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,, Ben, Cümhuriyet Halk Fırkasının 
A umu mı Reisiyiın. ,, 

Bu teşekküle tarihen baölıyım, bu baOı çözmek için hiç bir sebep ve 
yoktur. Resmi vazifemin hitamında C. H. Fı kasının başındayım • 

ıcap 

Gazi Hz. 
-·---

Fırknsı merkmne her ne se
bep ve suretle olursa olsun vu
ku bulmuş tecavüzlerden ve hü 
kiimet ricaline ve otoritesine 
kartı bazı idraksizler taraf.ından 
yapılan çirkin tecavüzlerden 
çok müteeaair olduAumu tah -
min etmek güç deAildlr. Bu tees
sürümü akan kanlar ve zayi olan 
hayat şiddetlendirmittir. Bu gi
bi mütecavizler ve muhurikleri 
cümhuriyet kanunlarının takip
lerinden tabii kurtulamazlar. 

Bu sözleri ,Cümhuriyet ga -
zeteaine cevaben ve efkan umu
miyeyi tenviren netredilmittir. 

istikraz yapılacak mı? 
Maliye vekili ( A vrupaya seyahat; 
istikrazla alakadar değil) diyor 

Son dakika: 

Fethi B. Aydında 
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Suıta.,.. lamit ~• · 
Tahsin Paşanın llulır11tı .. !iiii 

No: 31 (Tercüme ve iktibas 
1?11kkı mahfuzdur.) 

Sultanın sefirlere verdiği en 
mühim vazife 

Avrupada çıkan gazeteler dikkatle okuna

cak, sultan kelimesi geçer geçmez hemen 

tercüme edilip bildirilecek! 

s~'amlıiJ• gldllJ.. 

MILLIYEi 

cen,,,f!d.1 
Avrupa Birltti 

ARŞA:'.lB:\ 

Ç/nde 
Kan deryası 

M. Briand'ın teklifi ve Gene kan gövdeyi götü-

Ak M 1. . rüyor. Dedikleri oluyor 
vam ec 151 Honk Kon , 8 (A.A) - Bu-

CENEVRE, 9 A.A. - Avrupa 1 habe l ·· K 
konferan .. nda şiddetli bir möGedfle- ra~a ge e~ r ere gore w:ın 
yi mütealnp murahhaslar M. Brland geı eyaletınde bulunan ve asıle 
tarafından tevdi olunan bir karar su- rin eline dtişmüş olan Nai-Nun
retini ittifakla kabul etmişlerdir. Mez g-Fou müstahkem şehri şiddetli 
~fır karar suretinde Avrupa_ devle~': surette bombardnnan edilmiştir. 
n ar~sı.nda yapılacak sllo bır. ttttilri Bu eıınada 200 kadar kimsenin 
mesaının sulhün muhafazası ıgfıl fev .. .. .. . 
kalade mühim olduğu ve bu tefriki oldöğu soylenıyor. Bu ~hirde 
mesainin Cemiyeti Akvam ile bltiti- buluan aııı kuvvetler teslım ol
laf ve misakın bütün prensipleriae mak istememi§lerdir. Fakat, şe 
riay~t esasın~ ~iıstenidın d~rpiş e- hirde yiyecek ve içecek kahna
chlmıı bulundugu beyan edilmekte- <lığından asilerin kumandanı si-
dır. Murabhaılar Avrupa federasyo- . . . 
nu meselesini Cemiyeti Akvam mecli- Vl~ a?alinın çric~~asını en:ır~t
ıi kebirine arzetmek hususunu .M. mıştır. Bunun uzerıne ahalının 
Brianda tevdi etmi§lerdir. dörtte üçünden fazlası şehir ha 

M. Von Curtlus. gazeteciler.• be- ricine çıkarılmıştır. O vakte ka 
y_a~att": bulunarak Almanya h~lr:fune dar şehirde kalmış olan bir kaç 
tınm bır Avrupa federaayonli ihdası . . . . 
projesine tamamen taraftar oldu(unu ecn~bı sandallara ıltıca etmış -
ve bu t-.ebbüse müıbet bir surette lerdır. 
yardım edeceğini söylemi~tir. Cemi- ŞanÇ'hay, 8 (A.A) - Endopa 
yeti Akvam meclisi Venezüellanın sifik ajansı hükumet kıtaatmm 
Paris sefiri M. Zumetanın ri_ya:ı<ti al komünistlerl mağlup ettiğini ve 
tında toplanmış olan 60 ıncı ıçtıma S h h · · k hl"ke 
devresinde M. Prokope tarafından - ang ay şe nrun artr. t~ 1 _ ~ 
Flli•tin mandası hakkında verilmiş den kurtulmuş addedılebılecegı 
olan raporu kabul etmi,ıir. ni bildirmektedir. Fakat diğer 

..... taraftan haber verildiğine göre 
Yanani11tanda komünistler Shas şehrini ve Yan 

gçe nehrinin yukarı kısmında bu 
Pirede yangın lunan diğer bir kaç şehri zaptet 

mişlerdir. -----15 yelkenli ve 25 Ô~· ... iisüz Sözler 
kişi yandı (Ba~makaleden devamı) 

ATİNA, 9 (Apo.) - Bugiin İradına ~~bur olurs~ b~ ~~m
Pire limanında halkı teessür ve leketler ıçın de hususı hır tbna 
heyecana düşüren büyük bir ve dikkat istiyecek midir? 
yangın çıkmıştır. Bir İngiliz va- Fırkası namına bu vilayetleri 
purundan Standart Oil depola- miz için de ayni vaidlerde bulu
rına boşaltılmakta olan benzin nacak mıdır? Her halde İzmir 
hıssedilmeksizin denize akmış ve İzmirliler lehine sarfedilen 
ve iştial etmiştir. Bu suretle bu sözlerin, yalmz içinde yaşadı 
Pire !imam ansızın ateşler ara- ğı anın politika müliihazalarm
sında kalmıştır. Biraz sonra a- dan doğmu§ olmasııım bütiin 
teş o civarda bulunan yelkenli- memleketçe bilinmesi, Fethi Be
lere sirayet etmiş ve bunlar da yin ve fırkasının lehine bir ,ey 
tutuşmuştur. olur. 

Yanan yelkenliler on beşten Fethi Bey, mübadillerden bah 
fazladır. Bu yangından ölenle- aeder~en: ". lktıaatı hayat•mız 
rin miktarı 25 kifiden fazladır. da muh~ bır_u~aur olan bu ,va-

Bazı vapurlar ateşten kurtul tandaş küt~esınıı:ı ~aha e?11n :o~a 
mak için denize açılmağa mec- rak çalııa~ıl~eaını t~ıı;ı ıçın 
bur kalmı§lardır. Hasan.t :ıo fırkamız eıddı surette ı'tıgal e· 
milyondan fazladır. dece~ir,, dly"~· .. 

o·· .. il . . Galiba, Fethi Bey, mubadde 
uny~ ~ı:e . erının meseleaini bngünkü vaziyete ıı• 

ıkindıı tirmek içi t bu memleketin çek-
ATİNA, 9 (Apo.) - Brezil- ti/ri ıztıraplan, hüktlmetin uğra 

yada yapılan dünya gü:ııellik mü dığt mü~külAtr, verdiği emekleri 
sabakasınrla ikinciliği Mis Av- yalandan bilmiyor. 
rupa kazanmıştrr. Muhterem Fethi Bey! Müba-

dele ve mübadiller meseleleri ü

Sultan Hamit, Ferit Paşanın evrakın celbine memur edildi
bu "ubudiyetkarane ve sadakat !er. Şakir Paşa böyle şeylerd• 
perverane,.hizmetlerinden mem faıda işkQ.zarbk gösteren bir 
nun olmakla beraber devlet iş- adamdı. Hilkaten katı yürekli 
!eri noktumdan hiq bir kıyme- olduğu için eline bir fırsat ge
t' olmadığını anlamıttı. Sadn:c- çincc kıyasıya ileri gider ve se
zam Paşa, dedikoduculuğu bep olacağı elem ve feliiketler
ile, televviinü efkan ile Hünka- den hesap etmezdi. Sahip Mol
n düşündürmeğe başlamıştı. Za la işinde de böyle hareket etti 
tı ahanenin sözlerinden, Babı- ve yalıda çıkan evrakın takdi
iılinin bazı maruzatma karşı al- mi münasebetile mübalağalı ma 
dığı vaziyetten Ferit Paşanın rmıatta bulundu. Sultan Hamit 
son günleri yaklaştığı ve Sait için bundan iyi fırsat olamazdı. 
Paşaya doğru yeniden bir tema Hemen o gün, Sahip Molla Be
yül uyandığı anlaşılıyordu. An yn rütbei ilmiyesinin mülkiye
cak harici siyasette olduğu gibi ye bi ttahvil bir mutasarrıflığa 
dahili siyasette de iatatokonun izamını emretti ve bu irade der
muhafazasına taraftar olan Sul- hal Babıalye tebliğ olundu. Şu
tan Hamit kabinede sık sık te- rası muhakkak idi ki bu tarzda 
beddüllerden hOIJlanmazdı. Sa- bir irade alan Fc-rit Paşa azami 
it Paşa i~ kabinede serasker sür'atle hareket edecek ve Mol
Rıza Paşa ile hiç sevişmezler- la Bey Anadolu i~rlerinde ve 
di. Hünkar Rıza Paşadan mem-1 mümkün olduğu kadar İstan
nundu; ordunun idaresini Rıza,. buldan ve sahilden uzak bir ye
Paşa gibi tecrübe edilmiş ve sa- re bir mutasamflığa göndere
dakati hakkında emniyeti tam-

1 

cıtkti. Memleketimizin en asıl 
me hasıl olmuş bir zatten alıp ve muhterem ailelerinden biri
başk& birine vermek Hünkarın ne mensup ve fezaili ahlakyesl
kolay kolay yapabileceği işler-11<' maruf olan Sahip Molla Be
öen deıfildi. Bundan dolayı 1 yin bir iftiraya, bir mübalağaya, 
Hünkar kararuıı veremiyordu. hüiasa bir işküzarlığa kurban zel"inde bilhasaa dikkatiniıı:i tah

rik etmek isterim: Ferit Paşanın Sadareti sonla- gttiği, daha doğrusu Tatar Şa- Keşfiyata dair 
rına dogru Sahip molla Beyin kir Paşanın zulmüne uğradığı Geçen birkaç ıenedenberi hayat Bu mevzuu, münhasıran bir 
başından bir felaket geçmişti .. anlasılıyordu. İkinci bir tahki- hakikaten büyük bir tahavvill arzet- demagoji vasıtasi olar!\k size 
Sahip Molla Bey haşin mizaçlı kat ile bu cihet meydana çıktı. md<tedir. Bu müddet znıfımla elkar kuHandırmak iıtiyecekler, çok 
tok sözliı, dü0:~;klerini açık-! Bunu da zatı şahaneye arzet- 0 kadar tahavvül etmit ve 0 de.-ece olacaktır. Onlara mukavemet 

ru~w fevkalade kl!4ifler uhai istifadeye ed" • B bllk ı· d ·· 
tan söyler, efk!r v• hissiyatını 

1 

tim. Sultan Hamidin sert ve d"I · ı· ı.· .. h d" 1 • d" ınız. u te e ı emagoJt va vaz e t mış ır ı mu en ıı enn ve ı- h 
saklamağa lilinım görmez bir merhametsiz tarafları olduğu gi ğer erbabı fennin katfiyat uhaımda utaaı, memleketin er tarafın. 
zat idi. Bı.ı halleri Hünkarca ma bi yumuşak ve şefkatli noktala- dünyanın pişi hayretine çıkarabile- da emsali bir çok demagojiler 
ltlm olduğundan Sultan Hamit, rı da vardı. İkinci tahkikat hak cekl..-1 henüz gayri münketif bir t•Y doturur .. Bunların neticMi deni 
Sahip Molladan hoşlanmazdı. kındaki maruzatım birinci jur- kalıp lıalmadıiını kendi kendimize faktır vatandaşlar arM•nda 
G .. .. b" • d H .. ka . ti t ld d h b k . . . .. aormaktan men'i nefs edemiyoruz. mem~uniyetsizliktir. 

unun rın e un nn ı m3 na an a a ça u tesırını gos- 1 Sok nf~matınn1:-'ktda d":'eytınuclana ~ı~- Size mübadilerin az mal af-
ettiği jumalcılardan biri Sahip terdi. Sahip Molla hakkındaki an eş ıya 1 ıu ıya z uzerın-
Molla aleyhinde bir ihbarda bu 

1 
tezkerenin geri alınmasını ira- de pek rehakir bir tesir yapmıf oldu dıklarmdan, madur olduklann

lunmu~tu. Bu jumalda Sahip 
1 
de etti. Hala hatırımdadır; Bu, ğunu hiç birimiz inkar edemeyiz. Da- dan bahsedecekler .. Siz, seneler 

Mollanın Metr Salem vasıtasilc' Perşembe günü oluyordu. Aldı- ha bir kaç ıene evvel telııiz telgraf denberi memleketin haricinde i
Avrupadan evrakı feaadiye al- 1 ğım iradeyi Ferit Paşaya tel- fen alemi için henüz meçhul buluoıı diniz· onun İcin harikzedeler de 

k 1d - b"ldiri"li d O 1 fl bl"ğ . F . p yor idi. Halbuki buııün dünyanın her ' .... belk" bilme , . B' ma ta o ugu ı yor u. gra a te ı ettım. ent aşa t af ela b" iki nl __ _, ela magoıısını ı zsınız. ı 

d "rd k f d" · · d~· "Ik · d ar ın ır sa ye '"""''n en )" • · · bö" 1 "dl "dd" evı e evra ı esa ıye getınp 

1 

ver ı;l cevapta ı ıra ey mev- yeni havadisleri yetiştirmek mümkün ır mıaınız, ye vaı er ve ı ı 

dağıtanlar, alıp okuyanlar da- kii icraya koyduğunu, tezkereyi oluyor. Tayyarelerin uçutlan kara- alar nereye varır? 
imi bir tarassut altında idiler.! te'°fat dairesine göndermiş ol- dan telaiz vaaıtaaile idare ediliyor. Mübadele, yangın, istifi 
Postahaneler, gümrükler bilhas duğunu, devair kapandığı için Bugün aabib saraylar Okyanusları a- vesaire gibi muhtelif ve -
sa bu evrakın memlekete girme 

1 
bunu aratıp ı;ıkarmağa imkan tarak inanılnuyacak bir konfor içinde ailelerle zarar gören mınta -

mesine nezarC'tl-e mükellef bu- 'ı olmadığını, kendisinin de esa- bHiralbukıt'ki~dab.n kdiğerine yolcu! btakaşıydor. katarın 'her birinin ayrı ay -
M 1 B ır ac sene evve u ar .dd. 1. d . 

lu.nuyorlaı:dı. sen o la eyin mutasarrıflığı konforun, böyle göz kamaıbrıcı lük- rı ı ıa ve meta ıp ermıyan et 
Momaliki ecnebiyedeki sefir hak~ındaki tezkereyi de takdim ıün vapurlarda teminine bir hayal meaine yol açar ki, maddt ve ma 

'erimizin en mühim vazifelerin etmıı bulunuyordu. Ertesi gün nazarile bakılıyor idi. nevi zararına hudut olmaz.Böyle 
en biri de evrakı fesadiye hak C~a _olmasına rağmen teşrifat Şüphe.iz l-i bütün bu ketfiyat ve bir politikanın tabii neticesi şu 

kında Hünkara malOmat ver- daıresı memurunu buldurdum, ~~ra~kiyat bir günde elde edilmit de- olur: 

mektl·. Memleket ve bilhasa kalem odasını açtırarak birinci gıldır. Ford araba11 da asrıhazır nak- M 1 k t" • fi" liyatı iktısadiıinin temamile lekem- em e e ıı:. !.anı_nıyan, ~s ı .a 
Sultan Hamidin şahsı aleyhin- tezkereyi geri getiı:t~in:1. Muta- mül etmiş bir enmuzeci addedilm&o ve muh ceret gormıyen fakir bir 
de yazıları ihtiva eden gazete, sarrıf~ık hakkı:ı~akı ıstızan _tez- miş vt. Ford mühendiıleri bu tekem kaç viliyel için hem yanan ve 
mecmua ve kitaplar intişarları keresı de B~bıalıye aynen ıa~e mülü temin zımnında eveldenberi beı muhacir ohm vatandatlan kur -
akabinde sarayın malumu o- olundu. Fent Paşanm, Sahıp !edikleri ta•avvurat. bircok seneler tarm's olması, hem de aynca za 
lur, erhal dört tarafa emirler Molla.gibi bir şahsiyeti felakete evvel filiyat sahasına çıkarmak için rarla,.;nı ödemi§ olmau mükelle 
ver; 'erek bunların memleket gönderen br iradeyi tenfiz husu çalıfmafa baflamıtlar ve nihayet •e- f f k ki takd. b 
daıll·ıı·ne sokıılmamaları e-'-abı sunda gösterdig-i bu istcalin miı merei uilerini &lemi ı•caretin piti i .. ıye Fı çıh~rB '.L dı~ buyu~kclu 

"" tlfadeaine koydukları vakit bunun nuz et ı eymen ı, u mu -
temin edilirdi. Cebinde, evinde 'nası şudur: Ferit Paşa bu tar;l her vechile fevkal~de bir makine ol- lefiyet bir kıısmı vatanda~lar a-
veyahut yaz hanesinde bu ka- iradeleri infaz ve tatbik husu- duğu görülmüştür leyhine fazla bir insafaıziık olur. 
bil cvra:>ı fesadiye zuhur etti- sunda Hünkarın memnuniyetini Fennin asrıhazırda eriJtiği akılla- Siirt Meb'uıu 
ifn·len dolayı cam yakılmış in- mucip olacak bir tehalük gös- ra hayret veren terekkiyatına bir tim MAHMUT 
sanlar ha:lsiz hesapsız idi. Sul termeği ubudiyet ve merbutiyet ut olmak itibarile Ford araba11 ya-
tan Hamit, bu evrakı fesadiye- ciabı addetmektedir. kın senelerin doğurduğu diğer bütün Filistin idaresi 

ke•fiyat ile muzafferane bir surette CENEVRE 8 A A Akvam 
nin memleket dahilinde intişa- * * * ' • · · -

Dağın her tarafı sarıldı 
Ağrı harekatında askerimiz 

Kurtuiuş bayr 
tafsilatı 

İZMİR, 9 A.A. - tzmirıO 

tuşunun sekizinci yrldönüınil 

hankalar •• t 0 betile bilumum devairi gos enyor müessesatr hususiye baştan 
---~-----~~--

K h d d 1 1 
ne dallarile ve bayraklarla 6 

a rıman efra lmIZ ağ top arını sırt a- tir. tzmirde mevcut cemiyet 

d k ı d esseselerden intihap edilen bı 
rın a taşıyara tırmanmış ar lr ile bir krt'ayı askeriye sabah 

Ankara, 9 (A.A) - 8-9-930 j velce kapatılmıştı. Bugün sa - kizdc İzmir istirdadında şehit 
günü Ağrı dağı tenkil harekatı bahta11. itibaren bu dağın şima- !erin Halkapınardaki kabrist 
na şu suretle devam edilmiştir. !inden şarka giden yollarda tu- gitmişlerdir. Orada halk naıııt 

Büyük Atrının cenup yamaç- tulmuştur. Bu suretle şarka fi- olunan nutka süvari kıt"aoı 
lanndaki en çetin bir mıntaka - rara muvaffak olamıyan eşkiya danı tarafından mukabele od 
dan ilerl~yen ~vvetlerimiz. eşki kuvetleri tayyare ve topçu ateş- Benai Nevzat Hanım tar• 
yayı perışan bı_r .sur:tte fırara !erimiz altında şaşkın ve peri _ okunan bir mersiyeden soıır•' 
~ecbur ederek ıkı Agr~ a_rasmda şan bir hale gelmişlerdir. Bu _ muhte§em bir çelenk konul 
kı boyun noktasına hakım ol - .. - '·" 

1 
b 

1 
d . . Saat onda Kadifekalesindcn 

m 1 d B t k d da - t guu....,.. mıı ıare e er e es,ayaya topıı müteakip evvelden gelerc 
uş ar ır. u mm a a a g e b"" .. k · d" ·ı ·, 1 

chizatını havi kıt'alarırruz eşki - uyu zayıat ver ın mtş 0 up lanmış bulunan kıt'ayı askerı 
yayı önlemek üzere büyük Ağrı maktuller meyanında bazı ~e- simi mahsusa ile kışlaya ve bil 
karlarına tırmanniışlardrr. Efra- sa da bulunmaktadırlar. Zayıa- konağına ve K .. difckaleye son' 
dımız dağ toplarını sırtlarında tımız dört yaralıdan iharettir . 21 çekmişlerdir. Kudifekalcd<0 

taşıyarak en sarp yerlere çıkmış Eşkiyadan ağır makineli tü - saat ıo da işaret vermek üırt 
lard1r. Küçük Ağrı cenubun - fenk ve bir hayli tüfenk te alın 1 topla beraber bütün şchırde 
dan geçen firar istikametleri ev- mıtşır. vesaiti nakliye, trenler vapur•• 

Muhalif gazetelerin haberleri 
mobiller arabalar oldukları ye 
dakika müddetle te~akkuf e . 
dir. Ordunun ıebre duhuJiJnU 
tcpşir eden ikinci top ik tıalk 

taş- saiti nakliye harekete gelmişler 
esnada limanda bulunan vapur 
düklerini \almak :uretile roeı 
iştirak etmişlerdir. 

