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. Siyasi fırkalar arasınd~ki 

iki vekil 
tila!, 0 frrkalamı devlet ıda 

1
• 

'1~~epr!:~~le~e:üdaf;:ğ::~ fethı· Bey yarın ge ıyor 
tvlerbest Cürnhunyet Fırkası 

eıdoğduğu zaman, lid~n ve istikraz şayialan bir 
ı erkanının ifadelennden an - T h • b ı d • • 1 • d 

"Sı~o~~ifa~~ıı: ~kaı:~~=: Nuri ve a sın ey er un zmır en daha tekzip ediliyor 
Y )İınendifer meselesidir; tsı;ıet 1 b ı d •ı 
!•Paşa Hükumetinin. şimeı_ıdıf~r stan U a av et ettı er 

litikasıdrr. Şimdi Fethi B.ı~ 
lzınir nutkundan anlıyoruz ki • 

l~'ierbest Cürnhuriyet ~ırkıı;;ı. tır Nuri Bey 
e et Paşanın ılme~fer sı?"ase-

:ine değil, şimendifer~e~ a
• r faizlerle yapıldığına ı tıraz &-

liyor. • . . .. 
Yeni fırkanın fü ~n dıyor ki. 

'Alelıtlak demiryollan yapıl
nasma muarız değiliz. Gerek 

üdafaa ve gerek iktısa~1 n~k~ 
· nazardan bunun faıdesını 

f sla inkar etmiyoruz. Bizim 
bediğimiz, demiryollamun ga
(f.,et ağır faizlerle yapılmış ol-
iuğudur., . 

Biz, şimendifer inşaa.~ aıt 
~esaplamı tefeniiatını bılmıyo
ruz. Onun için burada hesap 

rakkam1ara, bilhassa başka 
emleketlerdeki inşaat nisbet

lerine göre bu inşaatın pahalı 
olup o!madrğını gösterec.ek ~e
'iliz yalnız Fethi Beyın soz-
1 rinden anlıyoruz ki, . eğeı: hü
kumet mevzubahs faızlenn a
ır ol~adığını, inşaatı daha u-
uz yaptırmak imkanı b~lun · -

dığıru, rakkam, delıl ve 
isallerle ortaya koyar ve muh 

erem Fethi Beyi tatmi~ eder: 
Be, iki fırka arasında, şım~n~ı
fer meselesi etrafında hiç bır •?
İlaf kalmıyacaktır. Ç~nkü '.1-

der Fethi Beyin ifadesı, bu ~~
tililfm prensip üzerinde d~~ıl, 

rensipin tatbikat ve ~eferrua-
tında olduğunu göst~~y~r. 

Fethi Beyin Reısıcumhur 
azretlerine yazdıkları mek

tupta şöyle bir fıkra vardı: . 
" ... Hük\lmetçe ihtiyar ed.ı

lcn fedakarlıkların büyük. ~ır 
kısmı pek ağır faizlere ve dıger 
ısnı.ı da ecnebi ithalatına ve 
olayrsile döviz mübayaatma 
arfedilmiştir.,, 

saraya giderek lzmir hadiseleri hakkında 
Gazi Hazretlerine izahat verdi 

Maliye Vekili bugün, C. 
Hüsnü Bey yarın 

Ankaraya gidiyorlar 
Bem sefirliğine tayin olu

man Maarif Vekili Cemal Hüs-

Ağrı şakileri yüzlerce 
maktul bırakıyorlar! 

Başvekil Ankaraya gitti 
ismet Paşa Haydarpaşada hararetli 

surette teşyi edildi 

Gazi Hz. 
Gazi Hazretleri dün geç vak

ta kadar Dolmabahçedeki sara
ylarında meşgul olmuşlardır. 

Müşevvikler 

Yeni asır, Hizmet, Hal
kın Sesi ve Son Posta 

Bu gazeteler ve mev
kuflar hakkında ta

kibat başladı 

ŞofiJrler ccnılytll ltllıre lıeg'etl l1ıtllıab; dün bitil. 
Resmimiz rey sandı{ıını dolaştırun f>lomoblll gösteriyor 
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ulta.,;tlamit ! __ 
Talısin Paşanı11 Hatıratı .. !M 

Ho: 32 (Tercüme ve lktlb•e 
h•kkı mahfuzdur.) 

MILLIY~:T RERŞF.MBI': ı 1 EYLÜL 1930" 

HARicr HABERLER •• 
Cemiyeti Akvamın • • nedir? mesaısı Gazi liz. nin beyannam ... .Je 

Fetbi 
1-Iünkara • • 

nıçın söylenemiyor ? 
Gelecek sene tahdidi teslihat için gene bir 
konferansın toplanmasına şimdiden çalışacaktır 

Bey bu hususta 

IZMİR, ıo (Milliyet) - Ga
zi Hazretlerinin beyannamele
ri üzerine Fethi Bey gazetecile
re beyanatta bulunarak fırkası-

neler söyli 

Fransız donanması Midilliyi işgal 
ettikten sonra ..• 

Birlik ıı Ecnebi matbuatı ıı Polise taş! 
B d Avusturya mlllt . . . 

rian projesi teşkilatı Hınd~stand~ yenı 
ve İngiltere "Tempo .. gazetesi Avusturyadaki hır vak a 

CENEVRE, 9 (A. A.) ınilli tetkilatın başına prens Starhem KALKÜTA, 10 A.A. -Aha 
M. Henderson gaz;!tecileri nez- bcrgin geçirildiğinden bahsederek li dağılmasr için kendisine ihta
dine kabul etmiş ve Akvam Ce- yazdığı başmakalede ezcümle diyor ratta bulunan polisleri taşa tut
miyeti Büyük Meclisinin ruzna- ki: muştur. Bir polis müfettişi ile i· 
mesindeki işler hakkında ken- "Yeni reiıin bütün tetkilita gön- ki polis neferi yaralanmıştır. 
dilerine izahat vermiştir. M. derdiği tamimde, Allaha iman, içtimai Bu hadise üzerine polis Kalküta 
Henderson Frans1 H:ı•·'.c:ye adalet ve hukukta Almanlık hissinin Darülfünununa ait binalardan 
nazın M. Bri- "hakim olacağını·· bildiriyor ve va- birinde taharriyat yapmıştır. 

nın teşkili esnasında Gazi Haz
retlerinin yazdıkları mektubu 
aynen okudu ve dedi ki: 

" Gazi Hz. nin vaziyeti bu 
mektuptan sarahaten anlaşılmış 

tır ve tarafımızdan ela ma 
iddia serd edilmiş değildi 

Nadi B. mektubunda 
kendimize benimsediğimi 
zıyor. Bu nasıl mümkün 
Biz, katiyen böyle bir şeri 
nemeyiz. Her Türk gibi 
cumhuriyetin muhafazas 
lışmalctan nefsimizi men 
yiz! 

Madenlerimizi tetki 
and'ın siyaseti tanın istikbaline kar§ı ümitli olmak 10 Darülfünunlu ile ahaliden 10 
İngiliz siyaset: milletin atisinden emin olmak ıazım kiti yaralanmıştır. 31 kadın tev Şimal ve şark vilayetlerindeki mad 
nin ayni istika geldiği de ilave ediliyor... kif edilmiştir. lerin tetkik raporu vekaA lete veril 

.. met takip ettiği "Temps" gazetesi bu meselenin 
. ı ni söyledik ter şayanı dikkat olduğunu ve Avuıtur- Yeni vaziyet . . . . 

. . sonra gecen se ya milli teıkilitının yeniden menu 8 A 10 (A A ) _ ANKARA, 10 (Telefonla)-j len raporlar da bırıbırıne 
K~yfıyetı derhal Padışaha ar z~ları _göz önüne _get_ir~re~ ken- ne İngili; heyet· bahsolmaıta d•i•r bir ehemmiyet al- Bu ; Yı:e;de zahirl bir sü Şimal ve Şark Vilayetleri civa-ı yan fikirl~r der:neyan edi 

zettım. . . . ~ı. nefıs ve mevk~l~r~nı -~ıl'.anet murahhasası ta • dığını ı1Sylüyor. k(in hük~ sürmektedir. So- _ rındaki madenlerimiz hakkında madenle.nn vaz:ye.ti de.ka 
Mesele şundan ıbarettıı. Fran ıçın bu Lorando ışını surunce- f d tay~ ı C . f Akv h . dil tetkikatta bulunmuş olan Mü- rak tetkık ve tesbıt edıl 

sa tabaasından (Lorando) na- mede bırakıp duruyorlardı. ra ın an ~~rük . emıye ı . am k~klarda askerler . ta şıt e - hendis Hadi Gali Be ra oru· dir. 
mmda bir zatın hazineden mü-j O aralık Rıhtım şirketile de at~_lan g . - meselelerı mış ve sevkulceyış noktaları kAI t .Pt. y p Son zamanlarda made 
h . · kd b" 1- b mutarekesı me- ' k ri kıtaatla bahriye efradı ta nu ve a e e vermış ır. 
ımce mı ar ır mat u u var- 1 bir ihtilaf hadis olmustu. Bu- . . B . d M H G J. ı "Times" gazete1i Cemiyeti Akvam as e . . . mizin tetkiki ve taharriya 

dı. Buna dair mahkemeden bir nun üzerine Fransa, sefareti sele;sı~ın nna ;· -~-~~on lıeyeti uı.ıumiyeıinin içtimaı münaae- rafından tutulmuştur. ~ıtral- _R8:P?rda b~ cıvarda~ı m.:ı-den sustında İktısat Vekiiletı. 
de ilam istihsal etmişti. Hazi- Fransız menafiinin haleldar e- proıc:_sıle ç?~ yakın ~n ? a. M ar betile yazdığı başmakalede ezcümle yözlerle ve bombalarla m.uceh- - lerımızın tetkık ve kat'ı planla- yük faaliyet sarf edilmek' 
nei maliye bu parayı her neden dilmekte olduğu iddiasile Fran- oldugumı 1 la ve ctm. 'itg· . r.. diyor ki: hez askerlerle dolu asken kam - 1 ru yapılmaktadır. Aldığımız malumata 
se vermiyordu. Mesele saraya sa hükumetini tahrik etti ve te: H:nderso:ı, Akd''.atmm . 1:_mıyetı "'Cemiyeti Akvam heyeti umumi- yonlar şehrin başlıca cadd_ele- Ayni zamanda madenlerimi- merkez hey' eti teftisiyes 
d k · · F f · bb.. · · mısakına ıthal e ı esı azımge · d d l şmakta ve örfi ıda · ı · · k"k · 1 N · · f a a setmıştı. ransa se ın şe usatı sıyasıye yolundan taz . k"l C . ef yesinin bu sene münakaşa mevzuunu nn e o a - zın vaz yetını tet ı etmış o an adır Reşat Bey ayni 8 

Mösyö (Konstan) hariciye na-) yiki siyasi yoluna geçilmeğe. len Kello~g mısa ı e d emb_ıy 1 teşkil edecek mesai! araıında tecavü- renin bi!Uınum nizamatı harfi- mutahassıslar tarafından veri- için Menteşeye gidecekti 
. S d d" d .. F h··kA . k 1 Akvam mısakı ara~ın a ır a- y n tatbik olunmaktadır Ec-zırı ve a ırazam nez ın e mu- ransa u umetınce arar ve- .. d .. 1 . 1.. ze uğrayan devletlerin mazhar olaca- e : . 
teaddit tesebbüsler yaptığı hal- rildi. Bu karar üzerine Mösyö henk vucu e getırı mesı uzu- 1 ğı mali yardım Cemiyeti Akvam mi- nebi mahafilde, ittihaz edıl~ş A · . · . . . 
de parayı tahsil etmek kabil o- (Konstan) hükumeti metbuası munu hatırlattıktan son~a u - kı P . ' . k .1 t ı·t· b"·t·· olan bütün bu ihtiyat tedbırle vrupadakı yüksek ma- lkbsat Vekilı yarın gı 

.. .. • tahk" ahedesı me- sa nın arıs mısa ı ı e e ı ı, u un . _ . l kl . 
lamıyordu. Mosyo (Konstan) tarafından geri çağrıldı. Müna- mumı ım mu İ .

1 
.h u·ıı Jih h 11 .. rıne ragmen yem kargaşa ı ar den talebemız İktisat Vekili Şakir Be 

b. 1 k b bb .. l · d d . •elesine temas eder•k ngı tere- ı t a arın mus ane surette a ını k d d" d"l kt · 
ır ara ı u teşe us erın e a sebatı siyasiyenin nev'ama ınkı- - . . _ - . 1 . d • h d vu uun an en ışe e ı me e- ANKARA (T 1 f 1 ) tısat Vekaleti baytar umu 

ha müessir ve acı bir lisan kul-: taı demek olan bu kararı Mösyö nın ımperatorluı;a da 1 ıl mem ~a~a";.mun el ·~ um;mıc m~a e ~ı;;e dir. Bütü nakliyat ve münaka- ' lO e e ?n :1" -. dürü Ali Rıza Beyin cuf!l 
lanmağa başladı: İlama merbutl (Konstan) hariciye nezaretine\leketleri rasında Londrada ak ıstıra me.s~ eaı_ var ır. e':'ııyetı _- lat vas:talarına askeri: kuvvet- Avrupada top~_u olarak sıtaı gor .. h . . . l l . !!l 

d"l k k f ıstan evvel vam mechsı ahıren neıredılen ve Fı- • d"lmi mekte olan yuksek maden mü nu şe nmıze geme en 
bir alacağın tahsil olunamama- tebliğ etti. Keyfiyet zatı şaha- te !.ece ?n ~raı . . . . • . ler tarafından vazıyet e ı § . . - meldir. 
sı ve Fransa tebaasından birinin neye arzolundu. Hünkar hunun kat ı ve sarılı bır vazıy:_t alamı- hstıne daır olan ~ekal~tler komısy~- ve şiddetli bir kontrol altına a- hendıs ~ektebı mezunlarının Kü rükl d adi 
hukuku tamttırılamaması mat- üzerine Mösyö (Konsan) ı sara Y?:.a~ının anla~ıl~ası lazımgel- ıtunun_r~poruna ıtla ~asıl edecektır. lınmıştır. avdetlen yaklasmıştır. . m .. er e. t .. 
buatça türlü türlü neşriyata se/ d 1 h k b 1 t- dıgını kaydetmıs.tır. Buna ılaveten M. Brıandın Avrupa Buenos Ayres 10 (A. A. ) - Bu efendilerin muhtelıf şir-1 ts.tanbul ı:umruk daıreıerın 

ya avet e uzuruna a u e B" rf · · d B · d"' · ' tadılat yapılmı§tır Muhilfat• 
bebiyet ve~ekt~ _old~ğı:nu ve l ti ve bu mesele hakkında kendi- Fransız - İtalyan mi.inaseba • ır 1 1 proıesı ~ar ı~: u şım '~ Muvakkat hük~r:ıet, be~e~iye ketlerdeki ecne~i mut~hassı~~a- !atı ikiye ayrılmış;ır. Bundan 
alacak sa~ıp.lerını hukumete sile uzun uzadıya görüştü. Su!- tına da ~e~as eden Mr. ~~n~e'. ruznameye dahıl degıl~e de pazartcsı meclisinin feshını emretmıştır. rının r~fakatlerıne venlmek uz- kara muhafaza müdiriyeti. v.• 
muracatle şıka yet etmckt~ b~- I tan Hamit, sefiri iknaa muvaf- son bu ıçtıı:ı:ıa ?evı:esının ıki gunu Avıupa devletlerı arasında top- Bolivyada da .•. re vekaletçe hazırlıkta bulunul- muhafaza müdiriyeti diye ik• 
lunduklarını ve bu keyfıyetm · fak olamamış olacak ki ertesi memleket mumessıllen arasın - !anacak hususi bir konferansa tetkik . . . maktadır. yet olacaktır._ .. . .... 
Fransa efkarı umumiyesinde sul ·· M.. ·· (K t ) t t b _ d eni temaslar hasıl edeceğin tdilecektir.'' Santıyago (Şilt) 10 (A.A.) - Adi" v k•ı• Yenı teşkılat uzerınc Ru,~ 
. . . .. . gun osyo ons an s an u a y - .. . B . H .. k(i . . b .. C B ıye e ı l törleri deniz muhafaza mud 
ıtesırlere yol açtıgını soyledı. lu terketti. den ümitvar oldugunu soylemış "Time8' Cemiyet Akvamın mesai . olıvya ~. me~~ru_n. u un .. 0 emrine verilmiştir. 
Bu _mükerrer teJebbü~lerden biri Bu Lorando işi le sarayda iz- ikinci Teşrinde toplanacak tah sini gö%he.n eçirdikten sonra ve bil l~vya ar.azısınd~ or~ı ~d~reyı ı- 1ZMİR, 10 (Milliyet) - Ad- Lokantacılar • tİıtl 
netıce çıkmadıgını goren Mös- zet Paşa, haricte de Selim Mel- didi teslihat komisyonunun tes hassa hakem mesailinden bahsettik- l~n etmış oldugu bıldırılmekte- !iye Vekili bugün Aydına git- ~Ç . 
yö (Konstan) Hünkardan bir hame Paşa çok meşgul oluyor-ı' tihat"n tenkisi meselesile uğraş ten sonra makalesine şöyle nihayet dır. miştir. Lo~ant~cı.lar ce~ıyetı 
mülikat istedi ve bir gün Cuma !ardı. (Lorando) nun alacağı na mak üzere gelecek sene devlet- veriyor: Diktatörlük yok umumıye _ıçtımaı ~un yapı 
günü selamlık alayından sonra 1 mı altında hazinei maliyeden l ıer arasında bir konferans aktini "Hakem usulünün en faydalı bir BERLİN, 10 (A. A. ) tı_._~akat ı_hz_arat ıkmal e 
huzura girerek Babıaliden şika- ı istenilen ve faizi mürekkebinin 1 temin edebilmesi için bu sahada surette ilerilemesi için çare hakem Spor sarayında bir nutuk irat Şoförlerin intihabı dıgınden ıçtıma gelecek 
yet yollu bi:. lisanla meselel:'i ilavesi le fahiş bir yel_clın~ iblağ il biraz daha fazla yol almmı_:ı ol- teşkilatını çoğaltmak değil fakat Ce- eden M. Bruning diktatörlük Şoförler cemiyetinin intiha- ya }(1jışt:r d .. 

