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.... ~~:.,~~ ....... 'Jstanbulun yeni şekli anlaşzldz ve talimatname geldi 
mücadele etmek her hük!lmetin en 
tabii vazifesidir., Onun içindir ki, ~~ 
maddeyi; ekseriya fırkaların ve h~ 
kiımetlerin proı:;ramı"":. il~vey~ 111: . 
.ıum bile görmezler. Suuatimal ile mu 
cadelenin aleyhinde bir fırka tasav-

. ki Ser 
ı;ur olunur mu? Zannetm.cyız . • -
best Cümhuriyct Fırkaoırun lıd~rlc
. "Cümhuriyct Halk Fırkası, ru9vc-

Vilayetle Emanetin tevhi- lrah Başvekili 
di talimatı dün tebliğ edildi DiinL,;;;dradan 

lstanbula geldi 
rı, . .. k 
tc ve suilstim;\le cevaz ~crıy'!.r . a-
naatinde bulundukları içın ıuııstımal 
ile mücadele maddeoini proı:;ramları
na koymuş olsunlar. Fırkıdarıru. ~u
,,affak rtmek ve halka cazıp gorun
mck hevesi nrkadar galip olur":'.' ol:. 
sun, onhrın böyle bir i.nsafaızlıg~ d~ 
§CCekJerini ;:ı.s)::- farzctmıyorl!Z. C_!1n~U 
bu muhterem arkadaşlar pek ala bı
liyorlar ki, Cümhuriyet Halk Fırkası 

Belt-'d İ~re<le iıJka edilen 
hangileridir ve vazifeleri ııedir? 

su heler 
> 

İstanbulda valinin riyasetinde bir 
imar komisyonu l~~kll ailecek .. 

nükiımttlcrinin en esaslı, en karak- Vilayetle Emanetin tevhidi ı 
r<ristik bir cephesi d• suiistimal ile hakkında Heyeti vckilece tas-

1 
mücadele etmektir. İsmet Pş.: mem-. dik olunan nizamname dün Da-
'eketi idare politikasında her nevı 
rüşvet ve suiistimal aleyhinde yürü- hiliye Vekaletinden Viliiyete 
meği her mülahazadan üstün tutu- ve Şehremanetine tebliğ olun-
yor. .. muştur. 

Birkaç gün evvel gene bu sutun- Buna nazaran İstanbul Va-
Jarda, ayni mrvzu etrafındaki bir ma- . . 
kalede şu sözler vardı: !isi ayni zamanda beledıye reı-

Cümhuriyet imparatorluğun yal- si unvanını haizdir, 
nız borçlarım değil, birçok ahlak rah Kendisinin lüzumu kadar 
nekrini d 0 mirs olorak aldı: Bu ah· muavini olacaktır. 
lak rahnelcrinin ,.n derini hazne sır-
tından kazançtır. Belediye teşkilatında ba§ a-

İsmet Pş. bu hastalığı kökünden mirlikıleri teşkil eden yazı, he
eyi etmek için en c~aslı ~c?bi~!cr al- sap, sıhhat, baytar, fen, teftiş, 
mıştır. Hiç kims~ hızme~ını, ,nufuz ve zat hukuk işleri müdürlüklerin 
şöhretini, dostlugunu, hıç bır ku~~- • ' . . . • 
t . · h sırtınden kazanmak ıçın c:.en maada ıktısat, ıçtımaı yar-
ını azne d . . . 

kullanamaz olmuştur. Cümhuriyet nn, temızlık, sular, beledıye 
de,.,inin İsmet Pş. safhasına kadar zabıtaııı, itfaiye, turizm, bah- -
b•lki bu topraklarda h~kumet eli hiç çeler, mezarlıklar gibi belediye 
bir zemen buked•~ t•m~z 01.mamış, ve ye ait işler için şubeler veyahut 
hükfım•t kendi rlını hıç bır zaman .. k'l ild'' r . 
bukadar kıskanç olarak şüpheli ve musta ı m ur ukler teşkıl o-

lıtanbul Vali ve Belediye 
relıtiğlne aaaleten tayla edilen 

Muhiddin Bey 

lazım geldiği hakkında talimat 
name yapar. 

Müdürlerin işi 

---
D6rl gün sonra Bagdad• 

hareket edecek 

Irak Başvekili Nuri Paşa dün 
Londradan şehrimize gelmiştir. 
Nuri Paşanın geleceği geç ha
ber alırunış olmasına rağmen 
müşarünileyh istasyonda mera
simle karşılanmıştrr. Nuri Pa
şa istaaiyonda İstanbul vali 

1 
muavini Fazlı, polis müdürü A
li Rıza, Hariciye Vekaleti. kale-

nahsus müdiırü Kernal Aziz 
rlcyler tarafından karş:Ianmış, 
bir polis müfrezesi tarafından 
da selamlanm~tır. 

Nuri Paşa p:hriınizde 4 gün 
kalacak tonra Toros eksprcsile 
Bağdada gidecektir. 

Irak Başvekiline refikası re
fakat etmektedir.Baş kil istas
yonda kendiııini karşılıyan mu-

1 harririmizc: 

1 

- Dört gilndür yoldaıyım. 
Çok yorgunum. Seyahatim 
hakkında istediğirua nıalfunatı 

kirli temaslardan sakınmamı,tır. lunur. 
Hükiımet mutl"k bu terbiyeyi ver- Belediye reisi muavinleri 

mek istediği için hiç bir 11ka~dab or- Validen alacakları emirler daire 

Yazı işleri müdlirii wnumi ' 
istatistik muhaberat, tabı iıle-
ri ve nesriyatı takip eder. ( t k ki dl Hilk!lmet-aya atma tan çc nme · d ·;ı b' sinde hareket ederı.ler Vali han 

tcl<i suiistimalleri gazeteler eg • 12
- - • c ı · ı. d · . · (Devanu üçüncü sahifede) 

Karar .. 
····~· 

Heveti Vekile 
karar verdi 

- -· 
Yerli mah herşeyde 

tercih edilecektir 
ANKARA, 27 (Telefonla) - İc

ra vekilleri heyeti J 930-31 bütçesini 
döviz noktai nazarından trtkik et
miş ve bazı kararlar ittUoaz etmiştir. 
Buna nazaran bilvasıta döviz: ile te
diye olunan eıya bodcli l l ,653,000 
liralıktır. 

Alınacak eıya miktarına ıöre Ma- -~~'!':~~"1!!ııi:._.;, 
liyc vekaletinden veya heyeti vekile- ---
den karar almak uıulilnU udcteıtlr
mek için düşünülmüş ve yüksek me
murların bu hususta daha ıuurhı dav
ranmaları lüzumu neticesine vardmıı 
tır. Bund•n aonra kabil olduğu ka
dar yerli malı kullanmak kararlaştr
rılmıştır. Memurin yerli malı giyecek 
ve kullanacak kambiyo alırn satımı 
hakkındaki kararname şöykdir: 

1 • - İnşaat levazımında mümkün 
olduğu k•dar yerli malı kullanılacak. 

2 - Mensucatta yerli malı tercih 
edilecektir. 

3 - İaşe mcvaddının verliıi kulla 
nılacalrtır. · 

4 - Teıisattı yerli malı aranacak 
tır. 

5 - Ecnebi malı alınırken muhak
kak heyet vokilc kararı alınacaktır. 

6 - Burada zikredilmlyrn madde
lerin de yerlisi alınacaktır. 

7 - ldarci hususiyelcr ve mahal
li idarolrr yerli malı almağa ve kııl
lanmaea mecburdur. 

8 - Sermayeıi kıamen ecnebi o
lan idareler hakkındaki kararname ah 
tdmı bekidir. 

• 
Ankar11-Swaı h•tlı IJzttrlnde Jtilrlllt bir /ılJprll 

ismet Paşa Hz. bu akşam 
Sıvasa hareket ediyorlar 
Dijter maruf davetli zevat ta Baş vekille 

birlikte seyahat edeceklerdir. 

Başvekil Hz.ne husuii bir vagon ve di{ter 
davetlilere de 6 yataklı vagon tahsis edildi 

1o ağuatoa cumartesi ıı:ünü icrau I nunun ltlctmcte açılma batırau" ' 
mukarrer Sıvaa istaoiyonu açılma me- bareai vt (30 ağ111tos 1930) tari 
rasiminc ~it ha~ırhklar dün bitiriJ. vardır. 

miJtir. Davetliler için e yataklı vaıon ta 
Miktarı (360) • baliğ olan da. ıia otunmuıtur. 

vetlilerden şehrimizde bulunan zevatı Bundan befka d..,ethlere yeme 
alacak hususi trenlerin blrinciai bu temini için lıuauol tTanlere vaı•n r 
akşam saat yirmide, ikinciai ıaat yir- tortn da ilin olunnıUftıu. Mcraai 
mi ikide Haydarpaıadan hareket e- de blltiln nıllU mll-Iedn mllme zat hükmfıet bulup Meclis ve mıllete gı ı,,_.crı ,..en ısınden sormaları 

anlattı, ~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~ 9 - Millhak bütçelerle idare edi
lenler de ayni şeraite tabidir. 

derek Ankern ve Kayıcriye ulradık- ailleri bulunacaklardır. 
tan sonra Sıvasa gidccrklerd!r. Baş
vekil P~ . Hz. iJe vekiJJer, meb'uılar, 
büyilk erkanı harbiye reisi pt. Hz. 
ordu müfettişleri, Şurayı aokerl aza
ları, kolordu kumandanları, saat yir
mi ikido hareket edecek ırrnlo, Vc-

Trenler Srvaa iıtaaiyonunda yap 
lan takuaferden elli metro m-fcd 
durtcaldar, davctlUCT trenden İftCce 
tok tıarırernda haarlanan mevkld 
yer alacaklardtr. 

Şüphe yok ki, dünyanın her tara
fında olduğu gibi bizim memlekette 
de: rüşvet ve suüıtimal yoluna gıden 
memurların vücudu inkir olunamaz. 
Eğer memleketin her tarafında fazi
let "e temizlik hiaai hakim olsaydı.ne 
bükCımete, ne de burıca k:oanunl~ra vP 

te~kiliıta lüzum kalmazdı. 
Suiistimal ile mücadelede hüku

met kadar her vatandatm da vazife
si vardır ve onun içindir ki, Cümbu
riyet H•lk Fırkası kadar Serbest C~ 
huriyct Fırka•ının da rüşvet ~~eyhın
de mücadele açmaaını prk tabu bulu
ruz. Şunu da unutmamalı ki ahlak ve 
faziylct hisleri; bütün vatandaşların 
ruhlarına, karakterlerine siJinmez ve 
sökülmez surette sininceye kadar, 
iktidar mrvkiine gelecek olan her hü
kümet mutlaka suiistimal ile müca
dele ~ecburiyetindc kalacaktır. 

Esas mesrle üzerinde daha fazla 
durmak ist~miyoruz. Suiistimal ile 
'llÜcadele t:::.3.Sında, her iki fırka a~a: 
tında bir görüş ihtilafı yoktur. Bu~ 
ou mutaleal~ra sevkedtn sebep; yem 
fırka katibi umumisi Nuri B. arkada
§ırnızın bir gazetede çıkan beyanatı
dır. 

Serbest Cümhuriyet Fırkasının 
Katibi U mumi•i diyor ki: 

"- Bir çok hükumet dairelerinde 
ügvet usulü umumi bir itiyat halı~ı 
llınıttır. Mesela gümrüklerde kendi
linden evrak ve muamele geçen her 
nemurun beş kuruşa kadar tencz.zül 
•ttiti muhakkaktır. Birçok ~cnebile_r 
posta ve telgraf işlerinden tıkiyetçı
dirlcr. Ufak mertebelere kadar men 
bu rüıvet adetinin tabiatile büyiik 
mikyasları da bulunmak ı.azımdır. 
Bundan dolayı it sahipleri daıma mlif 
külita ofrayorlar .. " 

Dütünmeli ki, biltün insanlar, a
yni ahlik ve fitrcttc değildirler. Her 
dairede rüşvet ve suiistimal ile meUlf 
birkaç memur bulunabilir: A?cak rüş 
vetin, memlekette umu.mı bır ıtiyat 
haline ı:;irdiğini, her mc~urun bet ku 
ruşa kadar rüşvet almaga tenczzill 
ettlfjni, en ufak mertebelere kadar 
inen bu rüşvet adetinin büyük ?'~k
yasları da bulunmak la<ım geldığınl 
iddia için pek çok ~tykr bilmek, pek 
çok suiistimal maddelerini delil ve ve
sikalara istinat tttirrbilmek lazımdır. 
Halbuki gazete muharriri muhterem 
Kütahya meb'usuna delillerini sordu-
&u •• 2ama~ §U ce-vabı almı,tır: .. 
. - Bı7.c;e teabit edilmıı bir suus· 
tımal Y~!'tur. Bu huıuıla mqgul ol
madık ... 

Her halde _Serbest Cilmhuriyet 

Yeni fırka nizamna
mesini bitirdi .. 

Yeni kadro 
G'ilzel aan'atlt!r alıa-

kSJeUırin mliateıartarı. cıııniycti u- tıferaıime ı- pt. H•. nin nu-
mumiye müdilrU, Ziraat Bankaaı u- tuklarile baflanaealtar. 

S. C. ~"'ırkası cumartesi güniinden 
sonra şehrimizde şubeler açıyor 

ueuıı., ...... "' .... - .. • .... 

Namılt lım•ll B~yln 
mahtm iz11h11tı 

timdi veremiyecegim, belki ya
rın sizi çapmm. İatanbula Geçenlerde Maarif vekAletile 
Bağdada gitmek ilzere geliyo- temasta bulunan Güzel San'at
rum. Londra ile Bağdat araam lar akademisi müdürü Namık İs 
da en kısa yol burasıdır. Maa- mail B. dün akademinin yeni 
mafih tıtanbulda 3-4 gün kala- kadrosunu hamilen Ankaradan 
rak istirahat edeceğim., demİi- gelmiştir. 

0111ml müdürü, matbuat mümcsıille- Bafvekil b11 büyilk nutuklarında 
kacak trtnle ıı:ıö~'""""'t yirmide lıal- yalnız ıimendifer ılyaaethnisln ha-

Başvckilimizin Pcndilrton tr yırlı natlcehrlne delil. oon Umaııla< 
binmeleri muhtemeJdir. Davctuu.!" .. 1 ~: ._,_, ... .ı.17--·-·•• nl•n btitiln memle 

ırat ı'ıl\t",_r...t•ll>!l• edere.·· a~" , 
çin yataklı vagonlar tahaia edlldili ·-

ı Baı:;ekilin IMKuklannı ıiWteliKı gibi sm•t Pş. Hz. için de buıuai bir 
Srvaa edlye reiı!le Srvaılı bir va 

Fethi Bey memurlar ve rüşvet mes'elesi 
üzerindeki neşriyata cevap veriyor 

vagon tefrik olunmuştur, tanda, tarafından da m1tuklar Irat 
Davetlilere bu mcruim münasebe- lunac:aktır. Srvaaa gldecıek trenleri 

tile vrrilccc k bronz madalyaların bir ı:Urcr&lhrnda olan blltiln ia'8ılyonl 
tarafında bir lokomotif ve vaı:;on şek-

Serbcıt Cümhuriyet Fırkaaı 
idare heyeti diln dr Nazlı handaki 
merkez binasında içtima etmiştir. 
Dünkü içtimada dahili nizamname· 
nin tetkiki ikmal edilmiştir. 

Dün fırkaya yenid<n hiç bir mob' 
us iltibak etmemiştir. Diln yazdığı
mız üç meb'uıun kay!t muamelesi ik
mal edilmiştir. 

300 T eklifnaıne 
Dün fırkaya girmek istiycn 300 

teklifname alınmııtır. Bunlardan 20 
kadarı kadındır. Melihat Hayri, Saf
fet Sillcyman, Hatice Nadir, Silkriye 
Harumlar bu kadınlar meyanındadır. 

Bu kadroya göre, derslerinin 
tir. Nuri Pş rnuharririmizle g~ diğer alikadar derslerle tevhidi 
rüştükten ~·ayni ekspresle dolayısile manazır muaJlimi res 
Avnıpadan gelen İn~liz sefiri sam Ruhi ve topografya mual
Sir Corç Klark ce~apları ile g~ li.~i Ahmet Zeya B. ler tertip ha
riişmtiş, sonra istıkbal e.denlere nemde kalmışla.rdır. 
teşekkür ederek ?tomobılle To- Namık İsmaı~. B. ~adroda 
katlıyana gitmiştır. bundan başka muhım bır tebed

dill olmadığını söylemiş ve 'un
ları il!ve etmiştir: M. Venizelos 

7Ylrh-Yanan mlsa

li, diğer tarafında ise "Sıvaa istaaiyo (Devamı üçüncli aabilede) 
·•-•H--•-•ıMtllHlll-11-llMlllll->--O~tlltffl-lllUlllllllUlf"W•IUtlt• -· ... 

Nuri B, dun sabah Yalovaya git
mittir. Ne vakit avdet edeceti belli 
değildir. Fethi Beyin İzmirc gidi~ 
fırka teşkilatilc alakadar olmaoı Nurı 
Beyin avdetine kadar tehir olunacak- 1'.thl &11tn geni bir reıml 

akt~dllmlş 
bakıyor .• 

kına 
nazarlle 
ATİNA 26 - Başvekil M. 

- Akademinin mimari kısmı 
nm maaşları ücrete kalbedilerek 
muaIHmlerin bütün vakıtlarıru 
tedrisata hasretmeleri için üçer 
yüz lira ücret itası tekarrür et
miştir. Vekaletin mimarı profe
sör Egl ve vekaletin inşaat bll
rosu Akademiye nakledilmiştir. 
Talebe bu büroda büyük inşaat 
tatbikatı görecektir. Akademi
nin inşaat laboratuvarı yakında 
bitecek ve burada mevaddı in
şaiyenin mukavemet tecrübeleri 
yapılacaktır." 

tır. 

Yeni fırka binası 
Evvelce fırka merkezi olarak inti

hap edilen eski Emniyet Sandıeı bi
nasından sarfınazar edllmlttlr. Tak-
. de Kaimi& apartımaru muvafık bu 
aım ··d 1 k lunmu~tur. htan,but. ıçın e açı ara 
tubelcr teıbit cdılmıştır. Bu ıubelere 
memur edilen zavat dahi tayin edil-

' 

ıııit olup cumarteoi gilnü bilfiil faa- ' 
liycte batlayacaktır. Venizelos A tina J!aZetelerine ye 

Yeni şubeler açrlıyor 
1
ni beyan:ıtt~akbb; · 
unmuş, ısı 

Cwnartcsindcn itibaren açılacak deki Türk- Yu· 
olan tubelcr ,unlardır: .. bat' 

nan munase 
Şi,li, Beşiktaf, Nişantafı, Büyük- hakkında pek n 

(Devamı beşinci sahifede) kbin sözler söy
lemiştir. M. Ve .L\skcri 

Ro.,•ng•lı UIJfl•hlu llf'UP h•linıle 

Romen misafirlerimiz gittile 

terfiler 
Dün Romen mebus ve ayanı şerefin • • 

verilen ziyafette tezahürat yapıldı 
f 
nizelos, iki hü 

;====~~~~--'!lllJ kfımet arasınd~ Memleketimizi ziyaret ıden Ro-' başlıca müşkül; 
1 
Kolordu kumandanları men mcb'u• ve ayanından murokkcp 

tı teşkil eden fi' ferik oluyorlar 1eyyah kafilesi dün Boı;uiçi ve Add-
. l · · M. Vt"niz<'1os tarı gezmi:ı ve akşam aaat on sekiz~ 

badele ış ennın d< cercflerine İstanbul mcb'uıları ta · 
h il d·ıa·ğ· · ve mukavelen·n Askeri terfi li•tcıi 30 ağuato&ta • a e ı ı ını 1 rafından bir ray ziyafeti vcr!lmi,tir. 

t tb.k d'I k nr<redilccektir. Listeye göre ordu mU ' 
tabii bir surette a ı e ı me - • Ziyafette cchrimizdc bulunan me-fcttişi lzzoddin Paşa feriklikten birin • 
te olduğunu anlatmıştır. ci ferikliğe t•rfi ediyor. Esa•cn ferik b'uıılar, büyük şair Abdülhak Hlmit 

M. Venizelos, Türk - Yunan olan Şükrü Naili ve Ati Hikmet pa- B. ve kibar ailekrt mensup birçok 
• doştluk muahedesinin akdini da şalardan maada butun kolordu ku- zevat davetli idiler. 

k b lm 'b' d t ı f 'kl'ğ tc f' d' 0 Bu toplanma iki memlekot &ilzi-
ha şimdiden VU U u uş gı 1 man an arı 'a en ı c r 1 

• ıy r- deleri arasında aamimf bir temas te-
kabul ettig" ini diğer mukavele- 1 lar. . , min etmi• ve rok hararetli t•zahilrat . ' . Bu arada Dervı' ve Salıh paşalar • ' ' 
lenn de çok uıamı?'arak. kısa bır; da vardır, ta bulunulmuttur. Bu ' münasebetle 
zaman içinde tanzım edılecekle- • Bu sene ı 5 kadar miralay mirliva- Romen iyan ikinci Reisi M. Klinçu 
rini söylemiştir. lığa terfi ctmekt•, iki yilz kadar bi- ile seyyahın heyeti Rriai M. Don Za

Fırkası umumı katibinin 1:-eyanatı na
musk3r ınemurlarımızı rnüteeaair e. 
decek mahiyettedir. Arkadaşımız çok 
iyi takdir edrr ki bu gibi sözler yal
nız memurların izzeti nefislerani kır· 
makla kalmaz, rüşvetin bütün mem
ıekette umumi bir itiyat haline geldi-