Saat 11 de belediye heyetli• 
mum tetekkiıller mümessilleri 
ya ve hükiınıete giderek tebriki 
lunınuşl;ırdrr. Tertip edilen ıaf• 

Adliye vekilinin giıya otomobili 
landığı haberleri yalandır 

İzmir, 9 (A.A) - Adliye ve-J rine muhalif harekatı bulunan 
kili Mahmut Esat Beyin İzmir- bir kafileye tesadüf etmiş v• 
de Bahribaba parkı içtimaında dağılmaları için nasihatlerde bu 
bulunarak halk tarafından söz lunmuştur. Vekil B. hakaretle 
sö,.:lomeııine müsaade edilmedi 
ğine ve otomobili taşlandığ:na 
dair bazı muhalif gazetelerin 
verdikleri haberelerin aslı ve e-
sası yoktur. 

Vekil B. Anadolu matbasına 
giderek o civarda elleri kamalı 
ba:ııı muharriklerin teşvikile 
Cümhuriyet kanunları hükfirnle 

Nafia vekili 
Bursada 

değil yaşa sadalar1 ile karıılaş
mıştır. Biraz sonra bu kafile mil 
ddei umuminin emrinde gelen 
bir jandarma bölüğü tarafından 
dağıtılmıştır. Muharrikler tev -
kif olunmuştur. Vaziyetin bun
dan ibaret bulunduğu tavzih olu 
nur. 

Traktör tecrübe
leri bitiyor 

. . . hail• 
yı <iğleden sonra ıçtıma nıa . 
Baamahane karşrsmdaki Gaıt 
rı meydanlığmdarı kalkarak. ·ıı 
- Hatuniye ve Kemeraltı urıkl 
la önünden gesmiJior ve kıt'a) 
riyc reemi geçit yapmııtır ~ , 
çit esnasında 21 paıe top at" 
tayyarclerimi:ı: uçuş yapmııtar 

Bu ıece belediy~ tarafındaP 
kiplik bir ziyafet verilecek vt" 
k.,dar muhtelif yerlerde gard•~ 
Jer ve pehlivan a:üreşleri tertip 
rek ei!lenilecektir. 

Bunıa, 9 (Milliyet) - Nafia Ankara, 9 ( Telefonla ) - tZMlR, 9 A.A. - KurtııM 
vekili Recep B. bugün Bandır - Traktör tecrübelerinin arazi üze fali merasimi fevkalade teııh 
ma tarikile Bursaya geldi. vali , rindeki tahavvülatı preşembe gU geçmiş ve parlak olmuştur. J\{e 
belediye reisi, fırka mutemedi •

1 

nü bitiyor. Cumartesi günü zira de Büyük Millet Mecliai Rei9• r 
HulO.si, Ali Hikmet, Cemil Ca- at vekili traktör ve alatı zirai ye Paşa Hazr~tleri hirsok mcb' .ı•1•, 
hit paşalar tarafından karşılan- enstitüsüne gidecek ve sökülme kanı mülkiye ve askoriye, 1zroı 
dı. Polis müfrezesi tarafından sine başlanacaktır. Bir hafta tediye ve t;caret v~ sanayi ~· 
selamlandı. Vilayeti, fırkayı, be sürecek olan bu ameliyeden son yetleri siyasi fırkalar heyeti ııl' 
tediyeyi ziyaret etti. Yeni inşa ra jüri heyeti notları tetkik ede matbuat r.>Ü:n<'sillerı ve J<j\.1 

edilen Gazi heykeli ile yollan rek heyeti umumiyeye verecek- bir nalk kutles> hazır bul,.nı" 
kanalı teftiş etti. Nafiaya tayin tir. Sureti umumiyetle tecrübe Kıtaatı aokeriye terafınd .. n r•""' 
edilen ilk fen memurin Nevzat neticeleri tesbit edilmiş olacak- çit yapılmıştır. . 
Fikri H. iltifatla huzzara tak - tır. ' Merasim tam bir sükun ve jll 

dim ve muvaffakiyet temenni Ankara, 9 ( Telefonla ) - \dahilinde cereyan etmiştir :S~ 
etti. Öğle yemeğini belediyede kursu müddeti daha 10 gün tem Meclis Rei&i ıCAzrm Pap H• 
yedi, fırka vilayet, kaza heyet- dit edilmiştir. 1 O gün son - şcrefiııe Beledıye tarafınd '. 
!erile temas etti. Recep B. Bur- ra kursun imtihanı yapılacak - cağı bahçesinde 200 kişilik bır 
sa-Balıkesir yolu üzerindeki Ulu tır. Vekaletten imtihana mü - fet verilecektir 
abat k~prüsünü daha sağlam bir meyyiz gönderilecektir. MANİSA, 8 A.A. - Bugu: 
şekle ifrağı için tahsisat verilece -- ~ • 1111 • ' halk Manieanın Yunan •!g 

ğini söyledi ve bu akşam Suau- lzmİrİn kurtuluşu kurtutus yıtdönümünü revk•
1
' 

ğurluk tarikile Balıke~ire, Mani zahuratİa tes'it etmiştir. Ahal.ı~d' 
kıtaat ve mektepler alay hal• 

sa, Alaşehire azimet etti. (Başı ı inci sayfada) 'lf 
Zı.raat enstı"tu·· süne heda abidesini ziyaret etıni~ reze mcrHimde bulundu. C. H. F. ile ıt~ rin caddelerini dolaşmıştır ..,, • kl S. C. F. namına abideye birer çelenk ıev-

gırece er konuldu. Müftü Ef: nin duasından dairesi önünde kurtuluşu . ıil' 
Ankara, 9 ( Telefonla ) - •onra belediyeden Mustafa Adil B. ile kurtarıcı Büyük Gaziye mıtl· 

Gelecek sene açılacak olan zi- halktan Bina! H. Süvari müfrezesi ranlannı ifade eyliyen nuıukl• 
raat enstitüsüne gı" rmek üzere kumandanı Gazi Hz. ile İsmet paşa- edilmiştir. Kıtaatı askeriye g 

nın İzmirin kurtardıklarından bahi~ 
müracaat eden ve bir sene müd- b" 1 k ·· ı d"l bı"nlerce ırer nu u soy e ı er ve 
detle Gazi orman çiftliğinde sta halk tarafından şiddetle alkışlandı
ja davet edilecek efendiler ken- tar. 
dilerinden alınması lazım gelen Müteakiben süvari mtifrezesi İı
taahtitname ve saire evrakın aci mire girişini temsilen Kokaryalıy .. 
len gönderilmesi hususu vekalet kadar dört nala gitti. ıeçerken hiıkiı 

met konağına, kışlaya bayrak çekildi. 
c;e tebliğ edilmiştir. düdükler öttü. Saat 3 te bayramrn 

Çekirge mücadeleci- tesidi başladı. Mi51i görülmemis bir 
bayram yapıldı. Şehir çok kalabalık· 

lerİnİn taltifi tır. Bir pencere 25 liraya kiralandı. 
Köylerden akın akın halk geldi. Bun 
lar iki gün evvelki nümayişleri yapan 
!ara hiç benzemiyor. Halk fırkasmın 
ihtifal heyeti merasimde çok mu.a
fak oldu. Bu akşam belediyede 200 

Ankara, 9 ( Telefonla ) -
Çekirge mücadelesi faaliyetin -
de fevkalade hizmetleri görülen 
efendilere iki maaş ikramiye ve 
rilmeııi ve çalışmıyanlann da 
tecziyeleri takarrür etmiştir. İk 
ramiye alacak efendilerin ikrami 
yelerinin verihnesi Heyeti veki 
lece kabul edilmiştir. 

Ziraatçı gençlerin 

meslek . tahsilleri 

kişilik bir ziyafet verildi. 
lzmirde 9 eylul 

mi yapmıştır. . ii~ 
Fethi Bey kaldığı oteıın 

halka bir nutuk irat ederek ı,,ı 
nm program ve gayelerirdeı1 

miştir. 

Petrolb~lundtl 
·-(Ba~ı birinci s~~;ıl' 

avdet ettik. Bu mıntak~l•_r ı ıııı<' 
rol istihsaline en clverışh ,.ı.ı ' 
cenup , "liıyctlerimiı. olduSd• al 
dık. Mardin ve Siirt civarın o 
ça zengin petı·ol memba!. ',ııı 
muhtemeldir. Tahmin eıtıC~ ıi~ 
re, bu mmtakala'da mernl•~ 
yacatının birkaç miıli pe ... ~ 
edilebilir. iyi bir tuadii~ .0;#. ı 
zengin mmtakalaı· vcıaıtı Ş"' ). ~ 
en yakın .:ılan m111takııdır: 
yetlerindeki vaziyet monf•J.c , 

• .__ 1ut~ dır. Burada bır mınta"" n ırol 

boy ölçüşebilecek bir kabiliyettedir. Cemiyeti meclisinin içtiınaında .M. 
nnı doğrudan doğruya şahsı a- O devrin garip olduğu kadar Binaenaleyh menfaatiniz mutlaka Henderson geçenlerde Filistinde çı· Ankara, 9 ( Telefonla ) -
leyhinde bir hareket te1akki e- ibrete şayan meselelerinden bi- bir Ford almanızı amirdir. Çünkü an kan karıaşalıklar hakkında meıHa ta İktıaat vek!leti zıraatin muhte
der, Avrııpadaki serbest fikir- ri Midilli vak'asıdır. Bir sabah cak bu arabadır ki arzu ve ihtiyaçla- rafı~d~n ittih~z. edilen. kar~rı. kabul lif şubelerinde ihtisas kesbet -
!erin hu vasıtalarla memleketi Midilli mutasarrıfı Reşit Paşa- nruza idareli ve mükemmel bir ••- etmıştır. _M..:h~ tasvıp e~ğı bu kıl mek üzere bu aene 2~ ziraatçıyı 

. ·"' b b . rette hizmet edebilir. rar suretınde İngiltere hUkumeti man ' 

İzmir, 9 (Milliyet) - 9 eylUI 
ihtifali misli görülmemiş mü -
kemmelliyette yapılmıştır. Cüm 
huriyet Halk Fırkasının tertip 
eylediği ihtifale bütün mülhakat 
iştirak etmiş, mübalağasız ( 100) 
bin kişi çowun tezahüratlar ya 
paralı: "yaşaıım Gazi,, " ya~sm 
Halk Fırka111,, diye bağırmışlar 
dır. Reımi geçit saat üçte ba§la 
dı, çok güzel mutantandı, istir
dat timsalleri izciler kız mektep 
leri, İ:ıınir tlmı11li istirdattaki 
kağınh cephane kollan timsali, 
erkek mekrepleri, 9 eylfıl timsa 
li köy grupları ;afer timsali, as 
ker, jandarma, polis topçu, sıra 

mak üzre hemen hcınen P ı~I''.) 
tur emarele..r vaı·dır. fak•1 I•~ 1/ 
petrol yoktur. Her emare 0 pP 1 
ikbıadi petrol bulunnı J ~ti 1 
altmela eğer Sondaj yap ~ 

1 
eJ' 

nup vilayetlerinde yapıtına• 
vafıktır." !{ol 

Cavat Bey Amerikacla . ~;J/ 
Darülfünununda tah,il ctl11ı~,.,il""~ 

mı?""e revaç ulmamasına calı- nın enı telgraf makinesi başı- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!I!! dalar komisyonunun raporunda itti- baytardan 10, o~an~n 3~ ve 
şırdr. na çağırdığını haber verdiler. ve keyfiyeti Babıaliye bildir- hazına lüzum ıö•terilen tedbirleri al 1 de §Ubelerden miinasıp mık -

'~ti') 'V!olla aleyhine Yerilen Gittim. Reşit Paşa bir Fransız miş olduğunu söyliyerek bu va- mağa davet edilmiştir. Bundan bat- tarda mwek efendilerini Avru 
j;.ırna de~ha' tesirini gösterdi: filosunun Midilli önüne geldiği- ziyet karşısında nasıl bir hattı ka meclis Y~':udilerden maada un- pa ve Amerikaya gönderecek -
CerkFs Mehm"t ve Tatar Şaki~, n ve amralm karaya çıkardığı hareket takip edeceğini istizan surların dadını vı medeni _hakl~r~n tir. Bu efendilerin muamelesi ik 
P:ışal:ır 1\tfo1la Bey·ir yalısında 1 b;r müfreze lı:ıhriye efradile Mi etti. korunmasını lnğUtereden ıstemııtır. l d"l k .. d" B" Meclis iktısadi koıniknin mesaisi rna e 1 me uzere ır. ır ay zar 
taharri~·at İ.:Iö!; 'e '>:·ıaca"<hrı <1;!ii eiitrr[i ~i.;nü i~gal ettiğini 1 (Bitmedi) hakkında·. Cur 'us r d a a . . . . . . 

1. d üh" di•ıerı ymet ı ma en m en te11 
dir. Cavat Bey nıcktcP tf',,lıi 
tiktan so~\ra Amerikanın d9 ~ 
mıntakalarında ve Mekıik0 I< ı<"jıl 
mühenrli•liği yapmış ve ço b•~ ;I, 
kazarunı,tır. Bir müddet~j'0,ı. 
sat vek.8.leti namına Anıı 0 



Numerotaj 
Talik için bir buçuk ay 

daha mühlet verildi 

Sinemacılar 

Don VllAyete müracaHa 
bulundular 

rl rl 
Tevhit ne halde? 

MuamelAtta karışıklık 
mevcut deWl 

ÇA.RS.\\[B \ 

Mfl/4m ~ 
Ö lira 

f<:\"Ll'I. 1930 

Ol • 

Sergide satış 

Ticaret odası bir tetkik 

komisyonu teşkil etti 

intihap işleri 
20 eylule kadar defter-

Afyon 

.ı 

""""-

Ticaret odası raporu 

tahdit aleyhindedir 

Numerotaj işine tekrar 

başlanmıştır 

Tahsin Beyin mektubun

dan kim çaldı ? 
Kimlere loca verilece- Nazif Beyin muharri- Sergiye pazar ismi ve-

lerin tetkiki bitecek [ 

Müteakiben cetvellerin 

talikine başlanacak 
İntihap i~leri tetkik devl'6sin 

de olıı.p encümenler defterler li
zerinde çalışmaktadırlar.' Ayin 
yirmisine kadar bütün kazalar 
dahilinde \lef terlerin tetkiki bit
miş ve cedveller asılmaga ba~la 
nmış olacaktır. 

---
Tahdidi kabul edersek 

•• \ol • 

Nt.lmcrotaj ifti yapaıı .müte -. 
ahhidin Atustoıı nihayetınde b~ 
tün işi bitlnnes~ laziın ıt.e~ 
te idi. Fakat yetıştıremcdıJI ~ 
müddetin bir buı:uk ay daha tem 

jini sordular rlmize beyanab Edip Beyin dün muha- rilmesi teklif ediliyor 

Sinemacılardan mürekkep bir Tevhit dolayısile yapılan yeni 1 kemesi oldu İkinci yerli mallar sergi.~de 
t dün vali Muhiddin Beye teşkilitın ba:ıı noksanları he - . . satış yapıhp, yapılmaması gıı -

here ti ~ makamatı resmi 11.üz ikmal edilemediği için bazı Bunda~ ıki sene evvel ~rzu - nün meselesi haline gelmi11tir. 
muraca a f k kimsol:er muamelatın karıamıcol ı rurn mebusu Ha. san Tahsın ~e- Odaya 70-80 ticarethane ser 

zarar gorecegız 
Afyon tacirleri buıün Ticaret oda 

sında bq:yük bir i9tima yapacaklar• 
dır. iu içtlmaa i9tirak etmek için A• 
nac!oludan da batı afyon tacirleri gel 
miştlr 

· · Ya -dit olunmaııını iaternıştır. .. 
· ·nde mute p· lan tetkikat netıcesı .. .. .. 

ahhidin teklifi kanuni goru\muş 
. · · - · ühlet ve ve kendisıne ıetodıgı m . k 

. 1 . . Bunun üzenne ışe tc 
rı mıştır. 

b 1 ~rş olup noksan kalan rar aş an .. ~ .. d b.t. 

yeye loca verdiklerini ve a. at .,. .. ~ Ank d b k ı 
bUlhara bu yüzden kendilenne duğundan bahsetmektedirler . ye ara an ır ~e.t up ge ~ - giden şikayetle serginin satışla 
cfeza tarhcdildiğini ve tarhedine Halbuki böyle bir şey mevzuu ı yor. ~u mektubun ıçıne lOO lıra · rına mani olduğunu ve piyasa
cezanın hafoz suretile tahsil edil bahis olmadığı gibi dün .k~n?isi lık hır banknot koıunuş~ur. Fa da ~ir ak~i tesir ;ı'aptığını i~dia 
d. - · ·· il. erek şikayette bu - le görüşen bir muharrınmıze kat, bu p~ra mektubun ıç~nde.zu etmıslerdır. Oda ıdare heyetı bu 

1 ıgnı s~yr ~e filvaki Deft~dar- Dahiliye vekxleti umuru mahalli hur ~tınıyor. B.unuıı .. t'.ze~'.n_e husust;ı uzun uzadıya düş~n -
l::C°i:1altmdan kendilerine tcbli yei vilayet müdürü umumisi Na Tahsın B. posta ı~ar __ ,tı - mu a-j ~üş, tetkikat yapmış fakat ?ıme 

1 1 · j zı·f B de bıı husu•ta şu b•yanat- racaat ederek mektuhu açrp P tıceye var~mamışt r Oda ıdare at yapılarak oca açı ma51 caız · • - 1 1 
k ıl ~ · · 

gl ı a loca verilmesi bildiri!- ta bulunmuştur. rayı a an arın ~eydana çı ar - i heyeti bir serginin nasıl olması 

Halk Fırkası esas itibarile in 
tihap işlerine taalluk eden işleri 
bitirmiş vaziyettedir. Katibi u
mumi Saffet B. dün de Fırka 
merkezinde meş~·u\ olmuş ve fır 
ka müfettişi Hakkı Şinasi Pa~a 
ile görlişmüştür. Gene dlin fır
kanın vilayet idare heyeti de top 
!anarak bu mevzu etrafında has 
bühalde bulunmuştur. 