0 anlattı. O gun Sad.razama bır edilen paradan 0 vakıt hır çok ması arzuya şayan oldugunu miyeti Akvam merkez mahkemesini tesis edileceğine dair olan şayi batı bugün de devam edecektir. a en er e sun 
irade t_ebli_ğ olundu. Ancak bu kimselerin mütena'im oldukları beyan etmiştir. Mr. He:ı~erson takviye etmektir." anın aslı esası olmadığını be- düğünü 
da nettcesız kaldı. dillerde dolaşan bir hakikattir. İngiliz murııhhas heyetmın Ak- -· yan etmiştir. Muallim imtihanları Bugün Himayei Etfal 

Diger taraftan Sultan Hamit Ceplerine girecek üç beş kuru-
1 
vcım C~miyeti umumi katipliği Vaziyet hala düzelemedi Muallim mektebindeki "A" yetine merbut Kalende 

Adliye nazırı Abdurrahman ve şa kavuşmak için bir adamızın 

1 

teşkilatında yapılacak tadilat 

1 
kursuna müdavim muallimlerin da fakir ve kimsesiz 40 

İzzet ve Ragıp Paşalardan mü- Fransız donanması tarafından hakkında hususi komisyon tara Büer.os Ayres, 9 (A. A.) - Depo ar imtihanlari bitmiştir. Netice ğun silnnet ameliyesi icl'll 
rekkep ~i~ ~omisyoı:da ~ese!.~- işgaline ve_ ha>::ı:ı-:e~i de~letin I fınd~ ~akme .~tınan maz_b~~a- Hükumet merkezinde dün akş- bugün ilan edilecektir. İmtihan- cektir. Bu _mün_asebetle b 
nın tetkıkını emrettı. Sefır Mas açıktan açrga ıhlalıne lakayt ı nm buyuk mec,ısçe kabulunu te am devamlı surette tüfek atıl· lara girenlerin adedi 17 yi bul- saat 15 te hır müsamere 
yiı (Kanırtan) bu aralık gelmiş- kalmak o zamanın ahlakını gös min için elinden gelen her şeyi masnın mukabil ihtilalci kuv-, maktadır. cek ve bu müsamere sa 
tı. Adliye nazırı Abdurrahman teren parlak bir misaldir. 1 yapacağ·nı söyliyerek beyanatı- vetlerin hükfimet merkezine hü Umumi depo Paşalt- Orman mektebi kadar devam edecektir. ı\f 
Paşaya tevcihi hitap ederek: Mösyö (Konstan) ın azimeti na nihayet vermiştir. cum ettiklerine dair hasıl olan l k müsamereye Şehir band yanlış bir zandan ibarettir. manında yapı aca Orman mühendis muavini 

- Paşa hazretleri, mahkeme günü ~atı şaha~e teşrifat nazırı Cemiyeti akvaın meclisi Santrali muhafaza etmekte olan yetiştirmek üzere Büylikdcrede iştirak edecektir. 
ilamına merbut bir alacağın tah 1 İbrahım ve Selım Melhame Pa- .. ·· p. il l 
sil olunamamasını ve bir ilam-'§aları Sirkeci istasiyonuna gön- CENEVRE, 10 (A. A.) - askerler hukfu_nlet kıtakaft~kn~ mu Depolarda yapılacak Bahçecik köyünde açılmış olan O S e 

1 ,. • • k 1 1 M z c · eti Ak am dafaasını teshı etme ı rıle e- ve Yilk&ek orman mektebine p d ın icrasız kalmasını siz, Adliye derek seıırı ı n Aaa Ç~ ışına arı- · u~eta: . ~mıy . . . ~ . k · . · t h · d ·1d· o lise hakaret e 
nazırı sıfatile nasıl tecviz ede- ru emretti. Hükumetı metbua- meclisı kebınnın 11 ıncı ıçt~ lektnk cer_c:yanınıh lelsn:ışlberdir. ınşaat e ır e ı ı merbut bulunan orman ameliyat u··ç kadın 
bilirsiniz? sından aldığı emir ve talimat' devresini açmış ve bu devre ıçm Fakat bUtun ma .a. enın usu- . . - b .... k mektebine talebe kaydü kabulü· · ı k ı k ıçınde kalması Şehrımızde umumı ve uyu b lanmıştır Tahsil müddeti Melahat, Fatma ve Neri~ 

Dedi Bittabi Abdu h üzerine İstanbulu terketmeğe riyasete M. Tituleco intıhap e- ret e. aran~ b .... k b" k k bir ~ömür_ depo;ıu i~şas~ için ~: s:!e olup l~yli ve meccani- !erinde ilç kadın polis meııı 
Paşa b~ suale verecek ~~~a m:ı hazır~anmış v~ ista.si_yona ~aa,ar dilmiştir. ahalı arasın a uyu ır or u beledıye nyasetıne şımdıre ka dir. Mektebe bu sene 25 talebe hakaret ettiklerinden ya 1 
1 t B 1 k P1 . gelmı~ olan bır sefırın gen don- ve telaş uyanmasına sebep ol- d lmı olan muhtelif tek haklMda tahkikata ba•Janı J, 
amamıs t. u a aca mese esı- . .. . k b"l 1d - lA • l Hemen hemen her ta ar yapı_ ş d U alınacaktır. • 1 O' 

nin mahkemeden sadır olmu ~esı gayrı a ı ?· .. ugu ma um Muhacir istemıyor ar muş~ur. - lifler tetkık olunmakta ır. mu h R.f t B etresini yara 8 

b .. 1• b 1 _ ıken Sultan Hamıt ın bu çareye t raftan tüfek ve tabanca atılmak mAı deponun Paşalimanında te- ı_ s_an ı a • K k d ş ı·k 
ır ı am u unmasına ragmen d .. 1 ·-· b.1. VAŞ NGTON, 9 A.A. - A· .d. S b·ı.~ı kimseler b f os a a manav e ı · 

. 1 d h d , ne en tevessu ettıgı ı ınemez. . . . ilk ta ı ı. a ~ı U ır- sı"si sureti kat'iyJ· ede takarrür Şehrımızde bulunmakta olan Şaziyeyi bıçakla kolundan ~. 
tesvıye o unaınaması, a a og N. k" M.. .. (K t ) H .. merikada hüküm sliren tŞMZ • tif .. _ ede-k mag'aza İ ..-

b . . 1.. ıte ım osyo ons an u . . sattan ıs auı:: •• - etmı·ı..:r. Yahıız bu depo yapı- Gümrükler umumi: müdürü h- tır. Hadise kadınm man•~' 
rusu unun tesvıyesı urumuna u . . h kk d k" h" . buhranını hafifletmek ıçın ha- 1 dilkkllnl n yağın tm. " ı A · d k 
dair sarih bir hatve atılamama- k mdetı senıy~ ~ . ı~ a. ı tıssı riciye nezareti umumi bütçeye .~ı, bllh :S. silfiltçı ~~kk~~- lıncıya kadar muvakkaten ipka- san Rifat Bey bugünlerde nka mesın eDn l?ı.'nrnk. 'u·~tırk. azalııl' 
Si korkud m .. t ll"t .d. V 1 yatr ostanesıne aır emına ve b.l k f k' h 1 ... r ve a - !arına müsaade edilmi~ olan kö 1 raya avdet edecektir. il 

an u eve ı ı ı. a c k f ka h"'kA t. tb yük ola ı ece a ır mu ac r- 1 . k muQlardır Po ta ~ b. 1 

.1 L dod 1 b ıere ve a u ume ı me U· . arma oııuş ., · s .. d 1 k" metre·....: 1 - Şoför Celalin otom0 

tı e oran ana ınmış olan u d 1 l<l - tar t h _ !er hakknıdaki takyıdatı artır- l dan 4 kişinin asker- mur epo arının sc ız ı." ra caddesindrn geçerken C••
11 

Para Sultan Azizin hal'inde asın a a mış 0 ugu ıma a t B ndan baıo.ka Amerika memur arm fanda duvarlarla cevrilmesi, du Felsefe kongresi de bı'r çocua.·_,a o.o·.pmış. , .. ,rıı 
, ricine cıkmağa imkan olmadığı 1 mış ır. u ., !ere kurşun atmak cilnnile zan • · kul.anılmıştı. Bunu ortaya at-ı .. i· . k .. S f ya muhaceret suretile gitmek 

1 1 ak askeri bi kıt' varlara iki metre arzında markiz t .1 d 0 fd d' 2 - İstiklal raddesinJ•~ ~ 
mak >Öyle dursun bahsini et- -nı soy _ıyeıe gıttı. e ır, mas- · · k. elen·n mali vazı"yet· a tma a ınar . . ~ . a ler ilavesi ve kömür yığınlarmm Bud.se~e nbgı te"e ~1 1 

xf 
1 

r f- ı 742 numaralı otomobil: '' 1r· 
'. . . • . . l Jahatgiızarlıkla kalan sefaret ıstı yen ıms . . tarafından kurşuna dızıldıklen, ta ye ıncı ,. ·ı e c se e minde 60 ya~ında bir ;ıııiY' 

me~ bıle :ehlıkelı hır şe~dı. O 1 müste ·arının teklif edeceği su- leri hakkında ınceden ınceye tak yağmacılardan 15 kişinin de İ· arasına tahta havaleler ko-ı k . top!~ nuş, yaralamıştır . 
devırde agıza alınmaları bıle ca- . _ . B b r k b 1 kikat yapmaları için ecnebi . . hkfun edildlkl . k nulması gibi tedabirin tatbiki 

0!1-gresı T .. · ııı• 
iz olmıyan kelimelerdenbiri de retı te.,vıye a ıa ıce a u o- k" A "k . dama ma en ve e- d,.na sahiplerine tebliğ olun-, d~gını ve ~r- 3 - 2071 numaralı ot~ eıı 
(hal') idi T l'ff .t.ba .1 ıunduğu halde ortada mesele memleketlerde 1 men. an ıe- zalik kurşuna dizildikleri riva- muştu. Fakat depo sahipleri· k_~Y~_namma ar- :~:~~ ~~::~;~nğ~·~a~;~;~~1 1t 
(hal') e be~zed~;i ~~in ı (~a;~: kalmıyaca;ır~, 1endi~n;n :.~ az ~i~~:ş~~~soloslarına talımat ve yet olunmaktadır. . . ·ı esasen depolarının muvakkat ol r~lfuı:un müde - 4 - Şoför Mu•tafanın ıJd· 
tesviye) tabiri kullanılamaz, bu za~a:1 _z1~r ın a. stan u a one- .. Dah~117hle nezaretıllm, sıvı ah

1
a- duğunu ileri sürerek bu tedabi rıslennA~~n MA eh_- ctomob'~ Rmde Yusuf cıcn 

ııun yerine (faslü tesvi e) d . cegını ı ave ettı. Söz söyleyenler lırun sı a arını tes etme e- rin ittihazmdan sarfı nazar o- me~ . ~ k ynı ğından varalamrstır. 0 
Y em s r· · b d h k · ·ı · · e sillh taşıdıgı- görülecek . . b 1 d" · ti B ın ıştıra et- 500 lı· ralık bo11 

lirdi. Nasıl ki (Hamit) adlılara e ırın ura an arcı etı ı e CENEVRE, 10 (A. A.) nnı v . . . . . lunması ıçın e e ıye rıyase - . ~- . ·k j ~,. 
(Hamit), (~forat) ~d~_lara (Mir dona:ıma_nın Midilliyi işgali Cemiyeti Akvam Meclisi Dan- olan,.her hanır;ı bır_s~vılin dıv~n~ ne müracaat etmişlc:·dir. Bu hu· tıgmı ya~mışt . Bahçekapıda komisyoıı' ~ıı 
at) derlerJı Hangı cur'etli na yekdıgerın,. merbut ve evvel- . k • . . t d"li harbe sevkedılmeıııru emretrnııı sus İktısat eVkllletinden sorul- ~u kokn erans

1
a det Beyin soo liralık bo00',ı~ 

· - - l ·d· M l 1 tzıg anunu esasısırun a 1 ne · b menı e tevi cüzdan yankesicilik sur 
zı_r veya Sadrrazam çıkıp ta Pa- d~n mu~arrer şey er ı _ı. ~-se e •mezuniyet vermiş ve fikriyat tır. •1 • l muş ve Vekalet te verdiği ce- ır ço_ . _ı 
dqaha: ' nı_n_a. ldı_gı had v~ g_ a. yrı tabu şe-ı sahasında te,.riki mesaiye mü- iŞSiZ er Arttı vapta haf' Ji zatında faideli ol-1 k~tl~r ıştırak et- vBa!da aşır~lımdştırh. yııkll' 

B B b -1 1 f ., 'mıştır ır şerır a a .., 
- . ~ par'.'yı amc~ızı hal et kıl uzerıı:e .. a ıa ı ı e. se are_t a- teallik verilen raporu tasvip et LONDRA, 9 (A. A. ) makla beraber kabili tehir mas · .. . . . k ·e ır 

.nı:k ıçın ıstıkraz etmışler. , r~sındakı muzakerat ılerledı ve miştir. Meclis, Sar havzasm- İngilterede itııizlerin adedi 1 raflardan azami surette içtinap Eylfüun bırın· Emirganda Miı_l 'bev;y.J 
Yollu maruzatta bulunabilir- nıhayet esasında~ haks~z.ol~a· da transitin serbestisi ve hiina- eyl(ilde ş-eçen haftakine nazaran edilmenin bir prensip halinde ka de toplanmış ~ · I tişlerinden Alaeddın dıt sıl"tl 

di? Demek ki her hangi bir ~ar makla berab_er mık~arı ıtıbanle ye taburlarının ipkası mesele- 207 42 kiti fazla olarak 2 mil- bul edildiği şu zamanda bahse lan konf~r.ans J:'r- Meh~let Alı l k~sını tabanca ile teh 8ç$11 
raftan veya bankadan para ıs- çok muhtekırane bır d_ereceye leri hakkında M. Brinad ile M. yon 60 bin 444 e baliğ olmuş- - olan tedabirin tehiri de ' tık mesaı~ıne nı- Aynı Bey bır çok eşya çalan ,·el< ~ 
tikraz edilerek bir Padişahı hal' çıkarılaııLorando alacagı halle- Von Curtiüs'ü dinlemiştir. tur. :~:;~ık olacağı bildirilmistir. h_ayet vermiştir. 1Fe~sedfe _ko~gkre- cibin arkad~şlarında~r. 

k ·· k d b ·h · 1 d"ld" M"d"tl· · r k ·· sınde bu kongre enn aımı o- ıMustafa yakalanmış 1, etme mum un lir; u ı tıma ı ı. ı ı ı ışga ı ço ~urme- So et ta areleri " 
varidi hatır olw1ca Sultan Ha- di, derhal mutasarrıfa bır telg- ' di. Filhakika sefaretten amira- vy YY Polis taharri memurları misyonu azalarını intihap için Jlü bir çocı.1 
mit aleyhinde ayni tedbire te- raf yazarak meselenin faslu tes-1 le bu yolda tebligat vuku bul- MOSKOVA, 10 (A. A.) - yapılan bir içtimada M;!hmet A .. K 1 1 ualıS 

f
. . .d So Btitiln poliı merkezlerinde, polis J' Ayni Bey de azalıg-a intihap Haskoyde a ayc ·ne''~· 

vessül olunmaga ne mani var? viye edildiğini ve key ıyetı se- muş ve donanma Midillı en çe· Tifüsten uçan vyet tayyare riltbeoinde bulunan taharri memurla- 1 
• • • çek toplanırken su har.l .,,u 

İşte tethi~ siyaseti altında yaşı faretten sorup anlıyabileceğini kilip gitmişti. filosu dün saat 17,0 ta Tahran- rı polis müdiriyeti merkezi emrine olunmuş ve memleketımızı tem lan ölü bir çocuk b~lu~eili 
yan o devrin ricali hu mül.iha- amirale tebliğ etmesi bildiri!- (Bitrnedi) da vere inmistir. .ı;n,ustır sil etmiştir. cu~un kime ait oldugu 

• 
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0 intihap defterlerinin tetkiki pek yakında bitecek • 
[ vııay11tıe lj Lokantalar 

Kadrolar Ekmeği 20 kuruştan 
intihap \ Berberler Kiralar ihracat Ekonomi 

Sergiler r! 

Kazaların katip 
kadrosu geldi 

satamıyacaklar 
Belediye zabıtasına kat'i 

emir verildi 

Yalan neşriyata 
cevap veriyorlar 

İntihapta müdahale yok, 

hesaplar açıktır 

Komisyon dün 
kararını verdi 

Defterlerin tetkiki Temmuz ayının ti
bitmek üzeredir 

Halk, propagandalara 

fili cevap verecek 

caret muvazenesi 
İthalat ihracattan alb 

milyon lira fazladır 
Karar gelecek haftaya 

tebliğ edilecek 
lıtanbul p.,..ukirlar cemiyetinden: İntihap encümenleri müte- Gümrük istatistik müdiriyeti 
Akşamları intişareden Son Posta rnadi bir faaliyetle defterlerin temmuz ayının ithalat ve ihra-

...... --. .. 
Satış yapılması me

selesi görüşüldü 
Bugünlerde kAtipler 

tayin olunacaktır 
Yıeni toştylit kadrosundan 

kaYnıakamlık ve nahiyelcrin 
beklenmekte olan kitabot kad
roıan da dün gelmiştir. Bu kad 
rotar mucibince lazımgelen tah
rirat katiplikleri ile diğe~ ki- -
tipler bugünlerde tayin edılecek 
!erdir. 