' yar v ağyare söylemekle milli ı 
gururumuz da müterssir olur. Koru .• 

rinci mülazım yilzbaşı olmakta, otuz harya ira: ettiklrri nutuklarda iki 
kadar yiizbatı binbaşılığa torfi etm k memlcketın dostluğundan ehommiy<t 
tedirler. , 17 bahıetmişlcr ve Romanyalı misa 

Binba,ılıktan kaymakamlıxa ve fırlcrlmiz müteaddit defalar ''yaşasın 
kaymakamlıktan miralaylığa ttrfi e- Gazı. yatasın Tilrk milleti ve Cümhu 
den yoktur, rıyetil" diye tezahürotıa bulunnıuı

Muht r m Nuri Beye kartı taşrdı-
' z rin sevgi. bize ertesi gün bu 

be an •ın t•kzip edileceği ümidini 
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l--'adişah, Gazi Osman Paşanın 
kaçmasından korkuyor f 

Sultan Hamit ıelAmhğa çıkamıyor ve 
akşamdanberi telgraf başında devanı 
eden muhabere kendisini ürkütüyor 
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Paranın lstıkrarı 

için tedbir .. 
MADRİT, 26 A.A. - Fabra 

"Times,. gazetesi Avustural Ajansı mali diktatörflğün tesis 
yan·n mali işleri münasebetile edilmiş olduğuna dair ecnebi 

· ayni zamanda tarih pnaı bl.r dip: cevabı ile ııel!ınlık alaymnı ya- neşrettiği başmekalede Avustu- membalardan tereşşuh eden ha-

f~~~ 
Geyveden de tekz 

l1'1rkası kar~ısında 
·' 

ana<lol u seh i rleri 
' 

ANKARA, 27 (Telefonla) • j milli mücadele senelerin 
Geyveden Hakim.yeti Milliye zi Hz. tarafından tesis 
gazetesine 14 mahalle muhtarı 1 Müdafaai Hukuk Cemiye 
imzası ile gönd~rilen bir mek- sonra da C. H. Fırkasın 
tupta Geyve ehalisinin yüzde 
sekseninin Serbest Fırkaya gir
meğe mütemayil oldukları hak
kındaki bazı şahıslar tarafından 
gazetelere gönderilen telgrafla
rın aslu esastan ari olduğu, 

Gcyvelilerin fırkalarnıa 
ve kavi rabıtalarla bağlı 
ları yazılmakta ve birkaç 
hul şahs n Geyvelileri te 
demiyeceği ilave edilmek lomat olan kare Todori Paşa t'Cl: prlmaaı veya yapdmaması ara- ralyada i~ başında bul~an ame- berleri kat'i surette tekzip et-

grafnamenin tcrcüıneaini tevdi-ismda hiçbir münasebet yoktu. le hükumetinin bizzat Ingiltere ınektedir. Mezkur ajans hükO.- Tevfik Rüştü Bey Üçüncü tube muavini 
ve takdim ederken "Ruıya Çar· Ancak Gazi Osman PalfB gi- deki hükumetle muvazi nokta- metin peçetayı muhafaza etmek ANKARA. 27 A. A. - Hariciye İZMİR, 27 A.A. - Bugü 
lar.nın iki uırdanberi blSyle bir bi arabasında karşısına al !ar arzettiğini söyliyerek diyor icin zaruri olan bütün tedbirleri Vekili Tevfik Rüştü Bey bu sabah 48 kuru§ arasında 3603 çuval 
telgraf yazdıkları vaki değildir,. dığı bir adamın __ Avrupa.ya ki: "Hakikaten Avusturalyada- k,abule karar vermiş olduğunu saat 9 da ekspresle şehrimize gelmiş ve 13 ili 32 kuruş arasında 
demişti ki bu söz o zaman Ru• kaçmış olması veya boyle bir h:ı ki vaziyet ana vatanla baı:ı şa- ve zamanı geldiği vakit parla- ve istasiyonda milli müdafaa vekili >< va! incir satılmıştır. 
nüfuzunun lstanbulda ne derece berin şuyu bulması Abdülhami- yanı dikkat surette m~vaz~ nok- mento huzurunda bu tedbirlerin hariciye vekaleti erkilm tarafından İzmir tütün rekolt 
ye kadar ilerlemiş olduğuna bir din hiç arzu etmediği şeylerden talar arzetmektedir kı bu ıh:n~1 hesabmt vereceğini ilave eyle- karşılanmıştır. 1 İZMİR, 27 A.A. - Son 

( delildir. Ne yazık ki Türk ordu - idi. Yollarda asker bekliyor, her edilemez. İstihsal kıymetının 1 mektedir. Ticaıet mektebi der• programı tahınlnlere göre İzmir iktısadi 
1 sunun kazandığı askeri zaferi kes merak içinde ne olduğunu artması, ve hükfunetin manas~z~ MADRİT, 26 (A. A.) -Mı ANKARA, 27 (Telefonla) - kası 1930 senesi tütün rekolte• 

diplomatlar ikmal edemediler; biribirinden soruyor, fa~at _Hün lıklarile işsizliğin artması ıkı sır ithali hakkındaki mernnui- Ticaret odası Meclisi toplandı. bet milyon kilo·lur. Mıntaka 
müzakeratı sulhiyede Oirit me - kar bir türlü arabaya bınmıyor-1 memlekette de görülen müşte- yet bir emirname ile kaldınlmış Ticaret mektebi ders program·- çen ııene rekoltc.ı on bq bu 
selesi lehimize intaç olunamadı du. Nihayet Osman Paşadan ! rek alametlerdir. İki memle~et- ve halihazırda mer'i güınrüktari nı tetkik etti. Müdürün izahatı evvelki sone rekoltesi ise yi 
ve Girit gailesi bilahare ma.Iı1m muvafakat ve 1stan~ula azimet te de iktısadi buhranlarla müca- felerindeki resmi tediye etmek nı dinledi. milyon kilo idi. Bu sene ilk 
olan feci akıbete uğradı. cevabını aldım, padışaha arzet- dele mecburiyetinde olan amele suretile ithaline mezuniyet ve- Mektebin ders programı için ödemltte 13 ağustos tarihinde 

Yunan muharebesi esnasında, tim, memnun oldu ve arabasına Mr. tt1Jnat1r~Oll hükfunetidir. . .. . rilmiştir. Emirname mısır tica bir mürakabe heyeti teşkiline mıştır. Mezkur tarihtcn bllg· 
Yan ya cihetlerinde bir intizam .

1 
binerek selamlık alayına cıktı. . . . . . Müş~ül ders~~ oğretmekkı~ retini kontrola tabi tutmaktadır. karar verildi. dar iktısadı mıntaka daht:üıd 

sızlık olmuştu. Ser asker Rıza Sultan Hamidin ba kabil ve- • Cemıyetı Akvam llı_{eclısı ey çın mes uliy~t gıbı mektep yo - ·----------------------- ben on milyon kilo tütün satıl 
Paşa bu intizamsızlığın kabaha- himleri nekadar şıryam tenkit l~l~e ~o~~~yor. Yem ayın se- tur, ve İngıltere?e .ve .A:v~stu- R mı· safı· rle r Fiyatler beher okkası aşgari y 
tini Müşir Etem Paşaya atfedi- ise onun bu vehmini bilenlerin kı~ıncı gunu toplanac~~ o.lan Cc rall>'.ada b~zı. pek ~ptı~ı ı~sa:. o ın en ve azami iki yüz on be~ ku 
yordu. Serasker Paşa tarafından ikide bir Avrupaya kaçmak teh- mı yet Akvam Meclısının ruz-, hakikatlerını tecrübe ıle og~e Umum ıruntaka istihsal nı.ıhall 
vaki olan maruzat üzerine Mabe 1 didile onu daha vehham yapma namesinde pek çok ~es~le yok 

1 
mekle bera~r me_mlekett~ s~ya- bariz bir delilidir. Bu dostluğa çok bu sene tütünleri nefis bir tar 

yin müşiri Gazi Osman Paşa o !arı ondan fazla tenkit ve tees- tur. Fakat ~en~vre ıçtım~~~ . si hayat saglam hır esasa ı~t~-t Başı 1 inci sayfada ehemmiyet veriyoruz. Kıra! Hazrtt· rak edilmiştir. 
ha valiye gönderildi. Osman Pa süfe sayandır. Bu Avrupa ya kaç asıl ehemmıyetı Avrupa Bırlıgı ·edemez. Avusturalyadaki_. Mösyö Klinçu nutkunda ezcümle de- !eri ve necip Romen milleti için saa- İZMİR. 27 A.A. - Alınan 
sanın vazifesi tahkikat icra ve mak ~eselesi Sultan Hamit dev ıp:ojesile meşgul olmak üzere il disatın cereyanına • teveccuhl~ mittir ki: dctler temenni ederim.,,. mıta nazaran Çekoslovakya rej 
intizamı iacle etmekti. Ancak ~rindı;: hi1; eskimeyen bir moda bırçok mu:ahh~sların orada sar: bakılmaktad1r. Malı ~onferanme na -bi!:':~~~a~ya~a!'!~~!;~i ~t:1ü Müteakıben Mardin meb'uıu Nuri kında memleketimizden bir 

Osman Paşa daha Selanig" e va. hal·ınde devam edip durmuştu. fedeceklerı faalıyet olacaktır. sın kararları k.abul .. ~d~!mekle kabul göstermit olan zevata __ kar,ı ,u_·k. B. de bir nutuk irat ederek misafir- , kilo tütün mübayaa edeceıctir. 
P Y 

• . . . lenin halledıleceğını beklemek lere büyük bir şey yapdmadığtnı, fa·\ - • •• • •••· --
sıl olmadan Ethem aşa anya Yunan muharebesın<le ordu- Fransa harıcıye nazırı M. Brı- se ranlarımızı bildirmeme musaadenızı kat kalbi bir aUlka ile Türkiyede kar· Hindıslanda 
kumandanını değiştirmiş, şiddet nun bütu"n mühimmat ve levazı- and geçen sene Eylll.l irtimaı hata''To~ur.,.. A t !yada ma- rica eylerim. Türklerle Rom~nyd~· şılandıklarıru söylemiştir. Ziyafet sa' Hl t e· ~D 

• ~ VUB ura War arasındaki rabıtalar kadım ır. . . h .. d kt lca n 1 r ft 
1i tedabir ittihaz ederek o havalı mı karadan sevkolunuyordu. münasebetile Cenevreye topla- • .ıme.s,. kik . . orada top Vaktiie biz her nekadar mağHlp bir :;ıırnıyet .. av_~sı ıçın e geç va e • a " 
de intizamı i~deye muvaf.fak ol- Bulgarlar bu fırsa~tan __ is~fll;_de_i- nan Avrupa Devletleri~in. ~u: • lı vazı~:~r~~u:çınkararlarm- millet halinde bulunuyor idisek te bi- ar ;~~~ş~~~etile birlikte gelen Si- hey' eti 
muştu. Harbın muvaffakıyet ve le Türkiyeye haylı muskulat ı- rahhaslarına Avrupa Bırlıgı fık lanan h d k h tanın şimdi- zim milliyetimize, dinimize, lisanım• liıtre meb'usu Ömer Vehbi ve Ro-
muzafferiyetle devam etmekte ka edebilirlerdi. Abdiilhamit rinden bahsetti. Meselenin şu dan ba se ere . ııs . l . za mUdahele edilmedi. Milli hayatı- manyadaki Türk gazetecilerden Şev- DELHİ, 26 (A. A.) -
olduğu bir sırada mahalli bir ha bunları idare etmek lüzumunu bir sene zarfında gerirdig" i teki ye kadar h. e.kimi. n tavsıye eı:ın1 el mızı muhafaza etti. ket ve Hamdi B.ler dün Taksim a- gayıi kanunt ilan edilmiş 

1 b ld " ğ fak t tamamı e - İstiklalimizi elde ettikten sonra i- b"d · D b · T" ki · •e · "had <lisenin tahkiki için stan U an 1 anladt. A. li Pasanın sadareti mül neve yaradı? Malfun olan riayet etti ını. a • . i1M 1 esıne 0 rıca ur en namına • 1 srna rağmen Hint ittı ı 
'b" "k k 1 ·ı si. • tcdavının tam su- se iki milletin münasebatı en m • lenk koymuşlar ve Gazi Hz. ne ta· . . . . 

Gazi Osman Paşa gı ı yu se , zamanında Rumelinin bazı ma- bir şey varsa Avrupa Birliği yı eşme ıçın . . . . • it bir safhada cereyan etmittlr. zimat telgrafları çekrnitlerdir. komıtesı yarın burada ~ır.ıç 
rütbeli ve Ethem Paşadan çok 1 hallerinde Metropolitlikler teş- bahsinin her halde pek tatlı bir rette ıyaılmf:, .beklen.d. ığıru ıla~ Türk Cümhurlyetinin batında bü· aktetmei?:e karar vermıştır., 

k h t en G · H Romanyalı miıiafirlerimiz Türk --
kıdemli bir zatın izamı baş ku - kiline müsaadeyi havi bir fer- bahis olmaktan çıktığıdır. ve ile me lesme m aye v - yük bir devlet adamı olan uı "· meb'uslarile beraber Türk gazeteci· mitenin birçok azası gc 

d l k b 1 Eth P bulundug· u bugün ise iki memleket n ı arasınd jj 
m3.n ~ ı ta .. ~- un~. . em a 1 man verilmişti. Yunan muha- Türkiye gibi, Rusya gibi yor. ı • ı • . -· . •. ı....;"; ~~ .,~""""'" -=---~ .. _. uu aıın a sa ı 

sayı fütura duş~re bilı;dı. 1 rebesi zaman·nda bu ferı::ıan t~- devlet!$<.~·cı ."<1!iY~-aavet edil- Lchl~tanda çıkan kabine buh ts!~~u~uaky~t~a1::~~:tleb~a;~!e~dş:~ etm:l\~~1ii;İerimiz tekrar memleketi- Meclis Reisi Patel de vard 
Sultan Hamıt kendı ad:ımları hattur edilerek bunda..mı.wiliı.'!'11 . • .. "'ı. . . "T mizi görme"e geleceklerini söyliye- - ğer aza da yavaş yavas gel 

nı kuııanırk-n ı..."'"·le noktalaraju --"· -· d 1 • memelen Cenevreye "agrılmış ram munasenetıle emps,. ga- hir bizim için pek caziptir. a tedı'rler. 
~ uvy ç mPtr,q; musaa e o unacae;ı vo ~ d R d Tü kle e rek dün gece Regel Karo! vapuru ile 

çok dikkat ederdi (MA"!'~'··'tt.\ r .. d'"·s b 'l'd B 1 K. olan diğer devletlerden bir kıs- zetesi yazdığı başınek~le e ~a- sadıko:a~::a~at'J:r..~~a,ı:Cdır~ n Köatenceye hareket etmişlerdir. SİML, 26 (A. A.) -
'""rm•nu~am·--ela't ve m'uk~rreratta Kun h~'d a ıaM1 .. en __ Mu gkarf hapı mmca itirazı mucip olmuştur. ziyeti tahlil ederken dıyor kı: 'G dh' h l' hl · · ~uı< • et u ası osyo ar 0 a ır S A d • h b' p·ı d k' Genç Türkiyenin saadet ve refahı- ' an ı a va ı sı uycsıne 
amil olmuştur. Sultan Hamıt t -k ld M.. .. M onra vrupa a umumı ar ın "Eğer Mareşal ı su es ı res nı temenni ile sözüme nihayet veri- TAZiMAT TELGRAFLARI en Allahabat hapisane i 

. . . . . e~ ere yazı ı. osyo ar- . . • • . . . alm • y Tilrki c Cümhu Romanyalı misafirler tarafından · 
bır kımscmn memnun edılmeınış kof bu teskereyi bir muvaffakr- 1 eskı galıp ve maglupları arasın- men ıdareyı elıne . ag_a mu_- yorum. aşasın Y - Yalovada Gazi Hz. ne berveçhi ati tahliye edileceğine dair bır 
olmasından ziyade yese düşürül veti siyasi ve olmak üzere Rüku daki ağ•r muahedeleri tadil et- vafakat ederse vaz.ı~t ş~phesız ~:.:~i ~- · Yaşasın Türkiye Parlamen- tazimat telgrafı çekilmiştir: yia deveran etmişse de tcC 

~Ü'! ?imasına ehemmiyet verir- ;,,etine göndermisti. Harbin m~dikçe Avrupa B'.rliği tasavvu değişebil'.r. Kendisı ŞL~dlye Romen meb'uıun nutku Güzel memleketinizi ziyaret için etmemiştir·---··---
1 ı 

1 

dı. 8ınaen aleyh Osman P.a~aya. Türk galebesi ile neticelenmesi ı runun nastl hakıkat sahasına kadar daıma bunu re.dde~, tıp- nutku htanbula relen Romanye parla-
s 1• 'k kk f • M li • · k mento azaıı kendilerinin zahilileri ve a. nı. te. tav.a u etmesı emn Bulgarlıab· rn milli cmelerinden bi, çıkabilmesinde de şüphe edil-· kı 926 da Diyet ec. ~ını. ne sc- h"L-•--tıen· tarafından vu'"cude getı'· 

ld Ş d d O P 1 d' • R ümh 1 Mütealnben lstanbulun, Boğazi- ........., verı 1· ım ı e sınan aşa - ri olan o metropolitliklerin ih- mekte ır. riyetine ragmen eısıc uru d .•. · bal 1 k rilaıiı olan terakkiyat kartıaındaki · ' · f · · ı Ön çinin ver ıgı ıntı arı an attı tan 
nın haysıyet ve;ızzetı ne sı rençı das·na fırsat vereceğinden M. . . üınüzdeki Cenevre içtimatlğu kabul. e~ediği.gibi Şimdi sonra bugünkü hür. müatakil ve takdfr hislerini lütfen kabul buyur· 

Çekoslavakyaya. ~ört• 
derilecek talebe 

ele olmuştu. P levne kah~a-, Markof Türk ordusunun zafer bu ıtıbarla az meraklı olmıya- yeni kabıneyı teş~le ha~rr oldu herkes tarafından hörmet gören ye- manw rica eylerler ve gerek zatıili-
nı bu tarzda ya .. n voldan c .• evnl • haberlerini scvinr ile takip eder- caktrr. ğunun söylenmcsı Lehıstanın ni Türkiyenin önünde hürmetle iğil- !erinin ve gerek Türk milletinin re-

ğ h } d d j "3' d.ğ. " h t)' b' }" ] .. ] dik fah Ye ıaadetJerinİ temenni ederler.,, 
me e ta arnmu e cmcz 1· . di. Dig" er taraftan kilise mesele LONDRA, 26 (A. A. ) - dahili ve harici siyasetinin Ba"- ' ını arare 1 ır ııan a soy e 

" ten sonra Gazi Ih. nin sevk ve de- BAŞVEKiL PAŞAYA 
Kendisine tevakkuf iradesini sinden dolayı Bulgarlarla Yu- Sıhhi vaziyetinden dolayı teda- vekalete gelmesine lüzum gös- liletile yeni Tilrlriyenin mazhar 0 1. 

'>erşembe günü tebliğ etmiştik nanltların arası fevkalade açık- vi için üç hafta Gal memleketin terdiğini kendi.sinin de takdir duğu siyasi ve askeri mazhariyet 
'.)gece Pş. dan bir telgraf geldi. tı. Yunanlılar Bulgar metro- de oturmuş olan Hariciye Nazı ettiğine alamet olup sağa, sola teri hatırı.tarak demiştir kiı 
Bu tel~fta Sclanikte kalması politliklerinin açılmaması için 1 rı M. Henderson iadei afiyet olduğu gibi merkez fırkalannm - Saklıyacak bir fey görmüyo· 

. endi.sini.pe_ k müteessir~~- ahva her ted_bire b_aş. vuruy. o.rlar., B.ul, e.tm. iş_ olduğundan yarın vazife- da hükılmete müzahereterinil rum. Mazide bia: biribirlınl.ale har-· 
h ht 1 - d 1 il l k f başlı ak bettik. Fakat buna raizııcn biz bi-

l s'. ıycsını mu e . ettı~ın e~ gar ar ıS<!' mı ıye~ ~rıruı; ın ışa sını ı aya yac trr. temine yainız onun muvaffak ribirimizi seviyoruz. Eğer mazide u-
>ahııle Avrupaya ~t~ne mu fınr bu metro!'°lıthklenn açıl- LONDRA, 26 (A.·A.) _ olacağı bütün sağlam demokra- mum! harp deliliği bizi yekdiğerimi
·aade olunmasını nca e'.1i~ordu. maıımdan beklıyorlardı .. tstan- - , M. Henderson Cemiyeti Akvam silerin esası olan partamento zin aleyhine aevketmit iııe, cesur 
~u telgraf Sultan Hamıdın veh bulda çok akıllı, çok dıplomat Meclisinde hazır b>.ılunmak üze- . 

1 
"nl ,_,_,, etm k . . Tilrk milleti bizim memleketlmble 

· · • de ah ·k kafi d 1 kan b' B 1 prensıp en ....... r e sızın barbetmit iae bunların birlblrinden 
~!nı;zanıı ~ ~ ~ e ve ~k e~e ça ~ B" ~ .~ • re 3 eylO.lde Londradan müfara- Varşovada kuvvetli bir hüldl- latiyecekleri bir f"Y yoktu. Ne bizim 

1• ıunan mu arc C8t esnasm g':'-r sar 1 var ı. utun om- kat edecektir Mumaileyh "· · · · · aln anı. Bo><aziçi sahilinden, ne sizin Tuna 
la O P 'bi ·· ü B ı l ğm 'nki f · · · '-'C" met tesısı ıçın y ız onun 9""' " sman aşa gı tanınmış nın u garı ı ışa ve ıtı- miyetin Meclisi kebirinde de bu len .. f l'L 1 kenarından iatlyecoği bir teY yoktu. 

