birliği müdürü Şev- -
ket Bey bugün Ankaraya gide
cektir. 

Mııırrlıların tenezzühü 

tehir edildi 
Seyrisefain idaresi Mısır hal 

kına memleketimizi tanıtmak 
maksadile bir seyahat projesi 
hazırlamıştı. Fakat mevsimin 
geçmesi dolayısile bu projenin 
bu sene tatbikinden sarfı nazar 
edilmiştir. 

C. h3 
ber satış yapmaktadır. ın" 
valisinde de 195 kuruş üıer 
den piyasa acılmıstır. 

Akhisar, Ödemiş. Tire h'-' 
!isinde ehemmiyet'i bir mi;b~ır 
a faaliyeti devam evlemekte 
Bu haftaki vaziyete bak;lır53 ~ 
sene mahsulün kolaylıkla ved~ 
buk satılacağı anlaştlmakta 

1 Hatta bazı tütün kPmpanY8 
1
, 

ihtiyaçları nisbetinde mal bO g• 
mıyacaklarmdan endise etrıle 

Müfit Necdet B. 
Karadenizde bir tetkik seya

hatine çıkan, ticareti bahriye 
müdür muavini Müfit Necdet B. 
tetkikatını bitirerek şehrimize 
dönmüştür. ı başlam·şlardır. _....., 

lstanbul gümrükleri mu 
haf aza müdürlüğünden 

ıfl' 
1 - Gümrük muhafaıa mrrakibi için delterl mııcibincc .•. ,ar•k ıtıı 

20 l(Ün müddetle aleni münakasa\& konulınuııur. , ,ı 
2 - Taliplerin, •arınamesinc ıuıla ha"I ederrk ' 0 7,'< ıemınıt 

' 1 1rr1d" llaııka mektubunu hamilen J eylül 930 çarşamba ~ünU saat l ıc 
yctıe mUteşekldl komisvonda hazır bulunmaları. __/ 

.---"t LE R ı ~f ET OD lJ,, ---"1 
CeUU Nuri Be_y_i_n_r_i_y·a--s-et_i_a_l_t_ın_d_a_k_l_h_e)-,e-t-ln-D-il_lı:_i-taplarınl aııuıl 

Cümle'! maarH ,·ckiıletince ilk mekteplerin ders programlarına ıı!ıal cdıJını~ 

Alfabe. 2 sarf. 5 kıraat. TUrkiyede misli görUlm emiş bir ser•· 
Kaideleri derhal gözün hafızasına nak~edili.ı o; 

Bu seri mUnderlcat, metot, kağıdın, baskının nefaseti ile 
bUIUn kitaplara rUçlıanını iLAN eder. Fiıtı ch,·en. 

ÖCRENMEK, OKUM \K1 YAZıt\AK artık gUç değil, 

~drs: iLERi kOtüphaııtsi Mertebani sokngı, Çitııri lıanı Gu/.ıla fs/Jnb 

Istaaffiiitiınanı sa~il sı~~iJe ıner~ezi ~ '~ 
ta~i~lilin~eu . k,. 

\'esaiti nakliye ihtiyacı için 1500 llt 2000 tenck,. hnzın 

palı zari usulile münakasaya konulmu tur. . 
1
, 

\tünakasa 1'Ünu J l eylül 930 tarihine mtı>at!ıf pazartJ'I ,a.ıt . ı 
on dört olarak tesbit edilmi~ olduğundan taliplerin mezkl'ır ben J 

alt ~artnam~}İ görmek tizre her gün Galatada Kara \lu-tafal ı 
sokaç,ında kAin merkezimiz. Jeyazım ve mubayaa mı:murluğ~ 
ve münaka,aya iştirak edebılmek için de mıınah>a \e ihal.1t : 

nııııu mucibince ihzar edecekleri teklif mektuplarını ıııu·'a~: 
vaktinden enci komisyona makbuz mukabilinde tevdi eylef11f e 

ih\n olunur.----------------------
, 

Bolu Maarif Mü~Orlü~ün~en: 
['(l 

'1atbu be~ deruccli ılk mektep plan nUmuntsi \ e ~~4HX Y -1:' 1 

bitı dorıvüz s.eksen !lckiz lira otuz ~yedi kur .. ~hık ke.:;:'·ıan.r mo 
Bulu me;·keı kasalırnnda inşa edilecek ilk ınıktep binuı onrl• " 

1 
9.JO ıarihine müsadif pızar gilnu •atı onbeşıe ihale<i icra kıhnm•• 
kapalı zarf usulile münaka.aya konul•uşıur. 

Tahplerin ~eraiıi anlamak üzre J,ıanhuldo maarif mudu. lugu ı• 
Bol uda Vilhet daimi encümenine müracaat C) lemderi ilt~ 

Devlet ınat~aası ınO~üriyetin~en 
adet 

4 

1 
ıı 

1 

1 
1 
1 
2 

149 
19 

1 

1 

l! 
1 
t 

Cinsi 
1\lotör A. K (;, 

Boyalı kabartma presi 33 39 eb"adında 
Dikiş makine'! 

Transport tezgahı 

Mllstamel etiket makinesi 9 l ! 

" 
" 
" Llto taşı 

birinci kambura mııkineal 

lito makinesi 57 82 
tipo 

" 
82 

Muhtelif eb'atta tahta lıa1oak 

Müstamel ve eeki şiıteıa galvano preıl 
Hurda kart nıaldneıi 
Miistamel telefon santralı 

,, 
.. 
" 

" 

.. 
man,aıolu 

pomPa•ı 
aalaıı 

i Toprak banyo kavanozu 
ı Havagazl saati madenden 200 beklllr 

,, .,, ~a\'.t.ı.n 100 .. 
Hurda m lı:azanı 

!:iki çinko ve btlı:ır lıllftier Fi: IK. tan 1000 lıtio 
Hurda çım ber ve •alre 

Çini ~oba 

il Hurda soba 
21 Hurda demtr parmaldılı. 1 1110 lıUo 

tOOO kilo mııhtıllf ol1'ana parça mukay,alar e ,elf 
Yulıuda dııli ye mıkdarı mubatrer müsıamılt makine Y ol•' 

1 ı retıle s• hiırdalar ile Parça mtıh\ v»lar mıazayedel a en ye ııı odt1ı 
caktır. Şartnamıleri görmek iltcyenler!n her gün ve .. rn;Y ~ 
Jştlralı etmelı: iıtey111lerin de 8 eyiüt 980 tarlhhle mıııı 
ttiİ &önü uıt 14 da komllyona milracıtatlarL 