Malallere tevziat 

Ekmek 12-13 kuruşa satıldı
ğı zamanlar ahçı dükklnlannda 
vo lokantalamıda bir parça ek
meğin beş kuruşa satılma~a ol 
mut bir takan ıJikiyetlen mu
cip olmuş ve b~nun ~enedil
meııi içİll zabıtaı ~le_dı~e me
murlarına emir verılmıştı. Hal
buki bugün ekmek narhı _on ~u: 
ruş olduğu halde bu halın hala 
devam etmekte olduğundan ha 
hisle yeniden bir takım şikayet 
ler vaki olmuştur. Filhakika' 
ekmeğin on kuruş olm~s~a r~ğ 
men elan yüzde yüz gıbı fahış 
bir farkla 20 kuruş üzerind~~- ke 
silmesi muvafık görülmedıgın
den bunu tamamile menede~ek 
tedbirin ittihaz•na karar verıl-

gazetesinin 7 Eyliıl 930 tarihli ;, sa- Muhtelit Mübadele komisyo- tetkikine devam etmektedirler. cat istatistiğini ikmal etmiştir. 
hifesinde (Berberler d~ işlerine ka.rı- nu üçüncü bürosu dün komisyon Bazı kazalarda defterlerin tet· - Bu statistiğe nazaran tem- - Ticaret odası sergiler komisyonu 
şılmasından şıkiyetçıdırler. Butun · · M , . . dün sabah odada bir içtima yapmı~· varidatımm Fırkanın ıayinettiği a- reısı · Holştad m nyasetınde kiki bitmek üzere olup bir taraf muzda ithalatımızla ihracatımız tır 
damlar emiyorlar) serlivhası altında toplanmıştır. tan da cedveller hazırlanmakta- arasında takriben 6 milyon lira Bu içtimada ileride açılacak olaıt 
bir fıkraya tesadüf olundu. Bu içtimada, Garbi ,Trakya dır. Nüfusu nisbeten az olan lık ithalat lehine bir fark var- - milli sanayi sergilerinin ne şekildt 

Komisyon satış yapılma· • 

sını istemiyor 

Gazetelere beyanatta bulunan bu da Türklere müşküliit çıkarıldı- kazaların cedvellerinin bu biri- dır. Temmuzda ithalatımız 12. olması lazım geldiğinin tespitine ba 
meslek~aş da ~ya muhalefet saha· g· ı hakkndaki şa · 1 mevzuu 018.605 lira ihracatım z ise lanmıstır. 
sında bır mevkı almak ve bulanık su· yıa ar ki gün içinde asılmasına baş-

1 
· 

bahsolm "k' J 6 211 992 J" d Çtima hayli gürültülü o}muş Vt:" da balık avlamak kabilinden cemiye- uş, ve şı ayet ere mev !anacaktır. Bıı seferki intihap · · ıra ır. G ı t ı· 
d a a asaray ı~esindeki sergide sa"' tin idaresine karşı söz söylemiştir. an verilmemesi takarrür etmiş ıçın halkta büyük bir alaka Temmuz ayında ihracatımı- tış yapılması meselesi mevzLJubahııol 

Malullere tevziata devam o
lunmaktadır. Tevziat 9 teşrini
evvelde ikmal olunacaktır. 

Asım B. T ekirdağına gitti 

Zannolunduğuna göre cemiyetle ali· tir. hissolunmaktadır. Buna da se- za nisbetle ithalatıınrun fazla muştur. 
kası olmadığından malumatı pek nok Garbi Trakyada Etabli vt-si- bep bilhassa so:ı zamanlarda olmasına sebep o ayda fazla de- Azadan birisi: Orası sergı degil 
~an ol~n. bu mesl_ckdaş cemiyet heyeti kası tevziatının çok a·ır yapıldı mir ve makina getirilimiş ol-. kapalı çarşı demiştir Netice itibarile 
ıdaresının tarzı ıntihabından ve me- • . . g · . yeni fırka hesabına yap· !makta sergilccde satış yapılmasrn.ı komis-
murların tarzı kabul ve istihdamın· gt ıddıası da tetkik edilmış ve olan bir takım esassız propa _ masıdır. Temmuzda 2,400,000 yon muarızdı. 
dan bihaber bulunuyor. İzah edeyim günde beş yüz vesika verildiği gandalara halkın filen cevap ver liralık demir ve bir milyon lçtimaa cumartesi günü devam 
ki an.lasın: . . anlaş,Jmıştır. meğe karar vermis olmasıdır. liralık makina memleketimize edilecektir. 

Bır kere Berberler şımdıye kadar Büro içtimaında eski evrak 1 "h · · d , 1 k ginnıştır. Borsa fı"atlerı· 
heyeti idare intihaplarını hiç bir kuv . f . ' - . 1 ' ntı ap netıcesın e rey er a - İ . . . • -

t. t . . 1 k 1 b 1 ta tasnı ve tasfıyeye tabı tutu - hir bir ekseriyetle c H FırJ·a hracat mevsımının agııstos-vc ın esırı o mıyara gaye ser es • . . . . . . ... 
çe yapmış ve yapmaktadır. Talimat- muştu~. sı namzetleri üzerinde tekasüf 1 ta başlamış olması ıtıbarıle ala 

MUrefte ve Şarköy tarafların 
da bu seneki şarap imalatı ve 
Tekirdağmda inşa edilecek olan 
Şarap kavı mahalli hakkında 
tetkikatta bulunmak üzere m!is 
kirat inhisarı umumi müdürü 
Asım Bey, dün vopurla 1:e~ir
dafına gitmiştir. Hafta ıçınde 
avdet edecektir. 

miştir .. ~~~~~--:~ 

Bir Alman profesörü 

Alman tıp alimlerinden 
profesör M. Yi!li Baynç dün şeh 
rimize gelmıştır. .. 

namede "her sene heyetin nısfı tep· İçtımada bulunan Yunn m~- ettiği zaman bugünkü propa- kadarlar bu farkın gecen ay 
?il olunur·· kay_dı _sarih iken . heyeti rahhası M. Pihyon, hükfımetı- gandalarm ne kadar boş ~eyler ın aksine hracat lehine dönmüıı 
ıdare tamamen ıstıfa eder. ve ıntıhap nin itilafnamenin tatbikatın- - ld - -1 ı ·l kt olacağını temin etmektedirler 
yapılır. İntihabın icrasını heyeti id>- d ' .. .. _ . .. o ug u tamamı e an aş aca ır. G . . . · 
re günlerce ilan ederek heyeti umu- a ı:ıu.şkulat çıka~adıgı_nı soy- Halk Fırkası teferrüata ait , eçen senenı_n aynı ayı ıtl~a
miyeyi davetle snbest intihap yapar· lem~ştır . • H~lbukı kom.ısrona hazırlıklarla meşguldür. Fırka !atı 32.000.000 ıhracatı 8. mıl

Dün borsada İngiliz lirası 1 OJ(f 
kuruşta açılmış ve bir aralık 1030 ku 
ruş on paraya yükseldikten sonr.r 
gene 1030 kurusta kapanmtstır. 

Liret 9,02, Alım 914 ku.-u~tar 
muamele görmüştür 

Neşet Omer B. 
Darülfünun emini Nefot Ö

tner B. bu ay sonunda Avrupa
dan memleketimize avdet ede
celoti r. 

Alman profesörü birkaç gun 
tetldkatta bulunacak ve _tıp fa
kültesini ziyaret edece~t!r. 

Yeni Irak sefın 
İrak sefiri Naci Şevket B. 

bugün Ankaraya gidecektir. 

lar. Şimdiye kadar Fırka namzetleri- yemden vakı olan bazı şıkayet- umumi katibi Saffet B. le fırka yondu. 
niıı.i~ti~abı_için cebrü~~yik icra edil !ere göre, Yunan Hükfımcti, müfettisi Hakkı Şinasi Pasa E -· 1 r t d 
dıgını kım 11pat edebılir? Ayni za. itilafname mucibince sahipleri- .. .- .h . 

1 
. r fı d ezacı ar ıcare o asın-

manda heyeti idare her sene munta· . . . dun de ıntı ap ış en et a n a d "k, t . 
zaman heyeti umumiyeyi davetle se- ~e venlmesı ıcap. eden (l) ~- görüştükleri gibi vilayet idare an Şl aye ÇI 
nelik kongresini akteder. Rüznamesi gustos 1929 tarhıne kadar a~a- heyeti de mutemetlerin iştira- Eczacılar cemiyeti heyeti i-

Afyoncular komisyonu 

dünde toplandı 
Ticaret odası afyoncular komisyo 

nu di.ın odada bir içtima ya;ımıştır. 

heyeti umumiyece müzakere edilir ve kadarların tahtı tasarruf ve ırı- kile toplanmıştır. Bütün fırka daresi dün bir içtıma yapmıştır. 
tali_matnamesi ~epdil e~ilmek Ia_zım· tifamda kalmış emlaki kendile ~ubeleri reylerin atılacağı güne Bu içtimada eczacılardan ge- nazarımızın tespitine ba~lann!"'.stır. 
gelıyorsa heyetı umumıyece tadı! olu rine iadeye şimdilik yanasma- - - t b" az"yettedir len tezkereler okunmuştur. Bu Hı"ndı"stanla tı"caret 

Bu içtimada Ccnr:vrcdC' top1anacak 
olan afyon mürekkebatının tahdidi 
kongresinde müd•f•a edilecek noktai 

nur. Bu esnada da heyeti umumiye- k d · mun azır ır v ı · 
nin işlerine müdahale eden bir kuv- ma ta 1~· tezkerelerin ekserisinde Ticaret h d 
vet olmuş mudur acaba? ~omısyon bu müracaatları Polis divanı odasından şikayet edılmekte mua e esi 

Heyeti idare üç senedir mevkilc- tetkık ettıkten sonra itilafname İki haftadanberi her gün iç- idi. Bundan bir müddet evvel lngiltcr 
rinde durüyor, demek heyeti umumi- nin tatbikatında çıkan hu gibi in tima halinde bulunan Polis di Eczacılar etibba odalarına hükumetile aramızda ticaret muahe
yey_e _tarizden ba.şka ned~r? ç_ünkü he- tizamsızlıklarm önüne geçmek vanr du··n de içtima ederek yol- kaydedilmektedir. Halbuki di- d~si yapılmıştı. Bu muahe~e iki. hü-
yetı ıdare h~yetı um_um_ıy_enın muva- üzere kat'i harek t gecmesi _ t ft T. d d kumet """nda vatı edılınış, butıiıı fakat ı ı k ı h f e e 1 ki ·· ·· ı bazı polisle ger ara an ıcaret o ası a . . . . . . rey erı e mev ı erını mu a aza b ki k d" · suz U arı goru en · - . . .. ı muamelesı bıtmıştır. Yenı tıcaret mu 
etmektedirler. e enme te ır. rin tecziyelerile meşgul olmuş- eczane sahıplerınden Oda ucre- Dahedesini'l •vvelki günden ·ıiba 

Cemiyet memurlarına gelince: Ce Dığer taraftan Anadoluda ti istemektedir. Eczacılar etib- tatbikine başlanmıştır. 1 ren 
miyette lüzumuna mebni istihdam e· mübadeleye; tabi Mihal isminde tur. ba odalarına kayıtlı bulunduk- Yalnız lııgiliz ticaret muahedcsint 
d~en m_~m~rlarımızı Fırka tayin et· bir Rumun nasılsa şimdiye ka- İhtira beratı !arına göre Ticaret Odasına kay Hindistan d •hil degildir. Hindistan-
!:'"Ş d~gıl_dU:. Memurlarım'". heyeti dar kendisini gizlemeg· e mu - ı A- dedilmeg· e mecbur olmadıkları- dan gelor • ·• ı •yrı •eraite ta·,·,, ola ıdarenın ıntıbap ve kararlarıle alın- . .. Bundan Ü<; dört ay evve -
mıştır. Bu da karar dcfterimizle mlls vaffak olarak Aptullah oglu Su- li Ticaret mektebi talebesinden nı cemiyete yazmaktadırlar. caktır Hükiımctimizle Hindistan ara, 
pettir. Maaşlarının miktarını heyeti leyman ismile muhitine kendi- Nüzhet Sabri Cemil Beye ke fet Cemiyet eczacıların odaya sındı yeni bir ticaret mu.ah desı y ... 
idare tensip etmiş ve cemiyet bütçe· sini Türk tanıttırmıs_ ve mer- kaydedilmemesi lazım geldig' i- pılacaktır. 

tiği otomobil kontrol aleti için B ğd "h sine vazotti~~-~iktar ü~erinden Tica kum yakalanarak evrakı Müba- · ni ticaret Qdasına bildirınistir. ll ar 1 racatı 
ret Mudurıu,unce tastık olunmuş- d 1 k . onuna tevdı" olun- ihtira beratı verilmiştır. _ _,.,.,_ 

B. ı h · k . e e omısy S 1 H k h Bugday fiatlcrı 'u•tu •ü b ı;_ he-tur. ınaena ey . cemıyet~ ar<ı dıl d b k d on at yarış arı ase "ı astaı1esı"nı"ıı te\'Sl0 1' . 'h b 1 k • muştur Bu'l an a~ a a- nıiz ı racat artm st r. Y•lnır. Tr•-uzatan u mes e daşın ifadesindeki · · .. ' . . 
0 

yanlışlık bu cihetten de mühtacı ret. ha üç kaçak Rum mubadılı de Bu cuma Veliefendide at ya- İstanbul lıclediyosi Cerrahpaşa kyadan Yunanista ı.ı • vkiyaı vardır. 
tir. bulunmustur. rışlarınm sonuncusu yapılacak- pavyonundan sonra Haseki kadın has Verilen maltımat, gör Trakya·. 

Beyanatının tahliline gelince: A· B" "r . hakemr·· 
0 

ur. Bu koşu Sipahi ocagının İs· tanesine de ayni s;stcmd bir biııa i- sert bugdayları Yunanı• ~ koı·lcrın-
caba bu arkadaş ne demek istiyor?' .•tara azan_ın d"l _ ıgyın. t" k"le ınul1asebei hususi ve ta- !~ve rtm•k fikrind•·dir. Bunun içın de sarfrllilmektrdır l\na• ı• mall.ırı 
C 1. - · ı b' · t d ı de e ı mıs u ıra ı · bir varid;tt mrmb:.\ı aranacaktır. ı 1 k · . eıniyette ge ışı gıize ır ıdare mi ev ı o unan ıa · • - . d"l . kt" yanız m m e ••ımiz ılıtiı·", ı temin 
C . . h" b" k . . . . ..t ak· · raf ndan ıcra e ı ece ır. T k ğ k \ k emıyetın ı~ ır me ama ıntısabı nan emlakının mıı er ıın ıcar . . . d.. . d l Ür OCa 1 iŞ J etmektedir. Vrrii n ma!ıır ıitJ gore 
olmasın. Hiç bir kontrola tabi tutul- bedelleri meselesi hakkında üç ı· Bırıncı kosuya . ort 'e a ıa Anadolu köylüsıı fiatlrrin .1rta• ıı 
masın. Hesaplar usulüne tevfikan tu b"t f . d k rlar·nı ittihaz yukarı yaşta ve lııc koşu ka- - programı düşi.ınerek elind,.kı malı t 1 1 . d h 1 . . ı ara aza a ara r A 

çeşmenin 
rssml kD,adında Muhiddin 
flUtlıunu Irat sdt11or 

be11 
d~ m~ı~, f°ı°'~ ~ula •.; etsın, gı- etmişlerdir zanmamı~ yer ı ve rap at ve Türkocağı kışlık programı Kambiııo Ror!>ii!H 

' n r a e sın Ye mı. K . · i<i Mös ö kısraklarına mahsus olup 6 at istihzaratına baslamıştır. Ocak 
Cemiyetin başında koşacak, hesap omısyonun re " y ! · f . k edacektir 

ları usulüne tevfikan tutacak ve sene Holştad bu kararı gelecek haf- ıs ıı~ . k j d k" bu seneki programın çok iyi ol-
basın?a men~up olduğu ınekama ve ta içinde Türk ve Yunan heyeti 2 ıncı . ?şu: yaşın a 1 er- masına karar vermiştir. 

ı,tc· tin IOJtJ f l \ 1 "' " 1 )l)f •il 0.4;" .2:ı 'ııllnK J :ıı,&,,ı 

Ü 1 ameli yatı
r sene evvel top ama K d k"" 
• d " yu a ı o-na başlanan Kayıt ~" au bt llf 

)'tine kadar indirilmış ve mu e 
' mtlerde dört depo ile d?~t çeşme 
Yapılmı~tır. Depolardan bırı . İç~rcn
köyünde, biri İkbaliyede ve ıkısı ~e. 
Böcekliktedir. Çeşmeler~•~ de bı~ı 
lkba!iye, biri Gazhane, hırı Mıs~rlıog
lu ve dördüncüsü de Altıyol ag~ın~_a, 
dır. Dün bu dört çeşmenin res~ı kü-, 
adı yapılmıştır. Akşam ilz~rı sa~t 

dört buçukta davetlilere tahsıs edı
len dört otobüsle evvela Gazhanede
ki çeşmenin başına gelinmiş ve bura
~ belediye rris muavini Ham!t B. 
ırat ettiği nutukta bu amelıyenın e 
hemmiyetinden uzun uzadiye ba~s 
ettikten sonra güzel İstanbul şehrı· 
ın kucağında muhtelif evsafta biri

bırinc rekabet eden nefis sular var· 
dır. Kayışdağ bu suların en eyilerin
d_endir, çünktl mikyası ma derec_e-

1 ikidir. H•lbuki Karakulağın bır. 
aşdelenın ı,s Kiğıthane suyunun 
eş, Çiftmektepli 2,5. Şirmakesın 3,S 
rrkçeşmenın 9 ve Terkosun 11,S 

dır. Belediye bu suyun membaında 
to_planması ve buralara kadar iaaleııi 
çın muhtelif sen•ler• taksim ederek 
'uz .hin li~ayı tnüt,-r.aviz bir para sarf 
tmıs ve ı'tc huzuru istifadenize arz 
rtcmiştir. Küşat tnera.ıiminin icrası 
ılhasaa. 1•t=-nbulu Şeref vcrClikleri bir 
amanı t•.,.dufı ile ınca' t lduğ .. k u o umuz 
uyu .. R ... isicünıhurumuz Hazretleri· 
[n yuksek namlarını su gibi a . 
lsu t .. ·ı zız ': em .. nnısl ı e vadederek bu su-
.an ıçenlcre sıhhat ve afiyetler dile· 
ım. 