!~ B ı · ·k1·1· · san lizunge nu uza ma 16 0 B 'k" ı k · bü ü fi" lir kumandanın ve bir saray a- asma ve u.gar ıstı a ırun es- lunaeaktır • .. ktcdir u ı ı meme etın t n mena ı bir-
lamının Avru. ,paya azimetini babı .taha

1
kkukunu istihsale has-. LAHEY, 26 A.A. _ Beynel dugunu gostenne "' biriie ahenktardır.,.. 

b Ek rh Ef d Hatip beyanatına nihayet verir-. 
lultan Hanudin havsalası kabul retmış o.an u sa en ı milel adalet divanı serbest Dan- ken demiştir ki: 
demezdi. Derhal huzura çağ- Üskü~te Bulgar n~fusun R_wn- zig şehri hakkında Cemiyeti Ak J. O gadB - Bütün arkadaşlarım gibi ben 
dd m. Osman Paşanın avdeti l~:~ nısbetle eksen~e~ teşkil et- vam meclisi tarafından kendisin Bp n de Türk milletinin ve pek mümtaz 
&babını temine memur edil- tıgı halde metropolıdın Rum ol- den 15 mayısta vukubulan isti- Bahri muahede bir şahsiyet ol~n Gazi Hz. nin refah 

Başvekil Paııa Hazretlerine de •· 
tideki telgraf çekilmiştir: 

"Romanya Parlamento azaaı lı- • 
tanbulu ziyaretleri münaoebetile Tür 
kiye Cümhuriyeti makamab aideei te 
rafmdan haklarında gösterilen mİM· 
firpenw lilrten dolay• t8feldı:ürlerini 
Ye ihtiramab faikalarınm kabulünü 
aatiAlil.-iacletı rica ederlw . .,. 

M.ECLIS RIY ASETINE 

Romanyalı miaafirler tarafından 
Meclis Reisi Kazım P,. Hz. ne atide
ki telgraf gönderilmiştir: 

"Romanya parlimentoeu. azaaı ta 
tanbulu ziyaretleri münuelıetile hak 
larında ıröıterilen hiiaaü kabulden 
mütevellit llllDİmi !Üluanlarınm Bü
yük Millet Mediıine ibJiiıaı ve 
meolektatlık hiılerinin kabulünü za. 
tıalilerinden rica ederler ·n· 

---.-• ••••• 1 

im. Telgarf başında ınuhabe- ması _Bulgar . te_ b_aa. i _sadık.a ( !) fsara cevabrw vermiş ve bu şe- ve saadetlerini temenni ederim. Ya-
d ıı..: - kid b TOKYO 26 (A A ) Bah şasın Türk milleti ve onıın yükaek 

eye koyulduk. Paşa ısrar edip yı 1 ııun etıgıru 1 e ır ~r~ hirin herhangi bir beynelmilel • · · - Reisi!.. At yarıtlan 
uruyordu. Sabaha kadar mu- zeder du~r .ve Bul~ar~arın kilı- mesai teşkil.iitma dahil olmasına ri Londra muahedenamesi, tet- İstanbul meb'uıu Ziya B. Roman Veliefendi cayırmda yarın 
abece devam etti. Ertesi gün s~de ken?ı lı~ları~e. ıcrayı a- hukuki imkan olmadığını bildir kik komisyonu tarafından tet- - yalı misafirlerimiz~n _nut~ldanna mu yazlık at yarışlar.mdan beşincisi 
::ll''I idi. Selii.rn.lık alayr terti- ?'ın. edebılmelen .. ıçın o aral.ık miştir. kik edilmiştir. Meclisi has, mu kabele ederek ~e~ııtır ki'. icra edilecektir. 
atı hazırlanmıştr. Padı"sah, Os ınhılAl eden Üskup metropolıt- ----...... -~---- ak k - Pek ıevınıh ve beliğ olan te-, . ahedename tam olar endisi- zahürata ve dostane sözlere İıtan- _ 
ıan Paşadan muvafakat cevabı lığine bir Bulgann tayinini hü- Kazım Pş. HZ· ne tevdi edilmeden evvel komis bul meb'usu sıfatile cevap vermek ia Cezayİrde veba 
imadan arabasına bı"nmek ı"ste- kumetin adaletinden niyaz eder b" k · terim Burada kı tli ı Ld - -- -Diın sabah Yaiovaya giden B. M. yon tarafın_dan ır_ aç ıçtima · yme mea e .. Af· "Cezayir" in «Oran• ıehrlnde Ve-
ıiyordu. Osman Paşanın mu- idi. Fırsat dii•tükçe de bunun d h k d 1 k t k k 1 larımızın bulunmaları, ••reni misafir ba vak'aları glkülöüğünden mezldlr 
af k M. Reisi Kazım Paşa Hz. akşam üs- a, a a te 1 ere . e_t 1 at Y~Pt a !erimizin Türkiye aeyahati ilri yakın Lim rl-'-

a at veya ademi muvafakat (Bitmedi) C h . . d t t . 1 d" cagını resmen bıldınnektedır. ko u arasında'-' samı'm'ı dostlu n an muva wıtına muayenei Tıb-·~~~~~~--~~~iı'!İliıiii;;;;;;.;.;;... _______ ...;~;,;;;;,;;;,;;~~~u:.ız:e~r,::ım,::1::z~e.,:a!:v;::.::e~e:,::m~ışı:,e~r~ır~.--..:.:;;.:ı~~~~:;,:.:.;:~;.:.: au bi c tedbiri konulmu tur. 

tıy ... ,~ ........ talıa..._.~{A. ........ .ıllı...ıllı..•A•A.A..ıllı..AAA 4 .ıllı..•.ıllı..R4u. ş..._en............ Kolalan~ıt gibi"katı ve. parlak EninebOyUna geliteo, i.udretlerirun~d&itarf.~:-Aıtıvm.iaotmdunuz mu • 11 - -Gelmi~ , • • /(ı i • -,- yapnıkh manolyalar. ··1 ... ı.a.J.•· ... d 1 1 t h . zl vanı yo ar... yen SÜ en 02• 

Oru go ge11n1 u...,_un gog 8 er e aze e- llze yar Ö eten, let duyduran rüya leten, yaprak L••dtılanm j-..L -•-L 
ıislerl .• ı ee . "'•~•f:.J Yeıil çadırlı cevizler. veslilere yayan ergenler; cinsin ıÜ· gördüren dallar K d' -L~• -T ,..,... ..._ 

"v'" Avı'ze billu"rları gt"bi sa.J·an, a'-·n, ekl't'•· azif · • be · · · en 1 yap....unnın ötüıleri sandıran yollar .. Gizli. bir ..,. ,.. r ı ıgı v eunı aımıenuı ergen bulutlarından baıka gök bile göıter-
• • • YYYY~• • • • • • • • • • ""'• titreten aalkımlı çam. ler: her yaı ve her boy! mek iıtemiyor aibi sıldaıanı bazı bir dönemecinddı:i çrtırdılardan bir aeY-

Buz renkli çam, kıyıda kanatları· Jç gövdeli ıhlamurlar, altı açı'- Ey, daha, adını bilmediğim, qle- Yamacı dolduran ıığaç milleti! Ey d • ır!1inin ayak seoini umarken luırfUUZ& 
• rini her yerde gÖnnedi"-'m ... açlar! enız parçasını, bazı beyaz yaldı bir dik baloth keçiler, ldm bilir belki de 

renniı dinlenen albatros. Üstü koyu '--'ebek yapraldı ıhlamur- ... ... biribirini boğmadan yan)8na türlü '-ıyıyı, ba ._, --· d ı~--
..eı Yanar söner fener itıklan aihi her • zı ... r uçuruma .... ın 1•uuı ı. · lııyaf · d p •ı Göğe engin fısluyeıini yayıp yett tar. bab h bi dütünceler, türlü duygular, türlü ıes ıonra tekrar havalanan bir koru par- eçı etın e an ar çıkaran yol-

. "I · · d"'k 1 ar ep 'rden yeıerip her «Uz h•n t "b" t"' ı·· 1 "b· · lar ISID go ıeaını o ~n çınar, oya ı Meltem estikçe gümüt sütunlara b" d _. er gı ı, uru soy ıop ar gı ı aynı çaıını eski bir hayatın ara •ıra batır- .. 
ralı:ım ipek yuma~ı püsk~llerle dönen salıntılı kavaklar. ır en sararan tombul ağaçlar. Çe- toprağın üstünde ayrı ayn serilip oer- la el' Ve tepede göl: donmüı kaktüsler 

tin ağaçlar. Atılgan ağaçlar.Derli top ·ı rur n ıs artıkları gibi gösteren dal- 'bi .. ta 1 _,_ - bi . fD•tan cınar. Havada burkulup burkulup gene pı en ~ahsiyetlerl !ar! gı sunger 1 ennuuı r çerçeve ı-
F11tık çamlan, Kleopatranın ar- yere •••kan ııalkrm akasyalar. lu ağaçlar! ... Boy yarışma, gölge ya· Geriniyor gibi dallar. Omuz omu- Altlarında uzun uzun yollar· n~ çinde el aynasını andıran ııöl. Köt-

ntına çıkmış coşkunlar!.. Kabuk de- t tu "b' d il K • bo ' ~~-nda eairlerin tatıdığı yelpazeleri Testere :·apraklı aylandoslar, gö- 'l . za u ımuı gı 1 a ar. ugu ynu lere vardıklarını yeıillilderden L'"ka kün duvarında bir kovuktan kaynayıp 
ıw fıstık camları. rı en artık buruş buruş olmuş ge<;kin gibi dallar. Uçacak kanatlar gibi açık k" . bilin -. . ğün berraklığında öbür ağaçların dal gög" d .. Jer,· ıü•leri azalm .. , çıplak pa- d il R ımsenın ediği yollar; hatıralv müıelııel çaitlayanlı havuzların mer-

Balık b'cimli yaprs.!.-1•-nın altın· 1 ~ n ar. akseden kollar gibi savruk "b' d "b' ~ 1 1 d 1 d' · d · k ·· ... ~" arına tutunmut örüıncek ağları sa- zdarı çürümüş dedt-ler .•. Onlanl\ a- gt ı uzayan, uman gı ı l.::a ga ı, a . 1venın en ınere ıunger ta,ından 
dıkenli fiake !o;>la:.-ı sal ıyan at nı!acok aylando•lar. yak ucunda taptaze yeni yeti• •l•r,· dl alla~b!:·· Bazılarında kuşlar, me:rva· ga gibi savruk yollar. Ostleı·inde bir bir pagocl.ada dinlendikten ve gizli 
taneleri. l k ·ı ' ' ar ırı ı görünen dailar: hava mahluk ita k b' k k k ı b" la'-t t ı dk ç çe ?n iervı er tüy boylu, körpe ren idi torunlar!.. ç ışı ve ır aç yap re ınntısın- 1 ır ya • a op an ı tan sonra mey .. 

lnrı için top"ağın ya başı, ya sorıu dan b••ka kimsenin gezinmediği ıeh- dana çıkan ıu: erimit yaprak · 

Bu scne Çeklerle memleket 
ra11nda talebe mübadelesi yopıı. 
nı yazmıştık. Memleketimiz na 
gönderilecek olan talebelerin ın 
baka imtihanı Darülfünunda 
mııtxr. . 

İmtihanda kazanan 3 Efcndı 
kaç güne kad~r Çel:os'ovakyayı 
reket edeceklerdir . . -

Darpanenin İstikbali 
"Darpane" nin mütedavil . 

yeli bir müesaeae haline kalbi 
bir tasavvur vardır. Bu takdırdt 
maycai artacak olan Darpane 
büyük ifler görebilecek, hük 
ait para basmak ta bir ücret m 
!inde olacaktır. ·- • Kaymakam tayinleri 

Ergani kaymakamlığına Jle 
ıebap kaymakamı Faik, Sul 
kaymakamlığına Bünyan ka 
mı Fazlı, Biga kaymakamlığııta• 
taniye kaymakamı Bekir Sıtkı. 
run kaymakamlığına Çubuk \<a 
kamı Sabri, Çubuk kayma 
Gürun kaymakamı Abdülkadir 
ler nakil ve tayin edilmişlerdir. 

Fen fakültesinde int~ 
Fen fakültesi reialilc intihabı 1111' 

ıün yapılacaktır. En kuvvetli. 
zet olarak müderrla Burhanettın 
den bahsedilmektedir. 
- - . ~--,. de ıu ... içine temsiye liiÇliali ,.. 

lar, bmçı salmtılı sazlar .t<ted;i lııt 
Bir yanında Rumeli hisanDfll 
leei büyük bir geminin çifte . , 
aibi görünen, bir yanında aaavı 
yeıil ufuklara değen su... . . ili' 

Koru, üıtüade yalnız kendi~ ...... 
bir sesi durup bütün dııındaki ;ol" 
ri didi'k"n hayatm g~p gidici; i-' 
tuları halinde duyuran koru.... 0 

yamaçlarının erganunu koru ... v..ı:: 
tıkça ruhunuza yalnı% kondi haV~,.;1-
sindiren, deniz altı bahçcıindc Y: .... 
yomıutaunuz gibi ıizi bitmez tu tJıt1 
mez yeıillij-ine boian koru ... Ah 
gündüz, içi akflllll koru! 
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300,0-00 Ingiliz 
Mektepler 
İkmal imtihanları 
15 eylulde bitecek 
erslere de 1 teşrinde 

başlanacak 

Muallimler 
yeni kadro haftaya 

tebliğ edilecek 

Mahkemelerde 

Katil kim? 
Pehlivan Hüsnü 
nasıl öldürüldü? 

e ~ İstanbul maarif mmtakası da 

Anadoluya gidecek 
muallimlerin kimler 
olduğu anlaşılacak 

Cinayete şahit olan 
şoför ile muavini 

ne diyor? ·ret 'tindeki lise ve orta mektepler Orta tedrisat müdürü umu
.fal l teşrinievvelde tedrisata başla- miai. Cevat B. lise muallimleri 
dır) Iacaktır. İkmal imtihanları 1 S kadrosunu Y alovada tasdik et- Bundan bir müddet evvel Et 
• eylCUde nihayet bula~ak ve t~ş- tirmiştir. Cavat B. bilahare şeh- yemezde bi.r cinayet olmuş ve 

eÇ rinievvele kadar ~~ru taleberun rimize gelmiş ve bir gün kald~ Ali isminde biri kahveci Hüsnü 
l t ayit muamelelen ıle meşgul ol- tan sonra Ankaraya avdet etınış Pehlivanı öldürmekle maznun 
r. 'unacaktır. tir. Cevat B. kadrouyu da bera- olarak tevkif ve tahtı muhake

Şehremizde~ il~. ~ektepler ber götürmüştü:. o.nümü~deki meye alınmıştı. 
~ili de teşrinievvelın bınllCı hafta- hafta kadro teblığ edılecektır. O Cereyan eden ille muhakeme 

11nda tedrisata başlanacaktır. vakit Anadoluya gidecek lOO de maznun isticvap edilmiş ve 
• , - mualllm belli olacaktır. lü:ı;um görillen bazı şahitlerin 

Vilayette 

"f erf il er 

Sihhiyede birçok 
memur terfi etti 

celbine karar verilmiştir. 
Bari sergisine iştirak Dün Ağırcezada muhakeme-

edecekler gidiyorlar ye devam olunmustur. 

Ba 'd ı1 cak •ark sanayi sergi- Evvela, zabıta sertabibi Hay 
n c aç a < 1 d B · · k b" d k sine gidecek cıya ve bu münascJ:>et e ar ., cınayetın a a ın e, ma 

yapılacak İtalya seyahatine ııtı~a~ tulü muayene ederek verdiği ra
edcn zev~t bugün saat onda L>ıtın por hakkında izahat vermiştir. 
bir vapurilc harakct edeceklerdir. . • , . • . 

Sıhhiye müdürlüğünde ~40 Bari serglıinc Çini, krep döşi~, ~ıl.~hare va,k a gecesı, h~dı-
senesindenberi terfi etmemıı o- trikotaj, havlu, işleme ve hah sanayı- seyı goren şofor Ahmet şahıt o
lan birçok memurların teı:Ei et- imlı: lttirak etmektedir. Ayri~a kadın larak dinlendi. Ahmet, gördük
tıkleri dün Sıhiye Vekiletınden ları esirgeme derneği de ıştırak et- lerini, bildiklerini şöyle anlattı: 

. T rfl den me mcktcdir. O .. . b kl" bl.ldı'n"lmı·.,tır. e e - k"t'b' - gece muşten e ıyor-., Sergiye Oda namına d ı ı um~- d N" b' . ·ı k 
murlar Sıhiıye Vek~letinde muh mi Vehbi, Sanayi Birliği namına reı- um. ıhayet ır sıvı me -
telif memuriyetlere tayin olun- ıl san! Klzım Ziya Mustafa Hayri, tepti çıkageldi. Mektepli genç 
nıuşlardır.Bunlann yerlerine de Ali iktısat mektepleri mezunları ce- kuleli talebesi idi. Bindiler, ve 
aıhhiye Vekaletindeki memur- ıniycti namına da kitlbl umumi Sa- "Etyemeze 1,, dediler. Yola dü-
ı~ • l tur mi Cemal Beyler ptmcktedlr. .. E ld'.. . .. r tayın o unmuş · zülduk. tyemeze ge ıgımız za 

Zafer Bayramı Troçki ne ile man, yolun biçimsiz bir yerin-
Zafer Bayramına m~sadif o- de birdenbire arabyı biri önledi. 

lan cumartesi günü daıreler ta- ,,. ffi eşgul? Lambaların ışığında, parlı-
tildir. yan büyük bir bıçak görünce 

ün Romanyada çıkan Epoka ga- korktum. Fakat kaçacak bir yer 
Polis müdürlüğün zetılldnin muharriri M. Mano yoktu. Çarnaçar frenlere basa-
nıerkezlere bir tamimi dün Büyükadada M. Troçki ile rak arabayı durdurdum. 
Polis müdirlycti bUtün polis me~- görüşmüştür. Son geçirdiği has- Çeketini omzuna almış, eli 

kederine verdiği emirde her polıs talık neticesinde çok zaiflemiş o bıçaklı adam dehşetle bağırdı .. 
ıncrkczi mıntakaaı dahlllndc bulunan lan Troçki artık siyasetle hiç a- "Burası Etyemez!. . Bana adile 
otel, pansiyon. apartıman, ncdz~ta- takadar olmıyarak yalnız edebi sanile Hüsnü pelvan derler,, di
nt rnımurlarile bunlar arasın a ec-
nebilerin kimlorden m~rekk~p <>,ld~- eserler yazm~kla meş~ul oldu- Y~· S?nradan adını öğre~di~ -
tu ve ne zamandanbcn bu ışlc ıştı- ğunu söylemış ve Gazı Hz. den ğım Ah. derhal arabadan ındı. 
gal ettiklerinin bir liste .halin.de. tes- takdir ve hürmetle bahsede- ı "Scn pehlivansan ben de pehli-
~~il~ müdiriyete gönderılmesı bıldı- rek: "en büyük teşkilatçı a- va~ım!,'.. diye bağırdı. Bunu.n ü 

mı§tlr · . . 
1 

dam!" demiştir. zenne şoyle konuştular:: Alı de 
Her polıı merkezı sorulan >U su- d' k". 

allerin cevapların( liste halinde ~ayin 1 
l. 

edecek ve üç gün ...tında mtidırlye- Emanplfp - Bizi ne durdurttun-?. Ne 
. . ' te gönderecektir. . . ıııtıyorsun .. 

Bu listeler MUllriyc mtifcttltlığı Belediye müdürleri _ Ben Hüsnü pehlivanım. 
t rafından tetkik olunacaktır. Kaymakam olamıyorlar Buradan her geçeni çevirir yok-

Memnu mıntakada gezen Belediye mudurlerindcn hig biri !arım. Gözüme kestirdiğimden 
Almanlar yeni kaza k~yma.ka~lıklarına tayin haraç alırım.. . . . . . 

cdilmiycccktır. Çunk~ kaymakam ol- İş kıZ'ştı. İkı adam bınbın
mak için yalnız mulkıye veya ?~kuk nin üzerine yürüyordu. Otomo-Beş Alman izcisi memnu mınta

lıada dolaştıkları cihetle jand~rmal~r 
tarafından yakalanmış ve polıs mu
dUrlilğilne getirilmiıtir. Haklarrnda 
tahkikat yapılmaktadır. 

Bet Alman haklarında t~nzim olu 
Oacak tahkikat cvrakile birlıkte AdlJ.. 
~ye tcılim edileceklerdir. 

ismet Pş. Hz. 

( B•fl Birirıci sahifede ) 
·~ugUn bayraklarımızla donatılacak 
•c yer yer tezahürat y~pıl~c~.ktır. 
ı.t:eraıim trenleri cumartesı gunu ge
ce yarısı avdet edeceklerdir. 