Tioaret odaoında yapılaca.k olaı• 
bu içtimada Ka .. unusanide Cenevredı 
toplanacak beynelmilel afyon 
rpürekkebat tnhdidi kongresind! 
Türk tezi olar'k hangi nokrni naza 
ren müdafaa edilmesi liııın gelrligı 
tesbit oJunacaktır . 

Bugünkü içtimada Oda Tic•ret ra
portörü bu hususta bir rnpor verecek 
tir. Aldığımız malümata nazaran bu 
raporda afyon murekkrbatı sanayıı· 
nln tahdidi aleyhinde bulunulmakta 
ve Cenl"'V',. konferansında tahdidi kaJ 
bul etmememiz !atım geldiği, yoksa 
bu tahdidin afyon ziraatinın tahdidi 
gibi meml~kctimiz için fena bir ne~ 
tice verebileceği noktai nazarı üzerin 
de ısrar edilm«-ktt"dtr Cenevre kon 
feransrna bizden bir heyet h~ti'"ak c .. 
deeektir. 

0 ~n .ar d bu hususta ellerinde - Muamelatta keşmekeş yok masını talep edıyor. lazım geldiği hakkında tetkikat 
;

1

\~s: ~ lunmadıiı için kimle tur. Filvaki bazı yerlenl~ henüz Posta idaresi tahkikata ba~lı yapılma3ına karar vermiştiı. 
ykısmın bir buçuk ay ıçın e ı 1 

dilmızsJne ~alışıilllaktadl ır. 
K.ayışdağı su arı 

Kadıköyüne kadar getirileı:, 
Kayış dağ suyu için Mısırlı oı 
lu, Altıyol ağzı ve Ga~~anede 
yapılan üç ~menin bug~n res
ı•ıi küşadi ltrıı. edılecektır. 

ırl ıs e urllmesi c.Jz olduuunu tayin edilmemiş memurlar var- yor. Postadan gelen çantalar, u- Bu tetkikatı yapmak üzere 
re oca ve " · d.l ı k.. ı l un f · d · b ·· 

ki 1 lmadıg- ını takdir e· sa da bunların tayın e ı meme- su en uşat memur arı rnzur . te nk e ilen komısyon ugun 
ve m ere 

0 
· • · · d · jd 1 T h '" ,.. ı Tahsı•1 '\k · · k demediklerini ilave etıni'jl!rdır. sıle ışlerın urması ıcap 1 etme~. Ba ~çı ır. k aab u, u o aıı d ç. ı. ı İıkç_tın:ı3ını1 y pa

1
c
1
a t'f ... h k 

B ·· t <.>zar· dikkate alı Tayini icap eden memur ar n ışı eyın me. tu unu çanta an - ıncı yer ı ma ar sergısı a 
u muracaa n · ı k k. 1 'k d t hh" ·u E k d d · ·· ·· H k 

Gazi köprüsü 

Dünkü bir ak'8m refikimiz 
Gazi köprüsünün ihale eti.ilmek 
üzere olduğunu ve bun~rı ıçın 
Maliye vekili B. in de mutal~sı 
almacatmı haber ~e~kt~ ıse 
ae bu hususta l<;edı~ıne mura -
caat ettiğimiz belediye re! si m~ 
avini Hamit B. şimdilik Gazı 
köprüsünün ihalesi m~va.!:lu ba
nis olmadığını söylemış~r._ 
Vilayetten tekrar ıstızan 

k 1 f t Maliye müfettiıı !erini yapcak ıaş a ımse er araran a aa ut ınemuı . - m a o a tıcaret raportoru a 
~~:ad 1~~y ~re vekalette:ı. sorul- vardır. Her t:ırafta müracaatlar dip Efendidir. Tahkikat netıce l kı Nezihi Bey de Odaya bir ra-
ııtı e ; kC:lettcn :ılınacak ce- kabul ediliyoc İşLr mecrayı ta I sinde Edip Ef. muhakeme altına por vermiştir. Bu raporda ikin 

rn1:!_tur:. eh:reket edilecektir biisindedir. NP. bozukluk ve ne alınır ve mahk:me huıuruna ~ev ci yerli mallar sergisine '"Gala-
va gore ----- de karışıklık vardır. k.cdilir. Dün Edip EL nın İk!n- 'ı tasa ray sergisi,. yerine :·<:Talata· 

Halk Bilgisi 
Adanada bir merkez 

açacaktır 

Dernek mümessillik 

miktarını beşe çıkardı 
Halk bilgisi derneği yeni sene fa. 

aliycti hazırhklartna ba1lam1ştır. 

Türk-Yunan ticareti 
Ticaret Odası tarafından Türk . Eczacılar -····--- cı ~e~ada muhakem~sıne devaı:ı s:ır_ay pazarı,~ demlmesının daha 

Polisle edıldı. İfadelerıne muracaat edı- dogru olacagı yazılmaktadır. Yunan ticaret muahedesinin miızakc
resine baJlanması münasebetile ihra
catımız hakkında teıkikat yapılarat 
bir rapor hazırlanmıştır 

Belodiye namına mübayaa e
dilecek olan ve kamblyoya ta, -
alluk eden bazı itler hak~~ 
vekaletten müsaade iııte~ış? · 
Ayrıca vekaletten bclodıye n>'.a 

. b. tebli"''de bir setıne yapılaıı. ır r> • 
sene zarfında iki bin beş yilz lı 

· taalluk raya kadar lcaml;ıiyoya . . 
eden mesailde müsaadeye .ıhtı -

·ıd· ·ı · sc de yaç olmadıtı bı ın. ıı::ıış ı 
bu miktarm bir sene ıçınde yapı 
lacak bütün işlere mi, yo~sa ay 
rı ayrı işlerin h~r bi~ne m.1_ ~a -
ınil olduğu t'aSnh edi~dıgın -
den hem bu cihet vekaletten so
rulmuş ve hem de evvelce m~?
telif işler hakkında istenen mu
saade tekit edilmiştir. 

Etıbba odasında ekse- İ len şahitler, Edip Ef. yi namus 

h • d w ·1 ki İntihar lu, vazifeşinas bir meınur olarak 
riyeti aız egı tanıdıkların, m~ktub3. gelince 

ff · · t.bb Mu"'ntehirlerden biri Ecı:acıların ki esının e ı a bunun çantadan zarfı y rtık çık-
S. C. F. 

İstanbulda neler yapıyor odasına dahil olmalarile odada derhal öldü tığını ve üzerine mühür vuruldu 
büyük bir ekseriyet ihraz e:tik- 1 _ Sütlücr de Bademlikte posta· ğunu söylediler. S. C. Fırkası İstanbul vilayet 
!eri ve binaenaleyh kendılerın - telgraf muhabere m•muru Seyfettin Muhakeme diğer şahıtlerin ocağı idare heyeti dün akşam 
den de bir heyeti idare azası B.in 13 yaşında kızı Saniye H. terfii celbi için tehir edildi. geç vakit ~üde~ris İ~m~il Hak 
bulunmak üzere halen mevcut sınıf edemediğinden Lizol içmek su- . kı Beyin nyasetınde ıçtıma et· 
heyeti idare yen.iden intihap .e - retile intihara teşebbüs etmi~ ve ted,ı Komünistlerin tahkıkatı miş ve geç vakte kadar devam 
dilmeııi icap ettiği hakkrndakı şa vi altına alınmıştır. .. . 

1 1 
ı • . t' 

1, 2 _ Gala tada Dalmaçya otelinde Komunstlıkle maznun o an ~ ~ tmış ı r. 
Yalar üzerine etibba odasile a a 

1 
k 

oturan Avusturya ,,b~asından olanl rın evrakı Ağırceza mat emcsı famail Hakkı Beyin beyanatı 
kadar butunan bir zatt~n yaptı- 45 yaşlarında M. Donir .. dün eecc ne verildig" i yazılnuştı. Bu ha -

ahk.k ta göre etibba k k İsmail Hakkı B. dün gazete-ğımız t ı a saat 2 t' tabancayı beynıne sr. ara her doğru değildir Komünistle 
odasına kaydolunan ec~acıla - kendini öldürmüstür. i . . . h .. ahk·k· fhasında cilere şu beyanatta bulunmuş -

adedi 160 kici dir. Etib . Esbabı intih>r aııldşılamamıstır. rın ışı enuzt t at .a tur; 
rın • , K d . d b k k bulunmaktadır. 
ba odasında ise umumı aza ara enız e atan a} ı "- Bazı gazetelrde bir ta -
adedi 1 700 dür. Binaenaleyh 1 Rumelifen<r: açıkl~rmd ı;ece lıir İstenografi kursu kı:m neşriyat görülmektedir. Glı 
eczacıların bu. adet .karşıs·nda 

1 

yelkenli._ içinde iki ~alıkçı uyuy.an Adliyede zabit katioterilc ar ya her ?nün~ gelen S. C:· ı:ırka 
ekseriyet değıl ekallıyette kal - bır kayıga çarpmı~ . . >alrkçılar denızc d dr bini11e kg- . sına ginyormus. Halbukı, sız de 
d ki 1 ılır Evvelce odaya dusmuştur. zn P. en 1. ıye mensu · . . . . k. h ~ f k ·b·n 

ı arı .an .aş . . ·ı 1 n· Bunhrd•n biri.,. kenli t.ırafmdQ ı ·ı . t k .. d ıı ı'steno" 1 b•lırsınız ı, er ır a prensı ı 
ded 1 b 1 d" tab p e , reu mesı e arrur e e " - .b. b. d d b. 1 kay ı mış u uan ı, kurtarılarak Kilyos rivar<n-ia Aslan- rafi dersl::riııe bu haftadaı it;- de oldu~u gı_ ı ~z e e .ıfr usu 

ve dişçilerin yekunu 230 dur. · burnuna çıkarılmıştır. baren ba~lanmıştır, Yeni bir me vardır. Tevzı edıl~n teklı vara 
Bunlar eczacılardan fazla oldu- Diğer balıkçının " olduğu hak- tot dahilinde haftada · c ders kalarını doldurup ıade eden ~.er 
...,, ve böyle bir talepte bulun~a kında malümat yoktur. .

1 
kt d. kes fırkaya kaydolunmuş degıl-

ow b. 1 b E k d k k J ven me c ır. l dığı halde eczacıların öy e ır ve un a oymuş ar :. .. kati !eri kursu dir. Teklif varakası vern1ek < e-
talepte bu\uıunae.ı her halde me- A d . Bu tun zabıt d p ınek mutlaka fırkaya airmeyi Rumelihisarınrla bakkal n erya· b r ar "" 

Polis tayı· nleri seleye vakıf olmıyan kim~eler nm evinin ork' tarafındakı kaplama- ıkmale ınec ur. u H . .' . K' tazammun eder mi? 
tarafından dermeyan edilmiş bir ıar arasına yag" l< uir ruvaı parçası Kursu muallıın useyın a- . . 

· k ba• ' kt d. K Her teklif varkası verenı gır Polis birinci şub~ i~!n.~ı .~sem ub~ fikir olamak üzere elakkisi i - konularak ateş verildiği görülmüş ve zım. B. idare ::tme e tr. ur-
rnemuru Şinasi Be>ın uçuncu § d söndüriilmüştür. Kund•k koy~n ora. s. hütün zabıt katipleri, iste - di diye ilan etmek doğru değil-
müdür!üğüne tayini!• münhal ka~an cap e er. nıyor nografiyi öğrenincıye kadar de- dir. Hakiki fırka aza~ olacaklar 
polis birinci şube. ilçüncü kısım d ·~ O t mektep ınuallimleri Havuzda bogw ulmuş vaın edecektir. için tetkikat bittabi tamik edile-
rnemurluğuna m.rk"Z memurların a r a • cek, şüphesiz muvafık görülmi 
Macit B. inha edilmiştir. . .. Aldığımız malumata nazaran Kadı köyünde Kayı~ dağı cad k yenlerin teklifleri kabul edilmi-

Fakat Emniyeti umumiye mıid~r badema orta tedri~at muallimle desinde Hacı Ali Beyin köşkün Bir muvaffa ıyet 
lüg .. ü Macit Beyin bu vazifeye tayı· . f. . . h . . S f. H 

3 
yecektir. ,. 

· . f k "rmcmit ve ikincı şu· rinin kıdem ve ter ı gıbı eı ne de mukıın a ıye an mrn ya __ -
nını muva ı go S d 1 1 . - d d k . . H l d • • k B • 1 t kil-t be liı;üncil kıllm batmemur~ . a u - vi muamele en agustos ayın a şın a enmesı a ıme namın a Amerikan sefinnın ızı eyog u et a ı 
lah Beyi bu kısmı tayin etmı,tır. k yapılacktır. Ve bu kıdem eylı11- ki çocuğu bahçedP. oynarken ha k Aldığımız malumata göre 

Bundan başka son teılrilitta açı - den itibaren başlıyacaktır. Bu vuza düşerek boğulmuştur . b ~Ş buçu saat · 
t k 1 O k"dar merkez memuru . b Ü d d ld Beyoğlu teşkilatına memur edı -
a a an • .lriu. . be u-üncü kısım suretle bütün terfi tarihlen me Vak'aya skü ar mü dei umu- denı"zde ka 1 len zat d~g-ı"ştı·rı'lmı· .. ve onun ye Mahmut B. 1 ncı şu ' · · k · \ k \ ·ı·-· · d k hk.k - ' 

b lu•una tayin edilmıştır. dei ag-us tos olaca ' ış er o ay- mı ıgı vazıyet e ere ta ı at rı·ne ocak ka'tı.bı· umum'ısi Orhan aş memur a d"lilt k k d f. · ·n kızı Matma 
Bu "'retle poliıtek.i t~b<.d u ıs· laştınlacaktT. yapma ta ır. Amerika se ınnı - Mitat Beyin kardeşi Rıdvan B. 
men yapılmış ve bıtmıştır. . Üt" d k zel Ani'ta Grew du:ı Bogazı boy K . 

Yeni tetkilatta açıkta .~alan mer- Sanayi bankası memurları u en yangın Çl mış 1 dan boya yüzmegc teşebbüs et- tayin olunmuştur. astaınonı 
kez memurlarından Kadıkoy kmerkez . M d. B kası me Kadı köyünde güzellik soka- mistir Matmaz-1 Grew sabah sa teşkilatına memur edilen avu .-

Kemal Beyazıt mer ez me· Sanayı ve aa ın an - d k. L. . M ı '" · - . dh 1. k t İzzet Be«den du" n alınan hır memuru . ' kez memu· . . 1 ·pt.dasın- gın asa ın ıgorunzevcesı al'satyed;de Karadenız me aın- a , ınuru Macıt, Sarıyer mer . murlara teşnnıeve ı 1 
• -· •· ·ı ıb· -· ·· 1 k , be b k telgrafta İneboltı ~üstesna ol-

N . B 1 Emniyeti umumıye .. b k d. ·ı eşya ver- tomenı utu ı e e ıse utu eme telden de"i 7 e atıımış ve ::ı uçu ru ecatı ey er . . dan ıtt aren re ı ı c . · .. "d . k 1 · . .. . ~ R · h. k şartı.le o hava de baz• yer-cmrine erilmişlerdir: Emnıyetı umu - . k l t rmıştır ıken utu en sıçrıyan ıv cım "aat yüzdükt•n sonra umelı ı ma ' -
miye m~dürlyeti bunları vi!Ayat m~r- megı ara1r aş aşla~ının üçte yükte bulunan elbiselere sirayet - k d "ııni<tir. Matmazel !erde teşkilat yapıldığı bildiril· 
k · decektir Memur ara, ma 1 ı · d d h 1 ·· L Jra a ar ge • ktedı·r Bolu teşkila"tına ıne -rz memurluklarına tayın c · . . . . . d k edi açılarak e tutuşmuş ar ıse e er a son G b d denizden çıkmıştır me · 
S. d d f ıkisı nıspctın e r d" "! ·· ·· rew ur .1 a .. mur edilen sabık meb'uslardan ı.1emalar a ave ıye. bankaya merbut fabrik.alarıı:ı ma uru muştur. Marmara dcniziı~e kadar yuze- Nuh zade Mehmet Vasfi B Bo 

S nema ve tiyatrolara davetiye ıle mulatmı almalar temın edı!e - Emirgandaki tecavüz mem~ine tebep. ılk defa ola~~~- luya muvasalat ettiğineldair ha 
gireıılerin vergileri meselesi hakkın· .k . böyle ı•zıın bir yüzme teşebbusu k B .. h 

d ı ce tır. E · • d ··ık· ··f · · M her gelmiştir. Do tor ur anet da Maliye Vekaletinden Defter ar .1• 1 . b'"tün memurları üç mırgan a mu ıye mu ettış nü yapmış otmasdır. atmazel 
ğın istizahına henüz ~evap gelmemış· Devöd. etın ku e bono muamele !erinden Alaeddin Beyin evine Grc sudan nktığı zaman çok tin B. namında bir zat teşkilat 
ılır Yalnız alınan malumata godrde, M":- a;ı'~~ 'k~me v r arkadaşını ke- evelki gece tabancalı üç şah s oruwlm s d°cg-ildi. Matmazel yapmak üzere Autalyaya gitmiş 
ııe Vekal•ti kanunun buma esını sı ıçın ı ı memu t ·· t · Al' dd. B Y u. f 

•adilen bu .... ne meclise yeni bir ka· fil östermek şartile bankanın ı ecav~•z ~ ı:ruş ve ~e ın . e - Ani'ta Grcw yirmi bir yaş nda ır. 
nun 1§ h t krf edecektir . ~ 11 · rından kredi i- yın aılesını tabanca ıle tchdıt e- d K d' · · bu ilk muvaffa- Nuri ve Tahsin Beyler bugün yı a" e ı . f yerlı ına an paza . . . d k 11 . • d·kı . ır. en ısını . . 