Bunu müteakip belediye reisi Mu 
id~in B. de a'!"ğıdaki nutku söyle

tır 

"'Mubt rem Isunbul halkının hiz
ctr.nc sarfı mesaimin semeratını iktı· 

•fh e~mek gibi bir vazifeyi ifa etmekle 
1 

ttyanrn. Umumi hizmetlere tah-
8 edilen rnesai uzun ve yorucu se
•lerd 
ıı . en sonra semere vermektedir. 
er h!•metler şehir halkına semere 
u tıııyor gibi görünür. .Fakat iste 

ınesa· · 
ilı: ının hasat mevsimıne gel 
it~ l'edricen ikmal eoiilen ve sıra 

araail,.. birer birer '1Çı1aca~-c olan 

Kurds/11 /leslllrllsn 
b semerclerin birini de güzel Kayış 
d~ğı suyunun çeşmeleri teşlcil et~~k 
tedir. Suyun halkın sıhhat ved re. a ı 
na hidim olmasını temennı e crım:,, 

Nutkun hitamını müteakip ~uhıd 
d. B elind•ki makasla musluga sa
ın · · mualu 

rıh olan kordelayı kesmış ve M h"d 
... 'rerck suyu akıtmıştır. u ı .. 
g~ çevı kan sud•n •lil• bir bardak 
dın B. a "lst-ınbul chali.sinin 
doldurmuı ve f" •. e" Diyerek 

h adet ve a ıye,ın 
sıh at, sa_ • R . kü ... tta h:ızır 

· ıttır esmı ..-
suyu ıçm : f bel~d".ye uaları 
bulunan cemıye 1 ffakıyetinin te· 
Muh.dd" B e muva 

ı ın . . . e bulunmuşlar
madisi temennısınJ ·1 İkbaliye 

d onra sırası c • 
dır. Bura an s 1 . ndaki çeş 
M·sırlıoğlu ve Altıyo adgr 1 rı kesil
melere de gidilerek kor e a a 
miş ve suları akıtılmıştır. 

Sakalann bir marifeti 
D.. b h resmi küsat hazırlıkla

• un sa. a d ğ ""rül 
rı yapılırken suyun akma ı ı ~o . -

. k"k t etıcesın-mü~ ve icr-. .. dılen tet ı a n. 
de güzerga;.ta bir noktada bır _borb~· 

b .. iık ır 
nun kırılarak i(ine ucuna uy 
bez parçası sarılı Uir kazma .. s~.rı ~o
nulmuş olduğu hayret!c .~11rulmuş
tür. Bunun menfaatlcrr muhtel otan 
bir kısım sakabr tarafındaa yapıldı-
ğı anlaşılmqtır. 

heyetı umumıyeye muntazam hesap hh 1 teblio edecek- kek ve dısı taylara mahsus olup Kışın oca!<ta muhtelif lisan k b . mura asa arına .., . . k d k . 
verec_c v• u ışe vakfı vücut edecek · 4 tay ıştıra e ece tır. dersleri meccanen verilecektir. 

Frınlt ! l 02,(}u \IJı ıı.; r ~"f.t,, 

h_an~ı ~e!le_kdaşımız var? Hangi bi· tır.İ . _ . • ı _ 3 üncü koşu: 4 ve daha yuka- Bundan başka her hafta cu-
rımız dukkanımızı, işimizi terkeder- tılafnameye nazaça.l m e~ • r A I .. . 

l .ır~t ., .o·> ,., :ıı '" 
llr.ıhınl :lıı ..... , ilin ı ~ 1 ,t.'i de cemiyetin itlerine bakabiliriz. Bu lakin iadesi tarihine kadarın- rı vaşta yer ı ve . r?p at ara ma gunlerı, perşembe geceleri 

meslekda~ın fa~zettıgi gibi evvelce tifa hakkı, hükfımetimize ait rı:ıahsus ol~P.? at ıştırak edecek ı kon~eranslar ve müsamereler 
cemıye~ .. ıdaresızlik yüzünden kapı- olduğundan bitaraf delegelerin tır. Bahsımuşterek İ~ Bankası ı tertıp olunacaktır. 

FrJnl: ! t ı .... ~ ı..: qrıı ı ,fı~ 

sının kıl!Ue~-~esıne pek az kalmış ;. k . ıarımızı teyit memurları tarafından ıdare edı-
ken bugunku ıdar•nin tatb"k"l . taran no taı na . 1 . 1 

ı ı e cemı- . . - h kk ı 1 ecektır S ı yet yeniden ihya edilmiş ve meslek- ~~~-ıyetınrle .o'aca.gı mıı a a < : • • • • • • pOr 
daıla_rın. h_ayatı. meslekiyelerinde te- gorulmektedır. Bıtar~fla':n _b!-1 1 lkı tahs1l şubesının naklı 
rakkiler.ını t•mın•n bir de meslek •husustaki karar· gayrıkabılı ıtı- K" ı b. t d kt y k• d • ı 
Mektebı vücude getiriım· ·f B .. • . ıra ı ıaa ar a oturma a arın ı e ı 
İstanbulda yer. Y" çoğ.'~~r.ve u1~~.1 raz ~e l:at'.ıdı~. d•ll r· olan devairin resmi binalara n z yarış arı 
d?lun~n da tksPri yerlerinde ayni' . Muterakım ıcar he ~ e ı 1 o.~ nakli emri verilmiş<İ. Beyazı•-
sıstemı takıp eden büyük, zarif ve mc. h•n lır' '--dardır. Yunan heve.ı ta Zincirlihanda bulunan Seh- Y -- • • • 
dğeni sal?nlar hep bu cemiyetin varlı murahhasası, şimdiye kadar ~~- zadebas: maliye tahsil şub~;ini 1 ı arışlara donanma, denız mektep: erı, 
.' v~ d<tım~ rehber oJmasından ve iç-ı lunduğu Zarifi apartmanın· dun . : . · · -_· · } •• • • • • • 
tımaıvata alıştırmasından ileri geldi•i · d r k h"b"- Zat ışl~rı muhasebecılıgı:ıın m ' klupler Ve tahlısıye}er ışttrek edecektır 
ınkar e~ilir.mi? . • tamamen t~hl~ye e c. e sa 1 1 lunduğu binanın üst kı~mına 

Cemıyetın varıdatına gelince: Bu 1 ne devretmıştır. . - . dünden itibaren nakle başlanmış 
muhalıf arkadaşımız cemiyetin vari· Yunanlıların v~rdıgı 150000 

0
. 

1 1
. 

1 
.
1 datı memu ı t 1. · 1. . "stı"fad tır. ıvayo uma ıye ta 1sı şu· -. r .ara amam ge ıyor. diyor. ıster ın tazmın:ıttan ı e e- . . . .. 

Bu. efendı?ın yaptığı hesapta cemi- decek Rııınlara mahsus istihk~k besı de bır ıkı. g~ne kadar Is
yetın mahıye m3Sarifi 250-300 lira b 1 . . tevziine dü tanbul Erkek lısesı altında bulu 
tutuyor. V.,id•t kısmında ise bet bin eyanname erııun n nan dükkanlara nakledecektir. 
azanın sınıf üurind•n yaptığı hesap· başlamıştır:... . ...., _ _, __ 
ta binlerce bir yekün tut~r ki vari- Z . I . h b ·1· . 
data nispetle masarifin hiç mesabes at iŞ en mu ase ecı ığı 
de olduğu anlaşılır. Ancak. bu ark~~ İstanbul zat maaslar muha
da~ cemiyete kıdar ihtiyarı zahmet 
edıp t• uıl i~in ran damarı olan ci. ':.?becisi Mehmet Hamdi Bey 
hetı anlam'6ı v• ,,, Üzerlerinde zim Maliye Vekaleti muntazam horç 
met olarak ter•1'üm •d•n varidatın !ar müdürlüğü muhasebeciliği
ye_kununu ~ğrenmiş olupta cemiyete ne ve muntazam bon;lar muhase 
mı yoksa lazımgelenlere mi çatmak becisi Süleyman B. de naklen 
icabettiğini tayin "tısı- . 

İstanbul zat maaşları muhasebe 
Para"z hiç bir vMlık gosterilemeı ciliğine tayı· n edilmiştir. Meh- -

ve anrık bukad:.r olur. Parasız bu i'i 
yapabilirim diyenlere, buyurum arh met Hamdi Bey buradaki İşleri
daş mevkümize diyoru,. nin ikmalinden sonra Ey!Qlün 

20 sinde Ankaraya gidecektir. 

Mahallat kadroları 
Yerebatan, Cezrikas,m, ve 

Cağaloğlu, 'Mollafeneri mahal 
lelerinden müteşekkil yeni A
lemdar mahallesinin kadastrosu 
ikmal edilmiş , defterleri ta- -
pu idaresine devredilmiş senet 
·ıe planları sahiplerine verilmiş
tir. Mahmutpaşada muhtelıf 
mahallelerden mürekkep olan 
yeni Dayahatun mahallesinin 
kadastrosuna başlanmış ve bir 
kaç güne kadar senet ve planla

Ege yann ilk seferini Y alova telgrafhanesi rı sahipl~rine ~evzi edil~k ü-
zere tapu ıdaresıne devredı lecek yapıyor 

Tclvinatı hitam bulan "Ege" va
puru cuma günü saat tam 1 de ilk se
ferini yapmak üzre Galata rıhtımın .. 
dan İskenderiyeye hareket edecektir. 

'·Ege" vapuru İNıenderiye. hattın
da işli,yen postaların iın büyüğü ve en 
muntazamıdır. 

Mısrclılar Seyrisefain vapurlarına 
çok rlı.!l>'!t etm~!ftp,Hrler. -... 

Posta ve telgraf t)"!Üdürü umu tir. 
misi Fahri B. le İstanbul posta D ··lf·· d' 
baş müdürü Hüsnü Bey dün sa- aru unun ıvanı 
bah Yalovaya gitmişlerdir. Bu Darülfünun divanı dün Köp-
seyahat Yalova posta ve tel- rülü zade Mehmet Fuat Beyin 
grafhanesi posta ve telgraf işle- riyaseti altında toplanmış.tır. 
rile alakadardır. İçtimada eylUI devresi imtihan 

Fahri ve Hüsnü Beyler ak- !arı mevzuu bahsolmuş, ve bazı 
sam iizeri avdet etmişlerclir. mesai! müzakere edilmiştir. 

Yarın Heybeliada deniz lise~indcı v~ klüplcr arasrnrla uzun d.ı.Jtnalar. 
donanma, d•niz mektepleri. klüplcr 15.30 da donanma boş çıftc filika 
ve tahlisiyelerin iştirakile mevsimin ı Jarı, 15,45 tt." talebe ,,!tı çjfte filika 
en zengin ve en parlak deniz yarışla~ tarı , 16 d~ tahlisiye sandalları. 16,15 
rı yapılacaktır. te talebe 5 çifte, 16.30 da donanma 

D•niz orkestrası tarafından çalı- 6 çifte filikaları. 16,45 tc tahli•iyc 
nacak fstikl.il Marşilc prograına 9t45 manevraları. 17 de taltbl~ ve donanma• 
tc başlanmış olacaktır. ytlkcn yarışları. 

Çok mütenevvi numaraları ihtiva 17,10 da talebe ve klupler arasın· 
eden procramı dcrccdiyoruz: da yafh direk. 

Saat ı O da talebe arasında 100 17 .25 te geçit resmi, 
metre sür'at yüzmeıi; 10,10 da 400 17,Js te mükafatlann t•vzii. 
metre sür'at yüzmesi, 10.20 de 50 Bu program 18 de bitecek ve saat 
m<ıre arka üstil yüzme, 10,30 da 200 22 den sabah ikiye kadar deni• ban . 
metre siır'at yüzmesi, 10,40 da 800 do, orkestra ve cazbandırun i tirakile 
metre• mukavemet yüzmesi. cecc cflcncelcri yapılacaktır. 

Klüpler arasında saat 10,SO de S. C. 
tek çifte müptediler, 11 de ilıi çifte • * • 
dirıekli müptediler, 11,10 talebe ve H b J d . 
klüpler arasında burandabotlar, 11,20 ey e iada enız 
de iki çifte hanımlar, 11,30 da ü.; çif- J 
te lıilçükler, 11,40 da iki çifte dirsek- yanş an 
li. küçükler, 11,SS te üç çifte müpte- Galatasaray Spor ku
dıler, 12 de yemek tatili. 

13,ls de tek çifte lrüçükler, 13,25 lübü Riyasetinden: 
de iki çifte küçiikler. 13.40 da talebe ·· . 
araaı:ııda dört çifte filikalar, 13,50 de 12 ~ylill 9~0 .Cuma gunı:. 
Uç çifte hanımlar. 14 te iki çifte müp· Heybelıadadakı denız yarışları 
tediler. için Galatasaraylılara mahsus 

14,15 te talebe arasında ördek vapur 7 de Bebekten 8 de Kaha 
kapma, 14,35 te talebe 4x50 bayrak taştan ve 8 45 t K dk"" ·· d 
yarışı, 14,45 te talebe ve klüpler ara- ' ~ e a 1 oyun en 
ıında atlamalar. hareketle dogru Heybeliadaya 

.15,05 te talebeııin denizden adam gidecek avdette ayni iskelelere 
kurtarma ~·- 'ibeleri, ıs.ıs te talebe uğrıyacaktır. 



Fikir, 1Vl.l.2:ı th, 
• na a ..._. ...... ... . 
tı.srın umdesi "Milliyet" tir 

11 EYLÜL 1930 
iDAREHANE - Anı.ar. caddeti 

No: 100 Telgnf adreth Milliyet, ı .. 
tan bul 

Telefon numaralı: 
latanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
G TUr]<iye için Hariç için 
S aylığı 400 kuru§ 800 kurut 
6 ., 750 ,, 1400 " 

12 H 1400 H 2700 H 

Gelen evrak geri verilmH 
Müddeti seçen ııuahalar 10 kUTI1f 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler içiıı 
müdüriyete müracaat edilir. 

GazetenıİJ ilinların mea'uliyetini 
kabul etmez. 

Enişteye yollanan son cevap 
- Frensrzcadan -

Bunlar üç kızdı.. Üçü de sı- ı kardeşimiz bir gün sönüverif
kıntılı bir hayat geçiriyorlardı. se, kendisini defnettiriııken de 
Babalarından kalmış, ufak bir para sarfından çekinme!.. Ce
irat ile geçinmeğc çalışıyorlar- nazesi iyi bir suretle kalksın! .. 
dı. Kızlardan iki btiyüiü, sat- Aptal eni§te haber yollamıt
Iam vücutlü, · neşeli kızlardı . milUlhazadan kendini alamadı: 
Fakat en küçükğü veremdi. Bu - Fakat, dedi, bütün mas
kövlü kız kardeşlerden ikisi, raflar siııe yükleniyor. Ah, ben 
ze~gin bir kadının evinde her bumı istemem!.. 
.sene birer müddet hizmetçilik Çok geçmedi. Bir iki gün son 

,.--------~----j 1 ederler, hasta Irklı kız evinde ra enişteden haber geldi. Kara 
Bugünkü hava kalırdı. haber ... 

Fakat veremli kız, bir köy de Abtal enişte haber yollamış-
Oün hıruet en çoi 2~ c.ıı aı li.kanlısı ile evlenmişti. Bu de- tı: 

14 drrecc idt Bu•tln h•\I •çık S ·ı k "! .. .. A • likanlı, fena bir koca değildi. - evgı i · arısı o muştu. -
'-;;o;;;lı;;;c;;;ı;;:k;;;ru;;;;;;';;;~'=r=':;:'m::;;ıl;::::e<;;;emjc~, ~~tiir~. ===;(j Yalnız aptal bir çocuktu. Başkıı sıl müşkülat bundan sonra başil i~ .uswıı yoktu. Kilisede çan ça- lıyordu. Çünkü köyün papazı 

t _.
1 

·!arak para kazanır, ·ba~ka işler c:ok iyilikci görünmek isteme-
- _ ._ __ -...- de bulurdu. sine rağmen. iyi bir surette ce-

Değişiklik 
Benim kunturatlı gibi arka

daşlarım vardır gelir, oturur ve 
sorarlar: 

_Ne var ne yok?. 
Bu sual bana belki 50000 de

fa _ şu rakam da biraz tuhafı
ma gidiyor_ sorulduğu için ta
oii aldırmıyorum amma başım 
bu manasız suali işitmekten a
şınmış kapı eşiğine döndüğünü 
inkar etı.ıem. Bir kaç hafta var 
ki bu dostum artık uğramaz ol 
du ben de rahat ettim. Et
tim amma çocuğun gaybubeti 
de merakımı tahrik etti. · 

Nihayet sorusturdum. . Gel
di beni buldu .. Sordum: 

_ Nerdesin ayol.. Görtln-

Fakat bu ailenin sükiın ve nazenin ka!dırılması için, hay-
saadeti uzun sürmedi. Abtal de li masraf. gösteriyordu. 
llkanlı karısının bir gün şiddet- Kızcağızlar ağlaşıyorlardı. 
Ji surette hastlandığını gördü. - Böyle bir acı zamanda pa-
Yapacak bir şey yoktu. Hemen ra hesapları ne kadar çirkin!.. 
karısının ablalarını c:;aiırmak Evet .. Bu hesaplar iğrenç gö 
için, zengin kadının evine koş- rünüyordu. Fakat para bulmak 
tu. Bunlar telAşla geldiler. Kar llizrmdı. 
deşlerini çok seviyorlardı. Bir İki kız kardeş hiddetle aptal 
hafta kadar orada kalarak 13- enisteleri aleyhine söylenmeğe 
zmı gelen dikkat ve ihtimamı basladılar: 
gösterdiler. Fakat hasta. iyi ol- -· Herşeyi bizden bekledi . 
mıyordu. Zengin kadın haber S·imdi de bizden bekliyor. Ah, 
yolladı. Hizmetçi kardeşlerin bu adam,· sevgili kardesimizi 
gelmezlerse, büsbütün yol ve- sevmemisti. Sevseydi, böyle mi 
receğini tehtitle bildirdi. Kız- hare1<et ederdi? .. 
lar kardeşlerini bırakıp gitme- Fakat kara haberi getiren a-
ğe mecbur oldular. dam, para ve cevap bekliyordu. 