ANKARA, 26 A. A. - Devlet 
Oemlryollarından verilmiştir: 

Ahiren yapılan tadilita naza.ran 
matbuat muhabir ve foto muhabırlc
rl 28-8-930 tarihinde saat 20 de Ha
Ydarpaşadan Sıvasa hareket eden 1 
numarah katara il~ve olunacak yolcu 
••gonilt İstanbuldan seyahat cdebllc
ccklerinden bir gün evvel Ankaraya 
gelmelerine lüzum yoktur. Ankarada 
kilerde ayni 2 numaralı trenle Anka
radan 29-8-930 saat 18, 10 da hare
ket cdebil•ccklerdir. Binaenaleyh ev 
vclcc bildirilen ve Ankaradan 29-8-
930 saat 16/30 da hareket edecek 
ttcnlc seyahat etmiycceklcrdlr. 

Gümrük komisyonculan 
Dün gümrük komisyoncular bir

. ı idare heyeti bir içtima yapDU! ve 
bu içtimada tüccar k:omiıyonculamım 
Taziyeti &öril,Ulmüttür. 

Hcyc_H. idar~ tüccar oimadıiı hal
d kend11ınc tuccar •liaü verenlerin 
hlli gümrüklerde scrbcatçe muamc-
1 takip etmekte olduğuna nazaran 
gümrük komiıyoncuları kanununun 
temamcn tatbik edilmediği ncticcılne 
varmıı ve bunun için tc9ebbllu.tta 
bulunmağa karar vcrmiftir. 

Abideye ilan yapıştırmak 
memnudur 

Asar atıkadan olan mebaninbı du 
"arlarile abidelerin etraflarına ilin 
l'ııpıştırmak memnu olduğu halde son 
f~ıtıanlarda buna riayet edilmemekte 
~.duğundan bu k•bil kimselerin ta
O:r' •dilerek hakla -ıda takibat y.ıpıl 
tc •s~ •ab:tai beledıye memurlarına 

lıg •dilmiştir. 

mektcplcrindcn mezun olmak kafı de- . . . . 
ildi Mektepten çıkanlarrn villyet bılde oturan mekteplı Nıyazı 

ğ aly~t memurluklarında veya buna tehlikeyi görünce aşağı inerek a 
:nzer işlerde bulunmaları lazımdır. ralarma girdi, ve kardeşinin om 

Halbuki şimdiki müdıirlcrdc bu zundan çekerek: "Gel Aliciğim, 
evsaf bulunmuyor. Hüsnü pelvan bizim komşumuz-

Dahiliyc vekaleti, idarci hususiye dur.,, dedi. Tekrar otomobile 
ve •ehrcmancti memurlarından 2500 b' dil B' · 'k B' · • . h 11 ın er. ır az gıtı . ır evın 
kuruş maaşı olanların tcrcUmcı a c .. .. İ 
· · · ·ııerini iatcmi•ti. Bu itibar- onunde durduk. ndller. Yannn 

rını ve sıcı • d k" . . H 
ıa yüksek derecede maaş alan memur a ı muavınım arun parayı a-
lar • .-sında esaslı dcğişik!iklcr olaca lırken ben de manevra yaparak 
ğı kuvvetle söylcnmc~cdır. otomobili çevirdim. Aynldık. 

Anca~ _ş~h~cmanetı erkanı arasın- Daha yirmi otuz metre gitme-
da bır degışıklık olması muhtemel de- d k d b' .. ..1 .. ld 
ğildir. Yalnız Kadıköy belediye mü- ~n ar amız ~ ır guru tu o u. 
dütü Or. Nazif Beyin 11hhiyc müfet- Bıze ?urun'. dı>'.e. b~~!rdılar. Ge 
tişliğine, açıkta kalacak Beyazıt mü- ne Alı ve Nıyazı ıdı. Burada bi 
dürü İhsan Beyin ~e ycn.i te•kil_ _cdi- zim başımız belaya girecek. bari 
lccek zabıtai bdcdıyc mudurlugunc Beyoğluna geçelim!,, diyerek o 
tayt"n cdilcceklcrı haber alınmıştır. t b"l tl d 1 T k omo ı e a a ı ar. . e rar ay-

Belediye cezalarının ni yoldan döndük .. , 
nevileri Reis şahide sordu: 

Belediye cezaları ha_k_kındaki ka- - Dönüşte Hüsnü pehlivana 
nun cylul iptidasın~an ıtıbare". tat- rasgelmediniz mi?. 
bı'k edilecektir. Yenı kanuna gorc be· H 

1 tı - ayır ... 
lediyc cürümleri ikiye ayrı mış r: 
Maktu eczalar takdiri cezalar. Mak- Şoför Ahmedin muavini Ha
tu cezalar, doğrudan doğruya zabı- nın da dinlenildi. Fakat vak'a ge 
tai belediye memurları tarafından cesi yanyana bulunan bu iki şa
cürmü yapan kims.cdcn '?akbı .. mu- hidin sözlerinin bazı kısımlarm
kabilindc tahsil cdılecclı:t~~· B~ mak- da tenakuz vardı. Reis buna 
tu cezaların miktarı encumenı ema· 
net tarafından bir cetvel halinde ta- işaret etti. Harunun dediğine 
yin cdilmittir· ~öre, Hüsnü pehlivan otomobi 

Meıcli tükürmek beledi bir eti- lın arkasrndan eve kadar gelmiş, 
rümdür. Bir adam tUkürdük~c za~ı- ve kapı önünde Ali ile pehlivan 
tai belediye memuru emanctın. tayın gırtlak gırtlağa gelmişler. 

·ıt ttiti miktardaki cezayı dcr-vc ı n • Maznunun annesi Vasfiye H 
bal alaoaktır. > dini 'ld' . 

Bu maktu eczalar, bir liradan 50 ıa eru ı: 

1. '-dardır. Takdiri cezalara ıı•- - O gece kapı acı acı çalın-
ıraya "" k' . 'b' b t l lince: Bunlar için ea 111 gı ı za ı a dı. Kapıda bir otomobil dur-

bclediyc memurları zabıt.. varakall muştu. İndim kapıyı açtnn.Bir 
tanzim edecekte·, ve e~cumen ceza de ne bakayım: iki adam biribiri 
miktarını tayin edccektır. bir iki le bog-uşuyordu. Üstleri altm 

Maktu eczaların mlJı:tarı • . • • a 
ııllnc kadar illn cdllecelı:tir. aldıgmın habıre bogazmı sıkı- -

yordu. Ayağa kalktıktan za-
Piza kruvazörü gitti man yerdekinin oğlum Ali oldu 

Bir ka\ gündür limanımızda b_uıu- ğunu gördüm,,. 
nan İtalyan mektep gcmiıi diln lima- Bundan sonra hA.di9Cye vazıyet 
nımızdan hareket ctıniıtır. eden bazı zabıta memurlarının, 

• l t İ Kuleli talebesi Niyazi Ef nin 
İki Amerıka ı gaze ec şahit sıfatile celplerine karar ve 
Şehrimize Hcrbeı't ~cllı ve ~de- rilerek muhakeme 13 Eyl\ll cu

vart Maron i•.m~ndc ıkı Amcrıkalı martesi gününe talik olundu. 
ıı:azctcci gelmı,tı.r 

tevziatı nasıl yapılaca • 
300,000 lira 
EmlAk sahiplerine 
nasıl tevzi edilecek'? 

Komisyon 67 bin ister
linin tediye8ini emr~tti 

Muhtelit Mübadele komisyo 
nu dtin Garbi Trakya ve İstan
bul etablilerine tevzi edilecek 
300 bin !sterlinin şekli tevziini 
tesbit ile meşgul olmu~tur. 

Poliste 

Bu ne hal? 
Sabık Defterdarla 

Seyidin kavgası 

Haykanoşu iki erkek 
paylaşamıyorlar 

Dün gece saat 23 raddelerin
de Galatada Mumhane caddesin 
de bir kadın yüzünden Topkapı
da Karayalı mahalesinde ikamet 

Tevziat nasıl yapılacak?. eden sabık defterdarlardan ve 
Tesbit edilen şekil şudur: ko- halen sigorta şirketlerinde ko

misyon Anadoluda emtak ve a- miser bulunan 65 yaşlarında H 
razi bırakıp ta İstanbulda etabli I .'\ vr · B. Galata da Birahane so 
olarak kalan Rum Ortodoksla- kağında 15 11u-

rın bir ay zarfında komisyona :naralı hanede i.-
müracaatla bıraktıkları emlak kamet eden gar 
ve arazının kaydettirilmesi ve sonlardan İrani 
kuyutlu tasarrufiye ibrazı takdi- 25 yaşlarında 
rinde muteber olacağı birkaç Seyit ıi:f. yi muh 
güne kadar ilan edilecektir. telif yerlerinden 

Krymet takdirinin şekli ka- yaraladıgı yazıl-
yit ve tesbit muamelesi bittik- mıştı. 
ten sonra komisyon bu emtak 

1 
Bu hususta 

ve araziye hükumete verilen ver Hüseyin Avni B 
gi mıktarıru nazarı dikkate ala- diyor ki: 
rak bu miktarlar üzerinden kıy i-1. Avni B. ile - Haykanuş 
met takdir edecektir. Seyidin payla- namındaki ka-

N eticede takdir edilen kıy-_ şamadıklaı dın umumhane 
metlerin yekunü nazarı dikka- Haykanu, hayatından bık 
te almacak ve İstanbulda etabli mış olduğu cihetle altı aydanbe 
olup ta Anadoluda emlak ve a- ri benim metresimdi. Aram,zda 
razi bırakan Ortodoks Rumlara da bir konturat yapılmıştı. Bun 
tevzi edilecek olan 150 bin İs- dan bir buçuk ay evvel benim bu 
terlin bu yekuna taksim edile- lunmadığım bir zamanda İrani 
cek, bu suretle emlak sahipleri Seyit benim evime geliyor. Ve 
ne yüzde kac tazminat verilece- Haykanoşu tehdit ediyor. Niha
ği tesbit olu~rak tevziat yapıla yet ben meseleden haberdar o
caktır. lunca müddeiumumiliğe müra-

caat ettim. Nihayet bu vak'a • 
Ayni muamele Garbi Trakya- hakkında tahkikat için dün ak

dakl Türk etablileri hakkında şa beni Galata merkezine davet 
da tatbik olunacaktır. Bu işler etmişlerdi. Gittim. Bunların her 
3 ay zarfında bitirilecektir. b ld T ikisini de karakolda u um. a 

bii lazımgelen ifadeler alınd k
tan sonra sokaga çıktığım za
man Mumhane caddesinde Se

Ekonomi 
• 
Isterlin 

Konsorsiyom İngiliz 

Yerli sergi 
7 eylül gece yarısınd 

kapanacak 

lirasına kıymet biçti Sergiyi dün de 12,500 

Asgari 1030, azami 
kişi gezmiştir 

Yerli mallar sergisine halkul 
1035 kuruş olacak rağbeti günden güne artmakta 
Dün Borsada İngiliz lirası 1030 dır. Dün sergiyi 12,500 kişi zi 

kuruşta açılmış ve bir aralık 1030 yaret etmiştir. 
kuruş on paraya kadar yükselerek Halkm ve sergiye iştirak e-
gcne 1030 kuruşta kapanmıştır. d ·· il ddi il 

Liret 9,03; Altın 919 kuruştan mu en muessesatm m tea . t m ~ 
amele görmüştür. racatlarmdan sonra sergı heyeti 

İngiliz liraaı arzı gittikçe fazlalaş- tertibiyesinin yaptığı teşebbüs 
n_ıaktadır. Son lıaf~a za~fında konsor üzerine Maarif Vekaleti sergi
sıyom 500.000. lngıli_z !ırası _almış~ır. nin yedi Eyllıle kadar temdidi-

Bankalar konıoraıyomu rıyaaetın- ni kab 1 tm' t" B l den: . u e ış ır. u suret t 
Konsorsiyom heyeti umumiycsi- sergı 7 EylQI gece yarısında ka

nin bu sabahki (Dün) fcvkal1dc içti- panacaktır. 
maında ihracat mevsiminin başlama· D!in sergiye Adapazarlı Ah
sı _uzerine yeni. bir ~afhaya intikal. et- met Bey kiremit fa»rik ı d i _ 
mış olan kambıyo pıyasasının vazıyc- ti k . . ~8 a t 
ti tetkik edilmiş ve neticede Türk li- .ra e~ış~r. ;su fabnka Mar
raaı kıymetinin bir istcrlinc karşı as- sılya kiremıtlen yapmaktadır. 
gar! 1030 ile azami 1035 arasında te- Sergide bu akşam Ciimhurl
mevvü;ünün memleket !ktis~di men- yet gençler mahfili tarafmdan 
faatlenne muvafık oldugu bır defa bir m·· rll k · 
daha müsahede olunarak bugünkü ra usamere ve ece tır. 
y_iç seviyesinin muhafaza ve idame· Sergide yankesicilik 
sınc ittifakla karar verilmiştir. 

F · Dün sergide bi.r kadm tara-
ındık ıhracatı başladı fından kıymettar bir bilezik ça· 

Fındık mahsulümüzden son gün- lmnuştır. Derhal faaliyete ge
lcrde mühim miktarda gelmcğc ba•- çen sergi zabrtası bilezi~i kadı-
lamıştır. . . il 

Dün ilk mahsulden iki vapurla zo ~ iize~de ~.utaı:namışsa da ko 
vagon fındık ihraç cdilmittir. ndorun bır koşesınde koydulu 

Şehrimizden ihracat yapıldığı ııf- yerde bubnuttur. 
bi Karadeniz ihraç limanlarından da 
çok ihracat yapılmaktadır 

Şeker piyasası düşüyor VilAyet ve Emanetin 
Şeker piyasasında şiddetli bir re- tevhı"dı· 

kabet başlamıştır. Rekabet şeker it· 
halatı yapan büyük tacirlerle yerli 
şeker fabrikaları arasında cereyan e
diyor. Bu vaziyet karşısında bir va
gon şeker gümrüksüz sekiz ingiliz 
lırasına kad'f inmiştir. Bu rekabet 
yakında perakende piyasadada tesi
rini gösterecektir. 

Afyoncular komisyonu 
toplandı 

Başı 1 inci say/ada 

Sıhhat müdürü Daıiiiaceze 
ve sıhhat iılerine bakar. Fen 
müdürlliğü kaldınm, tirketler 
i'1.eri ile meşguldür. Şirketler 
komi!terliği buraya merbuttur. Yunan milli bankasının Muh 

telit Mübadele komisyonu em
rine İngiltere Bankasına tevdi 
ettiği 4 40 bin isterlinin l Z ~ bini 
Türk Hükfimetine aittir. Fakat 
Türk Hükumetine bu para, talı: 
sitte verilecektir. 

yit ansııın üzerime hücum etti. Ticaret odası afyoncular ko
Ve aramızda nahoş bir vak'a ce- misyonu dün bir içtima yapını -
reyan etti. Haykannş, Seyit e~· tır. 
yayi zatiyemden 7-8 yüz liralığı Şehrimizin tanınmış afyon 

. T_e~tiş işi müdürlüğü; Teftit 
ışlerı ıle meşguldür. İlct.uıat mü 
dürılüğü; şehirde hayatı ucuzla 
tacak tedbirler alacaktır. Bun
dan başka mürebbiye, ahçı, süt
nine hizmet ashabını tesçil e
der vasaiti nakliye tarifelerini 
tanz!m eder, Turizm haller şu
beleri buraya merbuttur. 

Muhtelit Mübadele komisyo
nu dün İngiltere Bankasına bir 
telgraf çekerek komisyon emri
ne bankaya mevdu 440 bin ister 
!inden 67 bin lirasının derhal 
Türk Hükumetine tevdi edilme
sini emretmiştir. 

Bu para 125 bin isterlinin ilk 
taksitidir. -------

Zafer bayramında 
verilecek müsamereler 

30 Ağustos Tayyare Bayramı 
için Tayyare Cemiyeti_ tarafın
dan bütün hazırlıklar ıkmal e
dilmiştir. Gülhane parkında, 
Sarayburnu gazinosunda, Tak~ 
sim bahçesinde, Galat~saray lı
sesinde Bebek bahçesınde, Be
şiktaşt~. Üsküdar İnşira? .ba~
çesinde, Kadıköyünde Hılal sı
nemasında Büyükadada İsp- -
landitpala~ta, Tayyare Cemiye 
ti tarafından müsamereler ter
tip edilmiştir. Gülhane parkın
da: Mehter, milli orta oyunu, 
hokkabaz monoloğ. kukla., 
Kumkapı

0 

terbiyei bedeni.ye ku
lübü tarafından muhtelıf spor 
hareketleri yapılacaktır. 

Saraybumu gazinosunun sa
hil kısmında incesaz, bar kısmın 
da cazbant, çok zengin varyete 
numaralan, dans, zeybek oyun
ları vesair eğlenceler vardır. 

Sıhhiyede becayi,ler 

İst•nbul Sıhhiye mildtirlügünün 
bütün kalemleri kitiplcrinin Ankara
daki vekalet emrine nakilleri ve yer
lerine Ankaradaki katiplerin getiril
mesi kararlaşmıttır. Sıhhiye Vekale
tinin Lu huıustaki emri dün şehrimi
ze tcblii olunmu~tur. Memurlar "'a
kında Ankaraya hareket edeceklerdir. -

Bir tavzih 
Evvelki gün Çekmece civarın 

da bir bahri kaza vukuundan 
bahsederken Yunan bandıralı 
Patns vapurunun karaya otur
duğu yazılmıştı. Halbuki dün 
Patris vapuru acentasından al
dığ·mız bir mektupta mezktlr 
vapurun hiç bir kazaya uğrama 
dıgı bildirildiğine göre Çekmece 
civarında kaza geçiren vapur 
başka bir gemi olsa gerektir. 

nı da almışlardır.,, tacirlerinin de iştirak ettiği bu 

ı · · t d' or ki. ı içtimada bu seneki afyon rekol-
ranı Sey.ıt e ıy · tesi, fiatler ve ihracat etrafında 

- Ben dun akşalll saat 10 <la ı görüşülmüştür. 
eve geldiğim zaman Haykanuşu -··----
bulamadım. Nerede olduğunu Üçüncü şube muavinlığı 

Belediye şube müdürleri, ;ıu· 
be dahilindeki belediye itlerinin 
amiridir. Fakat nizanınameye sordum. Karakola gitiğini öğ- -

rendim ve ben de karakola git 
tim. Merkezde ifa<lelerimiz a
lındıktan sonra ben karakolun 
arka kapısından çıktım. Arka 
kapıdaki Mumhane caddesinde 
iki adamın Lazca konuştukları
nı duvdum, yanlarında Hüseyin 
Avni Bey de vardı. Hüseyin Av
ni Bey beni görür görmez der
hal elindeki sopa ile başıma vur 
du. Ve hamil olduğu çakı ile yü 
zümün iki yerinden yaraladı. 
Ben doğruca merkeze giderek 
vaziyeti anı· ;um. Haykanuş 
metre~imdir. Kendisi Hüseyin 

Polis üçüncü şube müdür mu göre bu iti kaymakamlar da gö 
avinliğine kısmı siyasi başme- - rebileceği için İstanbulda bele

, mu.·larından Mektebi Hukuk diye müdürlükleri kaldırılacak
mezunu Halil Şinasi B. tayin e- tır. Nahiyelerde belediye amir 
dilmiştir. Şinasi Bey İstanbul leri, nahiye mildi!rleridir. 
zabıtasının faal ve muktedir un Bütçe nasıl yapılır? 
surlanndandır. 

Evlenmek iatiyen Rum
lar 

Badema evlenecek olan Rumlar .. 
dan mÜs;:tade vtsikası istcnmiyerck 
kanunu medeni ahk.imzna göre mua
mele yapılması hususu al;lkadarlara 
tehliğ edilmiştir. 

Avni Beyle oturn1ak istemiyor. Pişmiş beygir etleri 
Ve bana gelmiştir. Hüseyin Av Fdrm0nkı..11 füm• halinde mem-
ni B. Haykanuşu umumhane- lekctimi7 e beygir •ti ithal edilmekte 
den alarak tevhekar etmişse de ; olıluğundan b~nl>nn başka namlarla 

. satılarak halkın aldatılmasına mcy-
son .'.'amanl~rd_a tekrar ~s~ı ha· d'n verilmemesini t•min için takay
le rucu etmıştır. .. demıştır. yudatta bulunulm,sı hususu zabıtai 

Dün akşam üstü tekrar H ii- belediye memurların• tebliğ olunmuş 
seyin Avni Beyle Seyit biribirle tiır. 
rin e girmiş 1 er ve biri bi r 1 ~ rin in !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

başlarını yaralamışlar·'ır. lamı~. söndürülmüştür 

Kama ile cerh 

Feridiyede doğramacı İsma
il odasında otururken odaya ge
len acem Rıza kama ile İsmaili 
iki yerinden yaralam:ş ve kaç
mıştır. 

Bir hırsız merkezden 
kaçtı 

Unkapanmda Alinin kahve
sine girerek para ça1makta olan 
Rıza yakalanarak Unkapanı 
merkezine götürülmüş ise de 
merkez nezaretanesinin pencere 
sinden tüymüştür. 

Otomobil kaza11 

790 numaralı otomobil, Bü
yükdere caddesinde, simitçi çı
rağı Mustafaya çarpmış, yarala 
m•ştır. Şoför Niyazi yakalan- -
mıştır. 

Yangın başlangıçları 
1 - Bcyoğlunda İstiklal cadde

sinde Dalik sokağında bir kahve oca 
ğından yangın çıknıışsa da öndüriıl
mÜ§tÜr. 

2 - Kası:npa~ada manav Sülcy· 
man lı:f~ndinin evinde gd: oca~ı pat· 

Sekteden öldü 
Kadıköyde otur;tn sabık Maliye 

memurlarından 61 yaşlarında Süley
man Ef. Galatada Büyük Millet ha· 
nında dolaşırken düşüp ölmilştür. 