Bu reaım meseleaınden dolayı De 1 k suretıle ıstıfade ere e enne geçır ı en eşya- k r bbüsiınden tebnk e- şehrimize gelceklerdir. 
terdarlık Melek sinemasın.• bin lira· le eş_ya a mad. lan alrak firar etmişlerdir. Zabı ıyet ı te~ek defa bu··tün Bog'azı 
d d b lecekler ır der gelece S. C. Fırkası yaptırdığı fır-an fazla ceza tarhetmiftır. e e ı f b .. k !arı muhte- ta memurları bu tecavüzü E - .. ' _ ffak olmasını te-

N k 'ld - • . - d'ld" Bankanın ~ n . a . ilecek mirganda hammalhk ve amelc-1 yuzmege ~uva ka mühürlerini teşkilatı bulu -
a ı en sarfınazar e 1 ı lif eşyayı beytı.~~ ıle gıy _ lik eden Necip v: arkadaşları ta menni edenz. _ nan kazalara göndermiştir. 
T .. · · · · · · ıs. · ı ettıgınden memur . . ·-· --apu mu.dırıyetı umumıyesmın . eşyayı ıma .. . b. k rafından ıka edıldıgı anlaşılmış l · f d Eyip tetkilatı 

tdnbulda bır muavinlik ve kal~mı lar ihtiyaçlarının muhım ır ıs ve bunlardan Necip derdest e - Şoför er cemıye ın e 
vardır. Bu m'k•mın bütün devam ve · edecektır. . . . İ . .

1 
S. C. Fırkası Eyip tcşkilatr-

doksyalarile birlikte An karaya nakli rnını temın l . dılmahıştır .. kedı .a
1 
rkakdaşd•. da zabıta Şoförler ve bı umum otomo - na meur edildiği yazılan Şaban 

te .a. rrür etmi•ti.. Maan"f tayı·n en ca t arrı ı me te ır. bilciler cemiyeti idare heyeti in k k 
, Beyden aldıgımıı: me tupta en 

. I a~at bu n•kıl keyfiyeti için 35000 tihabtına dün baş~ann:1'~tır. disinin yeni fırkaya kat'iyyen 
hra lazım o!duğundan şimdilik bun· ı bul rrkrk lis•si fizik mualli· Altı milyoner geldi h t 
dın sarfınazar edilmiştir . . s~an Be in muallimliğe naklın · .. . Dün Beyoğ~u c~ e ~nın fO - girmediğini, buna irnkilnı ihti -

mı Hıkmet. h1ı·ı eden 50 lira ücret·! Dun lımanımıza Fransız ban- förleri otomobılle~le hır al~ ha mal olmadığını ve daima C. H. 
Avrupaya gidecek talebe ~en do~ayı ı':n~dür muavinliğine İ•· J dralı ve Frans .z milyonerlerin - !inde adeta ~ezalıuratla c~rı:ııyet Fırkasında kalacağını bildirmek 

h pan1•
1

1~on · müdür muavini Behçet den altısını hamil bir yat gelmiş merkezine gıderek reylennı ver tedı·r. 
Maarif vekaleti tarafından Av 

rupaya gönderilecek lise me -
zunlarının imtihanlar.na 18 ey 
·illdc başlanacaktır. 

Teicbe efendiler bu ayın so -
nunda hareket edeceklerdir. 

Emlaki milliye - müdürü 

Emlaki mıllive müdürü Rüş
t..i Bey dun D::fterdar Şefik Be
yi ziyaret etmiş ve iadesi lazım 
gelen bazı emva'i metrüke hak-
1'1nria g-örüşmüs+ür. 

tanbu ıs<Sı r i doktor · . 
Bey . Pertevniyal erkrk ıs7sd kt 1 tır. Seyyahlar limanımızda bır mişlerdir. ' k k rsesı o or u 
!uğuna Kabataş er e T ı t B. tayin kaç gün kalacaklar, bu müddet Bugünde İstanbul tarafındaki Darülfünuna kayit başladı 
ğundan açıkta kalan urgu zarfında şehri gezeceklerdir . şoförlerin reyleri toplanarak in-
edilmi~lerdir._ •. _ Milyonerler arasında eski sela- tihabat ikmal edilecektir. 

M ilim kursları nik bankası direktörü Karaso 
ua Ef. de bulunmaktadır 

Muallim olmak i!:in kursa mü 
davim orta mektep mezunları, Müddeiumumi Vilayette 
imtihanda muvafakolduklan tak 
dirde muallim muavini ünva?ı 
m aicaklardır. B11 !tabi! muallım 
lcr ı 7 inci derccedc:ı yuk:ırı çıka 
nuy~c~i:!.:ı-"' ıı". 

İstanbul müddei umumisi Ke 
nan B. dün viliiyete ge!erelr vali 
Mtııhiddin B. i ziyaretle bir müd 
d,·~ :-'.Örü~müştür. 

Asım Beyin seyahati 
Müskirat umumi müdürü A -

sım Bey, yeni yap:lacak ~arap 
kavı ile şarap imalatını tetkik 
etmek üzere bugünkü Band r . 
ma vapurile Tekirdağıııa gide -
cektir 

DarülfiinJn kaydü kabulu 
başlamıştır. Bu sene tıp fakülte 
sine fazla talebe alınacaktır. Ylal 
ruz t:p talebe yurduna leyli ve 
mcccanı 80 talebe alınacaktır. 
Askeri ve sivil talebe buna da -
hil değildir. 

Bu S4n~ tıp fakültesi çok rağ 
lıct ~~~m~kt~dir. 

Bu s•ne yapılacak işler meyanUt· 
da çok mühim olanları vardır. Bu 
cümleden olarak Adanada bir dernek 
merkezi ttsis olunacaktır. 

Bu raporda ihracat eşya)arımrzın 
ne surrtle himaye edilebilecegi de 
zlkredllrçektediı. 

Tiftik komisyonu 
Adana drrnrk muhabirliğine, Ada· 

na mutııllim mektebi edebiyat rvual· 
limi Arif Nihat B. tensip edilmiıtir. 
Adanadaki bu mümessillik, tedricen 
Cenubi Anadolu vilayetlerindeki ~
kil.iti kendisine raptedecektir. 

Y~ni mümessillıkle beıaber. İstan 
bul Kayseri, Erzurum, İzmir olmak 
üzre mümcssilliklf"rin adedi beşe çık 
mıştır. 

Bu sene, ihdasına teşebbüs edilen 
mümessillikler, Trabzon, Mara,, An
talya, Elliziz, Niğde, Bolu, Afyon, 
Eskişehir, Çanakkale. Balıkesir, 1z
mittc bulunacaktır. 

Dernek, bu sene. şimdiye kadar 
1stanhulda gelip geçen ııan·atleri tet 
kik edeceği gibi, çok kıymetli bazı e
serler d~ ne§redecektir. 

Bu •s•rl.r arasında. Anadoluda 
toplanacak etnografya malzcmcıinin 
usQl dairesinde toplanması için ilim 
cncUmcnince tilnziın rdiJecck rehbrr, 
Mehmet Şakir B. in Cenup muhitine 
ait halk itikatları, Ahmet Şükrü B.in 
Dadaloğlu divanı. Sadettin Nüzhet 
B. in Kcrem'i, Hurşit Sait ve Enver 
Sadık B. lı"'rin Gaziayıntap türküleri, 
Ali Rın B. in Torosta Türk aşiretle
ri. Hammami zod• Ihsan B. in Trab· 

Dün Tioaret odası yapagı ihtisaı 
komiş,yonu bir içtima yapmış ve tif. 
tiklerimlr:in tağşişine mani olacak se
bepleri araştırmağa başlamıştır. 

Kambiyo fiati 
Dün bors•da tngiliz lirası J 030 ku• 

ruşta açılmış ve bir aralık 10.lO kuruş 
on paraya kadar yükseJdikten sonr.t 
1030 kurutta kapanmıştır 

Altın 919. T.in t 9.02 kuruştan 
muamele görmüştür . 

Kambiyo l 1or,ça.-;1 
IJtcrlln 10..Jd -ı. \ .\ "·' ·" 
o~ııor 0,4.' - .l 1 1 ~t!itt{ J ı.s.~o 

Frank !l O't,Ol \1ırl... 1 '*J.:t."i 

Liret ., ,il:! l.tı ~· ,41 

Dr.ıhmi 3o ,4'1 Dinar lh .GS 
Fraalı;: .! 4 \ , ;"~ 1\. >ron ı . •ı: _....._, 

Hari·ciye n1Üsteşarı 
Bir müddettenlıeri şchrimızde 

bulunan Hariciye mj~te~arı Nu 
man Bey dün Ankarya gitmis 
tir. 

zon masalları, B~ki B. in Aşık Vasfi !!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'! 

divanı, H•llt B. in mutasarrıf halk Kongrede edehiyat proı;.raml•'• 
sairleri ve Anadolu halk şairlerine ait mevzuubahs olurkrn dcrnc.;c: azasın 
notlar v• dikkatler. Talat B. in Kas· dan Mustafa Nihat B. in teklifi u> 
tamoni oyunları ve oyun havaları gi· rine, muallim mektepleri edebiyat 
bi bazı kitaplar vardır. derslerinde ffplk bilgisinin r.1ahiyct 

Geçenlerde Ankarıda toplanan ve usulünün dl".' gOsteriJmesi karar-
edebiyat mualliml«-rİ kongresinde, Iaıtırılmıştır. Dernegin eskiJcr her• 
dernek lrhin• kaydedilecek muvaf. müdafaa ettiği bir noktai ııa,arı, ka· 
Cakıyetli bir kArPr ittihaz olunmuş~ bul edilmesi dernegi çok --ıüteh11~1 
tur: r.tmittir. 

1 Spor 1 

(P. U. C.) atletleri 
Şehrimize gelecek olan F raıısız 

atletler kimlerdir? 
Dün Viner Spor klüp ve 3 Kerl 1000 m•tre. Bu m~s:ıfccıin c iyi ada

takımlarının şehrimizde ayni saha ve mı: 
günlerde Fenerbalıçe ve Galatasaray Colomies (Ko:onü) - 1000 metre:. 
klüplerile karşılaşacaklarını haber ve- Flouret (Flure) - 110 metre, yuk· 
rirkcn, ba maçların Galatasaray haf· sek ve uzun tlama:, gulle cırıt ve 
tası programına dahil oldugunu ya~· disk atma. Biıtun IJu müsab.ıkalann 
mıştık. Galatasaray ha[ta"i1nn1, şehrı· en iyi adamı. 
mize gelecek (P.U.C.) klıibüne men· Frette (Frcttc) - Yuk>rıdakı 
supFransır: atletlcrile atlctl~rim~~ ara müs.;.ıh1kaların hepsi. 
aınd• icrası mukarrer atletık musaba Lconetti - Yüksek atlama. 
kalarla ba9lıyacağını da daha evvel 
kaydetmi•tik. Leclerc (Lök!cr) - Gullc, disk 

,. ve cirit atma. Fransız atletlerinden yeni bir ha-
ber gelmemiş olmağla beraber bu at
letler hakkında mevıuk bir memba
dan aldıtımız malumatı dercediyo· 
ru.r:: 

Şehrimize ıelecek olan atletler 
(Paria· Universitc-Club) menıupld· 
rından on dört ki~idirlcr. Bunların a
rasında mühim ve hatta Fransa na· 
mma beynelmilel müsabakalara gir
miş gençler vardır. 

Bu atl•tlord•n Theard 19!8 Danı! 
lünun olimpiyat ·ampiyonu, Bouqet 
1928-1930 senel•rind• Darülfünun
lular ar,.ınd~ beynelmilel. Ras 19JC 
Fransa-Belçika müsabakasında bey· 
nclmilel; Krotoff 1928 olimpiyadın· 
da dömi finafat: Yackson Darülfu
nunlular arasında 930 dünya şampİy<> 
nu ve gene 930 J1'"ransa Belcika, 
Fransa . Japonya müsa•ıakalarmda 
beynelmilel: Flouret 1928 olimpiya· 

Bu on dört atletin isimlerile her dında ve 930 Fransa . Japonya müııa 
birinin iıtirak edecekleri muhtelif mü bakalannda beynelmilel; Fıettet 930 
aabakaları veriyoruz: Fransa - Belçika mü ... bakalarında 

Theard (Tear) 100 ve 200 metre. beynelmilel sıfatlarını haizdirler. 
Bu atlet 100 metrenin en iyi adamı· FloUr'f"tnin urun atlamadan en 1.yi 
dır. Bouquet (Buke) - 100 metre. derecesi 7 m•trc 08 dir . 
Raa (Ra) - 100 metre, t 10 metre, Memnuniyetle haber aldıgıınıza 
uzun atlama Vogel - 100 ve 200 göre Galatasaray klübü Fransız atlet 
metre. Krotoff - 200 ve 400 metre. lerle yapılacak müsabakalar için kc-· 
Bu atltt 200 metrenin en iyi adamı· di atlctl,rindcn maada şehrimizin en 
dır. iyi atletlerini davet etmiş v bunların 

Yackson (Yakson) 400 ve 200 bu müsabakalara iştirak! rıne mi.ısa• 
metre. 400 metrenm en ıyı adamıd~r, ade cdilmesinı me'lsup J..lukları 
Marcel (Marsel) - 400 metre. Reıl· klliplerden rica ctmişur. 
les (Reyi) - 400 mctıe. Van Lce - s. G. 
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Fikir, '.M.lz; lı,: Edebiyat, Sa•ı'Et.t 

.ı-ı.srın umdesi "Milliyet" tir 

IO EYLÜL 1930 
lDAREHANE - Ankara caddeıi 

No: 100 Tel .. raf adresi: Milliyet, ı .. 
tanbuL 

Telefon nuınarah: 
1.tanltul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLEJltl 
G Türkiye için Hariç için 
3 aylıfı 400 kurut 8011 Jı:unJı 

6 750 ,, 14CHI " .. 
12 1400 .. 2700 .. .. 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ••çen nuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matNaya alt itler i~in 
müdüriyete müracaat edilir. 

Gaıetemİ7. ilanlıırın mea'ullyetinl 
kaltul etne:a. 

Bugünkü hava 
rltin hıuret en çok 27 en • 

14 c!erece idi. Buı~n bıvı açık 

olarak ru,glr fimıl eıecekıir. 

Bey mi olduk ?I 
Beyoğlurıdan İstanbula tram

vayla geliyorduk. İetasiyonlar -
<lan birinde bir kokana inecek -
miş. Tramvay da orada aksi gi
bi durmadı. Artık Madamın öl 
kesine yapan yc:*tu, açtı aizını, 
vatmana bir demedilini koyma
dı. Lakin vatmq da alt ta kalır 
takımdan değildi. Blribirlcrlni 
bir güzel kalayladılar. Neyse 
Madamı ilk istasiyonda ırıkar -
dık. İkinci istasiyoruı. ya!paşır -
iten çapkın bir Madam daha in
mek istedi ve vatmana: 

- Vatman Bey bu istasiyon
da durur musunuz? dedi. Vat -
man ela &0rdu: 

- Ber mi olduk? 
- Ely kuzum. Bunun buraııı 

Beyoğlu sana gelinceye kadar 
neler Beyo!du .. dedi ve atladı .. 

Tahdit! 
Viliyet bir karar vermiş .. Ka 

2aların tahdidine dair. 

Bu karan alk:slamamak kabil 
değildir: Kazalar son günlerde 
cidden arttı!. 

Dünya gözeli 

7 -·wtllfff._._ ... 1 .. -----------

J"tanb 1 beledi eı'] • • • • • • •• • •• • •• • •••• •••• • U Y l .- ·- Bu akşam 

ilAnları . . ELB!MR! SiNEM!ıl 
Bilmecemiz 

Polis tahkikat icra ediyor!. .. 
-Franeı.:cadan-

Darülfünundan çıktıktanberi sanki 1 dul kadındır. laterseniz ıidip kendi· 
lıiltün dünyadan alakaoını kesmiş, ıinden rıca ed,lım. 

kendini ldtaplara haııretmifti. Sene- Otel•i önde müıteriıi arkada ııit- 1 

lerdonberi işte böyle bir llayat ıilrü- tiler, bitiılk odanın kapıaıru vurdıı-
yordu. Jar. 

Fakat onun büyük bir Alim oldu- İçeriden verılen müıaade üzenPc 
tunu kimac larketmiyordu. Çünkü girdikleri Hman sim aiyah bir elbise 
herkcaten uaak bir loayat •lirdlilü ve içinde yaşlıca bir kadın ne iıtedikleri. 
vakit vakit Parise ef;lenmejte değil, ni sorar gibi bir vaziyet alarak bek
kütilphancye gelen bu aJim igin bü- liyordu. 
tlln tllinya kitaplarının içinde demek
ti. Kendisi pek yaılı değildi. 

Bir ııün ıı•ne Pariıe &eldi. Büyük 
kütüphaneye kapa1'dı .. 

Bir eıki eıeri kopya etmek lizım 
gtl\li. :Sunun için bir iki hafta çalıt

ma .. llzım &"e!iyordu. Paristen uzak 
olan evine gidip gelmekten•• Jeltir
de bir otelde kalmagı tercih etti. 

Orta, fakat temiz, sakin bir otel 
buldu, bir odaya yerletti. Sabahları 

erken kallııp lrtltliphaneye gidiyor. 

Otelci özür diledi. M üşteriainin 
tetkikat ıle mesgul bir alim olch:iıu 

i~in sakin bir kafa ile çalışmak, din
lenmek iatedilini. ıramofon ıürilltü· 
sündcn buna in1kan kalmadığını 5i;y

ledi. 
Kadın İnı:ilizdi. Yakında ölen ko

caoının ismini •öyledi. Bu İngilterede 
maruf bir adamdı. 

Fakat •ikayete gelen Franaız f.lımi 
kcndiıini tanımadığını söyleyince dul 
İngiliz kadını Luna hayret etti: 

alltamları ıeç vakit klitüphanedel\ - Siz benim .evcimin isminı duy
ıııbp otele 'eliyordu. Bu 1Mıyat iyi madıruz mı?. 

dcnm ediyordu. Jlakat bir akfam 0 • - Hayır, itiıal ve teessüf ederim 
tele dönd!lili •aman bitifik odada ki ı.ıen zevcinırin lımini duymadım. 
bir gramofon ıürültilıü oldui;unu işi Fels•ıe t ·h ·1 · uld . ., ... ve arı ı e mı me§g u ... 
tlnce canı ıtlaldı. 

- Felıefe ve tarih mil.. Hayır, 
Kaç ı:ecedir burada devam eden 1 cramofon plakları doldurur, sesinin 

oalrin hayatına artık veda mı edecek- ıu··zell " · · · ı t ·11 A ·k d • . ıgı ı c n'ı ere ve ınerı z a 
tlP. · Otelcıyı çajırdı: çok şöhret kazanmış bir adam 1... De 

- Rica ederim, dedi, yapılan yan
lıtlı(t düzeltiniz 1 •• Ben bitişik odalar 
da ııürtiltü olmasın diye ıizt rica et
miştim. 

_.Gürültü mü? .. 

mek işitmediııiz ! .. 

F ransıı; iı.iimi nr diyeceğini 
dı. 