Fakat gider'ken, eniştelerine Kızların ?'kıllarına nihayet şu 
kardeşleri için bin türlü şeyler çare geldi: 
sityledller, iyi bakmasını, dik- Bir kaibda yanlış bir imla ile 
kat etmesini uzun uzadıya ten enistelerine hitaben su cümle-mez oldun .. 

- Sorma kardeş .• 
derde girdi. . 

Başımız bih ediyorlardı. !eri vazdılar, gönderdiler: 
- Hasta ne isterse yap, di- "Zavallı kardeşimiz ölünciye 

- Ne gibi? .• 
- Bizim büyük vald e siya-

siyata meraklı. . Her gtin tam 
sekiz gazete okuyorum. Ond.an 
sonra da baş·m dönüyor, kım
scyte gl!rüşeıniyoru:z. 

Bazı h§.diseler bazı adıımla
nn rahatına bakın na!ıl sebep o
hıyor? !. 

E. Ş. Beyin Şapka11 
Menfi karakterli fakat çok ki 

bar bir dostum vardır. Uzun ta
rife hacet yok .. Boksa meraklı; 
nükteli söz söyler ve dilber bir 
"ldamdrr. 

Cocukta menfilik o kadar hi
kimJir ki hayatında açık renk el 
hise givmeL. Dün gördüm. Be
voğlunda ve güneşte şapkasız 
,,-eziyordu. Sordum: • 

_ Güneş banyosu mu, yoksa 
menfilik alameti mi?. 

- Hayır, şapkamı çaldılar!.. 
- Sen de başkasınınkini al-

f_aydın !. 
- Monşer ben külah kapmı

va ahs k değilim. 
Baktım işi ciddi telakki ede

·ek. kısa kestim. 
FELEK 

Zayi hisse senedi 
Türkiye İş Bankasının iiçün

cu ihraç 5 7, 80 numaralı mu
vakkat senedini zayi eyledim. 
Yenisini alacağımdan esk:sinin 
hükmü olmıyacagı ilan olunur. 

Sadettin V ednt 

Eren köy kız lisesi 
müdürliiğünden: 

Fı lu!ii ı lİımi,in<: bd«r ~ıfül 

H)lt ı:ıhrıri ını.r~cH<ıtıa hulun 

n :t\ ın ı L t tıi it.' li t•lel1cnin 

\ ~det•• ri 1, ııı. ıluırnc;ı!..ıır. - -·----------
GJ..en ~~rı Na~iyesi 

Geiediyesi Riya
..::etinden: 

} < Je., 
< ı_ ak 

ı· 
, ır;ı..,J lkkdi\TUcn 

ıı.~ lirn nıaa~lı 

ı:c "! ı·c rababeıimiz muııhaldir. 

L•lipkrin t\ rt kı mıı>hitc a-ıl 

'e)a :-Lrlr!e ..,i "'airc:n1i.tc 

<lLrnıı.:!t:ri ıhı..ı ,,ıunur. 

ı;-un · 

yorlardı, biz onun ic;in çalışıyo- kadar sizden ıstırap <;ekti. Siz
ruz. Para yollarız. den memnun olmıyarak öldü. 

Sonra ağlryarak şöyle de- Onun hatıra5ına hörmeten s!-
vam ediyoralrdı: zin bulunduğunuz bu cenaze 

- Eğer ... Evet, eğM sevgili merasiminde bulunmıyacağız.,. 
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:: maliye Sigortalarını kabul eder. a= 
!.·İ Adres: 4 Uacu Vakıf han lstanbJI u= 
. ! Telefon: lıtanbul - 531 Toııraf: l•tıya-ı • 

I ................... , .. 1111il1111 nuıı.. ...ıu 1111ı1111111111111111111111111•111 
tU .......... 1 11 1111111111111111,. , •••••• ••ıııııııııııııthl 11111 

Kı e 

26000 
~oocıo 

10000 
i!.'1000 

Yulaf 
Kum ot 

Yemeklik . aman 
Sap saman 

YiliJel ~aimi encümınln~en: 
Yukarda yazılı dört kalem hayvan yemi 

çarjamba ı:iinıi ~aat < n bire kadar miınalı:ua...ra 
!erin cndJmene mliracaacları. 

l teşnnlevvel 930 
kunulmuınır tallo-

• 

••• 
Ynayet ~ai ıni encomınin~en: 

ilk mektepler i~in numunesi veçhilc üç yüz adat evrak dolabı 
imal cdikcckıir. 

ihale mııanıtlni 

l te~rinie\ vcl 930 çarşamba gunu saat on birde 
yapılacap;ından rııllplerln encıimene mııracaatla.rL 

• * • 

lilayet ~aimi encümıı inlen 
• Jkpt7.ııt11 ta\ ~an ta~ında ı\bdullab aA°' mektebi ve K~kııcbı 

P"l'"'/."Je :'>lustar• çelebi medrese~i kare vcrilnwk iiıre 1 tetrlni 
en d <ı:10 °"'r~mhı gıınil saat on bire kadar miiııayedtye lıumıl· 

mu~tur taliplerin cnrnmene miiracaarlırL • 

• 
Vilayet ~aimi ene meoin~ıı 

.".rna\utk<i)untle 32-61 !\o hdne elli liralık tamiratı •iiRccire 
:ıiı ıılmak füre iki •ene müddccle icııre vırllece~nden talip olaıı

Jarın ı ıc,rinie\ '~l o.10 çu~mbı ıı;ımü uıt on bire kadar llltı&a

yedeye i,ıirak ermek u.ı:re enctimene miirıcaatlan. 

ls\an~nl ~oınrütleri ba, ıno~orluıun~ı 
l>t•nhul gümrlıkleri içın 8t6 çeki odun ile S0,1100 kilo man

gd kiıımirü alcnl münakasa ile nıubayııa olunaoakıır. Tlll.plertn 
bu hu ıHııki ;.aıtııaınni görmekle berıber 1319/930 cumıırteıi 

~ı.ııü -aal J 4 le kra>ı mukarrer ıııiinakasaya ~rık etmeleri için 
li; l mudurlul. ıcld kı.ıni,yun.a mtiracıalliın. 

Edebiycı.t, Sct.~'ı ıt 

1 Mektepliler müsabakası I' 
İsmet Pş.nın nutku 

69 uncu haftanın 5 inciliğini 
İstanbul Erkek muallim mekte
binden 94 Mahir B. kazanmıştır 
Yazısı şudur: 

Bu haftanın en mühim habe
ri İsmet Pş. H:z. !erinin Sıvasta 
irat ettiği çok tnühim nutkudur. 
Muhterem Başvekili şimendifer 
siysetinden dolayı itham e
denler, şimendif~r istemiyenler 
şunu bilsinler ki İstanbuldan 
Sıvasa gitmek istiyen bir kimse 
bir aylık uzun br seyahate mec
burdu. Bugün sevgili Başvekili
mizin himmeti, gayreti milleti
mizin sayi ile bu uzun ve yoru
cu yol, medeniyet arabasile 
dört güne inmiştir. Şimendifer, 
dolayısile medeniyet istemiyen 
!erin hala eski Türklerden kal
ma kağnı arabası mı hoşların;ı 
gidiyor. Bir kaç kişinin hoşuna 
gidebilir, fakat bugün Türkiye 
medeniyetin her şeklini kabul 
etmiş eski an'aneyi tarihe göm
müştür. Bugün Sıvas hattı yal
nız Sıvaslıların değil bütün mil 
letindir. Çünkü siyasetimizin 
Sıvasta kazandığı zafer yalnız 

bu havali halkı için değil bütün 
Türk milleti için ayni derecede 
kıymeti haizdir. Si\ s hattının 
açılma günü, Türk tarihinde bü 
yük bir muvaffakıyet, sevinçli 
bir mefharet teşkil edecektir. 
İşte sevgili İsmet Paşamız irat 
ettiği nutkunda "demir yolları
mızın Sıvasa varması neticesi 
olarak memleketimizin hey'eti 
umumiye itibarile kazancını da 
ha mutedil, fakat kat'i bir şekil
de hulasa etmiş ve bugünden 
itibaren Türkiye bir misli daha 
kuvvetiendi,, demiştir. 

Tiirkiyenin düne nisbetle bu
gün bir misli daha kuvvetlen
mis olması, silah kuvvetile elde 
ediİen bir zaferden küçük değil 
belki daha büyüktür. Türk mil
letinin (Lozan) kahramanın
dan son temennisi Türkiyenin 
63 vilavetinin de demir yolu ile 
biribirine raptedilmesidir •.. 

1 

Bcyojlu dördüncü Sulh 

mahkerneainden: 

hukuk 

Kurtuluşda Kasımpaşa caddesinde 
187 numaralı hanede ••kin iken vefat 
eden seyyar makaracı Hacı· Yınkorun 
tereke.ine mahkemece vazıyet edileli 
ğinden tarihi ilandan itibaren esbabı 
matli'ıp ve a1ilkadaranın bir ay ve ve
resenin üç ay urfında Beyol!lu dör
düncü Sulh hukuk mahkemuine mü
racaatları lüzumu ilin olunur. 

GOzel San'allar Jka~e
misin~en: 

Talebe kayıt muamelesine 
başlanmıştır. \kademi Teşrini

evvelin yirmi bqinci cumartesi 
günü açılacı' \f' '•ayıt muame
Urı teşrinievvel nlhayet;ne ka
du devam edecektir. Slimarl 
şubel!lne Liıe derecesinde ve 
re~~. heykel ve tezyinJ san'atlır 

belerinc orta derecesinde tabıili 
ikmal etmiş olonlır kabul edlllr. 
l\limarl şube 'ııde tıh•ll müddeti 
beş, te:ı.ytnı ~an'atlar şubeeinde 

uç 5enedir. Diler şubclerdt otuz 
ya~ını kadnr çalışılabilir. TczylnJ 
ıın'atlar tube inde ilincılık, Ha· 
nı.111 ı,ıeri., moda, batik, çinicilik, 
dahili mimari ve mobllyecllik 
göeterlllr. Hiç bir kayt ve '8fla 

tabi ohuıuk ve Alııdeııılnin 
büttln tedris \ llliıtalanndan is
tifade etmek iiııere rl'lim, lıey
lııel ·n teqiat saa'adır fllbt
Jerine ıyrıca ttrl>cet talebe kavt 
ve kabııl edilir. 

Akadtmi nihati ve •ecQAJıtdlT. 
T allpltr lıer paurttli ve per

şeınbc gıiııleli sut dolı:wıdu 

on yediye kadar benefb.i ati n-
11i.k ile l"ınchlı:lıda ilki meb'1111n 
Mrayında Alı11deml ldılrotine mit· 
rac11t etmelidir. 

ı- İstida 
t- tabii! ve&ikası 

1- Sılılıat n atı raporları 

4- lbmctgAb ilmühaberi 

5- Nııfu~ tezkeresi 

'\ - ~ adet fotograf 

JJı:giinkü l;lfmecttnlz 

Büvük l .;,panvol nıuganniyeo.,İ 

LUPE VELEZ 
GAHRI KOPER ile beraber 

KURT ŞARKiSi 
seıli 'e şarkılı filminde 

ll;ivcten: DEi'!\~: ARARKV"< 
müme>0llcıi l\IARGERIT .\10 
R~:NO '" Gızıno dö l'ari de 
Söv.iyeyi istihl.ıf eden SAl:-.iT 
GRA!\ilER taralındm ıemsıl edilmiş tamamen fran'1zca •nzltl 
k.ısımlık TERSNE O(',';Y .\ nım kahkahalı komik 'e FOKS Jl 

NAL h•li bızır ı.-li dünya şuunıı. 

Paramunt Filmidir. 

Dıin akşam •••••••• 

QPERAstNEMAsr · DJt 

EVANJELİN 
Sesli ve sark·h muhte~em <llperfllm. 

1 \1eınıılün ıe,klnde parl•k ınıı,·affüıyet kaıonmı~tır \lume!sl' 
bulunan l)OLORf.S OEI. RIO yalnız bnı.ük d_eha.sile dejtt ıauh ıi 
\C rııhnıvaz se•i ile de muhterem halkı teshır e~mıştlr. llılba;sa ıag\ı 
eui~i .\1. ,10!.SO:'ll tarafındın ba-ı den mi; h•ns1'cn şarkı<ı !<' 

f iade t•k<lir cdilnıi~ ve •lkı,lınmı~ıı .'özlü dıtnra ha1·adi<leri ds 
' lıüıük bir ehemmıy<t kar.anmıştır. ........ 

Soldan sağa ve yukardan atağı: , T• t • b h e kt/J 
ı 1ü ~~:ük bir direk (5). Lüzum- ıcare 1 a rıye me ~ 

ı-Mezar(5). b• 1. . ••de• ı·· ... •• def !=~~r~:)~y;~b~~; (3). 1 a ısı mu ur ugun 
5 - Sandal (3). Vermek (3). ıi 

Bir eöz rengi. ı - Mektebin derecesi yiikııektir. Gayesi tüccar gemi 
6 - Hastaların evi (9). kaptan ve makinist yetiştirmektir. 
7 - Bir maç ismi (3). Yemin <3>· 2 _Mektep Leyli olduğundan talebenin iaşe, ibate ve 

Valde (3). T 'f s _Cet (3). Fasta bir kabile ismi sı mektebe aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet e<lı ır. 
(3). dan müracaat edeceklerin yol masrafları temin olunur. 

1 
e 

9 - Kıyı (5). 3 - Lise mezunları imtihansız ali birinci sınıfa kabu 
10 - Aşikar (5). Bunlar için müddeti tahsil iki senedir. ol_ 
ı ı - Nane (5). Argo lisanında 4 _ lki seneden ibaret olan tali sınıflara da liselerin l:JI 

dost · cu ve on birinci sınıflarından naklen ve yahut o derece 
Beyoğlu Dördüncü Sulh hukuk gördüğü alelusul tasdik edilmiş talebe alınır. 

mahkeme•inden: 5 - Mektep mezunları için mecburi bir hizmet yoktur; 
Beyoğlunda Bursa sokağında 21 nız mektep tahsilini ikmal eylemek şart old~ğu?dan ter~ 

numaralı madam Katina Yuvanidesin sil edenlerin iaşe ve ilbas masraflarını maa faız odemelerı. 
pansiyonunda sakin iken 21 ağusto• ve taliplerin mektebe girerken bir teahhütname verınelerı 
1930 tarihinde İngiliz hastahanesinde 'd' 
vefat eden Rus mültecilerinden İs- bun ır. .. . t 
tanbulda Galatada Çinili rıhtım ha- 6 - Mektebe girmek arzusunda bulunanların huvıy\fC 
nında ikinci katta 15 numarada Hu- danını, aşı şahadetnamesini, mektep tasdikname vey:ı _salı 
go Stinnes müessesesi Türkiye vekilli namelerini, poliace musaddak hüsnühal ilmühaberle~ını vejıl 
ği memurlarından Bazil Oberdof cf- adet vesikalık fotoğrafını istidalarına repten Teşrınıevvel 
endinin terekesine mahkemece vazı- rinci gününe kadar Ortaköy<le Çırağan Sarayı ittisalinde 
yet edildiğinden tarihi iliindan itiba- mektep müdürlüğüne müracaatları. 
ren esbabı matlup ve alikadaranın 
BİR ay ve ,.,.resenin ÜÇ ay zarfında 
Bcyoflu Dördüncü Sulh hukuk mah
kemesinde hazır bulunmaları lüzumu 
ilin olunur. 

fıtanbul 4 üncü icra memuduğun
dan: 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulün ne olduğu: Bir bap 
ahşap hanenin temami. 

Gayri menkuliin bulundugu mevki 
mahallesi. sokatı numarası: Boğaziçi 
Ortaköy Kayıkçı sokağı atik 14 ve 
C. 12 No. lu. Takdir olunan kıymet: 
1700 lira T. 

Arbrmanın yapılacağı, yer, gün 
saat: İatanbul 4 öncü ic.ra dairesinde 
13/10/930 tarih ve saat 14 ila 16 ya 
kadar. 

1 - İ§bu gayri menkulün artırma 
sartnamcsi 9/10/930 tarihinden itiba 
ren 929-207 No. ile İst. 4 üncü icra 
dairesinin muayyen numarasında her 
~esin göre bilmesi için açıktır. ilan
da yanlı olanlardan fazla malümat 
almalı: istiyenler, işbu şartnameye ve 
929-207 dosya numarasile memuriye
timizc müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukar 
da yazlı kıymetin yüzde 7 temi
nat e;österilecektir. 

3 - Haklan tapu sicillile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılarla diğer a
likadarların ve irtifak h•kkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve maarafıı dair olan iddalarmı İJbU 
ilin tarihinden itibaren yirmi &lin 
içinde e•raln milabiteltrile birlikte 
memuriyıtimize bildirilmeleri icap 
eder aksi halde lıakları tapu alcillilc 
ubit olmıyanlanlar satış bedelinin 
payla'1Jlllaında hariç kalırlar . 