Metresini tehlikeli 
surette yaraladı 

Tahtakaledc Vatan ote! ~c otu 
ran sabıkalıl.rdan Kamil dün gece 
cıki metr,.si Fatmaya raıtgelmİf, kıı 
kançlık saikasilc kadıncağızı muhte
lif mahallerinden yaralamıştır. 

Fatmanın yarası tehlikeli olduğun 
dan hastaneye kaldırılmış, carih tc 
firar etmiştir 

Çocuk düşürmek için 
NişantaJında Tctvikiyede Şafak 

apartımanı kapıcısı Madam Horopsi
na, çocuk düşürmek için rahmine ki
brit çöpleri şokmut bu suretle tehli
keli tekilde hastalandıiından haatanc 
ye lıııldırılmıttır. 

Sahte memur 
Kadıköydc oturan Mehmet Ef. Ga 

lata da Fermcnccilcrde Hürmü.zün 
meyhanesine geicrc k kendisinin polis 
kom eri olduğundan bahisle içtigi 
rakı parasını vermemi,, bu tekilde 
k•ndlne memur süsU veren bu adam 
yakalanarak hakkında tahkıkata baş
Janmıstır. 

İstanbul bütçesinin idare! 
hususiyeye dahil Maarif, Nafıa 
Ziraat işlerine ait teşkilat kad
ıoları mevcut kanunlar ve ma
halli ihtiyaçlar dairesinde İatan 
bul umumi meclisi tarafından 
yapılır. 

Şehrin imarı 

Şehrin imarı güzelleştirilme 
si gibi hususat için Valinin ri
yasetinde iırtişari komisyonlaı 
teşkil olunur. 

Bu komisyonların azası Da
rülfünun müderrisleri, ihtlsa~ 
adamlanndan mürekkep olacak 
tır. Kendilerine komisyonda bu 
lw1dukları vakit ücret verilir. 

İstanbul umumi meclisi inti
habı yapılarak içtimaa baslayır. 
caya ve belediyeni yeni biitçe
sini tanzim ve meriyete girince 
ye kadar Şehremaneti ve idarei 
hususiyenin bütçesi mer'idir. 

Kadrolar da geliyor 

Kadrolar bekleniyor. Yen. 
kaymakam ve nahiye müdürlü~ 
leri için birçok talip vardır. 

• • • 
Asaleti tasdiki aliye 

iktiran etti 
ANKARA, 27 (Telefonla) 

Asaleten İstanhul valiliğine ta
yin edilen Muhiddin B. in taynt 
aym 26 sında tasdiik aliye iti
ran etmiştir. 

Süleymaniye 
kongreıi 

klübü 

Süleymaniyc T•biyei Bodaıiyı 
Yurdundan: 

Senelik kongre 29 aiustos cum, 
günü saat 10 d•. yurdun Şehzadcbaı 
Letafet apartımanındalri binaaınds 
aktedileccğindenbiliımu m azanın tc 
rifleri rica olunur. 
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Fikir, A'l.l~ah, Edebiyat, Sı tiı'a.t .... ... , . . ....... . . 
<\srın umdesi "Mllliy1tt" tir 

~8 AGCSTOS 1930 
iDAREHANE - Ankara caddHI 

No: 100 Telırraf adreıi: Milliyet, 1 .. 
tanhul. 

Telolon numaralı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 
G TUrkiyo için Hariç için 
3 aylığı 400 kuruş 800 kuru' 
6 .. 750 .. 1400 .. 

12 " 1400 it 2700 ., 

s. c. Fırkasının tankltlerl 
karşısında .. 

Simendif erler bahsi .. 
' Yazan: Sıvan Meb'uau 

Remzi 

Mekleplller Mnubıkaıı 

Yalova içtimaı 
6 7 nci haftanın 5 inciliğini 

kazanan Kadıköy lisesinden Ha 
san Muhiddin Beyin yazısı şu
dur: 

Bu halta Ankaradan ıelen Dahili
ye ve Hariciye Vekilleriyle Yalova -
da yapılan içtimada İrana son ceva-

S. C. Fırkasının memleketimize! j!ini nnnedenlerc kartıdır. bımız hazırlandı. 
lizım olan şimendiferler hakkındaki Bunlar iddia edebilirler miki işbu Müdafaa ettiğimiz tarz gayet aa-
noktai nazarı ıudur • . 9imcndiferler memleketin iktisadi ya-, rihtir. Sonrft bu münasebetle Avrupa 

" Şimendiferler masraflarının bır tına da hizmot ctmiyccck ve bunların' gazetelerinin neşriyatı hakikaten şa~ 
nesle tahmilinden içtinap etmek... geçtiği havalideki nüfus, arazi işlet-ı yanı hayrettir. 

İleri sürülen bu noktai naıarla be· me vaziyetleri ve sair iktisadi hare· Bu &:ibi neşriyata Ruı gazetelerin 
raber gazetelerde intişar eden mü - ketler bu glinkü vaziyetlerinde kala· den birinin verdiği cevap çok mani -

Sayfiyelerdeki tenezzühler 
için klfl miktarda 

CAPPELLI 
Flllm veya pUlık 

almağı unutmayınız.. Ezher 
cihet mlkemıııeldlrler ve 1 
lı:at'lyyom boxulmazlar. 

tfer yerde Hhlır. 

Dr. A. KUTIEL 
Muayenehane ve tedavll elelı:t

rlklye labratuvan. Karaköy 
Topçular cadde>( 34 

u 1 

•••••••••••••••• • T Aksim Bahçesı 
Pek vılıında 

M 1 S S SIMONS 
terblytll lrUçök 

TRİO !l 
Şayını bavreı akrobadk dan örlor 

MAUD AND CHARl,EY 
Bttynk daı:ı _ oaıencelerindo ...................... ~~ 

--~ ~emsülmekali, Gelen evrak i'eri verilmez 
Müddeti ıeçen nuıhalar 10 kuı·uı 

tur. Cuete ve matbaaya ait işler için 
müdüriyete müracaat edilir. 

temmim bazı beyanat ile denilmek caktır. Bundan başka, müdafaasını dardır. '1111•• BAKTERIYOLOK ~ 
isteniyorki memleketimizde !imendi- temin edcmiyen, ı:ailelerle u~raşan Verdığimız son notayı İranm pek L Dr IHSAN SAMI 
fer masraflarının ilerideki nesillere bir devlet memleketinin iktisadi inki- dikkatle trtkik ederok süratle cevapl • n_ "k y Jd T J C B } 2 9 
d< teşmili için şimendiferlerin mute-ı ~afım, refahını da temin edebilir mi'. vermesi ve Tlırk kuvvetinin ezici akteriyoloji laboratuvar 1 vcŞl taş 1 iZ e CıCO: eyo~ U 2 ~ 

Gazetemiz llln1ann meı'uliyetini 
laabul etmez. 

dil ,erait ile inşasını deruhte edecek Munailane dü,ünelim: Harpte bü-, kudretini oyalamak siyasetinin pek L'mum kın tıblilttı, Frengi nok- . . . 
1

, 

ecnebi şirketleri gelinceye kadar hü-ı tün millet efradından aziz vatanın beyhude olduğunu bilerek hareket et tıi nuırındın (Vısırman teamulü) , Kırkıncı dtu ıene.ını idrak adın Şım,u ılk 

Bugünkü hava 
Dtin harv•t en çok 27 •il u 

1 I! derece ldl Ruglln hava açık 

oMıcık ruıgtr poyru c>ec kıir. 

kumet şimendifer yap'tırmamalıydı ve müdafaası için can ve mal fe<' karlı-\ mesi lazımdır. kin lcüreyvatı uyılması .• tifo ı·e ısıt· 

1 
kıumlırı leyli v. e nıbari kız ve erkek t1lebo ~ ı bıı1•11'' 

şimdi de o zamanı bekliyerek yaptır-: ğ. isti yen devletin bu fedakarlıkların mı hastalıkları teşhis' ıdrar, hal- . . .. ,u 
mamalıdır. 1 yalnız m•Iİ kısmının binde birini, hat Kad•köy ~ıılh 2 lnci Hukıık Mıh· gam '. cerahat ıe ~u ııblilttı, Bol ~uneı, bol h&\a, temiz su, muferrıt.h dort ıaralı aı;ık, ro 

Yani yaptırılmakta olan şimendi - ta yüz binde birini sulh vaktinde ve kemtsinden: l~ltu ııaikroıkobi ile frengi ıran· ari, klrslr bir bınıda evlAdına cidJi bir terbiye ve ıah.ll v 
(erleri olduklf\rı yerlerde ve bu me · n d::> tf"'drir,.n isttn1~si ve bu suretle m&sı huıu•d ış1Jır i"tıh.ıırı 1 l k b lld' A d ı ıtl>O 

Mıhkemaee tereke<ine vazıyet • · · · Bteyen er ıne t• e müracaat .ıme ır. rıo e en ere m yanda Ankara - Sivas hattını da Si - harbin ve sükunetoizliğin b~is olaca- Divanvolunda Sultan \.lahma __ ...._ ~ 
d d 1 d 1 edılen muıe1effa Ol>Anna Hanımın b . .;. 189 'fi f 1 ""l ~ talimuname gonderilir. .... __. vaıta ur urma 1 ır. ğı büyük rr~ddi vr minrvi zarar ara tür e!tı '"o. e on c;. ~ 

Bence S. C. Fırkosının bu "şimen daha çok az maruz kaldıktan ba§h eşı·ıyı n1'trıık11I .J 1-8-•JJQ p11.r güııll 
difcr m'tarafhırının bir nesle tahnıi - kuvvetinin cittikçe artması. refah ve ı;;aıc 10.30 da Kadıköy ( 'ıferığı 1111-

Jinden içtinap etmek., fikri bir naza· medeniyet sahasında gittikçe yüksel halle·i 'li•blve sokı~ında beş No. lu 
riyedir. Fakat yerinde zikredi1rniş 1 ınesi daha hayırlı deiil midir? hın ede o.çık artırma suretilt $11rılı· 
bir na•ariye değiJd;r. Şimdi C. H. Fırka11 hükümetinin cıtı ilin olunur. 

Bu nazariye alelade ahval ve za - aklın, mantıgın ve durendişliğin ica -
manlar için ve buıün başka memle bettirdiği bu şimendifer siyaseti kar

Bilmiyorum, nekadar evvel- ketler io;ın yani şimendiferlerini yol -ı şısında şimendifer masraflarının bir 

Gine o· I 

di: krını v• bu llbl en esaslı mildalaa. nesle tahmil edilmemesi nazariyesi 
Bir akşam, Üsküdarda. oto- iktisat n medeniyet vasıtalarını vak başka zaman. başka ş,»ait ve başka 

büse binmiş harekete mtihey- tile rahat rahat yapmıt olan ve artık memleketler için olduğu meydanda 
acele böyle büyük Nafıa işleri vtlcu- bir hakikat değil midir? 

ya bulunuyordwn. Birdenbire, da getirmek ihtiyacında bulunmlyan Daha ilk zamonlarda bazıları tara
akşamm alaca karanlığında bir memleketler için ve bilhaaaa bunları fından il•ri sürülrn bu öyle bir naza 
kadının bir erlııekle c;ekiştiğini yapmak için ıerek dahilde ve ı:erek riyeye trb-.n C. H. Fırkası hükilme
görerek g(zya !mdadma koşmuş hariçte ıuhuletle mali muavenet bula ti şimdiye kadar Avrupa kapitalisle
tum. Halbuki yaklaştığım za- bilen v' bizim gibi, mali ve iktisadi rinin gönülleri olm;ısına intizaren şi 

bpitü!Aayonlann ilııuını kolay kolay mendifercilik nRmına memlekette hiç 
man hanımın değil erkeğin dü- hazım cdemiyen Avrupa yüksek ma- bir t•Y yapmamış olsaydı mı iyi o -
şilk vaziyette olduğunu göriip tiye mahafilinin yordım arkasından,• turdu yoksa şmdiye kadar bütün mil 
ric'at etml.t ve h!diııeyi "Milli- ltoyacaklan ağır tartları kabule mec' Jetin iftihar ile göiaünü kabartan ve' 

t bur etmek için aldıkları cephe ve .. ir. bugün biri Sivaıa varan o kadar kilo 
yet., e yazmış ım. 1 b ·h ıı .. d"· her hang ir mlila an e go•ter •~- metrohık demir yollarını yapmış ol -

Kadıköy Sulh icrasından: 

lbrıhlm Beyin Tevfik !ley ve 
iaireyt: borcundan doh1.yı mahçu:ı 

ıravl ve kırmızı çiçel-li bir ıdeı Zile 
halı>ı. il.ı adet nccadenln açık .,ıır-

ına ı.;urttile :ı-9 930 pa:tarre~i günü 
>Hl 14 de Kadıkoy plY.Ar mahallinde 
sanlıc•t• i!An olunur. 

Zavf r.,diknaıııe: 

i<l2h >ene•I F:dirn• kı,, \luıllim 

mektebi birinci <ınıfından aıdı~ım 

ta .. diknıme)İ zıyl ettim. \'cnliini 
çıkarıcıjtımdın eskisinin hükmü ol· 
ınıdil;ını ilin ederim. f lsmdiye "la:ıif 

Aradan epeyce zaman geçti- · d kal 
!eri teonnı karıısın a mıyan mem ması mı iyi olmu~tur?. Müzayede ile 98llf 

ği için c;oktan unuttuğum bu leketler için tatbik edilecek bir naza Bu meyanda bir çok amelenin i• - li 
ak' • b' fh .. • At;uqo•un 29 uncu cuma gUn v arım yem ır sa asını gor- riyedir. siz kalmamaları vr kazançları ile 

Bir iki gün evvel vapurda o- me".'Jekotın ooas mü~afaa ha~~annı cuklarının nafakalarını temin etmcle •iırıde Fransız hutınesi tam arka-

Dr. Horhoruiıi 
lleyoglu 

mtıa)ene sıbahtai"I ıkş1n1a akada:. 

lıt. 4 üncü icra memurlopnclan: 
Açık artırma ilr paraya çevrilecek 

gayri menku!Un n• olduğu: Boğa7. 

i~inde B•b•k caddeıinde a. 40 m. c. 
56 No. maa bahçe bir bap müfrez sa 

1 
hil hane 4700 l. vr Veznecilerde 
camcı Ali m. vezneciler caddesinde 

1 a. 1, ı m: c. 7_6'. 7_8 No. ~atil~de oda 
vt. aaireyı havı ıkı bap dukkanın ke-

za tamamı 6000 liradır. 

ı Artırmanın yapılacağı,/.~r, . &ün 
saat: İst. 4 tinrü İcra ırcsınde 
29ı9/930 t. s. 14 ili 16 ya kadar. 

ı - İşbu gayri menkulün artırma 
f8rtnameai 11/9/930 tarihinden itiba
ren 930-310 No. ile lst. 4 üncü icra 

düm: Fakat her şeyden evvel derhal köylerindeki. evlerindeki çoluk ve çol <ıbah <aat 10 da lleyıığlunda Tak· 

tcmıne başlama.k _ıh_tıyacı k.at ısındc ri, tarlalarına bir çift öküz, sapan !'lnda Zambık '.'Oka~ı kötc::--indc 9 tururken bir adamca.~,ız ?..eldi, d ı b t' · e u··racaat etmelı'dı'r · bulunan tv f'tımızın Prne ı serma· ve tohumluk alabilmeleri, borçlarını numcrolu hanede mevcut nadide ımız m · 

dairesinin muayyen numarasında. her 
keain göre bilmesi için açıktır. ban
da yazılı olanlardan fazla malumat 
almak iatiyenler, i'bu şartnameye ve 
930-310 dosya numarasile memuriye-

karş·mda boş duran y::re otur- yedarlarınm o taannüt ve teennileri ödemeleri. hülilsa memlek•tte bbyle e:'!lar milZft}<d< •urcıilc 'ltılacıktır. 2 - Artırmaya iştirak için yukar 
d F '·-t d ki l k d 'tt h t · ı · ' da yazılı kıymetin yUzde yedi temi-u. SIU< yanın a yo CU - J ar,ısın a 1 1 

"' '. mesı azım ge. • ı devamlı bir faaliyet ve kazanç saha•• ı Kare 1 iırinli h:!fc ıle 9 parçadan 
k . · ' ı...1 h d b kın 1 h t h k t 1 1 de nat gö•terilecektir. ı ınce ınr anım ı - ya a enli a ı kareb-ed akzımk~e eni mdır v:iruda getirilmesi ayrıca bir faidt 1 mU.ckkep ı•ri ~a~eı güıel yemek 3 - Haklan tapu sicillile sabit ol-
ca ign-eye oturmuş gibi fırladı yo annı ay '.' ~ce va ıt 0 ~a 1 : d•ğil ınidlr? . 

rk 
ğından -rcnebı tırketler ne 1Bk;t mu Acaba bu faaliyet t~ oima•a ıdi ııda cıkımı, ıkaju •na•il mukemmd 'mıyan ipotekli alacaklılarla diğer ~-

ve salondan <; tı. · Arkasından nasip şerait il• talip olurlar ise o va-. d.. d k' · b h ·1' t \n..,li~ us ıiu vitrin, ilı; kapılı aynalı lakadarların ve irtifak hakkı aahip-
b k K 1 k Ö d .. _.. . . .. 1 unya ı umumı u rana ı ~ve en ..,. !erinin bu haklarını ve huıuıile faiz a ttm. aran ı ta g r ugum kıt onlar• devredılmek uznt- he memleketimiz dr dcirt srn hüküm dolap ile garct ıarlf ı;ri yarak oda 

d d b 1 k b k ve masrafa dair olan iddalarını iıbu zatı an ırıyor u.. men in•aya aş anma tan ·~ a ne suren kur•khk vr şimdi de fiat dü - tıkımı. ln~iliı lıbrika<ı m1mulAıın-
I bT d. > ı • ilin tarihinden itibaren yirmi gün Demek hala endişe baki idi .. 0 a ı ır ':. . , ~ükl;;ı.ü nrtiresi hasıl olan buhran d•n bronz çubuk hre '1 adet kar- b' 

1 
il b' J'kt 

K d b d d ,.. içinde evrakı müs ıte er e ır ı e 
Unutulmıyan şeyler arasına ... en ısını un an mene eceK bugilnkü v~ ge<;en senelerdeki derec• ı yola. Fran51z mımullcı rrnkli ıt>Ü· memuriyetimiıe bildirilmeleri icap 

d d ~-" '\2 k 1~ du~ilnce bunl•rın her sene 220 ınıl· sinide k•lır mı idi. roksa daha şiddet 
ka ın ay...,ını ı .. ve etme .. - yon liralık bütçeden takriben yil~de li 1 'd', kemmel çini •oha, Jl'!le.enk agıcın- eder akai halde hakları tapu slcıııne o maz mı ı ı. 

zım g~lecek. • ~nu gibi m~ttdil. bir dertced_t olma~ Daha sonra, simdiye kadar müm _ dan mamul porımantt>, kanıpe ve sabit olmıyanlanlar satış bedelinin 
Luıan tasfıye ederken! u~ore bı_ı şımendıf~rlere _tef..,k ettı;;ı 

1 

kün olsaydı ecnebi şirketlerinin en I iki koltuktan ibar<t asri pomye takı paylaımaaında hariç kalırlar. 
Geçenlerde Şehremini Mu- yırmı. yırmı beş mıyon !ıra _masrafı~ mutedil olacağ•m farz ettiğimiz şera ını <eVİL aynalı kon•ol, ıonet san- 4 - Oöeterilen günde artınnaya 

hl'ddln Beyle muavı'n Şen'f B b~gilnkU ne~le tah~il edılmemeaı İt il• bile yapmış olacakları şimendi- dıliy< ılemir kanola. atik J{r&l'ürler iştirak edenler artırma şartnameoini 
• · duşünceıl mı olacak ıdi? J f 1 . b .. k" 1 k .11 ' . . . . . okumuş ye lüzumlu malfıınatı alınış 

söyle başba"a oturmuslar hasbi C h r' • t H Ik F k H"~- er erın ugu~. u vr ge ece .. nesı ere ( ;\apolenn '""" nnlıe~ıncı Luı bunları tcmamen kabul etmiş ad ve • ~ . um u 1
) e a ır 881 U•rn tahmil edecegı masr•f bugun devle - . · · · 

hal ediyorlarmıQ n ·tnin böyle bir düsünceye kapılma . . . . . " Ostu mermerlı ce\lz orta masası 'e itibar olunurlar. Oıtünde birakılan ~· . " ' . tın ıhtıyar ettıaı maaranardan daha . . j 1 "' d 
Muhiddin B. bir sokağın kal •ı. sulh zamanmda halh hıç te ağır mı az olacaktı? s:ılr e~yaı he~tıy• .. ~nıto ıı '' .· cenı gayri m•nkullin bedeli zamanın a ve-

dırımlarr hakkında Şeri/ B. in g~l.meden mu~tuam bir program da I Bunların alacakları, faiz komisyon hal· \arı .' ", ,ecca
1
?elerl. Pey sü~en- rilmczse ııayri menkul ikinci bir ar-

.. al im k , . d hılınde t•min. çalıştıjtı mernleketın ve kilomrtro trmin•tı acaba neye ba , " ,OU de , ıc nıo1t alın tırma ile aatılır ve btdel farkı ve mah 
mut easını a a ıstemt~. e- ı·tiksek müdafaasını aynı zamanda 1 1 k , Ş d' k d 1 hrun kalınan yüzde beş faiz ve diğer . ki. . ~ . .' . ıg o aca tır. m ıye a ar smet h"k h k 1 k 
mıs . . ktıudı bir trm•lı.nı memleketı?. ha- Paşa hüi<iımetnin yaptırdığı şimendı caf •tmcktrdir. Millet bu parayı ge - 1 zararlar ayrı~a . u . me ~cedt a maah-