Kadın devam etti: 

şaşır-

- Ben zevcimin plaklarını çalarak - Evet .. Gramofon çalıyorlar. Fa-
kat hayret ecklecek §ey!. . Bu odaya onun hat,rasına hörmetimi gösteri yo-

l · · h 1 b" rum. Bu tarzda matem tutmak galiba 

bllmıceınlzln h11/lıdllmlş 

''"" ı ıı a 4 ~ 6 7 s 'ıo ıı 

611gilnltll bilmecemiz 

lstanbul elediyestnden: Mü
bayaaıuna lüuııı görülen 80, 
58:! kilo gaz kapalı zarfla mü

nakaı;a ;a konmu,tur. Taliplerin 
fartname almak için her gün 
Levazım ı:.iidürlillüııe ıuörsıca

atları. Tekllf mektuplarını da 

ihale günü olan 2 T°'rinlevvel 
perşembe K"iınü saat on be•c 
kadar ruzkl'lr müdürlüğe ;-er
meleri. 

"' "' . 
Iıtanbul Bclediyeıindcn: Yusuf 

Pa~ada Şerment Çavuş mahul
le~inde Topkapt caddesinde 124-

126 numaralı hanenin S oda 
1 avlu Ye matbahtan ibaret olan 
kıslflı pazarlıkla kiraya verile

cektir. Taliplerin 17 eylül 9.'10 
pazar ıı;unll kvaztnı mıidiirlii· 

~üne ırdmderi. 

* * * 
Fatih kaymakamlıjtından: 4.}6 

lira 39 kuru~ ke~illi Yeni kaptda 
Alhoyacılar soka~ında adi kal· 
dırıın in~a" kapalı zarf ile mü· 
nakasaı a komılmu~tur. .\Hina-

Soldan aağa ve yukardan atatı: kasa 30 eylül Q:JO salı giinii 
1 - Bir semt ismi (5). Bir nevi ;;aat ı.ı te yapılacaktır. Taliple-

içki ( 5). rin .ı:arflarıııı ınııa)•yen vakte 
2 - Bir va11tai nakliye (J). Za-

man (2). Nida (Z). kadar encumene tevdi et111eleri 
3 - Nota (2). Köpek (2). MU!- ilan olunur. 

kün sahibi (5). ---~---------
4 - :•;,adet eden (4). Adet (4). 
5 - Lezzet ( 3). ördelin babası 

(3). Şahsı muhterem (3). 
7 - Akşam (3). Altın (3). Tuzlu 

bir madde (3). 
8 - Zamanlar (4). Latife (4). 
9 - Trabzonlu (3). Yaşa (2). İ· 

damet (?). 
10 - Yunanistanın merkezi (5). 

(5). Akideler (5). 
11 - Sigara mahfazası ( 5). Şe

kerli çörek ( 5). 

R••lt Rlza ve •rkad••ları 
Bu ak,.m Befiktaş Park 

tiyatrosunda, yarın aktam Oı
lı:lldar Halede gumıırtesl Bllyllı:· 
derede BU!bill bahçesinde Tat 
parçası ve Tayyare 

Şehzade başı Ferah sinema
da ı ı eylül per,embı akfamı 

mevıl'!lln ilk büyük Oalari 
varyeteler sınama tiyatro. 

I' en ıım sıya matem cıvap ı ır . 
sıze tuhaf gelıyor ... Maamalih müş- ...... H -- Karakö) 'de Bor~a anı kapı~ında 

ri Loean kahramanı İsmet Pa- ı terih olunuz . İki ı;un sonra buradan • , i 
şa hazretlerinin Sivasta yeni gideceğim. Doğru Amerikaya!. · ı-- M, G AZJ GİŞESJ ..... 
hattın reM?li ·k~dı mimasebe Yok mutlaka gramofon çalmamak-! 
.1 . . •. k lıg•mı istcn•niz bm burada kalmam, llırincı keşıdcde bilet alımıun mti~terilerlnt naçiz bir bir.met Umidlle 

tı e ırat ettıgı nutu tur. hemen şımdi başka bir otele naklede 1 + bu~uıı ve yarınki perşombe gıinU ~aat bir buçup;a kadar bir buçuk ı 
Şimendöfer siyaseti hakkın- rim. . • lira ıle dev•nılı bilot ""''"' başllmıftır. 

da rivayetlere iatinat eden mü- Otelci bir müşteri kaybedeceğim ............... O •••••••••• 
talealarm topuna cevap teşkil düşündü. Öbür mü~terisinin yüziine 
eden bu nutukta demir yolla- baktı. ı· 
rınm menlleıketin mü<lafaası Fransız alimi: 
noktai nazanndan ne kadar c- - Peki, <ledi, siz bu tarzda mate
J:ıemmiyetli olduğu parlak su-• nıinize devam edini7 .. 

... \l~A~TAŞINDA <11111 

TERAKKi LİSESİ ŞiŞLl 

rette isba edilmiştir. Memlekc- · Çıktı. O gece rahat etmek kabil ol-

yeni t<m~illcrlne 

BiR KADIN YALANI 
En bfiyük FraHızca 5'.ızlü filmi ile 
başlıyor. 

Hıyeti wnsiliyoıi başında: 

LOUIST LAGRACllCE, l'AL:ı. C.~· 
P~LLANI , e llOl "COT urdır. 

lllveıen: En möhlm F(); Jl R. Al· 
halihazır dıinvı şu ını; tjnemaJ• 

' :\1.ICKEY\ IOL'SE ) canlı ve sc;li 
•••• •••• Paramunt fllmidir .. ............. 

\"arın ıkşanı 

\o!ELEK SIN~:MASl'.'ll>A 
Büyük lspınyol mu;ıanniyf'I 

LUPE VELEZ 
GARRI KOPr:R ile beraber 

KURT ŞARKiSi 

•••li \e >•rkıh filminde 
liAvctcn: DEFNE ARARKE'.'il 
ınümc<Sillcsi MARGERIT \10 
REi\O ve G.ılno dö Pari de 
şövalyeyi iıtlhlaf eden SAl'IT J 
GRANIER ıarıfınıhn temsıi edıl To ı ımamcn fransızca scizlıi bir 
kısımlık TER. l'if. Dl:NYA nım kahkahalı komik , .• FOKS il il· 

NAL bıli hazır sesli dllR ·a ~uunıı. O•••••OO<f- Paramunt Filınidlr. •)) 0:4~ 

- ... Barik, hayat, kaza ve otomobil sigortıılarıııw ~
Galııada Cn,on hanında klln ONYON SIGORTASINA 

Yaptınmz. 

Türklyede bllii fasıla icrayı muamele etmekte otan 

.ÜNYON 
kumpanyasına hir kere uğramadan ~i~c.rta vaptırma\\;111 ... 

2J 7 elefon: Beyodlu - 2002 4iı- -=ııiiiiı!~ 

- ... At yarışları 
1 Veli Ef. dide ( 12 ) Eylül cunıa 

Son hafta, Sipııhi Ocagının iştirnkik 

Trenler, Büıe, bahsi nıüşterek. 

ÖRTA DERECEDE .ı 

Kayseri Talas Amerikan .\Iektebi 

Lisan Ticaret San'at 
Leyli Ucretl 260 llra - Nehari Ucretl 40 lira 

Tedrisat 24 Eylülde başlıyacaktır. 
Yalnız erdek talebe kabul olun ıo-. 

Nihayet dünya güzeli, daha tl askeri cepheden i.ki defa kuv- madı. Gürültü hep devam ediyordu. 
doğrusu dünya güzelik kıraliçe- vetlendiren şimendifeder, ya- İkinci gece gene boyle.. . Fakat iki j 

kın bir iS>tikbalde iktı~adi vazi- gun sonra ot•lci telaşla geldi· 

Telefon: Beyoğlu 2~17 
Teşkildtını tevsi ederek ·vuv A. 
ve • İLi\ ,, sınıfları ile - l\IZ 

LEYLi. dairuini 

LEYLl 
NEH-\Rl 

KIZ 
ERKEK 

-·· Tulelıc kaydına başlanmı cır 
-~---~~~~---

Z ONGU L DA K YÜKSEk si (Rio ele Janeiro) da intihap 
edildi. Bizim Mlibeccel Haru _ yetimizi ısllıh edecek sağlam - Ah, hdbenr.z var mı'.. dedi, 

itıiHl!ndcki ( eoki IS inci mekıep) 
hjnısına nakletmiştir. 

VE SANA Yi ~1.ÜHENDİSİ 
MÜDÜRIYETJNI)EN: 

mın dünya güzeli olmadığına' bir amil olacaktır. ka · tı ! .. 
müteessir olduk. Her halde hak Nutkun ecnebi sermayesine - Kimdrn bahscdıyorsunuz? .. 
sızlık olmalı ki, kendisi intihap ait olan kısmı da c;ok şayanı - Bitişik odadakı kadından ... Da 

Ana - ilk - orta - lise 
edilmedi. l'ıfohakkak Mübeccel dikkattir. ha doğrusu erkekten!.. 

Sımflarına talebe h.-ıydetmekledlr. Her gün JOdan 
16 1111 kadar ( Şekayık caddesinde Halil Rlfal :\lektep talebesi i1=in ınilb•yaa edilecek !Oil adcı Ka<ht 2<J H 

Hanrmın plaklarını dinlememiş İsmet Paşa Hazretleri şimdi Sonra karşısındakınin hayreti ara- @ 
olmalılar ki, tutup Brezilya gü ye kadar intişar eden yaian yan sında drvam etti: __ _ 

":['-··· pıışa kol!ağında ) nıiidUrlllğ• mürac1111l~ tarihinden itibaren '.10 ~an müddetle •1=ık mün•ka ıya konulmuştur. 
k1t0 iyesi 18·9·9.30 pcr;eınbe gilnü sı•ıt lb daz, n ıı!dak\laJen m duri\eu'' 
icrtl kılınaca~ından ~aruıamcyi fl;Ürn11.:k isreyeıılcı, .• Zonfctldak rı ıne~ 
nıüdüriveıine IManbuldı \,taııbul Mınıaka;ı ,\laden 11111 '< ıdb ıc ın 

ze_lini intihap ettiler. FELEK lış haberleri mukni' izahatile - O gramofonun niçin çalındığı an 
kökünden tekzip etmek sureti- kşıldı. Meger diger komşu odadaki 

_M_e_k_t_e..ıpi..-li_le_r_m_ü_s_a_b_a_k_ası : le bu vadide de kendisinin mem kuyumcunun mücevheratını çalmak Evkaf ~evazını r~11~urlu~un~en: 
S k leketin refahı için ne kadar has i~in duvarı dclmtğe uğraş:rken gü-

lVaS nut U sas olduğunu sözlerile bir defa rültünün duyulmaması için mütemadi 
~rnıbaU \"~J.. fi ıT akJılnıınc\a ihr.tk olunınak tızcre lilzumu olan 

.3~0 \'Cki odunun aleni surette icra edilen mtiııakasasındıı talip 
zuhur ctmcdi)!:iı,dc'ı Eyhılun on liçijııcü cumıtrtesi giiniı saat on 

hc~tc pazarhkla ihak.i k•a edilcce)!:indeıı talip olanlann şeraiti 
anlamak ıizere her giin lcı azım idarc~inc ve ihale günü de idare 
cn~umuıine muracaatları 

_"_·,_aı_ıa_rı_il_An_o_h_ın_u_~_~-----~------·---~-.,,/ 

ENGLlSI [ J1İGH SCHOOL F()H HOY-, 
NJŞAN1'AŞ TEL. B. (). 1078 

69 uncu haftanın 4 üncülügü 1 daha isbat etmiştir. yen gramofon çalan bu hırsız kadın 
nü Erenköy Amerikan kolejin- ismet Pasanın muarızları: kıyafetine girmiş pek usta bir şerir 
denN.A~mB.kazanmıştır. Ya -Eseri görelim! diy{ 1ez
zısı şudur: !er. Çünkü onu görmemek için 

imiş... 

1 Mücevheratı alıp kaçmış, polis tah 
lllektep Eylalüıı :n >inde acılacaktır. Pazu:e.,ı , c pcrı ~·ı ~ 1 

>aat (!OJ dan (121 ,.e kadnr kava \C kabul '4pılabilecetı ı:ıbı .li.cr zaı!' 
" Bu haftanın en mühim habe- kör olınak lazımdır., kikat yapıyor.. , 

l:ırda tclcfonl.t. rnıira.c .. ;ıt olıın:ı. 

0 Milli11le,, in edebi ronıanı: 68 Hem de kime karşr? Hiddet_- şan. Harumefendi ile konuşuyor yi veniçin kıskanıyor? rum, dedi. kimseyi istiskal etmemiştır._1,c lendiğimi belli etmedim; doğ- dum. Yanımıza geldi, teessürle - Belma Hanımı, Ferhunde - Derhal sordum: Neden, lmez de. . Buna eminim. Fatl 

- Aman Beyefendi, bilmiyor 
mıısurıuz? 

- Neyi? 
- Sizden saklamış olmakla, 

kendi lıaksızlıklarmı itiraf ct
m· o. lıulunuyorlar. Çok iyi! .. 

- Kimler? 
- Bıra '·ınız, burada kalsın, 

ele·.- m etM} elını. 

·evres Vacit, özlügünü çı
kardı. masanın uzerine bıraktı: 

- Hürrem, bu mahluklar, ki
nayelı konu masını da bilmiyor 
a . infialini daha ba~ka ~ekil
:le, daha zeki tarzda anlatabilir 
di ! . 

Hürrem Hakkı, kolunu savur 
oıuştu: 

ru, dedim, şikayet etti. Bu sırada Rasih Hanımı, Rahşan Hanımı... beyefendi? Hannnefendinin hi55iyatlarl•, 
- Partye başlanuşttk. Fazi- Bey, yakla~tılar. Fazilet'e ga- - Bırakın biraz daha güle- - Çünkü, bu nezih bir muhi- ifi dağdağalandırıyor. Kabll~ 

!et, Hürrem Beyefendi ile konu yet dürüşt cevap verdiler. yim. te yakışır bir hal değil.. birader <le .. Mazeretini evvel 
şuyordu. Hürrem Beyefendi, - Nasıl dürü_şt cevap? - Neye Beyefendi? - Ben, bunda nezahete mu- söyliyecekti .. İdare edeııteııı' 
müsaade istediler. - Tafsili uzun. · · Dürüşt, di- - Raıih'in böyle Don Juan gayir bir şey göremiyorum. Bu Teşrif ediniz, her halde özUr 

- İşi vannış! yorum, buna inanınız. kesilmesi hayli tuhafıma gitti zamanda, genç kızların hatta ev liyecektir. ~ 
- Zatı aliniz, bunu tabii mi - Size, elbette inanırım. La- de.·· li kadınların bile sürü sürü filö- Nevres Vacit, Hürreırı 1'1' 

görüyorsunu . .d kin Rasih'in dürüştçe hareketi- Nevres "V_a~it ka~deıtinin c~ -

1 

rtleri var. Bilhassa sizin gibi ya bakıyordu: .:.il" 
- Ağabeyim hakkında sui ne mana veremiyorum. Onun vap vennesını beklıyormuş gı- ültra modem bir sosyete ada - _ Kabahati, sana yükl~ 

zanda bulunmak istemiyorum! için iah etmenizi bekliyorum. bi. dunnuftu. Hilrrem Hakkı, mınm böyle dola•masını garip me kızdın mı'· .. - Kimlerden, neler istiyor, "" di 
neler bekliyorsun? - Hürrem Bey~fe.ıdi, gi~ti- - Kıakançlık meselesi... Nevres Vacidin sinirli kahka - buluyorum. Hürem Hakkr, gülünıse 

_ Dogru ! Kamil Beyin muğ- !er. Kadınlar m
1
alum efendım, - Ne gibi kıskançlık? halarmdıı • gizlenen asıl ef!ayi, Hürrem Hakkı, yerinden fır- _Hayır ... 

bcr edasına karşı, ne tavur ala- çok hassas olur. ar. - Madem ki doğruyu söyle ta kalbinde du!llyordu. " lamıştı, elleri biribirine vu - - Yalan söyleme.. ş 
cağımı, nasıl mukabele edeceği- Nevres Vacıt, tekrar homur memi emrediyorsunuz sonwıa . Nevres Vacıt, oğlunun, don rarak haykırdı: - Vallahr kızmadım .. İf1 
mi düşünüyordum. Bilakis de- dandı: kadar söyliyeceğim. R~sih Boy, J~an., •pek tu~f ?ulmuyord~, - Mükeınnıel! .. Taşı gediği- mısın, memnun bile oıdıı~~r' 
vam edelim dedim - Artık burada dayanama- bizim vücudümüze tahammül ~l.~ld~ ~ahcubıyetı ,aı_ıdıran bir ne koymuşaun. - Ne diye memnun otııı 

Kamil B;y 0 so;uk sahte ne dım. Bilhassa Fazilet Hanıme- edemiyor. Beni, dolayısile er- üzuntüyü saklamak ıçın asabı - -Tabii. Onun yanma mı bıra sun? tıl 1 
zaketile söy!Uyord7ı: ' fendi, çok rakikulkalp, çok has- kek ahbaplarımı, d05tlarımı ıre- nı yoruyor, kendini sorluyordu. kacaktnn: . - .Ben, Rasi helen dıı 

- Salı günü zatı aliniz yok- sastırlar. kemiyor. Hürrem Hakkı, bunu yakinen - Peki, ne cevap verdı? tehlikeliyim. 
tunuz. ' Gözlüğünü taktı, sırtını kol- Nevres Vacit, bir kahkaha ko değilse bile, kısmen kqfetmit - - Evveli şaşınr gibi sus - - Ne itibarle?. 