4 - Gllsterilen '1inde ortınnaya 
iıtirak edenler artırma ıartoame•ini 
okumuı ye IU.umlu nıal\im•tı almıt 
bunlan tcm•m•n kabul etmiı ad ve 
itibar olunurlar. Oatüııde biralulan 
ıayri menkulün bedeli zamanında ve
rilmene &•yri menkul ikinci bir ar
bnnıı ile satılır ye bedel farkı ve mab 
hrun kalınan yüade bet fak .,. diier 
zararlar ayrıoa hükme hacet kalmak
ıwıın memuriyetimizcc alıcıdan tah
ıil olunur. Bet nuınaralı fıkradaki 
.. rt tahbalıult etmek kaydile üç defa 
baltnldıktan sonra gayri menkul en 

r.k arttırmanın üstünde birakılır. 
art tahakkuk etmezse artırma geri 

biralııhp alıcı taııhlıiltlerlnden kurtu
lur •• teminatta kalı.ar. 

5 - Artırmanın birinci veya ikin
ci olmauna v" gayri menkule tea116k 
eden kanuni hakka ve aabfın tarzına 
cöre dlter prtlar .... _,__ 

Mllteraldm vergi ve Belediyesi ve 
Vakif icareleri mUıteriye aittir. 

Yazılan hane yukarıda gösterilen 
13/10/930 tarihinde icra memurlutu 
odasında işbu ilan ve gösterilen arttır 
ma şartnamesi dttiresinde satılıcağr 
ilan olunur 

Arnavutköyünde • 

AMERİKAN KIZ KOLEJl 
Kayıt muınıelltı 17 ,-e 18 ı·:,ıtıı sut '1· '.lı '" ka -

duhul YE' ikmal iaıııhınl :ı: 

17 Eyliıl 9 1 'l dı ){,ırnıe 

17 • 
18 • 
18 .. 
ı !( 

" 

14 
9 J 2 

14 
14 

• 

" 
• 

Fran'-ızca. 

in~, lCe 
J'iirkçe 
Tar'~. Cuj';r in 
1e fonu~ 

Milli saraılar ınu~urlu~11n~eu 
Ke~i[ bedeli {üç hin yüz altını~ lıc~ lira) ı .ı ı ıl• 1 aı>:ır 

rayı (1) numaralı dairr~i tamiratı açık mıina~a ·~·· i. 'ı 
Talipleri Dulmahahçcde ,\!illi :araylar nı !düri\'tllnc ınıı ;ır 
~artnıme ve keşifnanıcdcn birer nıbha al:ılnlirkr. \lı • 
Eyhiliin yirmi hirinı:i pazar günü 'aac on bc~re ha~J;ına~ k 
altı buçukta haddi lılyıkı buldup;u takdirde ihalesi icra cdi't""' 

Talip olanlar o gun saat on hc~cc Dulmahahçcılc ,ar".' 
diirltip;ü encümenine mllracaar cbinlcr. ___/, 

Jstanbul sıhhi nıiiess<'s~ler 11
111 

bayaat komisyonundan: . 
Olbaptaki ~armamesi Yc~hile Sıhhi mııc>sc;cler İ~il' 1ı,wıı1 ~. 1 . • t1• 

muhtelif cins eo.ayı tıbbiyeye kapalı zar[ usulılc \ çrı.cn ~ 

haddi !ayılı: ıı;örJimedijtinden 16 Eylül 9.10 ~alı ı:ıinıı -a c ' 
pazarlık suretile muamele kra edilecegi ilin ıılıınur. ___/ 

ZAYİ 
Cüıdınımdı tıhsıma ait <ılmıyan 

140<l kü;ur lira ile nüfus ıez•erem 

ve e\'fıkı b,suıi)emi salı ~unü 
Eminll•il ve l:arıköy ırasında uyi 
ııtittmden bula.na 200 lir.,ını iadeyi 
namusum için lhdı edecetlmi ilin 
ederim. l:umkapı nişancası ~·ülbentçi 
cıdde•I 54 No. Kemal 

2 inci tlcaret mıhkemesinılen: 
Müflis Hayim Piloıof ve .\ron 

Kohen efendilere ait olup ill~s ida· 
resince satılması k.ırırla~tırılan ktrta· 
ıiye, dl\ar kt~dı, ınh1l;ij bğıdı. 

aiclm, mukavva ve buna mumA~il 
hırdnıt enası Hl eIIGI 930 tarihine 
mılıadil ıalı ,;ünü •ut IOda htm· 
bulda Mım çarıısıııdı k~in 8.l nu
merolu ardhedı saıılıcal;ınôan talip 
oluluın l')nİ ,;ün ve ı.;ııttt mtzktrr 
mıbılde ha1.ır bııhınıcııı. if!A~ idare-

• l.ine ml!r~çaat ('~ ltıı~r-rcıi nı11 olunur. 

Süt ilal11 
- .. fı tJ 

Hıl~~lı Z:rOIC mekcebı > , 

me\·cut oodo;t ... agntal ,reıır 
. ... . b .. in'- 1 

9.10 ~ene!'ı e\:ul \ırnıı • 
b 

- b .• ~ 
~cm e gtinü .>t:tAt 0!1 c, .,11 J 

dt\t: konulıça~n~J:tn tt ip c. ı 
~·t\'mİ mc iklırd.1 ı;HtlıK l1 

' 

mı. r.lca.arliıl rı. 

R • R. re ll(' 
aşıt 1za \ 

kadaş!arı 
., ı ıal• Bu •k om L -~mlar ~ 

trsi ak~:ıını Hü· UkdcreJt •fa' 
hlhçc.,ind~ ·rış t>Jrc;u .. ı \t' __ .. _._ ... --

"' 

. h .ıı c ' llu ık1-.ın l erı < • 
. 1 ' ,, ' hU' ı:l ''"Ar< Ju !• 1 

1 si~ Fahri n. \C 'l·ncmt. \ı~ 
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Fethi Bey yarın geliyor İki vekil -------
(Başı l inci sayfada) 

fethi Bey Aydından (Bası 1 inci sayfada) 

dönerken neler söyledi? - Istanbulda Maliye Vekili 
min efendiyi denize atııkların~an ve !ZMİR, 10 (Milliyet) - Fet- olmak srfatile tetkik etmekli-
halkı zabıta aleyhine teşvik ettıklerın 
-n kanunen suçlu görülerek mev- hi Bey, saat on iki buç.ukta Ay- ğim icap eden bütün işlerle 

cut deliıile istinaden haklarında tev- dından kalkan trc_ne. bınere~ İz meşgul oluyorum. Ankaraya 
ki f mu·· zekkeresl kesı"lmi• ve yalnız bu h k t tmıştır Fethı B d l• · l · · • mire are e e · · avdetim en sonra ma ı ış erımı z 
ıki kişi tevkif olunmuştur. .. .. istasiyonlarda hasbihalle_r yapı hakkında icap eden beyanat ve 

Eylülün altıncı cumartesi gunu, h 
cuma günkü vak'adan dola_y_ı zabıta- yordu. Fırka prog~anu~ı ıza. e- izahatta bulunurum . ., 
ca tutularak MUddeiumumılıte se~k diyordu. Germencık k;sta~y~- Demiştir. 
olunan on be• kisiden muakkıp Şefık nunda Torbalıda nutu ar soy e V k"l B 1 1 d - l • , ııa h'"k\lmet ve . b 1 d k' tk da· "rif- e ı ey, as ı om ıgı evve ve tesviyeci Recep, ha u "k dı Tor a ı a ı nu un • ~ . .. kü" . ah ·ı k •· 
zabıta kuvvetleri aleyhine teşvı ve . . • ardım edeceg-ini ki gun ız atı e at ı suret- 1 
. . • k "kl rinden ve ha çıyo azamı Y ' l 1 · "k · b" ı ışçılerı greve aev ettı e .... d . h" 1 kaldıraca-ını şimdi- te an aşı an ıstı raz şayıasmı ır 
rcketleri delliille t~sbit edıl?ifn i: kı~ bısalrd~rı . t"haba~ı ~sulünü defa daha soran gaz~tecilere 
tevkif müzekkeresıle umumı ap ı e e ıye ın ı b . t" . 1 

d . . ğ" · · h" l da şu ceva ı vermış ır. neye sevkolunmuşlar ır. . . . değıştırece mı ın ısar ar . 
Zabıta her gün müdd~ı'."'mumılığe Devlet hazinesinden çıkan me- - Avrupaıya gıtıneden ev -

·· d ebılır Fakat · k d ·· 1 · · k" · 'k · birçok kimseler gon er d .. - at- balıg· a mukabil amelenın hak ı vel e soy emıştım ı ıstı raz ı-
b 1 her adam ken uııne . d . l k k ,. ura ya ge_ e.'? . . k un! dellil bu- olan teınettüün eşhas elın e şıle meşgul o ma at ıyyen 
!olunan curum ıçın an · · · · b h d - "\d" B" 1 
l d hal serbest bırakılır. Bu ketmolunduğunu, kendısının ı- mevzuu a s egı ır. ınaena-
unmazsa er anlard d - .. l h b"" 1 b" 1 kt gibi muameleler aleli_de zam a se inhisarları kal ıracagmı so- ey oy e ır mese e /O ur • ., 

da cereyan eder. Adlıye hbe.rk zama~ zu ile işe başladığı için amele Vekil Bey gayrimübadillere 
k . ·n Kanunu tat ı ten gen . d" · .. ahe ' 

ve her es ıçı h · · d h"r bir ve rençperın ken ısıne mu.z yap,Jacak para tevziatrnm nasıl 
kalamaz. Kanun arıcın e ı, . . ·• d - .. • . - . ' 

le olamas. retının tabiı bulun ugunu soy- olması lazım geldıgı hakkında 
mu~:,. günü; (Ana~olu) ~at~a~- !emekte idi. Gayrimübadiller cemiyeti reisi 
sında vukua gel~~ h§_dısekd~ old~ru- Fethi Beyi dönüşte İstanbul meb'usu Hüseyin Rey 
len Necati efendı ısmınde ı çocugun, f d .k. l kl"f" 
komser muavini Resit efendi tarafın Karşılayan yoktu t~ra ın an v3: ı o an te ı ı tet-
dan atılan kurşun.la öldü~ül~!iğü id~ İZMİR, 10 (Milliyet)- Fet- kık etmektedır. 
dia olunuyor. Reşıt efendı_had•se gu- hi Beyi de hamil olan Aydm Cemiyet, bu işin şimdi mev 
nündenberi isticvap edılmekt~dır. · b ·· (dün) ög" leden son- cut olan Tevziat komisyonuna 
Kendisi, havaya silah attığını ıddıa trenı ugun . . . 
ediyor. Bu hidiıe için şimdiye kadar ra beşe ~eyr~k kala Izrnırı? ~1- havalesi alakadarlara sür'atle 
isticvap ettiğimiz kimseler arası'?d.a, sancak ıstasıy_onuna gelınıştır. para verilmesini temin edeceği 
bir kişiden maada ~eşit ef~n?ın~n Fethi Beyi istıkbal eden yok~u. cihetle yeniden teşkilat yapılma 
halka kartı silih lsttmal. ~ttl~ g".- Trenden inerek doğruca İzınır ınasını teklif etmiştir. 
ren olmaını§tır. Bunun ıçın vazıyetı Palas oteline gitmiştir. 
kontrol ve haldkatı meydana çıkar- (M"ll" t) -Fet- Vekalet, Takdiri kıymet 
mak emellle Re,ıt efendi serbest bı: AYDIN, 10 1 ıye . . komisyonunun elde ettiği neti-
ralalmıştır. Retit efendinin ~~ca~ı hi Bey s~~ah .~a-~t __ ond~ ın~ır celeri de nazarı dikkate alarak 
e~endiye kartı kurşun attığı ıldn.c• kooperatıfı muduru ~s~ı Tanın- tevziat nisbctini tesbit ettirecek 
bır vatandaş tarafından daha gorul- ci Muhiddin Beyle bırlikte oto-

- - - - - - - - - -

Yeni • 
mevsım yaklaştı 4m ı·· •• ·.;.~ .. ,4 

Bu münasebetle c~ı~tad1 Karaköyc'e börekç' fırını illisı ' i ~ de m ılıaUebicinin üstünde 

• 
1 

Büyük Elbise Fabrikası 
En mOkemmal kumaılardan en ıon modaya muvafık 

ve mlltenenl çeıitlarda müntahap 
enıarı İltifadelerine 

ve kuaur1uz biçimde olarak imal 
elbiseler muhterem müşterilerinin 

arzetmektedir. 

ERKEKLERE MAHSUS 

Ingiliz muşambaları 
Kabilitabdil muşambalar 

Muşambalar bivertin astarlı 
Muşamhalor ln~llz hiçimi kumaşlardan 

Gabardin pardesüler 
~lt.:1.fO'\ iLE 

~Jcşhur Mandclhcrı mJrlı;:ı cmpcrıncıbilizs 

Gabardin pardesüler 

Mandelberg pardesüler 
\1uH· ı!1 t: c 

9 ·ı. 
14 1/2 
19 1/2 
17 1/2 

25 1
/ 2 

29 '!, 

37 ıı~ 

Ingiliz biçimi kumaşlardan 22 ıı 
p AROESÜLER t 

Trençkotlar 17 1
/, 

iyi cins yünlü paltolar 13 1/2 
l n~; : . hıç ıı •i K tü'· mler 14 '/ 
s poı ,.l' .'iairc OS • ~ 

ı .ıcheıt ivah, Kostümler 18 ı/2 
sair rc ııı..t ead t: 

• 

Toptan 

llr&dan • 
ltlb.aren m 

" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 
" ,, 

" 
" 

rlANIMLARA MAHSUS 
Dert tillidi muh 
telif renklrJc· Muşambalar 13 '/~ 

,,,. ıuuJ• biçimde Mu'şambalar 14 l/ı 
ve labıli tcbdll 

~1uhır111 '""""de Trençkotlar 
gJb.ırJin 17 1/1 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

Kauçuk muşambalar 4 1 /~ 

Biv~rtin muşambalar 7 '/, 

Trençkotlar 9 I/~ 

Trençkotlar muflon ile 13 1 /ı 

Yünlü paltolar 9 '/ı 

,, 

" 
" 
,, 
" 
" 
" 
" 

aynı zamanda erkeklere mahsus gayet tık par
deslller, paltolar, ko!tümler ve muşambaların 
müntahap çetitleri ve hanımları mahsus man
tolar ve ipekli muıambaların milteııevvi çeşitleri 
mevcuttur. 

Fiatına Perakende Satış 

edilmi7 zengin 

düğü söyleniyor. Bu zatın ismini ga- . . . . M h"dd' B ve sonra Yunanlılardan alınan ı 
zetc de kaydetmitti. Bu vatandaşı trızeı:ıe bı~mış.tır. . u. 1 ~n · tazminatın alakadarlara tevzii-
bekliyoruz. Gelsin hakikat ve adale- Fethı Beyı R~_şadıye ı_stasıyo!1u ne başlanacaktır. Şimdiye ka- -------
tin izharı namına ne gördü i•e söyle- na götürmüştur: ~ethı ~cy_e ın- dar takdiri kıymet komisyonu ' !!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!"Gr!!:!~W3:~~\f'S::=!+;:;"~5!'!!!!!!!!!!!!!!!9 •. Yelkenci vapurları 

Karadeniz postası 
1 SEYRISEf AİN tin. ~ir müesscs~le~ını gezdırmış ve tarafından arazi sahiplerine ait 

Reşit efendinin tabancasından çı- ızahat vermıştır. 20 milyon liralık istihkakın tak-
kan kurşun parçalanmııtır. Bu sebep 
le kurşunun tayini ve Reşit efendiye İzmirde yeni fırkaya diri kıymet muamelesi bitiril-
ait tabancadan çıkıp çıkmadığının tes rağbet yok miştir. Tevziatta musakkafat 
piti için bugiln bir ehli vukuf teşkil İZ MİR, 10 ( Mi/liyet) - ls- sahiplerinin istihkaktan da na-
ettik. Tabibi adli, kurtunun parçalan d" k 
mıs olmasından dolayı bu ciheti ta- tanbulda Serbest Cümhuriyet zarı ıkkate almaca tır. 
yiı{ edememi§tir. Teşkil olunan ehli fırkasından istifaların tevali et- Oayrimübadiller Cemiyeti 
vukufun raporunu bekliyor~•· ~a_Po- tiği hakkındaki ha~rl~r, bura- gerek para ve gerek Anadouda
ru aldıktan sonra mua~eleı lazı".'e da da yeni fırkaya ıntısap et- ki Yunan emlakine mukabil ya
yapılacağı tabiidir. Netıcede _Rf e~ıtl mek istiyenlerin rağbetini kır- pılacak blltün tevziat hususun-
cfendi surlu çıkarsa kanun vazı esın k · · l · 

k ' .. mıştır. Yazılma ıstıyen erın da Vekdletln silr'atle tatbikata 
yapaca tır. b" - · ı di · · lzmir volisi Kizım Pş. orada çıkan ırçogu vazgeçmış er r. geçmeslnı bcklemektedır. 

grevler hakkında ııtideki beyanatta Fethi 8. bugün 

"- Am"ele grevleri ani olarak ve a 1 esır e ) b } beled' • 

SUI buimden· Ye ınkib~dan mllZtarip~siniı 1 
Her gaıı bir sn lı:adehı derununda bır •kah YC 

baiğı Eııo'a "Fruit Salt" meyYe tozu alınız:. 

Altnut senelik cibaDfumul ııOhret ve m11Ylffeki1et9 
&c.aeri kat'bioc delildir. 

~ ı=:.:.ı 
etık•Uta~ .. , .... '''" ........ 