- Sokağın ortasında dört yat ~a~arla~ını hızını bu gunku va- ferler dl! bu fazl::t ınasraftan kurtul - ne kPndi öz mali, ranı olarak ve me- b~zın memıırıyttımızce a ıcı an t -
metresini parke ya arrz, iki ya- ılyetımıze hıç te uyg~n ol".'ıyan öy muş olmaldığımız d• ayrı bir kar d deniy tın- trm•li olarak 'imondifer- aıl olunur. Beş numaralı . fı~radakl 
n·nı da Arnavutkaldırımı. Ne I~ ~l•ssık hır eko~omı polıtık nazan- gil midiı? Mamafih, bu SÖ?Üm ile !er halinde kalm•k Uzer• seve seve şar_t tahhakuk etmek ka>'.dıle uç defa 

d 
. . ? 1 ) eaıne feda etmesı makul ve caız olur memlek timizde ;imendi'erleri hü _ d . dan vermıştir. bagırıldıktan sonra gayrı menkul en 

ersını Z • • mu idi' . d . : . ve uyma k tt a üstünde birakılır 
· ~ .·. . kumf·l aımt\ kt:'n~ıs1 yapsın demek Ilü1ilsa şimendifer masraflarının, ço ar ırm nın · 

Şenf B .. lakırdılarmı uzata . Bu ~•m.endıferlerın aynı zamanda,· •. temı'yorum. Yaı,·,ız zaruretn aynı· · .1 d.l . · 1 Şart tahakkuk etmezse artırma geri _ , bır nrsle tahmı r ı memesı nazarıve b' k 1 1 hhütl · d lru i 
uzata su cevabı vermiş: ı~tısaaı bır -~e.'."el olduı:.u"u d.a zikret zamanda başkaca t•mın etmiş olduğu sine kapılarak ~hıcndiferler husııs;,n 1 ıra ı ıp • ırı taa k lk erın en r u-

- Vallahi Beyefendi Hazret 1 tım. Bu ~o•um bu sımendıfcrlerin bir kaideyi d• hatır tmak istiyorum. da ittıl kalmadı 'an dolayı bugün- ur5 ve tAemınatta •b. a_r. . 'k' 
. . ' "" -.ı.ı hizrortlr"• U'1'1abilec N'h k h ki 1 k d .1 k k C H F k 1 k" t' - rtırmanın ırıncı veya ı ın-

Jen nasıl tensıp buyurursanız • - ' ı ayet_pe ". ı o .. ara. enı me ü . . ır:~ 1 , tıı~e ın~e ~n~~ ci olmasına ve gayri menkule teallfık 
müna~io olur, valnız lisanımı7- dema Serif Beyin yanınaa arna lnı.mdır kı d•vl_etın butçesınden sa_r- muhteremk reısı k~de .aş1; kzt. ,' r eden kanuni hakka ve satışın tarzına 

• 1 • .. .. • 1 fedılen pandar .le v<ıptınlan bu şı ke mı yo ·sa ten ı e mı dyı ır. ...: d. ~ ti 
elan yıllarca kullandıgımız arap vutkald•nını sozu yerme kara ınendiferkr millrtin kazancından art Bunun cevabını aklı selim sahihi ,.-reMtlıgerkş.ar aı. ":"" b l d' lnf 

k 1• 1 · • b' k \ kald m d • k • . . h 1• • in tera ım vergı, e e ıye, va ve acem e ıme ennı ır a em- ırı emege arar vermış- tmlarak vürnd• getirrliği, cvladü ah mcmleketının ayrının, se ametın , 
de çıkardığımız halde su ama- tir. Şerif Bey kendini kaldrrta- ı !adına. miı;t•kbrl nesillerin• miras nerede oldt ğunu gören vatandaşlar 
vutkaldırımını sokaklardan ata- madığı arnavutka\dırr:.Hnın hiç bırakacağı ve bugün bütün vatandaş versin. 

d k S f'kıi · 1 t J · • • k ld • d !arın iftiharla gördii&ü bir tasarruf - İkinci makalemi S. C. Fırkasının ma ı . . u ı mı o sun arze o mazsa ısmını a ırt. gın an d d ... J'h t d 1 · ·ı d'' ·· d"k 
.., ~ 1 .• . • ur. . . va. ettgı ısa a .... ~ayısı e u1un u ~ 

mege m~saade bu~ru-~.. dolayı mutesellıdır. Öyle bır tasarruf kı aziz vatanın\ Ierıme hasredeccgım. 
Muhıddln B. gillmuş ve ba-, FELEK yüksek mudafaasrnı, refahını istih - Remzi 

icaresi mütteriye aittir. 

Yazılan Emlak yukarıda gösterilen 
29/9/930 tarihinde İst. 4 Uneü icra 
memurluğu odasında işbu ilan ve ııöı 
terilen arttırma şartnamesi dairesin· 
de satılacağı ilan olunur. 

~alatasaraJ tisesi ınü~Orlü~ün~eu: 
1 - Yeni talebenin namzet kayit muamele~ine tıaşta011 

Bu muamele :' eylüle kadar denm edecektir. 

'l - 1 Eı lülden itibaren eski talebenin kayıtlarını t~ 
6 eyl!ll a~amı kayda nihayet verilerek elde edilecek 
göre yeni talebenin kat'i kabullerine alt muameleye ha~Janı 

8 - !\aydı tecdit: ilk tak~ltln trevi\·e~ilc mıimkün olt 
ve tedrltata hı~lınılmazdan evvel daimi olmıyan talebe 

ibate ve ia~ edilmiyecektlr. 

4 - imtihanlara f eylülde ve tedri•ata ı 5 l·'.ylııl<'c 
caktır. 

5 - ':.IS ~:yJulılı; yapılacak bir ınuıabak:ı i'ı· 

saadesi nisbetinde tali sınıflarına leyli met.:"'··· 
bu ııene meccani alınmı:v-acaktır· 

() - f'.ski ve yeni talebe ücretlerinden 

tabi olanlar iıtinııt ettirdikleri reaml veuikı ' ı eni c•ı;; 
karde~ olduklarını iddia edenler de mahalli meclisi idar 

mıısa.ddak kardeş mazbata•ını ibraz etme~e mecburdurlar. 
7 - Mektebimiz ilk kısmından bu senı- talıve terfi eden 

cani talebenin meccanllik hakkı sakıt oldup;uncİan bunl~rd,ıl 
tahıilini (icretle takibe malt vaziyetleri ınti ait oJmıYanJar Y 
cak meccani mugabakasıııa iştirak edebilirkr. ~ 

... CUMHURİYET HlL~~L CEMl \ ETl 

Bando muzikası 
i!I Atuıtos cuma ~ününden itıbaren lıM cııma tetrlf edee<J' 

Hünkar SnJu Mesiresin~e 
... ORTA DERECEDE ~ 

Kayseri Talas Amerikan ı\tekt~ 
Lisan Ticaret San'at 

Leytt ücreti 250 lira - Nehari Ucretl 40 ııt' 
Tedrisat 24 Eylülde başhyacaktır. 
Yalnız erkek talebe kabul olunuı·. 

-· Talehc kaydını haşla mı,tır ~ 

(staı1bul Sıhhi ın\ie-,"'t':ı(·lcr 111 

bayaat kon1sİ~'ont1 ri~ cıst·tiııdt' 
Sıhlıl müeue,eJere \lnvıs l 113 I nihantınc kat ır Ilı ıı 

eczayı tıbbiye tarzim edilen :;,;rt .ımcsi 'cçrile 'c 
•ah günü >&at 1:; te kapalı zari urnlile ihale <'ılil "" ı 
nakasava koııulmtı~tur. Alı baptaki :artııameyi gıwne 

izahat -almalı. iıtiyenlerln pazar. salı, pcr~embc !( c -~ t 

llA ı 7,SO ıııezkt)r k1Jm~iyoııa müracaatları dAn oluıı"r 

"Milliyle,, in edebi ı omanı : 57 k:n bilis;ne, tanı~·ı~ına atfe
diyordu. 

- "ıtd' 
dar da tanımam.!. has candan samimiyetle gülüm- pılabilird.C" - Avrupaya. tahsile go ltr": 

Hürrem Hakkı, geceleri uyu- süyordu: Kimi\ Bey, takdirle bakıyor Memleketin parası seııe·ııtJl'..ıı 

Mshnıut Yesari 

Hürrem Hakkıyı çıldırtan, 
gecelerdi. Gündüz hayat. hare 
ket, o\mıyan bir köyrle, ı:·ece 
hayatı olabilir midi?. Erkenden 
akşam yemeğini yiyor, ya bııh
ç_ede, ya salonda kahvelerim i
çiyorlar, bir iki ga:ı:ete okuduk 
tan sonra odalarına çekiliyorlar 
dı. 

H tirrem Hakkı, arasl'l'a kaça 
Acaba tenis partileri başlayın 1 vasız bir neş'e vardı ki, en uyu- mak yapıyor, Beyoğlunda sa-

ca, hep biteviye sürünüp gi- ~uk,en yorgun, en bezgin sinirle bahladıfı oluyordu. Fakat ya
den ölü günler zinciri kırılacak. rıi bile kamçılar, canlıındırrrdı. zm, Beyoflu öfü idi. Orada eğ 
mıydı?. Hürrem Hakkı, Julyayi getirt lence namına, hayat namına, 

Zamanla açılacağını, ge - mek için hala tereddütte idi. aıı boyalı, karton dekorlu iki 
ni~liyeceğini zannettiği sami - Kardeşine fikir danışamıyordu. üc bar kaıikatüründen başka bir 
miyet, tek~ifsizlık, ayni. ~okta- Ç?~~ü Nevres Vac!t, bu tere~- we'Y yoktu. Bu maskara etlentl
da bozuk bır yelkovan gıbı duru dudun Belma !le alakası oldugu \er, onu daha nefretle, daha iıı 
} o·du. Hürrem Hakkı, bunu bir zannına düıecekti. Rasih Nev t!krehla dolduruyor, bofuyor -
a, da Rasih Nevres'in daima ka rese de soramıyordu. Rasih Nev du. 
palı ihtiyatlı haline, idaresine r~s. t;,vela kısmen taraftar gt. Blrkac; kere, Ruih Nevreııi 
ıı~-ulediyorclu. Bir de iki g-enç b~ görtinm!işııe de, sonra ~onra de beraber almak, birlikte g_ez
~rasınclaki, adeta gözle görü - hıç m~vsfık bulmadıfmı ıhsaa mok, dolaşmak iıtemi~ti. Ra
n.ı •. elle tutulur, apac;ık reka- etmlştı. ıfü Nevresin blldiğh gizli yerler 
bet, fazla hususıleşıneğe mani Rasih Nevre&, Belmayı,Fer de vardır, sanryordu. 
omyordu. hundeyi avucunun içi gibi bili Rasih Nevres, amcasının tek 

Belmada, belki Jul ya kadar yordu. Hürrem Hakkı, ıe:::eni lifine safiyetle gülmüştü: 
şenel • Lakin Jülyada, öyle per- nin muvafık bulmayışını bu ya - Beyoflunu, ben, sizin ka -

yanuyordu. Kö~ke yeni geldi- - Pek dalgınsınız Beoyefen- du: nelerce Avrupa terzi\e~ııitl J'. 

ği günler, hava değiştiği için di. - Kusursuz .. Gayet müke-,lsmım, kumarhanelertrıiıt ~ 
rahat uyumuş, iştihası açılmış Hürrem Hakkı, onun tavnın mmel. olmuş. . sına akar ve Beyzade. ,8~. 
rengi yerine gelmişti. Lakin, dan vaziyeti anlamıştı. KAmil - Bundan çok daha iyi ola-

1 
bağı kafa~ı, _kumaş tt~~a''''ti 

kdyün havasma alışınca. e&•:i i- Beyden pek hoılanmıyordu, il- bilirdi. run, terzılerın, kuııd ·ıe "-• 
tiyatlar birer birer kendilf'rini kin nezaketen davet etmek <n~c K6mil Bey, gözlerini sılzüp s-ömlekçilerin adre5:1erı r!1,ıı ..il 
belli etmeğe başlamışlardı. buriyetinde idi: dudaklarını bükerek &Ot"du. Memlekete döndüğiı ıııııeıı"'• 

Eğer bu uykusuzluk, bu i' - - Buyurmaz mıemız ııfen - Reeml kü.-dı ne zaman, nunda, dudaklarmıll . J(I 

tahsızlık, bu sebepsiz !Jezg;n- dim?. Beyefendi?. nnda istikrah akaıt bır 
lik, devam eder, şidde_tini art- Kamil Bey, nazlanıyordu· Hürrem Hakkı, güldü: peyda olur. . f 1<at ı 
tırrrııa, deniz gezintilerinin, - Rahatsız etmiyeyim efen· - Blr iki gUne bdar.. Paralar ttikenır, 8 ııe 
banyoların, tenis partilerinin diın. KAmll Beyle fazla meıgul ol rı tükenmez. Sağlğa.!11 fııiıle 
şıııı, lezzeti kaçacak diye kor- - Rica ederim. Siu kortu da manuş olan Hürrem Hakkı, şinı kıymetli rehinle, a ır ş1 
kuyordu. göatereylm. eti dikkat ediyor ve hafiften sl: ra veren yerler,_ onla~: jJe 

Hürrem Hakkı, elleri panta- K!mil Bey, büyilk bir a\Alı:a nirleniyordu. Kamil Bey de te- 1 kayıtsız, bir mUsaJ11C 
1 

r <J 
lonunun cebinde, başı göğsüne gösterdi: nifı partilerine lştiralı: edecekti. ı )erinin ağızlarını aça\ 

11ca.1'· 
dUşmtiş, bahçede dolaşıyor, do - Bilhassa teşekkür ederim. KAmil Bey, damatlık mes-1 şazadenin dai?1a .sa~~~ 11is= 
laııyordu. Pek meralı: ediyorum. leli ile tM'YYÜf eden insanlar- ne konacak hır dilk 

- Bonjur Beyefendi . Hürrem Hakkı, KAmil Beyin dandı. MUflla Pa~zade, Beyza- bir ev enkazı çıkar. jJe 1<' 
Hürrem Hakkı, uıyanır gibi elini sıktıktan sonra, dostane deler, bu m'at1.n en ileri gelen, Y?~rıra}_'_' nam:suhaftll 

başını kaldırdr, dalgın dalgın bir tavurla koluna girdi. Korta m11hlm erkAnmdandırlar. mak ıçm gunlerc • k 0ef3 
baktı. Yan köşkün damadı şap doğru yürüdüler. 6nlar, o milflls Paşazade, ,alınteri döken ve ~osi a 
kasını çıkarmış, Hürrem Hak- Hür.rem Hakkı, elile işaret•- Beyzadeler, hayata tufeylt ola- kınr alamıyan ;asıp be\ 8 

kryr selam_hyor~u.. derek göeteriyor, izahat verıyor rak dolarlar. Zeki bir :a~r. c;~ 
1 

l~ra, o P~ş-~za~e~: ~ Fal<if 
- Bon1ur Kamı! Bey. du.: cuğu, mahalle mektebıru bıtı- tı.hfafra '!ulum. 

0 
ıııı 

Kamil Bey, konu§mak ı~tı- - Pek istediğimiz kadar mü rince, evin nafakasına yardım lnm, fakır men~u~eğiııi 
yen, söz söylemek, dinletmek i- kemınel olmadı. Fakat kısa za- için bir iıtçinin yanına çıraklığa hını, hazır gom ıR 
çin fırsat araya'l işsiz adamlara manda da ancak bu kadan ya- &irerkeıı. mütereddi Bey:ıad~ 



Yeni Fırka bitirdi 
(Başı Bırlncı sa hı e e Faali et ve kuvvet fırkamıza men-

. . ·ı d ) 1 etmiş uzviyetler yoktur. 

k .. y · t'ba edılm•ş J a, K&aımpaşa, Samatya, Bakır oy. sup azalar tarafın a~ ın ı . P, . 
1
· , 

" faların tetkiljtına memur zavatın o ':ın heyetlcr<l ~ teksıf cd ı l~1ştır. ~-i 
~l!nle ri şimdilik mcktum tutulmakta tikameti umtırr• 1 yesı budur 
r Nizamnameden bazı 

Fethi B.in beyanatı maddeler 
Fırka lideri Fethi B. dün de gaze- Dahili nizamnamenin birınci kıs-

tcileri kabul etmemiş tahriren su be- mı umumi esaslardan bahsc.t~ck ... te~ 
d , Birinci maddeye göre mıllı hakı-•ana tı yollamıştır: B . ır. k r 

- ?\lluhtercm Yunus Nadi . ın- . et uıulünü kabul etme tec ır. 
,af ararken Serbest Cümhuriyet Fır· mıytkinci madde Cümhuriyct sartla
k~xn• hitaben : "insahn o yerde na- rının tetkik;:.t sahasından tahakkuk 

' 
.. d. oruyor sahasına ı' ndirileceOinden bahsetmek-mı yok mutlu~. ıye s · .. 

Cevap vcrıyoruz: tedir. .. 
1 Z b f ka bıca.ı ınaafa davet Vatandatların haklarını her tur ti 

aten u ır d ·· ·· ·· ad 
~tmek için kurulmuştur. " bir balelden korum~yı a uçuncu m -

B davetin ne kadar mubreın de zihretmektcı..lır. . . 
·h . u ld ğuna en bariz deJll Yu- Dördüncü madde mucıbınce her 
l tıy~ç d°. ;eyin süalini ihtiva eden nevi hürriyet murakabadan azadedi_r. 
~C','.s ha .' t gazete•inin nüıhasıdır. Ve halk belediye ve •illiyet idarelerın 

um urıye · d Yunuı · ·· kt ' 
8 ·· hC\nın ba,makaleıın ~ . deki işlerini kendil,.rı gorece ır. 
N u d~u;. s. c. Fırkaaının katıbı umu- Şehreminlrrini halk intihap edecek
m~siı Nuri Beye atfedilen me~urlarr· tir. Beçinci maddede fırkanın. halkın 

h kk daki bir fıkrayı diline dır her nhadaki teşebbüsltrıne yardımcı 
mız a ın ıı avamfı· · · k d · la tırarak uzun, hararet ve olacağı zıkredılme tc ır. 
ri~ane mütalealarla mem~rlarr1 fırka- Uydurulan bir haber 
mız aleyhine tahrik etme~~ Ç<l ışıy~::ı İntihap etraiındaki faaliyetler de-
Halbuki ayni ntiııhan~n ti~uncu ~y 1- vam etm•ktedir. H•lk fırk <Sı katibi 

· B yın gondermış o ·· ı tı· · sında gene Nun e di . t umumisi Saffet B I• fırk:ı mu c ışı 
k'- f kranın ken sı ara . .. t 

dugu ve mez ur .ı i bulun· Hakkı Şinasi Paşa dun de namıe 
fından katiyen soylenme.m ş d listC11i üurind• trtkik•t yapmışlardır. 

l . . t bir tekzıpname er- ~. . . 
duğunu m ıeyyı . N .i Dün bir gazete Hakkı .;oınası pa~anın 
cedilmittir· AtiJcirdır kıy~~· na:'e- !ırka muhtarlarına ahalinin reyleri'?i 
B. nuıkaleıinl yazarken te p Halk fırkasına imaleye çalışmalan ı-
den haberdardı . . çin bir t•mim gönderdiğini ve tt:nın 

Zira makale ve tckzıpna~: ay~ı edecekleri beher rey için beşer kuruş 
gundc, ayni nüıka~n ~u~tel rS:~~ verilmesini vadetti~ini y~zı>'.'ordu . Bu 1 
larmda çıkmııtır. Şımdı bız so y çok gülünç ve çocukça ıddıamn ":"lı 
ruz : 1 yoktur Bunu y·azan gazete belkı ın-. d > Anlatı ı- · 

İnsaf buauo nereıın e. k' tihabın d• daha n•sıl yapıldığından 
yor ki muhterem arkadatımız ke• 

1 
haberi yoktur. Muhtarlara filhakika 

fırka ihtirulan~. kapı~~:.~at •;; isim baıın~ ~-uay~~~. bir. p~ra veril
hrkaya hücum ıçın her5d lda- mesi taamuldur. Bulun ıntihaplarda 
bir bahane ar111Uf·. Ar~a ~':ı;~;emi· olduğu gibi bu intihapta da verilecek 
nryor. _Bi•I .ııte~lğı ır:ü~t~le~i araaın- tir. Fakat bu para belediye bütçesin-
; ecektır. Bız soı g den vrrilmrktedir. Bu da mahallelere 
1 1 h d !imizi unutamayız. h' 1 . . . 1 . . h { a ası e c. . k . · la temiz ası1acak münta ıp crın ısım erını a-

B h defıını• her eıı ınsa • . k . . '(' H 

SEYRISEF AIN 
,\lerkeı Acenta; Cal.ııa koprti 

~ında; Beyoğlu ~. tı l Şub . 
acen« ı. Sır.e. de Muhilrd&r 
aadt! lıını lund!I. ·re'ı;":ın 1 t 
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İSKENDERIYE 
sür'at postası 

(Cumhuriyet) vapuru !9 a:tU>to• 

cuma f .!de Gal.ı.ca rıhtımından 
kalk•rakcum artesi sabahı lı:ml· 
re ve .ık~amı 11.mirden kal· 

karak pazartesi lskenderlye'ye 

varacak ve çar~ımbı İıkende· 
riye·dcn kalkarak lııııire 
uğrayarak lscanbula gelecektir._ 

Trabzon ikinci 
postası 

[ Aııbra l YApuru 2R a~usto< 
Per~tmiH' akiaıııı Galat .ı rıhtı · 

mındJn kalkarıık Zon~uld:ık, 
fııdı.ıl · . Sincıp, s.1m<~ıı. Cııy:. 

f:ıt•;ı. Ordu, Cire•Lırı, Tralııon, 

Rize Hopa'ya ~lde~e~ ve dön .ij le 

Pazar bkcksil~ Rl1.e, 0[, S ·.ı• 

mene , Trahwıı. Polatlıanc , 

Görek, Cırc ,un, Ordu, Fat a, 
Samsun, • ııı p. lııeho lı ı,ya 
ujl;ra yarık ı:elecektlr · 

Yalova 
Pilaj , e kaplıraları için 

C1ın1a po:;;tal;tn 
Köpriiden: 

D. S, IJ. S, D. S, 1 ". u eümb' ..rlyetin aielümum talep ı vi defterlerı ~a~ma ıdçm vkerıbı_r . 1 er 
ı ge ve c d etten iba- tarafta reye ıştirak e ece ın erce 8 
ttiği yülnek haı~etlere ·~anlar bu- kişi vardır ve muhtarlar bu binlerce 

00 9 00 (f.I l.ı ) 11 30 

rettir. Bundan mute:ı"'~ ~ halkrnm ismi deltrr halinde yasmak içinde 
l• na bilir. Pa~t me. • t~ ine kani hiç şüphe yoktur ki el ve göz emek-
~ miıcahedeyı ıaıvııı \t.~crc ehem lerininin muhabilini almak haklarıdır. 