- Evet, doktora gitmiştim. tuğa dayadı: .. parmıştı: ti. Lakin yüzlemek istemiyor- tu. Yutkund~: . . . - Çünkü ihtiyarını ı.. ,ı~ 
- Hürrem Beyefendi de öyle - ? ahm~k zuppe, bunu ta- - Buna güldüm, Hürrem ... du. - Bend~z, tcklinıe ınr~z ~- Nevres Vacit te ayaga it 

~öyledi. ma~ıle ~ahıye aldı, Vakarla Hem ne kadar güldüm, bilıen! Nevres Vacit, kollarnu kaVUf diyo~. Flört lçJn .dostlar ıstıs mıştı: . ·111· 
Nevres Vacit, hiddetli bir ho dogruldu. KSmil Bey şaşalamıştı: tumıu~tu: kal edilmez, {eda edilmez. - Hatta daha ileri gıttıJte~ 

murdanma ile başını salladı: - Evet, çok rakikulkalp, çok - Bunu hoş mu ~örüyorıu- - Kmnil Bey, benim kahkaha - Kamil Beyefendi, görüyo- lum, senin namınıza ve tll ıJ 
- Bundaki imayı anlıyor mu hassastır. Hürrem Beyefendi- nuz? larıım, tasvip manasına almıt - rum ki, ırada müessef bir anlaş namıma özür diledinı. adt 

sun. Hiirrem? Sen, besı, yalan nin gitmelerini mahalı buldu, - Hayır ... Rasihin kıskan- tı, birden silkindi: mamszlık var. Oğlumu müdafaa ziye verdim. 
söyliiyoruz. derhal alındı. Bendeniz. Rah- masına gülüyorum. Kiml,.,ri, ne- - Bendeniz tuhaf bulmu:?o- kastile söylımiyorum. Rasih, 

Malıaıut Yeıarı 
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K- "' p d.kk te ayan beyanatı istikraz ya?~akmı 
azım ş. nın ı a ş (B&IJI 1 inci sayfada) :\ltrkez Acent1; C.ılaıa köprü 

SEYRISEF AIN 
=---------------~-:---:----:-:--:-· llaşınd•: Bıyoğlu 2.362 Şube 

f temı·n etmesı"nı· is-1 zayıf loulan ve bu zayıflı"- sidermek dün sabah toplanan c mı yet idare he- "d hiplerine men aat •• _._ . . acen·e,,, Sirkeci e iHhürdar 
(Basr 1 inci sayfada) 

sim B.~er h~lkın nefretini kazandılar. 
Bu nefret S. C. F. da hissetti ve bun 
ları heyeti idaresine almadı. Halbukı 
bunların evvelce fırkaya kabullen 
kararlastrrılmıştL 

Nümzyiş yapanlar arasında bulu
naa _ ıkalı eşkya Mehmet 7 50 Iıra1 çaldı ve o kalabalık esnasında derha 
zabıtaca derdest edildi. .• . . 

t"çı·n Bu"yu'"k Reı'ıı"mı'zı"n yiikı""' ıah•t· yetı tarafından İttihaz olunan karara d 
zı t hını altında. Teltfon bt. 

terB · Mdnisa ovasında dün- yetlerini baeit politikacılıta vasıta it. tevfikan gayri mübadillerin biitiin İB· ''74-0 
u zrngın . . kad 11.iii"~~------~---... •I 

Yada misli görulmemiş üzüm mahsu·ı tilıu eden bu gıbı ze8vnta ne 'eka_r tmihı·şkaleklrdaı_rr.ırun sür"atle teminini rica et l!SKENDERIYE 
1.. ·· " sız" e daha ziyade menfaat te teeuüf edilıe azdır. eyann:ımeu ı 
umuzun . . • Jk" • ·· t k ku 

min etmesi için çalışmak. vaııfemıı·. bu kaıtı le hı~ifı goı enne ive 0 
:· Bu tolakiden bil'iıtifade tevıiatın •• ' 

d' Devletin varidat temın etmesı larımıza mu cu ve muarız arım1ZJ Sllf at 
ı\sadile bu mi.ıbarek mahsulden is- çalı,ma ıiıtemlerinl yakıı:ıdan bııut· sureti icrası da ıı;örügillmüı ve ziya- postası 

'vapuru 
12 eylOI 

~:.de etmesi maksadını telif etmek mak için bu beyannameyı aynen ko- retçilerin çoklufu dolayısile bugün E A e 
ıazımdır. yuyoruz: de temasa devam edilmesi tekarrür lf 

"Anadolu" nun tellekkuru 
''Anadolu" ya yapılan taarruz ve 

tecavüz dolayısilc gerek İstanbul g~· 
zetelerinin ve gerek telgraf vcinlme -

·· den b erce tupla ~yanı tcessur ~ . . bana 

Devletin hazinesini mcnfaattar et~ crbest Cümhuriyet Fırkası İzmir etmi•tir. 
1 k d 1 • cuma 1 Jde Galata rıhtımından mekle beraber halkın hakkını da gô· Ocatının ımir Tür vatan aş arına Coli.l B.ı"n beyanah 

zetmek. onların iktısat kabiliyetlerini beyannamesi: kalkarak cumartesi sabahı lzml-
göz önünde bulundurmak_ ve_ bu ka?i Muhterem halaskarımız Gazi Mus- Celili B. bir muharririmize 1unla11 re ve ak~amı lzmirden kal· 
Jiyetleri daima serbestçe ınkuıaf ettır tala Kemal Hazretlerinin hlisnii tas· aöylemiştir: 

'f · ı b h .. l"kki · h knrak pazartesi lskendcrlye"ye mek hlikOmetin en büylik vazı esı o - vi ine ve üsnu te a sıne maz ar - Vekil B. gayri mübadillere siir'· 
arkadaq.Jarımın ve karılerımın . . 

' ·· t diklen samı-ve gazeteme kttrşı gos er. . ek 
mi alakadan dol•Y1 kcndılerıne teş 
kil 1 . . 'b'oına muhterem gaze· r ertmın ı ,.s . . l"h · 
tcnizin tavaısut cylem.csını maa ı tı-
ı·am rica ederim efendım. . . 

"'Anadolu" gazeteaı sablbı 
Deni>!li Mcb'usu 

Haydar Rüttü 
s. c. F. heyetinin 

ziyaretleri 
fZMİR, g (Milliyet) - S. ~· F. 

İzmir oc;«lc beyeti dün vali K~ım 
Paşayı. M.M. Reisi Kbrm Pş; yı v~ 
c. H. F. mahfellni ziyaret ettıler. bı· 
rlbirlerlle samimi ıutette konuştular. 
S. C. F. heyeti iki fırkanın maksat ve 
gaytsi bir olduğunu söylediler. 

B.M.M. Reisi Kazım Pş. 
run beyanatı 

B. M. M. Rtisl Kbım Pş .• dedi 
):i' 

-"Tek fırkalı Mecliste devam e
den sükilnet milleti aıkmağa lıa9la
mı~tı. Serbest C~mhuriyet ~ırka11nın 
teşkilini biiyük bır memnunıyetle kar 
şıladık. Bu hareket fikir ı_nüca~elele· 
rine vüsat verecek ve eyı neticelere 
vistl olmasını temin eyliyecektir. İz
mir teşkilitını üzerlcrinr almış olan 
&İzler hakkında Halk Fırkası erk~nın 
dan da mallı.mat i•tedim. 

Hepsi lehinizde çok dUrüıt, na· 
muslu. vatanperver vatandaşlar oldu 
gunuza ittifakla mütalea beyaı:ı et· 
mislerdir.Bu itibar ilt memnunıyetim 
nıu",aaf olmu~tur. Muvaffakıyetler 
temenni ederim." 

Fethi B. in Manisadaki 
nutku 

MANiSA. 8 (Milliyet) - (Geçık· 
miıtir). S. C. F. lideri Fethi B. ın 
Manisayı ziyareti, Manis~~~n ~urtu
l•ı:; bayramına tesadüf ettıgı cihetle 
şehir pek kalabalık bulunuyo~d~. 
Fethi B. kurtuluş bayramını tesıt ı
çin dvardan gelen köylülerin de ilti
hakile husule gelen bir cemmigafir 
1.uzurunda atideki nutku irat etmiş-
t:r: 

Fethi 8. ne dedi? 
"'Muhterem Manisa halkı, göster 

diğiniz samimi. kalbi tezahürlere. va
tani hiıl•re ne kadar teşekklir etsem 
a,dır. Te9kil ettiğim Serbest Cümhu
tiyet fırlıuına itimadınızr gösteren 
bu te7.ah0r benim için ve arkadaşla~ 
rım için en kuvvetli mesnet olacak
tır. 

Cümhuriyet mefkiiresi 
·rurk milletinin terbiye. medeni· 

\••t. nezahet dairesinde göstermiş ol
du~u bu intizam ve bu tezahür m~"= 
-le'<etimiz iÇ;in, milletimiz için mucıhı 
mcflıarct olan yüksek bir haldir Bu
nıı.~la hepımız iftihar edelim. Cü~~u 
riyet mefkUreıi için çalışıyoruz. Cum 
hL-iyct hcrkcıin hakkı i1ttihabını ser 
Lcst kullanması, herkesin fikrini ser
best söyltmeıi, herkesin kanaati için 
••cr!Jcst müradt'le etmesi haklarını 
Tilrk milletine temin etmiştir. 

Anarşı mi olsun? 
Türk milletinin vicdanında yerle

şen bu prensipleri susturmak için İz. 
mirde ve Menemende olduğu gibi za
bıta kuvveti istimal edenlerin akılları
na şaııanm. . 

Muhterem liderin dahi arzusu hİ· 
/ifında olarak anar,inin tahrik edil· 
digi görülünce batka ne yapılır? 

(Milliyet) 
Vicdanları tazyik, mefkllre kuvve· 

tini. kanaatleri tebdil için zorlu vası· 
talara müracaat etmek hiçbir zaman 
Türk milletinin tllıvip edemiyeceği 
bir noktadır. İftiharla gördüm ki 
Manisa hükumet ve zabıtası halkın 
hissiyatına hürmet ctmiıtir . 

Biz Cüiiıhuriyet hükumetini. me· 
murlarııır halkın hakkına halkın hissi 
Yatına riayetkar olmakla beraber iki 
fırka hakkında tamamen bitaraf gör· 
rn k isteriz. 

Çiınkii fırkamız halkın refahını, 
lıalkın ••rvetini tezyit etmek için bu
nu mefkfi.- ittihaz t·den bir fırkadır. 

Bu zengin topraklar üzerinde ya
şıyan çalısan. namuslu Turk evl3tla· 
r daha }"iık k b" h .. k s k b. sc ır servete, da a yu 

ır refaha . 1 .. . • B . 
idadr me 1 

1~ t musaıttır. u ıs-
' n1 ekctı · · . . · 

nı '"ir ta!:rm inh· mızın bu kabılıyetı-
nin ve ctıni e ııarlarla tahdit etme 
c·· h . y .. çalışanların akıbeti 

um ~rıvct guncşinin k 
üzlerini setrPt k arşısında me ten baska b. 

olm,yacaktır. · ır şey 

Fethi Bf. biraz daha 
hafiften alınız .. 

man hhisacını ele alalım. Bu 
r halkın parasile teessı.is etmiş 

ssese mill•te faydalı ol-
;"'Y . c ki en efr2dı milletin a-

t rıle k ız~ndıkları parayı kendi 
cep( nne doldurmaKtan ba<ka birşey 

§iinmiiyorlar. · 
F ırkam" bu gibi yolsuzlukları ka

bul etm z Fırkamız ticaretin, sayin 
•erbestisini ister Ticaretten hasıl o
la., .m nfaatlerin ~uraya, ı,uraya gir
ıııesıne rur <ktildir. Or !" meşru sa-

duğuna kaniiz. olmuş ve liderimiz Fethi Beyefendi atle tevziat yapılacağını vaat buyur· varacak ve çartamba lskeııde-
lnhiııar sistemile temin edilen va· taraflarından teıkil edilmiş olan Ser- dular. riye"den kalkarak lzmire 

ridat e"er halkın en kıymetli mahıul· best. Llyık Cümhuriyet fırkası İzmir 
!erini t:zyik ederse bu sistemleri ter· vilayet ocağı resmen teşekkiil etmiş Cemiyet, Yunanlıların verdi'(. taz uğrayarak lstanbulıı gelecektir. 
ketmek. halkın hakkını gözetmekle ve vazifeye batlamıştır. Fırkamızın minatla Anadoludaki Yunan emlaki 11---------....:;.----·J 
beraber inhisardan başka usüllerle hedefi neşredilmiı olan program vo gayri mübadillerin iatihkaklanna ki- Trabzon ikinci 
devlet hazinesine varidat temin et- nizamnamesinde beyan olunduğu ve !ayet etmediği takdirde haklarından 
mek pek mümkündür. muhterem liderimiz tarafından miiker postası 

Murabahasdık bahsi reren teşrih ve izah edildiği veçhile vaz geçecek delildir. 
. . . Cümhuriyetin istilzam eylediıii şart- Biz, takdiri kıymet komisyonu ta- [Ankara ] vapuru f f Eyllil 

Bugiin iktısadi dertlerımızın en 11.rı tatbikat sahasında tahakkuk et- rafından tesbit olunan bütün istih- Per,embe akşamı Galata rıhtı· 
büyük membaı halkı kasıp kavurmalı: 
ta olan mürabahacılıktır. Yüzde otuz tirmekten ve bu gayeye vasıl olmak kaklarımızı istiyoruz, ve bunların mından kalkarak zon!(uldalc, 

. h " f . 1 te için teşkilatı esasiye kanununun hepsinin verilmesini bekliyoruz." lnebolu, Sinop, Sam;un, Onvc, 
::!'· e~~~:1: b~~t~Jt~:ni~"iıeti~~~~i e: ~~~aT:~~;e~~:!~r~~ah=~~';;1~:~i~~~~ Cemiyet idare heyeti 35 milyon Fatsa, Ordu, Giresoıı Trahzf)rı, 
min olabilir mi? · liralık istihkaka mukabil Anadoluda-

çı.ftdnin alın terile vücuM gelmit halelden siyanet etmekten ıbarettir. k. b it ·ı nl k y emla"kı· Rize llopa"y:ı Kidecek ve dıınıışte 
olan Zi;aat Bankası her şeyden evvel Binaenaleyh bu eıası kabul eden 

1 
es a 1 mı yo u unan Pazar iskelcslle Rize, Of, Sur 

ve 18 yaşını ikmal edip siyaıii ve me ve Yunanlıların verdigi bir milyon 
çiftçinin iyi ça~ışabil;e~ ~çin 1~~ım deni hukukundan mahrum edilmemit İl~ yiiz bin Türk lirası miktarındaki mene, Trabzon , Polathane , 
gelen mali yarto.:nlar a u unma 1 ır. ve suı" şo··hretle tanınmamı' vatana '· · O d l' S 

Z. t B k ' tazminatın tevzii ile iktifa edilmeme· vırcsıın, r L•, 'at.a, • •nısun, 
ıraa an ası kar<ı hiyanetle ittiham edilmemiş o- 1 

' si la"z ld'"" · dikkate a Sinop, neboltı'ca u5rayarak Fırkamız, Ziraat Bankasının yal- lan her Türk vatandaşın girmekte ım gc ıgını nazarı - J • 

mz çiftçiye yardım etmek vazifesin- serbest olduğunu ve ıı Eyliıl 930 ıa- )arak hükumetten biitün istihkakla· gelecektir, 
den başka birteyle iştigal etmemeıinl' rihinden itibaren kayit muamelesine rın temini için teşebbüsatta bulunma {A \K.\R \) Y:ıpuru 11 ey- ( 
gaye ittihaz etmiştir. İşte gerek bu 1 baılanacağını muhterem vatandaıları ğı kararlaştırmıştır. 
ve gerekse İzmird~ i~at ettiğim vel mıza arzeylemeği bir vazife addıyle- ••••••••••••••• lul per~eııılıe ak~ann Trnlızoıı 
hiç şiiphe etmem kı cumlenızın gaze-, riz. S. C. F. lzmir ikinci po.<ta•ın:ı. 
telerde muttali oldug·unuz nutukta • Oeag·ı idare heyeti ADRES TEBDiLi 

l ı:c:~:) va11•·rıı 12 e"_·lul bahsettiğim fikir etrafında çalışmak Bir tekzip Konservatuvar ,i olun ınuılliml • • 
istiyen arkadaşların hepbır arada top

1

. D .. k .. S ı·k· . h. profe ör ALIWRT ~R:\U:>:, Beı· cuma J ,l de lskt>ıHkri) c .ur'· · ı k ·· d ı un u on posta re ı ımız, a l· 
lanmasıle Serbest ır a vur.u e ge. re Se b t c·· h · t f k t ta o~lunJa. Tu··nel p:ıoııncfan '"kar· at l1o<t,·ı ına {;ıı'.'lt;ı Rı'ıtımın· miştir. Maksadımız Cümhuriyetin b nl .d ' '"h u'." ~r~ye ırb aksı! 8 n ' ' 

. . . .ğ. h.. . j u ı are eyetı reısı ve sa ı stan- ken Sufyılı seıka&ında 1 hoııson tbn kalkar 
Ti.ırk milletıne temın ettı ı urrıyet b 11 .. R f'k B . h 1 .. b 1 . . 

. . d k ·ıı · u cra reısı e ı eyın, a en muıs ap:ırtım • •nın ıo 1ı.. lu l aıresıne 
haklarından ıstıfade e ere mı etın kı"rat . h' h k t ··d• .. 1 

. .,_ 1 • 1 k "b . 1 ın ısarı mu a ema mu ucu o nakl·•I J ". . ·ıd l lunan tale yu ... e mesıne ça ışma tan ı aret ır. h b·ı . . .. . . ., <<ı,ıııı !atı e ıu ' · 
E • . d h .. . 1 .eli maw asP ı c kendısınc muskırat ın- belerloe art. eyl··r. __ _ ger sesım a a musaıt o sa ı h" U .. -· .... -

•. 1 d h h b"h ld b 1 ısarı mumo mudurü Asım Bey ta- I - 1 sızın e a a uzun as ı a e u unur 1 f da k" 1 Ik" ıtanbuJ 7 · nci İcra memur uğun· d ra ın n va ı o an te ına:t üzerine d 
u";j ·· y d d M . fırkadan istifaya mecbur kaldığını yaz an: 

uguhnı· uldna~ orb. us~n da!in Tamk- mış ise de bu haberin doğru olmadığı Açık artırma ile paraya çevrilecek 
sanın ta ıs o ugu ır gun r. ur 1 •• • . · gayri menkulün ne olduğu: Tahtın-

·ıı t" b b .. ··k ı · an a~ılmıştır. Dun bır muharrirımiz 
mı e ıne u uyu ve emsa sız mu- A . .. . da dükk3.nı havi bir bap hane. 
zafferiyeti temin f"dPn o zaman bas- , sım Be_yı gorerek bu haberı mevzu Gayr menkulün bulunduğu mevki, 
kumandanımız ve her vakit Biiyü

0

k oahsetmış ve _Asım ~ey d• k•saca: mahallesi, sokag" '· numarası: Galata-
R · · · il 'd' · G · H 1 - B•n Refık Beyın Serbest Cum- d . B 
eısımız, m rşı ımız azı azret e- h . f k . ..... a Sultan Beyazıt mahallesinın ey_-

. . b"" .. k . b .11 . urıyet ır •sına gırdıgınden haber- T kd 
rının f'n uyu eserı u mı ete temın d d .1. . . zade sokağında No. 35 ve 37. a ır 

.ğ. c·· h . tt. B .. .. h ar egı ım. demıştır. ) 1. 
ettı ı um urıye ır. ugunun atı- H" . olunan kıymet: tamamına (1620 .ı-
rası şerefine Gazi Hz. ne hep bir a- .ızmetın_ ~ezeyanlar.ı ra. 
ğızdan yaşasın diyelim." İzmır, 9 (Mıllıyet) - Hızmet Artırmanın yapılacagı. yer, giin 

Nicin Gazi Hz. ini gazetesi İstanbul gazetelerini saat: İstanbul 7 ine icra dairesi kale-
karıştırıyorlar? "Anadolu,,nun akibetine uğrat- minde 15-10-930 Çarşamba günü sa-

S. C. F. İzmir Ocağı halka hita- makla tehdit ediyor. "Yeni fır- at ı1 ~di~bu gayrı nkulün artırma 
ben bir beyanMme neşretmiıtiı-. Ye- ka tezahüratını yapanların İz - •artnamesi 9 9 930 tarihinden itiba
ni frrkanın Gazi Hz. nin Politik« va- mir halkı olduğunu söylüyor, bu ren 337-2906 No. ile lst. 7 nci icra 
aıtaaı .ittihaz edilmekten ~o~ uzak ve yaz.ya bugünkü cüınhuriyet fır- dairesinin muayyen numarasında her 
pek yuksek tutulmaaı ıktıza eden kasnıtl yaptıiTı ,·htı"fale ·rt· k · · · 1 bt b • ti . . b be ... ı • ıra e kesin göre bilmesı ıçın açıktır. lan 
mu erem fa sıye erının gene u d lOO b" k' ·ı·k k" l k•f· ı d f ı ı 
yannamede de bir n~vi ima tarikile en ın ısı ı ıt e a ı ce- da yazilı olan ar az a ına umat 
zikı·edilmit olduğunu görüyoruz. ı vab~ verdi: çünkii bu -' tle mli- almak isti yenler. ı bu Şartnameye v. 
Prenıipleri.ni, sözlerini, t11t.raftarlaı·rnr nev\·er kitle idi.,, 337-2906 dosya nıımarasile memuriyc 

timize mür:ıcaat tmelidir. 