ANADOLU ;;rE';ıuı 

( ~un1a rtesi 
aktamı Slrkeclr rıhnmmdan 
hareketle(Zonguldak lnebolu, 

Samı un, Ordu Gireson, Vakfı kebi 
Trabzon, Sltrmene, ve Riae) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Talslllt için Sirkecide yelken 
el hanında idin acentuına mü· 
racaat TeL lstanbul 15 l 5 -bulunmuştur: B l k • d 

1

_ ·~ 

hu•usı tesirlerin tesiri altı~d_a veba- İZMİR, ıo (Milliyet) - ~et- stan U ıyesı 
zı se~e.ri adam_ların tahrıkitlle _baş hi Bey yarın (bugün) sabah ilanları BILÔMUM 
veMııştır. Bu cihet bunların delılle- '. k l b" 111CZANELıtRDS 

NAiM \'APURLA.Rl 

lzmlr Postası rile müddeiumumilikçe tesbit olun- Balıkesıre hare et e ır gece •4-----------.u..-
mu§tur. Bunların her 9eyden evvel kalacaktır. lstanbııl Belediyesinden: Ci- 111\TIUll 
irşadına çalı9tım, Cümhuriyet kanun İzmir tahrikatçiları hangir yanıı,ın yerinde 126-1, 
!arının gösterdiği yollardan arzu _ve. tahkı.kat 
ihtiyaçlanDın viliyet makamına bıldı 1261 -11162 hnrita numaralı ar-
rilmesinl, ve tatili işgal kanununun İZMİR, 10 (Hu. M.) - İz- salar arasında 28,30 metro mu-
tnahsus maddeleri mucibince teşek· mirde Fethi Beyin geldiği gün- rabbaı ,ahasında 84 harita mı
klı! •dccek tetkik komisyonlarından den bugüne kadar grev yapan
geçirilmek vt İktısat vekileline bildi !ardan ve Başvekilin resmini 
rilmek suretile haklarının aranılma'5I
nı vali sıfatile ve bir baba şafkatile yırtıp çiğneyenlerden, Anadolu 
ızah ettim. Hepsi müteessir ve mil- gazetesini ve fırkasını taşliyan 
t hassis oldular. 9 Ey!Ul İzmirin ve !ardan 50 kişi yakalanmış Adli
vatanın büyük bayramıdır. Böyle bil yeye verilmiştir. 12 si mevkuf
yük bir bayramı pis ruhların tahrika tur, dig-erleri tahliye edilmiştir. 
tile ve karanlık bir arife ile karşıla-
ma! rının vatani bir his ile telif ola- lzmirde herkes işi 
mıyacağını anlattım. başındadır 

Bunun iizrrınc hepsi is başlarına 
gitıler. Tahmil ve tahliye ve ".apur _a- İZ MİR, 10 A.A. - İncir ame 
rneleleri işlerine başladılar ve ışte şım lesinin grevi bitmiş olduğundan 
tii görcliiğüntiz gibi ~anunun t~rifa'.ı bu sabah şehrin her tarafı iş fa
veçhile aralarından ıntıhap ettıklerı 

1
. . · . · T h ·ı tah 

ç vekil imzasile müracaat etmişler- a ıyetıne.geç~ıştır. a mı 
-!ır Derhal kanuni olan bu arzuları lıye, denız, lımaıı tersane ame
komisyona verilecek ve bilShare ta- lesi, incir üzüm hanlarının hep
rife komisyonu dahi allikadar olacak- si iş başında çalışmaktadır. 
tır. Bunu bizzat kendim takip edece Son günlerde yüklerini ala
gim. . . . . mıyan muhtelif bandıralı yedi 

Tersane amele~ı.dahı aynı veçhılc ur dün gu .. ndüz ve gece çalış 
murahhaslarını Vılayet makamına vap . .. . . 
gönderdiler. İrFlt ve nasihatıını ka- mak suretıle_ yukl~rını -~lar~k 
bul ettiler, hatta elintl öptüler ve hareket etmışlerdır. B~gun uç 
cümhuriyete dua ettiler. Onlar da vapur hareket edecektır. 
telefonla bildirildiği veçhile işlerine İ • d M l' R • · 
başladılar . zmır e ec ı& eııııne 

Görülüyor ki Avrupa ve Ameri- parlak bir ziyafet verildi 
k;,Y•. malları ihraç edecek birçok İZMİR lO (Milliyet) -Dün 
buyuk vapurlar vardır, bunların mal- ' . ~ 
!arı sür'atle yüklenmektedir. gece ( evvelkı gece_) her tar.at 

İncir ve üzüm depoları dahi grev donanmıştı. Beledıye Meclıs 
eserini gösterdiler.Bunlar da tahrikat Reis i Kaz·ın Paşa şerefine bir 
altında yapmışlardır. İcap edenler ya zi afet verdi. Türk Ocağı bah
kalanmışlardır ve yakalanacaklardır. y. . r·. . in kibar aileleri dol 
Haklarında kanunun ahkamı yapıla- çcsını zmır 
caktır." durmuştu. . . . 

Gazi Hz. in beyanname- Ziyafet 12 ?e bıttı. Zıyafete 
leri büyük tesirler yaptı yirmi beş ın~b u_s, . ku~anlda:ı 
İZMlR, 10 (Milliyet) - Ga- paşalar, şehrı~ ılerı g~ en en: 

" Hazretlerinin Cüınhuriyet tüccarlar, erkan. memunn . ~u 
.ızetesiııct 1_. • k b lunmu tur. Gazı Hazretlennın 

1 e .ı açık ıne tu a kild h 
:ar~ı tnillet·ı te . . . t saıı'atkarane bır şe e azır-
. . nvır ıçın neşre • · d·ı· lkı tı g, cevap burada . ve \anan resmi tenvır e ı ınce ~ ş 

11ok b ..ı :ik hüsn'" pc~ derın tufanı kopmuş yasa seslen da-
t ' · u tesır vapmıs- .. -- '.. 
ır. · , 1 "kalarca surmuştur. s .ti 

, 
011 ~ünlerin gürültüleri ara İzmir tüccarlarının 

<><.ıua hası~ olan ~ztıraplar din- t şekkürleri 
ve rnutemadı tahrikat ve e ll' t) _ Hü-

ne } atla bnlandırı:ma<Ta çalı- !ZMİR, 10 (M ıye db' 
n hava durulmuştur." kumetin mütebassırane te ır-

F t İ B. \ydında teri, grevin hitam bul~~ı c: 
A Yor ıo (Milliyet) _ 'vaziyetin normalleşmesı ucfın 

,..., ' . ·· h ·ı ihracatcı tara -B a • ı ecevi bu•ada ınusta sı ve İh 
g e , • B ı ı~ı (dun sabah) dan şükranla karşılan~ıştrrl. 

· ı ı·f pıyasa arı re fak t ıı e er e birlikte A- racatçılar mu ıte ı . . 
1 . . · 1 't ndan ve vazıyetın , a,, og :ı ı at kasını gezmıştır. o-revın ıı arnı 

llila!ıare fır~a teşkılatı ile me5- tabiilesmesinden haberdar et-
ul o!muştur. mislerdia:. 

maralı ytizsliz ar-.ının metro 
murahhnına 1 ~ lira kıymet tak
dir ı:dilcrck bedeli ~ekiz sene 
ve 'ekil. mibavi tak~itte öden-
mek ıızerc alAkadarları arasında 

açık muza ycdcye konmuştur. 

Taliplerin şa tnameyi görmek 
için her gL", muzayedeye gir
mek için ihale ı:liıı ıı olan .ı. 

te~rİnievcl 1130 cuınart6i gunil 
levazım müclurluğiine g.:lnıeleri. 

• • * 
lstanhul lkle<liyc,indcn: Ci

haııııir yangın yerinde 55 inci 
adada ()( 5, 901l, 9 ı 6, ı 07.J., 
91-l, 1251 harita numaralı ar-
salar ara,ında 185, 1 5 metro 
murabbaı yıızsüz nr>anın metro 
murabbaına rlıı lira kıymet tak
dir olunarak hedcli sekiz ene 
ve sekiz mü>ı vi taksine oden
mek üzere alakadarları arasında 
kapalı zarfla miııa) edeye kon
muştur. Taliplcrın artname al
mak: için her gün levazım mu
dtirlüğünc gelmeleri. Teklif ı.nek
tuplarıııı da ihale günii olan 2 

T. !o:vvel 930 çarşamba günü 
SJat on bt~e k :ıdar mezkQr mu
durltile vcrınekrl. 

• • • 
lstanbul Beledlycsinden: Ci

hangir yangııı yerinde Defterdar 
EbuUadıl sokağında 7 ncl adada 
98, 95-96 harita numaralı arsa
l~r arasında 2,80 metro yüzünde 
ve 29,.J.-0 metro murabbaıııdaki 
arsanın metro murabbaına 20 
lira kıymet takdir olunarak be
deli sekiz sene ve tekiz mü;;avi 
taksitte ödenmek: Uzere kapılı 

zarfla müıayedeye konmuştur. 

Taliplerin şartname almak için 
her gün levazım müdürlUğıiııe 

gelmelcrl Teklif mektuplarını da 
ihale guniı olan 'Z te~rinicvvel 
930 pcr~cmbc günlı saat 1 5 te 
mezkur mudürluı:,e vermeleri. 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

Müııaka,ıısı fcsolunan Filyos betlnci kı>nun i~paıı tekrar kapalı 

zarfla munakasaya konmuştur. 
1\lıınakasa 1 hirlnci te~rin 930 çarşamba guıııı <aat 1 .~.30 da 

Ank.ırada ı)evlct demir yol ları idarcıindc yapılacaktır. 

Mıınakn .ıva i~tlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ay111 gundc saat l 5 c kadar komisyon katipli~ne 

vermeleri IAzımtlır. 
T,ılıpler <nunakch ı ~ıırtnamclcrinl (40) lira mukabilinde Anka

rada i\laliyc ve muhasebe i~leri dairesinden tedarik edebilirler. 
lf- lf- lf-

Seri, LUtı ve 

ADNAN 
muntazaın 

vapuru 
l'ylu!Un 

14üncü pazar 
günU 16 da Galata rıhtımından L 
rekeılo ( lzmlrt ) ve Salı ırilnil 
l•mlr<an hıanbula hareket eder. 

Galatı gümrilk kırjı. ında 'ite 
Fransez hanında 12numaradı Umu· 
mi acanıalığına milr.cu~ Telefon 
~eyoğ,.ı: 1041 

ı < > ı · , ( JI\ tı J, '\ k,, . ı 1..n 
rnull. 1.· ınıneli11 fc\klnJ,Jir. 

~:ski~ehir aile mektebinin elbise ve kunduraları kapalı zarfla Her )erde satılır. 

münakasaya kon muıtur. :\lüııaka,aya 1 1 O l 9JO çar~amba gunu Ac ntı , e d~ı>o ıııe rlcrl: 
snat 16 da \nkar~da Devlet de_mir yolları idaresinde yapılacaktır. 1 hıa Avramoğlu ve biraderi 

:\ILnakasaya ı,urak edeceklcrııı teklif mektuplarını ve muvakkat lmnbul Kuru Kah1eci hın No. 1 ~ 
teminatlarını aynı g'.ınde ıaat 15,30 a kadar mtinakasa komisyonu l\/f"h· d' . Yalnız .ı ay 
kAtipli~lne vermelerı lizımdır. iV ıU ım lf - ı~ııı mejhur 

Talipler münakasa ~artnamelerinl beş lira mukabilinde Ankarada LÖ KOK tıraş bıçaklarından ıo 
ve Haydarpa~ada idare veznelerinden tedarik edebilırler. adetlik bir paket satın alanla-

* • • ra MECCANEN 2 BIÇA~ HE-
Kepek nakliyatında tenzilat DiYE •dllecoktır. 

Kepek, razmol ve paspal gibi re nakliyatına mahsus D.D./9 llaviinir.den nıusirren I<ıeylnlz. 
değirmenlerde hasıl olan buğ- numaralı tenzilli tarife tatbik e-

dilecektir. 
day gışası ve elek üstü mevad Fazla tafsilat için istasiyon-
na.lı:llyatına 20 Ey!Q1 1930 tari- larımıza müracaat edilmesi ric" 
hinden itibaren, buğday ve zahi olunur. 

• • • 
7 ı 9 adet meşe trıvergin kapalı zarfla milnaka,ası 29 cy!Ul 930 

pazartesi gunu saat 1 S te An karada Devlet Demiryollan idaresinde 
yapılacaktır. 

MUnakasaya ~liralı: edeceklerin teklif mektuplarını ve muvalı:· 
kHt teminatlarını aynı günde saat 1-1,30 ı kadar münakasa komi -
yonu kitipllginc vermeleri l&zımdıı. 

Talipler münaka1a şartnamelerini üç llra mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare ve1lnelırinden tedarik edebilirler. 

• • • 
Muhtelli ölçü Aletleri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakaı;a 29 L ylül 930 pazarteti günü ıaat 11,SOda Ankarada 

aoevlet Denılryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münaka>aya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını aynı giınde saat l 5e kadar münakasa komlıyonu 
k~tipllğine vermeleri l&zıındır. 

Talipitr münakasa şartnamel~rini bir lira mukabilinde Anku· 
rada \ l' l laydarpaşadaki !dun: \ czndcriııdeıı tedurlk ctlebillr. 

İstanbul Aı1iye mahkeıneıi Birinci 

Ticaret Daireıinden: 

Mehmet Rıza Beyin Samıun'da ye
ni Hamam civarında Şebhederzade 

Haht B. aleyhine 1323 dolar 79 san 
timin tahsili hakkında ikame eyledi· 
fi davctnın neticei muhakemesinde 
meblagı mezkiırun tahsiline 22/ 1 930 
tarihinde ••dır olan hükmü gıyabiyi 
havi 29/ 4/ 930 tarih ve 189 adetli ila 
mı giyabi sureti milsaddekası mahku
mu aleyh Halit Beye tebliğ olunama 
dığından hukuk uaulU muhakcmele
d ~unun 142 inci maddesinin 
bahtey1editt salahiyete binaen ilinen 
telıllgat lcraaına karar verilmiş ve 
mtzkür ilam maddei mczkurenin bi
rinci fıkrası mucibince mahkeme di 
vanhanesine talik kılınmış oldugu gi
bi kanunu mezkürun 144 üncü mad 
desi mucibince mahkQmu aleyhin İ · 
lincn ne§ri tarihinin ferdasından ınu~ 
teber olmak üzre iki ay zarl•nda htik 
mü mezkfıra karşı tariki kanuniye mü 
racaat tdebileceği riyasetçe karar ve
rildigi ilan olunur. 

Mudanya postası 
idare Rıhtımından saat 9 

da kalkarak Çum:ı, C,'Rr~anıba 
Mudaııya'ya pazar gıinleri l\hı
danyaya uğrayarak Gem

liğe gider ve gdlrkr. 

(A, 'KARA) \'apuru ı ı ey
IUI per,embe ak,amı Trnlııor 
ikinı.:i posta<ına. 

(ECE) \'apuru 12 c)lt 1 

cuma 13 de hkendcriyc uı· 

at postasına Galata Rı humın
dan kalkar 

ISKENJ)EHİ'{E 
.. ' sur at postası 

v:-ıpuru 

12 eylQI Eğe 
cuma l Sele Galata rıhtı mır rn 
kalkarak cu-n ırtc;t lh 1-ı lznı; 

re YC akşrnu lztP. •den kli
k.ırak pazsrtc>ı lskendcrıJ e e 
varacak ve çar~ ımba İskc l le 
rh·e·dcıı ka lkarak hnır< 

uıtrayarak lstan lıulJ g, cc~kt r. 

Trabzon_ ikinci 
pnsta~ı 

[Ankara ] vapuru 1 1 f.ylul 
Per~embe ak~amı G1l 't~ rı':tı· 
ınındJn kıılk:ır, k 7.<1~,uldak, 
lncbolu, Sinop, Sa:n :ın. ( nre. 
Fatsa, Ordu, Gir<'S• ı:t. Tra'>zqn, 

Rize 1 lopa'ya ı;ld: ek n• ,!on J:t 

Pazar bkeJe,ilc iliz~. Ol, ~ıır 
men~. Trnbzoıı , Pobıtlı ın. , 
(;ire<un, Onlu, Fat-a, • dms ın, 
Sinop, fnc'ıolu'ya uıır~yar~k 
gelecektir, 

Yalova 
PilAj \e k.ıplı :ıları ı~ııı 

Cun1a po:-.taları 

Köprüden: 
S, D. S, D. • • D. ~. 
8 oo 9 oo (ı J ı 5) 21 J 

Yalovadan: 
S, D. 
5 15 

S, D. S, D S, D. 
18 00 19 OQ 19 45 

Yokuların bilha a l'lAj' ır
dan azami surette MiF~de· 

sını temin için ı.ıat ( 13, ı 5) 
de bır po,ta yapılmı,tır. 11:.ı 

po~ta kô:>ruden hareketle 
doğru yalova·ya (15,25) de 
varır ve Yalova'dan (lcı,.ı.5) 

de kalkarak koprüye 1..? 1,55) 
de ·~lir. 
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Hasan kuvvet şurubu Avrupa' da birinciliği diploıııala rla nıu.:;addakt1r. 
Zaıh umumt, kansızlık, romatizma, sıraca, krmik, damar, µ;öğlis, ndemi iktid 
verem, ıinlr hastalıklarına nafidir. Solgun genç kızlar \C delika·ılılar, hastalıklı çocuk 
ihtiyarlar, büyükler htr mevsimde istimal edebllirler. 60 kur,ı~tur, 1 !asan ecza dep 

lstan~ul limanı sahil sıbbiJe merkezi ~aş
ta~a~etin~en: 

Mülbıtkat ihtiyacı için ltizumu olan yirmi ton klikllrt kapılı 
zarf usullle münakasaya konulmuştur. 

Yevmi milnıkasa 18 Eylül 980 tarihine müsadlf perşembe 

olarak tesbit edilmiştir. 

Taliplerin mezkOr kükürte ait .. rtnameyi görmek üzre her gün 
Galatada Kara Mllitala pafa sokağında ktın merkezimiz levazım 
memurluğuna müracaat eylemeleri ve münakasaya iştirak edebil
mek için tanııim edecekleri teklif mektuplarını münaka .. günü aaııt 
14 ten evvel komiıyona tevdi eylrmelerl ilin olunur. 

Gümrükler umum müdürluğün
den: 

Kaput yaptırılacaktır 
1 - Gümrük mulıııfua memurları için 700 - 900 kaput yap

tırılmuı kapalı zarf uKullle mttuakısaya kunulmuştur. 

2 - Şartnamenin mı.ıaaddak suretleri .\nkarada GümrUkler u
mum müdürlüğü levaıllm müdürlüğünden, lıtanbulda Gümrük leva
zım ınbarından alınacaktır. 