' ulu!'ldutumwıdan !ı~':ıu:a devam e- Bir tekzip daha 
ı ııye~ .v~~mlyerck Y MİHALıÇCıK 27 - Serbest Cüm 
ı.•oeg!l. • • , 60 huriyet fırkasına iltihak edildiğine 

Dahilı nızam~.amek dair Mihalıçcıktan da telgraf çekilmiş 
maddeden murek ep , olduğunu gazetede gördük" ~za hal 

. . . amesi s ı kı tamamen ve sarsılmaz hır ıman ve 
Fırkanın dahılı ~ı~~~barettir. kanaatle Cümhuriyet Halk Fırkasına 

kısınd~n ~e 60 mad e • esaslardan,. mensup ve merbut oldu fundan key-
Birıncı kısım umum~ üçüncüsü' fiyeti tekzip eder ve gaz.teniz le ila-

.kilattan. dorduncU• 1 g te Umum Halk namına belediye 
· b . · · Mecliı grup arının · . . . 

'Yalovadan : 
S, D. 
5 15 

S, il. \ D S, D. 
18 00 19 00 19 45 

Yolcuların bilhaS>a Plajlar
dan azamt surette istifade 
sini temin için ıaac ( 13, 15) 
de bir posta rapılmışcır. Ru 
posta kiı•H '<len hArcketle 
do)!;ru ynlov;ı'ya ( 15,25) de 
varır ve Yafova'dan (1 <l,45) 
de kalkarak köprüye (21,55) 
de ıJ;elir 

. kinci~i duhul .~~ları.n il ankon reler- ı nını rica ederiz. 

o.en, eşıncısı . . hka- rcısı : Samı 
ekki ılünden. ııltınc1•1 '""bat . a y . ·ı .b k d b' 1 Mudanya postası d edinci i divanı haysıyettcn enı ı h a e en me us ar . 

, ~.:';:';i~ de mev•dı muvakkateden l Dün Serbest Cünıhuriyet Fır ~ludanya'ya badema Cuma 

ıahsetmektedir. kası katibi umumisi Nuri B. re- p;ızar, çar~amba gi.i •kri post~ 
Ağaoğlu Ahmet 8. J fokatinde. yeni f~rka.v.:: iftiha~ yapılacak ve . al 9 tla kal· 

İzahat veriyor J eden Refık İsmaıl, Nıgde meb kacakhrJır. BıınlarJan cuma, 
. h kin da A•aoğlu usu Galip, Bursa meb'usu Se-

Nııamname • n ~ 'h B 1 ld - y 1 çarşamba po;talJrı nıudanya'. 
\!met B. dcmiştır kı . nı ef e~ O U~U halde a O· 

_ Serbrst ıayik Cümhurıyet f:rka:I vaya gıtmışlerdır. ya k~dar pazar Jl •-tn11 da 

• . ·' teşkilatı aşağı~an yukarıya d~g MuıPaileylıin Cüınhııriyet gidiş ve dönüşiinde M~danya\:ıj 
. ı yürür , .• kuvvrtı şahıslardan 21

• i Halk Fırkasmdan ayrılıp yeni ıı)!;rayarak Gemlı)!;e )\'ldLıp ge· 
ade teşekktillerdc arar. Bı~aeı:ıateyh. fr'..aya il~ihak için fırka riya5e- lecPktir. 

, . t k'liitunızda umumı mufettış . .. . • . l'lıiıiiamlJ!ll .. ~I~ •••••• m m eş 
1 

l'k . ·b·ı t""ahhus tınden musaade rnt ıycccklenl ır ~ 
lı'' ı utrmet ı vr saıre gı ...,. - NAiM VAPURLAR! 

E NO'S "Fruıt Salt" mryvc tozu 60 sene• 
denberı mıde karacıgcr n banakların 

ardlmcısı olmakla m°'§tehirdir. Tuzlu byna.r 
y badan istihzar olunan ıekersiz, tuzs•z tabu 
::hildir. Eno'ı meynlerin elı:ser bavası 

f . 1 camı tatlı ve lezzeti Jatı(tJr. na ıasıo 
Sabah .. akf'U"_ bir •• lta.dwhl 
.urunuu<hı l>ir /talı" ı.o,ı;ı_o.lıtur. 

ISILOMUM 
ECZANELl!:RDI!: 

SATILIR 

lkyojtlu Orman 
\d t Kilo (,'<ki 

2.'iOO 
.ıs 

4 

hia.ı c.;ind<"n: 
( 'j;ı,j 

VasulvJ ç.ı~uıtu 
Kı=:-ıtı;tc 111crcek 
'.\ ı ~·şe kömlır 
~leşe odun 

5 • • 

fl'rıUı s..ı • 
ve 'Eno'' 
ıılınlenla ett .. 
keti Cabrıka· 
aın ılimetf 
fankuadtr 

Bulun<lJ~u moiırl 
Zekeri,.. kriyı.h-· 
(,'ıft>lrnJ• 
Ağaçlıda 
l),.nircl kuyJe 
Beşikt•$t• 

~.ı \lahlut • • 
• Fındı klıd•ı 

125 1 f ~lej' , "ı müud<:rrli emval huiu< namın• mlıııye-
Cın, '' mı kım bddı "".' n idare>lııe ve ıhalo gıınu 7-'l·30 dı 

deten sıtıh~tır. ·ralipl erın Bcşık t ~Ş ~r~~~I orman m t.ı 7.ıveJe koa1ısronunı 
1 'e• oglu ka) ınJkon;l ı gınJa muıeı 

ım~u~r~a~c·~'~tl~ar~··~~~~~~~~~-;--~~f-::l>-:::1:' 
~ lş Bankasında tatil Ra,ic Rıza , c ,ırkaJaıları 

Hu akşam 9,45 de Üsküdar 
!laik tiyatrosunda, Cumartesi 
gO nil ak~nmı 9,-t~de llüyUkdcre 
nı.ıı,oı Bahçesinde, Nur Baba 
kom edi 4 perde. Yazan: lboirre
i K Amet Nuri B. 

·--------:---Fe rle nlyal vakfından 

\ 

u 
k ı 

1 • de lzzc• r·~· rnkap;ındı 
p u "":t ' ıtrı ın 1 2, o. 8 nu· 
daire w pazar ı k sı:rctile 

J r 'I alıp olanlınn .ı ey· 
t ra ıııne ıu .; dıf ÇRr 3•n0a 

31 1 ı e k 1ar mnbd ~ v· 
ı v /• 1 Jç p •t " 11 ıl \ k 

Jd:ı r 1e ve}l cı ere U:.." r \.:·at 

•tmclcrı. 

Türkiye it Bankasından: . 
Zafer Bayramı cıimasc~etılc ~.)/ 

A • t 8 g3Q Cumartesı gunu İıtan-
gus o . . k 1 b 

bul ve Beyoğlu şubelenmız apa ı u 

ıunacaktır. 

NAf\1 VAl'L'llLARl 

lzmir Postası 
Serl LUks v muntazam 

ADN' AN <1puru 
,\~u;to;un 

31 ir.ci pazar 
.. l6 da Calau nbtımınd'n hı 

gunu ' s lı ırünü 
re·cttt: \ lzmlre ı '\:e & 

lı!l'ırJen lsıanl:ulı hareket c~er. S t. 
(;•l ,,. gumr'Jk kar,ısın • '.; 

rrınsez hanında 12numaml~ ,Um . 
r.u ncant>hğına murac•aı. 1 elden 
3eyoğlu: ıoıı 

lzmir -Mersin 
l.u~ ' ve surat po>Cası 

A 1) l\.TA \'apuru L, ağu to un 

28 J>eJ'S(' ı ııbe gunu 
inci "' \ ' " akşamı 

Sirkc~ı rıhtımından lıurı:ketle 

(Çanakknle, İzmir, Kiil!uk, Rod 

rum, R.)Jos, t'ethlyc, Antalya 

.\l.li ye ve Mersine at.im et ve 
"det edecektir. 

Tal~ilAt için Galata, gıinırilk 

kar~ısıııdJ, Site ~·ran~ez hanında 

12 numarada umumi acantalı

~na miıracaat. Telefon Beyojtlu 

1041 

SADIKZAD~ BfRADf.RLER
11 

V.\PURL,\RI 
KARADENİZ i\1UN l'Al...\~1 

VE • \ KS l'ıl.:ı ı' .\~I 

Sadıkzade 
vapuru 31 
ığusto< Pazar 

Sirkeci ~ı!·t•ııwıdan barekelle 
(Zoagııı_,,., ıııcbolu, Ayancık, 

Samsun, Ordu, Giresun, Tra· 
bzon, Sürmene ve Rize ) Is 
kelelerlne azimet ve avdet 
edecektir, 

İnönü 
Salı 

vıpuru 

I! eyiOf 
aktamı Sirkeci rıhtımından 

• hareketle (Zonguldak' IHbo. 
lu, Ayancık, Samsun, ordu, 
Glreson, Trabzon, Sürmene, 
'e Rize1 ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Talallll için Slrktoldı Mey. 
menet hanı altında aceatalıtıua 
mUracaat. fellfoa:lıtaahul 213 

Şehremaneti ihlnatı 

Kıdıkoy dairesinden: il•~• bot 
bulunmuş bir keçinin sahıtıl çıkma 

d·ğı takdirde .acılac,gı ilAn olunur. 

Devlet Demiryolları 
ida ·ıana ı 

30 Ağustosta Sı-.aı stasyonu açılma merasimine mahalli htikümeti ve 
milli müesseseleri tcnısil edecek zevat d ;.... vet olunmuştur. Gidip gelme dört 
gün aürecek bu seyabatta yolcuların mümkün olduğu kadar rahat edebil
meleri kin yerler teıbit edilmiştir. 

Gerek treonler ve gerek merasime iştirak tarzı hakkrnda tanzim edilen 
program aynen aşagıya yazılmıştır. Davetnameler bilet yerine kaim ola· 
caktir. 

~ıvas ıstas1onu resmi tusa~ı ~ro~raou 
1 Resmi kllşada i;cir:ık rdecek dnetlılere nıahsu' husu<! 

Trenler. 
il 1 

Tarihi mahalli 
\!8 . >ı . cı.10 1-laydarpaşadan 
29 

" Ankara ya 
29 .. An karndan 
30 .. Kayseri ye 
30 .. Kay seriden 

30 .. Sırnsa 

il 

2!!.ll.fl.30 J laydarpaıadan 
29 

" Ankarııya 

29 n Ankaradan 
;JO 

" Kay.eriye 
30 •• Kayseriden 
80 .. Sı \'IS& 

2Q.X. 9.iO An karadan 

30 ,, Ka y.erl ye 

uncu katar 

! iare ket 

22,45 

l<ı,.lO 

b,.10 

i~d katar 

20,00 

ı 11, r o 

s.ıa 

inci kacaı 

16,30 

l\ Ilı v a.<ıılat 

1 h,411 

h,Oi 

1 5,0() 

16,00 

13.07 

3.o~ 

JO ., Kayscridcn 3,45 , 

JO " Sıva'a r ı .~o . 
2 _ Davetliler davetiye varakasında yazrh tren ve vagonlarda kendı· 

!erine tahaıs edilen mahalleri itı•I edeceklerdir. , 
3 D 1. kalan bilet yerine kaim oldugundan davethler bun-- avc ıye vara 

!arı trendeki huıusi memura göstererek reımi ktiıada mahaua madalyonu 
alacaklar gögüsltrinın aoluna tdı::acaklardır. Ayrıca birer albiim verilecek· 

demir Jı>lırı iJırtJlnl! \·111 l•;ıktır. 
Mllnıkaııva iıtlrak edecckle ın t •ki me:C,upkrıni ı: ın · , ıkkJ t t nı 

lannı •ı·nı gunde sut 15 e k•dar k ıınisı ın lı~•lpfigine \er ııder 1.1 •1Jı 
Tl1i;>I" m~n1km ımnaol<l e rl ııı ı ı lirJ mckahir•ıdc A ·ıkııa IJ 'e il 

darpı,ıd•ki \-ernelerden tedaıı cde'ıllirler. 

* * * 
40 adet muhendi v. 100 adet amele \'auırı 

kı)nmuştur. 
kapalı zarfü m~n•k•<a 

.'l!Linaka» 15· 10·9,lO paza rıe<l günü sut lö,30 dı Anknr.J;ı ıı ,1 
Demlrı ollın ıJare. inde yapıl•cıktır. 

Münak.a>ıyı lıtirak edeceklerin ıeklı[ mektuplarını ve muı·akk•t t 
natlannı ıynı giind" •&ar 16 ya kadar milna1<asa k4ııpltgine verme' 
ltzımdır. 

Talipıer münakasa şırtnamclerini on lir• mekabilinde Ankara ve 1 la 
J&rkaşadı idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

~· • * 
WO ton rezidü yatı kapılı zarflı mUnakuıya konmuştur. 
Milıııkuı 17.9.9;ıo çaqamba günü aut 16 da ı\nkaradı Oc•let f) 

mıryollan ldınalftde yıptla,aknr. 
\.fllrıakı,ıvs iıurık edeceklerın tekili mekıupiannı ve mLI\ ıkl.•t ıe 

nıılannı aynı gunJe ıat l.'i,.10 • ~aJ1r miınakın ktttı1>lı~iııe yernıol 
ltzım~~ • 

1'ıliplcr mı)nak11• şırınamtlerini on lır:ı mul..ahı' t ndc .\nkırall.ı 
l lı) •arpa~•da ıdar veznderındeıı t<J•ıik ıılehllirl . r. 

• * * 

Kereste tüccarının nazarı ~i~Katine 
Devlet dcnıir)·oll:ırı ,~limanları umumi idarc,ındeı•: 
tr.cnebl memleketlere ıhrnç edilmek ve Haydarpa;.ı. 1 krin 

lznııt, .Vler;iıı i.<tasyonlaıına nıurcnep olmak lızrc lk\' lct demi 
yollarında ııaklcdiicc·ck kayın (gurgen) ker<,tc,iııin tJnı t;ırıfc 11 

kil llcrcLlerindeıı ~ • .'iO si ikramiye olarak ıadc olunac:ıktır. 1 
cylul 1<1.lO tarihinden ·onra tatbik olunacak oTıı~ hu ikrami\c 
tarif<'dcn i tifade edilme i için, kereıtenin lı:ırk: sevkı'dilıni~ ıı 
dup;u, nıcvnıc .. H·15yuııundıı ksellümllndcn itibaren :v. nı! alıı <l 

zarfında Cc\ ,jk edilerek ikr;ımiye talebind, bulımulnrnlı lı· 
Fazl~ı caf,;ilat ıçin 'tas)ıınl:ırımll.a miiracaat edil:ııc,i •ııuhıcre 

Cilccarlırımı1.dan rıca oltımır. 

......... 

~evi t ~emir Jolların~a tenzilat 
8 f.yltll ı cııııı a ne du~ı:n pazartesi guıılln s ıac sıfı•ında ba 

lamak ve 17 ey ı <ı.JJ ç<1rş•mba gunlınün sa-ıt 24 dundc lıi 
mek uzrc on giil' ıııuddrtlc, De\lct deınir)·allarını~ Sl\,I< i 
doğru mtl\ asa lası bulunan her hangi bir bcasyoııurd:ın Si\ 
gidip diinecek yııkulıırı.ı gidip gelme hileci almak ~ar!• c ~. tı 
tenzilat yapılal·akcır. 

Rilctletlcrin n' der kısnıı, yalnız bu cenzilAt ırudd~cı iç<nde :.; 
ı tir. . . va,can kalkacıık kııcarlarla bıınlann de\·aını katarl .ırds ınuccb 
1 

4 _ D tlil !O oun evvel ıcabet edeceklerini ve haııgı ıotaıyoodan 
ave er .. t . • f b'ıd· oldu~undıın yukularcıı ,,;diş ve dönüş gunlerinln ona •lire t v. i b . ki · · D ı t Drmiryolları Umumi dartaınt lut en ı ıre ., , trene ıntce erını eve . . buyrulması l~zımdır. 

ceklerdır. Trendekı yerlerle Sıva& Belediyesi sofrası ona göre tortıp ve ıh· 'l' f 1 • . 1 1 
b'ld' t icabet et a 'i At ıçır >tasyon arımıZ'ı 

zar olunacağından nihayet 20 Ağustosa kadar ı ınneyen zeva • halkımızdan ı ca olunur. müracaat btıyrL'm:ı ı m ıhtcr 

merııiş addolunacaklardır. -··--------------------
5 D rı h tleri e•n••ında arzu ve emirlerini kollarında kır- L" ' s •• t • M E • 

mızı b:th :ec~~;~ ::h:uslarla talep edec~klcrdir. ~ennı un ne ç 1 • m 1 n 
tiikızafcrden $0 metre meaafede tevakkuf e-

6 - Sıvasa vusulde tre~ . k d ih ed'lmiı mevkii F.n zor sllnnetlcr kat'iyen acı" .seri yapılır. Rc,ikca,ta uam\a\ 
<iecek ve davetliler trenden ınerek (Tak) arşısm a zar ı caddesinde !\hızdan ·azıf 1 lanıı da 1 NunıararlJ 
mahsusu alacaklardir . 

Sıra ile ve yalnız. 
Başvekil Paşa Hz. 
Sıvas Belrdiye ReiıL 
Sıvaslılar namına tiir vatand&f. 
tarafından nutukl~r ırat edilecektir. 
7 _ Nutukların hitamında Ba,vekil Pı. Hı. tarafından kordclt ktsl· 

terek trenin istasiyon ö1,1ıinc ginncsı merasimi yapılacaktır. 
Kordele ve makas Haydarpaşa Şimendifer Müzeıine teılım edilmek 

üzre memuru mahsusça ınuhafaza edilecektir. . . 

8 _ Merasimde ... . sonr.ı muvakkat ista&i}'on binaerna gırılecck ve bura-

kd . luııacaktU' Çaydaıı sonraki bot zaman zarfmda arzu buyu-da çay ta ım o · 
ran zevat Srvas şehrıni ziyaret edeceklerdir. . . . . 

9 _ Akpm ıaat 20 d Sıvas bclediye•inin davetıne 19tırak •dıleeektır. 

10 _Ayni günün gece yanaında Hk tren. Sıvastan hareket <decek ve 
. · . 't ererdc gösterilen sıra ıle takıp ederek avdet olunacaktır. 

dıger ık1 tren 1 ın ı d ki kil • 
11 _ Trenle gelen davetliler dönütte dahi vagon arın a mev trı· 

. .d. ldui<u gibi aynrn işgal edeceklerdir. 
nı gı ışte o • b' lülil ı d h r . tali 

12 _ Gec •eyin ıdarc memurini ve poı o ve e ra < a a ı ll yon 

da sabaha ka'1 r oerlik yapacaklardır. 

'l'ati~ı 

.ll.~.9.lO 

31 .. 

la hallı 
Sıvascan 

1 ı ı uncu kııtar 
1 larekec 

ı.ı,oo 

JI " 
:l I ., 
3 1 ,, 

1.9 9.ıo 

31.8.9~0 

J 1 .. 

31 " 
31 

.l 1 
.. 

ı.Q.9.30 

31.8. Q,JO 

Kııv eriye 

Kıyscmlen 

Ankıır:ı)U 

Ankarııdan 

Hnydarpa ·aya 

Sıva,ıan 

ı 1 

Kay erı)·c 

l\ay,eridcn 

Ant...ıra\ a 
.Ankara lan 

Havılarpa~ad,ın 
r 

Sıvastan 

31 ,, Ka S«rlye 

:H .. Kııy,ı·, iden 

:l 1 .. An koraya 

il,!IS 

21,33 

inci katar 

1,30 

1o.2.1 

2'>!,~~ 

inci kat8' 

. ı.oo 

1 1,5,l 

:\lıı \asal at 

B;tll 

';!0,1! 1 

I ,!), '!!"i 

9,58 

1ı.s1 

17,.iO 

ı l ,18 

23,'>! l 

inkara se~remanetin~en: 
Ankara' da inşa edilecek me 

bahanın 102843 lira bedel 
keşifli zebih salonu, kanali 
zasyon, dahili su tesisatı, ap 
tesaneler, gübre deposu, man 
dıra, kuyu, su deposu, memu 
rin ikametgahı aksamı yirm 
gün müddetle ve kapalı zarf 
la münakasaya konulmuştur 

i Taliplerin yüzde 7,5 t minat 
muvakkate akçası ve tekli 
mektubu ile birlikte 26 ağus 
tas 930 salı günü saat on be 

ı şte Encümeni Emanete ve 
1 güne kadar şeraiti f eı1niyey 
) öğrenmek isteyenlerin Eına 
net Fen işleri Müdüriyetin 
n1üracaatları . 