Garbi T rakyadan şikayetler 
gelmeğe başladı 

Heyeti nıurahhasanıız icabında komsiyonun 
müdahalesini istiyecek 

Tazminat alacak rumlara beyannameler 
tevziine haşlandı 

Muhtelit mubadele komisyonu ii-ı takdirde onun da ismi. küçuk ismi ve 
~üncü bUrosu bugün topl _arak, şiın hali hetzır adresi d rctdileccktir 

diye kadar gerek İstanbulda ve g•· ı Evrakı tasarrufıyc bahsınde vergi 
rek Garbi Trakyada yapılan etabli ihbarname ve makbuzları. tapu senet 
t.~~ziatını tetkik cdecektı~. Üçüncü leri >we diğer evr~kı sübutiye bcyan-
buro bundan başka Garbı Trakyada nameye raptedilcc ktir. Beyanname. 
Türk gayri mübadillere, itilafnamcye lerde vesaike istina\.len trnl.ikin mik
rağmen gerek malların iade ve ferağı 

1 
tarı ve nerede olduğu taorih edilecek 

hususunda ve gere~ diğer m~amelat- v_< _bund~n başka para tevziatı nispe
ta ı.;ıkarılan muşkılat dolayısıle vakı tının tayıninc esas tutulacak olan cm 
olan birçok tikiyetleri de tetkik ede- li\kin vergi kıymeti de gösterilecek
cek ve bu müşkil.itın izalesine çalışa- tır. 

caktır. Beyannamelerin tevzi ve iml.isilc 

Dün dahi Garbi Trakyadan yeni komisyona tevdii için iki ay mühlet 
bir şikayet raporu gelmiştir. Heyeti tayin oluıımuşıur. Bunların tetkiki 
murahhasamız Garbi Trakyadan al- ve istı!ıkakl•rın tesbiti işi de iki ay 
dığı raporları üçüncü büroya havale süre~ek ve kanunu evvı:l iptida~, 1Ja 
ctmistir. Heyeti murahhasamrı- Türk tevzıata başlan ıcaktır. Tasarruf cihe

gayri mübadillerin haklarının zıyaı-itik üçi'.ncü büro, kıymet takdirile i. 
na meydan vermemek için tarafımız- kincı buro m~şgul. olacaktır. Dig::r 

dan biiyük bir hüsnu niyetle ve tarafta~ •t•blı '""'.kalan tevziine de
mümkiin olan sür"atle tatbik edilmek vam edılıy cı tı' 160 kadar vesi· 
tc olan itilcifnan1eye istinaden icap 1 ka tevzı olunuyor. 

ederse komisyonun mi.ıdahalesini ta- Inc_İ_r_s_a_h_ş_ı 
lep edecektir . 

Rumlara beyannameler İzmir, 9 (A.A) - Bugün 24 
Yunanlıların mübadele komisyonu kuruş ile elli kuruş arasıhda 

emrine tevdi ettiği (150:000) tngi· ~743 çuvaı üzün, ve 12 !<uruştan 
liz liralık tazminattan ıstıfade edecek 35 kurusa kadar 3416 çucal in-

i ınatbu beyannamelerın tev· cir satılmıtşır. 
Rum ara Bastırma ihracatını t ziine bugün başlanacaktır. ezy it 

Fransızca, Tiırkçe ve Rumca o~a- İstanbul pastırma tüccarları dün 
rak yapılmış olan bu beyanname e_r sabah Odada bir içtima yapmışlardır. 
b" . h' dahili mü•akkafatına, dı- Çok kalabalık olan bu içtimada 
ın §iC ı.r h us pastırma ihracatımı7ın son senelerde 

ğ,eri şehir harici mıntakalara ma 
5 azalmasının sebepleri ve ihracatrmızr 

olmak üzre iki nevidir. tezyit çarelt!'ti görüşülmüştür. 
Bundan başka paraların sureti tev Son senelerde pastırma ticareti· 

.. b nnamelcrin alikadarlar ta-ı miz çok azalmışt1r. Yunani tan da 
zu ve eya ·· ilk · • 

l · ıa edileceği hakkın· pastırma gumr resmını tezyit et-
rafından nası ım · t" • 

. d . ah ame bazırlanmııtır. mış ır. 
da bır e ız n ki Yunant&tan bizimle pastırma işin
Buna nazaran beyannamelerde . sıra de rekabet yapmak fikrindedir. Fa. 
ve etabli vesika numara hanelerı açık kat bunda muvaffak olmasına ihtimal 
bırakılacak. müstedinilı vekili olduiıı vniln>emclrtcıli< 

2 _ Artırmaya iştırak için yukar 
da yazılı kıymetin yüzde 7,f>O temi
nat gösterilecektir 

3 _ Hak'arı tapu •icillılc sabıt ol· 
mıyan ipol kli alacaklılarla diğer .,. 
Ji\kadarların ve irtihk hakkı sahip· 
!erinin bu hak1aımı ve h.ısusile f- l;l 

ve masrafa d'1r ol ıµ iddalar.n işbu 
ilan toı ıhind<.'!ı ıtıbarcn yir'11i gün 
içinde ev 1 · • mıisbitelerilc birlikte 
memuriyetimizc blldıritmclcrı. _ıc~p. 
eder aksi halde hakları tapu sıcıllıle, 

sabit olmıyanlanlar t.ş bedelinin 
paylaşmasında hariç ıtalırlar. 

4 _ Gdsterikn giınde artırmaya 
i~tirak r::lf nler artırnıa şartnamesini 
okumuş ye lüıumlu ınalümatı almış 
bunları trın3ıncn kabul etmiş ad ve 
itib3r olunurlar. Ostlindc birakılan 
gayri menkulün bcdrli z.a~a~ın?a vr:· 
rilmezse 'O'ayri n1enkul ıkıntl bır ar
tırma ile ;:atılır ve bedel farkı ve mah 
hrun kalınan yüzde beş faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hiıkmc h:ıcct kalmak
s·zın memuriyctimizce alıcıdan tah
sil olunur. Beş nun1arah fıkradaki 
şart tahhakuk etmek kaydil iiç defa 
bağırıldıktan sonra _ı:ayri menkul en 
çok arttırm,~nın ü:1tundc Lirakılır. 
Şart tahakkuk etme-sc artırma geri 
birakılcp ,lıcı taahhütlerinden kurtu. 
lur ve tt'mi!ıatta kalkor. 

S - Artırmanın biı inci veya ikin
ci olma ma ve g yri menkule tcallilk 
eden k ·'lurU hakka '-"'" satışın tarzınJ 
göre diger şartla'-

Yazılan gayri rıenku! yu~rıd.ı 
gösteril•n şerai le 15-10-930 tarihin· 
de İstanbW 7 inr· icra memur ugu 0 • 

dasında işbu ilan ve gost rilen nrttır 
ma §artnamesi tlJiresinJc Sdtılacagı 
ilan olunur. 

P!~ n·"'O m~dcr1 uğund n: h.ur ... a l 
ve sn<b!..oı fııır fişie .n len 120 
şer bin aJeı ub <'tirilccoğınıfrn 
uba talip olacakların pey akçaları 
ile lıırlokıo J,1· 11-9.ll) "'n.rt•<l s»t 
on lıcşte piyango nı üdiırlıtğirnde 

nıtite~eklı.il ıayyaıe ıniılıayaat ku· 
mis~·1,nuna ınllrncaatı ırı. 

IJseler rnui.ayaoı komi yonund.a: 
Cağa! ğlundı 1 tanl ul kız orıı 

mekt bind• bcrmucıbi keşif vaptırı· 
lacak tamını \C in aat 5· 10-~JO 

urihbe musadil pazar gUn.. sut 
onıltıda ihılul icra kıl ımak üın: 

kopalı zarfla munaka aya k mulmu1 
tur. :jeraiu anl .. m!k: ve ke~lfnamcyi 

görmek 1 t yen tılıplm~ kaını,yon 
ltitabetıne muracıatlan. 

TAViL ZADE VAPURLARI 
."o\ ııni azam Ayvalık po>lası 

~<'iti n1et 
'apLr her Per
~cmlıe ak ,anıt saat 

1 de id:e.;idcn hareketle Gelilıoılu 

<, nakkale, KU.ııkluru, .\1 
tı .ı lu~ , Ldreınit, Burhaniye 

Ye .\p~lııta atimet ve avdet 

ede..:ektir 
Dıkkat: Cuma akı.ınıı Edre· 

mit yoku'ıı trene yeti tirilir 

Yolcu lıilcıi Y:ıpıırda da verilir 

Adres Yemişte Ta\'ilıadc 

blraderlf'r tl'lefıııı ),tanlıul '''l 1 O 

1'rabzon liil·s po-;tası 

Sulh 1~0ı~r~, Perşenıbe 
güııu s.ı t 2 ldc ~irk .i rıhtıınır. 

ı.laıı harckcıc (%011~11 ":ık, ine· 

holu , c.:L';z:e, S.1111;, 1 , ıı • < )r lu , 
(,i ... e un, (~on.:'°' ·rr..,, 1.on, ll•.1.l\ 
lup•Hi,•\tıııa, 1 lop~>).! ;11.i, t \f" 

uı ni hkelck ·~ 'ırıııc• ·, \ qk ı· 

kebir H 1 ..ın,ı ı~r ııı ık m .. t 
<.'l~ı.:: e tır 

Yuk v. ) ı " .. ıh4 ı 
mı,raca.ıt Sı•kc..:ı s,ıl mu k rıı 
ınd • . "iz n Ol';lıı I' ~ :-i»: 2 

Tek' ın 1 t. nhı' .ıs+ 

:=::~=-====== ·- -

• 

'filli MUTrAK 

TAt(!Ml.ARINI TEMiZLER 

B•r ne•ı tt1nC't1tt, ta•aıı ft kuaa 
Vlıt ıhı pek lı.ol&, Uımııltınır. 
Yat bıt P~••rı uıtno• bır u 
Vl!ııt tflrperek &emı7.ltoecrt et7&Jl 
ltuçuo..la flJlCI O•&lavıaız Lfllcel..-r 
bu u.nıJedt ıca.,bolıır '' lfınt-en 
•• lraa&:lla.nnu. terl.fcıu pulat. 
flM b.ıc&kla.n. O<•rwl,.o fQraıı. 
Cifti dUY&r •t d0$l'Dlfll4'n lfl1U1~j11cıtılı 
itıo ••tu mb,.tru du Vflll'ıo dır 
kuodutu Jtrde Dalık •• lı1u• 1311 
k&lmu. 

H•runls4t hır dw~tı1 tı ,,.ııı.• 

ıçı" Vun ı'tıtıı.ıJ t4uua. 

• Ln• Atncıcr1U &,ı.ı'ıtd t'•t so.lır.tı. fo.cıııer-.. 
~ ?:1•0 ... •ı•. 

Dr HORHORONi 
HeyoğLı lekıe;> •<>kak , 'o .15 

muayene ubahwı ak, ımı ık•du. 

İLAN 
l~anbul tramvay ~irketi l .'i ı y;ı'.\, J 930 t;. 'hinden ıııl r , 

h Kk ikinci mevki tramvay arabalarınd:ı tenz IAt •le ~e\ ıh 
lıah~fcteıı mekı:epli kartları vermeıt~ OC~ld) ac;ıg-ı ı ~.ılı < 111 ıl 
ye i An ile kebst şeref ey' er. 

llıı kartlıır, ) iık•ck ınekteplcrtkn g&Ht nıc k tip tJlcl c- llL ,. 

rileccktır. \fekteplı kartları, ,cra.ti atı ye daır.sinde, ( :aı ır~da J u 
arka,ında ::ıöyut i >okaP;mdaki Tramvay ~irkNi !>.ırcket ti ıırc fc 
tevzi oıunacakıır· 

l - Kan :ılııcak mektepli on beş yaşını gcçır~ıi, rıfm,ını.ılıt 
2 - (tıerine l S kıırıı~lıık lıır pu: il<' devaı'l ettiği mckt<P 

mıidürlilP;tiniln mührünü ve talebenin [ouıP;rafisi ıi 1 tt\ i ol :-ak 

mektep tarafından verllıııi~ bir ta>diknanıe ılıraz edilnıelidır. 
3 . lektcplı nufus varakasını !(Ö tcrınelidir. 
4 - iki kıt'a vesika foıo~rafisini beraber ı:cıirmel•dir 
5 - Verilecek olan kart üzerine yapı-tırılacuk pul mektep· 

lire aittir 

6 -:- Evvelce kendi ine bir kart verilmi~ i«e, en eli lıu e,k! 
kamnı ıatle etmelidir 

7 - Kartın tevdtınde 2 i /2 kuru~ alınacaktır. 
8 - ~Iektcpli karıları, Tramvay ~irketinin ıııczkı1r l':ır,k~t 

dairc.'!i~de Cuma ,.,. Pazar KLinlerinden maada her ıı;lln sa. t 13 ı '.! 
tan l' ye kadar verilecektir. 

\luhtereın halkın beyhude vakıt kaylıetıııeıııı·<i için kart 11• dk 

,izere me/.kt\r dairemize ancak yukarda izah edilen ,erait tlairc

·inde tekmil cn:ık nıatlııhe\İ ıı;clircrch ınıırarnat <tnıe r a 

T .. 8 ayl&nnd&n ltl~n .Uttıtn k .. 11,,.. z.manı : 
ve ne,vU nUrn.-.eı eına.ıında letlmal edllftn ve 
-- emettlı•.z: bir unıuru aıdall olan 

PHOSPHATINI 
FALllRES 

FOSFATIN FALIER 
eayestnde temin edilir. Foef9.tln Falier 
yavruların yüzlerine tarellk ve penbellk, 
adeJata kuvvet verir, va onları gürbüz 
kıl.ır. 

Yalınız bir' Foef'attn vardı,. 

o da FOSFATİN FALİER dir. 
( Alt.meli farika) 

TılllLfTlElllJılOEI iÇTiNAP' fOIJllZ x: HEll \'EIO! SATILIJI 

Türk Bll'K[ 
kadıııl.m \ • )'l 'Rl>U Müdürlüğünden: 

1 8 inci ders 
talebe kaydına 

·cne,i için J) · \ · \ '\. ' r ) J l 
lı~~ı:ınrııı 1 ıır 1 I ' ' 1.. , 

ln~ara Ha~is~ane Mü~urluğun~en : 
Ankara Hapisanei umumisi dahilinde inşa edilmekte olar 

münferit höcrelerin bazı tadilAt dolayısile ( 11180) lira 75 ku 
bedeli ke ·iflı ilavei insaati kapalı zarf usulile ıniinakasaya ko 
muştur. 

Talip olanların (838) lira 60 kuruşluk teminatr muvakkat 
ınektubile .b~raber ye\nı.i ihale olan 4 8 930 pazartesi günü saa 
on ~e~te vıla}et ~lektubı odas.ında ıniiteşekkil komisyona ve şe 
raıtını anlamak uzre de Hapıshane müdüriyetine miıraı:aatlaı 

Uşak T erakkii Ziraat -
Türk Anonim Şirketi idare mecli inden: 

1"' ·rı.; ıntev\:el 1Ju ·:ır,. "Tiha gun\J s:ı3L 10 d • ş rkc n kczı 
; k 1 'r k••• 1da •ı ;'tıJa y zılı 1 1 ada ıçrıınl nıı nın lı-kı , ıod • , 

lUZaltr c.!t t:k u bapta k<1rar ' rnek: uırc l ~u f J k,· l ı 1 , 'e 1 
lu:nac "ır.: l c as ni~Tintıme ın ıhınc ş. \.t hı ~c·~ rla da 1 hı~ 
••ye alııp obnia;ırı \t\1 b ınıkıor hı»c ı dlet ı ı nı ıl o c.ıl rı·ı 

1 
~ünunJen un n C\\CI L \lnkt:ı k ını.;rk ... zını.•, 1 ~n'ı I' 
~lıa lııı Bank ı,111 . ._ lı, r.Jc 1\ ırJıı·e lunı JJ '· ılım,, 1. ı ın , 
He'.: mu JC:ı:ıllı n"aiet 11 ,e,·ı \eklleıe1 sa i

1
1 olt:.\.! ı hı sı: 

i.Cv •. !i \'e m .... kiılbilind duhulı~e "arıkıları alı ıları rı , t lu 1ur. 
Huzıııuııc: 

lllanı·.,nun IJarc \ter"' ve Murakıp! r '"il rları ın ı.; 1 11 , 
0 

idarı: ıneclis nin ibrn~ı 

~ ~irket csa .. mukı\ele.,inın muaddel 'l ıınc.:u mad 1 , mL..:. 1 it c. 
meclısinın )CnlJcn intı a.bı. 

,l l•IJıı• eıı< 1 içıı ikı :nıir.ıkı? ln::ha'>ola ticre le 1 n \in• 

Uşa T erakkii~Z(raat 
Türk Anonin1 Şirketi idare ıneclisinden: 

I' Teşriıııc\Vel 9. O ;ırşamb> gunii suı ı.ı te şirket ın.rkeıı olan s ke 
facrikrnnd,, •ı•~ıda \azılı fe,kıl'aJe içıim" ılt ruznamcıkkı maddeleri mu 
zakcr • eJerrk bu b;ıpıa k"·" vcrmtk uzre L mum! 1 b "rr halın de içlim 
oiun:lc&ğından hl~scdarl.ırın İ\'tiına günund .. n l)n gun <:vvcı L ~ııkta şırke 
mcr,.alne, lstanbuida Sıoayi V< \Lmlin llınkısmı, lwıır,lo J,.,Ji.,ell h•nınd 
\"c':\ı\ •niz Emin z:ıdr "cşct Beye ıntiracaatla 8'ô.1let·n \C\ ı v k:\lctcn sıhi 
olduklm hbse ene:ierini tevdi 'e mukabitınde duh ',ve varak•laı. almalı 
ri .... , lunur. 

ı{uznaınc: 

J '!rkct sermavul ültisıcn dah1 a,. ıyı 

kanununun ,l2o lrcı madJe 1 mucibince .ıf ah 
bu bapın karar mihoıı. 

lnm,ı olı! ığ·ınJ•ıı 
karş• ınrfa kalındığo 

2 Şırket he •bot ve muamclaıının tuf!yesıne karar \enldı~ı ııkdırJ 
ta fıye memur! rınm tayini ve ucr tlerlnln te blıi. 