8 - Münakasa: İttanbulda Gümrük baş mildürlüıtü binasında 
Gümrükler umum müdllrlüğü saun alma komisyonu tarafından 

yapılacaktır. 

4 - Münakaııa 20 Ey!Ol 930 tarihine rı!lıyan cumartesi günü 
sııat 14 tedir. 

5 - Teklif mektupları kanundaki hükilmler dairesinde gün ve 
saatinden evvel lştınbulda komisyona verilecektir. 

6 - Milnakasaya girecekler, Ticaret odasında kayıtlı bulundu
ğunu gösterir vesika gösterecektir. 

7 - Her istekli, muhammen bedelin % 7,:5 u olan 1553 lira 
!ık temlnaclarilc belli saatten evvel komisyona gelmeleri. 

8 - Kumaş ve kaput örneği lstanbulda Giimrükler umum 
mildürliığli levazım an barındadır. istekliler orada görebilirler. 

9 - Belli olan saatte tutulması mutad olan zabıt varakasının 

tanziminden sonra hiç bir teklif kabul edilmez. 

Maarif \iektletinden: 

Bu sene hükumet hesabına ecnebi memleketlerde tahsil için aşağıyı 

yazılı zümrelerden talebe gönderilecektir. 

Maarif Veklleıi hesabına : 

Tarih ve cografya, Fizik - Kimya Riyaziyat rnualllrnlik\erl için 
f .ise mezunlarından 8, Tedris usıılU tahsili için de 2talebe g:ınderllecektir. 

J 
Tedris usulü tahsil! için gidecekler yalnız Ankara Gazi Muallim 
Mektebi Terbiye şubesi mezunları ile ilk muallim mekteplerinden 
• gek dört sene evci çıkmış olup en aşağı iki sene ilk mektep 
bocılığı etmiş olanlardan müsabakn ile ıyrılacıklardır. 

Nafia Vıklleti hesabına: -Su, 101 ve köpril milhendisliği için llH mezunlarından il ıalebe. 

iktisat Veklleti heubına: 

Ziraat, Kimya, Bahri inşaat, Maden Mühendlsliğ4 bayrarlık ve or
mancılık için lise mezunlarından 7 talebt. 

Adliye Veklleti hesabın: 

Hukuk tahsili için Ankara .,, lmnbnl hukuk Fakülteleri mezunla 
rından 2 talebe. 
Haritı umum qıUdUrlugıı hesabın~ 

Topografya tahsili için ilse mcıunlanndan ( 2 ~. Liıo - makine 
usıılığt için de orta mektep, san'ıt mektepleri YC asker! liseler birinci 
devre mezunlarındın (2) talebe. 

Müsabakalar 18·20-22 EylOI ıırlhlerincle Maril ~:minliklerl ile Lise 
ve orta melrıep müdürlüklerlndc yapılacaktır. 

Talip olanların evelemirde namlzeı JÖSteril:nek Oz:c ınc1.un olJuk
ları mektep idarelerine müracaatları, mtisab ıknva iştirak için icap eden 
muameleleri bltirmi; olanlar da yukarıda yazılı miiSlhab ginlerind" 
sıaı ·ekiz buçukıa Maarif Eminliklerine veya Li•elale on;ı mckırplerde 
hazır bulunmaları lüzumu ilan oı0ır. O ı 

BaJ~arpa;a emrazı isliliiJe ~aslanesi 1 

~ae ta~a~etin~en: 
ı - Haydarpaş.ı Emrazı isuWye hastaneslvlc memurin dairesine yapıı

rılacak olan kaloriferıesisau k•pllı z3rf usulile m- ,·kıi m j·ı ık° ı J\-.ı ko' lınu~ıur. 

2 - Kıloriftr ıesisatı 1 ~ eı lul 19;10 rnrihi ıde ihale edilecektir. Talip
lerin ~artnıme ve pJi\nlarını :ılmak üzere her J,';Üll mcz~iır h·lst·uıe idare 
memurluğuna mür.ıcaat etmeleri ve şartnamenin maddtI m~lı.~usa..;ı ınucihincc 
ihzar edecekleri ccklif mt:kruplarının 'e teır.iııat :ıkı;tı~inin te\·dii iı;i·1 

17 eylUI 1930 ıarihi!lc müs.ıdif ~arş,ml"ı g'.imi <.ıal ı.ı ıo Cahn',iı Kar.1 
Mustafa ?aşa soka~ında lstan \ıul limanı >ahil <ıhlıiye m rhzindtki nılibayaa 
kornsiyonuna müracaıc (tıTillL·ri ilftn olunur. 

------~--~~~---~~ 

Küta~Ja vilaJetin~en: 
1 - Vilayet Ziraat aletleri a Baş mühendisliklerine gön- -

"abrikası için muktazi 3020 Jı- derilmiştir. Talipler müraca
a 3 7 kuruş muhammen h<- atla miktar ve şeraiti öğrenebilir 
Jelli demir, saç Javha, pu~luk ııer. . 
.ekerleği ve saire l/Te~rııı.rv- 3 - Talipler 661 umaralı i
ıel 930 çarşamba günü S~dt 15 h ) k ·b· ot. 7 t; a· 

·h 
1 

d.l 1 ·· 1 a e anunu mucı ınce 10 ,.. ı-.e ı a e e ı ıne < u~ere ; e!'en . . . 
nünaka!;aya konulmuştur. pozıto ~eya te:.rıınat mektubu '.-

2 - Mezkur demir ve levazi- le yevmı mezkurda saat 15 te vı
natm bir listesi ve şartname !ayet daimi encümenine mürara 
ureti İstanbul ve İzmir Nafi- atları ilan olunur. 

Tu k (ll.ÇKl vuRDl.J Mu··du··rıu .. ğu··nden·. kldı:lar ) . l 

18 inci dcı~ -onc,ı için [)İV t\ ~ ) Ü J_..J U T
2
el

0
. 
8
1
3
,t 

talebe kanlına lıB~lanmıştır. 

Ziraat mühendisi olmak iste
yen Lise mezunlarına 

Ankara'da tesis edilen YQksek ziraat mek
tebi 1931 senei dersiyesi bidayetinde tedrisa
ta başlıyacak ve bu sene staj için talebe alı
nacaktır. Kayıt ve kabul edilecek efen diler: 

1 - Lise mezunu olacaklardır. 
2 ... Bir sene Vekaletçe tayin olunacak çiflik

lerde staj göreceklerdir. Bu efen dil erin ika
metleri çiftliklerde temin edileceği gibi n yrı
ca staj müddetince kendilerine ayda <50> lira 
ücret verilecektir. 

Mektep leyli ve meccanidir. Tahsil devresi 
üç senedir. Mezun olanlar ziraat mühendisi 
sıfatını alırlar. 

Bu şeraiti haiz olup Türk tebeasından olan 
ve sinleri 17 den aşağı ve 22 den yukarı olmı
yan ve vücudu ziraate mütehammil bulunan 
lise mezunu efendilerin 4 adet fotograf rap
tederek bir istida ile eylül nihayetine ka
dar Ziraat Umun1 Müdürli.1.ğüne ve ya vila
yet Ziraat müdi.irlüklerine müracaatları 
ilan olunur. 

Nalıa Fen M&~te~ine Tale~e Ka~ulü 
Nafıa Fen Mekte~i Müdiirı üijiln~en:. 
1 -· '\leklep meccanl leyli ve tahsil uç senedir. 

2 - G'receklerın ya~ı 17-25 olmıılıdır. 

3 - Lise mezunları imıihansı;r, kyli ve Oıt;ı mektep ınezunla;ı 

sedcn miisabaka ile ı.lınır \' 16 hafta nclı;ırl de,·am ederler. 
4 - Kayt İşi Eyllıl 1 il:l 17-1930 da)apılır. 

Hesap, Cebir, Mıısattah bende-

lsı: 5 inci icr.ısından: 

Bir borcun öd nmesi için mah-

il 
BU YÜK 

TIYYlHE PlllN~~ı~ 
Yevmiye "5,, kuruş vererek zengin olmak isterseniı: 

TAYYARE PIY ANGOSU 
BiLETiNi ALINIZ. 

21NC1 KEŞİDE 

11 Eylül 1930 dadır. 
BOyOk ikramiye 

35.000 Liradır 

Emniyet saııdığı müdürlüğünd 
Kadriye Hanımın l '.'672 ikraz Numaralı deyn senedi muci 

Emniyet sandığından istikraz eyledllti meblağ mukabilinde sa 
nıımına merhun bulunan Beylerbeyinde Burhaniye mahallesi 
Halit Bey elyevm Bayır sokaıtınJa eski 2 mükerrer ve yeni 
36-1 numaralı bir hanenin ta.namı vadesi hitamında bor 
ödenmemesi hasebile müzayedeye çıkarılarak bin iki yüz yet 
bir Ura bedel mukabilinda müşterisi Mustafa l<:şref Bey nanı 

kat'ı kararı çekilmiş ve ferağ muamelesine başlanılmak üzre 
zayede bede)inin beş glin zarhnda teslimi vezne edilmP.si 
gönderi'en ihtarname zirine mahallesi Heyeti lhtifariyesince ya· 
meşruhattan gösterilen adreste mumaileyh Mustafa E~ref 

bulunmadığı anlaşılmış olduğundan llAn tarihinden itibaren 
gün zarfında müzayede bedeli teslimi vezne edilmediği takdi 
zarar ve ziyanı müşteri mumaileyh Mustafa Eşref Beye ait ol 
üzre mezkur hane icra kanununun madde! mahsusası mucibi 
yeniden saulığa çıkarılacağı i!An olunur. 

Emniyet sandığı müdurliiği1n<le 
Memduh Efendi ve Fatma Badi hanımın 151.'i ikraz nıınıa 

deyn senedi mucibince Emniyet sandığından btikraz eylcdikl 
meblaıı; mukabilinde Sandık namına mer.hun bulunan Ayvan<araf 
Hoca Ali mahalleıiııde Hamam soka!ında eski ve yeni 43,45 
mardlı ve doksan iki arşın arsa üzerinde kArgir iiç katta biri 1 

kapılı olmak üzre beş oda iki sola, bir ocak, bir kuyu, bir ıo 

rak avluyu havi dahili ahşap bir hanenin tamamı vadesi hitaıııı 
da borcun ödenmemesi hasebile müzayedeye çıkarılarak sckiı Y 
yirmi lira bedel mukabilinde miişttrisi :.\Jcmduh Bey namına k8 

kararı çekilmiş ise de mumaileyh Memduh Bey teferrıığdan imci 
cylcdip;inden icra kanunu mucibince tekrar yirmi gün nıüdd~ 
müzayedeye çıkarılarak 4 teşrinievvel 930 tarihine müsndif c 
martesi günii kat'! kararı çekileeeg:nden talip olanların ye~ 

mezktırda Sandık idaresine müracaat eylemeleri liizumu ti 
olunur. --------

lznıir lilaJeli Maarif Mu~urlu~un~en: ~ı~~at ve l~tiınai muavenet ve:{aletin~en: ı cuz ve paraya çevrilmesi mukarrer İzmir vilayeti ilk mekteplerin münaksa şeraitini anlama!< 
olan UstU muşambalı bir masa, bir deki fakir talebe için lüzumu o- re İstanbul Maarifmüdürlii~. 

büyük yazıhane, bir kUçOk ya11hane, lan kitaplar Maarif vekB.letinin ve ya İzmir de Maarif müdU 
muhıelif cinste 11 sandalye. iki halı, neşredeceği fiat listesi esas ol - tine ihale tarihi olaİı 14 eyJ~l9 

bir eıjier, yol keçtsi, bir Rayin metal mak üzere 24-8-930 tarihinden pazar günü saat 15 te İzıtı'~. 

Dop;um ve çocuk ba''1m evlerine muktazi 21i kalem ilAç ve 
tıbbi malzeme yedi takım olarak kapalı ;r,arf ıısulile miihayaa 
edilecektir. l\llinaka>a müddeti 1 O cyliil 930 tarihinden itibaren 
20 gLindür. Talip o!nnların şartnamesini görmek ıizre Ankara'da 
Sıhhat ve içtimai muavcn?t vekaleti içtimai muavenet umum mü
dürlliftune ve !srnn bıılda Sıhhat ve içtima1 muın enet mlıJürllığiiııc 
müracaat ermeleri. 

Maa?il Eıninli~in~Rn; 
~:cncbi ,.e I::kall ıyeı mekteplerinde münhal muallimlik olma

dıi!;ıııd:ın beyhude yere ıııliracaat oiunmam<1'1 iliın olunır. 

Jandar;n<l ımaıaıh-ane;lmudürıyetinden: 
·r.ırihi günU saati 

ı HO adcı eŞ>a çanıa.-ı ~()~\)·'J.lO ;al• l·ı 

161:' nıeır" kıılı< cihl;eli'< k!Imı; 1 10-9JO çuıaınba H 
Yuk·ırd ı ra :ı ı !=Ş\'.ı :ıyrı ayrı ka_):ı 1 1 zarf tnJ. ıal<a:;:1 ile satın ıılın.1t.: tktır. 

. \lün.:ı';.ısı 1 .Lr.t..ıııaJı y.ızı:ı z,ı 1 1 1:1.lı f,:J.1Jııl Lı (;c ik 1 >.lŞ;"tJ:ı J.1:1 lırına 

imalith:ı:ı ~iı(1 yapıl tc.ıknr. ŞJrtn,ınıt::eri im1L\t1 ... n~.lca verilir. 1't:klif·ıa· 

menin tırzı i:nlası şı.rtnım·"J·• \ ızılıdt~. 
-------~------~~~ 

Sa~11sun Belecijyes:n
den: 

~aııM.n Bclcdiye'i I•:Ickıi rik YC su fabrikalarının bir seııeiik ih

tİ\ acı cıbı; 400 +~(J t on maz•ıt fenni ve muıı:ıkasa ş:ırımımesi 

daircsi•H.!t- <ılımı '21 ~~d ul 930 pazar günu saar on beııc ihale 
cdilıııck u1.rc ı irıııi gun mtıddcılc ve kapalı znrf usulile müna-
1..as:ıya ko~ul·nd~tur. Tal.pl~rin ~traiti anlam,ık n ona göre tck
lifatını yarmak uzrc Belediyeye mtirac.ıaıları ih\n olunur. 

·------

Et, ekmek ve yaş sebze 
münakasası: 
Nafıa fen nıektebi nıliba yaat koınis) on ından: 

\\ay ıs <J,J 1 gcycsine kadar mektebe lilzumu olan 8500 kilo 
et, 3~0J kilo ekmek, 7000 adet limon ve 28 kalem yaş sebze 
28 eylul 9.10 pazar ıı;unü saat 14 te ihaleleri icra edilmek Uzere 
kapalı zar[ tmıliı le miiııakasaya konulmuştur. Şartnamesini gö.rmck 

• İ'i!İ) enlerin her j!,Ün Gümü~suyunda mektep idaresine vt mü
naka<aya i~tirak edeceklerin c!e teminat akçalarını müessesatl ikti
sadiye muhasebeciliği veznesine tevdi ettikten sonra yevmi ihalede 
mektepte miitcşekkit komi~yomımuza miiracaatları. 

markalı yazı makinası, bir koltuk, itibaren 20 gün müddetle müna !ayeti daimi encümenine ırı 
bir yazı tıkımı, bir mu korniş perde kasaya konulmuştur. Taliplerin caatları. 
aç k artırnı• sorecile Gal.cad1 Voy
voda hanında No. 20 yazihanedc • 
17-9·930 çarşamba RUnü sut 9 dan 
itibaren satılacaktır. Talip olanların 

mahalli mezkılrde memur ına müra-
caatları ilfo olunur. 

•ı..:ı:ızııımm ............. aı 

1 Rakıp kıymet veren yalnız ra
yoha ve lezzeti degil, kimyevi 

l" ı ıbinin ~:tfiyetidir. 

Muayenehane ve tedavll elekl· 
rlkiye labratuvarı. Kar&köy 
Topçular caddesi 34 

Piyango müdürlUğünden: Kurban 
ve sadakai fııır afişlerinden 120 
~er bin adet ıab ıuirileccğlnden 
taba talip olacakların pey ıkç•ları 

ile birlikte 13·9·931) cumartesi saat 
on bejle piyango mQdürlUğilnde 

müteşekkil ıayyare mUbayaat ko
misyonuna müracaıtlırL 

..,_ ORTA · DERECEDE 

Kayseri Talas Amerikan i\lektebi 

Lisan Ticaret San'at 
Leyll ücreti 250 llra - Nehari ücreti 40 ıır• 

Tedrisat 2~ Eylülde başlıyacaktır. 

Yalnız erkek talebe kabul olunur . 
Talch~ kaydına başlanmıştır. 

~ At yarışları 
Veli Ef. dide ( 12 ) Eylül cuma 

Son hafta, Sipahi Ocağının iştirakile 

Trenler, Bi.ife, bahsi nıüşterek. 

ınkara Ha~is~ane Mü~urıuıun~en . 1~ 
Ankara Hapisanei umumisi dahilinde inşa edilmekte ko 

münferit höcrelerin bazı tadilat dolayısile (11180) lira 75 ıco 
bedeli keşifli ilavei inşaatı kapalı zarf usulile münakasaY3 

muştur. ıclı'ı 
Talip olanların (838) lira 60 kuruşluk teminatı mu~a .. 5,,C 

mektubile birlikte yevmi ihale olan25 9/ 30 perşembe gurt~e f 
on beşte vilayet mektubi odasında müte§ekkil komi~~~~ıı~~ 
raitini anlamak üzre de Hapishane müdüriyeti~...-

~-- YERLİ ~1ALI 

1 ~!~~!~.~ ~=.~.~~.~:.~.~~~~~!~ '.~ 
ku\"vcdisi ve en ucnzud.ur. AA) 

Toptan satış mıhaili Dôrdüncü vakıf 1 lan durJtincü bı ııuınero .>O· 
Telefon: lst 17 ı 

Mes'ul Müdür: 