Seyrlısefer t•ckccklerdtr. 

13 _ 30/ 8 1930 tarihinde bil(\mum Devlet Demiryolları iıtaeiyonları ••••••••••••••••••11111•••••••-I 
bayraklarla donotılacaklardır . Satılık ınernıer taşları 

14 - Efoi,• ve gapka ıerb•sttir. Muhtelif mamul ınusluk taşı 20 adet 
15 _ Kırmızı zait 1"1reti konulan katarla teşrii buyurulacıktır. H I 

Umumi Müdür » e ıi )) 5 )) 

Hatır<' 

Sıvas hattının ışletmege açılması bayramını teait ve bu müna .. bctlo 
Sıvası ziyaret etmek U.tiyenlere kolaylık için bir hafta milddetlo blihln De•· 
!et Demıryollırı istaaiyonların<Un Sıvan gidip gelmı Yilıde 60 ttnzilltlı 
yolcu tarifeai tatbik edilecektir. 

••• 
l~>kifehlr depom kömllr tahmil 'ft tablJyNl kapılı zarflı mönıkuıyı 

konmuştur. 

Mllnıka51 17·0·9,i() çarşamba glnll saaı 15,80 dı Anklııdı Oıvleı 
demiryolları ldarealndo yıpılıcalrı11. 

MUnıka ·ayı iştirak ıdeueklerln ıelı:IJ! mektuplarını Ti muvıklraı temi 
narlarını aynı gönde suı ı B,ş• kadar mU~ılruı klıiplll!na ver111elorl 
lb:ımdır. 

Talipler mUnakua şrnnımolerinl iki llra muk.ablltnde Aakaradı ve 
Haydarpııadı ldar• veınr 1erınden ve P'.ııklıehlr htuyonn gifelerinden 
ted>rilı: edebilirler. 

"' • • 
150 ton gaz, 5Q ton '11~ gu ve 40 ıon benzin kapılı 1.1rflı ınUnakuıy 

konmuştur. 

!V!Unı "" 15 • Ey tU • 930 puart11i gunlı saat 15,SOdı Ankuada Devlot 

11 Ebahha işleme ıı 200 )) 

Bulaşık teknesi ıı t ıı 
Musluk ayna taşı ıı t 11 

Yukarıda cins ve miktarı vazıh taşlar peşi 
para ile 31-8-930 tarihinde satılacaktır. "fali 
olanların n1ezkur günde Küçükpazar ına liy 
subesi tahsil ıneınurluğuna ınüracaatları. 

.. * • 
Defterdarlık kadrosuna alınacak ınenıurla 

hakkında .3t Ağustos 930 tarihi~ıe ı~ıiisadif ı~~ 
zar günü ıcrası mukarrer olan ınıtıhan J)arul 
fünun konfrans salonunda yapılacaktır. 

At Yarışları~~ 
Ap;ustos ı:ııma günu Vl'll ~:r. de saat 14,30 tla 

Trcııl~r, Bah i mil~terek, Riıfc \ Jrdır. ~ 
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asan Zeytin yağı Dünyanın en nefis ve en leziz yağı 
Aıtık yemeklerde, salatalarda, tathlarda, pillvda, havyarda Ye bllhaHa mayonesde HHaıa zeytin yağı iatlmal edinls. Çtıııktı pek saf ve halistir. Şerbet gibi tatlıdır. Hamiziyeti yoktur. Bakkallardan aldığınız 
daha ucuzdur. Mabl6t yağlardan tevekki etmek IAzımdır •. Tereyağı yerine HHan zeytin yağı lıtimal eylemek klrı akıldır. Bilha11a l\:mek ıu~etlle Hasan zeytin yağını doktorlar tavsiye etmektedirler. Kunı 

böbrek ve bilhHıa karaciğer, safra, sarılık hastalıklarında bol bol Haaan zeytin yağı İ\:İIJİz. Kiloluk fite!'!:rde 80, bir Ye beı ve daha bfiytık tenekelerde safi okkası 100 kuruttur. Hasan Ecza depo 
Toptancılara tenzilAt. 

~~l Ton Ere~li Ma~en Köınuru 
Tültto in~isarı Umumi MB~nrınıno~eo: 

ldore için bermuclbl .. nnıme 563 ton Eroğ'lt maden kömürü kapılı 
zarfla ılınacığından ıaliplorln her gün ıeYp şartnamayl almaları ve 6/9/930 
cumarıeıi günü sut 10,30 a kadır ~•rflannı Galatıdı milbayaaı ko"1isyo 

·una tevdi etmeleri. 

Al pullu Şeker Fabrikasının• 
Yeni mahsulü çıkmıştır 

A vrupıl 'elı:trlerlae faik olmakla beraber daha ucuzdur. 

Her bakkaldan ve her teker tücearından aranmalıdır. 

Toptan eatı• mahalli : Bahçe kapu DördUncll Vak ı f Han 

Dördllncll kat No. ao- 40 Tel: İst : 171 

ENGLfSfl HİGH SCHOOL FOR BOYS 
NlŞANT AŞ TEL. B. O. 1078 

Mektep Ey itil ün 22 •inde aalacıkıır. Puarte>I ve perşemb; günleri 
saıı (IO) dan (12) ye kadır kayıt ve kabul yıpılabilecegi gibi diğer zsman
larda telefonlı müNcaaı oloubiltr. 

~ı~~at ve i~tinıaı muavenet Vekaletin~en: 
Bu sene latanbulda Ebe talebe yurduna Orta mektep şeha-

1etnamesini haiz olanlar teclhan kabul edilecek ve bımların a
.Jedi kaydı matlftp bulunan miktara balii olmadığı surette işbu 
niktan doldurmak üsre orta tahsil derecesine tevafuk edecek 
ıekilde icra edile~k imtihanda muvaffak olmak şartile diğer 
.alipler de alınacaktır. Taliplerin Uııdi el yazılarile muharrer 
stidalarmı muvazzah adreslerile birlikte aşağıdaki vesaika rap
:en nihayet 15 eylfil tarihine kadar doğrudan doğruyaSıhhat ve 
tçtimaf Muavenet Vekaletine göndermeleri lazımdır. 

1 - Türkiye CUmhurlycti t«>aasından olduğunu natık hü
.ıi yet cüzdanı, 

2 - Meııun bulwıduğu mektep şehadetnamesi, 
3 - Ehli iffetten bulunduğuna ve hiç evlenmemiı olduğuna 

lair mahalli hlildimeti tarafuıdan muaaddak hüsnühal ilmüha-
>el'ei, c 

4 - 4,J x 15 Eb'dmda Uç adet fotograf, 
1 - Berveçhi ı:lr tayin ve tasrih edilen hastaneler heyeti 

nhhlyesinden istihsal edilmit bir kıt'a sıhhat raporu, 
Bu rapor bir .sarf içerisine konacak ve zarfın kapatıldığı yer 

mlihllr mumu ile ve hastane baı1tabipliklerinin mührile mühür
lenerek taliplere teslim edilecek ve bunlar diğer evraklarile bir
likte bunu da Vekilete göndereceklerdir. Bu hastaneler Ankara, 
Sıvas, Ersurum, Diyanbekir nümune hastaneleri, İstanbul çocuk 
<ı.aataneai, İarıir, Bunıa, Kon.ya, Adana, Samsun memleket hasta 
ııcleriııden ibanıt olup buralarda muayene olunmak için mezkur 
lıaırtanelerln menaup olduklan Vilayetlerin Sıhhat ve İçtimai 
-nuavenet Müdürlüklerine talipler bizzat müracaat eyliyecekler
:Ur. Bu raporlar müdürlüklere gönderilen matbu nilmuneye mlin 
Jeri9 V<I musaddak rellimli olacaktır. 

15 - Sureti atağıda yazılı Noterden tasdikli velileri V>C velisi 
>lmıyanlanıı kendileri tarafından tanzim kılınmış bir krt'a taah 
ıüt senedi, 

Alınacak taliplerin yatlarının 20 den aşağı ve 30 dan yukarı 
>lmamaııı ve muayeneleri neticesinde tahsillerini ve ileride mec
>Un nizmetlerini ifaya m&nl. bir hastalığı ve arizası bulunmama
ıı meşruttur. Bu veçhik gönderilecek istida ve evrakın alındığı 
~österUecek olan adrese Vekaletçe derhal bildirilecek ve miira
:aat müddetinin hitamında tahsil derecelerine göre olunacak 
nuamele kendilerine ayrıca tebliğ edilecektir. 

Taahhütname sureti 
• DarölfUnun Tıp Fakültesine merbut (Ebe) mektebinde ted-
iai metnıt dersleri takip ve ikmal ederek neş'et ettikten sonra 
3ıhhat ve İçtimai Muavenet VeklUetinin irae eyliteceği herhan
~.j bir mahalde Ebeliğe azimetle üç sene müddetle tayin olundu
~u (olmıduğum) vazifede ifayı hüsnü hizmet etmediği (etmedi
ğim) veya tahsil esnasında herhangi bir sebeple yurttan ihraç 
:dildiği (edildiğim) yahut yurdu terkeylediği (terkeylediğim) 
:akdiroe ...... kerimesi ....... Hanıma hükfunetçe yapılan ma-
illrlfin fam nlzamisile beraber itirazsız ret ve i adesini mütaah
'Üt, zamin ve kefil bulunduğumu natık işbu senedim tanzim ve 
nüşarünileyh Vekalete takdim kılındı. , 

11 li ton yerli kok 
95 ,. ,, kriple 

S ,, lnllğlz döküm kok lrömürU 
3000 ld!O mangal kömUrü 

Yilayet oainıt eocüınenin~en: 
Ba!Ada muharrer dörc kelem mahrukat kapalı ıarf usulilc 24 

eı lill 930 çarşamba günü saat on bire kadar münakasaya konul
muştur. taliplerin vakti muayyene kadar teminat ve teklif mek
tuplarını encümeni v!IAyete tevdi eylemeleri. 

Yilayel ~aiıni encğnıenin~en: 
Divan yolunca merıifoni kara Mustafa paşa medresesile Şehzade 

başında Hoşkadem mahallesinde mimar Kasım ·medresesi lcare ve-
11 mek iizrc 17 eylül 930 çarşamba günü saat on bire kadar 
müzayedeye konulmuştur taliplerin encilmeni vilayete müracaatları. 

Ev~al ıevazım Mu~urluğun~en: 
Yeni Cami hıWannın kısmı Azımı meccani ve bir kıımı Ucreı moka· 

bılinde idaresi bu bapto tanzim ve tertip edilmiş olan teraiı dairesinde ihale 
edilecektir. Tıllp olanların şeraiti anlamak üıert her gUn levazım ldareıine 
ve ih•le ırlinn olan ~:)JülUn üçüncU çarşamba günü sut on bttte idare 
encüm t.:: nint! müracaatları. 

stan~ul ~uınrutleri mu~alaza mu~nrluğun~en 
1 - Gümriik muhafaza memurları için 9 milimetre çapında 

münasip mıkdar harabellom tubaneası p varlıkla mübayaa edile
cektir. 

2 - Satmak isreyenlerirı 3 eylül 930 tarihine müsadif çarşam
ba gun u 'aat l 6 ya kadar her gun mesaı saatları dalıilinde Is tan-
bul muhafaza miidi.ırlüğüne rnüraı.:aaiJ: • 

lSTANBUL KIZ MUALLİM MEKTEBİ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Dördüncü ve betinci ııoıfların eylQJ mezuniyet lmdhanlınna 1 eylül 930 pazırteıJ ve diğer sınıfların ıerfii 

ıınıf ( Jkmal ) lmtlhınlannı tJ eylQl 930 cumsrıesi gUnll bıflanıcaktır, 

2 - Bu lmdhanlıra tabi talebenin batlangıç gtınlırlnden evel mektebe milrıcaaılan lt7.tmdır. 

$ - Yeni sene tedrisatına 15 eylül 930 pazartesi gOnll bış1anacıtındın lsıınbul haricindeki talebemizin 
hareket gününü buna göre kararlışorması icap eder. 

• lzmir Ziraat Mektebi Miidürliiğünden: 

Kayıt ve kabul şeraiti 
1 - 1\-tektebe Orta mektebi mezunları bila müsabaka alınır. 

Talipler mektebe alınacak miktarı' tecavüz ettiği takdirde müsa
bakaya tabi tutulur. 

2 - Mektep leyli ve meccanidir. Birinci maddedeki evsaftan 
başka, mektebe girmek istiyen efendiler aşağıdaki şartları da haiz 
olacaklardır: 

A - Türkiye tebaasından olmak, 
B - Yaşı 19 dan yukarı olmamak, 
C - Vücudü ziraate mütehammil olmak, 
D - Sari hastalıklardan salim olduğunu musaddak tabip rapo-

ri1e tevsik etmek, 
E - Aşı şehadetnamesi ve hüsnühal mazbatasını haiz olmak, 
3 - Bizzat ziraatle iştigal eden çiftlik ve arazi sahibi evlaJı ol

duğunu tevsik edenler tercih olunur. 
4 - Kayıt ve kabul zamanı Teşrinievvel bidayetine kadardır. 
Taliplerin ya doğruca veya Ziraat müdürü ve memurları ve 

mahalH mülkiye memuru vasıtasile mektep müdüriyetine üçer 
kıt'a fotoğraf ve vesaikle ba istida müracaat etmeleri lazımdır. 

ŞİŞLl 

-
... NlŞANTAŞlNDA ~ 

TERAKKi 
Telefon: Beyoğlu 2517 

Teşklhl.tını tevsi ederek •yuv A. 
ve • iLi{ " ıınıfları ile • l{IZ 

LEYLi. dairesini 
lıtls~llndekl ( eski 15 inci mektep ) 

binuına nakletmiştir. 

LlSE 

Sınıflarına talebe kaydetmektedir. Her glln 10 
16 ga kadar ( Şekayıll caddesinde Halil R 

• ... paşa konağında ) mDdllrlDife oıüracaal~ 

Erenköy kız lise 
MÜDÜRLÜGÜNDEN· ı - .. Mez~nly~t inıtl~ 

• Eyllllun bınncı · gUnU 
nacaktır. 

2 - Kıydı kıbul muamelesi ve terfii sınıf imtihanları için 25 E 
kadar CUMARTESi, PAZAKTESI, ÇARŞAMBA günleri saat 9· 
müracaat edilmesi. 

İstanbul Kız mualli 
l\Iektebi Müdürlüğünden: 

Anı muallimliği ehliyetname lmrlbanlan 80 afımos 930 cumartesi gün 
lacağından müracaat edenlerin o gün saat dokuzda melı:ıepıe hulonınası 

Kabataş erkek lisesi müdürlüğünden: 
1-Leyli ve nehart kayit muamclau ı eylülden itibaren 

salı perşembe günleri yapılacaktır. 
2-Tecdidi kayıt muamelO.tına 1 S eylüle kadar devam edil 
3-Meıuniyet imtihanları eylül evasıuna kadar ikmal edil 

_ 4-lkmal imtihanlarına 20 eylülden sonra bışlanııcakıır. 

Istanbul Zir;:'t mektebinden: 931 senesi bedeni JUi ınutelleHerinı 
. lstanbul Nafia Başın ühe 

Kayıt ve1. kabul ~rtl~rı disliğinden: 
Bu sene tali Ziraac mektebı halınde ~çıl~cak 930 senesi bedeni yol miik 

olan mektebe aşağıdaki şartlar daıresınde leflerinin hangi yolda if 
talebe alınacaktır. -k ıı f" t t k .. 

1 -Mektebe orta mektep mezunlarıbila mu- mu. e e ıye eme uzere 
sabaka alınır. Tali~ler mektebe alınacak mik- tarıhte v: nere.de bul~nac~ 
tari tecavüz ettiği =takdirde müsabakaya tabi · larını mubeyyın tertıp edıl 
tutulurt cetvelleri ait oldu(Ju bilumll 

2- Mektep leyli ve meccanidir.Birinci mad- hey'eti ihtiyariyelere peyde 
dedeki evsaftan maada mektebe girmek iste- pey gönderilmekte oldu{JU 
yen efendiler aşağıdaki şartları da haiz olma dan mükellefini mephuseıı 
sı lazımdır. hey'eti mezküreye müracaB 

A .. T.ür~iye tebaasından olmak, la keyfiyeti öğrenerek a 
B - Sı.!1nı 0_!1 ~okuzdan _yukarı o~mamak, göre hareket eylemeleri al 
C .. Vucudu zıraate mutahammıl olmak, kadarana tebliğveilanolun 
D - "''ari hastalıklardan salim olduğunu - ...... 

musaddak tabip raporu ile tevsik etmek. Mao~a~ ~omuru müna~asa.sı 
E - A l şehadetnamesi ve hüsnü hal ınazhatası- Istanbul Ad~ıye Levazım Daı.resın~en: Ş . lstanbul ve Üskudar hapishane ve tevkıfhanelerıne ıııu 

nı haiz olmak. 430 çeki muhtelifülcins odun ile 50000 kilo mangal gö 
· · J · · l d · f l '} münakasaya vaz' edilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek 3 - Bızzat zıraat e 17t1ga e en çı t l { 're arazı sa- her gün Adliye Levazım dairesine ve münakasaya iştirak et 

• · b · l Ad ld ~ · İ · k d l , · h ) üzre 7-9-930 tarihine müsadif pızer günü sııat 15 te Deıterd•' 
ıll l ev a l o ugunıı evsJ e en eı tercı o uııur. müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatlan ilan olunur. 

4 - Kayit ·ve kabul zamanı teşrinievvel hidaye
tiı1e kadardır. Taliplerin )ra doğruca ve1ra ziraat 
Mü.dür ve memurlul(ları 're mahalli nıülk:İ)'e me
rnurları vasıtasiJe mel(tep müdüriyetirıe üç kıt'a 
fotoği·af ve vesaiki ile istida etmeleri lazıındır. ls
tanhul için vilayet dairesinde ziraat müdüriyetine 
müracaat olunacaktır. 

~~ektcp Yeşilköy civarında Halkalı'dadır. 
Müzayede ile eatıŞ .. ıon, portmanto muhtelif sandılye· ı •şyai beytlye. Anıdolu ve Acem 

ler, ceviz büfe ve maıa, demir kar- halılan ve seccadeled, pey sUrın-

volılar, maıbıh takımları ve ulr lerdon 100 de 25 ıemlnıt ılınır. 

" .... . •.Arnavut köyünde~ JJ 
il M~k~~~!u~ı~~.r~!ı~ve~~~~O~t e lerl saat 9,30 ten 11,30 ıı.ı kadar mUrae• 

~C:• olunmahdır ~== ·········=····· ...... F eyziye Lises 
Kız Istanbul - NİŞANTAŞI a.~r 

E;kak <T e1efon: Beyoğlu 4039 ) '11~~· 
Tım devreli Liiedlr - ilk kısmı ve cocok yuvası vır 

t:rC Talebe kaydına başlanmıştır 41 
k şıs•" 

Her gün saat 10 dan 17 ye kadar, Nişantstı'nda, Karakol ar Ağustosun 29 uncu cuma günü 
sabah saat 10 da Pangıltı'da Hamam 
istasyonunda Bekçi sokağı nihaye
tinde Süleyman Nazif sokağında 
( Sabık Hacı Mığak ) Uncıyan 
aparumınının 2 numerolu dairesin
de mevcut ve Doktor Hıncıyan 
efendiye alt nadide eşyalar nllkii 
mckAn mtinlicbetile müzayede su· 
reıile ıatılacakor. BUfe, dreıuvar, 
masa ve 6 sandalytden mürekkep 
gayet güzel yemek oda takımı, Y •
tak oduına alt eıyalar, muif ceviz 
ığacı ndao mükemmel mamul on 
beşinci Lui salon t•kımı, ıynalı ve 

bulunan mckıeblınlzde ziyaret lrıbul olunur. 

Z ld k Y .. k k M d' pos TA 1 LE Mu R A c AA T 
ongu a u se aa ın ve ,.1~!!~!!~e~d~en~le~re~t~ah~ri~re:;:.n.ı:·za:h:at~v;_:er~ili~r =~ 

Sanayi mühendisi mektebi mü- ALMAN LiıESi YE Ti~IRE'ı' MEKTEli 
diiriyetinden: 

Mektebimiz için lözumu olan 80 adet Yerli malı karyola 
26-8 930 dan itibaren !!O giin müddetle aoık münakasaya konul
muştur. ihale! kat'iyeı;i 15 Ey!Ul 930 pazartesi günü saat 16 da 
Zonguldak Maden müdüriyetinde icra kılınacağından taliplerin 
şeraiti anlamak ve plAnları görmek üzre Şehremaneti civarında 

Derslere s Eylülde başlanacak 
4

,r. 
ikly• ~· sekiz buçuktan on Kayıt gtınled 1 -6 Eylüle kadar uu 

Berıber getirilecek evrak : 

Nüfus tezkeresi, aşı kağıdı ve son mektebin ıasdiknaıne>İ 