. 'ot llu ıçlimada bir hi<seye Hhip .:ılenlar dahi rcıe lşıırnk edebi ır 

~ilı~at ve i~tiıııai muavenet vekaletin~eo 
Sıv.ıs nıımun~ hastanl'si ihtiyhcı ıı,:m 67 kukm ilılç ve tı ılıt 

m ılzcıııc kapalı .rnrf usulılc mlJlıarnJ edilecektir. :\fıınak:ıs~ ıııııd 
det, 10 eylıil 9.10 tarıhindeıı ıci aren \lrmi gundtir. l'alip obn 

!arın ~armamc ıni görmek üzre \nkara'da ~ıhhnt ve ıçtlrnal mua 

\enet vekaleti içtlnı:ıl muaı·enct umum mııd rliııtunı· ve ! tanlıu 
da ·ılılınt ve içtimai nıua\cnct nıııdıırlııl(iınc rnllraı.: at cvlcmd r 

lstan~uı nıu~ase~ei ~ususiye nıuoürlü~lün~en 
lla,koydc f.ırtnci nı.kt<;Hc mcvcı..t nıustamel k reste oba v 

kasa ve .alr muhtelif c~yu l.l 9 9:JO cıımarte•i 
muzaı ede ilı: >atılacaktır TR!iplcrin mahallinde 
$l!SUna ınuraca:ıtları. 

gunıı .aat 

k~mi runu 
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.AtLLIYET r R AMBA EYl'.CL ıs.,., 

Hasan Kolonyası . Lim~n .. çiçeklerinden müstahzar. b 
• harıkaı san'at olup 90 derecedi 

Bütün mlitemeddin memleketlerin ıtnyat mlltebauııları, esanı fabrikaları Hasan kolonyasının enfes ve ruhnuvaz kokuıu karıısmda 111 •e hayran kalmışlardır. Fransa, Almanya ve Amerika bu nefis Şark 
tahzarından külliyetli ıipariş etmektedirler. Memleketimizin •• ecnebilerin en kibar zevatı Hasan kolonyası istimal etmekte olup daima ve daima sahibini tebrik etmııktedirler. Hastalara hayat ve şifa 
Baygınlık, sinir, heyecan, baıağrısı, çarpıntı zamanlarında bir bayat arkadaşıdır. Fiatlarda müthit tenzilat yapılmıştır. 35, 60, 110, 200 kurutluk titelerde satılır. Hasan ecza deposudur. Üsküdarda şubemiz yok 

Şimdiye kadar hiç bir: 

STUDEBAKER 

bu derece dun bir flata satılmamıştır. 

• • 
•• ŞTE, buııOne kadar tasavvur edilmeyen durı 

flatlı yeni blr Studebak~r arabasr. Studeba

ker, 78 senelik aeri arabalar irnahyesinde. bu 

kıymella bir arabayı böyle bir fiata takdim ede

memi~tf. 6 silindirli motörü, frende 70 beygir 

kuvveti, 2 metro 90 boy.,ndakı kaidesı ve dört 

• tekerletJ Oı:erinde Duo - servo frenleri ile son

derece rahat ve fevkalade bir konfora maliktir 

Bu Studebaker;n kiymetin; takdir için tecrübe 

ediniz. 

e. & A. 8AKER Ltd~· 

Posta kutusu •ea 

i!ITANllU\,. 

BU YÜK 

Tl11l8E PIJlNG~~~ 
Yevmiye • S .. kuruş vererek zrnı:in olmak istcrsım i 1.: 

TAYYARE PIY ANGOSU 
BiLETiNi ALiNiZ. 

2İNCİ KEŞlllE 

11 Eylül 1930 dadır. 
Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 

· Nafıa Fen Mektebine Talebe Kabulü 
Naha Fen Me~te~i Mü~orınıon~en: 
l - Mektep meccani leyli ve tahsil mıiddeıi üç senedir. 
2 - Gireceklerin yaşı 17-25 olmalıdır. 

' 

3 - Lise mezunları imtihansız ltyH ve Orta mektep mezunları Hesap, Cebir, Mu'l8tıah hende· 
esden mlisahaka ile alınır V 16 hafta nehari dc,·am ederler. 

• 4 Kan işi Eylıll ı il:l ı 7- ı C)30 davapıh·. 

Yüksek Orman mektebi 
Boğaziçinde Büyükdere - Bahçe köyündedir. 

Tahsil müddeti üç senedir. Leyli ve meccanidir. 
T a1ebenin her türlü ihtiyacı temin edilir. Mektebi 
ikmal edenler "Orman mühendisi ,, diploması 
alırlar. 

Orman olmak mühendisi • • 
ıçın 

Taliplerin 1 teırini evvel 1930 tarihine kadar mektep rektörlüğüne, yahut vilayet 
orman müdürlüklerine müracaat ederek evrakını i razla muamelelerini ikmal ettirme

lizımdır. 

Yüksek orman mektebinin kayt ve kabul 
şartları 

1 - Taliplerin Türkiye cümhuriyeti tebaas:ndan olmaları. 
2 - Yaşlarının 18 den aşağı ve 25 ten yukarı 0Jm3ması . "' 

3 - Tam devreli lise mezunu olmak, yahut o derece tahsilde bulunduğu 
Vekaletince tasdıkli lise ve muaı..lili şahadetnameye. 

4 - İyi ahlaklı oldLğu ve hiç bir güna cezayı müstelzim ef'al ve harekatb 
bulunmr.dığ nı beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti maz
t atasına ve. 

5 - Her türlü hastalıktan salim ve bil1'assa kuvvei sem'iye, basariye ve lisaniyesi 
tam ve d!ğer noksanlardan beri ve gezip yürümeğe, suva ri'.iğe mütehammil olduğunu 
ıoüş'ir tabip rapo una m3lik olmaları laz mdır . 

6 - Tal;ple- Yüksek orman mektebi ıektörlüğüne yazdıkları bir istidaya en son 
mektep şahadeiııa'Ues;n;, sıhhat rapo ~ wıu, aşı şahıc!etnamesin" h:isnühal mazbatasını, 
hüviyet cüzda mı raptederek bizzat , mektebe veya vilayet orman müdilrlüklerine 

• müracaat ederler. ~ 

7 - Mekte~ e kaydo'unduktan soma mektebe dahil olmak için olb · ptaki şartlarına 

tcvf.kaıı r.oter ikten ta~d ı kli kefa"er senedi vermek lazımdır. 
8 - T~şradan gelecek talebenin yo~ masrafı kayt ve kabul olunduktan sonra mek· 

tepçe tasvıye c d ecek ve de s'.er başl~ymcaya kadar yemek ve yatmaları mektepçe 
tem:n edılecektir. 

9 - Fazlıı tdsi~at ist yenin Et:yüh'.c e 70 ı a te'efo:ı edebilirler. 

s 
"-ar~ çh:md ı:ı,ı ' ıı-i:ı 1 . ı ıı hrır cadLL'" ı r l ~ :\1 nır Pa~a k Pı :1.!1;1 t 

Hayriye Liseleri Leyli ve 

ne"": art erkek 
\n iık orl1 \C İ t .. ..! kı-.ımları vardır. J\ız \ 'C ı:rk,.l\ talebe a\'n :ı,rı kısımlarda.dır. Bütün sınıfları 

nı cvı.:nttur. ·ı· I! n hf )Cti en n1:.ruf mt?dcrri" \'t muAl:in ·, Jl·rden ın n ıekkrptir. J'ransızca tcd:-isat.ı ilk .'t11flardan 
l.c~li r1h·hen ı n hilh:ı.:; ~ ı gıda ve ~ıhhatinc aı.:ııni dik'.c:n \'t ihtimam olunınaktndır. Talebe mektebin 
htıc•u .. i Ptrl no'.1illc rıl t! ıncktr1lC gelir \:e :ıkşam c\lcrine ayni v ~ait1e ıı.öııdcrilir. 

l!I Kavıt mu~nıeit'SI d•!Yam ctırıckrcdi • 

Orma·n :ameliyat m ekte-bi 
Orman mühendis muavını istanbulda Büyükdere Bahçe- lesi 1 teşrinievvel 1930 tarihine 

yetiştirmek üzre yeniden açıl- köyündedir. kadar devam edecektir. 
TicBreti ~a~riJe me~te~i alisi i~in f a~ri~a 

alah ınuna~asası 25 talebe alınacaktır. Fazla 
talip zuhurunda aralarında mü

Müddeti tahsiliyesi üç senedir. lamıştır. Kayt ve kabul muame sabaka yapılacaktır. 

Talebe kayit ve kabuline baş ı ' '-'!" mıştır. Leylı ve meccan" ır. 

Adet 
1 

1 
1 

Cinsi 
Fireıc ıczg~hı 

Dik pi!Anya tez~~hı 
Makas ve zımba tezgAhı 

Jıp;aç pılanya ,. 
Al!;a~ daire hı~kı,ı 
.~)'taç ~erit ,. 
"!ek tiriUc mlitdı:.ı rik nı : ti!~wr. 

2 ·~ ,~ ., 
l~ı·I\ edıı lı:ıl. ı c>kı.~ kalem al:lt 

ı 2 Beygir. 1\.) 

\ 1 K.) 

un d<ırttc ihak" ıcrn edilmek ı.ac :,:ıp.ı!ı zarf u>ıılik nıiınııka· 

'") a 'azol · ııııu~tu T:ı!ipl~rin ~cr:ıitiııi anl:ıın:ık u1.rc OrtaJ..önlc 
<;•rag:ın 'ar;ı , ıtti>lliııd~ mektep nıudtirlüj!;ıinc \c m t iııakı>aya 

ı~tırak <' !u:~klcrın kanıı;ı .ı mah,usund:ı tarif tdılen şekilde ih/.ar 
cdil·n ı ~ rct..Jôf ıııütep!arını \c l·tanhul ıktı>ad . •ıı ıe"''d:: r nıuha· 

'eh:cil·gıne tc"li t IPcck!eri teminatı ınuvakk:ıtt' m:ıl;lııızunu ha 
nıile•ı ı cı • '- •aati ml' zkOrda mtkttTtt mııteş~kkil ' hcımisyona 
t .. ..,\,, ı. tl<.tl. 

l)ev et Demiryolları 
idaresi ilanatı -

Ornıan aııı<'llyat Jll('ktcl)i kayt ve kabul şartları 
1 - Talip1er Türkiye Cümhu ı 5 - Talipler eyi ahlaklı ol-ı mektep mezunları ı teşrini ev-

ri:ııeti tebaasından olacakt,r. duklarını ve hiç bir güna cezayı ve! ı930 tarihine kadar İstan-
2 - Taliplerin yaşları 25 ten müstelzim efal ve harekatta bu- bulda Büyükdere - Bahçeköyün 

yukarı olmıyacaktır. lunmadığınr beyan eden ve ma- de Yüksek orman mektebi rck-
3 - Talipler orta mektep halli zabıtasınca tasdikli olan turluğuna yahut orman miidir-

mezunu olacaktır. ihtiyar heyeti mazbatasına ma- liklerine, orman müdirleri olrrıı 

1 

4 - Talipler, hastalıklı sakat lik olacaklardır. yan yerlerde en büyük mülkiye 
olmadıklarını, am~alı yerlerde 6 - Mektebe kaydolunan ta- memurlarına bir kıt'a istida ile 
dağlık havalide yüriyip gezme- !ebe olbaptaki şartlarına tevfi- müracaat etmelidirler. Talipler 

il ğ; ve hal:'.v~a binn_ı_eğ~ bünye_: kan n?ter!iktcn ta~ikli kefalet istidalarına hüviyet cüzdaını, 
vı teşekkulatının musaıt ve mu senedı ve{eceklerdır. mektep şahadetnamesi, aşi şa
tahammil olduğunu tasdik eden Orman mühendis muavini hadetnamesi, hüsnü hal mazba
bir tabip raporuna malik olacak! olmak için orman ameliyat mek tasile tabip raporunu raptetme 
lardır. tebinde tahsile talip olan orta lidirler. 

f'<,'ck,·ccp-,;niz !otııg ·:ıf!:ınlAı'' j 

Pnıi ıı olmak ı~in her halt!" 

~lPPEt~ti 
FiL\! \t· RL~l\L \Rll'il 

kullanm:ıl"11111. . ıın deıT cc 

memnun kıı hıc:ılcsı ıı 1.. 1 lcr • 

·-~~~~~~~~~ 

TABii MADEN SUYU 
FRANSIZ HCKÜMETINE 

ait membala• 

Vl.CHY ·CELESTl_NS 
Tam yarım ve-ceyrek ~ıselerde 

Damla • Şeker hastatıaı - Alamı mafsaliye 
:'llulhclif o)ç•ı :ilnkri kapalı zarfla ınunaka•:t) a konmuştur. ---• yerde satılır. ---ıi 
\lııııakas.ı 2'l cylıil 9.JO p;wırtt'i ı;uıııi s~at ı ~ •. JOoa Ankarada ' 

De' le l)lıııirrnllan idarcsi ~ Lk ~apılac:ıktır. 

.\L ;aka•arn i,cırak Cllc.:ck .rın teklif mektuplarını ve muvak
k ı il mi:'ntİ:ırını "l rı gıınde >. ı .. t 15c kadar munaka"ı kombyonu 
kat ph~ine ı crınckri 1 ~1.ınıdır. 

Tal·pkr ııw Jko"ı ~armaııcclı nni bir lira mukabılinde Anka
rada 'c 1 f:ıı darpa.-~ı'Jki idare 'eLıtckriııdcıı tedarik eddıilir. 

• 

1 !aliç i.,ke!elerindc ~.aııru,, .ı r.~32 
metro mik~h• muadıl 2:10 adet pm 
t&hıas • i 1 <J .<J:IU perşc,mlıc l(Unü 
ihale edilmek üzre müzandeje çı

ktırılnu~tır. ' l'alip:ı:rin ye' mü m? z ... 
kOrda ""' üç lıuçukda defterdarlık 
binasındaki ıha! " komisvoııuna mü
, ........ t t ... ı ... -,~Jeri Jl.ln o!unur . 

• 
VICHY CRANDE·ORILLE :::::::~:~.:;.~:,r• .. 
VIOHY HOPITAL Mld.:;.~:,,~:~.-· .. -···-'Vkhy yerine başka marka almayım11 •• 

Menbaımn tayininde dikkat 'diniz. 

1 DEFTERDAR
0LIKAYILANA 

Satılık kaat - Dolına bahçede maliye 
kaleti evrakı matbua ambarında ve def 
darlık daınga matbaası,Beyazit Sultanahn1 
mahzenlerinde istimalden sakit matbu k< 
lar satılığa çıkarılmıştır. Müzayede 24 e 
pazaz saat f5 de Def terdarhkta yapılacak 
Talip olanların şimdiden şartnanıeyi görı 
üzere müzayede komisyonuna ve kaat 
görmek üzere zikrolunan ambar ve n1eh · 
lere müracaatları. (M - 36S ) 

• • • 
Üsküdar mal nıüdürlüğünden: 
Satılık arsa: Numarası t6 Hüsanıettin 

sokağı Cafer ağa n1ahallesi, Kadıköy arka 
heti açık ve tarafeyninde haneler nıevcut o 
ikaınetgah inşa ~ına elverişlidir. Mesahası 01 

dan (256) ziradır. Tahmin olunan(5t2)lira kıy 
defaten verilecektir. müzayedeye iştirak e 
ceklerden yüzde 7 buçuk pey akçesi alınac 
tır. Satış m'!amelesi 27-9-930 cunıartesi gi'ı 
saat t5 te Usküdar rnalmüdürlüğünde a: 
ınüzayede usulile yapılacaktır. R. 

• * • 
Üsküdar mal müdürlüğünden: 
Satılık arsa: 4 hissede iki hissesi nun1a•" 

25-29 Yangın bağı caddesi Selanıi Ali efrı 
n1ahallesi, Üskü Jar cephesi Yangın bağı cıı 
desi, arka ciheti meydanhktır. 'faraleynirı 
haneler nıevcut olup ikametgah inşasına 111 

saittir. l\Iesahası ınıkları, (200) ziradır. ı·:ı 
n1in edilen (1:10) lira kıyn1et defatcn veril 
cektir. Müzayedeye iştirak edeceklerden yu1 
7 buçuk pey akçesi alınacaktır. Satış ınuaı11 

lesi 27-0-030 cun1artesi g~nü saat ı:; tc Cs!< 
dar maln1üdürlüğünde aleni nıüzayede u~tılı 
yapılacaktır. R. .. "' 

Üsküdar malmüdürlüğiinden: · 
Satılık arsa: Nunıarası 23~ Selc1ınsız c::ult!C" 

Selc'ınıi Ali efendi nıahallesi Üsküdar. Boğıt 
nazır ve arkası açık olup bina inşasına eh·eı" 
lidir. Mesalıası mıktarı (~li6) aı ~:mıdır. 'fahıf 
olunan (20U) lira kiyn1et detaten verilecel<l1 

Müzayedeye İştirak edeceklerden yüzde 7 btıÇ 
pey akç: sı alınacuktır. Satı, ınuaınelcsi 21-9· 

cunıartesi günü saat 15 te üski.idar l\1nlıı 1 

dürlügünde aleni ıniiza yede usul ile ya pılacıı 
tır. ~. 

* * • 
Üsküdar nıal n1üdürlüğünden: 
Satılık arsa, 4 hissede 2 hissesi: nun1aı11 

23 20 Vangınbağı caddesi Selanıi A 1 i efe 11 
' 

nıahallesi, Üsküdar cephesi, Vangınbağı c~. 
desi ve arka ciheti rneydanlıktır. 'l'arate,·ıı' 
de haneler mevcut olup ikaınetgalı inş~'ııl' 
elverişlidir. Mesahası miktarı ( 200 ) zirı:ı<!;~ 
Tahmin edilen (J:iO) lira kıyn1et defate:ı ver' 
cektir. l\1üzayedeye iştirak edeceklerden )'\

1 
de 7 buçuk pey akçası alınacaktır. Satışı~\ • 
an1elesi 27-9-930 cun1artesi gCınü saat 1·1 

Üsküdar Malınüdürlüğünde aleni ıni.iz'l 'c 
usulile yapılacaktır. R. 

• • • 
Üsküdar mal müdürlüğünden: ı 
Satılık arsa: numarası 36-27 Hacı kaY'11~1 h 

sokağı, Kuzguncuk denize nezareti olup eb111 

inşasına müsaittir. Ve mesahası miktari < 
1 
'1 

arşındır. Tahmin edilen (230) lira kıynıet ( e 
ten .verilecektir. Müzayedeye iştirak edel:~ı 
len.len yüzde 7 buçuk pey akçesi alınac.(11' 
Satış ınuaınelesi 27-U 030 cuınartcsi günii ttl\ 
15 te Usküdar mal n1üdürli.iği.inde aknİ •1~ zayede usulile yapılacaktır. __./' 

Alman Kitaphanesi 
KARONııeyo lu Tıinel meydanında ;;ı1;1 

Mes'ul Müdür: 


